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الگوی اطالعات جغرافیایی پخش منوکسیدکربن در حواشی بزرگراه ها در
اثر ترافیک با در نظر گرفتن شرایط مختلف پایداری جوی
(مطالعه موردی :بزرگراه نیایش)
مهسا معماریان فرد* ،1شکوفه ستارزاده

2

 -1استادیار دانشکده عمران -دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 -2دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشکده عمران -دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده:
یکی از منابع اصلی آلودگی هوا در کالنشهرها ،ترافیک و معضالت مرتبط با سیستم حمل و نقل می باشد .توسعه شبکه ترافیک و افزایش
انواع مختلفی از وسایل نقلیه با سرعتهای مختلف با احتمال عملکرد ناقص سوخت ،موجب افزایش آلودگی هوا شده که این امر اجتناب ناپذیر
می باشد .همچنین این آلودگی سالمت عمومی شهروندان شهرها را با خطر مواجه کرده است .بر این اساس ،الگوسازی آلودگی هوا به منظور
پیش بینی مکانی غلظت آالینده های هوا در مناطق شهری ضروری می باشد .در این تحقیق ،به مطالعه موردی الگوسازی پخش آالینده
منوکسیدکربن ( )COدر حواشی بزرگراه نیایش واقع در کالنشهر تهران برای دوره زمانی آبان ماه ،سال 4931پرداختهشده است .این تحقیق
با استفاده از نرم افزار  CALINE4و روشهای سیستم اطالعات جغرافیایی ،به منظور ارائه نتایج ،انجام شده است .غلظت  COدر دامنه
انتخابی برای نقاط مختلف با فاصله  055متری از جوانب محور بزرگراه با در نظر گرفتن کالسهای مختلف پایداری جو پیش بینی گردید .نتایج
متاثر از هندسه بزرگراه ،داده های ترافیکی و شرایط هواشناسی دوره مورد مطالعه می باشد .تطبیق نتایج برداشت شده توسط مشاهدات
میدانی با الگوی پیشنهادی در چند نقطه انجام گرفت .نتایج الگو نشان می دهدکه با پایدار شدن جو و کاهش سرعت باد ،غلظت  COدر
نقاطی که در جهت موافق وزش باد تحت تأثیر قرار دارند ،به خصوص ناحیه شمال بزرگراه ،افزایش مییابد .همچنین در نقاط واقع در خالف
جهت باد ،غلظت  COبه میزان حداقل باقی میماند .غلظت آالینده های پیش بینی شده با ازدیاد فاصله از بزرگراه بهصورت نمایی کاهش
یافته و در پایدارترین حالت جوی ،در فواصل 405 ،455 ،05 ،50و  955متری از بزرگراه ،غلظت  COبه ترتیب به میزان ،%05 ،%11 ، %41
 %59و  %39زوال مییابد .در این مطالعه همچنین طیف پخش غلظت  COبا استفاده از روش سیستم اطالعات جغرافیایی برای پایدارترین
حالت جوی دوره مورد مطالعه ،آبان ماه ،بدست آمد .نتایج نشان می دهد که غلظت آالینده  COدر دو ناحیه که اولی از محل نزدیک به
تقاطع بزرگراه نیایش با خیابان ولیعصر تا خیابان سئول ودومی شامل بزرگراه نیایش در حدفاصل بین بلوار فرحزادی و بزرگراه اشرفی اصفهانی
می باشد ،دارای غلظت بیشتری نسبت به بقیه مناطق بزرگراه می باشد  .بر اساس این نتایج ،نواحی یادشده را می توان به عنوان ناحیه
پرمخاطره اعالم نمود و باید با تغییرات شرایط مرزی مختلف ،شدت تمرکز آالینده منوکسید کربن را در این نواحی کاهش داد.

کلید واژگان:

آلودگی هوا ،الگوی پخش  ،COشرایط جوی ،CALINE4 ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،بزرگراه نیایش

الگوی اطالعات جغرافیایی پخش منوکسیدکربن در حواشی بزرگراه ها در اثر ترافیک

کنار جادهها استتراده شتده انتد ازجملته ،GM ،CALINE

مقدمه
امروزه آلودگی هوا یکی از دغدغههای زیست محیطتی
کالنشهرها محسوب متیشتود یکتی از مهتمتترین عوامت
آلودگی در جوامع شهری ،آلودگی ناشی از حم ونق اس
که بهشدت محیطزیس

را تحت

کالنشهرها به دلی جمعی

تتث یر قترار متیدهتد در

باال و بالطبع تعداد زیاد وستای

نقلیه ،بهمنظور تردد سریعتر و دسترسی بهتر به نقاط مختلف
شهر ،بزرگراهها طراحیشدهاند و حجم عظیمی از ستررهای
درونشهری روزانه (حدود  )%04-04از طریق آنها صورت
میگیرد(شورشی )1830 ،این تردد وسیع سبب میشتود کته
غلظ

آالینده های ناشی از وستای نقلیته در بزرگتراههتا و

حوالی آنها در مقایسه با سایر مناطق بستیار بتاالتر باشتد و
بهعنوان منبع خطی 1آلتودگی هتوا شتناخته شتوند بنتابراین
بررسی میزان آالیندهها در نزدیکی بزرگراهها برای ساکنین و
افتراد شتتاغ در ایتن نتتواحی از اهمیت

بتتاالیی برختتوردار
8

اس ت (یزدی 2و همکتتاران2414 ،؛معماریتتان فتترد )2410 ،
مطالعات متعدد گزارش داده اند که آ ار سوء بر سالمتی نظیر
سکته قلبی ،سرطان ریه ،آسم ،کاهش عملکرد ریته و غیتره،
مربوط به آلودگی هوا ناشی از ترافیک متیباشتد ازآنجاکته
کیری

هوا وابسته به مکان و زمتان است  ،قترار گترفتن در

معرض آالینده نیز نسب
بنابراین دانستن غلظ

بته زمتان و مکتان تغییتر متیکنتد
زمانی -مکانی آالینده بترای بررستی

دقیتق آن در مستتیر ترافیکتتی و میتتزان قرارگیتتری انستتان در
معرض آالینده الزم اس (گاسانا و همکاران2412 ،0؛لیپررت
و همکاران )2442 ،4اندازه گیری کیریت
چندین نقطه اب

هتوای محتیط در

برای تخمین غیرمستقیم آالیندهها یا اندازه

گیری مستقیم آالینتدههتا در ارترتات تنرستی انستان توستط
تعدادی داوطلب و یا با استراده از مانیتورینگ وسای نقلیته،
پرزحم

35

و هزینه بر اس (کار و همکاران 2)2442 ،بنابراین

روش های مدلسازی برای این منظور بکار گرفتتهشتدهانتد
تاکنون چندین مدل پخش آالینده برای بررسی کیری

هوای

1 Line source
2 Yazdi
3 Memarianfard
4 Gasana
5 Lipfert
6 Carr

 EGAMA ،HIWAYو (شرما و خیر)2441 ،
مطالعات متدل ستازی مختلرتی در خصتو

7

انتشتار و

پخش گازهتای آالینتده هتوا انجتامگرفتته است (مهدیپور،3
2417؛ مهدیپور و معماریان فترد )2417 ،9مطالعتات اولیته
مدل سازی تنها بر روی منبتع نقطتهای توستط باستانکات و
پیرسون )1982( 14انجام شد در سال  1924مطالعه بر روی
منابع خطی گسترش یاف
از منابع خطی به دس

و در سال  1974یک مدل کامت
آمد در سال  1972اولتین نستخه از

مدل پخش آالیندههای گازی توستط دپارتمتان حمت ونقت
کالیررنیا 11منتشر و نیز توسط آژانس حراظ
امریکا 12تثیید شد(بنستن)1930 ،

18

محتیطزیست

در ستال  1977مجتددا

مطالعاتی درزمینه مدل سازی انتشار آالینده ها با مدل گوسین
10

و گاز  SO4توسط چوک ( )1977انجام شد و سرانجام در
سال  1979نرمافزار  CALINE3انتشار یاف

این نرمافزار

توانایی پتیش بینتی گازهتای  CO ،NO2و همچنتین ررات
معلتتق را داش ت

در ستتال  1930نستتخه نهتتایی نتترمافتتزار،

 ،CALINE4منتشر شد که نسب

به نسخه قبلی دقیتقتتر،

دارای ورودی /خروجتتتی منعطتتتفتتتتر و قابلیت ت هتتتای
گستردهتری است

کته شتام متدلستازی کیریت

هتوا در

مجاورت چهارراهها و همچنین شام الگوریتم پخش است
که آشرتگی گرمایی و تغییر جه

باد را توضیح میدهد

مطالعات بسیار دیگری در زمینه بررسی کیری

هتوا در

نزدیکی جادهها انجامشدهاند سیستال و همکتاران)1979( 14
متتدلستتازی آالینتتدههتتا را بتتا استتتراده از  0متتدل گوستتین
 GM ،CALINE-2 ،AIRPOL-4و  HIWAYو 0
مدل عددی  DANARD ،MROA2 ،RAGLANDو
 ROADSدر فواص ت مختلتتف بزرگتتراه انجتتام داده و بتتا
مقادیر اندازهگیری شده مقایسه کردنتد در ستال  2449سته
7 Sharma and Khare
8 Mehdipour
9 Mehdipour and Memarianfard
10 Bosanquet and Pearson
11 Caltrans (California Department of
)Transportation
12 Environmental Protection Agency
13 Benson
14 Chock
15 Sistla
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زمینه الگوسازی پختش آالینتده هتای جتوی بتا استتراده از

بزرگتتراه بتتین ایتتالتی ،ایتتالتی و جتتاده کشتتاورزی در ایالت
تگزاس مورد بررسی قرارگرفته شد در هرکدام از ایتن سته

سیستم اطالعات جغرافیایی صورت پذیرف

بزرگراه با توجته بته درصتد وستای نقلیته مختلف(ستبک،

و همکاران )2412 ،یزدی و همکاران ( )2414آالینتدههتای

سنگین و ماشینهتای کشتاورزی) و ترتاوت در ستوخ

و

 COو PMها را در نزدیکتی بزرگتراه همت

(معماریان فرد
تهتران و در

نحوه کارکرد موتور وسای نقلیه ،آالیندههای متراوتی از نظر

فواص مختلتف از بزرگتراه متورد بررستی قترار داده و بتا

تولید میشد آالیندهها در فاز گتازی ازجملته

استراده از نرم افزار  CALINE4ضرایب انتشار آالینتده هتا

نوت و غلظ

1

 SOx ،NOx ،COو فاز رره ای شام ررات ریتز و بستیار

توسط ناوگان حم ونق را بررسی کردند نتایج حاکی از آن

ریز 2در ایستگاههای  24تا  844متری بررسی شدند مشاهده

بود که بیش از  %34-44از مقادیر آالیندهها در فواص 144

مشاهده شد که غلظ

آالیندههتا بالفاصتله در پتاییندست
آن است

جاده بیشتر از باالدست

تا  144متری بزرگراه زوال مییابند

کته بتا ازدیتاد فاصتله از
8

آالینده مورد مطالعه در این تحقیق گتاز منوکستیدکربن

بزرگراه کاهش مییابد (کلمنتس و همکاران )2449 ،بهطور

می باشد این گاز بیرنگ ،بیبو و بیمزه اس

بتتهطتتور هتتمزمتتان ،در شتتهر کلکتتته در هنتتد از نتترمافتتزار

کمی کمتر از هوا و غیرقاب ح در آب می باشد ایتن گتاز

3

و

 CALINE4برای پیشبینتی غلظت

 COدر دو نوبت

و چگالی آن

حاص احتراق ناقص زغال و سوخ های فستیلی است

ساعته (2صبح تا  2بعتدازظهر و 2بعتدازظهر تتا  14شتب)

منبع اصتلی انتشتار آن وستای نقلیته بنتزین ستوز هستتند

مشاهدهشده مقایسه شتد از روی

و ا ترات ستوء

استراده گردید و با غلظ

نتایج بهدس آمده ،ضریب اصالحی بهصورت نسب
مشاهدهشده به غلظ

محاسبهشده بته دست

غلظ

منوکسید کتربن گتازی بستیار ستمی است

مختلرتتی بتتر اعمتتال فیزیولتتوژیکی بتتدن انستتان دارد و در

آمتد و نتتایج

غلظ های باال ،به عل

تمای زیاد بته جتذب هموگلتوبین

اعتبار سنجی نشان داد که اعمال ایتن ضتریب اصتالحی بتر

(یکی از اجزای خون که اکسیژن را به باف ها و قسم های

نتایج بهدس آمده از نرمافزار در پیشبینی  COموفتق بتوده

مختلف بدن انتقال میدهد) میتوانتد در متابولیستم تنرستی

(ماجامدار و همکاران 0)2414 ،در ستال  2418روش

انستان بتتهطورجتدی ایجتتاد اختتتالل نمایتد تمایت جتتذب

4

هموگلوبین به منوکسیدکربن  204برابر بیش از تمای آن بته

اس

دیگری برای بررسی غلظ

آالینتده  COدر ایالت

آمریکا بکار گرفتته شتد در ایتن روش غلظت

تنستی

آالینتده بتا

استراده از فرمول اصالح شده بیکر 2بتا استتراده از دادههتای
شبکه جریان ترافیکی روزانه ،سرع

وسای نقلیته ،سترع

اکسیژن است

منوکستیدکربن در غلظت هتای بتاال باعت

سردرد ،سترگیجه ،تشتنج ،آستم ،برونشتی

و سترطان ریته

میشود (شریعی و محمدی)1892 ،

باد و دما محاسبه شد و نتایج بهدس آمده توستط نترمافتزار

در این مطالعه ،ابتدا با در نظر گرفتن شرایط جوی ،مدل

 ArcGISبتتا روش کریجینتتگ 7درونیتتابی شتتدند و نهایتتتا

پخش ساعتی گاز منوکسیدکربن بتر روی یکتی از بزرگترا ه

بتاالی مکتانی تهیته

پیتک ترافیتک

نقشههای پخش آلودگی هتوا بتا دقت

های کتالنشتهر تهتران ،نیتایش ،در ستاع

شدند این نتایج تولیدی با دادههای اخذشده از  EPAاعتبار

صتتبحگاهی ( 3تتتا  9صتتبح) بتتا استتتراده از نتترمافتتزار

سنجی شدند کته طتی آن %71 ،توافتق بتا دادههتای EPA

 ،CALINE4برای ماه آبان در سال ،1890به عنتوان آلتوده

مشاهده شد (پانتالونی 3)2418 ،البته مطالعتات بستیاری در

ترین ماه در سال مورد مطالعه ،حاص شده و با اندازه گیری
نقطتته ای غلظ ت

1 fine particle
2 ultrafine particle
3 Clements
4 Majumdar
5 Tennessee
6 Baker
7 Kriging
8 Pantaleoni

 COالگتتوی توزیتتع آالینتتده در اطتترا

بزرگراه مورد ارزیابی قرار گرفته اس

در گام بعدی ،نتتایج

حاص از مدلسازی ،در محیط  ArcGISدرونیابی شده و
بهاینترتیب طیری از پخش منوکسیدکربن در اطرا
نیایش بهدس آمده اس

بزرگراه

الگوی اطالعات جغرافیایی پخش منوکسیدکربن در حواشی بزرگراه ها در اثر ترافیک
عالوه بر جمعی

مواد و روش ها

اس

بزرگراه نیایش یکی از بزرگراه های اصلی شمال مرکزی
تهران می باشد که در حدّ فاص طول جغرافیایی  41درجته
و  24دقیقه شرقی تا  41درجه و  20دقیقه شترقی و عترض
جغرافیایی  84درجه و  02دقیقه شمالی گسترده شده است
ایتتن بزرگتتراه از طتتر

شتترق از خیابتتان ولیعصتتر و در

در شتمال مرکتزی تهتران آغازشتده و

بهسوی غرب تهتران تتا بزرگتراه اشترفی اصترهانی کشتیده
میشود ،که در شک ( )1نشان داده شده اس

طول بزرگراه

 7/8کیلومتر اس  ،در منطقه کوهپایهای قرارگرفتته است
تح

و

تتث یر کوهستتان ،آبوهتوای آن تتا حتدی معتتدل و

مرطوب اس

از مناطق  2و  8تهران عبور میکنتد ایتن دو

منطقه به لحاظ آمار جمعیتی ،طبق آخرین سرشماری کته در
سال  1894انجام گرفته اس
نرر جعی

ساکن تهران کته در ستالهتای اخیتر

روند افزایشی طی کرده اس  ،جمعی

الف) منطقه مورد مطالعه

جنوب بوستان ملت
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به ترتیب  282917و 810112

دارند و به ترتیب  7/3%و  8/9%از کت جمعیت

ساکن تهران را تشکی میدهند و سالیانه نیتز بتر ایتن آمتار
افزودهشده اس (مرکز آمار ایران)

که تهران با آن درگیر اس

گسترش کالنشهر تهران ،بح

شناور نیتز مستهلهای

در دهته اخیتر همگتام بتا
جمعی

شناور بهعنوان یکی

از معضالت این شهر مطترحشتده است
شناور شهر تهران از مناطق اطرا
و

باهد

در روز ،جمعیت

مانند کرج ،ساوه ،رودهن

عمدتا کار به تهران سرازیر میشوند و در شب

به خانه خود بازمیگردند بنتابراین بستیاری از معتابر شتهر
تهران در روز درگیر سررهای جمعی

شناور نیز متیباشتند

طبق مطالعات انجام شده ،بیشترین حجم ترافیتک ورودی و
خروجی به تهران از اتوبان کترج و جتاده مخصتو

کترج

صورت میگیرد که میزان آن حدود  23/0درصد متی باشتد
(معاون

و سازمان حم و نق ترافیتک شتهرداری تهتران،

 )1891این سررها بزرگتراههتای شترقی -غربتی تهتران را
درگیر می نمایند و در ساعات  9-7صبح ترافیتک ستنگینی
در جه

غترب بته شترق ایتن بزرگتراههتا و همچنتین در

ساعات بعد از پایان کار روزانه ترافیتک ستنگین در جهت
شرق به غرب این بزرگراهها ،از تهران به سم

کترج دیتده

میشود بزرگراه نیایش یکی از بزرگراههتایی است

کته از

این موضوت تث یر گرفته و در ساعات پیک ،ترافیک ستنگینی
در آن مشاهده میشود

شکل -1موقعیت مکانی بزرگراه نیایش

دپارتمان حم ونق کالیررنیا ارائهشده است

ب) نرمافزار CALINE4
نرم افزار  CALINE4آخرین ستری از نترم افزارهتای
مدل های کیری هوا مبتنی بر منابع خطتی است

کته توستط

بتا واردکتردن

اطالعات قدرت منبع انتشار ،دادههای هواشناسی و هندستی
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سای  ،نرمافزار میتواند غلظ

آالینده را در فواص کمتر از
1

 444متر از جاده پیشبینی نماید (بنسن. )1930 ،
2

نرم افزار از روشی به نام معادله پراکنش گوس استراده
می کند که در رابطه ( )1آمده اس (بنستن )1930 ،در ایتن
که غلظ

مدل فرض بر این اس

آالیندهها در جهات افقی

و عمودی از توزیع نرمال پیروی متینماینتد در ایتن نتوت
مدلسازی ،تغییرات غلظ

متوسط حول خط مرکزی تتوده

دود و از نوت نرمال میباشد پاسکوی

8

کترد کته ایتن

اب

نوت رفتار را با یک معادله گوسی دو تایی میتوان مدل کترد
این معادلته بته شتکلی است

کته غلظت

در نقطتهای بته

مختصات ( )X,Y,Zاز منبع تولیتد در جهت

وزش بتاد را

نمایش میدهد:

ج) پارامترهای هندسی
پارامترهای هندسی تعریف شده در این مطالعه شام لینک،
گیرنده و زون اختالط می باشند:
لینک 4مسیر بزرگراه به صورت پتاره خطهتایی پیوستته
توسط مختصات نقاط ابتدایی و انتهایی ،مربوط به هتر پتاره
خط ،در دستتگاه مختصتات  2UTMدر نترمافتزار تعریتف
میشوند که لینک نامیده شده اس

برای شبیهسازی بزرگراه در نرمافزار در نظر گرفتهشده اس
نوت لینکها  at gradeانتخابشتده است
بهصورت جداگانه اختصا

()

)

(

(

آالیندهها در سطح زمین در نقطه ()X,Y,Z

برحسب μg/m
3

از

معیار ) برحسب ( mاین ضرایب توابعی از فاصله  xو
پایداری جو میباشند )
 :Yفاصله افقی از خط مرکزی توده دود  ،برحسب m
 :Zفاصله عمودی از سطح زمین برحسب m
 :Hارترات متؤ ر ( ) H = h + Δhکته  hارترتات خروجتی
منبع آالینده و  Δhارترات صعود توده دود برحسب متر (دی
نورس)2414 ،

0

در این تحقیق ،بترای انجتام متدلستازی بتا نترم افتزار
 ،CALINE4به داده های مرتبط بتا هواشناستی ،هندستی
منطقه مورد مطالعه و ترافیکی بزرگراه متورد نظتر نیتاز متی
باشد و سپس با وارد کردن این داده هتا بته عنتوان ورودی،
غلظ

منوکسیدکربن در نقاط مشخص به دس

تعیتتین متتیگتتردد در ایتتن مطالعتته 04 ،گیرنتتده در فواصت
مختلف با ارترات  1/3متر به منظور پیش بینی غلظ
در اطرا

آمد

1 Benson
2 Gaussian dispersion equation
3 Pasquill
4 De Nevers

آالینده

بزرگراه در نظر گرفتهشد
3

نتترمافتتزار ،منطقتته روی بزرگتتراه را

بهصورت یک منطقه با انتشار و آشرتگی یکنواخ

متوسط باد در ارترات مؤ ر برحسب m/s

 : z ،yضرایب پراکنش افقی و عمودی ( انحرا

آالینتتده در آن نقتتاط توستتط

نرمافزار پیشبینی میشود هر گیرنده با مختصات  y ،xو z

زون اختتتال

 :Qقدرت منبع انتشار برحسب μg/s
 :Uسرع

داده شد

گیرنده 7گیرنده ها نقاطی هستند که مکتان آنهتا توستط

)

 :Cغلظ

بته هتر لینتک،

حجم ترافیک عبوری و همچنین ضریب انتشار وسای نقلیه

کتتاربر تعیتتین شتتده و غلظ ت
)(1

در این مطالعه 83 ،لینک

در نظتر

میگیرد و بهعنوان زون اختالط معرفی مینمایتد کته شتام
عرض بزرگراه (بدون شانه های راه) بهعتالوه  8متتر از هتر
طر

آن می باشد (بنسن )1930 ،در ایتن مطالعته ،عترض

بزرگراه برابر با  19متر می باشد ،که به این ترتیتب عترض
زون اختالط برابر با  24متر متی شتود ( ،)19+8+8کته بته
صورت یکی از ورودیهای هندسی منطقه به نرمافزار اعمتال
میشود

د) پارامترهای هواشناسی
در این مطالعه ،شرایط آب و هوایی آبتان متاه در ستال
 1890در ستتاع
بخاطر حتاد

پیتتک ترافیتتک صتتبحگاهی ( 9-3صتتبح)،
شتدن بیشتینه غلظت

آالینتده در ایتن دوره

زمانی ،در نظر گرفتهشد .اطالعتات هواشناستی موردنیتاز از
قبی سرع

باد ،جه

وزش بتاد و دمتای هتوا از ایستتگاه

5 Link
6 Universal Transverse Mercator
7 Receptor
8 Mixing Zone

الگوی اطالعات جغرافیایی پخش منوکسیدکربن در حواشی بزرگراه ها در اثر ترافیک
هواشناسی مهرآباد تهران اخذ گردید الزم به رکراست
کریدور ورود هوای غرب تهران اختال

کته

ناچیزی را بتین دو

35

پایداری ،الگوی پخش منوکسید کربن ،متورد ارزیتابی قترار
گرفته اس

منطقه یاد شده ،یکی بزرگراه نیایش و دیگری منطقه ایستگاه

غلظت زمینه شهری .غلظ

زمینه شهری بیتانگر میتزان

هواشناسی مهرآباد ،تبیین متی کترد از آنجتا کته داده هتای

غلظ

هواشناسی از مهمترین پارامترها بر میزان پخش آالیندهها می

عبوری میباشد برای اندازهگیری این پارامتر ،باید منطقتهای

الزم در انتختتاب ایتتن

انتخاب شود که حتیالمقدور از شریانهای اصلی منطقه دور

پارامترها به عنوان داده های ورودی مبتذول گتردد در ایتن

باشد تا ترافیک منطقه بر روی اندازهگیری این پتارامتر تتث یر

زمینته

بترای تعیتین

باشند(بنستتن ،)1930 ،بایتتد دقتت
تحقیق ،دمای محیط ،جه

باد ،سرع

باد و غلظت

شهری به عنوان پارامترهای هواشناسی ورودی در نظر گرفته
شده اند

منوکسیدکربن در شهر بدون در نظر گترفتن ترافیتک

نداشته باشد به همین دلی منطقه پارک ملت

زمینه شهری انتختاب شتد کته در ناحیتهای دور از

غلظ

شریان اصلی ( تقاطع بزرگراه نیایش و خیابان ولیعصر) قرار
1

دمای محیط دمای محیط به طور قابت تتوجهی انتشتار
منوکسیدکربن ناشی از وسای نقلیه موتوری را تحت

تتث یر

هتوا در ایتن

دارد به دلی فقدان دستتگاه ستنجش کیریت

منطقه ،این اندازهگیتری بتا دستتگاه پرتابت تعیتین غلظت

قرار میدهد در این مطالعه ،بهمنظور اعمال شرایط دقیق بته

منوکستتید کتتربن در فواصت مختلتتف در امتتتداد عمتتود بتتر

3

بزرگراه انجامشد و مشاهده گردید که از یک فاصله به بعتد،

صبح میانگین گرفتهشده و به عنوان پتارامتر ورودی دمتا در

غلظ ت

منوکستتیدکربن تقریبتتا بتته میتتزان تتابتی برابتتر بتتا

نظر گرفته شد

4/7ppmرسید و این غلظ

نرم افزار ،از دمای هوای همه روزهای آبان ماه در ستاع

جهت بتاد ایتن پتارامتر ،جهت
میکند ،که در جه

وزش بتاد را تعریتف

ساع گرد در واحد درجه از شتمال(4

= شتتمال = 94 ،شتتترق = 134 ،جنتتتوب = 274 ،غتتترب)
اندازهگیری میشود در این مطالعه ،از پارامتر جه
ساع

بتاد در

 9-3صبح ،برای همته روزهتای آبتان متاه ،میتانگین

گیری و به عنوان پارامتر ورودی جه

بتاد در نظتر گرفتته

شد
سرعت باد سرع
غلظ

آالینده اس

باد پارامتر بستیار مهمتی در تعیتین
به دلی اهمی

این مطالعه ،الگوسازی برای  2سرع
ماه (در دامنه بین سرع

باالی ایتن پتارامتر ،در
مختلف بتاد در آبتان

بیشینه و کمینه) ،برای کالسهتای

پایداری مختلف جو ،انجام شد

به عنوان غلظ

زمینته شتهری

به نرمافزار اعمال شد

ه) پارامترهای ترافیکی
نوت دیگری از داده های ورودی به نرم افزار ،مربوط به داده
های ترافیکی بوده که شام حجم ترافیکی و ضریب انتشتار
آالینده منوکسید کربن ناشی از ترافیک می باشند:
حجم ترافیکی حجم ترافیک عبوری از بزرگراه نیتایش
(برحسب وسیله نقلیه بر ساع ) ،از مدلسازی ترافیکی کته
توسط شرک

مطالعات جامع حم ونق و ترافیک تهران بتا

استراده از نرم افتزار  NETWORKبتر روی کلیته شتبکه
معابر در شمال شهر تهران برای افق سال  1040در گزارش
مطالعات کنارگذر شمال انجام شتده ،برداشت شتد در ایتن
مطالعه ،به منظور تبدی ترافیک سال  1040بته ستال متورد

کالس پایداری اتمسفر در این نرم افتزار کتالسهتای

مطالعه ،1890 ،اطالعات ترافیکی آمارگیری شده ستالهتای

پایداری جو بر اساس نمودار پاستکویی  -ترنتر ،از شترایط

مطالعتات

خیلی ناپایدار جو تا خیلی پایدار جو  ،بترای هرت

کتالس

پایداری به صورت  A, B, C, D, E,F,Gتعیین میشتوند
(ترنر 2)1974 ،در این مطالعه ،برای تمام کالسهای پایداری،

پیاپی از  1838تا  ،1891اعالم شده توسط شرک

جامع حم ونق و ترافیک تهران ،بررسی شد و نمودار رشد
تعداد سررهای روزانه مطابق شک  2ترسیم شد با استتراده
از معادله خط برازش دادهشده از نقاط ،تعداد ستررها بترای
سال  1040و همچنین سال موردمطالعه به دس

1 Ambient Temperature
2Turner

آمدنتد بتا

تقسیم تعداد سررهای روزانه سال  1890بتر  ،1040ضتریب
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تبدی حجم ترافیک عبوری از معابر برای ستال 1890برابتر
با  4/38به دس

آمد با استراده از این ضریب متیتتوان بته

طور تقریبی ،ترافیک هر مقطع از هر معبر در شمال تهران را
از سال  1040به  1890تبدی کرد البته الزم به رکر اس

درنهای

ترافیک ساعتی مقاطع عالمه طباطبایی جنتوبی
1

و نزدیک تقاطع کردستان به ترتیب در حدود 12914vphو
 18812وسیله نقلیه سواری محاسبه شد

که

از مقایسه حجم ترافیک به دس آمده از فتیلمبترداری و

مدلسازی ترافیکتی و همچنتین کلیته محاستبات برحستب

مدلسازی ترافیکی در دو مقطع ،ضریب اصالحی از تقستیم

ضرایب همسنگ سازی از

میزان ترافیک فیلمبرداری شده بر ترافیک متدلستازی شتده

گزارش گزیده آمار و اطالعات حم ونقت شتهری تهتران،

بهدس آمد و میانگین ایتن دو ضتریب بتر حجتم ترافیکتی

ارائه شده توسط سازمان حم ونق و ترافیتک تهتران ،اختذ

بهدس آمده از مدلسازی در کلیه مقاطع در سرتاسر بزرگراه

گردید که در جدول  1گزارش شد

موردنظر اعمال گردید تا مقتدار حجتم ترافیتک حاصت از

همسنگ سواری انجام شده اس

سنجی نتایج حاص از مدلسازی ترافیکی

مدلسازی به مقدار حجتم ترافیکتی مشتاهده شتده نزدیکتتر

برای صح

استراده شده ،اقدام به فتیلم بترداری از دو مقطتع مختلتف از

گردد این محاستبات در جتدول 8نشتان داده شتد الزم بته

بزرگراه نیایش (محدوده تقتاطع بزرگتراه بتا خیابتان عالمته

تذکر اس

که چون تراوت زیادی بین مقدار حجم ترافیکی

طباطبتتایی جنتتوبی و محتتدوده تقتتاطع بزرگتتراه بتتا بزرگتتراه

بهدس آمده از مدلسازی و همچنین فیلمبرداری شده در دو

 3صبح به مدت  14روز در آبان ماه (به

مقطع مختلف از بزرگراه مشاهده نشد به فیلمبرداری از این

کردستان) در ساع

غیر از روزهایی تعطیت ) گردیتد کته میتانگین نتتایج آن در
جدول  2گزارش شده اس
 8مشخص شده اس
مدت یک ساع

موقعی

دو مقطع ،اکترا گردید

این دو مقطع در شک

به منظور شمارش وستای نقلیته ،بته

و هر دو دقیقه یکبار بته متدت  24انیته،

آمار گیری صورت گرف

و در قدم بعدی ،این وسای نقلیه

با استراده از ضرایب همسنگ ستواری ،بته ترافیتک معتادل
سواری تبدی شدند

شکل -2نمودار روند رشد ترافیک ساالنه برحسب میلیون سفر در روز (معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران)1391 ،

1 Vehicle per hour

56

الگوی اطالعات جغرافیایی پخش منوکسیدکربن در حواشی بزرگراه ها در اثر ترافیک
جدول -1ضرایب همسنگ سازی جهت ساده سازی چرخه محاسبات در نظر گرفته شده
(معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران)1391 ،
انواع وسایل نقلیه

سواری و وانت مسافربری

تاکسی

اتوبوس واحد

موتورسیکلت

سایر وسایل

ضرایب همسنگ سواری

1

1/4

4

4/8

2/4

جدول -2اطالعات ترافیکی فیلمبرداری شده در دو مقطع از بزرگراه
انواع وسایل نقلیه

سواری

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

واحد

غیر واحد

وانت

ون

مینیبوس

کامیون

موتور

تعداد وسایل نقلیه شمارششده
در تقاطع بزرگراه با خیابان

14404

04

204

24

834

134

4

24

244

عالمه طباطبایی جنوبی
تعداد وسایل نقلیه شمارششده
در تقاطع بزرگراه با بزرگراه

11824

2

073

48

828

117

44

27

093

کردستان

شکل  -3موقعیت مقاطع فیلمبرداری شده در بزرگراه نیایش
جدول -3ضریب اصالحی ترافیکی
ترافیک سال ( 1391بزرگراه نیایش)
میانگین ترافیک شمارششده

میزان ترافیک محاسباتی توسط مدلسازی

از فیلمبرداری در

ترافیکی (وسیله نقلیه) برحسب همسنگ

14روز(وسیله نقلیه) برحسب

سواری

ضریب اصالحی

همسنگ سواری
تقاطع بزرگراه نیایش با خیابان عالمه

12914

14248

1/21

طباطبایی جنوبی
تقاطع بزرگراه نیایش با بزرگراه

18812

11998

1/11

کردستان
میانگین

-

-

1/12

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی | سال نهم | شماره سی و پنجم | پاییز 7531

57

ضریب انتشار آالینده هسته پژوهشی سوخ  ،احتراق

عبوری از بزرگراه نیایش ،فاصلهای مشخص در بزرگراه

و آالیندگی دانشگاه شریف در سال  ،1898گزارشی در

عالم گذاری شد و زمان عبوری وسیله نقلیه از آن فاصله

زمینه ضرایب انتشار آالیندگی اگزوز در حال
خودروهای بنزین سوز ساخ

اندازه گیری شد و بهاینترتیب سرع

گرم برای

آمد سرع

داخ با استاندارد آالیندگی

وسیله نقلیه به دس

متوسط به ترتیب  20و  29کیلومتر بر ساع ،

برای دو مقطع فیلمبرداری شده ،حاص

یورو ،2ارائه داد و ازآنجاکه خودروهای بنزین سوز منبع

شد بر اساس

اصلی تولید انتشار منوکسیدکربن در ناوگان حم ونق

جدول جدول ،0ضریب انتشار در حال

هستند (شریعی و محمدی ،)1892 ،این گزارش مبنای میزان

روشن بودن کولر) به ترتیب  4/2 gr/kmو  7/4به دس

ضریب انتشار آالینده در این مطالعه قرارگرف
پایه ،بر اساس سرع

متوسط وسای

بنابراین برای تخمین سرع

پایه (بدون شیب و

آمد که به عنوان پارامتر ورودی ضریب انتشار آالینده به

این ضرایب

نرمافزار اعمال گردید

نقلیه ارائهشدهاند،

متوسط ناوگان حم ونق

جدول  -1ضرایب انتشار و مصرف سوخت سواریهای شخصی بنزین سوز تهران در بازههای سرعتی متفاوت برای حالت پایه (هسته پژوهشی
سوخت ،احتراق و آالیندگی)1393 ،
دامنه سرعت
km/h
ضریب انتشار
CO
gr/km

5-0

15-5

25-15

35-25

15-35

55-15

55-55

55-55

55-55

29/4

2/3

4/2

7/4

0/1

8/4

2/4

8/2

8/1

معکوس فاصله ) ،2 (IDWطیتف پختش منوکستید کتربن

و) کالیبراسیون
همانطور که اشاره گردیتد در منطقته اطترا
نزدیک به تقاطع با خیابان ولیعصر ،غلظ
مورد ارزیابی قرار گرف

بزرگتراه،

منوکستید کتربن

ایتن ارزیتابی در هرت

نقطته بته

فواصتتت  044 ،844 ،144 ،144 ،44 ،24و  444متتتتری از
بزرگراه و با دستگاه پرتاب انتدازه گیتری غلظت
کتتربن ،متتدل  ،GLA-HX-80ستتاخ
موقعی
اس

منوکستید

ایتتران ،انجتتام شتتد

بدس

در نقاطی که گیرنده وجود ندارد مدل

آمد و غلظ

گردید روش وزن دهی معکوس فاصله بر مبنای قتانون اول
جغرافیا (همبستگی مثب

موجود بتین دادههتا) است

ایتن

روش یک ترکیب خطی از دادههای موجود برای پتیشبینتی
مقادیر نامعلوم ارائه می دهد که در رابطه  2رکر شده اس :
)(2

∑

∑

∑

∑⁄

نقاط اندازه گیری شده در شک  0نمایش داده شتده
کالیبراستیون نترمافتزار بتا توجته بته غلظت

 COو

مشاهداتی در آن نقاط ،انجامشد و بدین ترتیب غلظ
در سایر نقاط گیرنده نیز با دق

باال به دس

CO

آمد

میانگینگیری مقادیر نقاط معلوم به دس

آمده از نرمافزار  ،CALINE4نستب

شرایط آب و هوایی مختلف از نظتر سترع
پایداری جو که بیشترین مقادیر غلظ

وزن مقادیر میباشد
در ایتتن روش محاستتبه مقتتادیر نقتتاط مجهتتول از طریتتق

ز)نرمافزار ArcGIS
نتایج بدس

در فرمول فوق

مقدار ورودیها به ایتن نترمافتزار و

بته

بتاد و کتالس

آالینده در گیرنده هتا

را دارد ،به صورت مقادیر نقطه ای به نرم افتزار ArcGIS
اعمتتال شتتد و بتتا استتتراده از روش درونیتتابی 1وزن دهتی
1 Interpolation

میآیند و هرکتدام

از نقاط در محاسبه ،دارای وزنی میباشند بهطتوریکته هتر
چه فاصله نقطه معلوم از نقطه مجهتول کمتتر باشتد ،ارزش
وزنی آن نیز بیشتر خواهد بود و هر چه ایتن فاصتله بیشتتر
شود ،ا ربخشی نقطه معلوم در تخمتین نقتتطه مجتتتهول و
محاسبه میانگیتتن نیز کاهش مییابد بته بیتان دیگتر ،نقتاط

2 Inverse Distance weighting

∑

) (
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الگوی اطالعات جغرافیایی پخش منوکسیدکربن در حواشی بزرگراه ها در اثر ترافیک
 COنستب

معلوم با فواص نزدیکتر ،وزن باالتری متیگیرنتد در ایتن

جوی ،تغییترات غلظت

مطالعه ،با استراده از روش درونیابی  ،IDWطیتف پختش

بزرگراه در منطقه پرترافیک بزرگراه نیایش که بیشترین میزان

آالینده منوکسیدکربن بر روی بزرگراه و اطرا
باالی مکانی به دس

آن با دقت

آمد

آالینده در آن نواحی بهدست آمتده است

تقاطع با خیابان ولیعصر) موردبح
تغییرات غلظ

نتایج و تحلیل
در بختتش التتف ،نتتتایج بتتهدستت آمتتده از نتترمافتتزار
 CALINE4و در بختتش ب ،نتتتایج متتدلستتازی پختتش
غلظ

 COکه توسط روش سیستتم اطالعتات جغرافیتایی

بدس

آمده ،ارائه شد و مورد بررسی قرار گرف

الف) بررستی نتتایج حاصتل از نترم افتزار
CALINE4
در این بخش عالوه بتر بررستی تغییترات غلظت
نسب

غلظ

به تغییرات پارامترهای سرع

بته پتارامتر فاصتله از

 COنستب

(نزدیکتی

قرار گرف
بته تغییترات پارامترهتای

هواشناسی در جدول  4شرایط هواشناسی در نظر گرفتهشده
برای ماه آبان ،سال  ،1890گزارش شتده است
موقعی

و همچنتین

مکانی کلیه نقاط گیرنده ،شام  04نقطه ،در اطترا

بزرگراه و همچنین سرع
نمایش دادهشده اس
وزش باد اس

باد بهصتورت فلتش در شتک 4

(فلش زردرنتگ نشتاندهنتده جهت

)

CO

باد و کتالس پایتداری

شکل  -1موقعیت نقا انتخابشده با فواصل مختلف در نزدیکی خیابان ولیعصر
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جدول -5پارامترهای ورودی مربو به داده های هواشناسی
دامنه سرعت باد

ماه

کالس پایداری

()m/s

( ) °C

()°

12

194

D,E,F,G

7-4

آبان

دمای هوا

جهت باد

شکل  -5موقعیت مکانی  10گیرنده در اطراف بزرگراه و نمایش جهت باد

نمودار تغییرات غلظ

در چهار کالس پایداری مختلف ،D

تراوت در سرع

باد در کالسهای پایتداری مختلتف جتو

مختلتف بتاد ،1m/s ،4/4m/s

داد سرع

که تعیین میکند

 F ،Eو  Gو شش سترع

نسب

باد یکی از عواملی اس

 4/4m/s ،0m/s ،2/4m/sو  7m/sدر ایتتتن  04نقطتتته در

تا چه میزانی آالینده با هوای محیط در نقطه انتشار رقیق می

شک  4نمایش دادهشدهاند بر اساس شک  2می توان نتیجه

بتاد و

گرف

که هر چه جو پایدارتر باشتد میتزان غلظت

بیشتر اس

شود این ا ر بهعنوان یک رابطه معکوس بین سترع
غلظ

آالینتده

در فرمول گوس اعمال شده اس

همچنتین سترع

زیرا پایداری اتمسرر از اختتالط عمتودی هتوا

باد نقش بسیار مهمی در محاسبات پارامتر پخش آالینده ایرا

جلوگیری مینماید و درنتیجه آالینده قدرت پخش نداشته و

می کند و زمان ماند زون اختتالط را بترای محاستبه پتارامتر

با غلظ

زیاد در نزدیکی ستطح زمتین بتاقی متیمانتد بته

عبارت دیگر ،این تغییرات غلظ

پخش عمودی اولیه ،تعیین میکند

آالینتده را متیتتوان بته
Class F, Wind Speed 1m/s

Class G, Wind Speed 0.5m/s

Class E, Wind Speed 4m/s

Class F, Wind Speed 2.5m/s

Class D, Wind Speed 7m/s

Class D, Wind Speed 5.5m/s
7

5
4
3
2
1
0
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

7

5

نقاط گیرنده
شکل  -5نمودار تغییرات غلظت  COدر کالسهای پایداری مختلف

3

1

غلظت منوکسید کربن PPM -

6
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الگوی اطالعات جغرافیایی پخش منوکسیدکربن در حواشی بزرگراه ها در اثر ترافیک
 COدر نقاط واقع در جنتوب

الگتتوی نمتتایی پیتتروی متتیکنتتد آنتتالیز رگرستتیون خطتتی،

بزرگراه (نقتاط شتماره  23 ،28 ،22 ،13 ،14 ،7 ،2 ،4و 84

همبستگی باالیی برابر با  4/92و 4/97را بترای غلظت هتای

که با رنگ نارنجی در شک  0نمایش دادهشتدهانتد) تغییتری

کته ،فترم کلتی

نتایج نشان میدهد که غلظ

نکرده و مقدار آن ( 4/7ppmمیزان غلظت
باقیمانده اس

از آنجا که بتاد در جهت

زمینته شتهری)
 194°از جنتوب

غربی میوزد و آلودگی ناشی از وسای نقلیه در جهت

پیشبینیشده نشان میدهد شایان رکر اس

معادله نمتایی بته صتورتy  y0  a exp(bx) :
اس

غلظ

آالینده با ازدیاد فاصله از بزرگتراه بتهسترع

بتاد

کاهش می یابد و در فواص دورتر به مقدار ابتی متیرستد

به شمال بزرگراه منتق شده و بهاینترتیب جنوب بزرگراه از

این مقدار که در معادله با  y0نمایش دادهشده اس  ،درواقع

نقاط

به عبارت دیگر ،با ازدیتاد فاصتله

آلودگی ناشی از تردد در بزرگراه تث یر نپذیرفته ،غلظ
واقع در جنوب بزرگراه ،برابر با غلظ

زمینته شتهری شتده
آلتودگی 2/3ppm

اس

همچنین بتاالترین میتزان غلظت

اس

که در نقطه شماره  ،0در کالس پایداری  Gو سترع

باد  ،4/4m/sدر منطقه پرترافیک بزرگراه در نزدیکی تقتاطع
با خیابان ولیعصر اتراق افتاده اس

غلظ

زمینه شهری اس

آالینده کاهشیافته و درنهای

از بزرگراه غلظ

بته غلظت

زمینه شهری ( )4/7ppmمیرسد پارامتر  bنیز نشاندهنتده
نرخ زوال  COاس

بر اساس شک  ،7مقدار آالینتدههتا و

درصد زوال آنهتا در فواصت مشتخص از بزرگتراه ،بترای
حاالت مختلف جوی ،مطابق جدول 2ارائه شتده است
این ترتیب می توان نتیجه گرف

بته

که میتزان زوال در فاصتله

تغییرات غلظت  COنسبت بته فاصتله از بزرگتراه .بته

 24متری از شانه بزرگراه  %03-%13و در فاصتله 44متتری

منظور بررسی پارامتر فاصتله از بزرگتراه ،نقتاط گیرنتده در

 %74-%03اس

در فاصله  144متری میزان زوال آالینده به

نزدیکی خیابان ولیعصر ،که منطقه پرترافیک بزرگراه نیتایش

 %38-%47میرسد و در  144متری میتزان زوال آالینتده بته

اس  ،مطابق بتا شتک  ،0در فواصت ،144 ،144 ، 44، 24

در

 044 ،844و  444متری از بزرگراه در نظر گرفته شد نمودار
تغییرات غلظ

نسب

به فاصتله از بزرگتراه بترای حتاالت

 %37 -%78افزایش مییابد که درصد نسبتا باالیی است
فواص باالی  844متر از بزرگراه ،غلظ

آالینده بسیار ناچیز

میباشد

جوی مختلف برای ایتن نقتاط در شتک  7نشتان داده شتده
اس

روند کاهش غلظ

نستب

بته فاصتله از بزرگتراه از

شکل  -5نمودار تغییرات غلظت برحسب فاصله از بزرگراه با در نظر گرفتن کالسهای پایداری مختلف

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی | سال نهم | شماره سی و پنجم | پاییز 7531

53

جدول -5مقادیر زوال غلظت  COبا در نظر گرفتن کالسهای مختلف پایداری در سرعتهای مختلف باد و فواصل مختلف از بزرگراه
(عبارت  WSبیانگر سرعت باد میباشد)
فاصله از

WS=1m/s

WS=0/5m/s

WS= 1m/s

WS=2/5m/s

WS= 5/5m/s

WS=5m/s

بزرگراه
(متر)

غلظ

درصد

غلظ

درصد

غلظ

درصد

در

زوال

در

زوال

در

زوال

در

غلظ

کالس

درصد

غلظ

درصد

غلظ

درصد

زوال

در

زوال

در

زوال

کالس

کالس

کالس

پایداری

کالس

کالس

پایداری

پایداری

پایداری

G
()ppm

F
()ppm

F
()ppm

E
()ppm

پایداری

پایداری

D
()ppm

D
()ppm

25

2/1

%13

0/8

%29

2/2

%80

1/2

%02

1/2

%03

1

%03

50

8/9

%03

2/7

%44

1/2

%49

1

%20

4/7

%74

4/2

%29

100

8/2

%47

1/7

%72

1

%70

4/2

%73

4/0

%38

4/0

%79

150

2

%78

1/8

%73

4/3

%34

4/0

%32

4/8

%37

4/8

%30

300

4/8

%92

1/8

%94

4/2

%94

4/2

%98

4/1

%92

4/1

%94

100

4/1

%99

4/1

%93

4/1

%97

4

%144

4

%144

4

%144

500

4

%144

4

%144

4

%144

4

%144

4

%144

4

%144

ب) بررستتی نتتتایج حاصتتل از نتترمافتتزار
ArcGIS

داده شده اند در این شک نقاط سبزرنگ 04 ،نقطهای هستند
که از ابتدای تحقیق انتخابشده بودند و نقاط قرمز رنگ که

بزرگراه

تعداد آنها  79عدد می باشد ،در مرحله بعدی اضافه شتدند

با استراده از روش سیستم اطالعات جغرافیایی برای حتالتی

طی پروسه تکرار ،مرحله مدلستازی و گترفتن خروجتی از

در این بخش ،مدل پخش منوکسید کربن در اطرا

کتته پایتتدارترین شتترایط اتمستترری (کتتالس پایتتداری Gو
سرع

آمده است  ،زیترا

شرایط آب و هوایی بحرانی انجام گردید با استراده از روش

 COدر نقاط گیرنده به حداکثر مقتدار

سیستم اطالعات جغرافیایی ،طیف پخش منوکستیدکربن بتا

به منظور بررسی دقیقتتر پختش آالینتده

بزرگراه تهیته گردیتد ،کته در

باد  )4/4m/sبرقرار اس  ،بدس

در این حال

غلظ

خود رسیده اس
برای ایتن حالت

نتترمافتتزار  CALINE4بتترای ایتتن  119نقطتته گیرنتتده در

ختا

 ،تعتداد نقتاط گیرنتده در اطترا

دق

باالی مکانی ،در اطرا

شک  9نمایش دادهشده اس

بزرگراه را از  04به  119افزایش داده که در شک  3نمتایش

شکل  -5موقعیت مکانی  119نقطه گیرنده و نمایش جهت باد
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شکل -9طیف پخش آالینده منوکسیدکربن در پایدارترین شرایط آب و هوایی آبان ماه با استفاده از روش سیستم اطالعات جغرافیایی

پخش آالینده به شمال و شمال شرق

مالحظه میشود جه
متمای اس  ،که با جه

بتاد  194°کته بتا فلتش ستیاه در

گوشه نقشه نشان داده شده اس
تمرکز غلظ
باد به سم
غلظ

هم راستا میباشتد ،درنتیجته

منوکسیدکربن ناشی از وسای نقلیه در جهت
شمال و اندکی شترق متمایت شتده است

ایستتتگاه هواشناستتی مهرآبتتاد تهتتران اختتذ گردیتتد الزم بتته
رکراس

کته کریتدور ورود هتوای غترب تهتران اختتال

ناچیزی را بین دو منطقه یاد شتده ،یکتی بزرگتراه نیتایش و
در

دیگری منطقه ایستگاه هواشناسی مهرآبتاد ،تبیتین متی کترد

 COدر شمال بزرگراه نیز با ازدیاد فاصله از بزرگراه

نتایج نشان میدهد که دامنه طیف آالینده منوکستید کتربن از

آالینده روند نزولی طی کترده و ایتن رونتد تتا رستیدن بته
غلظ

موردنیاز از قبی سرع

باد ،جه

وزش باد و دمای هوا از

زمینه شهری که برابر با  4/7 ppmاس  ،ادامه پیتدا

می کند همانطور کته اشتاره گردیتد ،اطالعتات هواشناستی

 4/7 ppmتا  2/3ppmگسترشیافته است
ترسیمی در شک  ،14میانگین غلظ

در هیستتوگرام

آالیندهها برابر با ppm

 2/41و میانه آنها برابر با  1/2 ppmبرآورد شده اس

شکل -10هیستوگرام آالینده منوکسیدکربن -آبان ماه

همانطور که نتایج نشان می دهند ،غلظ
کربن در دو قسم

آالینده منوکسید

از بزرگراه بیشتر از بقیه مناطق می باشد،

که هر کدام از این مناطق ،به ترکیک مورد بررسی قرار
گرفته اس :
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قسمت اول طبق نقشه پخش مکانی منوکسید کربن بر روی

می باشد وجود چراغ راهنمایی زماندار در تقاطع بزرگراه

بیشتری از

ایجاد ازدیاد ترافیک در چند

بزرگراه نیایش ،یکی از مناطقی که غلظ

نیایش با خیابان ولیعصر ،باع

منوکسید کربن را نشان می دهد ،از نزدیکی تقاطع با خیابان

صد متری از چراغ راهنمایی زمان دار ،در ساعات پیک

ولیعصر آغاز شده و از تقاطع با بزرگراه کردستان عبور کرده

سررهای درون شهری میشود کند شدن جریان ترافیکی،

و تا نزدیکی تقاطع خیابان سهول امتداد یافته اس  ،که این

منجر به باال رفتن میزان انتشار منوکسیدکربن ناشی از وسای

منطقه و طیف پخش آن در شک  11نشان داده شده اس
طیف آالینده در این قسم
گسترشیافته اس

مساح

از  2/0 ppmتا 2/3 ppm
عمده ای از قسم

اول ،تح

نقلیه میشود و درنتیجه میزان غلظ

آالینده در این ناحیه

افزایش می یابد از دیگر دالی ازدیاد غلظ

 COدر این

منطقه ،وجود ورودی تون نیایش در این محدوده اس

که

غلظتی از  COبا دامنه  )2/9-8/7(ppmقرارگرفته و در

در شک  12نشان دادهشده اس

چند نقطه در نزدیکی بزرگراه به غلظ های بیشتر

ساعات پیک سررهای دورن شهری ،از ترافیک بیشتری

شدن غلظتهای زیاد آالینده

که منجر به انتشار هر چه بیشتر گاز

افزایشیافته اس

عل

حاد

 COدر این محدوده ،ازدیاد ترافیک وسای نقلیه موتوری

شک  -11نقشه پخش  COمربوط به قسم

برخوردار اس

منوکسیدکربن و درنهای

محدوده ورودی تون در

آلودگی محیط میشود

اول با استراده از روش سیستم اطالعات جغرافیایی
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شکل -12موقعیت مکانی تونل نیایش

قسمت دوم .طبق نقشه پخش مکانی منوکسید کربن بر
روی بزرگراه نیایش ،یکی دیگر از مناطقی که غلظ

زیادی را متحم شده و درنتیجه ،منوکسیدکربن زیادی در
این منطقه تولید میشود مساح

بیشتری از منوکسید کربن را نشان می دهد ،در حدفاص

تح

بین بلوار فرحزادی و بزرگراه یادگار امام قرار دارد ،که در

قرارگرفته و در مساح

شک

 18نشان داده شده اس

ورودی یادگار امام از سم
سم

این حدفاص

به دلی

دامنه ای از غلظ

عمده ای از این بخش

 COبه میزان )2/0-2/9( ppm
کمتری تا غلظتی باالتر از

 0/9ppmافزایشیافته اس

غرب و بلوار فرحزادی از

شرق ،که هردو شریان اصلی میباشند ،بار ترافیکی

شکل -13نقشه پخش  COمربو به قسمت دوم با استفاده از روش سیستم اطالعات جغرافیایی
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هوای این منطقه را در وضعی

نتیجهگیری و پیشنهادها
شرایط هواشناسی و کالسهای مختلف پایداری جو،
نقش کلیدی در پخش  COدر منطقه مورد مطالعه ،بزرگراه
نیایش ،دارد با پایدارتر شدن شرایط جوی ،میزان غلظ
موافق باد در شمال بزرگراه

آالیندهها در نقاطی که در جه

قرار دارند افزایش می یابد همچنین سرع

باد نیز که در

بلندمدت سالم

قدردانی
بدین وستیله ،از جنتاب آقتای مهنتدس بابتک بابتازاده
بهعنوان مشاور در زمینه ترافیک ،تشکر و قدردانی بته عمت

کالسهای پایداری مختلف متراوت اس  ،در افزایش
 COتث یر عمده ای دارد در آبان ماه ،سال ،1890در

منابع:

کالس پایداری  Gو سرع
غلظ

باد  ،4/4m/sبیشترین میزان

منوکسیدکربن مشاهدهشده اس

که غلظ

الزم به رکر اس

 COدر نقاطی که در خال

جه

وزش باد و

در جنوب بزرگراه واقع هستند تغییرات محسوسی نداشته و
پسزمینه باقیمانده اس

در حد غلظ

میزان غلظ

CO

برحسب فاصله از بزرگراه ،بهصورت نمایی کاهش مییابد
درصد زوال منوکسیدکربن در فواص  24متری و  44متری
از بزرگراه به ترتیب حداق برابر با  %13و  %03می باشد،
در فاصله  144متری به  %47افزایشیافته و در فاصله 144
متری به  %78میرسد در فواص باالی  844متری ،غلظ
 COبسیار کاهش می یابد با توجه به نقشه پخش غلظ
 ،COغلظ

آالینده در نزدیکی بزرگراه ابتدا در بیشترین

میزان خود قرار دارد و با فاصله از بزرگراه ،روند زوال
نمایی طی میکند همچنین بیشترین غلظ

 COدر دو

محدوده ،اولی نزدیک به تقاطع بزرگراه نیایش با خیابان
ولیعصر و دومی در حدفاص بین بلوار فرحزادی و بزرگراه
اشرفی اصرهانی ،حاد

شده اس

در محدوده اول ،غلظ

زیاد  COبه دلی وجود چراغ راهنمایی زمان دار در تقاطع
با خیابان ولیعصر و وجود ورودی تون نیایش در محدوده
اتراق افتاده و در محدوده دوم ،بار ترافیکی سنگین حاص
از ورودیهای بزرگراه اشرفی اصرهانی و بلوار فرحزادی به
بزرگراه نیایش ،موجب افزایش غلظ
شده اس

 COدر این ناحیه

با توجه به این موضوت ،توصیه میشود ساکنین

و شاغلین ،مح

سکون

و کار خود را حتیالمقدور تا

فاصله  144-144متری از بزرگراه نیایش در این دو منطقه
انتخاب ننمایند باوجوداینکه این مناطق دسترسی خوبی از
بزرگراه دارند ،ولی ازدیاد غلظ

 COدر ا ر ترافیک،

خصوصا در ساعات پیک سررهای درون شهری ،کیری

شهروندان را با مشکالت جدی روبرو

میکند

می آید

غلظ

هشدار قرار داده ،که در
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