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به تفکیک مناطق شهرداري  تحلیلی تطبیقی بر نقش حمل ونقل شهري در آلودگی هوا
  GISبا بهره گیري از) منوکسید کربن(کالنشهر تهران 

  
  علیرضا قرآگوزلو

  استادیار دانشگاه علوم وتحقیقات تهران و سازمان نقشه برداري کشور
  علی اصغر آل شیخ

  دانشیار دانشکده مهندسی نقشه برداري دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

  مهیار سجادیان          
  وسنجش از دور،دانشکده محیط زیست و انرژي دانشگاه علوم و تحقیقات تهرانGISکارشناس ارشد

  
  

  
 چکیده

زمینه آلودگی هواي ناشی از وسایل نقلیه موتوري به ویژه در کالنشهرهاي کشورهاي در حال توسعه به دلیل افزایش 
وسایل نقلیه وهمچنین افزایش فواصل طی شده توسط انواع وسایل نقلیه در سال،به سادگی به عنوان یک مشکل تعداد 

هواي کالنشهر تهران نیز آلوده بوده ودر این زمینه گفته می شود که حمل ونقل شهري وترافیک .مطرح شده است
وا از دغدغه هاي اساسی مدیران شهري بنابراین آلودگی ه.حاصله مهمترین دلیل آلودگی هواي تهران می باشد

اما مسئله این است که در طرح .وشهروندان تهرانی بوده ودر این زمینه تاکنون طرحها ومطالعات چندي انجام یافته اند
ها،مطالعات وپژوهشهاي صورت گرفته در کنار کمبودها ونقائص وارد بر آنها،تحلیلی تطبیقی از نقش حمل ونقل 

ا به تفکیک مناطق مختلف شهرداري در یک قالب وبا بهره گیري از شاخص هاي حمل ونقل شهري در آلودگی هو
با انتخاب منوکسید کربن به عنوان شاخص انتشار ناشی از حمل ونقل و با  لذا این پژوهش.صورت نپذیرفته است

تحلیل تطبیقی از نقش  کاربردي وبا بهره گیري از ضرایب انتشار وسیستم اطالعات جغرافیایی به هدف-روشی تحلیلی
حمل ونقل شهري در آلودگی هوا به تفکیک مناطق مختلف شهرداري در یک قالب وبا استفاده از شاخص هاي حمل 
ونقلی چون تعداد ایجاد سفر،مقدار ونوع معابر،سرانه معابر،تراکم معابر،درصد شبکه هاي کند وبحرانی ومیزان عرضه 

بر مبناي نتایج تحقیق که در قالب نقشه ها،نمودارها .ه تحقیق پرداختفضاي پارکینگ در راستاي هدف مذکور ب
مناطق مختلف شهر تهران به لحاظ شاخص هاي حمل ونقلی مورد استفاده در این .وجداول متعددي ارائه گردید

ان پژوهش داراي شرایط متفاوت وغیر همگنی بوده وبنابراین در چارچوب فرض تحقیق بالطبع مناطق مختلف شهر تهر
در انتها نیز بر اساس یافته هاي تحقیق .داراي نقشهاي متفاوت در آلودگی هواي ناشی از حمل ونقل شهري می باشند

  .راهکارهایی نیز پیشنهاد گردید
  

آلودگی هوا،حمل ونقل،تهران،ضرایب انتشار:واژگان کلیدي

18/1/1391:تاریخ دریافت  19/3/1391: پذیرشتاریخ    
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 مقدمه
امروزه آلودگی هواي تهران، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زیسـت محیطـی ایـن شـهر محسـوب مـی       

 4روز از سال هواي شهر تهران در شرایط ناسالم قرار داشته است کـه در حـدود    60، 1387در سال . گردد
 104شـهر، ، هـواي ایـن    1389این در حالی است کـه  در سـال   .می باشد 1386برابر مدت مشابه در سال 

که عواقب آن در درجه اول به صورت انواع امراض نصیب ساکنان . روزدر شرایط ناسالم، به سر برده است
شهر تهران شده و از طرف دیگر باعث افزایش بی رویه هزینه هاي جاري به منظور حـذف ایـن آلودگیهـا    

  . شده است
مـرگ و میرهـا در تهـران ناشـی از      درصـد  70طبق مطالعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، 

مشکالت تنفسی و قلبی است که این مشکالت ارتبـاط مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـا آلـودگی هـواي تهـران         
، بنـا بـه اعـالم    1389در این ارتباط،در پـی آلـودگی هـوا در سـال     ).65، 1388قلی زاده و همکاران ، (دارد

بر اسـاس آمـار   . درصدافزایش یافت 30لودگی هوا، وزارت بهداشت ودرمان ،بیماري هاي تنفسی به دلیل آ
مـیالدي   2004ارائه شده از سوي بانک جهانی در مورد خسارات ناشی از آلودگی هـوا در ایـران، در سـال    

میلیـارد دالر  و در   8مـیالدي بـه    2006میلیارد دالر،این میـزان در    7خسارت ناشی از آلودگی هوا،حدود 
حدود یک سوم از خسارت ذکـر شـده    2010دالر در سال رسیده است که در میلیارد  10میالدي به  2010

در  2016طبق برآوردهاي این بانک، خسارت ساالنه آلودگی هـوا در سـال   . متعلق به شهر تهران بوده است
بنابراین جاي تعجب نیست کـه آلـودگی هـواي کالنشـهر تهـران بـه       .میلیارد دالر خواهد رسید 16ایران به 

ت کشور ایران از مهمترین دغدغه هاي مدیران،مسئولین،پژوهشگران وشهروندان بوده ودر ایـن  عنوان پایتخ
راستا طرحها ومطالعات چندي به ویژه در زمینه بررسی حمل ونقل به عنوان مهمترین دلیل آلودگی هـواي  

ت بـه مطالعـه   شهر تهران  به انجام رسیده است،که البته، تاکنون، در این طرحها،مطالعات وپژوهش ها نسـب 
تطبیقی نقش حمل ونقل در آلودگی هوا به تفکیک مناطق شهرداري کالنشهر تهران و با استفاده از ضـرایب  

کـه حاصـل   .انتشار در یک قالب واحد از جهت استفاده در راهبردها وراهکارهاي آتی اقدام نگردیده اسـت 
ختلـف شـهرداري شـهر تهران،اغلـب     این گونه عملکردها به دلیل عدم توجه به تفاوتهاي مکـانی منـاطق م  

طرحهایی بوده است که عدم پویایی در آنها به روشنی مشاهده شده است،بنابراین، عدم توجه به تفاوتهـاي  
بستر مکانی وشرایط حمل ونقل ویژه هر منطقه در یک قالب مطالعاتی واحد باعث شده این طرحها اغلـب  

ذا بر اساس این پژوهش، تحلیل تطبیقی نقش حمل ونقـل  ل.به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا ننمایند
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شهري در آلـودگی هـوا بـه تفکیـک منـاطق شـهرداري کالنشـهر تهـران از جهـت بسترسـاز بـودن بـراي             
 .مطالعات،طرحها وپژوهشهاي آتی از نهایت اهمیت وضرورت برخوردار است

  
  تحقیق اهداف

این اهداف خـود را در قالـب مسـاله تحقیـق     هر تحقیقی براي دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد،
  :بر این مبنا مهمترین اهدف این تحقیق عبارتند از.نمودار می سازد و از طریق بیان آن آشکار می شود

  تحلیل تطبیقی تفاوتهاي نقش مناطق مختلف شهرداري کالنشهر تهران در آلودگی هواي ناشی
  از حمل ونقل

 رآورد آلودگی هواي ناشی از حمل ونقلبهره گیري از روش ضرایب انتشار در ب  
 ارائه پیشنهادات وراهکارها در جهت استفاده در پژوهش هاي آتی  

  
  پیشینه پژوهش

 1968گردآوري ضریب انتشار آالینده هاي هوا اولین بار توسط آژانس بهداشت عمـومی آمریکـا در سـال    
در سـال   US-EPAهرست انتشارآخرین ویرایش آن یعنی ویرایش پنجم توسط گروه ضرایب وف.منتشر شد

طبـق توصـیه   ..فصل براي مصرف سوخت در کاربري هاي مختلف بـه چـاپ رسـیده اسـت     15در  1995
EPA  به واسطه اینکه مقادیر اعالم شده معموال دامنه وسیعی از حاالت مختلف استفاده از سوخت در یک

براي تعیین ضرایب انتشار صـورت  کاربري را نشان می دهند،در صورتی که هیچگونه مطالعه آزمایشگاهی 
در زمینه استفاده از ضرایب انتشـار در مطالعـات آلـودگی هـوا در     .نگرفته است از این ضرایب استفاده شود

در تحقیقی که براي شهر کازابالنکاي مراکش انجام داد،فهرست منـابع   1997در سال   A.Khatami جهان،
در این پروژه که بـه وسـیله شـبکه    .لید آلودگی تعیین نمودانتشار آلودگی ومیزان سهم وزنی هریک را درتو

مـورد بررسـی قـرار     COو SO2 ،NOx ،NMVOCبندي با دقت یک کیلومترمربع انجام شد،آالینده هـاي  
نتایج این تحقیق که مبناي آن استفاده از ضرایب انتشار وسوخت هاي مصرفی منابع مختلـف تولیـد   .گرفتند

آلودگی بود،نشان داد که علت اصلی آلودگی در این شهر وجود پاالیشگاه ونیروگاههاي برق است ودر این 
 Helmetهمچنـین .جاده اي تبعیت نمی کنداز ترافیک NOx ناحیه بر عکس مناطق اروپایی،روند غلظتهاي
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Mager    در مقاله اي تحت عنوان آلودگی هوا در شهرها با بهره گیـري از ضـرایب انتشـار، بـه      1999در
از دیگـر پـژوهش   . بررسی روند زمانی ومکانی غلظتهاي آالینده ها در شهر هاي بزرگ دنیا پرداخته اسـت 

در سـال    R.Sivacoumarایب انتشار می توان به تحقیقاتهاي صورت گرفته در زمینه بهره گیري از ضر
نیـز اسـتفاده    GISدر شـهر توسـن کـه از     2000در سـال   Jeremyدر شهر جمشید پور هندوستان، 1999
 2001در ســال  Luis E.Olceseدر شـهر سـانتیاگو شـیلی    2000در سـال    Hector Jorqueraنمـود، 

در ایران در ).35-1383،33بیات،(دوستان اشاره نمودمیالدي در شهر دهلی هن 2004در سال  M.Mohanو
شرکت مهندسین مشاور آتـک بـه درخواسـت معاونـت شهرسـازي ومعمـاري وزارت مسـکن         1372سال 

آلودگی هوا منابع آالینده ومنابع تشدید کننـده را  :تحت عنوان،مطالعات زیست محیطی وشهرسازي،تحقیقی
اولـین اسـتاندارد انتشـار     1373در .شار نیز استفاده گردیده استانجام دادند،که در این تحقیق از ضرایب انت

بـه بررسـی منـابع آلـوده کننـده هـواي        1375همچنین خالقی در . گاز خروجی وسایل نقلیه انجام پذیرفت
آن نسبت به تعیین استاندارد هاي خروجی از منابع آلـودگی هـوا و    1اصفهان پرداخت که در پروژه شماره 

به بررسی منـابع    1373دانشگاه  علوم وپزشکی اصفهان نیز در ..ز ضرایب نشر اقدام گردیدتعیین واستفاده ا
در تحقیقـی   ..آلوده کننده هواي اصفهان وتعیین استانداردهاي خروجـی از منـابع آلـودگی هـوا پرداخـت      

از  1383دیگر،بیات نیز درپژوهشی تحت عنوان سهم بندي منـابع تولیـد آلـودگی هـواي شـهر تهـران در        
به بررسی و ارزیـابی   1389همچنین اصغر ضرابی و همکاران در ).1383بیات،(ضرایب انتشار استفاده نمود

از کارهـاي دیگـر   .منابع ثابت و متحرك در آلودگی هواي شهر اصفهان با استفاده از ضرایب نشر پرداختنـد 
،قنـواتی هرمـزي   )1385(، ترکیـان وهمکـاران  )1379(صورت گرفته می تـوان بـه پـژوهش هـاي نظـم آرا     

اشاره نمود که در این بین تحقیق ترکیان وهمکـاران در  ) 1380(وغیاث الدین وهمکاران) 1389(وهمکاران
  .ارتباط با حمل ونقل و دومورد دیگر در ارتباط با صنایع بوده است

  
  فرضیه تحقیق

پـس در درجـه   .فرضیه در واقع،بیان حدسی وفرضی در مورد روابط احتمـالی بـین دو یاچنـد متغیـر اسـت     
اول،فرضیه بیانی است مبنی بر احتمال نه یقین،در درجه دوم،فرضیه ها،معموال به شکل جمالت تفسیري یا 

سازند،فرضیه را مـی   اخباري بیان می شوند وطبعا به طور اعم یا اخص متغیري را به متغیر دیگر مرتبط می
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در این راستا، فرضیه هاي انجـام ایـن   .توان در حکم پاسخ محقق به سوال مربوط به مساله علمی تلقی کرد
  :پژوهش عبارتنداز
     به نظر می رسد که سهم مناطق مختلف شهرداري تهران در آلودگی هـواي ناشـی از حمـل

  .ونقل یکسان نباشد
  

 روش تحقیق

کاربردي مبتنی بر مطالعـات  -اهداف تعیین شده وفرضیات تحقیق با روشی تحلیلیاین پژوهش در راستاي 
کتابخانه اي واسنادي و بهره گیري از روش ضرایب انتشار وسیستم اطالعات جغرافیایی، در ابتدا با استفاده 

تولیـد  ازآمار تعداد وسایل نقلیه فعال در چرخه حمل ونقل روزانه شهر تهران،متوسط پیمایش ونیز متوسط 
نسبت بـه تخمـین سـهم هریـک از مـدهاي       1آالیندگی هر یک از مدهاي سفر و با استفاده از رابطه شماره

حمل ونقل در افزایش غلظت منوکسید کرن به عنوان شاخص حمل ونقل ناشی از تـردد وسـایل نقلیـه در    
  :اقدام نمود1387شهر تهران به صورت روزانه  وسپس محاسبه بر اساس سال 

  :1ماره رابطه ش
  
  

بعد از تخمین میزان کل افزایش غلظت منوکسید کربن ناشی از تردد انواع وسیله نقلیه فعـال در کـل شـهر    
تهران با توجه به تعداد سـفرهاي ایجادشـده بـه هـر منطقـه شـامل تعـداد سـفرهاي جـذب شـده وتولیـد            

شبکه هـاي کنـد وبحرانـی     شده،همچنین چگونگی توزیع انواع معابر اصلی،سرانه معابر،تراکم معابر،درصد
ومیزان عرضه فضاي پارکینگ مناطق مختلف شهر تهران ،تحلیلی تطبیقی در زمینـه نقـش حمـل ونقـل در     

  .آلودگی هواي کالنشهر تهران به تفکیک مناطق مختلف شهرداري صورت پذیرفت
  

  معرفی متغیرها وشاخص ها
لف و تعیین سهم هر منبع از ضرایب انتشار ها، از منابع مخت براي برآورد کمیت آالینده: ضرایب انتشار

ضرایب انتشار معموالً یا بر حسب مقدار آلودگی به واحد محصول و یا مقدار آلودگی به . شود استفاده می
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شود، براي مثال در مورد وسایل نقلیه، گرم آلودگی به کیلومتر پیمایش و یا  واحد موادنام مصرفی داده می
روش کار بدین صورت است که از هر گروه فعالیت مشابه . شود وخت داده میگرم آلودگی براي هر لیتر س

کنند و براي آن ضرایب انتشار با اندازه گیري بر حسب آنچه گفته شد،  هایی انتخاب می نمونه یا نمونه
نمایند و سپس در کل مواد خام مصرفی تمامی واحدهاي آن فعالیت و یا محصول تولیدي آن را  تعیین می
چنانچه این کار براي . کنند تا کل آلودگی منتشر شونده براي فعالیت مورد نظر به دست آید یضرب م

  . تمامی فعالیتها انجام شود، جمع هر آالینده در یک شهر، منطقه یا کشور قابل برآورد خواهد بود
داشـت کـه   بایـد توجـه   .براي انجام هدفی راسفر گویند)مقصد(به نقطه دیگر)مبدا(حرکت از یک نقطه:سفر

  .سفر با جابجایی متفاوت بوده ومعموال سفر از چند جابجایی تشکیل شده است
سفرهاي غیر بازگشتی که مبدا آن از یک منطقه باشد نشان دهنده تعداد سـفرهاي تولیدشـده در   :تولید سفر

  .هرمنطقه می باشد
توجـه بـه نـوع    سـفرهاي شـهري با  .رابطه اي است بین رفت وآمدهاي شهري وکـاریري زمـین  :جذب سفر

  .کاربري زمین،جذب این کاربري ها می شوند
  .مجموع سفرهاي تولید شده از،وجذب شده به،منطقه را میزان ایجاد سفر آن منطقه گویند:ایجادسفر

  
  محدوده وقلمرو پژوهش

 51دقیقـه تـا    17درجه و  51دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  35دقیقه تا  35درجه و  35شهر تهران در 
کیلـومتر   800دقیقه طول شرقی در کوهپایه هاي جنوبی رشته کوههاي البرز با مساحتی حدود  33و درجه 

براسـاس سرشـماري عمـومی نفـوس     (نفـر  7711230منطقـه شـهرداري وجمعیتـی بـالغ بـر       22مربع  وبا 
 این بستر از سمت جنوب به حاشیه شمال). 55، 1389قلی زاده و دارند، (واقع شده است )  1385ومسکن

غربی کویر مرکزي، از سمت شمال به دامنه هاي جنوبی البرز مرکزي، از شرق به دره هـاي جـاجرود، و از   
گانه شهرداري تهران در داخل این محـدوده قـرار    22سمت غرب به دره هاي کرج محدود شده که مناطق 

ورد مطالعه را نشـان  ،موقعیت جغرافیایی منطقه م1بر این اساس شکل شماره ).2، 1389رحیمی، (گرفته اند 
  :می دهد
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  )نگارندگان:تهیه کننده(موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل شماره

  
  مفاهیم،دیدگاهها ومبانی نظري پژوهش

ویژگی عصرکنونی،شهرنشینی گسترده،افزایش جمعیت شهرها وبه تبع آن توسعه شهرهاي کوچک وبـزرگ  
نفـر فقـط    8مـیالدي از هـر    1900دارد،در حالی که در سال شهرنشینی بیش از پنج هزار سال قدمت .است

جمعیـت نـواحی شـهري تـا      2030تا دوره 1990طی دوره.یک نفر در مناطق شهري زندگی می کرده است
درصـد در نقـاط شـهري کشـورهاي در حـال       90میلیارد نفر رشد خواهد کرد،که از این میـزان   3,3حدود

نادیـده گـرفتن روسـتاها در فرآینـد اجـراي برنامـه هـاي        ).1388،20تقوایی وهمکاران،(توسعه خواهند بود
توسعه،به ویژه در کشورهاي در حـال توسعه،سـبب بـروز تفاوتهـا ودوگـانگی هـاي چشـمگیر اقتصـادي         

محرومیت وفقر ناشی از چنـین روندي،روسـتائیان را   .واجتماعی بین جوامع شهري وروستایی گردیده است
اجتماعی ورفاه زندگی خـود از روسـتاها بـه دیگـر کانونهـاي      -ط اقتصاديوادار نموده که براي بهبود شرای

وبـدین گونـه شـهر نشـینی     ).1390،77سجادي وهمکاران،(سکونتگاهی به ویژه کالنشهرها مهاجرت نمایند
امروزه یکـی از مهمتـرین چالشـهاي کشـورهاي در حـال توسـعه در آسـیا،آفریقا وآمریکـاي التـین بـوده           

یست محیطی،ترافیک،زباله،فقر،بیکاري،کمبود مسکن وغیره از جملـه مسـائلی   ومشکالتی چون مشکالت ز
 است که شهرها را به عنوان جان انسانها وروح این کالبد مبتنـی بـر انسـان هـا را بـه شـدت آزرده اسـت       

(Stephens,Stterthwaire,2008,300)(Marshal,2004,22) . از جمله مهمترین معضالت برشمرده،می
  .هواي ناشی از حمل ونقل وترافیک حاصله اشاره نمودتوان به آلودگی 

تا قیل از انقالب صنعتی،اندازه وتناسـبات عناصـر شـکل دهنـده شـهر،بر مبنـاي مقیـاس انسـانی والگـوي          
بـا شـروع انقـالب صـنعتی وبـه دنبـال آن حاکمیـت تفکـر         .جابجایی ها نیز بر اساس حرکت فرد پیاده بود
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از نقـش واهمیـت فضـاهاي پیـاده      "شهر مناسب با اتومبیل شخصی"مدرنیسم وبه ویژه مطرح شدن تئوري
و زندگی مدرن شهر نشینی متـرادف اسـتفاده از اتومبیـل تلقـی     ). 56و1389قربانی وجام کسري،(کاسته شد

ودر اثر ارتباط نتقابل حمل ونقل والگوي توسعه شـهري همچنـین بـاال رفـتن     .(Dennis,2007,14)گردید
شدید وابستگی به اتومبیل ورشـد شـهري از یـک طـرف ورشـد شهرنشـینی       سطح ثروت ورفاه اجتماعی ت

وتمرکز فعالیتهاي شهري از دیگر سـو وسـرعت لجـام گسـیخته زنـدگی در جوامـع شـهري بـه ویـژه در          
بـه گونـه اي کـه در    .کشورهاي در حال ذتوسعه،همگی به موتوریزه شدن هر چـه بیشـتر جامعـه انجامیـد    

مختـاري ملـک   (تاد درصد سفرهاي افراد بـا اتومبیـل انجـام مـی گیـرد     بسیاري از شهرها اغلب بیش از هش
در این راستا،هر ساله بـر تعـداد   . (Te-qi,Feng-jun,2009,25)(Davidson,2004,6))1388،116آبادي،

وسایل نقلیه در جاده ها وبه خصوص در خیابانهاي شهرهاي بزرگ افزوده می شود وانتظار می رود که این 
تولیـد   1886اولین اتومبیل بنزینی در سال ).1388،1شاهی،(یز ادامه یابد وحتی بیشتر شودافزایش در آینده ن

از سال ). 1380،198دنورز،(دستگاه در سال بود  20000میالدي تولید جهانی فقط حدود  1900شد،تا سال 
حـدود   1950در سال .به بعد نرخ رشد تولید خودرو از نرخ رشد جمعیت در جهان بیشتر بوده است 1960

میلیـون خـودرو    600میلیون خودرو براي سه ونیم میلیارد جمعیت جهان وجود داشـته اسـت واکنـون     50
 2020بـدین ترتیـب تـا سـال     .میلیون وسیله در سال روبه افزایش اسـت  45میلیارد نفر که با تولید  6براي 

د خودرو در کنار افزایش که این تعدا).1385،725غیاث الدین،.(جهان داراي یک میلیارد خودرو خواهد شد
مقدار پیمایش باعث مسائل ومشکالتی از جمله آلودگی هواي ناشی از حمل ونقل وترافیک حاصـله شـده   

که کیفیت زندگی را در قالب جذابیتها،رفاه عمومی،بهزیستی،سالمت،شادکامی ورضایتمندي در هر دو .است
ختی شهروندان را منعکس مـی نمـاد وکیفیـت    رویکرد کیفیت هاي ذهنی که ابعاد ذهنی،ادراك وزیبایی شنا

 Kamp et)هاي عینی که شرایط بیرونی زندگی را نمایش می دهد،بـه شـدت بـه مخـاطره افکنـده اسـت      

al,2003,5). (Empley,Menon,2007,281)(Lee,2008,1206)(Foo,2000,34)(Das,2008,298).  
گستردگی و جمعیت باالي شهرها سبب شده اسـت، حجـم سـفرها و لـزوم انجـام سـفر بسـیار بیشـتر از         

  : بنابراین الزم است که سفرها به گونه اي مدیریت شوند، که. تسهیالت ارائه شده در یک شهر باشد
 از ایجاد سفرهاي غیر ضروري جلوگیري شود.  
 ردداز  تسهیالت ارائه شده به نحو بهینه استفاده گ . 
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مورد اول به مدیریت تقاضاي سفر معروف است که به نحوي با انجام اقدامات مدیریتی، سـعی در کـاهش   
مورد دوم به مدیریت عرضه معروف است که با انجام اقداماتی باعـث اسـتفاده بهینـه از    . تقاضاي سفر دارد

فـزایش عرضـه و امکانـات را    با توجه به  اینکه همیشـه ا . ارائه شده در سیستم می شود) عرضه(تسهیالت 
نمی توان به عنوان تنها راهکار بهبود وضعیت و عملکرد تسهیالت و سیستم هاي مختلف دانست، متدهاي 

امروزه در سیسـتم هـاي   . شوند مدیریت تقاضا به عنوان روشی براي دستیابی به اهداف مورد نظر مطرح می
م امکان گسترش و  افـزایش عرضـه، روش هـاي    حمل و نقل نیز به دلیل محدود بودن منابع موجود و عد

مدیریت تقاضاي سفر به عنوان راهکارهاي مهم و موثر در بهبـود عملکـرد و افـزایش عرضـه روش هـاي      
مدیریت تقاضاي سفر به عنوان راهکارهاي مهم و موثر در بهبود عملکرد و افزایش سطح سرویس سیسـتم  

مبنـاي ایـن روش را مـی تـوان     . به شمار می رودهاي حمل و نقل در شهرها به خصوص شهرهاي بزرگ 
  : براساس سه سناریوي کلی زیر بیان نمود

  سناریوي کاهش سفرها و حذف کلی قسمتی از آنها  
 توزیع زمان وقوع سفرها و پخش آنها در ساعات مختلف  
  تغییر الگوي سفر از حمل و نقل خصوصی به سمت سیستم هاي همگانی 

ی دهد که در تمام موارد آگاهی و تحلیل تطبیقی تعداد سـفرهاي ایجادشـده در   توجه به این سناریو نشان م
قالب سفرهاي تولید شده وجذب شده، همچنین چگـونگی توزیـع انـواع معـابر اصلی،سـرانه معـابر،تراکم       
معابر،درصد شبکه هاي کند وبحرانی ومیـزان عرضـه فضـاي پارکینـگ منـاطق مختلـف شـهرها بـه ویـژه          

اط با حمل ونقل شهري وبالطبع آلودگی هواي ناشـی از حمـل ونقـل شـهري وترافیـک      کالنشهرها در ارتب
  .حاصله در واقع بستر ساز اجراي سناریوهاي مذکور می باشد

  
  یافته هاي تحقیق وبحث

 تخمین سهم حمل ونقل فعال در آلودگی هواي کل شهر تهران

 27466696مجموعاً  1387ر سال بر اساس اعالم شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران د
اند که در جدول  وسیله نقلیه به صورت روزانه و فعال در چرخه حمل و نقل شهر تهران حضور داشته

  . آورده شده است 1شماره 
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  1387تعداد وسایل نقلیه فعال در حمل و نقل روزانه شهر تهران در :   1جدول شماره 

واضح است که در تخمین میزان انتشار کل توجه به متوسط طول سفر و همچنین متوسط آالیندگی به ازاي 
متوسط طول سفر وسایل  2بر این مبنا در جدول شماره . وسیله بسیار حائز اهمیت است -هر کیلومتر 

گرم در ساعات اوج نقلیه بر حسب کیلومتر و متوسط تولید آالیندگی به ازاي هر کیلومتر وسیله بر حسب 
  . صبح آورده شده است

)گرم(وسیله  -و متوسط تولید آالیندگی بر ازاي هر کیلومتر ) کیلومتر(متوسط طول سفر :  2جدول شماره  

)کیلومتر(متوسط طول سفر نوع وسیله نقلیه متوسط تولید آالیندگی به ازاي  
)گرم(وسیله - هر کیلومتر  

5/8 موتور سیکلت  64 
2/10 سواري شخصی  64 
8/7 تاکسی و مسافر  91 

8/11 وانت  63 
 

هاي شخصی و  گردد که باالترین متوسط طول سفر متعلق به وانت و سواري بر مبناي جدول مشخص می
سهم هر یک از مدهاي  1متعلق به تاکسی می باشد لذا بااستفاده از رابطه شماره  شدهکمترین فاصله  طی 

 3حمل و نقل در آلودگی هواي ناشی از تردد وسایل نقلیه مربوط محاسبه گردید که در جدول شماره 
  : آورده شده است

وسایل نقلیه در شهر تهران به صورت روزانهتخمین سهم هر یک از مدهاي حمل و نقل در آلودگی هواي ناشی از تردد :  3جدول شماره   
تعداد وسایل  نوع وسیله نقلیه

 فعال روزانه
متوسط طول 

)کیلومتر(سفر  
متوسط تولید 

آالیندگی به ازاي هر 
)گرم(وسیله -کیلومتر  

)تن(سهم   درصد 

 13,6 250 64 8,5 460000 موتورسیکلت
 81,7 1503,6 64 11 2135880 سواري و وانت مسافري
 3,1 57,4 91 7,8 80899 تاکسی و ون از هرقبیل

 1,6 30,55 64 7,8 61200 سرویس وسایر
  1840,95 283 35,1 2737979 مجموع

تن آالینده منوکسید کربن  1840گردد که به طور میانگین و به تقریب روزانه حدود  بر این مبنا مشخص می
تن به صورت سالیانه توسط انواع وسایل نقلیه به هواي شهر تهران اضافه می  671600به صورت روزانه و

 460000 موتور سیکلت
مسافريسواري و وانت   2135880 

 74 مترو
 5770 اتوبوس واحد

 2846 مینی بوس خطی
 80899 تاکسی و ون از هر قبیل

 61200 سرویس و سایر
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ین سهم متعلق به سرویس گردد که بیشترین سهم در آلودگی هوا متعلق به سواري و وانت مسافري و کمتر
  . آورده شده است 1باشد که از جهت مقایسه، نمودار مربوط،در شکل شماره   و سایر می

  
)نگارندگان:تهیه کننده (نمودار سهم وسایل نقلیه در آلودگی هواي ناشی از تردد روزانه شهر تهران:  1شکل شماره   

 بررسی تطبیقی تعداد سفرهاي ایجادشده مناطق
سفرهاي روزانه در مجموع مهمتـرین پـارامتري اسـت کـه در کنـار معـابر وسـایر عناصـر ترافیکـی          تعداد 

مطالعه رونـد تعـداد سـفرهاي روزانـه نشـان از      . ویژگیهاي ترافیکی منطقه مورد مطالعه را روشن می سازد
ـ   .افزایش قابل مالحظه تعداد سفرهاي روزانه درون شهر تهران رادارد ن  شـتاب  هرچند به نظر مـی رسـد ای

رونـد افزایشـی تعـداد     2بر این اساس شکل شماره .به بعد کاهش یافته است 1387رشد در فاصله سالهاي 
  .نشان می دهد 1388تا  1384سفر هاي روزانه را در شهر تهران بین سالهاي 

  
  )نگارندگان:تهیه کننده(روند تعداد سفرهاي روزانه در شهر تهران -2شکل شماره

در ایـن  .ذکرنیست که مناطق مختلف شهر تهران به یک نسبت در این امر مشارکت ندارندهمچنین الزم به ت
بـا  . چگونگی تولید وجذب سفر در مناطق مختلف شهر تهران نشان داده شده است3راستا در شکل شماره 

 6،12داراي بیشـترین تولیـد سـفر ومنطقـه      5و 4،2توجه به شکل مشاهده می گردد که به ترتیـب منـاطق   
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در مجموع با توجه به نمودار مربوطه به نظر می رسد سهم . داراي بیشترین جذب سفر می باشند 4طقه ومن
  .در تولید وجذب سفر در مقایسه با سایر مناطق شهر تهران برجسته تر باشد 6،4،12مناطق 

 
)نگارندگان:تهیه کننده(مناطق مختلف شهرتهران بر اساس تولید وجذب سفر – 3شکل شماره   

تولید سفر ساکنین شاخصی است که از تقسیم تعداد سفرهاي تولید شده بر جمعیت منطقه بـه دسـت    نرخ
نقشه مناطق مختلف شهر تهران بر اساس نرخ تولید سفر را نشان مـی   4در این راستا شکل شماره .می آید

همچنین بـا  .باشدداراي بیشترین نرخ تولید سفر می  6همان گونه که در نقشه مشاهده می گردد منطقه .دهد
داري کمتـرین   2و1توجه به نقشه مربوطه مشاهده می گردد که مناطق حاشیه اي شهر البته به غیر از مناطق 

  .نرخ تولید سفر البته در مقایسه با مناطق دیگر می باشند

  
  )نگارندگان:تهیه کننده(نقشه مناطق مختلف شهر تهران بر اساس نرخ تولید سفر - 4شکل شماره 
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جذب سفر، شاخصی است که از تقسیم تعداد جذب سفر یک منطقه بر جمعیت آن منطقـه بـه دسـت    نرخ 
نقشـه منـاطق    5بـراین اسـاس، شـکل شـماره     .می آید که شاخص مناسبی از جهت جذب سفرها می باشد

با توجه به نقشه مربوطه مشاهده مـی گـردد   .مختلف شهر تهران را بر اساس نرخ جذب سفر نشان می دهد
بنابرین کامال واضح اسـت کـه چـه بـه لحـاظ      .داراي بیشترین نرخ جذب سفر می باشند 12و  6طق که منا

در کنـار ایـن منطقـه    .داراي وضـعیت ویـژه اي اسـت    6تولید سـفر وچـه بـه جهـت جـذب سـفر منطقـه        
نیز داراي بستري از معابر با سفرهاي تولید شده وجذب شده زیـادي   11و در نهایت  12،3،7،9ویژه،مناطق

  .تندهس

  
  )نگارندگان:تهیه کننده(مناطق مختلف شهر تهران بر اساس نرخ جذب سفر-5شکل شماره

  
  بررسی تطبیقی نوع ومقدار معابر مناطق

ــوع   ــران در مجم ــهر ته ــه    2632در ش ــریانی درج ــاي ش ــب راهه ــومترمعبر در قال ــه 1کیل ــریانی درج ،ش
ف شهر تهران از ایـن معـابر وچگـونگی    که سهم مناطق مختل. ،بزرگراه،جمع کننده و دسترسی وجود دارد2

که از عوامل مهم بستر ساز ترافیک و گـره هـاي ترافیکـی در شـهر     .توزیع آن از مشکالت عمده اي است 
گانـه   22چگونگی توزیع معابر اصلی شهر تهران را در مناطق   6بر این اساس شکل شماره .تهران می باشد

  .آن نشان می دهد
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)نگارندگان:تهیه کننده(یع  انواع معابر اصلی در مناطق مختلف شهر تهرانچگونگی توز - 6شکل شماره   

و کمتـرین معبـر    21و 4،2همان گونه که مشاهده می گردد بیشترین معابر در کل  به ترتیب متعلق به مناطق
بیشترین طول، متعلق به شـبکه معـابر جمـع کننـده      همچنین،.می باشد 9و17،10به ترتیب متعلق به مناطق 

  . می باشد 1ترسی و کمترین، ازآن راههاي شریانی درجه ودس
  بررسی تطبیقی سرانه معابر مناطق

داراي بیشترین سـرانه ومنـاطق عمـدتا در مرکـز      22و 21همان گونه که در نقشه مشاهده می گردد مناطق 
  .ومتمایل به جنوب وشرق داراي کمترین سرانه معابر می باشند

  
  )نگارندگان:تهیه کننده(شهر تهران بر اساس سرانه معابرمناطق مختلف  -7شکل شماره
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  بررسی تطبیقی تراکم معابر مناطق
مناطق مختلف را بر اساس نسبت مساحت معابر به مساحت منطقه رانشان می   8راین اساس شکل شماره 

 8و 6،10،11،12مناطقهمان گونه که از نقشه مربوطه مشاهده می گردد بیشترین تراکم مکانی معابر در .دهد
بزرگراهی وجـود نـدارد درحـالی کـه در      11براي مثال در منطقه .می باشدالبته این تراکم از یک نوع نیست

 .هزار متر مربع بزرگراه وجود دارد 350حدود 6منطقه 

  
  )نگارندگان:تهیه کننده(مناطق مختلف شهر تهران براساس تراکم معابر - 8شکل شماره 

  هاي کند وبحرانی مناطق بررسی تطبیقی شبکه
تراکم ترافیک و شبکه هاي کند ودر نهایت بحرانی بـدترین خـاطره شـهروندان از ترافیـک محسـوب مـی       

الزم به ذکرنیست که سـهم منـاطق مختلـف در شـبکه هـاي کنـد وبحرانـی بـه یـک نسـبت نمـی            .. گردد
ه هاي کنـد وبحرانـی نشـان    نقشه مناطق شهر تهران براساس درصد شبک  9دراین راستا شکل شماره .باشد

همان گونه که از نقشه مشخص می گردد بیشترین سهم از شبکه هاي کند و بحرانـی شـهر   .داده شده است
درصـد   57تا  40می باشد به گونه اي که در این مناطق بین  14و 6،7،10،11،12،13تهران متعلق به مناطق 

  .شبکه راهها،معابر کند وبحرانی هستند
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  )نگارندگان:تهیه کننده(مناطق مختلف شهر تهران بر حسب درصد شبکه هاي کند وبحرانی - 9شکل شماره 

شهر تهران نیز به شدت با مشکل پارکینگ رویرو است به گونه اي که بنا بر اظهارنظر مسئولین ترافیک 
ه درصد از ظرفیت شبکه معابر شهر تهران به تسخیر وسایل نقلیه پارك شد 40شهر تهران، عمال حدود 

دراین زمینه واضح است که سهم مناطق مختلف در کاهش فضاي پارکینگ با توجه به میزان .درآمده است
نقشه مناطق مختلف شهر   10در این راستا در شکل شماره .عرضه و تقاضاي  فضاي پارك متفاوت است

ردد ضمن همان گونه که در نقشه مشاهده می گ.تهران براساس فضاي پارك عرضه شده آورده شده است
در مقایسه با سایر مناطق ،فضاي پارك بیشتري را عرضه می دارند اما بیشتر مناطق شهر  4و 2اینکه مناطق 

  .در طبقه مناطق با عرضه کم فضاي پارك قرار می گیرند

  
  )گاننگارند:تهیه کننده(مناطق مختلف شهر تهران بر اساس میزان عرضه فضاي پارکینگ -10شکل شماره
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  ه وتحلیل فرضیه تحقیقبررسی وتجزی
  :در این پژوهش فرضیه تحقیق در راستاي مسئله تحقیق به شکل زیر ارائه گردید

  به نظر می رسد که سهم مناطق مختلف شهرداري تهران در آلودگی هواي ناشی از حمل
  .ونقل یکسان نباشد

منـاطق بـا بیشـترین    بر اساس یافته هـاي تحقیـق    4در راستاي تجزیه وتحلیل فرضیه مذکور جدول شماره
  .مقادیر شاخص ها را نشان می دهد

  )نگارندگان:تهیه کننده(مناطق  شهر تهران با بیشترین مقادیر شاخص هاي بررسی شده در این پژوهش-4جدول شماره 

 
مشاهده می گردد،مناطق شهر تهران به لحاظ شاخص هاي حملی ونقلی  4همان گونه که در جدول شماره 

قدار معابر،سرانه معابر،درصد شبکه هاي کند وبحرانی ومیزان عرضه پارکینگ که همگی چون، ایجاد سفر،م
در طول پزوهش در قالب نقشه ها،جداول ونمودارها نیز ارائه گردید متفـاوت بوده،لـذا بـالطبع نقـش ایـن      

  .مناطق نیز در آلودگی هواي ناشی از حمل ونقل وترافیک حاصله متفاوت می باشد
  

  نتیجه گیري
بررسی تطبیقی نقش حمل ونقل در آلودگی هوا به تفکیک مناطق شهرداري در یک قالب وبا توجه بـه   عدم

،مسئله اي بـوده  ي مقابله با آلودگی هواشاخص هاي حمل ونقل در کنار سایر کمبودها ومشکالت طرح ها
بـه سـبب   لـذا ایـن پـژوهش    .است که در عدم دستیابی این طرح ها ومطالعات به هدفها نقش داشته اسـت 

اهمیت موضوع در بسترسازي  در انجام موفق مطالعات وطرحهاي آتی به تحلیل تطبیقی نقش حمل ونقـل  
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و سیسـتم   شهري در آلودگی هوا به تفکیک مناطق شهرداري شهر تهران وبا بهره گیري از ضـرایب انتشـار  
شـده،نوع ومیـزان   اطالعات جغرافیایی واستفاده از شاخص هاي حمل ونقلـی چون،تعـداد سـفرهاي ایجاد   

معابر،سرانه معابر،تراکم معابر،درصد شبکه هاي کند وبحرانی ومیـزان عرضـه فضـاي پارکینـگ بـا روشـی       
بر اساس یافته هاي تحقیق که در قالـب نقشـه ها،نمودارهـا وجـداول     .کاربردي به تحقیق پرداخت-تحلیلی

ونقلی چون تعداد ایجاد سـفر،  متعددي ارائه گردید،مناطق مختلف شهر تهران به لحاظ شاخص هاي حمل 
نوع ومیزان معابر،سرانه معابر،تراکم معابر،درصد شبکه هاي کند وبحرانی ومیـزان عرضـه فضـاي پارکینـگ     
داراي شرایط متفاوت وغیر همگنی بـوده وبنـابراین در چـارچوب فـرض تحقیـق بـالطبع منـاطق مختلـف         

  .ناشی از حمل ونقل شهري می باشند شهرداري شهر تهران داراي نقش هاي متفاوت در آلودگی هواي
  

  پیشنهادها
توجه به عدم همگنی وتفاوت مناطق مختلف شهرداري شهر تهـران در آلـودگی هـواي ناشـی از حمـل      -1

 ونقل شهري وترافیک حاصله در طرحها ومطالعات زیست محیطی

 عدم بارگزاري غیر متناسب حمل ونقل با بسترهاي مهیا وسطح تحمل مناطق-2

که با بیشترین شـبکه   14و13،12،11،10،7،6استفاده از روش هاي متنوع مدیریت تقاضاي سفر در مناطق-3
 .هاي کند وبحرانی مواجه هستند

داراي بیشترین سفرهاي جذب شده می باشند که معابر آنها از مجموعه مناطقی مـی باشـند    6و12مناطق-4
لـذا  .ق با بیشترین شبکه هاي کند وبحرانی می باشـند که داراي بیشنرین تراکم بوده ودر ضمن از جمله مناط

این مناطق توجه ویژه را با اولویت مدیریت تقاضاي سفر با تاکید بر سازماندهی کاربري هاي جاذب سـفر  
در جهت کاهش تعداد سفرهاي جذب شده ودر نتیجه کاهش آلودگی هواي ناشی از حمل ونقل وترافیـک  

 .حاصله را طلب می نماید

ه احداث بیشتر پارکینگهاي غیر حاشیه اي در جهت کاهش ترافیک حاصـله از پارکهـاي حاشـیه    توجه ب-5
 اي ودر نتیجه کاهش آلودگی هواي ناشی از ترافیک
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  منابع
،سهم بندي منابع تولید آلودگی هواي شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش )1383(بیات،رضا-1

  راهنمایی ایوب ترکیان،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی شریف مهندسی محیط زیست،به
،مدلسازي ضرایب انتشار آالینده هاي سیستمهاي حمل ونقل عمومی تهران توسط مدل )1385(ترکیان،ایوب-2

  ،اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست،تهران6موبایل
مطالعه (ثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهري،تحلیلی بر سنجش عوامل مو)1389(تقوایی،مسعود وهمکاران-3

پژوهشی مطالعات وپژوهش هاي شهري ومنطقه اي،سال اول،شماره -،فصلنامه علمی)شهر تبریز 4منطقه:موردي
  36-1388،19دوم،پاییز

منابع تعیین استانداردهاي خروجی از :1،طرح بررسی منابع آلوده کننده هواي اصفهان؛ پروژه شماره)1375(خالقی،حسن-4
  آلودگی هوا،اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان

تعیین استانداردهاي :1،طرح بررسی منابع آلوده کننده هواي اصفهان؛ پروژه شماره )1373(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-5
  خروجی از منابع آلودگی هوا،اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

،ترجمه ایوب ترکیان وزهرا اسالمی،چاپ اول،تهران،انتشارات )جلد دوم(دگی هوا،مهندسی کنترل آلو)1380(دنورز،نوئل-6
  دانشگاه صنایع ومعادن ایران

، بررسی اثرات کاهنده توسعه فضاي سبز شهري بر آلودگی هوا در کالنشهر تهران، )1389(رحیمی، جابر و علی رحیمی -7
  1389چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندس محیط زیست، دانشگاه تهران، آبانماه 

شهري با تاکید بر نقش مسافت -،تحلیلی بر مهاجرتهاي روستایی)1390(سجادي،ژیال وهمکاران-8
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