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چكيده 
    آلودگي هواي ناشي از زندگي مدرن امروزي و فعاليت هاي بشر، يكي از معضالت بزرگ كالن شهرهايي مانند تهران است كه مي تواند 
اثرات زيست محيطي مهمي برجاي بگذارد. باتوجه به اينكه حمل ونقل، سهم عمده اي درآلودگي هواي تهران دارد استفاده از وسايل حمل 
و نقل عمومي ، بعنوان يك گزينه برترجهان، جهت پيشگيري و كنترل آلودگي هوا ضروري است. يكي از وسايل حمل و نقل عمومي سريع، 
مطمئن و ايمن كه داراي كمترين اثرات سوء زيست محيطي است، مترو مي باشد. درحال حاضر متروي تهران، سهم عمده اي دركاهش 
آلودگي هواي شهر تهران دارد. در اين مطالعه، اقدام به بررسي اثرات زيست محيطي ناشي ازخروجي هواكش هاي بين ايستگاهي نظير 
منواكسيد كربن، رطوبت نسبي، دما و سرعت جريان هوا در سيستم هاي تهويه بين ايستگاهي نيمه شمالي خط ١ متروي تهران شد.

آالينده هاي  اندازه گيري  نتايج  و  پاك  هواي  محيطي،  زيست  استانداردهاي  با  تحقيق،  اين  از  حاصل  نتايج 
شد. مقايسه  مي گيرد،  انجام  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  و  تهران  شهرداري  توسط  كه  تهران  شهر  هواي 

طبق اندازه گيريهاي انجام شده، دراين بررسي مشخص شد كه ميانگين روزانه منواكسيدكربن خروجي هواكشهاي بين ايستگاهي متروي تهران 
٤٠-٣٠ ٪ كمتر از ميانگين روزانه منواكسيدكربن شهر تهران است. اين ميانگين درمقايسه با هواي پاك كمتر از حد استاندارد يعني PPM ٩ بود.

ثابت  سانتيگراد  درجه   ٢٧-٢١ بين  مترو  ايستگاهي  بين  هواكش هاي  از  خروجي  هواي  حرارت  درجه  روزانه  ميانگين 
درجه  روزانه  ميانگين  از  كمتر  سانتيگراد  درجه   ١٠ حدود  مرداد،  و  تير  ماههاي  در  يعني  سال  روزهاي  گرمترين  در  و 
نسبي  رطوبت  روزانه  ميانگين  مترو،  در  مناسب  تهويه  سيستم  دائم  فعاليت  بدليل  است.  تهران  شهر  هواي  حرارت 
است. تهران  شهر  هواي  نسبي  رطوبت  روزانه  ميانگين  از  بيشتر   ٪١٥ درحدود  و  است  ثابت   ٪  ٥٠-٤٠ درحدود 
نتايج نشان داد كه سرعت جريان هواي خروجي هواكش هاي بين ايستگاهي مترو، مستقل از تغييرات سرعت جريان هواي شهر تهران است.

بركاهش  عالوه  و  شده  محسوب  مناسب  سيستم  يك  عادي  درشرايط  تهران  متروي  تهويه  سيستم  كه  داد  نشان  مطالعه  اين 
باشد. مؤثر  مي تواند  نيز  ايستگاهي  بين  هواكش هاي  خروجي  اطراف  هواي  كيفيت  افزايش  در  تهران  شهر  هواي  آلودگي 

بررسي نقش خروجي سيستم هاي تهويه بين ايستگاهي نيمه شمالي 
خط يك مترو تهران در كيفيت هوا

محمد جواد جعفري
استاديارگروه بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (عهده دار مکاتبات)

فريده عتابي
استاديار دانشکده مهندسي محيط زيست واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي

محمد خرم
کارشناس ارشد ايمني و بهداشت متروي تهران

 

مقدمه 
   براساس مطالعات صورت گرفته بيش از ٧٢٪ آلودگي 
دركالن شهر تهران ناشي از تردد خودروها است از آنجا 
كالن  هواي  در آلودگي  عمده اي  سهم  نقل،  و  حمل  که 
شهرهاي دنيا دارد، استفاده ازوسايل حمل ونقل عمومي 
جهت بهبود و كنترل آلودگي هوا، ضروري بنظرمي رسد. 

و  ايمن  مطمئن،  سريع،  عمومي  نقل  و  حمل  وسايل  از 
بدون اثرات سوء زيست محيطي عمده مي توان به «مترو 

» اشاره نمود (١).
سيستم مترو نيز داراي آلودگيهاي زيست محيطي است. 
سال  در   Polakoff و    Phillip مطالعات  براساس 

واژه هاي كليدي: مترو، آلودگي هوا، منواكسيد كربن، تهويه، سرعت جريان هوا، رطوبت نسبي، زيست محيطي
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٢٠٠٤، آالينده هاي مانند ذرات آهن، منگنز و كروم كه 
در هنگام تنفس استشمام مي شود، در متروي نيويورك 
روبه افزايش مي باشد. مقدار اين آالينده ها ١٠٠ برابر بيش 
هواي  يا  و  مسكوني  ساختمانهاي  هواي  در  آن  مقدار  از 
 Joe Papalexis آقاي  بنظر   .(٢) است  بوده  بيرون 
عليرغم وجود گرد و غبار فلزات فوق در متروي نيويورك، 
طوالني ترين  بعنوان  عمومي،  نقل  و  حمل  سيستم  اين 
سيستم مترو در جهان توانسته است هرساله مبلغ ٥/٦ 
ميليارد دالر از خسارتهاي ناشي از راه بندان هاي ترافيك 
 ١/٢ حدود   ،١٩٨٤ سال  در  نمايد.  جبران  را  شهر  اين 
كه  نموده اند  استفاده  نيويورك  متروي  از  نفر  ميليارد 
بوده  شهر  اين  ساكنان  درصد   ٧٠ حدود  در  تعداد  اين 
است. استفاده اين جمعيت از متروي نيويورك به كاهش 

آلودگي اين شهر كمك موثري نموده است (٣).  
دادند،  انجام  موش  روي  بر  كه  آزمايشاتي  در  محققين 
متوجه شدند كه آالينده هاي فلزي موجود در فضاي مترو 
بر روي DNA اين موجودات تأثير سوء داشته و احتماًال 
براي انسان نيز همين اثر را خواهند داشت. پژوهشگران 
دانشگاه مك مستر انتاريو در مجله ساينس تأييد كردند 
 ١٠ مدت  به  كه  موشهايي  در  مطالعه،  اين  براساس  كه 
در  رفته  بكار  فوالد  مشابه  فوالدي  غبارات  و  گرد  با  روز 
 DNA مترو مواجهه بوده اند، ٥٢ درصد جهش خاصي از

مشاهده كرده اند (٤). 
 Middlesex دانشگاه  در  كه  مطالعه اي  براساس     
درصد   ٣٥ لندن،  متروي  مسافرين  شد،  انجام  بريتانيا 
بيش از مسافريني كه با ساير سازان وسايل عمومي ديگر  

با اين آالينده ها مواجه بوده اند (٤). 
از   Michael Riediker دكتر  آقاي  عقيدة  به    
اخيرًا  كه  سوئيس،  حرفه اي  بهداشت  علوم  انستيتوي 
اثرات آالينده هاي PM2.5 را بر روي افراد پليس آمريكا 
آلودگي  باالي  سطح  از  لندن  متروي  مي كند،  مطالعه 
ذرات خطرناك برخوردار است بطوريكه، حتي قدم زدن 
در مناطق مركزي لندن، مي تواند فردر را در مواجهه با 

سطح بااليي از اين ذرات قرار دهد (٤).
جهان،  برقي  مترو هاي  اولين  راه اندازي  ابتداي  از 

دفع  و  توليد  آن  زيستي  محيط  مشكل  اساسي ترين 
گرماي بيش از حد سيستم مترو است و برآورد مي شود 
كه، در آمريكا هزينه كنترل گرما در مترو، معادل ٨ تا 
برق  همچنين  است.  مترو  كل  ساخت  هزينه  درصد   ١٠
مصرفي توسط سيستم هاي كنترل گرما و محيط، معادل 
است  لكوموتيو ها  حركت  براي  موردنياز  برق  درصد   ٥٠

 .(٨)
   مطالعه حاضر، بمنظور تعيين نقش مترو در شدت و يا 
کنترل آلودگي و شرايط جوي هواي تهران انجام گرديد. 
اين مطالعه در نيمه شمالي خط ١ متروي تهران يعني از 
ميدان امام خميني(ره) تا ميرداماد انجام شد. خروجي  ٤ 
ايستگاه تهويه بين ايستگاهي متروي تهران اندازه گيري 
و در خاتمه، با نتايج حاصل از پايش آالينده هاي هواي 
شهر تهران، توسط ساير ارگانها نظير مركز كنترل كيفيت 
آلودگي  پايش  و  بررسي  دفتر  و  تهران  شهرداري  هواي 
ايستگاههاي  در  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  هواي 

نزديک مقايسه شود.

سيستم تهويه مترو
هواساز  است.  هواساز  نوع  سه  داراي  مترو،  هرايستگاه    
دارد.  بعهده  را  نمز ني  و  هوا  تصفيه  وظيفه   VE5 نوع 
ايستگاه  سكوهاي  به  مستقيما»  هواساز  اين  خروجي 
هدايت مي شود. هواساز هايVE3 و VE4 هوا را پس از 
ايستگاه  سكوهاي  وانتهاي  ابتدا  به  تصفيه،  بدون  نمزني 
هدايت مي کنند. بين هر دو ايستگاه مترو نيز يك كانال 
 VE2 و VE1 مشترك خروجي مربوط به دو نوع هواكش
تخليه  ايستگاهي،  بين  هواكش هاي  وظيفه  دارد.  وجود 
هر  به  منتهي  تونل  نيم  و  ايستگاه  شده  مصرف  هواي 
هواكش است. كانال خروجي هواكش هاي بين ايستگاهي 
به هم متصل و در روي سطح زمين به اتاقك تخليه ختم 
ارتفاع  در  و  تخليه  اتاقك  طرف  چهار  يا  درسه  مي شود. 

حدود ٢ متر، دريچه هاي خروج هوا تعبيه شده اند.
هر  مكانيكي  و  برقي  تأسيسات  كليه  تهران،  متروي  در 
 BAS بنام  مركزي  كنترل  سيستم  يك  توسط  ايستگاه 
(Building Automatic System) نظارت و كنترل 
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سيستم هاي  كنترل   BAS سيستم  وظيفه  مي شوند. 
تهويه، روشنايي، پله هاي برقي، آسانسورها وحوضچه هاي 
تخليه فاضالب درايستگاههاي مترو است. تمام ايستگاهها 
و   PT100 نوع  از  دما  حسگرهاي  داراي  هواكش ها  و 
را  دما  حسگرها  يا از جنس مقاومت پالتيني است. اين 
دريافت و آن را به يك جريان الكتريكي تبديل مي كنند. 
دردو سكوي هر ايستگاه، چهار حسگر دما و يك حسگر 

رطوبت تعبيه شده است.
كانال  در  دما  حسگرهاي   VE4 و   VE3 درهواسازهاي 
به  ورودي  هواي  دماي  و  است  شده  تعبيه  هوا  ورودي 
ايستگاه و هواساز را نشان مي دهد. دماي هواي ورودي 
است.  ايستگاه  بيرون  هواي  دماي  معادل  هواساز  به 
دركانال  حسگرها  اين   VE2 و   VE1 درهواكش هاي 
اندازه گيري  دماي  است.  شده  تعبيه  هواكش  خروجي 
شده توسط اين حسگرها معرف دماي هواي داخل مترو 
 ،VE5 است كه به بيرون هدايت مي شود. ولي، درهواساز
٤ حسگر دما تعبيه شده است كه به ترتيب، يك حسگر 
در كانال ورودي هوا، دو حسگر در داخل هواساز و يك 
از  يكي  است.  شده  نصب  هوا  خروجي  كانال  در  حسگر 
و  هوا  فيلتر  از  بعد  هواساز  دستگاه  داخل  حسگرهاي 
 VE5) ديگري بعد از شوينده هوا قرار دارد. در هواساز
) دو حسگر رطوبت سنج نيز نصب شده است. اطالعات 
اين حسگرها درهرثانيه بطور مجزا به كامپيوتر مركزي و 
كامپيوتر محلي تأسيسات ارسال مي شود. جهت دستيابي 
كامپيوتر  ازطريق  مي توان  حسگرها،  اين  اطالعات  به 
و  كنترل  اصلي  مركز  در  مستقر  تأسيسات  مركزي، 
فرمان مترو (با مشخص كردن ايستگاه مورد نظر) و يا از 

كامپيوتر محلي تأسيسات خود ايستگاه، استفاده كرد.

مواد وروشها 
فعاليت  از  ناشي  خروجي  وضعيت  بررسي  منظور  به 
متروي تهران، ازبين ٩ سيستم تهويه بين ايستگاهي، ٤ 
محل درنيمه شمالي خط يك متروي تهران (ازايستگاه 
امام خميني (ره) تا ايستگاه ميرداماد ) انتخاب شد. اين 
اندازه گيري  ايستگاههاي  به  نزديکي  بدليل  هواکش ها 

آلودگي هواي تهران انتخاب شد. اندازه گيري ها درساعات 
مورد  ايستگاهي  بين  تهويه هاي  شد.  انجام  روز  مختلف 

مطالعه در محلهاي ذيل مستقر مي باشند.  
 ( Q1-R1) ١- تهويه بين ايستگاههاي ميرداماد و همت
واقع در مقابل پارك طالقاني و جنوب بزرگراه حقاني

O1-) ٢- تهويه بين ايستگاههاي شهيد بهشتي و مفتح
N1) واقع درضلع شرقي خيابان مفتح شمالي

L1-) طالقاني  و  تير  هفت  ايستگاههاي  بين  تهويه   -٣
M1 ) واقع درضلع غربي خيابان شهيد شيرودي ـ مفتح 

جنوبي درابتداي كوچه شهيد شيرودي
(ره)  خميني  امام  و  سعدي  ايستگاههاي  بين  تهويه   -٤

(I1-J1) واقع در ضلع شرقي خيابان سعدي
منواكسيد كربن،رطوبت  پارامتر  چهار  اندازه گيري،  جهت 
نسبي، درجه حرارت و سرعت جريان هوا از دستگاههاي 
Tes- و   Solomat510e، Testo445 اندازه گيري 
Testo445و    دستگاههاي  شد.  استفاده   to615

پروب  از  استفاده  با  و  بوده  حمل  قابل   Testo615

هواي  كيفيت  پارامتر  چندين  قادرند  متفاوت،  هاي 
ساخت  دستگاهها،  اين  نمايند.  گيري  اندازه  را  محيط 
كارخانه TESTO كشور آلمان هستند. در اين تحقيق، از 
دستگاه Testo445 جهت اندازه گيري سرعت جريان 
دستگاه  از  و   VANE نوع  پروب  با  ومنواكسيدكربن  هوا 
Testo615 جهت اندازه گيري دما و رطوبت استفاده 

پروب  داراي  نيز    Solomat510 است.دستگاه  شده 
هاي متفاوتي بوده و قادر است رنج وسيعي از پارامترهاي 
كيفيت هواي محيط داخل و خارج را اندازه گيري نمايد. 
اين دستگاه ساخت كارخانه SOLOMAT  كشور آلمان 
است و در اين تحقيق جهت اندازه گيري رطوبت ، دما 
شده  استفاده  كربن  اكسيد  منو  و  هوا   جريان  سرعت   ،

است.
نشد،  اندازه گيري  كربن  دي اكسيد  مطالعه  اين  درانجام 
زيرا، مراكز كنترل كيفيت هواي شهرداري تهران و دفتر 
محيط  حفاظت  سازمان  هواي  پايش  و  آلودگي  بررسي 
اصوًال  و  نکرده  اندازه گيري  را  كربن  دي اكسيد  زيست، 
اين گاز، آاليندة مهمي به شمار نمي آيد. بنابراين، چون 
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اندازه گيري  از  لذا،  نداشت،  وجود  مقايسه  جهت  مبنايي 
دي اكسيد كربن صرفنظرشد.

كنترل  مراكز  جغرافيائي  موقعيت  دقيق  بررسي  با 
هواي  پايش  مراكز  و  تهران  شهرداري  هواي  كيفيت 
اندازه گيري  ايستگاه   ٤ زيست،  محيط  حفاظت  سازمان 
مركز  به  مربوط  مركز   ٢) تهران  شهر  هواي  آالينده هاي 
پايش  مركز   ٢ و  تهران  شهرداري  هواي  كيفيت  كنترل 
هواي سازمان حفاظت محيط زيست ) كه درفاصله ٥٠٠ 
تا ٤٠٠٠ متري هواكش هاي بين ايستگاهي مورد مطالعه 

بودند، انتخاب، و به عنوان مبناي مقايسه بكار رفت.
با توجه به ساعات پيك و افزايش و كاهش حجم مسافران 
انجام  روز   شبانه  مختلف  درساعات  اندازه گيريها  مترو، 
شد و نتايج ثبت شد. بدليل تغييرات شديد نتايج بدست 
آمده درساعات مختلف شبانه روز، ميانگين روزانه نتايج 
از  شده  استخراج  نتايج  روزانه  ميانگين  و  آمده  بدست 
شد.  استفاده  تهران  شهر  هواي  كيفيت  كنترل  مراكز 
 .I: مقايسه نتايج به ترتيب ازشمال به جنوب عبارتند از
تهويه بين ايستگاههاي همت و ميرداماد با مركز پايش 
بهشتي  شهيد  ايستگاههاي  بين  تهويه   .II قلهك  هواي 
 .III فاطمي  دكتر  خيابان  هواي  پايش  مركز  با  مفتح  ـ 
تهويه بين ايستگاههاي هفت تير ـ طالقاني با مركز پايش 
بين  تهويه   .IV ( (ويال  نجات اللهي  استاد  خيابان  هواي 
پايش  مركز  با  (ره)  خميني  امام  ـ  سعدي  ايستگاههاي 

هواي بازار

نتايج 
   اطالعات حاصل ازاندازه گيري ها به سه دسته به شرح 

ذيل تقسيم شدند :
١- نتايج اندازه گيريهاي انجام شده ازخروجي تهويه هاي 

بين ايستگاهي نيمه شمالي خط يك متروي تهران.
٢- اطالعات مربوط به درجه حرارت و رطوبت ايستگاهها 
متروي  فرمان  و  كنترل  مركز  مركزي،  كامپيوتر  از  كه 

تهران استخراج شد.
آالينده هاي  اندازه گيري  نتايج  به  مربوط  اطالعات   -٣
هواي شهر تهران كه توسط دو سازمان، كنترل كيفيت 

پايش  و  آلودگي  بررسي  دفتر  و  تهران  شهرداري  هواي 
هواي سازمان حفاظت محيط زيست بدست آمده بود.

خروجي  اندازه گيري  از  حاصل  اطالعات  براساس 
سيستم هاي تهويه بين ايستگاهي نيمه شمالي خط يك 

متروي تهران نتايج زيربدست آمد:

سرعت جريان هوا
خروجي  در  هوا  جريان  سرعت  عادي،  درشرايط   
سيستم هاي تهويه بين ايستگاهي ثابت است. درصورتيكه 
قطاري از تونل عبور نکند، سرعت جريان هواي خروجي 
است.   ٤-٢  m/s ايستگاهي  بين  تهويه  سيستم هاي 
به  سرعت  اين  جهت،  يك  در  قطار  يك  عبور  درصورت 
m/s  ٦ و درصورت عبور دو قطار در دو جهت مخالف 

هم، به m/s ١٥-١٠ مي رسد.
   توان خروجي فن هاي محوري در چهار ايستگاه مورد 
خروجي  توان  است(١).  وات  کيلو   ٧٥ تا  از٤٥  مطالعه، 
و  ايستگاه  دو  بين  مسافت  براساس  محوري،  فن هاي 
هيچ  درصورتيكه  است.  شده  تعيين  هواكش ها  موقعيت 
قطار  زمانيكه  است.  مقاديرثابت  اين  نکند،  عبور  قطاري 
توسط  شده  پااليش  هواي  مي شود،  نزديك  ايستگاه  به 
هواساز (VE5) واقع در باالي سكو، بداخل سالن فروش 
بليط و طبقات باال و خروجي ايستگاهها هدايت مي شود. 
زمانيكه قطار از ايستگاه خارج مي شود، عكس اين حالت 
اتفاق افتاده و هوا از داخل ايستگاه، سكو و تونل مكيده 

مي شود.
   در ماه هاي تير و مرداد، شوينده هاي هوا فعال بوده و 
در اثر نم زني، رطوبت هواي خروجي درحدود ٤٥٪ حفظ 
مي شود. خروج هواي نمدار با سرعت زياد، ازهواكش هاي 
بين ايستگاهي، باعث خنك شدن هوا در شعاعي حدود 

٢٠ متر در اطراف هواكش ها مي شود.

دما
   براساس اطالعات استخراج شده ازكامپيوترهاي مركزي 
و محلي تأسيسات، مشخص شد كه دماي هواي خروجي 
سانتيگراد  درجه   ٣١-٢٨ بين  دامنه  در  هواكش ها،  از 
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براي  سكو  دماي  كه،  داد  نشان  مطالعات  است.  ثابت 
و  است  شده  تعيين  سانتيگراد  درجه   ٢١ هرايستگاه 
دماي هواي خروجي ايستگاه با توجه به فاصله هواكش تا 
سكو درمحدوده ثابتي (٢٦-٢١درجه سانتيگراد)  تغيير 

مي كند.

رطوبت نسبي 
تهويه  سيستم  توسط  ايستگاهها  رطوبت  ازآنجائيكه    
نياز  مورد  هواي  مقدار  براساس  مي شود،  كنترل   BAS

موقعيت  و  ايستگاه  حجم  مسافر،  تعداد  هرايستگاه، 
براي  شده اي  بندي  زمان  برنامه  ايستگاه،  جغرافيايي 
با  ايستگاه  هر  در  كه  است  شده  تعريف  تهويه  سيستم 
تعريف  برنامه  برطبق  مي شود.  اجرا  جزئي  تفاوت  كمي 
شده، رطوبت نسبي روي سكوي ايستگاههاي مترو ٥٠٪ 
تعيين شده است. بهمين دليل درصورتيكه رطوبت نسبي 
روي سكو پايين تر از اين مقدار باشد، آب پاشهاي هواساز 
ثابت  را  نسبي  رطوبت  مقدار  و  بكارنموده  شروع   VE5

خروجي  هواي  نسبي  رطوبت  درنتيجه  و  مي دارند  نگه 
مي ماند.  ثابت  درجه   ٪  ٥٠-٣٥ بين  تهويه   سيستم   از 
اطالعات بدست آمده از سيستم تهويه و تنظيم رطوبت 
نزديك  در  كه  شهر  شمال  ايستگاههاي  كه  داد  نشان 
گرم  روزهاي  در  حتي  دارند  قرار  سبز  فضاي  يا  پاركها 
شهر  مركز  به  نسبت  بيشتري  نسبي  رطوبت  تابستان، 
تمام  خروجي  هواي  نسبي  رطوبت  همه،  اين  با  دارند. 
هواكش هاي بين ايستگاهي در دو ماه گرم (تير ـ مرداد) 
بسيار باالتر از رطوبت نسبي هواي خشك شهر تهران بوده 
و به همين جهت در اطراف خروجي هواكشها تا شعاع ٢٠ 
متري، هوا با رطوبت باال به شهر تزريق شده است. بهمين 
تا  ايستگاهي  بين  هواكش هاي  اطراف  سبز  فضاي  دليل 
شعاع ٥٠ متري در تمام طول سال از طراوت، شادابي و 

سرسبزي خاصي بهره مند هستند.
منواكسيد كربن: دربخش پاياني، مقدار منواكسيد كربن 
مورد بررسي قرار مي گيرد. براساس اندازه گيريهاي انجام 

شده و مقايسه بعمل آمده نتايج زيربدست آمد:

نتايج  با  ايستگاه  اين  اطالعات  قلهك:  ايستگاه 
مقايسه  همت  ـ  ميرداماد  هواكش  خروجي  اندازه گيري 
سازمان  هواي  پايش  ازدفتر  حاصله  نتايج  براساس  شد. 
حفاظت محيط زيست، مقدار منواكسيد كربن متناسب با 
افزايش سرعت جريان طبيعي هوا است. ميانگين روزانه 
 ٨  PPM از  كمتر  تهران،  شهر  هواي  منواكسيد كربن 
برآورد شد. مقدار رطوبت نسبي و دما، تاثيري بركاهش 
كه  روزهايي  در  ولي  ندارد.  منواكسيدكربن  افزيش  يا 
ميانگين روزانه سرعت باد به حدود ١ متربرثانيه مي رسد، 
 ٤  PPM از  كمتر  به  منواكسيد كربن  روزانه  ميانگين 
اين  در  منواكسيد كربن  مقدار  مقايسه  مي يابد.  كاهش 
فاكتورهاي  و  منواكسيد كربن  اندازه گيري  با  ايستگاه 
خروجي هواكش بين ايستگاههاي ميردامادـ  همت نشان 
داد كه مقدار درصد رطوبت نسبي، دما و سرعت جريان 
باد مستقل از مقدار فاكتورهاي فوق در سطح شهر تهران 
مشخص  شده  انجام  اندازه گيريهاي  براساس  مي باشد. 
بين  هواكش  خروجي  منواكسيد كربن  مقدار  كه،  شد 
ايستگاهي مترو (همت ـ ميرداماد ) تا حدود ٥٠٪ مقدار 
منواكسيد كربن درسطح شهر تهران (اندازه گيري ايستگاه 
قلهك) بوده است. ميانگين روزانه منواكسيد كربن در دو 
ماه تير و مرداد كمتر از حد استاندارد هواي پاك (يعني 

PPM ٩) است. (نمودار ١ الي ٤ و ١٢ )

ايستگاه فاطمي: نتايج اين ايستگاه که تحت نظر  مركز 
نتايج  با  است  تهران  شهرداري  هواي  كيفيت  كنترل 
مفتح  ـ  بهشتي  شهيد  هواكش  خروجي  اندازه گيري 
جريان  سرعت  افزايش  نيز،  ايستگاه  دراين  شد.  مقايسه 
شده  منواكسيد كربن  مقدار  كاهش  موجب  درتيرماه  هوا 
٢ متربرثانيه  بيش از  تيرماه به  جريان هوا در  سرعت  و 
 ٧ PPM رسيده و مقدار منواكسيد كربن نيز به كمتراز
هم  كه  شد  مشخص  تر  دقيق  بررسي  با  يافت.  كاهش 
مقدار سرعت جريان هوا و هم مقدار منواكسيد كربن در 

اين منطقه بيشتر از ايستگاه قلهك است. 
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شكل ١ : نمودار ميانگين روزانه سرعت باد ايستگاه قلهك در تير ماه ١٣٨٤

شكل ٢ : نمودار ميانگين روزانه منواکسيدکربن ايستگاه قلهك در تير ماه ١٣٨٤

شكل ٣ : نمودار ميانگين روزانه منواکسيدکربن ايستگاه قلهك و خروجی هواکش مترو در تير ماه ١٣٨٤

شكل ٤ : نمودار ميانگين روزانه منواکسيدکربن ايستگاه قلهك و خروجی هواکش مترو در مردادماه ١٣٨٤
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٤٥  جعفری و همكاران

شكل ٥ : نمودار مقايسه ميانگين روزانه منواکسيدکربن ايستگاه فاطمی و خروجی هواکش مترو در مردادماه ١٣٨٤

شكل ٦ : نمودار مقايسه ميانگين روزانه منواکسيدکربن ايستگاه فاطمی و خروجی هواکش مترو در تيرماه ١٣٨٤

كاهش  موجب  باد،  سرعت  افزايش  نيز،  ماه  مرداد  در 
ميانگين روزانه منواكسيد كربن شده، سرعت جريان هوا، 
بيش از٢ متربرثانيه بوده و مقدار منواكسيد كربن نيز به 
كه  روزهائي  (در  است.  يافته  كاهش   ٦  PPM از  كمتر 
كاهش  بوده،  متربرثانيه   ٢ از  بيش  هوا  جريان  سرعت 
چشمگير منواكسيد كربن وجود داشت). مقايسه ميانگين 
اطالعات حاصل از ايستگاه فاطمي، با نتايج اندازه گيري 
بين  هواكش  خروجي  فاكتورهاي  و  منواكسيد كربن 
شد  مشخص  مترو،  مفتح  و  بهشتي  شهيد  ايستگاههاي 
در  منواكسيد كربن  روزانه  ميانگين  طرف  يك  از  كه 
 ٧  PPMاز كمتر  مترو  ايستگاهي  بين  هواكش  خروجي 
سوي  از  و  است  پاك  هواي  حداستاندارد  از  پايين تر  و 
ديگر، مقدار منواكسيد كربن در اين خروجي، متناسب با 
مقدار منواكسيد كربن ايستگاه فاطمي بوده و كاهش ٥٠٪ 
مقدار منواكسيد كربن در خروجي هواكش مترو مشاهده 
شد. (نمودارهاي مقايسه منواكسيد كربن هواكش بهشتي 
ايستگاه فاطمي) در تيرماه، خروجي هواكش  ـ مفتح با 
بين ايستگاهي شهيد بهشتيـ  مفتح كه ماحصل ورود دو 
هواي نسبتا» متفاوت بداخل تونل بوده، ميانگين روزانه 

منواكسيد كربن  ميانگين  از  كمتر   ٪٥٠ منواكسيد كربن، 
كاهش٤٠  ماه  مرداد  در  ولي  است  فاطمي  ايستگاه  در 
نمودار  داشت(  وجود  منواكسيد كربن  مقدار  در  درصدي 

٥ و ٦ ).
اين  سابق):  ويالي  اللهي(  نجات  استاد  ايستگاه 
ايستگاه زير نظر دفتر پايش هواي سازمان حفاظت محيط 
اندازه گيريهاي  با  ايستگاه  اين  اطالعات  و  بوده  زيست 
انجام شده از خروجي هواكش بين ايستگاهي هفت تير ـ 

طالقاني مقايسه شده است.
درجه  فاكتورهاي  به  مربوط  اطالعات  ايستگاه،  دراين 
حرارت، رطوبت نسبي و سرعت جريان هوا وجود نداشت 
اين  جغرافيايي  موقعيت  بعلت  نمي شد.  اندازه گيري  و 
ايستگاه كه در نزديكي ساختمانهاي بلند و منابع حرارت زا 
بوده است، صرفا « مقدار منواكسيد كربن و چند آالينده 
ديگر اندازه گيري مي شود. ميانگين روزانه منواكسيد كربن 
 PPM) دربعضي ازروزهاي تيرماه به كمترين مقدار خود
١) رسيده و درساير روزها به كمتر از PPM ٧ مي رسد. 
 PPM درمرداد ماه نيز ميانگين روزانه منواكسيد كربن به
٨ مي رسد كه درمقايسه با حد استاندارد ازمقدار پايين تري 
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ايستگاه  منواكسيد كربن  مقدار  مقايسه  است.  برخوردار 
استاد نجات اللهي (ويالي سابق) با مقدار منواكسيد كربن 
خروجي هواكش بين ايستگاهي هفت تيرـ  طالقاني نشان 
داد كه مقدار منواكسيد كربن خروجي هواكش درتيرماه 
٤٠٪ چهل درصد كمتر از ميانگين روزانه ايستگاه استاد 
نجات اللهي (ويال ي سابق) بود. درمرداد ماه نيز به غير از 
چند روز در ساير روزها، ميانگين روزانه منواكسيد كربن 
درحد هواي پاك و سالم و كمتر از حد استاندارد بود و 
منواكسيد كربن  روزانه  ميانگين  از  كمتر  درصد   ٪٥٠ به 
اللهي(ويالي  نجات  استاد  ايستگاه  در  شده  اندازه گيري 

سابق) بود. (نمودار شماره ٧ و ٨)

ايستگاه بازار : اين ايستگاه جزو مراكز كنترل كيفيت 
هواي شهرداري تهران مي باشد و اطالعات اين ايستگاه با 
نتايج اندازه گيري خروجي هواكش بين ايستگاهي سعدي 

ـ امام خميني (ره) مترو مقايسه شده است.
با  چنداني  تناسب  ايستگاه،  اين  در  باد  جريان  سرعت 
ايستگاه  (اين  نداشت  منواكسيد كربن  روزانه  ميانگين 
درمركز شهر، مركز طرح ترافيك، با ترافيك بسيارسنگين 

وسايل نقليه موتوري و تراكم جمعيت فوق العاده اي واقع 
اجازه  تراكم  پر  و  بلند  ساختمانهاي  وجود  و  است  شده 
با  ترتيب  بدين  نمي دهد).  را  باد  جريان  سرعت  افزايش 
جريان  سرعت  تيرماه  روزهاي  از  دربعضي  اينكه  وجود 
مقدار  ولي  رسيد  مي  ثانيه  بر  متر  از١/٢  بيشتر  به  هوا 
سرعت  كه  روزهايي  با  چنداني  تفاوت  منواكسيد كربن 
(ترافيـك  نداشت  بود،  متربرثانيه   ٠/٦ به  هوا  جريان 
سنگين). در اكثر روزهاي تيرماه ميانگين منواكسيد كربن   
بين  PPM ٨-٥  متغير بوده است. دراين ايستگاه تنها 
ازحد  بيش  منواكسيد كربن  مقدار  تيرماه  از  روز  درسه 
استاندارد (PPM ٩) بود و در بقيه روزها به كمتر از حد 

استاندارد رسيد. 
 ٠/٤ m/s در روزهايي كه سرعت جريان هوا كمتر از   
است مقدار منواكسيد كربن به باالترين حد خود رسيده 
كند.  مي  صدق  نيز  مــاه  درمـــرداد  تناسب  اين  بود. 
بدين ترتيب كه دراين ماه به غيراز سه روز كه ميانگين 
روزانه منواكسيد كربن به باالتر از حد استاندارد رسيده و 

دربقيه روزها كمتر از PPM ٩ بوده است.

شكل ٧: نمودار مقايسه ميانگين روزانه منواکسيدکربن ايستگاه ويال و خروجی هواکش مترو در تيرماه ١٣٨٤

شكل ٨ : نمودار مقايسه ميانگين روزانه منواکسيدکربن ايستگاه ويال و خروجی هواکش مترو در مرداد ١٣٨٤
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٤٧  جعفری و همكاران

 ١/٥-٠/٥  m/s به  هوا  جريان  سرعت  كه  درروزهايي    
مابين  نيز  منواكسيد كربن  مقدار  بود،  رسيده  متربرثانيه 
كه  روزهايي  در  ولي  است.  بوده  متغير   ٧-٤  PPM

سرعت جريان هوا به بيش از m/s ٣ متربرثانيه افزايش 
 PPM يافت، ميانگين منواكسيد كربن با كمي تغيير به
٥ مي رسيد. تنها در روز شانزدهم مرداد ماه كه سرعت 
باد به كمتراز m/s ٠/٥ متربرثانيه رسيده بود ميانگين 
 ١٧ PPM روزانه منواكسيد كربن به باالترين حد خود به

رسيد.
  مقايسه مقدار ميانگين روزانه منواكسيد كربن ايستگاه 
بازار با ميانگين روزانه منواكسيد كربن خروجي  هواكش 
بين ايستگاهي سعدي ـ امام خميني (ره) نشان داد كه 
هواكش  اين  خروجي  منواكسيد كربن  مقدار  ماه  تير  در 
درحدود ٣٠٪ (سي درصد) كمتر از مقدار منواكسيد كربن 
ايستگاه بازار بود و اين در حالي است كه ميانگين روزانه 
 PPM از  كمتر  مترو،  هواكش  خروجي  منواكسيد كربن 
٩ بوده است. اين تناسب درمرداد ماه نيزصدق مي كند. 
خروجي  منواكسيد كربن  روزانه  مقدار  كه  صورت  بدين 
روزهاي  درتمام  (ره)  خميني  امام  ـ  سعدي  هواكش 

 ٪٣٠ حدود  در  و  بوده  استاندارد  حد  كمتراز  ماه  مرداد 
و   ٩ (نمودار  است  بازار  ايستگاه  روزانه  كمترازميانگين 

.(١٠
حرارت،  درجه  روزانه  ميانگين  فوق،  موارد  به  توجه  با    
منواكسيد كربن  و  باد  جريان  سرعت  و  نسبي  رطوبت 
درماههاي  سعدي  ـ  (ره)  خميني  امام  هواكش  خروجي 
تيرو مرداد، نشان دهنده كيفيت مطلوب هواي خروجي 
هواكش بوده و در مقايسه با هواي سطح شهر تهران از 

كيفيت مناسب تري برخوردار است.( نمودار ١١ )

بحث ونتيجه گيري 
  با توجه به رشد روزافزون ترافيك كالن شهر تهران و 
ايجاد صنايع  هوا،  افزون آلودگي  روز  افزايش  نتيجه،  در 
پاك و جلوگيري از انتشارآالينده ها و كاهش آلودگي هوا 
از ضروريات زندگي سالم در كالن شهر تهران است. اين 
امر  تنها با توقف انتشار آالينده هاي هوا، كنترل وكاهش 
كاهش  موجب  كه  صنايعي  از  استفاده  و  هوا  آلودگي 

آلودگي هوا مي شوند، تحقق يابد. 

شكل ٩: نمودار مقايسه ميانگين روزانه منواکسيدکربن در ايستگاه بازار و خروجی هواکش مترو در تيرماه ١٣٨٤

شكل ١٠: نمودار مقايسه ميانگين روزانه منواکسيدکربن در ايستگاه بازار و خروجی هواکش مترو در مردادماه ١٣٨٤
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درست است كه صنعت پيشرفته و جديد مترو در حال 
اندكي  ارتعاش  يا  و  صوتي  آلودگي  است  ممكن  حاضر 
داشته باشد ولي ازنظركنترل و كاهش آلودگي هوا، نقش 

بسزائي دركاهش آلودگي كالن شهر تهران دارد. 
است  هوا  بسيارمهم  ازآالينده هاي  منواكسيدكربن،    
درپي  خطيري  محيطي  زيست  اثرات  مي تواند  كه 
از  حاصل  نتايج  مقايسه  با  بررسي،  دراين  باشد.  داشته 
اندازه گيري آالينده هايي نظيرمنواكسيد كربن درخروجي 
٤ هواكش بين ايستگاهي مترو، با ٤ ايستگاه اندازه گيري 
مرداد  و  تير  ماه  دو  در  تهران  شهر  هواي  آالينده هاي 
شرايط  در  شمالي)  درنيمكره  سال  روزهاي  (گرمترين 

عادي نتايج ذيل حاصل گرديد.

مترو،  در  مناسب  تهويه  سيستم  وجود  دليل  به   -١
ميانگين روزانه منواكسيد كربن خروجي هواكش هاي بين 
ايستگاهي مترو ٣٠ تا ٤٠ درصد كمتر از ميانگين روزانه 

منواكسيدكربن هواي شهر تهران است.
٢- ميانگين روزانه منواكسيدكربن خروجي هواكش هاي 

بين ايستگاهي مترو دردو ماه گرم تير و مرداد، كمتراز 
به نظر  بود.   (٩  PPM پاك (يعني  هواي  استاندارد  حد 
پاشي  آب  هوا،  فيلتراسيون  تهويه،  سيستم  كه  مي رسد 
دماي  نگهداشتن  ثابت  و  تهويه  سيستم  دهي  ورطوبت 
آوردن  پايين  در  مترو  هواي  برودت  و  هوا  خروجي 
منواكسيد كربن خروجي هواكش هاي مترو تاثيرگذار بوده 

است.
هواكش هاي  خروجي  حرارت  درجه  روزانه  ميانگين   -٣
برنامه  و  شده  تعريف  درمحدوده  مترو  ايستگاهي  بين 
ريزي شده سيستم تهويه، مابين ٢٧-٢١ درجه سانتيگراد 

نگهداشته شده است.
هواكش هاي  خروجي  حرارت  درجه  روزانه  ميانگين   -٤
و  تير  سال،  گرم  روزهاي  درتمام  مترو  ايستگاهي  بين 
مرداد ماه درحدود ١٠ درجه سانتيگراد كمتراز ميانگين 

روزانه درجه حرارت هواي شهر تهران مي باشد.
هواكش هاي  خروجي  نسبي  رطوبت  روزانه  ميانگين   -٥
بين ايستگاهي مترو در محدوده تعريف شده برنامه ريزي 
تا پنجاه درصد)  سيستم تهويه مابين ٪ ٥٠-٤٠ (چهل 

شكل ١١: نمودار مقايسه ميانگين روزانه دما در ايستگاه بازار و خروجی هواکش مترو در تيرماه ١٣٨٤

شكل ١١: نمودار مقايسه ميانگين روزانه رطوبت در ايستگاه قلهک و خروجی هواکش مترو در مرداد ١٣٨٤
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مي باشد.
هواكش هاي  خروجي  نسبي  رطوبت  روزانه  ميانگين   -٦
ماههاي  در  سال  گرم  روزهاي  در  مترو  ايستگاهي  بين 
تير و مرداد درحدود ٢٠-١٥ ٪ بيشتر ازميانگين روزانه 

رطوبت نسبي هواي شهر تهران است.
بين  هواكش هاي  خروجي  هواي  جريان  سرعت   -٧
ايستگاهي مترو مستقل از تغييرات سرعت جريان هواي 
شهر تهران است و براساس قدرت و توان فن هاي محوري 
حجم  هواكشها،  و  ايستگاهها  مابين  تونل  مسافت  ـ 
قطار  دو  حركت  زماني  فاصله  و  مسافر  تعداد  ايستگاهها 
 (Head Way) پشت سرهم دريك خط  وسرفاصله زماني
حركت قطارها كه درطول روز و درساعات پيك مسافري 
تغيير مي كند. سرعت جريان هواي خروجي هواكش هاي 

بين ايستگاهي درسه محدوده تعريف مي شود.
سرعت  نمي كند،  عبور  قطاري  هيچ  كه  زماني  در  ـ  الف 
 m/s جريان هواي خروجي هواكش هاي بين ايستگاهي

٤-٢ متر بر ثانيه است.
ب ـ درزماني كه يك قطار دريك جهت ازمقابل خروجي 
هواكش بين ايستگاهي در تونل مي گذرد، سرعت جريان 
 ٦-٤ m/s هواي خروجي هواكش هاي بين ايستگاهي به
متر بر ثانيه افزايش مي يابد. اين امر بدليل اثر پيستوني 

حرکت قطار در تونل است.
ج ـ در زماني كه دو قطار در دو جهت مخالف در داخل 
تونل از مقابل خروجي هواكش مي گذرند، سرعت جريان 
 -١٠ m/s هواي خروجي هواكش هاي بين ايستگاهي به
٦ متربرثانيه مي رسد.اين امر بدليل اثر پيستوني دو جانبه 

قطارها است.
تهران  متروي  تهويه  سيستم  كه  داد  نشان  مطالعه  اين 
درشرايط عادي يك سيستم پاك محسوب شده و عالوه 
كيفيت  درافزايش  تهران،  شهر  هواي  آلودگي  بركاهش 
نيز   ايستگاهي  بين  هواكش هاي  خروجي  اطراف  هواي 

مؤثر است.
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