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 چكیده

است،  یادیز تیاهم یدارا ینقل عموم و لزوم توسعه و استفاده از حمل ،هوا در شهر یهاندهیمنابع متحرک در انتشار آال تیبا توجه به اهم

 یاناوگان با استاندارده ینیگزیبه جا ازین ،فرسوده ینقل عموم و وجود دارد. شهر کرج با توجه به ناوگان حمل یمتفاوت یکردهایمنظور روبدین 

 رییتغ یابیارز نی. بنابراردیقرار گ بررسیاقدامات انجام شده مورد  یاثربخش یستیبا یستیزطیو مح یروز دارد. با توجه به ابعاد اقتصادنشر به

. دینما کمکهوا  یکاهش آلودگ یهایتواند به مسئوالن در جهت اتخاذ استراتژیم ،ینیگزیجا یویها براساس هر سنارندهیدر انتشار آال

 ارشفرسوده، در کاهش انت یهایتاکسناوگان  ینیگزیجا ةثر بودن سناریوها در حوزؤپژوهش، برآورد میزان م نیدر ا وها،یسنار یهدف طراح

 سوخت نوع ،یندگیالاستاندارد آ د،یمختلف، سال تول یاهستمیاز جمله س ییاهبراساس پارامتر هایتاکس یبندهوا است. ابتدا دسته یهاندهیالآ

های معیار در دو طرح، جایگزینی ناوگان به طراحی سناریوهای کاهش آالینده ،ادامه دراند. قرار گرفته یس خودرو مورد بررسکال و یمصرف

 سناریو با سناریوها، نهایت در و شد ، پرداخته0سوز و با سوخت مصرفی، دارای استاندارد آالیندگی یورو فرسوده به ناوگان هیبریدی، دوگانه

 معابر، یبه ازا ،(IVE) متحرک هینقللیار وساشانت یالمللنیاز مدل ب ها استفادطراحی سناریوها ب و یندگیالار آانتش بی. ضراشد مقایسه هیپا

جایگزینی کل  با داد، نشانسناریوها  سهیمقا. نتایج شدند محاسبهدرصد  ±3صفر و  یاهبیش با آزادراهی، و یه، بزرگرا3 ةدرج یانیشر

 CO، 67% (VOC)، 73%)) % 66 معیار، یهاندهیالکاهش انتشار آ بیشتریندوم(،  یویسنار د،یناوگان فرسوده از نظر سن )به ناوگان جد

(XNO)، 344% (XSO) 65 و% (PM )افزارنرماستفاده از ها در شهر کرج، با نتایج توزیع انتشار آالینده همچنین. است Arc Map ،نشان 

 یاهارکهرا وها ندهیآال انتشار کاهش یوهایاست. سنار 3 ةمنطقو  34 ةمنطقبه  مربوطبه ترتیب  ها،ندهیآال انتشارو کمترین  نیشتریداد که ب

 که است، یاتیعمل ادیتا حد ز و دیهوا در منطقه مف یآلودگ یجار طیفهم بهتر شرا یمداران و محققان برااستیس یوا براه تیفیک شیافزا

 د.ناجرا دار برای قیو دق اصولی زییرهموقع بودجه و برنامبه نیبه تأم ازین

 

 ، کرج IVE مدلناوگان فرسوده،  یگزینیآلودگی هوا، جا :واژگان یدکل
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 مقدمه

مار شبه یمشکل جهان کیاتمسفری  یآلودگ یباال سطح

 گرفته خود به یاژهیو تیاهم ریاخ یهاسال در که رودمی

 ی. آلودگدهدیبه رشد خود ادامه م ،کینزد ندهیآ در و است

 پوشش زنده، موجودات سالمت، بر میمستق طوربههوا 

. عالوه بر گذاردیم ریتأث هاساختمان و خاک آب، ،یاهیگ

. ودشمی منتقل یطوالن یهامسافت در یحت و یراحتبه ن،یا

نیز بر آب و هوا  ایگلخانه گازهای و هوا یهاندهیآال یبرخ

 ازن یةالبر سالمتی انسان و  یو اثرات منف گذارند،یم ریتأث

فیت هوا حفظ کی نیاستراتوسفری و دمای اتمسفر دارند. بنابرا

et  Kuklinska 2015)مهم است  اریبا انجام اقداماتی بس

al.,.) کرج زیستیمحیط تترین مشکالیاز اصل یکی، 

ها انسان در طول روز از . میلیوناستمـسأله آلـودگی هـوا 

کنند و در صـورت ادامـه تنفس می کرج ةهوای بسیار آلود

ه یک بکه وضـعیت رشـد منابع تولید آلودگی، دور نیست 

 گریهمانند د نقل و حملبـشری تبـدیل شـود.  ةفاجع

 صرفم باعث که است یزندگ ناپذیرجداییبشر جزء  یازهاین

 رییتغ چون ییهاامدیپ یدارا و شده یلیفس یهاسوخت انواع

 .شودیم هاپسماند انواع دیتول و سوخت منابع کاهش در

 هوا یهاندهیآال منابع نیبزرگتر از یکی هینقل لیوسا از انتشار

 یآل باتیازن، ترک تروژن،ین دیاکسدی دکربن،یمونوکس مانند

 (.Molina and Molina, 2004)فرار و ذرات معلق است 

در  واه یهاندهیالآ یعنوان منابع اصلمنابع متحرک به

که در  (Pattinson et al, 2014) هستند یمناطق شهر

ق در مناط یاریبس یهایژاسترات، کاستن انتشار راستای

. (Rakowska et al, 2014) جهان اجرا شده است یشهر

هوا،  یهاندهیآال دیتول زانیم یبررس یهاروش از یکی

 از یدیتول ندهیآال مقدار ةمحاسبانتشار و  بیاستفاده از ضرا

 در ندهیآال انتشار زانیم انتشار، بیضر. است مختلف منابع

 زمان، دواح تواندیم تیفعال واحد نیا. است منبع تیفعال واحد

 دهش مودهیپ مسافت ای و یورود یانرژ مقدار سوخت، مصرف

 کل زانیم ت،یفعال کل در انتشار بیضر کردن ضرب با. باشد

                                                      
1International Vehicle Emissions (IVE)  

 (.Shahbazi et al., 2016) دیآیم دستبه انتشار

انتشار، اهداف کیفی را به اهداف کمی تبدیل  سیاهه

کاهش آلودگی هوا را  هایبرنامه اثربخشی بررسیکرده و 

هایی که قابلیت برآورد انتشار از مدل یکی. سازدمی فراهم

است که برای تخمین میزان  IVE3 ،های هوا را داردآالینده

 دلماین شود. انتشار خودروها در تمامی کشورها استفاده می

با استفاده از سطح تکنولوژی خودروهای محلی و توزیع 

ها، فاکتورهای رانندگی بر اساس توان خودروها، زمان آن

از  یصو پارامترهای هواشناسی به تخمین مشخ دسر شروع،

این مدل بر اساس سناریوهای متفاوت،  .پردازدانتشار می

تعمیر و نگهداری، الگوهای  ،انواع تکنولوژی، نوع سوخت

های متفاوت کنترل آلودگی طراحی شده انندگی و اثر روشر

 .(Shafie–Pour et al., 2013) است

 با انتشار اهةیکاربرد س رابطه بادر  یمطالعات مختلف

 .صورت گرفته استهوا  یآلودگ تیریدر مد سناریوها طراحی

را  ییوهایسنار ،(3430و همکاران ) Zhangای مطالعه در

هوا در شهر هانگژو  یهاندهیانتشار آال زانیکاهش م یبرا

،  COانتشار زانیها مقراردادند. آن یبررس مورد نیچ

VOCs ،PM و XNO 3437تا سال  ویرا تحت چهار سنار 

 و،یسنار لیتحل و هیزدند. بر اساس تجز نیو تخم یسازهیشب

قاء و ارت استاندارد ریغ یةنقل لیمشخص شد که حذف وسا

انتشار  زانیم یطور مؤثربه تواندیخودرو م یاستانداردها

CO و VOC  .تحقیقی در همچنینرا کاهش دهد، 

، CO)  ،NOهوا یهاندهیدر انتشار آال یکاهش یوهایسنار

10PM،(HC  ن،یبزرگ چ شهرنقل در سه  و در بخش حمل 

و همکاران  Guo توسط (BTHی )و هب نیانجیپکن، ت

 یبررسمورد 3433 -3434 یزمان ةباز کیدر  ،(3436)

 یرا طراح گرید ویسنار 7و  هیپا ویسنار کیها . آنگرفتقرار

 .دکردن زیو آنال

Mirshi ( 3433و همکاران،)  نییتع یبررسدر خصوص 

 داخل ینیبنز یسوار یخودروها NOx ندهیآال انتشار بیضر

با  NOx ةندینرخ انتشار آال زانیمکه  دادند، نشان کشور
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 بیبا ش ییهاجاده در حرکت ایو  هیتهو ستمیروشن بودن س

 کلیس نوع و متوسط سرعت نیخواهد بود. همچن باال مثبت،

سرعت متوسط،  کاهش و توقفات تعداد شیافزا یرانندگ

 Delkashگردد. یم ندهیآال نیا انتشار زانیم شیباعث افزا

در کاهش را  وهایاز سنار یتعداد لیپتانس ،Mir (3436) و

 و از بخش حمل IVEبر اساس مدل  هاندهیانتشار آال زانیم

نشان داد  جیدادند. نتا نقل در شهر تهران مورد مطالعه قرار

 تواندیم دیجد یفرسوده با خودروها یخودروها ینیگزیجا

درصد  73انتشار تا  زانیهوا و کاهش م تیفیباعث بهبود ک

درصد در انتشار  76و  VOCsدرصد  73کربن، دیدر مونوکس

 ةمطالعدر  نیهمچن .سبک شود یسوار یةنقل لیز وسامتان ا

Ghadiri ( 3436و همکاران)، با استفاده از مدلIVE  

نقل  و حمل ستمیدر س 0 وروی نیاستفاده از بنز یاثربخش

 جی. نتامورد بررسی قرار دادندهوا  تیفیشهر تهران را در ک

شهر تهران با  یدر هوا CO از انتشار یدرصد 65کاهش 

 .داد را نشان 0 ورویاستفاده از سوخت 

 ةسئلم و ایران در گرفته صورت اندک مطالعات به توجه با

 حاضر پژوهش در کرج، ویژهبه شهرهاکالن در هوا آلودگی

متحرک در  منابع از هوا هایآالینده انتشار ةسیاه ةتوسع به

 مرتبط هایبرنامه و هاطرح اجرای. شدسطح شهر پرداخته 

 هک دارد زیادی هایهزینه هاآالینده انتشار منابع کنترل با

 شکاه با مرتبط سناریوهای تحلیل و بررسی با توانمی

 و ودجهب بیشتری کارایی با ها،آن اثربخشی ارزیابی و انتشار

 ارانتش ةسیاه ةتوسع از هدف. گرفت بکار را موجود امکانات

 منابع از هاآالینده انتشار مقادیر سازیکمی پژوهش، این در

نواع در ا گوناگون هایآالینده برای( یتاکس)ناوگان  متحرک

ة حوزبودن سناریوها در  موثر میزان برآوردمعابر شهر کرج و 

 دوگانه سوخت با یناوگان به موجود یتاکس ناوگان ینیگزیجا

، CO، xNO ،xSO یهاندهیآال انتشار کاهش در یدیبریه و

PM و SVOC  با استفاده از مدلIVE  .یةته همچنیناست 

رج، با شهر ک یتاکسها از ناوگان انتشار آالینده توزیع نقشه

 .شد انجام ،Arc Map افزاراستفاده از نرم

 

 مواد و روش ها

شهر کرج  ،همطالع یمکان ةدودمح: مورد مطالعه ةمنطق

و مرکز استان البرز است،  رانیشهرهای ااز کالن یکی

، 3337سال  یشهر بر اساس سرشمار نیا تیجمع

 خط 337 کرج یرانیتاکس خطوط تعدادنفر است.  330,573,3

دارد که  وجودشهر کرج  در یدستگاه تاکس 33744 است،

 صورتبه یدستگاه تاکس 0644و  یستگاهیا یتاکس 5544

 Alborz Province) کنندیم تیفعال یگردش

Management and Planning Organization, 2016.) 

وهش، منابع پژ نیدر امورد نیاز عات اطال :قیتحق روش

عات با استفاده از الاط نیا( بود. یمتحرک )ناوگان تاکس

 نییتع یبراسطح شهر کرج  ینظارت یهانیدورب ةمطالع

 و معاونت حمل یارکمهبا  هینقلة لیو نوع وس هتعداد، انداز

معاینه  هایبرگه از اطالعاتی ،کرج یبار و مسافر شهردار نقل

تاکسی سطح شهر  هایایستگاهفنی، مصاحبه با رانندگان در 

 نیا در. شد دریافتهمچنین اطالعاتی از پلیس راهور  وکرج 

در  یتاکس تردد از یناش هاندگییآال انتشار زانیم مطالعه

ر اساس ب یناوگان تاکس ،شد. در ادامه نییسطح شهر کرج تع

وع ن د،یمختلف، سال تول یاهستمیاز جمله س ییاهپارامتر

 با یدانیس خودرو با مصاحبه مالو ک یسوخت مصرف

 دست آمد.ا در سطح شهر کرج بهخودروه صاحبان و رانندگان

معابر  در هایتاکس تیفعال زانیاطالعات مربوط به م نیهمچن

 ،اطالعات وجودو در صورت  حاصل شدمنتخب شهر کرج 

شهر کرج استخراج و  کیمطالعات جامع حمل و نقل و تراف

هر کدام از  شیمایپ عیاطالعات توز نیبر اساس ا

آمد  دستبه کرج شهر در هینقل لیوسا هایبندیدسته

(Shahbazi et al., 2016) .با یندگیآال انتشار بیضرا 

، 3 درجه شریانی معبر نوع سه ازای به IVE مدل از استفاده

و سطح  درصد ±3 و صفر هایبیش با آزادراهی، و یبزرگراه

 معلق ذرات و CO ،VOC ، xNO، xSOیهاندهیآالانتشار 

 یندگیمحاسبه مقدار انتشار آال برای .گرفت قرار یبررس مورد

 ، چهار دسته از اطالعاتبه  ، IVEیبا استفاده از مدل انتشار
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 ، الگوی رانندگیهیپا طینرخ انتشار خودروها در شرااز جمله، 

واحد زمان(، ترکیب ناوگان نقلیه )سرعت در وسایل

وایی هوهای مختلف و شرایط آببندینقلیه در دستهوسایل

و جغرافیایی منطقه و همچنین مشخصات سوخت )شامل 

                                                      
2Vehicle Specific Power (VSP) 

دما، رطوبت، ارتفاع نسبت به سطح دریا و نوع سوخت 

 (.3شد )شکل مصرفی( نیاز بود که در این پژوهش استفاده 

 ،IVEافزارنرم یورود ترینآوردن مهم دستبرای به

و تنش  3از قدرت مشخصه خودروی(، رانندگ الگوی )ضریب

کاهش انتشار  یوهایسنار ،ادامه. در شودیاستفاده م 3موتور

3Engine Stress 

 
  IVE.يانتشارعات در مدل الساختار پردازش اط -0 شكل

 

 سناریوهاي طراحی شده. -0جدول 

 

 وهایسنار

 34 یباال) ناوگان سن اساس بر

 مترک) یندگیآال استاندارد و( سال

 (0 وروی از

 یفرسودگ درصد

 دیجد ناوگان ینیگزیجا

 و سوزدوگانه ،یدیبری)ه

 (0 وروی سوخت

 درصد 74 ینیگزیجا درصد 53 ناوگان سن 3 ویسنار

 درصد 344 ینیگزیجا درصد 53 ناوگان سن 3 ویسنار

 درصد 74 ینیگزیجا درصد 76 یندگیآال استاندارد 3 ویسنار

 درصد 344 ینیگزیجا درصد 76 یندگیآال استاندارد 0 ویسنار
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جایگزینی ناوگان )بر  و ینوسازدر چند محور  هاندهیآال

هدوگان و هیبریدی یةنقللیاساس سن ناوگان(، استفاده از وسا

 0 یورو استاندارد باسوخت  تیفیو بهبود ک، (CNG) سوز

 در کاهش وهایسنار یاثربخش زانیم تینها در وشد  یطراح

 میزان هاینقشه ةتهی(. 3 جدول) شد یررسها بندهیالانتشار آ

و  Arc Map 10.6.1 افزارنرم از استفاده با هاآالینده انتشار

 3 های)شکل گرفت صورت IVEخروجی از مدل  هایداده

 (.3و 

 

 نتایج

 جایگزینی سناریوهاي معیار هايآالینده کاهش درصد

 به ایهپ سناریو با مقایسه در فرسوده تاکسی ناوگان

 رب گرم حسب)بر  هاندهیآال کل انتشار: معابر تفكیك

 داده نشان، 3در جدول  ،یناوگان تاکس هیپا ویسنار ،(لومتریک

ر ها دندهیالمحاسبات مربوط به کاهش انتشار آ. است شده

نقل فرسوده با  و ناوگان حمل ینیگزیجا ویسنار چهار

با سوخت بنزینی  و (CNG) سوزدوگانه ،یدیبریه هایخودرو

 .شده است ارائه 6تا  3 هایجدولدر  0دارای استاندارد یورو 

 نیدر ا رایبرتر است، ز یوی، سنار3 وینشان داد، سنار جینتا

ان ناوگ از ندهیآال نیترانتشار مهم یدرصد 64کاهش  ویسنار

 داده نشان باشد،یم( VOC) فرار یآل باتیکه ترک هایتاکس

 .شد

 معیار هايآالینده انتشار توزیع میانگین هاينقشه

 هایهنقش تهیة: کرج شهر یتاکس ناوگان پایه سناریو

 Arc Map افزارنرم از استفاده با هاآالیندهمیزان انتشار 

 انجام گرفت.  IVEخروجی از مدل  هایو داده 10.6.1

 .کرج شهر یتاکس ناوگان هیپا ویسنار، 0031سال در ،(لومتریک بر گرم حسب)بر  هاندهیآال کل انتشار -1 جدول

PM SOx NOx 
VOC 
evap 

VOC CO 

37/34  67/3  3555 6/65  37/373  45/303  

 

 جاده شیب با، 0 درجه شریانی معبر در پایه سناریو با مقایسه در سناریوها، معیار هايآالینده کاهش درصد -0 جدول

 .+1و  صفر

 

وهایسنار  

 و+ 3شیب معبر %

4 
PM SOx NOx 

VOC 
evap 

VOC CO 

3سناریو 3شریانی   33 344 33 33 06 33 

3سناریو 3شریانی   66 344 73 54 60 65 

3سناریو 3شریانی   4 4 36 34 33 05 

0سناریو 3شریانی   33 4 64 63 73 53 

 

و  فرص جاده شیب با بزرگراهی، معبر در پایه سناریو با مقایسه درمعیار سناریوها،  هايآالینده کاهش درصد -0 جدول

1+. 

 

 سناریوها
4+ و 3شیب معبر %  PM SOx NOx VOC 

evap 
VOC CO 

3سناریو  33 06 35 33 4 74 بزرگراهی 

3سناریو  65 63 57 73 4 74 بزرگراهی 

3سناریو  05 34 33 36 4 4 بزرگراهی 

0سناریو  53 73 66 64 4 74 بزرگراهی 
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هاي معیار سناریوها، در مقایسه با سناریو پایه در معبر آزادراهی، با شیب جاده صفر و درصد کاهش آالینده -5جدول 

1+. 

 

 سناریوها
4+ و 3شیب معبر %  PM SOx NOx 

VOC 
evap 

VOC CO 

3سناریو  33 06 36 33 4 4 آزادراهی 

3سناریو  65 67 56 73 4 4 آزادراهی 

3سناریو  05 33 34 36 4 4 آزادراهی 

0سناریو  53 76 63 64 4 4 آزادراهی 

 

، با شیب جاده 0هاي معیار سناریوها، در مقایسه با سناریو پایه در معبر شریانی درجه درصد کاهش آالینده -6 جدول 

1-. 

 

 سناریوها
% -3شیب معبر   PM SOx NOx 

VOC 
evap 

VOC CO 

3سناریو 3شریانی   344 4 33 33 06 33 

3سناریو 3شریانی   344 4 73 57 66 65 

3سناریو 3شریانی   4 4 36 33 33 05 

0سناریو 3شریانی   4 4 64 65 64 53 

 

 .-1 جاده شیب با بزرگراهی، معبر در پایه سناریو با مقایسه درمعیار سناریوها،  هايآالینده کاهش درصد -7 جدول

 
 سناریوها

% -3شیب معبر   PM SOx NOx VOC 
evap 

VOC CO 

3سناریو  33 00 35 33 4 4 بزرگراهی 

3سناریو  65 63 57 73 4 344 بزرگراهی 

3سناریو  05 33 33 36 4 4 بزرگراهی 

0سناریو  53 63 66 64 4 4 بزرگراهی 

 

 .-1 جاده شیب با آزادراهی، معبر در پایه سناریو با مقایسه در سناریوها، معیار هايآالینده کاهش درصد -1 جدول

 

 سناریوها
% -3شیب معبر   PM SOx NOx 

VOC 
evap 

VOC CO 

3سناریو  33 74 36 33 4 344 آزادراهی 

3سناریو  65 67 56 73 4 344 آزادراهی 

3سناریو  05 36 34 36 4 4 آزادراهی 

0سناریو  53 75 63 64 4 344 آزادراهی 
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وا ه یهاندهیآال انتشار عیتوز میانگین ،3و 3 یهاشکل رد

وگرد و گ یدهایاکس تروژن،ین یدهایاکس دکربن،ی)مونوکس

ذرات معلق( از ناوگان تاکسی در حال تردد در معابر شهر 

ل با توجه به شک شده است. داده نشانکرج در سناریو پایه، 

میانگین انتشار مونوکسیدکربن )الف(، و اکسیدهای ، 3

دارای  3دارای بیشترین و منطقة  34نیتروژن )ب(، در منطقة 

میانگین انتشار ، 3کمترین انتشار است. با توجه به شکل 

 
 گانه شهر کرج. 01در مناطق  تاکسی پایه سناریو ،)ب( (NOX) و)الف(  (CO)انتشار آالینده  نیانگیم -1 شكل

 
 .کرج شهر ةگان 01 مناطق در تاکسی پایه سناریو ،)ب( (PM) و)الف(  (SOX)انتشار آالینده  نیانگیم -0 شكل
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و انتشار ذرات معلق  0اکسیدهای گوگرد )الف(، در منطقة 

دارای کمترین  3دارای بیشترین و منطقة  34)ب(، در منطقة 

 انتشار است.

 

 گیريبحث و نتیجه

 که داد نشان ،(6تا  3 هایجدول) حاضر ةمطالع جینتا 

 فرار یآل باتیترک و دکربنیمونوکس به مربوط انتشار نیشتریب

، در (3433)و همکاران  Zhou. است هایتاکس از یناش

 یو زمان یمکان عیانتشار و توز یهایژگیوی مطالعه

با استفاده  نیدر چنگدو، چ یموتور هینقل لیها از وساندهیآال

 یهابه باال بر اساس داده نییدر روش پا ،IVEمدل  از

 الگوی ک،یتراف انیشده در مورد شبکه جاده، جر یآورجمع

 نتایج ،رهی، و غهینقل لهیوس تیجمع ه،ینقل لهیوس یگرانند

متوسط سهم  هینقل لیوسا و سبک ینشان داد خودروها

 بیآنها به ترت COداشتند و انتشار  COدر انتشار  یاعمده

دهد. یم لیرا تشک CO انتشار کل از ٪33 و 30٪ ،00٪

 و سبک هینقل لیها عمدتاً از وساVOCهمچنین نشان داد 

از آنها به  VOCsکه انتشار  ،شودمنتشر می کلتیسموتور

 لیرا تشک VOCsدرصد از کل انتشار  34و  33، 03 بیترت

 یندگیآال ندهیروند گذشته و آ، همچنین بررسی دهندیم

 Sunتوسط  3434تا  3444از سال  نیچ نیانجیخودرو در ت

محاسبه انتشارات از حمل و نقل  یبرا، (3433)و همکاران 

عوامل انتشار  یسازهیشب و( COPERTمدل )از  یاجاده

تا  3444سال از که  داد،نشان نتایج  ،خودرو استفاده شد

 یسبک عوامل اصل هینقل لیو وسا یسوار یخودروها ،3436

 جینتا با راستاهم جینتا نیکه ا، بودند VOCو  COانتشار 

 .است مطالعه نیا

 دیتول زانیبر م یرانندگ یالگو حاضر، ةمطالع هاییافته طبق

 با اد،د نشان جینتا است، رگذاریثأت شهرهاکالن در هاندهیالآ

 زانی)سرعت متوسط و شتاب خودرو(، م یرانندگ یالگو رییتغ

 یوهایشهر کرج در سنار یناوگان تاکس از دییتول یندگیآال

 درصد 74 تا 34 از نیانگیم طوربه تواندیمختلف م

، (3433و همکاران ) Mirshiد. ده کاهش را دکربنیمونوکس

وسط ت دییتول یندگیالآ زانیبر م یرانندگ الگوی ریثأت

 یبرا و دادند قرار یبررس مورد راا در شهر تهران هخودرو

 نتایج کردند، هاستفاد IVE ا از مدلهندهیالار آشانت نییتع

بر  یاهحظالاثر قابل م یرانندگ یالگوکه  ،ان دادنش قیتحق

مبنا  رخةچ کینسبت به  عمالً و داشته یندگیالآ دیتول زانیم

 % 04از  شیرا تا ب دییتول CO یندگیآال زانیتواند میم

و  %34کمتر از  XNO ندهیالآ برای زانیم نید. اده شیافزا

 د.دهیان منش شیافزا % 34حدود  VOC یاهندهیالآ یبرا

 از یمین باًیتقر که داد نشان حاضر مطالعه یهاافتهی

. هستند 0 وروی استاندارد یدارا کرج شهر یهاتاکسی تعداد

 اتنک از سوخت تیفیک و سوخت مصرف زانیم شک بدون

 هرهاشکالن یهوا تیفیک تیریمد یزیربرنامه در تأمل قابل

 و یندگیآال نییپا استاندارد با یخودروها یباال تعداد. است

 بودبه یراستا در را یتیفعال گونه هر سوخت یباال مصرف

 یهاویسنار یطراح یبراسازد.  یخنث تواندیم هوا تیفیک

 زا استفاده یاثربخش پژوهش نیا در هوا یآلودگ یکاهش

 ناوگان ینیگزیجا و 0 وروی استاندارد یدارا ینیبنز سوخت

 یشیمایپ لومتریک با سوزدوگانه و یدیبریه ناوگان با فرسوده

 نیبرتر داد نشان جینتا و گرفت، قرار یبررس مورد کمتر،

 سناریو، نیا دراست،  3 یویسنار ،یتاکس ناوگان در وهایسنار

جایگزینی کل ناوگان فرسوده از نظر سن، به ناوگان  با

سوز و سوخت مصرفی دارای استاندارد یورو هیبریدی، دوگانه

 % 66 معیار، یهاندهیالتأثیر کاهش انتشار آ بیشترین، 0

((CO، 67% (VOC)، 73% (XNO)، 344% (XSO) 65 و% 

(PM)،  یا. در مطالعهداد نشانرا Zhang  و همکاران

هندیانتشار آال زانیکاهش م یرا برا ییوهایسنار ،(3430)

ها قرار دادند. آن یمورد بررس نیهوا در شهر هانگژو چ یها

را تحت چهار  XNO و CO  ،VOCs ،PMانتشار زانیم

. زدند نیو تخم یسازهیشهر شب نیدر ا 3437تا سال  ویسنار

از   PMو CO  ،VOCs، XNOانتشار زانیها مآن جینتا

و  377/00، 453/33، 773/004 بیترترا به هینقل لیوسا

 و هینشان داد. بر اساس تجز 3434/تن در سال لویک 733/6

 یةنقل لیمشخص شد که حذف وسا و،یسنار لیتحل
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ر طوبه تواندیخودرو م یو ارتقاء استانداردها راستانداردیغ

 نیهمچن را کاهش دهد.  VOCو  COانتشار زانیم یمؤثر

Marino گلخانه یگازها دیتول زانی، م(3434)همکاران  و

زیابی مورد ار( ایتالی)ا ایکاالبر ویشهر رج نقلیه لیوسا از یا

نتشار در ا ندهیآال هینقللیوسا ریکاهش تأث یبرا. قرار دادند

فرض شده  3437سال  یبرا وی، چهار سناریو جهان یمحل

 نیارمچه ویسنار نی، موثرتروهایسنار لیتحل و هیتجز ازاست. 

 CO ٪00و NMVOC  ٪07مورد بود که باعث کاهش 

و  یدیبریه هینقللینشان داد که حضور وسانتایج  .شد

 یدر کاهش آلودگ یتوجهقابل زانیمتواند بهیم یکیالکتر

(، 3436و همکاران ) Mohammadiha .کمک کند هوا

هوا در بخش  یهاندهیدر انتشار آال یکاهش یوهایسنار

 کیدر   IVEمدل از استفاده بانقل در شهر تهران را  و حمل

 ةقرار دادند. در باز یمورد بررس 3433 -3436 یزمان ةباز

 ،یورکاربرات هینقل لیحذف وسا یوهایمدت سنارکوتاه یزمان

 تیفیبهبود ک شیفرسوده و افزا یهاستیالتکا ینیگزیجا

 وCO ، VOCsدر کنترل انتشار  ییسوخت عملکرد باال

NOx ستیکاتال ینیگزیجا مدتانیم یزمان ةداشت. در باز

 شیو افزا یکاربراتور هینقل لیفرسوده، حذف وسا یها

شار در کاهش انت یارذاثرگ نیشتریب یسوخت دارا تیفیک

 کیدر  تیبود و در نها NOx و CO ،VOCs یهاندهیآال

 یاهستیکاتال ینیگزیجا یوهایدرازمدت سنار یزمان ةباز

 تیفیک شیو افزا یکاربراتور هینقل لیوسا ففرسوده، حذ

 دیجد یهابا سوخت هاکلتیموتورس ینیگزیسوخت، جا

 ویارنشان داد که سن جیبودند. نتا یگذاراثر نیشتریب یدارا

 لیو )حذف وسا VCR فرسوده( یهاستیکاتال ینیگزی)جا

کنترل را در کاهش  زانیم نیشتریب ECV (یکاربراتور یةنقل

و همکاران  Zhaoداشتند.  XSOجز هوا به یهاندهیانتشار آال

گاز  با یاز تاکس میتنظ رقابلیانتشارات غ ةمطالع در(، 3433)

ا ب ینشان داد که تاکس جینتا ،IVEبر اساس مدل  یعیطب

ها ندهیانتشار آال یادیتواند تا حد زیم یعیگاز طب

 الً ر کامحاض مطالعه جینتا را کاهش دهد.  COخصوصبه

 .است نیشده محقق انجاممطالعات  جیبا نتا راستاهم

به هینقللیناوگان وسا یوم نوساززها لافتهی نیا

ز ا یناش یمؤثر در آلودگ ،یتاکس یعموم ناوگان صصوخ

 بهبود برای بنابراین. دینمایم یادآوریفرار را  یآل باتیترک

العه مط یهاافتهیکرج، با توجه به  شهرکالن هوای کیفیت

سوخت  تیفیک یجیشود، ضمن بهبود تدریم شنهادیر پضحا

 رسودهف ناوگان جایگزینیاست،  یمل یکردیکه رو یمصرف

 فیمصر سوخت و سوزدوگانه هیبریدی، ناوگان با تاکسی

کنترل  یهااستی، و س0 یورو آالیندگی استاندارد دارای

اعمال گردد که  یمحل اسیدر مق هینقللیانتشار از وسا

 بمناس یسازفرهنگ جادیبدون ا ،هااستیس نیا دنبالبه

 یصلا عنصر کیعنوان عموم جامعه به یبرا ،یرانندگ الگوی

 .بود خواهد جهیتن یب ،هاندهیالان انتشار آزیم در

 

  قدردانیو  تشكر 

ی ارزیابی سناریوها"نامه با عنوان این مقاله بخشی از پایان

است  "کرج انتشار متحرک شهرکاهش آلودگی هوا از منابع 

، در گروه 3044که در مقطع کارشناسی ارشد، سال 

زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران و با محیط

انجام شده است. کرج یشهردارحمایت 
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