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 چکیده 

ترین مشکالت جوامع امروزی خصوصا کشورهای در حال توسعه است. در این معضل آلودگی هوا یکی از اصلی

رود. آلودگی از منابع اصلی تولید آلودگی بشمار میونقل ها صنعت حملعوامل گوناگونی دخالت دارند که در بین آن

ونقل خود ناشی از عوامل متعددی نظیر سرعت و حجم ترافیک، عوامل هندسی، پارامترهای ناشی از حمل

باشد. هدف از این تحقیق بررسی وهوایی، تکنولوژی خودرو، کیفیت سوخت، سبک و فرهنگ رانندگی و ..... میآب

اوگان شهری و سن وسایل نقلیه در آلودگی هوای شهری با استفاده از روش مدلسازی در تاثیر عوامل ترکیب ن

باشد. در این تحقیق هفت سناریو مختلف از تکنولوژی و سن خودروها درنظر گرفته خیابان فرهنگ شهر ساری می

آالینده برای چهار نوع ، میزان نشر IVEافزار ونقل در نرمشده است که در مدلسازی جریان ترافیک و ناوگان حمل

دهد که با تغییر تکنولوژی و نوع احتراق بررسی شده است. نتایج نشان می 2COو  CO ،NOx ،PMآالینده هوا 

ها خواهد بود که به تفکیک نشان خودروها و همچنین تغییرات سن ناوگان کاهش چشمگیری در میزان نشر آالینده

 داده شده است.

 

 ولوژی خودرو، سن ناوگان، سوخت خودرو، آلودگی هوا.، تکنIVEمدل : کلید واژه
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 مقدمه -1

باشد که باعث بروز مشکالتی افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تعداد وسایل نقلیه از نتایج رشد شهرنشینی می

 تخمینشهرها قابل مشاهده است. شده است. یکی از این مشکالت آلودگی هوا است که به طور محسوس در کالن

ی هوا در بین منابع آالینده. ]1[شودمیلیون نفر در جهان می 3/1است که آلودگی هوا ساالنه موجب مرگ شده زده 

ی هوا در بین سایر منابع شناخته کنندهونقل به عنوان منبع اصلی آلودهی حملی موتوری در شبکهوسایل نقلیه

 .]2[استها را به خود اختصاص داده ن آالیندهدرصد از کل میزا 06تا  06است. به طوری که سهمی بین  شده

یابد که جریان ترافیک قطع ونقل وقتی افزایش میهای صنعت حملهای محیطی، مصرف سوخت و آلودگیتنش

ها به پارامترهای انتشار آالینده. ]5[حرکت به کرات اتفاق افتاده است -ی توقف شده و به تاخیر افتاده و نیز پدیده

های هوا بکار گرفته فیکی و آب و هوایی بستگی دارد و مدلهای انتشار مختلفی برای تخمین آالیندهمختلف ترا

های سنجش از دور که با استفاده از با استفاده از دستگاه 2665 - 2662و همکارانش در سال  Guo Hui شود.می

باشد و نیز از اگزوز خودروها میها و نسبت آنها در دود خارجی ی آالیندهسنجی قادر به محاسبهروش طیف

چین، میزان دقت، اعتبار و تفاوت روش مدلسازی را با مشاهدات  Hangzhouدر شهر  IVEمدلسازی با استفاده از 

بین دو  NOxو یک تطابق کمتر برای  COمیدانی در این کشور مورد بررسی قرار دادند. آنها یک تطابق خوب برای 

درصد کمتر و برای  33نهایتا تا  IVEمدل  COمشاهده کردند. بطوریکه برای روش مدلسازی و سنجش از دور 

NOx  با استفاده از مدل  1302. میرشی و همکاران در سال ]0[درصد بیشتر از سنجش از دور مشاهده شد 112تا

IVEچند سیکل های تولیدی خودروها در شهر تهران با استفاده از ، تاثیر الگوی رانندگی را بر میزان آالینده

های بیشتری نسبت به های پراسترس شهری موجب نشر آالیندهرانندگی بررسی کرده و دریافتند که سیکل

با مدلسازی  IVEبا استفاده از مدل  1303. شفابخش و همکاران در سال ]3[های نرمال و کم استرس میشوندسیکل

ونقل بررسی کرده و به های ناشی از حملد آالیندهشهری، تاثیر حجم و سرعت ترافیک را در تولیهای درونخیابان

ها تا به چند برابر این نتیجه رسیدند که با افزایش حجم ترافیک از به بیش از ظرفیت خیابان، میزان تولید آالینده

و همکارانش در سال  Zallinger. ]8[ابدیاکسیدکربن افزایش میبرای دی 25/3( برای مونوکسیدکربن و 01/2)

ی ای برای مطالعهدر ترکیب با مدل انتشار لحظه VISSIMسازی ترافیکی میکروسکوپی از یک مدل شبیه 2616

ها نشان سازیتقاطع چراغدار در اتریش استفاده کردند. شبیه 12تاثیر هماهنگی چراغ در طول یک راه شریانی با 

 13و  10،  12را به ترتیب   PMو  NOxها میتواند مصرف سوخت، تولید ی چراغداد که تنظیمات بهینه شده

دو خودرو مقایسه شده و در کل تطابق خوبی یافت   On boardهای گیریدهد. این نتایج با اندازهدرصد کاهش می

تر از طریق مطالعات میدانی و همچنین استفاده از مدل و همکارانش با انجام مطالعات دقیق Vlieger. ]0[شد

COPERT-3 ای را برای رانندگی تهاجمی و شتابزده تخمین زدند و به این نتیجه رسیدند ای جادههانتشار آالینده

تا  15و افزایش  COدرصدی  8درصدی مصرف سوخت، افزایش  26تا  12که این سبک رانندگی موجب افزایش 
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لظت دهنوی و همکارانش به تحلیل و مدلسازی غ .]16[شودنسبت به حالت رانندگی نرمال می NOxدرصدی  26

های میدانی پرداختند. به طور کلی آنها به امتحان عوامل های شهری با استفاده از سنجشدر خیابان COی آالینده

های ایستگاه آمارگیری در خیابان 8شده در  ی بررسینقطه 32ی آمار ها در اتمسفر بر پایهاثرگذار بر غلظت آالینده

های شهری غلظت آالینده دلی استنباطی بود که بتوان در شرایط خیابانی مشهری تهران پرداختند. هدف آنها ارائه

به مطالعه آالینده های هوا در  2612و همکاران در سال  Vafa – Arani. ]11[را با دقت خوبی تخمین زد COی 

مختلف از  ونقل و صنایع را با تعریف سناریوهایشهر تهران پرداختند و تاثیر دو منبع مهم آالینده هوا یعنی حمل

 2612همکاران در سال  و Sivacoumarدر مطالعات دیگر  .]12[طریق مدلسازی دینامیکی مورد بررسی قرار دادند

در منطقه جمشیدپور هندوستان پرداختند. آنها سهم هرکدام از  NOxبا یک روش ریاضی به مطالعه نشر آالینده 

 .]13[انده محاسبه نمودهونقل، خانگی و صنعتی را در نشر این آالیندمنابع حمل

 

 IVEمدل  -2

المللی است که به طور اختصاصی برای کشورهای در حال توسعه طراحی و ارائه افزاری بیناین مدل یک مدل نرم

باشد. ضرایب های موجود میشده است و با دارا بودن اکثر پارامترهای موثر در آلودگی هوا یکی از معتبرترین مدل

برای تمامی  COPERTو  EMFAC2007 ،MOBIE6.2های از تصحیح و کالیبره نمودن مدل افزارانتشار این نرم

 .]2[است آمده شرایط کشورهای در حال توسعه بدست

 بندی کرد:توان طبقهی کلی زیر میبه چند دسته IVEهای مورد نیاز به طور کلی ورودی

 پارامترهای محیطی )آب و هوایی( 

 ادههای سوخت مورد استفویژگی

 ونقل پارامترهای مربوط به حمل

 پارامترهای مربوط به وسایل نقلیه

 

 مدلسازی -3

شهر ساری مرکز استان مازندران و از شهرهای مهم در جذب گردشگر داخلی و خارجی به سبب قدمت تاریخی و 

تصل به جنگل باشد. طرف شمالی آن وصل به دریای زیبای خزر و از جنوب مقرار گرفتن در موقعیت استراژیک می

های انبوه رشته کوه البرز است. به خاطر آب و هوا و مناظر طبیعی توانسته است هرساله گردشگرهای قابل توجهی 

های از اقصی نفاط کشور و همچنین گردشگر خارجی جذب نماید. خیابان فرهنگ ساری یکی از مهمترین خیابان

های لوکس پوشاک و صنایع دستی، قرار گرفتن مغازه شهر ساری به سبب داشتن جذب سفر بسیار باال به دلیل
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های ساری های پزشکی فراوان و همچنین بزرگترین مجتمع ورزشی استان مازندران، از پرترددترین خیابانمجتمع

 شود.قلمداد می

در این خیابان عبور خودروهای سنگین و دیزلی ممنوع بوده و ناوگان تنها شامل خودروهای سواری، وانت و 

 دهد.باشد. نمودار زیر سهم هر یک در ناوگان را نشان میموتورسیکلت می

 
 شده در خیابان فرهنگ ساری ترکیب ناوگان شهری مطالعه: 1شکل 

 

های اقتباس شده از اداره هواشناسی شهر ساری استفاده شده است. وهوایی از دادهدر این تحقیق برای اطالعات آب

جهت وزش باد غالب، رطوبت و دمای هوا بوده است. برای اطالعات و پارامترهای  داده های مربوطه سرعت باد،

ترافیکی از نصب دوربین و کرنومتر در دو قسمت پایلوت موردنظر استفاده شد. تا داده های نرخ تردد و سرعت 

 متوسط بدست آید.

در یک ساعت ترافیکی  1302اه م آبان بیستماطالعات ورودی مورد نیاز مدلسازی خیابان فرهنگ شهر ساری در 

 سنگین به قرار زیر برداشت شده است: نیمه

 خودرو بر ساعت 036نرخ تردد: 

 کیلومتر بر ساعت 15سرعت متوسط ناوگان: 

 سلسیوس درجه 0دما: 

 درصد 03رطوبت محیط: 

 شیب: صفر 

 متر 52ارتفاع از سطح دریا: 

 ساعت 1مدت مطالعه: 

شده برای وسایل نقلیه وجود داشته و عالوه بر آن تعریف پیش نوع تکنولوژی از IVE ،1332افزاریدر مدل نرم

ی موتور، نوع سوخت، نوع ها بر اساس اندازهبندیهای دیگر توسط کاربر را دارد. این تقسیمقابلیت تعریف تکنولوژی
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 شده کارکرد موتور و ... انجامهای اگزوز، میزان رسانی، استانداردهای آلودگی، سیستم کنترل آالیندهسیستم سوخت

مطالعه که  ی موردشده از منطقه ضبط است. در این تحقیق برای تعیین تکنولوژی ناوگان منطقه، با تحلیل فیلم

بود، انواع خودروها تعیین شده و با رجوع به سایت  طی مدت مذکور برای تعیین پارامترهای ترافیکی صورت گرفته

های تکنولوژی هریک تعیین و وارد مدل گردید. همچنین جهت سایر مراجع معتبر، ویژگیی سازنده و هاکارخانه

 .[3]ونقل و انرژی کشور استفاده گردیدتعیین سن و میزان کارکرد خودروها از اطالعات مربوط به حمل

 
 ]3[ نسهم انواع خودروها به تفکیک گروه س: 1جدول 

 
  

باشند لکن این می 2ای تولیدی و وارداتی دارای استانداردهای یوروالزم به ذکر است که گرچه برخی خودروه

دهد که سوخت مصرفی نیز دارای همین استاندارد باشد و تکنولوژی زمانی عملکرد خود را به طور صحیح انجام می

ست. امبدل گشته  2ای از ابهام است فرضیات تکنولوزی به یورواز آنجا که کیفیت سوخت کنونی هنوز در هاله

 دهد.وارد شده را نشان می IVEجدول زیر تکنولوژی ناوگان این تحقیق که در مدل 

 
 تکنولوژی خودروهای منطقه مورد مطالعه: 2 جدول

 نوع وسیله نقلیه وزن سیستم کنترل سوخت سیستم اگزوز های تبخیریکنترل آالینده کارکرد موتور شاخص

0 <97K  km PCV None Carburetor کامیونسواری سبک/ 

1 00-161K km PCV None Carburetor سواری/کامیون سبک 

2 >161K km PCV None Carburetor سواری/کامیون سبک 

3 <97K  km PCV None Carburetor سواری/کامیون متوسط 

4 00-161K km PCV None Carburetor سواری/کامیون متوسط 

5 >161K km PCV None Carburetor کامیونسواری/ متوسط 

77 <97K  km PCV None Multi-Point FI سواری/کامیون سبک 

100 00-161K km PCV None Multi-Point FI سواری/کامیون سبک 
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101 >161K km PCV None Multi-Point FI سواری/کامیون سبک 

102 <97K  km PCV None Multi-Point FI سواری/کامیون متوسط 

103 00-161K km PCV None Multi-Point FI سواری/کامیون متوسط 

104 >161K km PCV None Multi-Point FI سواری/کامیون متوسط 

119 <97K  km PCV 3way Multi-Point FI سواری/کامیون سبک 

110 00-161K km PCV 3way Multi-Point FI سواری/کامیون سبک 

117 >161K km PCV 3way Multi-Point FI سواری/کامیون سبک 

120 <97K  km PCV 3way Multi-Point FI سواری/کامیون متوسط 

121 00-161K km PCV 3way Multi-Point FI سواری/کامیون متوسط 

122 >161K km PCV 3way Multi-Point FI سواری/کامیون متوسط 

127 <97K  km PCV 3Way/EGR Multi-Point FI سواری/کامیون متوسط 

130 00-161K km PCV 3Way/EGR Multi-Point FI سواری/کامیون متوسط 

131 >161K km PCV 3Way/EGR Multi-Point FI سواری/کامیون متوسط 

100 <97K  km PCV Euro II Multi-Point FI سواری/کامیون متوسط 

101 00-161K km PCV Euro II Multi-Point FI سواری/کامیون متوسط 

102 >161K km PCV Euro II Multi-Point FI سواری/کامیون متوسط 

1206 0-25K k None None Carb-4cycle موتورهای کوچک سبک 

1209 26-50K k None None Carb-4cycle موتورهای کوچک سبک 

1200 >50K k None None Carb-4cycle موتورهای کوچک سبک 

1233 0-25K k None 3way Carb-4cycle موتورهای کوچک سبک 

1234 26-50K k None 3way Carb-4cycle موتورهای کوچک سبک 

 

ترین سبک کننده از این مدل، کشور چین شبیههمچنین برای تعیین سبک رانندگی از بین کشورهای استفاده 

شهری شهر پکن چین استفاده شده و سپس رانندگی شهری را با کشورمان دارد. در این تحقیق ابتدا از سبک درون

های زمانی متوالی و کوتاه، کرر در موقعیت و ترافیک مورد نظر و ثبت زمان، سرعت و شتاب در بازههای مبا رانندگی

 ی موردنظر متناسب گردید.این سبک برای منطقه

 
 اجرای مدل -4

شده در های ذکرشده و تکنولوژی و سن ناوگان مطالعه حالت اول: مدلسازی با استفاده از تمامی پارامترها و ورودی

 .مذکورخیابان 
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حالت دوم: مدلسازی با ثابت نگه داشتن تمامی پارامترها به جز سن و تکنولوژی ناوگان. در این حالت فرض بر این 

است که خودروهای کاربراتوری کامال از ترکیب ناوگان خارج شده و جای خود را به خودروهای انژکتوری معمولی 

 دهند.راهه( میای با کاتالیست سه)سیستم پاشش چندنقطه

سال نیز حذف  16خودروهای با قدمت بیش از  حالت سوم: در این حالت عالوه بر حذف خودروهای کاربراتوری،

 دهند.سال می 5شده و جای خود را به خودروهای همسان خود ) با همان تکنولوژی قبلی( ولی با سن کمتر از 

روهای حذف شده جای خود را به خودروهای با حالت چهارم: همانند حالت قبل )حالت سوم( با این تفاوت که خود

 دهند.سال می 16و سن کمتر از   2تکنولوژی یورو

حالت پنجم: همانند حالت سوم با این تفاوت که خودروهای حذف شده جای خود را به خودروهای با تکنولوژی 

 دهند.سال می 16و سن کمتر از   2یورو

ه خودروهای حذف شده جای خود را به خودروهای با تکنولوژی حالت ششم: همانند حالت سوم با این تفاوت ک

 دهند.سال می 5و سن کمتر از   2یورو

آل بوده و فرض بر این است که تمامی خودروهای موجود با خودروهای تکنولوژی حالت هفتم: این حالت از نوع ایده

 سال تعویض گردند. 5و سن کمتر از  2یورو

، نمودارهای زیر نتایج حاصل از این مدلسازی را در این هفت حالت برای چهار IVEافزار پس از مدلسازی در نرم

 دهند.اکسیدکربن نشان میی اصلی مونوکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن، ذرات معلق و دیآالینده

 

 
 های مختلف ترکیب و تکنولوژی ناوگانمقایسه نشر مونوکسیدکربن در خیابان فرهنگ در حالت: 1نمودار 
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 های مختلف ترکیب و تکنولوژی ناوگانمقایسه نشر اکسیدهای نیتروژن در خیابان فرهنگ در حالت: 2نمودار 

 

 
 های مختلف ترکیب و تکنولوژی ناوگاناکسیدکربن در خیابان فرهنگ در حالتمقایسه نشر دی: 3نمودار 

 



 

 0 

 
 مختلف ترکیب و تکنولوژی ناوگان هایمقایسه نشر ذرات معلق  در خیابان فرهنگ در حالت :2نمودار 

 

 نتایج -5

دهد که تنها با حذف خودروهای کاربراتوری از ترکیب کنونی ناوگان شهری و های اول و دوم نشان میمقایسه حالت

ها باعث کاهش ها با خودروهای انژکتوری معمولی و آنهم بدون تکنولوژی خاص کاهش آالیندهجایگزینی آن

 درصدی( خواهیم شد. 22)کاهش  NOxدرصدی( و  52)کاهش  COبخصوص ها چشمگیری از آالینده

ی خودروهای ناوگان و سال سن از چرخه 16شود که حذف خودروهای با بیش از در حالت سوم مشاهده می

های هوا سال موجب کاهش بیشتری از نشر آالینده 5جایگزین با خودروهای با تکنولوژی مشابه ولی سن کمتر از 

 را در بر خواهد داشت. COدرصد کاهش بیشتر برای نشر  0/3این مقدار تا ماکزیمم خواهد شد 

باشد: اول اینکه در حالت سوم تکنولوژی خودروهای حالت چهارم نسبت به حالت سوم دارای دو تفاوت اصلی می

 2یوروی تکنولوژی خودروهای جدید از نوع جدید مشابه خودروهای حذفی بوده ولکن در حالت چهارم همه

سال  16سال ولی در حالت چهارم کمتر از  5باشد. دوم اینکه در حالت سوم سن خودروهای جدید کمتر از می

شود که نوع تکنولوژی خودرو بسیار بر سن خودرو در کاهش آلودگی هوا باشد. در این شرایط مشاهده میمی

 ارجحیت خواهد داشت )بجز ذرات معلق(.

سال بترتیب استفاده شد مشاهده  5و  16با سنین کمتر از  2از یورو 2بجای یورو های پنجم و ششم کهدر حالت

کند )کمتر از ها ایجاد نمیتغییر سن تفاوت محسوسی در نشر آالینده 2شود که در خودروهای با تکنولوژی یورومی

 رود.درصد( و این خود از مزایای این استاندارد به شمار می 1
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 2آل است فرض برآن شد که تمامی خودروهای موجود با خودروهای یوروکامال ایدهدر حالت هفتم که حالتی 

اند. بطوریکه ماکزیمم ها تاثیر داشتهشود که به چه میزان عظیمی در نشر آالیندهگردند و مشاهده میتعویض می

 .نسبت به شرایط کنونی خواهیم داشت PMبرای  3/16و مینیمم کاهش %  COبرای  3/03کاهش % 

های مختلف را نسبت به شرایط کنونی )حالت ها در حالتی بهتر جدول زیر تغییرات نشر آالیندهبرای امکان مقایسه

 دهد.اول( برحسب درصد نشان می

 
 های مختلف نسبت به شرایط واقعی )حالت اول( بر حسب درصدها در حالتکاهش آالینده :3جدول 

  حالت دوم حالت سوم ارمحالت چه حالت پنجم حالت ششم حالت هفتم

3/03 36% 8/00 5/08 5/01 0/53 CO 

3/01 3/21 2/21 2/33 23% 8/23 NOx 

3/16 0/3 3/3 5% 3/2 5/3 2CO 

2/53 2/22 1/22 3/15 0/13 8/16 PM 
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Abstract 

Air pollution is a major problem in modern societies, especially in developing countries. A 

variety of factors are involved in this problem that transportation is considered as the main 

sources of pollution. Pollution from transport is due to several factors such as the speed and 

volume of traffic, geometric design factors, climatic parameters, vehicle technology, fuel 

quality, culture and cycle of driving. The aim of this study is to investigate the effect of 

urban fleet age and vehicle technology on urban air pollution modelling in city of Sari. In 

this study, seven different scenarios of technology and the age of vehicles is considered that 

in this modeming the traffic flow and transport fleet in IVE software was modelled and 

emission of four types of air pollutants like CO, NOx, PM and CO2 were investigated. The 

results showed that by changing the type of vehicle and combustion technology beside fleet 

age a significant reduction in the emission of pollutants will be done and have been shown 

separately. 

 

Key Words: IVE Model, Vehicle Technology, Fleet Age, Vehicle Fuel, Air pollution. 
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