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ها هوا با آالینده بر میزان انتشار( BRTهای سریع السیر)بررسی میزان اثربخشی سامانه اتوبوس

 (بزرگراه چمران-تهران BRT چهار )مطالعه موردی خط Tier2روش 

 
 4فردمسعود خدادادی ،3احسان ایازی، 2فرحمیدرضا پرتوی ،1مسعود جعفری کنگ

 ونقل دانشگاه علم و صنعت ایرانریزی حملارشد برنامهکارشناسی -1

 نقل دانشگاه علم و صنعت ایرانوریزی حملارشد برنامهکارشناسی -2

 نقل دانشگاه علم و صنعت ایرانوریزی حملارشد برنامهکارشناسی -3

 ونقل دانشگاه علم و صنعت ایرانریزی حملارشد برنامهکارشناسی -4

 

 چكیده

های گوناگون زندگی ساکنين شهرها تأثيرات امروزه آلودگی هوا در جهان به معضل بزرگی تبدیل شده که بر جنبه

معضالت  نیاز مهمتر یکیهوا به عنوان  یآلودگمنفی داشته و اهميت رفع این معضل بر کسی پوشيده نيست. 

ونقل هوا حمل یاز منابع آلودگ یکی، است اريبس گریموجودات زنده د و آن بر انسانسوء  جوامع بشری که اثرات

شهروندان  قیمعابر باعث تشو ضیتعر ایها توسعه و ساخت بزرگراه مانند یونقلهای حملاز پروژه یبرخشهری است. 

 نیدر ا .گرددیشهرها مدرکالن هاندهیانتشار آال زانيم شیسبب افزا تیو در نها یشخص به استفاده از خودروهای

به عنوان  بر تهرانونقل انبوهسيستم حمل 4خط ونقل عمومی،سيستم حملهای استيگذاری سريجهت تأث قيتحق

سطح استاندارد خودروهای . باشد یابیقابل ارز یمدل بصورت حاصله جیمطالعه موردی انتخاب شده است تا نتا

از سوخت  یناش یآلودگ Tier2روش  فاکتورهای براساس در محاسبات اعمال شده و 2 ورویعبوری براساس 

نتایج حاصل  ت.داده اس ییشده با احتساب استاندارد خودرویط درمسافت یبه گرم آلودگ ییهایخروج ،ییخودرو

ها نسبت به استانداردهای اروپا در های تندرو انتشار آالیندهاتوبوسدهد که قبل از احداث از این مطالعه نشان می

 اعمال شده است.در حد قابل قبولی اکثر استانداردها  4وضعيت بحرانی قرار داشته ولی پس از ایجاد خط 
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 مقدمه -1

های گوناگون زندگی ساکنين شهرها تأثيرات آلودگی هوا در جهان به معضل بزرگی تبدیل شده که بر جنبهامروزه 

 ،یموتور هينقل لیاز آثار استفاده از وسا یکیمنفی فراوانی داشته و اهميت رفع این معضل بر کسی پوشيده نيست. 

 یبه جا ستیز طيبر مح مخربیاثرات  یاانهو گلخ ندهیآال یدر اثر مصرف سوخت است. گازها هاندهیانتشار آال

ه دارد، ب هاندهیآال نیو انتشار ا ديسهم را در تول نیشترينقل بوبخش حمل که است این توجه نکته قابل. گذارندیم

منتشر شده مربوط به بخش  2COدرصد  83و  COدرصد از  2SO ،88 درصد از NOx ،98درصد از  82نحوی که 

بر محصوالت  ندهیآال کیسوء  ایکننده  بیاست که اثرات تخر ایهزینه ،یاجتماع نهیهز. [1]است ونقلحمل

تمام  متيدر ق مواقعاغلب . متأسفانه این هزینه در کندیمواد و سالمت انسان را برآورد م ها،ستمياکوس ،یکشاورز

از  یکه بتواند صدمات ناش یبه مجموع پول گرید فی. در تعرشودیدر نظر گرفته نم ونقلییک پروژه حمل شده

 ی. براشودیگفته م یاجتماع هاینهیهز ای بیتخر نهیهز د،یرا جبران نما ایگلخانه یو گازها ندهیانتشار مواد آال

( یعيو طب ی)انسان ریاثرپذ هایطيدر مح هاتيو فعال هاندهیکردن اثر آال یبه کم ازين ب،یتخر هاینهیمحاسبه هز

  است.

منابع توجه به معضل آلودگی هوا در شهر تهران و تالش در جهت کاهش آن بسيار حائز اهميت است. به طور کلی 

 منابع ،صنایع، هانيروگاه شاملمنابع ثابت  و دسته اصلی منابع متحرک شامل انواع خودروها دو بهآلودگی هوا 

درصد از آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک و تردد  99 حدود .[2]شوندبندی میتقسيم تجاری و خانگی

برآورد لذا  .[3]باشندای از این منابع متحرک میهای شهری بخش عمدهوسایل نقليه در شهر است که اتوبوس

ها در شهر تهران با در نظر گرفتن مسير حرکت آنها، بسيار حائز اتوبوس های حاصل از فعاليتميزان انتشار آالینده

  باشد.اصلی این مطالعه میاهميت است که هدف 
 

 مرور مطالعات قبلی -2

های مختلف در انواع وسایل نقليه ارائه شده های گوناگونی در مطالعات متنوع، به منظور برآورد انتشار آالیندهدلم

ه اند این نتيجه حاصل شد کمدل که در آمریکا و اروپا توليد شده و مورد استفاده قرار گرفته 38است. با بررسی 

هایی هستند که به منظور دسته اول مدل .[4]های برآورد انتشار را به دو دسته تقسيم نمودتوان تمامی مدلمی

کنند و در مقابل دسته دوم ها از سرعت متوسط وسایل نقليه به عنوان داده ورودی استفاده میبرآورد انتشار آالینده

های رانندگی به عنوان داده ورودی استفاده هایی هستند که برای تطابق هر چه بيشتر با واقعيت از سيکلمدل

های رانندگی به عنوان تابعی از رفتار رانندگی و شرایط ترافيکی مطرح هستند. ن ذکر است سيکلکنند. شایامی

2کاپرت"مدل
مدل  گيرند.های مطرح اروپایی هستند که در دسته اول قرار میاز مدل "1سوئيس-آلمان"و مدل  "1
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توان از آن ت مورد نياز میبرای سطوح مختلفی از دقت طراحی شده و به فراخور اطالعات موجود و دق 2کاپرت

مدل  . [8]و [8]شود های کلی و در سطح ملی استفاده میاستفاده نمود، اما به طور کلی از این مدل عمدتاً در حالت

سال همکاری دو تيم آلمانی و سوئيسی است در دو سطح کالن نگر و جزء نگر قابل  8سوئيس که ماحصل -آلمان

محلی منتشر شده از وسایل نقليه را در هر دو سطح ارائه های جهانی و تواند ليستی از آالیندهاستفاده بوده و می

  .[3]دهد

 کردند اشاره آنها .پرداختند اروپا اتحادیه در گازوئيلی و دیزلی خودروهای فنی شرایط بررسی به همکاران و شيپر

 ميزان از رفته اروپا رفته اتحادیه عضو کشور  8در دیزلی، به گازوئيلی از جدید خودروهای سيستم تغيير با که

 در ها آالینده انتشار ميزان در نقل و حمل نقش بررسی به نيلور و چن .[9]است شده کاسته 2COانتشار

. باشدمی نقل و حمل اثر در کشور این در هوا آلودگی از درصد 28 حدود که کردند ذکر آنها پرداختند.آمریکا

 ميزان در نهایت در و سفر تقاضای در نقلی و حمل زیرساختهای توسعه و زمين کاربری نقش بررسی به همچنين

 .[8]پرداختند هاآالینده انتشار

 شده پرداخته هاآالینده کاهش راهکار یک عنوان به بزرگراهها در تراکم کاهش سياستهای اثر به دیگری مطالعه در

 کارایی افزایش راهکارهای و سفر تقاضای بزرگراهها، ظرفيت ترافيکی، جریان سرعت اثرات به تحقيق این در است.

   [10].است شده اشاره ها آالینده انتشار ميزان در بزرگراه

 

 های تندرو تهراناتوبوسسامانه  4خط  -3

با  ،یشهر یروز افزون سفرها شیآن افزا ینفر( و در پ ونيليم 8/9باال )حدود  تيداشتن جمع ليشهر تهران به دل

شهر تهران در  کيونقل و ترافآمار و اطالعات حمل دهیگز .[11]کندیدست و پنجه نرم م یادیز یکيمشکالت تراف

و  یشخص یمربوط به خودروها شهراین روزانه  یسفرها ییجاسهم در جابه نیشتريکه ب دهدینشان م 1382سال 

سوم قرار رتبه و ون در  یدرصد، پس از تاکس 20با  بوسینياتوبوس و م نيب نیدرصد(. در ا 8/43) باشدیم ریسا

 شیکامال مجزا )محصور( ضمن افزا ريمس کیدر کالن شهرها، با اختصاص دادن   BRT . احداث خطوط[12]دارند

سامانه  4جا کند. فاز اول خط جابه یتراز مسافران را در مدت زمان کوتاه ییحجم باال تواندیم ستم،يس نیسرعت ا

 11با تعداد  لومتريک 3/13اسالمی به طول  هوریاز پایانه افشار تا ميدان جم 1398مرداد 18تندرو در  یهااتوبوس

زار نفر در روز اعالم ه 89برابر  1398خط در سال  نیجا شده در اجهت افتتاح گردید. مسافر جابه دوایستگاه در 

جمهوری اسالمی تا ترمينال جنوب به  خط از ميدان نی، فاز دوم ا1380در مهرماه  نيهمچن .[13]شده است

 .[14]ایستگاه افتتاح گردید 8 عدادمتر و با ت8030طول

                                                                                                                                                                  
1German-Swiss 
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در با احداث این خط شهر تهران نشان دادند که  BRT خط چهار ی( در بررس1380و همکارانش ) پورییخشا

ها نسبت به و زمان سفر اتوبوس افتهی شیدرصد افزا 31جا شده مسافر جابه زانيم ،افشار انهیپا-جنوب انهیپا دوریکر

درصد  34/2سوخت  مصرف زانيم ر،يمس نیدر ا ایشان قاتيطبق تحق نياست. همچن افتهیدرصد کاهش  43قبل، 

موجود در هوا  یهاندهیاثر کاهش مصرف سوخت، کاهش در حجم آال نیاست که مهمتر افتهیکاهش 

 گردآوری شده است.جدول زیردر  BRT چهار سامانهها و پارامترهای عملکردی خط خالصه ویژگی.[11]باشدیم

 (1جدول )

 
 BRT 4 خط اطالعات و آمار خالصه:  1جدول 

 واحد میزان و مقدار پارامتر

 کيلومتر 38/13 طول خط

 کيلومتر 8/9 طول خط جدا شده با نرده

 کيلومتر 28/8 طول خط جدا نشده

 کيلومتر بر ساعت 1/20 متوسط سرعت

 تعداد 18 تعداد ایستگاه

 تعداد 80 تعداد اتوبوس

 سفر -نفر 89000 جا شده در روزتعداد مسافر جابه

 سفر -نفر 38330000 جا شده در سالتعداد مسافر جابه

 

 سازی مدل -4

باشد، های دسته اول میکه جز مدل 21از روش تيرهای منتشر شده، در این قسمت برای محاسبه ميزان آالینده

ميزان ، 2آالیندگی اروپا دهای مختلف وسيله نقليه و براساس استانداراستفاده شده است. در این روش برای گروه

انتشار  یمجاز برا ینهيشيب زانيم ،اروپا یندگیستاندارد آالا شود.گازهای منتشر شده از جداول مربوطه استخراج می

 هادروکربني(، هNOx) تروژنين یدهاياستاندارد، انتشار اکس نی. اکندیم فیرا، تعر خودروهر  ندهیآال یگازها

(THCه ،)یهادروکربني ( بدون متانNMHC ،)2(اکسيد دی کربنCO( ،ديمونوکس کربن (CO و ذرات معلق )

(PMرا در بر )تا قبل از  .[18]شودیدر نظر گرفته م یگوناگون یمختلف خودرو استانداردها یهاگونه یدارد. برا

 .[18]باشندمی 2خودروهای توليد شده در ایران، مطابق استاندارد یورو 1381سال 

 [18]: (1)رابطه آید، هزینه نهایی آلودگی هوا از رابطه زیر بدست می2تير روشدر 

                                                 
1 Tier 2 
2 European emission standards (Euro) 
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(1رابطه )  
k ijkjkij EFME 

 :در این رابطه

ijE  حجم آالینده :i  منتشر شده از وسيله نقليهj 

jkM کيلومتر طی شده در سال توسط دسته -: خودروk  از وسيله نقليهj  

ijkEF فاکتور انتشار یک دسته خاص :(k)  از آالیندهi  برای وسيله نقليهj 

بصورت جدول ارائه شده است. در این جداول بر اساس نوع وسيله نقليه و  [18]، در مرجع (EF)فاکتور انتشار

این مقادیر بر  .ستابر کيلومتر، ارائه شده استاندار آالیندگی اروپا، مقادیر انتشار هر یک از گازها را بر حسب گرم

نوع وسيله نقليه و فاکتور انتشار  اند.های مربوطه استخراج شده( از جدول2اساس استاندارد خودروهای ایران )یورو

متساعد شده از روش  2COو  2SOبرای محاسبه مقادیر  [18]نشان داده شده است. در مرجع  جدولهر آالینده در 

 اند.ارائه شده  جدولدر د نيز برای خودروی سواری و اتوبوس محاسبه شده و استفاده شده است. این اعدا 1تير

 
 هينقل لهيوس نوع اساس بر هاندهیآال انتشار فاکتور :  2 جدول

2SO* 

(g/km) 
2CO* 

(g/km) 

PM 

(g/km) 

lube 2CO 

(g/km) 

O2N 

(g/km) 

NOx 

(g/km) 
4CH 

(g/km) 

CO 

(g/km) 
 نوع وسیله

 سواری 19/2 348/0 243/0 012/0 83/0 002/0 8/222 02/0

 اتوبوس 44/2 483/0 3/10 012/0 48/1 22/0 3/828 19/0

 اند.محاسبه شده 1* این مقادیر با استفاده از روش تير

 

 هابرآورد میزان آالینده -5

 -نفر ،4سيستم خط ، پس از اجرای 4محدوده سامانه تندرو خط  1398با توجه به احجام تردد وسایل نقليه سال 

 BRTبه مد  یشخص یو سوار یاز تاکس هيتندرو منتقل شده و بق یهابه صورت کامل به اتوبوس یسفر اتوبوس عاد

جا از حجم مسافر جابه یو سوار یتاکس یاز مدها کیتعداد به نسبت سهم هر  نیابا این فرض که  اند.منتقل شده

 اند.جذب شده ،BRT 4خط  یعنی دیجد ستميشده در سال، به س

شده در روز توسط  جا. بر اساس تعداد مسافر جابهاندهها برای اوج صبح محاسبه شدطور که گفته شد شاخصهمان

)ده درصد(  سفر-نفر 8900برای اوج صبح این مقدار معادل . [13]باشدسفر می -نفر 89000معادل  BRT 4خط 

در دو جهت در نظر گرفته شده است. برای تحقق این حجم فرض شده است که در اوج صبح، هر سه دقيقه یک 

جا شده اوج صبح و کيلومتر طی روز سال حجم مسافر جابه 388با در نظر گرفتن  شود.دستگاه اتوبوس اعزام می

 شود.به صورت زیر محاسبه می BRT 4شده در خط 

57700033659800 سفر-نفر (2رابطه )  
در اوج صبح توسط  جا شدهمسافر جابه

 1398 در سال BRT 4خط 
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20075036575.13کيلومتر-وسيله(3رابطه )
3

60
2 








 

کيلومتر پيموده شده در اوج صبح 

 1398در سال  BRT 4توسط خط 

اساس ه شد، بر که گفت طورهمان. [13]درصد است 22جا شده برابر از مسافر جابه 1398سهم اتوبوس در سال 

. بنابراین [13]درصد افزایش پيدا کرده است BRT 30ونقل همگانی پس از احداث این خط سهم حملاطالعات 

توان ( خواهد بود. بر این اساس می22×(1+30/0=)8/29) درصد 2988 جا شده برابرسهم این خط از مسافر جابه

صورت عدم اجرای  خط حذف شده )در 8توسط  1398جا شده در اوج صبح در سال که حجم مسافر جابه ادعا کرد

 های تندرو( برابر است با:اتوبوس 4خط 

2503900 سفر-نفر(4رابطه )
286.0

0.22
3577000  در اوج صبح توسط اتوبوس جا شدهمسافر جابه 

 (BRT)در صورت عدم اجرای  1398 در سال

است، که بودهدرصد  38برابر  1398جا شده توسط وسيله نقليه شخصی در شهر تهران برای سال سهم مسافر جابه

سفر انتقال یافته از سواری شخصی و تاکسی به -نفر . بنابراین[13]درصد است 22این مقدار برای تاکسی معادل 

 شود:به صورت زیر محاسبه می های تندرواتوبوس 4خط 

107310025039003577000سفر  -نفر (8رابطه )  سفر منتقل شده از سواری و تاکسی-نفر 

686080سفر  -نفر (8رابطه )
)2239(

39
1073100 


 شده از سواریسفر منتقل -نفر 

387020سفر  -نفر (3رابطه )
)2239(

22
0731001 


 سفر منتقل شده از تاکسی-نفر 

) ارائه شده است.سفر  -در نهایت شاخص نفر  

 (2جدول 
 

 صبح اوج در سفر -نفر شاخص : 2جدول 

 سفر-نفر مد

 898090 سواری شخصی و وانت

 393020 تاکسی

 2803800 اتوبوس واحد

BRT 3833000 

 

سفر در متوسط طول سفر ضرب شده است. متوسط طول سفر با اتوبوس  -، شاخص نفرکيلومتر -محاسبه نفر برای 

و اتوبوس  BRTشده در کيلومتر طی -در نتيجه نفر .[13]استکيلومتر  1/4در شهر تهران برابر  1398در سال 

 شود:عادی به صورت زیر محاسبه می
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146657004.13577000کيلومتر  -نفر(9رابطه )  کيلومتر طی شده در -نفرBRT 

102659901.42503900کيلومتر -نفر(8رابطه)  شده از اتوبوس عادیکيلومتر منتقل -نفر 

و اتوبوس  BRTکيلومتر  -)تفاضل نفر 4388310کيلومتر منتقل شده از تاکسی و سواری برابر با –بنابراین نفر

 است.سفر به نسبت سهم هر یک تقسيم شده -عادی(، که این مقدار مشابه شاخص نفر

2812929کيلومتر  -نفر(10رابطه)
)2239(

39
4399710 


 شده از سواریکيلومتر منتقل  -نفر 

1586781کيلومتر  -نفر(11رابطه )
)2239(

22
4399710 


 کيلومتر منتقل شده از تاکسی -نفر 

 -تقسيم نفرر کيلومتر را از  -وسيلهکيلومتر هر مد  -با داشتن نفرکيلومتر طی شده سایر مدها، -برای محاسبه وسيله

 دهد.نشان میرا ضریب سرنشين تهران  3جدول کيلومتر بر ضریب سرنشين، بدست آورد. 

 
 [71]1380 سال در تهران در هينقل لیوسا نيسرنش متوسط  : 3جدول 

 اتوبوس واحد تاکسی سواری شخصی و وانت نوع وسیله

 08/38 41/2 4/1 ضریب سرنشین

 

 شود:زیر محاسبه میبه صورت  1398کيلومتر پيموده شده توسط هر مد در سال  -در نتيجه وسيله

2009235کيلومتر  -وسيله(12رابطه )
1.4

2812929
 

کيلومتر منتقل شده از  -وسيله

 سواری

658415کيلومتر  -وسيله(13رابطه )
2.41

1586781
 

کيلومتر منتقل شده از  -وسيله

 تاکسی

262893کيلومتر -وسيله(14رابطه )
05.39

10265990
 

شده از کيلومتر منتقل  -وسيله

 اتوبوس عادی

 

 1398 سال در صبح اوج در شده یط لومتريک -لهيوس : 4جدول 

کیلومتر -وسیله مد  

 2،008،238 سواری شخصی و وانت

 889،418 تاکسی

 282،983 اتوبوس واحد

BRT 200،380 
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 نمایش داده شده است. 8جدول  بصورت هادر نهایت خالصه شاخص

 
 1398 سال در صبح اوج  یهاشاخص برآورد :  8جدول 

یاز اجرا بعد BRTقبل از اجرای  (لومتریک-خودرومد )  BRT 

908،328،18 سواری شخصی و وانت  834،3318،1  

008،900،3 تاکسی  880،141،3  

983،282 اتوبوس واحد  0 

BRT 0 380،200  

 

برآوردهای و همچنين  ( جدولارائه شده  ميزان توليد آالیندگی به تفکيک نوع آالینده و وسيله) با توجه به ضرایب

توان ميزان کل تناژ ( می8جدول  )ارائه شدهونقل تندرو شده قبل از اجرای خطوط حملميزان کيلومتر طی

 (1شکل و   جدولهای توليدی یک سال هر وسيله را محاسبه نمود. )آالینده
 

 BRTقبل از اجرای  - (سال در تن) یديتول یها ندهیآال زانيم :  3 جدول

 2SO مجموع

(g/km) 
2CO 

(g/km) 

PM 

(g/km) 

lube 2CO 

(g/km) 

O2N 

(g/km) 

NOx 

(g/km) 
4CH 

(g/km) 

CO 

(g/km) 
 نوع وسیله

 سواری شخصی و وانت 29/34 48/8 92/3 18/0 33/9 03/0 83/3800 31/0 33/3553

 تاکسی 94/92 28/13 23/8 48/0 14/20 09/0 90/9489 38/0 55/5555

 اتوبوس واحد 84/0 12/0 91/2 0 39/0 08/0 82/243 08/0 55/245
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 BRTقبل اجرا  – NOxب( آالینده  BRTقبل اجرا  – COالف( آالینده 

  
 BRTقبل اجرا  – 2COد( آالینده  BRTقبل اجرا  – PMج( آالینده 

 (BRTميزان آالینده توليدی در سال به تفکيک نوع آالینده )قبل از احداث  :  1شکل 

 

( و همچنين برآوردهای  جدولبا توجه به ضرایب ميزان توليد آالیندگی به تفکيک نوع آالینده و وسيله) ارائه شده 

توان ميزان کل تناژ ( می8جدول ونقل تندرو )ارائه شده شده قبل از اجرای خطوط حملميزان کيلومتر طی

 (2شکل و   جدولهای توليدی یک سال هر وسيله را محاسبه نمود. )آالینده
 

 BRT یاجرا از بعد  -( سال در تن) یديتول یها ندهیآال زانيم :  9 جدول

 *2SO مجموع

(g/km) 
2CO* 

(g/km) 

PM 

(g/km) 

lube 2CO 

(g/km) 

O2N 

(g/km) 

NOx 

(g/km) 
4CH 

(g/km) 

CO 

(g/km) 
 نوع وسیله

 سواری شخصی و وانت 80/28 38/4 33/3 18/0 23/3 03/0 31/3083 23/0 35/3355

 تاکسی 98/8 10/1 38/0 04/0 83/1 01/0 32/888 08/0 53/535

30/155 04/0 88/198 04/0 28/0 0 18/0 08/0 48/0 BRT 
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 BRTبعد اجرا  – NOxآالینده و(  BRTبعد اجرا  – COآالینده ه( 

  
 BRTبعد اجرا  – 2COآالینده ح(  BRTبعد اجرا  – PMآالینده ز( 

 (BRT احداث از بعد) ندهیآال نوع کيتفک به سال در یديتول ندهیآال زانيم :  2شکل 
 

نتایج برآوردهای ميزان آالینده توليدی ساالنه برای شررایط قبرل و بعرد از احرداث      شده،های انجامبر اساس بررسی

قبرل از   BRTبه عردم وجرود    آمده شده است. بر این اساس با توجه 3شکل ونقل اتوبوسرانی تندرو در سامانه حمل

مقایسه وسایل نقليه ،  4های تندرو و همچنين حذف سيستم اتوبوسرانی در معابر مجاور خط احداث سامانه اتوبوس

دهنرده کراهش   هرای تنردرو، نشران   شخصی و همچنين سيستم تاکسيرانی برای شرایط قبل و بعد سرامانه اتوبروس  

 است. گير آلودگی توليدشده سيستم تاکسيرانیچشم
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 (BRT احداث از بعد و قبل) ندهیآال نوع کيتفک به سال در یديتول ندهیآال زانيم :  3شکل 

 

 و ارائه پيشنهادات نتيجه گيری -8

 کيتراف کنترل هوای شهرها با در نظر گرفتن سامانه حمل و نقل درون شهری وابسته به یبطور کل کنترل آلودگ

ترین عامل انتشار مواد آالینده هوا در شهرهای بزرگ شناخته ونقل شهری به عنوان مهمناوگان حمل عبوری است.

ونقل پایدار، به منظور رفع مشکالت های حملشود. خطوط ویژه اتوبوسرانی تندرو به عنوان بخشی از شاخصهمی

با توجه به حصول اوزان یده است. های اصلی پرتقاضا جابجایی ایجاد گردشهر تهران، در شریانترافيکی کالن

پرداخته شد. بر اساس های آالیندهبه بررسی ميزان تناژ ، 2رهای هوا با محاسبات روش تيهای مضر در آالیندهآالیند

توليدی قبل و پس از احداث سيستم  PM،2COو  CO ،NOxهای آالیندهتناژ شده، ميزان های انجامبررسی

مختلف قبل و بعد از ایجاد سيستم  هایبرآیند آالیندهمقایسه شده است.  محاسبه بر،ونقل تندرو انبوهحمل

 نشان داده شده است. 4شکل بر در ونقل انبوهحمل

 

 
 (BRT احداث از بعد و قبل) سال در یديتول ندهیآال زانيم : 4شکل 
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ز ، تفاوتها اچهاراندازی خط های هوا قبل و بعد از راهمقایسه آالینده تفکيک بر اساس آالینده  جدولبا توجه به 

و بر اساس نتایج حاصله، برای آالینده  ونقل تندرواندازی سيستم حملبا راهدهد. را نشان میدرصد  4/89تا  8/82

CO  تن کاهش، آالینده  82/90مقدارNOx آالینده  ،تن کاهش 83/8 مقدارPM 08/0  2و  تن کاهشCO  مقدار

الزم به ذکر است تغييرات قبل و بعد برای خط چهار سامانه محسابه شده  شود.مینشان داده  تن کاهش 31/9284

 است.

 

 (BRT احداث از بعد و قبل) سال یديتول های مهم  ندیآال زانيم  : 8 جدول

2CO (g/km) PM (g/km) NOx(g/km) CO(g/km) نوع وسیله 

 BRT 4قبل از سامانه خط  38/113 93/18 13/0 99/12202

 BRT 4پس از سامانه خط  24/33 24/8 09/0 83/3839

 درصد تغييرات )ميزان کاهش( 4/89 8/80 8/82 3/83

 

به سرعت  ییباال یخط اتوبوس، وابستگ کیدر  هاندهیآال ینشر تمام زانيحاصله مشخص شد که م جیبر اساس نتا

تندرو یکی از ابزارهای ونقل برداری از سيستم حملبر این اساس، بهرهدارد.  یکيتراف طیاتوبوس و شرا

 قيتحق نیا جیاز نتاباشد. های سالمتی جامعه میهای هوا و بهبود شاخصگذاری جهت کاهش آالیندهسياست

 یبندتیاولو نيو همچن یمواز یرهايباال به مس یاتوبوس با آلودگ یدورهایکر رييتغ یبرا یزیردر برنامه توانیم

خطوط اتوبوس ،  یانتشار تمام زانيبا محاسبه م نياده نمود. همچنناوگان استف ینوساز یخطوط اتوبوس برا

کرد و سپس در جهت  ییرا شناسا یآلودگ یهانهیهز دگاهیاز د یخطوط بحران ر تعيينحاصل د جیاز نتا توانیم

 رفع مشکالت آنها گام برداشت.

 گردد:ارائه می هاآالیندهو همچنين کاهش ميزان انتشار  برای بهبود وضعيت کيفيت هواپيشنهادات 

 های تندرو برقی در ناوگان اتوبوسرانی سریع تهران سنجی استفاده از اتوبوسامکان 

 در جهت کاهش طول سفر  حاشيهونقل همگانی و خطوط عبوری کاهش تداخالت مسير ویژه حمل

 های تندرواتوبوس

  در جهت کاهش مقادیر ضرایب انتشار با معيارها توليد آالیندگی  متناسباستفاده از ناوگان مناسب 

 ونقل همگانی در دهی حملهای اولویتبر تندرو با استفاده از استراتژیکاهش تاخيرات وارده به وسایل انبوه

های آزادی، وليعصر، تقاطع توحيد و های مسير عبوری )به طور مشخص تقاطعات خيابانتقاطعات و گره

 ميدان جمهوری(

 های سامانه تندروبر روی اتوبوس نصب فيلتر ذرات دوده 

 بر مسافرهای انبوهایجاد سيستم منظم تعویض کاتاليست سيستم 
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Abstract 

Air pollution is among the most concerning challenges in metropolises. A significant part of 

this pollution is in regard to transportation. Some transportation projects, like highway 

construction or street widening projects would encourage the citizens to use their private 

cars instead of public transportation which will lead to more emissions of contaminants. In 

most cases, estimation of transportation projects by cost-benefit analyzing will lead to an 

underestimation of destroying effects. The transportation fleet is the major source of 

pollutants in cities. Bus Rapid Transit (BRT) lines which are considered as an index of 

sustainable transportation, has been built in Tehran metropolitan areas recently. In this 

study, the evaluation of transportation projects with respect to sustainable transportation 

criteria in urban areas has been taken into account and also environmental effects of 

transportation projects have been measured. This paper reviews Tehran BRT Line 4 in order 

to evaluate the effect of exclusive lane of BRT on Chamran highway’s amount of air 

pollutants. For this purpose the amount of emitted pollutants in BRT line 4, are compared 

based on the traffic volume information. This modeling includes two scenarios: before and 

after the construction of BRT Lines. Comparison of modeling results would clarify the 

effect of BRT lines on reduction of the amount of air pollutants. 

 

Keywords: sustainable transportation, Air Pollutant Emissions, BRT line, Corinair 


