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معضللآلودگ یلهگالولکاهشلکیفیتلهگایلکالنشللهاهالی یلابلرااا یتاینلمسللا آلبیسللتمایطیلجگامعلاماوبیلاسللتلکملمر الرمل
ای ا لخطااتلجدیلراایلسلالمتلا سانهالولمایطبیستلپیاامگنلشدهلاست.لجایانلتاافیکل رلمراطقل رونشهایلکملشامآل او انل
متعد یلرگ ه ،لسهملقارآتگجهیلابلتگدیدلوالیردههایلهگال رلسطحلشهالرالرملخگ لاختصاصل ا هلاست.لمدیایتلصایحل او انلمختلفل
تاافی یل رلشلله ملمعارال رونشللهایلمیتگا دل رلرههگ لسللایعتالوضللعیتلکیفیتلهگایلشللهایل رلمگاقعلرااانلودگ یلهگالت یال
قارآمالحظمایل اشلتملراشد.ل رلاینلپژوهش،لمطادعمایلپیاامگنلتالیآلولمدلسابی لا الح ملتا لولترگعل او انلجایانلتاافی یلرویل
وضعیتلودگ یلهگایلشهایلولغلظتلوالیردههال رل ز ی یلایستگاهلکرتاللکیفیتلهگایلشها اریلمرطقمل11لتهاانلا املشدهلاست.ل
رارسیهالرالمقیاسلساعتیل رلشاایطلوبوهگاییلردونلوبشلرا لولردونل اپایداریلجگیل(اعملابل زوالتلجگی،لپدیدهل ا وغهارلو…)ل
ا املشلللدها د.ل تایجل شلللانل ا لکملرمطگرلمتگسلللط،ل رلهرگاملتا لاح املتا لمسلللاویلابل او انلمختلفل رلمعهالمگر لمطادعم،ل
وسلایآ قلیمل یزدیلمسلافایل سلهتلرمل ول او انلوسلایآ قلیمل یزدیلراریلولوسایآ قلیملررزیریلشخصیلا ا ذاریلریشتایل رلتگدیدل
والیردههایلPM2.5لولSO2ل ار د.لامال رلحادتلعهگرلمتگسلللطل سلللهتهایلاح امل او انلتاافی یلابلمعهالمگر ل ظا،لرمطگرلمتگسلللطل
او انلوسایآ قلیمل یزدیلراریل سهتلرملسایال او انلا ا ذاریلریشتایل رلتگدیدلوالیردههایلPM2.5لولSO2ل ار د .ل

واژههای کلیدی :آلودگی هوای شهری ،حجم تردد ناوگان ،جریان ترافيک ،مدیریت کيفيت هوا.
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 .1مقدمه

شده بود که توليد خودرو در کشورهای در حال توسعه باعث

امروزه آلودگی هوا تبدیل به معضـل اصلی محيطزیست جوامع

افزایش قابلتوجه گازهای گلنانهای خواهد شد و باید

امروزی ،خصـوصـاک کشـورهای درحال توسعه شده است .رشد

سياستهایی به منظور محدود کردن انتشار گازهای گلنانهای در

روزافزون گـازهـای گلنانهای 9و غلظت آالینده2های زیســـت

نظر گرفته شود [Paulikakos, Heutschi and Soltic,

بیرویه انرژی و منابع طبيعی باعث

] .2013یکی از مهمتری مشنصههای کيفيت شبکه حملونقل،

ایجاد خطرات جدی برای ســتمت انســانها و محيط زیســت

ميزان آلودگی ناشی از آمد و شد وسایل نقليه است

پيرامون شده که با توجه به افزایش خسارات جبرانناپذیر ناشی

and Kermanshah, 2002] [Pourzahedi, Zareie
یکی از مشنصههای مهم و تأثيرگذار جریان ترافيک در

محيطی بهواســطه مصــر

از آلودگی هوا ،اعم از خسـارات مالی ،صدمات جانی و تلفات،

ميزان غلظت آالیندههای منتشر شده در سطح کتن ،حجم و

مـدیریـت و مقـابلـه بـا ای بحران ،چـالش بزرگی را در مقابل

شمار ترافيک است که در مطالعات معدودی به ميزان تأثير ای

سياستگذاران و مسئوالن بنش منابع طبيعی قرار داده است.

مشنصه پرداخته شده و امروزه بهعنوان یکی از ختءهای

برطبق مدل آماری طراحی شده از سوی سازمان بهداشت

مطالعاتی نيازمند بررسی و پژوهشهای بيشتر است .از طرفی

جهانی ،نتایج کمیسازی ای مدل در رابطه با اثرات آلودگی هوا

بسته به اینکه حجم ترافيک شامل چه نوع ناوگانی است ،سهم

برای شهر تهران در سالهای  9931الی  9912نشان داد که طی

هر ناوگان در انتشار آالیندهها اهميت پيدا میکند که ای مبحث

ای  4سال بهطور متوسط ،ساالنه  1411نفر بر اثر قرارگرفت در

میتواند یک زمينه جدید از مطالعات را باز کند .نيازهای بيشتر

معرض آلودگی ناشی از آالیندههای ذرات معلق ،9دیاکسيد

به زیرساختهای حملونقل جادهای بهعنوان یکی از نتایج

گوگرد ،دیاکسيد نيتروژن ،ازن و مونواکسيد کرب  ،در شهر تهران

توسعه و رشد اقتصادی ،خود را در قالب افزایش تعداد وسایل-

جان خود را از دست میدهند و ای یک آمار نگرانکننده است

نقليه سنگي

که باید برای مقابله با آن سياستهای الزم بهکارگرفته

4

در سراسر جهان آشکار کرده است .ای افزایش

بهطور ذاتی با افزایش در تراکم ،سر و صدا ،مصر

شود [Summary of the Third National Report on

انرژی و

انتشارات گازی و ذرات معلق و همچني افزایش در استفاده بيش

the Environment of Iran, 2015].
در دهههای اخير ،افزایش تراکم جمعيت و فعاليت های

از حد زیرساخت ها که تمامی آنها پيامدهای اجتماعی گسترده-

اقتصادی و صنعتی در کتنشهرها ،باعث افزایش حجم ترافيک

ای هستند همراه است .اگرچه هزینههای سروصدا و تعمير و

و در نتيجه آن ،باال رفت سطح آلودگی هوا شده است .عمدهتری

نگهداری زیرساختها در درجه اول ،اثرات محلی و موضعی در

منبع آلودهکننده هوا در شهرهای بزرگ در حال توسعه مربوط به

همان منطقه هستند ،اما افزایش گازهای گلنانهای ناشی از حمل-

حملونقل انبوه خودروهایی است که بيشتر از حد استاندارد،

ونقل یک مشکل جهانی است و تأثيرات قابل متحظهای در

سوخت و انرژی مصر میکنند و بار سنگي ترافيک خيابانهای

تغييرات آبوهوا دارد که باید با آن در سطح جهانی برخورد

شهرها ،اغلب ریشه در معضتتی مانند ضعف مدیریت

شود ].[Paulikakos, Heutschi and Soltic, 2013

ترافيک و فرهنگ ترافيکی دارد [Barari and Nazarpour,

وسایلنقليه سنگي که عموماک با موتور دیزلی کار میکنند ،بناطر

] .2011تأثير موتورهای احتراق داخلی روی آلودگی محيط

احتراق ناقص گازوئيل همواره سطحی از آلودگی در گازهای

زیست یک واقعيت مسلّم است .نزدیک به دو دهه قبل ،پيشبينی

خروجی از موتور ای خودروها وجود دارد .آالیندههای خروجی

ای
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اگزوز ای خودروها ،متشکل از یک منلوط پيچيده از گازها،

موتور 9و آزمون دینامومتر شـاسـی 1استوار بود [Ligterink,

ذرات معلق مایع و ذرات معلق جامد است و نکته حائز اهميت

] .Tavasszy and Lange, 2012در ای آزمونها که نوعی

اینست که ميزان نشر آالیندههای ذرات معلق از خودروهای

تکنيک نظارت مسـتقل و سـاک محسـوب میشوند میبایست

دیزلی  91برابر بيشتر از ميزان همي آالیندگیها در خودروهای

جهت اندازهگيری ميزان انتشـــار خودرو ،موتور خودرو را پياده

بنزینی است ] .[Naderi and Rahro, 2013در چي کنترل

کرده و بر روی دینـامومتر موتور قرار دهنـد کـه در ای حالت

انتشارات وسایلنقليه دیزلی سنگي یک مؤلفه کليدی مدیریت

ميزان انتشـار آالیندهها تنها در شــرایط ساک برآورد میشود و

برنامهریزی موثر کيفيت هوا است [Paulikakos, Heutschi

اطتعـات دقيقی از انتشـــار در واقعيت را به دســـت نمیدهد

] .and Soltic, 2013بنابرای  ،توجه به تنوع ناوگان ترافيکی

] .[Paulikakos, Heutschi and Soltic, 2013رویکرد

و احجام ترد آنها در شبکه حملونقل شهری و ميزان اثرگذاری

کتننگر ،کليـت جریـان ترافيک را در نظر میگيرد و انتشـــار

نسبی آنها در توليد آالیندهها و کاهش کيفيت هوا ،کمک شایانی

آالیندههای منابع متحرا را در سـطح شبکهای متقابل از جریان

به مدیران و سياستگزاران جهت مدیریت هرچه بهتر و به-

وسایل نقليه و معابر مورد بررسی قرار میدهد .ای رویکرد ،اثر

کارگيری استراتژیهای منتلف در حوزه کنترل آلودگی هوا

عوامل منتلف جریان ترافيک نظير سرعت جریان ،حجم تردد،

خواهد کرد و بهدنبال آن ،گامی موثر در راستای بهبود کيفيت هوا

چگـالی جریـان ،تشـــکيـل صـــف و تأخير و… را بر ميزان

برداشته خواهد شد.

آالیندههای منتشـر شده در سطح جریان ترافيک مورد تحليل و
بررسـی قرار میدهد .مدلهای انتشار سطح جریان در مدلهای

 .2پیشینه پژوهش

حمـلونقل جا گرفته و عمدتاک در چارچوب تجزیه و تحليل

در بحث آلودگی و پارامترهای موثر بر ميزان انتشار آالیندههای

سـياستهای عمومی و تحليلهای هزینه-فایده اجتماعی اعمال

نـاشـــی از منـابع متحرا (وســـایـل نقليـه) و نيز غلظت ای

میشــود ].[Ligterink, Tavasszy and Lange, 2012

آالیندههای انتشــار یافته در محيط ،همانند پارامترهای اســاســی

شـکل  9چگونگی رسـيدن از مدلهای سـطح خودرو به سطح

جریـان ترافيک ،دو رویکرد اصـــلی کتننگر و خردنگر جهت

جریان را نشان میدهد:

بررســی و نظارت ،تجزیه و تحليل و تفســير نتایج وجود دارد.
رویکرد خردنگر ،براسـا

)(Kg/day
)(ton/veh.Km

عملکرد تک وسيله نقليه و جزئيات

)(veh.Km/year

) (mg/m³

رده خودرو روی ميزان انتشــار آالینده اســتوار اســت .عتوه بر

شکل  .1توالی مدلسازی انتشار از سطح خودرو به سطح جریان

ویژگیهای وسـيله نقليه ،پارامترهای سرعت خودرو و تغييرات
ســرعت (یا شــتاب) خودرو از عواملی هســتند که میتوانند در

براسا

توليد آالیندهها در ســطح تک وســيله نقليه تأثيرگذار باشــند.

مطالعات ليگترینک 1و همکارانش در سال  2192در

هلند روی ميزان انتشار آالیندههای متأثر از سرعت برای وسایل

سـرعت هر خودرو ویژگی کليدی برای نشان دادن رفتار راننده

نقليه سنگي حملونقل جادهای ،نتایج آزمایش اثر سرعت روی

آن در رویکرد خردنگر بوده که در نهایت اثرات آن در ســـطح

ميزان انتشار آالینده کت های منتلف کاميون دیزلی اعم از

کتننگر مشــهود میشــود .تا همي اواخر ،مدلهای انتشــار

سبک ،متوسط و سنگي نشان داد که سطح انتشار خروجی NOx

آالیندهها در سطح تک وسيله نقليه بر دادههای تجربی از آزمون

باالتر اگزوز در سرعتهای پایي حاصل میشود که علت اصلی
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آن ،پویایی رانندگی 3نسبتاک باالتر در برابر سرعتهای باال است.

آزاد بسيار باالتر بوده که اغلب تحت تاثير شتابگيری و شتاب-

برای سرعت باالتر پویایی رفتار رانندگی بهطور معمول کاهش

کاهی بناطر تکرر توقف و حرکت است [Choudhary and

مییابد و ميزان انتشارات کمتر را در محدوده سرعت  31الی 11

] Gokhale, 2016و ) .(Oh, Choi and Jung, 2016از

کيلومتر بر ساعت بدست میدهد [Ligterink, Tavasszy

طرفی وسایل نقليه سنگي به دليل عملکرد ضعيفشان در توقف

] . and Lange, 2012همچني مطالعات انجام شده در شهر

و شروع به حرکت ،عتوه بر اینکه خود سطح باالتری از آالینده-

روتردام هلند نشان داد که تاثير مدیریت سرعت تردد روی کيفيت

ها را توليد میکنند ،باعث کندی حرکت جریان ترافيک نيز شده

هوا در سرعت  31کيلومتر بر ساعت برای  NOxو  PM10در

و صفی از دیگر وسایل نقليه در پشت آنها باعث افزایش در سطح

بزرگراههای با حجم باالی وسایل نقليه سنگي در بيشتری مقدار

توليد آالیندهها میشود.

است ]. [Keuken, et al. 2010

از دیگر مشنصههای مهم و تأثيرگذار جریان ترافيک در

عتوه بر سرعت متوسط تردد ،تغييرات سرعت نيز یکی

ميزان غلظت آالیندههای منتشر شده در سطح کتن ،حجم و

دیگر از عوامل موثر بر ميزان توليد آالیندهها در سطح خرد است.

شمار ترافيک است .همچني ناوگانی تشکيل دهنده ترافيک و

ای تغييرات سرعت در قالب افزایش و کاهش سرعت که به

احجام آنها در تعيي سهم انتشار آالیندهها اهميت پيدا میکند.

اصطتح ،شتابگيری 1و شتابکاهی 91ناميده میشوند نمود پيدا

در مطالعات صورت گرفته در کاليفرنيا توسط هو 91و همکارانش،

میکند .میتوان گفت که سطح انتشار آالیندهها مطابق با الگوهای

همبستگی باالیی بي شمار ترافيک و غلظت آالیندههای UFP

جریان ترافيک و سرعت ،نسبت به فراوانی و شدت فرآیند

و  NOبرقرار شد که نشان دهنده وجود یک ارتباط خطی مستقيم

شتابگيری و شتابکاهی حسا

بي شمار ترافيک و غلظتها بوده ا ].[Hu et al. 2009

است [Choudhary and

] . Gokhale, 2016ای دو فرآیند عموماک در شرایط تداخل و

در مطالعه انجام شده در شهر دوبلي در ایرلند ،مشاهده شد

ازدحام جریان اتفاق میافتد که بهعلت تکرر عمليات توقف و

که اگرچه سهم حجم وسایل نقليه سنگي از ترکيب ناوگان بسيار

حرکت 99است .از جمله محلهایی که انجام عمليات توقف و

ناچيز است ،اما درصد سهم آالیندهی  NOxانتشار یافته از آنها

حرکت را ایجاب میکند میتوان به مواردی چون نزدیکی

مطابق شکل  2بسيار قابل توجه است ].[Gallagher, 2016

تقاطعات ،92محل تصادفات ترافيکی ،99مناطق کاری ،94شرایط

بنابرای اگر سهم آالینده نسبت به سهم حجم تردد وسایل نقليه

ازدحام 99و  ...اشاره کرد .مطالعه انجام شده در کشور هند حاکی

مرتبط نرمال شوند نتایج قابل متحظه و مناسبتری حاصل

از کاهش کيفيت هوای شهری در تقاطعات به علت تغييرات

خواهد شد.

سرعت وسایل نقليه نزدیک شونده به تقاطع نزدیک و دور شونده
از آن است ].[Pandian, Gokhale and Ghoshal, 2009
مطالعه دیگری در اوکلند نشان داد که خيابانهای شریانی شامل
تقاطعات با چراغهای ترافيکی متعدد نسبت به بزرگراههای شلوغ
اما با جریان ترافيک روان ،تاثير قویتری بر روی غلظت آالیندهها
دارند ].(Pattinson, Longley and Kingham, 2014
بهطور کلی توليد جادهای گازهای گلنانهای ناشی از ترافيک
شهری در شرایط تداخل جریان و ازدحام نسبت به شرایط جریان
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بررسی اثرات حجم تردد انواع ناوگان جریان ترافیک روی کیفیت هوای شهری
ساعات شب ( 29:11الی )13:11در زمانی که بسياری از وسایل
نقليه تجاری مانند وسایل نقليه سنگي

و کاميونها در حال

حرکت هستند اتفاق میافتد ] .[Goyal et al. 2010همچني
مطالعات دیگری نظير مطالعه شهرهای روچستر نيویورا
] [Wang et al. 2011و سامِرویل ماساچوست [Padró-
] Martínez et al. 2012تایيدکننده ای موضوع هستند و
حاکی از افزایش غلظت آالیندهها در طول ساعات شب تا صبح
بهواسطه تردد وسایل نقليه سنگي است.

شکل  .2سناریوی ترافیک محلی در مطالعه دوبلین
(الف) ترکیب ناوگان در خیابان (ب) غلظت  NOxمرتبط با

 .3روششناسی پژوهش

ناوگان نسبت به کل انتشار

در بنش پيش رو ابتدا به معرفی روش تحليل مورد استفاده در
عتوه بر عوامل جریان ترافيک ،دستهای دیگر از عوامل

ای پژوهش جهت بررســی اثرات حجم تردد ناوگان ترافيکی و

ثانویه هستند که بر ميزان غلظت آالیندههای انتشار یافته اثر می-

ترکيبات ناوگان روی غلظت آالیندهها پرداخته میشــود سپس

عوامل شامل پارامترهای آبوهوایی نظير دما،

به معرفی دادهها و نحوه گردآوری آنها اشـاره شده و متغيرهای

گذارند .ای

رطوبت نسبی هوا ،وزش باد هستند که باید در مقيا

مدلها تعریف خواهند شد.

کتننگر

و در سطح جریان مورد مطالعه و بررسی قرار گيرند.

 1-3تحلیل رگرسیون

مطالعه انجام گرفته در دهلی نو ،مهمتری فصل از دیدگاه
آلودگی هوا زمستان بهمدت دسامبر تا فوریه است .ای دوره با

رگرســيون به پيشبينی مقدار یک متغير وابســته از روی مقادیر

سردی هوا ،هوای خشک و وارونگی زمينی با شرایط باد کم

یک یا چند متغير مســتقل اشــاره میکند .در واقع رگرس ـيون به

(سرعت کمتر از  9متربرثانيه) که باعث افزایش غلظت آالیندهها

دنبال ارائه اطتعات و ویژگیها در مورد پارامترهای مدل جامعه

در

بـا بررســـی ویژگیهای بتای تنمينی نمونه ،نحوه رفتار آنها و

مطالعه کتنشهر نيوآرا در کشور نيوجرسی جهت بررسی

آنچه که آنها در مورد نمونه و در نتيجه در مورد جامعه میتوانند

اثرات تغييرات زمانی و مکانی روی غلظت آالیندهها مشاهده

بـه مـا بگوینــد اســـت [Washington, Karlaftis and

گردید که تغييرات قابلتوجه فصلی برای غلظت آالیندههای

] .Mannering, 2003روش تحليل رگرســـيونی را میتوان

هوای مرتبط با ترافيک بيانکننده غلظت باالتر آالیندهها در ماه

91

میشود همراه است ] .[Goyal, et al. 2010همچني

هم برای دادههای مشـاهدهای 93و هم برای دادههای آزمایشی

و آوریل) نسبت به ماههای گرم سال (مه

بهکار گرفت ] [Kutner et al. 2005در دادههای مشاهدهای،

و ژوئيه) است ] . [Yu et al. 2016طبق مطالعه گویال 91و

هد

تعيي رابطه همبسـتگی بي  Yو  Xاست .درصورتی که

همکارانش در یکی از شلوغتری تقاطعهای ترافيکی دهلینو،

ای همبســـتگی بهقدر کافی قوی و معنیدار باشـــد ،و متغير یا

الگوهای

متغيرهای  Xاز طریق رابطه تابعی 𝑥𝜇 مقدار متوســـط  Yرا با

ترافيک ساعتی ،نشان میدهد که غلظتهای باالتر در طول

تقریبی خوب تعيي کنند ،در عمل میتوان از ای وابستگی بهره

های سرد سال (مار

مشنص شد که تغييرات روزانه غلظت  NOxبر اسا
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رگرسيون خطی برای هر جامعه مورد نظر با تعداد  𝑝 − 1متغير

گرفت و برای پيشگویی مقدارهای آینده  Yاز آن اسـتفاده کرد

شامل  𝑋1 , … , 𝑋𝑝−1به شکل رابطه ( )9است

].[Meshkani, 2017

پيشبي

 1-1-3اهداف تحلیل رگرسیون

]:[Kutner, et al. 2005

بهطور کلی تجزیه و تحليلهای رگرسيونی سه هد

()9

عمده ()9

𝛽  :ضرایب مدل

توصيف )2( ،کنترل و ( )9پيشبينی را ارائه میدهد [Kutner,

𝑖𝜀 :مولفه خطای تصادفی مدل

]et al. 2005
 )9توصيف رابطه :در واقع همان برازش مدل به دادهها است
و رفتار متغير  Yبراسا

𝑖𝜀 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝−1 𝑋𝑖,𝑝−1 +

𝑖𝑌و 𝑖𝑋 :بهترتيب متغير وابسته مدل و متغيرهای مستقل مدل

متغير  Xرا توصيف میکند یعنی با

یک حالت خاص مهم از رگرسيون خطی زمانی رخ میدهد

تغيير نمرات  Xدر آزمودنیها ،متغير  Yچه رفتاری را از خود

که در رابطه ( 𝛽0 = 0 )9باشد .یعنی ،تغييرات متغير پاسخ بدون

نشان میدهد.

واسطه تحت تأثير تغييرات متغيرهای پيشگو است و بنابر دليل-

 )2کنترل :در رگرسيون چندگانه میتوان اثر منحصر به فرد

های عملی یا نظری مشنص شده است که عرض از مبدا خط

یک یا چند متغير پيشبي را پس از کنترل (تعدیل) یک یا چند

رگرسيون صفر است که اصطتحاک به ای

نوع رگرسيون،

متغير کمکی مورد بررسی قرار داد.

رگرسيون گذرنده از مبداء 21میگویند ][Eisenhauer, 2003

 )9پيشبينی :تعيي مقداری از متغير پاسخ که جزو دادههای
مشاهده شده نيست .به عبارت دیگر پيشبينی بر اسا
برای نمونههای آینده ،که هد

و ] [Abdulsalam Othman, 2014و [Meshkani,

دادهها

].2017

اصلی در دادهکاوی از طریق

برای ارزیابی پارامترهای رگرسيون خطی از آزمون -t

روشهای آماری است را میتوان انجام داد.

استودنت استفاده شده که یک تست آماری برای اثبات احتماالتی
مقدار خاص پارامتر 𝑘𝛽 ارائه میکند.

 2-1-3رگرسیون خطی

برای برآورد ضرایب مدل رگرسيونی از روش تنمي حداقل

رگرسيون خطی به دنبال مدلسازی رابطه بي یک متغير

مربعات استفاده شده یک روش معمول برآورد برای کاربست

وابسته  Yبا یک یا چند متغير مستقل  Xاست .توانایی بيان اینکه

رگرسيون است که اغلب با عنوان "حداقل مربعات معمولی" یا

نحوه اثرگذاری  Xبر  Yچگونه است از طریق پارامترهای مدل

 OLSناميده می شود و روشی برای تنمي

رگرسيون  -مقادیر بتا  -فراهم میشود .رگرسيون خطی برای

رگرسيون (پارامترهای بتا) با استفاده از دادههای نمونه است.

دامنه وسيعی از مدلسازی ارتباط بي متغيرها مناسب است .به-

همانطور که انتظار میرود OLS ،نياز به راه حلی برای کمينه

عتوه ،فرضيههای مدل رگرسيون خطی اغلب در بسياری از

(حداقل) کردن مربعات خطاها دارد ][Kutner et al. 2005

کاربردهای عملی بسيار مناسب است .همچني  ،خروجی مدل

برای ارزیابی کلی مدل رگرسيون و برآورد نيکویی برازش

رگرسيون برای تفسير و برقراری ارتباط با دیگران نسبتاک آسان

نيز از ضریب تعيي

چندگانه اصتح شده 𝑑𝑒𝑡𝑠𝑢𝑗𝑑𝑎  𝑅 2و

بوده ،و نيز برآورد عددی مدلهای رگرسيون بهنسبت ساده است

آزمون -Fفيشر استفاده شده است.

و نرمافزار برای تنمي
غيرخصوصی قابل دستر

ضرایب مدل

مدلها در بستههای نرمافزاری
هستند

[Washington,

 3-1-3پیشفرضهای زیربنایی رگرسیون خطی

] .Karlaftis and Mannering, 2003فرم متداول مدل

فرضهای متعددی از مدل رگرســـيون خطی وجود دارد که هر
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مدل رگرسـيون بهطور ضمنی متکی بر ای فرضهاست و باید

محدودیتهای مربوط به تفسير مدل شناسایی شده و مستند

بهعنوان الزامات مورد توجه قرار گيرد .عدول از هر یک از ای

گردند [Washington, Karlaftis and Mannering,

فرضها میتواند اسـتنباط و نتيجهگيریها از تحليل رگرسيونی

] .2003برای شناسایی همخطی چندگانه جدی ،اغلب از

را بیاعتبار ســـازد .در صـــورت عدول از ای فرضها برآورد

29

شاخصهایی نظير عامل تورم واریانس VIF 22یا تولرانس

پارامترها ،نتيجهگيری از آزمونهای فرضـــيه ،و پيشـــگوییهای

استفاده میشود که تولرانس معکو

انجام شـــده به کمک معادله رگرســـيونی میتوانند گمراهکننده

رابطه عامل تورم واریانس طبق رابطه ( )2است:

باشند .بنابرای اطمينان از درستی فرضهای زیربنایی بسيار مهم

()2

عامل تورم واریانس است.
1
1 − 𝑅𝑘 2

= 𝑘)𝐹𝐼𝑉(

اســـت (مشـــکـانی  .)9911فرضهای زیربنایی که مدلهای

.که در آن  𝑅𝑘 2ضـــریب تعيي مدلی اســـت که در آن متغير

آنها سـاخته میشوند در ادامه آورده

مســـتقـل 𝑘𝑋 روی ســـایر متغيرهای مســـتقل مدل ،برازانده

رگرسـيون خطی براسـا

شده است [Washington, Karlaftis and Mannering,

شدهاست .اگر بيشتری مقدار عامل تورم واریانس بزرگتر از 91

]:2003

باشــد معموالک به نشــانه ای مســئله در نظر گرفته میشــود که

 )9پيوستگی متغير وابسته Y

همخطی موجود در مـدل ،اثر نامطلوبی بر برآوردگرهای روش

 )2رابطه خطی بي متغير وابسته  Yو متغيرهای مستقل X

حـداقـل مربعـات دارد .ای عامل نشـــان میدهد که واریانس

 )9استقتل مشاهدات و تصادفی بودن نمونهگيری

ضـــرایـب تنمينی تـا چه حد نســـبت به حالتی که متغيرهای

 )4استقتل ترم خطا و اميد ریاضی صفر خطا

تنمينی همبستگی خطی ندارند ،متورم شده است [Kutneret

 )9توزیع نرمال تقریبی خطاها

]al. 2005

 )1عدم خودهمبستگی خطاها
 )1ناهمبستگی رگرسورها و آشفتگیها
 5-1-3مالحظات انتخاب حجم نمونه
 4-1-3همخطی چندگانه در رگرسیون خطی

اگرچه محققان پيشي  ،از تئوریها و شبيهسازیهای تعيي

همخطی یعنی بي دو متغير پيشبي همبستگی قوی وجود داشته

اندازه نمونه پيشنهادی برای به حداقل رساندن انقباض 𝑅 2

باشد .همخطی چندگانه 29اصطتحی برای توصيف وضعيتی در

استفاده میکنند ،نویسندگان دیگر به سادگی قواني سرانگشتی را

رگرسيون چندگانه است که در آن بي دو یا چند متغير پيشبي

تعيي میکنند که بعضی از آنها ممک است با یکدیگر ناسازگار

همبستگی باالیی وجود داشته یا که متغيرهای مستقل با متغيرهای

باشد .برای فراهم کردن شرایطی که در آن انقباض  𝑅 2حداقل

شده مرتبط با متغير وابسته نيز همبسته باشند

شود Pedhazur ،و  )9119( Schmelkinاظهار دارند که

] [Washington, Karlaftis and Mannering, 2003در

مقدار  91به  9برای اندازه نمونه نسبت به تعداد متغيرهای پيش-

ای صورت ممک است با وجود باال بودن مقدار ضریب تعيي ،

بي یک مقدار محکم و اساسی است در حالی که  Millerو

مدل رگرسيون از اعتبار باالیی برخوردار نباشد .به عبارت دیگر

 )9119( Kunceنشان میدهند که نسبت  91به  9کافی است.

با وجود آنکه مدل رگرسيون خوب بهنظر میرسد ،ممک است

دليل تنوع بسيار زیاد پيشنهادها برای اندازه نمونه ،کاربردهای

هيچ یک از متغيرهای مستقل اثر معنیداری در تبيي  Yنداشته

متعدد  MLRاست [Knofczynski and Mundfrom,

باشند .در ای حالت باید اثرات ترا متغيرهای مرتبط در مدل و

]. 2008

حذ
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برای دستيابی به حجم تردد ساعتی خودروها در محدوده

 2-3تعریف و تعیین متغیرهای مدل

مکانی و زمانی پژوهش نيز ،حجم شبانهروزی وسایل نقليه برای

از آنجا که موضـوع مورد بررسی پژوهش حاضر ،بررسی اثرات

محدوده مکانی و زمانی پژوهش که توسط دوربي های شناسا-

حجم تردد ناوگان و تنوع آنها روی تغييرات در کيفيت آلودگی

گر 24در شهر تهران اندازهگيری میشوند به تفکيک نوع ناوگان

بررسیهای ای پژوهش از نوع

عبوری ،از شرکت کنترل ترافيک تهران اخذ گردید .با توجه به

ســاعتی اســت ،متغير وابســته مدلســازی همان مقدار غلظت

تعدد ناوگان ،جهت کاهش ابعاد و نيز پيچيدگی مدل ،یک ساده-

ســـاعتی آالیندههای هوا خواهد بود که بهعنوان متغير خروجی

سازی روی دستهبندی ناوگان انجام میگيرد .جهت ای دسته-

مدل تعریف میشـود .متغيرهای مستقل مدلسازی که در دسته

بندی باید به نوع سوخت مصرفی در کنار کاربری توجه ویژه

متغيرهای ورودی اصــلی مدل قرار میگيرند شــامل دو پارامتر

داشت چرا که سطح انتشار آالیندههای مدنظر از خودروهای

هســـتنـد که یکی ،پارامتر حجم تردد ســـاعتی ناوگان ترافيک

بنزینی بهطور قابلتوجهی پایي تر از خودروهای دیزلی بوده و

شهری بوده و دیگری ،پارامتر غلظت پسزمينه ساعتی است که

یکی از دستهبندیها ،تفکيک وسایل نقليه بنزینی از دیزلی است

متغير خروجی مدل ،حاصـــل از ای دو متغير ورودی اصـــلی

بهعتوه ،وسایل نقليه دیزلی دارای دو طبقه کاربری متفاوت باری

خواهد بود و بنابر مباحث مطرح شــده درباره رگرســيون خطی

و مسافری هستند که باید ای دو طبقه کاربری از هم جدا گردند

بدون عرض از مبداء ،تمام مدلســـازیهای ای پژوهش بدون

که دستهبندیهای دیگر ،تفکيک وسایل نقليه دیزلی مسافری از

مقدار عرض از مبداء درنظر گرفته میشــوند .متغيرهای مستقل

باری است .در نهایت  9نوع دستهبندی جهت حجمهای ساعتی

دیگری نيز تحــت عنوان متغيرهــای تعــدیــلگر در فرآینــد

تردد ناوگان منتلف با نامهای وسایلنقليه بنزینی شنصی،29

مدلســـازی وارد میشـــوند که بنش دوم متغيرهای مســـتقل

وسایلنقليه دیزلی مسافری 21و وسایلنقليه دیزلی باری 21مدنظر

ورودی مـدل را تشـــکيـل میدهنـد و آنهـا همان پارامترهای

قرار میگيرد.

هوای شـهری اسـت ،و مقيا

هواشناسی هستند که اثر ثانویهای روی ميزان غلظت آالیندههای

پارامترهای هواشناسی نظير دما ،رطوبت هوا و وزش باد

توليد شــده هوا دارند و در دســته متغيرهای ورودی فرعی مدل

میتوانند روی ميزان غلظت آالیندههای هوا بهطور ثانویه اثرگذار

جای میگيرند.

باشند که باید اثر آنها جهت مدلسازی غلظت آالیندهها در کنار

در پژوهش حاضر به دليل عدم دسترسی به داده غلظت

منابع انتشار دیده شود .بنابرای پارامترهای هواشناسی از سایت

تمامی آالیندههای معيار هوا ،تنها اطتعات غلظت ساعتی دو

 www.wunderground.comبرای محدوده زمانی و مکانی

آالینده  PM2.5و  SO2که توسط ایستگاههای کنترل کيفيت هوا

پژوهش حاضر اخذ گردید .برای تحليلها ،تمام ساعاتی که در

در سراسر شهر تهران اندازهگيری میشوند ،برای محدوده مکانی

آن وزش باد و نيز هيچگونه بارندگی اعم از بارش باران ،بر ،

و زمانی پژوهش (که در ادامه اشاره خواهد شد) از شرکت کنترل

تگرگ و  ،...وزیدن ماسه ،گردوغبار و مهدود وجود ندارد مورد

کيفيت هوای تهران اخذ گردیده است .برای ایجاد غلظت پس-

استفاده قرار گرفتهاند تا ميزان غلظت آالیندههای توليد شده از

زمينه ساعتی نيز با ایجاد تأخير یک ساعته در غلظتها ،غلظت

منابع انتشار را دستنوش تغييرات نکند.
در جدول ( )9ليستی از مشنصات متغيرهای مدلها و

ساعت قبل هر نوع آالینده بهعنوان غلظت پسزمينه ساعتی آن

کاربرد در مدلسازی غلظت هر آالینده و اجزای تشکيل دهنده

آالینده حاصل شد.

هر کدام ارائه شده است.
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 3-3تعیین محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه شـــامل محدوده مکانی و محدوده زمانی
است که باید به آنها پرداخته شود .در وهله اول ،محدوده مکانی
کلی درون مناطق طرح زوجوفرد مناطق شهرداری تهران مطابق
شــکل  9انتناب میشــود .چرا که ای دو منطقه ازجمله مناطق
شـــلوغ و پر رفتوآمد شـــهر تهران هســـتند که البته با اعمال
اقدامات و ســياســتهای محدودیت در تردد وســایل نقليه تا
حــدودی از ميزان ازدحــام ترافيکی و در نتيجــه ميزان آلودگی
هوای آنها کاسـته شده است .محدوده زمانی کلی نيز روزهای
مابي دو تاریخ  9919/19/19الی  9911/14/99است.
شکل  .3محدوده مکانی کلی پژوه

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره سوم/بهار 9911

941

محمدرضا کاشی پزان ـ بهروز شيرگير ـ محمد دلنواز

جدول  .1متغیرهای تعریف شده در هر مدلسازی و جزئیات مربوط به هر یک
 1-3-3محدوده زمانی

 2-3-3محدوده مکانی

در بازه زمانی مذکور ،برخی از روزها و ســـاعات بهدليل فقدان

با توجه به محدودیت در اخذ دادههای هواشناسی و فقدان آنها

دادهها اعم از پارامتر ترافيکی ،غلظتی و هواشـــناســـی ،حذ

برای ایستگاههای هواشناسی داخل مناطق طرح زوجوفرد تهران،

میگردنـد و بـازه زمـانی جدید محدود به ســـاعات روزهایی

و تنها دسترسی به دادههای ایستگاه هواشناسی فرودگاه مهرآباد،
کاربر در مدل سازی

غلظت پسزمینه

ساعتی آالینده

حجم تردد ساعتی

ناوگان ترافیک

دسته پارامتر

نماد متغیر

تعریف متغیر

آالینده
PM2.5

SO2

اندازهگیری

PM2.5-BG

غلظت یک ساعت قبل PM2.5



-

-

𝜇𝑔/𝑚3

SO2-BG

غلظت یک ساعت قبل SO2

-



-

𝑏𝑝𝑝

-











T

دمای ساعتی هوا





RH

درصد رطوبت نسبی ساعتی هوا





VPGV

VPDV

VHDV

متغیرهای هواشناسی

جزئیات

واحد

حجم تردد ساعتی PGV
(وسایلنقليه بنزینی شنصی)
حجم تردد ساعتی PDV
(وسایلنقليه دیزلی مسافری)

خودروی شنصی  -تاکسی
وانت  -آمبوالنس

مينیبو

 -اتوبو

𝑟𝑣𝑒ℎ/ℎ

𝑟𝑣𝑒ℎ/ℎ

کاميونت  -کاميون -کاميون

حجم تردد ساعتی HDV
(وسایلنقليه دیزلی باری)

کشنده  -یدا ،نيمه یدا،

𝑟𝑣𝑒ℎ/ℎ

تریلر
شرایط آبوهوای شامل:
هوای صا  -رعدوبرق -مه

𝐹°

ابر پراکنده -قسمتی ابری-
اغلب ابری -تمام ابری-

%

بدون باد

میشود که هر سه دسته داده مذکور با یکدیگر همپوشانی داشته

باید از بي ایسـتگاه های کنترل کيفيت هوا ایستگاهی که فاصله

باشند .عتوه بر ای  ،بهدليل پاالیشهای انجام شده روی شرایط

نســـبتاک نزدیکی تا ایســـتگاه هواشـــناســـی مذکور دارد جهت

هواشـناسی ،نظير انتناب شرایط آرام باد (سرعت صفر کيلومتر

بررسیهای ای پژوهش انتناب گردد که ایستگاه کنترل کيفيت

بر ســاعت باد) و شــرایط آبوهوایی مدنظر (طبق جدول (،))9

شهرداری منطقه  99برای مطالعه انتناب میگردد .که در خيابان

محدوده زمانی پژوهش حاضــر محدود به ای ســاعات خواهد

قزوی واقع شده است .در شکل  4موقعيت دوربي تردد شمار

شد.

با شماره  99991و ایستگاه کنترل کيفيت هوای منطقه  99نشان
داده شده است.
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پارامترهای هواشناسی روی ميزان تغييرات غلظت آالینده مدنظر
اســت که تمام حاالت ممک برای وجود ای دو متغير بهعنوان
متغير مستقل در مدلسازی شامل  9مدل زیر خواهد بود:
مدلهای رویکرد اول:
 مدل :9وجود هر دو متغير دمای هوا ( )Tempو درصد
رطوبت نسبی هوا ( )RHدر مدلسازی
 مدل :2وجود متغير درصد رطوبت نسبی هوا ( )RHدر
مدلسازی
 مدل :9وجود متغير دمای هوا ( )Tempدر مدلسازی
شکل  .4محدوده مکانی نهایی پژوهش
رویکرد دوم با فرض عدم اثرگذاری ساعتی پارامترهای
برای ای محدوده زمانی و مکانی در پژوهش ،کل مشاهدات با

هواشناسی روی ميزان تغييرات غلظت آالینده مدنظر است .دليل

توجه به شــرایط مدنظر آبوهوایی و فقدان در دادهها به شــرح

درنظرگيری ای رویکرد ای است که آالیندههای مدنظر پژوهش

جـدول ( )2خواهنـد بود کـه با داشـــت  1متغير مســـتقل در

حاضر جزء آالیندههای اوليه هستند و علت اصلی تغييرات

مدلسازی هر دو آالینده و معيار حداقل  91عدد نمونه به ازای

غلظت آنها در بازههای ساعتی نتيجه انتشارات ناشی از تردد

هـر مـتـغـيـر مســـتـقــل (یعنی  11عــدد نمونــه در کــل)

ناوگان وسایلنقليه در محدوده مکانی و زمانی ای پژوهش است.

] [Knofczynski and Mundfrom, 2008معيار حداقل

از طرفی ،نحوه و ميزان اثرگذاری متغيرهای دما و رطوبت نسبی

حجم نمونه الزم هم رعایت شــده اســت .الزم بهذکر اســت که

در تغيير غلظت آالینده انتشار یافته در جو به صورت بازههای

دادههای پرت کنار گذاشته شدهاند.

ساعتی در پژوهشها و تحقيقات گذشته با استداللهای مبره
و معقول مشنص نشده و در مدلسازیهای آنها فقط روابط
آماری معنیدار بي ای متغيرها برقرار گردیده است در حالی که

جدول  .2تعداد مشاهدات کل ،نمونه و تست در مدلسازی آالینده
مدلسازی آالینده

PM2.5

SO2

کل مشاهدات

193

139

نمونه (%31کل)

(911 )<11

(123 )<11

آزمون و پيشبينی (%21کل)

943

991

پی بردن به رابطه علت و معلولی حقيقی بي

متغيرهای

هواشناسی و ميزان غلظت آالیندهها جهت اظهار نظر قطعی
درمورد نحوه اثرگذاری ای متغيرها روی ميزان غلظت آالیندهها
مستلزم تحقيقات بيشتری است .بنابرای در ای رویکرد مدلهای
ارائه شده به شرح زیر خواهد بود:
مدلهای رویکرد دوم:

 .4مدلسازی و تحلیل نتایج

 عدم وجود متغيرهای دما ( )Tempو درصد رطوبت

در تمـام مـدلها ،برای لحاظ نمودن اثرات دســـته پارامترهای

نسبی هوا ( )RHدر مدلسازی

هواشناسی  -شامل اثرات متغيرهای دما و رطوبت نسبی هوا -

در جـدولهای ( )9و ( )4به ترتيب انواع مدلســـازی غلظت

روی تغييرات ميزان غلظــت آالینــدههــا دو رویکرد کلی درنظر

آالینده  PM2.5و  SO2و نتایج تحليل آنها آورده شده است.

گرفته شـــده اســـت .رویکرد اول با فرض اثرگذاری ســـاعتی
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جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون خطی از اثر تردد انواع ناوگان وسایلنقلیه بر غلظت آالینده PM2.5
ارزیابی

 Sig.ضریب مدل

فرض عدم

1
2
3

اثرگذاری

فرض اثرگذاری ساعتی

مدل

پارامترهای هواشناسی

رویکرد

𝟏 ∗∗∗ 𝒑 < 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 <∗∗ 𝒑 < 𝟎. 𝟎𝟏 <∗ 𝒑 < 𝟎. 𝟎𝟓 < ^𝒑 < 𝟎.

4

VPDV

VHDV

Temp

RH

1/499

-1/192

***1/991

***1/941

PM2.5BG
***1/111

VIF=1.65
1/934

VIF=2.28
1/211

VIF=4.18

VIF=3.68
***1/931

VIF=4.23
***1/192

VIF=1.65
^1/319

VIF=2.13
1/114

VIF=3.32

***1/941

VIF=3.39
***1/192

VIF=1.61

VIF=2.26

VIF=3.78

* 9/249

*1/411

VIF=1.59

VIF=2.05

-

-

-

VIF=3.58
***1/391

-

VIF=2.07

مدل

رگرسیون

خطا

𝒂 𝟐𝑹

∗𝑭

𝑺𝒊𝒈.

𝑬𝑺𝑴

1/313

329

1/11

992

1/319

111

1/11

921

1/314

131

1/11

929

1/311

9292

1/11
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جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون خطی از اثر تردد انواع ناوگان وسایلنقلیه بر غلظت آالینده SO2
ارزیابی

 Sig.ضریب مدل
مدل

فرض عدم اثرگذاری

پارامترهای هواشناسی

رویکرد

فرض اثرگذاری ساعتی

𝟏 ∗∗∗ 𝒑 < 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 <∗∗ 𝒑 < 𝟎. 𝟎𝟏 <∗ 𝒑 < 𝟎. 𝟎𝟓 < ^𝒑 < 𝟎.

1
2
3

4

5

VPGV

VPDV

VHDV

Temp

RH

SO2-BG

*1/119

1/191

-1/199

***1/111

***1/199

***1/319

VIF=4.17

VIF=1.91

VIF=2.96

VIF=5.15

VIF=3.82

VIF=6.68

**1/112

1/194

-1/119

VIF=3.82

VIF=3.88

VIF=1.91

VIF=2.91

-

^1/119

^1/191

1/119

***1/111

VIF=4.17

VIF=1.84

VIF=2.91

VIF=5.14

** 1/112

1/199

1/111

VIF=3.88

VIF=1.84

VIF=2.87

*1/131

*1/191

VIF=1.69

VIF=2.06

-

***1/311
VIF=4.46

-

-

-

-

-

***1/111
VIF=4.76
***1/142
VIF=2.60
***1/194
VIF=2.18

مدل

رگرسیون

خطا

𝒂 𝟐𝑹

∗𝑭

𝑺𝒊𝒈.

𝑬𝑺𝑴

1/139

9219

1/11

9/221

1/131

1911

1/11

9/299

1/131

1119

1/11

9/234

1/111

1921

1/11

9/999

1/111

1192

1/11

9/994

همانطور که از جدل ( )9برمیآید ،هيچکدام از مدلهای

تورم واریانس باالیی برای سه متغير دما ،درصد رطوبت و غلظت

رویکرد اول از از نظر آماری اعتباری ندارند .چرا که در هر سه

پسزمينه ساعتی  PM2.5حاصل شده است .در مدل  4با

مدل  2 ،9و  9ضرایب متغيرهای احجام تردد معنیدار نشده که

درنظرگيری رویکرد دوم و فرض عدم اثرگذاری ساعتی

دیگر عامل

پارامترهای هواشناسی در تغييرات غلظت آالینده ،هر دو متغير

دليل اصلی انتشار آالینده  PM2.5هستند و از طر
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حجم تردد ساعتی ناوگان دیزلی باری و مسافری و نيز غلظت

 .5مسئله پیشبینی ساعتی غلظت آالیندهها

پسزمينه ساعتی در سطح خطا 9درصد معنیدار شدهاند ،مضا

یکی از مسـائل حائز اهميت در شــهرها و کتنشــهرهایی که با

بر اینکه عامل تورم واریانس هر سه متغير نيز کم است و وجود

معضـــتت و آثـار زیـانبار آلودگی مواجه هســـتند ،مســـئله

همخطی چندگانه در مدل ضعيف است.

اطتعرســانی وضــعيت آینده کيفيت هوا و ميزان آلودگی هوای

نتایج مدلسازی اثر تردد ناوگان وسایلنقليه منتلف بر

شـهری به مردم اسـت .ای مهم میتواند از طریق پيشبينیهای

تغييرات غلظت آالینده  SO2در جدول ( )4نيز همانند مدلسازی

ســاعتی یا حتی روزانه وضــعيت آلودگی هوا ميســر شــود و از

غلظت آالینده  PM2.5نشان دادند که رویکرد دوم با فرض عدم

قرارگيری افراد جامعه در مکانهای آلوده و تبعات جبرانناپذیر

تأثيرگذاری ساعتی متغيرهای دما و رطوبت نسبی نسبت به

آن جلوگيری کند .بنابرای نياز به پيشبينی وضعيت کيفی هوا و

رویکرد اول (با مدلها مفروض  2 ،9و  )9در برآورد غلظت

تنمي های کمی از غلظت آالیندهها در پی آمدوشد وسایلنقليه

ساعتی آالینده  SO2برتری دارد .با فرض عدم اثرگذاری ساعتی

احســا

میشــود که میتواند از روشهای آماری ،ســریهای

پارامترهای هواشناسی روی غلظت آالینده  ،SO2مدل  4نيز از

زمانی و… به آن دست یافت .بنابرای بحث دیگری که در ای

اعتباری برخوردار نيست چرا که متغيرهای اصلی احجام تردد

پژوهش میتواند مطرح شــود و با ارزش افزوده همراه باشــد،

ناوگان وسایلنقليه دیزلی که منبع عمده انتشار آالینده SO2

مســئله پيشبينی وضــعيت آلودگی هوا اســت .بنشــی از ای

هستند معنیدار نشدهاند و متغير حجم تردد ساعتی وسایلنقليه

هـد  ،از طریق پيشبينی ميزان غلظـت آالینـدههـا با توجه به

بنزینی شنصی نيز با عامل تورم واریانس باالیی معنیدار شده

احجـام تردد نـاوگان ترافيکی با مدلهای ســـاخته شـــده ای

که اعتبار نتایج را بی حاصل میکند .بنابر نتایج جدول ( )4در

پژوهش قابل وصــول اســت .ذکر ای نکته ضــروری اســت که

ناوگان وسایلنقليه بنزینی شنصی ،سه پارامتر

پيشبينی مــدنظر از نوع پيشبينی ســــاعتی اســــت و تمــام

باقيمانده حجم تردد وسایلنقليه دیزلی مسافری و باری و غلظت

پيشبينیهــای ای بنش ،در محــدوده زمــانی مــدنظر پژوهش

پسزمينه ساعتی آالینده  SO2با عامل تورم واریانسهای قابل

انجام شـدهاند که شـامل شرایط پایدار جوی و زمانهای بدون

قبولی ،در سطح خطای 9درصد معنیدار شدهاند که نشان از

وزش باد است .نتایج حاصل از پيشبينیها در شکلهای  9و 1

تأثيرگذاری بسيار ناچيز ناوگان بنزینی در توليد آالینده  SO2دارد

نمایش داده شده است.

مدل  9با حذ

و با یافتههای نتایج دیگر محققان همسو است.

شکل  .5نمودارهای پراکنش مقادیر مشاهده شده و پیشبینی رگرسیون خطی برای غلظت ساعتی دو آالینده  PM2.5و SO2
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شکل  .6نمودارهای دنبالهای مقادیر مشاهده شده و پیشبینی رگرسیون خطی برای غلظت ساعتی دو آالینده  PM2.5و SO2

همانطور که شکلهای  9و  1برای مقادیر پيشبينی شده و

 .9نتایج مدلسازی هر دو آالینده  PM2.5و  SO2نشان داد

مشاهده شده نشان میدهند ،پيشبينیهای هر دو آالینده نسبتاک

که پارامترهای هواشناسی دما و درصد رطوبت نسبی هوا در

قابل قبولاند و بهطور ویژه مدل رگرسيون برای پيشبينی غلظت

ایجاد تغييرات ساعتی غلظتی ای آالیندهها بی تأثيرند.

آالینده  SO2از دقت باالتری برخودار است ،چرا که در سطوح

 .2در حجمهای تردد عبوری یکسان از ناوگانهای منتلف،

باالی غلظت ،پيشبينیها مقادیر مشاهده شده را رصد میکنند و

بهطور متوسط  12درصد از انتشارات کل آالینده  PM2.5و 13

که مقادیر باالی غلظت آالینده بحرانساز هستند و در ای شرایط

درصد از انتشارات کل آالینده  SO2مربوط به ناوگان وسایلنقليه

است که نياز به پيشبينی دقيقتر  -جهت اطتعرسانی عمومی و

دیزلی مسافری (شامل اتوبو ها و مينیبو ها) است و مابقی

اتناذ تصميمهای مدیریت ترافيکی و زیستمحيطی  -احسا

 23درصد انتشارات  PM2.5و  92درصد انتشارات  SO2مربوط

میشود.

وسایلنقليه دیزلی باری (شامل انواع کاميون ،تریلر ،کاميونت
و…) است.
 .9در هنگام عبور ميانگي نسبتهای حجمی تردد موجود

 .6نتایج

در جریان ترافيک ،بهطور متوسط  91درصد از انتشارات کل

با مقایســه ضــرایب رگرســيونی در مدلهای غلظت دو آالینده

آالینده  PM2.5و  91درصد از انتشارات کل آالینده  SO2مربوط

 PM2.5و  SO2نتایج حاصله را به شرح زیر میتوان نوشت:

به ناوگان وسایلنقليه دیزلی باری است و مابقی  44درصد
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- مربوط وسایلSO2  درصد انتشارات49  وPM2.5 انتشارات

15. Congestion Conditions
16. Hu
17. Goyal
18. Observational
19. Experimental
20. Regression through the Origin (RTO)
21. Multicollinearity
22. Variance Inflation Factor (VIF)
23. Tolerance
24. Detector
25. Personal Gasoline Vehicles (PGV)
26. Passenger Diesel Vehicles (PDV)
27. Heavy Diesel Vehicles (HDV)

.نقليه دیزلی مسافری است
 مدلهای رگرسيون خطی در پيشبينی ساعتی غلظت آالیندهها.4
بهطور نسبتاک قابل قبولی عمل میکنند بهویژه اینکه در برآورد
. دقت باالیی دارندSO2 غلظت ساعتی آالینده

 پیشنهادها.7
: موضوعات زیر پيشنهاد میشوند،جهت انجام تحقيقات آینده
 پيشبينی روزانه غلظت آالیندهها با استفاده از مدلهای.9
شبکه عصبی مصنوعی و نيز مدلهای سریزمانی نظير

 مراجع.9
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تنمي آالیندههای هوا ناش ـی از ترافيک شــهری جهت افزایش
 اولي کنفرانس بي المللی،»انرژی

بهرهوری و کــاهش اتت

 مقالههای همایشهای،رویکردهای نوی در نگهداشـــت انرژی
. دانشگاه صنعتی اميرکبير، تهران.ایران
 «ارزیابی سـياست،. م، و کرمانشـاه. ح، زارعی،. ح،پورزاهدی-

-Pandian, S., Gokhale, S. and Ghoshal, A. K.
(2009) “Evaluating effects of traffic and vehicle
characteristics on vehicular emissions near

های مدیریت ترافيک شــهری در وضــعيت بحرانی آلودگی هوا
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نمونه شهر شيراز” مجله علمی مدیریت شهری ،زمستان و پائيز

-مشـکانی ،م« )9911( .آمار و احتمال مهندسی» ،ویرایش دوم،

 ،9939دوره سوم ،شماره  ،99 92ص .19-94

تهران :انتشارات فاطمی.
-نادری ،م .و رهرو مستقيم ،مهسا.

-ختصـــه ســـومي گزارش ملی وضـــعيت محيط زیســـت

(« )9912بررسی اثرات

کيفيت بنزی و دیزل بر انتشار آالیندهها از خودروهای سواری و

ایران( ،)9914( )12-9939تهران :ســـازمــان حفــاظــت محيط

سنگي » ،تهران :شرکت کنترل کيفيت هوا شهرداری تهران.

زیست.
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بهروز شـيرگير ،درجه کارشـناسـی در رشـته عمران را در سال  9932از دانشگاه آزاد قزوی و درجه کارشناسی
ارشـد در رشـته عمران – راه و ترابری در سـال  9934را از دانشـگاه تربيت مدر
موفق به کسب درجه دکتری در رشته عمران راه و ترابری از دانشگاه تربيت مدر

اخذ نمود .در سال 9911
گردید .زمينه های پژوهشی

مورد عتقه ایشان مهندسی ترافيک و تحليل داده های ترافيکی بوده و در حال حاضر عضو هيات علمی با مرتبه
استادیاری در دانشگاه خوارزمی است.

محمد دلنواز ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  9934از دانشگاه علم وصنعت ایران و
درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران -مهندسی محيط زیست در سال  9931را از دانشگاه تربيت
مدر

اخذ نمود .در سال  9911موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی محيط زیست از دانشگاه

تربيت مدر

گردید .زمينه های پژوهشی مورد عتقه ایشان فناوری بت و توسعه پایدار و رفع آلودگی های

زیست محيطی بوده و در حال حاضر عضو هيات علمی با مرتبه استادیاری در دانشگاه

خوارزمی است.

محمدرضـا کاشیپزان قمی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران-عمران را در سال  9914از دانشگاه قم
و درجه کارشـناسـی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش راهوترابری در سال  9911را از دانشگاه خوارزمی
اخذ نمود.
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