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 چکیده
 جهت در مهمی عامل شهر فرم .است شده مواجه هوا آلودگی هازجمل بسیاری مشکالت با شهرنشینان زندگی شهرنشینی گسترش با امروزه
 در نخست گام .است نموده ترپررنگ هوا کیفیت بهبود در را شهری طراحی نقش موضوع این که آیدمی شمار به هاآالینده جریان هدایت
 فرم گیریشکل در کنندهتعیین نقش که ستا شهر اصلی عناصر موقعیت بررسی هوا، کیفیت و شهر فرم ارتباط مفهوم به دستیابی راستای

 در رواین از .هابزرگراه و صنعتی واحدهای مسکونی، واحدهای از عبارتند عناصر این .گذارند تاثیر نیز هوا آلودگی در عالوه هب و دارند شهر
 بوده توجه مورد همواره اقلیمی و عماریم هایجنبه لحاظ از که ایران مهم شهرهای از یکی عنوانبه سمنان گرفتن نظر در با حاضر پژوهش

 نقلیه وسایل و صنعتی واحدهای مسکونی، واحدهای منظر سه از شهر این در شده منتشر کربن تولید میزان پیرامون بررسی به ،است
 با .است شده انتخاب Caline4 مدل و Gauss مدل شده،شناسایی تحلیلی ابزار و هامدل میان از راستا این در .است شده پرداخته موتوری
 و مطالعه مورد محدوده در مسکونی واحدهای از اکسیددیکربن گاز پراکنش میزان مذکور هایمدل از آمده دستبه هایداده از استفاده
 آالینده هایواحد محاصره در شهر این که دهدمی نشان حاصله نتایج .است شده محاسبه فروسیلیس کارخانه همچنین و آن مجاور بزرگراه

 سوی از .است شده مسکونی مناطق به کربن نفوذ گسترش به منجر شهر مجاورت در هابزرگراه و صنعتی هایفعالیت تمرکز و دارد قرار
 مصرف سطح افزایش به منجر اقلیم با نامتناسب هایطراحی که دهدمی نشان مسکونی مناطق از یافته انتشار کربن میزان محاسبه دیگر

 .است شده کربن، انتشار سطح افزایش تبع به و فسیلی ایهسوخت
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 سرآغاز
 زمین سطح شدن گرم که دهدمی نشان اقلیمی هایبررسی
 اخیر هایسال در دارد. کربن انتشار افزایش با خطی یرابطه

 که شده تبدیل جدی مشکالت از یکی به زمین یکره گرمایش
 که دارد وجود سیاریب شواهد است. مواجه آن با جهانی جامعه
 انسانی هایفعالیت جهانی یشگرما اصلی عامل کندمی ثابت
 یدهه خراوا در .(Awanthi & Navaratne, 2018) است

 چهار تقریبا اکسیدکربندی سالیانه انتشار مقدار میالدی 1112
 گاز این تمرکز میزان امروزه و بود 1192 سال در آن مقدار برابر

 گذشته سال هزار 162 در خود سطح باالترین به زمین اتمسفر در
 تراکم مراکز شهرها .(Shayan & Ara, 2002) است رسیده
 که این وجود با آیند.می شمار به رژیان مصرف و جمعیت باالی

 59 به نزدیک کنند،می اشغال را زمین کره سطح از درصد 2 تنها
 از درصد 82 از بیش و نمایندمی مصرف را جهان انرژی از درصد

 .(Feng & zhang, 2012) کنندمی تولید را ایگلخانه گازهای

 در تیصنع هایفعالیت از بسیاری که است دلیل بدان امر این
 و انرژی مصرف با مستقیم طوربه اساسا که افتدمی اتفاق شهرها
 سریع رشد همچنین هستند. ارتباط در ایگلخانه گازهای انتشار
 مستقیم رابطه توسعه حال در کشورهای در موتوری نقلیه وسایل

 گسترش (.Shen et al., 2018) دارد شهرنشینی نرخ با
 را تغییراتی نیز ایمنطقه و محلی اقلیم در تواند،می شهرنشینی

 یک است ممکن اقلیمی تغییرات این با زمانهم کند. ایجاد
 گسترده مهاجرت نظیر اجتماعی -اقتصادی تحوالت سلسله

 طبق (.Dehghan, 2003)بیفتد اتفاق نیز شهرها به روستاییان
 تولیدکننده اول، کشور 32 جز ایران جهانی بانک یگفته
 گزارش اساس بر .آیدمی رشما به جهان در اکسیددیکربن

 9/1 ایران در اکسیدکربندی تولید میزان آمریکا انرژی سازمان

 میزان آمار همین اساس بر .است درصد 23 آمریکا در و درصد
 با برابر 2223 سال در آمریکا کشور در اکسیدکربندی تولید

 در ،ستا بوده ملی ناخالص تولید دالر هزار هر ازای به تن 96/2
 گزارش تن 18/0 سال همان در ایران برای رقم این که حالی

 ایران در اکسیددیکربن انتشار میزان 2210 سال در .است شده
 PBL Netherlands) است بوده تن مگا 622

Environmental Assessment Agency, 2015). طبق 
 گرم و اقلیمی تغییرات با مقابله برای گرفته صورت هایبررسی
 2292 سال تا ایگلخانه گازهای انتشار زمین، یکره شدن

 کشورهای در رقم این که ،یابد کاهش درصد 92 به دبایمی
 بر تمرکز .(Shen et al., 2018) است درصد 82 یافته توسعه
 بین هیات با 1181 سال در اقلیمی تغییرات جهانی اثرات کاهش
 سازمان یمعاهده آن پی در که شد آغاز (1)اقلیمی تغییرات دولتی

 برگزار 1112 سال در +22 ریو اجالس و (2)اقلیمی تغییرات ملل
 نخستین عنوانبه کیوتو پروتکل 1110 سال در سپس .شد

 دهه دو .شد معرفی جهان ایگلخانه گازهای کاهش عهدنامه
 هیات بیانیه ارزیابی ات تاثیر دومین پاریس نامهموافقت در بعد،
 ارایه آن نتیجه که شد بندیجمع اقلیمی تغییرات دولتی بین

 است بوده ایگلخانه گازهای انتشار کاهش برای راهنمایی
(Hasyimi & Azizalrahman, 2018). اخیر هایسال در 

 با مواجهه در را متنوعی هایسیاست جهان سراسر در شهرها
 از برخی که اندنموده معرفی آمده پدید زیستیمحیط مشکالت

 هاایده این .کربنکم شهر و اکوسیتی سبز، شهر از رتندعبا هاآن
 اندبوده موثر آن از ناشی سو ات تاثیر و کربن انتشار کاهش در
(Hu, 2017). نفر میلیارد 1 از بیش با چین کشور مثال عنوانبه 

 زیستیمحیط هایآلودگی افزایش در توجهیقابل رشد جمعیت
 تسریع را روند این نیز نچی فعال اقتصاد و داشته زمین یکره

 1112 پایان هایسال از چین کشور رواین از است. کرده
 را ایگلخانه گازهای تولید کاهش برای کاربردی هایسیاست

 شهرهای از یکی عنوانبه شنژن شهر ترتیببدین نمود. آغاز
 و حمل در ویژهبه گرفت. قرار توجه کانون در چین، پرجمعیت

 از و یافت گسترش باالیی سرعت با که عمومی بخش نقل
 رسید. 2219 سال در عدد 19122 به 2229 سال در عدد 8023

 گسترش برای توجهیقابل گذاریسرمایه شنژن حال همین در
 به 2229 سال در کیلومتر 22 از و داد انجام مترو خطوط طول
 118 و خط 8 مجموع در و رسید 2219 سال در کیلومتر 155

 انرژی مصرف کاهش به هاتوجه ترتیببدین .دش احداث ایستگاه
 نخستین از یکی عنوانبه شنژن و شد معطوف کربن تولید و

 2228 سال در کربن تولید کاهش منظوربه چین شهرهای نمونه
 جدید نوع ترتیببدین .(Dong et al., 2018) شد انتخاب

 در مهمی موضوع به کربنکم شهر عنوان با شهرنشینی
 انتشار کاهش آن هدف که است شده تبدیل خیرا هایپژوهش

 صنایع، ساختار بهبود همچون هاییاقدام گرفتن نظر در با کربن
 دوستدار هایانرژی از استفاده انرژی، ذخیره صنایع، جاییجابه

 به رسیدن برای اصلی ابزار .است پایدار نقلوحمل و زیستمحیط
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 ریزیبرنامه و طراحی هب توجه انرژی، استاندارد توسعه اهداف این
 ,.Sarker et al) است عمومی نقل و حمل بهبود و شهری

2018). 
 و یافته افزایش کربن نتشارا کاهش راستای در هاهمطالع هامروز
 و نقل و حمل اقتصاد، شهرسازی، همچون بسیاری هایهحوز

 کاهش منظوربه عملی راهکارهای و است نموده دخیل را انرژی
 ایگلخانه گازهای دتولی کاهش و فسیلی یهاسوخت مصرف

 با (Birge & berger, 2019) مثال عنوان به .است شده ارایه
 ارزیابی به عربی متحده امارات ابوظبی شهر هایمحله بررسی
 منظوربه ممکن سناریوهای یارایه و ایگلخانه گازهای انتشار

 اند.داختهپر کربن بدون هایمحله به دستیابی و آن انتشار کاهش
 منازل طراحی بهبود که دهدمی نشان پژوهش این نتایج

 تجدیدپذیر هایانرژی از استفاده درصد، 01 تا 5/33 از مسکونی
 ارتقای و فضا یکپارچه طراحی به توجه درنهایت و درصد 1/18

 انتشار کاهش بر درصد 0/11 هافناوری و تکنولوژی سطح
 ,Guan) دیگر پژوهشی رد اند.بوده موثر ایگلخانه گازهای

 کربنکم نقل و حمل به وابسته شهری اشکال بررسی به (2019
 در محله 02 بررسی با و اندپرداخته چین شهرهای هایمحله در

 و حمل سیستم انتخاب در موثر هایشاخص چین چنگدو شهر
 افراد اکثر پژوهش این نتایج طبق اند.نموده ارایه را کربنکم نقل

 رویپیاده و دوچرخه از استفاده بررسی مورد هایمحله در خانواده
 محله یک در هاکاربری تنوع همچنین اند،دادهمی ترجیح را
 بودهن موثر کربنکم نقل و حمل سیستم نوع انتخاب در تنهاییبه

 ارتباط کاهش بر پراکنده هایمحله گسترش نهایت در و است
 کربنکم نقل و حمل هایسیستم انتخاب در و بوده موثر فضایی

 صورت پژوهش در نیز (Yang, 2016) است. داشته منفی تاثیر
 چین در شهری محالت از نوع 6 بررسی به 2216 سال در گرفته

 فرم به توجه با هاساختمان انرژی مصرف میزان و اندپرداخته
 آمدهدستبه نتایج طبق اند.داده قرار بررسی مورد را شهر

 بر هاآن تراکم میزان و هاساختمان تفاعار همچون متغیرهایی
 باال تراکم با مسکونی مناطق و است موثر انرژی مصرف
 نهایت در که دارند همراه به را انرژی مصرف در جوییصرفه
 هایپژوهش در ند.شومی کربنکم محالت گیریشکل به منجر

 (Janzadeh & Zandieh, 2016) ،نیز ایران در گرفته صورت
 بدون همسایگی واحد یک طراحی سنجیامکان به پژوهشی در

 گرفته صورت هایبررسی طبق اند.پرداخته قزوین شهر در کربن
 درصد 02 از بیش مصرف با ساختمان بخش پژوهش این در

 دارد. انرژی مصرف میزان تعیین در ایعمده سهم کشور انرژی
 ب،مناس حرارتی هایعایق از استفاده با که دهدمی نشان نتایج
 به ترتیببه توانمی هاساختمان در طبیعی یتهویه و بانسایه

 کرد. جوییصرفه انرژی مصرف در %12 و %1/2 ،%33 میزان
 به رو فسیلی هایانرژی مصرف ایران کشور در وجود این با

 لوسای افزایش ،جمعیت افزایش نهمچو عواملی .است افزایش
 هاییهکارخان سیسات و ایجاد ،مسکونی واحدهای افزایش ،نقلیه

 انرژی شانمصرفی انرژی منبع همچنین و شاناولیه مواد که
 هایفناوری و دانش از و است و...( نفت ،گاز )مانند فسیلی
 ساخت همچنین و کنندمی استفاده صنعتی مواد تولید در قدیمی

 که منازلی ساخت و دارند باالیی سوخت مصرف که خودروهایی
 دهش سبب باالست هاآن در انرژی اتالف میزان و نبوده استاندارد

 بیان توانمی .یابد افزایش شدتبه فسیلی هایسوخت مصرف تا
 وجود خورشیدی، کمربند بر ایران قرارگیری به توجه با نمود

 بودن دارا دریا، سواحل و کویر حاشیه ها،کوهپایه در باد جریان
 در مثبت هایلپتانسی هرکدام که متنوع هوایی و آب هایاقلیم

 کاهش منظوربه گرفته صورت هایاقدام آیند،می شمار به طراحی
 در کوچک مقیاس در و است راه آغاز در هنوز شهرها آلودگی
 انرژی از استفاده همانند .است شده اجرا مختلف مناطق
 در انرژی مصرف کل از %1 از کمتر هنوز ایران در که پذیرتجدید
 بناهای تک در پایدار معماری یریکارگبه یا و است کشور

 اجرایی هایاقدام دبایمی کنونی شرایط بهبود منظوربه مسکونی.
 سطح در شهری ریزیبرنامه به نیاز راستا این در شود، داده تعمیم
 تبعات کاهش هایراه از یکی .شودمی احساس کالن
 و منطقه اقلیم به توجه فسیلی هایسوخت زیستیمحیط
 تجربیات که این وجود با .است شهری طراحی در آن هایویژگی

 پایین ایران در زیستیمحیط هایآالینده کاهش یزمینه در
 شده انجام ایران در اندک چند هر هاییاقدام حاضر حال در است،
 2211 سال در که (3)جوان شهرهای یپروژه مثال عنوانبه ،است

 تهران در انرژی از بهینه وریبهره با سازیساختمان موضوع با
 برای ریزیبرنامه امکانات آن طی که است ایپروژه .شد آغاز

 تهران جنوب یشهرها یحومه در جدید هایکشهر ساخت
 شده بررسی انرژی از بهینه وریبهره با هشتگرد( جدید )شهر
  .است
 است آن نمایانگر ایران در حوزه این علمی هایهمطالع به نگاه
 و است اندک شهری طراحی مقیاس در مطالعات حجم که

 چگونگی ینهزمی در شهر طراحان برای روشنی راهنمای
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 شهری فضاهای در کربن تولید میزان بر فرم طراحی اثرگذاری
 نمونه بررسی با است آن بر مقاله این مبنا این بر ندارد. وجود

 شهری فضاهای در کربن میزان تحلیل یزمینه ،مناسب موردی
 شهر فرم یسازنده اصلی عناصر برخی گذاری اثیرت چگونگی و

 بر را هابزرگراه و صنعتی واحدهای مسکونی، واحدهای همچون
 هدف این به دستیابی برای دهد. قرار بررسی مورد موضوع این

 و هوا آلودگی تاثیر تحت اخیر هایسال در که مناطقی از یکی
 گرفته قرار بررسی مورد منظوربدین ،گرفته قرار کنندهآلوده صنایع
 سمنان، استان مرکز که است سمنان شهر محدوده این .است
 در سمنان شهر .آیدمی شمار به ایران مهم هایاستان از یکی
 پایتخت عنوانبه تهران برای جایگزینی عنوانبه اخیر هایسال
 امروزه ،هاآلودگی افزایش شدتبه توجه با است. شده مطرح نیز

 و صنایع توسعه استان، این مهاجرپذیری و یتجمع افزایش روند
 ضرورت بر گذشته سال چندین در ترافیک و خودروها افزایش نیز

 کیدات هوا آلودگی افزایش از جلوگیری برای مناسب تدابیر اتخاذ
 حال در استان این سمنان، زیستمحیط سازمان از نقل به د.دار

 از باالتر که نقاط برخی در صنایع اکمتر و است شدن صنعتی
 زیستمحیط آلودگی اصلی عوامل از است محیط پذیرش ظرفیت

 سمنان استان در جمعیت رشد .رودمی شمار به استان این در
 احتمال داشت، خواهد دنبال به را محیط و هوا آالیندگی افزایش

 لمسای نکردن رعایت صورت در آینده هایسال در دردا
 لحاظ به آلوده یهااستان جمع به نیز سمنان زیستیمحیط
 هاییچالش چنین آیدمی نظر به .شود اضافه زیستیمحیط

 جهت مناسب موردی نمونه یک عنوانبه را سمنان تواندمی
 ایران در کربن تولید میزان بر شهری طراحی گذاری تاثیر تحلیل
 قراردهد. رو پیش

 

  کربنکم شهر ریزیبرنامه در تحلیل هایمدل
 میزان محاسبه منظوربه بسیاری ایهمدل حاضر حال در

 ناخالص تولید انرژی، مصرف میزان با هاآن ارتباط و هاآالینده
 در هامدل این از برخی .دارد وجود ... و شهری طراحی داخلی،
 این به توجه با .باشندمی جهانی مقیاس با مرتبط و کالن سطح

 شهری طراحی برای راهی یافتن درصدد حاضر پژوهش که
 در کالن مباحث نمودن عنوان کهجاییآن از و است کربنکم

 هایریزیبرنامه اعمال فرض با گنجد،نمی پژوهش این ساختار
 هایمدل پیرامون توضیح به ادامه در هدفمند ساختار با صحیح
  شده رداختهـپ باشند،می کربنکم شهر طراحی بر موثر که شهری

 :است

 
 (4)رپایدا هایسیستم یکپارچه مدل  -

 گیریاندازهبرای  ابزاری فقطنه پایدار هایسیستم یکپارچه مدل
 یاری برای بلکه توسعه هایپروژه کربن کاهش میزان و پایداری
 هایپروژه در گیریتصمیم جهت دهندگانتوسعه به رساندن

 به نیز شدهمشخص گذاریسرمایه مبالغ به توجه با استراتژیک
 تکنولوژی آب، انرژی، تحرک، چون مفاهیمی و رودمی کار

 اثرات و شناسیبوم فرهنگی، -اجتماعی هایدارایی ساختمان،
 که است ایچندمرحله فرآیندی مدل این شود.می شامل را کربن

 هاهزینه و سود وتحلیلتجزیه و سازیمدل هایتکنیک از
 و پایداری مدافع کلی هایسیستم آن خروجی و کندمی استفاده

 دهندهتوسعه طریق بدین است. کربن کاهش یهااستراتژی
 حداقل به پایداری، نهایی برنامه زیستیمحیط هایارزش تواندمی

 یک توسعه ،آمدهدستبه منافع به نسبت هاهزینه رساندن
 پایدار جدید جامعه یک وضعیت به دستیابی و کربنکم استراتژی

 را کربن میزان کاهش در راهکار بهترین و کند سازیبهینه را
 .(Sofian et al., 2015)نماید انتخاب

 
 (5)پایدار انرژی کاربردی طرح مدل -

 سند یک عنوانبه پایدار انرژی اجرایی طرح مدل 2212 سال در
 امضا تعهد به توانمی چگونه اددمی نشان که شد ارایه کلیدی

 انتشار کاهش هدف .یافت دست 2222 سال تا شده
 درصد، 22 میزان به 2212 سال تا 1112 سال از اکسیددیکربن

 82 میزان به 2292 سال تا و درصد 02 میزان به 2222 سال تا
 برای پرسشنامه از حاصل نتایج از مدل این در .است درصد

 محلی مقامات توسط هافرصت و عمل هایزمینه بهتر شناسایی
 هایاستراتژی و شودمی استفاده اکسیددیکربن کاهش هدف با

 و ثابت سند یک مدل این شود.می گرفته نظر در بلندمدت
 به نیاز و کندمی تغییر شرایط با بلکه نیست ناپذیرانعطاف

 که است ذکر به الزم دارد. طرح در منظم صورتبه تجدیدنظر
 هر یا انتشار میزان کاهش برای شده گرفته نظر در هایفرصت
 شود. یدتای محلیهای مقام توسط دبایمی جدید ایتوسعه پروژه
 انتشار کاهش هدف با موثرهای اقدام بر مذکور مدل
 تمرکز کاربران توسط انرژی مصرف میزان و اکسیددیکربن

 و خصوصی بخش دو به مربوطههای اقدام بنابراین کند،می
 در اقداماتی اعمال با محلی مقامات ند.شومی تقسیم عمومی
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 مطلق میزان کاهش بر ... و تجهیزات و امکانات ساختمان، زمینه
 ( ,Cornwall Councilگذارند تاثیر اکسیددیکربن یسرانه و

(2013. 
 
 کربنکم شهر ریزیبرنامه مفهومی مدل  -

 شهر ساخت» عنوان تحت خود ینامهپایان در یو تینگ
 سویبه :ایمنطقه اراضی کاربری ریزیبرنامه طریق از کربنکم

 و تعریف به «پایدار هتوسع برای مناسب شهری توسعه مدل
 ریزیبرنامه به توجه با کربنکم شهر عملکردی مدل توسعه

 کربنکم شهر معیار پنج مدل این طبق پردازد.می اراضی کاربری
 از: اندعبارت که باشندمی آلایده ریزیبرنامه خروجی عنوانبه

 و روحی آسایش انسان، سالمت طبیعی، سیستم با هماهنگی
 .محورعدالت جامعه و زندگی قابل شدهختهسا محیط ذهنی،

 باشندیم اکوسیستم یک از بخشی انسانی جوامع دیگرعبارتبه
 تعادل و هماهنگی و کنند رعایت را زیستیمحیط اصول باید که
 به مصرف آن در که است شهری کربنکم شهر کنند. رعایت را

 فهد و رسدمی حداقل به تولید ،گیردمی صورت ضرورت میزان
 .(Wei, 2011) است زباله تولید کاهش و مواد بازیافت

 

 تحقیق روش
 که دهدمی نشان مذکور هایمدل از شده انجام هایبررسی
 و اندنموده تمرکز آالینده گازهای تولید میزان بر هامدل همگی
 دهندهنشان که شهری طراحی حوزه در کاملی مدل ترتیببدین
 باشد، هاآالینده پراکنش نوع در وسازساخت نوع و محیط نقش
 از استفاده با تا شده سعی پژوهش این در رواین از ، ندارد وجود

 در را وسازساخت نوع کمی و علمی روش به مرتبط افزارهاینرم

 اصلی عامل سه منظوربدین . نمود بررسی هاآالینده تولید میزان
 از: نداعبارت که شد گرفته نظر در شهر در کربن تولیدکننده
 موتوری. نقلیه وسایل صنعتی، واحدهای مسکونی، واحدهای

 از مسکونی واحدهای از کربن انتشار میزان بررسی برای
 هایسازمان از آمدهدستبه اطالعات و المللیبین هایسایت

 سرانه آوردن دست به برای گاز و برق سازمان همچون ربطذی
 محاسبه منظوربه نکرب تولید و مسکونی منازل در انرژی مصرف
 است. شده استفاده روزانه هایفعالیت از ناشی کربن میزان

 از سمنان شرق در آالینده یکارخانه وجود دلیل به همچنین
 مدل و کربن انتشار نحوه محاسبه منظوربه فلوئنت افزارنرم

 استفاده مختلف فواصل در آن غلظت یمحاسبه برای گاوس
  است. شده

 موتوری نقلیه وسایل از ناشی کربن محاسبه برای دیگر سوی از
 نظر در مطالعه مورد محدوده مجاور در تهران -مشهد بزرگراه نیز

 اختصاصی مدل که CALINE4 مدل از که است. شده گرفته
 برای گاوسی مدل همچنین و است هابزرگراه در کربن انتشار
 نسل نسومی مدل این است. شده استفاده آن غلظت میزان تعیین

 ونقلحمل دپارتمان در که است خطی منبع هوای کیفیت مدل از
 غلظت برآورد منظوربه تواندمی و است یافته توسعه کالیفرنیا
 مدل یک شود. استفاده هابزرگراه ترافیک از ناشی یهاآالینده
 یا و پل روی باد، مسیر در هوا آلودگی غلظت تعیین برای گاوسی
 شودمی استفاده عارضه بدون هایزمین ویر بر بزرگراه از قطعی

 موارد کند.می بندیدسته را بزرگراه باالی در هاآالینده غلظت و
  است. شده بندیجمع (1) شکل در شده ذکر

 
 پژوهش روش (:1) شکل
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  مطالعه مورد محدوده

 تهران استان شرق در که ایران، هایاستان از یکی سمنان استان
 شکل شهر این تا شده سبب منطقه این وپوگرافیت نوع دارد. قرار

 و هوا آلودگی مستعد را آن امر همین که بگیرد خود به ایکاسه
 ایجاد زمستان در ایکاسه شکل این .است نموده وارونگی پدیده

 آلودگی تجمیع و شده سبب را شهر روی به سرد هوای سکون
 گرد ریز یهاکانون وجود به توجه با آالینده، گازهای و ذرات

 در موجود صنعتی آلودگی و نقلیه وسایل از ناشی آلودگی طبیعی،
 باقی هاساعت شهر روی بر صنعتی هایکانون پراکنش

 کیفیت طورکلیبه .(Farhang & mirrahmati, 2013)بماند
 توسعه .است کنندهنگران آن آینده ولی نیست آلوده سمنان هوای

 از بیش صنایع تراکم یشافزا و شهر اطراف در صنعت نامناسب
 وجود سمنان، شرق در صنعتی شهرک ایجاد ،ظرفیت میزان

 شمال در ماسه و شن و کاشی و گچ آسفالت، یهاکارخانه
 تعدد سمنان، جنوب در اعال صنعتی یناحیه وجود سمنان،
 صنعتی نواحی نزدیکی و سمنان جنوب در آجر تولید یهاکارخانه
 در سمنان شهر که است ینا دهندهنشان السجرد و سرخه

 د.دار قرار آالینده واحدهای یمحاصره
 در جمعیت لحاظ از استان این شهرسازی و راه وزارت آمار طبق
 21 رتبه در سرویس تعداد ازنظر ولی داشته قرار 21 رتبه در کشور

 میان این در است.گردیده واقع 23 رتبه در مسافر تعداد نظر از و
 سمنان شهر به بزرگ شهرهای از رسیدست مسیرهای ترینمهم
 این گذرد.می سمنان شهر از که است مشهد -تهران اصلی راه

 و است کشوری مسیرهای ترینپرتردد از یکی عنوانبه مسیر
 و نوروزی تعطیالت مذهبی، اعیاد چون خاص ایام در خصوصبه

 عاملی خود که یابد،می افزایش آن تراکم و ازدحام میزان تابستانی
 و سمنان سمت به تردد مسیرهای در هااتومبیل افزایش در وثرم

 محالت در خصوصبه هوا آلودگی سطح افزایش همچنین
 هاهمطالع به توجه با .است شهریبین مسیرهای مجاور مسکونی

 عنوانبه سمنان شرقشمال محدوده گرفته، صورت هایبررسی و
 بیشتر تاثیر تحت که شد انتخاب مطالعه مورد محدوده
 در .است زابیابان هایکانون و صنایع استقرار از ناشی هایآالینده
 مسکن یپروژه از بخشی موردنظر یمحدوده در کنونی شرایط

 مجاورت دیگر گذارتاثیر مهم عامل .است اجرا حال در مهر
 این .است تهران -مشهد بزرگراه با مطالعه مورد یمحدوده
 عبور موردنظر محدوده جاورتم از که سمنان شهر اصلی شریان

 جاییجابه از ناشی هوا آلودگی میزان بر عمده طوربه که کند،می
 عناصر موقعیت (2) شکل افزاید.می سفر حال در هایاتومبیل
 .دهدمی نمایش را مطالعه مورد یمحدوده به نسبت آالینده

 

 
 سمنان شهر دره ی مورد مطالعمحدوده به نسبت آالینده عناصر موقعیت (:2شکل)

 

 هایافته و نتایج

 مسکونی بخش هایآالینده پراکنش

 برق شرکت خصوصبه  مربوطه هایسازمان آمار به توجه با
 سازمان و آمار یاداره و فاضالب و آب شرکت سمنان، ایمنطقه

 محاسبه برای نیاز مورد یپایه اطالعات ،سمنان شهر شهرداری
 در فسیلی سوخت مصرف از اشین اکسیددیکربن انتشار میزان

 کارگیریبه با بعد مرحله در .است شده آوریگرد هاسکونتگاه
 برکلی دانشگاه توسط شدهارایه سایت همچون معتبر هایسایت
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 ( ,CoolClimate Carbon Footprint Calculator کالیفرنیا

 .شودمی محاسبه یافته انتشار اکسیددیکربن میزان 2013)
 ورود با است شده داده نشان نیز زیر شکل در که گونههمان
 مسکونی بخش در برق و گاز مصرف میزان چون هاییداده

 را بخش این در اکسیددیکربن میزان مطالعه مورد محدوده
 حال در که دهدمی نشان حاصله نتایج .نمود محاسبه توانمی

 زا هستند. ساکن مطالعه مورد یمحدوده در خانوار 3682 حاضر
 (1) جدول در مربوطه هایسازمان از آمده دستبه نتایج طریق

 مترمکعب 220 معادل میانگین طوربه برق و گاز یماهانه مصرف
 تولید به منجر که است خانوار هر برای ساعت کیلووات 182 و

 سال یک در تن 01/3209 میزان به جمعا اکسیددیکربن
 .شودمی

 

 ردنظرمو محدوده مشخصات (:1) جدول
 ( مطالعه مورد پایه)محدوده اطالعات

 هکتار 30/33 محدوده مساحت

 هاکاربری مساحت

 مترمربع 82922 مسکونی

 مترمربع 11266 تجاری

 مترمربع 30233 سبز فضای

 12121 آموزشی

 نفر 0255 ساکنین تعداد

 طبقه 0 خانه 232 مسکونی هایخانه

 خانوار 3682 خانوار تعداد

 60/3 وارخان بعد

 مترمربع 182 تفکیکی قطعات با درصد 122 حداکثر ساختمانی تراکم

 روزشبانه در لیتر 056 آب مصرف سرانه

 روز در گرم 688 زباله تولید سرانه

 خانوار هر ماهانه مصرفی انرژی متوسط
 مترمکعب 220 گاز

 Kwh 182 برق

 در خانوارها کل اکسیددیکربن انتشار میران
 )ماهانه( ونیمسک بخش

 T2081 گرمایش)گاز(

 T01/996 برق

 

 اخیر، سال 15 در ایران و جهان در طبیعی گاز تقاضای رشد
 انرژی سبد در آن نفوذ سرعت و بوده خام نفت از بیش همواره
 ایمالحظه قابل رشد از طبیعی، گاز عظیم پشتوانه با کشور

 درصد 61 از شبی حاضر حال در که طوریبه ،است شده برخوردار
 تشکیل طبیعی گاز را کشور هیدروکربوری هایسوخت انرژی سبد
 است. آن روزافزون تقاضای یدهندهنشان امر این که ددهمی

 کشور سومین به را ایران مصرف، غیرمتعارف رشد که این ضمن

 میان این در .استکرده تبدیل جهان طبیعی گاز کنندهمصرف
 محسوب طبیعی گاز اصلی نمتقاضیا از یکی خانگی، بخش

 گاز حجم در بخش این نقش به توجه با ،بنابراین .شودمی
 به تاثیر انرژی، منبع این محدودیت به توجه با نیز و مصرفی
 (& Abbasi دارد اکسیددیکربن میزان افزایش در سزایی

.(Kazem dehbashi, 2010 فسیلی هایسوخت از استفاده 
 باال مصرف و دسترسی سهولت دلیل به مسکونی بخش در ویژهبه
 از یکی مصرف برای پرهزینه و پیچیده تکنولوژی به نیاز عدم و

 مصارف .است هوا اکسیددیکربن تولید افزایش اصلی عامالن
 یا وپزپخت مثالعنوانبه ،اندهمراه سوختن با عموما نگیخا

 کنند.می بازی را اصلی نقش فرایند این در که گرمایش
 محدوده در است، شده داده نشان (3) شکل در که نهگوهمان
 در فسیلی سوخت و انرژی مصرف میزان به توجه با بررسی مورد
 مراتببه فسیلی هایسوخت بخش در اکسیددیکربن تولید ماه

 به باال نیاز و منطقه اقلیم نوع آن عمده دلیل که است، بیشتر
 سال گرم و سرد فصول در سرمایشی و گرمایشی هایسیستم

 .است
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  مطالعه مورد محدوده در انرژی مصرف و اکسیدکربندی تولید (:3شکل)

  
 

 سمنان شرق فروسیلیس کارخانه از ناشی کربن پراکنش

 به سمنان جاده 11 کیلومتر در واقع ایران فروسیلیس کارخانه
 51 زیربنای با و مترمربع هزار 922 مساحت به زمینی با دامغان

 و فروسیلسیوم تن هزار 29 ظرفیت با و مترمربع 051 و هزار
 در که است کاره ب مشغول سیلیکا میکرو پودر تن هزار هشت

 .دارد قرار صنعتی شهرک محل و سمنان شرق
 محل که دهدمی نشان امر مسئولین توسط شدهانجام هایبررسی
 در و است بودهن درستی انتخاب ابتدا از سمنان صنعتی شهرک
 در و نشده رعایت سمنان پایدار توسعه اصول محل این انتخاب
 با کند، رشد شکل همین به شرق سمت از سمنان کهصورتی
 قزوین و اراک همانند شهر این صنعت، بخش آالیندگی افزایش

 ترینشرقی در مطالعه مورد محدوده کهآنجایی از .شودمی آلوده
 سمنان شهر اخیر هایتوسعه جز و دارد قرار سمنان شهر قسمت

 هایآالینده از را نامطلوب تاثیر بیشترین ،شودمی محسوب
 اطالعات به توجه با .کندمی دریافت سمنان شرق هایکارخانه

 گازهای سمنان، شهر زیستمحیط سازمان از آمده دستبه
 این باشند.می ریزگردها و هاآالینده شامل هادودکش از خروجی

 است ذکر به الزم است. شده داده نشان (2) جدول در اطالعات
 اکتبر 6 تاریخ در روزرسانیبه آخرین طبق موجود درصدهای که

 .است 2210

 

 (Farhang & mirrahmati, 2013) فروسیلیس کارخانه دودکش از ناشی هایآالینده درصد (:2) جدول
 3 شماره دودکش 2شماره دودکش 1 شماره دودکش نتایج و سنجش مورد فاکتورهای

2oC)%( 66/0 6/9 61/0 

Co(PPM) 61 50 81 

2No(PPM) 6/2 1/1 9/2 

No(PPm) 31  21 28 

2So(PPm) 2  1 2 

 6/121 6/112 8/112 (گرادسانتی خروجی)درجه از دمای

 
 جریان تحلیل به نیاز آالینده، گازهای جریان سازیمدل منظوربه
 رکتح جهت ترتیببدین تا .است جهت و شدت نظر از باد

 با .شود تعیین سمنان سمت به فروسیلیس کارخانه از هاآالینده
 وتحلیلتجزیه سمنان هواشناسی ایستگاه اطالعات به توجه

 زمستان اواخر از شرقی شمال جبهه باد جریان حداکثر باد جریان
 نتیجه در و دارد ادامه خرداد ماه در خصوصبه فروردین اواخر تا

 موردنظر محدوده به هاآالینده حد بیشترین زمان مدت این طی
 جبهه در باد سرعت میانگین موجود اطالعات به باتوجه رسد.می

 منظوربه .است شده گرفته نظر در ثانیه بر متر 5/0 شرقی شمال
 از استفاده با موردنظر محدوده در باد جریان نحوه دقیق تحلیل

 گونههمان .است شده سازیشبیه موردنظر محله فلوئنت افزارنرم
 کمتر سرعت با معابر راستای در باد جریان است مشهود که
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 و است بیشتر معابر عرض که هاییقسمت در و کندمی حرکت
 افزایش باد جریان سرعت دارد وجود ترگسترده خالی فضاهای

 عبور معابر راستای از که است ایگونهبه باد حرکت یابد.می
 داخل به را جبهه این از ورودی هایآلودگی ترتیببدین و کندمی

 کشاند.می معابر
 از شدهاستخراج تئوری هایمدل کمک به تحلیلی هایروش در

 از خروجی گازهای انتشار نحوه سیال، جریان بر حاکم معادالت
 به توانمی هاآن پرکاربردترین از که شودمی سازیشبیه دودکش

 و جوی شرایط به توجه با روش این در کرد. اشاره وساگ مدل
 ضرایب باد، سرعت و هوا پایداری به توجه با که مرتبط هایگراف

 هاآالینده غلظت میزان دهند،می ارایه را تئوری معادله در موردنیاز
 & Ebrahimi) شودمی استخراج میدان از نقطه هر در

Jahangirian, 2013.) میزان تحلیل منظوربه حاضر پژوهش در 
 مدلی که مدل این از مطالعه مورد محدوده به شدهمنتقل کربن

 .است شده استفاده ،است ساده کارکرد دارایبه نسبت  و عددی
  .شودمی محاسبه زیر صورتبه مدل این
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 غلظت C باد، سرعت U آالینده، هر انتشار دبی Q معادله این در
 موثر ارتفاع H معین، Z و X، Y، H با نقطه هر در آالینده هر

 گاز توده ارتفاع و فیزیکی ارتفاع مجموع با است برابر که دودکش

 Zو عمودی انتشار ضریب Yدودکش، دهانه در خروجی
 و شده انجام هایبررسی به توجه با هستند. افقی انتشار ضریب
 از و هاکارخانه دودکش از منشعب هایآالینده غلظت تحلیل
 (0) شکل در که گونههمان آمده دستبه نتایج بندیجمع طریق

 منبع از فواصلی در هاآالینده غلظت میزان است شده مشخص نیز
 آن از پس و برسد بحرانی نقطه به تا یابدمی افزایش تولید
 از تابعی بحرانی نقطه این شود.می کاسته آن میزان از رفتهرفته

 این تغییر صورت در که است دودکش موثر ارتفاع و باد سرعت
 یابد.می تغییر نیز هاآالینده کنشپرا بحرانی سرعت فاکتورها

 
  فلوئنت افزارنرم با کارخانه دودکش از ندهیآال انیجر یسازهیشب (:4شکل)

 
 

 بودن برابر فرض با مختلف فواصل در اکسیددیکربن گاز غلظت
  محاسبه (3) جدول در دودکش سه هر از هاآالینده انتشار میزان
 سالمت ملی سازمان توسط شده منتشر اطالعات طبق .است شده

 8 دراکسیدکربن دی غلظت متوسط (6)امریکا شغلی ایمنی و
 PPM9222 (9/2%) از نباید بزرگسال افراد برای کاری ساعت
 ه(دقیق 12 از )کمتر کوتاه مدت در مجاز مقدار حداکثر .شود بیشتر

 PPM 32222 (%3) است، شده اعالم سازمان این توسط که
 میزان حداکثر مسکونی مناطق در و کاری فضای از خارج است.
معموال  باز فضای و تازه هوای در کربناکسیددی حجم مجاز

 هاساختمان داخل در رقم این کهاست  PPM 382 از ترپایین
 سطح باشد، شتهدا مطبوع تهویه که ساختمانی وشود می بیشتر

 وجود این با .است 1222ا ت PPM622 بین آن کربناکسیددی
 مورد معمول بازهد بایمیبنابراین،  نشده تعیین مشخصی استاندارد

 مجاز سطح ازاکسیدکربن دی غلظت افزایش گیرد. قرار توجه
 غلظت شود.می گلو و چشم سوزش خستگی، سردرد، به منجر

 اتیح و یسالمت یبرا دکربنیاکسید 0%(PPM 0222) از شتریب
 آثار نیز کربن مونوکسید گاز میان این در .است خطرناک اریبس

 در Co وجود سازد،می وارد انسان سالمت بر بسیاری مخرب
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 رساندن در که هموگلوبین مقدار از است قادر تنفسی هوای
 در ییجز اختالالت سبب و بکاهد دارد، نقش هابافت به اکسیژن

 در اختالل ،مرکزی اعصاب سیستم بر اثر ،بدن مالاع برخی
 تنفس، ،قلب اعمال در تغییر ،بینایی اشکاالت ،زمان تشخیص
 شهری مناطق در .شود مرگ و کما حالت ،آلودگیخواب خستگی،

 شرایط با و بوده وابسته ترافیکی بار به منوکسیدکربن گاز غلظت
 استاندارد میزان( 0) جدول کند.می تغییر نیز مختلف هوایی و آب

 جهانی سازمان استاندارد از برگرفته پاک هوای مونوکسید کربن
 دهد.می نشان را بهداشت

 
 از یدیتولاکسیدکربن دی غلظت محاسبه (:3) جدول

 وساگ مدل با دودکش سه

 فاصله
 گاز غلظت میزان

 کربن اکسیددی
Mg/m3)) 

 گاز غلظت میزان

 مونوکسیدکربن
Mg/m3)) 

122 6/312 298 

222 6/5889 696 

322 1/11150 115 

022 9/11590 151 

922 9/12025 866 

592 8/5182 918 

1222 6/9106 028 

1922 0/3222 291 

2222 2/2235 161 

3222 23/1166 15 

0222 29/820 66 

9222 5/613 62 

6222 8/921 01 

5222 0/031 39 

8222 29/382 31 

1222 11/309 28 

12222 98/315 26 
 

 6 حدود فاصله تا مسکونی مراکز ها،آالینده انتشار دلیل به
 به باید البته دارند. قرار غیرمجاز محدوده در کارخانه از کیلومتری

 در تقریبی صورتبه ذکرشده هاینسبت که نمود توجه نکته این
 نظر در ثانیه بر متر 2 باد سرعت با و اتمسفری خنثی شرایط
 باد وزش و هوایی و آب شرایط که صورتی در .استشده  گرفته
 همچنین کنند.می تغییر گیریچشم میزان به هانسبت کند تغییر

 و اکسیددیهش حاضر دو عامل آالینده کربنپژو در

 برموثر  سمی هایآالینده سایر و اندشده بررسی مونوکسیدکربن
 هایرسیبر به توجه با .استبوده  بحث حیطه از خارج هوا آلودگی

 شرق سمت از سمنان شهر گسترش که شودمی نتیجه شده انجام
 کهشود می مسکونی هایمحیط به هاآالینده بیشتر ورود به منجر

 اندازدمی مخاطره به را ساکنین سالمت باالیی حد تا موضوع این
 ادامه صورت همین بهسمنان  شهر گسترش روند کهدرصورتی و

 مخربتاثیرات  بروز شاهد آتی یهاسال در، این شهر یابد
 است. ساکنین سالمت بر هاآالینده

 

 موتوری نقلیه وسایل از ناشی کربن پراکنش

 در نقلیه وسیله تعدادی محاسبه به نیاز CALINE4 مدل در
 سازمان آمار طبق نقلیه وسایل تعداد است. انتشار فاکتور و ساعت
 وسایل نوع حسببر تردد میزان و کشور هایپایانه و ونقلحمل
 دوره یک طی سمنان استان محورهای در سواری( )معادل نقلیه

 تردد میانگینها داده این به توجه با .شد محاسبه ساعته 20 آماری
 با برابرجمعا  عبوری جهت دو در و ساعت هر در نقلیه وسایل

 در متر 9/1 برابر راه عرض همچنین .است ساعت در خودرو 592
 از متر 3 اضافهبه راه عرض گرفتن نظر در اب کهاست  سمت هر

. آیدمی دست به متر 21 معادل راهموثر  عرض هردوست
 و هااتومبیل دودکش از خروجی گازهای غلظت گیریندازها

 جرم میزان تعیین موجب آن از خروجی گاز دبی یمحاسبه
 فاکتور منظور بدین شود.می زمان واحد در خروجی هایآالینده
 و کاربردی ابزار یک و گرفته قرار ارزیابی و ورد محاسبهم انتشار

 فاکتور هواست. کیفیت کنترل برای مدیران دست در اساسی
 کلیدی ابزار هوا کیفیت مدیریت برای آن مقدار بـرآورد و انتشار

 راهکارهای توسعه برای نشر میزان تخمین و شده محسوب
 جرم اساس برال معمو فاکتور این است. مهم بسیار انتشار کنترل
 وزن، )واحد اولیهی ماده یا محصول بر بخش تولیدی آالینده
 شودمی بیان آالینده( انتشار زمان یا تولیدی انرژی فاصله، حجم،

(Nazari et al., 2009.) انتشار فاکتوری محاسبه منظوربه 
 دستبه هایداده و منطقه هوایی و آب شرایط به توجه با توانمی

 از استفاده با سازیمدل روش از میدانی مطالعات از آمده
 استفاده EMFAC, CT-EMFAC, MOBILE چون هاییمدل
 بیشتر هامدل این نویسیبرنامه نوع که این به توجه با البته نمود،

 شرایط با و است کالیفرنیا منطقه محیطی شرایط اساس بر
. ندهد درستی مقادیر است ممکن است متفاوت ما کشور محیطی

  ورـفاکت ودـموج ایـهداده و زیری هـمعادل از ادهـاستف با رو این از
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  .شد محاسبه انتشار
 (Raub, 1999)یجهان بهداشت سازمان از کربندیمونوکس غلظت استاندارد (:4جدول)
 زمان میانگین غلظت ترکیب نوع

 کربنمونوکسید

 دقیقه 19 مترمکعب در گرممیلی 122

 دقیقه 32 مترمکعب در گرممیلی 62

 ساعت 1 مترمکعب در گرممیلی 32

 ساعت 8 مترمکعب در گرممیلی 12

 











100
1

ER
EFAE

 
 E= آالینده( جرم )مقدار آالینده انتشار میزان 

A= مایل( هر در نقلیه وسایل )تعداد فعالیت نرخ 
EF= فعالیت( نرخ ازای به آالینده جرم )مقدار انتشار فاکتور 
ER= از استفاده عدم صورت در) انتشار کاهش کلی درصد 

 Ebrahimi) (اسـت صفر مقدار این آالینده کاهش هایسیستم

& Jahangirian, 2013.) 
 شرایط در امریکا زیستمحیط حفاظت سازمان اطالعات طبق

 قرار زمین سطح ترازهم حرکتی مسیر که صورتی در و متوسط

 وسیله هر ازای به مونوکسید کربن گاز انتشار میزان باشد، داشته
 است. gr/vehicle mile 92/1 برابر میانگین صورتبه نقلیه
 مایل هر در هااتومبیل تعداد و مایل 3 مطالعه مورد مسیر طول

 gr/ mileبرابر انتشار فاکتور ترتیب بدین است. عدد 202 معادل
 محاسبه برای CALINE4 مدل از حاصله نتایج .است 9/21

 دو در نقلیه وسایل جاییجابه از ناشی کربنمونوکسید ازگ غلظت
 پذیرنده نقاط برای شرایط نامساعدترین و استاندارد وضعیت
 به ورودی هایداده (9) جدول در که است آمدهدستبه آالینده

  .است شده داده ارایه آمده دستبه نتایج و مدل

 

  مورد هر در دیمونوکس کربن غلظت و ندهیآال رندهیپذ نقاط نییتع (:5جدول)

 X Y Z پذیرنده نقاط
 (PPM)غلظت

 نامساعد استاندارد
1 1908 1311 8/1 0/11 9/11 

2 852 1969 8/1 0/11 0/11 

3 1252 1210 8/1 2/11 2/11 

0 1221 125 8/1 1/11 1/11 

9 596 1232 8/1 1/11 2/11 

 
 طبوعم گرمایش و تهویه مهندسی انجمن نظر اعالم طبق

 فضای در مونوکسیدکربن برای قبولقابل سطح بیشترین (5)امریکا
 20 تا PPM 12 به مقدار این که زمانی و است PPM 1 بسته
 سازد.می وارد انسان سالمت بر جدی اتتاثیر درازمدت در برسد
 میزان شودمی نتیجه آمده دستبه هایداده از که گونههمان
 خطر حالت در بررسی مورد محدوده به شده وارد مونوکسید کربن
 درازمدت در نگیرد، صورت جدی تمهیدات که صورتی در و است
  سازد.می وارد ساکنین سالمت بر باری زیان آثار
 و سرعت فلوئنت افزارنرم توسط شدهسازیشبیه هایشکل در

 مسکونی مناطق به بزرگراه سمت از کربنمونوکسید گاز غلظت

 در است، مشهود (9) شکل که گونههمان .است شده داده نشان
 معابر در خصوصبه) رسدمی حداقل به باد سرعت که هاییبخش
 غلظت مسکونی( منازل میان شده تعبیه هایدسترسی و باریک
 امر این که یابدمی افزایش نشست دلیل به نیز مونوکسیدکربن
 افزایش را ساکنان ناراحتی و تنفسی هایبیماری گسترش خطر
 خلل ایجاد با دبایمی مسکونی منازل طراحی در رواین از دهد.می

 نمود. جلوگیری هوا جریان رکود از باد مکش منافذ و فرج و
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  فلوئنت افزارنرم قیطر از بزرگراه از مختلف فواصل در دیمونوکس کربن غلظت پراکنش سازیشبیه (:5) شکل

 
 
 شده داده توضیح یشترپ که گاوسی روش به توجه با نهایت در

 بزرگراه از شدهتعیین فواصل در مونوکسید کربن گاز غلظت است،
 میزان محاسبه منظوربه نیاز مورد هایداده .است شده زده تخمین
 از شده برگرفته اولیه اطالعات به توجه با بزرگراه در کربن غلظت

 شده بندیجمع زیر جدول در سمنان شهر زیستمحیط سازمان
 بردن کار به و آمدهدستبه اطالعات به توجه با درنهایت .ستا

 بزرگراه از شده تعیین فواصل در کربن غلظت ،شده ذکر فرمول
 .است (6) جدول با برابر

 

 از تولیدی اکسیدکربندی غلظت محاسبه (:6جدول)

 گاوس مدل با بزرگراه

 فاصله
 کربن مونوکسید گاز غلظت میزان

Mg/m3)) 
02 9/1 

62 13/5 

82 61/1 

122 33/2 

122 5 
 

 گاز وجود خطر با مکان یک در ماندن زمانمدت چه هر
 جدی مشکالت بروز احتمال ،شود بیشتر مونوکسیدکربن

 در که طورهمان .شودمی بیشتر نیز افراد سالمتی در خصوصبه
 12 برابر ساعت 8 در کربن مجاز غلظت شد، اشاره باال جدول
 به مونوکسیدکربن گاز ورودی غلظت نتیجه در است، گرممیلی

 مستلزم امر این و شودمی مجاز حد از بیشتر درازمدت در محدوده
 کاهش منظوربه تمهیداتی ایجاد و طراحی اصول کارگیریبه

 .است هاآالینده ورود

 گیرینتیجه
 برانگیزچالش موضوع به زمین کره گرمایش 1182 دهه اواخر از
 بحران یک به زیستیمحیط هایآلودگی و شد تبدیل جهان در

 از یکی کربنکم شهر ایجاد کنونی، شرایط در رواین از شد. بدل
 از بسیاری در بیشوکم که ،است شهری طراحی هایآرمان

 توجه مورد توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای
 بیش استفاده و جمعیت روزافزون روند به توجه با .استقرارگرفته

 هایآلودگی ها،کارخانه گسترش و نقلیه وسایل از حد از
 به توجه رواین از و یابدمی گسترش شهرها زیستیمحیط

 واجد موضوعی هاآالینده کاهش امر در شهرسازی الگوهای
 هدف با هاییپژوهش اخیر هایسال در منظوربدین .است اهمیت

 است. گرفته صورت شهرها در ایگلخانه گازهای انتشار کاهش
 هایفناوری از استفاده که دهدمی نشان پیشین هایهمطالع نتایج
 کاشت و تجدیدپذیر هایانرژی از استفاده مناسب، طراحی و نوین

 دیگر سوی از دارند. کربن انتشار کاهش بر سزاییبه تاثیر درختان
 عنوان به نقل و حمل سیستم نوع انتخاب اه پژوهش برخی در

 از متاثر که است شده معرفی هوا کیفیت بهبود در موثر عامل
 باال تراکم با مسکونی مناطق که جایی آن از باشد. می شهر شکل

 بسیاری در است موثر ها ساختمان انرژی مصرف جوییصرفه بر
 منظور به راهی متراکم شهری فرم بررسی مورد های پژوهش از

 نیز مسکونی مناطق در .است شده معرفی کربن کم محالت ایجاد
 در طبیعی تهویه و بانسایه مناسب، حرارتی هایعایق از استفاده

 مصرف کاهش بر موثر عوامل مهمترین عنوان به هاساختمان
 اکثر در است، مشهود که گونههمان اند.شده معرفی انرژی
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 کربن کاهش بر موثر هایشاخص از برخی بر تمرکز هامطالعه
 سبز، فضای رشگست عمومی، نقل و حمل توسعه همچون)

 که حالی در ،است بوده ...( و ساختمان در استفاده مورد مصالح
 ارتباط برقراری جهت در تالش حاضر پژوهش در اصلی هدف
 زیستمحیط همچون موثر هایحوزه سایر و شهریطراحی میان

 شهرها آلودگی بر موثر مهم عامل 3 بر مشمول و جامع نگاهی با
 است بوده شهری هایبزرگراه و هاانهکارخ مسکونی، منازل یعنی

 و موجود افزارهاینرم و هامدل کارگیریبه با تا بوده آن بر سعی و
 رواین از نمود. برقرار دو این بین قوی ارتباط نوعیبه دسترس در
 اط،بارت این برقراری در نخست گامی عنوانبه پژوهش این در

 نیز هوا ودگیآل بر موثر که هرش فرم سازنده اصلی عناصر
 هایمجموعه از: عبارتند که گرفت قرار بررسی مورد باشندمی

 از حاصل نتایج ها.بزرگراه و مسکونی هایمجموعه صنعتی،
 فرم در بیشتر مداخله تجه در آغازی تواندمی عناصر این بررسی
 کنونی شرایط به توجه با باشد. کربنکم شهری طراحی و شهری
 از بیش استفاده و فسیلی هایسوخت بودن دسترس در و کشور

 به توجه با که کندمی تهدید را ما زندگی جدی خطرات هاآن حد
 هایانرژی از استفاده در ایران کشور که باالیی هایپتانسیل
 میزان به توانمی دارد خورشید و باد خصوصبه پذیر تجدید

 و پاک زمینی و کاست زیستیمحیط فجایع بروز از چشمگیری
 پژوهش ترتیببدین سپرد. آینده هاینسل دست به را زیست بلقا

 و زیستیمحیط اصول میان پیوند جهت در نخستین قدمی حاضر
 از آمدهدستبه نتایج به توجه با .است بوده شهری طراحی

 و انتشار میزان فلوئنت افزارنرم توسط شدهانجام هایسازیشبیه
 طراحی تاثیر میزان دهندهشانن موجود وضعیت در هاآالینده تولید

 این در دارد. مسکونی مناطق به هاآالینده ورود عدم یا و ورود بر
 اثربخش بسیار تواندمی سنتی معماری الگوهای به توجه میان
 هایخانه در مرکزی حیاط کارگیریبه همچون مواردی باشد.

 منظوربه گنبد و طاق از استفاده همسایگی، واحد ایجاد ویالیی،
 تابش و باد به توجه همچنین محیط، نمودن خنک و اندازیسایه

 اصلی عوامل ازجمله معابر و هابلوک گیریجهت در خورشید نور
 در موجود کربن میزان کاهش منظوربه طراحی بر موثر اقلیمی

 شرایط در که دهدمی نشان شده انجام هایبررسی .هستند هوا
 سبز فضای نبود و باد مقابل در معابر قرارگیری دلیل به کنونی
 ورود میزان اقلیم به توجه بدون هاساختمان طراحی و کافی

 تولید همچنین و صنعتی هایکارخانه و بزرگراه سمت از هاآالینده
 باز با که است. زیاد به نسبت مسکونی منازل طریق از کربن

 هاییپیشنهاد منظوربدین توانمی صحیح و اصولی طراحی
 این .است شدهارایه آینده هایپژوهش سازیزمینه منظوربه

 ها،کارخانه آلودگی کنترل در تحقیق نتایج از برگرفته هاپیشنهاد
 منازل از ناشی آلودگی کنترل و خودروها از ناشی آلودگی کنترل

 .است مدتکوتاه و درازمدت در

 در هاآالینده غلظت برافزایش موثر فاکتورهای سازیبهینه -
 تواندمی دودکش لوله قطر و ارتفاع همچون هاارخانهک طراحی

 هایدودکش بگیرد. قرار توجه مورد مهم موضوع یک عنوانبه
 هاآالینده غلظت کاهش در مستقل حلیراه عنوانبه بلند

 به توجه با دودکش ارتفاع طورکلیبه و شوندمی محسوب
 از،گ حرارت درجه خروجی، گاز هایآالینده استاندارد میزان

 مشابه عوامل سری یک و سوخت نوع ها،آالینده خروج سرعت
  شود.می انتخاب دیگر

 هـای توربین و هابامپشت در خورشیدی هایسلول از استفاده -
 منـازل  در فسـیلی  هـا سـوخت  مصرف کاهش منظوربه بادی

 مسکونی

 در آن اقلیمی هایویژگی و محدوده توپوگرافی به توجه -
 مسکونی محالت به یافتهراه هایندهآال غلظت میزان محاسبه

 آسمان خط که ایگونهبه هاساختمان ارتفاع به توجه -
 اختالف با هاییساختمان کهدرصورتی نمایند، ایجاد هماهنگ

 موجب و کرده تغییر باد سرعت داشته وجود زیاد بسیار ارتفاع
 .شودمی اقلیم خرده پیدایش

 مکش سرعت فزایشا برای محلی هاساختمان تیز هایگوشه -
 تیز هایگوشه پیدایش از دبایمی امکان حد تا باشندمی باد

 .شود خودداری رهاشده

  محله در گسترده عمومی ونقلحمل از استفاده -

 حامل باد که ایگونهبه محله در مسکونی واحدهای طراحی -
  ننماید. نفوذ محدوده داخل به هاآالینده

 و زا رطوبت عامل دو نوانعبه آب و گیاهی پوشش از استفاده -
 هاآالینده جاذب

 مسکونی هایخانه برای مرکزی حیاط گرفتن نظر در -
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