ISSN: 1605-9719
DOI: 10.30506/MMEP.2022.555405.2021

نشریه مهندسی مکانیک
نشریه علمی انجمن مهندسان مکانیک ایران

عوامل موثر بر کیفیت هوا و کنترل توزیع آالیندگی در دره
خیابان های شهری

محمد کردوانی

دانشجوی کارشناسی ارشد

 امیدوار

 احداث ساختمان های بلند، امروزه به واسطه ی افزایش جمعیت و کمبود فضای کافی برای ساخت و ساز:چکیده
 تحت عنوان دره،مرتبه در شهرهای بزرگ رواج پیدا کرده که این امر باعث پیدایش شکل خاصی از ساختارهای شهری
 شکل و توپوگرافی ساختارهای شهری بر نحوه توزیع و تهویه ی آالینده ها در شهرهای.خیابان های شهری شده است
 در این مقاله در ابتدا شاخص ها و استانداردهای کیفیت هوا در کشورهای مختلف بررسی.بزرگ بسیار تاثیرگذار است
 سپس میزان تأثیر عوامل ساختاری مختلف بر توزیع آالینده ها در دره خیابان های شهری بررسی.و مقایسه شده است
 جهت باد و کاشت، سرعت باد، نتایج حاکی از آن است که عواملی نظیر پیکربندی ساختمان.و مقایسه شده است
 نوع، اما گرمایش دیواره های ساختمان.درختان تاثیر زیادی بر نرخ تهویه و کیفیت هوا در دره خیابانهای شهری دارد
پوشش دهی سطوح جاده و نرخ ترافیک و آمد و شد وسایل نقلیه به نسبت تاثیر کمتری بر کیفیت هوا در دره خیابان
.های شهری دارد
 ترافیک، شاخص کیفیت هوا، آالینده، دره خیابان شهری، آلودگی هوا:واژه های راهنما
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Factors affecting air quality and controlling the
pollution distribution in urban canyon streets
Abstract: Today, due to rapid urbanization, population density growth, and lack of
sufficient space for construction, the tendency to build high-rise buildings has become
widespread in large cities. This has led to the rising of a particular form of an urban
structure called the urban canyon streets. The shape and topography of urban structures
have a significant impact on the ventilation and distribution of air pollutants in different
areas of large cities. In this article, firstly, air quality metrics and standards in different
countries are reviewed and compared. Then, the effect of different structural factors on the
distribution of pollutants in the urban canyon streets was studied and compared. The
results showed that factors such as building configuration, wind speed, wind direction, and
tree planting significantly impact ventilation rate and air quality in urban canyon streets.
However, the thermal condition of buildings' envelope, the covering type of the road
surfaces, and the traffic rate have relatively more minor effects on the air quality in the
urban canyon streets.
Keywords: Air pollution, Urban canyon street, Pollution, Air quality index, Traffic.
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 -1مقدمه
آلودگی هوا همواره یکی از تهدیدهای مهم برای سالمتی انسانها
بوده است .سازمان بهداشت جهانی در سال  2006اعالم کرد که
حدود  25درصد از کل مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه
را میتوان به طور مستقیم به عوامل محیطی نسبت داد[.]1
زمانی که سطح آالیندهها در هوا از حد تعریف شده و مجاز آن
بیشتر شود میتواند برای اقشار حساس جامعه خطر آفرین باشد،
بطوریکه قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض این آالیندهها باعث
تشدید بیماریهای قلبی و ریوی خواهد شد[ .]2در سال ،2016
در یک بررسی مشخص گردید که آلودگی هوا باعث مرگ 4/2
میلیون نفر در سال میشود که یک رقم قابل توجه است[ .]3در
مطالعه دیگری که بر روی افراد ساکن در حاشیه آزادراهها انجام
شد نشان داده است که به خاطر دریافت سطح بیشتر آالیندههای
مخرب میتواند با کاهش بیشتر عملکرد ریه در این افراد مرتبط
باشد[ .]4یک سوال مهم و اساسی این است که آیا آنچه باعث
بوجود آمدن آلودگی هوا میشود تنها وسایل یا منابعی هستند
که آالینده یا آالیندههایی را از خود ساطع میکنند یا عوامل مهم
دیگری نیز وجود دارند که باعث تشدید آلودگی هوا و به خطر
انداختن سالمت انسانها میشود و با شناسایی و بهینهسازی این
عوامل تا چه میزان میتوان کیفیت هوای شهری را بهبود بخشید.
یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت هوا نحوهی تهویه آالیندههای
تولید شده در مناطق شهری است .در سالهای اخیر با افزایش
جمعیت و نیاز انسانها به حضور در کالن شهرها برای استفاده
از امکانات شهری بیشتر از یک طرف و کمبود فضای ساختمانی
از سوی دیگر مهندسان را به ساخت بناهای بلندمرتبه سوق
دادهاست .این ساختمانهای بلندمرتبه باعث بوجود آمدن
ساختارهای شهری ویژهای تحت عنوان دره خیابان شهری1شده
است .دره خیابانهای شهری میتواند بر عوامل محلی نظیر
کیفیت هوا ،دما ،سرعت باد و جهت باد تاثیرگذار باشد[ .]6,5دره
خیابانهای شهری مهمترین تاثیر را بر روی کیفیت هوای
ساکنان این مناطق میگذارد و یک زمینه جدید مطالعاتی برای
بررسی سطح کیفیت هوا ،نحوه تهویه و انتشار آلودگیهای تولید
شده در این مکانها را پیش روی محققان قرار داده است.
محققان ،پدیده انتشار آالیندهها در دره خیابانهای شهری را به
طرق مختلفی مورد بررسی و مطالعه قرار دادهاند که میتوان به
اندازهگیری میدانی[ ،]8،7شبیهسازی تونل باد [ ،]10،9آزمایش

 -2آلودگی هوا و شاخصهای تعیین کیفیت هوا
یکی از مهمترین روشها برای گزارش سطح شدت آلودگی هوا و
اطالع رسانی آن به مردم استفاده از شاخصهای کیفیت هوا4یا
شاخصهای آلودگی هوا 5است .در شاخصهای کیفیت هوا،
اطالعات مربوط به آلودگی هوا ترکیب شده و استانداردی جهت
مقایسه ارائه میشود .دادههای جمعآوری شده با روشهای
مختلف تجمیع شده و به یک شاخص واحد تبدیل میشوند .این
بدان معناست که سیستمهای نمایهسازی 6و توصیفگرهای
آلودگی هوا اغلب از یک کشور یا منطقه به کشور یا منطقه دیگر
متفاوت است که در واقع یعنی هیچ روش پذیرفته شده جهانی
ویکتایی وجود ندارد که برای همه کشورها مناسب باشد و بتوان
بر اساس یک روش کلی مشخص ،یک شاخص جهانی برای تمام
کشورها و مناطق تعریف نمود[.]19
هدف اساسی هر شاخص کیفیت هوا ،تبدیل غلظت
اندازهگیری شده از آالیندههای هوا به یک شاخص عددی واحد
با استفاده از مکانیسم مناسب است .بر این اساس میتوان با در
نظر گرفتن موارد زیر به یک معیار طراحی اصولمند برای شاخص
کیفیت هوای ایدهآل رسید[:]19
 -1برای عموم افراد جامعه قابل درک باشد.

1

4

2

5

Urban Canyon Street
Reynolds-averaged Navier–Stokes
3
large eddy simulation

4

مدل کوچک شده در فضای باز[ ]11و استفاده از شبیهسازیهای
عددی اشاره نمود[ .]17-12به واسطه اینکه شبیهسازیهای
عددی از نظر دقت و هزینه ،بهینهتر و به صرفهتر از سایر
روشهای مطالعاتی ذکر شده هستند ،بیشتر بررسیهای صورت
گرفته در این حوزه را شامل میشوند که عمده این
شبیهسازیهای عددی مبتنی بر مدلهای میانگین رینولدز
ناویر-استوکس2و شبیهسازی گردابه بزرگ3است[.]18
در تحقیق حاضرسعی شده است در ابتدا شاخصهای
کاربردی و رایج اندازهگیری و تعیین آلودگی هوا در مناطق
شهری و استانداردهای مربوط به آن معرفی و مقایسه گردد .در
ادامه ،به پدیده دره خیابان شهری و عوامل مهم در تعیین میزان
سطح آالینده در این حوزه پرداخته شدهاست .تحقیقات مختلفی
که در زمینه انتشار آالیندگی در درههای خیابانهای شهری
معرفی خواهد شد و عوامل مؤثر بر آن و همچنین راهکارهای
کنترل سطح آالیندگی در درههای خیابانهای شهری معرفی
خواهد شد.

Air quality index
Air pollution index
6
Indexing
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 -2قابل گسترش برای سایر آالیندهها و میانگین زمان باشد.
 -3اجتناب از آالیندگی پنهان(1گرفتگی زمانی رخ میدهد که
شاخص آلودگی هوا نشاندهنده کیفیت بد هوا نباشد ،علیرغم
اینکه غلظت یک یا چند آالینده هوا ممکن است به مقادیر غیر
قابل قبولی برسد).
 -4اجتناب از ابهام (ابهام زمانی رخ میدهد که یک شاخص
آلودگی هوا بهرغم این واقعیت که غلظت همه آالیندهها در حد

مجاز است به جز یک مورد ،هشدار آلودگی را بدهد).
با توجه به ویژگیهای فوق الذکر ،تاکنون شاخصهای متنوعی
برای تعیین کیفیت هوا در سطح جهان توسعه و معرفی شده
است که در جدول  1لیستی از مهمترین شاخصهای کیفیت
هوای موجود در جهان تا به امروز آمده است.

جدول  1بررسی برخی از مهمترین شاخصهای کیفیت هوای موجود[.]19
شاخص کیفیت هوا

سال

فرد طراح یا سازمان طراح

هدف یا کاربرد

Oak Ridge Air
Quality Index
)(ORAQI

1975

Thomas and Ott

ارزیابی وضعیت کیفیت هوا در کالن شهرها

AQI System of
U.S. EPA

1976

U.S. EPA, AQI

برای گزارش مداوم وضعیت کیفیت هوا به عموم استفاده میشود

1993

Bezuglaya

استفاده از  APIامکان دستیابی به درجه پیچیدهای از آلودگیهوای شهری را
فراهم می کند.

2006

Singh G

تعریف استهالک کیفیت هوا با توجه به استاندارد

2007

Kyrkilis

بر اساس اثرات ترکیبی پنج آالینده معیار ( O3 ،NO2 ،SO2 ،COو )PM10
با در نظر گرفتن استانداردهای اروپایی .مفید برای اطالع رسانی به شهروندان و
حفظ سالمت انسان در یک مجموعه شهری.

2008

CITEAIR II Project,
Europe

مقایسه کیفیت هوای شهری در زمان واقعی

2009

Bishoi

برای تعریف وضعیت هوا به صورت نسبی

Pollution Index
)(PI

2009

Cannistraro

برای اطالع رسانی به شهروندان در مورد وضعیت کیفیت هوای یک منطقه زباله
شهری مفید است.

The Aggregate
Risk Index
)(ARI

2011

Sciard

اندازه گیری شاخص خطر مرگ و میر  /مرگ و میر مرتبط با قرار گرفتن
همزمان در معرض آالینده های معمولی هوا و یک روش آماده برای مقایسه
سهم نسبی هر آالینده با خطر کل ارائه می دهد .یک مقیاس شاخص دلخواه
ارتباط ریسک را تسهیل می کند .مقادیر شاخص ممکن است برای مناطق
بسیار آلوده فراتر از  0باشد.

Fuzzy Air
Quality Index

2012

Mandal

یک رویکرد تجمعی جدید برای ارزیابی کیفیت هوا پیشنهاد شده است

AQI Based on
PCA-Neural
Network
Model

2013

Integral Air
Pollution Index
)(IAPI
Air Quality
Depreciation
)Index (AQDI
Aggregate Air
Quality Index
)(AQI
Common Air
Quality Index
)(CAQI
New Air
Quality Index
)(NAQI

طراحی

-

Kumar and Goyal

Eclipsing

1

5
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یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت هوا در جهان شاخصی
است که توسط سازمان حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده
با اندازهگیری پنج آالینده رایج در دنیا بر اساس رابطه  1و
استخراج اطالعات متناسب با هر آالینده از جدول 2محاسبه و
منتشر میشود.
IHi -ILo
(CP -BPLo )+ILo
= IP
()1
BP -BP
Lo

Hi

که در این رابطه:
 :IPشاخص کیفیت هوا برای آالینده  Pاست.
 :IHiمقدار شاخص کیفیت هوا منطبق با  BPHiاست.
 :ILoمقدار شاخص کیفیت هوا منطبق با  BPLoاست.
 :BPHiنقطه شکستی1که بزرگتر یا مساوی  CPاست.
 :BPLoنقطه شکستی که کوپکتر یا مساوی  CPاست.
 :CPغلظت اندازهگیری شده (گردشده) برای آالینده  Pاست.
بر این اساس میتوان بر حسب عدد بدست آمده سطح
آالیندگی هوا را به شش دستهی خوب ،متوسط ،ناسالم برای
گروههای حساس ،ناسالم و خطرناک تقسیمبندی نمود.
برای محاسبه میزان آلودگی هوا نیاز به شناخت انواع مختلف
آالینده ها است .اگزوز وسایل نقلیه موتوری منبع مهمی برای

انتشار آالیندهها و بوجود آمدن آلودگی هوا است که از جمله
شایعترین آالیندههای منتشر شده از این وسایل میتوان به
مونوکسیدکربن ،اکسیدهای نیتروژن ،اکسیدهای گوگرد،
هیدروکربنهای نسوخته ،ذرات معلق( PM10 2و ،)PM2.5
هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای 3و سایر ترکیبات آلی
اشاره نمود[.]20
همانطور که گفته شد شاخصهای کیفیت هوا تمام
آالیندهها را در نظر نمیگیرند و بر این اساس هر کشور یا منطقه
با توجه به موقعیت جغرافیایی ،سیاستهای کالن دولت و وضع
سالمت ساکنان خود اقدام به بررسی و پایش تعداد محدودی از
آالیندهها میکنند[ .]21جدول  3به مقایسه انواع آالیندههای
مورد بررسی در برخی از کشورها میپردازد .همانطور که نوع و
تعداد آالیندههای مورد بررسی از یک کشور یا منطقه تا کشور
یا منطقه دیگر متفاوت است حد استاندارد غلظت آالیندهها نیز
برای تعیین شاخص کیفیت هوا در کشورهای مختلف متفاوت
است .در جدول 4به حدود استاندارد غلظت برخی آالیندهها
برای برخی از کشورهای جهان اشاره شده است.

جدول  2نقاط شکست کیفیت هوا[.]19
نقاط شکست

طبقهبند
AQI

NO2
)(ppm
یک ساعته

SO2
)(ppm
24ساعته

CO
)(ppm
8ساعته

PM2.5
) (μg⁄m3

PM10
) (μg⁄m3

O3
)(ppm
یک ساعته

() 1
)O3 (ppm
8ساعته

خوب

0-50

0-0/053

0-0/034

0-4/4

0/0-15/4

0-54

-

0-0/059

متوسط

51-100

0/054-0/1

0/035-0/144

4/5-9/4

15/5-35/0

55-154

-

0/06-0/075

ی کیفیت
هوا

ناسالم
برای
گروههای
حساس

101-150

0/101-0/360

0/145-0/224

9/5-12/4

35/1-65/4

155-254

0/125-0/164

0/076-0/095

ناسالم

151-200

0/361-0/640

0/225-0/304

12/5-15/4

65/5-150/4

255-354

0/165-0/204

0/096-0/115

خیلی
ناسالم

201-300

0/65-1/24

0/305-0/604

15/5-30/4

150/5-250/4

355-424

0/205-0/404

0/116-0/374

301-400

1/25-1/64

0/605-0/804

30/5-40/4

250/5-350/4

425-504

0/405-0/504

401-500

1/65-2/204

0/805-1/004

40/5-50/4

350/5-500/4

505-604

0/505-0/604

خطرناک

()2

( )1در بیشتر مناطق  AQIبر حسب مقادیر ازن هشت ساعته گزارش میشود اما در برخی از مناطق  AQIبر اساس مقادیر ازن یک ساعته به احتیاط
نزدیکتر است .در این شرایط  AQIمیبایست هم برای مقادیر ازن هشت ساعته و هم برای مقادیر ازن یک ساعته محاسبه شود هر کدام بیشتر باشد،
گزارش شود.
( )2وقتی ازن هشت ساعته از  0/374فراتر رود مقدار  301 ،AQIیا باالتر باید با استفاده از غلظت ازن یک ساعته محاسبه
Break Point
particulate matter

6

1
2

Volatile organic compounds

3
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جدول 3انواع آالیندههای مورد بررسی در هر کشور یا ناحیه بر اساس سیاستهای محیط زیستی هر کشور[.]16
نوع آالینده مورد بررسی

کشور یا
منطقه

PM
10

PM
2.5

NO2

CO

Pb

SO2

O3

Benzene

TSP

Ni

NH3

As

)Benzo(a
pyrene

اتحادیه اروپا
ایاالت متحده
استرالیا
آرژانتین
کره جنوبی
چین
هند

جدول 4حدود استاندارد غلظت آالینده در برخی از کشورها[.]17
حد استاندارد غلظت آالینده

کشور یا
منطقه

PM10

PM2.5

CO

NO2

SO2

O3

اتحادیه اروپا

50µg/m3

25µg/m3

10mg/m3

80µg/m3

125µg/m3

120µg/m3

ایاالت متحده

150µg/m3

35µg/m3

9mg/m3

80µg/m3

140µg/m3

140µg/m3

چین

150µg/m3

75µg/m3

10mg/m3

80µg/m3

150µg/m3

200µg/m3

هند

150µg/m3

60µg/m3

4mg/m3

80µg/m3

80µg/m3

180µg/m3

 -3دره خیابان شهری
در الیه سایبان شهری 1یعنی پایینترین قسمت الیه مرزی
شهری 2،ویژگیهای پراکندگی باد و آالیندهها مستقیماً تحت
تأثیر موانع و جریان هوا قرار میگیرد[ .]14دره خیابان شهری
مطابق شکل  1به مکانهایی گفته میشود که خیابان ،توسط
ساختمانهایی از دو طرف احاطه میشود .بواسطهی نرخ
ترافیک ،مقدار دود خروجی که از اگزوز وسایل نقلیه موتوری
خارج و پراکنده میشود ،دارای شدت متفاوتی است که منجر
به قرار گرفتن ساکنان در معرض آالیندههای هوا میشود.
بنابراین ،بسته به ویژگیهای جریان هوا ،پراکندگی آالیندهها
میتواند نگران کننده باشد .در بیشتر شبیهسازیهای عددی
معموالً اثرات یک عامل یا ترکیبی از عوامل مشخص میتواند در
بوجود آوردن تفاوت در شدت و یا نحوه پراکندگی آالینده در
دره خیابان شهری موثر باشد که عواملی نظیر نسبت ضریب
منظری[ ،]22جهت باد[ ،]23اثرات دما[ ،]24اثرات پوششدهی
جاده[ ،]25اثرات وجود موانع[ ،]27،26اثرات پیکربندی و سقف

Urban canopy layer

1

ساختمانها[ ،]28واکنشهای شیمیایی[ ]29و حجم
ترافیک[ ]30از جمله عوامل مهم برای بررسی نحوه انتشار
آالیندگی در دره خیابانهای شهری هستند .در ادامه به بررسی
هر کدام از این عوامل پرداخته خواهد شد.

شکل  1نمونهای از دره خیابان شهری در نیویورک[.]31

Urban boundary layer

2
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 -1-3نسبت ضریب منظری
یکی از مهمترین پارامترها برای بررسی جریان در دره
خیابانهای شهری نسبت ضریب منظری( 1نسبت ارتفاع
ساختمان به عرض خیابان) است که بر این اساس مطابق
مطالعات انجام شده سه رژیم جریانی مختلف در نسبتهای
منظری ) (ARمختلف وجود خواهد داشت[:]32
-

جریان هوای ناهموار جدا شده)AR>0/3(2
جریان هوای مداخله گردابه )0/3>AR>0/7(3
جریان هوای اسکیمینگ)AR>0/7(4

1

در سال  2002چان و همکاران[ ]33دره خیابانی مطابق
شکل 2را برای نسبتهای منظری متفاوت به کمک شبیهسازی
عددی و در محیط فلوئنت بر اساس مدل  RANSبرای سه مدل
آشفتگی  k-ɛاستاندارد RNG k-ɛ ،و  Realizable k-ɛمورد
بررسی قرار دادند .این دره خیابان دارای دامنه فیزیکی واقعی
 0/18متر عرض و  0/24متر ارتفاع بود که در نسبت منظری
واحد ،ارتفاع ساختمان و عرض خیابان برابر با  0/06متر است.
باد به صورت عمود بر دره خیابان در حال وزیدن است ،همچنین
گاز اتان به عنوان یک آالینده از یک منبع با ابعاد  0/01در
 0/0012متر با نرخ  4لیتر بر ساعت به دره خیابان تزریق
میشد .آنها برای ساده سازی ،این مسئله را به صورت  2بعدی
و با فرض این که هوای درون دره خیابان را میتوان به صورت
یک جریان آشفته تراکم ناپذیر با چگالی هوا و آالینده ثابت در
نظر گرفت مورد مطالعه قرار دادند .در این بررسی برای نسبت
منظری یک مطابق شکل  3مشخص شد که همواره میزان
غلظت آالینده بدون بعد که میتوان آن را طبق رابطه  2محاسبه
نمود (که در آن  Cکسر حجمی اتان است H ،ارتفاع ساختمان
است L ،طول منبع خط است و  Qeنرخ جریان حجمی اتان
است) ،برای سمت بادگیر بسیار بیشتر از سمت رو به باد
ساختمانها است .مطابق شکل-3الف میزان غلظت آالینده
بدون بعد در سمت بادگیر به صورت تصاعدی از کف تا سقف
ساختمان کاهش مییابد اما در صورتی که ،غلظت آالینده بدون
بعد مطابق شکل  -3ب در سمت رو به باد ساختمان پایین دست
تقریباً با تغییرات ارتفاع ثابت است.
()2

C.Uref .H.L
Qe

 ،5چرخش تنها یک گردابه و برای نسبت ابعادی  4وجود
چرخش دو گردابه باعث توزیع آالیندهها در خیابان میشود.

شکل  2حوزه محاسباتی برای یک دره خیابان ایزوله.]33[ B/H = 1 ،

نتایج نشان میدهد که عریضتر کردن خیابان و کمتر
نمودن ارتفاع ساختمانها برای تهویه هوا و حذف آالینده در
دره خیابان شهری مطلوبتر است و باعث ایجاد کیفیت هوای
بهتر برای ساکنان دره خیابان خواهد شد .از این رو پیکربندی
دره خیابان تاثیر قابل توجهی بر نحوه پراکندگی آالینده و میزان
آن در دره خیابان شهری خواهد داشت.

=K

Aspect ratio
Isolated roughness airflow

8

همانطور که از شکل  3مشخص است با کاهش نسبت
منظری میزان غلظت آالینده بدون بعد در هر دو سمت رو به
باد و بادگیر ساختمانهای پایین دست و باال دست کاهش
مییابد و مطابق شکل  4با افزایش نسبت منظری میزان غلظت
آالینده بدون بعد در هر دوسمت رو به باد و بادگیر به طور
چشمگیری افزایش مییابد.
نتایج محاسبه شده نشان داده است که چرخش گردابهها
منجر به تغییر توزیع غلظت آالینده در امتداد سطح دیوار
ساختمانها با نسبت منظری مختلف در دره خیابان شده است.
بهطور مثال برای دره خیابان با نسبت منظری واحد مطابق شکل

1
2

3

Wake interference airflow
Skimming airflow

4

مهندسی مکانیک
نشریه مهندسی
نشریه
مکانیک

همکاران
کردوان
کردوانیی وو همکاران

شکل  5گردش یک گرداب برای نسبت منظری واحد [.]33

 -2-3تاثیر جهت باد

شکل  3غلظت آالینده بدون بعد برای نسبت منظریهای متفاوت؛
الف) در سمت بادگیر ساختمان باالدست ،ب) در سمت رو به باد
ساختمان پاییندست[.]33

شکل  4غلظت آالینده بدون بعد در سمت رو به باد و بادگیر
ساختمان برای نسبت منظریهای متفاوت[.]33

هانگ و همکاران در سال  ،]23[ 2019اثر جهت باد بر جریان
هوا و پراکندگی آالیندهها در یک دره خیابان طوالنی به کمک
روش دینامیک سیاالت محاسباتی در نرم افزار فلوئنت را بررسی
کردند .مطابق شکل  6هندسه مورد مطالعه شامل دو ساختمان
مشابه که به موازات یکدیگر مرتب شدهاند و نسبت طول خیابان
به ارتفاع ساختمان برابر  10بود .هر ساختمان دارای سطح
مقطع مربعی بودند .چهار منبع مولد خطی آالیندگی به صورت
موازی در کف خیابان تعبیه شده بود تا انتشار گازهای خروجی
خودرو در جادهای با  4خط را شبیه سازی نماید .از این منابع،
گاز قابل ردیابی هگزا فلوراید گوگرد با سرعت ثابت آزاد میشد.
در شکل α ،6زاویهی بین راستای باد و محور خیابان است .در
این بررسی از یک مدل دینامیک سیاالت محاسباتی سهبعدی
بر اساس معادالت  RANSو مدل آشفتگی  k-εاستاندارد جهت
پیشبینی الگوی جریان و اعتبارسنجی نتایج با داده های به
دست آمده از آزمایش تونل باد استفاده شد .بررسیها برای هفت
جهت باد ( 0درجه 15 ،درجه 30 ،درجه 45 ،درجه 60 ،درجه،
 75درجه و  90درجه) ،انجام شد.

(الف)
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(ب)
سال سی و یکم ،شماره دوم ،خرداد و تیر 1401
شکل  6الف) هندسه دره خیابان؛ ب) موقعیتهای چهار منبع خطی
تولید آالینده قرار داده شده در کف خیابان [.]23

مطابق شکل  7بر روی دیوار سمت بادگیر ،غلظت میانگین دیوار
با  αبسیار افزایش مییابد و مقادیر حداکثر غلظت روی دیوار
زمانی که  75 ،αدرجه و کمترین آنها زمانی که  ،αصفر درجه
است ،اتفاق میافتد .در مقابل ،در دیوار سمت باد ،میانگین و
حداکثر غلظت آالیندهها بر روی دیوار هنگامی که  αصفر درجه
باشد ،بیشترین است .سرانجام ،در ارتفاع تنفس انسان(حدود
 1/5متر) ،بیشترین غلظت در مسیر پیادهرو در کنار دیوار سمت
بادگیر هنگامی که  αبرابر  75درجه باشد ،رخ میدهد در حالی
که بیشترین غلظت در مسیر پیادهروی نزدیک به دیوار سمت
باد در زمان  αصفر درجه مشاهده میشود .در جدول  5مقادیر
ماکزیمم و میانگین غلظت آالینده بدون بعد  Kبر روی
دیوارههای ساختمان  Aو  Bآورده شده است] .[23در دیوار A
غلظت میانگین با زاویه  αبسیار افزایش مییابد (بهعنوان مثال،
غلظت میانگین تحت  αبرابر با  90درجه 3/82 ،برابر زمانی است
که  αصفر درجه است) .میانگین غلظت روی دیوار  Aبهطور
قابل توجهی بیشتر از دیوار  Bبرای هر یک از جهتهای وزش
مایل و عمود است .حداکثر غلظت بر روی دیوار  Aبرای هر یک
از جهت های مایل و عمود بر باد بسیار بیشتر از دیوار  Bاست.
جدول  5مقادیر غلظت بدون بعد آالینده بر روی دیوارههای
ساختمان[]23
ماکزیمم غلظت بدون بعد

میانگین غلظت بدون بعد

جهت باد
(درجه)

دیوار B

دیوارA

دیوار B

دیوارA

29/08

29/07

7/39

7/40

0

15/64

30/50

4/98

9/46

15

7/48

48/84

2/69

13/25

30

7/24

56/73

2/62

14/22

45

18/00

74/82

4/39

17/28

60

14/78

101/30

5/96

23/49

75

14/85

73/13

7/08

28/25

90
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شکل  7وضعیت قرارگیری ساختمانها در برابر زاویههای مختلف
باد[.]23

 -3-3اثرات دما
همواره در روز ،شرایط جوی تحت تأثیر دما قرار میگیرد ،زمانی
که تابش خورشید باعث گرم شدن سطح نما ،سقف ساختمانها
و سطوح زمین میشود که به نوبه خود دمای محیط در مجاورت
ساختمانها را گرم میکند و شرایط ناپایدار حرارتی ایجاد
میکند .مطالعات نشان داده است که وضعیت پایداری جو و
دیوارهای مختلف ساختمان گرم شده نیز به تغییرات جریان هوا
و پراکندگی آالیندهها در درههای خیابان کمک میکند[.]34
به طور کلی میتوان دیوارههایی که توسط تابش خورشید در
معرض گرم شدن قرار میگیرند را  3دیواره اصلی شامل سطح
زمین(به طور مثال ساعت  12ظهر که خورشید به صورت عمود

کردوانی
ی و همکاران
کردوان

بر سطح زمین می تابد) ،دیواره سمت بادگیر (ساعت  9صبح) و
دیواره رو به باد (ساعت  3بعد از ظهر) در نظر گرفت .چن و
همکاران[ ]35در سال  2021به بررسی اثرات گرمایش ناشی از
تابش خورشید بر دیوارههای یک دره خیابان با در نظرگرفتن
نسبتهای ابعادی متفاوت مطابق شکل  8پرداختند بر این
اساس زمانی که دیواره بادگیر یا سطح زمین گرم شوند در
درههای کم عمق (حالت  2و  )3گردش تک گردابه اصلی تقویت
و در درههای عمیق (حالت  6و  )7ساختار دو گردابهای به یک
گردابهای تبدیل میشوند ،که باعث بهبود کیفیت هوا در دره
خیابان می شود .اما زمانی که دیواره رو به باد گرم شود در
درههای کم عمق (حالت  )4گردابه اصلی تغییر شکل داده و به
تدریج یک گردابه فرعی در نزدیکی پایین دره ایجاد میشود
همچنین برای درههای عمیق (حالت  )8با تخریب ساختار
جریان یک گردابهی فرعی را به الیه پایینی اضافه میکند.

مکانیک
مهندسی مکانیک
شریه مهندسی
ننشریه

شکل  8میدان جریان و سرعت نرمال شده ) 𝛿𝑈( در امتداد بخش
مرکزی دره برای نسبت منظری ( 1حاالت  )4-1و نسبت منظری 4
(حاالت  )8-5با شرایط بدون گرما و با گرمایش دیوارهها بر اساس
ساعت روز و جهت تابش خورشید[.]35

 -4-3اثرات پوششدهی جاده
زی و همکاران[ ]25در سال  2020تاثیرات پوششدهی سطوح
جاده بر کاهش غلظت آالینده در یک دره خیابان شهری را مورد
بررسی قرار دادند .آنها یک دره خیابان با نسبت ابعاد واحد که
در آن ارتفاع ساختمان و عرض خیابان برابر با  20متر و سطح
خیابان آن به کمک نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم پوشش دهی
شده بود را مطابق شکل  9و  10را به کمک نرم افزار فلوئنت به
صورت 2بعدی و با در نظر گرفتن واکنش شیمیایی بین
آالیندهها و شرط مرزی همدما برای تمامی دیوارهها شبیهسازی
کردند .در این شبیهسازی که تغییرات رطوبت نسبی و میزان
تابش در نظر گرفته شده بود ،مشخص گردید که پوششدهی
سطح جاده باعث کاهش غلظت آالیندههای نیتریک اکسید و
نیتروژن دی اکسید به میزان  3/7و  4/31درصد خواهد شد.
عالوه بر آن در این بررسی مشخص شد که با افزایش رطوبت
نسبی میزان غلظت آالینده کاهش ولی با افزایش میزان تابش
سطوح ،غلظت آالینده افزایش خواهد یافت.

شکل  9دره خیابان مورد بررسی به صورت گرافیکی[.]25
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و عابران پیاده در دره خیابان شهری عمل میکند .تراکم سطح
پوشش گیاهی یکی از عوامل بسیار مؤثر بر کیفیت هوا در دره
خیابانهای شهری است .به طور کلی کیفیت هوای درون دره
خیابان ،زمانی که از پوشش گیاهی با تراکم برگ پایینتر
استفاده میشود مطلوبتر خواهد بود[.]40
-1-1-5-3

پرچینها1

تحقیقات نشان داده است ،زمانی که برای فضای سبز شهری از
یک پرچین واقع در مرکز خیابان استفاده میشود کاهش غلظت
و اثرات پراکندگی بهتری را نسبت به استفاده از دو پرچین
جانبی ارائه میدهد[ .]41همچنین ،استفاده ترکیبی از درختان

شکل  10دره خیابان مورد بررسی توسط زی و همکاران[.]25

و پرچینها برای دریافت نتیجه بهتر برای افزایش کیفیت هوا
در دره خیابانهای شهری توصیه شدهاست[ .]42کومار و

 -5-3اثر وجود موانع

همکاران[ ]43در سال  2022به ارزیابی تاثیر پرچین بر میزان
بهطور کلی میتوان موانع موثر بر تهویه دره خیابانهای شهری
را به  3بخش متخلخل ،غیرمتخلخل و ترکیبی از دو نوع ذکر
شده تقسیم نمود[ .]36از جمله موانع متخلخل میتوان به
درختان و درختچههایی که دارای پوشش گیاهی هستند اشاره
کرد .از جمله موانع غیرمتخلخل میتوان به خودروهای پارک
شده در اطراف خیابانها و همچنین موانع صوتی موجود در
حاشیه بزرگراهها ،که باعث کاهش نفوذ آلودگی صوتی ناشی از
آمد و شد خودروها به مناطق مسکونی میشود ،اشاره
نمود[ .]37نکته حائز اهمیتی که الزم است به آن توجه شود
این است که وجود فضاهای خالی بین چندین مانع غیر متخلخل
را نمیتوان به عنوان تخلخل در نظر گرفت .در واقع متخلخل
بودن و یا نبودن موانع بستگی به ویژگیهای ذاتی موانع دارد نه
به نحوه چیدمان آنها .به عنوان مثال ،وجود فضاهای خالی
متوالی بین خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان باعث نمی
شود که آنها را بتوان موانع متخلخل در نظر گرفت[ .]38موانع
با سه روش متمایز از طریق پراکندگی ،رسوبگذاری و
واکنشهای شیمیایی میتوانند در کاهش سطح آلودگی هوا اثر
گذار باشند[.]39
 -1-5-3موانع متخلخل

توزیع غلظت عمودی و افقی آالیندههای ناشی از وسایل نقلیه
موتوری به صورت میدانی در یکی از محلههای شهر لندن
پرداختند .آنان دریافتند که وجود پرچینهای همیشه سبز تاثیر
قابل توجهی بر کاهش میزان توزیع غلظت عمودی آالیندهها تا
 17درصد در ارتفاع  1تا  1/7متری دارد اما بر توزیع افقی غلظت
آالیندهها تاثیرات منفی و مثبتی خواهد داشت ،همچنین در این
پژوهش مشخص شده که اندازه ذرات آالینده بر میزان کاهش
غلظت توسط پرچینها تاثیر دارد.
 -2-1-5-3درختان
همانطور که پیشتر اشاره شد ،استفاده از پوششهای گیاهی و
کاشت درخت در دره خیابانهای شهری میتواند تاثیر بسزایی
در کیفیت هوا در این مناطق داشته باشد.
جهت کاشت درختان برای بهبود کیفیت هوا در یک دره
خیابان شهری باید به این نکته توجه داشت که الگوی کاشت
درخت و ارتفاع تنه به طور قابل توجهی بر جریان و پراکندگی
آالیندههای ناشی از اگزوز وسایل نقلیه تأثیر میگذارد[.]44
هنگامی که اندازه ارتفاع تنه درختان با اندازه ارتفاع ساختمانها
7

پوششهای گیاهی از جمله درختچهها و درختان به عنوان یک
مانع متخلخل بین منابع آالینده (اگزوز وسایل نقلیه) ،ساکنان
Hedge

12

1

10

به صورت حدودی یکسان باشد ( 9 Hتا  9 Hکه  Hارتفاع
ساختمان) ،نرخ تبادل هوا به طور چشمگیری در داخل دره

مکانیک
مهندسی مکانیک
شریه مهندسی
ننشریه

کردوانی
ی و همکاران
کردوان

خیابان بهبود مییابد[ .]45اولیاواردیا و همکاران[ ،]20در سال
 2021رفتار اکسیدهاینیتروژن 1و اوزون 2را به عنوان
آالیندههای واکنشی در یک دره خیابان واقعی با استفاده از یک
مدل دینامیک سیاالت محاسباتی همراه با یک مدل واکنش
شیمیایی و مدل تاج درخت برای  4حالت زیر مورد مطالعه قرار
دادند؛
 -1در حالت اول از کلیه واکنشهای شیمیایی یا فتوشیمیایی
و گونه درختی صرفنظر شد.
 -2در حالت دوم ،واکنشهای شیمیایی توسط مدلهای سی
بی ام چهار3مدلسازی شد ،اما گونه درختی استفاده نشد.
 -3در حالت سوم فرض شد که درختان در کنار جاده کاشته
شدهاند و واکنشهای شیمیایی نیز در نظر گرفته شد .تراکم
سطح برگ4در پوشش تاج درخت  0/42در نظر گرفته شد.
-4در حالت چهارم ،درختان در کنار جاده کاشته شدند و
واکنشهای شیمیایی نیز در نظر گرفته شد .تراکم سطح برگ
پوشش تاج درخت  1/59در نظر گرفته شد.
نتایج نشان داد که تأثیر تاج درخت بر سرعت باد به میدان
جریان بستگی داشت و در مکانهایی که سرعت باد بیشتر بود
معنیدارتر بود .از طرفی تأثیر تاج درخت بر غلظت آالیندهها در
جاهایی که سرعت باد کمتر بود ،معنیدار بود ،زیرا سرعت باد
کمتر ،باعث رکود آالیندهها و ایجاد فرصت برای واکنش
شیمیایی میشد .با توجه به این یافتهها میتوان نتیجه گرفت
که واکنشهای شیمیایی و اثر آیرودینامیکی تاج درخت بر رفتار
آالیندههای واکنش پذیر در دره خیابانها تأثیر مؤثری دارد.
بدین ترتیب مطابق با اثرات آیرودینامیکی سایبان درختان،
غلظت محلی اکسیدهای نیتروژن در آزمایشها به ترتیب در
بدترین حالت تا  51درصد افزایش و در بهترین حالت تا 11
درصد کاهش یافت.
 -2-5-3موانع غیرمتخلخل

 -1-2-5-3بادگیرها
مطابق شکل  11بادگیرها سازههایی هستند که بر روی
ساختمانهای مشخص برای رقیقتر کردن غلظت آالیندهها در
دره خیابان مورد استفاده قرار میگیرند .از جمله مهمترین مزایا
بادگیرها عدم اشغال فضای دره خیابان است .استفاده از بادگیرها
میتواند سطوح غلظت آالیندهها را در بهترین حالت تا  37درصد
کاهش دهد[.]46

شکل  11الف) بادگیر و ب) بادگیر با دیوارههای جانبی[.]47

ادامه شکل  11خطوط و بردارهای سرعت نرمال شده در دره خیابان
برای (ج) بادگیر و (د) بادگیر با دیواره های جانبی[.]47

 -2-2-5-3ساختمانهای باال برده شده

از جمله موانع غیرمتخلخل میتوان به اتومبیل های پارک شده،
موانع صوتی 5،بادگیرها ،ساختمانهای باالبرده شده6و نظایر آن
اشاره نمود .برخی از موانع غیر متخلخل تاثیرات بیشتری در
نحوه پراکندگی آالیندههای ناشی از دود خودروها و در نتیجه
بهبود کیفیت هوا خواهند داشت.
1

NOX
O3
3
Carbon Bond Mechanism IV
4
Leaf Area Density
2

مطابق شکل  12به ساختمانهای بلند مرتبهای گفته میشود
که معموال طبقه همکف یا اول آنها به صورت توخالی ساخته
می شود که با ایجاد یک نفوذپذیری به ساختمان باعث بهبود
شرایط باد وکاهش میزان غلظت آالینده در سطح تنفس انسان
میشود .الزم به ذکر است که این سازهها محیط خیلی ناراحت
Noise Barrier
Lift-up buildings

5
6

13

تیر 1401
خرداد وو تیر
دوم ،خرداد
شماره دوم،
یکم ،شماره
سی وو یکم،
سال سی
سال
1401

مهندسی مکانیک
نشریه مهندسی
نشریه
مکانیک

کنندهای بواسطه افزایش سرعت باد برای عابران و ساکنان خود
در فصول سرد سال ایجاد نمیکنند[ .]36در صورت استفاده از
روش ساختمانهای باال برده شده میتوان میزان غلظت آالینده
ها را مطابق جدول  6کاهش داد.

غلظت آالینده در دره خیابانی که خیابان آن به عرض  12متر
و طول  80متر ،توسط ساختمانهایی به ارتفاع  12متر محصور
شده است را به کمک روش شبیهسازی گردابه بزرگ در فلوئنت
شبیهسازی کردند .آنها چهار حالت مختلف زیر را در نظر
گرفتند.
 -1دره خیابان بدون بالکن باشد.
 -2بالکنها در دو دیواره رو به باد و پشت باد قرار گرفته باشند.
 -3بالکنها فقط در دیواره رو به باد قرار گرفته باشد.
 -4بالکنها فقط در دیواره پشت به باد قرار گرفته باشد.
مطابق با شکل  13اساسا وجود بالکن باعث بیشتر شدن غلظت
آالینده در دره خیابان خواهد شد که وجود بالکن در سمت رو
به باد بیشترین تاثیر را در بدتر کردن کیفیت هوای ساکنین
خواهد داشت.
در جدول  7مقایسهای بین حالتهای مختلف وجود بالکن در
برابر نبودن بالکن در دره خیابان شبیهسازی شده ،آمده است.

شکل 12یک ساختمان باالبر با ستون های جانبی در دانشگاه پلی
تکنیک ،هانگ هوم ،هنگ کنگ[.]48
جدول 6میزان کاهش غلظت آالینده برحسب طبقات[.]49
میزان کاهش غلظت آالینده
(به درصد)

باال بردن طبقه از سطح زمین
ساختمان ()1

34-50

طبقه همکف

29-38

طبقه اول

6-25

طبقه دوم

( )1باال بردن طبقه ساختمان از سطح زمین یعنی در نظر گرفتن
یک فضای خالی مثال به ازای هر طبقه  3متر از سطح زمین که تنها
در این فاصله ستونهای ساختمانی قرار گرفتهاند.

 -3-2-5-3اثرات بالکن
در بررسیهای انجام شده مشخص شد که یکی از عوامل
تاثیرگذار بر میزان غلظت آالینده در درههای خیابان شهری
وجود بالکنها در ساختمانها میباشد .اثرات بالکن بر پراکندگی
آالینده در بیشتر شبیهسازیهای عددی بواسطهی
سادهسازیهای هندسی در نظر گرفته نمیشود که باعث کمتر
تخمین زدن میزان آالیندههای موجود در دره خیابان میشود.
خوشبختانه محققان در سالهای اخیر به اهمیت در نظر گرفتن
بالکن جهت نزدیک شدن نتایج حاصل از شبیهسازی به نتایج
واقعی پرداختهاند .در سال  2022ژنگ و همکاران[ ]50تاثیر
چیدمان بالکنها در ساختمانهای رو به باد و بادگیر بر میزان
14

شکل  13حالتهای مختلف در نظر گرفتن بالکن در دره
خیابان[.]50
آ) هر دو سمت بالکن باشد ،ب) هر دو سمت بالکن نباشد،
ج) سمت بادگیر بالکن باشد ،د) سمت رو به باد بالکن باشد.

مکانیک
مهندسی مکانیک
شریه مهندسی
ننشریه

کردوانی
ی و همکاران
کردوان

جدول 7تاثیر بالکن بر سرعت متوسط و غلظت بدون بعد[.]50
وجود بالکن در
سمت پشت به
باد

وجود بالکن
در سمت رو
به باد

وجود بالکن
در هر دو
سمت

سرعت
متوسط در
مرکز

 21درصد
کاهش نسبت به
حالت بدون
بالکن

 51درصد
کاهش نسبت
به حالت
بدون بالکن

 51درصد
کاهش نسبت
به حالت
بدون بالکن

غلظت
بدون بعد

 26درصد
افزایش نسبت
به حالت بدون
بالکن

 80درصد
افزایش نسبت
به حالت
بدون بالکن

 106درصد
افزایش نسبت
به حالت
بدون بالکن

 -6-3اثرات پیکربندی و سقف ساختمانها

مورنا و مله[ ]51در سال  2016با الهام از اقلیم شهر ناپل به
بررسی تاثیر عمق بالکن و فاصلهی افقی دو بالکن بر نحوهی
انتشار آالینده در دره خیابانی با نسبت ابعاد  3پرداختند .در این
بررسی مشخص شد که عمق و فاصلهی افقی دو بالکن دو عامل
مهم در تشدید غلظت آالینده در دره خیابانهای عمیق خواهد
بود .بر این اساس وجود بالکن به نوبهی خود بر ساختار جریان
تاثیر میگذارد و یک سوال اساسی این است که آیا شکل
پوششی ساختمان (نمای ساختمان) هم در میزان غلظت آالینده
تاثیرگذار است؟ در سال  2020کوی و همکاران[ ]52سه حالت
مختلف را برای برآمدگی دیوارههای یک دره خیابان با
نسبتهای منظری مختلف در نظر گرفتند .آنها مطابق
شکل 14تاثیر بالکنها 1،طاقنماها 2و دیوارهای جانبی 3را به
کمک دینامیک سیاالت محاسباتی شبیهسازی کردند و
دریافتند که دیوار جانبی کمترین تاثیر و طاقنما بیشترین تاثیر
را بر افزایش غلظت آالینده در یک دره خیابان خواهد داشت و
برجستهترین تفاوت در نسبت ابعاد  3و بیشتر اتفاق خواهد افتاد.

شکل  15پیکربندیهای مختلف ساختمانها در دره خیابان مورد
مطالعه[.]53

شکل 14حالتهای متفاوت بالکن در یک دره خیابان شهری[.]52

Balcony
Overhang

پیکربندی ساختمانها بر ساختار و نحوه پراکندگی آالیندههای
تولیدی در دره خیابانها اثر میگذارد[ .]28هیوانگ و
همکاران[ .]53با استفاده از تونل باد دانشگاه علم و فناوری
شانگهای به بررسی تاثیر پیکربندیهای مختلف ساختمان و
همچنین تاثیر شکل سقف ساختمانها بر روی پراکندگی
آالیندهها پرداختند .آنها مطابق شکل  15برای یک دره خیابان
شهری  8حالت مختلف را در نظر گرفتند .غلظت آالینده (دود)
در داخل درهها بر اساس روش پراکندگی نور اندازهگیری4شد
که نتایج آن در شکل  16آمده است .بر این اساس مشخص
میشود ،زمانی که ساختمانها به صورت  3سطحی ،با یک عقب
نشینی که ایجاد راهرو در دو طرف خیابان می کند (حالتهای
 3و  )4میزان غلظت آالینده در سمت رو به باد بیشتر از سمت
بادگیر است.

1
2

Wing walls
Light scattering technique

3
4

15

نشریه مهندسی مکانیک

زمانی که سقف ساختمانها به صورت گوهای شکل رو به باال و
یا رو به پایین ساخته شود(حالت )8در میزان غلظت آالینده و
نحوهی پراکندگی آن نیز تغییرات عمدهای ایجاد میکند و در
این حالتها به طور کلی غلظت آالینده در سمت بادگیر بسیار
بیشتر از سمت رو به باد است .چنانچه از ترکیب سقف گوهای-
مسطح (حالت  )6استفاده شود تمرکز آالیندهها در پایین سمت
بادگیر و اگر از ترکیب سقف گوهای رو به پایین  -گوهای رو به
پایین (حالت  )8استفاده شود تمرکز آالینده در باالی سمت
بادگیر خواهد بود .شیب سقفهای شیبدار ساختمانهای واقع
در یک دره خیابان شهری تاثیر بسیار مهمی در پراکندگی
آالینده ها و میزان غلظت آالینده در خیابان دارد .ون و
اپشتین[ ]54در سال  2018یک مطالعهی پارامتری 2بعدی
برای مشخص کردن تاثیر ارتفاع سقف در پراکندگی آلودگی به
کمک دینامیک سیاالت محاسباتی انجام دادند .در این بررسی
نشان داده شده است که سقفهای شیبدار منجر به افزایش
میانگین غلظت آلودگی هوا و در برخی حاالت ایجاد کانونهای
شدید آلودگی در سمت بادگیر میشوند و سقفهای شیبدار به
ندرت برای تهویه دره خیابانها مفید هستند.

سال
یکم ،،شماره دوم ،خرداد و تیر 1401
سال سی و یکم

 -7-3واکنشهای شیمیایی
یکی از اصلیترین سادهسازیها جهت کاهش هزینه محاسباتی
در شبیهسازیها در نظر نگرفتن واکنشهای شیمیایی بین
آالیندههای منتشر شده از اگزوز خودروها و منابع آالینده است.
طبق گفته واردالوکیس و همکاران[ ،]55اکثر آالیندههای
موجود در دره خیابان مانند مونوکسیدکربن و سایر ترکیبات
کربنی را میتوان به عنوان گونههای عمالً بی اثر در نظر گرفت
زیرا مدت زمان الزم برای واکنش دادن این آالیندهها با یکدیگر
بسیار بیشتر از زمانی است که این آالیندهها در دره خیابان
حضور دارند(زمان ماند) .اما نکتهی حائز اهمیت وجود سایر
آالیندهها از جمله :اکسیدهای نیتروژن ،اوزن و ترکیبات آلی فرار
است که از اهمیت ویژهای برخوردار هستند NO .که بیشتر
 NOxمنتشر شده به عنوان گاز خروجی خودرو را تشکیل
میدهد ،با اوزن موجود در جو واکنش میدهد تا از طریق به
اصطالح واکنش تیتراسیون NO2 ،تولیدکند NO2 .با فوتولیز در
حضور نور ماوراء بنفش به  NOو رادیکالهای اکسیژن تبدیل
میشود .رادیکالهای اکسیژن با اکسیژن واکنش داده و O3
تولید میکنند .ترکیبات آلی فرار همچنین رادیکال تولید
میکنند و تبدیل  NOبه  NO2را افزایش میدهند .بنابراین،
غلظت  NO2 ،NOو  O3در هوای کنار جاده نه تنها تحت تأثیر
غلظت محیط و سطح انتشار هر آالینده ،بلکه تحت تأثیر تابش
خورشیدی و غلظت ترکیبات آلی فرار نیز قرار میگیرد .روابط
 8-3این واکنشها را بیان میکند[.]20
()3
()4
()5
()6
()7
()8

NO + O 3 → NO 2 + O2
NO2 + hv + M → NO + O + M
O +O2 →O3
H + hv + OH - → R - + H2 O
 R - + O2 → ROOROO - + NO → RO - + NO2

در نظر گرفتن واکنشهای شیمیایی کمک شایانی به نزدیکتر
شدن نتایج با واقعیت میکند.
 -8-3حجم ترافیک

شکل 16توزیع آالینده در صفحه مرکزی دره در حالتهای
مختلف[.]53
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یکی از مواردی که میتوان به کمک آن وضعیت کیفیت هوای
دره خیابانهای شهری را بهبود بخشید ،تالش برای کاهش
آالیندههای تولیدی از سوی وسایل نقلیه موتوری است ،که

همکاران
کردوانی وو همکاران
کردوانی

میتوان از طریق روشهای مختلف نظیر آرام کردن ترافیک و
کاهش حجم ترافیک و یا عدم اجازه تردد به وسایل نقلیهای که
حداقلهای تعیین شده آالیندگی را ندارند برآورده نمود .مارک
بوگاچکی و همکاران[ .]56در سال  2020ارزیابی تأثیر
سازماندهی مجدد ترافیک جادهای بر کیفیت هوا در یک دره
خیابان در شهر کراکوف لهستان را مورد بررسی قرار دادند .آنها
مطابق شکل17یک خیابان که شامل  36متر عرض و  120متر
طول که توسط ساختمانهایی با ارتفاع  18تا  21متر محصور
شده بود را با  3سناریو زیر؛
-1باریک کردن مقطع خیابان با حذف یک الین در هر دو جهت.
-2محدود کردن حداکثر سرعت از  70کیلومتر در ساعت به 50
کیلومتر در ساعت.
-3مجاز کردن فقط خودروهای سواری و تجاری سبک در
خیابانهایی که استاندارد یورو  4یا باالتر را دارند،
را مورد ارزیابی قرار دادند .در این بررسی مطابق شکل
18بهترین نتیجه برای سناریو  3رقم خورد .سناریویی که باعث
کاهش میانگین ساالنه غلظت  PM10و  ،PM2.5حدود ٪9-8
و برای  NOxتقریباً  ٪30میشود.

شکل  17خیایان مورد بررسی در شهر کراکوف لهستان[.]56

مکانیک
ن
مهندسیمکانیک
شریهمهندسی
نشریه

 -4نتیجهگیری
این مقاله به بررسی شاخصها و استانداردهای آلودگی هوا
میپردازد .برای کاهش بیماریهای قلبی و ریوی الزم است
آالینده ها را به صورت منظم پایش نمود و هر چه تعداد
آالیندههای مورد بررسی بیشتر باشد شاخص انتخاب شده برای
کیفیت هوا قابل اطمینانتر است .برای دقیقتر شدن نتایج
میتوان از شاخصهایی که واکنشهای شیمیایی آالیندهها را
هم در نظر میگیرند استفاده نمود .دره خیابانهای شهری به
مکانهایی گفته میشود که خیابان توسط ساختمانهای بلند
مرتبه احاطه شده باشد .این ساختارها باعث تشدید آلودگی هوا
میشود که کیفیت هوای ساکنین را تهدید کرده و سالمت آنها
را به خطر میاندازد .یکی از گامهای مهم برای بهبود کیفیت
هوای شهری ،شهرسازی بر اساس در نظر گرفتن عوامل موثر بر
تهویه دره خیابان شهری است که میتوان به سرعت باد ،جهت
باد غالب ،نسبت منظری ،اثرات دما ،کاشت درختان ،موانع،
اثرات سقف ،نرخ ترافیک ،میزان آالیندگی وسایل نقلیه اشاره
نمود .هر یک از عوامل یاد شده تاثیری متفاوت بر بهبود تهویه
دره خیابان های شهری دارد که بیشترین تاثیر را عواملی نظیر
نسبت منظری ،سرعت باد ،جهت باد غالب ،پیکربندی
ساختمان ،شکل سقف و کاشت درختان دارند اما در مقابل
کمترین تاثیر را اثرات دما ،گرمایش دیواره های ساختمان،
پوششدهی جاده و نرخ ترافیک وسایل نقلیه ایفا میکند .در
تحقیقات اخیر سعی شده تا اثرات تعاملی و ترکیبی پارامترهای
موثر نیز مد نظر قرار گیرد .این امر به نزدیکتر شدن نتایج به
واقعیتهای موجود در دره خیابانهای شهری کمک میکند و
بررسیها را از حالت ایدهآل به حالت واقعی نزدیکتر میکند.
نتایج این تحقیق میتواند به مدیران و برنامهریزان عرصه
شهرسازی و محیط زیست در مدیریت درست انباشتگی ساخت
و سازهای شهری و کنترل کیفیت هوا در شهرهای بزرگ کمک
نماید.
 -5فهرست عالئم و اختصارات
عالیم انگلیسی
AR

شکل 18مقایسه سناریوهای مختلف جهت کاهش سطح
آالینده[.]56

BPHi
BPLo
CP
hv
IP

نسبت ابعاد
نقطه شکستی که بزرگتر یا مساوی 𝑷𝑪
نقطه شکستی که کوپکتر یا مساوی 𝑷𝑪
غلظت اندازهگیری شده (گردشده) برای آالیندهP
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