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چكيده
تأثيرات اين گونه  هاي عمراني و عمليات ساختماني و هاي روز افزون انسان در جهت پيشرفت و توسعه از قبيل انجام پروژه فعاليت

تواند در دو  هاي عمراني به عنوان يكي از منابع آالينده هوا مي زيست از اهميت زيادي برخوردار است. پروژه ها بر محيط فعاليت

ها و ذرات گرد و غبار توليدي ناشي از اين  هاي به كار گرفته شده در پروژه آالت و دستگاه بخش دودهاي ناشي از كاركرد ماشين

آالت ساختماني در آلودگي هوا در پروژه  ها مورد بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق ميزان آاليندگي و تأثير ماشين فعاليت گونه

ها و پارامترهاي  احداث ايستگاه قطار شهري شيراز واقع در ميدان امام حسين شيراز مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. داده

 PM10, PM2.5 , So2ن حفاظت محيط زيست مستقر در ميدان و نزديك اجراي پروژه شامل آلودگي هوا از ايستگاه سنجش سازما

, No2 , O3 , CO آالت  آوري گرديد. اطالعاتي از مدت زمان فعاليت پروژه، نوع، تعداد ماشين در مقاطع زماني فعاليت پروژه جمع

آوري شده از اداره  آوري گرديد. ضمن توجه به اطالعات جمع ها از سازمان قطار شهري جمع فعال در پروژه و ساعات فعاليت آن

آالت و تجهيزات  مقاطع زماني موردنظر مشخص گرديد. سوخت مصرفي ماشينهواشناسي وضعيت جوي و ميزان گرد و غبار در 

كارگاهي با توجه به ميزان فعاليت كارگاهي روزانه هر دستگاه محاسبه و ميزان آاليندگي براساس ميزان سوخت مصرفي مشخص 

عاليت پروژه عمراني مشخص گرديد. هاي هوا ناشي از ف گرديد. در تجزيه و تحليل و بررسي همه اطالعات ميزان و درصد آالينده

گيري توسط ايستگاه سنجش،  هاي اندازه ها ناشي از فعاليت كارگاهي با ميانگين آالينده در مقايسه ميانگين آاليندگي، هركدام از آالينده

، CO% ،48/46=O3% ،53/49=No2% ،68/60=So2=56/46باشد % درصد آاليندگي ناشي از فعاليت كارگاهي به اين صورت مي

%22/39=Pm10% ،08/56=Pm2.5 . گيري شده توسط ايستگاه سنجش و ميزان فعاليت  هاي اندازه ارتباط مستقيمي بين ميزان آالينده

آالت  هايي كه فعاليت كارگاهي حداكثر وجود داشت شاخص فعاليت كارگاهي ماشين كه در ماه طوريه ب .كارگاهي مشاهده گرديد

ها نشان  ها در اين ماه هد و به همان نسبت ايستگاه سنجش آلودگي هوا نيز اعداد بيشتري براي آاليندهد باالترين اعداد را نشان مي

  .هايي كه شاخص فعاليت كارگاهي باالتري دارند، مصرف سوخت بيشتر و ميزان سهم بيشتري در آلودگي هوا دارند دهد. دستگاه مي

  زيست محيط ،هاي عمراني پروژه  ،آالت ساختماني ماشين ،آلودگي هوا هاي كليدي:واژه

   

  مقدمه -1
آيند  كننده هوا كه توسط انسان بوجود مي هاي آلوده فعاليت

بسيارند و شناخت منابع آلودگي هوا و عوامل تأثيرگذار بر 
هاي هوا در جهت جلوگيري و كنترل  ميزان غلظت آالينده

از اهميت زيادي برخوردار است. مشكالت ناشي آلودگي هوا 
از آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ و در حال توسعه و گسترش 

هاي عمراني در اين شهرها و بكارگيري  روز افزون پروژه
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آالت ديزل كه سهم پررنگي  آالت عمراني از جمله ماشين ماشين
ين تر در آلودگي هوا دارند بايد مورد توجه قرار گيرد. از اصلي

توان به ذرات معلق  هاي عمراني مي هاي ناشي از فعاليت آالينده
اشاره كرد. بخش عمده ذرات خروجي از اگزوز تجهيزات و 

است. در حالي كه گرد و  PM2.5آالت ديزلي از نوع  ماشين
 PM10بندي ذرات  وساز اغلب در دسته غبار مربوط به ساخت

انتشار آاليندگي  توجهي به بي گيرند. از عوامل اصلي قرار مي
ها  آماري آن هتوان به كمتر بودن جامع آالت مي  اين ماشين

هاي  اي اشاره نمود. فعاليت نسبت به ساير وسايل نقليه جاده
سازي  عمراني در شهرهاي بزرگ به دو دسته اصلي عمليات راه

شوند. نتايج بدست آمده از  بندي مي و ساختماني تقسيم
آالت  هد كه شاخص دودزايي اين ماشين ها نشان مي گيري اندازه

بع است كه در مقايسه با مقادير بر متر مر 7تا  4در محدوده 
ذكر شده در استانداردهاي جهاني اعداد بسيار بااليي است، 

دهد كه سيستم تعمير و  همچنين مقادير به دست آمده نشان مي
نگهداري در تجهيزات عمراني بسيار ضعيف است و به تبع آن 

از اين دسته تجهيزات منتشر  PM2.5حجم بسيار باالي ذرات 
ريزي براي كنترل و نظارت همه جانبه  زوم برنامهشود كه ل مي

افزايد. مطالعات  ها را مي بر ميزان انتشار اين دسته از آالينده
صورت گرفته از آناليز نوع ذرات خروجي از موتورهاي ديزلي 

آالت عمراني، نشان از درصد باالي ذرات كربن سياه در  ماشين
ترين  ن اصليدارد. اين ذرات به سبب سمي بود PM2.5ذرات 

هستند كه نيازمند كنترل و  PM2.5بخش آاليندگي ذرات 
  باشند.  حذف از خروجي موتورهاي ديزلي مي

  
  ها مواد و روش

گيري شده توسط پايگاه  هاي اندازه در اين تحقيق از داده
سنجش آلودگي هوا مستقر در ميدان امام حسين شيراز متعلق 

شيراز كه تقريباً در زيست شهر  به سازمان حفاظت از محيط
و عرض  //52�31/5 مركز شهر شيراز و با طول جغرافيايي

متر از دريا استفاده  1548و ارتفاع  //29�37/25جغرافيايي 
بندي اخذ شده  است. از اطالعات و نمودارها و برنامه زمان شده

هاي  از پروژه احداث ايستگاه قطار شهري و نيز اطالعات داده
مهمترين است.  هواشناسي اداره هواشناسي شيراز استفاده شده

آوري شده  موضوع در گام نخست تطبيق زماني اطالعات جمع
ز نظر كامل بودن و موجود بودن اطالعات اخذ شده از اداره ا

زيست و سازمان قطار شهري و اداره هواشناسي  حفاظت محيط
ها بازه زماني مورد بررسي از  در تطابق همه داده ،لذا باشد. مي

  انتخاب گرديد.  31/6/97الي  1/2/96تاريخ 
امام  اطالعات ايستگاه سنجش آلودگي هوا مستقر در ميدان    

 , PM10, PM2.5حسين شيراز شامل پارامترهاي آالينده هوا 

So2 , No2 , O3 , CO  كه اطالعات  باشد. با توجه به اين مي
 ،باشد، لذا بصورت ساعتي ثبت شده و تعداد بسيار زيادي مي

گيري از اطالعات انجام شد و ميانگين ماهيانه هر  ميانگين
هاي  آالينده در دوره مورد بررسي انجام گرديد و در جدول

  مورد بررسي آورده شد.
با : آالت ديزل كارگاهي ميزان مصرف سوخت ماشين - 1

هاي و اطالعات كارگاهي مربوط به فعاليت  استفاده از جدول
  ار شهري اخذ گرديد. آالت كه از سازمان قط ماشين

هاي  آالت ديزل متحرك و ثابتي كه در گزارش ابتدا ماشين
ها بصورت  روزانه كارگاهي پروژه فعاليت داشتند و در گزارش

  آالت با واحد دستگاه در روز مشخص گرديد.  تعداد ماشين
آالت و تجهيزات مورد بررسي شامل بيل مكانيكي،  ماشين

آب، ديزل ژنراتور، كاميون،  كت، لودر، جرثقيل، تانكر باب
  ميكسر، كمپرسي مي باشد.  بيل، پمپ بتن، تراك ميني

هاي به عمل آمده و بازديد ميداني از  در اقدام بعد با هماهنگي
ها و توان و ساعت  محل كارگاه اطالعات مربوط به نوع دستگاه

  آوري شد.  ها و تجهيزات جمع كاري دستگاه
ا عنوان بررسي ميزان فعاليت هاي ب اطالعات نهايي در جدول

 آالت در دوره زماني مورد تحقيق آورده شد. كارگاهي ماشين
به منظور مشخص نمودن ارتباط بين ميزان فعاليت كارگاهي و 
ميزان آاليندگي از فرمول زير ميزان شاخص فعاليت هر دستگاه 

  بدست آمد و در جدول و نمودار آورده شد. 

 �توان هر دستگاه �نه هر دستگاه تعداد كاركرد روزا         

  ضريب مصرف سوخت هر دستگاه

حداكثر فعاليت 91059 كه در شهريور و مهر و آبان با شاخص

كارگاهي مشخص گرديد كه به همان نسبت ميزان آاليندگي در 

   باشد. اين دوره نيز حداكثر مي

به منظور مشخص شدن ميزان آاليندگي هر دستگاه ديزل ابتدا 

  ميزان سوخت مصرف شده هر دستگاه محاسبه گرديد. 

Q= 0.15�P�K 
P : قدرت موتور اسب بخار        

K        ضريب مصرف سوخت :  

Qسوخت مصرفي :  

   96مثال: براي بيل مكانيكي در دوره زماني ارديبهشت 

 Q=  15/0 � 180 � 5/0=  5/13ليتر 

ميزان سوخت مصرفي ماهيانه = (ساعت كاركرد در يك روز)   

  Q �تعداد دستگاه در ماه موردنظر  � 8

  5/13 � 210 � 8= 22680ليتر 

  :96سوخت كل مصرفي در ارديبهشت 
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68534  =7920  +4454  +3240  +29232  +1008  +

22680   

939/58        =	

��    860      � �� �

���� �  

68534  
  

هاي محاسباتي تعيين ميزان آالينده براساس  روش - 2

  سوخت مصرفي در دوره زماني مورد بررسي

  مثال: به عنوان 

ليتر سوخت  68534ميزان سوخت مصرفي  96در ارديبهشت 


	باشد دانسيته گازوئيل  (ليتر در ماه) مي
��و  860  

) طبق جدول استاندارد COاستاندارد انتشار مونوكسيدكربن (


�ساعته معادل    8مرجع، 
��  باشد.  مي 10 

  

  96گازوئيل مصرفي ارديبهشت 

       68534��� × �
������ × 860	
 �� =

58939�
  
گازوئيل مصرفي روزانه                                                     

58�939 ÷ 31 = 1901	
  
ساعت كاري                           8مونوكسيدكربن توليد شده براي 

1901 × 10 = 19010�
  

ها از پايگاه سنجش  با توجه به اين كه معيار سنجش آالينده

  ميانگين ساعتي است لذا

ساعت                      1توليد شده براي  COميلي گرم 

19010	 ∶ 8 = 2376  
هاي  محاسبه رديد و در جدولها  ميزان هركدام از آالينده

  مربوط آورده شد.

هاي محاسباتي مربوط به مقايسه آالينده ناشي از  روش - 3

گيري شده توسط ايستگاه  فعاليت كارگاهي با آالينده اندازه

  :سنجش

   COمثال: براي آالينده به عنوان 

  ميانگين ميزان آالينده ناشي از فعاليت كارگاهي

PPM 03/2  

  گيري شده توسط ايستگاه سنجش اندازهميانگين 

PPM 36/4  

  نسبت آالينده كارگاه به ايستگاه سنجش: 

                                     �/��
 /�! = 0.465  

 گيري شده توسط ايستگاه سنجش : ميانگين آالينده اندازه

                   )      ميانگين ميزان آالينده ناشي از فعاليت كارگاهي و مصرف سوخت ديزلي /�( 100

  ناشي از فعاليت كارگاهي درصد آالينده

     �/��
 /�! × 100 =   CO= درصد آالينده  %46.5

  31/6/97الي  1/2/96تاريخ  - . ميانگين اعداد پارامترهاي آالينده هوا در دوره زماني مورد بررسي از ايستگاه سنجش آلودگي هوا1جدول
  ميانگين ميزان آالينده       

  

CO 

)ppm( 

O3 

)ppb( 

NO 

)ppb( 

NO2 

)ppb( 

NOx 

)ppb( 

SO2 

)ppb( 

PM10 

)m3/mg( 

PM2.5 

)m3/mg( 

  18,01  92,16  21,72  25,61  6,40  14,86  38,27  4,44  96ارديبهشت 

  17,33  91,32  26,18  21,46  6,71  14,75  39,93  4,39  96خرداد 

  19,20  93,41  25,72  4,46  6,65  14,80  40,74  4,39  96تير 

  17,63  92,51  23,39  21,47  6,69  14,78  40,68  4,37  96مرداد 

  22,45  99,84  29,34  26,48  6,91  15,76  44,614  4,75  96شهريور 

  22,13  99,81  29,506  26,30  6,90  14,89  44,87  4,76  96مهر 

  22,02  98,32  28,90  25,41  6,82  14,63  43,91  4,68  96آبان 

  20,14  92,15  26,14  22,13  6,39  14,85  40,14  4,32  96 آذر

  19,51  91,91  25,13  21,90  6,40  14,07  40,02  4,39  96دي 

  19,94  93,38  25,73  21,83  6,42  14,15  39,15  4,25  96بهمن 

  18,14  91,42  25,39  21,43  6,64  14,32  38,79  4,13  96اسفند 

  18,03  90,54  25,17  21,95  6,65  14,19  38,99  4,22  97فروردين 

  18,02  91,33  26,13  21,83  6,63  14,15  39,92  4,11  97ارديبهشت 

  17,91  92,10  25,14  21,15  6,05  14,78  39,87  4,23  97خرداد 

  17,82  91,83  22,13  21,05  6,15  14,13  39,41  4,23  97تير 

  18,31  91,42  22,15  22,14  6,38  14,05  40,14  4,29  97مرداد 

  18,63  90,3  21,91  21,13  6,14  14,33  39,81  4,29  97شهريور 

  19,13  93,16  25,28  -  6,52  -  40,49  4,36  ميانگين آالينده در طول دوره
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  . استانداردهاي آلودگي هوا 2جدول

  )TWA and STELغلظت مجاز صنعتي (  )NAAQSغلظت مجاز در هواي محيط (  ماده


µساالنه:   )SO2اكسيد گوگرد (  دي/�� 80  =ppm 03/0  


µساعته:  24/�� 563 =ppm 14/0  

  ppm 2ساعته:  8

  ppm 5اي:  دقيقه 15


µساعته:  O3(  8اُزن (/�� 157 =ppm 80/0  8  :ساعتهppm 1/0  


µساالنه:   )NO2دي اكسيد ازت (/�� 100 =ppm 053/0  8  :ساعتهppm 3  

  ppm 5اي:  دقيقه 15


µساعته:  CO(  8منواكسيد كربن (/�� 10  =ppm 9  


µيك ساعته: /�� 40  =ppm 35  

  ppm 25ساعته:  8


µساالنه:   )PM10ذرات ريز (/�� 50  


µساعته:  42/�� 150 

استاندارد، براي نوع خاص ذرات وجود دارد ليكن براي 

  موجود نيست. ���$


µساالنه:   )PM2.5ذرات بسيار ريز (/�� 25  


µساعته:  42/�� 65  

استاندارد، براي نوع خاص ذرات وجود دارد ليكن براي 

  موجود نيست. %.��$


µساعته:  8 5/1 ��/
µميانگين فصلي:   )Pbسرب (/�� 50  

يك استاندارد خاص عبارت است از تعداد فيبرهاي  ---------   اَزبست

  موجود در يك سي سي است.

  ppm 10ساعته:  8 ---------   بنزين

  آيد.   ميزان سوخت مصرفي هر دستگاه با توجه به ضريب مصرف سوخت و توان هر دستگاه با استفاده از فرمول زير بدست مي

Q = 0.15 × P × K 
  

  

  . محاسبه سوخت مصرفي هر دستگاه3جدول

  K  آالت ماشين
 (ضريب مصرف سوخت)

P  
 (قدرت موتور     بخار)

Q  
  (سوخت مصرفي ليتر برساعت)

  50/13  180  5/0  بيل مكانيكي

  20/4  140  2/0  باب كت

  23/10  195  35/0  لودر

  4/17  290  40/0  جرثقيل

  75/6  150  3/0  تانكر آب

  56/18  275  45/0  ديزل ژنراتور

  60/6  220  20/0  كاميون

  30/6  140  30/0  ميني بيل

  87/7  210  25/0  پمپ بتن

  40/5  180  20/0  تراك ميكسر

  90/6  230  20/0  كمپرسي

   Q(سوخت مصرفي ليتر بر ساعت)  ����تعداد دستگاه  ���� 8(ميزان ساعت كاري روزانه هر دستگاه) 
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  31/6/97الي  1/2/96. ميزان سوخت مصرف شده هر دستگاه بر حسب ليتر از تاريخ 4جدول 

  تعداد دستگاه در روز   

  

  تاريخ

بيل 

  مكانيكي

  (ليتر)

 باب

  كت

  (ليتر)

  لودر

  (ليتر)

  جرثقيل

  (ليتر)

تانكر 

  آب

  (ليتر)

  

ديزل 

  ژنراتور

  (ليتر)

كاميو

  ن

  (ليتر)

بي ميني

  ل

  (ليتر)

  پمپ

  بتن

  (ليتر)

تراك 

  ميكسر  

  (ليتر)

كمپرس

  ي

  (ليتر)

جمع كل سوخت 

  مصرفي (ليتر)

  68534  0  0  0  0  7920  4454  3240  29232  0  1008  22680  96ارديبهشت 

  68534  0  0  0  0  7920  4454  3240  29232  0  1008  22680  96خرداد 

  66100  0  0  0  10584  1584  4454  3240  16704  17186  1008  11340  96تير 

  76210  5520  0  0  10584  1584  7424  3240  16704  17186  1008  12960  96مرداد 

  109039  8280  0  0  10584  7920  8909  3240  29232  17186  1008  22680  96شهريور 

  109039  8280  0  0  10584  7920  8909  3240  29232  17186  1008  22680  96مهر 

  99742  2208  864  63  9072  5280  8909  3240  29232  17186  1008  22680  96آبان 

  63722  2429  950  63  5645  2323  10542  4158  21993  4665  1882  9072  96آذر 

  62221  2208  864  63  5040  2112  10542  3780  21993  4665  1882  9072  96دي 

  63722  2429  950  63  5645  2323  10542  4158  21993  4665  1882  9072  96بهمن 

  61494  2429  950  63  5645  2323  8314  4158  21993  4665  1882  9072  96اسفند 

  61494  2429  950  63  5645  2323  8314  4158  21993  4665  1882  9072  97فروردين 

  61283  2429  950  63  5645  2112  8314  4158  21993  4665  1882  9072  97ارديبهشت 

  62614  3036  1468  315  2974  1584  8314  14472  26448  0  3360  648  97خرداد 

  63533  3036  1468  315  2520  2957  8314  14472  26448  0  3360  648  97تير 

  62331  3036  129  315  2974  2640  8314  14472  26448  0  3360  648  97مرداد 

  32586  0  518  189  1462  2112  8314  14472  3897  0  974  648  97شهريور 
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  31/6/97الي  1/2/96.  ميزان هر آالينده بر اساس سوخت مصرفي ماهيانه از تاريخ 5جدول 

  

  تاريخ

  

سوخت مصرفي 

 (ليتر)

سوخت مصرفي 

)(كيلوگرم  
litr����0/86 

  
CO 

(ppm) 

  

O3  
(ppb)  

  

NO2  
(ppb)  

  

SO2   
(ppb)  

  

PM10  
(*+

*,)  

  

PM2.5  
(*+

*,)  

  11,47  35,71  15,07  3,16  18,04  2,08  58939  68534  96ارديبهشت 

  11,47  35,71  15,07  3,16  18,04  2,08  58939  68534  96خرداد 

  11,06  34,44  15,06  3,05  17,39  2,06  56846  66100  96تير 

  12,75  39,70  16,75  3,51  20,06  2,31  65540  76210  96مرداد 

  18,24  56,81  23,07  5,03  28,70  3,31  93773  109039  96شهريور 

  18,24  56,87  23,07  5,03  28,70  3,31  93773  109039  96مهر 

  16,69  51,97  21,93  4,59  26,25  3,03  85778  99742  96آبان 

  10,66  33,20  14,01  2,93  16,27  1,93  54801  63722  96آذر 

  10,41  32,42  13,68  2,86  16,37  1,89  53510  62221  96دي 

  10,66  33,20  14,01  2,93  16,77  1,93  54801  63722  96بهمن 

  10,29  32,04  13,52  2,83  18,82  1,86  52884  61494  96اسفند 

  10,29  32,04  13,52  2,83  18,82  1,86  52884  61494  97فروردين 

  10,25  31,93  13,47  2,82  16,13  1,85  52703  61283  97ارديبهشت 

  10,47  32,62  13,76  2,88  16,48  1,90  53748  62614  97خرداد 

  10,63  33,10  13,97  2,92  16,72  1,93  54638  63533  97 تير

  10,43  32,47  13,70  2,87  16,40  1,92  53604  62331  97مرداد 

  5,45  16,97  7,16  1,50  8,57  0,99  28023  32586  97شهريور 

  10,73  36,54  15,34  3,23  18,82  2,03      ميانگين آالينده

  
  گيري شده توسط ايستگاه سنجش از فعاليت كارگاهي با آالينده اندازه . بررسي مقايسه ميانگين آالينده ناشي6جدول 

  

ميانگين دوره ناشي از   آالينده

  فعاليت كارگاهي

ميانگين دوره اندازه گيري شده 

  توسط ايستگاه سنجش

نسبت آالينده كارگاه به 

  ايستگاه

درصد آالينده ناشي از 

  فعاليت كارگاهي

CO 

(ppm)  
2/03 4/36 2/03

4/36 = 0/46 
46/56  

O3  
(ppb)  

18/82 40/49 18/82
40/49 = 0/464 

46/48 

NO2  
(ppb)  

3/23 6/52 3/23
6/52 = 0/495 

49/53 

SO2  
(ppb)  

15/34 25/28 15/34
25/28 = 0/606 

60/68 

PM10  
(*+

*,)  
36/54 93/16 36/54

93/16 = 0/392 
39/22 

PM2.5  
(*+

*,).  

10/73 19/13 10/73
19/13 = 0/56 

56/08 

 49/75 ميانگين     

100 )� 
  = درصد آالينده ناشي از فعاليت كارگاهي) ميانگين ميزان آالينده ناشي از فعاليت كارگاهي و مصرف سوخت ديزل

   گيري شده توسط ايستگاه سنجش ميانگين آالينده اندازه                   
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گيري  پارامترهاي آالينده هوا ناشي از فعاليت كارگاهي با ميزان پارامترهاي آالينده هوا اندازه  نمودارهاي مقايسه

 شده توسط ايستگاه سنجش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيري  نتيجه- 5

آالت  نتايج بدست آمده از تعيين ميزان آاليندگي هواي ماشين  

و تجهيزات و فعاليت پروژه عمراني مورد بررسي در اين 

  تحقيق عبارتند از: 

گيري شده  هاي اندازه ارتباط مستقيمي بين ميزان آالينده - 1

توسط ايستگاه سنجش و ميزان فعاليت كارگاهي مشاهده 

هايي كه فعاليت كارگاهي حداكثر  كه در ماه طوريه ب ،گرديد

شاخص فعاليت  96وجود داشت شهريور و مهر و آبان 

آالت باالترين اعداد را در طول دوره مورد  كارگاهي ماشين

ميزان آاليندگي اندازه گيري شده توسط ايستگاه سنجش  ■ 

براساس سوخت مصرفي كارگاهميزان آاليندگي   ■ 
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دهد و به همان نسبت ايستگاه سنجش آلودگي  بررسي نشان مي

ها نشان  ها در اين ماه هوا نيز اعداد بيشتري براي آالينده

  دهد.  مي

با توجه به اعداد بدست آمده از شاخص فعاليت  - 2

ها  هاي ديزل كارگاه مشخص گرديد. تعدادي از دستگاه دستگاه

داراي شاخص باالتري هستند كه به همان نسبت مصرف 

آورند و  سوخت بيشتري و نيز آاليندگي بيشتري بوجود مي

ميزان سهم بيشتري در آلودگي هوا دارند و بايد توجه بيشتري 

ارتباط با كاهش مصرف سوخت آنها از جمله بازديدهاي  در

  هاي مورد نياز انجام گيرد.  اي و سرويس دوره

باالترين ميزان  124دستگاه ديزلي ژنراتور با عدد شاخص 

ليت در ساعت و بعد از آن جرثقيل  56/18مصرف سوخت 

ليتر  40/17و مصرف سوخت  116كارگاهي با عدد شاخص 

و مصرف سوخت  90يكي با عدد شاخص مكان در ساعت و بيل

ليتر در ساعت به ترتيب در جايگاه اول تا سوم مصرف  50/13

  هاي آالينده قرار دارند.زسوخت و توليد گا

ها ناشي از  در مقايسه ميانگين آاليندگي، هركدام از آالينده - 3

گيري توسط  هاي اندازه فعاليت كارگاهي با ميانگين آالينده

صد آاليندگي ناشي از فعاليت كارگاهي به ايستگاه سنجش، در

  باشد. اين صورت مي

CO :56/46  ،درصدO3 :48/46  ،درصدNO2 :53/49  ،درصد

SO2 :68/60  ،درصدPM10 :22/39  ،درصدPM2.5 :08/56 

هاي بررسي شده  سهم آاليندگي ميانگين براي آالينده درصد

باشد كه حائز  درصد مي 75/49ناشي از فعاليت كارگاهي 

توان راهكارهايي در جهت كنترل و كاهش  اهميت است و مي

هاي كارگاهي و عمراني به شرح  آلودگي هوا ناشي از فعاليت

  زير بيان نمود: 

هاي جايگزين بيوديزل به جاي سوخت  استفاده از سوخت - 

 ديزل

ها و نيز  بهسازي سوخت ديزل با افزودن نانوكاتاللبيت - 

 كاهش ميزان گوگرد سوخت ديزل

ي نمودن استفاده از فيلترهاي جاذب دود ديزل جهت الزام - 

  Disel Particalate Filterآالت كارگاهي  ماشين

آالت و تجهيزات كارگاهي  اي ماشين بازديد و سرويس دوره - 

 منظور كاهش مصرف سوخت  به

هاي نو  هاي فرسوده با تجهيزات و دستگاه جايگزيني دستگاه - 

 و با تكنولوژي جديد

 معلق ناشي از عمليات خاكي كارگاهآب پاشي ذرات  - 

تغيير ساعات كاري كارگاه در ساعات اوج آلودگي هواي  - 

 شهر

كارگيري قوانين استاندارد كنترل آلودگي هوا در  به - 

هاي ساختماني و ملزوم نمودن پيمانكاران به رعايت  كارگاه

 ضوابط كنترل الودگي هوا

ميزان ناشي از فعاليت كارگاهي با  SO2درصد آالينده  - 4

كه باالترين درصد را به خود اختصاص داده است حائز  68/60

  اهميت است. 

با توجه به وجود گوگرد در گازوئيل كاهش ميزان گوگرد در   

 4هاي ديزلي ضروري است مطابق استاندارد يورو  سوخت

باشد. استانداردسازي سوخت  PPM 50ميزان گوگرد حداقل 

از احتراق گازوئيل را كاهش ناشي  SO2توان ميزان   ديزلي مي

  دهد.

پروژه كارگاهي مورد تحقيق به دليل نزديك بودن به  - 5

ايستگاه سنجش آلودگي هوا و نيز در اختيار بودن اطالعات 

آالت به عنوان نمونه يك پروژه عمراني مورد  كارگاهي ماشين

مطالعه و بررسي قرار گرفت، خوشبختانه پروژه موردنظر با 

نقل ريلي شهر شيراز در راستاي  و سعه حملهدف ايجاد و تو

كاهش آلودگي هواي شهر شيراز و استفاده بيشتر از وسايل 

  كند. سزايي ايفاء مي حمل و نقل عمومي نقش به

  

  مراجع -6

مطالعه روند ")، 1398( .اسراري، ا .اسالمي بجنوردي، ب - 

و ارتباط آن  O3 , NO2 , SO2هاي  تغييرات غلظت آالينده

با پارامترهاي هواشناسي در شهر شيراز با رويكرد آناليز 

، ششمين كنفرانس ملي "97الي  92هاي  رگرسيون طي سال

  .شهرسازي، معماري، عمران، محيط زيست

بندي منابع توليد آلودگي هواي  سهم" ،)1383( ر.،بيات،  - 

   ،شريفارشد، دانشگاه صنعتي نامه كارشناسي ، پايان"شهر تهران

، نگارش "كنيم هوايي كه تنفس مي")، 1385، (ا.ر.پوربابك،  - 

   .قم

، اتحاديه "گازوئيل سوخت ديزل")، 1394، (.جمشيدي، پ - 

  .هاي نفت، گازو پتروشيمي ايران صادركنندگان فراورده

راه ")، 1395( ف.،ياري،  . وها، سبحري .ا.زاده، ع خراسان - 

هاي  روابط عمومي شركت، انتشارات "توليد سوخت پاك

  .هاي نفتي پااليش و پخش فرآورده
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ه راهكارهايي جهت كاهش يارا")، 1397، (.رجايي، ع - 

، مجله نخبگان علوم و مهندسي، "آلودگي هواي شهر تهران

  .10، شماره 1397فروردين 

بررسي عددي احتراق بيوديزل بدست ")، 1395، (م.سعيدان،  - 

هاي خروجي موتور  آالينده آمده از روغن كلزا بر عملكرد

 17، دوره 1396، مجله مهندسي مكانيك مدرس، تير "ديزل

  .4شماره 

بررسي و مدلسازي غلظت ذرات ")، 1395، (.زاده، ر شمسي- 

نامه كارشناسي ارشد دانشگاه  پايان، "معلق در هواي شيراز

  .نور شيراز پيام

موسسه ، "مهندسي آلودگي هوا" ،)1391( ،شفيع پورمطلق، م.- 

  .نشر شهر، چاپ دوم

بررسي " ،)1396(، و.، و حسيني ، پ.اصغريعلي. ا ،طاهري- 

اثر خودروهاي ديزلي در حال تردد در تهران بر آاليندگي كربن 

سوز، تهران، دهمين همايش بين المللي موتورهاي درون ،"سياه

  .انجمن علمي موتور ايران

 ،)1395( ،م.،يو عباس ، ع.ر.زادهطاهري ع.ر. ،زادهطاهري - 

هاي راهكارهاي جلوگيري از آلودگي هواي حاصل از طرح"

  ."HSE عمراني توسط مديريت

هاي سوختمقايسه"،)1392( ، ح.،يوسفوند و .ا ،عبدي علمي- 

دومين  ،"نقل عموميوجايگزين در سيستم خودروهاي حمل

  هاي نو و پاك، همدان،همايش ملي انرژي

 ، ج.،و فاطمي ، ع.ا.نجف پور ، ن.رستمي ح.، عليدادي - 

بررسي ميزان آلودگي خودروهاي ديزلي و بنزيني " ،)1391(

اولين  ،)1389 ( ،"مشهدنقل عمومي شهرواستفاده در حملمورد

كنفرانس مديريت آلودگي هوا و صدا، تهران، دانشگاه صنعتي 

  .شريف

بررسي و مقايسه ")، 1398( .،اسراري، او  و.عزيزي، - 

، دومين "1396و  1392هاي  هاي هواي تهران در سال آالينده

همايش تدبير، معماري،شهرسازي، عمران و جغرافيا در توسعه 

  .پايدار

، ترجمه كاظم "آلودگي هوا"م)، 1990، واين. (.كنت وارك، و- 

ندافي، حسنوند، حيدري، نقي زاده، موسسه علمي فرهنگي 

  .1396بهار نص، چاپ چهارم، 

مروري بر "، )1393( ، ك.،رحيمي و ، ا.محمدي ف. ،لقماني-

اولين كنفرانس  ،"ها در وسايل نقليهاثرات استفاده از بيوديزل

هاي نوين در علوم كشاورزي، منابع طبيعي و بين المللي يافته

محيط زيست، تهران، انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون 

  بنيادين،

آلودگي هوا در كالن  هاي پيشگيري از راه")، 1396، (.ملك، م- 

، علوم زيستي و زيست فناوري، پاييز، مجله مطالعات "شهرها

  . 8دوره سوم، شماره 

نامه هيأت وزيران، حد مجاز استانداردهاي  تصويب" - 

، شماره "هاي صنعتي خروجي از كارخانجات و كارگاه

  .31/1/1395هـ، مورخ 49065/ت 9505

رياست جمهوري، ريزي و نظارت راهبردي  معاونت برنامه- 

   .446آالت عمراني، نشريه شماره  )، معرفي ماشين1388(

ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري،  معاونت برنامه - 

، نشريه "آالت عمراني برداري ماشين مديريت بهره")، 1388(

  .449شماره 
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ABSRACT 

Increasing human activities for development such as civil projects and construction 

operations and the impacts of such activities on the environment is of great importance. 

Construction projects as one of the sources of air pollutants can be named as such 

activities. This pollution can be divided in two parts, emissions from the operation of the 

machinery, and equipment used in the projects and the other dust particles generated by 

such activities on air pollution. In this study, the amount of pollution and impact of 

construction machinery was studied on air pollution in the project of construction of Shiraz 

Urban Train Station, located in Imam Hussein Square of Shiraz. Air pollution data and 

parameters were collected and extracted from the EPA station which is near the project 

implementation site, where the project activity was timed, including PM10, PM2.5, So2 , No2 

, O3 , CO. Some pieces of information were collected from the Urban Train Organization. 

Such as the duration of the project activity, the type and number of machines involved in 

the project and their hours of operation from. According to the data collected from the 

Meteorological Office, the weather and the amount of dust were determined during the 

time periods. Workshop equipment and fuel consumption were calculated based on the 

daily workshop activities of each machine and the amount of contamination was 

determined based on the amount of fuel consumed. As well as analysis, review and the 

percentage of air pollutants caused by the construction project activity were specified. In 

compared to the average of the pollutants, each of the pollutants caused by the workshop 

activity with the average pollutants measured by the measurement station, the percentage 

of pollution caused by the workshop activity is CO=46/56%, O3=46/48%, NO249/53%, 

SO2=60/68%, PM10=39/22, PM2.5=56/08. There was a direct relationship between the 

pollutants measured by the measuring station an-d the activity level of the workshop, with 

the highest activity index in the months when the workshop showed the highest number of 

pollutants, and at the same time, the air pollution monitoring station had higher numbers of 

pollutants in these months. It shows. Devices that have a higher workshop activity index 

have higher fuel consumption and a higher share of air pollution. 
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