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Experimental Investigation of Air Pollution in Saveh City and 
Presenting the Related Solutions to Reduce It

[1] Environmental engineering and sanitation [2] 7 million premature deaths annually 
linked to air pollution [3] Committed to protecting the natural environment [4] Unintentional 
carbon monoxide-related deaths in the United States, 1979 through 1988 [5] The 
expressions of protooncogenes and CYP1A in lungs of rats exposed to sulfur dioxide and 
benzo(a)pyrene [6] Expression of apoptosis-related genes in livers from rats exposed to 
sulfur dioxide [7] Cell morphological ultrastructural changes in various organs from mice 
exposed by inhalation to sulfur dioxide [8] Analysis of air emissions from the chemical 
industry in The Tehran City [9] Cardiovascular mortality and long-term exposure to 
particulate air pollution, epidemiological evidence of general pathophysiological pathways 
of disease [10] Aryl hydrocarbon receptor plays a significant role in mediating airborne 
particulate-induced carcinogenesis in mice [11] Spatial analysis of air pollution and lung 
cancer incidence and mortality in 7 metropolitan cities in Korea [12] Cancer incidence in 
urban bus drivers and tramway employees: a retrospective cohort study [13] Air pollution 
and cancer [14] The relationship of the air pollutants sulfur dioxide in term infants with low 
birth weight in pregnant women admitted to hospitals in Tehran [15] Socioenvironmental 
predictors of abortion and stillbirths in an industrial community in Egypt [16] Environmental 
engineering [17] The effects of air pollution [18] Survey of concentrations of PM2.5 indoor 
and outdoor of shops in Sari City Centre [19] Correlations of personal exposure to particles 
with outdoor air measurements: a review of recent studies [20] WHO’s global air- quality 
guidelines [21] Quantification of respiratory and cardiovascular deaths attributable to 
PM10 in the air of Ahwaz (in 2009-10) using AIR Q model [22] Determ ination of metal 
accumulation in deposited street dusts in Amman, Jordan [23] Multivariate analysis of 
heavy metal contamination in urban Dusts of Xi’an, Central China [24] Investigation of 
surface ozone over Tehran for 2008-2011 [25] Sources and control of air pollution [26] 
Quantifying the health effects of air pollution in Tehran and determines the third axis of the 
comprehensive plan to reduce air pollution in Tehran [27] A temporary decrease in the 
ventilatory function of an urban population during an acute increase in air pollution [28] 
Urban photochemical pollution in the Iberian Peninsula: Lisbon and Barcelona airshed 

Air pollution is one of the consequences of industrial development that its severity is increasing 
day to day, due to the population growth and expanding urbanization, development of 
transport and fuel consumption increases. Awareness of air quality and trends of pollutants 
changes in different locations in a city can play an important and effective role in urban health 
management and macro policymaking. The first practical step in reducing the level of pollutants 
is the adequate knowledge of the pollutants details, including the type, amount and frequency 
of events throughout the year to determine the type of pollution and its source. In this paper, 
the results of hourly, daily, monthly and annual analysis of the various pollutants have been 
studied and scrutinized using the experimental data obtained from air quality measurement 
stations in the city of Saveh. In the end, In addition to the general solutions and suggestions for 
reducing the air pollution level in Saveh city,  two precise solutions include the construction 
of an underpass and construction of a high way have been presented which the geometry and 
detailed features of each one has been mentioned in the article.
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  دهیچک

 سترشگ و جمعیت افزایش با هک است صنعتی توسعه نتایج از یکی هوا آلودگی
 دتش بر روز به روز سوخت، افزایش میزان مصرف و ونقلحمل توسعه شهرنشینی،

 ایهموقعیت در هاآالینده تغییرات روند و هوا کیفیت از آگاهی .شودمیافزوده  آن
 و شهری سالمت مدیریت در موثری و مهم نقش تواندمیمختلف در شهر  مکانی
	هاآالیندهباشد. اولین گام عملی در کاهش سطح  کالن داشته گذاریسیاست

میزان و فراوانی رخداد در داشتن اطالعات کافی از جزئیات آالیندگی شامل نوع، 
 این در طول سال است تا نوع آالیندگی موجود و منبع تولید آن مشخص شود.

 گیریاندازه هایایستگاه از آمده تجربی به دست هایداده از استفاده با مقاله
 انه،ماه ساعتی، روزانه، های، نتایج تحلیلساوه شهر سطح در موجود هوای کیفیت
مختلف مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفته است.  هایآالینده ساالنه و فصلی
هوای  آلودگیسطح  کاهش برای پیشنهادهای کلی پایان عالوه بر راهکارها و در

شهر ساوه، مشخصًا دو راهکار دقیق شامل احداث یک زیر گذر و احداث یک 
  .شده استکمربندی که هندسه و ویژگی های دقیق هریک در مقاله ذکر شده ارائه 

ت هوا، ذرا کیفیت گیریاندازه هایایستگاه محیط زیست، آلودگی هوا، ساوه، ها: کلیدواژه
  معلق، زیرگذر و کمربندی

  

  ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ افت:یخ دریتار
  ۰۵/۳/۱۳۹۸ رش:یخ پذیتار
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  مقدمه -۱
 به ار متنوعی دستاوردهای تکنولوژی، پیشرفت و صنعتی توسعه
 رفتپیش روند در گاهی ولی متأسفانه است. نموده انسان ارائه زندگی

باتی ترکی شکل به پسماندهایی صنعتی، های توسعهاجرای برنامه و
 که ایگونه به شوند؛می رها محیط به آورزیان اغلب و ناخواسته
 هوا آلودگی پدیده. گذارندزیست می محیط بر بسیاری منفی اثرات
 ت،جمعی افزایش با که است صنعتی توسعه آوردهایره از یکی نیز

 شدت رب فسیلی، هایسوخت بیشتر مصرف و شهرنشینیگسترش 
 و اولیه دسته دو به را و آنها نموده انتخاب شاخصروز  به روز آن

 که هستند موادی اولیه هایآالینده. است کرده تقسیم ثانویه
 آالینده شامل و شوندمی وارد محیط هوای به منابع از مستقیماً 
 اکسیددی، NO)2(نیتروژن  اکسیددی، (CO)کربن  منواکسید

. باشندمی (Pb)سرب  و (PM)معلق  ذرات ،SO)2(گوگرد 
 االتانفع و فعل اثر بر که شودمی اطالق موادی به ثانویه هایآالینده
 از توانمی گروه این در و آیندمی به وجود زمین اتمسفر در موجود

 و وببی و رنگبی است کربن گازی منواکسید .]1‐[3برد نام O)3(ازن 
 ولیدت های فسیلیسوخت ناقص احتراق اثر در بیشتر که سمی بسیار
 اغلب در آالینده مواد ترینمهم از نیتروژن اکسیدهای .[4]شودمی

 وادم این از تن هامیلیون ساالنه و رودمی به شمار انسانی اجتماعات
سیله به و و رنگبی است گازی گوگرد اکسیددی .شودمی اتمسفر وارد
 هوا وارد انسانی هایفعالیت و آتشفشان مانند طبیعی منابع
 در مازوت و گازوئیل احتراق گاز، این تولید اصلی منبع شود.می

وجود این گاز  .است موتوری نقلیه وسایل و کارخانجات منازل،
  . 5]‐[17خطرات بسیار زیادی بر سالمتی انسان دارد

 هستند. اجزای مایع قطرات و ریز بسیار ذرات از مخلوطی معلق، ذرات
 و هانیترات قبیل از( اسیدها شامل معلق ذرات دهندهتشکیل
. دباشمی خاک و گرد و فلزات ارگانیک، شیمیایی مواد ،)هاسولفات
 و بهداشتی مشکالت ایجاد با مستقیمی ارتباط معلق ذرات اندازه

 عمق به بینی و دهان طریق از راحتی به ذرات این. سالمتی دارد
 مواد از زیادی تعداد شامل معلق ذرات. کندمی نفوذ هاشش

 و قلب روی توانندمی استنشاق، بار باشد که با یکژنوتوکسیک می
   .8]‐[21بگذارند سالمتی بر جدی تاثیرات و گذاشته تأثیر هاشش

فلزات سنگین شامل آرسنیک، آهن، روی، سرب، کادمیوم، کروم، 
 میبسیار مضر بوده و س بیولوژیکی حیات مس، منگنز و نیکل برای

شوند و در این عناصر پس از ورود به بدن، دفع نمی. هستند
و مفاصل رسوب  هااستخواننظیر چربی، عضالت،  هاییبافت
   .[23	,22]گردندهای متعددی میکنند و موجب بروز بیماریمی

 هایواکنش توسط بلکه شودنمی منتشر هوا در مستقیم طور ازن به
فرار  آلی ترکیبات و (NOx)نیتروژن  اکسیدهای بین شیمیایی
(VOCs) علت، همین به و گرددمی ایجاد خورشید نور حضور در 
. [24]است مواقع سایر از بیش روز وسط در و تابستان در ازن میزان
 ازخودروها، منتشره هایآالینده که شودمی تشکیل هنگامی ازن

 رد منابع سایر و شیمیایی هایکارخانه ها،پاالیشگاه ها،نیروگاه
 یزن ما کشور در. دهندشیمیایی انجام می واکنش نور خورشید حضور
 یآلودگ دلیل به مجاور، مناطق و صنعتی و بزرگ شهرهای در به ویژه
 هوا بودنآفتابی همچنین و اولیه آالینده گازهای وجود هوا، شدید
 هایواکنش انجام برای به سهولت را شرایط سال، روزهای عمده در

 ایجاد د،شونمی منجر ازن گاز ایجاد به که فتوشیمیایی اکسیداسیون
یه و ر ظرفیت کاهش نظیر تنفسی عوارض تواندمی گاز این کند.می

 همچون دیگری عوارض و بینی احتقان آسم، اختالالت ریوی،
های بیماری مقابل در بدن ایمنی کاهش و چشم در سوزش احساس
  . 25]‐[28باشد داشته پی در را عفونی

در شهر ساوه با توجه به اینکه صنایع متعددی را در خود جای داده، 
شود و اولین گام در کاهش تراکم تولید آلودگی باالیی مشاهده می

سطح آلودگی که باید در طرح جامع کاهش آلودگی شهر مد نظر قرار 
های دستگاه شدهگزارشبگیرد، این است که با مطالعه دقیق مقادیر 

کننده متمادی، عامل یا عوامل مؤثر آلوده هایسال گیری دراندازه
  شهر تعیین شود. 

ه ها در شهر ساودر این تحقیق با مطالعه تجربی تمامی انواع آالینده
به دنبال تحلیل وضعیت آالیندگی شهر  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۲های در سال

ساوه و همچنین تعیین عوامل اثرگذار در آلودگی این شهر و سپس 
  باشیم.ها و پیشنهاد حل این معضل میارائه راهکار

  
  های شهر ساوهویژگی -۲

 و زرندیه شهرستان به شمال از. است مرکزی استان شهرهای از ساوه
 به شرق از قم، استان و تفرش شهرستان به جنوب از قزوین، استان
 و همدان استان به غربی جنوب و غرب از و قم و تهران استان

 ،شهرساالنه  دمای میانگین .گرددمی محدود کمیجان شهرستان
 حدود و کم بارندگی میزان. باشدمی گرادسانتی درجه۲/۱۸
 .ستا باران به صورت بارش بیشتر و باشدمی سال در مترمیلی۲۱۶
 با خشکنیمه اقلیم دارای ساوه شهرستان اقلیمی، بندیتقسیم در

  . است شده گذارینام سرد های کمیزمستان و های گرمتابستان
 میانگین با های دیماه که باشدمی %۳۹ ساوه شهر رطوبت متوسط
 ترینخشک %۲۶ میانگین با مرداد و تیر و ماه ترینمرطوب ۵۸%
) درجه۳۶۰( غرب شمال و شمالی ساوه غالب باد. باشدمی سال ماه
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 در کیلومتر۹۰ میزان به شده وزیده باد سرعت بیشترین و باشدمی
  . است شده گزارش ۱۳۷۲ فروردین ماه در ساعت
 برژهآم بندیطبقه و خشک دمارتن بندیطبقه بر اساس ساوه اقلیم
 و نفوس عمومی سرشماری در ساوه شهر جمعیت .باشدمی معتدل
 هرش سبز فضای سرانه باشد.نفر می ۲۰۰۴۸۱ برابر ۱۳۹۰ سال در مسکن
 سبز فضای وسعت. است مربع متر۱۳ حدود نفر هر برای ساوه

 سایر و اصلی پارک ۱۳ ای،محله پارک ۶۱ شامل مربع متر۲۶۷۵۰۰۰
 به وجهت با شهر این سبز فضای سرانه میانگین. است سبز فضاهای
   .تاس بیشتر کشوری میانگین از اقلیمی و جغرافیایی موقعیت
 مهم هایقطب از یکی ساوه شهر کیلومتری۱۰ در کاوه صنعتی شهرک
 رب بالغ مساحتی در این شهرک. آیدمی حساب به ایران در صنعت
 .است فعالیت به مشغول تولیدی کارخانه واحد۶۰۰ با و هکتار۳۰۰۰

موقیعت قرارگیری شهر صنعتی کوه در شهر ساوه و باد غالب در شکل 
  نشان داده شده است. ۱
  

  
  موقعیت قرارگیری شهر ساوه و شهر صنعتی کاوه و جهت باد غالب )۱شکل 

  
  های شهر ساوهآالیندهتحلیل  -۳

اتخاذ تصمیمات صحیح به منظور کاهش آلودگی هوا، همواره 
شد. در بامشکالت می یابیریشهنیازمند بررسی دقیق وضع موجود و 

این قسمت با استفاده از اطالعات ایستگاه سنجش آلودگی هوا 
ها به مستقر در میدان آزادی شهر ساوه، وضعیت هر یک از آالینده

 شدهارائهشود تا با استفاده از اطالعات طور جداگانه تحلیل می
های موثرتری برای بهبود هوای شهر ساوه های ذیربط گامدستگاه
  ارند.برد
  ازن -۳-۱

 ءشد، ازن جز انیب هاندهیآال یکه در بخش معرف طورهمان
 اکسیدهایواکنش  نتیجهگردد که می محسوب هیثانو یهاندهیآال
باشد. با توجه به می خورشیدبا مواد فرار در معرض نور  تروژنین

 نیانتشار ا زانیدر م دیمشهود است که شدت تابش خورش ۱نمودار 
که در فصل زمستان به  یکند. به طورمی ایفا ینقش اساس ندهیآال

 رسد.می خود زانیم نیو در فصل تابستان به باالتر زانیم نیکمتر
شود که همراه با می مشاهده ۱نمودار  یبا توجه به روند کل نیهمچن

 افزایش مرتباً  ندهیآال نیا زانیصبح، م ۷از ساعت  یکیشروع بار تراف
روز و کاهش شدت تابش  یانیسمت ساعات پا و هر چه به ابدیمی

. دابیمی کاهشازن در اتمسفر  آالینده زانیرود، ممی پیش دیخورش
 رخساعات روز  ترینگرمروز و در واقع  میانهدر  زنغلظت ا نهیشیب

  دهد.می
  

  
  ازن ندهیآال یبرا مختلف فصول در یساعت نیانگیم) ۱نمودار 

  
  نیتروژن و ناکساکسید مونواکسید و دی -۳-۲

دارد و قرار ن یاصل یهاندهیدر فهرست آال تروژنین مونواکسید آالینده
طور در نظر گرفته نشده است. اما همان یآن حد مجاز یرو برا نیاز ا

 روژنتین اکسیدهای یشد، تمام انیها بندهیآال یمعرف قسمتکه در 
 زانیگردد ممی مشاهده ۲دارند. با توجه به نمودار  یرا در پ یآثار مخرب
تردد خودروها  زانیبا م یمیرابطه مستق داً یشد ندهیآال نیغلظت ا
 کاهش تروژنین دیشب غلظت مونواکس مهیکه در ن یبه طور .دارد
 خودروهاصبح به بعد با شروع تردد  ۶کرده و در ساعات حدود  دایپ
زمان با اوج صبح هم ۱۰ یکند و در ساعت حوالمی پیدا یصعود ریس
رسد. در اواسط روز با کاهش می هواخود در  غلظت بیشینهبه  کیتراف

با موج دوم  گریو بار د افتهیکاهش  ۱۶ظهر تا  ۱۲در ساعات  ترددها
و در اواخر شب  ابدیمی افزایش ۲۱ساعت  یروزانه، تا حوال کیتراف
دما و  تأثیر یبه خوب ۳نمودار  نیکند. همچنمی پیدا ینزول ریس

ه ک ایگونهدهد به می نشان ندهیآال نیغلظت ا زانیفصول را بر م
 دیغلظت مونواکس میرومی پیشهرچه به سمت فصول سردتر 

  .ابدیمی افزایشدر هوا  تروژنین
  

	
	تروژنین مونواکسید یبرا مختلف فصول در یساعت نیانگیم )۲نمودار 

  

  
  تروژنین اکسیددی یبرا مختلف فصول در یساعت نیانگیم) ۳نمودار 
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لف مخت یهادر فصول و ساعت تروژنین اکسیددی راتییمتوسط تغ
 نحوهکه مشخص است  گونههمان .نشان داده شده است ۲در نمودار 

 نیتروژن یدمونواکسبه  هیشب اریبس تیفیو ک تیبه لحاظ کل راتییتغ
 یاکح زیساالنه با استاندارد ن نیانگیم مقایسه ۴باشد. در نمودار می
  باشد.می نیتروژن اکسیددی آالینده نمجازبودریاز غ

ت به شد تروژنین اکسیددیو  تروژنین دیناکس همانند مونواکس
 یه طورب .باشدمی شهردر سطح  هینقل لیتردد وسا نحوه تأثیرتحت 

کرده و در  دایشب غلظت ناکس کاهش پ مهیدر ن ۵که مطابق نمودار 
 یصعود ریس خودروهاصبح به بعد با شروع تردد  ۶ساعات حدود 

به  کیزمان با اوج ترافصبح هم ۱۰ یلکند و در ساعت حوامی پیدا
ر د ترددهارسد. در اواسط روز با کاهش می هواغلظت خود در  بیشینه
با موج دوم  گریو بار د افتهیکاهش  ۱۶ظهر تا  ۱۲قبل از  یساعات
و در اواخر شب  ابدیمی افزایش ۲۰ساعت  یروزانه، تا حوال کیتراف
  کند.می پیدا یزولن ریس
  

  
  وژنترین اکسیددی یبرا های میانگین ساالنه و استانداردداده سهیمقا) ۴نمودار 

  

  
  ناکس یبرا مختلف فصول در یساعت نیانگیم) ۵نمودار 

  
  ذرات معلق -۳-۳

 یکیدرولیروزانه، ذرات معلق با قطر ه راتییتغ یبا توجه به الگوها
 لینشان داده شده است، وسا ۶نمودار در کرومتر که یم۵/۲کمتر از 

 ندهیالآ نی. مقدار اباشدمی آالینده نیمنبع انتشار ا ترینمهم هینقل
 و کندمی افت وستهیصبح به طور پ ۶شب تا حدود ساعت  مهیاز ن

ظهر با کاهش  یو در حوال ابدیمی افزایشبعد از آن با شروع ترددها 
 مدارس و ادارات یلیعت تعطافت کرده و سپس در سا گریترددها بار د

 یکیشب با شروع بار تراف ۲۰و حدود ساعت  ابدیمی افزایشمجدد 
  .ابدیمی افزایش وستهیپ

ساعته هستند. نمودار ۲۴ساالنه و  یاستانداردها یذرات معلق دارا
 یبا حد مجاز PM2.5ساالنه  نیانگیگر اختالف قابل توجه مانیب ۷

 نشان ۸نمودار  نی. همچن، استدارد شدهتعییناستاندارد  یکه از سو

آلوده به ذرات معلق  یروزها ۱۳۹۲های سال دهد که در اکثر ماهمی
  قابل توجه هستند.

  

  
  ذرات معلق یبرا مختلف فصول در یساعت نیانگیم) ۶نمودار 

  

  
  ذرات معلق یبرا های میانگین ساالنه و استانداردداده سهیمقا) ۷نمودار 

  

  
  ۱۳۹۲ سال در معلق ذرات به آلوده یروزها تعداد) ۸نمودار 

  
  مونوکسید کربن -۳-۴

 ندهیآال نیغلظت ا زانیگردد که ممی مشاهده ۹با توجه به نمودار 
 مهیکه در ن ایگونهتردد خودروها دارد به  زانیبا م یمیرابطه مستق

 ۶کرده و در ساعات حدود  دایکربن کاهش پ دیشب غلظت مونواکس
ر کند و دمی پیدا یصعود ریس خودروهاصبح به بعد با شروع تردد 

ود غلظت خ بیشینهبه  کیزمان با اوج ترافهم حصب ۱۰ یساعت حوال
ظهر تا  ۱۲در ساعات  ترددهارسد. در اواسط روز با کاهش می هوادر 
ساعت  یا حوالروزانه، ت کیبا موج دوم تراف گریو بار د افتهیکاهش  ۱۶
  کند.می پیدا ینزول ریو در اواخر شب س ابدیمی افزایش ۲۱

کربن در مرداد  دیمونواکس یبرا (AQI)هوا  تیفیشاخص ک ۱۰نمودار 
 یکه مشخص است در برخ گونههماننشان داده شده است که  ۱۳۹۲

  گردد.می سالمروزها از حالت پاک فراتر رفته و وارد حالت 
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  مونواکسید کربن یبرا مختلف فصول در یساعت نیانگیم) ۹نمودار 

  

  
  ۱۳۹۲ مرداد سال در کربن دیمونواکس یبرا (AQI) هوا تیفیک شاخص) ۱۰نمودار 

  
  تحلیل و بحث کلی -۳-۵

توان گفت شهر ساوه از نظر می هاداده لیو تحل هیبا توجه به تجز
هوا  تیکه وضع یدر حال ستیکربن دچار مشکل ن دیمونواکس آالینده
 یمناسب طیعنوان شرا چیبه ه PM2.5شهر از نظر ذرات معلق  نیا در

برد. می رنجازن  ندهیماهه نخست سال از آال ۶در  نیندارد و همچن
 یداکسدی تروژن،ین دیمونواکس رینظ تروژنین یدهایغلظت اکس

های ساالنه و شاخص نیانگیبا توجه به م زیو ناکس ن تروژنین
. با توجه به جهت باد غالب در اشدبمی دهکنننگرانهوا  تیفیک

های ندهیشهر را آنچنان در معرض آال نیمحدوده شهر ساوه که ا
 یو چگونگ دهدنمیکاوه قرار  یمنتشرشده از شهرک صنعت

 نیهد ادمی نشان ،هاآالیندهبر اغلب  یشهر هینقل لیوسا یرگذاریتاث
 نیادر  .کندمی ایفاشهر ساوه  یهوا یدر آلودگ یبخش نقش مهم

و  یمعابر شهر حیحمل و نقل، تصح یالگو حیبا تصح دیصورت با
شهر کاست. الزم به ذکر است  نیا یندگیآال زانیاز م کیکاهش تراف

ر د ینقش گونههیچ عیکه صنا ستیگر آن نانیموضوع ب نیکه ا
هم نکته است که س نیبر ا دیتاک یشهرها ندارند و تنها برا یندگیآال

اشد. ب تواندنمی زیکمتر از آن ن ستین عیاز صنا شتریخودروها اگر ب
 یامو در تم ستین پذیرامکان یندگیضمنًا توسعه صنعت بدون آال

ا حذف و ب اندهمراه یندگیبا آال یهمگ عیصنا یافتهتوسعه یکشورها
  نخواهد شد. برطرف یمشکل ،عیصنا
  
شهر  یهوا یجهت کنترل و کاهش آلودگ شنهاداتیراهکارها و پ -۴

  ساوه
ذرات معلق  زانیهای قبل مشاهده شد مقسمت جیدر نتا

است که مشاهده نقشه  شتریاستاندارد ب زانیاز م NOxو  کرونیم۵/۲
نکته است که محل نصب دستگاه سنجش  نیا دیمؤ زیشهر ساوه ن

پرتردد داخل شهر ساوه  رینقطه اتصال مس یآزاد دانیدر م یآلودگ
 ستایا در حالت یندگیآال دیولنشان داد که ت زین لیتحل جیاست. نتا

 نیا زانیم شیبوده و لذا چراغ قرمز و توقف خودروها، افزا شتریب
  را منجر خواهد شد. ها ندهیآال

 نشان داده شده است. تردقیق ریدو مس نیا یتالق اتیجزئ ۲در شکل 
 زانیباعث کاهش م یآزاد دانیدر محل م رگذریز کیلذا احداث 

 زانیکاهش م جهیو درنت کیتراف شدنروانتوقف خودروها، 
به طور  شدهطراحی رگذریز اتیخواهد شد که جزئ مذکورهای ندهیآال

  داده شده است. شینما ۴و  ۳ یهاکامل در شکل
  

  
  آزادینمایش کلی شهر ساوه و جزئیات تالقی دو مسیر اصلی در میدان ) ۲شکل 

  

  
  نمای زیرگذر در میدان آزادی) ۳شکل 

  

  
  یبهشت دیشه بلوار از رگذریز ینما) ۴شکل 
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اهد نقطه خو نیدر ا یندگیآال زانیم شیکه باعث افزا یعوامل گریاز د
 یندگیآال زانیکه ماست به داخل شهر  نیسنگ یشد ورود خودروها

داده و لذا  شیچراغ قرمز افزا نیپشت هم نیدر داخل شهر و همچن
است و  یخودروها به داخل شهر ساوه ضرور نیورود ا تیممنوع

خواهد شد. لذا احداث جاده  یندگیآال زانیقطعًا باعث کاهش م
 یورود خودروها تیدر کنار ممنوع زیشهر ن نیدر ا دیجد یکمربند
 ریمس ۵. شکل ردینظر قرار گ مد ترسریعهر چه  دیبا نیسنگ
  دهد.می نشانمذکور در شهر ساوه را  یکمربند یشنهادیپ

  

  
  ساوه شهر در یکمربند یشنهادیپمسیر ) ۵شکل 

  
شهر ساوه که  یهوا یمصداق مشخص جهت کاهش آلودگ ۲عالوه بر 
 یرفمع بیترت نیتواند بدمی نیز یکل یراهکارها یبرخ دیذکر گرد

  گردد: 
 از زیشامل پره یو رشد هوشمند شهر یاصالح فرم و ساختار شهر• 

خدمات  عیدر مراکز شهرها، پخش امکانات و توز تیتراکم جمع
  کاهش ترددها یبرا یشهر

ر بها ندهیکاستن از اثرات سوء آال یسبز برا یمعمار ازاستفاده • 
  بسته یدر فضا هاانسان

رل کنت یاماکن برا گذاریقیمتهوا در  یآلودگ زانیاعمال فاکتور م• 
  یو به تبع آن تمرکز آلودگ تیتراکم جمع

 یاطراف برا یامکانات و مشاغل متناسب در روستاها جادیا• 
  یتیبه تراکم جمع زدندامناز کوچ خانوارها به شهر و  یریجلوگ

 یبا اتخاذ راهبردها کیتراف سازیروانو  کیتوجه به معضل تراف• 
احداث  م،یهای بافت قدابانیخ سازیعریض لیمناسب از قب

های احداث پل ،یکیتراف هایطرح ی، اجراسطحغیرهمهای تقاطع
  ادهیعابر پ

  یدیبریه یخودروها سازیانبوهاز  تیحما• 
  مناسب یگازسوزکردن خودروها مطابق با استانداردها• 
و احداث  یدر بخش حمل و نقل عموم ژهیو گذاریسرمایهتوجه و • 

  یرانیمترو و تاکس ر،یسال عیسر هایاتوبوس ژه،یخطوط و
دوچرخه و  ،یحمل و نقل شهر ستمیاستفاده از س سازیفرهنگ• 

  رویپیاده
 هایالگومطابق  کیو تجارت الکترون یو توسعه از بانکدار تیحما• 

  کاهش ترددها یموفق برا
  

  گیرینتیجه -۵
وه شهر سا یهوا یآلودگ یفعل تیوضع یتجرب یمقاله بررس نیدر ا
قرار گرفته  یکاهش آن مورد بحث و بررس یراهکارها نیچنمو ه

 های مختلف در طولندهیآال یساعت راتییتغ تیاست. در ابتدا وضع
 مونواکسید، ازنشامل  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۲های فصول مختلف در سال

ربن ک دیناکس، ذرات معلق و مونواکس تروژن،ین اکسیددی تروژن،ین
  شده است.  لیو تحل گیریاندازه
 یوسیعمختلف و  عیصنا یکه که اگرچه ساوه دارانشان داد  جینتا
از رفت و آمد  یشهر ناش نیهوا در ا یباشد اما عمده آلودگمی

 نیباشد. بنابرامی ترافیکخودروها در ساعات اوج عبور و مرور و پر
هر باشد، در شمی مفیدشهرها  یتمام یکه برا یکل یهاراهکار برعالوه
 دانیدر تقاطع م رگذریز کیاحداث  -۱راهکار مشخص شامل  ۲ساوه 
 نیسنگ یخودروها حیصح تیریجهت مد یاحداث کمربند -۲ یآزاد
از راهکارها  کی هر قیهای دقیژگیباشد. هندسه و ومی شهر نیبه ا

  قرار گرفت. یو بررس بحثمورد  اتیدر متن مقاله به ذکر جزئ
  

 ندگانسیپژوهش نو نیکه در انجام ا یزانیعز هیاز کلقدردانی: تشکر و 
  گردد.یم ینمودند، سپاسگزار یاریا ر

شده ذکر جینتا یکه تمام کنندیم دییتا سندگانینو اخالقی:تاییدیه 
 نیا سندگانینو یپژوهش یهاتیحاصل فعال مقاله صرفاً  نیدر ا
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