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 راهکارهاي کم هزينه و زودبازده براي کاهش آلودگی هوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده

 دستگاه  قلب و عروق و  سوء بر سالمت  آثار تواند  می   ذرات معلق   ی آلودگ  خصوص به هوا،    ی قرار گرفتن در معرض آلودگ

 ی به زندگ  د یام   متوسط   رات یی است و در تغ   ده شمشاهده    ومیرمرگ خطر    ش یسوء در افزا   آثار   ن ی داشته باشد و ا  ی تنفس

 یها ی مار ی از ب  یزودرس ناش  یها درصد از مرگ   ۳  تقریبا    یاشت جهان سازمان بهد به گزارش    .است ده  کر  دایانعکاس پ 

نسبت   نی است که ا   یجهان   اسیدر مق   معلق  ذراتب به  منتس  ه یاز سرطان ر   یناش  یا ه درصد از مرگ   ۵و    یعروق   یقلب

بزرگ و متوسط   یشهرها ز  ا   یار ی در بس  زی ن   نرای در ا   . است   درصد  ۵  یال   ۲درصد و    ۳  یال   ۱اروپا    هیدر اتحاد   بی ترت به 

 تأثیر اب  گردد با احتسمی   که برآورد  یصورتبالتر است، به   مراتب  به  یمل  یهوا از استانداردها   یها نده یاز آل   یغلظت بعض

 به امشکل نه تنها سالمت مردم ر  نی اد. قرار دارن  یکل کشور در معرض آلودگ تی از جمع یمیاز ن  شیب  زگردها،ی ر  دهیپد 

هز زد،  اندامی   مخاطره به   یادیز   یها نه یبلکه  غ  میصورت مستق را  به م بر حوزه سال   میمستق ر ی و  افزات،   به   ازین   شی علت 

ی ها و همچنین سایر حوزه  شودمی  انجام تأثیرتحت  تی جمع یکه برا   یپزشک   یها ت ی و فور  یو بهداشت یمات مراقبتخد 

شود می   لی تحم   بهداشتی  ستم یزودرس بر س   ی هاومیر مرگ علت  به   یاد ی ز  یبار مال   ن ی همچن  . کند می   ل ی تحم  اقتصادی 

.  رودمی  کشور از دست  ک یکار    یرو ی از عمر افراد و ن   ی ادیز   یهازودرس سال   یها گ ر م در صورت رخداد    که  یصورتبه 

آلودگ بهداشت،  وزارت  گزارشات  سال   یبراساس  حدود  یهوا  قربان  ۳7۵۱انه  تهران  شهر  در  همردیگمی  ینفر    ن یچن. 

ه  هم رده با آمار مربوط ب  ا  بتقریرسد که  نفر می  ۱۱۱۵9انه  ی هوا در کل کشور به سال  یاز آلودگ   یناش   ومیرمرگ  زانیم

آلودگ براساس همین گزارش    در کشور است.   ی اتلفات جاده بر سالمت  ی خسارت  تهران حدود    ی هوا    ۳/۲شهروندان 

  ع یبا لحاظ جم  نیبنابرا.  رسدمی  ارد دلرمیلی  7کل کشور به  ی  که این میزان برا  است  شده  زده   ن یتخم  دلر  اردیلیم

ثر و محکمی  ؤراهکارهای م  دی که با  د یشیاند  نیه او ب  برد  ی هوا پ  یمعضل آلودگ   تیم توان به اهموارد ذکر شده می

هوا    یآلودگ ه  و مصوبات مربوط ب  نیمذکور در قوان  یاغلب راهکارهاسازی و اجرا شوند.  برای مقابله با این پدیده پیاده

نبود  ارها  راهک  نیا  یعدم اجرا  ی اصل  لیاند. دلراهکارها بالاجرا مانده  نیاز ا  یاتاکنون بخش عمده  کنه اند ل ذکر شد

و بلندمدت    نه یهوا پر هز  ی کاهش آلودگ  ی دائم   ی لزم است. معمول  راهکارها  ی منابع اعتبار  ص یو تخص  ی بودجه کاف 

راهکارها نوساز  ییهستند،  ن  ، یبرق   ه ینقل  لیتوسعه وسا  ،یونقل عمومحملگان  او ن  یازجمله  راندمان  ،  هاروگاهیبهبود 

  طبیعتا حاکم بر کشور    یفعل   ی اقتصاد  ط یهستند. در شرا  اد یجه و زمان ز به صرف بود  از یخت و ... نوس  تیفیاصالح ک 

  هارشهکالنر اغلب  ا دهو  یفیک   تیوضع   گرید  یحال از طرفنیمواجه است، با ا  یراهکارها با مشکل و کند   نیا  یاجرا

به   از ی که ن ی موقت  ی راهکارها ی لزم است تا با اجرا نیار. بناب است هوا روز به روز درحال گسترش ی دگ آلوبوده و  م یوخ
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  نیمع  ی نمود تا در فاصله زمان  ت یریکنترل و مد  ینحورا به  ی م فعل یوخ   طیصرف بودجه بال هم نداشته باشند، شرا

اجرا به  آلودگ  یصلا   یراهکارها  ینسبت  پذ  واه  یکاهش  صورت  لزم  تا    .ردیاقدامات  شده  سعی  پژوهش  این  در 

ب  ی اراهکاره جایگزین  هموقتی  اصلی عنوان  عین    راهکارهای  در  که  شود  هوا،    تأثیرمعرفی  آلودگی  کاهش  در  برابر 

ینده  ای منابع مختلف آل برراهکار    ۱۵راحتی نیز قابل اجرا باشند. در این راستا  هزینه اجرای بسیار کمتری داشته و به

پیشنهاد شد است  هوا  به  راهکارها  این  من ه.  از  دقیق  بررسی شده    رظصورت  اجرایی  و  هریک  فنی  اجرای  الزامات  و 

صورت ساده و  هی گازی و ذرات معلق درنتیجه اجرای راهکارها بهاین گردید. سپس میزان کاهش انتشار آلیندهتعی

ی اجرای آنها و عایدی  هاهر راهکارها برآورد کلی از هزینه  وجه به وسعت اجرای ت  کلی تخمین زده شد. درنهایت با

 د.  شوزگشت سرمایه مشخص هوا صورت گرفت تا نحوه باادی ناشی از کاهش آلودگی صتاق 

ب که  شد  مشخص  فوق  مطالعات  انجام  اجرای    مثال  رایبا  با  تهران  شهر  کم  ۱۵در  منتخب  و  راهکار  هزینه 

حداق  انتش  درصد  8/۲7ل  زودبازده،  آلین از  و  هادهار  گازی  معل  درصد  6/۱9ی  ذرات  آلینده  انتشار  پیدا    قاز  کاهش 

هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که بخشی از آن    ۱07حدود    ی این میزان کاهش چیزی در خواهد کرد. برا

ن است. با صرف این  ر منابع قابل تأمیای، بخشی آورده متقاضیان و باقی از سهاتوسط دولت، بخشی توسط شهرداری

حداقل   ریال   ۱76هزینه،  میلیارد  آلودگقاعایدی    هزار  کاهش  از  ناشی  که  تصادی  شد  خواهد  نتیجه  هوا    نشانی 

این ارقام در مقایسه با اجرای راهکارهای اصلی کاهش  می دهد طول دوره بازگشت سرمایه کمتر از یک سال است. 

از یک گونهبه است،  ثرتر  ؤتر و مصرفههآلودگی هوا بسیار مقرون ب با صرف کمتر  بین  ای که  ابر رب  ۳تا    ۲سوم هزینه، 

 خواهد شد.   کاهش آلودگی هوا حادث

 

   مقدمه 

.  اسددت  شددده  ل ی و مسائل عمده در حوزه اقتصاد سالمت تبد  ها از چالش  ی ک ی به  ر ی اخ  ی ها سالمت در دهه   ی ها نه ی رشد هز 

  از مسددائل عمددده کشددورها خصوصددا   ی کدد ی هواست که امروزه بدده    ی آلودگ   ده ی سالمت، پد   ی ها ه ن ی ثر بر هز ؤ از عوامل م  ی ک ی 

  زودرس   ی هددا ومیر مرگ   ی مددزمن و حتدد  ی هددا ی مار ی از ب  ی ار ی عنوان عامل بسدد و به  است  شده  ل ی بزرگ جهان تبد  ی رها ه ش 

  مصددرف  ی هددا گو ونقددل و ال حمل  ، ی صددنعت  ی هددا رشددد بخش  ت، یدد جمع  ش ی افددزا  ، ی ن ی . گسترش شهرنشدد ۱مطرح شده است 

  ، ی سددالمت  بددر   ی طلوب نددام   ات تددأثیر   ها ی آلودگ   ن ی ا داده است که    ش ی هوا افزا   ی آلودگ   د ی را نسبت به تشد   ها ی نگران   نامناسب، 

 . ۲جامعه دارد   ی سالمت   ی ها نه ی هز   ش ی و افزا   ی زندگ   ت ی ف ی ک   ، ی ور رفاه و بهره 

  ب و عددروق و سددوء بددر سددالمت قلدد   ر ا ثدد آ تواند  می   ذرات معلق   ی آلودگ   خصوص به هوا،    ی ار گرفتن در معرض آلودگ ر ق 

بدده    د یدد ام   متوسط   رات یی و در تغ  ست ا  ده ش مشاهده  ومیر مرگ خطر  ش ی سوء در افزا  آثار  ن ی داشته باشد و ا  ی تنفس  دستگاه 

 
1. Chen, Z., Huang, X. and Wang, Q. (2009). The Effect of Air Pollution on Human Health in China: A Macro 

Evaluation. 

2. Hoseinpoor, A.R, Forouzanfar, M.H. Yunesian, M., Asghari, F., Holakouie Naieni, K. and Farhood, D. 

(2005). Air pollution and hospitalization due to angina pectoris in Tehran, Iran: A time-series study. 

Environmental Research, (99):126-131. 
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از   ی زودرس ناشدد  ی هددا درصددد از مرگ  ۳ تقریبددا  ی به گددزارش سددازمان بهداشددت جهددان   . ۱کرده است   دا ی انعکاس پ   ی زندگ 

  ه اسددت کدد   ی جهان   اس ی در مق  معلق  منتسب به ذرات  ه ی از سرطان ر  ی ناش  ی ها رصد از مرگ د  ۵و  ی عروق  ی قلب  ی ها ی مار ی ب 

 . است   درصد  ۵  ی ال  ۲درصد و    ۳  ی ال  ۱اروپا    ه ی اد در اتح  ب ی ترت نسبت به  ن ی ا 

  ج ی باشددد. نتددا   ز یدد ن   شددتر ی ب   ی آزاد ممکن حتدد   ی هوا   ی مرتبط با آلودگ   ی ها ی مار ی دهند که بار ب می   نشان   ر ی اخ  مطالعات 

  طور ه بدد   را   ت ی جمع   ی دگ ن ز به    د ی ام   کرون ی م   ۲/ ۵تر از  ذرات معلق کوچک  انه ی ن داد غلظت سال نشا  ۲0۱0در سال  ی ا مطالعه 

معلددق    ذرات   نشددان داد در صددورت کدداهش غلظددت   ج ی نتددا   گددر ی د  ی ا در مطالعه  ن ی دهد. همچن می  ماه کاهش  6/ 8 ن ی گ ان ی م 

   . ۲ابد ی می   ش ی ماه افزا   0۲در حدود    ی زندگ ه ب   د ی در متر مکعب ام   کروگرم ی م  ۱0 زان ی به م   کرون ی م  ۲/ ۵تر از کوچک 

  مراتددب   به   ی مل   ی هوا از استانداردها   ی ها نده ی از آل  ی و متوسط غلظت بعض  گ ر بز  ی از شهرها  ی ار ی در بس  ز ی ن  ران ی در ا 

کل کشور در معددرض   ت ی از جمع  ی م ی از ن  ش ی ب  زگردها، ی ر  ده ی پد  تأثیر د با احتساب شو می  که برآورد  ی صورت بالتر است، به 

  م ی صددورت مسددتق را به   ی اد ی ز   ی ها نه ی هز   ، بلکه اندازد می   مخاطره   به   م را د ر مشکل نه تنها سالمت م  ن ی ا  . ۳قرار دارند  ی دگ لو آ 

  ی کدده بددرا   ی پزشددک   ی هددا ت ی و فور   ی و بهداشددت   ی بدده خدددمات مراقبتدد   از یدد ن   ش ی علت افزا بر حوزه سالمت، به  م ی مستق ر ی و غ 

علت  بدده   ی اد ی ز   ی ل ا بار م   ن ی همچن .  ۴کند می   ل ی تحم   ی اقتصادی ها زه و همچنین سایر حو   شود می  انجام  تأثیر تحت  ت ی جمع 

از   ی اد یدد ز  ی ها زودرس سددال  ی هددا در صورت رخداد مرگ   که   ی صورت شود به می   ل ی تحم   ستم ی زودرس بر س   ی ا ه ومیر مرگ 

 . ۵رود می   کشور از دست  ک ی کار   ی رو ی عمر افراد و ن 

  ی ا امددده ی ا در جهددت کدداهش پ کارهدد راه  ن ی تددر مهم  ا از ره شدده هوا در کالن   ی جهت کنترل آلودگ   ی ت ی ر ی مد   ی ها برنامه 

  ۱0PM نشان داد کاهش مواجهه متوسددط  ۲009در سال  ا ی در اسپان  ی مطالعه ا   ج ی شود. نتا می   محسوب   ده ی پد   ن ی ا   ی منف 

کدداهش غلظددت    شددد   در کانددادا مشدداهده   ن ی همچن   . همراه دارد به  ی مال  ی ا ی مزا  ورو ی  ون ی ل ی م  6۴00انه ی سال  ن ی انگ ی طور م  به 

  ی بددرا   مارسددتان ی ب   در   ی اورژانددس و بسددتر   کاهش مراجعه به   ق ی ر از طر ل د   ون ی ل ی م   ۱/    ۴انه  ی سال  ی ا ی منجر به مزا  ها ه ند ی آل 

 . 6است   ده ش   ی و تنفس   ی قلب   ی مار ی ب 

  ن یدد درصد از کل سال است. ا   ۳۴که برابر حدود    7داشت آلوده    ی روز هوا  ۱۲۳ ، ۱۴00در سال  رای مثال ب شهر تهران 

 
1. Guobao, S, Wenquan, Z, (2009). The Evaluation of Health Damage Caused by Air Pollution in Huzhou 

Region, China. 

2. Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP (interim report). World Health 

Organization. 

Public health, environmental and social determinants of health (PHE). Burden of disease from ambient and 

household air pollution. 

Krzyzanowski M, Cohen A, Anderson R., and the WHO Working Group. Quantification of health effects of 

exposure to air pollution. Occup Environ Med. 2010; 59:791-793 

Global Health Observatory (GHO) data. Reports. 

3. Hoseinpoor, A.R, Forouzanfar, M.H. Yunesian, M., Asghari, F., Holakouie Naieni, K. and Farhood, D. 

(2005). Air pollution and hospitalization due to angina pectoris in Tehran, Iran: A time-series study. 

Environmental Research, (99):126-131 

4. Dos, A. and Martin, F. (2010). An Econometric Analysis of the US Health Care Expenditure. Journal of 

Health Science, 2(1): 150-159 

Yoo, S., Kwak, S and Lee, J. (2008). Using a Choice Experiment to Measure the Environmental Costs of Air 

Pollution Impacts in Seoul. Journal of environmental Management, (86): 308-318 

5. Wang, p. and Mu.H (2010). Economic Assessment on Health Loss of Particulate Air pollution in Dalian of 

china, Dalian university of Technology, Dalian, china 

6. Stieb D, at a. Economic evaluation of the benefits of reducing acute cardiorespiratory morbidity associated 

with air pollution. Environmental Health. 2002; 1, 7 
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بددوده و  ور کشدد  ر ی گ بددان ی چند دهه قبددل گر  ز معضل ا  ن ی کنند. ا می  تنفس آلوده    ی سال هوا م  سو ک ی شهروندان تهران    ی عن ی 

نفددر در شددهر    ۳7۵۱انه حدددود ی هددوا سددال  ی براساس گزارشات وزارت بهداشت، آلودگ  شود. می  تر گسترده  ز ی سال به سال ن 

رسددد کدده  می  نفددر  ۱۱۱۵9انه ی سال ه هوا در کل کشور ب  ی از آلودگ   ی ناش   ومیر مرگ   زان ی م   ن ی . همچن رد ی گ می   ی تهران قربان 

  . ۱در کشور است   ی ا اده با آمار مربوط به تلفات ج   ه هم رد   تقریبا 

  دلر به شهروندان تهددران خسددارت وارد   ارد ی ل ی م   ۲/ 6  سالیانه هوا    ی آلودگ   ، ی بانک جهان براساس گزارش    گر ی د  ی طرف  از 

ال  دلر در سدد  ۳00حدددود  در  ی هر شهروند تهراندد  ی ا هوا بر  ی از آلودگ  ی اساس سرانه خسارت وارده ناش   ن ی ا   . بر ۲د ی نما می 

  ل ی دل تومددان بدده  ون یدد ل ی م  ۳۵دلر معددادل  ۱۲00حدددود  سالیانه نفره در شهر تهران   ۴  واده خان   ک ی طور متوسط  ه ب   و   است 

  و زندددگی   ی هوا بر سالمت   ی مختلف آلودگ   ات تأثیر از    ی خسارات ناش   ن ی که ا  ند ی نما می  هوا خسارت پرداخت  ی معضل آلودگ 

ه در آن خسددارت  شددده کدد   منتشددر  ۱۳99شددت در سددال بهدا  وزارت توسددط  ی گر ی گزارش د  ته الب است.  ی ن تهران دا شهرون 

  7که این میزان برای کل کشددور بدده    زده است  ن ی تخم  دلر  ارد ی ل ی م  ۲/ ۳شهروندان تهران را حدود  ی هوا بر سالمت  ی آلودگ 

   . ۳رسد می   میلیارد دلر 

. اضددطراب، اسددترس،  د ی نما می   اد ج ی شهروندان ا  ی برا  ز ی ن  ی و روان  ی روح رب مخ  ات تأثیر هوا  ی موارد بال آلودگ  کنار  در 

هواست. بنابر مطالعات مختلف صددورت گرفتدده    ی از آلودگ   ی ناش   ی و روان  ی از عوارض روح  ی تنها موارد  ی د ی و ناام  ی سردگ اف 

  وج ا   ی در روزهددا  ن ی برا نددا شددود. ب می  آستانه صبر و تحمل و انسان  ش هوا سبب کاه  ی آلودگ  ، ی الملل ن ی توسط مراکز معتبر ب 

   . ۳ابد ی می  ش ی افزا  ز ی ندان ن و خشونت در رفتار شهرو   ی گر پرخاش   زان ی هوا م   ی آلودگ 

ابعدداد    ر ی در سددا   ز یدد را ن   ی هددوا خسددارات   ی شددهروندان، آلددودگ   ی و رواندد   ی از خسارات مرتبط با سالمت جسددم  ر ی غ  البته 

  ۱00د شددود در حدددو می  ل یدد تعط  هددوا  ی آلددودگ  ل ی دل ه ب   آورد. بنابر برآوردها هر روز که شهر تهران می   بار شهر به   ی اقتصاد 

  ، ی ن ی سدداختار شهرنشدد   ، ی شددهر   سددتم ی بددر اکوس   ده ی پد   ن ی ات ا تأثیر   ر ی سا   ن ی همچن   ۴. گردد می   د جا ی تومان خسارت ا   ارد ی ل ی م 

در مطالعددات   د یدد با  هسددتند کدده  ی اقتصدداد  ان ی ز  ی و ... هم به نوبه خود دارا   ی اقتصاد   ی ها بنگاه   ، یی غذا   ع ی و صنا   ی کشاورز 

 شوند.   ی ر ی گ و اندازه  ی بررس   ی ر گ ی د 

  د یدد کدده با   د ی شدد ی اند   ن یدد بددرد و بدده ا   ی هوا پ   ی معضل آلودگ   ت ی ان به اهم و ت می   موارد ذکر شده  ع ی ظ جم ا لحا ب  ن ی بنابرا 

سازی و اجرا شوند. بددا توجدده بدده حجددم بددار منفددی و خسددارات  ثر و محکمی برای مقابله با این پدیده پیاده ؤ راهکارهای م 

انگاری در  أخیر یددا سددهل ه ت گون قرار گرفته و هیچ ولتی  هر د   در اولویت   د بای   ی هوا ی کاهش آلودگ ها ه ام برن  آلودگی هوا یقینا 

 نباید وجود داشته باشد.   ها اجرای این برنامه 

 
با استفاده از نرم   1399ور در سال شهر کش  25در  PM2.5اشتی و اقتصادی منتسب به آالینده ذرات معلق دگزارش کمی سازی اثرات به . 1

 ز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، مرک W.H.O AirQ+2افزار 

2. Air pollution in Tehran: Health cost, Sources, And policies discussion paper, World bank group, March 2018 

3. Jesse Burkhardt, Jude Bayham, Ander Wilson, Ellison Carter, Jesse D. Berman, Katelyn O'Dell, Bonne Ford, 

Emily V. Fischer, Jeffrey R. Pierce. The effect of pollution on crime: Evidence from data on particulate matter 

and ozone. Journal of Environmental Economics and Management, 2019 
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 بيان مسئله و اهداف پژوهش .  1

گردنددد.   یبندددتیلواوو زمان اجددرا    نهیهز  ،یگذارتأثیر  زانیم  ،یبراساس بازده  دیهوا با  یحل مسئله آلودگ  یاهکارهار

 نیدد از ا  یاتاکنون بخددش عمددده  کنهوا ذکر شده اند ل  یودگو مصوبات مربوط به آل  نیاندر قومذکور    یرهاغلب راهکاا

لزم اسددت.  یمنابع اعتبار  صیو تخص  یراهکارها نبود بودجه کاف   نیا  یعدم اجرا  یاصل  لیاند. دلراهکارها بالاجرا مانده

ن ناوگددا  یازجملدده نوسدداز  ییرهدداراهکاو بلندمدددت هسددتند،    نددهیهوا پددر هز  یگآلود  هشکا  یدائم  یمعمول  راهکارها

به صرف بودجه   ازیسوخت و ... ن  تیف ی، اصالح کهاروگاهیبهبود راندمان ن  ،یبرق   هینقل  لیتوسعه وسا  ،ینقل عموموحمل

مواجدده  یمشددکل و کنددد رها بدداکاراه  نیا  یاجرا  عتا یحاکم بر کشور طب  یفعل  یاقتصاد  طیهستند. در شرا  ادیو زمان ز

هددوا روز بدده روز  یودگآلدد بوده و  میوخ  رانیا  یهاشهرکالناغلب  در    هوا  یف یک  تیوضع  گرید  یطرف   ال ازحنیاست، با ا

به صددرف بودجدده بددال هددم نداشددته  ازیکه ن یموقت یراهکارها یلزم است تا با اجرا نیباشد. بنابرامی  درحال گسترش

 یکارهددااهر ینسددبت بدده اجددرا نیمعدد  یمانصله زنمود تا در فا تیریمدکنترل و   ینحوبها  ر  یم فعلیوخ  طیباشند، شرا

 .ردیهوا اقدامات لزم صورت پذ  یکاهش آلودگ  یاصل

هددوا  یمهار آلددودگ یبرا  یاقدامات  دیبا  ترعیبوده و هرچه سر  تیبا اهم  اریبه شدت بحران مذکور، زمان بس  هتوج  با

مکددن زمددان م  نیترن، در کوتدداهودبدد   نهیکم هز  نیدر ع  دیو با  موقت داشته  تیا ماهارهراهک  نیا  عتا ی. طبردیصورت پذ

کدداهش   یبددرا  ییارائدده راهکارهددا  نیداشته باشند. بنابرا  واه  یدر کاهش آلودگ  زین  یتوجهقابل  تأثیرل اجرا باشند و  قاب

 .دینما  یانیکمک شا  یعلل ف تواند به رفع معضمی ثر بودنؤزود بازده و م  نه،یهزهوا با سه مشخصه کم  یآلودگ

به صددرف   ازیآنها ن  یاجرا  یخواهند شد که برا  یبررس  رائه وهوا ا  یکاهش آلودگ  یبرا  ییکارهاش راهگزار  نیدر ا

را  تأثیر  نیشتریحال ب  نیاجرا داشته باشند و در ع  تیزمان ممکن قابل  نیتردر کوتاه  نیکالن نباشد. همچن  یهابودجه

ه باشند، بددا و مصوبات ذکر شد  نیاندر قوبقا   ممکن است سا  رهاراهکا  نیاز ا  یاشند. برخه بهوا داشت  یدر کاهش آلودگ

در صورت امکان هوا و   یبر کاهش آلودگ  یگذارتأثیر  زانیآنها، م  یمربوط به اجرا  یفن  اتیش جزئگزار  نیحال در انیا

در   نیهمچندد   گددردد.می  لیدد و تحل  یررسهوا ب  یراهکارها از منظر کاهش آلودگ  نیا  یاز اجرا  یناش  یاقتصاد  یسودآور

برنامدده   زیدد ن  درنهایددتخواهد شد.    یبررس  زیسوابق ن  نیراهکارها، ا  نیا  یاز اجرا  یخارج  ای  یلق داخسواب  دصورت وجو

ارائدده   ینظر گرفتن محاسبات اقتصدداد  با در  «هوا  یو زودبازده کاهش آلودگ  نهیهزکم  یراهکارها»تحت عنوان    یجامع

هـاي رو بايد در کنـار راهکارشِرش پيده در گزاامه ارائه شاست که برن  ضروريه  نکتذکر اين    خواهد گشت.

کنـار گااشـتن   ،وجـه مههـوم برنامـه پيشـنهاديآلودگی هوا اجرا شوند و به هيچاصلی و دائمی کاهش  

 راهکارهاي اصلی کاهش آلودگی هوا نيست.

  ن صددرف کددال   ی ها حتما  بودجه   د ی هوا با   ی ه آلودگ سئل حل م   ی برا   ا ی پاسخ خواهد داد که آ   ی ال کل ؤ س   ن ی پژوهش به ا  ن ی ا 

هددوا داشددته    ی بددر کدداهش آلددودگ   ی خصوصدد به   تددأثیر و زمان کمتر    نه ی وجود دارد که با صرف هز   ی گر ی د   ی راهکارها   ا ی ؟ آ نمود 

 م؟ ی هوا بمان   ی حل مسئله آلودگ   ی ن بودجه و منابع مطلوب برا ی چشم انتظار تأم   د ی با   ی اقتصاد   ی فعل  ط ی باشند؟ در شرا 

گرفته    یهاشوهژپ نگاصورت  گذشته  تماب  ی کل   ی هدر  آ  نیقوان  یم ه  حوزه  مصوبات  ساختار    ی لودگو  و  هوا 

و    ی هوا از بُعد اقتصاد  یدر حوزه آلودگ   یاند و مطالعات اندک داشته  ده یپد  نیمقابله با ا  یبرا  یو قانونگذار  ی تیحاکم 
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کشور وجود دارد.  ر  د  یو پژوهش   ی العاتطمش  در بخ  یحوزه ضعف جد   نیدر ا  ی طور کل هصورت گرفته است. ب  ی مال

  لیدر تحل  یش سع گزار  نیاند و در اهوا پرداخته  ی کاهش آلودگ  یاصل   ی راهکارهاصرفا  به    زیمذکور ن  اندک   العاتمط

 دارند.  یترنییپا یبَرنهیاست که هز ییراهکارها یاقتصاد فنی و

 

 مروري بر راهکارهاي کاهش آلودگی هوا.  2

گددردد و  داجدد یا دهیدد پد نیدد ا شیدایدد پوامددل از ع یقدد یدرک درست و دق  دیاهوا در قدم اول ب یودگدرخصوص معضل آل

هرکدددام   هدداتیمنددابع و فعال  نیدد ا  نیشود. همچندد می  هوا  یآلودگ  جادیباعث ا  یو منابع  هاتیمشخص شود که چه فعال

ر انتشددا اههیان سدد عنددو تحددت یحددل مسددئله مطالعددات ندیابخش از فر نیا  یمعضل سهم دارند. برا  نیا  جادیچقدر در ا

 یهاندددهیانتشددار آل درهوا و سددهم هرکدددام  ندهیآل نابع مختلفمطالعات م نیا یشود که طیم  جامهوا ان  یهاندهیآل

مربوط به هددر شددهر   جیو نتا  ردیگمی  صورت  یصورت محلمطالعات به  نیشود. البته امی  و محاسبه  یریگمختلف اندازه

جددام ان  ۱۳96و    ۱۳9۳،  ۱۳78  یهار سددالبددار د  ۳تهران تدداکنون  مطالعه در شهر    نیات.  متفاوت اس  گرید  یبا شهرها

اراک، اهددواز، قددم و   راز،یاصفهان، کرج، مشهد، ش  ز،یتبر  یعنیهوا    یآلودگ  ریگدر  شهرکالن  9در    نیشده است و همچن

ده شددهرها محاسددبه شدد  نیا یاهو یو سهم منابع مختلف در آلودگ دهیبه انجام رس  ۱۳98بار در سال  ک ی  زیکرمانشاه ن

 .۱دهدمی  شانعنوان نمونه نهشهر تهران را ب یهوا  یودگانتشار آل  اههیمطالعات س نیآخر  جینتا ۱است. جدول  

 

 1396سال    -ها از منابع مختلف در شهر تهران  . ميزان و سهم انتشار آالينده1جدول  

 منبع آالينده
 معلق  ات ذر هاي گازي آالينده 

 رصد( )د  سهم د تناژ تولي سهم )درصد(  تناژ توليد 

 8/60 6،۳۳8 9/8۲ ۵7۲،60۵ منابع متحرک 

 ۲/0 ۱8 ۳/0 ۲،008 فرودگاه 

 0/0 0 9/۱ ۱۳،07۱ جایگاه سوخت 

 ۲/0 ۱6 ۱/0 97۲ آهنراه 

 ۳/۲ ۲۴۴ ۲/0 ۱،۴67 های اتوبوس پایانه 

 ۳/۲ ۲۳7 ۲/۳ ۲۲،۲۵۱ خانگی، تجاری، اداری 

 ۱/۱۲ ۱،۲66 ۳/۵ ۳6،8۵۳ نیروگاه 

 ۴/۴ ۴۵۴ ۱/۴ ۲8،۲80 پالیشگاه 

 8/۱7 ۱،8۵8 9/۱ ۱۳،۱۵۲ صنایع

 100 10،433 100 690،660 جمع کل 

 .۱۳96شرکت کنترل کیفیت هوا سال    ،های هوای تهران: سیاهه انتشار آلیندهأخام

 

 دیدد کارهددا بارسددد. راهمی  راهکددارئدده  از منابع، نوبت بدده ارا  ک یهوا و سهم هر  یآلودگ  جادیپس از شناخت عوامل ا

 نیهمچندد باشند.  تأثیرگذارمنابع مختلف  یندگیدر کاهش آلفنی مناسب،  ضمن دارا بودن توجیهکه    ندباش  یاگونهبه

 
 .1396ی شهرداری تهران، هوا یفیتشرکت کنترل کتهران،   رانتشار شه یاهه مع سگزارش جا. 1
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 هددوا یحل مسئله آلودگ یشوند. راهکارها  نییتع  یفعل  تیو وضع  تیواقع  یو برمبنا  باشندقابل اجرا    دیباها  حلراه  نیا

 یطور معمددول راهکارهدداهگردنددد. البتدده بدد بندددی    تیولواجرا ا  و زمان  نهیهز  ،یارذگتأثیر  زانیم  ،یزدهبا  براساس  دیبا

و بددا اندددک   اتیدد سددابقه اجددرا داشددته باشددند و براسدداس تجرب  هستند که قبال   یمنابع مختلف موارد  یندگیکاهش آل

 یمعمددول بددرا یاز راهکارهددا یبرخدد  ۲ول  . در جدددشددوندمی  نییگذشته تع  یعلم  دیجد  یهاافتهیباتوجه به    یراتییتغ

 .۱اندآورده شده ا اشاره شده است،ن نیز به آنهکه در قوانی  منابع مختلف  یندگیش آلکاه

 

 براي کاهش آاليندگی منابع مختلف آالينده هوا . راهکارهاي معمول 2جدول  
 راهکارها  منبع 

منابع متحرک  

)خودروها،  

   اهموتورسيکلت 

 و ...( 

اسقاط    –سرنشینی  حذف تک  –عمومی    قلونتوسعه ناوگان حمل –پاک ونقل ه حملتوسع –سازی قیبر –نوسازی 

  –LEZ  (Low Emission Zone  )ایجدداد مندداطق    –معاینه فنی دقیق    –ی فرسوده  هاخودروها و موتورسیکلت

د  ایل نقلیه مانندد کاهنده آلیندگی وسات  تعویض یا نصب قطع  –وضع عوارض تردد   –ی ترافیکی هاتعیین محدودیت

سددازی قیمددت  واقعی –توسعه شددهر الکترونیددک  –شهری ای سفر درونت تقاضمدیری –و ...  ت، کاتالیستفیلتر ذرا

  یارتقا –اصالح ساختار معابر  –ی نو هااستاندارد آلیندگی اجباری خودروها و موتورسیکلت یارتقا –انواع سوخت  

 کیفیت سوخت

 صنايع
قدداط دور از  آلینددده بدده ن انتقددال صددنایع  –  هان دودکشت فیلتراسیونصب تجهیزا  –ی  کیفیت سوخت ورودح  اصال

 یندهای صنعتی  اافزایش بازدهی فر  –اصالح ساختار صنایع    –وضع مالیات سبز    –وضع عوارض آلیندگی    –شهرها  

 هانيروگاه 
ایی  جانم  –سیون  ات فیلتراتجهیزنصب    –انرژی    منبع  نواعنهاستفاده از منابع تجدیدپذیر ب –اصالح کیفیت سوخت 

 ی انرژیهاسازی قیمت حاملواقعی  –گرید بازدهی نیروگاه    یارتقا  –ر از شهر  در نقاط دو  هایروگاهن

   یشاستانداردهای تولید و پال  یارتقا  –  هااصالح ساختار پالیشگاه  –ممنوعیت فلرینگ    –یندها  افروری  افزایش بهره پااليشگاه

ي هاپابانه 

 وسرانی اتوب

  –در زمان استقرار در داخل پایانه    هاوقت برای اتوبوسفیلترهای م  استفاده از  –ها  ای اتوبوسکارکرد درج ممنوعیت

   هاریزی زمان ورود و خروج و توقف و مسافرگیری اتوبوسی هوشمند جهت برنامههااستفاده از سیستم

 منابع گرمايشی 

وری  استاندارد بهددره  یاارتق  –  هاخانهه فنی موتورام به معاینالز  –ی گرمایش  و واحدها هاانهورخموتوری افزایش بهره

ی خورشیدی برای گرمایش سدداختمان  های تجدیدپذیر مانند پنلهااستفاده از انرژی  –در ساخت وسایل گرمایشی  

  –مان وسدداز سدداخترات ساختمقددرسددازی مناسددب در الددزام بدده عایق –ی سبز و انرژی صفر  هاتوسعه ساختمان  –

 رژیجویی در مصرف انبرای صرفهزی و آموزش  سافرهنگ

و   هافرودگاه 

 آهنراه 

آهددن و  ی راههاجانمددایی مناسددب ایسددتگاه –الزام به معاینه فنی هواپیماها و موتور قطارهددا   –ط سفر  ینوسازی وسا

ورود و  ی  ریزرای برنامددهی هوشددمند بدد هاسیستماز  استفاده    –در حاشیه شهر و در خالف جهت باد غالب   هافرودگاه

 توسعه شبکه ریلی برقی    –ندی حرکت  هواپیما و زمانب  وج قطار وخر

 ی پیشرفتههاو پمپ  هااستفاده از نازل  –نوسازی تجهیزات    –نصب تجهیزات کهاب   جايگاه بنزين 

 جلس شورای اسالمیی مبخش اول: عملکرد، مرکز پژوهش ها  –آسیب شناسی قانون هوای پاک   مأخا:

 

 یهاصددورت برنامددهبه  دیها باحلراه  نیآنها انجام داد. ا  یساز  ییاجرا  یبرا  هاییمااقد  دیباهکارها،  را  نییپس از تع

مربوطه الزام   يهاهمه نهادها و دستگاه  يبرا  ياجبار  يهامدون و زمانبندي شده در چارچوب دستورالعمل

. الجرا باشدددمربوطه لزم  یدهاها و نهادستگاه  یرامصوبه است تا ب  ایبه قانون    ازین  زامال  نیا  جادیا  یبرا  عتا یطب  .شوند

هددوا   یقانون و مصوبه مرتبط با آلددودگ  ۴0از    شیب،  هوا وجود دارند  یدر حوزه آلودگ  یادیز  نیمصوبات و قوان  رانیدر ا

هوا  یودگلدر حوزه آ  یذاراند. سابقه قانونگدهیلغو گرد  دیجد  نیاز آنها با مطرح شدن قوان  یوجود دارند که البته تعداد

 
 . ورای اسالمیشبخش اول: عملکرد، مرکز پژوهش های مجلس   –آسیب شناسی قانون هوای پاک  . 1
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در این قوانین و مصوبات وجددود   ۲اغلب راهکارهای اشاره شده در جدول    دد.گرقبل برمیسال    ۴0از    شیبه ب  رانیر اد

 .انداما متأسفانه بیشتر این قوانین به اجرا در نیامده  ،دارند

 

 ابررسی هزينه اجراي راهکارهاي کاهش آلودگی هو. 3

خصددوص ت دیگری در اینو الزاما  کافی نیست  دگی هواکاهش آلوی مختلف  کارهاای اجرای راهصرف تدوین قانون بر 

باشد. با توجه به اینکه تعداد منابع آلینده می  نیاز  تخصیص بودجه و اعتبارات متناسبین پیشترمهممورد نیاز است.  

 رایند. بدد تسدد ه  ندده و زمددانبروا نیز پرهزیرهای کاهش آلودگی ههکاو وسعت درگیری با آلودگی هوا بالست، معمول  را

عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا با توجدده بدده تعددداد زیدداد هونقل عمومی بوگان حملمثال نوسازی نا

 وسددازینه ک ۱هزار دستگاه اتوبوس در کل کشور وجود دارند  ۵0وسایل نقلیه عمومی نیاز به بودجه فراوان دارد. حدود  

هزار میلیددارد ریددال بودجدده  ۵00و میلیون  ۲ود توبوس نو، حدرد ریالی هر امیلیا  ۵0قیمت  وبوس با فرض  این تعداد ات

اسددت. همچنددین کددل  رفیددت   ۱۴0۱درصد از کل بودجه عمومی کشور در سال    ۲0نیاز دارد. این رقم برابر با حدود  

نیدداز و   ین بودجدده مددوردی تددأماین بددرا. بنددابراسددت  در سال  گاهدست  ۵000تولید اتوبوس در داخل کشور نیز کمتر از  

ی داخل کشور نیاز بدده صددرف زمددان زیددادی نیددز دارد. هاجهت نوسازی کل اتوبوس  وس مورد نیازن تأمین اتوبهمچنی

دهد و همچنین نوسددازی می  عمومی را تشکیل  ونقلحملفراموش نباید کرد که اتوبوس تنها بخش کوچکی از ناوگان  

گیددریم کدده اجددرای می  جددهنتی  بنددابراینلددودگی هواسددت.  کارهددای کدداهش آاها یکی از رعمومی تنه  ونقلحملان  ناوگ

. بددرای فهددم بهتددر از میددزان اسددت  راهکارهای کاهش آلودگی هوا نیازمند تزریق بودجه مناسب و صرف زمان مطلددوب

ت مطالعددامبنددای تری بربررسی دقیق بخشبودجه و زمان مورد نیاز برای اجرای راهکارهای کاهش الودگی هوا در این 

 گیرد.یم  ی هوا صورتهار آلیندهسیاهه انتشا

اجرای طرح براساس هزینه  برآورد  این هزینهاین  از  آلودگی هوا و سهم دولت  د.  شوها محاسبه میهای کاهش 

آلودگی هوا می برای کاهش  نیاز  اعتبار مورد  برآورد  از پیشنهادبرای محاسبه    برترهای  دانشگاهسیوم  ر نسک  های توان 

که انتشار  مجری مطالعات   کشور  بودهی  هاآلینده  سیاهه  این پیشنهادهوا  بهره جست.  و    هااند،  راهکارها  تفکیک  به 

آلینده انتشار  سیاهه  گزارش  در  مختلف  محیطشهرهای  حفا ت  سازمان  توسط  هوا  شدههای  ارائه  در    اند.زیست 

ان  هر تهربرای شی کاهش آلودگی هوا  اهه اجرای طرحنها، هزین ی آسازو بهینه  ها نهادپیش با استفاده از این    ۳جدول  

 . ۲شده اند برآورد  مورد بررسی  رای مثالب

 
 . پلیس راهور ناجاآمار شماره گذاری وسایل نقلیه،  . 1

 .مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمیاجرای قانون هوای پاک با تأکید بر اعتبارات، زامات ال. 2



 

 ____________________________________________________________________   
9 

 )میلیون ریال(                . اقدامات ذيل برنامه کاهش آلودگی هواي شهر تهران و اعتبار مورد نياز3 جدول

 هزينه کل اجرا هم دولتس
کاهپيش ابينی  نتشار  ش 

 ها )تن در سال( دهآالين

 اعت اجرسو

 )تعداد / دستگاه( 
 عنوان اقدام 

 ۱،800 ۱60معلق:  ذرات 90،000،000 ۴۵،000،000
اتوبوس دیزل جایگزینی  فرسوده  های 

 ناوگان اتوبوس واحد با اتوبوس گازسوز 

 ۱،۳۵0 ۲۵معلق:  ذرات ۵۴،000،000 ۲7،000،000
اتوبوس فرسودنوسازی  دیزلی  بهای  ا ه 

 کشور   اتوبوس دیزلی نو استاندارد روز

 6،88۵ 99معلق:  ذرات ۱7۲،۱۲۵،000 ۵۱،6۳7،۵00
های فرسوده با کامیون جایگزینی کامیون

 همراه فیلتر دوده به ۴یورو 

 ۱۵0،000 ۴0معلق:  ذرات ۳،000،000 ۳،000،000
کاربراتوری  موتورسیکلت  تبدیل 

 غیرفرسوده به انژکتوری  

 ۱،897،۲80 ۱۵۴7: اکسیدهای نیتروژن ۱8،97۲،800 ۱8،97۲،800
فن  یارتقا تمعاینه  سواری،  و ی  اکسی 

 وانت 

 ۲۱،66۵ ۲0۳معلق:  ذرات ۳۲۴،97۵ ۳۲۴،97۵
مینی  ی ارتقا فنی  اتوبوس معاینه  بوس، 

 واحد، اتوبوس سرویس و کامیون 

80۴،000 80۴،000 
 ترکیبات آلی فرار: 

۱۳000 
- 

بازیافت   و  انتقال  هدایت،  ر بخاکاهش، 

 های سوخت بنزین در کلیه جایگاه

 - ۵0۴معلق:  راتذ - -
ب یگجا طبیعی  گاز  سهزینی  وخت جای 

 صنایع(   %۵0ایع در صنایع )م

 - 6معلق:  ذرات - -
)برنامه صنایع  در  تعمیرات   % ۵0ریزی 

 صنایع( 

 - ۳۴8۲: اکسیدهای نیتروژن - -
شیر  از  منازل  تمامی  استفاده 

 ترموستاتیک رادیاتور 

- - - - 
آلینده سیستمی  پایش  و  های مدیریت 

 عتیمحیطی واحدهای صنتزیس

 - ۳۴معلق:  ذرات - -
به طبیعی  گاز  سوخت جایگزینی  جای 

 گازوئیل نیروگاه بعثت 

 مجموع  - 19،100 339،226،775 143،739،275

 .ی اسالمیورای مجلس شها: الزامات اجرای قانون هوای پاک با تأکید بر اعتبارات؛ مرکز پژوهشمأخا

 

در   اختصار  رعایت  اجهت  مرگزارش  محاسبات  ارائه  طرحز  اجرای  به  کاههابوط  آلو ی  سایر  ش  برای  هوا  دگی 

دیگر کشور یعنی اصفهان،    شهرکالن  8برای    ۳شود. با انجام محاسبات مشابه جدول  می  ها اجتناب ورزیده شهرکالن

و و کرمانشاه  کرج  اراک،  قم،  اهواز،  تبریز،  راهکار  با  شیراز،  بودجه  مواردی همچون  منابع  های کاهلحاظ  آلینده  ش 

ساله اجرا شوند، سهم دولت   ۵دیگر، اگر بنا باشد این راهکارها در یک بازه زمانی موارد   تورم و کن آلودگی هوا، نرخ سا

 . ۱د شومی برآورد  ۴صورت جدول خصوص بهبرای تأمین بودجه مورد نیاز در این

 
 .همان. 1
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 )میلیون ریال(        سالهپنجه ی کشور طی یک برنام هاهرشنکالهوا در یاز برای کاهش آلودگی د ن. اعتبار مور4جدول 

 رنامه ب
 اعتبار الزم 

 جمع کل 
1401 1402 1403 1404 1405 

ناوگان   توسعه  و  نوسازی 

عمومی  حمل ونقل 

 شهریدرون

۱۵7،۳6۳،۳89 ۱۵7،۳6۳،۳89 ۱۵7،۳6۳،۳89 ۱۵7،۳6۳،۳89 ۱۵7،۳6۳،۳89 786،816،945 

 460،500،000 90،۲۱0،000 90،۲۱0،000 90،۲۱0،000 90،۲۱0،000 90،۲۱0،000 توسعه قطار شهری و حومه 

برقی و  سازی  نوسازی 

 های فرسوده موتورسیکلت
۱۵،۳۲8،۴۱۵ ۱۵،۳۲8،۴۱۵ ۱0،۴۱8،9۴۳ ۱0،۴۱8،9۴۳ ۱0،۴۱8،9۴۵ 62،513،661 

تجهیزات   نصب  به  کمک 

و   صنایع  فیلتراسیون 

 ها نیروگاه

97،۴6۵،۴90 97،۴6۵،۴90 97،۴6۵،۴90 97،۴6۵،۴90 97،۴6۵،۴90 487،327،450 

سوخت   کیفیت  اصالح 

 ها رفی صنایع و نیروگاهمص
۱6،۳9۴،۵00 8،۱97،۲۵0 8،۱97،۲۵0 8،۱97،۲۵0 8،۱97،۲۵0 49،183،500 

 3،400،000 680،000 680،000 680،000 680،000 680،000 اجرای طرح کهاب 

کنترل   و  فیک  ترامدیریت 

آلودگی  به کاهش  منظور 

 هوا

۲0،000،000 ۲0،000،000 ۱0،000،000 0 0 50،000،000 

ط نواحاجرای  کاهش  رح  ی 

آلینده ای  انتشار  )ال  ها 

 زد( 

۵،000،000 ۵،000،000 0 0 0 10،000،000 

 76،537،593 ۱۵،۳07،۵۲۱ ۱۵،۳07،۵۱8 ۱۵،۳07،۵۱8 ۱۵،۳07،۵۱8 ۱۵،۳07،۵۱8 تقویت کنترل معاینه فنی 

 50،000،000 ۲0،000،000 ۲0،000،000 ۱۵،000،000 ۵،000،000 0 ونقل پاک توسعه حمل

زودبازده  نو   های طرح  و  آورانه 

 برای کاهش آلودگی هوا 
۲0،000،000 ۱0،800،000 0 0 0 30،800،000 

 2،067،079،149 399،642،595 399،642،590 404،642،590 425،352،062 437،749،312 مجموع 

 .ی مجلس شورای اسالمیهابارات؛ مرکز پژوهشبر اعت مات اجرای قانون هوای پاک با تأکیدزاال :مأخا

 

هزار میلیارد تومان نیاز    ۲06ای برابر  برای حل مسئله آلودگی هوا در کل کشور به حداقل بودجه  ۴طبق جدول  

م  مین باقی بودجه از منابع مربوطه و عد تأ البته این رقم صرفا  سهم دولت از کل بودجه مورد نیاز است و با فرض است. 

فراهوجود   ملزوماهیچ اشکالی در  آلودگی هوا دولت  راهکار  ت اجرای م بودن سایر  هزار    ۴۱باید    سالیانههای کاهش 

میلیارد تومان بودجه برای کاهش آلودگی هوا در نظر بگیرد. این مهم را هم باید در نظر گرفت که این رقم فقط برای  

تند و  سئله آلودگی هوا هسدرگیر م ی کشور  های استانتمام   ا تقریب سبه شده و این درحالی است که  حام  رشهکالن  9

مسئ این  روزوسعت  سال    بهل  در  دولت  عمومی  بودجه  کل  با  مقایسه  با  است.  گسترش  درحال  طبق  ۱۴0۱روز   ،

باید تخصیص داده شود.    هوادرصد از کل بودجه عمومی کشور برای مسئله آلودگی    ۵/۲حدود    ۴محاسبات جدول  

با   این  بودجه عمومی دفرض تحق البته  بودجهعدم تحق ولت است و در صورت  ق کل  بودجه ق  از  این موضوع  ، سهم 

درصدی از کل    د ساله نیز بایپنجی بعدی این برنامه فرضی  هایابد. به همین میزان در سالمی  عمومی دولت افزایش 

 ای کاهش آلودگی هوا تخصیص داده شود.  ارهبودجه عمومی دولت برای اجرای راهک

قاناین در یافته برای اجرای قانون هوای پاک فقط  ار تخصیصکل اعتب  ۱۴0۱بودجه سال    ونحالی است که در 
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تومان    ۲88 استمیلیارد  این    .۱تعیین شده  در  لحاظ شده  اعتبارات  مجموع  به  قانونهمچنین  کاهش  که  در  نوعی 

م هوا  حدود  ؤآلودگی  برآم  ۲000ثرند  تومان  مییلیارد  ارقام  ورد  ش شود.  قانوتعیین  اجرای  برای  و  ده  پاک  هوای  ن 

جرای راهکارهای کاهش  در مقایسه با میزان اعتبار لزم واقعی برای ا   ۱۴0۱  سال  بودجه  قانونهوا در  آلودگی  کاهش  

نتیجه   ۴آلودگی هوا طبق جدول   بنابراین  ناچیز است.  دولت در شرامی  بسیار  به  یط  گیریم که  قادر  فعلی  اقتصادی 

قالی مومین منابع ماتأ نیاز جهت اجرای  البته در همین شرایط    لودگیئله آنون هوای پاک و حل مسرد  هوا نیست. 

و سایر منابع تحت اختیار دولت،    ۱۴0۱ی درآمدی مندرج در قانون بودجه سال  هااقتصادی موجود نیز براساس ردیف

هزار  ۴0ن رقم  ر هر صورت فراهم نموداما د رای کاهش آلودگی هوا امکانپذیر بود،  ی بتأمین بودجه بیشتر از ارقام فعل 

برتوما  میلیارد بودجه حداقل در سالنی  اقتصادی و کسری شدید  این شرایط  به  توجه  با  این حوزه  رو  ی پیشهاای 

 عمال  امکانپذیر نیست.  

برای اجرای راهکارهایی صرف    است  رس دستبر همین اساس نیاز است تا بودجه محدودی که در این زمان در  

وا داشته باشند. در هر صورت وخامت کیفیت  ش آلودگی هرا در کاه  تأثیر   ن بیشترینهزینه بوددر عین کم  دد که گر

قدری شدید است که هیچ جای درنگی برای هوای شهرهای ایران و خسارات جانی و مالی منتسب به این مسئله به

  انجام شوند   هایی اقدام  د ی اب  این شرایط ناچارا و در  استای کاهش آلودگی هوا باقی نگذاشته  ر راجرای هرگونه اقدامات د

این دست    تأثیرصورت موقت،  بهکه هر چند   از  باشند. در بخش بعدی برخی  آلودگی هوا داشته  بر کاهش  مطلوبی 

 ی فنی، اجرایی و اقتصادی آنها بررسی خواهد شد.هاراهکارها معرفی جنبه

 

 اي منتخب( آلودگی هوا )راهکاره   کاهش   هزينه و زودبازده معرفی راهکارهاي کم .  4

راهکارهایی موقت با هزینه اجرای پایین برای کاهش آلودگی هوا تشریح گردید.   ت و ضرورت اتخاذ در بخش قبل اهمی

عنوان   با  پس  این  از  که  راهکارها  قبیل  این  از  تعدادی  بخش  این  منتخبدر  شد؛  خواذکر    راهکارهاي  با  هند 

نوبهره  فنی  دانش  از  داخلیسندگ گیری  سوابق  بررسی  اجران،  درخصوص  خارجی  و  رای  و  هکاره ای  اینچنینی  ای 

 گردد. می ی مربوطه تعیین شده و بررسی هاهمچنین تحقیق و پرسش میدانی از متولیان و مطلعین حوزه

ش  مطلوب بر کاه  تأثیران کوتاه و دارای  زم  هزینه بودن، قابلیت اجرا درهر راهکاری که دارای سه مشخصه کم

ی  هابته قابلیت اجرا از منظر فنی و فراهم بودن زیرساخت. الگیردمی  کارهای منتخب قرار دگی هوا باشد جزو راهآلو

باشند، جنس    ها مورد نیاز برای اجرای این راهکارها نیز لحاظ شده است. عموما  راهکارهایی که دربرگیرنده این ویژگی

اصالحی  دیرم یا  و  معنیتی  این  به  کم   ا دارند،  تغییرات در وضعیکه  زیرساترین  منظر  از  فعلی  و  اهختت  تجهیزات   ،

یندها نیازمند صرف زمان و هزینه  او فر ها یندها ایجاد گردد، به این دلیل که طبعا  ایجاد هرگونه تغییر در زیرساختافر

 شوند.می ینده پیشنهادآل است. این راهکارها در ذیل به تفکیک نوع منابع

 
 .1401قانون بودجه کشور در سال . 1
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 منابع متحرک 

ی زمان  هاشوند. مراقبتمی  تولید و عمر مفید ارائه و اجرا  مرحلهر دو  منابع متحرک عمدتا  د ارهای کاهش آلیندگی  راهک

سیاستگذاری و  اقداماتی  مجموعه  به  بهمی  یی هاتولید  که  آلیندگویند  و  استاندارد  شرایط  احراز  از  اطمینان  گی  منظور 

ذار مانند سازمان  یاستگی و سز جانب نهادهای نظارتر زمان عمر مفید آن اایط دپایین مجاز وسایل نقلیه و حفظ این شر

محیط صورت حفا ت  باید  می  زیست  تولید،  زمان  در  نقلیه  وسایل  بودن  استاندارد  از  اطمینان  احراز  از  پس  پذیرد. 

نیهانظارت آنها در سطح شهرها  تردد  ایی در زمان  ناگهانی مز  افزایش  از عدم  تا  آنها و خارج یزان  نجام شود    آلیندگی 

ی زمان عمر مفید وسایل نقلیه  هاان تولید اطمینان حاصل گردد که این اقدامات مراقبترد زمتاندانشدنشان از شرایط اس

ه در کشورهای  فنی است کنه  ی معایهامسالمللی اجرای مکانی خصوص در سطح بینترین راهکار در ایننام دارند. متداول

   د.شومی متفاوتی انجام ی هاصورتمختلف به

و  ترمهم  :توليد  ي زمانهاالف( مراقبت تولید  مؤثرین  زمان  نقلیه در  وسایل  آلیندگی  انتشار  برای کاهش  اقدام  ترین 

تاندارد آلیندگی مجاز  اس  حداقل سطح مجاز یا همان استاندارد آلیندگی وسایل نقلیه است. درحال حاضر حداقل  ی ارتقا

ان تولید  در کشواع  برای  بنزینی  یوروخودروهای  برابر  خودرو۵ور  یورودیزلهای  ،  برابر  یا  ۴ی  ذرات  فیلتر   +EEV    برای و 

است. البته براساس قانون هوای پاک قرار بود از ابتدای امسال حداقل سطح استاندارد مذکور    ۴برابر یورو  هاموتورسیکلت

لزامات  این ادولت  ود که با تصمیم هیئت  تعیین ش  ۵برابر یورو  اهتو برای کلیه موتورسیکل  6ا برابر یوروروهبرای کلیه خود

ماشین برای  طرفی  از  شد.  غیرجادهلغو  و  آلت  مجاز  حد  هیچ  نیز  عمرانی  و  راهسازی  کشاورزی،  ادوات  مانند  ای 

آلیندگی میزان  درخصوص  نشده  استانداردی  تعیین  قانون  در  محسو  استشان  قانونی  خأل  نوعی  به  اشودمی  ب که    ز . 

این   در  دیگر  تنظیم سبد می  حوزهاقدامات  به  نقلیه کمتولید و سیاستگذا  توان  تولید وسایل  برای  افزایش  ری  و  مصرف 

با   است.  شده  اشاره  موارد  این  به  بعضا   قوانین  و  مصوبات  در  البته  که  است  سالیانه  تیراژ  در  برقی  محرکه  قوای  سهم 

اشارهاحنای آنها  به  فوق  در  موردی که  دو  مگرد  ل  راهکارهای  از جنس  دید  این  به  نیستند،  الیل  نتخب  این  که  جرای 

  گذاری آنها بر کیفیت هوای شهرها با فاصله زمانی زیادی اتفاق تأثیرو الزامات نیاز به صرف هزینه بال داشته و    ها سیاست

که    در این حوزه  مؤثرنهاد  پیش  ارهای اصلی کاهش آلودگی هوا، یک راهک  نواعنهافتد. در کنار اجرای این راهکارها بمی

اج داشته هزینه  کمی  سریعتأثیرو    رای  هوا  کیفیت  بر  آن  نمایان گذاری  بهینهمی  تر  و  تقویت  نظارتگردد،  ی  هاسازی 

محیط حفا ت  اینسازمان  در  است.  تولیدکنندگان  توسط  آلیندگی  استانداردهای  اجرای  بر  نخصوزیست  یز ص 

ارائه    هایپیشنهاد قابل  و  ترمهماما    ، استمتعددی  برتمؤثرین  طرح  جهت  پیشنهاد  این  واعنهین  در  منتخب  راهکار  ن 

آزمون انجام  به  الزام  بهاپژوهش،  واقعی  آلیندگی  گذاری توسط سازمان حفا ت  نیاز صدور مجوز شمارهعنوان پیشهی 

زیست تحت  حفا ت محیطمان  گذاری از ساز  یه برای اخذ مجوز شمارهنقلزیست است. درحال حاضر انواع وسایل  محیط

آلی آزمون  آزمای ک  در  کیندگی  شرایط  در  قرارشگاه  شده  اینمی  نترل  با  برای  گیرند.  خوبی  نماینده  آزمون  این  حال 

الزامات این  اص  ارزیابی میزان آلیندگی واقعی وسایل نقلیه در زمان تردد در خیابان نیست و ممکن است یک محصول خ

باشد. در استانداردهای روز دنیا برای شته  ی داانتشار آلیندگی بیشترزمان تردد در خیابان    ا درآزمون را رعایت نماید ام

  ای نیز طراحی و اجراسازی شده در آزمایشگاه یک آزمون سنجش آلیندگی جادهکنترل این مسئله، در کنار آزمون شبیه

نام  وند. این آزمون که با  در خیابان نیز مطمئن شردد  لیه در زمان تیزان آلیندگی وسایل نق ن مشود تا از پایین بودمی
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حل مناسبی برای اطمینان از احراز شرایط استاندارد وسایل نقلیه در زمان  شود، راهمی  شناخته  PEMSاری آزمون  اختص

 باشد. می  تولید و همچنین در زمان تردد 

زمان تردد  هاب( مراقبت  اس   پس   عمر مهيد: در  ي  از  اطمینان  احراز  نقلیه  تاند از  بودن وسایل  باید ارد  تولید،  در زمان 

و ها ظارت ن  آنها  آلیندگی  میزان  ناگهانی  افزایش  عدم  از  تا  شود  انجام  نیز  شهرها  سطح  در  آنها  تردد  زمان  در  یی 

 للیالمخصوص در سطح بین اهکار در این ن ر تری نشدنشان از شرایط استاندارد زمان تولید اطمینان حاصل گردد. متداول خارج 

مکانی معها م س اجرای  در کشورها   اینه ی  است که  به فنی  انجامهاصورت ی مختلف  متفاوتی  مراکز می   ی  نیز  ایران  در  شود. 

دهه   از  فنی  اش   ۱۳80معاینه  نقلیه  وسایل  کلیه  تردد  برای  فنی  معاینه  اخذ  الزام  به  نیز  پاک  هوای  قانون  در  و   ارهایجاد 

با   است.  در    حالاین گردیده  وجود  این  مشکالتی  حاضر  درحال  محوزه  این  درنتیجه  که  نظ شکالدارد  بر ت  مطلوب  ارت 

ای مانند سنجش از دور ی پیشرفته ها توان از روش می   گیرد. در این راستاتردد صورت نمی   درحال آلیندگی وسایل نقلیه  

کنترل   آلیندگ   ۲۴برای  میزان  فراگیر  و  ت ساعته  نقلیه  ی  وسایل  استفاده  درحال مامی  آلیندگی کرد   تردد  کاهش  برای   .

 ند:شو می   عنوان راهکارهای منتخب پیشنهاده های ذیل به تفکیک نوع وسیله نقلیه ب هکارد را وسایل نقلیه درحال ترد 

 

اتوبوس ديزلی:    شهريي درون ها اتوبوس  بهها آلینده اصلی  ارائه تری ی دیزلی ذرات معلق است. درحال حاضر  ن راهکار 

برای کاه  انشده در دنیا  فیلتر ش  این   این  تند.های جاذب ذرات معلق هس تشار ذرات معلق،  انتشار  قابلیت کاهش  فیلترها 

از   تا بیش  این میزان    90آلینده را  انتشار آلینده ذرات معلق  تأثیردرصد دارند.  با نوسازی   تقریبا  گذاری در کاهش  برابر 

فیلتر جاذب ذرات لحا ر د اتوبوس است و این    ۴تا    ۳توبوس در حدود  مقایسه با نوسازی یک ا در    ی است که هزینه نصب 

ی دیزلی نیز از منابع اصلی هاهای کشور است و اتوبوس شهر کالن . با توجه به اینکه ذرات معلق آلینده اصلی  است   درصد 

البته  کاهش آلود   در  بسزایی  تأثیرتواند  می   ند، نصب این فیلترهاهست  انتشار این آلینده مهم در این  گی هوا داشته باشد. 

 هوا   یبا آلودگ  مؤثرمقابله    ی برا  ییاجرا  یها نامه درخصوص الزام دستگاه ب یتصو   «۲-۳« گردیده است و در بند  قوانین هم ذکر 

نصب ۱۳9۳/ 0۱/ ۲۴مصوب  )  معلق  ذرات  جاذب  فیلتر  دیزلی سنگین  خودروهای  برروی  که  کشور حکم شده  وزارت  به   )

 ۲000ی هاسال  صله بین. در فااست  نی و داخلی نیز تردد دارای تجارب جها  حال رد ید. نصب این فیلترها برروی خودروها نما 

هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه موتوری دیزلی درحال استفاده   600میالدی مجموعا  برروی بیش از یک میلیون و    ۲0۲0تا  

 . ۱ده است ده ش به تفکیک آمار هر کشور آور  ۵در جدول  که در دنیا فیلتر جاذب ذرات معلق نصب شده 

 
1. A. Mayer; DPF- success story to clean air; AQM 2018 Tehran. 
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 اذب ذرات معلق در جهانزلی مجهز شده به فيلتر جد وسايل نقليه موتوري ديداتع.    5جدول  

 شور ک
 تعداد فیلترهای جاذب ذرات معلق نصب شده 

 مجموع
 ای غیرجاده  کامیون  اتوبوس 

 ۵۵000 ۴۲000 ۵000 8000 سوئیس 

 ۱90000 ۴0000 ۱00000 ۵0000 آلمان 

 ۴۵000 0 0 ۴۵000 ایتالیا 

 ۲۲000 ۱0000 0 ۱۲000 فرانسه 

 ۴8000 6000 ۳۳000 9000 بریتانیا 

 ۲۵0000 ۲۵0000 0 0 اتحادیه اروپا )باقی کشورها( 

 ۴۵000 0 0 ۴۵000 غیر از اتحادیه اروپا اروپا به 

 ۱6۱000 ۱9000 80000 6۲000 آمریکا 

 6۴000 ۱0000 ۴0000 ۱۴000 آمریکای لتین

 ۳70000 0 ۳00000 70000 کره جنوبی 

 ۱80000 0 90000 90000 ژاپن 

 ۱6۴000 ۵۱000 ۴۴000 69000 چین 

 70000 0 0 70000 آسیا )باقی کشورها( 

 1664000 مجموع
Source: A. Mayer; DPF- success story to clean air; AQM 2018 Tehran 

 

خودروهددای دیزلددی  ویبددرردرخصوص نصب فیلتر جدداذب ذرات معلددق یز  بر تجارب جهانی، سوابق داخلی نعالوه

دستگاه اتوبوس در شهر تهران به فیلتر جاذب ذرات معلددق   ۱00  ی گذشته مجموعا هاد وجود دارد. در سالردت  درحال

تددر فیلگذاری تأثیرمشخص گردید   هاگیری شاخص کدرسنجی اتوبوساند. پس از نصب این فیلترها با اندازهمجهز شده

یددن کدرسددنجی ا ای کدده شدداخصگونددهبهبالسددت بسددیار  هددامعلددق اتوبوس اترات معلق در کاهش انتشار ذرجاذب ذ

تددوان نتیجدده می . بنابراین وفق توضیحات ارائه شده۱رسید 0۵/0پس از نصب فیلتر به کمتر از    ۲الی    7/۱از    هااتوبوس

بددر   مؤثرو کامال     نههزیدرحال تردد یکی از راهکارهای کم  یهاگرفت که نصب فیلتر جاذب ذرات معلق برروی اتوبوس

 ارهای منتخب باشد.زو راهکتواند جمی است وآلودگی هوکاهش  

جایی انواع مواد غذایی، کالها، سوخت، تجهیزات و ... و همچنددین ارائدده ه: حمل و جابشهريي درونهاکاميون

گیرد کدده می صورت هانماند شهری و ... با استفاده از کامیوپس  خدمات مختلف مانند حمل خودرو، آتش نشانی، حمل

ذرات معلق است. بنددابراین   هاشهری نیز مانند اتوبوسی درونها. آلینده اصلی کامیوناست  ها گازوئیلبا  سوخت آنغال

نکتدده یددد بدده ایددن با . البتهاست ترین راهکار کاهش آلیندگی این وسایل نقلیه نیز نصب فیلتر جاذب ذرات معلقاصلی

درخصددوص   تددی باشددد، بنددابراینبخش خصوصی یددا دول  ت مالکیتتواند تحمی  شهریی درونهاتوجه کرد که کامیون

ی مربوط به بخش خصوصی الزام به نصب فیلتر جاذب ذرات معلق امر دشواری است. بر این اسدداس در ایددن هاکامیون

ی حمددل هدداونمیه بخش دولتددی یددا عمددومی ماننددد کاربوط بی مشهری درونهابخش خودروهای هدف صرفا  کامیون

نشددانی و ادارات دولتددی و ی خدددماتی ماننددد آتشهدداکش، کامیونی یدکهاونامی، کهاهواع ضایعات و نخالپسماند و ان

 
 .شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران  برروی اتوبوس های شهر تهران، گزارش پروژه پایلوت نصف فیلتر جاذب ذرات معلق . 1



 

 ____________________________________________________________________   
15 

ر د دی دولتی است. براساس آمارها این بخش از ناوگددان درحددال تددردهاشهری مربوط به بخشی درونهاسایر کامیون

ی ایددن دسددته از رور فیلتر جاذب ذرات معلددق بدد  دارند. به همین جهت نصب یزشهرها درصد فرسودگی و عمر بالیی ن

 بسزایی در کاهش آلودگی هوا ایجاد نماید.   تأثیرتواند  می  شهریناوگان درون

غیرقابل راهبددری   ه وحاضر از کارافتاد  درحالیی که  ها: درخصوص اتوبوسي فرسوده و از کارافتادههااتوبوس

هزاران دسددتگاه اتوبددوس در ت معلق است.  مورد نظر ذراآلینده اصلی  ی درحال تردد  هااتوبوسر  د نیز مانند سایهستن

در انتظار نوسازی و جددایگزینی   ها. این اتوبوسگیری ندارندی کشور انبار شده و قابلیت بهرههای شهرداریهاپارکینگ 

 هددادیگر از ایددن اتوبوس  ساسی حداقل برای چند سالا  توان با انجام یکسری تعمیراتمی  اما  ند.ی نو هستهابا اتوبوس

د. البته ایددن تعمیددرات شوی جدید و جایگزینی آنها تأمین هاد تا بودجه و اعتبارات لزم برای خرید اتوبوسکرفاده  ستا

ز نصددب نیدد همراه شود که راهکار این موضددوع    هابوستوجه میزان انتشار ذرات معلق این اتوبا کاهش قابل  دبای  اساسی

 . شوندتعمیرات اساسی    دبای  برای استفاده مجدد هااین اتوبوس  دابتت است با این تفاوت که افیلترهای جاذب ذرا

. در اسددت  ی دیزلددی متفدداوتهددای گازسددوز بددا اتوبوسهددای اتوبوسها: جددنس آلیندددهي گازسـوزهااتوبوس

 یددنراهکار کدداهش آلیندددگی ا  در اولویت است، بنابراین  THCو    NOxی گازی مانند  هایندهوز آلازسی گهااتوبوس

توان با نصب تجهیزاتی، می  ی دیزلی متفاوت است. جدا از راهکارهایی مانند نوسازی،هاهم نسبت به اتوبوس  هاتوبوسا

ی نمود و زلی دیهاشود، اقدام به بهسازی اتوبوسمی  مانند فیلتر جاذب ذرات معلق که برای خودروهای دیزلی استفاده

بسته بدده نددوع آلینددده گددازی متفاوتنددد،   هاش داد. تجهیزات کاهنده آلیندهاهک  آلینده از این منابع راانتشار گازهای  

نددده لیاسددتفاده نمددود. بددرای کنتددرل آ DOCاز قطعدده  های مونواکسید کربن و هیدروکربنهامثال برای آلینده  برای

برای خودروهای   البتهد که  کراستفاده    SCR  ،deNox  ،LNTیی مانند  هایستمس  توان ازمی  اکسیدهای نیتروژن نیز

بسزایی در کدداهش   تأثیرنیز    ها. این سیستماست  ترمناسب  LNTی غیرفعالی مانند  هادرحال تردد استفاده از سیستم

 موقددت بددرای کنتددرل و کدداهش  ارعنوان یک راهکدد هتوانند بمی  دارند و  سوزی گازهای گازی از اتوبوسهاانتشار آلینده

 تعیین شود.  انوگآلیندگی این بخش از نا

ای در آلودگی دلیل میزان پیمایش زیاد و فرسودگی بال سهم عمدهشهری به: ناوگان تاکسیرانی درون  هاتاکسی 

درصددد از انتشددار  ۲ ی گازی و بددیش ازهاز انتشار آلیندهد ادرص ۴مثال در شهر تهران بالی    رایهوای شهرها دارند. ب

ی است که این ناوگان سهمی در حدود یک درصددد از کددل خودروهددای درحالاین  ست و  هالق ناشی از تاکسیذرات مع

شددوند، بخشددی از می جددزو خودروهددای عمددومی محسددوب هاتردد در شهر را دارند. با توجه بدده اینکدده تاکسددی  درحال

دارد.   ت نیددازودجدده عمددومی و تسددهیالست و بنددابراین بدده بهایاردولت و شهرد  وسازی این ناوگان برعهدهت نمسئولی

حاضر با توجه به کسری بودجه و از طرفی کاهش میزان عرضدده خددودرو در کشددور وجددود دارد، نوسددازی ایددن   درحال

ودروی مناسددب بددرای نوسددازی ن خدد ناوگان با کندی مواجه شده اسددت. بنددابراین تددا زمددان تددأمین بودجدده و همچنددی

راهکددار کنتددرل انتشددار   نیترمددؤثر.  ها اجددرا نمددودآلیندگی آن  ینی برای کاهشراهکار جایگز  دبای  سوده،فری  هاتاکسی

داشددته و تاحدددود   ییبددال  یآنهاست کدده بددازده  یرو  تیف یباک  ستینصب کاتال  ینیبنزی  از خودروها  یگاز  یهاندهیآل

د و شددومی دروها نصددبدر زمان تولید برروی خو هااین کاتالیست  دهند.می  را کاهششره  منت  یگاز  یهاندهیآل  یادیز

بالیی در کاهش انتشار آلیندگی دارد اما با گذشت زمان و افزایش پیمایش خودرو میزان بازدهی این دا بازدهی  در ابت
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ک یدد   گذارد. معمول  عمر متوسددط مفیدددمی  روخوداز    هاکمتری بر کاهش انتشار آلینده  تأثیرافت کرده و    هاکاتالیست

ه بسته به نحوه استفاده از خودرو و کیفیت سددوخت و تعمیددر ک  ستسال ا  ۵تا    ۴بنزینی بین  کاتالیست در خودروهای  

و نگهداری متغیر است. در ناوگان تاکسیرانی باتوجه به پیمایش بالی خودروها که حدود سه برابر خودروهای شخصی 

تعددویض   ، نسبت بددههازی تاکسینوساجای  هتوان بمی  نابراینب  سال است.  ۵مر مفید کاتالیست کمتر از   عاست طبیعتا 

 تددأثیرتر،  صورت با صرف هزینه بسیار پایینتالیست این خودروها با یک کاتالیست استاندارد نو اقدام نمود که در اینکا

صددوص الددزام رخنامه دبیتصددو  «۱-۲»ه این اقدام در بندددلبتتوجهی در کاهش آلیندگی این ناوگان حاصل گردد. اقابل

( ذکر شده و وزارت کشور مکلف به تعویض ۲۴/0۱/۱۳9۳مصوب  )  هوا  یگآلودبا    مؤثرمقابله    یبرا  ییرااج  یهادستگاه

 شهری گردیده است.کاتالیست خودروهای عمومی درون

ی هاآلینددده  هاماننددد تاکسددیز ه: جنس آلیندگی خودروهای بنزینی شخصی نیدد خودروهاي بنزينی شخصی 

. اما با توجدده است  ز یک کاتالیست استانداردز استفاده اخودروها نی  ل آلیندگی اینین راهکار کنترترمهمو    ستگازی ا

ست و همچنین مالکیددت ایددن ناوگددان شخصددی و هابه اینکه وسعت ناوگان خودروهای شخصی بسیار بیشتر از تاکسی

وت اسددت. در وگددان خودروهددای شخصددی متفدداناار برای کاهش انتشار آلینددده درخصددوص  اهکغیردولتی است ارائه ر

نظر گرفت که اول  هزینه بسیار پایینی برای مالکان آنهددا و همچنددین دولددت بدده بددار  را در راهکارهاییخصوص باید  این

صددوص ناوگددان خودروهددای درخآورد و ثانیا  از کمترین پیچیدگی ممکن برخوردار باشددد. در ایددن راسددتا دو پیشددنهاد  

 شود.می اهکارهای منتخب ارائهر  شخصی جهت درج در

ش آلیندددگی خودروهددای بنزینددی کاتالیسددت آنهاسددت و درخصددوص عمددده عامددل کدداه  طور که گفته شدهمان

پیشنهاد تعویض این قطعه داده شد. اما درخصوص خودروهای شخصی با توجه به اینکه تعددداد ایددن ناوگددان   هاتاکسی

انب دولددت بسددیار صورت متمرکز از جهالیست بز دولتی نیست، تعویض کاتنیست مالکیت آنها هار بیشتر از تاکسیسیاب

تری پیشنهاد شود. برای تشریح پیشنهاد مددورد هزینهتر و کمست. بنابراین باید راهکار سادهنیرهزینه بوده و امکانپذیر پ

ر کاتالیست خودروها بدده تارد کاتالیست خودروها الزامی است. ساخملکنظر ابتدا ذکر توضیحات مختصر فنی راجع به ع

شددود، ایددن هسددته دارای شددیارهای می  ش فلزی قرار دادهامیکی یا فلزی داخل پوشصورت است که یک هسته سرینا

و  تددینمانند رادیددوم، پالدهنده و سطح درونی این شیارها با یکسری فلزات واکنش است متعدد و ریز در راستای طولی

ایددن گازهددا از ر  گددذاز موتددور اسددت و در حددین    ا محل عبور گازهای خروجددیرهشود. این شیامی  دهیپالدیم پوشش

دهنددد. پددس از می  ی مضر با فلزات چسبیده به دیواره این شیارها واکنش شددیمیایی انجددامهاشیارهای مذکور، آلینده

د نیتددروژن، نندد ضددرر مااز موتددور خددودرو بدده گازهددای بی  وجیی شیمیایی، گازهای آلینده خرهاانجام یکسری واکنش

مانند. بنابراین این فلددزات کدده عامددل می  نیز در جای خود باقیدهنده  شکنوار آب تبدیل شده و فلزات  اکسیژن و بخا

 کننددد. امددا دلیددل اینکددهمی شوند و فقط نقش واسط را ایفااصلی کاهش آلینده هوا در کاتالیست هستند، مصرف نمی

ی خروجددی در گازهددای موجود هاالصیست که ناخکند این امی ی آنها افتدهباز هالیستاز چند سال کارکرد کاتا  پس

ی شددیمیایی درون کاتالیسددت بدده هدداگیرند، طی واکنشمی تئاز موتور که از کیفیت سوخت و نحوه احتراق موتور نش

تمدداس فلددزات ج تدددریپوشانند. بدین ترتیددب بهمی ت رالیسچسبند و به مرور زمان سطح داخلی کاتامی  دیواره شیارها

تور کاهش یافته و درنتیجه عدم انجام واکددنش یست با گازهای خروجی از مودرون دیواره شیارهای کاتالدهنده  واکنش
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شوند و به این ترتیددب بددازدهی کاتالیسددت افددت نمددوده و آلیندددگی می  شیمایی درصد کمتری از این گازهای پالیش

اند را بدده یسددت چسددبیدهواره داخلی کاتالیفور که دمانند سول هان ناخالصیاییابد. بنابراین اگر بتوان می  افزایشرو  خود

ای از بازدهی کاتالیست وجود دارد و نیددازی بدده  نوعی جدا نمود و کاتالیست را شستشو داد، امکان بازیابی بخش عمده

رار دادن کاتالیسددت در قدد   ترین آندارد که راحددت  ی این مهم وجودبراهای مختلفی  تعویض این قطعه وجود ندارد. راه

ی خدداص اسددت. وفددق توضددیحات بددال اولددین پیشددنهاد راهکددار منتخددب هدداز محلولا  دهکوره یا شستشو با استفا  یک 

توجهی در قابددل  تأثیردرخصوص خودروهای بنزینی شخصی، بازیابی کاتالیست آنهاست که هزینه بسیار کمی داشته و  

راکددز راجعدده بدده ایددن مد تا مردم با مکرها ایجاد را در داخل یا اطراف شهری  توان مراکزمی  نها دارد.ش آلیندگی آکاه

 صورت رایگان یا با پرداخت هزینه بسیار پایین نسبت به بازیابی کاتالیست خودروی خود اقدام نمایند.هب

ت. اسدد ودروها و بازدیددد در زمددان معایندده فنددی ت خپیشنهادی نیز درج کد منحصر بفرد روی کاتالیس  راهکار دوم

کدده در   یقطعددات  نددد،ینمامی  یتقلبدد   یهاستیکاتال  دیبه تول  ر اقدامدر کشو  ستیکاتال  دکنندگانیاز تول  یمتأسفانه برخ

آنهددا وجددود   یسددطوح داخلدد   یدهنده( بررو)فلزات واکنش  یزوریپوشش کاتال  گونهچیاست اما ه  ستیکاتال  هی اهر شب

 ییایمید شدد ود مددوانبدد واسددطه  ندارنددد. بهمنتشره از خددودرو    یگاز  یهاندهیدر کاهش انتشار آل  یتأثیرال   عم  نداشته و

از موتددور خودروهددا   یخروجدد   ندددهیآل  یبا گازهددا  ییایمیواکنش ش  چیقطعه، ه  نیا  یسطح داخل  یبررودهنده  واکنش

 از یشددوند. برخدد می شدن از اگددزوز خددارج شیالو پ  هیبدون تصف   ندهیو آل  یسم  یگازها  نیو عمال  ا  ردیگیصورت نم

قطعددات   نیا  .اندقطعات عنوان کرده  نیا  یبرا  داریوجود خر  زینرا  آن  تولید    لیدل  ینیچننیا  قطعات  دکنندگانیتول  نیا

 سددتیاز اشخاص با علم به ارزشددمند بددودن کاتال  یشوند و برخمی  دیتول  یدکیمصرف در بازار لوازم    یعمدتا  برا  یتقلب

 نیگزیجدداعنوان  بدده  یقطعددات تقلبدد   نیاو از    ندینمامی  فروش آنه  اقدام ب  ،یخود در جهت کسب منافع جزئ  یروخود

خددود  یخودرو  ستیکاتال  ضیتعو  عداز اشخاص در مو  گرید  یبرخ  نیکنند. همچنمی  خود استفاده  یخودرو  ستیکاتال

 یرادلیل ارزان بودنشددان بدد هبدد  یتقلبدد  یاهسددتیمناسددب بدده خددودرو، از کاتال  تیدد ف یبددا ک  ستیکاتال  ک ی  دیخر  یجابه

 .ندینمامی  خود استفاده  یبلکارکرده ق   ستیکاتال  ینیزگیجا

 یخودروها هستند تا بددا اسددتخراج فلددزات گرانبهددا  ستیکاتال  دیدنبال خردر بازار به  زیاز دللن ن  یبرخ  همچنین

چرخدده  ک یدد  نی. بنددابراندددینما کسددب راه نیدد از ا یدرآمد هنگفتدد  گر،ید یموجود در آن و صادر نمودن آن به کشورها

قطعدده از  نیدد ا دیدد در خر یسع ستینقد کاتالدست به  مشتاق و دارانیخر یف از طر شود کهمی  جادیر جامعه اد  مسموم

بدده  لیدد اطالعنددد و تما یقطعدده بدد  نیمهم ا ییاز اشخاص از ارزش و کارا  یبرخ  گرید  یصاحبان خودروها دارند، از طرف 

 سددتیکاتال نیگزیجاقطعات  یتقلب یهاستیالاتک دکنندگانیتول گرید یو از طرف  دارند ودخ یخودرو  ستیفروش کاتال

. ردیدد گمی کنندگان قددرارکه مورد استقبال مصددرف ندینمامی نموده و روانه بازار دیتول نییپا متیرا با ق   هاروودخ  یاصل

 شیگددردد و بددا افددزامی  حددال تددردددر  از خودروهددا  یاتیقطعه ح  نیچرخه جذاب و مسموم منجر به حذف ا  نیا  تا ینها

 شده اسددت را مشدداهده جادیاُزُن در شهر ا ندهیواسطه آلهبکه امروز  یطیروها، شراودخ یگاز یهاندهیشار آلنتا  دیشد

مربددوط بدده حددوزه   یهددابخش  ریکدده در سددا  یگددرید  یهدداو مراقبت  هدداچرخه مضرّ عمال  نظارت  نیا  وجود.  میینمامی

 ییهددامثال تالش  رای. بدکنمی  اثریرا ب  ردیگمی  تورص  زیستسازمان حفا ت محیطاز جانب    هینقل  لیوسا  یندگیآل

به فاصله چند سال پددس از ورود آنهددا  ردیپذمی صورت دیدر زمان تول هینقل لیوسا یندگیآل استانداردکنترل  یکه برا
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 یگندددیشده اسددت عمددال  بددا سددطح آل دیتول ۵وروی یندگیکه با استاندارد آل ییاثر شده و خودرویبه چرخه مصرف، ب

 نماید.  می  تردد  اهدر سطح خیابان ۱وروی

مدی ایجاد شددود کدده از جداسددازی کاتالیسددت از خودروهددا و جددایگزینی آنهددا بددا ایند دقیق و کارافرن باید  بنابرای

هددر حصددر بفددرد روی  من  درج یددک کددد  خصوصاینکیفیت جلوگیری کند. بهترین روش در  ی تقلبی و بیهاکاتالیست

گذاری است که هر بار در زمددان شمارهن  حیسایر اطالعات خودرو در    د و ثبت این کد همراه بالیکاتالیست در زمان تو

انجام معاینه فنی سالیانه بازرسی و کنترل شود که کاتالیست نصب شده روی خودرو همددان کاتالیسددتی اسددت کدده در 

د سددت اگددر صدداحب خددودرو بخواهدد لیشده بددود. البتدده پددس از پایددان عمددر کاتاده زمان تولید خودرو برروی آن قرار دا

ب نماید، باید ایددن عمددل در مراکددز مجدداز صددورت گرفتدده و کددد کاتالیسددت جدیددد بددا نصی  کاتالیست باکیفیت جدید

 کاتالیست تعویض شده جایگزین شود.

ین منددابع آلددودگی هددوا در تددرمهمی کدداربراتوری یکددی از ها: موتورسددیکلتي کــاربراتوريهاموتورســيکلت

درصد   ۱0ی گازی و  هالیندهرصد از انتشار آد  ۲۱شهر تهران    ۱۳96ر سال  براساس آمار سیاهه انتشا.  هاستشهرکالن

کنترل این ناوگان کار بسیار سختی است، به این دلیل که بیشددتر است. از انتشار ذرات معلق سهم ناوگان موتورسیکلت

ندارنددد و در طددول ی پلددیس راهددور ناجددا هاهانوابق هویتی مناسبی در سددامد در کشور ستردی درحال  هاموتورسیکلت

 هااند و حتی مالکیددت برخددی از ایددن موتورسددیکلتمابین افراد منتقل شدهعنوان یک کال فیهشته صرفا  بگذی  هالسا

برای کاهش آلیندگی این   داولمت  یهاتحت نام سازنده موتورسیکلت ثبت شده است. به همین دلیل بسیاری از روش

دسددتگاه موتورسددیکلت بددرای اخددذ   ۵00الیانه کمتر از  س  هااجرا ندارد. براساس آمارجمله معاینه فنی قابلیت  ازناوگان  

میلیون موتورسیکلت موجددود در کشددور رقددم   ۱۲کنند که در قیاس با بیش از  می  گواهی به مراکز معاینه فنی مراجعه

ای اسددت کدده گونهاتا  بهی کاربراتوری ذهاسیکلتوراین نکته هم ضروری است که عملکرد موتکر  ناچیزی است. البته ذ

و درنتیجدده   پاشددش سددوخت، به این دلیل که میددزان  نیست  ه فنی نیز برای کاهش آلیندگی آنها کارساززام به معاینال

ییددر اسددت. بنددابراین بددرای حددل مسددئله تغ  راحتی با تنظیم پیچ کاربرات موتددور قابددلبه  هاآلیندگی این موتورسیکلت

 ۱0سدداله ششددم قددرار بددود سددالیانه و طبق قانون برنامه پنجحل تغییر قوای محرکه است  دگی این ناوگان تنها راهینآل

ی برقددی و عدددم هادلیل افزایش قیمددت موتورسددیکلتبا نوع برقی جایگزین شوند. ولی به  هادرصد از این موتورسیکلت

ی برقددی هاه موتورسددیکلتی لزم برای توسددعهااخترسبودن زیی این موضوع و همچنین فراهم نبراتخصیص بودجه  

ی کدداربراتوری صددورت نگرفددت. بددا توجدده بدده حجددم عظددیم های شارژ و ...، جایگزینی موتورسیکلتهاگاهجمله ایستاز

، نوسازی ایددن هاین موتورسیکلتن ای کاربراتوری موجود در کشور و همچنین عدم بضاعت مالی راکبیهاموتورسیکلت

بایددد راهکددار مددوقتی   هااهش آلیندگی این موتورسددیکلتک  ایزیادی دارد. بنابراین برنیاز به صرف زمان بسیار  ن  ناوگا

طور که گفته شد تنها راه کاهش آلیندگی این ناوگددان تغییددر نددوع قددوای د. همانکرجهت بهسازی و اصالح آنها اجرا  

یددر قددوای محرکدده آن از سددیکلت صددرفا  نسددبت بدده تغیورجای نوسددازی کددل موتتوان بددهمی  ابراینبن  محرکه آنهاست،

تددوان تددا حددد زیددادی میددزان انتشددار می تروری به انژکتوری اقدام نمود. با این عمل با صرف بودجه بسیار پاییناتبرکار

 انصورت تحقیقاتی توسط شهرداری تهددرهز بنی  ی کاربراتوری را کاهش داد. این راهکار سابقا هاآلیندگی موتورسیکلت

درصددد  90بددیش از  هااز ایددن موتورسددیکلت هاانتشار آلیندهن آ یکلت انجام شد و درنتیجهدستگاه موتورس ۵0برروی  
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 کاهش پیدا کرد. بنابراین تجربه تحقیقاتی و زیرساخت لزم برای اجرای این راهکار در کشور وجود دارد.

بنددابراین هرچدده مقدددار   از مقدددار پیمددایش آنهاسددت.ی  تشار آلیندگی وسایل نقلیدده تددابعان انمیز:  مديريت ترافيک

یابددد. در می  ی منتشددره نیددز کدداهشهاتر شود، میددزان آلیندددهشهری کمتر و زمان سفر کوتاهسفرهای درون  یشماپی

شهری از طریق حذف سفرهای رونتوان پیشنهاد داد، مدیریت تقاضای سفرهای دمی  ین اقدامی کهترمهم  خصوصاین

ی هاو اجددرای بسددتهز اسددت. لددزوم ارائدده  در سدداعات مختلددف رو  شددهریوندرع یکنواخت بددار سددفرهای  زیاضافی و تو

 یبددا آلددودگ مؤثرمقابله  یبرا ییاجرا یهانامه درخصوص الزام دستگاهبیتصودر   پیشنهادی مدیریت تقاضای سفر سابقا 

 یواهدد   ینامه جامع کدداهش آلددودگبر  یبر اجرا  یکارگروه  لیمه درخصوص تشکانبیتصوو    (۲۴/0۱/۱۳9۳هوا )مصوب  

( و 8الددی    7نیز اشاره شده است. معمول  در دو بازه زمانی ابتدای صددبح )سدداعات    (0۱/0۳/۱۳9۵ها )مصوب  شهرکالن

یددانگین تددردد ت مدهد. در زمان اوج ترافیک با توجه به کاهش سرعمی  (، اوج بار ترافیک رخ۱7الی    ۱6عصر )ساعات  

صددورت اگددر بتددوان بخشددی از بددد. در اینایمی  نیز افزایش  هایندهی توقف انتشار آلهامانز  تر شدنخودروها و طولنی

جایی به ساعات دیگر است را حداقل در روزهای اوج آلددودگی هددوا در سدداعات اوج هکه قابل جاب  شهریدرونسفرهای  

ی فر و درنتیجه کاهش آلددودگس  سازی ترافیک و کاهش مدت زمانروان  بهی  رمؤثتواند کمک  می  ترافیک حذف نمود،

توان به شناورسازی ساعات شروع و پایان کددار کارمندددان دولتددی، ممنوعیددت تددردد می  اماتقدا  هوا نماید. ازجمله این

ی هددوا، ودگی حمل مواد غذایی و سوخت در ساعات اولیه صبح، تعطیلی موقت مدددارس در روزهددای اوج آلدد هاکامیون

ی ها)ازجملدده آموزشددگاها  هددویک در روزهددای اوج آودگددی  تردد در ساعات اوج تراف   ندممنوعیت هرگونه اقدامات نیازم

ی فرهنگی، ورزشی و اجتماعی پرمخاطددب بدده مراکددزی موجددود در هاو برنامه  هارانندگی و ...(، انتقال تمامی نمایشگاه

هددیچ گی دارنددد و نیدداز بدده صددرف هنا  جنبه مدیریتی و همدداین اقدامات صرف ز اد. هرکدام اکرحاشیه شهرها و ... اشاره 

خصوص در روزهای اوج هبسزایی در کاهش آلودگی هوا ب  تأثیرتواند  می  اجرای این اقدامات  حالنیاای ندارند. با  هزینه

ی ترافیکددی و هدداگرهود  آلودگی و ساعات پرترافیک نماید.از طرفی دیگر یکی از عوامل تشدیدکننده آلددودگی هددوا وجدد 

ین عامددل رفددع ترمهمافتد و  می  ی شهری اتفاقهای شریانهادر تقاطع  اهاست. معمول  این گرهوهدرهم تنیدگی خودر

ی کنتددرل ترافیددک اسددت. متأسددفانه مدددیریت و هدداسددازی عالئددم راهنمددایی و رانندددگی نظیددر چرا این معضل بهینه

سددت و ایی هدداانبندددی و جهددت چرا زمر در وضعیت مطلوبی نیست و  شهرهای کشوبر  در معا  هاریزی این چرا برنامه

همخوانی ندارد. از طرف دیگر تخلفاتی ماننددد گددردش بدده چددپ از   هاترافیک در تقاطع۱  ار جریانبه حرکت، با شمجاز  

رانندگی همگددی در   فاتی اصلی و پرتردد و سایر تخلهامسیر سمت راست معابر، پارک دوبله، پارک در حاشیه خیابان

و   هاریزی مطلددوب بددرای مدددیریت تقدداطع شددریانهصرفا  با ارائه یک برنامکی نقش دارند. بنابراین  فیی تراهاایجاد گره

ی راهنمایی و رانندگی و همچنین اعمال قانون صریح و سختگیرانه درخصوص برخی تخلفات رانندددگی، بدددون هاچرا 

 د.کرلودگی هوا کمک  ش آتوان به کاهمی ایهیچ هزینه

داخل و حاشیه شهرها ناشی از کددارکرد رانی در  ی اتوبوسهاز پایانهشره ای منتها: آلینده  رانی وسي اتوبهاپايانه

دلیل سدداکن بددودن امددا بدده  ،خودروهای موجود در آنهاست. بنابراین جنس آلیندگی این منبع از نددوع متحددرک اسددت

جددنس آلیندددگی ایددن  گیرند. با توجه به اینکهیم اکن آلینده هوا قرارر زمره منابع سد  ی اتوبوسرانیهاموقعیت پایانه
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د منابع متحرک است پس راهکار کاهش آلودگی این منابع نیز مانند منددابع متحددرک اسددت. عمددده آلینددده ننمامنبع  

در انتظددار   سددت. خودروهددا معمددول اهی اتوبوسرانی ناشی از کارکرد درجای خودروها در ایددن پایانههامنتشره در پایانه

 کنند.درجا کار میشوند و به حالت  خاموش نمیر و سوار نمودن مسافرین  سف شروع 

، بددا حددذف کددارکرد درجددای آنهددا در  هددا جایی اتوبوس ه ریزی دقیق سفر و جاب با استفاده از یک مدیریت صحیح و برنامه 

ع متحددرک  احکددام مندداب   ( ۱۱) در مدداده  .  رسددد می  به صددفر  تقریبا ی اتوبوسرانی ها در پایانه  ها داخل پایانه میزان انتشار آلینده 

  ( ۱۳9۵/ 0۳/ 0۱ها )مصددوب  شددهر کالن   ی هددوا   ی برنامه جامع کاهش آلودگ   ی بر اجرا   ی کارگروه   ل ی تشک نامه درخصوص  ب ی تصو 

 شده است. ه ی مسافربری و پارک سوارها اشار ها نیز به ممنوع بودن کارکرد درجای وسیله نقلیه در ترمینال 

ور اسددت. در کشدد ر  الح کیفیت سوخت تددوزیعی داصلی بهبود کیفیت هوا اصی  : یکی از راهکارهاکيهيت سوخت

نوعی که در اوایل دهه گذشته عملیات حددذف ی گذشته نیز اقدامات بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته بههاسال

 ppmار  هزگوگرد در سوخت توزیعی در کشور از چند  ی  سرب از بنزین با موفقیت انجام شد. همچنین میانگین محتو

ی اخیر رسیده و بر همین اساس نیز غلظت آلینددده اکسددیدهای هادر سال ppm 100ته به حدود در اوایل دهه گذش

ی اخیر کاهش یافته است. بنابراین اصالح کیفیت هادر سال ppb 10به زیر  ۱۳9۳در سال  ppb 35گوگرد از حدود 

گددذار رتأثیودگی هددوا یم نیز بر آلدد صورت غیرمستق  ن موضوع بهایمستقیم بر کاهش آلودگی هوا دارد، اما   رتأثیسوخت  

ای باشد که برای استفاده در خودروهایی با تکنولددوژی و سددطح اسددتاندارد آلیندددگی گونهاست. کیفیت سوخت باید به

 یاهکیفیت سددوخت مصددرفی در میددزان آلینددده، بال متناسب گردد. با پیشرفت تکنولوژی و سطح آلیندگی خودروها

از خودروهددای دیزلددی کدده دارای فیلتددر جدداذب ذرات   مثال برخی  رایمنتشره و همچنین عملکرد خودرو مهم است، ب

طور که قددبال  شوند. کاتالیست خودروهای بنزینی نیز همانمی  معلق هستند با مصرف سوخت پُرگوگرد دچار مشکالتی

شددوند. بنددابراین لزم اسددت بددرای می  بددازدهی  کیفیت زودتر از موعد دچار افتگفته شد در صورت مصرف سوخت بی

قددانون  (۲)نامه فنددی مدداده ینیروهای جدید سوختی مهیا شود که دارای کیفیت متناسب با آنها باشد. در مصوبه آخود

کدده خودروهددای  ی توزیع سوخت شدددههادر برخی از جایگاه ۴وروهوای پاک نیز وزارت نفت مکلف به تأمین سوخت ی

ی هاأمین نماینددد. درحددال حاضددر برخددی از پالیشددگاهت هاب ذرات معلق سوخت خود را از این جایگاهدارای فیلتر جاذ

د از درصدد   ۴0کنند و برابر آمار حدددود  می  را تولید  ۵و یورو  ۴داخل کشور سوخت با کیفیت متناسب با مشخصات یورو

درحال تردد   ۵و یورو  ۴داد خودروهای یوروبرخوردار است. با توجه به تع  سوخت تولید شده در کشور از کیفیت مذکور

بددرای تولیددد   هاپالیشگاه  یور این میزان جهت تأمین سوخت مورد نیاز این خودروها کافی است. از طرفی ارتقادر کش

ز امکددان سددیار زیددادی داشددته و در شددرایط تحریمددی فعلددی نیدد سوخت باکیفیت نیز نیدداز بدده صددرف زمددان و هزیندده ب

مددورد نیدداز سددوخت اسددتاندارد بددرای مصددرف درخصوص وجود ندارد. با وجود اینکدده مقدددار    اریافزافزاری و نرمسخت

 ی توزیع سوخت در کشور مشخصهابرداری از جایگاهشود، اما در بررسی و نمونهمی  خودروهای جدید در کشور تولید

راسددتاندارد اسددت. در غی  رفددی شددده، دارای ذخیددره سددوختمع  ۴کننده سددوخت یددورودد که جایگاهی که توزیعگرمی

 300بعضا  گوگرد بالی  هاگیریباشد، اما در نمونه  ppm 50ی گوگرد در سوخت باید احتوحداکثر م ۴استاندارد یورو

ppm  نبارش سددوخت باکیفیددت وجددود دارد. شددرکت شود. دلیل این اتفاق مشکالتی است که در توزیع و امی  مشاهده

 از تانکرهای مشترک اسددتفادهی مختلف کشور  هاواع سوخت به مناطق و جایگاهان  ی نفتی برای توزیعهاوردهاپخش فر
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حمددل   ۴جا کند، روز دیگر سددوخت یددوروهجاب  ۲کند، به این ترتیب که ممکن است یک تانکر یک روز سوخت یورومی

ماینددد. ایددن ع نی متفاوتی توزیدد هالف سوختی توزیع سوخت نیز ممکن است در مواقع مختهانماید. همچنین جایگاه

 قایای سوخت غیراستاندارد قبلی، منجددر بدده کدداهش کیفیددت سددوخت مخلددوطی باکیفیت با بهامخلوط شدن سوخت

ود. بر این اساس برای شمی  ۳تا رسیدن به مقصد تبدیل به بنزین یورو  ۴د و به همین دلیل است که بنزین یوروشومی

وخت بددا سازی قطعی تمامی مسیر انبارش، توزیع و عرضه سدد جداای وجود دارد و آن    ر سادهحل این مشکل نیز راهکا

را از زمان تولید تا عرضه ثابت نگدداه   ۴توان کیفیت بنزین یورومی  ست و به این ترتیبهاکیفیت نسبت به سایر سوخت

 یرتددأث  حددالاینکمددی دارد، بددا    یز مدیریتی بددوده و نیدداز بدده صددرف هزیندده و زمددانداشت. طبیعتا  جنس این راهکار ن

 داشت. خواهد  هاتوجهی در کاهش انتشار آلیندهقابل

هواسددت  یعوامل آلودگ نیترمهماز  یکیعرضه سوخت  یهاگاهیاز جا نیانتشار بخارات بنز:  ي سوختهاجايگاه

از  یگددرید یاقتصدداد انیدد ز هددوا، یآلددودگ جددادیاز ا یناش انیبر ضرر و زوهکه عال  جزو معدود منابعی استعامل    نیو ا

سدداز تولیددد آلینددده اُزُن زمینه هاآلی فرار منتشره از این جایگاهترکیبات . دینمامی  جادیاتالف سوخت در کشور اظر  من

 یریگکنتددرل و جلددو نیبنابرای اخیر خطر این آلینده درحال افزایش روزافزون است. هاتروپُسفری هستند که در سال

ی عرضه سددوخت نیددز هار جلوگیری از انتشار این ترکیبات در جایگاههکاراکند. می دایدوچندان پ تیاهم  ریتبخ  نیاز ا

از سددال   اجددرای آناقدددامات مربددوط بدده    رانیدر ا)کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین( است    ۱طرح کهاب

آن بددق  که ط  دیگرد  بیتصو  ۱۳87سال  در    خصوصاینمصوبه در    نیشروع شد و اول  وتویک  مانیو همزمان با پ  ۱۳8۵

از  شی. از مجمددوع بدد دیدر کشور اجرا نما نیانبارش تا مصرف بنز  ریسم  یوزارت نفت مکلف شد طرح کهاب را در تمام

هددزار تددانکر حمددل ۱۲طرح کهاب هسددتند. از حدددود  یعدد از آنها درحال اجرا  ۱0انبار سوخت در کشور کمتر از    ۳0

 زیدد سددوخت ن  عیدد توز  یهاگاهیجا  دراند.  مجهز نشده  هابرصد هنوز به الزامات طرح کد  70حدود    زیسوخت در کشور ن

 یادیدد توان گفت درصد زمی  بیترت  نینشده است. به ا  یاتیوجه عملچیست به ههانازل  زیطرح که تجه  نیبخش دوم ا

ح کهاب بدده نسددبت سددایر هزینه اجرای طراست. البته    امدهیه اجرا در نسال هنوز ب  ۱۳از طرح کهاب در کشور پس از  

دلیل منددابع هبدد طددرح کهدداب    یاجددرا  تخب بیشددتر اسددت، امدداعنوان راهکار منهی اشاره شده در این گزارش بکارهاراه

امددل ک یصددورت اجددرادر  تواند در زمره این راهکارهای منتخب قرار گیددرد.می  کاهش اتالف سوخت  اقتصادی ناشی از

سوخت در سال در کددل کشددور   یوهدرر  براساس کاهش  یاقتصاد  ییوجصرفه  الیر  ونیلیم  ۱6،679،0۴0طرح کهاب  

 الیدد ر ونیدد لیم ۲6،78۴،000طددرح کهدداب در کددل کشددور کدده برابددر  لیدد نه تکمیهز سهیکه با مقادست خواهد آمد  هب

براسدداس   نیشددود. همچندد می  برآورد  سال وهفت ماه  ۱طرح کهاب حدود    لیتکم  هیباشد، طول دوره بازگشت سرمامی

از  یناشدد  ییجوههوا را هددم بدده صددرف  یاز کاهش آلودگ یناش دهیفا ، اگرگرفته درخصوص شهر تهران  محاسبات صورت

تددا   ۲،۲68،8۲۵  نیشددهر بدد   نیدد عرضه سددوخت ا  یهاگاهیکامل طرح کهاب در جا  یاجرا  م،ییسوخت اضافه نما  مصرف

 ونیلیم  80۴،000ن که برابر  آ  یاجرا  نهیبا هز  سهیخواهد داشت که در مقا  یاقتصاد  یدیعا  الیر  ونیلیم  ۲،۲6۳،800

از   طرح کهدداب در کشددور کددامال   لیتکم  نینابرا. ب۲شودمی  برآورد  ماه  ۴  حدودا   هیاست، مدت زمان بازگشت سرما  الیر

 
طرح کهاب یکی از طرح های مربوط به جلوگیری از هدررفت سوخت ناشی از تبخیر است که در تمام مسیر تولید تا مصرف سوخت با استفاده از  .  1

 کند. ر ناخواسته آن به اتمسفر جلوگیری می نتشا چرخه مصرف بازگردانده و از ا   ات مکنده و سایر ابزارهای الزم، بخار سوخت را به ز تجهی 

 عملکرد و توجیه اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی  –آسیب شناسی اجرای طرح کهاب . 2
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 سرعت اتفاق خواهد افتاد.آن به  هیبرخوردار بوده و بازگشت سرما  یاقتصاد هیمنطق و توج

و ...  هاخودروهددا و موتورسددیکلت  مانندای  اع وسایل نقلیه جادهغیر از انو: بهايآالت عمرانی و غيرجادهينماش

شوند و ماهیت حمددل بددار یددا می  ی خاص ساختههااز وسایل نقلیه موتوری وجود دارند که برای کاربریدسته دیگری  

مرانی اشدداره آلت راهسازی و عرزی، تجهیزات معدنی، ماشینتوان به ادوات کشاومی  وسایل  مسافر ندارند. از این قبیل

شوند، مانند بیل مکانیکی، لودر، بولدددوزر، جرثقیددل، می  ی عمرانی استفادههاآن دسته که برای پروژه  ن بیننمود. از ای

همچنددین  گددذار هسددتند.تأثیرنمایند و طبیعتا  بر کیفیددت هددوای شددهرها می  فعالیت  شهریدرونغلتک و ... در فضای  

 شددوند نیددز آلینددده منتشددرمی  نراتددور شددناختهنددام ژبرای اهداف مختلف که با  موتورهای تولید برق اضطراری و توان  

شددوند عمددر بددالیی نیددز دارنددد، از حیددث می  کنند. با توجه به اینکه معمول  تجهیزات مذکور که در کشور اسددتفادهمی

گیری نشددده ون اندددازهها تدداکنشهرکالنم این منابع در آلودگی هوای  نمایند. سهمی  آلیندگی اهمیت خاصی نیز پیدا

با توجه به سهم احتمالی این منددابع در  حالایندهند. با   مطالعاتی صورت  خصوصاینادهای مربوطه باید در  و نه  است

از نوسددازی غیر در نظددر گرفتدده شددود. بدده  دبایدد   آلودگی هوای شهرهای کشور، راهکاری بددرای کنتددرل آلیندددگی آنهددا

د استفاده از فیلترهای جاذب ذرات معلق مخصددوص ر دارنظر قرا  در این حوزه مد  توانمی  تجهیزات، راهکار دیگری که

شددوند. بنددابراین نصددب فیلتددر جدداذب ذرات می  این جنس موتورهاست که بسته به توان و کاربری آنها طراحی و تولید

ن یکددی از راهکارهددای تددوامی  مورد استفاده درون شهرها و ژنراتورهدداای  معلق برروی موتورهای وسایل نقلیه غیرجاده

 د.ب باشمنتخ

با وجود اینکدده سددهم بددالیی در آلددودگی  هاو پالیشگاه هاع، نیروگاهدرخصوص سایر منابع آلینده هوا مانند صنای

مده راهکار مربوط به ایددن منددابع در کاهش آلیندگی کار دشواری است چون ع مؤثرهزینه و هوا دارند، ارائه راهکار کم

حدددهای آلینددده جایی واهجابدد  درنهایددتب تجهیددزات فیلتراسددیون و ت، نصدد نولوژی، اصالح کیفیت سوختک  یبه ارتقا

 توجهی دارند.  گردد که همگی نیاز به بودجه زمان قابلبازمی

 آورده شده است.   6در جدول بندی راهکارهای منتخب برای کاهش آلودگی هوا  وفق توضیحات فوق جمع  به هر حال 
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 هکارهاي منتخب. فهرست را6جدول  

 راهکار منتخب  آالينده منبع  نوع  ديف ر

 کلیه خودروها  ۱
برای اخذ    PEMSای  به انجام آزمون آلیندگی جاده الزام  

 گذاری انواع خودرو مجوز شماره 

 نصب فیلتر جاذب ذرات معلق  دیزلی   شهریدرون اتوبوس   ۲

 نصب فیلتر جاذب ذرات معلق  ری شهدرون کامیون   ۳

 فیلتر جاذب ذرات معلق   و نصببازسازی اساسی   ده دیزلی اتوبوس فرسو ۴

 DOC + lean Nox trapتجهیزات  نصب   اتوبوس گازسوز  ۵

 تعویض کاتالیست  تاکسی 6

7 

 خودروهای شخصی بنزینی

 بازیابی کاتالیست 

8 
زبینی  درج کد شناسایی روی کاتالیست در زمان تولید و با

 در مراکز معاینه فنی 

 سیستم پاشش سوخت   تغییرنصب انژکتور و   ربراتوری موتورسیکلت کا 9

 شهری درون مدیریت تقاضای سفرهای   ی اتوبوسرانی هاپایانه  ۱0

۱۱ 
 مدیریت ترافیک 

 و تخلفات اثرگذار   هامدیریت تقاطع 

 حذف کارکرد درجا در پایانه  ۱۲

 سوخت باکیفیت مدیریت توزیع   کیفیت سوخت  ۱۳

 ح کهاب اجرای طر  ی سوخت هاجایگاه  ۱۴

 نصب فیلتر جاذب ذرات معلق  و ژنراتور   مرانیآلت عماشین  ۱۵

 

 ررسی ابعاد فنی و اجرايی راهکارهاي منتخبب. 5

هزیندده و زودبددازده بددرای کدداهش آلددودگی هددوا بررسددی و عنوان راهکارهددای کمهدر قسمت قبل راهکارهای منتخب ب

سددت. قددبال  گفتدده شددد کدده اهازنیط به تأمین یکسددری پیشگردید. اجرای راهکارهای منتخب پیشنهادی منو  پیشنهاد

ز نوع مدیریتی و اصالحی است. هرگونه اقدام مدیریتی نیاز به هماهنگی بین چند سددازمان جنس راهکارهای منتخب ا

انجددام تحقیقددات فنددی و در صددورت لددزوم اجددرای   بر هماهنگی، بعضددا  نیازمندددو نهاد دارد. اقدامات اصالحی نیز عالوه

اند، نیدداز ی مشابه نداشتهیسابقه اجرا که برخی از راهکارهای پیشنهادی ابداعی بوده و  جاییالعات پایلوت است. از آنمط

روی و الزامات مورد نیاز آن برآورده شده و مشددکالت احتمددالی پددیش  هااست که پیش از اجرای عمومی، تمامی آسیب

کارهددای منتخددب بررسددی و ی راهاگاندده ابعدداد فنددی و اجرایدد صورت جدد. در این بخش بهشوی آن مشخص و رفع اجرا

ی هر راهکار تعیین خواهددد شددد. همچنددین میددزان اثرگددذاری هددر راهکددار بددر کدداهش انتشددار ملزومات مورد نیاز اجرا

ورد با توجه به اینکه اثر هر اقدام بر کدداهش ی مختلف نیز در صورت امکان برآورد خواهد گشت. البته این برآهاآلینده

مددار سددیاهه انتشددار آلیندددگی سددال بررسی شود، صرفا  برای شهر تهران و براسدداس آ  محلی  صورتهآلودگی هوا باید ب

 د.شومی این شهر بررسی ۱۳96
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گااري انـواع خودروهـا براي اخا مجوز شماره  PEMSاي  الزام به انجام آزمون آاليندگی جاده .1

گذاری آنهددا زم بددرای شددمارههددای لولید خودروهددا و اخددذ مجوزتشریح شد که پیش از تش از زمان توليد انبوه:  پي

بددر انجددام ینددد مددذکور عالوهاگردد که نیاز است برای کارایی بیشتر فرمی  ز استاندارد آلیندگی اجرایندی برای احراافر

براین از ای نیددز انجددام شددود. بنددان آلیندددگی واقعددی جددادهسازی شده در آزمایشگاه، یک آزموآزمون در شرایط شبیه

، اسددت  زیسددتتولید برعهده سازمان حفا ددت محیط  راز استاندارد آلیندگی انواع خودروها قبل ازند احیاآنجایی که فر

 هادسددتورالعمل دزیست نیز بایدر درجه اول این موضوع باید برای سازمان مذکور تکلیف گردد. سازمان حفا ت محیط

 ای نیددازن برساند. انجام آزمون آلیندگی جددادهوسازازام آن را به اطالع خودریند الاو حدود مجاز مربوطه را تدوین و فر

به تعداد مناسب تأمین شود. از طرفی دیگر از آنجایی کدده  دبای به یکسری تجهیزات سنجش آلیندگی پورتابل دارد که

و شددهرداری شددهر مربوطدده   باید انجام شود، هماهنگی با پلیس راهور ناجددا  این آزمون در خیابان و محل تردد عمومی

 موارد احتمالی الزامی است.  رخصوصد

گونه که قبال  اشاره شد همان:  شهريدروني ديزلی  هاروي اتوبوس  بر  رات معلقجاذب ذ  لترينصب ف .2

ابقه اجرا هددم در داخددل و هددم نصب فیلتر جاذب ذرات معلق برروی خودروهای درحال تردد طرح جدیدی نیست و س

مددامی الزامددات فنددی و ی گذشته، تهای پایلوت نصب فیلتر در سالهاپروژهدلیل انجام هوشبختانه بخارج کشور دارد. خ

برداری، نوع فیلترهای قابل استفاده، مشخصات خودروهددایی کدده اجرایی اجرای این راهکار ازجمله شرایط نصب و بهره

ملددی کیفددی دارد ن موجددود اسددت. اسددتانآفنددی طور کامل احصا شددده و دسددتورالعمل هند و ... بقابلیت نصب فیلتر دار

ب سازمان ملی استاندارد تدوین گشته است. بنابراین الزامات اجرای این راهکار فیلترهای جاذب ذرات معلق نیز از جان

وزارت صددنعت، معدددن و تجددارت و سددازمان   با  هاروشن است. از منظر اجرایی نیز همکاری شهرداری  از بُعد فنی کامال 

گذشته که صرفا  این ص تأمین فیلترهای جاذب ذرات معلق نیز برخالف  درخصو.  است  زیست مورد نیازیطحفا ت مح

تددوان از  رفیددت می تولیدکننده این قطعه در داخل کشور وجود دارند کدده  ۳الی    ۲حاضر    درحالشد،  می  قطعات وارد

 د.  کرآنها استفاده  

رسددد، می  به عدد صددفر  ا تقریبلق منتشره از هر اتوبوس  صورت اجرای این راهکار میزان آلینده ذرات معدر   .3

)زیرنظددر  شددهریدرونهای دیزلی درحال تددردد نتشار ذرات معلق هر شهر که مربوط به اتوبوسآن سهمی از ابنابراین  

صددد از انتشددار ذرات معلددق مربددوط بدده در 7/۵مثددال در شددهر تهددران  رایشهرداری( است به صددفر خواهددد رسددید. بدد 

ی در شددرکت واحددد دسددتگاه اتوبددوس دیزلدد  ۴۴۲7پلیس راهور ناجا نیددز آمار  شرکت واحد است. براساس    یهااتوبوس

. بنابراین با فرض ناوگان هدددف ۱درصد از آنها فرسوده و از کار افتاده هستند80شهرداری تهران وجود دارند که حدود  

ی فرسددوده و هددابوسار ذرات معلق برای اتوفرسوده دیزلی شهرداری تهران و سهم برابر انتشدستگاه اتوبوس غیر  88۵

 درصد خواهد بود. ۱۵/۱ت معلق درنتیجه اجرای این راهکار برابر غیرفرسوده، میزان کاهش انتشار ذرا

یددز ابعاد فنددی اجددرای ایددن راهکددار ن: شهريدروني هابر روي کاميون  جاذب ذرات معلق  لترينصب ف .4

براسدداس مشخصددات خودروهددای   دبایدد   کاراین راهد استفاده برای اجرای  و فیلترهای مور  است  ۲همانند راهکار شماره  

 
 . قلیه، پلیس راهور ناجاشماره گذاری وسایل نآمار . 1
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طور کدده خودروهای هدف طرح شناسایی و مشخص شددوند. همددان  دبای  شوند. اما از منظر اجرایی در ابتداهدف تأمین  

ی و بعضددا  ی مختلفی بوده و مالکیددت آنهددا نیددز بعضددا  دولتدد اهدارای کاربری  شهریدرونی  هاتر گفته شد کامیونپیش

رت ملکی یا پیمانی تحت اختیار نهادهای دولتی صوهین راهکار خودروهایی مورد نظر هستند که بت. در اغیردولتی اس

، ی سدداختمانیهای حمددل پسددماند و نخالددههدداتوان به کامیونمی  و عمومی قرار دارند. ازجمله خودروهای هدف طرح

ی خدددماتی هدداو سددایر کامیوننشددانی  مل سوخت، خودروهای آتشی حهاکش پلیس راهور، کامیونخودروهای یدک

 . است ره نمود. بنابراین اولین قدم در اجرای این راهکار شناسایی و تعیین خودروهای هدفدولتی و عمومی اشا

اسددت. هشددار ذرات معلددق سددهم کامیوندرصددد از انت  7/۱۵شهر تهران،    96براساس امار سیاهه انتشار سال   .5

درصددد   ۱6  تقریبددا اند که  گذاری شدهصدهزار کامیون در شهر تهران شمارهحدود یکپلیس راهور ناجا نیز    براساس آمار

گیریم: می نظر اجرای این راهکار بر کاهش انتشار آلینده ذرات معلق، دو فرض را در  تأثیراند. برای برآورد  آنها فرسوده

علق را دارند، و دوم اینکه نصددف ذرات م  قابلیت نصب فیلتر جاذباز خودروها )برابر تعداد غیرفرسوده(    %8۴نکه  اول ای

رسیم که نصددف می  ند. بنابراین براساس فرضیات بال به این نتیجههست  یون جزو خودروهای هدف طرحاین مقدار کام

ر تهددران درصد از انتشار ذرات معلق به هوای شه 6/6اند تومی شهریدرونی هافیلتر جاذب ذرات معلق برروی کامیون

 .  جلوگیری نماید

جددنس ي ديزلـی فرسـوده:  هـااتوبوس  روي  بر  جاذب ذرات معلق  لتريو نصب ف  ی اساس  يازبازس .6

دلیل هاست با این تفاوت که بدد   ۲ی دیزلی فرسوده نیز مانند راهکار شماره  هاآلینده و راهکار کاهش آلیندگی اتوبوس

با انجام تعمیددرات اساسددی شددرایط  دبتدا بایسوده، ای از کارافتاده و فرهاکارافتادگی و تکنولوژی بسیار پایین اتوبوس  از

د. این تعمیرات اساسی صرفا  تنظیمددات محدددودی اسددت کدده بددروی موتددور و شوی خودرو برای نصب فیلتر مهیا  عموم

جرای این راهکار گیرد. امی  صورت  هانی و رفاهی برروی اتوبوسشود و تعمیراتی نیز از منظر ایممی  متعلقات آن انجام

اند. بنددابراین از شدددهی ازکارافتاده تعمیرات اساسی هابوسی اخیر تعدادی از اتوهاسابقه است و در سال  سبوق بهنیز م

ی هاوبددوس در سددالدسددتگاه ات  ۵00وجود دارد. بیش از    خصوصاینیندها در  ابُعد فنی شناخت کاملی از الزامات و فر

 .اندشدهاخیر بازسازی اساسی  

توجه به اینکدده   ام گردید. بامحاسبات مربوط به کاهش انتشار ذرات معلق انج  ۲شماره  تر برای راهکار  پیش .7

شددوند، بنددابراین می ی شددهرداری تهددران مشددمول نصددب فیلتددر جدداذب ذرات معلددقهادر راهکار حاضر مابقی اتوبوس

انتشددار   ر سددیاههاز انتشددار ذرات معلددق دی شددرکت واحددد  هددادرصدی اتوبوس  7/۵یمانده سهم  شود باق می  بینیپیش

درصددد از  ۵۵/۴توان انتظار داشت می به صفر برسد. بنابراین با اجرای این راهکار  آلیندگی تهران، با اجرای این راهکار

 انتشار ذرات معلق به هوای شهر تهران کاسته شود.

: شـهريدروني گازسـوز هـاروي اتوبوس بـر DOC + Lean Nox Trapنصـب تجهيـزات  .8

جای فیلتددر هگی اصلی آنها گازی است. بنابراین بلی از بابت انتشار ذرات معلق ندارند و آلیندسوز مشکی گازهااتوبوس

این راهکار   ی گازی استفاده نمود. برای اجرایهای متناسب برای کاهش آلیندههااز کاتالیست  دبای  جاذب ذرات معلق

تفاده، روش نصب و همچنددین تعیددین خودروهددای مورد اسای تعیین نوع تجهیزات اولین اقدام تدوین یک سند فنی بر

ی گازی خودروهای دیزلی تدوین شده است و هاطرح است. درحال حاضر استاندارد ملی قطعات کاهنده آلیندههدف  
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 ۱۳96نتشددار سددال  ی شرکت واحد در سیاهه اهاایی که سهم اتوبوساین قطعات قابلیت تولید داخلی نیز دارند. از آنج

، با اجرای این راهکددار است ی گازسوزهاوط به اتوبوسدرصد است، و از طرفی غالب این سهم مرب  ۵/0بر  ران براشهر ته

 به عدد صفر خواهد رسید.  تقریبا این سهم  

راهکارهای قبلی کمتر است، به ایددن دلیددل پیچیدگی این راهکار نسبت به  :  هاتعويض کاتاليست تاکسی  .9

نیز قابددل  هاای تمامی تاکسیر سازمان تاکسیرانی بوده و تعویض کاتالیست برنظزیری همگ  شهریدرونی  هاسیکه تاک

ی زیادی است که این قطعه برروی خودروهای بنزینی نصب شده و بنددابراین از بُعددد فنددی هاانجام است. از طرفی سال

اتالیست در داخل کشددور ندگان کن وجود ندارد. تولیدکناز بابت انتخاب کاتالیست مناسب و نحوه نصب آ  نقطه ابهامی

شود می  لحاظ اجرایی نیز پیشنهادهت تأمین قطعات مورد نیاز برای اجرای این راهکار را دارند. بنیز وجود دارند و قابلی

ویض ی لزم بددرای تعدد هاه دارای امکانددات و زیرسدداختیی درون شهرها یا در حاشددیه شددهرها ایجدداد گددردد کدد هاسوله

و ثبت اطالعددات ضددروری ایجدداد شددود. ایددن دهی  ای هم برای نوبتکننده بوده و سامانهعهی مراجاهکاتالیست تاکسی

و وزارت صددنعت، معدددن و تجددارت قابددل احددداث اسددت و مجددوز فعالیددت آنهددا و  هابددا همدداهنگی شددهرداری هاسددوله

اسددت کدده تعددویض رح این  ین بخش از اجرای طترممهگردد.  می  کاتالیست از جانب وزارت صمت صادرکنندگان  نصب

 انندگان دچار معطلی نشوند.کاتالیست به سرعت انجام شود و ر

اند و عمر آنها هزار دستگاه تاکسی وجود دارند که حدود نیمی از آنها فرسوده  ۳۲0در سرتاسر کشور حدود   .10

ال دچار افددت س  ۴تا    ۳حداکثر پس از    هاسیتر توضیح داده شد کاتالیست تاکطور که پیشانسال است. هم  ۱0بالی  

سددال   ۴سال باشند. با توجه به اینکه در    ۴ی بالی  هاتاکسی  دبای  ی هدف این طرحهاشود. بنابراین تاکسیمی  بازدهی

د در ایددن طددرح کاتالیسددت تمددامی شددومی  هزار دستگاه تاکسی نوسددازی شددده انددد بنددابراین فددرض  ۱0اخیر کمتر از  

ود دارند کدده نیمددی از هزار دستگاه تاکسی وج  80شهر تهران نیز حدود    شود. دررحال تردد باید تعویض  ی دهاتاکسی

درصدی انتشددار  90ی گازی هستند. با فرض کاهش هادرصد از آلینده  ۴/9عامل انتشار    هااند. این تاکسیآنها فرسوده

ی گازی به هوای شددهر هالیندهدرصد از انتشار آ ۵/8 یض کاتالیست هر تاکسی، با اجرای این طرح حدودآلینده با تعو

 یابد.می  تهران کاهش

پیچیدگی اجرای این طرح نسبت به تعویض کاتالیسددت ازيابی کاتاليست خودروهاي بنزينی شخصی:  ب .11

ست گیرد. همچنین بازیابی کاتالیتفاوت را دربرمیبیشتر است و قشرهای مختلف جامعه و انواع خودروهای م  هاتاکسی

میلیددون دسددتگاه  ۲0اجا تدداکنون حدددود طلبد. بنابر آمار پلیس راهور نمی  ه تعویض آننسبت ب  خودرو زمانی بیشتری

درصد فرسوده انددد. طبیعتددا  اجددرای   ۴اند که از این میزان حدود  گذاری شدهخودروی بنزینی شخصی در کشور شماره

داقل در فاز اول بایددد بدده سددرا  براین حقابل انجام نیست، بنا  برای این حجم از خودروها در بازه زمانی کوتاهاین طرح  

شود هدف اجرای ایددن راهکددار خودروهددای زیرنظددر می ی خاص رفت. پیشنهادهای شخصی با کاربریخودروهای بنزین

 . البته در کنددار ایددن ناوگددان، هددر فددرد حقیقددی یددای دولتی و عمومی باشدهای اینترنتی و همچنین سازمانهاتاکسی

، در هاطددرح تعددویض کاتالیسددت تاکسددی  تواند اقدام نماید. همانندمی  یست خودروی خودی کاتالحقوقی مایل به بازیاب

ایجدداد   یدددبا  و وزارت صنعت، معدن و تجارت در داخل یا حاشیه شددهرها  هااین طرح نیز مراکزی با همکاری شهرداری

و نسددبت بدده بازیددابی کاتالیسددت مراجعه ان مشخص به این مراکز نام در سامانه مربوطه در زممتقاضیان با ثبت  گردد و
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 و مجریان این طرح نیز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت احراز  هانمایند. صالحیت این کارگاه  خودروی خود اقدام

ی هاتیند انجام بازیابی و چک لیسدد اروش بازیابی، فر  دستورالعمل مشخصی درخصوص  دبای  گردد. از منظر فنی نیزمی

 احد اجرا شود. طور وهایمنی تهیه و ب

وهای بنزینی شخصی در این طرح شرکت نمایند و پس از بازیابی کاتالیسددت  درصد از خودر   ۲0با فرض اینکه   .12

درصددد انتشددار   6شهر تهددران حدددود  طبق سیاهه انتشار  ی گازیشان کاهش یابد، ها درصد از میزان انتشار آلینده  80آنها 

خودروهددای فرسددوده و  ته با فرض اینکه خودروهای مشمول ایددن طددرح جددزو بد. الب یا می   در این شهر کاهش ی  ها آلینده 

 اما در این گزارش امکان محاسبه دقیق وجود ندارد.  ، بیشتر نیز خواهد بود   پرتردد باشند این عدد قطعا 

 نـهيراکـز معادر م ی نيو بازب ديدر زمان تولودروهاي بنزينی خ ستيکاتال يرو شناسايی درج کد  .13

گیرد و هدددف ایددن طددرح می  درحال تردد صورت  رای جلوگیری از جداسازی کاتالیست از خودروهایاقدام باین  :  ی فن

بار در مراکز معاینه فنی این موضوع بررسددی شددود کدده آیددا کاتالیسددت فابریددک خددودرو این است که حداقل سالی یک 

و باید این امکددان ایجدداد داشددته د نیست  قط مربوط به زمان تولیجا یا حذف شده است یا خیر. البته این مسئله ف هجاب

دلیل افت بازدهی کاتالیست و مردودی در معاینه فنی در یکی از مراکز مجدداز اقدددام بدده تعددویض ی بهباشد که اگر کس

ولددین ثبت این اطالعات وجود داشددته باشددد. بنددابراین اکاتالیست خودروی خود با یک کاتالیست مرغوب نماید امکان  

شوند برروی محصددولت خددود یددک کددد ین است که تمامی تولیدکنندگان کاتالیست ملزم اهکار اقدم درخصوص این ر

گذاری از جانددب ای که قابل تغییر نباشد. در قدم بعد اطالعات این کد در زمان شمارهگونهفرد هک نمایند بهمنحصر به

خودروها یک کد کاتالیست نیددز   VINر کد  ر سامانه سیمفا برای هوساز در اختیار پلیس راهور ناجا قرار گرفته دخودر

گردد که در این مراکز امکان خوانش و استعالم کددد درج شددده میه نهایی نیز به مراکز معاینه فنی بازدرج گردد. مرحل

ه فنی صادر ا اطالعات مندرج در سامانه سیمفا گواهی معاینبرروی کاتالیست فراهم شود و در صورت مغایرت این کد ب

ی موجددود روی خودروهددای هاکدده کاتالیسددتتوان مطمئن شد  می  اد این چرخه و نظارت صحیح،ورت ایجنشود. در ص

تر هر چه سددریع دبای شوند. استاندارد ملی کاتالیست همکیفیت و تقلبی جایگزین نمیی بیهادرحال تردد با کاتالیست

 ی شود.  جلوگیر  کیفیت و تقلبیی بیهاتدوین و الزام گردد تا از تولید کاتالیست

 این راهکددار بدده نددوعیي کاربراتوري:  هاموتورسيکلت  پاشش سوخت  ستميس  ريينصب انژکتور و تغ .14

توان با می  د.بنیان است که البته سابقه اجرای پروژه پایلوت داخل کشور نیز دارتوان گفت یک طرح ابداعی و دانشمی

نددی جددامع بددرای تعیددین مشخصددات فنددی العمل ف وت انجددام شددده یددک دسددتوراسددتفاده از تجربیددات پددروژه پددایل

گذاری و جوانب ایمنی ی صحههای قابل تبدیل، قطعات مورد نیاز، نحوه نصب و تعویض قطعات، آزموناهموتورسیکلت

عات ازجمله ژکتور مورد نیاز این طرح وجود دارند، سایر قطتدوین نمود. درحال حاضر در داخل کشور تولیدکنندگان ان

م بعدددی مجریددان طددرح شناسددایی و تعیددین گردنددد. در قددد و دکرراحتی تأمین توان بهمی  . نیز راژن و ..سنسور اکسی

کدده   یی در داخددل شددهرها ایجدداد شددوندهای تعویض و بازیابی کاتالیست، برای این طرح نیز باید کارگاههاهمانند طرح

وسددیله نقلیدده خددود را انژکتددوری نماینددد. ن زمددان  اجعه بدده آنهددا در کمتددریی کاربراتوری با مرهاراکبان موتورسیکلت

ناوگان هدددف ایددن   درنهایتکنندگان باید ایجاد گردد.  نام و تعیین نوبت برای مراجعهای نیز برای ثبتسامانههمچنین  

شددور میلیددون موتورسددیکلت در ک ۱۳ناجددا تدداکنون حدددود   طرح بایددد مشددخص شددوند. براسدداس آمددار پلددیس راهددور
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توقیددف  هااین تعداد نیز درصدی در پارکینگ میلیون دستگاه کاربراتوری هستند. از  ۱0الی  ند که باگذاری شدهشماره

حجم زیدداد   ی فعال در کشور وجود ندارد. با توجه بههاو یا از کارافتاده هستند. هنوز آمار دقیقی از تعداد موتورسیکلت

این طرح قرار داد که حجددم کددوچکی داشددته و در   ف اجرایر، باید ناوگانی را هدی کاربراتوری در کشوهاموتورسیکلت

هایی پیگیری نمود که سهم شهرکالنین حال سهم بیشتری در آلودگی هوا داشته باشند. اجرای این طرح را باید در  ع

ت مددذکور، تددرین ناوگددان هدددف بددا مشخصددا بددال باشددد. مناسددب رشددهکالندر آلددودگی هددوای آن  هاموتورسددیکلت

ی خدددماتی و ناوگددان تحددت هات، موتورسددیکلتی موتددوری، دلیددوری، ادارات پُسدد هااعم از پیک   ی کارهاموتورسیکلت

اختیار نهادهای دولتی مانند ادارات آب، برق، گاز، اورژانددس، پلددیس و ... هسددتند. پددس از تعیددین ناوگددان هدددف بایددد 

 ی پیک یا دلیددوریهابرای موتورسیکلت مثال ایرنظر گرفته شود. ب  در  الزاماتی نیز برای شرکت در این طرح برای آنها

ی تحت فعالیت خددود در ایددن طددرح، مجددوز فعالیددت آنهددا هاد که در صورت عدم شرکت موتورسیکلتکرالزام    توانمی

 . شدتعلیق خواهد 

  90ن طددرح باشددد، و  مربوط بدده ناوگددان هدددف اجددرای ایدد   ها موتورسیکلت با فرض اینکه نیمی از سهم آلیندگی   .15

شود در صورت اجددرای ایددن راهکددار در  می  بینی ش یابد، پیش پس از انژکتوری شدن کاه  ها یندگی موتورسیکلت از آل  درصد 

 . کرد  کاهش پیدا خواهد   درصد از انتشار ذرات معلق در شهر تهران   ۵ی گازی و  ها درصد از انتشار آلینده  ۱0/ 7شهر تهران، 

گونه که از عنوانش پیداسددت مدددیریتی انهکار همجنس این را:  شهريدرون  يسهرها  يتقاضا  تيريمد .16

یاز به صرف هزینه خاصی ندارد. این مدیریت باید در ترافیک و سفرهای شهری صورت پددذیرد و بنددابراین هددر است و ن

ار محدددود ی این هماهنگی است. این راهکدد های از طرفئجز  نقش دارد  شهریدرونگری سفرهای  ارگانی که در تنظیم

و یا توزیع همگون ایددن سددفرها در   شهریدرونو هر طرح یا اقدامی که به کاهش سفرهای    صی نیستبه یک طرح خا

ی ذیل این راهکددار در بخددش قبلددی هاگیرد. چند مثال از طرحمی کند در چارچوب این راهکار قرارمی طول روز کمک 

توانددد می باشددد مددؤثرآلددودگی هددوا ر کدداهش  که قابل اجددرا بددوده و بدد ای  ی هر ایدههاگردید، اما جدا از این طرح  ارائه

د یک کارگروه یددا شوی ذیل این راهکار، پیشنهاد میهاو ایده  هاراهکا قرار گیرد. با توجه به تنوع طرح  زیرمجموعه این

و  هددانگیایجدداد شددده و هماه  شددهریدرونیت تقاضای سددفرهای  کمیته خاص برای تدوین و بررسی پیشنهادات مدیر

تواند ذیل می  ارگروه پیگیری شوند. کارگروه مذکوری ذیل این راهکار در این کهابرای اجرای طرحی لزم  هازیرساخت

داشددته و ترافیک تشکیل شده و اعضای دائمی و غیردائمددی    ونقلحملعالی  کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا یا شورای

 موضددوع مدددیریت ترافیددک داشددته باشددند کددهرا با   است که بیشترین ارتباطباشد. اعضای دائمی نمایندگان نهادهایی  

نیددز نمایندددگان  هددااز پلیس راهور و شهرداری مربوطه نام برد. بسته به مشخصات طرح و ناوگددان هدددف طرحتوان  می

وه مدددیریت تقاضددای آیند. بنابراین کددارگرمیب غیردائم کارگروه درنهادها/ اصناف مرتبط نیز به عضوی  /هاسایر دستگاه

ی ذیل راهکار حاضر را خواهد داشددت. هااجرای طرح  کننده و نا ر برنقش سیاستگذار، هماهنگ   شهریدرونای  سفره

اجددرای گددذاری در کدداهش آلددودگی هددوا درنتیجدده  تأثیری اجرا و میددزان  هابرآورد و فراهم نمودن الزامات و زیرساخت

 شد. روه مذکور بررسی خواهدنیز بسته به نوع طرح توسط کارگ هاطرح

رای این راهکار در گرو یک بازنگری و بررسی میدددانی اجرانندگی:  و تخلهات اثرگاار  هاتقاطع  تيريمد .17

پذیرد. بنابراین   صورت  هابا همکاری پلیس راهور و شهرداری  دبای  ی اصالح وشعیت موجود است کههاو راه  هااز تقاطع
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تددأمین ست و در صددورت لددزوم بددرای  هاراهور و شهرداری  ین پلیسر ایجاد هماهنگی قوی بتنها الزام اجرای این راهکا

 تجهیزات خاص یا اخذ الزام قانونی موارد با هماهنگی این دو نهاد پیگیری خواهد شد.

ی هارد درجددای خودروهددا در پایانددهممنوع کددردن کددارکي اتوبوسرانی:  هاانهيحاف کارکرد درجا در پا .18

ندگان متخلف این مهم را به توان با برخورد مناسب با رانمی  خاصی ندارد ویرساخت  نیاز به فراهم نمودن زاتوبوسرانی  

رانندگان مجبددور   هاریزی حرکت اتوبوس  موجود در برنامه  هایاجرا درآورد. البته در مواردی که عدم هماهنگی و ایراد

ی اتوبوسرانی این مسئله هاایانهدیریت پافزار مسازی نرمهینهتوان با اصالح و بمی  گه داشتن اتوبوس هستند،به روشن ن

 تددأثیر هادر پایاندده هدداد. حداقل در روزهای اوج آلودگی هوا تشدددید برخددورد بددا کددارکرد درجددای اتوبوسکررا برطرف  

ی هاحددذف کامددل کددارکرد درجددای خودروهددا در پایانددهگددردد. در صددورت  می  مطلوبی بر کاهش آلودگی هددوا حددادث

درصددد  ۲/0نتشار آلینده ذرات معلددق و درصد در ا ۳/۲شهر تهران،  ۱۳96هه انتشار سال مار سیااتوبوسرانی براساس آ

 ی گازی کاهش اتفاق خواهد افتاد.هادر انتشار آلینده

وزارت نفددت و شددرکت پخددش   مخاطددب اجددرای ایددن راهکددار صددرفا :  تيـهيسوخت باک  عيتوز  تيريمد .19

ای کدده هددیچ گونددهدر توزیع سوخت با کیفیت داشته باشددد به  ت صحیحی. این نهاد باید مدیریی نفتی استهاوردهافر

کیفیت از زمان تولید تا مصرف ایجاد نگددردد. همچنددین ی بیهای باکیفیت با سوختهاتداخل و اختالطی بین سوخت

عنوان هت باید صورت پذیرد. بدد کننده سوخت با کیفیی سوخت توزیعهاص جایگاهرسانی صحیح به مردم درخصواطالع

ی سددوخت متناسددب قابددل هدداصددرفا  در جایگاه  ۵یا یددورو  ۴وهای یوروتوان بستری را ایجاد نمود که خودرمی  پیشنهاد

رای سددایر خودروهددا عمل نکند. به همین ترتیب ب  هاگیری باشند و کارت سوخت این خودروها در سایر جایگاهسوخت

ه بددرای قابل اسددتفاده نباشددد. البتدد   ۵و یورو  ۴سوخت یوروی  هاهکارت سوختشان در جایگاای عمل شود که  گونهنیز به

توانددد سددکوی می  توزیع مجزای سوخت باکیفیت نیاز به احداث یا تخصیص جایگاه مخصوص نیسددت و هددر جایگدداهی

درسددتی بددرای ک جایگدداه سددوخت سددوپر از معمددولی، و خودروهددا بهرا تفکیک نماید، همانند تفکی  ۵و    ۴سوخت یورو

 مؤثردر کاهش آلودگی هوا    این راهکار قطعا ب با تکنولوژی خودروی خود هدایت شوند. هرچند  ت متناسدریافت سوخ

 دقیق امکانپذیر نیست. تأثیرخواهد بود اما محاسبه میزان  

متوجدده شددرکت  هامسئولیت ۱۳ند راهکار شماره درخصوص اجرای این راهکار نیز مان:  طرح کهاب  ياجرا .20

ی سوخت را به نصددب هابان جایگاهین شرکت باید با ارائه یک مدل مالی جذاب، صاحاست و ای نفتی  هاوردهاخش فرپ

بددا   دبایدد   داران ضددروری اسددت کددهدر ابتدای اجرای طرح ارائه تسهیالت به جایگدداه  تجهیزات مربوطه وادار نماید. قطعا 

سددوخت، میددزان انتشددار توزیددع    یهدداح کهدداب در جایگاهی صندوق مربوطه فراهم گردد. در صورت اجرای طددرهمکار

رسد. بنابراین اگر ایددن طددرح در شددهر تهددران انجددام شددود می به صفر تقریبا  هااز این جایگاه  آلینده ترکیبات آلی فرار

 ماید.نمی  ی گازی کاهش پیداهادرصد از انتشار آلینده 9/۱حدود  

آلت بددرداران ماشددینرهبههـا:  رو ژنراتو  ی آالت عمراننيماشروي    نصب فيلتر جاذب ذرات معلق بر .21

ی خصوصی، اما مجوز ساخت و ساز و همچنددین مجددوز های دولتی هستند و هم بخشهابخش  عمرانی و ژنراتورها هم

انی مثال برای اجرای هر پروژه عمر  رایگردد. بمی  صادر  های دولتی و شهرداریهابرداری از ژنراتورها توسط ارگانبهره

توان الزام بدده نصددب فیلتددر جدداذب می  بنابراینز، از زمان استقرار تا پایان کار وجود دارد.  افت مجوچندمرحله برای دری
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مشددمول   یهاعنوان یکی از آیتمبهتوان  می  شوند،می  ی استفادههاذرات معلق بر تجهیزات موتوری که در اجرای پروژه

 ی عمرانددی صددورتهددامالکین و مجریان پروژه  یز توسطرد. نصب این فیلترها ننظر قرار گی  اجرا برای صدور مجوزها در

از   کدرسددنجیتوانددد بددا انجددام آزمددون  می  گیرد و نا رین اجرا باید بر این موضوع نظارت نمایند. ایددن نظددارت نیددزمی

ون کدرسددنجی راین باید حدمجازی نیددز بددرای قبددولی در ایددن آزمدد خروجی موتور تجهیزات مختلف صورت پذیرد، بناب

ای و عمرانی، دستورالعمل فنددی واحدددی بددرای جادهبه گستره زیاد انواع تجهیزات و موتورهای غیر  باتوجه  تعیین شود.

 دیندددهای اجددرا و نظددارت بایدد اتددوان تدددوین نمددود، امددا بددرای فرنصب فیلتر جاذب ذرات معلق بددرای ایددن طددرح نمی

توسددط سددازمان حفا ددت   دبای  زیزات نیمجاز آلیندگی این تحهد. حدشوتورالعملی توسط نهادهای مربوطه تدوین  دس

وجددود ندددارد و در  هاتوجه به اینکه آمار دقیقی از تعداد ایددن تجهیددزات و دسددتگاه  ابال  شود. با  زیست تعیین ومحیط

اجددرای ایددن گددذاری  تأثیرتددوان تخمینددی از میددزان  اند، نمیهنظر گرفته نشد  سیاهه انتشار آلیندگی نیز این منابع در

 دگی هوا ارائه داد.اهش آلوراهکار در ک

راهکارهددا در کدداهش   تددأثیربینی  لزامات اجرایی و فنی راهکارهای منتخب به همراه پیشبندی موارد بال ابا جمع

 شده است. ارائه  7صورت خالصه در جدول  هآلودگی هوا )مطالعه موردی شهر تهران( ب

 

 ها کاهش انتشار آالينده  بر   تأثيرن  ارهاي منتخب و ميزا.الزامات فنی و اجرايی راهک7جدول  

 الزامات فنی و اجرايی  راهکار منتخب  رديف 
در کاهش آلودگی   تأثير

 هوا )شهر تهران( 

۱ 

الزام به انجام آزمون آلیندگی  

برای اخذ مجوز    PEMSای  جاده 

پیش از  گذاری انواع خودرو  شماره 

 زمان تولید انبوه 

سازما جانب  از  محیطالزام  حفا ت  به  زیست  ن 

 زان و تدوین دستورالعمل مربوطه خودروسا

 گیری اندازه خرید تجهیزات  

محیط حفا ت  سازمان  بین  پلیس  هماهنگی  زیست، 

 برای اجرای آزمون داخل شهری   هاراهور و شهرداری 

 )غیر قابل محاسبه( 

۲ 
علق برروی  نصب فیلتر جاذب ذرات م

 شهری درون ی دیزلی  هااتوبوس 

 نصب فیلتر دارند  که قابلیت  ییهالیست اتوبوس   تعیین

نص برای  مناسب  کارگاه  توسط  ایجاد  فیلترها  ب 

 هاشهرداری 

 تأمین فیلتر از تولیدکنندگان داخلی

کاهش ذرات    درصد  ۱۵/۱

 معلق

۳ 
روی    نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر

 شهری درون ی  هاکامیون 

 تعیین ناوگان هدف برای نصب فیلتر 

کارگ نصب  ایجاد  برای  مناسب  تواه  سط  فیلترها 

 هاشهرداری 

 داخلیتأمین فیلتر از تولیدکنندگان  

کاهش ذرات    درصد  6/6

 معلق

۴ 

بازسازی اساسی و نصب فیلتر جاذب  

ی  هاروی اتوبوس   ذرات معلق بر

 فرسوده 

 ی فرسوده هاتعیین لیست اتوبوس 

دروسازان مربوطه برای تعمیرات اساسی  همکاری با خو

 لترو نصب فی

 گان داخلیتولیدکنند  تأمین فیلتر از

 

کاهش ذرات    درصد  ۵۵/۴

 معلق

۵ 

 DOC + leanجهیزات  نصب ت

Nox trap  ی  هاروی اتوبوس   بر

 شهری درونگازسوز  

 تدوین دستورالعمل فنی و اجرایی برای نصب تجهیزات 

تجه نصب  برای  مناسب  کارگاه  جانب  ایجاد  از  یزات 

 هاشهرداری 

کاهش    درصد  ۵/0

 ی ی گاز هاهآلیند
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 الزامات فنی و اجرايی  راهکار منتخب  رديف 
در کاهش آلودگی   تأثير

 هوا )شهر تهران( 

 تأمین قطعات لزم

 هاتعویض کاتالیست تاکسی 6

دستورال تعویض  تدوین  برای  اجرایی  و  فنی  عمل 

 هاکاتالیست 

 دهیایجاد سامانه ثبت نام و نوبت 

 ی تعویض کاتالیست هاایجاد کارگاه 

 یتأمین کاتالیست از تولیدکنندگان داخل

 احراز صالحیت مجریان طرح 

کاهش    درصد  ۵/8

 ی گازی هاندهآلی

7 
الیست خودروهای شخصی  ازیابی کاتب

 بنزینی

دستورالعمل بازیابی    تدوین  برای  اجرایی  و  فنی 

 هاکاتالیست 

 دهینام و نوبت ایجاد سامانه ثبت

 ی بازیابی کاتالیست هاایجاد کارگاه 

 احراز صالحیت مجریان طرح 

ی  هاش آلینده کاه  درصد  6

 گازی 

8 

تالیست در  درج کد شناسایی روی کا

نی در مراکز معاینه  ید و بازبیزمان تول

 فنی 

 ارد کیفیت کاتالیست تدوین و الزام استاند 

زمان   در  کاتالیست  هر  برای  شناسایی  کد  شدن  هک 

 تولید 

زمان   در  خودروها  کاتالیست  شناسایی  کد  ثبت 

 گذاری در سامانه سیمفا شماره 

کاتالیست    ایجاد شناسایی  خوانش کد  برای  بستر لزم 

 مراکز معاینه فنی   در

مراک  مراکز  ایجاد  به  مجاز  دسترسی  ارائه  )یا  مجاز  ز 

 ( جهت تعویض کاتالیست موجود

 )غیرقابل محاسبه( 

9 
نصب انژکتور و تغییر سیستم پاشش  

 ی کاربراتوری هاسوخت موتورسیکلت 

موتورسیکلت  تغییهاشناسایی  برای  هدف  سیستم ی  ر 

 پاشش سوخت 

تم ایی برای تعویض سیستدوین دستورالعمل فنی و اجر

 خت پاشش سو

 ی تغییر سیستم پاشش سوخت هاایجاد کارگاه 

 دهینام و نوبت ایجاد سامانه جهت ثبت

 احراز صالحیت مجریان

 ی هدف طرح هاایجاد الزامات قانونی برای موتورسیکلت

 تأمین قطعات مورد نیاز 

ش  کاه  درصد  7/۱0

 ی گازی هاآلینده

 کاهش ذرات معلق   درصد  ۵

۱0 
رهای  مدیریت تقاضای سف

 شهری درون

سفرهای   تقاضای  مدیریت  کارگروه    شهری ندروایجاد 

شورای  یا  هوا  آلودگی  کاهش  ملی  کارگروه  عالی  ذیل 

 و ترافیک   ونقلحملهماهنگی  

 ی مربوطه و بررسی فنی و اجرایی هاارائه طرح 

دستگاه  طرح   یهاهماهنگی  اجرای  برای  ی  هامختلف 

 مدیریت تقاضای سفر 

 

 )غیرقابل محاسبه( 

 و تخلفات اثرگذار   هاتقاطع   مدیریت ۱۱

 اثرگذار   هایایراد  یاحصا بررسی میدانی و  

شهرداری  و  راهور  پلیس  اصالح    هاهماهنگی  برای 

 وضعیت فعلی 

 )غیرقابل محاسبه( 
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 الزامات فنی و اجرايی  راهکار منتخب  رديف 
در کاهش آلودگی   تأثير

 هوا )شهر تهران( 

۱۲ 
ی  هاحذف کارکرد درجا در پایانه 

 اتوبوسرانی 

 جریمه رانندگان متخلف

 شهری درون  هایت اتوبوس افزارهای مدیربهبود نرم 

کاهش ذرات    درصد  ۳/۲

 معلق

کاهش  درصد      ۲/0

 ی گازی هاآلینده

 مدیریت توزیع سوخت باکیفیت  ۱۳

 تفکیک تانکرهای حمل و انبارهای سوخت باکیفیت

جایگاه  نازل   هاجداسازی  یا  سوخت  ها و  توزیع  ی 

 باکیفیت

کارت مدیر از  هایت  جلوگیری  جهت  در  سوخت  ی 

 و بالعکس   برای خودروهای جدیدکیفیت  بی

 عمومی   مؤثررسانی  اطالع 

 )غیرقابل محاسبه( 

۱۴ 
ی  هااجرای طرح کهاب در جایگاه 

 سوخت 

برای جایگاه   هاارائه مشوق  الزامات لزم  یا وضع  ی  هاو 

 سوخت جهت اجرای طرح کهاب 

کاهش    درصد  9/۱

 گازی   یهاآلینده

۱۵ 
روی    نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر

 نراتورها آلت عمرانی و ژین ماش

 آلت و ژنراتورهای هدفعیین ماشینت

 رالعمل فنی و اجرایی برای نصب فیلترتدوین دستو

بهره  مجوزهای  کار  منوط کردن صدور  پایان  یا  برداری 

 به نصب فیلتر جاذب ذرات معلق

ا زمان  در  کدرسنجی  آزمون  بر  انجام  نظارت  نجام 

 ی عمرانی هاپروژه 

 به( )غیرقابل محاس

 ه های تحقیقیافت مأخا: 

 

 تحليل اقتصادي اجراي راهکارهاي منتخب. 6

نسددبتا  مشددابهی در کدداهش آلددودگی هددوا در    تددأثیر هکارهای منتخب پیشنهادی در این گزارش باید با صرف هزینه کمتددر  را 

وسددازی آن بددا  ی راهکار اصلی ن مثال برای کاهش آلیندگی یک اتوبوس دیزل   رای . ب مقایسه با راهکارهای اصلی را داشته باشند 

میلیددارد تومددان قیمددت دارد. بددا نوسددازی    ۵تا    ۴متری حدود    ۱۲لی  ک اتوبوس جدید است. درحال حاضر یک اتوبوس دیز ی 

عنوان راهکددار  ه راهکددار نوسددازی بدد   یابد. اما در کنددار می   کاهش   ها درصد میزان انتشار آلینده   90یک اتوبوس فرسوده بیش از  

نصب فيلتـر جـاذب    ميليون تومان و   200تا    100اي بين  صرف هزينه   توان با می   ر، دگی اتوبوس مددذکو اصلی رفع آلین 

  5تـا    2اي بـين  ايجاد نمود. اين يعنی بـا صـرف هزينـه   ها ذرات معلق همين ميزان کاهش را در انتشار آالينده 

  را حاصل نمود.   ها همان ميزان کاهش انتشار آالينده   تقريبًاه،  درصد از راهکار اصلی مربوط 

اهکارهای منتخددب ارائدده شددده و منفعددت عی شده یک بررسی اجمالی درخصوص هزینه اجرای ردر این بخش س

حاصل از اجرای راهکارها از منظر کاهش آلودگی هوا محاسبه گردد تا با مقایسه هزینه بدده فایددده ایددن راهکارهددا دوره 

صورت کامال  ساده و کلددی هت این قسمت بی است که محاسبازگشت سرمایه مشخص شود. البته ذکر این نکته ضروربا

 ین دلیل که:انجام شده است، به ا

ی دقیددق الزامددات فیزیکددی و هابرای محاسبه هزینه اجرای راهکارها ابتدا باید آمار دقیق ناوگان هدف و هزینه  .۱
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 خدماتی وجود داشته باشد.

 .یستبه نمحاسالعات قابلدلیل نقص اطهزینه اجرای برخی از راهکارها به .۲

ی سددیاهه انتشددار  ها ر کاهش آلودگی هوا، ابتدا باید با اجددرای مدددل رای محاسبه دقیق منافع اجرای راهکارها از منظ ب   . ۳

شهر محاسبه شده و سددپس بددا اجددرای    صورت تفکیک شده برای هر به   ها برپایه اجرای راهکارها، مقادیر کاهش انتشار آلینده 

)مدددل    ها د. ایددن مدددل درنتیجه میزان کمی بهبود کیفیت هددوا تعیددین گددرد و    ها لینده اسی کاهش شاخص آ ی هواشن ها مدل 

زیسددت  سیاهه انتشار و مدل هواشناسی( در اختیار نهادهای خاص ماننددد شددهرداری، هواشناسددی و سددازمان حفا ددت محیط 

ی  ها بات و مدلسددازی یز انجددام محاسدد ن   ها ه این مدل اند. حتی با فرض دسترسی ب ایجاد شده   شهر کالن د  بوده و صرفا  برای چن 

 زینه بسیار زیادی دارد که در چارچوب این مطالعه امکانپذیر نیست. فوق نیاز به صرف زمان و ه 

ز مطالعات مالی و هزیندده گذاری اجرای راهکارها بر کاهش آلودگی هوا، باید مدل دقیقی اتأثیرپس از محاسبه    .۴

 گنجد.انجام این مهم نیز در چارچوب این گزارش نمی  صورت پذیرد کهبازگشت سرمایه  به فایده و محاسبه دوره

 شود:می  نظر گرفته  بنابراین برای سادگی انجام محاسبات این بخش فرضیات ذیل در

 گردد.می  در دسترس تخمین و یا فرضی واحد براساس آمار  هاناوگان و وسعت هدف راهکارها و هزینه .۱

 د.گردمی  اهش آلودگی هوا صرفا  شهر تهران بررسیراهکارها بر کاجرای  تأثیربه  برای محاس .۲

 هاپرهیز شده و صرفا  براساس کاهش انتشددار آلینددده های سیاهه انتشار و پراکنش آلیندههااز انجام مدلسازی  .۳

 شود.می  ن زدهی گازی تخمیهابه تفکیک ذرات معلق و آلینده  هاتشار آلیندهاز هر منبع، درصد کاهش تناژ ان

 ست.هابع مستقیمی از میزان کاهش انتشار آلیندهگردد که میزان بهبود کیفیت هوا تامی  فرض .۴

لددودگی ی سددالمتی آهابرای محاسبه عایدی اقتصادی ناشی از کاهش آلودگی هوا بانک جهانی از برآورد هزینه  .۵

هوا متناسددب بددا تعددداد روزهددای ناسددالم   خسارت آلودگی  م هر آلینده درشود که سهمی  گیرد. فرضمی  هوا مبنا قرار

 مورد نظر در طول سال است.آلینده  

میزان کاهش تعداد روزهای آلوده سال از منظر ذرات معلق متناسب بددا میددزان کدداهش انتشددار ذرات معلددق و   .6

ی گددازی هادهانتشددار آلیندد  ب با میزان کاهشی گازی متناسهاهای آلوده سال از منظر آلیندهمیزان کاهش تعداد روز

درصد از انتشددار ذرات   ۱0که اگر در اثر اجرای یک راهکار برآورد شود که    ابه این معنشود.  می  نظر گرفته  به منزله در

شددود کدده تعددداد روزهددا می  کیفیت هددوا فددرضه خواهد شد، برای محاسبه عایدی اقتصادی ناشی از بهبود  تمعلق کاس

 رصد کاهش پیدا خواهد کرد.د ۱0رات معلق منظر آلینده ذ ناسالم از

 ۱۱۴شهر تهران مجموعددا   ۱۴00است. در سال  ۱۴00زان کاهش خسارت آلودگی هوا سال مبنای محاسبه می  .7

روز آلینددده  9۵وز آلینده اکسددیدهای نیتددروژن و ر ۱۳روز آلینده اُزُن،    ۲۳روز هوای آلوده تجربه نمود. از این تعداد  

یش از حددد مجدداز بودنددد(. بنددابراین ر داشتند)در برخی روزها چند آلینده همزمان بدد ز حد مجاز قراذرات معلق بیش ا

 شود:می  صورت زیر محاسبهبه  هامیزان عایدی اقتصادی ناشی از کاهش انتشار آلینده

Egas = [(XO3+XNox)/∑X] * P 

EPM = [XPM/∑X] * P 

شی از  برابر با ضرر اقتصادی نا  PMEی گازی،  هایندهاز انتشار آلر اقتصادی ناشی  برابر با ضر    gasEکه در روابط  

برابر با خسارت مالی ناشی    Pو    ۱۴00برابر با تعداد روزهای ناسالم هر آلینده در سال    Xانتشار آلینده ذرات معلق،  
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بر    است.ال اعالم شده  لیارد دلر در سمی  6/۲ن است که براساس گزارش بانک جهانی برابر  از آلودگی هوا در شهر تهرا

انجام محاسبات فوق مشخص  با  انتشار آلیندهمی  این اساس  از  آلودگی هوای ناشی  به  هاشود که خسارات  ی گازی 

برابر   از    7۱۴،۵00،000هوای شهر تهران  آلودگی هوای ناشی  به هوای  دلر در سال، و خسارات  انتشار ذرات معلق 

 در سال است.دلر   ۱،88۵،۵00،000شهر تهران برابر 

ی گازی عایدی اقتصادی ناشی از  هادرصد انتشار آلینده، در صورت کاهش یک  «7»برمبنای محاسبات بند    .8

برابر   هوا  آلودگی  به  7،۱۴۵،000کاهش  و  برابر  دلر،  معلق  ذرات  انتشار  دلر   ۱8،8۵۵،000ازای یک درصد کاهش 

 خواهد بود. 

اهکار  ای منتخب و عایدی اقتصادی ناشی از اجرای هر ره اجرای راهکارههزین  8ر جدول  برمبنای فرضیات بال، د

 محاسبه و ارائه گردیده است. 
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 محاسبه هزينه اجراي راهکارها و منابع اقتصادي ناشی از کاهش آلودگی هوا  .8جدول  

 تعداد هدف  عنوان راهکار 
ه واحد  هزين

 )ميليون ريال( 

هزينه اجراي راهکار  

 ون ريال( )ميلي

ن کاهش انتشار  ميزا

 هاالينده آ

عايدي اقتصادي اجراي  

 ون ريال( راهکار )ميلي

برای اخذ مجوز    PEMSالزام به انجام آزمون آلیندگی جاده ای  

 گذاری انواع خودرو پیش از زمان تولید انبوه شماره 
 - )غیرقابل محاسبه(  0 0 -

 1،327،500 1،500 885 ی شهر درون یزلی  ی دهانصب فیلتر جاذب ذرات معلق برروی اتوبوس 
کاهش ذرات    درصد  ۱۵/۱

 معلق
6،721،807 

 38،577،330 کاهش ذرات معلق   درصد  6/6 36،000،000 1،200 30،000 شهری درون ی  هانصب فیلتر جاذب ذرات معلق برروی کامیون 

ی  هااذب ذرات معلق برروی اتوبوس بازسازی اساسی و نصب فیلتر ج

 فرسوده 
3،542 12،000 42،504،000 

کاهش ذرات    درصد  ۵۵/۴

 معلق
26،594،977 

ی  هابرروی اتوبوس   DOC + lean Nox trapنصب تجهیزات  

 شهری درونگازسوز  
1،500 1،000 1،500،000 

ی  هاکاهش آلینده  درصد  ۵/0

 گازی 
1،107،475 

 2،800،000 40 70،000 هاتعویض کاتالیست تاکسی
ی  اهکاهش آلینده  درصد  ۵/8

 گازی 
18،827،075 

 7،500،000 5 1،500،000 کاتالیست خودروهای شخصی بنزینی بازیابی  
ی  هاکاهش آلینده   درصد  6

 گازی 
13،289،700 

درج کد شناسایی روی کاتالیست در زمان تولید و بازبینی در مراکز  

 معاینه فنی 
  اسبه( )غیرقابل مح  0 0 -

ی  هاوتورسیکلت نصب انژکتور و تغییر سیستم پاشش سوخت م 

 کاربراتوری 
300،000 50 15،000،000 

کاهش    درصد  7/۱0

 ی گازی هاآلینده

 کاهش ذرات معلق   درصد  ۵

52،925،215 
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 تعداد هدف  عنوان راهکار 
ه واحد  هزين

 )ميليون ريال( 

هزينه اجراي راهکار  

 ون ريال( )ميلي

ن کاهش انتشار  ميزا

 هاالينده آ

عايدي اقتصادي اجراي  

 ون ريال( راهکار )ميلي

 - )غیرقابل محاسبه(  0 0 - شهری درون مدیریت تقاضای سفرهای  

 - )غیرقابل محاسبه(  0 0 - و تخلفات اثرگذار   هامدیریت تقاطع 

 0 0 - رانیی اتوبوسهاه حذف کارکرد درجا در پایان
 کاهش ذرات معلق   درصد  ۳/۲

 ازی ی گهاکاهش آلینده  ۲/0
13،886،605 

 - )غیرقابل محاسبه(  - - - مدیریت توزیع سوخت باکیفیت 

 804،000 6،000 134 ی سوخت هااجرای طرح کهاب در جایگاه 
ی  هادهکاهش آلین  درصد  9/۱

 گازی 
4،208،405 

 - )غیرقابل محاسبه(  - - - و ژنراتورها آلت عمرانی    ینعلق برروی ماشنصب فیلتر جاذب ذرات م

 107،435،500 - - مجموع

کاهش   درصد 27/ 8

  19/ 6ي گازي و هاآالينده 

 کاهش ذرات معلق  درصد

176،138،589 

یافته های تحقیقمأخا: 
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دارد. در صورت  اعتبار نیاز    هزار میلیارد ریال   ۱07در شهر تهران حداقل    نتخب اجرای راهکارهای م  8بق جدول  ط

از انتشار ذرات معلق در شهر تهران   درصد  6/۱9ی گازی و ها آلینده از انتشار  درصد 8/۲7جرای این راهکارها حداقل ا

برابر حدود  می  کاهش اقتصادی  انتشار در آلینده عایدی  این میزان کاهش  میلیارد ریال دربرخواهد   ۱76یابد.  هزار 

ایه اغلب این راهکارها  نطق اقتصادی برخوردار بوده و دوره بازگشت سرماز م   رها کامال رای این راهکاداشت. بنابراین اج

این گزارش هزینه اجرای    ۳کمتر از یک سال است. برای مقایسه با راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا در جدول  

  ۳۴0ای در حدود  ینهآن با صرف هز  هش آلودگی هوا در شهر تهران بررسی گردید که طبقبرخی از راهکارهای کا

افتد. به این  می  ی گازی اتفاقهاکاهش در انتشار ذرات معلق و آلیندهدرصد    ۱0هزار میلیارد ریال چیزی در حدود  

سوم راهکارهای اصلی،  متر از یک معنی که با اجرای راهکارهای منتخب ارائه شده در این گزارش با صرف هزینه ای ک 

صرفه  نه بودن مقرون بههزی گردد که بر این اساس کممی  ی مختلف نتیجههاشار آلیندهر کاهش در انتبراب  ۳تا    ۲بین  

هزار میلیارد تومان هزینه    ۱07بودن راهکارهای منتخب کامال  مشخص است. البته ذکر این نکته ضروری است که از  

ش دیگری  ه متقاضیان و بخ، بخشی آوردهامنتخب بخشی برعهده دولت، بخشی برعهده شهرداریاجرای راهکارهای  

در هزینه اجرای این راهکارها کمتر    هاگردد پس سهم دولت و شهرداریمی  تأمین  هانیز با استفاده از تسهیالت بانک 

راهکارهای منتخب در کاهش آلودگی    گذاری تعدادی ازتأثیر  8هزار میلیارد ریال است. همچنین در جدول    ۱07از  

فات اثرگذار و همچنین  و تخل   هامدیریت تقاضای سفر یا مدیریت تقاطعمثال در راهکار    رایده است، بهوا محاسبه نش

، با اینکه این راهکارها از جنس مدیریتی بوده و هزینه اجرای خاصی  هادرخصوص درج کد شناسایی روی کاتالیست

قطعا  اما  آلودگی هوا    ندارند،  بنابراین پیش  مؤثربر کاهش  با می  ینیبهستند.  را  شود  هکارهای منتخب  اجرای تمامی 

 از ارقام تخمین زده شده بیشتر باشد. هامیزان کاهش انتشار آلینده

 

 بندي و راهکارها جمع 

ی کم آلودگی هوا را  هاجهتوان با هزینه و بودمی  ال پاسخ داده شود که آیاؤدر این گزارش تالش گردید که به این س

پاسخ   برای  داد؟  این سکاهش  اؤبه  درال  به  باید  و هزینبتدا  آلودگی هوا  راهکارهای کاهش  از  اجرای  ک صحیحی  ه 

گذاری آنها  تأثیرراهکار رسید. در ابتدای گزارش برخی از راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا معرفی و هزینه اجرا و  

  ی شود که در عین های اصلی معرف عنوان جایگزین راهکارهشد تا راهکارهای موقتی بمحاسبه گردید. در ادامه سعی  

  ۱۵اجرا باشند. در این راستا  راحتی نیز قابلی بسیار کمتری داشته و بهبرابر در کاهش آلودگی هوا، هزینه اجرا  تأثیر

ق از منظر فنی و اجرایی بررسی شده و  صورت دقیهراهکار برای منابع مختلف آلینده هوا پیشنهاد شد. این راهکارها ب

اج تعییالزامات  هریک  میرای  سپس  گردید.  آلیندهن  انتشار  کاهش  معهازان  ذرات  و  گازی  اجرای  ی  درنتیجه  لق 

ب زده شد.  هراهکارها  تخمین  و کلی  از    درنهایتصورت ساده  برآورد کلی  راهکارها  هر  اجرای  به وسعت  توجه  با  نیز 

گرفت تا    ی راهکارها صورتدرنتیجه اجرا  اهکار و عایدی اقتصادی ناشی از کاهش آلودگی هوای اجرای هر رهاهزینه

ه محاسبات کاهش آلودگی هوا و هزینه اجرای راهکارها و عایدی اقتصادی  نحوه بازگشت سرمایه مشخص گردد. البت

 د. شمونه محاسبه عنوان یک نهبرای شهر تهران ب ناشی از اجرا با توجه به محدودیت اطالعات، صرفا 
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هزینه و زودبازده، حداقل  راهکار منتخب کم  ۱۵ان با اجرای  که در شهر تهربا انجام مطالعات فوق مشخص شد  

از انتشار آلینده ذرات معلق کاهش پیدا خواهد کرد. برای این   درصد  6/۱9ی گازی و  ها از انتشار آلینده  درصد  8/۲7

نیازهزار می  ۱07میزان کاهش چیزی در حدود   اعتبار مورد  این هاست  لیارد ریال  با صرف  هزار    ۱76زینه، حدودا   . 

هومیلیار  آلودگی  از کاهش  ناشی  اقتصادی  عایدی  ریال  نشاند  که  نتیجه خواهد شد  بازگشت  می  ا  دوره  دهد طول 

بسیار هوا  آلودگی  کاهش  اصلی  راهکارهای  اجرای  با  مقایسه  در  ارقام  این  است.  سال  یک  از  کمتر  مقرون    سرمایه 

برابر کاهش آلودگی هوا حادث    ۳تا    ۲، بین  سوم هزینهاز یک با صرف کمتر    ای که  گونهتر است، بهمؤثرتر و  صرفهبه

 هد شد.  خوا

و    مؤثربنابراین وفق توضیحات بال مشخص گردید که اجرای راهکارهای منتخب برای کاهش آلودگی هوا بسیار  

تخب موقتی  اهکارهای من . اما باید به این نکته توجه داشت که ماهیت رستا  تر نسبت به راهکارهای اصلی هزینهکم

ا اجرای راهکارهای اصلی مورد نیاز است. بدیهی است که در  که ت شود  پیشنهاد میزمانی    ای رفا  برای دورهاست و ص

ی و ... منطقی و  ی لزم، اجرای راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا ازجمله نوسازهاصورت وجود منابع و زیرساخت

و  داده شد در شرایط فعلی اقتصادی و کسری بودجه  تدای گزارش توضیح  نه که در ابگو دارای اولویت است، اما همان

عدم امکان تخصیص اعتبارات کافی برای اجرای راهکارهای است، باید راهکارهای موقتی برای کنترل وخامت کیفیت  

موقتی    ه یک برنامهئله اتخاذ گردد. هدف این گزارش نیز کمک به ارائهوا و جلوگیری از خسارات مرگ بار این مس

کاهش   پیگیریبرای  کنار  در  برنامه  این  که  بود  هوا  در    آلودگی  که  هوا  آلودگی  کاهش  اصلی  راهکارهای  اجرای  و 

 نظر قرار گیرد. قوانین ذکر شده اند، مد 

شود.  می  برای اجرای راهکارهای منتخب ارائه ای پیشنهادی  براساس توضیحات ارائه شده در قسمت آخر برنامه

کقبال   شد  گفته  راهکاره  از  برخی  س ه  دارای  منتخب  نیز اای  قانونی  اما  هست   بقه  و  ند،  مناسب  الزام  ایجاد  برای 

پیشنهادیبرنامه  برنامه  اجرا،  جهت  بهتر  نهاد  می  ریزی  یا  دولت  هیئت  جانب  از  جامع  مصوبه  یک  تحت  تواند 

بازده کاهش  هزینه و زودخب کمهکارهای منت برنامه جامع را  9گری تصویب و ابال  گردد. جدول  کننده قوانین دیوضع

 نماید. می از و مجریان پیشنهادی را معرفی آلودگی هوا شامل مدت زمان مورد نی

 

 . برنامه جامع پيشنهادي براي اجراي راهکارهاي منتخب9جدول  

 زمان اجرا  مجريان  راهکار منتخب  ديف ر

۱ 

  PEMSای  به انجام آزمون آلیندگی جاده   الزام

و پیش  گذاری انواع خودره مجوز شمار  برای اخذ

 از زمان تولید انبوه 

 زیستسازمان حفا ت محیط 

 خودروسازان 
 یک سال 

۲ 
روی    نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر

 شهری درون ی دیزلی  هااتوبوس 

 ها شهرکالن ی  هاشهرداری 

 سازمان برنامه و بودجه 
 ماه   ۱8

۳ 
روی    نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر

 ی شهر درون ی  هاکامیون 

 ها شهرن کالی  هاشهرداری 

 ی اجرایی مرتبطهاکلیه دستگاه

 ن برنامه و بودجه سازما

 ماه   ۱8

۴ 
بازسازی اساسی و نصب فیلتر جاذب ذرات معلق  

 ی فرسوده هابرروی اتوبوس 

 ها شهرکالن ی  هاشهرداری 

 خودروسازان 
 سال   ۲
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 زمان اجرا  مجريان  راهکار منتخب  ديف ر

 مه و بودجه اسازمان برن 

 سازمان ملی استاندارد 

۵ 
  رب  DOC + lean Nox trapجهیزات  نصب ت

 شهری درون ی گازسوز  هاروی اتوبوس 

 ها شهرکالن ی  هاشهرداری 

 سازمان برنامه و بودجه 
 ماه   ۱8

 هاتعویض کاتالیست تاکسی 6

 وزارت کشور 

 ها شهرکالن ی  هاشهرداری 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 برنامه و بودجه   نسازما

 یکسال 

 بنزینی وهای شخصی  بازیابی کاتالیست خودر  7

 ها شهرکالن ی  هاشهرداری 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 ن برنامه و بودجه سازما

 ی اجرایی مرتبطهاکلیه دستگاه

 سال   ۲

8 
درج کد شناسایی روی کاتالیست در زمان تولید  

 و بازبینی در مراکز معاینه فنی 

 ن کاتالیست اتولیدکنندگ

 خودروسازان 

 پلیس راهور ناجا 

 ور وزارت کش

 سال   ۱

9 
ییر سیستم پاشش سوخت  نصب انژکتور و تغ

 وری ی کاربرات هاموتورسیکلت 

 ها شهرکالن ی  هاشهرداری 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 سازمان برنامه و بودجه 

 ی اجرایی مرتبطهاکلیه دستگاه

% کاهش    7/۱0

 ی گازی هاآلینده

کاهش ذرات    %  ۵

 معلق

 هری شدرون مدیریت تقاضای سفرهای   ۱0

 ها شهرکالن ی  های شهردار 

 پلیس راهور ناجا 

 وزارت کشور 

 اجرایی مرتبط  یهاکلیه دستگاه

 ماه   ۱8

 و تخلفات اثرگذار   هامدیریت تقاطع  ۱۱
 ها شهرکالن ی  هاشهرداری 

 پلیس راهور ناجا 
 یکسال 

 ها شهرکالن ی  هاشهرداری  اتوبوسرانی  یهاحذف کارکرد درجا در پایانه  ۱۲
 ماه   6

 

 یکسال  زارت نفت و زیع سوخت باکیفیت مدیریت تو ۱۳

 یکسال  وزارت نفت  ی سوخت هااجرای طرح کهاب در جایگاه  ۱۴

۱۵ 
روی    نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر

 آلت عمرانی و ژنراتورها ماشین 

 ها شهرکالن ی  هاشهرداری 

 وزارت راه و شهرسازی 

 ی اجرایی مرتبطهایه دستگاهلک

 سال   ۲
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