




برنامه حاضر خالصه ای از پیشنهاد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای کاهش 
قابل مالحظه آلودگی هوای تهران طی 4 سال و براساس کاهش نشر آالینده ها از منابع متحرک تنظیم 

شده است.
براساس مطالعات و محاسبات پیش بینی می شود با سرمایه گذاری عمومی به مبلغ 75000 میلیارد 
ریال طی4 سال، نشر آالینده های ذرات به میزان 55 درصد و سایر آالینده های گازی به میزان 45 

درصد کاهش یابد.
این پیشنهاد جهت دریافت نظرات کارشناسان، متخصصین، سیاست گذاران ملی و شهری و عموم 

مردم تنظیم و ارائه گردیده است.
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران



نسخه الکترونیک این پیشنهاد در وبسایت شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران به آدرس
air.tehran.ir موجود و قابل دسترس است.

نظرات و پیشنهادات عموم مردم توسط آدرس ایمیل info@air.tehran.ir و تلفن 88822430 
دریافت می شود.



خالصه ی کل برنامه پیشنهادی
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صدمات جانی و مالی آلودگی هوای تهران

   ساالنه بین 4000 تا 5000 شهروند تهرانی جان خود را در مواجهه مستقیم با ذرات معلق هوای 
تهران از دست می دهند ) منبع: وزارت بهداشت(1

   صدمه اقتصادی آلودگی هوای تهران بالغ بر 2.6 میلیارد دالر در سال )حدود 120 هزار میلیارد 
ریال( می باشد. )منبع: گزارش بانک جهانی(2 

1.کاظم ندافی، محمد صادق حسنوند و همکاران، کمی سازی اثرات آلودگی هوای شهر تهران بر سالمت در سال 1394 و تحلیل روند تغییرات زمانی غلظت آالینده 
های هوا طی 10 سال منتهی به 1394، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2. World Bank, Air pollution in Tehran: Health, costs, sources, and policies, 2017
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1. اثر غیر مستقیم نشر آالینده ها از خودروهای سواری و وانت شامل ذرات ثانویه، ذرات سایشی غیر اگزوز و باز نشر ذرات ته نشین شده بر روی سطح در اثر تردد این خودرها در 
حدود 10% برآورد می گردد. 

مبنای محاسباتی برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران 

)1(



1012

   عدم توسعه حمل و نقل عمومی پاک، ارزان، در دسترس، و سازگار با محیط زیست به اندازه نیاز 
      بارگذاری جمعیتی و وسایل نقلیه بیش از حد تا چندین برابر ظرفیت مسکونی و معابر شهری

   کیفیت پایین خودروهای داخلی به ویژه در بخش کنترل آالیندگی و ضعف در نظارت بر آالیندگی 
منابع ساکن و متحرک

    عمر باالی ناوگان حمل و نقل بخصوص ناوگان باری و حمل و نقل عمومی 
   واقعی نبودن قیمت حامل های انرژی و در نتیجه مصرف بی رویه سوخت توسط وسایل موتوری 

و احتراقی
    نقص مقررات اجرایی و کافی نبودن ضمانت های اجرایی آنها برای اجتناب همه منابع ثابت و متحرک 

از تولید بیش از حد آالینده های هوا 
    توپوگرافی و شرایط هندسی شهر تهران

دالیل ساختاری آلودگی هوای تهران 
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برنامه ریزی بر اساس انتشار، نتیجه بر حسب غلظت  

    آنچه قابل محاسبه و اندازه گیری است، انتشار یا نشر آالیندگی از منابع مختلف نظیر اگزوز و دودکش 
است. در این بخش آالینده های گازی و آالینده ذرات )PM(  محاسبه می شوند.  

   آنچه در هوا به عنوان آالیندگی وجود دارد، عالوه بر تاثیر نشر آالیندگی از منابع، شامل عواملی 
می شود که قابل برنامه ریزی و کنترل نیست. این عوامل مانند ورود آالیندگی از مرزهای شهر، 

واکنش های شیمیایی گازهای آالینده در اتمسفر شهری که منجر به تولید ذرات ثانویه می شود و 
سایر پدیده های طبیعی نظیر وارونگی هستند. غلظت آالینده ) و نه نشر آن( توسط ایستگاه های 

پایش آلودگی هوا اندازه گیری می شوند  )...,NO2,PM2.5 ,PM10(. آنچه روزهای سالم و ناسالم را 
تعیین می کند، غلظت است. 

    برنامه ریزی باید بر اساس نشر آالینده باشد که قابل محاسبه و ارزیابی است. نتیجه در غلظت و 
کاهش روزهای ناسالم دیده خواهد شد. 
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فرضیات  

    برنامه کاهش آلودگی هوا با تاکید بر کاهش ذرات معلق و غلظت PM2.5  تنظیم شده است. از این رو عمده 
تمرکز بر برنامه های کاهش تولید ذرات اولیه از منابع و ذرات ثانویه ناشی از آالینده هایVOC وNOX است. 

     این برنامه صرفا به منابع تولید آالیندگی در داخل مرزهای شهر تهران می پردازد. 
     برنامه کاهش آلودگی به آلودگی گرد و غبار و سایر آالینده های ورودی از مرزهای شهر نمی پردازد.

     با توجه به سهم باالی حمل و نقل، برنامه کاهش آلودگی هوا با تمرکز بر کاهش و حذف آالیندگی 
منابع خودرویی متمرکز شده است. این به معنای نفی همه اقدامات الزم دیگر نیست، صرفا اولویت

 با توجه به محدودیت های مالی در این بخش متمرکز شده است. 
    اجرای برنامه در برش یکساله اول باعث سهولت در ادامه راه برای کاهش آلودگی هوا خواهد شد.
    توسعه حمل و نقل عمومی یکپارچه، در دسترس و پاک به عنوان مهمترین اصل برنامه های جامع 
کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته شده است. بدون آن، امکان اعمال سیاستهای سختگیرانه بر تردد 

وسایل نقلیه شخصی وجود ندارد. 
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سیاست های کلی  

   آلودگی هوا باید در منبع تولید آن کنترل و حذف شود. 
   آلوده کننده، باید هزینه تولید آلودگی را بپردازد. 

   تنها بخشی از بودجه مورد نیاز از محل بودجه های عمومی تامین می شود. 
   شهر تهران، چارچوب های خاص زندگی و تردد خود را به منظور کاهش آلودگی هوا خواهد داشت. 

   تمرکز برنامه بر توسعه حمل و نقل عمومی، انسان محور و سازگار با محیط زیست است. 
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الزامات دیگر

    مشارکت مردمی در بخش های مختلف، یکی از الزامات اساسی کاهش آلودگی هوای تهران 
است. هر شهروند تهرانی با نگهداری درست از وسیله نقلیه خود، انجام معاینات فنی، تعمیر 
و نگهداری پیشگیرانه، صرفه جویی در مصرف انرژی های سوخت فسیلی به هر نحو، حذف 
ترددهای غیر ضروری و استفاده از وسایل نقلیه پاک، سهمی هرچند کوچک در کاهش آلودگی 

هوا دارد. 
    اجرای بدون نقص قوانین، مقررات و مصوبات الزمه موفقیت برنامه کاهش آلودگی هواست. 
بدون ایجاد موانع قانونی در برابر تولید آالیندگی، امکان اجرای برنامه های کاهش آلودگی 

مبتنی بر استفاده از فن آوری نیست. 
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برنامه های اصلی
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جایگزینی اتوبوس واحد - برنامه مالی 
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نصب فیلتر دوده- برنامه مالی 
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جایگزینی اتوبوس سرویس - برنامه مالی 
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اثربخشی
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برنامه های اصلی
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جایگزینی کامیون فرسوده- برنامه مالی 
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نصب فیلتر دوده - برنامه مالی 
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 اثربخشی
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جایگزینی موتور سیکلت بنزینی با برقی



35

برنامه مالی و اثر بخشی 
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جایگزینی مینی بوس فرسوده
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 برنامه مالی و اثر بخشی 
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جایگزینی سواری کاربراتوری و فرسوده 
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برنامه مالی و اثر بخشی
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تعویض کاتالیست تاکسی 
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برنامه مالی و اثربخشی 
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فرضیات اصلی 

    ارزیابی برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران برای یک اپیزود بحرانی آلودگی هوا از 21 

آذر الی 10 دی ماه انجام گرفته است.

   

    برای این ارزیابی از سامانه پیش بینی کیفیت هوای شهر تهران )apfs.tehran.ir( بهره گرفته 

شده است.

   

     میزان کاهش تولید آلودگی بدست آمده از سیاهه انتشار شهر تهران در اثر اجرای برنامه، به عنوان 

ورودی در سامانه مورد استفاده قرار گرفته است.
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    در محاسبه AQI  و تغییرات آن در اثر اجرای برنامه، تاثیر پارامترهای جوی و همچنین واکنش های 

فتوشیمیایی که منجر به تولید آالینده های ثانویه از جمله ذرات معلق ثانویه می شود نیز درنظر 

گرفته شده اند.

   

    در مدل سازی ریاضی انجام گرفته انتقال آالیندگی از نواحی بیرونی شهر تهران از جمله شهر کرج 

بصورت تقریبی لحاظ شده است.

   

    در این مدل سازی ریاضی تنها آلودگی ناشی از منابع انسان ساز مورد بررسی قرار گرفته و آالینده های 

طبیعی از جمله گرد و غبار در نظر گرفته نشده اند.
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اپیزود مورد مطالعه: طوالنی ترین اپیزود آلوده سال 1394)21 آذر الی 10 دی ماه(
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اثر بخشی اجرای برنامه ی 4 ساله در کاهش شاخص کیفیت هوا در اپیزود 
مورد مطالعه
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اپیزود مورد مطالعه: طوالنی ترین اپیزود آلوده سال 1394)21 آذر الی 10 دی ماه(
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اثر بخشی اجرای برنامه ی 4 ساله در کاهش شاخص کیفیت هوا در اپیزود 
مورد مطالعه )21 آذر الی 10 دی ماه(
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 )AQI( اثربخشی اجرای برنامه چهارساله در کاهش شاخص کیفیت هوا
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    حسین شهبازی، علی مصطفی  زاده، مسعود احمدی، سینا تقوایی، مهدی بابایی، یاسمین سالمت، 
حسین افشین، وحید حسینی، »سیاهه انتشار آالیندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392 - جلد 
اول:  گزارش جامع سیاهه انتشار شهر تهران«، گزارش تهیه شده در شرکت کنترل کیفیت هوا 

شهرداری تهران، شماره گزارش QM/94/04/03/)U(/01- سال 1394.
    حسین شهبازی، مهدی بابایی، حسین افشین، وحید حسینی، »سیاهه انتشار آالیندگی شهر تهران 
برای سال مبنای 1392 - جلد دوم: منابع متحرک«، گزارش تهیه شده در شرکت کنترل کیفیت هوا 

شهرداری تهران، شماره گزارش QM/94/04/03/)U(/ 02-  سال 1394.
      سید مسعود احمدی، یاسمین سالمت، حسین شهبازی، حسین افشین، وحید حسینی، »سیاهه انتشار 
آالیندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392، جلد سوم: منابع خانگی و تجاری«، گزارش تهیه شده در 

شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران، شماره گزارشQM/94/04/03/)U(/03- سال 1394.
     سینا تقوایی، سید مسعود احمدی، علی مصطفی  زاده، حسین شهبازی، حسین افشین، وحید حسینی، 
»سیاهه انتشار آالیندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392، جلد چهارم: فرودگاه مهرآباد، ایستگاه 
راه  آهن و پایانه  های اتوبوس درون شهری«، گزارش تهیه شده در شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری 

تهران، شماره گزارش QM/94/04/03/)U(/ 04-  سال 1394.



61

    علی مصطفی زاده، حسین شهبازی، حسین افشین، وحید حسینی، »سیاهه انتشار آالیندگی شهر 
تهران برای ســال مبنای 1392، جلد پنجم: جایگاه  های بنزین، صنایع، نیروگاه  ها و پاالیشگاه 
شهر تهران«، گزارش تهیه شده در شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران، شماره گزارش

 QM/94/04/03/)U(/05- سال 1394.
    حسین شهبازی، سارا تربتیان، وحید حسینی، »سامانه پیش  بینی آلودگی هوای شهر تهران - معرفی 

سامانه«، گزارش فنی شرکت کنترل کیفیت هوا، شماره MF96/05/01)U(/ 01-  مرداد 1396
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