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  چكيده 

  

 ،آلـودگي هـوا   انتشـار كـم  منـاطق  .دارد وجـود  يياروپا يكشورها در بسيار زيادي LEZs(1(آلودگي هوا انتشار كم مناطق

شـده   و يـا ممنـوع   محـدود شان تعريف، اس ميزان انتشار آلودگيي هستند كه دسترسي وسايل نقليه به آنها بر اسمناطق

  . انداين مناطق در جهت اجراي برنامه بهبود كيفيت هوا انتخاب شده است.

و يـا  ي انداز راه يبرا يساز آماده حال در حاضر حال در اروپا سراسر در كشور 10 در شهر بزرگ و كوچك 200بيش از 

، خيلي خودروهااستانداردهاي يورو براي با تعيين سطح . باشندمي آلودگي هوا انتشاركم مناطقهاي اول و دوم اجراي فاز

هـاي  جريمههاي تعيين شده، ورت عدم رعايت سطحشوند. در صالورود ممنوعاز وسايل نقليه ممكن است به اين مناطق 

كـه   الزم اسـت  ،جهت وارد شـدن بـه ايـن منـاطق در يـك روز تعطيـل      سنگين در انتظار رانندگان متخلف خواهد بود. 

هاي عبـور و مـرور در ايـن    كه مجوز ورود به اين مناطق را دارند و يا ساعتايوسايل نقليه اطالعات كافي در خصوص

ون را در بـر مـي گيرنـد ولـي در     خودروهـاي  . در بيشتر كشورهاي اروپايي اين مناطق تا سطح در دسترس باشدمناطق 

  ودروهاي شخصي مشخص گرديده است.برخي كشورهاي ديگر نظير آلمان اين تعيين سطح تا خ

گزارش حاضر به نحوه اجراي طرح كاهش آلودگي در مناطق مختلف اروپا بـا توجـه بـه قـوانين كشـورهاي مختلـف و       

ر مقـاطع زمـاني   اين پروژه را د 2و  1هاي آماري اجراي فازهاي تعامالت آنها در خصوص اين طرح مي پردازد و ديدگاه

خـانم لوسـي سـدلر بـراي دپارتمـان حمـل و نقـل كشـور          تحقيقرش حاضر بر اساس اگز گذارد.مختلف به نمايش مي

  انگلستان تهيه شده است. 

  

    

                                            

  در اين گزارش مناطق كم انتشار آلودگي هوا به اختصار مناطق كم انتشار ناميده شده اند.- 1
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  جلد اول -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

 خالصه اجرايي 1

افزايش كيفيت هوا در  ورود وسايل نقليه آلوده كننده با هدف، مناطق جغرافيايي هستند كه 2آلودگي هوا انتشارمناطق كم

برنامـه  در حـال   كشـور)  و  11در اروپـا وجـود دارد (   آلودگي هوا منطقه كم انتشار 200حدود در . است آنها محدود شده

آلودگي مي باشند. مناطق كم انتشار شورهاي اين منطقه اقدامات الزم براي افزايش اين مناطق در ديگر ك انجام ريزي و

 10PM افزايش كيفيت هوا و كاهش سطحبر ط بسياري از كشورها به عنوان مناطق  اثرگذار مناطقي هستند كه توس هوا

  اند.شده ر شناخته   2NOو 

 

  مناطق كم انتشار در اروپا  1.1شكل 

و  هـاي زيسـت محيطـي   آالينـده  انتشـار ، تاثيرات مثبت بر كيفيت هوا، كاهش مشخص شده كم انتشاردر همه مناطق 

اجـراي   بـراي  گزارش شده است. بيشتر مناطق كم انتشـار  هاي باالي يورواستاندارد با افزايش عبور و مرور وسايل نقليه

دن به يك سـطح نرمـال از   كه در فاز اول، بيشتر آماده شدن و رسي بطوري، انددر نظر گرفته مرحله راهاي خود دو طرح

  .دپيوندنانتشار در فاز دوم به تحقق مي استانداردها مد نظر قرار گرفته و اهداف اصلي مناطق كم

رسد در نظر گرفتن وسايل نقليه دانند با اين حال به نظر ميخود را وسايل نقليه سنگين مي گروه هدف اين مناطقبيشتر 

  نمايد. شايانيكمك  هابه اجراي اين طرح تواندنيز ميبه عنوان گروه هدف سبك 

                                            

  شده اند. دهيهوا به اختصار مناطق كم انتشار نام يگزارش مناطق كم انتشار آلودگ نيدر ا- 2
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  جلد اول -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

الزم باشـد.  باشند امكـان پـذير نمـي   ي طرح ميكه در حال اجرا مناطق ديگرانتشار بر روي يكديگر و يا تاثير مناطق كم

ابتدا در خود آن منطقه مورد ارزيابي و بررسي تخصصي قرار بگيـرد. تـاثير دقيـق    ، است تا اثربخشي و نحوه اجراي طرح

طرح مناطق كم انتشار بستگي به وسايل نقليه، آرايش ناوگان مورد استفاده در منطقه، انطباق پذيري، توپـوگرافي  اجراي 

  منطقه و .... دارد.

 يقين و قطعيت در مورد اين اثرات صـحبت نمـود.   باآب و هوا، نمي توان  محاسبات براي تاثير كيفيتنحوه در خصوص 

-باشد. اول نظارت بر غلظت محيطي و كيفيت هـوا و دوم مـدل  متمركز مي  وشنتايج خالصه شده در اينجا حول دو ر
كيفيـت هـوا    باشند. با اين حال مقدار كلي تاثيراتداراي معايب و مزاياي خاص خود مي هاروشسازي كه هر دوي اين 

ي مختلفي هاروشباشد كه نشان دهنده اين مطلب مي -باشندكه در حال اجراي اين طرح ها مي -شهرهاي مختلف در

 و الگوي معـين  اما همه اين طرح ها بصورت عمومي يك دامنه مشابه .برندخود بكار مي در مناطق براي ميزان سنجش

  اند.نموده انتخاب و اجرارا 

 %10تـا   %1,5 بـين  2NOرا در مطالب بعدي شاهد خواهيم بود. كاهش غلظت  انتشار اجرا شدهميزان تاثير بر مناطق كم

از جمله اين موارد مـي   %12تا  0و متوسط ساليانه آن از  %17تا  0از  10PMغلظت روزانه  و كاهش ) mgµ 4/3 تا 0,1(

وسايل  متاثر از انتشاركربن سياه نيز مشاهده مي شود كه شديدا  آالينده و ريزتر باشد. مقدار كاهش چشمگير ذرات معلق

  شود.ردم منجر ميم يو عدم توليد آنها به سالمت آب و هوا بودهنقليه 

از سـالمتي بيشـتر و كيفيـت بهتـر هـوا       گفـت تـوان  مـي . مـي باشـد   %15تا  %3ه در باز 2,5PMكاهش غلظت آالينده 

     را نشـان  %15، آمارهـا كـاهش   از ايـن دسـتاوردها   براي هر كـدام  و دستاوردهاي كاهش آالينده كربن سياه خواهد بود

  دهند.را نشان مي %20تا  %2نيز كاهشي بين  xNOدهد. از سوي ديگر آالينده هاي مي

انـد.  استانداردهاي توليد گازهاي گلخانه اي به مطابقت از قوانين اتحاديه اروپا بر اساس استانداردهاي يورو تنظـيم شـده  

گيرانه براي اين دو به صـورت سـخت   باعث شده تا استاندارهاي يورو PMو  xNO حساسيت بر روي غلظت آالينده هاي

  پيگيري شود.تري 

شـود. بـراي كـاهش ذرات    ر باعث ايجاد كيفيت هواي بهتـر مـي  تو سخت يبطور كلي در نظر گرفتن استانداردهاي قو

xNO هـا اسـتاندارد   اين طـرح  1شد ولي براي اجراي فاز به عنوان استاندارد قابل قبول در نظر گرفته  4، استاندارد يورو

  بول قرار گرفت.به عنوان استاندارد پايه مورد ق 2يورو 

ذرات معلـق موتورهـاي ديـزل    كنتـرل  ها، از فيلترهاي در جهت ايجاد كيفيت هواي بهتر و كاهش ذرات معلق و آالينده

)DPF2 اليندهآ ميزان ) استفاده شد. با اينكه استفاده از اين فيلترها باعث افزايشNO  بررسي شود ولي با اين حال با مي

بوده است. براي وسايل نقليه سبك  2NO آاليندهشواهد حاكي از كم شدن مقادير  ،انتشارگزارشات مختلف از مناطق كم

  شده است.  گزارش 2NO آالينده هاي كمتر شدن توليدنيز برخي از نشانه

اروپا به هاي محيط زيست در ند. از اين رو استانداردهاي آاليندهاهشد تعيين قوانين اتحاديه اروپا بنا برهاي يورو استاندارد

اند و اين مساله باعث شـده تـا در خصـوص    پيروي از اين سيستم بر اساس استانداردهاي يورو تعيين و دسته بندي شده

هاي سختگيرانه تر تـاثير بيشـتري بـر روي    تري اتخاذ شود. مطمئنا تصميمهاي سختتصميم PMو  xNOهاي آالينده

به عنوان بهترين استاندارد براي وسايل نقليه در  4استاندارد هاي يورو ذاشت. در حال حاضر گكيفيت هوا در اروپا خواهد 
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  جلد اول -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

وهـا  به عنوان گام مقـدماتي بـراي خودر   2اروپا انتخاب شده است. با اين حال براي اجراي فاز اول طرح، استاندارد يورو 

ذرات آالينـده شـود و كمـك    مي تواند باعث كاهش انتشـار  DPF 3است. از سوي ديگر استفاده از سيستم تعيين گرديده

باعـث افـزايش    توانـد  مـي  DPF نمايد. اسـتفاده از سيسـتم  بيشتري به تقويت كيفيت هوا و استاندارد ذرات آالينده مي

در اين منـاطق   2NOميزان آالينده  LEZs(4نتشار (امناطق كمهاي مختلف از شود ولي بر اساس گزارش  2NOآالينده 

گـزارش شـده    2NOكـاهش   درخوبي  هايز پيشرفتاست كه براي خودروهاي سبك نيكاهش يافته است. شايان ذكر 

توان از آن در اجراي قوانين و استانداردها بيشتر باشد و ميفعال در مراحل اوليه آزمايشي مي  2NOاست. استفاده از فيلتر 

  استفاده نمود.

هـاي  تواند اسـتفاده از دوربـين  كه اين مي ،شودا ميقابل توجهي بر كيفيت هو اجراي بهتر قوانين باعث تاثيرات مثبت و

 در آلمان و ايتاليا براي شهرهاي كوچـك و شهرسـتان   .هاي راهنما براي كاربران و مردمكنترلي باشد و يا انتشار دفترچه

  باشد.هاي كنترلي در حال اجرا ميبجاي دوربينو جريمه حضوري هاي راهنما ها استفاده از دفترچه

ها و نيروي پليس براي چك كردن وسايل نقليه پارك شده در كنـار   دانمارك استفاده از برخي بازرسان شركتدر كشور 

خيابان براي رعايت استانداردهاي يورو در دستور كار قرار گرفته است. از سـوي ديگـر طـرح برچسـب هـاي اسـتاندارد       

نوع استاندارد خودروها نيـز   براي تشخيصسه خودروها جهت نصب بر روي شيشه جلوي وسايل نقليه به عنوان يك شنا

همـان هزينـه   در حـدود  باشد. گفتني است هزينه و جرائم تعيين شـده بـراي وسـايل نقليـه متخلـف      در دست اقدام مي

توسـط نيـروي پلـيس     (حضوري) انسانيرسد تعيين جرائم سنگين باشد. البته به نظر ميبراي استانداردها مي بروزرساني

ثبـت شـود.     هـا دوربـين نمايد تا اينكه اين جرائم به صورت اتوماتيك و بر اساس اجراي استانداردها ميكمك بهتري به 

گواهينامه رانندگي آنـان   درج در سوابقكه بر اساس آن جريمه متخلفان  تآلمان طرحي در دست اقدام اسكشورته در بال

  و جنبه مالي براي كاربران زياد بزرگ به نظر نرسد.باشد و سعي شده تا اثرات تخريبي طرح در آن به حداقل برسد مي

و يا اتوماتيـك و   انسانيهاي پياده سازي طرح ها بصورت قابل توجهي با اندازه شهرها، استفاده از سيستم نظارتي هزينه

(اسـتفاده از   انسـاني باشد. اجراي ها كمتر از هزينه آلودگي هوا ميته اين هزينهبباشد. اليا فاكتورهاي ديگر در ارتباط مي

هـزار   75هزار يورو و اجراي ساالنه آن حـدود   100كشور هلند بطور متوسط در نيروهاي پليس و يا بازرسان در شهرها) 

هـزار يـورو و اجـراي سـاالنه آن در      60دانمارك حـدود  كشور يورو هزينه در بر دارد. هزينه مورد انتظار در شهر اودنسه 

  شده است.هزار يورو برآورد  17حدود 

اسـت. در   ميليون يورو بطور متوسط برآورد شـده  15 -18هزينه اي بين  ،كشور هلنددرمنطقه كم انتشار  8اجراي  براي

ميليون يورو داشته و متوسط هزينه تعميرات و نگهـداري   40هزينه ساليانه اي معادل   DPFكشور دانمارك اجراي طرح

 بروزرسانيميليون يورو براي  43ورو بوده است. براي اجراي فاز دوم طرح ميليون ي 5/2براي اجراي فاز اول طرح حدود 

هـا  . هزينه هر كاربر براي نصـب فيلتر ميليون يورو براي تعميرات و نگهداري آنها برآورد هزينه شده است 6/2ها و فيلتر

                                            

 فيلتر ذرات ديزل - ٣

٤  - LOW Emission Zones  
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ه نصب بـراي هـر كـاربر بطـور     دهد كه هزينها در كشور دانمارك نشان ميع وسيله نقليه آنها دارد. برآوردبستگي به نو

  يورو خواهد بود. 363يورو و هزينه تعمير و نگهداري  5900متوسط 

گيرانه تـر  ي كمتر و سختهامعافيتولي  خواهد شدني بيشتر براي كاربران باعث تاثيرات مثبت بر كيفيت هوا هامعافيت

بيشتر باشـد باعـث ترغيـب مـردم بـه       هاتشويقهر چقدر  اقتصادي بر جامعه خواهد شد. -باعث ايجاد تاثيرات اجتماعي

ها خواهد شد و در نتيجه تاثير بيشتري بر كيفيت هوا خواهد گذاشت. به عنوان مثال در كشور آلمان براي استفاده از فيلتر

  براي كاربران در نظر گرفته شد.  فاز اول اجراي جهتي زيادي هامعافيتها، تفهيم تاثيرات مثبت استفاده از فيلتر

ي خاص مالي براي كاربران خودروها در تمامي مناطق كم انتشار بجز كشور انگلستان و سوئد تاثيرگـذار بـوده   هاحمايت

  يابند.هاي استفاده شده در آنها تغيير ميها بسته به نوع خودروها و فيلتراست. اين كمك

و مسئوالن هر كشور بايـد   دولت هارت هستند اما انتشار يك مانع بالقوه براي تجار قوانين اتحايه اروپا، مناطق كماز نظ

انتشـار را بصـورتي در نظـر بگيرنـد تـا خللـي در روابـط كشـورها و         سازي براي استانداردهاي منـاطق كـم  انين پياده وق

. بطور مثال كشور دانمـارك بـراي خودروهـاي سـنگين رعايـت      نيايدي مختلف اروپا وارد هااتوبانخودروهاي عبوري از 

بـراي سـالمتي و    DPFهـاي  تـرين فيلتـر  با اينكه استفاده از كامـل  .را مد نظر قرار داده است 4و  3هاي يورو استاندارد

اما در هر صورت مسئوالن هر كشور بايد تصميمات كشـوري خـود را بـر اسـاس قـوانين       ،باشدتر ميكيفيت هوا مناسب

  تصويب شده براي اتحاديه اروپا در نظر بگيرند. 

نحوه انتشار بايد بصورت دقيق و روشن در اختيار همگان قرار بگيرد. طيف گسترده اي از نين و مشخصات مناطق كمقوا

اسـت. بـه عنـوان مثـال در     انتشار در نظر گرفته شدهاطالع رساني به آنان در مناطق كم چگونگيارتباطات با كاربران و 

هاي ملي كـه بـراي   برچسب زشود. همچنين استفاده انان ارسال ميكشور آلمان كليه اطالعات براي كاربران به منازل آ

استانداردهاي خودروهاي مختلف تهيه شده است نيز در دستور كار قرار گرفته است. اتحاديه اروپا براي مناطق كم انتشار 

 يـن منـاطق در اختيـار كـاربران قـرار        در نظر گرفته است كه در آن كليه اطالعات بـه روز ا  LEEZENاي به نام شبكه

  گيرد.مي

ي يكسان براي كشورهايي كـه داراي منـاطق   هاچارچوببجز منطقه كم انتشار براي كشور ايتاليا و انگلستان، قوانين و 

هاي كمتري براي كـاربران  باعث شده تا اين مناطق با هزينه هاچارچوبكم انتشار هستند در نظر گرفته شده است. اين 

هاي كمتر براي كاربران خود باعث تشويق آنها به استفاده از مزايا و رعايت استانداردهاي بيشتر ه كار ادامه دهند. هزينهب

شود تا خيلي از مسائل و مشكالت يك بار و براي هميشه شود. اين چارچوب يكسان باعث ميمي آنهااين مناطق توسط 

  حل شود.
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  گزارش در استفاده مورد تخصصي عبارات و اختصاري هاي عالمت  1.1جدول 

LEZ  
كم انتشار (از نظر ذرات آالينده)، دسترسي وسايل نقليه آالينده به اين مناطق محدود شده و استانداردهاي  مناطق

  خاصي براي آنها در نظر گرفته شده است.

LV  
 از بهداشتي هاي توصيه اساس بر اروپا اتحاديه توسط شده تعيين هوا، كيفيت محدوديت هاي. اروپا اتحاديه مقادير

  .جهاني بهداشت سازمان

EU  كميسيون اروپا  

2NO  
 نشست مشكلبا آن مواجه هستند.   اروپا اتحاديه عضو كشورهاي از بسياري كه اي آالينده – نيتروژن اكسيد دي

  .LVSبراي  اروپا اتحاديه

NO  اكسيد نيتروژن  

xNO  
ر مي شود. برخي از شبطور غالب توسط وسايل نقليه جاده اي منت 2NO   (xNOو  NOاكسيدهاي نيتروژن (

  منتشر مي كنند.  2NOخودروها نيز 

2NOPrimary   

بعد از آن و  3خودروهاي داراي استاندارد يورو  اكسيد نيتروژن اوليه كه توسط وسايل نقليه جاده اي توليد مي شود.

نمايند. افزايش ازن در برخي ميباشند مقدار كمي از آن را توليد و خودروهايي كه داراي فيلتر مخصوص مي

  اكسيدهاي نيتروژن مي شود. ميزانمناطق شهرها باعث تغيير 

PM  ذرات معلق  

10PM   ذرات معلق كمتر ازmµ10  

2,5PM  2,5ذرات معلق كمتر از µm  

0,2PM  ذرات معلق كمتر ازmµ 0,2  

PM1 1 ذرات معلق كمتر ازµm  

Black carbon نها كوچكتر از آ .ذرات آالينده حاصل از احتراق سوخت هاي فسيليPM1 هستند.  

Climate forcing مكانيزمي كه الگوي آب و هواي جهاني را تغيير دهد.  

Ultrafine 
particles 

  .دارند 10PMذرات بسيار ريز. اين ذرات بطور كلي تاثير بهداشتي بيشتري از 

Exceedence 10تعداد روزهايي كه غلظت متوسط روزانه جا در اين -موارد باالتر از حد مجازPM  3 ازm/gµ 50 .بيشتر است  

2CO دي اكسيد كربن  

HD, HDV وسايل نقليه سنگين  

HGV وسايل باري سنگين  

LD, LDV وسايل نقليه سبك  

LGV وسايل باري سبك  

GV خودروهاي باري  

DPF انتشار كاهش جهت ديزل ذرات فيلتر PM اي جاده نقليه وسايل براي  

Full DPF  فيلترDPF  كه انتشارPM  كاهش مي دهد. %99تا  80و ذرات بسيار ريز را  

DPFPartial   نوعيDPF انتشار  كهPM  كاهش مي دهد ولي ذرات بسيار ريز را كاهش نمي دهد %50تا  30را.  

Passive DPF  نوعيDPF را احيا كرده و هر نوع  فيلتر كاتاليزور يك از استفاده با كهPM را از آن حذف مي كند.  

DPFActive   نوعيDPF كنداستفاده ميجمع شده زن براي حذف ذرات آالينده كه از يك فناوري فعال مانند جرقه.  

CRT 
كاتاليزور  پالتين از استفاده با بازسازي كه DPF فعال نوع براي تجاري عالمت يك فناوري بازسازي متناوب ،

  .مي باشد

SCR .يك روش براي كاهش  كاهش انتخابي كاتاليستxNO در كارخانه ها و وسايل نقليه  

EGR بازخورد از اگزوز وسايل نقليه  

6-1EURO   6تا  1به سيستم استاندارد سازي يورو بين مربوط  
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Euro 0  مربوط به خودروهاي قبل از سيستم استاندارد يورو  

haustxe-Non 
emissions 

  پراكنش مجدد كنار جاده ها و سايش الستيك و ....انتشار مرتبط با ترافيك، 

Oxicat كاتاليزور اكسيداسيون  

DKK دانمارك كرون  

SEK كرون كشور سوئد  

NGO تشكل غير دولتي  

AA/ADAC انجمن خودروي آلمان  

UBA آژانس محيط زيست آلماني اتريشي  

FTE زمان كامل معادل  

CIVITAS حمل و نقل بهتر و پاكتر در شهرها  

Kph كيلومتر در ساعت  

ESC and ETC 
test procedure 

هاي ها و موتور(حالت پايدار كاميونهاي آزمون و تست براي وسايل نقليه اروپا. چرخه ترانزيت اروپا روش

  ها)اتوبوس

TEN-roads شبكه جاده اي ترانزيت اصلي اروپا  

Emissions factors 
 )شود مي منتشر كيلومتر هر در گرم چند معموال مورد اين در( فعاليت هر در انتشار برآورد

  .ديگر شواهد و گيري اندازه اساس بر

Transponder 
 مي دهد.      هاي ورودي پاسخ سيگنال به خودكار طور به دستگاهي كه و يا سيستم نظارتي سيم، بي ارتباطات

  .شود مي استفاده بزرگراه عوارض پرداخت براي ديگر ازكشورهاي بسياري و نروژ در

ante-xE قبل از اين رويداد.... قبل از اجراي طرح مناطق كم انتشار  

  

  مقدمه 2

انـد. خودروهـاي بـا    جغرافيايي هستند كه با هدف بهبود كيفيت هوا در اين مناطق ايجـاد شـده  انتشار مناطق مناطق كم

انداردهاي خاصي در نظـر  اند. براي اين مناطق استمنع شدهرد از ورود و خروج در اين مناطق اال و غير استانداب آاليندگي

ـ     ست و خودروهايي كه خواهان عبور و مرور در اين مناطق هساگرفته شده ن شـده را  يتند بايـد ايـن اسـتاندارد هـاي تبي

  مراعات نمايند.

در شهر استكهلم سوئد معرفي و سپس در شهرهاي گوتنبرگ و مالمو اجرا شد. در سـال   1996اين مناطق ابتدا در سال 

هايي در جهت ارتقاي اي را امضا نمودند كه طي آن قرار شد تا برنامهميالدي مناطق شمالي كشور ايتاليا توافقنامه 2005

كشـور   هـاي آزادراهمـيالدي در يكـي از    2007كيفيت هواي اين مناطق بصورت مشترك اجرا شود. در ماه ژانويه سـال  

در كشور هلند ايجاد گرديـد و از آن بـه    2007اتريش طرح منطقه كم انتشار ايجاد شد. منطقه كم انتشار بعدي در سال 

  ه تعداد اين مناطق بصورت ماهانه افزايش پيدا كرد.بعد با برنامه ريزي هاي صورت گرفت

با توجه به فاكتورهاي مختلف از جمله ناوگان حمل و نقل، وضعيت اقتصادي، فرهنگ كشـور، تنـوع آب و هـوايي و ...    

مناطق رفت و آمد وسايل نقليه سـنگين را مـورد   اين مناطق كم انتشار مختلفي در سراسر اروپا بوجود آمده است. بيشتر 

مجهز نمايند. البته اين بـراي   DPFاند و از كاربران آنها خواسته شد تا خودروهاي خود را به سيستم فيلتر هدف قرار داده

باشد و يا استفاده همه مناطق نيست. مناطق كم انتشاري نيز وجود دارد كه در آنها محدوديت براي همه وسايل نقليه مي
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راي رفت و آمد در اين مناطق عوارض در نظر گرفته شـده اسـت. نكتـه قابـل     حتي منع شده، يا ب DPFاز سيستم فيلتر 

  .شده استدر نظر گرفته  رفت و آمد زماني نيزي هامحدوديتر برخي از اين مناطق توجه اينكه د

مي   2NOو  10PM هايآاليندهپايه قوانين اتحاديه اروپا براي فاكتورهاي رانندگي و رفت و آمد در اين مناطق بيشتر بر 

. گيـرد مـي باشد. گاهي اوقات عواملي مانند سر و صدا، كاهش ترافيك و دي اكسيد كـربن در درجـه دوم اهميـت قـرار     

  باشند.مناطق كم انتشار توانايي تغيير آب و هواي مناطق خود را با كاهش مقدار غلظت ذرات كربن سياه دارا مي

است و    2,5PMو  10PMتري نسبت به اراي تاثير بهداشتي مهممناطق كم انتشار دكاهش ذرات ناشي از ديزل به وسيله 

باشد، بنـابر ايـن كـاهش ذرات معلـق ديـزل      مي 2.0PM ذرات معلق ناشي از ديزل .در مجموع ذرات ريزتر مضرتر هستند

  خواهد داشت. 5.2PMيا  و 10PMنسبت به كاهش انتشار از منابع با ذرات بزرگتر تاثير كمي بر غلظت  

 اين گزارشدر خصوص  2.1

بـه نسـبت     2NOاي بـه آالينـده   اين گزارش از طرف گروه وزارت حمل و نقل انگلستان تهيه شده و بنابراين نگاه ويژه

10PM  2شده است. چرا كه انگلستان داراي مقاديرNO      باشـد. تعـداد منـاطق و    بيشتري بـه نسـبت ديگـر كشـورها مـي

باشد. در نتيجه اطالعات اين گزارش فقط براي زمان حـال  حال تغيير ميكنند در كشورهايي كه اين طرح ها را اجرا مي

يي است كـه اسـتناد   هاگزارش از مناطق و ،ارزش دارد و نه براي استفاده در بازه هاي زماني ديگر. كليه آمارهاي موجود

  اند.و حدس و گمان تاثيري در ارائه مطالب نداشتهاند آماري و عددي داشته
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  انتشار در اتحاديه اروپااطالعات كامل از اجراي مناطق كم 3
  

  انتشار اتحاديه اروپاكلي از مناطق كم نماي 3.1

كشور عضو اتحاديه اروپا وجود دارد كه در حال اجراي اين طرح ها مي باشند. جدول  11منطقه كم انتشار در  200حدود 

  دهد.باشند را به شما نشان ميريزي براي آن ميبرنامهو شكل زير شهرها و كشورهايي كه در حال اجراي طرح و يا 

  
 ريزي در كشورهاي مختلف اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار در حال اجرا و يا طرحتعداد   3.1شكل 

 
 باشدشهرها و كشورهايي كه طرح مناطق كم انتشار در حال اجرا مي  3.2شكل 

فـاز زمـاني    2انـد و داراي  هاي خود را براي وسايل نقليه سنگين وضع نمـوده قوانين و استاندارد ،انتشاربيشتر مناطق كم

كند و خودروها ملـزم  ار ميتر شروع به كباشند. اين بدان معني است كه فاز اول طرح با استانداردهاي ضعيفجداگانه مي

شوند و وسـايل نقليـه   باشند ولي در فاز دوم استانداردها با كيفيت تر انتخاب ميگيرانه نميه رعايت استانداردهاي سختب
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بايد داراي باالترين استانداردها براي ورود به اين مناطق باشند. در برخي از اين مناطق سن خودروها و در برخـي ديگـر   

 DPFگيرد. يعني بايـد بـا اسـتفاده از فيلترهـاي     مي مالك عبور و مرور قرار هاماشينهاي توليدي اليندهميزان غلظت آ

 وسايل نقليه با استانداردهاي يورو برابر سازي شود. PMآالينده  توليدميزان 

  انتشار در اتحاديه اروپاهاي مناطق كمچارچوب 3.2

انتشار بجز ايتاليا و انگلستان چارچوب ملي در نظر گرفتـه شـده اسـت. اجـراي ايـن طـرح و يـا        براي تمامي مناطق كم

هـاي كـاربران   هزينـه   هاي اجراي طـرح هـا و همچنـين كـاهش     مناطق باعث كاهش هزينه همهاستاندارد ملي براي 

قوانين حمل و نقـل و رفـت و    هماهنگنا  اجرايجلوگيري از اجراي قوانين مختلف در كشورها و جلوگيري از  خودروها،

  آمد بين كشورهاي همسايه و يا عضو شده است.

بسيار مهم مي باشد. همچنـين  ، جهت ايجاد يك چارچوب ملي، ايجاد تعادل بين اجراي قوانين و انعطاف پذيري اجرايي

رها، ت كه در تمام كشومتفاوتي نيز براي نقاط مختلف در اروپا در نظر گرفته شده است. به نظر مي رسد الزم اس اهداف

  داشته باشند:تغييراتي كيفيت هوا  بهبودانتشار به مانند كشور انگلستان براي قوانين شهرها براي مناطق كم

اي وسايل هدف طرح قرار بگيرند. اين بدان معني است كه استاندارد توليد گازهاي گلخانه سبك، وسايل نقليه -

 .كارشناسان واقع گرددمورد بررسي مد خودروها نقليه و نحوه رفت و آ

ي كنترل هادوربينو تحت نظر قرار دادن خودروها با ستاندارد سازي براي وسايل نقليه هاي ااستفاده از برچسب -

توان با اجراي آن از ورود خودروهاي غير استاندارد به از جمله مواردي است كه مي ترافيك جهت اعمال قانون

 .نمودمناطق كم انتشار جلوگيري 

شوند اما هلند در و توسط پليس و بازرسان اعمال قانون مي انسانيهلند هنوز بصورت كشور با اينكه شهرهاي  -

 باشد.حال آماده سازي خود براي نصب و استفاده از دوربين هاي كنترلي مي

نمايند. همچنين در ي اضافي استفاده هامعافيتتوانند از هاي اصلي. (شهرهاي آلمان ميمعافيتدر نظر گرفتن  -

 شود)ي محلي استفاده ميهامعافيتباشد از برخي شهرهاي هلند كه طرح در آنجا بصورت دائمي مي

وسايل  براي باشد. تعيين حداقل استانداردچارچوب كشور ايتاليا بيشترين انعطاف را در مقايسه با كشورهاي ديگر دارا مي

هاي آنها از جمله مواردي اسـت كـه در   ند، تعداد ساعات كاري مناطق و محلاكه در طرح مورد نظر قرار گرفتهاي نقليه

رسد اقدامات تكميلي زيـادي در ايـن خصـوص بايـد     به عمل نيامده است. به نظر مي چندانيگيري خصوص آنها سخت

  انجام شود.

تحـت   اي راگلخانـه   و گازهاي  هامقادير آاليندهميزان استانداردهاي متفاوت براي  مجوزانتشار كشور آلمان، مناطق كم

ـ    هـاي مختلـف  . اين انعطاف پذيري بستگي به موقعيـت ندباشا ميداريك چارچوب ملي  ايي و شـرايط اقليمـي و جغرافي

مناطق دارد. در بيشتر مناطق سعي شده تا كاهش رقابت و افزايش شفافيت براي استفاده كاربران و خودروهايشان وجود 

  داشته باشد.

انتشـار در آن كشـورها   طق كمهاي متفاوت وجود دارند و اين فرهنگ بر اجراي مناكشورهاي مختلف با فرهنگدر اروپا 

در ايتاليـا   هاموتورسيكلت(به عنوان مثال  باشنداثر گذاشته است. همچنين آنها داراي مشكالت آب و هوايي متفاوت مي
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     انتشـار منـاطق كـم   .رهاي ديگر اين قـانون وجـود نـدارد )   ولي در كشو گروه هدف طرح منطقه كم انتشار قرار دارنددر 

توانند با گذشت زمان و در نظر گرفتن شرايط محيطي قـوانين خـود را بـه روز نماينـد و از قـوانين و اسـتانداردهايي       مي

  استفاده نمايند كه كيفيت آب و هوا را به سمت بهينه سوق دهد.

  كشور اتريش   3.2.1

باشد. در حال حاضر در منطقه تيرول ايـن  انتشار ميوضع يك قانون كامل براي مناطق كموزارت كشور اتريش در حال 

مناطق كـم ايجاد طرح  مجوزها باشد. معموال بزرگراهانتشار در حال اجرا ميطرح منطقه كم A12كشور و براي بزرگراه 

  جرايي گرفت.اتحاديه اروپا مجوز ا هماهنگياما اين مورد با  كننددريافت نميانتشار را 

باشـد.  در ايـن منطقـه در حـال اجـرا مـي      2استاندارد يـورو  ،  xNOهايي از آالينده در حال حاضر با در نظر گرفتن جنبه

 شود.انتشار اجرا ميمنطقه كم ، به عنواناستيرمارك نيز طرح ماشيني همچنين در منطقه
  كشور بلژيك 3.2.2

ايـن كشـور نرسـيده    ر ارائه شده ولي هنوز هيچ طرحي به مرحله اجرايي د در زمينه اجراي طرح هاييپيشنهادات و طرح

  است.

  كشور دانمارك   3.2.3

هـاي آنهـا بـراي    انتشـار بـود. قـوانين و اسـتاندارد    داراي طرح ملي بـراي منـاطق كـم    2008اين كشور از سپتامبر سال 

  تن و به شرح زير بوده است: 5/3خودروهاي سنگين باالي 

مجاز بوده اند و خودروهاي قبل از آن بايد از  2خودروهاي داراي استاندارد يورو  01/07/2010تا تاريخ  -

 استفاده مي نمودند. DPFفيلترهاي 

 و جديدتر از آن را استفاده نمايند. 3از اين تاريخ به بعد خودروها بايد استاندارد يورو  -

استفاده از سيستم فيلتر براي ون ها بسيار گران و  بروزرسانيقوانين براي خودروهاي ون نيز در نظر گرفته شده است اما 

 باشد و اين طرح هنوز به صورت جدي براي اين خودروها اجرا نشده است.مي
  فرانسه ركشو    3.2.4

انتشار توسط آژانس محيط زيست اين كشور انجام گرفت يك مطالعه در خصوص مناطق كم 2009در ماه سپتامبر سال 

  صوص انجام نگرفته است.تاكنون اقدام ديگري در اين خ اما

  كشور آلمان    3.2.5

تهيه و اجـرا شـده كـه بصـورت كامـل در       ،ها و وسايل نقليههاي آاليندهدر اين كشور يك چارچوب ملي براي استاندارد

  اند.هدف قرارنگرفته ،سيكلتها در اين طرحباشد. موتورجدول زير موجود مي
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  مناطق كم انتشار در كشور آلمان استانداردهاي  3.1جدول 

  
 

برچسب تعلـق   1تر از يورو و خودروهاي بنزيني پايين رتو يا پايين 1شود به خودروهاي ديزلي يورو همانطور كه ديده مي

با فيلتـر ذرات، برچسـب    2يورو  و يا 3با فيلتر ذرات، برچسب قرمز، يورو  1و يا يورو  2گيرد. خودروهاي ديزلي يورو نمي

 برچسب سبز رنگ خواه  با فيلتر ذرات، 3و يا يورو  4زرد رنگ و يورو 
  .گيردبا مبدل كاتاليست و يا باالتر بر چسب سبز تعلق مي 1ند داشت. به خودروهاي بنزيني يورو 

  كشور ايتاليا    3.2.6

انـد كـه   توافقنامه اي را امضا نموده اميليارومانو، ترنتو و ...مناطق شمالي اين كشور از جمله لومبارديا، پيه مونت، بولزانو، 

رود در ايـن  آالينده ها از سطح استاندارد تعيين شده اتحاديه اروپا فراتر مـي  ميزانطي آن در فصل زمستان و زماني كه 

مـورد   خودروهاي دوگانه سـوز ، حتي تن 5/3شود. در اين طرح كليه وسايل نقليه كمتر از مناطق طرح مورد نظر اجرا مي

شود اما در جزئيات و استانداردها با هم تفاوت البته اين طرح بصورت مشابه براي هر منطقه اجرا ميگيرند. ف قرار ميهد

ي هـا مشوقگذارند نيز مي شود. از جمله موارد و ها كه بر روي كيفيت هوا تاثير ميدارند. اين قرارداد شامل ديگر آالينده

و همچنين  اسـتفاده از وسـايل حمـل و نقـل      باالتركمك مالي براي خودروهاي داراي استانداردهاي يوروي  ،اين طرح

  باشد.عمومي بهتر و ... مي

 1براي موتورهـاي ديزلـي و يـورو     3و  2در حدود يورو  اند.ها بطور كلي در حداقل خود تعيين شدههاي آاليندهاستاندارد

سـاعت و   3. همچنين در طول هر روز براي خودروهـاي تجـاري   هاموتورسيكلتبراي  2و  1بنزيني و يورو موتور براي 

  ساعت محدوديت ورود در نظر گرفته شده است. 6 يبراي خودروهاي خصوص

شاهد وضعيت كيفيت هواي بهتري نسبت بـه قبـل   بتوانيم  رسدي اخير در اتحاديه اروپا به نظر مينشست هابا توجه به 

  .باشيم
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 4در شهر پالرمو در منطقه سيسيل نيز منطقه كم انتشار وجود دارد كه در آن خودروهاي كمتر از استاندارد يورو همچنين 

منطقه بولزانـو   A22اجازه عبور و مرور در آن منطقه را ندارند. در اتوبان  ،اند و در ساعات پيك ترافيكهدف قرار گرفته

  اند.نيز ممنوعيت قائل شده 2و ي داراي استاندارد كمتر از يورهاكاميونبراي 

 شهر ميالن 3.2.6.1

يك طرح با در نظر گرفتن تراكم شارژ بـه همـراه    .باشدمي 5عالوه بر طرح زمستانه لوبارديا ، ميالن داراي طرح اكوپس

، وسايل نقليه سـبك بـا فيلتـر    3وسايل نقليه ( سوخت جايگزين، بنزين يورو  پاك ترينمنطقه محدوديت رفت و آمد با 

DPF4هاي ديزل با استاندارد يورو تومبيل، ا(  

  باشد.در حال اجرا مي 02/01/2008طرح اكوپس از تاريخ 

  كشور هلند 3.2.7

   وزارت حمل و نقل و محيط زيست و مقامات محلي اين كشور مذاكراتي را در خصوص يك طـرح ملـي بـراي منـاطق     

ايـن طـرح بـراي     اجرا رساندند. پـيش نـويس آخـر   رحله انتشار براي خودروهاي سبك انجام دادند و اين طرح را به مكم

امر به بعد بود ولي ظاهرا هنوز اين قسمت از طرح اجرا نشده است. اين  3خودروهاي ون با در نظر گرفتن استاندارد يورو 

  بيشتر براي اين خودروها به نسبت استانداردهاي قبلي بود. 2NOبه دليل ايجاد آلودگي و توليد 

  ظر كشور هلند عبارتند از:استانداردهاي مورد ن

با  3و  2يورو  داراي استاندارد و قبل از آن ممنوع، خودروهاي 1يورو داراي استاندارد ، خودروهاي 2010تا سال  -

و  5و  4، خودروهاي داراي استاندارد يـورو  مجاز به عبور و مرور مي باشند DPFرعايت استاندارد سيستم فيلتر 

 راي رفت و آمدو  برقي و هيدروژني، آزاد ب 6

 3و قبل از آن ممنوع، خودروهاي داراي استاندارد يـورو   2،  خودروهاي داراي استاندارد يورو 2010بعد از سال  -

و  6و  5و 4خودروهـاي داراي اسـتاندارد    .DPFسال و استفاده از سيستم فيلتر  8ملزم به رعايت سن كمتر از 

 برقي و هيدروژني، آزاد براي رفت و آمد.

  برقي و هيدروژني مجاز به رفت و آمد. ، 6 ،5 ،4، فقط خودروهاي داراي استاندارد يورو 2013سال  بعد از -

  كشور نروژ   3.2.8

در اين كشور طرحي در دست بررسي بود كه در آن مالياتي به عنوان هزينه هـاي محـيط زيسـت از خودروهـاي داراي     

  شد.انتشار اخذ ميبراي عبور و مرور در مناطق كم  4استاندارد قبل از يورو 

                                            
٥  - Eccopass Scheme 
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  كشور اسپانيا   3.2.9

هـا  در شهر مادريد مطالعات امكان سنجي براي مناطق كم انتشار بر روي خودروهاي سنگين و سبك و همچنين تاكسي

بر روي اين طرح كار انجام دادند كه استانداردهاي آن در  2009انجام شده است و مشاوران در بارسلون و مادريد تا سال 

  اشد.بضميمه مشخص مي

  كشور سوئد    3.2.10

باشد كه خالصه اي از آن بـه  طرح مناطق كم انتشار با هدف قراردادن خودروهاي سنگين در اين كشور در حال اجرا مي

  :استشرح زير 

 .2سال داراي استاندارد يورو  8تا  6سال و خودروهاي بين  6خودروها كمتر از  عمر:  2010تا سال  -

 3سال داراي استاندارد يورو  8تا  6و خودروهاي بين  سال 6خودروها كمتر از  عمربه بعد:  2010از سال  -
 اجازه ورود و خروج به اين مناطق را دارند. 4خودروهاي داراي استاندارد يورو  2016تا سال  -

 و خودروهاي برقي اجازه ورود و خروج دارند. 5فقط خودروهاي داراي استاندارد يورو  2020تا سال  -
  سكشور سوئي   3.2.11

اما اين  .انتشار در دست بررسي و اجرا داردكه طرحي را براي مناطق كماست زيست اين كشور اعالم كرده وزارت محيط

باشد. شهر زوريـخ يـك مطالعـه امكـان     هاي اين كشور و امكان اجراي اين طرح ها ميمسئوالن شهربستگي به اعالم 

ايـن كشـور    در شـهري مسـئوالن  باشـد.  برنامه ريزي مـي  سنجي در اين خصوص انجام داده و مطالعات بعدي در حال

بررسي قوانين و شرايط  صددزيست اين كشور در باشند و وزارت محيطانتشار ميخواهان يك طرح ملي براي مناطق كم

  .استبراي اين امر 

  كشور انگلستان   3.2.12

نيز  هااتوبوسانتشار براي مناطق كمباشد. همچنين موافقتنامه جرا ميانتشار در شهر لندن در حال اطرح كامل منطقه كم

  در نوريچ و آكسفورد وجود دارد.

  كشور چك 3.2.13

انتشار را مي ن كشور اجازه اجراي طرح مناطق كمكشور چك طرحي را در دست دارد كه با وضع قوانيني به شهرهاي اي

  دهد.

  هاي مختلف مناطق كم انتشارشكل  3.3

دهند بجز يك منطقه كه اتوباني در اتريش است. يك طرح را پوشش مي شهرستان ها شهرها و انتشار اصوالمناطق كم

جايگزين طرح اصلي شده است.  هاكاميونباشد كه در آن ممنوعيت براي نيز در ماستريخت كشور هلند در حال اجرا مي

بـا جمعيـت    6بوده است. مانند  پلدلشيمو مناطق كم جمعيت نيز  هاشهرستانهاي مناطق كم انتشار براي برخي از طرح

  در روجبيت ( در كشور آلمان) 7نفر به منطقه پچورك 6300

                                            
٦- Pleidelsheim 

٧ -patchwork 
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  منطقه پلدشيم و طرح منطقه كم انتشار  3.3شكل 

 زيـر شكل ، جاده ها، بنادر و ....). بزرگراه هاهاي خاص از اين برنامه معاف هستند ( مانند نتشار جادهادر بيشتر مناطق كم

  برخي از اين مناطق را نشان ميدهد.

  
  بندر كپنهاگن در كشور دانمارك و منطقه سرمونا ( در ايتاليا، پارك و جاده)  3.4شكل 

  اعمال قانون 3.4

ي ديگـر ماننـد   هـا سيسـتم باشد ولي از و حضوري مي انسانيانتشار اجراي قانون بصورت در بيشتر كشورها و مناطق كم

  شود.نيز استفاده مي هاي بي سيمي نظارتي و يا فرستندههادوربين
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ي نظـارتي سـوق   هادوربينو حضوري آغاز شد و كم كم به سمت  انسانيانتشار كشور هلند طرح بصورت در مناطق كم

  پيدا كرده است.

ي نظـارتي  هادوربينباشد ولي در منطقه اكوپس طرح بصورت مي انسانيطرح بصورت  اجراي انتشار ايتالياناطق كمدر م

 گردد.اجرا مي
ي اين كشور براي اعمال قانون هااتوبانهاي كه از ترانسپوندرها مانند عوارضيريزي به سمتي است در كشور نروژ برنامه

 استفاده شود.
 شود:زير انجام مي انسانيروش  3در كشور دانمارك طرح بصورت 

 شود.كه كاميوني وارد شركتي مي زماني ،ابتدا توسط بازرسان شهرداري - 1

 نمايند.را رصد مي هاخياباننگهبانان ترافيكي شهر خودروهاي پارك شده در كنار  زماني كه - 2

هـر دو   را تحت نظر دارند. هاخيابانها و دهند و جادهام ميماموران پليس كار روتين و روزانه خود را انج زماني كه - 3

 گروه بازرسان باال اجازه تماس با پليس و ارائه گزارش وقوع خالف را دارند.

 شود.اجرا مي انساني در كشور آلمان طرح بصورت  - 4

 شود.اجرا مي انساني اتريش نيز طرح بصورت  كشور در اتوبان مورد نظر در - 5

 شود.اجرا مي انساني در كشور سوئد نيز طرح بصورت  - 6

 . است نياز مورد سوئد و دانمارك آلمان، كشورهاي درها اتومبيل ياستاندارد براي شيشه جلو ملي برچسب - 7

 . است نياز مورد ايتاليا كشور در ايفزاينده طور به محلي يا اي استاندارد منطقه هايبرچسب - 8

 .گرفتقرار مي استفاده اجراي طرح در كشور سوئد مورد هاي استاندارد قبل ازبرچسب - 9

به عنـوان نقـض حـريم     هادوربيناستفاده از  آلمان كشور در مثال عنوان به گذارد،مي تاثير انتخاب در نيز فرهنگ -10

  خصوصي مورد اعتراض قرار گرفت.

 در گواهينامه. باشد به همراه درجيورو مي 40در كشور آلمان جريمه تخطي از اين قانون معادل  -11

شوند ( مبلغـي نزديـك بـه نصـب فيلتـر      هزار يورو جريمه مي 10در كشور دانمارك وسايل نقليه سنگين تا سقف  -12

DPF( 

 باشد.يورو مي 450تا  75در شمال ايتاليا جريمه تعيين شده بين  -13

  باشد.يورو مي 160در كشور هلند جريمه متخلفان تا مبلغ  -14

 وسايل نقليه خارجي 3.5

. در ايـن ميـان   باشنددر حال عبور مرور ميي خارجي ( مربوط به كشورهاي ديگر) ماشين هاانتشار مناطق كمدر بيشتر 

  باشد. اعمال قانون حضوري (جريمه) براي خودروهاي بين المللي زياد آسان نمي



 

 

    16                                                                                     

      

  جلد اول -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

 رفت و آمد در شهرهاي اروپا 3.6

باشد.( ايـن امـر در هلنـد در    ه پالك الزامي ميبراي خودروهايي كه خواهان رفت و آمد در شهر لندن هستند، ثبت شمار

انگلستان ارائه نگرديـده  كشور باشد) و راه ديگري براي حضور اين خودروها در مناطق كم انتشار حال پيگيري و اجرا مي

يورويي و ثبت در گواهينامه براي متخلفان در نظر گرفته شده است. در كشور دانمارك  40است. در كشور آلمان جريمه 

باشد ولي كاربران خودروهايي كه در مناطق كم انتشار رفت و آمد دارنـد  استفاده از برچسب استاندارد خودرو اجباري نمي

  دهد همراه خود داشته باشند. بايد اوراقي كه استانداردهاي خودرو را نشان مي

شـوند  كـه در بـرلين جريمـه مـي     يكي از مواردي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه بطور مثال بيشـتر خودروهـايي  

رسد رسيدن ساكنين حومه و خارج از شهر برلين هستند و برخي از آنان نيز  كاربران كشورهاي ديگر هستند. به نظر مي

) زياد خيابان هاهاي مختلف ( اجاره پاركينگ و آژانس هاي مختلف جهت ارائه خدمات و سرويس شركت هابه توافق با 

  ريزي نمود.توان با توجه به نياز براي آن برنامهشد و ميبادور از دسترس نمي

 ها)هاي تشويقي و تخفيفها ( طرحمعافيت 3.7

 ولي در اين ميان كشور دانمـارك و شـهر لنـدن در    در نظر گرفته شده است هامعافيتابي به انسانيمحدوده خوبي براي 

انـد. در  انتشـار در نظـر گرفتـه   را براي منـاطق كـم   هامعافيتو كشور ايتاليا بيشترين  هامعافيتكمترين كشور انگلستان 

بصورت ملـي تعيـين شـده و بـه      هامعافيتباشد. در آلمان و شمال ايتاليا بصورت كشوري مي هامعافيتدانمارك و هلند 

ي ديگري نيز براي كاربران ساكن در نظر بگيرند. البتـه ذكـر   هامعافيتشهرها اجازه داده شده تا به نسبت موقعيت خود 

  نمايد.را كمتر مي انتشارمناطق كمي بيشتر تاثيرات هامعافيتاين نكته ضروري است كه در نظر گرفتن 

ي هـا اتوبانها و انتشار پتانسيل خوبي دارند ولي جادهارلمان اروپا، با اينكه مناطق كمهاي قبلي در پبا توجه به توافقتنامه

-اين مساله در كشورهاي ايتاليا، دانمارك، سوئد و آلمان و شـاهراه انتشار معاف هستند. از محدوديت مناطق كم ترانزيتي
باشـد كـه بـا توجـه بـه      تنها مورد استثنا اتوبان ذكر شده در كشور اتريش مي. باشدهاي اصلي و بنادر مهم مشخص مي

  انتشار براي آن اجرا شده است.قه كمذ شده از اتحاديه اروپا منطمجوز اخ

شار و يا مشاغل كوچك تانبطور مثال براي ساكنين منطقه كم اند،بصورت كشوري تعيين شده هامعافيتدر كشور آلمان 

  شوند.در نظر گرفته مي هامعافيتبراي سال اول 

عنوان دوره هشدار براي كليه كـاربران در نظـر   انتشار قبل از اجرا و اعمال قانون دوره خاصي را به بسياري از مناطق كم

خواهنـد در ايـن   مـي  كساني كـه در اين مناطق حضور دارند و يا  كساني كهاند اين مساله كمك خوبي است براي گرفته

  مناطق شروع به فعاليت نمايند تا كليه شرايط را براي محيط كسب و كار خود در نظر بگيرند.

  گردد:يز ميشامل گروههاي زير ن هامعافيت

 گردند.خودروهايي كه براي ارتش، پليس و يا ديگر موسسات اورژانسي و اضطراري استفاده مي -

 خودروهاي تاريخي -

 خودروهاي مخصوص كشاورزي -

 ي نظاميماشين ها -
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 خودروهاي معلولين و كاربران كم توان -

 را ندارند.  DPFخودروهايي كه در مناطقي هستند كه امكان نصب فيلتر  -

 هامعافيت 3.7.1

در برخي سـاعات ماننـد    هامعافيتباشد اين است كه انتشار در حال رعايت و اجرا مييكي از نكاتي كه توسط مناطق كم

ي هاشركتدهند و بطور مثال حتي براي عبور و مرور خودروهاي تجاري پيك ترافيكي حالت عادي خود را از دست مي

بجـاي   هـا شـركت شود. در كشور ايتاليا شاهد هستيم كه برخـي از ايـن   تجاري قدرتمند نيز ممنوعيت در نظر گرفته مي

  نمايند.استفاده از خودروهاي تجاري از خودروهاي خصوصي نيز استفاده مي

ليت آنها محـدود بـه حـوزه    باشند و از نظر اقتصادي فعايي كه داراي درآمدهاي محدود ميهاشركتدر كشور هلند براي 

 هـا معافيـت ي خاص در نظر گرفته شده است. در كشور آلمان و در شهر هانوفر نيـز  هاعافيتمباشد انتشار ميمناطق كم

 هـا شركت آنان به حضور در اين مناطق بستگي دارد جداي از بقيههاي فعاليتي كوچك كه هاشركتبراي موسسات و 

بايد توسط مقامات محلي تاييد شده و به تاييد بازرسان و حسابرسان  هاشركتالبته شرايط اين  در نظر گرفته شده است.

  نيز رسيده شده باشد.

 هامعافيتتعداد  3.7.2

انتشار بستگي به قوانين شهري تعيين شده براي اين مناطق دارد. بطور مثـال تـا تـاريخ    براي مناطق كم هامعافيتتعداد 

 6000در شهر بـرلين حـدود    04/06/2009عدد بوده است. تا تاريخ  500در شهر ماينهم  هامعافيتتعداد  21/10/2009

هزار برچسب استاندارد براي خودروها صـادر و فروختـه    220ميليون و  1معافيت براي خودروها در نظر گرفته شد. حدود 

و  9، گلزنكرشـن 8نـاطق بـاتروپ  هزار خودرو اجازه ورود به مناطق مركـزي شـهر را پيـدا نكردنـد. در م     100شد و حدود 

  برخوردار شدند. هامعافيتنفر از ساكنين و افراد محلي از  1000در حدود  10ركلينگهاوزن

انتشـار وفـق دهنـد و همچنـين     هاي مناطق كماز مردم نتوانستند خود را با استاندارد %41در حدود  2009در طي سال  

  استفاده نمودند. ي روستاييهامعافيتاز كاربران نيز از  %10حدود 

 بروز رساني 3.8

براي نيل بـه ميـزان    بيشتر كشورها و مناطق كم انتشار در آنها بجز كشور سوئد، نروژ و بزرگراه معروف در كشور اتريش

PM استفاده از فيلترهاي  رسانيظر استاندارد يورو، بهبود و بروزمورد نDPF هاي مناطق خود اعالم نمـوده  را جزو برنامه

هـاي اسـتاندارد   انتشار و افزايش اسـتفاده از برچسـب  عث افزايش تاثيرات مثبت مناطق كماله خود به خود بااند. اين مس

تقريبا براي همه مناطق بـه صـورت همسـان و     DPFفيلترهاي  بهبودشود. البته استفاده از براي كاربران اين مناطق مي

باشـد. البتـه اسـتفاده از    خودروهاي سنگين در حال اجرا ميبراي  xNOدر حال حاضر بروز كردن يك شكل خواهد بود. 

تر از خودروها و وسايل باشد و براي اجرا در خودروهاي سنگين به صرفهمي PMارزانتر از آالينده  xNOبراي  بروزرساني

                                            
٨ - Bottrop 
٩  -Gelsenkirchen 
١٠  -Recklinghausen 
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. البته نكته حـائز  در كشور آمريكا مجوز  براي اجرا دريافت نمود بهبودنقليه سبك اعالم شده است. ناگفته نماند اين نوع 

اشـتباه   نوع باشد و با انتخابانتشار كدام موثرتر ميخودروها در مناطق مختلف كم بروزرسانياهميت اين است كه براي 

موجود  xNO  براي آالينده رسانيبروزباعث ايجاد آلودگي ثانويه نشويم. امكان دارد كه در برخي مناطق  بروزرسانينوع 

  دهد.مسئوالن را به سمت استفاده از فيلترهاي ديگر سوق مينباشد كه اين امر خود 

ها بايد مطابق با اسـتانداردهاي يـورو انجـام پـذيرد.     رسانيبروزبا توجه به استانداردهاي تعيين شده در اتحاديه اروپا كليه 

 4و  3ستانداردهاي بين يورو ها در كشور دانمارك اتفاق افتاده باشد جايي كه استفاده از االبته شايد يكي از بهترين حالت

  شده است. PMكاهش آالينده  %80براي خودروها تعيين شده كه منجر به 

 مسائل قانوني مربوط به اتحاديه اروپا 3.9

هاي اجرايي اين باشد و بايد به شكلي اصالح شوند تا در برنامهمي LEZs به مربوط اروپا اتحاديه حقوقي مسائل از برخي

) و تناسـب و رعايـت   FOMقرار بگيرند. از جمله اين مسائل، قوانين آزادي حركت و جابجـايي ( مناطق به صورت طرح 

باشد. تمامي قوانين و اصول بايد غير تبعيض آميز و كامال شفاف و روشن باشد. در واقع بـا توجـه   اصول تبعيض آميز مي

روند جابجايي وسايل نقليه باشـد و بـه عنـوان     به قوانين آزادي جابجايي، قوانين مناطق كم انتشار نبايد باعث اخالل در

ناقض اين قوانين شمرده شود. از نظر قوانين اتحاديه اروپا، مناطق كم انتشار به عنوان بزرگترين مـانع بـراي تجـارت در    

ي بـه  طي اجراي اين مناطق نيز كمك زيادباشد اما با توجه به رعايت موارد زيست محيكشورهاي عضو اين اتحاديه مي

  مت جوامع خواهد نمود.سال

استانداردهاي تعيين شده بايد تحت استانداردهاي يورو اجرا شوند. بدين مضمون كـه اجـراي اسـتاندارد    ، به عبارت ديگر

 بهبـود اجـازه   PMاتحاديه اروپا باشد كه البته گزينه استاندارد براي  3بايد تحت استاندارد يورو  PMبراي آالينده  3يورو 

راي داده شود مسلما بايد اسـتانداردهاي يـورو بـراي آنهـا      DPFدهد. اگر به استفاده از فيلترهاي مي را DPFفيلترهاي 

  حتما رعايت شود.

از قـوانين تعيـين    يـت فراوان با كميسيون اتحاديه اروپا اعالم نمودند كه بايد معاف بحث هايشبكه ترانزيت اروپا پس از 

ود. با توجه به تعداد زياد وسايل نقليه تجاري مـورد اسـتفاده ايـن شـبكه و     شده براي مناطق كم انتشار در نظر گرفته ش

توان قوانين را بـراي خودروهـاي   رسد نميي كليدي اروپا به نظر ميهااتوبانهاي بزرگراهي و همچنين استفاده از شبكه

و  هـا اتوبـان عبوري اين شبكه اجرا نمود و يا اينكه الزم است با بازنگري، قوانين را بصورت ديگري بـراي آنهـا و حتـي    

  شبكه راهي در اروپا در نظر گرفت.

كشورهاي اروپـايي  از طرف ديگر اطالعات كامل و الزم در مورد مناطق كم انتشار بايد بصورت يكسان و موجه در تمام 

ريزي براي عبور از ايـن منـاطق   اطالع رساني شود تا كليه كاربراني كه در مناطق كم انتشار رفت و آمد دارند و يا برنامه

دارند به كليه قوانين و مقررات اين مناطق آشنايي داشته باشند. كليد اصلي اين اتفاق، شبكه اطالع رساني محيط زيست 

تواند كمك ديگري باشـد  باشد. اطالع رساني براي كميسيون اروپا ميايت اصلي اين شبكه مي) و وبسLEEZENاروپا (

  رسد.نمي   رسد اين راه كمك سريع و چندان خوبي به نظرتا از آن طريق قوانين به اطالع همگان برسد ولي به نظر مي
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ابالغ شود تـا هـر شـهر و يـا منطقـه       هايي كه به صورت كشوري هستنددر خصوص اطالع رساني، قوانين بايد به طرح

  رساني نمايد. ف شده براي اتحاديه اروپا بروزهاي تعريقوانين خود را با آن مطابقت داده و با توجه به استاندارد

هاي گسترده در هلند در نظر گرفته شده بود شامل اطالع رساني DPFطرح  يهاي مالي كه براي اجرابطور مثال كمك

مالي در نظر گرفته شده با توجه به حجم و درخواست كاربران كافي نبود، عالوه بـر اينكـه    هايكمكنشد. بدين ترتيب 

هاي اخير پارلمان اروپا، سهامداران هيچ كمك مالي ديگري نيز از قبل براي اين طرح در نظر گرفته نشده بود. در مشاوره

مطابق با استاندارد هاي اروپا ارائه نمودند ولي اين طرح  خودرو پيشنهاد خود را براي ايجاد يك منطقه كم انتشار گسترده

با ديد باز و در نظر گرفتن شرايط كليه نقاط اين قاره و كشورهاي ديگر تهيه نشده بود. واقعيت اين اسـت كـه در حـال    

حرك شـهري نيـز   باشند. طرح نهايي و اقدام آخر اتحاديه اروپا براي تحاضر اين طرح ها در سراسر اروپا در حال اجرا مي

  "يك الگوي واحد براي همه و يا اجراي قوانين از باال به پايين "شود: به يك جمله ختم مي
اجـراي منـاطق سـبز    ها در ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه مطالعه اي در اين راستا شروع شده تا بهترين راه حل

تر اين نقاط را هاي تازهوند تا بتوان با ارائه رويكردها و راه حلانتشار) مد نظر قرار بگيرند و جمع آوري شاروپا (مناطق كم

  بيشتر و بهتر به هم متصل نمود. يكي ديگر از اين پيشنهادات استفاده از شبكه محـيط زيسـت بـراي جمـع آوري ايـن     

  ها و اطالعات بوده است.داده

 آلودگي هوا انتشاراقدامات مكمل مناطق كم 4

براي اين مناطق دو جنبه در نظر گرفته شده است. اول اينكه اقداماتي خاص براي حمايت از در خصوص اقدامات مكمل 

مناطق كم  بروزرساني. دوم اينكهمالي براي اجراي طرح  هايكمكمانند در نظر گرفتن  اين مناطق در نظر گرفته شود.

فيت هوا، بهبود حمل و نقل عمومي، كاهش انتشار ابزاري براي محدود سازي نيستند اما به عنوان بخشي از استراتژي كي

باعث ايجاد تعادل و تناسب بين كيفيت هوا و منابع آلوده  ،ي صنعتي براي آلودگي هواهاشركتترافيك، ممنوعيت برخي 

كنند كه حالل تمام مشكالت مربوط به آلـودگي آب  انتشار به مانند جادو عمل نميشوند. بطور كلي مناطق كمكننده مي

  باشند.ترين بازو براي مبارزه با آلودگي و كيفيت بد هوا ميباشند اما در حال حاضر قويو هوا 

 آلودگي هوا انتشارخاص به منظور حمايت از مناطق كم اقدامات 4.1

     انتشار را در خود اجرا نمودند، اقدامات خاصي را در جهـت حمايـت و موفـق شـدن     مناطق كمطرح بيشتر كشورهايي كه 

رايي اين مناطق در نظر گرفتند اما در اين ميان كشورهايي مانند سوئد و انگلستان نيز بودند كه خـود را بـه   هاي اجطرح

تشبيه كرد  هويجرا مي توان به  حمايت هاعنوان استثنا بيرون از اين اقدامات قرار دادند. البته اين بدان معني است كه 

بـر   چماقانتشار به مانند اجرايي مناطق كم يسياست هامايد ولي نكه بيشتر مردم و كاربران را به سمت خود جلب مي

  شود.سر آنها اعمال مي
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 كشور دانمارك 4.1.1

از  %30در نظر گرفته شده است. ايـن كمـك حـدود     بروزرسانيدر كشور دانمارك يك طرح كمك براي بهينه سازي و 

يورو). كل بودجه در نظـر گرفتـه    2013معادل كرون دانمارك  15000دهد. ( حداكثر هاي هر كاربر را پوشش ميهزينه

نيز  2010ميليون كرون دانمارك بوده است. از سال  60ميالدي حدود  2009تا سال  2004شده براي اين طرح از سال 

كنند كـاهش ماليـات در نظـر گرفتـه شـده      يورو براي خودروهايي كه از فيلتر استفاده مي 134كرون معادل  1000مبلغ 

  است.

 مانكشور آل 4.1.2

 330در اين كشور در نظر گرفته شد كاهش ماليات تـا مبلـغ    DPFتنها آيتمي كه جهت تشويق بكارگيري از فيلترهاي 

  ي مالي كه براي طرح مناطق كم انتشار در نظر گرفته شده عبارتند از:هاحمايتيورو بوده است. ساير 

سال سـن داشـتند در    9اجرا شد و در آن خودروهايي كه بيش از  2009طرح ملي كه از ژانويه تا آگوست سال  •

دستگاه اعالم شده است. آالينده  1,950,000يورويي از رده خارج شدند. تعداد اين خودروها  2500قبال كمك 

كمتـر از   ٢CO 20%نـده  و از نظـر آالي   %99-%74هاي خروجي از خودروهـاي جديـد جـايگزين شـده بـين      

خودروهاي قبلي بوده است. كشورهاي ديگر اروپايي نظير انگلستان، اتريش، فرانسه و اسپانيا نيز طرحـي نظيـر   

 اين را در كشورهاي خود اجرا نمودند.

ي اين كشور براي خودروهايي كه از سيستم فيلتر استفاده نموده بودند كمتـر  هااتوبانهاي اخذ شده در عوارض •

 اير خودروها بوده است.از س

هاي مختلف استاندارد يورو استفاده نموده اند متغير بـوده  نرخ ماليات بر جاده نيز براي خودروهايي كه از كالس •

ي با نرخ بهره كمتر را براي كاربراني كه خودروهاي برقـي  هاواماين كشور KFW بانك ان مثال است. به عنو

يورو برآورد شده  8500ها تا حداكثر نظر گرفته است. طبق برآوردها هزينه را بخرند در  5داراي استاندارد يورو 

  گردد.يورو بازپرداخت اضافي حاصل مي 4250-2550 و بازپرداخت دو ساله مبلغي بين  %1,5كه با نرخ بهره 

 كشور ايتاليا 4.1.3

ن وجود دارد كمك مالي تا حدود انتشار در آشده براي نقاط شمالي كه مناطق كمهاي امضا در اين كشور طبق توافقنامه

هـاي كـم درآمـد نيـز     براي كاربران در نظر گرفته شده است. همچنين براي خـانواده  DPFهاي نصب فيلتر هزينه 30%

  تسهيالتي در اين خصوص در نظر گرفته شده است.

  كشور هلند 4.1.4

نمايند در نظر تر كمك ميهواي پاكيزههاي مالي قابل توجهي براي كاربراني كه با نصب فيلترها به در اين كشور كمك

      ريـزي شـده بـه كـاربران ارائـه      بسته به نوع تسهيالتي كه در شهرهاي مختلـف برنامـه   هاكمكاين  گرفته شده است.

  گردد.مي
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 كشور نروژ 4.1.5

  در نظر گرفتن كمك مالي براي تهيه خودروهاي جديد در اين كشور در دست اقدام بوده است.

  كيفيت هوااجراي استراتژي  4.2

همانطور كه در مطالب باال عنوان شد هيچ شهر يا شهرستاني در كشورهاي اروپايي بدون آنكـه داراي برنامـه عمليـاتي    

انتشار در حوزه خود اجرا نمايد. در اين گزارش سعي نداريم تا بـه  منطقه كم تواندنميبراي بهبود كيفيت هواي خود باشد 

تي اجرا شده در مناطق مختلف سر بزنيم و تحقيق و تفحص خاصي انجام دهـيم. امـا   هاي عملياعنوان بازرس به برنامه

مثـال  سعي شده در مطالب آينده بخشي از اقدامات صورت گرفته براي شهرهاي مخالف را براي شما عنوان نمائيم. اين 

  اند.بندي شدهانتشار دستهمختلف مناطق كمسطوح بر اساس  ها

  شهر برلين در كشور آلمان 4.2.1

  
باشـد. هـدف ايـن طـرح     مي هوا با توجه به ترافيك شهري، طرح جامع حمل و نقلقدم دوم در برنامه استراتژي كيفيت 

از  طي مسيرها در مركز شهر و حـدود   %20تنها  بطوري كهكاهش ترافيك و تغيير شكل و مكان (مدل) آن بوده است. 

رود تا از انتشـار آالينـده   . با انجام اين طرح انتظار ميشوديانجام م هاماشيناز طي مسيرها در ديگر مناطق توسط  40%

تـوان بـه اسـتفاده از    از جمله موارد ديگر مـي  .هاي منتشر شده از غير اگزوز كاسته شودهاي ناشي از اگزوز و نيز آالينده

ي مختلف حمـل  هاناوگان) براي  مختلف يوروو تنظيم معيارهاي انتشار ( استفاده از استانداردهاي  هاي جايگزينسوخت

  و نقل شهري اشاره كرد.

 در كشور آلمان 11استان بادن ورتمبرگ 4.2.1.1

تـوان  شهري در نظر گرفته شده است. از جمله اقدامات در دست اقدام مـي هاي انتشار براي كل محدودهطرح منطقه كم

  به موارد زير اشاره نمود:

 ي آلودههانخياباممنوعيت رفت و آمد وسايل نقليه سنگين مخصوصا در  - 1

 كاهش ترافيك در مناطق شهري - 2

                                            
١١- Baden-Wurttemberg 
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 هاي كمربندي براي عبور و مرور بهتري شرعي و همچنين احداث جادههاخيابانها و گسترش جاده - 3

 ايجاد محدوديت سرعت براي خودروها - 4
 نظارت بر روند سرعت توليد خودرو - 5

 هانظارت بر قوانين پاركينگ - 6

 گسترش شبكه حمل و نقل راه آهن افزايش استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي  و - 7

هاي محيط نظارت بر ساخت و سازهاي مجاز و جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز كه باعث توليد آالينده - 8

 شوند.زيستي مي
  كشور هلند 4.2.2

در دسـت اقـدام دارد. طـرح    وزارت محيط زيست كشور هلند يك برنامه گسترده براي كيفيت هوا را مطابق جدول زيـر  

باشد. اين اطالعات مربوط به زمان اجراي برنامـه و دريافـت   انتشار بخشي از يك طرح ملي در اين كشور ميكممناطق 

  اطالعات بوده و مسلما تاكنون دچار تغييرات شده است.

  
  طرح ملي كنترل كيفيت هوا در كشور هلند  4.1شكل 

 شور هلندشهرهاي ك 4.2.3

  توان به موارد زير اشاره كرد:از جمله اقدامات انجام شده در شهر دلفت اين كشور مي

 ي با گاز طبيعيهااتوبوساستفاده از  - 1
 مديريت حمل و نقل و ترافيك شهري - 2

 فرهنگ استفاده از دوچرخه و وسايل حمل و نقل عمومي ءارتقا - 3
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 تاثير كيفيت هوا 5

هاي اجرا و تنوع جزئيات نشان از تنوع طرح هاروشگردد. منابع، كيفيت هوا ارائه مي اي از تاثيرات در اين بخش خالصه

باشـد و بـا در نظـر    انتشار دارد. هر كدام از اين مناطق براي خود داراي سناريو و شرايط خاصي ميشده براي مناطق كم

  انتشار نظارت نمود.رايط مناطق كميد بر نحوه اجراي شگرفتن شرايط جغرافيايي و اجتماعي و حاكميتي كشورها با

توان از آنها استخراج كرد اين است كه بهبود كيفيت هوا در همه آنها احسـاس شـده و   كه بصورت مشترك مينكته اي 

  به عنوان تيتر اصلي بدان اشاره شده است.

و  10PMهـاي  آالينـده هـاي ديـزل از كـاهش    همانطور كه در مقدمه گزارش نيز اشاره شد كاهش ذرات معلق و آالينده

5.2PM  باشـد.  قابـل تامـل مـي    گزارش هـا باشد. اين مساله تنها پس از بررسي تعداد اندكي از تر ميبراي سالمتي مهم

تاثير بيشتري بر منـاطق كـم انتشـار     10PMو ذرات كربن سياه به نسبت ذرات  2.0PMو   5.2PMهاي ميزان ذرات آالينده

هاي خروجي از اگزوز خودروهـا و تغييـر كيفيـت هـوا در منـاطق      توان بر كنترل آاليندهتاثير اين مساله را مي .گذاردمي

توان اذعان نمود كه كربن سياه بر روي كيفيـت هـوا تاثيرگـذار    مختلف احساس نمود. بر طبق مشاهدات انجام شده مي

  باشد.بر كيفيت هوا مي  2NO اثير آاليندهبسيار بيشتر از ت  5.2PMو  10PMهاي است. تاثيرات آالينده

سر و صدا، ترافيك و يا دي اكسيد كربن به عنوان تاثيرات مناطق كم انتشار تاكنون گزارش نشده است. به نظر كاهش  

رسيد مناطق كم انتشار باعث كاهش حجم ترافيك شوند ولي در عمل هيج گزارشي در اين خصوص دريافـت نشـد.   مي

تنها استثنا در اين خصوص شهر ميالن در ايتاليا بود كه هم داراي كاهش ترافيك بود و هم كاهش آلودگي هوا. شـواهد  

كه ممكن است باعث كاهش حجم ترافيـك در ايـن    تعداد خودروي توليد شده در شهر مونيخ حكايت داردكمتر از ثبت 

شهر شود. البته اين شرط را نيز بايد در نظر گرفت كه اين كاهش درخواست خودرو در شرايط اقتصـادي سـال مـيالدي    

  بوده است. 2009

ق كم انتشـار  ها، تعداد خودروها و وسعت مناطق كم انتشار از عوامل اصلي اثرگذار بر كيفيت هواي مناطاستاندارد آالينده

ي منطقه اي هواي آن ناحيه نيز نقش اصلي را در وضعيت آب و هوايي آن بازي هاويژگيمي باشند. البته خصوصيات و 

  كند.مي

  باشند. اند كه هر كدام نقاط مثبت و منفي خود را دارا ميجنبه مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته 4اثرات كيفيت هوا از 

  باشند:اين اثرات بصورت زير مي

 نظارت بر كيفيت هوا 5.1
شود تا تاثير واقعي در مناطق مخصوص و مشخص بصورت دقيق اندازه گيري شود. از جمله نكـات  اين نظارت باعث مي

مهم اين است كه تاثيرات آب و هوا بايد هم در داخل و هم در خارج از مناطق كم انتشار مورد ارزيـابي و مشـاهده قـرار    

از تاثيرات اين مناطق اين است كه بر مناطق همسايه خود كـه محـدوديتي در آنهـا نيسـت نيـز      بگيرد. با اين حال يكي 

كننـد، از  باشند در آن مناطق رفـت و آمـد مـي   بدين شكل كه خودروهايي كه داراي استاندارد باالتري مي اثرگذار باشند.

توان بـه  باشد. از ديگر مواردي كه ميخواهند كرد كه اين از اثرات جانبي مناطق كم انتشار مي عبورمناطق همسايه نيز 
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باشد كه اين امر هنوز به عنوان يك عامل اثرگذار خود را نشان نداده ي بزرگ ساختماني ميهاسايتآن اشاره كرد ايجاد 

  است.

 كيفيت هوا و يا مدل انتشارمدلسازي  5.2
هاي آماري تكيه دارد ( مانند كاهش آماري برخـي از  هوا بيشتر بر دريافت اطالعات كتبي و دادهنتايج مدلسازي كيفيت 

باشـد و  حدس و گمان از توليد خودروها و خروجي گازها از اگزوز آنها مـي مبناي ها). توليد ذرات آالينده بيشتر بر آالينده

تـوان بـه آن اشـاره كـرد ايـن اسـت كـه        دي كـه مـي  ها وجود نـدارد. از جملـه مـوار   قطعيتي در خصوص مقدار آالينده

باشند بطور قطعـي محاسـبه   هاي يورو را نيز دارا ميكه آخرين استانداردها توسط خودروهايي استانداردهاي توليد آالينده

و  باشد و نه شرايط محيطيباشد بر اساس تحقيقات كارخانه هاي توليدي ميشوند و اطالعاتي كه از آنها موجود مينمي

  شوند.زندگي شهري كه اين خودروها در آنها استفاده مي

 تست توليد آالينده ها توسط خودروها 5.3
اين تست خودروها بر اساس زندگي واقعي و شرايط محيطي واقعي شبيه سازي مي شود. آالينده هاي خروجـي از آنهـا   

  مي تواند بر شرايط واقعي قانون گذاري اثرگذار باشد.

  تركيب ناوگان 5.4

هاي رنگي ملي كه در برچسبتوان بر اساس را ميسازي آنها و همچنين نوع بهينهاستانداردهاي وسايل نقليه ثبت شده 

باشد كه بـه نوبـه   ارزيابي نمود. اين يكي از اثرات مثبت اجراي قوانين مناطق كم انتشار مي شودميشيشه جلو چسبانده 

  خود باعث افزايش و بهبود كيفيت هوا گردد.

 ايش نتايج كيفيت هوانم 5.5

هـاي مختلـف در خصـوص كيفيـت هـوا در      ها و ارزيابياي از بررسيشود خالصهجداولي كه در زير به آنها پرداخته مي

باشد. ذكر اين نكته ضروري است كه اين نتايج با مشاهده وضعيت كيفيـت هـوا در نقـاط داخـل و     مناطق كم انتشار مي

  ين نتايج بصورت ساالنه آورده شده است.خارج مناطق كم انتشار بوده است. ا

هاي باالتر يورو گزارش شده است. ضمن اينكه با اين نتـايج  در تمامي اين مناطق استفاده از خودروهاي داراي استاندارد

  تر يورو كاسته شده است. شود كه از تعداد خودروهاي داراي استانداردهاي پايينمشاهده مي

توان براي اين بهبود به آنها اشاره بود كيفيت هوا گزارش شده است. از جمله عواملي كه ميبه ،در همه مناطق كم انتشار

، گزارشـات آب و هـوايي و   هامعافيتنمود تعداد و نوع وسايل نقليه، تركيب ناوگان عبوري، نحوه انطباق علت و معلول، 

  باشد.توپوگرافي مناطق مختلف مي

بطـور   10PM، آالينـده   %10تـا   %1,5بـه ميـزان    2NOهاي آماري دريافتي كاهش در مقادير آالينـده  داده بهبا نگاهي 

  %15تـا   5.2PMو آالينـده   %15، براي كربن سـياه كـاهش    % 0تا  12و متوسط ساالنه بين  %0تا  17متوسط روزانه از 

  باشد.مي
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، %20تـا   %2از  xNOبوده اسـت. خروجـي هـاي     %10تا  1,5از  2NOسازي، غلظت آالينده هاي مدلبر اساس ارزيابي

هاي ويژه براي ديگـر  است. ارزيابي كاهش داشته %10تا  %0,2و متوسط ساالنه از  %18تا  %5از  ، روزانه 10PMآالينده 

  .%9تا  %2,5بين  0,2PM و غلظت آالينده %3,5به ميزان  5.2PMباشد: آالينده آالينده ها بدين شكل مي

  
  افزايش كيفيت هوا بر اساس مشاهدات آماري  5.1شكل 

  
  كيفيت هواي مناطق كم انتشار بر اساس مدلسازي  5.2شكل 
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  هاي كيفيت هواتوضيحات داده 5.6

هـاي  انتشار با يكـديگر متفـاوت باشـد. داده   رود كه نتايج حاصل از مناطق كمگفته شد اين اتظار ميهمانطور كه در باال 

باشد. به عنوان مثـال  در اين خصوص ارائه شده است كه اين خود ناشي از تعداد زياد مناطق كم انتشار مي زيادي آماري

بكاهنـد،   2NOاز ميـزان آالينـده    بدين وسيلهادند تا مناطق كم انتشار در كشور آلمان وسايل نقليه سبك را هدف قرار د

اجراي فـاز دوم منـاطق    رود باانتظار ميباشند. ه هدف وسايل نقليه سنگين ميواين در حالي است كه در كشور هلند گر

  .حاصل شودها بهبود در ميزان آالينده 2010كم انتشار در سال 

ها (كاهش) باعث تاثيرات قوي است كه تغيير كوچك در يكي از آالينده توان به آن اشاره كرد ايناز جمله نكاتي كه مي

هـا بايـد بـا    گردد. با اين تفاسير اعالم درصد هر كدام از آالينـده هاي آماري باال ميدر ميزان كيفيت هوا با توجه به داده

توانـد بـه در نظـر گـرفتن     يمـ  2NOدر ميزان متوسط سـاالنه آالينـده   همراه باشد. تغييرات نسبتا كوچك دقت فراواني 

  محدوده وسيعي از خودروهاي سبك شود.

بر روي خودروهاي سبك و  DPFنصب فيلترهاي با دهند كه در برلين و هانوفر ( دو شهر كشور آلمان) آمارها نشان مي 

خودروهـاي   از مناطق كم انتشـاري كـه تنهـا    2NOتاثير بيشتري روي آالينده هدف قراردادن اين گروه از وسايل نقليه 

  شود.اند، ديده ميسنگين را هدف قرار داده

يكي ديگر از نكات قابل توجه اين است كه هر چقدر ميزان و طيف خودروهاي هـدف بيشـتر باشـد در مقـادير آالينـده      

xNO  هـاي  و استفاده از سيستم فيلتـر  رسانيبروز. از طرف ديگر مشاهده خواهيم كردكاهش بيشتري راDPF   بـر روي

   .خواهد بود 2NOباعث كاهش در مقادير ، 3خودروهاي سبك يورو 

هاي هدف ما شامل تعداد بيشتري از وسايل نقليه باشد مي توانيم شاهد كاهش در مقـادير  گروه زماني كهديگر  سوياز 

  نيز باشيم. PMآالينده 

انتشـار تـاثير   د از اثرات مناطق كمتوانميو كند كشور هلند به شدت با مقادير و غلظت زياد آالينده دست و پنجه نرم مي

زيـرا بيشـتر   بـوده اسـت.    2008بسيار بيشتر از سـال   2000انتشار تاثيرشان در سال مناطق كمتوان گفت كه مي پذيرد.

  اند.) بوده2و  1، 0خودروها داراي استاندارد قديمي تر يورو ( يورو 

باشـد كـه   انتشار اجرا شده در شهر ميالن كشور ايتاليـا مـي  ره كرد منطقه كمتوان به آن اشايكي از موارد استثنا كه مي 

  ها در اين شهر شده است.باعث كاهش ترافيك و كاهش حجم و غلظت آالينده

منـاطق  سختي رصد اطالعات در داخـل  انتشار و بدليل تراكم باال در مناطق كمشهر برلين در كشور آلمان،  خصوصدر 

سعي شده اسـت  از ديگر عوامل و فاكتورها انتشار اثرات مناطق كمجدا نمودن جهت شيه كنار آنها، مناطق حاكم انتشار و

گفتني است حجم آمار و اطالعات دريافت شده بـه دليـل تغييـر در     .كه اطالعات منابع بصورت تفكيك شده تهيه گردد

 باشد.ميزان حجم ترافيك زياد مي

كـه خالصـه آنهـا را بصـورت زيـر       پرداخته شده است xNOمناطق كم انتشار بر آالينده  سه مطالعه مختلف به تاثيردر 

  نمائيد.مطالعه مي
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براي خودروهاي سنگين داراي  xNOآالينده  ضرايب دهد كه مقاديرنشان مي ،اولين مطالعه كه در كشور هلند انجام شد

   توليـدي توسـط اسـتاندارد     2NOكمتر از مقادير فرض شده براي اين آالينده بـود. ميـزان آالينـده     5و  3استاندارد يورو 

          3در اسـتاندارد يـورو    هدهـد. ميـزان ايـن آالينـد    را نشان مي 2CO g/kg 10تا  2COg/kg  3,5بين  از افزايش  5يورو 

بوده است. اين كاهش كيفيت هوا را با توجه بـه اسـتانداردهاي تعيـين شـده      2CO kgg/ 13تا  2COg/kg  9-8بيناز 

 دهد.توسط اتحاديه اروپا نشان مي

تحقيـق   .شدكاهش خواهد دادانتشار را نسبت به آنچه از استانداردهاي يورو تصور ميكماين موضوع انتظارات از مناطق 

 2NOاثر منفـي بـر روي   انتشار مناطق كمطرح وني بود بر اين مدعا كه ام شد و يك چالش قاندوم در هانوفر آلمان انج

. تحقيقات در شهرهاي برلين و هانوفر نشان دهنداوليه را افزايش مي  2NO بروز شده DPFخواهد داشت زيرا فيلترهاي 

وجود خواهد داشت. بدترين  2NOعامل امكان تاثير مثبت مناطق كم انتشار بر ميزان غلظت آالينده  3داد كه با تركيب 

 هاي زير خواهد بود:توان به دست آورد به شكلانتظار و نتيجه اي كه مي
اوليـه بـه    ٢NOبا امكـان كـاهش آالينـده     3بر خودروهاي سبك داراي استاندارد يورو  DPFنصب فيلترهاي  -

   %30ميزان 

 از خودروهاي سنگين. %60براي   ٢NOنصب فيلترهاي آالينده  -

 ها در مناطق كم انتشارآالينده %10كاهش  -

ا اين تفاوت كه خودروهـاي  گويد تحقيقات صورت گرفته در برلين صحيح است بتحقيق سوم كه در هلند انجام شده مي

 باشند. 4ون داراي استاندارد يورو 

 انتشار حاالت مختلف از مناطق كم 5.7

ها و همچنين بهبود انتشار باعث بهبود در ميزان آاليندهايجاد مناطق كمهاي قبلي هم گفته شد طور كه در قسمتهمان

هاي تعيين شـده در  ، كه قوانين و استانداردباشدمي 2فاز گردند. البته بيشترين تاثير اجراي اين مناطق در كيفيت هوا مي

تفـاوت زيـادي    1رود تاثير در كيفيت هوا در اين مناطق به نسبت اجراي فـاز  باالترين سطح خود قرار دارند و انتظار مي

ـ    مناطقي كه قوانين سختداشته باشد.  ه نسـبت  تري را در فازهاي اول خود اجرا نمودند داراي كيفيـت هـواي بهتـري ب

خواهند شود تا كاربراني كه ميبودند. با اين حال اجراي درست و پلكاني قوانين باعث مياجراي فاز اول در ديگر مناطق 

از اين مناطق استفاده نمايند خود را با شرايط بهتري با قوانين وفق دهند و قبول شـرايط و قـوانين بـه يكبـاره برايشـان      

شـود،  مـي  نهـا اجـرا  با توجه به اسـتانداردها و قـوانيني كـه در آ    در هر موردانتشار منباشد. اثرات اجراي مناطق كسخت 

ها بـا توجـه بـه    شود و مقايسه آن با ميزان انتشار آن آاليندههايي كه از وسايل نقليه منتشر ميهمچنين آزمايش آالينده

هايي بپردازند كه تاثيرات مثبت بيشتري بـر  استانداردتصويب شود تا سياستگزاران با ديد بازتري به ، باعث ميهااستاندارد

تري به كيفيت هوا در تواند بطور موثربراي وسايل نقليه سبك مي  2NOنصب فيلترهاي آالينده مناطق كم انتشار دارند. 

  انتشار كمك نمايد. مناطق كم

بطور مثال اگر هنوز هـم از  دي بستگي دارد. دعانتشار جديد، به عوامل متاطق كمهاي مننتايج آزمايشات بر روي آالينده

در شـود،  هستند در ناوگان وسايل نقليـه اسـتفاده مـي    3هاي كمتر از يورو وسايل نقليه باري سنگين كه داراي استاندارد
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، كمتـر بـه كـاهش در ميـزان     5داراي اسـتاندارد يـورو   هاي جديد براي وسايل نقليه سنگين باري هنتيجه عوامل آاليند

اگر تعـداد وسـايل نقليـه سـنگين كـه بـا       شوند. مربوط مي 3هاي كمتر از يورو هاي وسايل نقليه داراي استانداردآالينده

و فقط همين گروه مورد هدف مناطق كم انتشار نيز زياد باشد  ،اندشده بروزرساني  2NOفيلترهاي افزايش دهنده آالينده 

اوليه كمتر از ميزان به دست آمده در شـهر   2NOت كه ميزان انتشار آالينده توان گفدر آن صورت مي ،باشندقرار گرفته 

   مثبت خواهد بود. (به عنوان مثال) برلين

بـا   بيشـتري منتشـر مـي نماينـد     2NO در كشور هلند كمك مالي زيادي براي تعويض اين گونه فيلتـر هـا كـه آالينـده    

    .در نظر گرفته شده است نمايندرا منتشر مي كمتريفيلترهايي كه آالينده 

براي انجام اين كـار بايـد   انتشار مورد ارزيابي قرار بگيرد. اجراي منطقه كم اثراتبطور جداگانه الزم است تا  در هر شهر 

ها همخواني داشته باشـد و مـنعكس   آيد با واقعيتهاي مناطق به دست ميدر نظر داشت آمار و اطالعاتي كه از آالينده

  كننده واقعيات باشد. 

ايـن   گـردد. و در حال حاضر در اروپا و آمريكا بر روي وسايل نقليه نصب مي انجام شده  2NO بهينه سازي آاليندهفيلتر 

شـود تـا   اعـث مـي  اين اقدام ب باشد.يچ در حال استفاده ميونوع فيلتر به عنوان استاندارد اجرايي در منطقه كم انتشار نور

 بروزرسـاني اوليـه باشـد.     2NOبيشتر از انتشار آالينـده  در وسايل نقليه سبك،   xNO هايميزان انتشار آاليندهكاهش 

 شود نصب و راه اندازي شود.بايد با دقت و با توجه به نوع وسيله نقليه و نوع رانندگي كه با آن وسيله مي  xNO آالينده

اگر اتحاديه شود. باشد و معموال به همراه اين فيلترها نصب ميمي DPFهاي تر از فيلترآالينده گراناين نوع بروزرساني 

بـا  هاي يورو انجـام پـذيرد.   نيز بايد تحت استاندارد بروزرسانينيز به توافق برسد، اين نوع  بروزرسانياروپا براي اين نوع 

هاي يورو) بايد با دقـت و  ها تحت استاندارديد ( تعريف بهينه سازيرسد تعريف هر نوع استاندارد جداين حال به نظر مي

كي از اقدامات انجام شده مـدلي اسـت كـه در كپنهـاگن     ياستفاده و كاركرد درست در وسايل نقليه انجام پذيرد. بر پايه 

ود. بر اين اساس به نظر انتشار ببر پايه مدل آلماني طرح منطقه كمو  2NOدانمارك بر اساس اندازه گيري براي آالينده 

بر روي وسايل نقليه سنگين بتوان به نتايج بهتري دست يافت. نصب اين فيلترها تاثير خـوبي   DPFرسيد با نصب فيلتر 

را افزايش دادند كه ايـن خـود نشـان دهنـده ايـن       2NOداشت ولي برخي از اين فيلترها آالينده  PMبر كاهش آالينده 

اوليه را كاهش دهند كه اين خود استاندارد تهيه شده اتحاديه اروپا را  2NOمطلب بود كه اين فيلترها نمي توانند آالينده 

را در  تـر داشـتند تـاثيرات مثبتـي    هاي پـايين كند. با اين حال نصب اين فيلتر بر روي خودروهايي كه استانداردنقض مي

گـذاري  انتشـار بـا سـرمايه   ر آمستردام نشان داد كه منطقه كماز خود نشان داد. البته يك تحقيق د 2NOكاهش آالينده 

  يرات مثبت قابل توجهي داشته باشد.تواند تاثروي خودروهاي الكتريكي مي

  

  

  

  



 

 

    29                                                                                     

      

  جلد اول -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

 ها  هزينه 6

  بندي نمود: گروه عمده تقسيم 4توان به انتشار را ميهاي اجراي مناطق كمهزينه

 هاي پياده سازي و اجراهزينه - 1

 انتشاراربران براي هماهنگي با مناطق كمهاي كهزينه - 2

 و سالمتهاي اجتماعي هزينه - 3

 هاي تكميلي و محاسبات آماريهزينه  - 4

هـاي خـود پرداخـت نمودنـد.     هاي اجراي آن را نيز در دورهبطور كلي مقامات محلي اين طرح ها را اجرا نمودند و هزينه

ي خود احتياج پيـدا نماينـد كـه ايـن هنـوز مـورد       هادولتهاي مالي امكان دارد كه براي ادامه طرح هاي خود به كمك

البتـه   .( به عنوان طرح ملـي)  هاي اجرا براي سطح كشور نبودندهايي كه ذكر شد هزينهبررسي قرار نگرفته است. هزينه

اي هـا بصـورت شـهري و منطقـه    هاي آن كمتر از اجـراي طـرح  هاگر قرار باشد تا يك طرح بصورت ملي اجرا شود هزين

هـا بصـورت   شويم كه هزينهخواهد بود. زيرا هر شهر مشكالت خاص خود را دارد كه با وارد شدن در جزئيات متوجه مي

  صعودي افزايش خواهند يافت.

شـوند. در كشـور هلنـد    محسـوب مـي  انتشار، درآمدها به عنوان بودجه شهر هاي مناطق كماز نظر درآمد از محل جريمه

  شود و نه به حساب بودجه و درآمد شهرها.مد اين مناطق به خزانه داري ملي كشور واريز ميآدر

شود. يك هسته مركزي در جهت به اشتراك گذاشتن تجربيات و در كشور سوئد اين طرح با همكاري سه شهر انجام مي

را به دست گرفت. يك هماهنگي خوب در جهت رهبـري و بدسـت    اخذ تصميمات اساسي تشكيل شد و نظارت بر امور

انين بصورت كامل و يكسان در اين سه شهر اجرا شود. اين امكـان  وگرفتن مديريت ترافيك تشكيل شد و سعي شد تا ق

شـهر  وجود داشت كه يك شهر به تنهايي نتواند خود را با قوانين خود و متفاوت با ديگران هماهنگ كند. البته براي هـر  

  هاي استاندارد جداگانه در نظر گرفته شد.برچسب

  نها مي توان به موارد زير اشاره كرد:آدر اين ميان مشكالتي نيز وجود داشت كه از جمله 

 نگرش منفي در بين بخشي از همكاران سازماني  - 1

 اي سوئد كه باعث اتالف وقت و صرف انرژي زياد شد.عدم هماهنگي سازمان راه و جاده - 2

 هاي سيستم اجراييو دسته بندي قوانين و ايجاد يك قانون واحد و نوشتن و اجراي آن به تمامي قسمت پردازش - 3

 رسيدند.گيري در خصوص استانداردها و فيلترهاي كه بايد به تايد متخصصان ميبررسي و تصميم - 4
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 سازي و اجراي طرحهزينه دولت در جهت پياده 6.1
سازي و اجرا به متغيرهاي مختلفي بستگي هاي پيادهي بهتر خواهد شد. هزينهاجراي بهتر قانون، باعث ايجاد كيفيت هوا

  :دارد

 ؟مكانيزه و خودكاريا  انسانياجراي  -

 همه وسايل نقليه يا فقط وسايل نقليه سنگين؟ -

 وسعت منطقه و ...... -

اي بسـيار  نظـارتي هزينـه  ي كنترلـي و  هـا دوربينتوان به آن اشاره كرد اين است كه استفاده از از جمله مواردي كه مي

  خواهد داشت. انسانيتر از اجراي سنگين

هاي كمتري را در بر دارد ولي اين خود بستگي به اين دارد كه نيروهاي پليس و بازرسان و حضوري هزينه انسانياجراي 

  شوند.به چه شكل ساماندهي مي

هزار نفر هزينه اجرايي در  200جمعيت متوسط  اين سيستم در كشور هلند نشان داد كه براي يك شهر با انسانياجراي 

گردد كه با افزايش يورو  برآورد مي 75000هاي اجرايي ساالنه در حدود هزار يورو خواهد بود.  متوسط هزينه 100حدود 

ورو هزار ي 50-10هاي نظارتي هزينه اي بين يابد. اجراي دوربينها افزايش ميجمعيت و افزايش ابعاد شهرها اين هزينه

  هاي فعلي خواهد بود.بيش از هزينه

هـزار يـورو خواهـد بـود و      60ها در حدود دهد كه اين هزينهها در شهر ادنسه در كشور دانمارك نشان ميبرآورد هزينه

  گيرد.يورو را در بر مي 17000اجراي ساالنه آن هزينه متوسطي حدود 

  ي اجرايي در آن مناطق دارد.هاسياستانتشار بستگي زيادي به ها در مناطق كمدر كل برآورد هزينه

 هاي كاربران وسايل نقليههزينه 6.2
  ي گوناگون سنجيده و دسته بندي شده است.هاروشاطالعات اين بخش در متدها و 

 كشور هلند: 6.2.1

ليون يورو خواهـد  مي 18-15رقمي بين  DPFهاي برآورد شده براي وسايل نقليه جديد و اجراي سيستم فيلتر كل هزينه

مدت استهالك تعيـين   3و  2و نصب سيستم فيلتر براي خودروهاي داراي استاندارد يورو  4بود. بر اساس استاندارد يورو 

. با اينكه ارقام دقيقي در دسـت  باشدمي ميليون يورو در هر سال 2,25 – 1,9سال با هزينه برآورد شده در حدود  8شده 

هزار يورو برآورد شده است. در شـهر ماسـتريخت حـدود     700براي هر شهر چيزي حدود هاي متوسط نيست ولي هزينه

ميليون يورو  2هزار نفر چيزي در حدود  200ميليون يورو و در شهرهاي متوسط هرلين، بردا و .... با جمعيت متوسط  1,5

  براي هر شهر هزينه در بر خواهد داشت.

ميليون يورو خواهد بود و در شهر آمستردام برآوردها رقمـي بـين    3ين رقم در شهرهاي اصلي مانند اوترخت و روتردام ا

  دهند.ميليون يورو را نشان مي 5-8
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 كشور دانمارك: 6.2.2

براي وسايل  DPFو فيلتر  3( استاندارد يورو  2008براي اجرا در فاز اول طرح در سال  DPFهاي نصب فيلترهاي هزينه

ميليون يورو، براي فـاز دوم و   2,5هاي تعمير و نگهداري ساليانه در حدود هزينهميليون يورو و  40نقليه سنگين)  حدود 

هاي سـاالنه تعميـر و نگهـداري در    ميليون يورو و هزينه 43) حدود DPFو فيلتر  4( استاندارد يورو  2010اجرا در سال 

  .خواهد بود ميليون يورو 2,6حدود 

 ها و منافع اجتماعيهزينه 6.3

باشد. نكته قابل توجه اين است كه بـا ايجـاد تعـادل بـين     اين قسمت با تكيه بر اقتصاد عمومي مي مطالب ارائه شده در

ها و دستاوردها، هدف اصلي ارتقاي سالمت اجتماعي بوده است. مطالعات حاضر در دو كشور انگلستان و دانمارك هزينه

اثير قوانين سختگيرانه بـراي جامعـه و يـا دادن    انجام گرفته و ذكر اين نكته ضروري است كه اين مطالعات با محاسبه ت

       ( اگرچه قـوانين سـختگيرانه اثـرات معكـوس بـر كيفيـت و نتيجـه گيـري        درآمد در ارتباط بوده استشار كمامتياز به اق

  .گذارند)مي

البته هـيچ  شغل در جامعه شده است.  1000در كشور آلمان و هلند متاسفانه اجراي اين طرح باعث از دست رفتن حدود 

گيري صحيحي براي از دست دادن يا به دست آوردن شغل در اجراي اين طرح يا عدم اجراي آن وجود ندارد. معيار اندازه

نسبت به دهد كه وضعيت كسب و كار گفتني است كه مطالعات قبل از اجراي طرح در هلند و بعد از اجراي آن نشان مي

  در سطح باالتري قرار داشت.زمان حال 

تـر، سـر و صـداي    تر، شهرهايي جذابهاي قويگيري و محاسبات بهتر بايد ديگر شرايط مانند پشتيبانيبته براي اندازهال

  موارد ديگر را نيز مد نظر قرار داد. كمتر، در دسترس بودن و

  انتشار به صورت زير گزارش شده است:يك تحقيق در مورد اجراي مناطق كمنتايج 

 نسبتا خوب %28عدم پاسخ،  %7بي طرف،  %24، خوب بسيار %21، ناراضي 20%

  كوچك بعد از اجراي طرح به دست رسيده است.هاي هايي در خصوص تعطيلي كسب و كارالبته بايد گفت گزارش
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 هاي قانونيرقابت 7

در برابر اجراي آن  هامقاومتانتشار با شكست روبرو شد و مناطق كم طرح شايد بتوان گفت كه فقط در يك مورد اجراي

ها و مناطق ديگر سعي نمودند تا اشتباهاتي كه منجر به شكست به پيروزي ختم شد. نكته مهم آن است كه تمامي طرح

  ها شد را هميشه مد نظر قرار دهند و از آنها درس بگيرند.در اجراي يكي از طرح

 انتشارمناطق كم در برابر اجراي هامقاومت 7.1
 كشور سوئد 7.1.1

اجرا  DPFكه قانون استفاده و نصب فيلترهاي  2007در كشور سوئد اجرا شد. اما در ژانويه سال  1996ز سال اين طرح ا

ي زيادي با آن به عمل آمد. تصويب اين قانون نقض آشكار قانون آزادي حركت در اتحاديـه اروپـا بـود و    هامخالفتشد 

نمود. مقامات اين كشور بـه ناچـار قـوانين را بصـورتي     خارجي در كشور سوئد مشكل مي خودروهايمد را براي آرفت و 

  هاي يورو تعيين شده توسط اتحاديه اروپا تا حدودي همخواني داشته باشد.بهينه نمودند كه با استاندارد

 كشور آلمان 7.1.2

  ها نشد.ها منجر به پيروزي در برابر اجراي اين طرحها و مقاومتدر اين كشور هيچ كدام از نارضايتي

 هاجايگزين 8

توان طرح ديگري را جايگزين اين طرح نمود يا خير. نكته مهم آن اسـت  شود كه آيا ميدر اينجا در مورد اين بحث نمي

ايجاد مناطقي براي جداسازي و ممنوعيـت تـردد    ،كه اين مناطق براي افزايش و بهبود كيفيت هوا به وجود آمدند. بحث

هاي يورو كيفيت هوا در آنها بهتـر شـده و سـالمت اجتمـاعي     بلكه هدف ايجاد مناطقي بود كه با رعايت استاندارد ،نبود

ها را اجـرا ننمودنـد داراي كيفيـت    هايي كه اين طرحدهد كه كشورجامعه دوباره پديدار گردد. مطالعات عمومي نشان مي

طرح ها در آنها در حال اجرا مي باشد. حرف آخر اين است كه اين  هايي هستند كه اينهوايي به نسبت پايين تر از كشور

  تر به كمك اجراي هرچه بهتر اين مناطق بشتابيم.تا با اقداماتي گسترده الزم استها كامل نيستند و طرح

 انتشارها در كشورهاي داراي مناطق كمگيري جايگزيناندازه 8.1

شود. در كشور ايتاليا، در برخي برنامه مديريت كيفيت هوا شمرده ميمديريت و كاهش ترافيك اغلب به عنوان بخشي از 

تـر و بـا   روز بدون ترافيك وجود دارد و در برخي مناطق محدوديت دسترسي خودروها جهت ايجاد هـوايي پـاك   هازمان

جهت تجديد و  هاي ماليطور كه گفته شد با در نظر گرفتن كمكهاي ديگر نيز همانشود. در كشورتر ايجاد ميكيفيت

  سعي برآن شده تا كاربران با ديد مثبت به اين اقدامات نگاه كنند. DPFسازي خودروها و تجهيز آنها به سيستم فيلتر نو
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 نتيجه گيري 9

هـاي بـاالتر را   ها و افزايش خودروهاي با استانداردانتشار تغييرات مثبت در كيفيت هوا، كاهش آاليندهتمامي مناطق كم

اند. تغيير محسوسي نيز در سر و صدا و انتشار آالينده دي اكسيد كربن گزارش نشده اسـت. بـا ايـن حـال     هگزارش نمود

كيفيت آب و هوا در اين مناطق پتانسيل بهتر شدن را با توجه به كاهش كربن سياه دارد. ايجاد تغييرات مثبت در كيفيت 

هاي اين مناطق دارد. هر منطقه داراي دو فـاز  انتشار آاليندهاي انتشار بستگي به تغييرات در استانداردهي مناطق كمهوا

اند بـراي آمـادگي كـاربران و فـاز دوم كـه تـاثيرات       ها در سطح پاييني تعيين شدهاول كه استاندارد باشد. فازاجرايي مي

ز ز اين مناطق هنـوز در فـا  مدت داشته اند اما برخي اها افق بلندريزيگذارد. با اينكه برنامهري را در كيفيت هوا ميتبيش

  اجرايي قرار دارند. لاو

 گـرفتن  نظر در رسدمي نظر به حال اين با دانندمي سنگين نقليه وسايل روي بر را خود اثرگذاري انتشاركم مناطق بيشتر

  .نمايد مختلف مناطق در هاطرح اين اجراي به بيشتري كمك مي تواند نيز سبك نقليه وسايل

 تـا  اسـت  الزم ابتـدا . باشدنمي پذير امكان باشندمي اجرا حال در كه مناطقي يا و يكديگر روي بر انتشاركم مناطق تاثير

 اجـراي  دقيـق  تـاثير . بگيـرد  قرار تخصصي بررسي و ارزيابي مورد منطقه آن خود در ابتدا طرح اجراي نحوه و اثربخشي

 و منطقه توپوگرافي پذيري، انطباق منطقه، در استفاده مورد ناوگان آرايش نقليه، وسايل به بستگي انتشاركم مناطق طرح

  .دارد.... 

 قطعيـت  داراي مساله اين هم باز روشن ديدگاه و ارزيابي نحوه هر با هوا، و آب كيفيت تاثير براي محاسبات خصوص در

 محيطـي  غلظت بر نظارت اول. باشدمي متمركز روش دو حول اينجا در شده خالصه نتايج. باشدنمي دقيق نظر اعمال و

 مقـدار  حـال  اين با. باشندمي خود خاص مزاياي و معايب داراي هاروش اين دوي هر كه سازيمدل دوم و هوا كيفيت و

 يهاروش كه باشدمي مطلب اين دهنده نشان باشندمي هاطرح اين اجراي حال در كه مختلف شهرهاي از تاثيرات كلي

 اجراي براي را مشابه دامنه يك عمومي صورت هب هاطرح اين همه اما برندمي بكار خود سنجش ميزان براي را مختلفي

  .اندنموده طي خود طرح

 تا %1,5 از   2NOغلظت كاهش. نمود خواهيم هشاهدم را انتشاركم مناطق اجراي اثرات از وسيعي طيف بعدي مطالب در

 مـي       موارد اين جمله از %12 تا 0 از آن ساليانه متوسط و %17 تا 0 از 10PM روزانه غلظت ،) 3g/mµ4تا  0,1(  10%

 نقليـه  وسـايل انتشار  تحت تاثير به شدت كه شودمي مشاهده نيز سياه كربن و معلق ذرات چشمگير كاهش مقدار. باشد

  .شودمي منجر مردم براي بهتر يهوا و آب و سالمت به آنها توليد عدم و بوده

 تاثير و بيشتر سالمتي(  سياه كربن براي مختلف ارزيابي دو.  باشد مي %15 تا %3 بازه در 5.2PM  آالينده غلظت كاهش

 تـا  %2 بـين  كاهشـي  نيز xNO هايآالينده ديگر سوي از. دهدمي نشان را %15 كاهش هركدام و دارد وجود) هوا و آب

  .دهندمي نشان را40%
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 هاهاي توليد آاليندهاستاندارد

 استانداردهاي رو اين از. باشد تا با قوانين اتحاديه اروپا مطابق باشندانتشار بر اساس استانداردهاي اروپا مي هاياستاندارد

 و اندشده بندي دسته و تعيين يورو استانداردهاي اساس بر سيستم اين از پيروي به نيز اروپا در زيست محيط هايآالينده

ات تصـميم  مطمئنـا . شـود  اتخـاذ  تريسخت هايتصميم  PMو xNO يهاآالينده خصوص در تا شده باعث مساله اين

 عنـوان  بـه  4 يـورو  هـاي استاندارد حاضر حال در. ذاشتگ خواهد اروپا در هوا كيفيت روي بر بيشتري تاثير ترسختگيرانه

 به 2 يورو استاندارد طرح، اول فاز اجراي براي حال اين با. است شده انتخاب اروپا در نقليه وسايل براي استاندارد بهترين

 كـاهش  باعـث  توانـد مي DPF سيستم از استفاده ديگر سوي از. است گرديده تعيين خودروها براي مقدماتي گام عنوان

  سيسـتم  از اسـتفاده . نمايدمي آالينده ذرات استاندارد و هوا كيفيت تقويت به بيشتري كمك و شود آالينده ذرات انتشار

DPF 2 آالينده افزايش باعث مي تواندNO انتشار كم مناطق از مختلف هايگزارش اساس بر ولي شود) LEZs( ميزان 

 مزايـاي  و هـا پيشـرفت  نيـز  سبك خودروهاي براي كه است ذكر شايان. است يافته كاهش مناطق اين در 2NO آالينده

 از توان مي و باشد مي آزمايشي اوليه مراحل در فعال  2NO فيلتر از استفاده. است شده گزارش 2NO كاهش براي خوبي

  .نمود استفاده بيشتر استانداردها و قوانين اجراي در آن

انتشـار معمـوال بصـورت    . اجراي مناطق كمشودمي هوا كيفيت بر توجهي قابل و مثبت تاثيرات باعث قوانين بهتر اجراي

 هـاي دفترچه از استفاده هاشهرستان و كوچك شهرهاي براي ايتاليا و آلمان در باشد.و يا با استفاده از دوربين مي انساني

  .باشدمي اجرا حال در كنترلي يهادوربين بجاي راهنما

 خيابان كنار در شده پارك نقليه وسايل كنترل براي پليس نيروي و هاشركت بازرسان برخي از استفاده دانمارك كشور در

 جهت خودروها استاندارد هايبرچسب طرح ديگر سوي از. است گرفته قرار كار دستور در يورو استانداردهاي رعايت براي

      اقـدام  دسـت  در نيـز  خودروهـا  اسـتاندارد  نـوع  عنـوان  به شناسه يك عنوان به نقليه وسايل جلوي شيشه روي بر نصب

   اسـتانداردها  بـراي  رسـاني بروز هزينـه  همان متخلف نقليه وسايل براي شده تعيين جرائم و هزينه است گفتني. باشدمي

      اسـتانداردها  اجـراي  بـه  بهتـري  كمـك  پلـيس  نيروي توسط انساني سنگين جرائم تعيين رسدمي نظر به البته. باشدمي

 اقـدام  دسـت  در طرحي آلمان در تهبال.  شود ثبت هادوربين اساس بر و اتوماتيك صورت به جرائم اين اينكه تا نمايدمي

 در طـرح  تخريبي اثرات تا شده سعي و باشدمي آنان رانندگي گواهينامه اساس بر متخلفان جريمه آن اساس بر كه تاس

  .نرسد نظر به بزرگ زياد كاربران براي مالي جنبه و برسد حداقل به آن

 يا و اتوماتيك يا و انساني نظارتي سيستم از استفاده شهرها، اندازه با توجهي قابل بصورت هاطرح سازيپياده هايهزينه

 از اسـتفاده ( انسـاني  اجـراي . باشـد مي هوا آلودگي هزينه از كمتر هاهزينه اين تهبال. باشدمي ارتباط در ديگر فاكتورهاي

 آن سـاالنه  اجـراي  و يورو هزار 100 متوسط بطور هلند كشور در شهر هر براي) شهرها در بازرسان يا و پليس نيروهاي

 سـاالنه  اجـراي  و يورو هزار 60 حدود دانمارك اودنسه شهر در انتظار مورد هزينه. دارد بر در هزينه يورو هزار 75 حدودا

  .است شده برآورد يورو هزار 17 حدود در آن

 كشـور  در. اسـت  شـده  برآورد متوسط بطور يورو ميليون 15 -18 بين ايهزينه هلند كشور انتشاركم منطقه 8 اجراي در

 نگهـداري  و تعميـرات  هزينه متوسط و است داشته يورو ميليون 40 معادل اي ساليانه هزينه DPF طرح اجراي دانمارك

 بروزرسـاني  براي يورو ميليون 43 طرح دوم فاز اجراي براي. است بوده يورو ميليون 2,5 حدود طرح اول فاز اجراي براي
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 هـا فيلتـر  نصـب  براي كاربر هر هزينه. است شده هزينه برآورد آنها نگهداري و تعميرات براي يورو ميليون 2,6 و هافيلتر

ـ  كـاربر  هر براي نصب هزينه كه دهدمي نشان دانمارك كشور در هابرآورد. دارد آنها نقليه وسيله نوع به بستگي  طـور هب

  .بود خواهد يورو 363 نگهداري و تعمير هزينه و يورو 5900 متوسط

  و كمتـر  يهـا معافيـت  ولـي . شـد  خواهـد  هـوا  كيفيـت  بـر  مثبـت  تـاثيرات  باعـث  نيز كاربران براي بيشتر يهامعافيت

 اسـتفاده  باعث باشد بيشتر هامشوق چقدر هر .شد خواهد جامعه بر اقتصادي -اجتماعي تاثيرات ايجاد باعث ترسختگيرانه

 در مثال عنوان به. گذاشت خواهد هوا كيفيت بر بيشتري تاثير نتيجه در و شد خواهد هافيلتر از استفاده به مردم ترغيب و

 نظـر  در كاربران براي اول فاز اجراي براي زيادي يهامعافيت ها،فيلتر از استفاده مثبت تاثيرات تفهيم براي آلمان كشور

  .شد گرفته

 بـوده  تاثيرگـذار  سـوئد  و انگلستان كشور بجز انتشاركم مناطق تمامي در خودروها كاربران براي مالي خاص يهاحمايت

  .يابندمي تغيير آنها در شده استفاده هايفيلتر و هاخودرو نوع به بسته هاكمك اين. است

 بايـد  كشـور  هر مسئوالن و هادولت اما هستند تجارت براي بالقوه مانع يك انتشاركم مناطق اروپا، اتحايه قوانين نظر از

 خودروهاي و كشورها روابط در خللي تا بگيرند نظر در بصورتي را انتشاركم مناطق استانداردهاي براي سازيپياده انينوق

 هـاي اسـتاندارد  رعايت سنگين خودروهاي براي دانمارك كشور مثال بطور. نشود وارد اروپا مختلف يهااتوبان از عبوري

-مناسب هوا كيفيت و سالمتي براي DPF هاي فيلتر ترينكامل از استفاده اينكه با است داده قرار نظر مد را 4 و 3 يورو
 بـراي  شـده  تصـويب  قـوانين  اساس بر را خود كشوري تصميمات بايد كشور هر مسئوالن صورت هر در اما. باشدمي تر

  .بگيرند نظر در اروپا اتحاديه

 از اي گسـترده  طيـف . بگيـرد  قـرار  همگـان  اختيـار  در روشن و دقيق بصورت بايد انتشاركم مناطق مشخصات و قوانين

 كشـور  در مثال عنوان به. است شده گرفته نظر در انتشاركم مناطق در آنان به رساني اطالع نحوه و كاربران با ارتباطات

 بـراي  كـه  ملـي  هـاي برچسـب  زا اسـتفاده  همچنـين . شـود مي ارسال آنان منازل به كاربران براي اطالعات كليه آلمان

 انتشاركم مناطق براي اروپا اتحاديه. است گرفته قرار كار دستور در نيز است شده تهيه مختلف خودروهاي استانداردهاي

      قـرار  كـاربران  اختيـار  در منـاطق  ايـن  بـروز  اطالعـات  كليه آن در كه است گرفته نظر در LEEZEN نام به اي شبكه

  .گيرد مي

 كم مناطق داراي كه كشورهايي براي يكسان يهاچارچوب و قوانين انگلستان، و ايتاليا كشور براي انتشاركم منطقه بجز

 بـه  كـاربران  براي كمتري هايهزينه با مناطق اين تا شده باعث هاچارچوب اين. است شده گرفته نظر در هستند انتشار

 بيشـتر  اسـتانداردهاي  رعايـت  و مزايا از استفاده به آنها تشويق باعث خود كاربران براي كمتر هايهزينه. دهند ادامه كار

 بـراي  و بـار  يـك  مشكالت و مسائل از خيلي تا شودمي باعث يكسان چارچوب اين. شودمي كاربران توسط مناطق اين

  .شود حل هميشه



 

 

  پيوستها 10

  انتشار در اروپانمايي بازتر از مناطق كم: 1پيوست  11

  انتشار در هلند و در غرب و مركز كشور آلمانمناطق كم 11.1

  

  
  انتشار در كشور آلمانمناطق كم  11.1شكل 

 

 
  ندهلانتشار در مناطق كم  11.2شكل 
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  سازياستانداردهاي بهينهها، تاريخ و به همراه استاندارد آالينده انتشار،شهرهاي داراي مناطق كم  11.1جدول 
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم
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 اجرايي مناطق كم انتشار در كشورهاي اروپاييمشخصات : 2پيوست   12
  منطقه استيرمارك -كشور اتريش 12.1

اين طرح بخش عظيمي از منطقه استيرمارك را تحت پوشش خود قرار داده است كه در شـكل سـايه خـورده    

 است.

 :كاميون هاطرح اجرايي براي 

 1: خودروهاي داراي استاندارد يورو 2013تا تاريخ اول ژانويه سال 

  2: خودروهاي داراي استاندارد يورو 2013از تاريخ اول ژانويه سال 

  3: خودروهاي داراي استاندارد يورو 2014از تاريخ اول ژانويه سال 

 
  انتشار در كشور اتريشمنطقه كم 12.1شكل 

  شهر ميالن ايتاليا 12.2

 شوند.جريمه مي 19:30تا  7:30كننده از ساعت وسايل نقليه آلوده 

  خودروهايي كه آزاد هستند:

 : خودروهاي گازي، برقي، هيبريدي1كالس  

 به باال 3كالس دو، بنزيني: خودروهاي داراي استاندارد يورو 

 ا.و خودروهاي بزرگ داراي استاندارد يورو چهار به باال به همراه استفاده از فيلتره هااتومبيلديزل، 

  .2و  1: بنزيني داراي استاندارد يورو 3يورو در روز، كالس  2پرداخت 
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: خودروهاي بنزيني بدون استاندارد يورو و خودروهاي بزرگ با استاندارد يورو 4يورو در روز، كالس  5پرداخت 

 .2و 1

  .5و  4استاندارد يورو هاي داراي توبوساو  3و خودروهاي بزرگ يورو  3خودروهاي ديزلي با استاندارد يورو 

يورو در روز، سيستم ديزل: خودروهاي بدون استاندارد يورو و خودروهاي بزرگ با استاندارد يورو  10پرداخت 

 .3- 0ي داراي استاندارد يورو اتوبوس هاو   2- 0

گرفته خفيف در نظر ت براي خودروهاي ساكنين مناطق و خودروهايي با تعداد ورود و خروج زياد در اين مناطق

 .( خودروهاي غير تجاري) شده است.

  كشور نروژ 12.3

ريـزي  برنامهبر اساس ماليات محيط زيست طرح  شهر در نظر گرفته شده است.  3انتشار براي طرح مناطق كم

 شده است.

 باشند مشمول پرداخت اين عوارض خواهند بود.مي 4راي استاندارد كمتر از يورو خودروهايي كه دا - 1

 يورو پرداخت نمايند. 20000بايد سالي  3و  2استاندارد يورو خودروهاي داراي  - 2

 يورو پرداخت نمايند. 34000بايد سالي  1خودروهاي داراي استاندارد يورو  - 3

  ند.يورو پرداخت نماين 60000د سالي باشند بايخودروهايي كه داراي استاندارد يورو نمي - 4

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  انتشار در اسلو (كشور نروژ)منطقه كم  12.2شكل 

  كشور انگلستان ( شهر لندن)  12.4

ها در اين طرح در نظر گرفته بوسو ميني كاميون ها، هااتوبوسكيلومتر مربع براي  1600منطقه اي به وسعت  •

 شده است.

 تن در نظر گرفته شده است. 12ي باري باالتر از هاكاميونبراي  3: استاندارد يورو 2008فوريه سال  •
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 تن. 12تا  3,5از  هااتوبوسها و براي تريلي 3:  استاندارد يورو 2008جوالي سال  •

 .هااتوبوسها و براي تريلي 4: استاندارد يورو 2012ژانويه  •

 ها.تن و ميني بوس 1,2براي ونهاي باالتر از  3: استاندارد يورو 2012ژانويه  •

ي شهري لندن در نظر گرفته شده است. اين موضوع براي اتوبوس هافقط براي   xON:  نمايش 2014از سال 

با  DPFو  SCRديده شده است. همچنين گواهي استفاده از فيلترهاي مقاوم  4ي هيبريدي و يورو هااتوبوس

  باشد.مورد ارزيابي مي xNO  براي %20ماكزيمم افزايش 

 تراكمي در نظر گرفته شده است.براي شهر لندن تخفيفات ويژه شارژ يكساله  •

 خودروهاي سنگين در نظر گرفته شده است. %75براي حدود  xNOاين سيستم جديد براي تقليل مقدار  •

  هاي در نظر گرفته شده براي اجراي طرحهامعافيتنمايي بهتر از : 3پيوست  13

  شوند:بندي ميگروه اصلي تقسيم 5به  هامعافيتبطور كلي 

 اصليهاي براي جاده - 1

 كنند.هاي كوتاهي را براي مقاصد خاص طي ميبراي متخصصين نظامي كه مسافت - 2

 هامعافيت - 3

 ي موقتهامعافيت - 4

 سفرهاي خاص - 5

ي هـا روشاي از هـاي خـاص، طيـف گسـترده    ها مانند خودروهاي خاص يا مسافرتبراي تعدادي از اين گروه

اشد تاثيرات كيفيت تر و بيشتر بآسان هامعافيتاستفاده در نظر گرفته شده است. البته گفتني است كه هر چقدر 

  انتشار كمتر خواهد بود.هواي مناطق كم

  جاده هاي اصلي 13.1

شـوند و بخـاطر همـين اسـتفاده     هاي اصلي بطور گسترده اي توسط قشرهاي مختلف جامعه استفاده مـي جاده

باشد. در كشـور دانمـارك مقـررات    ي خاص براي استفاده كنندگان ميهامعافيتزمند در نظر گرفتن نيا ،فراوان

  هاي ترانزيتي بدين گونه تنظيم شده است كه :براي جاده

  قـرار  اسـتفاده  مـورد  كاال از طريـق كشـور  المللي  بين نقل و حمل از بخشي عنوان به منظم طور به ها جاده"

منطقي صورتي كه مسيرهاي حمل و نقل معقول و در  و نقل چند وجهي يا فرودگاهيگيرند، از جمله حمل مي

انتشار وجود داشته باشد مسـلما از آنهـا بـراي ايـن     جايي كاالها در خارج از مناطق كمبراي عبور و مرور و جاب

و مرور از ميـان  اين اتفاق روي ندهد وسايل نقليه مجبور به عبور  صورتي كهمقاصد استفاده خواهد شد، اما در 

هـت عبـور و   اما اين امكان نيز وجود دارد كه مسـيرهايي ج  باشند.انتشار ميه هاي واقع شده در مناطق كمجاد

انتشار توسط مقامات شهرداري و وزارتخانه مربوطه براي عبور و مرور در نظـر گرفتـه   مرور در داخل مناطق كم

  گيرد.ميت قرار ميشوند، جايي كه سالمتي محيط زيست در درجه دوم اه
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  خودروهاي مخصوص 13.2

  در خصوص اين خودروها يك ليست در كشور دانمارك تهيه شده است كه بصورت خالصه به آن مي پردازيم:

باعث آسيب رساندن به خودرو شـود و يـا در شـرايط خـاص مجبـور بـه        DPFنصب فيلترهاي  صورتي كهدر 

  استفاده از خودروهايي باشند كه در آنجا سالمت محيط زيست در درجه دوم اهميت قرار بگيرد.

ي هامعافيتدر كشورهاي آلمان و هلند از اعمال و اجرا معاف شده اند.  DPFدر موارد خاصي نصب فيلترهاي 

ي هـا معافيـت  شود.ملي و كشوري در نظر گرفته شده و بصورت متمركز بر آن نظارت ميكشور هلند بصورت 

 ي زيـر در حـال اجـرا    معافيت ها 2009در حال اجرا بودند و از ماه آگوست سال  2009روستايي تا ژانويه سال 

  باشند:مي

  خودروهاي ويژه:

 ها، خودروهاي داراي جرثقيلجرثقيل -

 هاپلتفرم -

   بتن كسري/ م كسريم -

   ساكشن خودرو / ساكشن -

   هاي متحركفروشگاه -

  ها ابانيخ هايتميزكننده -

  و نظامي زرهي هينقل لوساي -

  ي خاص براي خودروها در كشور آلمان عبارتند از:هامعافيت     

 ماشين آالت متحرك به همراه تجهيزاتشان -

 ي كاريهاماشين -

 ي جنگلداريهاماشينتراكتورهاي كشاورزي و  -

 سه چرخ موتوري مانند دوگانه سوزها وسايل دو و -

 ي دكترها كه داراي نشان اضطراري هستند.هاماشيني اورژانس و هاماشين -

 .انديي كه براي افراد نابينا، كم بينا و كم توان و ... در نظر گرفته شدههاماشين -

      رد اسـتفاده قـرار   يي كه توسط نيروهاي ويژه مانند پلـيس، آتـش نشـاني، مـوارد اضـطراري و ... مـو      هاماشين -

 گيرند.مي

 ناتوخودروهاي خودروهاي نظامي و  -

انـد و يـا داراي   سال كه به عنوان خودروهاي لوكس تاريخي ثبت شـده  30خودروهاي تاريخي با سن بيش از  -

 .باشندك قرمز براي تردد ميپال
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  سفرهاي خاص 13.3

شوند و بصورت شيفتي در محل كار خود حاضر مي هاي آلمان و ايتاليا، براي دارندگان خودروهاي خصوصي كهدر كشور

  باشند معافيت در نظر گرفته شده است.در آن ساعات خودروهاي حمل و نقل عمومي مشغول به فعاليت نمي

  مانند: هاي خاص ديگري در نظر گرفته شده است.نيز معافيت ي اين دو كشورهاشهرستاندر برخي از شهرها و 

هاي بهداشتي، بارگيري و جابجايي كـه در  موادغذايي، مواد دارويي و بهداشتي، مراقبتخودروهاي حمل و نقل  -

و ...  انها و افرادي كـه از نيازمنـد  شوند. همچنين نمايندگان و عوامل تجاري و خانوادهجابجا ميمناطق كم انتشار 

  آيند.به حساب مي هامعافيتنمايند نيز جزو اين محدوده يپرستاري م

  ي موقتاهمعافيت 13.4

گيرانه گرفته تـا بقيـه شـهرها و    ي سختهامعافيتن با يوجود دارد. از شهر برلدر كشور آلمان  هامعافيتطيف وسيعي از 

  براي آنها تعريف شده است. هامعافيتي ديگر كه هاشهرستان

نباشند. البته گفتني اسـت كـه    DPFقادر به نصب فيلترهاي زماني قابليت دسترسي دارند كه وسايل نقليه  هامعافيتاما 

ريزي به صورتي است كـه از خودروهـايي اسـتفاده شـود كـه      در طول زمان كاهش خواهند يافت و برنامه هامعافيتاين 

  داراي اين فيلترها باشند.

  متقاضي معافيت بايد داراي يكي از دو شرط زير باشد:

رساني سيستم فيلتر در د و يا اينكه امكانات نصب و بروزپذير نباشخودرو از نظر فني امكان رساني و بهبود بروزاول اينكه  -

اقتصادي به خودرو از نظر  بروزرسانيباشد كه نصب فيلتر و آن ناحيه وجود نداشته باشد. حالت ديگر هم بدين شكل مي

 صرفه و امكان پذير نباشد.

دليل سهل انگاري و اشتباه شركت و يا تحويـل  خودروي جايگزين براي خودروي آالينده در نظر گرفته شده باشد اما به  -

 دهنده، فاصله زماني جهت تحويل به مشتري و ياكاربر ايجاد شده باشد.
  ميالدي: 2010دسامبر سال  31تا تاريخ  هامعافيت 13.4.1

از سـازمان ترافيـك    هاي صادر شـده تمامي خودروهايي كه داراي مجوز پاركينگ تجاري، بازرگاني و كاري تحت مجوز

  كاربران معلول و كم توان كه داراي نشان مخصوص هستند نيز بايد نشان را در معرض ديد قرار دهند.باشند. مي آلمان

  اين ميان ديده شده است. رها نيز دراهو آزاد هااتوباني هامعافيتيافت مجوز از مقامات براي استفاده از در

  ميالدي 30/06/2010ي معتبر تا تاريخ هامعافيت 13.4.2

   اقـدامي  هـا معافيـت باشـد و هنـوز بـراي اسـتفاده از     انتشار مـي محل سكونت آنها در داخل مناطق كمبراي مردمي كه 

اند، استفاده از مجوز پاركينگ پيش بيني شده است. همچنين براي صاحبان مشـاغل در داخـل ايـن منـاطق نيـز      ننموده

  يي در نظر گرفته شده است.هامعافيت
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  31/12/2010تا تاريخ ي معتبر هامعافيت 13.4.3

( حمل و نقل عمومي، مدارس، حمل و  گيرنديي كه در جهت مصالح عمومي و اجتماعي مورد استفاده قرار ميهااتوبوس

بستگي به زمان استفاده و  هامعافيتها و رويدادهاي مختلف و سفر و ....) ميزان زمان نقل هاي كاري، سفر به نمايشگاه

  مده دارد.استفاده از موقعيت پيش آ

  ماهه صادر شده: 6ي هامعافيت 13.4.4

نماينـد. بطـور   فعاليـت مـي  به مـردم   يكاال و خدمات مهم عيتوزصدور اين مجوزها براي خودروهايي بوده كه در جهت 

  هاي: خاص در زمينه

  ييمواد غذا يهافروشگاه -

  داروخانه -

  هاي اينچنيني فعاليتها و ديگر هاي سالمندان، بيمارستانمورد استفاده براي خانه -

  يهفتگ يبازارها براي ازمورد ني -

  در آن سفرها مانند:  انجام خدمات ضروريمورد نياز براي سفرهاي خاص و  -

   يفن زاتيتجه يو نگهدار ريتعم انجام عمليات  براي -

  برق و آب، گاز رفع آسيب هاي مربوط بهها، از جمله به ساختمان هاي واردهبيمقابله با آس براي -

 نظير هاي پزشكي نياز دارندهمچنين براي كساني كه به فوريت ،يپرستار يهاتيو حما يخدمات اجتماع براي -
  براي ويزيت دكتر در جهت معاينات بيماران تحت دياليز و .... ازني 

و نقل عمومي در شوند و قادر به استفاده از وسايل حمل بصورت شيفتي در محل كار خود حاضر ميبراي افرادي كه  - 

  باشند.آن ساعات نمي

  . مانند:ديتول يندهايفرآ در و يديتولدر موسسات  يو نگهدار ريتعمدر جهت ارائه خدمات 

  ساخت و ساز يهاتعرضه و دفع از ساي  -

هـا و جابجـايي   گزينه ديگري در دسترس نباشد، حمل و نقل كاالها و محصوالت توليدي از كارخانـه  صورتي كهدر   -

  كاالها مخصوصا در خصوص حمل و نقل.

  ي كوتاه مدت در جهت ديگر منافع اجتماعي از جمله:هامعافيت

 ها و يا رويدادهاي خاصنمايشگاه -

 عبور بارها و محموالت ويژه و سنگين -

 معافيت براي خودروهاي خاص: -

آنها براي مـوارد خـاص اسـتفاده    ساله به عناوين خاص براي خودروهايي كه به داليل فني از  5اعطاي مجوز و معافيت 

مي شود. صدور اين مجوز در صورتي است كه ثابت شود امكان نصب فيلتر بر روي آن خودروي خاص امكان پذير نمي 

  باشد.

  براي بازار يابي و ارائه محصوالت كشاورزي -
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  :هامعافيتتعداد  13.5

  
  يميالد  09/2009در تاريخ  هاي صادر شده در هر ماه در كشور هلندداد معافيتتع  13.1شكل 

  

  توسط مردم اروپا  2,5PMسطوح مختلف از ايجاد آالينده : 4پيوست  14

  شود.در شمال ايتاليا و در كشور هلند باالترين سطح آلودگي ديده مي POهمانطور كه در شكل زير پيداست در دره 

  
  يميالد  09/2009در تاريخ  هاي صادر شده در هر ماه در كشور هلندتعداد معافيت  14.1شكل 

  

  

  



   

 

    49                                                                                     

      

 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

 DPFجزئيات استانداردهاي فيلترهاي : 5پيوست  15

ي مناطق خود بـراي كـاربران اسـتانداردهاي خاصـي از     ويژگي هاانتشار با توجه به هر كدام از مناطق كمدر حال حاضر 

نمايند كه اين استانداردها مطابق با استانداردهاي يورو و قوانين اتحاديه اروپا ا برنامه ريزي و تعيين مير DPFفيلترهاي 

كه همه آنها مورد تاييد  ها براي استانداردها نيز زياد مي باشدنامهانتشار، تعداد گواهياد مناطق كمباشد. با توجه به تعدمي

د و در صورت عـدم تعيـين اسـتاندارد در    نخودروهاي خارجي بايد از سيستم استاندارد كشور خود استفاده نماي بوده است.

هـاي آن كشـور تطبيـق    كشور خود و در صورت ورود به كشور خارجي ديگري، بايد سيستم خودروي خود را با استاندارد

  د.نده

انتشار ديگر نيز بطـور تقريبـي مـورد پـذيرش و     ر مثال در يك منطقه، در مناطق كمتعيين شده بطوبيشتر استانداردهاي 

    انتشـار در كشـورهاي آلمـان و هلنـد بـا يكـديگر توسـعه يافتـه و رشـد          شده است. استانداردهاي مناطق كم قبول واقع

  اند.سايل نقليه سبك ارتقاء دادهگروه هدف خود را تا واين دو كشور تنها كشورهايي هستند كه  اند.نموده

  باشند از:هاي ديگر اروپا عبارت ميگواهينامه

 :VERTطرح  -

در اصل  طرح مورد نظر. باشدمي براي جلوگيري از انتشار آلودگي ثانويه DPFيك تست ويژه براي طرح فول اين طرح 

راي ا. همه خودروهايي كـه د شوداستفاده مي از آنانتخاب شد اما در حال حاضر بطور گسترده براي خودروهاي جاده اي 

مورد ارزيابي قرار بگيرند به آن احتياج دارند. اين طـرح   2NOدر خصوص انتشار آالينده باشند براي آنكه مي DPFفيلتر 

    سـازي  ورت در حـال آمـاده  باشـد. اسـتاندارد ايـزو   در حال حاضر به عنوان يك هنجار در كشور سوئيس در حال اجرا مي

  باشد.ها ميهاي قابل استفاده براي ايزوباشد كه اين خود باعث افزايش دامنه استانداردمي

اعـالم نمـوده كـه اسـتانداردهاي يـورو بايـد از        DPFكميسيون اتحاديه اروپا با حمايت از طرح گواهينامه سيستم فيلتر 

  واگذار شده است. 12تحقيقات و كار در اين خصوص به گروه يونيس پيشرفت نمايند. 6به  5سيستم 

(هم در خصـوص   ها آغاز نموده اند.فيلتر بروزرسانيميالدي كار خود را بر روي  2010گروه يونيس از تاريخ ژانويه سال 

  )PMو هم  xNOهاي آالينده

زماني كه اين تحقيقات به پايان برسد از اين طرح به عنوان يك گواهينامه اروپايي نام خواهند برد كه چرخه حمل و نقل 

اوليه به آزمايش    2NOهم آالينده شهري بايد به آن اجازه دهد تا در خصوص مقادير و حجم ذرات معلق (آالينده ها) و 

  و رصد بپردازد.

رود قويتر شوند و تاثير مثبتي بـر كيفيـت   انتظار مي ستاندارد ها از آن چيزي كه از آنهاشود اميباعث  بروزرساني سيستم

كارايي و تاثيرات مثبتي براي كاهش و  DPFباشد كه فيلترهاي ن حال شواهد زيادي در دست ميايبا  هوا داشته باشند.

  ريز ندارند.بسيار  تاثير در ذرات آالينده

                                            

١٢- UNECE 
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ستفاده از اين سيستم زياد توصيه نشده و اعالم گرديده هر زمان كه سيستم فيلتـر جديـدي بـه    البته در كشور دانمارك ا

حجـم   %80خود را براي كاهش هاي تالشدر آن زمان تيم تحقيقاتي،  )PMو هم  xNOثبت رسيد ( هم براي آالينده 

  انجام خواهند داد بجاي استفاده از طرح گواهينامه اروپايي. PMآالينده 

  13LEEZENاطالعات خالصه در شبكه  15.1

در جهت انتشـار اطالعـات ايـن    انتشار با يكديگر دف در ارتباط  قراردادن مناطق كماي را با هگروه مشاوره سدلر، شبكه

. اين شـبكه  تشكيل داد خواستند در مورد اين مناطق اطالعات كسب نمايندمي كساني كهمناطق بصورت گسترده براي 

ضعف و قوت مناطق آنهـا را  داد تا با اشتراك قراردادن تجربيات مناطق با يكديگر و ارائه نقاط ياجازه را مبه مناطق اين 

  را برگزيدند. شبكه اروپايي مناطق كم انتشاربراي نام آن در ارائه هر چه بهتر خدمات ياري نمايد. 

       كميسـون اروپـا بـه فعاليـت خـود ادامـه       برنامه عملي براي تحرك شهري و بـا حمايـت    7اين شبكه به عنوان يكي از 

  دهد.مي

    اي اطالعـات منـاطق   كند تا تمامي مقامات مطابق با قوانين اتحاديه اروپـا و رعايـت اصـول حرفـه    اين شبكه كمك مي

ــم ــا را كـ ــار در اروپـ ــال  انتشـ ــار سـ ــاريخ بهـ ــه  2010از تـ ــيالدي و در همـ ــانمـ ــايزبـ ــج  هـ ــايت رايـ در وبسـ

www.lowemissionzones.eu           قرار دهند تا ايـن اطالعـات بـه صـورت گسـترده و كامـل و بـا جزئيـات در اختيـار    

  .گيردمندان قرار عالقه

  

  اتحاديه اروپا يجزئيات بيشتر در خصوص قوانين حقوق: 6پيوست  16

  قانون آزادي حركت 16.1

شود تمامي قوانين اتحاديه اروپا براي آن انتشار آماده فرآيندهاي اجرايي خود مييك منطقه كم اني كهزمرسد به نظر مي

چارچوب و قوانين اتحاديه اروپا تشكيل و آماده اجرا شوند تا از لحاظ قـانوني  ديده شود. بدين معني كه اين مناطق تحت 

در اجراي برخي از منـاطق، از مشـاوره حقـوقي كميسـيون      آنها بوجود نيايد. ي آتي باهامقاومت و حقوقي مشكلي براي

  اروپا استفاده شد تا مشكالت حقوقي اجراي طرح ها و احتمال دعاوي آينده به حداقل خود كاهش پيدا نمايد.

اصل آزادي حركت  انتشار در تضاد بااينكه قوانين اجرايي در مناطق كميعني  باشد.قانون اصلي، مساله آزادي حركت مي

  .باشدمياين قاره  14قانون تجارت 28و اصل در اروپا  جريان آزاد كاالو 

ممنوع است مگـر اينكـه تبصـره اي توسـط مسـئوالن       ،سرپيچي از موارد محدود شدهبدون در نظر گرفتن بازار داخلي، 

در اين حدود اعالم شود. در مورد همه محصوالت، اعمال قانون براي آنهـا بايـد بـر    پيمان تجاري  30قانون و يا بخش 

  باشد.اساس درجه اهميت آن براي مردم 

                                            
١٣- Europe Network" (LEEZEN).  the "Low Emission & Environment Zones in 
 
١٤  -EC Treaty 
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-انسانحفاظت از سالمت و زندگي "انتشار بايد بر اساس داليل خاصي مانند پيمان، ايجاد مناطق كم 30ب ماده به موج

صورت پذيرد و ايجاد ايـن منـاطق    "و يا باستاني، هنري و ...هاي ملي نهحفاظت از گنجي "و يا  "، حيوانات و گياهانها

  باشد.مي    بر اساس تصميمات شخصي و يا خودسرانه اي كه باعث منع قوانين تجارت و يا آزادي حركت شود ممنوع 

هيچ كدام از اين دو اين پيمان، به عنوان منابع دائمي براي قوانين مشخص شده اند. اگر چه  30و  28گفتني است مواد 

مطابق با پيمان زيست محيطي مطلبي ارائه نكرده اند اما دادگاه عدالت اروپا هاي فعاليتماده بطور مشخص در خصوص 

اعالم نمود كه هرگونه ايجاد محدوديت در تجارت داخلـي جوامـع،    -كه شرح آن در باال گفته شد -و معاهده امضا شده

  آيد.آميز باشد. در غير اينصورت از اجراي آن جلوگيري به عمل مي بايد الزم، متناسب و غير تبعيض

  گويد:ميمجله سبز اتحاديه اروپا در بخش حمل و نقل شهري 

وضع شوند. زيرا ممكن است تاثير آنهـا بـر    خيابان هاها و توجه ترافيك جاده ها بايد باو ممنوعيت هامحدوديتايجاد  "

  "سنگين باشد.بزرگ و  ،هاي حمل و نقلزيرساخت

هـا در بعضـي از   مرزبنـدي ثـال  هاي مرزي مناطق نيز بايد براي كاربران كامال روشن و واضح باشد. به عنوان ممحدوده

  ها.محدوده هاي اداري و رسمي استانهاي كمربندي و باشد مانند جادهمناطق ايجاد شده كامال طبيعي مي

در يك منطقه، عبور و مرور براي دسته خاصي از وسايل نقليه محدود و يا ممنـوع شـده اسـت، تابلوهـاي      كهصورتيدر 

هاي ديگر براي عبور و مرور آن دسته از وسايل نقليه بايد حتما دقيق و روشن و يا نقشه هاي دقيق براي جايگزيني جاده

  موجود باشد.

بـراي  هاي مختلف بايد بصورت دقيق و روشن ها و رسانهو وب سايت اين مناطق به همراه پوسترها، بروشورهااطالعات 

  تهيه و ارائه گردند. "ي اجراييهاروش"توضيح اهداف و مفهوم ايجاد اين مناطق به عنوان 

  هماهنگي اعضا با قوانين 16.1.1

معامالت تجـاري جوامـع   براي  -انتشاريجاد مناطق كممانند محدوديت ترافيكي و يا ا –اي هر گونه اقدام محدود كننده

  مطابق قوانين اتحاديه اروپا تنظيم و اجرا شود.كيفيت هوا، بايد  در جهت ارتقاء

بـه عنـوان    هـا محـدوديت انتشار، برخي از از مناطق كميك مثال خوب اين است كه با توجه به اطالعات استخراج شده 

در برخي از منـاطق  ر گرفته نشده بود مانند اينكه طرح توجيهي خاصي در نظهاي كور اعالم شده و براي آنها محدوديت

شود ولي قانون براي همه وسـايل نقليـه نوشـته    از خودروهاي خاص توليد مي %10ها فقط توسط از انتشار آالينده 80%

  رساني شوند.به تناسب و شرايط محيطي مناطق بروزشده است. الزم است كه قوانين 

كشور هـاي عضـو بايـد اقـدامات الزم را در جهـت       گويد:مي با توجه به آزمون ضرورت، چارچوب بخشنامه كيفيت هوا 

  ها انجام دهند.تعيين شده براي غلظت آاليندهخود براي حصول به استانداردهاي هاي فعاليتانطباق 

است كه در جهت كنترل آلودگي هر زماني كه  به آن اشاره شده است اين) 3(7از جمله اقداماتي كه به صراحت در ماده 

 زمـاني كـه   كننده براي وسايل نقليه موتوري اسـتفاده نمـود.  محدودهاي فعاليتشود الزم است مي توان از احساس مي
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به مسئولين شهري واگـذار شـده    هامحدوديتگيري در خصوص اعمال ها به نقطه اضطرار رسيد، تصميممقادير آالينده

  است تا با اقدامات كوتاه مدت به كاهش اين روند كمك نمايند.

شوند بايد مطابق با قوانين تعيين شده باشند و با آنهـا  از طرف ديگر مقاديري كه به عنوان حد و دامنه اضطرار اعالم مي

  شوند بايد حتما مورد آزمون و خطا قرار بگيرند. مقادير اعالمي به عنوان قانوني كه بايد رعايتهمگام سازي شوند. 

  اقدامات غير تبعيضي 16.1.2

مطابق قوانين اتحاديه اروپا، هرگونه اقدامي در جهت ايجاد محدوديت براي معامالت تجاري و نقل و انتقال آزاد جامعـه  

  مستقيم و چه بصورت غير مستقيم. نبايد باعث ايجاد تبعيض گردد. چه بصورت

مجهز هستند به مناطق آزاد است ولي اين خود يك نوع تبعيض  DPFرود خودروهايي كه به فيلترهاي به عنوان مثال و

  رود.به شمار مي

  كاربران ممكن است با دو نوع تبعيض روبرو شوند:

تواند باعث ايجاد تبعيض بين آنها و خودروهاي داخلي استفاده كننـده  معافيت وسايل نقليه خارجي كه اين خود مي .1

 مناطق شود.از 

 استفاده از استانداردهاي ورود بر اساس استانداردهاي يورو. .2
بـا ايـن حـال    برخـي ديگـر از محـدوديت سـن وسـايل نقليـه،        و كنندانتشار از گزينه دوم استفاده ميبيشتر مناطق كم

 روپـا تبعـيض را منـع    پيمان ادهند. با اين حال ها را توضيح ميمحدوديتاستانداردهاي يورو، خود كامال واضح و روشن 

وجود داشته باشد ولي براي كـاالي داخلـي منعـي     گويد تبعيض نبايد براي كاالهاي خارجينمايد و در عين حال ميمي

  وجود ندارد.

  اطالع رساني 16.1.3

 بينند بايد حتما كميسيون اروپا را در جريان آن قرار دهند.اقداماتي را در خصوص ايجاد تبعيض مي دولت هازماني كه در 

 كوتاه مدت در نظر گرفته شده اند.هاي فعاليتي مالي كه براي هامشوق اما در اين بين استثناهايي هم وجود دارد. مانند

شـوند  هاي محلي كه اجرا ميرساني ندارند و كميسيون نيز نيازي به اطالع رساني طرحهاي محلي نيازي به اطالعطرح

اقدامات انجام در جهت حفظ امنيت طرح، به عنوان مثال برلين) تصميم گرفتند تا  انتشار (البته برخي از مناطق كم ندارد.

برخي ديگر مانند طرح لندن گفتگوها را بصورت شفاهي با كميسـيون اروپـا ادامـه دادنـد تـا       رساني نمايند.شده را اطالع

   تحت استانداردهاي اروپا و بصورت قانوني بوده است. مطمئن شوند كليه اقدامات انجام شده

اطالعات در وسعت زيادي ( اتحاديه اروپا ) پخش مي گردد. نكته مهمتـر   اين است كه ،يكي از جنبه هاي اطالع رساني

ورود خودروهـاي خـارجي بـه    متوجه عدم تبعيض براي اين است كه اين اطالعات بصورتي انتشار يابد كه افكار عمومي 

  انتشار شوند.ناطق كمم

براي اينكه از روند قـانوني اجـراي اسـتانداردها در منـاطق خـود      انتشار در آلمان خي از مقامات و مسئوالن مناطق كمبر

بـا قـوانين   انتشـار  برخي از مسائل بـالقوه منـاطق كـم    در خصوص با كميسيون ارتباط برقرار كردند.اطالع حاصل كنند 
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 هـاي  فعاليترساند كه را مي هادولت. البته اين وظيفه ملي بايد به كميسيون اطالع داده شود هايچارچوباتحاديه اروپا، 

  مناطق كم انتشار را مطابق قوانين اتحاديه اروپا تضمين نمايند.

سـيون  ها و قوانين خود را به اطالع ايـن كمي انتشار جزئيات فعاليتانتظار ندارد تا تمام مناطق كمكميسيون اتحاديه اروپا 

ايـن كميسـيون نيـز    برسانند اما انتظار دارد تا هر طرحي كه قرار است به صورت ملي و يا كشوري اعالم و اجرا شود به 

  رساني شود.اطالع

  جزئيات بيشتر در خصوص اقدامات تكميلي: 7پيوست شماره  17

  انتشار در شمال كشور ايتاليااقدامات مكمل مناطق كم 17.1

  ه شرح زير ( نه بصورت كامل) ارائه شده است.بليستي از مبالغ در نظر گرفته شده و وعده داده شده براي اين مناطق 

 .3و  2به يورو  هااتوبوسميليون يورو در نظر گرفته شده براي ارتقاء استانداردهاي  4مونت: مبلغ در منطقه پيه -

، DPFبراي نصب سيستم فيلتـر   %30گرفته شده براي كمك مالي تا سقف  ميليون يورو در نظر 4مبلغ  در منطقه لومبارديا: -

 10شده براي هر اتوبوس بيش از ميليون يورو براي بخش خصوصي. هزينه تمام 3ميليون يورو براي بخش دولتي و  1مبلغ 

 د.باشيورو مي 1500هزينه حدود  ،متر طول 10هاي زير يورو و براي اتوبوس 2000متر طول، در حدود 

بـا   ون يـورو جهـت جـايگزيني خودروهـاي     2000ميليون يورو و بطور متوسط براي هر خودرو  10مبلغ در منطقه لومبارديا:  -

كـه در منـاطق   (ديـزل)   2ديزل) و يا داراي استاندارد يـورو  ( 1( ديزلي يا بنزيني) و يا داراي استاندارد يورو  0استاندارد يورو 

 جديد.شهري مشغول به فعاليت هستند با خودرويي غير ديزل 

ري از ي حمل و نقل شـه هااتوبوسبر روي  DPFاي را جهت نصب فيلترهاي در منطقه بولزانو: در اين منطقه دولت بودجه -

 %5همچنـين   اعمال شوند. ااتوبوس هدهد تا در مورد انتشار اجازه ميگرفته است و به قوانين مناطق كم در نظر 2009سال 

 اند.هاي عمومي نيز در نظر گرفتهبراي ساختمان DPFاز ارزش مناقصات نيز براي نصب سيستم فيلتر 

كنند در نظر ده مياستفا DPFهمچنين در منطقه بولزانو يك سال معافيت ماليات جاده براي خودروهايي كه از سيستم فيلتر  -

شده به عنوان تشويق نيز براي كاربران ارائه  بروزرسانيسال معافيت نيز براي خودروهاي  2گرفته شده است. از سوي ديگر 

  شده است.
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 انتشار در كشور هلنداقدامات مكمل براي مناطق كم 17.2

  براي شهرهاي كشور هلنداقدامات حمايتي   17.1جدول 

  

  

  

سازي جهت اقدام، رنگ چهارم آمادهدر راهنماي باال، سبز كم رنگ در سطر دوم، قصد انجام، سطر سوم تحقيق، سطر 

  باشد.صورتي به مفهوم آزمايشي و سبز پر رنگ به مفهوم تحقق يافته مي
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  تاثير برنامه عملي كيفيت هوا در كشور هلند: 8پيوست  18

و بـه   العـات سـاليانه بـوده   اط يافت و جمع بندي متوسطدر اجراي برنامه بهبود كيفيت هوا در اين كشور بر اساستاثير 

اي در منـاطق حاشـيه    10PMو  2NOهـاي  دهنده مقـادير و غلظـت آالينـده   نشان جدول. اين باشدشكل جدول زير مي

  باشد.ها و تراكم شهري مياتوبان

اي در مناطق حاشيه  10PMو  2NOهاي مقادير و غلظت آاليندهتاثير برنامه عملي كيفيت هوا بر   18.1جدول 

  بر اساس مدلسازي ها و تراكم شهرياتوبان

Budget Day Package 
-٠٫٨ to -١٫٢ µg/m٣  near highways  

concentration ١٠PM  
-٠٫٧ to -١٫٤ µg/m٣  in urban agglomerations  
-١ to -١٫٢ µg/m٣  near highways  

concentration ٢NO  
-١ to -١٫١ µg/m٣ in urban agglomerations  

Additional Package 
-٠٫٨ to -١٫٢ µg/m٣ near highways  

concentration ١٠PM  
-١.٢ to -٢.١ µg/m٣  in urban agglomerations  
-١ to -١٫٢ µg/m٣  near highways  

concentration ٢NO  
-١.٣ µg/m٣ in urban agglomerations  
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  هاي مختلف در كشور هلندهاي تاثير كيفيت هوا در الگوها و مدلنقشه  18.1شكل 

      هاي كشور هلند در سمت چـپ و شـهرهاي آمسـتردام و اوترخـت در سـمت راسـت را نشـان        ست اتوبانرشكل زير فه

  دهد.مي

  
  در نقاط مهم (كشور هلند) 10PMبر ميزان  اثر اقدامات ملي  18.2شكل 
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  جزئيات اثرات كيفيت هوا: 9پيوست شماره  19

  لمانآكشور  19.1

از  xNOشـود كـه بـر اسـاس آن ميـزان انتشـار       سازي استفاده مي) براي مدل10آلمان ضرايب انتشار ملي (پيوست در 

برابر خودروهاي بنزيني است. الزم به ذكر است ركود اقتصـادي   10در هنگام رانندگي در شهر  4خودروهاي ديزل يورو 

  ي ناوگان موثر بوده است.و طرح اسقاط خودروهاي فرسوده نيز بر جريان ترافيك و نوساز

در دو شهر آلمـان در دو   10PMانتشار بر تعداد روزهاي بيش از حد استاندارد زير تخمين ميزان تاثير مناطق كم در جدول

  سال مختلف ذكر شده است.

  ١٠PMانتشار بر تعداد روزهاي ناسالم به لحاظ مناطق كمتخمين تاثير   19.1جدول 

2010  2007    

Kassel  Berlin  Kassel  Berlin  

-3  -5  -3  -5  Diesel Euro 2(PM), petrol Euro 1  

-5  -8  -5  -8  Diesel Euro 3(PM), petrol Euro 1  

-11  -18  -12  -20  Diesel Euro 4(PM), petrol Euro 1  

 

  برلينانتشار شهر طرح منطقه كم 19.1.1

و خودروهاي بنزيني داراي استاندارد  2ن ( خودروهاي ديزلي داراي استاندارد يورو يانتشار در برلاجراي فاز اول منطقه كم

  داراي دستاوردهايي به شرح زير بوده است:) 1يورو 

غلظـت ذرات آالينـده   كاهش  ،روز كاسته شده است 24به  28از در سال  10PM تعداد روزهاي بيش از حد مجاز آالينده

بوده است. ارقام مشابه براي منطقه ديگر كم انتشار يعني  %3 تا در جاده ها 10PMو مقادير آالينده   %22-14ديزل بين 

  گزارش شده است. 15ين وستفالنرنورد

-6هاي سـنجش، ميـزان كـاهش    ، غلظت خوانده شده توسط ايستگاه2NOميزان انتشار مستقيم  %8رغم افزايش  علي

  دهد.اين آالينده در برلين را نشان مي 10%

شكل بعد قابل مالحظه در  xNOآالينده  درصد در 14از اگزوز وسايل نقليه و درصدي ذرات خروجي  24كاهش خالص 

  باشد. مي

                                            

١٥ -Nordrhein-Westfalen 
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يـورو  بدون استاندارد و خودروهاي بنزيني  2اي در خودروهاي ديزل داراي استاندارد قبل از يورو اين بطور قابل مالحظه

در وسايل نقليه تجاري نيز  %50در وسايل نقليه مسافري و  %70در ناوگان شهر برلين ديده شده است. همچنين كاهش 

  .باشند)قابل مالحظه مي  LEZدر سراسر شهر حتي مناطق خارج از  هاپيشرفت( اين  شودديده مي

        ميـزان ترافيـك در منـاطق     انـد. شـهر نداشـته  ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اين تغييرات اثري بـر ترافيـك كلـي    

ايـن نتـايج در   رسد. البتـه  كاهش نشان داده كه اثري محسوسي به نظر نمي %6و در مناطق اطراف حدود  %4انتشار كم

براي ايجاد كيفيت هواي  ميالدي 2008در سال  حالتي به دست آمده است كه با تغيير سياست و افزايش قيمت سوخت

   اسفانه اثرات محسوسي از آن ديده نشده است.بهتر مت

داشته است (در حالتي كه ديگر فاكتورهاي آاليندگي در نظـر   %6به  %14ميزان آالينده كربن سياه كاهش محسوسي از 

  رسد.مي %11د به دها در نظر گرفته شود اين عگرفته نشوند) اما در حالتي كه ديگر آالينده

شـاهد  انتشار تقريبا راكد بوده و تغييري نداشته است، اما در زمان اجراي طرح مناطق كم هوا گفتني است اگر چه كيفيت

  يي با گذر زمان و اجراي دقيق تر و بهتر قوانين و استانداردها در اين مناطق هستيم.هاپيشرفت

انـد و همـين امـر    هماهنگ بودههاي انجام گرفته و انتظارات قبلي انتشار تقريبا با برنامه ريزيكم اجراي فاز اول مناطق

  اجراي فاز دوم طرح با اعتماد به نفس بيشتري توسط مسئولين مربوطه پيگيري شود.باعث شده تا 

بـراي خودروهـاي بنزينـي) بـه      1براي خودروهاي ديزل و استاندارد يورو  4اهداف اجراي فاز دوم طرح ( استاندارد يورو 

  باشد:شرح زير مي

تكيـه شـده    10PMبر روي كاهش آالينده  از فاز اول برابر بيشتر 3و در برخي مواقع  2به ميزان  در اجراي فاز دوم طرح

روزهـاي بـيش از حـد اسـتاندارد     كـاهش  و  %10تا ميـزان   10PMاست. اين بدان معني است كه كاهش ميزان آالينده 

شود كه ميـزان  پيش بيني مياوليه،   2NO عليرغم هرگونه افزايش در. باشدمد نظر ميروز  15تا  10بين  10PMآالينده 

  .برسد %10تا   2NOكاهش در مقادير آالينده 
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ديزل و بدون استاندارد يورو در  2در خودروهاي داراي استاندارد كمتر از يورو  ميزان انتشاركاهش   19.1شكل 

. ( ستونهاي خاكستري مناطق غير كم انتشار و ستونهاي قرمز خودروهاي داخل مناطق كم انتشار و خودروهاي بنزيني

 5و خودروهاي بنزيني يورو  2وضعيتي است كه تمام خودروهاي ديزل قبل از يورو ستونهاي زرد رنگ نشان دهنده 

 )جايگزين شوند
  

تغيير در انتشار ذرات خروجي اگـزوز   كل سمت چپترافيكي و ش xNOشكل سمت راست تغيير در انتشار توضيح شكل: 

    باشد.مي

ـ  ،بوده است 2007در سال   5.2PMبر اساس منابع و آمار آالينده  01PMو   5.2PMهاي تاثير بر آالينده ك سـال  درست ي

را   5.2PMمقادير مختلف ساليانه آالينده  2,9شكل  انتشار به عنوان پايه در نظر گرفته شود.قبل از اينكه طرح مناطق كم

ها از منابع غير حمل (رنگ سبز) توليد آاليندهخارج از برلين از منابع  ناشي آلودگي دهد.در يك منطقه ترافيكي نشان مي

انتشار از مناطق كم  (رنگ خاكستري) توليد ذرات توسط خودروها به غير از خروجي اگزوز(رنگ آبي) و  در برلين و نقلي

  متاثر نبوده است.

ديگـر ناشـي از    %8باشـد و  ناطق حاشيه اي شـهر بـرلين مـي   ها در مدروناشي از اگزوز خو  5.2PMاز آالينده  %14توليد 

ها به شـرايط آب و هـوايي بسـتگي دارد،    با اينكه غلظت آالينده باشد.ناشي از ترافيك شهري مي PMآاليندگي ثانويه 

از ايـن رو،   (مانند هواي بادي يا طوفاني) تاثير چنداني بر نتايج به دست آمده در بلند مـدت نـدارد.  تغييرات آب و هوايي 

قابل قبول در خصوص كـاهش آالينـده    اي و آمار پايه به عنوان يك كليد ،2007نتايج تقسيم سهم آالينده ها در سال 

  متفاوت، خواهد بود.و هوايي آينده با توجه به تغييرات آب سال هاي براي هاي مناطق كم انتشار 
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  در يك خيابان اصلي مركز شهر برلين 5.2PMسهم انتشار   19.2شكل 

در   2007و با استفاده از تحقيقـي كـه در سـال     2008با توجه به آمار و اطالعات دريافتي از مناطق كم انتشار در سال 

بـه ارزيـابي نحـوه تـاثير ايـن      انتشار) و تاثير سهم آن در مناطق كم  PM(خصوصا آالينده خصوص سهم منابع آالينده 

  آالينده پرداخته شد.

با فرض در نظر گرفتن يك رابطه خطي بين كاهش انتشار آالينده ها و كاهش غلظت مقادير بخش مربوط بـه منـاطق   

ايـن آالينـده    %4,5شاهد كاهش شدند معرفي مي 2007اگر مناطق كم انتشار در سال ،  5.2PMكم انتشار يعني آالينده 

  .بوديممي

   
ه مقادير متوسط دريافت شده از داخل و خارج مناطق كم بآالينده كربن سياه با توجه  غلظت مقادير  19.3شكل 

  انتشار

  انتشار در شهر برلين نشان داده شده است.در داخل و خارج از مناطق كم  2NOدر زير نتايج آالينده 
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از   %20 معادل دهند. آمارها نشان دهنده ورود حجميرا نشان مي 2NOآالينده در كاهش مقادير  %8ها، تفاوت مقايسه

       %7انتشـار  در خصـوص ايـن آالينـده در منـاطق كـم     پس بنابراين مقدار كـاهش اصـلي    .باشدمي 2NOمقادير آالينده 

  باشد.مي

  

  تشارنايد شهري در خارج و داخل مناطق كمتحت تاثير ترافيك شد  2NOمقادير آالينده   19.4شكل 

  شهر كلن در كشور آلمان 19.1.2

بـراي خودروهـاي    2داشتن اسـتاندارد يـورو   ميالدي و با شرايط  2008منطقه كم انتشار در شهر كلن از ماه ژانويه سال 

از  %7براي خودروهاي بنزيني آغاز به كار كرد. نتايج حاصل از سال اول نشان دهنـده كـاهش    1ديزلي و استاندارد يورو 

  ). 2NO يبرا 3g/mµ0,5(كاهش در مقايسه با آمارهاي قبلي بود   2NOمقادير آالينده  %1,2و  10PMمقادير 

   انتشاربدون در نظر گرفتن مناطق كم 2NOتغيير در مقادير آالينده   19.2جدول 

Chang( µg/m٣)  
Average١٢/٢٠٠٨-١ 

(µg/m٣)  
Average١٢/٢٠٠٧-١ 

(µg/m٣)  
Measurement 

station 

-3  65  68  Clevischer Ring  

-3  53  56  Justinianstrabe  

+1  54  53  Neumarkt  

-2  45  47  Tunisstrabe  

-1  50  51  Turiner Strabe  

+1 51  50  Hohenstaufenring  

-1,2  53,0  54,2  Average  
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استراگ در داخل و خارج از منطقه كم انتشـار  تورينردر منطقه  10PMگيري شده آالينده جدول زير تغيير در مقادير اندازه

خودرو بوده اسـت كـه ميـزان     44174،  2007تعداد متوسط وسايل نقليه روزانه در اين منطقه در سال  دهد.را نشان مي

و تعـداد   mgµ 4/3 بـه ميـزان   10PMآالينده  متوسط غلظت اند.آنها وسايل نقليه باري سبك و سنگين بوده %3تا  1,3%

   روز كاسته شده است. 17روزهاي آلوده به لحاظ آالينده 

 انتشار و بدون آندر نظر گرفتن منطقه كم باو روزهاي باالتر از حد مرتبط  10PMتغيير در مقادير   19.3جدول 

Number of days>٥٠ (µg/m٣)  Average (µg/m٣)  Comparison time  

25  32  01,04,2007-31,12,2007  

8  28  01,04,2008-31,12,2008  

-17  -4  Change 2008-2007  

  منطقه نودرين وستفالن 19.1.3

حدود تعيين شده براي اين وسايل نقليه عبـارت بودنـد از: دارا   ايجاد گرديد.  2008شار آن در ماه اكتبر سال انتمنطقه كم

چرخ. برآوردهاي اوليـه از   4براي وسايل نقليه بنزيني  1براي وسايل نقليه ديزلي و استاندارد يورو  2بودن استاندارد يورو 

  حكايت داشت. %4-2هاي موجود در زمان جمع آوري اطالعات بين و بهبود كيفيت هوا و كاهش آاليندهتاثير 

  منطقه بادن ورتمبرگ 19.1.4

ـ اجـراي آن  ولـي   محبوبيت چنداني نداشـت  انتشار در بين اهالي سياست منطقهطرح منطقه كم ي كـه  ه عنـوان طرحـ  ب

. مشـاهده شـد  مثبت جايگزين بهتري نداشت به شكل عملي دنبال شد. ديدگاه مطبوعات منطقه نيز پس از اجراي طرح 

شـد.  اسـتفاده از   كـاربران اجـرا مـي   هاي نشان دهنده نوع استاندارد خودروها توسط بجز موارد استثنا استفاده از برچسب

از وسايل نقليه   %5-3اجراي فاز اول طرح حدود  داد.نشان مي PM10را در مقادير آالينده  %15سازي كاهش فرايند مدل

بـراي   نمودنـد. برابر بيشتر از يك خودروي ديزل جديد توليد آالينده مـي  7اما اين وسايل نقليه حدود  گرفتمي را در بر

ميالدي  2008توان به زمستان ماليم سال وند. از جمله آنها ميشفاكتورهاي ديگري نيز در نظر گرفته مي 10PMآالينده 

ايستگاهي كه اطالعات از آنها دريافت شده بود كاهش در  29ايستگاه از  22در  در مقايسه با سال قبل از آن اشاره كرد.

 15تعـداد   2008در سال  بود.ها ايستگاه آمار و ارقام حكايت از افزايش آالينده 3شد اما در ها مشاهده ميمقادير آالينده

مقادير ،  10PM كاهشي براي آالينده مثبت در مقابل روند  ايستگاه براي رصد وسايل نقليه سبك در نظر گرفته شده بود.

انتشـار  كـم  دهد كه طرح منطقـه  آمارهاي اين منطقه نشان مي اند وداشته سال هاكاهش ناچيزي در اين  2NOآالينده 

  بايد ادامه يابد. 2NO تري از مقادير آاليندهپايينبراي رسيدن به سطح 
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  منطقه هانوفر 19.1.5

 2يـورو  به اجرا درآمد. حدود تعيين شده براي اين منطقه عبارت بودند از: استاندارد  2008انتشار در سال طرح منطقه كم

دي. كـاهش واقعـي در   مـيال  2010بـراي سـال    4و استاندارد يورو  2009براي سال  3، استاندارد يورو 2008براي سال 

بوده است. بـراي دو سـال گذشـته هـيچ      2NOبراي االينده  %5و  10PMبراي آالينده  %2-1ها به ترتيب مقادير آالينده

اگر هم تـاثيري ظـاهري ديـده     هاي باال در تاثير كيفيت هواي اين منطقه گزارش نشده است.تاثير خاصي براي آالينده

هـوا در   تيـ فيكنتـرل ك  يهـا داده سهيمقادر  در مقايسه آماري و اندازه گيري ها چيز خاصي مشخص نشده است. ،شود

با اين وجود اگـر تـاثير در    .داردنوجود  يدار ي، تفاوت معن 10PMو 2NO ي مقادير آالينده هاي برا 2008و  2007سال 

 هـا ايستگاهمتوسط داده هاي و   2007-2004هاي در سال هاايستگاه هاي داده متوسطدر نظر بگيريم،  0كيفيت هوا را 

ولـي بـراي هـانوفر مـالك      برابـر باشـد.   هـا سـال ي ترافيكي در همين هاايستگاهبايد تقريبا با داده هاي  2008در سال 

گـان و ...  باشد. بلكه الگوي كار استفاده از تغييرات آب و هوايي و گـردش مـالي ناو  اطالعات گفته شده در متن باال نمي

مي باشد. دادگاه اين منطقه اظهار نموده كه در صـورت   2NOآالينده مهم براي طرح منطقه كم انتشار هانوفر  مي باشد.

ميزان غلظت متوسـط سـاالنه در    خواهد بود.  %10چيزي در حدود  2NOاجراي درست اين طرح، ميزان كاهش آالينده 

             ايـن رقـم تـا   بوده اسـت و اجـراي طـرح منطقـه كـم انتشـار بايـد باعـث كـاهش           µg/m3 56ترافيك شهري هانوفر 

52 µg/m3 .شود  

  

  به معناي بهبود مي باشند. Entwicklung)، و لغت backgroundبه معناي سال و رنگ آبي زمبنه ( jahrلغت 
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• Key: Hintergrund=background, StraR>e=street, Entwicklung der 

Belastung=development of the concentration 

  اطالعات اندازه گيري شده در هانوفر  19.5شكل 

  شهر مونيخ 19.1.6

در بـازه زمـاني قبـل از اجـراي      10PMمقادير آالينده بر طبق اطالعات ارائه شده از سازمان محيط زيست منطقه باواريا، 

هـا بـر   بـرآورد ن نكته نيز ضروري است كـه  البته ذكر اي دهند.را نشان مي كوچكيكاهش مناطق كم انتشار و بعد از آن 

  هاي سنجش و كنترل ترافيك شهري بوده است.ستگاهيسازي از اطالعات دريافتي از ااساس مدل

  قبل و بعد از اجراي طرح مناطق كم انتشار 10PMتغيير در مقادير آالينده   19.4جدول 
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شـود. امـا در منطقـه    بيشتري بودند بيشتر ديـده مـي   كاهش در حجم و غلظت آالينده ها در راههايي كه داراي ترافيك

داراي ممنوعيـت ورود   2008نيز از ماه فوريه سال  17منطقه لندشاتر باشد.با ترافيك كمتر تغييرات كمتر مي 16لوتستراگ

منطقـه ديگـري نزديـك     18لوئيزكيسلباخ -نمايدها را توجيه ميكاهش بيشتر در آاليندهكه اين خود  –باشد كاميون مي

  نمائيم.ها را در آن مشاهده ميباشد، جايي كه كاهش كمتر آاليندهمركز شهر مونيخ مي

د از عـ باشد به صورت نقطه چين و بازه زمـاني دوم ب كه قبل از اجراي مناطق كم انتشار ميدر شكل زير بازه زماني اول 

  باشد.انتشار به صورت خط كامل مياجراي مناطق كم

  

  قبل و بعد از اجرا در منطقه كم انتشار 10PMاطالعات روزانه از آالينده   19.6شكل 

  شهر برمن در كشور آلمان 19.1.7

 بينـي ، باعـث پـيش  انتشار به پيروي از ديگر منـاطق دهد اجراي طرح مناطق كمهاي مسئولين شهري نشان ميمصاحبه

 %6ترافيكـي كـاهش   ي هاايستگاهشده است. رصد اطالعات دريافتي يكي از هاي زيست محيطي از آالينده %2كاهش 

  دهد.را نشان مي 10PMو  2NOهاي در ميزان آالينده

                                            
١٦ LothstraGe 
١٧ Landshuter 
١٨ Luise-Kiesselbach-Platz 
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  در شهر برمن.  2NOآالينده  - 19.7شكل 

  باشد.انتشار ميتشار و شكل سمت راست با منطقه كمانشكل سمت چپ بدون طرح كم

  
  در شهر برمن. 10PMآالينده  - 19.8شكل 

  باشد.انتشار و شكل سمت راست با در نظر گرفتن منطقه كم انتشار ميشكل سمت چپ بدون منطقه كم

  كشور هلند 19.2

  ميالدي از اجراي طرح مناطق كم انتشار منتشر نموده است. 2009و  2008 سال هاي اين كشور دو گزارش ملي در 

  هاي داده پردازي آمار و اطالعات بوده است. دو گزارش حكايت از طيف وسيع از مدلآمار و اطالعات موجود در اين 

  حدود تعيين شده براي اجراي اين مناطق به شرح زير بوده است:
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بـراي   4و دارا بودن استاندارد يورو  3و يورو  2در وسايل نقليه داراي استاندارد يورو  DPFمجهز بودن به فيلتر  -

 وسايل نقليه سنگين.

 شوند.تبديل مي DPFو نصب فيلتر  4و  3استاندارد براي وسايل نقليه به يورو ميالدي،  2010بتداي سال ااز  -

  يابند.تغيير مي 4استانداردها به يورو  2013از ابتداي سال  -

  كشور هلند 2009گزارش اطالعات سال  19.2.1

هم اطالعـات جديـدي از اجـرا و تـاثيرات     هنوز ، گزارش هااثرات مشاهده شده همه مدلسازي شدند. در زمان تهيه اين 

اين حال اطالعات مـورد بحـث فقـط بـر اسـاس تـاريخ ايـن         اشود بارائه مي  xNOبراي آالينده  هاي مختلفاستاندارد

بـوده اسـت. در حـال     xNOدر هر صورت اين فقط نيمي از تاثيرات مناطق كم انتشار براي آالينـده   باشد.مي هاگزارش

مارهـا  آباشد ولي اطالعات كامل و جامعي از بروز رساني ايـن  هاي آماري بيشتر در حال انجام ميدادهحاضر كار بر روي 

دهـد كـه اجـراي طـرح     باشد ولي باز هم داده هاي آماري نشان ميبا اينكه اين اطالعات كامل نمي باشد.در دست نمي

  باشد.زيست محيطي و اثرگذار بر كيفيت هوا ميمناطق كم انتشار در حال حاضر بهترين راه براي كاهش آالينده هاي 

در كنـار    2NOانتشار افزايش يافته است. غلظت آالينده فيت هوا پس از اجراي طرح مناطق كمبه عنوان يك نتيجه، كي

ت مناطق بدون طرح كاهش داشته ولي در ژانويـه  به نسب µg/m3 0,08هاي مناطق كم انتشار بطور متوسط ميزان جاده

 مناطق كم انتشار كـاهش در مقـادير   يكي ديگر از اثرات افزايش يافته است. mgµ0,1/3ميالدي به ميزان  2010سال 

كـاهش   mgµ 0,2-0,4/3به ميزان  2NOو  10PMهاي ميزان كل آالينده بوده است. mgµ0,06/3به ميزان  10PMذرات 

  خواهد بود. %2ترافيك نيز در اين بين و سهم يافته 

0,05-هـا بـه ترتيـب    دارد. ميزان طيف آالينده هاكاميونذكر اين نكته ضروري است كه دامنه تاثيرات بستگي به تعداد 

3/mgµ 0,13  2براي آاليندهNO  3و/mgµ 0,09-0,04 10راي آالينده بPM .كـه بـيش از   هـايي  براي جـاده  بوده است

0,15 و   2NOبراي آالينـده   mgµ 0,03/3 ها حدود افزايش آاليندهنمايند طول روز از آنها عبور ميكاميون در  1200

3/mgµ  10براي آاليندهPM  2انتشار بر آالينـده  تاثير مناطق كم ميالدي، 2013خواهد بود. پس از ماه جوالي سالNO 

  .نيز به همين شكل بود) 10PM( ميزان تاثير بر آالينده  بصورت قابل توجهي افزايش يافت

ميالدي بـين   2008در نيمه دوم سال  بطوري كهكم بهبود يافت. ي طرح توسط كاربران كمهامحدوديتميزان پذيرش 

از كاربران وسايل نقليه سـنگين اسـتانداردهاي تعيـين شـده را رعايـت       %85-80، 2009و در نيمه اول سال   60-75%

آزمايشـات و بازديـدهاي فنـي زيـادي در خصـوص رعايـت       جنبه اجرايي قويتري به خود گرفتند و  هامحدوديتنمودند. 

  و ي نظارتي بيشتري نيز براي اين امر نصب و راه اندازي شدهادوربيناين در حالي بود كه  استانداردها انجام پذيرفت.

  ي كمتري در اين محدوده زماني در نظر گرفته شد. هامعافيت
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  10PMو    2NOهاي انتشار بر متوسط آاليندهتاثير مناطق كم - 19.9شكل 

  

  
  انتشارتحت تاثير مناطق كم 10PMمتوسط تغييرات آالينده  - 19.10شكل 
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  ميالدي ( تعداد وسايل نقليه سنگين عبوري) 2009و  2008 هاي سالتفاوت مطالعات  - 19.11شكل 

  

افتاد متفاوت بود. و در واقعيت اتفاق مي هاخيابانميالدي با وقايعي كه در  2009و  2008 هاي سالمطالعات متفاوت در 

توان گفت كه آيـا  هاي زيست محيطي) بنابر اين به قطعيت نميآاليندهي متفاوت و هم ميزان انتشار هاروشهم تعداد (

ها در بين اين دو سال افزايش يافته است يا خير. اما نكته مهم اين است كه عالقه جامعه به اين است كه ميزان آالينده

  بطور محسوس و نه زياد بهتر شده است.كيفيت هوا 

انتشار استفاده شد، اما اعتقاد بر اين است كـه مطالعـات در اينجـا بـه واقعيـت      نيز براي ارزيابي مناطق كم 19از مدل ملي

تـاثير   -باشـد مـدل ملـي مـي    فرض هايتر از به عنوان مثال سن ناوگان و وسايل نقليه در واقعيت مسن نزديكتر است.

  شده است. xNOهش آالينده كه اين مساله خود باعث كا -در نظر گرفته شده است بروزرساني

  كشور هلند 2008سال  پايشگزارش  19.2.2

  ي تعيـين شـده بـراي   هـا محـدوديت بوده و بر اساس آخـرين اسـتانداردها و    2008هاي سال اين ارزيابي بر اساس مدل

  تهيه شده است.ها آالينده

  

                                            

١٩ -(NSL) 
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  نكات كليدي:

0,3 به 0,05 از و 2NOبراي آالينده  mgµ 0,55/3به  0,1از ه آن دست يافته اند، بها كه متوسط تغييرات آالينده
3/mgµ  10براي آاليندهPM .هاي ناشي از ترافيك به اين مطلب نشان از اين دارد كه ميزان كاهش آالينده بوده است

  بوده است. 10PMبراي  %5و بيشتر از  2NOبراي  %5- %2,5ترتيب 

ي هـا معافيـت و عدم هماهنگي در ارائه وسيع آنها و همچنين در نظر گـرفتن   DPFبه دليل در اختيار نداشتن فيلترهاي 

   زياد، ميزان تاثيرات بر كيفيت هوا زياد نبود.

رساني بيشتر و ارسـال اطالعـات بـراي كـاربران،     كم بود ولي با اطالع انسانيهاي ميالدي ميزان جريمه 2007در سال 

  يورو تعيين گرديد.150باشند تا ميزان جريمه براي كاربراني كه تخلف داشته 

   تغييـر بـه نظـر     ايـن ن ميزان جرائم افزايش يافت. بـا  آكاهش و به طبع  هامعافيتميالدي ميزان  2010در ژانويه سال 

رود كيفيت هوا افزايش محسوسي انتظار ميبهتر شده است. با اجراي فاز دوم طرح  %2تا  1,5رسد ميزان كيفيت هوا مي

  داشته باشد.

  

  

  
-در مناطق كم در سمت راست،  10PMدر سمت چپ و  2NOهاي غلظت آاليندهتغييرات محاسبه  - 19.12شكل 

  )2008( انتشار
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  كشور سوئد 19.3

  شهر استكهلم 19.3.1

ميالدي  2000تاثيرات اجراي طرح در سال گردد و بر مي 1996انتشار در اين شهر به سال سابقه اجراي طرح مناطق كم

سال و دارا بودن  8هاي تعيين شده براي وسايل نقليه سن حداكثر استاندارد زماني كه آن همگيري و محاسبه شد، اندازه

 ميالدي محاسبه و بصورت گزارش اعالم گرديد. 2007و  2000 سال هايتاثيرات اجراي طرح در  بود. 2استاندارد يورو 

 زمـاني كـه  حتـي  .(باشـد مـي  2007بيشـتر از سـال    2000انتشـار در سـال   مطابق نتايج تاثيرات منطقه كم حالي كهدر 

  مود هدف بودند) 2و  1، 0استانداردهاي يورو 

نشان  WITH ZONEكلمه  ها، در زير نشان داده شده است. xNOو خانواده  10PMهاي محاسبات در خصوص آالينده

به ايـن   FULL ZONEبوده و كلمه  در حال اجرا منطبق آمارها با در نظر گرفتن منطقه كم انتشاردهنده اين است كه 

يـه غيـر   . طبق آمارهاي ارائه شده ميزان وسـايل نقل آيدچه بدست مي انطباق وجود داشته باشد %100معني بوده كه اگر 

  عالم شده است.رد شده اند ااخودروهايي كه به منطقه كم انتشار و زا  %5قانوني حدود 

  
  انتشار شهر استكهلمدر طرح منطقه كم (سمت راست)  xNO) و چپ(سمت  10PMانتشار ميزان  - 19.13شكل 

  

انتشار در شهر داد پس از اجراي طرح منطقه كمنيز مطالعاتي صورت گرفته بود كه نشان مي 2.0PMدر خصوص آالينده 

  استكهلم، ميزان غلظت اين آالينده كاهش يافته است.
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  انتشار شهر استكهلم سوئددر منطقه كم 2.0PMنقشه كاهش آالينده  - 19.14شكل 

با توجه به نوع ترافيك شهري (سبك و سـنگين و  باشد، هاي شكل باال مشخص ميهمانطور كه از ميزان و تعداد رنگ

در نقاط مختلف شهر به ميزان متفـاوتي   2.0PMميزان آالينده همچنين ميزان استاندارد باال يا پايين خودروهاي عبوري) 

باشد ميزان كاهش در اين آالينده پس از اجراي طـرح منطقـه كـم    همانطور كه در شكل مشخص مي تغيير يافته است.

  بوده است.( در مقايسه با منطقه بدون طرح). %9تا  %0,5انتشار بين 

صورت ميزان كاهش ايـن آالينـده    ت نمايند در آنياز سوي ديگر اگر كليه وسايل نقليه استانداردهاي تعيين شده را رعا

  خواهد بود. %12تا  %0,5بين 

انتشـار در سـال   تاثيرات مناطق كمبود،  2سال و رعايت استاندارد يورو  8هنوز استانداردهاي وسايل نقليه سن  ي كهزمان

   هـا داشـتند  انتشار حاكي از كاهش آالينـده اطالعات مناطق كم ميالدي دوباره مورد بازبيني و بررسي قرار گرفت. 2007

هـا در  همـين آالينـده   .)%19-13و ميـزان ذرات معلـق بـين     %21-16، هيدروكربن ها بـين  %4-3بين  xNOآالينده (

  .لحاظ گرديدندبرآوردهاي كارشناسي گوتنبرگ نيز 
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  ميالدي 2007انتشار در سال در مناطق كم (سمت راست)  xNO(سمت چپ) و  PM انتشارميزان  - 19.15شكل 

  گوتنبرگ كشور سوئدشهر  19.3.2

محدوديت در نظر گرفتـه شـده بـراي     ميالدي انجام گرفت. 2007هاي طرح منطقه كم انتشار اين شهر در سال ارزيابي

بود  بنزيني و ديزلوسايل نقليه  شاملنيز  هامعافيتسال بود.  8تن و سن بيش از  3,5ي داراي وزني بيش از هاكاميون

  بودند.مجهز  DPFكه به سيستم فيلتر 

 بـود.  xNOن حجم، بيشـترين تـاثير بـر آالينـده     ااما از نظر ميزباشد،  10PMشد بيشترين تاثير بر آالينده تخمين زده مي

هـاي توليـدي ايـن    كـاهش آالينـده  تن بوده است.( 16تا  3,5ي بين هاكاميونبيشترين تاثير مناطق كم انتشار بر روي 

اي بوده كه از سوخت گاز استفاده مي نيز بر اساس استفاده از وسايل نقليه HC. افزايش ميزان آالينده ) %67خودروها تا 

  بطور عمده گاز متان)كردند.(

  

  انتشار شهر گوتنبرگتاثيرات مناطق كم - 19.16شكل 
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  كشور دانمارك 19.4

بـراي   DPFشـرايط نصـب فيلترهـاي    ميالدي و با  2007انتشار در كشور دانمارك از ماه سپتامبر سال طرح مناطق كم

براي استانداردهاي  DPFاين شرايط به فيلتر  01/07/2010و كمتر اجرا شد. از تاريخ  2خودروهاي داراي استاندارد يورو 

مورد نظر قرار گرفتـه اسـت. در بيشـتر     ،ن استاندارد پايهبه عنوا 4نيز استاندارد يورو  2013و براي سال  يورو تغيير يافت

مـيالدي وزارت   2009بصورت اختصاصي مورد آزمايش و رصد قرار گرفته است. در سال  PMمناطق كم انتشار آالينده 

لي خيابان اصـ  138مدلي كه در آن  انتشار را در دستور كار خود قرار داد.ل دانمارك نظارت بر طرح مناطق كمحمل و نق

  و پر ترافيك شهر زير ذره بين قرار گرفتند.

مـيالدي   2010در سـال   xNOانتشار شهر كپنهاگن اين كشور نشان داد ميزان آالينده تجزيه و تحليل طرح مناطق كم

كاهش نشان داد. اين در حالي بـود كـه تعـداد     %16نيز بطور خاص   2NOميزان آالينده  كاهش يافته است. %17حدود 

  ايستگاه كاهش يافته است. 35ايستگاه به  65از  2010ي در سال آوري اطالعات ترافيكي رصد و جمعايستگاه ها

  دهد.نشان مي را كاهش 2010در سال  %16حدود   5.2PMو ميزان كل آالينده  %9حدود  10PMميزان آالينده 

ميكروگرم بر متر مكعب كاهش  0,7خيابان مورد نظر اين طرح حدود  138در  10PMبطور متوسط ميزان كاهش آالينده 

  دهد.نيز همين عدد را نشان مي  5.2PMنشان مي دهد. اين در حالي است كه ميزان آالينده 

  باشد:ميالدي به شكل زير مي 20120-2010 هاي سالها بين ميزان برآوردها براي اين آالينده

 ميكروگرم بر متر مكعب 40حدود  10PM متوسط ساليانه آالينده -

 ميكروگرم بر متر مكعب 25حدود   5.2PMمتوسط ساليانه آالينده  -

، در سال %18ميالدي  2010در سال دهد ميزان آن نشان مي 2NOوردهاي اوليه براي ميزان انتشار و غلظت آالينده آبر

رسد وسايل نقليه سـنگين بـا اسـتانداردهاي    نظر ميخوهد بود. به  %24به ميزان  2020و در سال  %25به ميزان  2015

و همچنين  1-0ي داراي استاندارد يورو هااتوبوسجايگزين شوند و  5توسط خودروهاي داراي استاندارد يورو  2-0يورو 

  گردند.تعويض  5ي داراي استاندارد يورو هااتوبوسبا  2يورو 

  دهند:پر ترافيك شهر كپنهاگن اطالعات زير را نشان ميي هاخيابانتجزيه و تحليل آمارهاي به دست آمده از 

از حجـم   %4-3نماينـد امـا تنهـا    را منتشـر مـي   xNOهاي از ميزان آالينده %35-30با اينكه خودروهاي سنگين حدود 

از حجـم    %9-8دهنـد امـا   ها را بـه خـود اختصـاص مـي    از آالينده %7ها تاكسيدهند. ترافيك را به خود اختصاص مي

ترافيك  %12-10 حالي كهنمايند در را توليد مي xNOآالينده  %18-14شوند خودروهاي ون ميزان فيك را شامل ميترا

شـوند  شامل مـي را  xNOهاي از توليد آالينده %54-48توسط آنها اشغال شده است. وسايل نقليه مسافري نيز در حدود 

  باشد.ترافيك شهري در تصرف آنها مي %77اما 

دهنـد كـه در   را به خـود اختصـاص مـي    xNOاز توليد آالينده  %85-80در مجموع وسايل نقليه ديزلي چيزي در حدود 

  پردازيم.جدول زير به آن مي
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ها داراي منافع انتشار براي خودروها و ونكه اجراي مناطق كميك مطالعه براي وزارت محيط زيست دانمارك نشان داد 

 .بـيش از سـود بـود    اي دارد. بطور كلي هزينـه هاي از دست رفتههزينهاقتصادي نيز -اجتماعيكوتاه مدت بوده و از نظر 

  يت وجود دارد.عاگرچه در تمام محاسبات مقادير قابل توجهي عدم قط

 2010شود اين اسـت كـه در سـال    بيني ميانتشار كپنهاگن پيشكه در قسمت مقدماتي طرح منطقه كماز جمله اثراتي 

به  2010منافع بهداشتي و سالمت نيز از ماه جوالي سال كاهش پيدا نمايد و  %20هاي ترافيكي تا آالينده ميزان انتشار

  شكل زير تغيير يابد:

 مرگ و مير زودرس 150كاهش  -

ها و مراكز درماني در خصـوص آلـودگي هـوا، بيمـاري تنفسـي و      بستري و مراجعه به بيمارستان 150كاهش تعداد  -

 گردش خون

 برونشيت هحمل 750د كاهش تعدا -

 حمله آسم 8000كاهش تعداد  -

 هاي تنفسيمحدوديت در فعاليت به علت بيماريروز  90000كاهش  -
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 انتشار در شهر كپنهاگنمدل تاثيرات مناطق كم  19.5جدول 

  ه

  

  

  



   

 

    77                                                                                     

      

 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  كشور انگلستان –شهر لندن  19.5

شـاهد  را انتشـار در ايـن شـهر    پس از اجراي اوليه طرح مناطق كم مطالعات اوليه براي لندن نشان داد كه اثراتي روشن

خواهيم بود. تجزيه و تحليل آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان كنترل كيفيت هوا نشان دهنـده ايـن مطلـب بـود كـه      

در مركـز   هـا اتوبـوس  به صورت ساالنه كاهش خواهد يافت.  %15به ميزان   5.2PMو آالينده (كربن سياه)  همقادير دود

الينـده  آاند. تاثيرات اجراي مناطق كـم انتشـار بـر روي    شهر لندن در شرايط استانداردهاي مناطق كم انتشار قرار گرفته

10PM  خـود را طـي خواهـد نمـود.    بصورتي است كه مقادير اوليه اين آالينده افزايش دارد ولي در بلند مدت روند نزولي 

  البته ذكر اين نكته ضروري است كه شواهدي از كاهش غلظت اين آالينده در برآوردهاي اوليه نيز مشاهده نشده است.

  كشور ايتاليا 19.6

 شود اما اطالعات دقيـق و معتبـري در ايـن خصـوص موجـود     انتشار در ايتاليا اجرا ميبا اينكه طرح زمستاني مناطق كم

داراي اطالعات بيشتري به نسبت ديگـر  انتشار شهر ميالن با اجراي شارژ تراكمي نيست. از سوي ديگر طرح منطقه كم

  باشد.مناطق مي

  شهر ميالن 19.6.1

باشد. طرح اجرا شده در اين شـهر در ابتـدا بصـورت    طرح اجرا شده براي شهر ميالن متفاوت با ديگر مناطق در اروپا مي

انتشار به آن اضافه شده است. بطور كلي خودروهاي داراي استاندارد يورو بوده و سپس مناطق كمژهاي تراكمي ارائه شار

كاهش يافته  %14,4به ميزان  20دسترسي آزادانه به اين مناطق را دارند. بطور متوسط ميزان ترافيك در منطقه اكوپس 3

در حالي بود كـه طـرح اكـوپس سـال اول     كاهش نشان مي دهد. اين  %3,4كل ترافيك شهر ميالن نيز در حدود است.

  گذراند.اجراي خود را مي

زيست محيطي ناشي از اجراي طرح اكوپس در شهر ميالن قابل توجه اسـت. بـا ايـن    هاي ميزان برآوردها براي آالينده

برآوردها در خصـوص   حال بدون داشتن آمار و اطالعات دقيق نمي توان در خصوص تاثيرات اجراي طرح صحبت نمود.

و  %9حـدود   2COكاهش پيدا خواهد نمود. آالينـده   %14در حدود  10PMدهد كه آالينده اجراي طرح اكوپس نشان مي

  كاهش خواهند يافت. %11حدود  xNOآالينده 

 ايـن  17گذشته كاهش يافته است. جـدول شـماره   سال هاي در مقايسه با  10PMدهند كه آالينده جداول زير نشان مي

  دهد.مطلب را بصورت آماري نشان مي

  2008-2002بين سال هاي   10PMداده هاي آماري در خصوص آالينده   19.6جدول 

Outside Ecopass area  Ecopass area  Measurement 

54 μg/m3 3g/mµ 52  Annual average PM10 2002-7 

44 μg/m3 3g/mµ 42  Annual average PM10 2008 

15%  19%  % reduction annual average PM10 

148  140  No. PM10 LV exceedences 2002-7 

102  78  2008LV exceedences  10No. PM  

-31%  -44%  % reduction inLV exceedences  

                                            
٢٠ Ecopass scheme 
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  در منطقه اكوپس (رنگ آبي) و شهر ميالن ( رنگ زرشكي) 10PMميانگين ساليانه آالينده  - 19.17شكل 

  
  است.  بودهتر مكعب مميكروگرم بر  50 بيش از 10PMتعداد روزهايي كه آالينده  - 19.18شكل 

  زرشكي. منطقه اكوپس رنگ آبي و شهر ميالن رنگ
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  سال هاي مختلفدر  10PMمقادير باال براي آالينده  تاريخ - 19.19شكل 

  كشور نروژ 19.7

 انـد. مختلفي را براي اثرات اجراي ايـن طـرح در نظـر گرفتـه     هايفرضسنجي وزارت حمل و نقل نروژ مطالعات امكان

     انتشـار   متفـاوت بـا شـرايط ديگـر منـاطق كـم      كه براي اجراي اين طرح در نظر گرفتند كـامال يي هامحدوديتشروط و 

پرداخت شارژ ساليانه در نظر گرفته شـده   4اين در حالي است كه براي خودروهاي داري استاندارد كمتر از يورو  باشد.مي

  تشويق نمايند.وي خود تا كاربران را به سمت استفاده از خودروهاي جديدتر و تعويض خودر

  دهد.نشان مي 2007را در سال  4و يورو  3شكل زير ميزان انتشار آالينده ها توسط خودروهاي يورو 

  

  2007سال مقايسه با در   2NOو  xNOآالينده هاي  كاهش درصد – 19.20شكل 
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(سمت چپ) و با  4انتشار، بدون استفاده از خودروهاي داراي استاندارد يوروتاثير اجراي مناطق كم - 19.21شكل 

  (سمت راست)4استفاده از خودروهاي داراي استاندارد يورو 

  كاهش خواهند داشت. %60حدود  2012در انتهاي سال ها دهد كه ميزان آاليندههاي فوق نشان ميشكل

  انتشار مختلف اجراي مناطق كم روشهاي 19.8

في را در نقاط مختلف اروپا با قوانين مختلف و اجراهاي متفاوت شاهد بوديم انتشار مختلمند سال اخير مناطق كدر اين چ

  نمائيم.كه در زير به برخي از آنها اشاره مي

  نقليه سبكها و وسايل مناطق كم انتشار كشور هلند براي ون 19.8.1

  دهـد. مطالعـات اوليـه نشـان     ادامه مي 2013شهر آمستردام مطالعات و پژوهشهاي خود براي خودروهاي ون را در سال 

دهد كه بهترين گروه براي خودروهاي ون كه مي توان آنها را به عنوان هدف قـرار داد خودروهـاي داراي اسـتاندارد    مي

  باشند.ميدر شهر آمستردام  xNOاز آالينده  %25و  10PMآالينده  از %40كننده ها توليدهستند. ون 4يورو 

به نظر  باشند.اوليه در ميان رده هاي ديگر مي  2NOالينده آكننده بيشترين توليد 3خودروهاي ون داراي استاندارد يورو 

  ها كاهش يابد.ها توسط ون، ميزان توليد آالينده2013هاي انجام گرفته تا سال ريزيبا برنامهرسد مي

 DPFباشد كه تحقيقات در مورد مناطق كم انتشار كشور آلمان نشان داد كه نصب فيلتر البته ذكر اين نكته ضروري مي

  توسط آنها نداشته است. 2NOر توليد آالينده بتاثيري  3براي خودروهاي ون داراي استاندارد يورو 

يشتر به برابر قدرت اثر ب 2داراي  2015وسايل نقليه برقي تا سال  استفاده ازدهد مستردام نشان ميآيك تحقيق در شهر 

اعالم نموده است كـه بـراي   شهرداري شهر آمستردام  خواهد بود.براي وسايل نقليه انتشار نسبت اجراي طرح مناطق كم

مـيالدي   2015شود تـا سـال   بيني ميپيش گذاري خواهد كرد.ميليون يورو سرمايه 10اجراي طرح خودروي برقي مبلغ 

دستگاه برسد. در حال حاضر مشـغول امكـان سـنجي بـراي ايجـاد       10000تعداد خودروهاي برقي در شهر آمستردام به 

ايجـاد   در حـال باشند. از سوي ديگر شهرداري ايـن شـهر   براي اين خودروها در نقاط مختلف شهر ميي شارژ هاجايگاه

اجـراي آن را  توانند براي ايـن طـرح كمـك نماينـد و     خصوصي كه ميارتباط و بستن قرارداد با كارخانه ها و موسسات 

  باشد.تسهيل نمايند مي

  ) كشور دانماركDPFالگوهاي مختلف مناطق كم انتشار ( استفاده از فيلترهاي  19.8.2

اجرا در ايـن كشـور بـراي     ميالدي موسسه ملي محيط زيست اين كشور اعالم نمود كه دو طرح را براي 2007در سال 

بـراي وسـايل نقليـه سـنگين و دوم هـيچ       DPFو نصب فيلترهاي  بروزرسانيانتشار در نظر دارد. اول اجراي مناطق كم

را  2NOشود اما از سـوي ديگـر آالينـده    مي PMيلترها از يك سو باعث كاهش آالينده فحالت ديگري! البته نصب اين 

همه اين تفاسـير مسـئولين دانمـاركي بايـد قـوانين و       باشد. بادهد كه اين بر خالف قوانين اتحاديه اروپا ميافزايش مي

اجراي طرح نصب  هامحدوديت. از جمله اين نمودند كه از قوانين اتحاديه اروپا پيروي نمايديي را اعمال ميهامحدوديت
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در ايـن   2NOتر بود كه اين خود تاثير مثبتـي بـر انتشـار آالينـده     ها براي خودروهاي داراي استاندارد يوروي پايينفيلتر

  مناطق گذاشت.

  DPFانتشار كشور دانمارك با تكيه بيشتر بر اجراي سيستم فيلتر طرح مناطق كم  19.7جدول 

 

هـا بـيش از   ها مي باشد كه غلظت ميانگين ساالنه آنتوضيحات جدول: ستون سمت راست مربوط به تعدادي از خيابان
3g/mµ40  2است. در ستون سمت چپ نيز غلظت ساالنه آاليندهNO  )3g/mµ باشد.خيابان مي 138) در  

نمايـد  الگوي آلماني آن را به ما يادآوري مـي  ،ريكسبرگبراي شهر كپنهاگن و فرد  2NOاجراي الگوي سنجش آالينده 

 نتايجي اينچنين را نشان داده بود.براي وسايل نقليه سنگين  2NOكه در آن اجراي فيلتر براي آالينده 

  

  

  

 براي شهرهاي كپنهاگن و فردريكسبرگ 2NOمدل محاسبات آالينده   19.8جدول 
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  در شمال كشور ايتاليا منطقه رجيواميليا 19.8.3

كمي از هاي انتشار ارائه گرديد. نشانههاي مختلفي براي اجراي مناطق كمطرحدر شمال كشور ايتاليا و براي اين منطقه 

تاثير اجراي اين طرح در منطقه رجيو اميليا ديده شد ولـي هيچگونـه آمـار و اطالعـات خـاص و يـا نحـوه محاسـبات و         

  اشت.هاي در اين خصوص ارائه نشد و يا در اصل وجود ندهاي خاص براي گزارشات و تحليلاستاندارد

  باشد:انتشار به شرح زير ميدر نظر گرفته شده براي منطقه كم هامحدوديت

 و ماقبل 1ممنوعيت ورود براي وسايل نقليه بنزيني و يا ديزل داراي استاندارد يورو  - 1

شده ريزي هاي برنامهزمانو ماقبل در  1راي استاندارد يورو ممنوعيت ورود براي وسايل نقليه بنزيني و يا ديزل دا - 2

 محدوديت زماني)(

و ماقبل و جايگزيني خودروي خود با  1ممنوعيت ورود براي وسايل نقليه بنزيني و يا ديزل داراي استاندارد يورو  - 3

 4خودروهاي داراي استاندارد يورو 

 نو قبل از آ 1ممنوعيت كامل ورود براي خودروهاي مسافري و خودروهاي سبك بنزيني و ديزل داراي استاندارد يورو  - 4

و قبل از آن  1ممنوعيت كامل ورود براي خودروهاي مسافري و خودروهاي سبك بنزيني و ديزل داراي استاندارد يورو  - 5

 رنامه ريزي شده ( محدوديت زماني)بي زمان هادر 

  انتشارمنطقه كمدل هاي مختلف اجراي طرح ها در مكاهش آالينده  19.9جدول 

Hp5  Hp4  Hp3  Hp2  Hp1    

14%  28%  12%  8%  17%  10PM  

13%  13%  18%  10%  20%  xNO  

26%  51%  37%  24%  48%  CO  
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  مدلسازي منطقه رجيواميليا - 19.22شكل 

  هاي مختلف آاليندگي خودروهاجنبه 19.9

  هاي قانوني شهر هانوفر  اوليه از چالش  2NOانتشار آالينده  19.9.1

براي اين شهر بـوده   نكته كليدي تاثير اجراي منطقه كم انتشار 2NOدر مورد شهر هانوفر، بايد گفت كه كاهش آالينده 

  2NOانتشار در خصوص وسايل نقليه سـبك و انتشـار آالينـده    در جلسات هماهنگي براي مناطق كم كهاست. همانطور 

كـاهش  بيشتر مورد نظر قرار گرفتند.  ،بحث شد، اين مناطق براي كنترل اين آالينده توسط خودروهاي سبكنها آتوسط 

در ايـن  براي آنها نصـب شـده بـود     DPFفيلترهاي  بودند و 3داراي استاندارد يورو  براي خودروهايي كه  2NOآالينده 

  مدت مشاهده شد.

بـه همـراه نصـب     3به عنوان طرح اصلي و اسـتاندارد يـورو    4يورو  اجراي طرح را به سمت اجراي استاندارداين مطلب 

  دهد.سوق ميفيلترها را به عنوان شرط الزم براي ورود به اين مناطق 

نه اينكـه   هاي يورو كه توسط اتحاديه اروپا تاييد شده رعايت نمايند،هاي فيلترها بايد قوانين مربوط به استاندارداستاندارد

  را به عنوان هدف مورد بررسي قرار دهند. xNOبپردازند بلكه بايد آالينده   2NOفقط به آالينده 

شود كـه در تحقيقـات   تن استفاده مي 3,5براي وسايل نقليه سنگين بيشتر از  DPFدر حال حاضر بسياري از فيلترهاي 

ل نبايد باعث افـزايش  شده است. فيلترهاي فعا %40-20به  %10اوليه از   2NOآالينده مشخص شده كه باعث افزايش 

  ت سر بگذارند.ششود، شايد الزم باشد تا فيلترها مراحل مختلف تست را دوباره پ 2NOآالينده 

  فاكتور مد نظر قرار مي گيرد: 3در اينجا 
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 دهد.كاهش مي %30اوليه را تا  2NOآالينده  21با اكزيكت خودروهاي ديزل و خودروهاي سبك بروزرساني - 1

تواند ثابت باقي بماند. يا دو برابـر تـا   اوليه) مي 2NOآالينده  %8خودروهاي سنگين بدون اكزيكت ( بروزرساني - 2

 افزايش يابد. %40تا برابر  5و يا  15%

يـورو  تر يورو با خودروهـاي داراي اسـتاندارد هـاي بـاالتر     هرچقدر جايگزيني خودروهاي داراي استاندارد پايين - 3

 را زودتر شاهد خواهند بود. xNOكاهش مقادير كلي آالينده نيز نتشار ازودتر صورت پذيرد، مناطق كم

با اين حـال سيسـتمي كـه    باشد. هاي فيلتر مختلف در كشور آلمان در دسترس نميآمارهاي استفاده از سيستم

از خودروهاي سنگين در كشور آلمان) به نصب آن توصيه نموده اسـت،   %60شركت مرسدس بنز (توليد كننده 

خودروهاي سـبك ايـن شـركت بـه      بروزرسانيباشد. اجراي اين سيستم به همراه مي Neutral 2NOسيستم 

در ميـزان انتشـار    %10موضوع به انضمام كاهش . اين باشداوليه مي 2NOعدم افزايش در توليد آالينده معني 

(كسب و كار به طور معمـول) تـاثير مثبتـي در     22BAUبه علت مناطق كم انتشار، در مقايسه با  xNOآالينده 

به معنـي    2NOبا مقادير ثابت و يا افزايشي آالينده  xNO انتشاركاهش دهد.را نشان مي 2NOو  xNOانتشار 

ناشي از  2NO از كل غلظت %60-40دهند كه مدل هاي اجرا شده نشان مي مي باشد. NOكاهش در آالينده 

ايـن   . اين مساله بر اثر اجراي طرح مناطق كم انتشار و اجراي سيستم فيلتر بوجود امده است.است NO انتشار

ح اجـرا  ) قابل مقايسه بـا طـر  %16-6(بين  2NOبدين معني است كه اثرات كاهشي اجراي طرح براي آالينده 

  باشد.) ميBAU )6%شده ديگر يعني 

 
  NOناشي از    2NOدرصد آالينده  - 19.23شكل 

                                            
٢١ oxicat 

٢٢ Business as usual 
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 2008برلين در اول سال در  NOناشي از تبديل  2NOمستقيم و  2NOكل ناشي از   2NOمقايسه  - 19.24شكل 

   (درصد)

وسـايل  بروزرسـاني  توسط  2NOاي از اينكه متوسط آالينده مطالعاتي در اين ارتباط در كشور هلند نشان داد، هيچ نشانه

  مطالعه فرعي در اين زمينه انجام شد: 3ابد پيدا نشده است. ينقليه سبك افزايش مي

را  2NOو  xNOكه همه آنها كاهش در ميزان آالينده هـاي   تست شده است ADACفيلتر توسط موسسه  4 - 1

 دهند.نشان مي %30به ميزان 

 ديده شد. 2NOفيلتر توسط شركت فولكس واگن تست شد كه در يكي از فيلترها افزايش آالينده  4 - 2

آالينده  %25بود (از  بارگذاري كمافزايش كمي در تست تست شد. فيلتر اول  UBAفيلتر نيز توسط موسسه  4 - 3

2NO  آالينده  %25بهxNO نشان داد، فيلتر سوم در  %20به  %40را از كاهش ها در تمام بارگذاري)، فيلتر دوم

هـاي اوليـه افـزايش در    ) و فيلتر چهارم در تست%25به  %5فشار بار باالتر افزايش در مقادير را نشان داد ( از 

  نشان داد. %27به  %15در تستهاي با بار باالتر افزايش مقادير را از و   %45به  %37را از ميزان مقادير 

اگر قرار بـود كـه ايـن     محدوديت در مناطق كم انتشار براي همه وسايل نقليه در نظر گرفته شده است.در كشور آلمان 

نمـود. بـه   پيدا ميي اين وضعيت افزايش هزينه محاسبات براطرح فقط براي وسايل نقليه سنگين باشد در اين صورت 

   باشد.خودروهاي سنگين نمي بروزرسانيخودروهاي سبك قابل مقايسه با  بروزرسانياين دليل كه 

به دنبال كاهش ميـزان آالينـدگي   باشد) در كشور هلند ( كه محدوديت مناطق كم انتشار براي وسايل نقليه سنگين مي

2NO 2شده در خودروي انها باعـث افـزايش انتشـار آالينـده     هاي نصب از طريق كمك مالي به كاربراني كه فيلترNO 

را افـزايش   2NOباشند، يعني آن كاربران فيلترهاي جديدي را نصب و استفاده نمايند كه ميـزان آالينـده   شده است مي

  ندهند.

  جزئي و كلي DPFفيلتر هاي  19.9.2

باشد كه ايـن  كامل براي خودروها مي DPFبراي كيفيت هوا، بهترين گزينه براي مناطق كم انتشار استفاده از فيلترهاي 

متاسفانه به دليل قانون آزادي جابجـايي در اتحاديـه اروپـا، اسـتانداردها بـر       اوليه را افزايش ندهند. 2NOفيلترها آالينده 

هـاي  گواهينامه خاصي براي رعايت اسـتانداردها و اسـتفاده از فيلتر   زماني كهاند. تا تبيين شدهاساس استانداردهاي يورو 

جديد براي همه كشورها بصورت يكسان تهيه نشود قوانين اتحاديه اروپا اجازه استفاده از هر دو نوع فيلتر كه هم آالينده 

  .دهدميدارد را دهد و هم ثابت نگه مياوليه را افزايش مي



   

 

    86                                                                                     

      

 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

همچنين ذرات بسيار ريـز ( كـه باعـث ايجـاد      دهد،كاهش مي %99-95را بين  PMاستفاده از فيلترهاي كامل، آالينده 

  دهد.گردد و براي سالمتي مضر هستند) همانند ذرات بزرگتر را نيز كاهش ميسرطان مي

فيلترهاي جزئي بـراي   را دارند. PMاز آالينده  %37راي فيلتر بفيلترهاي جزئي براي وسايل نقليه سبك تنها بهره وري 

 هـا اتوبـان را در  %30فيلتراسـيون را در شـهر و    %40-36متوسط كارايي كـاهش  تن بطور  24-11وسايل نقليه سنگين 

  دارند.

اسـتاندارد   زمـاني كـه  باشـد و تـا   اين مطلب مويد آن است كه استفاده از فيلترهاي جزئي به خوبي فيلترهاي كامل نمـي 

  .درستي تهيه و تنظيم نشود نمي توان انتظار بيشتري از كيفيت هوا در اين مناطق داشت

  در كشور هلند 2NOتحقيقات در خصوص تاثيرات آالينده  19.9.3

انداز بهتري را در خصوص توليد و انتشار آالينده ها با رعايـت اسـتاندارد   جديد، چشمدر هلند تحقيقات اخير و محاسبات 

كـاميون  دهد كه توليد اين آالينـده در  نشان مي 2NOجديد در خصوص آالينده  تدهد. اين محاسبابه دست مي 5يورو 

باشد و از سوي ديگر بسيار بيشتر از برآوردهاي دنياي واقعي در شـرايط  حد مجاز ميبرابر  3در شرايط معمول شهري  ها

  به نظر رسيده است.آزمايشگاهي 

نمايـد.  بـه خـوبي عمـل مـي     xNOهـاي  سيستم كنترل انتشار آالينـده  -هااتوبانبطور مثال  –هاي باال تنها در سرعت

 هدهد كه ميزان آالينـد نشان مي 3براي استانداردهاي يورو( بااحترام به آزمايشات قبلي) هاي جديد رانندگي پويا آزمايش

xNO .كه اجراي مناطق كـم انتشـار (و ديگـر اقـدامات      اين نتايج حاكي از آن است در زمان كاركرد افزايش يافته است

هاي جديد داراي استاندارد يورو قديمي و جايگزيني آنها با مدل يهاكاميوناصالح كننده وسايل نقليه) كه باعث تشويق 

با اين حال هنـوز   شده متفاوت بوده و تاثير كمتري داشته است.ان چيزي كه تا امروز در مورد آن برآورد مي شود بامي 5

  هم مناطق كم انتشار اثر مثبت خود را دارند.

كند و اين زماني موثرتر خواهد بود كـه  انتشار كار بيشتري را طلب ميتحقيق بر روي تاثيرات مناطق كمرسد به نظر مي

  اطالعات و آمار كافي و خوب در خصوص اين مناطق در هر زماني در دسترس باشد.

    كننـد خـوب اسـت، امـا در كشـور هلنـد ايـن       اسـتفاده مـي   EGRيي كه از سيستم هاكاميونرسد استفاده از به نظر مي

  شند.باكم مي هاكاميون

براي آن نصب شده  DPFبه عنوان يك آزمايش، از اتوبوس برقي كه فيلتر  دهد.نتايج حاصله را نشان مي 25,19شكل 

تـر  جداي از مقادير باالي انتشار اين آالينده، اين اتوبوس مقادير پايين -نيز بود 2NOو مشكوك به انتشار آالينده  –بود 

براي خود ثبت نمود. الزم به ذكـر اسـت كـه اتوبـوس مـورد نظـر در        xNOهاي  آاليندهاز حد استاندارد را براي مقادير 

  شرايط تحقيق تست نشده بود بلكه در شرايط طبيعي شهري مورد آزمايش قرار گرفته بود.

  مورد قبول واقع شود. xNOرود كه اين به عنوان يك دليل براي تغييرات انتشار آالينده البته انتظار نمي
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حالـت شاسـي    موتـور و هاي واقعي براي وسايل نقليه سنگين بر اساس تست حالتدر  xNOآالينده  تشار قبليضريب ان

ي هـا كـاميون دهد كه بوده انجام گرفته است. نتايج اين آزمايش نشان مي ETCو  ESCهاي كه نزديك به تست ثابت

 گيـري ذرات  ايـن برنامـه انـدازه    دهنـد. را نشان مـي بيشتر از سطح استاندارد  %15-10آاليندگي  5داراي استاندارد يورو 

 5ي جديد و مدرن داراي استاندارد يورو هاكاميونبراي آزمايش  23منتشر شده، به عنوان يك سيستم و برنامه قابل حمل

بـه  اردها بين المللي بايد به سمت تغيير استاندهاي تالشاين برنامه و نتايج حاصله نشان از آن دارد كه  شود.استفاده مي

  متمركز شود. 6رعايت استاندارد يورو 

  

  

  5براي كاميون هاي داراي استاندارد يورو  PEMSنتايج محاسبات  - 19.25شكل 

  )velocity =(سرعت

 شباهت زيـادي  د كه اين نتايجيبه نظر مي رس، 5ي داراي استاندارد يورو كاميون هابا توجه به نتايج به دست آمده براي 

دوبـاره مـورد    3ي داراي اسـتاندارد يـورو   كـاميون هـا  داشت. از اين رو  3خودروهاي داراي استاندارد يورو نتايج تست با 

  جايگزين آنها بشوند يا خير؟ 5ي داراي استاندارد يورو كاميون هاآزمايش قرار گرفتند كه آيا حتما بايد 

 DPFطبيعي با محموله و همچنين همراه داشـتن فيلترهـاي   در كشور فنالند و با شرايطي نظير رانندگي  اين آزمايشات

 انجام پذيرفت. داشتند NOكه تاثير كمي بر آالينده 

                                            

٢٣ - Portable Emission Measurement Sysyem (PEMS) 
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 2COآالينده  به لحاظ انتشارجديد و قديم  ضرايب انتشار  19.10جدول 
New motorway  New city  motorway city  standard  2g/kg CO  

11  13  8-8,5  8-9  7,5  Euro-III  

4  10  3-3,5  3,5  3,1  Euro-V  

  

دست كم گرفته شده بـود. بـا    5به نسبت استاندارد يورو  3رسد استاندارد يورو به نتايج به دست آمده به نظر ميبا توجه 

به ميزان  3ها در خودروهاي داراي استاندارد يورو شود كه ميزان انتشار آاليندهتوجه به نتايج به دست آمده، مشاهده مي

  بيشتر است. البته براي اين استاندارد اثر پويايي كه بيشتر در شهر كارايي دارد ناديده گرفته شد. 20-40%

باال و براي  3داراي استاندارد يورو  يهاكاميوندر  xNOانتشار آالينده انتشار، العه، از لحاظ تاثير بر مناطق كمدر اين مط

مهـم    2NOديگر نيز در اين ميان مانند انتشار اوليـه آالينـده    باالتر خواهد بود. با اين حال، عناصر 5هاي يورو استاندارد

و  DPFي داراي فيلترهـاي  هـا كـاميون مستقيم و افزايش ايـن آالينـده در     2NOآالينده هستند. با احتساب كاهش در 

. البتـه ذكـر ايـن نكتـه نيـز      ميالدي و بعد از آن تاثيرات روند كاهشي خواهند داشت 2010، براي سال 3دارد يورو استان

 بيشتر خواهد بود. برآوردهـاي اوليـه در خصـوص    xNOضروري است كه اين كاهش از تاثيرات ديده شده براي آالينده 

   ، به نصف خواهد رسيد.ايدر مناطق كنار جاده 2NOغلظت آالينده   %6-4بيني كاهش پيش

 5ي جديد و داراي استاندارد يورو هاكاميونبا  3هاي داراي استاندارد يورو يونمبرخي مناطق بخش قابل توجهي از كادر 

نيز از رفت و آمـد در ايـن منـاطق     و قديمي تر 2و يورو  1ي داراي استاندارد يورو هاكاميونبا اين حال  جايگزين شدند.

  .اندمنع شده
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  فاكتورهاي مختلف آالينده ها: 10پيوست  20

  كه توسط كشورهاي مختلف در اين قسمت ارائه شده است. ضرايب انتشار مورد استفاده

  كنوني در كشور آلمان ضرايب انتشار  20.1جدول 

Year Vehicle 
category Pollutant Emissions 

category Fuel Emissions 
Factor Units 

2005 ٢-wheeler CO Warm P 11،064 [g/VKm]  

2005 ٢-wheeler HC Tank evaporation P 1،951 [g/MV]  

2005 ٢-wheeler HC Warm P 1،667 [g/VKm]  

2005 ٢-wheeler NOx Warm P 0،328 [g/VKm]  

2005 ٢-wheeler Part Warm P 0 [g/VKm]  

2005 LBus CO Warm D 2،401 [g/VKm]  

2005 LBus HC Warm D 0،708 [g/VKm]  

2005 LBus NOx Warm D 9،906 [g/VKm]  

2005 LBus Part Warm D 0،28 [g/VKm]  

2005 LGV CO Start P 54،698 [g/Start] 

2005 LGV CO Start D 1،37 [g/Start] 

2005 LGV CO Warm P 6،433 [g/VKm]  

2005 LGV CO Warm D 0،225 [g/VKm]  

2005 LGV HC Start P 3،199 [g/Start] 

2005 LGV HC Start D 0،226 [g/Start] 

2005 LGV HC Stop/parking P 0،659 [g/Stop] 

2005 LGV HC Stop/parking D 0 [g/Stop] 

2005 LGV HC Tank evaporation P 0،861 [g/MV]  
2005 LGV HC Tank evaporation D 0 [g/MV]  

2005 LGV HC Warm P 0،212 [g/VKm]  

2005 LGV HC Warm D 0،043 [g/VKm]  

2005 LGV NOx Start P 1،718 [g/Start] 

2005 LGV NOx Start D 0،221 [g/Start] 

2005 LGV NOx Warm P 0،649 [g/VKm]  

2005 LGV NOx Warm D 0،7 [g/VKm]  

2005 LGV Part Start P 0 [g/Start] 

2005 LGV Part Start D 0،028 [g/Start] 

2005 LGV Part Warm P 0 [g/VKm]  

2005 LGV Part Warm D 0،069 [g/VKm]  

2005 car CO Start P 18،043 [g/Start] 

2005 car CO Start D 1،699 [g/Start] 

2005 car CO Warm P 1،443 [g/VKm]  

2005 car CO Warm D 0،162 [g/VKm]  

2005 car HC Start P 1،288 [g/Start] 

2005 car HC Start D 0،212 [g/Start] 
2005 car HC Stop/parking P 0،402 [g/Stop] 
2005 car HC Stop/parking D 0 [g/Stop] 
2005 car HC Tank evaporation P 0،359 [g/MV]  
2005 car HC Tank evaporation D 0 [g/MV]  
2005 car HC Warm P 0،051 [g/VKm]  
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

Year Vehicle 
category Pollutant Emissions 

category Fuel Emissions 
Factor Units 

2005 car HC Warm D 0،039 [g/VKm]  

2005 car NOx Start P 0،513 [g/Start] 

2005 car NOx Start D 0،132 [g/Start] 

2005 car NOx Warm P 0،178 [g/VKm]  

2005 car NOx Warm D 0،51 [g/VKm]  

2005 car Part Start P 0 [g/Start] 

2005 car Part Start D 0،059 [g/Start] 

2005 car Part Warm P 0 [g/VKm]  

2005 car Part Warm D 0،036 [g/VKm]  

2005 RBus CO Warm D 1،557 [g/VKm]  

2005 RBus HC Warm D 0،47 [g/VKm]  

2005 RBus NOx Warm D 8،796 [g/VKm]  

2005 RBus Part Warm D 0،203 [g/VKm]  

2005 HGV CO Warm D 1،303 [g/VKm]  

2005 HGV HC Warm D 0،36 [g/VKm]  

2005 HGV NOx Warm D 7،03 [g/VKm]  

2005 HGV Part Warm D 0،161 [g/VKm]  

2010 ٢-wheeler CO Warm P 7،462 [g/VKm]  

2010 ٢-wheeler HC Tank eveporation P 1،951 [g/MV]  

2010 ٢-wheeler HC Warm P 1،037 [g/VKm]  

2010 ٢-wheeler NOx Warm P 0،294 [g/VKm]  

2010 ٢-wheeler Part Warm P 0 [g/VKm]  

2010 LBus CO Warm D 1،837 [g/VKm]  

2010 LBus HC Warm D 0،56 [g/VKm]  

2010 LBus NOx Warm D 7،037 [g/VKm]  

2010 LBus Part Warm D 0،145 [g/VKm]  

2010 LGV CO Start P 29،143 [g/Start] 

2010 LGV CO Start D 1،063 [g/Start] 

2010 LGV CO Warm P 4،698 [g/VKm]  

2010 LGV CO Warm D 0،153 [g/VKm]  

2010 LGV HC Start P 1،722 [g/Start] 

2010 LGV HC Start D 0،177 [g/Start] 

2010 LGV HC Stop/parking P 0،265 [g/Stop] 

2010 LGV HC Stop/parking D 0 [g/Stop] 

2010 LGV HC Tank evaporation P 0،208 [g/MV]  

2010 LGV HC Tank evaporation D 0 [g/MV]  

2010 LGV HC Warm P 0،09 [g/VKm]  

2010 LGV HC Warm D 0،032 [g/VKm]  

2010 LGV NOx Start P 1،314 [g/Start] 

2010 LGV NOx Start D 0،164 [g/Start] 
2010 LGV NOx Warm P 0،36 [g/VKm]  
2010 LGV NOx Warm D 0،517 [g/VKm]  
2010 LGV Part Start P 0 [g/Start] 
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

Year Vehicle 
category Pollutant Emissions 

category Fuel Emissions 
Factor Units 

2010 LGV Part Start D 0،014 [g/Start] 

2010 LGV Part Warm P 0 [g/VKm]  

2010 LGV Part Warm D 0،042 [g/VKm]  

2010 car CO Start P 10،988 [g/Start] 

2010 car CO Start D 1،645 [g/Start] 

2010 car CO Warm P 0،957 [g/VKm]  

2010 car CO Warm D 0،139 [g/VKm]  

2010 car HC Start P 0،711 [g/Start] 

2010 car HC Start D 0،197 [g/Start] 

2010 car HC Stop/parking P 0،24 [g/Stop] 

2010 car HC Stop/parking D 0 [g/Stop] 

2010 car HC Tank evaporation P 0،161 [g/MV]  

2010 car HC Tank evaporation D 0 [g/MV]  

2010 car HC Warm P 0،018 [g/VKm]  

2010 car HC Warm D 0،035 [g/VKm]  

2010 car NOx Start P 0،245 [g/Start] 

2010 car NOx Start D 0،116 [g/Start] 

2010 car NOx Warm P 0،07 [g/VKm]  

2010 car NOx Warm D 0،4 [g/VKm]  

2010 car Part Start P 0 [g/Start] 

2010 car Part Start D 0،041 [g/Start] 

2010 car Part Warm P 0 [g/VKm]  

2010 car Part Warm D 0،022 [g/VKm]  

2010 RBus CO Warm D 1،394 [g/VKm]  

2010 RBus HC Warm D 0،487 [g/VKm]  

2010 RBus NOx Warm D 6،516 [g/VKm]  

2010 RBus Part Warm D 0،12 [g/VKm]  

2010 HGV CO Warm D 1،099 [g/VKm]  

2010 HGV HC Warm D 0،354 [g/VKm]  

2010 HGV NOx Warm D 4،69 [g/VKm]  

2010 HGV Part Warm D 0،091 [g/VKm]  

Source: http://www.hbefa.net  
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  
  كشور هلند ( مورد استفاده در مطالعات اصلي)ضرايب انتشار – 20.1شكل 

  

ها از استانداردهاي تعيين شده اروپا تامين شـده اسـت. ميـزان انتشـار     هاي آاليندهدر مطالعات كشور دانمارك، استاندارد

  تخمين زده شده است. 2020براي سال  %24و  2015براي سال  %25، 2010براي سال  %18 اوليه 2NOآالينده 

  باشد.مشخص ميكه در مطالعات گوتنبرگ استفاده شده  ضرايب انتشارزير  جدولدر 
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  در مطالعات گوتنبرگ ضرايب انتشار  20.2جدول 
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  ناوگان خودروها و تطابق اطالعات: 11پيوست  21

  اطالعات ناوگان وسايل نقليه كشور آلمان 21.1

  شهر هيلبراون   21.1.1

دسـتگاه   1800دستگاه وسيله نقليه ثبت شده در شهر رفت و آمد دارند. همچنـين تعـداد    58200دستگاه از  3000تعداد 

  كاميون موجود، با استانداردها سازگار نيستند. 5200كاميون از 

  شهر برمن 21.1.2

  دستگاه 33500تعداد كل وسايل نقليه ثبت شده: 

 1300:  0و وسـايل نقليـه بنزينـي بـا اسـتاندارد يـورو        2 داراي استاندارد قبل از يوروديزل وسايل نقليه تعداد  - 1

 دستگاه

 دستگاه 2500:  2 تعداد وسايل نقليه ديزل داراي استاندارد يورو - 2

 دستگاه 4400:  3استاندارد يورو تعداد وسايل نقليه ديزل داراي  - 3

 دستگاه 25400: 1و وسايل نقليه بنزيني داراي استاندارد يورو  4تعداد وسايل نقليه ديزل داراي استاندارد يورو  - 4

 دستگاه 2500:  2تعداد وسايل نقليه ديزل داراي استاندارد يورو  - 5

  شهر مانهايم: 21.1.3

  دستگاه 145000تعداد كل وسايل نقليه ثبت شده: 

    0و وسايل نقليه بنزيني با استاندارد يورو  2د وسايل نقليه ديزل داراي استاندارد قبل از يورو تعدا - 1

 دستگاه 12000

  دستگاه خودرو نيز در مركز شهر حضور دارند. 3000تعداد  - 2

دهد. تغيير جدول زير تعداد خودروهاي ثبت شده در شهر مونيخ قبل و بعد از اجراي طرح مناطق كم انتشار را نشان مي 

  در ناوگان شهري به دليل اجراي طرح، درآمد ناوگان و طرح ملي اجرا شده مي باشد.

  ببه تفكيك نوع برچس خودروهاي ثبت شده در مونيخ قبل و بعد از اجراي مناطق كم انتشارتعداد   21.1جدول 

% difference Difference  September٢٠٠٩  October٢٠٠٨    
16%  -13,875  73,366  87,223  No,red or yellow sticker  
-24%  -5,707  17,852  23,559  No sticker  

-18%  -2,638  11,912  14,550  Red sticker  
-11%  -5,512  43,602  49,114  Yellow sticker  
2%  12,430  533,295  520,865  Green sticker  

-10%  -1,427      Fewer vehicles  
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  شهر برلين: 21.1.4

در مـاه دسـامبر    كمتر از ميزان مورد انتظار ثبـت شـدند و  دستگاه خودروي غير استاندارد  28800 ، 2008در ژانويه سال 

  دستگاه كاميون با استاندارد قبل از يورو كمتر از حد مورد نظر ثبت شدند. 14300همان سال تعداد 

   

  پيشرفت ناوگان باري شهر برلين - 21.1شكل 

   

  پيشرفت ناوگان باري شهر برلين - 21.2شكل 
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

 
  ثبت شده0و وسايل بنزيني يورو 2كمتر از يورو  داراي استاندارد ديزل نقليه وسايل در ناوگانتغيير – 21.3شكل 

  (جدول زير) فرضياتي كه شهر برلين بر اساس آن ناوگان وسايل نقليه را تغيير داد:

  

  نقليههاي شهر برلين براي عبور و مرور وسايل استاندارد  21.2جدول 
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  
  جريمه براي وسايل نقليه فاقد برچسب – 21.4شكل 

  باشد.ها ميتيتر سمت چپ شكل باال تعداد جريمهتوضيح شكل: 

  شهر بادن ورتمبرگ:   21.1.5

تعـداد خودروهـاي    بيشتر شده است. ¾به نسبت  DPFميالدي تعداد وسايل نقليه مجهز به فيلتر  2007به نسبت سال 

در  Bundesstraßeدر منطقـه   افـزايش داشـته اسـت.    %10بـه ميـزان    2007ثبت شده در اشتوتگارت به نسبت سال 

كـاميون  از  %45از خودروهـا و   %80بيش از ( باشندمي 4از وسايل نقليه داراي استاندارد يورو  %70اشتوتگارت، بيش از 

وسايل نقليه بنزيني كمتر و يا  2ناوگان داراي وسايل نقليه ديزل داراي استانداردهاي كمتر از يورو از اين  %0,5). تنها ها

  بودند. 1از استاندارد يورو 

  شهر برمن 21.1.6

خـودرو   3778تعـداد   دستگاه بوده است. 33503تعداد  2007تعداد وسايل نقليه ثبت شده در اين شهر تا ماه نوامبر سال 

  بودند. 4دستگاه خودرو نيز داراي استاندارد يورو  8142و تعداد  3داراي استاندارد يورو 
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

 2010تعداد خودروهاي برآورد شده شهر برمن براي سال   21.3جدول 
Vehicle type Emissions standard %of the emissions type 

Emission Low emissions 
High 

Emissions 
Low 

Emissions 
High 

Emissions 
Car Euro ٣&better Euro ٢ &less 91,30% 8,70% 

LGV<٣٫٥ T Euro ٤ &better Euro ٣ &less 60,40% 39,60% 

HGV ٧٫٥-٣٫٥ T Euro ٤ &better Euro ٣ &less 38,70% 61,30% 

HGV ١٢-٧٫٥ T Euro ٤ &better Euro ٣&less 43,60% 56,40% 

HGV>١٢T Euro ٥ Euro ٤ &less 30,60% 69,40% 

  

 
  اطالعات وسايل نقليه كشور هلند 21.2

  
  استانداردهاي وسايل نقليه كشور هلند ( قبل و بعد از اجراي طرح) – 21.5شكل 

تيتر جدول نيز تاثير  باشد.پررنگ بدون مناطق زيست محيطي و آبي كم رنگ با مناطق زيست محيطي مي رنگ آبيتوضيحات جدول: 

  باشد.مي 2010مناطق زيست محيطي در ژانويه 

كند ا كمك ميماين مطلب به  مورد رصد قرار گرفته اند. 2008و  2007بوش وسايل نقليه در مدت دو سال در شهر دن

  در مدت دو سال در يك منطقه نيز مشاهده نماييم. كه تاثير اجراي طرح را

تر اين موضوع احتياج به تاثيرات مثبتي بر كيفيت هوا دارد. البته اثبات دقيقبا توجه به شكل زير، تغيير و نوسازي ناوگان 

ـ  انـد مـي  ثير داشـته مطالعات بيشتري در اين خصوص دارد. البته از جمله مواردي كه بـر كيفيـت هـوا تـا         ه ارائـه  تـوان ب

  باشد.براي وسايل نقليه مي DPFي كمتر و استفاده بيشتر از سيستم فيلتر هامعافيت
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  2009و  2008استانداردهاي خودروها در شهر دن بوش در سال هاي    21.4جدول 

  

  كشور هلند موفقيت درميزان  21.3

  ها و آمارهاي منابع مختلف در اين كشور به دست آمده است.استفاده از دادهاطالعات زير با 

سـپتامبر و اكتبـر ثبـت شـده     دو مـاه   در طي سه هفته ازانتشار ميليون يورو جريمه در مناطق كم 0,5ميزان  - 1

 است.

 اند.دهيورو جريمه ش 150راننده كاميون به ميزان  3000ي نظارتي حدود هادوربيناز زمان استفاده از  - 2

 اند.جريمه شدهشدند كه روزانه وارد آمستردام ميخودرو  7000دستگاه خودرو از  150تعداد  - 3

  ي نظارتي:هادوربينقبل از اجراي 

 محدوديت را قبول نمودند. كاميون هااز  %80بوش در حدود در دن - 4

 از وسايل نقليه طرح را قبول نمودند. %91در شهر آيندهون حدود  - 5

 بوده است. %77از خودروها طرح را رعايت نمودند كه اين عدد در سال قبل  %85در شهر تيلبورگ  - 6

 كاهش پيدا كردند. %0,6به  %6از  2ي داراي استانداردهاي قبل از يورو هاكاميون - 7

 افزايش پيدا كردند. %43به  %39از  DPFو فيلتر  3و يورو  2ي داراي استاندارد يورو هاكاميون - 8

 را منطبق با استانداردها نمودند و .... از خودروها خود %77بردا در شهر  - 9
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  كشور دانمارك 21.4

دستگاه خودرو و بـراي   6800دولت تخمين زده است كه براي فاز اول طرح تعداد انتشار، قبل از اجراي طرح مناطق كم

  مجهز شوند. DPFدستگاه خودرو به فيلترهاي  7200ميالدي تعداد  2010فاز دوم تا سال 

  شور سوئدك 21.5

  شهر استكهلم 21.5.1

  باشد.مي ميانگين سن ناوگان خودروهاي سنگينشكل زير نشان دهنده توضيحات شكل: 

  
  2007-1996 سال هاي متوسط سن ناوگان ديزل سنگين بين  – 21.6شكل 

   
  )عدم انطباقو قرمز سبز= انطباقانتشار در شهر استكهلم ( ميزان انطباق با مناطق كم – 21.7شكل 

  شهر لندن 21.6

 ميالدي 2007انتشار تا سال تطبيق وسايل نقليه با مناطق كم تخمين  21.5جدول 
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  
  كشور ايتاليا 21.7

  ميالنشهر  21.7.1

خودروهـايي كـه بيشـتر     اجراي طرح اكوپس تاكنون تاثير بسيار زيادي بر ناوگان وسايل نقليه در اين شهر داشته اسـت. 

 %56,7حـدود   )4ي يورواتوبوس هاو  3، خودروهاي باري يورو2و  1( بطور كلي يورو 5-3هستند در كالس كننده آلوده

يـا   %5,5گيرند به ميـزان  قرار مي 2-1و وسايل نقليه كه در كالس  -ميليون دستگاه در سال 5حدود  -اندكاهش داشته

  اند.دستگاه در سال افزايش يافته 677,000

  
خودروهاي طرح اكوپس و تطابق با سيستم فيلتر (خودروهايي كه پرداخت نمودند رنگ قرمز و  – 21.8شكل 

  سبز) خودروهايي كه پرداخت نكردند
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  اوليه 2NOاطالعات كامل در خصوص شهر برلين براي آالينده   21.8

شـار: تـاثير   فـاز دوم منـاطق كـم انت    "اين يك ترجمه از تحقيق دكتر آنت روتربرگ در خصوص شهر بـرلين بـا عنـوان   

  باشد.مي " 2NO انتشار مستقيمبر  بروزرساني

  باشد.اين يك ترجمه رسمي نيست ولي يك ترجمه با حفظ نكات كليدي از گزارش مي

 بـراي بيشـترخودروهاي   DPFبراي مناطق كم انتشار براي همه وسايل نقليه، و نصـب فيلتـر    4با رعايت استاندارد يورو 

و  UBAو  ADACاوليـه بـه تعـادل خواهـد رسـيد.( بـر طبـق تحقيـق موسسـه            2NOميزان آالينـده  ،  3يورو سبك

  )DPFتوليدكنندگان 

  اوليه را به همراه داشته است. 2NOاز ميزان آالينده  %30كاهش وسايل نقليه ديزلي و سبك با اگزوكت  بروزرساني

و  %5دو برابر تـا  تواند ثابت بماند، نرمال) ميدر حالت اصلي و  %8وسايل نقليه سنگين بدون اگزوكت (انتشار  بروزرساني

  .افزايش يابد %40برابر تا  5يا 

باشد. با ايـن حـال سيسـتمي كـه شـركت      هاي فيلتر مختلف در كشور آلمان در دسترس نميآمارهاي استفاده از سيستم

       ه اسـت، سيسـتم  از خودروهـاي سـنگين در كشـور آلمـان) بـه نصـب آن توصـيه نمـود         %60مرسدس بنز (توليد كننده 

Neutral 2NO خودروهاي سبك اين شركت به معني عدم افزايش در  بروزرسانيباشد. اجراي اين سيستم به همراه مي

به علت مناطق كم  xNOدر ميزان انتشار آالينده  %10اين موضوع به انضمام كاهش باشد. اوليه مي  2NOتوليد آالينده 

 دهد.نشان مي  2NOتاثير مثبتي را در انتشار  BAUانتشار، در مقايسه با 

  )2008سال  درصد مقايسه بااز وسايل نقليه ( 2NOتفاوت انتشار آالينده   21.6جدول 

DPF effect on HGVS Trend ٢٠١٠ (i.e.no LEZ) LEZ ٢٠١٠ 

Neutral(no increase) -1% -8% 

١٥٪ NO٢ emission +5% +2% 

٢٥٪ NO٢ emission +14% +16% 

٤٠٪ NO٢ emission +30% +38% 

  (كيلوتن بر سال)  2NOانتشار   21.7جدول 

 2008 Trend 2010 LEZ 
Diesel car 536 541 521 

LDV<٣٫٥T 105 106 104-102 

HGV ٧٫٥-٣٫٥ T 46 43 36-102 

HGV ١٢-٧٫٥T 19 17 15-42 

HGV>١٢T 205 191-466 165-476 

Total vehicles 911 898-1187 842-1252 

Total goods vehicles 374 357-646 321-732 
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  xNOو  2NOهاي درصد انتشار آالينده  21.8جدول 

Euro٤ with 
OEM DPF  

Euro٤  
Euro٣ with 

DPF  
Euro٣ Euro٢  

Pre-
Euro٢ 

  

55  40  21  30  15  10  cars  

-  40  21  30  15  10  LGV with oxicat  

-  15  15/20/30/40  15  15  10  LGV no Oxicat  

-  8  8/15/25/40  8  8  8  HGV>٣٫٥T  

 

  

  
  و بدون آن بروزرسانيبا  3وسايل نقليه ديزل داراي استاندارد يورو  در  2NO ضرايب انتشار – 21.9شكل 
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  

داراي  3 (% مقايسه با خودروي يورو DPFداراي  3مقايسه ضرايب انتشار خودروها با خودروي يورو – 21.10شكل 

DPF ،100% داراي  3= خودروي يوروDPF(  

  

  )%100=3، يورو 3يورو  مقايسه با(%   3خودروهاي ديزل با استاندارد يورو  xNO مقايسه انتشار – 21.11شكل 

  )5، آبي= يورو 4، سبز= يورو3، زرد= يورو 2، قرمز= يورو1(خاكستري= يورو

  

  DPF داراي 3يورو  خودرويديزل در مقايسه با  خودروهايدر  PM مقايسه ضرايب انتشار – 21.12شكل 
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  )1برابر  DPFداراي  3(خط آبي خودروي استاندارد يورو 

  

  (كيلوتن بر سال) در سال در شهر برلين xNOميزان انتشار آالينده  – 21.13شكل 

 

  (كيلوتن بر سال) در سال در شهر برلين 10PMميزان انتشار آالينده  – 21.14شكل 

  

                               2008نسبت به سال  2010ها از وسايل نقليه در سال ميزان كاهش انتشار آالينده – 21.15شكل 

  ديزل) PMوسمت راست  xNO(سمت چپ 
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با سال  NO ناشي از تبديل بصورت مستقيم و 2NOناشي از   2NOميزان كلي آالينده مقايسه  – 21.16شكل 

  )2008(% مقايسه با  2008
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  انتشارهاي انجام شده براي طرح مناطق كمكلياتي از هزينه: 12پيوست  22

  انتشارها براي اجرا كنندگان مناطق كمهزينه 22.1

  كشور هلند 22.1.1

كل مبالغ پرداختي توسط شـهرداران   نشان داد كهانتشار مهاي مناطق كدر خصوص مبالغ و هزينه 242009گزارش سال 

  .يورو ) 600,000يورو بوده است (هزينه متوسط ساالنه  1,440,000شهر در اين كشور مبلغي حدود  8

نفر بوده چيزي در  200,000تا  140,000انتشار براي شهرهاي متوسط كه جمعيت آنها بين هاي اجراي مناطق كمهزينه

-هزينه    جدول زير  شهرهاي بزرگتري مانند آمستردام از اين مبلغ نيز بيشتر است.هاي يورو  و هزينه 100,000حدود 
  دهد.هاي انجام گرفته در اين خصوص را نشان مي

 هزينه هاي انجام شده براي مناطق كم انتشار كشور هلند  22.1جدول 
Description Cost Details 
Preparation costs   
Initial research €١٥،٠٠٠ Air quality, fleet composition 

Distribution research €٣٠،٠٠٠ Ways to optimise distribution and input for 
calculating economic impact 

Air quality calculation €١٠،٠٠٠ Effects on NO٢ and PM١٠ concentrations 
Economic Impact Calculation €١٠،٠٠٠ Economic cost to the local economy 
Internal Supervision of support ٠٫٥ FTE Research and co-ordination with stakeholders 
Set-up costs   
Communication €٢٥،٠٠٠ Communication with stakeholders 
Road signs €١٥،٠٠٠ Installation of signs 

Enforcement  setup €٤٠،٠٠٠ 
Software&equipment  purchase for enforcement 
& instruction of enforcement  officers 

Annual implementation costs   

Enforcement ١ FTE 
̴€٦٠،٠٠٠ 

Enforcement officer and/or police 

Evaluation €١٥،٠٠٠ 
Annual/biannual review of LEZ impact by 
numberplate monitoring & impact calculation. 

  

  

  

  

  

  

                                            
٢٤  - The ٢٠٠٩MINVROM LEZ  
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  هاي مناطق كم انتشار كشور هلندهزينه  22.2جدول 
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  كشور دانمارك 22.2

  هاي شهر ادنسههزينه  22.3جدول 

   

  هاي مقبول براي كاربران هدف در منطق كم انتشارهزينه 22.3

ها توسط كاربران بستگي به قوانين و استانداردهاي تاييد شده در مناطق كم انتشار دارد تا بر اسـاس آنهـا   پرداخت هزينه

  ها براي خودروها مشخص شود.ميزان هزينه

  كشور دانمارك 22.3.1

 7200مـيالدي) و در فـاز دوم    2008تـا سـال    ( فيلتر 6800حدود دولت اين كشور برآورد نموده كه براي فاز اول طرح 

  توسط كاربران تهيه و نصب شود. بروزرسانيجهت ميالدي)  2010( تا سال فيلتر 

تعـداد    2010تگاه وسيله نقليـه سـنگين و تـا سـال     دس 1200ميالدي تعداد  2009در شهر آئورا برآورد شده كه تا سال 

بر روي وسايل نقليه خود شـوند.   DPFنصب فيلترهاي  ملزم بهو  گردندمناطق كم انتشار  منطبق بادستگاه ديگر  1000

  باشد.ن كرون ميوميلي 97برآورد شده هاي ميزان هزينه

 كـرون تخمـين زده    2700نگهـداري سـاالنه آن   كرون و تعمير و  44000چيزي در حدود  DPFهزينه نصب فيلترهاي 

  شود.مي

  كشور هلند   22.3.2

ميليـون  18-15 رقمي در حـدود  DPFسازي ناوگان و نصب فيلترهاي گذاري در نوطبق گزارشات رسيده، ميزان سرمايه

  باشد.ميميليون يورو  2,25-1,9ساله، هزينه متوسط ساالنه رقمي در حدود  8يورو بوده است. با توجه به بازه زماني 

      پرداخـت بـراي ايـن منـاطق تصـويب و      ،هاي تدوين و اجـرا شـده  هزينه مناطق كم انتشار نيز با توجه به كارايي برنامه

هاي مناطق كم انتشار نيز بر پايه كاهش در هزينه ناوگان و اثر بخشي بيشتر بر محيط زيست گردد. بسياري از برنامهمي

  ريزي شده است.برنامه
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

هاي مناطق كـم انتشـار منطبـق    دهد كه با استانداردتعداد وسايل نقليه به نسبت تنوع كاري آنان را نشان ميجدول زير 

  نيستند.

  با استاندارد هاي مناطق كم انتشار به نسبت هر شهر غيرمنطبقتعداد متوسط وسايل نقليه  22.4جدول 

 باشد.و ستون وسط خرده فروشان و تهيه غذا مين گردال: ستون سمت راست دورهتوضيح جدو

Ltinerant Trade  Retail and Catering  Euro standard  

20  5  Euro 0/1  

1  3  Euro 2  

1  0  Euro 3<2002  

1  1  Euro 3>2002,no DPF  

 
رسـد هزينـه   سـاله، بـه نظـر مـي     8بازه زماني يورو خواهد بود. با توجه به  700,000هزينه كل هر شهر رقمي در حدود 

ها بايد بر اساس وسعت هـر شـهر و امكانـات ارائـه     يورو خواهد بود. البته اين برآورد 90,000متوسط براي هر سال رقم 

  نيز باشد.شده 

  
  برآورد شده يردش مالصاحبان خودرو نسبت به گ يها نهيهز – 22.1شكل 
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  شهر تورين 22.3.3

راي استانداردهايي براي وسـايل نقليـه خصوصـي بـه     اطرح زمستانه منطقه كم انتشار در تورين د

  باشد:شرح زير مي

 3براي وسايل نقليه بنزيني و ديزل ( خودروهاي سبك ديزل در طـول روز بايـد داراي اسـتاندارد يـورو      1استاندارد يورو 

 خودروي بـاري سـبك در ايـن منطقـه بـه ثبـت رسـيده اسـت كـه در           50,000وسيله نقليه و  104,000. حدود باشند)

وسيله نقليه بـاري سـبك    24,700خودرو و  52,000ي مناطق كم انتشار قرار گرفته اند. از اين ميان، تعداد هامحدوديت

  باشند.مي 2رد يورو داراي استاندا

  كشور سوئد 22.3.4

  باشد.ميليون يورو مي 3,4شده براي اين شهر رقمي در حدود هاي برآورد نهيهز

  منافع اقتصادي و غير اقتصادي 22.4

  كشور هلند 22.4.1

ـ  جذابيت بيشتر هر شهر و افزايش عالقمندي افراد، موسسات كيفيت بهتر هوا باعث  گـذاري در  ه سـرمايه و حتي تجـار ب

هاي مناطق كـم انتشـار هـم داراي    اجراي طرح .شودگذاري باعث توسعه و پيشرفت ميشود. افزايش سرمايهها ميشهر

شود. همچنين افزايش كيفيت هوا اثرات مستقيم و هم غير مستقيم بر روي اقتصاد محلي شهرها و همچنين كشورها مي

  گردد.هاي سالمت جامعه نيز ميباعث كاهش هزينه

  زير بصورت مستقيم تحت تاثير اين مناطق قرار دارند: مشاغل

 توليدكنندگان - 1

 حمل و نقل كنندگان شهري و برون شهري - 2

 تهيه غذاخرده فروشان و صنعت  - 3

 هاي سيارتجارت - 4

باشد. با ايـن  سه اثر مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفت. متاسفانه آمارهاي ارائه شده در اين زمينه بسيار ضعيف مي

  شهر داراي آمار و اطالعات قبل از اجراي طرح بودند. 3حال فقط 

 پاك كننده  يفن آورايجاد قبل از  يها ديبا توجه به خر مشاغل ياها بر نهيهز - 1

  تداركات.  يهاتوسط وقفه در پروسهمشاغل  يها برانهيهز  - 2

  .ابدييبهبود تداركات كاهش م قيكسب و كار از طر يبرا نهيهز - 3
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  كشور آلمان 22.5

  رسيد.برلين به گوش ميشغل در  1000قبل از اجراي طرح مناطق كم انتشار هشدارها در خصوص از دست رفتن 

  از بابت تعطيلي مشاغل گزارش نشد. اما در شهر مانهايم مشكلي

  

  
  هاي واقع در مناطق كم انتشارشركتنظرسنجي از  – 22.2شكل 

 
شـركت  بود. از مواردي كه توسط نظر توليدكنندگان در اين خصوص بسيار مثبت تر از نظر صاحبان مشاغل حمل و نقل 

  باشـد. توان به عدم رعايت عدالت براي وسايل نقليه و اجراي نه چندان دقيـق قـوانين مـي   به آنها ايراد وارد شده مي ها

ها و مسافران براي حمـل و نقـل از ديگـر    ق، همچنين ترافيك قايقآلودگي هواي ناشي از ترافيك در خارج از اين مناط

     هـاي ورود بـه منـاطق كـم انتشـار      باشد. با اينكه بيشتر شكايات در خصـوص هزينـه  مشكالت ذكر شده توسط آنها مي

از مصـاحبه   %10تنهـا   انـد. ي حمل و نقل امتياز خوبي را بـه منـاطق كـم انتشـار داده    هاشركتباشد اما با اين حال مي

  .اندشوندگان به اجراي طرح نمره ضعيف داده

 %86نمايند. در حـدود  در شهر گوتنبرگ تقريبا تمام مشاغل براي افزايش كيفيت زيست محيطي منطقه خود فعاليت مي

نماينـد. وقتـي در داخـل شـهر در مـورد      از وسايل استاندارد براي خودروهاي در اختيار خود استفاده مـي  هاشركتاز اين 

نمايند هايي كه محصوالت را جابجا ميپيكاز مردم به مشكالت حمل و نقل و  %65مشكالت طرح سوال شد، بيش از 

  اشاره نمودند.
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  مدل هلندي از اقدامات جايگزين 22.6

و كوچه ها باعث جابجـايي   هاخيابانباشد. مسيريابي دوباره در تعداد محدودي از نتايج مطالعات در جدول زير موجود مي

و مناطق شـلوغ بـه سـمت     خيابان هاباشد جابجايي ترافيك از يكي از مطالعاتي كه در حال انجام مي شود.ها ميآالينده

توان به آن اشاره كرد استفاده از آيدلينگ و يا خاموش نگه داشتن باشد. از ديگر مواردي كه ميي جايگزين ميخيابان ها

تواند تاثير زيادي در كيفيت هـوا داشـته   ( كه اين مساله خود ميباشد.در زمان ترافيك سنگين توسط كاربران ميخودرو 

  باشد)

  گيريهاي مختلف تصميماثرات گزينه 22.5جدول 

2015  2011    

١٠PM  ٢NO  ١٠PM  ٢NO  Group of measures  

-5%  -4%  -1%  -1%  Passenger traffic reduction  

-10%  -14%  -24%  -24%  Moving stagnant traffic  

-2%  -5%  -3%  -5%  LEZs  

0%  0%  -  -  Re-routing  

-3%  -1%  -6%  -3%  Green public transport 
procurement  
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  xNOمدلسازي كشور دانمارك براي آالينده  22.7

  براي كپنهاگن و فردريكسبرگ 2NOمدلسازي براي محاسبه آالينده  22.6جدول 
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 اولجلد  -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

 xNOمحاسبات آالينده  زيان و سودجدول  22.7جدول 
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 جلد اول -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم
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 جلد اول -در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  منابع
1- Low Emission Zones in Europe for the UK Department for Transport,  Sadler 
Consultants, February 2010 


