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  چكيده 

  

 ،آلودگي هوا انتشـــاركم مناطق .دارد وجود يي به تعداد باالاروپا يكشـــورها در LEZs(1(آلودگي هوا انتشـــار كم مناطق

س       مناطق سايل نقليه به آنها بر ا سي و ستر ستند كه د شار  ي ه سايل   آلودگياس ميزان انت  و يا ممنوع دمحدوتعريف، اين و

  . اندبهبود كيفيت هوا انتخاب شده طرحاين مناطق در جهت اجراي  شده است.

هاي اول يا اجراي فاز يساز  آماده حال در حاضر  حال در اروپا سراسر   در كشور  10 در شهر بزرگ و كوچك  200بيش از 

شار مك مناطقو دوم  شند مي آلودگي هوا انت سطح  . با ستانداردهاي يورو براي  با تعيين  سياري ، خودروهاا سايل  ب نقليه  از و

هاي جريمهتعيين شــده،  اســتاندارد هايورت عدم رعايت ســطحشــوند. در صــالورود ممنوعممكن اســت به اين مناطق 

شدن به اين مناطق در روز  برايدر انتظار رانندگان متخلف خواهد بود.  يسنگين  ست اطالعات  ال ،تعطيل هايوارد  زم ا

 حتما درهاي عبور و مرور در اين مناطق كه مجوز ورود به اين مناطق را دارند و ساعت ايوسايل نقليه  كافي در خصوص 

ش    سترس با شورهاي اروپايي    دند شتر ك شار  طرح مناطق كم. در بي سطح   انت ون را در بر مي گيرند ولي در خودروهاي تا 

  است. نيز صورت گرفتهبرخي كشورهاي ديگر نظير آلمان اين تعيين سطح تا خودروهاي شخصي 

ــورهاي مختلف و             ــر به نحوه اجراي طرح كاهش آلودگي در مناطق مختلف اروپا با توجه به قوانين كشـ گزارش حاضـ

ــوص اين طرح مي پردازد و ديدگاه     اين پروژه را در مقاطع زماني    2و  1آماري اجراي فازهاي     هاي تعامالت آنها در خصـ

ــاس  اگز مختلف به نمايش مي گذارد. ــر بر اس ــور   تحقيقرش حاض ــدلر براي دپارتمان حمل و نقل كش ــي س خانم لوس

  انگلستان تهيه شده است. 

  

       

                                            

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

 خالصه اجرايي 1

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

 در حال حاضــر كشــور)  و 11در اروپا وجود دارد ( آلودگي هوا انتشــارمنطقه كم 200د شــده اســت. در حدود آنها محدو

ه منطقاين مناطق در ديگر كشــورهاي  دتعدا برنامه ريزي و انجام اقدامات الزم براي افزايش در حالمســئوالن اروپايي 

ــند. مناطق كممي ــار باش ــورها به عنوان مناطقي با عملكرد تاثيرگذار در جهت   در آلودگي انتش ــياري از كش زايش اف بس

  شوند.شناخته مي 2NOو  10PM و كاهش سطح  كيفيت هوا

 

  انتشار در اروپامناطق كم  1.1شكل 

شار در همه مناطق كم شار آالينده آلودگي هوا انت ست محيطي و افزا ، تاثيرات مثبت بر كيفيت هوا، كاهش انت يش هاي زي

ش     ستانداردهاي باالي يورو گزارش  سايل نقليه با ا شتر مناطق كم  عبور و مرور و ست. بي شار براي اجراي طرح ده ا اي هانت

                                            

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

ستانداردها مد نظر          . انددر نظر گرفتهخود دو مرحله را  سطح نرمال از ا سيدن به يك  شدن و ر شتر آماده  در فاز اول، بي

  .يابندمي انتشار در فاز دوم به تحققرار گرفته و اهداف اصلي مناطق كمق

سايل نقليه  و شامل نمودن رسد  دانند با اين حال به نظر ميبيشتر اين مناطق گروه هدف خود را وسايل نقليه سنگين مي   

  .كمك كندها تواند به اجراي اين طرحمي نيز سبك

ستند    مناطق كم گذاري تاثير شاري كه در حال اجراي طرح ه شد. بر روي يكديگر امكان پذير نميانت ت تا س الزم ا لذا با

شي و نحوه اجراي طرح،   صي قرار     ابتدااثربخ ص ق راي طرح مناط. تاثير دقيق اجگيرددر خود آن منطقه مورد ارزيابي تخ

  ... دارد..وانتشار بستگي به وسايل نقليه، آرايش ناوگان مورد استفاده در منطقه، انطباق پذيري، توپوگرافي كم

صوص نحوه   ست. كه نمي در خ در مورد  توان با قطعيتارزيابي تاثير طرح بر كيفيت هوا توجه به اين نكته حائز اهميت ا

ــمت حول دو روش در  خالص نتايجنمود.  بحث تاثير طرح ــد. اول نظارت بر غلظتمتمركز مياين قس  هايآالينده باش

، با اين حال باشـند ها داراي معايب و مزاياي خاص خود ميهر دوي اين روش سـازي.  محيطي و كيفيت هوا و دوم مدل

شهرهاي مختلف  مقدار كلي تاثيراگذاري بر شند بكه در حال اجراي اين طرح ها مي -كيفيت هوا در  شان دهنده اي  -ا ن ن

ــنجش در مناطق بكار ميكه روش اســتمطلب  همه اين طرح ها يك دامنه  " عموماد. رونهاي مختلفي براي ميزان س

  مشابه و الگوي معين را انتخاب و اجرا نموده اند.

 %10تا  %1,5بين   2NO. كاهش غلظت مشـاهده خواهيم كرد را در مطالب بعدي انتشـار  گذاري بر مناطق كمميزان تاثير

مي   از جمله اين موارد  %12تا  0و متوسط ساليانه آن از  %17تا  0از  10PM) و كاهش غلظت روزانه  3g/mµ 4تا  0,1(

شد. مقدار  شمگير  با سايل نقليه        چ شار و شديدا متاثر از انت سياه نيز كه  شد  يمكاهش ذرات معلق ريزتر و آالينده كربن  با

  شود.آب منجر مي بهبود كيفيت و مردم به سالمتها اين آاليندهيد عدم تول مشاهده شده است.

ــد  %15تا   %3ه در باز  2,5PMكاهش غلظت آالينده     باشـ ــتر و كيفيت بهتر هوا از    . ميمي  ــالمتي بيشـ توان گفت سـ

 درصدي  15كاهش حاكي از ، آمارها تاثيراتكدام از اين در مورد هردستاوردهاي كاهش آالينده كربن سياه خواهد بود و   

  .اندتجربه نمودهرا  %20تا  %2نيز كاهشي بين  xNO. از سوي ديگر آالينده هاي شندبامي

. حساسيت   اندقوانين اتحاديه اروپا بر اساس استانداردهاي يورو تنظيم شده   ردهاي توليد گازهاي گلخانه اي مطابق استاندا 

  پيگيري شود. ترآالينده جديبراي اين دو  يورو باعث شده تا استاندارهاي PMو  xNO روي غلظت آالينده هاي

، xNOمي شود. براي كاهش ذرات   منجر كيفيت هوا افزايش بهتر پيچيدهبطور كلي در نظر گرفتن استانداردهاي قوي و  

به  2و اين طرح ها استاندارد يور  1به عنوان استاندارد قابل قبول در نظر گرفته شد ولي براي اجراي فاز    4استاندارد يورو  

  عنوان استاندارد پايه مورد قبول قرار گرفت.

نده       كاهش ذرات معلق و آالي يت هواي بهتر و  جاد كيف هاي ديزل    در جهت اي ها، از فيلترهاي كنترل ذرات معلق موتور

)DPF   شد ستفاده  ست ه) ا ستفاده از اين فيلترها باعث افزايش   وجود اينكه. با ا سي  با شود،  مي  2NOالينده آ غلظتا برر
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

شات مختلف از مناطق كم  شواهد حاكي از كاهش   گزار شار،  سبك      2NO مقادير آاليندهانت سايل نقليه  ست. براي و بوده ا

  است. گزارش شده 2NO توليد آالينده كاهش عالئمنيز برخي از 

ستاندارد  شد  مطابقهاي يورو ا ستانداردهاي آالينده اهقوانين اتحاديه اروپا بنا  ست در اروپا ند. از اين رو ا  يزن هاي محيط زي

خصوص  و اين مساله باعث شده تا در شوندميبه پيروي از اين سيستم بر اساس استانداردهاي يورو تعيين و دسته بندي 

تاثير بيشــتري بر روي هاي ســختگيرانه اتخاذ شــود. مطمئنا تصــميم جدي تريهاي تصــميم PMو  xNOهاي آالينده

شت دكيفيت هوا در اروپا خواهد  ستاندارد   ا ضر ا سايل نقليه در     4هاي يورو . در حال حا ستاندارد براي و به عنوان بهترين ا

به عنوان گام مقدماتي براي خودروها  2اروپا انتخاب شــده اســت. با اين حال براي اجراي فاز اول طرح، اســتاندارد يورو 

ستم         سي ستفاده از  سوي ديگر ا ست. از  شود و كمك    DPF 3تعيين گرديده ا شار ذرات آالينده  مي تواند باعث كاهش انت

ستاندارد ذرات آالينده     شتري به تقويت كيفيت هوا و ا ستم    بي سي ستفاده از  مي تواند باعث افزايش آالينده  DPF نمايد. ا

2NO     ساس گزارش شار ( هاي مختلف از مناطق كمشود ولي بر ا ش در اين مناطق كاه 2NOميزان آالينده  LEZs(4انت

شرفت          سبك نيز پي ست كه براي خودروهاي  شايان ذكر ا ست.  شده   2NOكاهش  دز زمينههاي خوبي يافته ا گزارش 

ستفاده از فيلتر    ست. ا صورت  فعال در مراحل اوليه   2NOا شي مي و ب شد و مي آزماي اجراي قوانين و جهت توان از آن در با

  استانداردها بيشتر استفاده نمود.

اي كنترلي هتواند استفاده از دوربينمي مورد اين .دگذارتاثيرات مثبت و قابل توجهي بر كيفيت هوا مياجراي بهتر قوانين 

جاي بهاي راهنما براي كاربران و مردم. در آلمان و ايتاليا براي شهرهاي كوچك و شهرستان ها    باشد و يا انتشار دفترچه  

  باشد.ريمه حضوري در حال اجرا ميهاي راهنما و جاستفاده از دفترچههاي كنترلي دوربين

شده در كنار خيابان         سايل نقليه پارك  شركت ها و نيروي پليس براي چك كردن و سان  شور دانمارك از برخي بازر  در ك

رعايت استانداردهاي يورو در دستور كار قرار گرفته است. از سوي ديگر طرح برچسب هاي       منظورشود كه يه استفاده مي 

شه جلوي        شي صب بر روي  ستاندارد جهت ن ستاندارد خودروها در        خودروهاا شخيص نوع ا سه براي ت شنا به عنوان يك 

نه همان هزي" معادل داايل نقليه متخلف حدوباشــد. گفتني اســت هزينه و جرائم تعيين شــده براي وســدســت اقدام مي

ساني  ستانداردها مي  رعايت براي بروزر شد. البته به نظر مي ا ضوري     با سنگين ح سد تعيين جرائم  سط نيرو  ر ي پليس تو

شتري كمك  ستانداردها مي  بي ساس دوربين   به اجراي ا صورت اتوماتيك و بر ا شود.   ها ثنمايد تا اينكه اين جرائم به  بت 

ست    شورآلمان طرحي در د سوابق گواهينامه رانندگي آنان     اجراالبته در ك ساس آن جريمه متخلفان در  ست كه بر ا  بتث ا

سد و جنبه مالي براي كاربران    همچنين د و شو مي شده تا اثرات تخريبي طرح در آن به حداقل بر نگين  س زياد  آن سعي 

  نظر نرسد.به

                                            

 
 ديزل فيلتر ذرات - 3

٤ - Low Emission Zones  
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

ها بصورت قابل توجهي با اندازه شهرها، استفاده از سيستم نظارتي دستي و يا اتوماتيك و يا        رحسازي ط هاي پيادههزينه

ــد. البته اين هزينهفاكتورهاي ديگر در ارتباط مي ــتها كمتر از هزينه آلودگي هوا باش ــاني. اجراي اس با ( طرح بطور انس

هزار يورو و اجراي ساالنه آن حدود   100بطور متوسط   استفاده از نيروهاي پليس و يا بازرسان در شهرها) در كشور هلند    

هزار يورو و اجراي ساالنه آن  60هزار يورو هزينه در بر دارد. هزينه مورد انتظار در شهر اودنسه كشور دانمارك حدود  75

  هزار يورو برآورد شده است. 17در حدود 

ميليون يورو بطور متوســط برآورد شــده  15 -18بين انتشــار دركشــور هلند، هزينه اي منطقه كم 8طرح در براي اجراي 

ــت. در ــور دانمارك اجراي طرح اس ــاليانه  DPFكش ــط هزينه در بر ميليون يورو  40اي معادل هزينه س ــته و متوس داش

ميليون  43اجراي فاز دوم طرح  درموردميليون يورو بوده است.  5/2تعميرات و نگهداري براي اجراي فاز اول طرح حدود 

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

صب براي  دهد كه هزينه نبراي نصب فيلترها بستگي به نوع وسيله نقليه آنها دارد. برآوردها در كشور دانمارك نشان مي     

  يورو خواهد بود. 363يورو و هزينه تعمير و نگهداري  5900ر بطور متوسط هر كارب

شتر براي كاربران معافيت شت بر كيفيت هوا نخواهد  يمثبت تاثير  هاي بي ايجاد تاثيرات  باعثي كمتر هاولي معافيت گذا

شويق     -اجتماعي شد. هر چقدر ت صادي بر جامعه خواهد  شد باعث   در اين زمينه هااقت شتر با ستفاده  بي از  ترغيب مردم به ا

شور آلمان براي تفهيم        فيلتر شت. به عنوان مثال در ك شتري بر كيفيت هوا خواهد گذا شد و در نتيجه تاثير بي ها خواهد 

  براي كاربران در نظر گرفته شد.در اجراي فاز اول هاي زيادي ها، معافيتتاثيرات مثبت استفاده از فيلتر

سوئد تاثيرگذار بود       ربران خودروها در تمامي مناطق كماهاي خاص مالي براي كحمايت ستان و  شور انگل شار بجز ك  هانت

  يابند.ها بسته به نوع خودروها و فيلترهاي استفاده شده در آنها تغيير ميكمكاست. اين 

شار يك مانع بالقوه  ر قوانين اتحايه اروپا، مناطق كماز نظ سر راه انت شور      بر  سئوالن هر ك ستند اما دولت ها و م تجارت ه

ورها و خللي در روابط كشــ كهانتشــار را بصــورتي در نظر بگيرند ســازي براي اســتانداردهاي مناطق كمبايد قوانين پياده 

ــنگين رعايت           خودروهاي عبوري از اتوبان   ــور دانمارك براي خودروهاي سـ هاي مختلف اروپا وارد نيايد. بطور مثال كشـ

ستا  ستفاده از كامل  وجود را مد نظر قرار داده است. با  4و  3هاي يورو نداردا براي سالمتي و   DPFهاي ترين فيلتراينكه ا

سب  شد تر ميكيفيت هوا منا ساس قوانين           ،با شوري خود را بر ا صميمات ك شور بايد ت سئوالن هر ك صورت م اما در هر 

  تصويب شده براي اتحاديه اروپا در نظر بگيرند. 

انتشار بايد بصورت دقيق و روشن در اختيار همگان قرار بگيرد. طيف گسترده اي از نحوه     انين و مشخصات مناطق كم  قو

انتشـار در نظر گرفته شـده اسـت. به عنوان مثال در    اطالع رسـاني به آنان در مناطق كم ارتباطات با كاربران و چگونگي 

شور آلمان كليه اطالعات براي كاربران به منازل   سال مي ك سب    آنان ار ستفاده از برچ  هاي ملي كه برايشود. همچنين ا

ستور كار قرار گرفته ا       ست در د شده ا ستانداردهاي خودروهاي مختلف تهيه  ش ست. اتحاديه اروپا براي مناطق كم ا ار انت
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

ــبكه  ــت كه در آن كليه اطالعات به روز ا       LEEZENاي به نام   شـ ران قرار    ين مناطق در اختيار كارب   در نظر گرفته اسـ

  گيرد.مي

هاي يكســان براي كشــورهايي كه داراي مناطق كم انتشــار كشــور ايتاليا و انگلســتان، قوانين و چارچوببجز منطقه كم

ست. اين چارچوب       شده ا ستند در نظر گرفته  شار ه شده تا اين مناطق با هزينه انت  هاي كمتري براي كاربران بهها باعث 

ــتانداردهاي  ادامه دهند. هزينهخود كار  ــتفاده از مزايا و رعايت اس ــويق آنها به اس هاي كمتر براي كاربران خود باعث تش

شود تا خيلي از مسائل و مشكالت يك بار و براي    شود. اين چارچوب يكسان باعث مي  بيشتر اين مناطق توسط آنها مي  

شود.    شه حل  ستان    همي شور مهم اروپايي نظير آلمان، انگل  ، دانمارك، اتريش، ايتاليا و مانند آن كهدر اين ارزيابي چند ك

 ار بجزانتشگيرند. گفتني است براي تمامي مناطق كمها به اجرا درآمده مورد مطالعه قرار ميطرح مناطق كم انتشار در آن

  در نظر گرفته شده است.ايتاليا و انگلستان چارچوب ملي 

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

LEZ  
  

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

  استانداردهاي خاصي براي آنها در نظر گرفته شده است.

LV  
 صيهتو اساس بر اروپا اتحاديه توسط شده تعيين هوا، كيفيت محدوديت هاي. اروپا اتحاديه مقادير

  .جهاني بهداشت سازمان از بهداشتي هاي

EU  كميسيون اروپا  

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

  .LVSبراي  اروپا اتحاديه نشست مشكل

NO  اكسيد نيتروژن  

xNO  
بطور غالب توسط وسايل نقليه جاده اي منتشر مي  2NO   (xNOو  NOاكسيدهاي نيتروژن (

  منتشر مي كنند.  2NOشود. برخي از خودروها نيز 

2Primary NO  

اكسيد نيتروژن اوليه كه توسط وسايل نقليه جاده اي توليد مي شود. خودروهاي داراي استاندارد يورو 

ند. نمايميباشند مقدار كمي از آن را توليد داراي فيلتر مخصوص مي و بعد از آن و خودروهايي كه 3

  افزايش ازن در برخي مناطق شهرها باعث تغيير ميزان اكسيدهاي نيتروژن مي شود.

PM  ذرات معلق  

10PM   10ذرات معلق كمتر ازµm  

2,5PM  ذرات معلق كمتر ازmµ 2,5  

0,2PM  0,2ذرات معلق كمتر از µm  

1PM  ذرات معلق كمتر ازmµ 1  
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

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

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

Ultrafine particles  10ذرات بسيار ريز. اين ذرات بطور كلي تاثير بهداشتي بيشتري ازPM دارند  

Exceedence 
 3m/gµ 50 از  10PMتعداد روزهايي كه غلظت متوسط روزانه در ايتجا  -موارد باالتر از حد مجاز

  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 ديزل جهت ذرات فيلتر PM اي جاده نقليه وسايل براي  

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

Partial DPF  نوعيDPF  كه انتشارPM  كاهش مي دهد ولي ذرات بسيار ريز را كاهش نمي دهد %50تا  30را  

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

Active DPF 
      كه از يك فناوري فعال مانند جرقه زن براي حذف ذرات آالينده جمع شده استفاده  DPFنوعي 

  مي كند

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

  كاتاليزور مي باشد

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

EGR بازخورد از اگزوز وسايل نقليه  

EURO 1-6  6تا  1مربوط به سيستم استاندارد سازي يورو بين  

0Euro    استاندارد يورومربوط به خودروهاي قبل از سيستم  

Non-exhaust 
emissions 

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

Oxicat كاتاليزور اكسيداسيون  

DKK كرون دانمارك  

SEK كرون كشور سوئد  
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

NGO تشكل غير دولتي  

AA/ADAC انجمن خودروي آلمان  

UBA  اتريشيآژانس محيط زيست آلماني  

FTE زمان كامل معادل  

CIVITAS حمل و نقل بهتر و پاكتر در شهرها  

Kph كيلومتر در ساعت  

ESC and ETC 
test procedure 

روشهاي آزمون و تست براي وسايل نقليه اروپا. چرخه ترانزيت اروپا (حالت پايدار كاميون ها و موتور 

  هاي اتوبوس ها)

roads-TEN  ترانزيت اصلي اروپاشبكه جاده اي  

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 
     سخسيگنال هاي ورودي پا به خودكار طور به دستگاهي كه و يا سيم، سيستم نظارتي بي ارتباطات

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

Ex-ante قبل از اجراي طرح مناطق كم انتشار  

 

  مقدمه 2

ــده اند. خودروهاي با   مناطق كم ــتند كه با هدف بهبود كيفيت هوا در اين مناطق ايجاد ش ــار مناطق جغرافيايي هس انتش

و غير استاندارد از ورود و خروج در اين مناطق منع شده اند. براي اين مناطق استانداردهاي خاصي در نظر     آاليندگي باال 

گرفته شــده اســت و خودروهايي كه خواهان عبور و مرور در اين مناطق هســتند بايد اين اســتاندارد هاي تبيين شــده را 

  مراعات نمايند.

ستكهل   1996اين مناطق ابتدا در سال   م سوئد معرفي و سپس در شهرهاي گوتنبرگ و مالمو اجرا شد. در سال       در شهر ا

ــد تا برنامه   2005 ــا نمودند كه طي آن قرار ش ــور ايتاليا توافقنامه اي را امض ــمالي كش هايي در جهت ميالدي مناطق ش

سال         شود. در ماه ژانويه  شترك اجرا  صورت م راه هاي زادميالدي در يكي از آ 2007ارتقاي كيفيت هواي اين مناطق ب

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

ــورت ماهانه افزايش پيدا كرد.   ــورت گرفته تعداد اين مناطق بص ــبه بعد با برنامه ريزي هاي ص ر در خاك در حال حاض

سه نيز يك منطقه كم  شار در مون فران سه و ايتاليا وجود دارد.  انت حدود نون دراك بالن و در تونل جاده اين منطقه بين فران

  باشند.ميكشور عضو اتحاديه اروپا وجود دارد كه در حال اجراي اين طرح  11انتشار در منطقه كم 225
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

شورها به عنوان مناطق         مناطق كم سياري از ك سط ب ستند كه تو شار مناطقي ه هش افزايش كيفيت هوا و كا بر موثر انت

شتر بر پايه قوانين اتحاديه اروپا براي   عبور و مرورفاكتورهاي  شده اند.  شناخته  ٢NOو  ١٠PM سطح   در اين مناطق بي

مي باشد. گاهي اوقات عواملي مانند سر و صدا، كاهش ترافيك و دي اكسيد كربن در درجه  ٢NOو  ١٠PMآالينده هاي 

ــياه انتشــارگيرد. مناطق كموم اهميت قرار مي د توانايي تغيير آب و هواي مناطق  با كاهش مقدار غلظت ذرات كربن س

  .خواهند داشتخود را 

ــور،  ــادي، فرهنگ كش ــعيت اقتص تنوع آب و هوايي و ...  با توجه به فاكتورهاي مختلف از جمله ناوگان حمل و نقل، وض

سر اروپا بوجود آمده    مناطق كم سرا شار مختلفي در  سنگين را مورد        انت سايل نقليه  شتر اين مناطق رفت و آمد و ست. بي ا

مجهز نمايند. البته اين براي  DPFهدف قرار داده اند و از كاربران آنها خواسته شد تا خودروهاي خود را به سيستم فيلتر     

فاده است . شود اجرا مي انتشاري نيز وجود دارد كه در آنها محدوديت براي همه وسايل نقليه  ، مناطق كمهمه مناطق نيست 

ستم فيلتر     سي شده  مورد نياز بوده و يا براي عبور و مرور براي رفت و آمد در اين مناطق  DPFاز  عوارض در نظر گرفته 

  .شوداجرا ميكه در برخي از اين مناطق محدوديت هاي رفت و آمد زماني نيز است  است. نكته قابل توجه اين

شتر مناطق كم  شار بي ستاندارد هاي   انت ضع نموده اند و داراي     خاص قوانين و ا سنگين و سايل نقليه  فاز  2خود را براي و

ــروع به كار مي كند و   انه ميزماني جداگ ــعيف تر ش ــتانداردهاي ض ــت كه فاز اول طرح با اس ــند. اين بدان معني اس باش

ر فاز دوم استانداردها با كيفيت تر انتخاب مي  باشند ولي د انداردهاي باال و سخت گيرانه نمي خودروها ملزم به رعايت است 

شوند و وسايل نقليه بايد داراي باالترين استانداردها براي ورود به اين مناطق باشند. در برخي از اين مناطق سن خودروها 

تفاده از اس  مي گيرد. يعني بايد با  و در برخي ديگر ميزان غلظت آالينده هاي توليدي ماشين ها مالك عبور و مرور قرار  

  سازي شود.ليه، با استانداردهاي يورو برابروسايل نق PMميزان توليد ذرات آالينده  DPFفيلترهاي 

الينده آ ، استانداردهايمشمول طرح انتشار را كه شامل تاريخ آغاز، وسايل نقليهشماي كلي از مناطق كم، 1جدول شماره  

  دهد.را نشان  ميها است ها و چگونگي بهينه سازي
  اطالعات كلي از مناطق كم انتشار 2.1جدول 
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

انتشــار و طرح هاي عملياتي، شــهرها و كشــورهاي مختلف در حال اجراي طرح و يا كم در مجموع مناطق •

 باشند.برنامه ريزي براي اجراي آن مي

بصورت ملي براي سه منطقه در    2010در سال  كه انتشار را  كمسوئيس نيز پيش نويس طرح منطقه  كشور   •

و در منطقه كانتون باعث شـــد تا اجراي طرح  2011نظر گرفته شـــده، آماده نمود ولي يك راي در ســـال 

 .مسكوت بماند

عال اما ف باشد انتشار ملي مي يك چارچوب براي مناطق كم طراحي كشور نروژ نيز در حال برنامه ريزي براي  •

يه و مقدماتي قدم بر مي      مدر  ــئولين در حال راحل اول ــع دارد. مسـ يك طرح براي خودروهاي داراي    وضـ

 هاي كشور عوارض پرداخت نمايند.مي باشند كه براي رفت و آمد در اتوبان 6استانداردهاي كمتر از يورو 

ش         • شور به  شور طي ارائه يك طرح به مجلس اين ك ست اين ك سازمان محيط زي شور چك نيز   هرهايدر ك

انتشار را اجرا نمايند، هرچند كه  يد و امكانات مناسب طرح مناطق كم مختلف اجازه داد تا در صورت صالحد  

اين طرح در اين كشور رد شده است اما اين سازمان در صدد است تا اين طرح را در كشور به ثبت رسانده و     

 اجرا نمايد.

سنجي         • شهر مادريد نيز امكان  سپانيا و در  شور ا ولي اقدام ديگري پس از آن  شد اجراي طرح انجام در ك

 انجام نگرفت.

  شكل هاي مختلف مناطق كم انتشار 2.1

  انتشار وجود دارند و به شرح زير مي باشند:از مناطق كم يحالتهاي متفاوت

شاري  مناطق كم • سايل نقليه از ها در طرح آنكه انت شهر  و شتر    عبور و مرور در ناحيه اي از  شده اند (بي منع 

 .)اينگونه هستند انتشارمناطق كم

ــهر (مانند اكوپس در ميالن) و يا جاده (تونل مون بالن)   • ــي از ش ــايل نقليه آالينده در بخش مناطقي كه وس

 بيش از سايرين جريمه مي شوند.

 ن بالن فرانسه)مانند اتوبان معروف در اتريش و يا موانتشار (هاي اصلي مناطق كمها و يا جادهاتوبان •

سايل   • نقليه آالينده كه وارد مناطق  مناطقي كه در حال آزمايش براي ممنوعيت خودروها هستند ولي براي و

 .انتشار مي شوند جرائم سنگين در نظر گرفته اند (مانند شهر لندن)كم

صلي هاي او يا شاهراه هااتوبان تعداد كمي از  -جابجايي قانون آزادي –با توجه به قوانين حقوقي و تجارت اتحاديه اروپا 

  اند.انتشار تعريف شدهناطق كمبعنوان م
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

مي باشــد. همه جرائم   قوانين حقوقي و مدني آنها تنوعتفاوت كشــورهايي كه در حال اجراي طرح ها مي باشــند، عامل 

ورها در حال كه بيشتر كش باشند. يكي از موارديين كشوري و يا اداري اين كشور ميرانندگي در كشور فرانسه تحت قوان

ضر به اجراي آن پرداخته اند اجراي   ساني حا شورها اين نوع    ان شد كه در برخي ك اعمال قانون براي كاربران خاطي مي با

شامل درج در گواهي  سئولين مي توانند  نامه هاي رانندگي متخلفين نيز مياعمال قانون  ستفاده از قوانين مدني م  گردد. با ا

ــتفاد  ــتفاده از پليس هاي ترافيكي نيز اقدام نمايند. اين مطلب خود باعث            ه از دوربينحتي براي اسـ هاي نظارتي و يا اسـ

شار شده و در       شتر با اهداف مناطق كم انت  درازمدت باعث صرف هزينه كمتر كمك به روان تر شدن ترافيك و انطباق بي

  گردد.مي

  انتشار موجودبررسي اجمالي مناطق كم 2.2

شورهاي انگ  ستان و اي به جز ك شورهايي كه مناطق كم ل شار را اجرا كرد تاليا تمام ك ي داراي يك چارچوب ملي برا نداهانت

سوئد بد     آن مي شور  شند. ك ضر داراي يك طرح    ون چارچوب ملي، طرح مناطق كمبا شار را آغاز نمود ولي در حال حا انت

شد. مطالب اين بخش    سي   بهملي و كشوري مي با شار كشور هاي مختلف    در زمينهبرر كه در  هپرداختبه مناطق كم انت

  .مشاهده خواهيد كردادامه 

  كشور اتريش 2.2.1

شور يك طرح ملي را در دست تهيه دارد. با اين وجود يك منطقه    شار در اتوبان  كمدولت اين ك منطقه تيرول در  A12انت

شد. معموال به حال اجرا مي شار ها اجازه اجراي مناطق كماتوبان با دهند ولي اجراي طرح براي اين اتوبان داراي را نمي انت

 2و استاندارد يورو   xNOهاي تعيين شده در اين منطقه بر حسب آالينده   باشد. استاندارد  مجوز قانوني از اتحاديه اروپا مي

  باشد.مي

  كشور دانمارك 2.2.2

هاي در نظر انتشار بود. استاندارد  راي يك چارچوب ملي براي مناطق كمميالدي دا 2008كشور دانمارك از سپتامبر سال    

  تن به صورت زير مي باشد. 5/3گرفته شده براي وسايل نقليه سنگين بيش از 

  2008عد از تاريخ  اول جوالي سال ب •

ستم      7از  با عمر بيشخودروهاي  سي ستاندارد يورو   شوند و يا اينكه  DPFسال بايد مجهز به  شند.   3داراي ا فيلترهاي با

DPF در آالينده  %80و كاهش  بوده بايد داراي گواهينامه استانداردPM ايجاد نمايند. 

 2010عد از تاريخ اول جوالي  سال ب •
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 باشند. 4باشند و يا اينكه داراي استاندارد يورو   DPFسال سن بايد مجهز به سيستم  4از  با بيشخودروهاي 

به شهرهاي اين كشور اجازه داد تا مناطق كم انتشار را در محدوده    تغيير يافت و  2010قوانين مناطق كم انتشار در سال   

سال         شد. تا ماه مي  ست اين اجازه تا ايجاد ممنوعيت براي خودروهاي ون نيز داده  سترش دهند. گفتني ا شهري خود گ

  ودند.ننمهيچ كدام از شهرهاي اين كشور گزارشي را در خصوص تقويت و افزايش وسعت مناطق كم انتشار ارائه  2011

  كشور آلمان 2.2.3

شور  ستان آلمان  درك شد    دارد خودروهاي متاثر از مناطق كما شخص  شار، در يك چارچوب ملي م ساس آن  اهانت ند كه بر ا

صميم بگيرند كه چه زماني، چگونه و با چه معيارهايي برچ مي شهرها و مناطق مختلف  ا سب و رنگ مورد نظر ر توانند ت

ستفاده   شماره  ا سيكلت ). 2كنند (جدول  شار برچسب   موظفند كه براي ورود به منطقه كمها تمام خودروها غير از موتور انت

انتشار در كشور آلمان با برچسب هاي استاندارد قرمز رنگ     ودرو نصب نمايند. بيشتر مناطق كم  خود را بر شيشه جلوي خ  

سطح براي اعمال قانون   ست كه پايين ترين  شروع به فعاليت شروع به كار نمودند. برخي از مناط  ا  ق كه ديرتر از بقيه 

شهر مونيخ       سبز تعيين نمودند (مانند منطقه اليپزيك). برخي ديگر مانند  ستاندارد اوليه براي برچسب ها را رنگ  كردند، ا

  زمانها اين محدوديت سخت تر مي گردد. هاي قرمز رنگ مي باشند و در برخيهنوز در حال اجراي استاندارد برچسب 

  ها در كشور آلماناستانداردهاي آالينده 2.2جدول 

  

  كشور فرانسه 2.2.4

شده برا       طرح منطقه كم ستاندارد هاي تعيين  شد كه ا شور در منطقه مون بالن در حال اجرا مي با شار در اين ك اين  يانت

  منطقه به صورت زير مي باشد.
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  .هاي بيشتر براي خودروهاي داراي استاندارد يورون استاندارد يورو و پرداخت هزينهخودروهاي بدوممنوعيت تردد براي 

  كشور ايتاليا 2.2.5

شمالي اي   اجراي طرح مناطق كم شار در مناطق  ده و ش از جمله لومبارديا، پيه مونت، بولزانو، اميليارومانو، ترنتو آغاز تالياانت

استاندارد تعيين شده اتحاديه اروپا فراتر نرود. در اين طرح كليه وسايل نقليه كمتر از سطح توافق شد كه ميزان آالينده ها 

سيك  5/3از  شا  هاي دوزمانه مورد هدف قرار ميلتتن، حتي موتور صورت م ا به براي هر منطقه اجرگيرند. البته اين طرح ب

ها كه بر روي كيفيت هوا تاثير  ديگر آالينده . اين قرارداد شــاملشــود اما در جزئيات و اســتانداردها با هم تفاوت دارندمي

مي گذارند نيز مي شود. از جمله موارد و مشوق هاي اين طرح، كمك مالي براي خودروهاي داراي استانداردهاي يوروي    

  باشد.از وسايل حمل و نقل عمومي بهتر و... ميباالتر و همچنين  استفاده 

ستاندارد هاي آالينده ها بطور كلي در   شده اند. در حدود يورو  ا  1براي موتورهاي ديزلي و يورو  3و  2حداقل خود تعيين 

سيكلت    شد. براي موتور ستاندارد يورو  براي بنزيني مي با  1و يا ممنوعيت تردد براي موتورهاي دوزمانه يورو  2و  1ها يا ا

ســـاعت و براي  3روهاي تجاري يا كمتر در نظر گرفته مي شـــود. همچنين در برخي مناطق در طول هر روز براي خود

  ساعت محدوديت ورود در نظر گرفته شده است. 6خودروهاي خصوصي 

  تحت اين شرايط كيفيت هوا رو به بهبود بوده و به استانداردهاي اتحاديه اروپا نزديك مي شود.

  كشور هلند 2.2.6

طرح ملي براي مناطق ر خصوص يك وزارت حمل و نقل و محيط زيست و مقامات محلي اين كشور مذاكراتي را د

انتشار براي خودروهاي سبك انجام دادند و اين طرح را به مرحله اجرا رساندند. آخرين پيش نويس اين طرح براي كم

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

  بيشتر براي اين خودروها به نسبت استانداردهاي قبلي بود. ٢NOد دليل ايجاد آلودگي و تولي

  استانداردهاي مورد نظر كشور هلند عبارتند از:

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

و  5و  4ور مي باشند، خودروهاي داراي استاندارد يورو   مجاز به عبور و مر DPFرعايت استاندارد سيستم فيلتر    

  .آزاد هستند و  برقي و هيدروژني براي رفت و آمد 6

سال   • ستا 2010بعد از  شده و   2ندارد يورو ،  خودروهاي داراي ا ستاندارد  و قبل از آن ممنوع  خودروهاي داراي ا

ستم فيلتر       سال  8كمتر از  عمرملزم به رعايت  3يورو  سي ستفاده از  خودروهاي همچنين   شوند مي DPFو ا

 و برقي و هيدروژني، براي رفت و آمد مجاز هستند. 6و  5و  4داراي استاندارد 
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

ــال  • ــتاندارد يورو 2013بعد از س  و برقي و هيدروژني مجاز به رفت و آمد 6و  5و  4، فقط خودروهاي داراي اس

 باشند.مي

  كشور سوئد 2.2.7

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

  شرح زير است:

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

 .3سال داراي استاندارد يورو  8تا  6سال و خودروهاي بين  6به بعد: سن خودروها كمتر از  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  •

ر اروپا بود. اين طرح بصورت شهري چارچوب كشوري و ملي در  انتشار د نخستين اجرا كننده طرح مناطق كم  كشور سوئد  

اين كشور اجرا شد. البته استاندارد هاي تعيين شده با استفاده از دستورات دادگاه در اين كشور به شكل قانون در آمدند و         

شورهاي اروپا دارا           سوئد نيز مانند ديگر ك شور  ضر ك شدند. در حال حا شوري   چارچوب و يتبديل به چارچوب ملي و ك

  انتشار خود مي باشد.كمطرح ملي براي مناطق 

و استانداردهاي يورو براي وسايل نقليه در نظر گرفته شده است. در     يسن شرايط  اساس ادغام  استاندارد هاي آالينده ها بر 

در نظر گرفته اي است كه براي نوع فيلترهاي  گزينه PMآالينده  مقدور باشد  DPFصورتي كه بهينه سازي با فيلترهاي   

 شده براي كاربران استفاده خواهد شد.

ستاندارد يورو نباشند نيز بايد از      ين و چارچوب كشوري براي مناطق كم با توجه به قوان شار، وسايل نقليه اي كه داراي ا انت

  ).HCو  PM ،xNO، COكاهنده انتشار تمامي آالينده ها باشند (اي بهينه سازي استفاده نمايند كه سيستم ها و فيلتره

  كشور انگلستان 2.2.8

شتري بر در نظر گرفتن آالينده    ملي ميچارچوب  با اين كشور داراي يك طرح  سئولين دولتي نيز تاكيد بي شد. م   ٢NO با

 اشد. همچنين موافقتنامه مناطقبمي انتشار در شهر لندن در حال اجراباشند. طرح كامل منطقه كمبراي طرح كشوري مي

  وس ها نيز در نورويچ و آكسفورد وجود دارد.انتشار براي اتوبكم

ساس    مكانيسم رسمي براي مناطق كم   شار در اين كشور بر ا شد، كه اين خود به صورت ورود آزاد    هزينه ازدحامانت مي با

شد. در ح           ستاندارد مي با سايل نقليه غير ا سنگين براي و ستاندارد كامل و پرداخت جريمه  سايل نقليه داراي ا ل ابراي و
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 2012پوند مي باشــد و از ژانويه ســال  200انتشــار براي وســايل نقليه ســنگين هزينه ورود روزانه به مناطق كم حاضــر

  پوند خواهد بود. 100ميالدي براي وسايل نقليه سبك كه شامل طرح شوند 

  تن 5تن و اتوبوس ها و تريلي هاي بيش از  5/3براي كاميون هاي بيش از  3استاندارد يورو  •

 ميالدي: 2012ژانويه سال  3از  •

  تن 5تن و اتوبوس ها و تريلي هاي بيش از  5/3براي كاميون هاي بيش از  4استاندارد يورو  •

تن و وسايل نقليه باري  5ميني بوس هاي تا وزن  -تن 5/3تا  2/1بين  -براي ون هاي بزرگتر 3استاندارد يورو  •

 هستند.ديگري كه داراي وزني بيش از استانداردهاي ذكر شده 

سر ترافيك، بر پايه گروه هدف اتوبوس ها      دو منطقه كم شده با كمي ضاء  شار ديگر با توجه به توافقنامه ام شند.  م انت ي با

 باشد.ماهنگي وسايل نقليه با قوانين ميكميسر ترافيك مسئول ه

شهر لندن،   صحيحي نمي اتوبوسخارج از  سوده   ي در حالهاناوگان اتوبوسشند و  باها داراي نظارت  كار، قديمي و فر

ا با هباشد كه استاندارد تعيين شده براي اتوبوس   انتشار در مركز شهر خود مي  د. شهر نورويچ داراي يك منطقه كم باش مي

  تعيين شده است. xNOبر پايه آالينده  3توافق كاربران آنها استاندارد يورو 

ــفورد نيز در حال برنام ــتاندارد پايه ه ريزي براي اجراي منطقه كمآكس ــار با اس ــال  4يورو  انتش ــوص  2014در س مخص

  ها مي باشد.اتوبوس

  جنبه هاي قانوني اتحاديه اروپا 2.3

ــت، قانون ين اتحاديه اروپا كه بر مناطق كم     يكي از مهمترين و كليدي ترين قوان  ــار نيز تاثير گذار بوده اسـ آزادي "انتشـ

شد. از ن  "جابجايي سبت چگونگي     ظر اتحاديه اروپا، مناطق كممي با شد ( به ن شار يك مانع بالقوه جهت تجارت مي با انت

 به خاطر ضرورت هاي زيست محيطي اين مناطق اجازه فعاليت دارند. ECمعاهده  30اجراي آنها) اما با توجه به ماده 

  اين بدين معني است كه:

ق داخلي باشد. قوانين مناط هايتر از كاميون  مشكلانتشار نبايد براي كاميون هاي خارجي قوانين مناطق كم •

جي مي شود، هاي خاراگر قوانيني شامل حال كاميوننين اتحاديه اروپا گسترش يابند (انتشار بايد بر اساس قواكم

  .هاي آن كشور نيز يكسان سازي شود)براي كاميون

هاي اتحاديه استاندارد تعيين سطح استاندارد آالينده ها و گواهي هاي بروزرساني براي وسايل نقليه بايد بر اساس •

با تكيه بر كاهش بيشتر  4اروپا گسترش يابند. در حال حاضر استاندارد قابل قبول براي آالينده ها، استاندارد يورو 

 باشدمي PMآالينده 

 ريزي گردند.بر اساس استانداردهاي يورو پايه گواهي نامه هاي بروزرساني نيز بايد •
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

يل نتشار معاف گردند و يا اينكه دالااروپا بايد از قوانين مناطق كم ترانزيتي ها و جاده هاي شبكه اصليبزرگراه •

هايي كه به واسطه خروجي هاي استثناي بزرگراه قانع كننده اي براي اجراي طرح در آنها وجود داشته باشد. به

البته ذكر اين نكته نيز  در شهر لندن). M1و  M4هاي راهرار دارند (مانند انتهاي بزرگانتشار قخود در مناطق كم

ها قرار گرفتند و متوجه شدند كه در مسير اشتباه قرار دارند ضروري است كه براي رانندگاني كه در اين بزرگراه

ها زماني در اين مناطق قرار مي گيرند كه توسط كميسيون تابلوها و دوربرگردان هايي در نظر گرفته شود. بزرگراه

ها آزمايش شده گيري شده باشد. اين امر هم در زماني اجرا مي گردد كه ديگر گزينهاروپا در مورد آنها تصميم 

 باشند.

  در كشور دانمارك مقررات براي جاده هاي ترانزيتي بدين گونه تنظيم شده است كه :

ستفاده قرار مي     " شور مورد ا شي از حمل و نقل بين المللي كاال از طريق ك ند، از گيرجاده ها به طور منظم به عنوان بخ

سيرهاي حمل و نقل معقول و منطقي براي عبور و مرور و     .جمله حمل و نقل چند وجهي يا فرودگاهي صورتي كه م در 

ستفاده خواهد شد، اما در          جايي كاالها در خارج از مناطق كمجاب شته باشد مسلما از آنها براي اين مقاصد ا شار وجود دا انت

ار مي انتشن جاده هاي واقع شده در مناطق كمنقليه مجبور به عبور و مرور از مياصورتي كه اين اتفاق روي ندهد وسايل 

ــند. اما اين امكان نيز وجود دارد كه مســيرهايي ج در داخل مقامات شــهرداري و وزارتخانه مربوطه هت عبور و مرور باش

  "دوم اهميت قرار مي گيرد.سالمتي محيط زيست در درجه و بدين صورت  ر در نظر گرفته شونددانتشار مناطق كم

  نمونه هايي از مسيرهاي كليدي و معافيت ها در نقشه كپنهاگ و بوخوم در قسمت پيوست ها آورده شده است.

ــتورالعمل و چارچوب ــت كه  افزايش دس ــو  "كيفيت هوا نيازمند اين مهم اس ــورهاي عض اقدامات الزم را در جهت  ،كش

. يكي از اقداماتي كه كشــورهاي اروپا براي عضــويت در اتحاديه اروپا بايد "هندها انجام دطباق با تعيين ســطح آاليندهان

است كه هر كشور عضو مي تواند براي     يباشد. اين اقدام از اقدامات متناسب  انتشار مي اجراي طرح مناطق كم انجام دهند

  رسيدن به هدف كلي و نهايي در مسير آن اقدام نمايد.

شورهاي  سيار كوتاه انگيزه هاي       به طور كلي زماني كه ك سيل انجام اقداماتي را دارند كه تحت مدت زماني ب ضو، پتان ع

ــور ايجاد مي نمايد و در همان مدت بر قوانين آزادي جابجايي نيز اثر            بايد حتما     گذارد، ميمالي زيادي را براي آن كشـ

ن آزادي باشند. اين مناطق قواني نمي ئده مستثني انتشار نيز از اين قا ر جريان امر قرار دهند. مناطق كمكميسيون اروپا را د 

در مناطقي كه شــامل اضــطرار مي  فعاليتجاجايي را نقض مي نمايند اما به دليل ضــرورت هاي زيســت محيطي اجازه 

  شوند را دارند.

ــوند. قبل از اي  ــيون اروپا گزارش داده ش ــوري و ملي بايد به كميس ــوري عمليات اجربنابر اين طرح هاي كش ي انكه كش

ا هدريافت نمايد. در زماني كه دولت انتشــار خود را آغاز نمايد بايد حتما از كميســيون اروپا اجازه اجراي آن را مناطق كم
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

ــيون اروپا را در جريان آن قرار دهند. اما در اين بين              ــوص ايجاد تبعيض مي بينند بايد حتما كميسـ اقداماتي را در خصـ

  مالي كه براي فعاليتهاي كوتاه مدت در نظر گرفته شده اند. هاييتناهايي هم وجود دارد. مانند حمااستث

ــاني طرح هاي محلي كه اجرا مي   ــيون نيز نيازي به اطالع رس ــاني ندارند و كميس طرح هاي محلي نيازي به اطالع رس

شار ( اطق كمشوند ندارد. البته برخي از من  صميم انت قدامات ا گرفتند تا در جهت حفظ امنيت طرح به عنوان مثال برلين) ت

انجام شده را اطالع رساني نمايند. برخي ديگر مانند طرح لندن گفتگوها را بصورت شفاهي با كميسيون اروپا ادامه دادند       

صو           ست. در خ صورت قانوني بوده ا ستانداردهاي اروپا و ب شده تحت ا شوند كليه اقدامات انجام   ص برخي ازتا مطمئن 

سائل  شود     بالقوه مناطق كم م سيون اطالع داده  شار با قوانين اتحاديه اروپا، چارچوب هاي ملي بايد به كمي لبته اين . اانت

 انتشار را مطابق قوانين اتحاديه اروپا تضمين نمايند.هاي مناطق كمرساند كه فعاليتوظيفه دولت ها را مي

سيون اتحاديه اروپ  شار جزئيات فعاليت ما انتظار ندارد تا تمام مناطق ككمي س انت يون ها و قوانين خود را به اطالع اين كمي

سيون نيز            شود به اين كمي شوري اعالم و اجرا  صورت ملي و يا ك ست به  سانند اما انتظار دارد تا هر طرحي كه قرار ا بر

  زيادي اين است كه اطالعات در وسعتهاي اطالع رساني يكي از جنبه شود. دادهاطالع 

گردد. نكته مهمتر اين اســت كه اين اطالعات بصــورتي انتشــار يابد كه افكار عمومي متوجه اروپا ) پخش مي ( اتحاديه 

  عدم تبعيض براي ورود خودروهاي خارجي به مناطق كم انتشار شوند.

اطالع  DPFيكي از موارد استثنا در اين خصوص كشور هلند مي باشد كه براي كمك هاي مالي در خصوص فيلترهاي       

  .استنشدهاطالع رساني نادرست گزارش  درخصوصاني درستي در كشور انجام نشد. با اين وجود مورد ديگري رس

ــار را تحت تاثير خود قرار ميوانين اتحاديه اروپا كه مناطق كمدو جنبه ديگر از ق دهد انطباق (تناســـب) و اصـــول انتشـ

  شود.به آن پرداخته مي 2در پيوست  عادالنه مي باشد كه

  موضوعات مورد بحث در فرانسه

هاي اصلي مشكل اصلي باشند، معافيت جاده هاي اصلي نيز خود مشكل ديگري است. مسلما با عبور اگر جاده •

تر و با استانداردهاي باالتر باعث افزايش كيفيت هواي مناطق كم انتشار مي شود. به استثناي وسايل نقليه پاك

بور از به آنها اجازه ع هاي فراوان با كميسيون اتحاديه اروپاها و چالشبحث آالينده كه پس از عبور وسايل نقليه

  ها داده شد.اين جاده

انتشار كشور فرانسه براي دريافت كمك از اتحاديه اروپا هاي مناطق كمماهنگي براي چارچوبريزي يا هبرنامه •

 . برسدبايد از قبل به اطالع كميسون اين اتحاديه 

يك وب سايت ملي براي اطالع رساني به اپراتورهاي خودروها در مورد مناطق كم انتشار ايجاد عاقالنه است كه  •

 گردد. براي اطالع رساني نيز پيشنهاد ميگردد. البته استفاده از راه هاي ديگر 
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  ديگر موضوعات مربوط به اتحاديه اروپا 2.4

شاوره  شنها  در م سهامداران خودرو پي سترده مطابق با   را براي ايجاد يك منطقه كم د خودهاي اخير پارلمان اروپا،  شار گ انت

ستاندارد هاي اروپا ارائه نمودند ولي اين طرح با ديد باز و   شورهاي ديگر    لحاظ كردنا  نآ شرايط كليه نقاط اين قاره و ك

ضر اين طرح       ست كه در حال حا شده بود. واقعيت اين ا سر اروپا در حال اجرا مي   تهيه ن سرا شند. طر ها در  ح نهايي و با

يك الگوي واحد براي همه و يا اجراي  "شـــود: اقدام آخر اتحاديه اروپا براي تحرك شـــهري نيز به يك جمله ختم مي

  5."قوانين از باال به پايين

  بهترين اقدامات

سترش          تعداد زيادي مناطق كم سب توانايي هاي خود آن را گ شور به تنا سر اروپا وجود دارند كه هر ك سرا شار در  اده دانت

ست. جن  سه موجود      به هاي مختلفي از اجراي مناطق كما شور فران ضعيت كنوني ك شار به عنوان بهترين الگوها براي و انت

 باشند.مي

  باشد. انتشار مياجراي آن در مناطق كمآن چيزي است كه كميسيون اتحاديه اروپا در حال  كردبهترين عمل

  انتشار مزاياي زيادي دارد. از جمله:اجراي طرح مناطق كمبهترين شيوه معرفي 

 كاربران خودروهاسوي مقاومت كمتر از  •

 احتمال كمتر چالش هاي قانوني •

 تر سادهعمليات  •

 ارتباط بهتر •

 هاي كميسيون اتحاديه اروپاراستاي خواستهدر  كردبهترين عمل •

ــازي طرح مناطق كم  ها  بخش بعدي به ميان بهترين عمليات     ــار ميبراي اجرا و پياده سـ رود. به طور كلي  انتشـ

براي شــهر لندن و هلند و برلين بوده اســت. بعضــي جنبه ها و نه ها در بين شــيوه هاي اجرا شــده بهترين نمو

  مناطق و شرايط كاربرد دارند و براي همه شرايط كاربرد ندارند.بعضي عمليات ها براي 

ستند كه    شده نيز داراي معايبي ه سه مي توان از زواياي مثبت و     حتي بهترين برنامه هاي اجرا  شور فران براي ك

  شود.منفي به آن نگاه كرد. در بخش نتيجه گيري و توصيه ها به آن پرداخته مي

                                            

 
٥- http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm 
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  انتشار اطالعات به صورت گسترده 2.5

  به سه دليل اصلي مورد نياز مي باشد: انتشار اطالعات به صورت گسترده

  اروپابراي پيروي از قانون آزادي جابجايي در اتحاديه  •

ر د ها به اطالعات جامع و كاملدسترسي آن انتشار (كاربران وسايل نقليه با مناطق كمبراي انطباق بيشتر  •

باعث افزايش كيفيت هواي ها و انطباق بيشتر آن حائز اهميت بودهاين مناطق  محدوديت ها و مقررات خصوص

 )انتشار خواهد بود.مناطق كم

 طرح اجراي در برابربه منظور كاهش مقاومت كاربران  •

  گزينه هاي مختلفي براي انتشار اطالعات به صورت گسترده وجود دارد:

، نامه 6سايت هاي ملي و محلي، پوشش از طريق اخبار و رسانه،  حمايت و ارتباط با شبكه ليزنگويا، وبعالئم  •

از طريق تبليغات در محيط نگاري و ارسال اطالعات براي كاربراني كه به عنوان گروه هدف انتخاب شده اند، 

ي هستند، مذاكره روزنامه ها و مجالت، مشاوره، همكاري با صاحبان مشاغل، افرادي كه داراي رزومه كاري قو

  ..با سهامداران و.

اطالعات براي وسايل نقليه خارجي از طريق آگهي و اعالميه در بنادر و گذرگاه هاي مرزي، وب سايت انتشار  •

  LEEZENري با بخش هاي تجاري، مجالت و البته ارائه اطالعات از طريق شبكه هاي ملي و محلي، همكا

 اطالع رساني به كميسيون اتحاديه اروپا نيز يك شكل ديگر از انتشار اطالعات مي باشد. •

اطالعات بايد در زبان هاي مختلف به صورت عملي در دسترس همگان باشد. زبان انگليسي به عنوان زبان بين  •

انتشار گنجانده شده است. عالوه بر استفاده براي كاربر در مناطق كم همراه زبان اصلي خارجي موردالمللي به 

زبان اروپايي  32در يك فرمت مشخص و در  LEEZENاين به عنوان روشي ديگر، كليه اطالعات در وبسايت 

 نيز تهيه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

انتشار مي تواند به كاهش مقاومت و همچنين انتشار اطالعات اين كمها قبل از اجراي طرح مناطق رهمشاو •

ليه ومناطق به صورت برنامه ريزي شده كمك نمايد. از سوي ديگر كار همكاري با ذينفعان كليدي در مراحل ا

مي تواند صرفه جويي در وقت و افزايش پذيرش و انطباق با طرح از  انتشار در بلند مدتاجراي طرح مناطق كم

 سوي كاربران و آنها را در بر داشته باشد.

                                            

 
٦ Europe Network" (LEEZEN).  the "Low Emission & Environment Zones in   Europe 
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الع طوسايل نقليه خصوصي را نيز هدف قرار دهند، تشكيل يك كمپين و تشكل براي ا انتشاراگر مناطق كم •

طريق  تواند ازمي ع رساني در خصوص مناطق كم انتشارشود. همچنين اطالميرساني عمومي كلي نيز توصيه 

 در نظر گرفته شود.يك نامه عمومي براي عموم مردم 

 استانداردهاي آالينده ها 2.6

آلودگي هوا با توجه به استانداردهاي تعيين شده از سوي اتحاديه اروپا     كاهش  براي تاثير مثبت بر انتشار ايجاد مناطق كم

ــنجي دارد. همچنين نياز به ايجاد ي        5.٢PMو  ١٠PM، ٢NOهايي نظير  براي آالينده  زن ك توانياز به برآورد و امكان سـ

ستانداردهاي آالينده ها و وضعيت مالي، اجتماعي و سياسي احساس مي        بين اجراي دقيق مناطق كم انتشار و باال بردن ا

شــار انتهاي موجود در هوا و وســايل نقليه اي كه در مناطق كمندهشــود. از لحاظ تاثيرات طرح، تعامل بســياري بين آالي

  هدف قرار گرفته اند وجود دارد.

ابق باشد تا با قوانين اتحاديه اروپا مط در باال گفته شد استاندارد هاي انتشار بر اساس استانداردهاي اروپا مي      همانطور كه

ستانداردهاي آالينده    شند. از اين رو ا ستاندار        با ساس ا ستم بر ا سي ست در اروپا نيز به پيروي از اين  هاي دهاي محيط زي

  قوانين آزادي جابجايي در اروپا منافاتي نداشته باشند.اند تا با يورو تعيين و دسته بندي شده

شود  آالينده ها مي يزل باعث سخت تر شدن استانداردهاي دادن مجوز براي بروزرساني وسايل نقليه با فيلترهاي ذرات د  

و  چكانتشـار به جز كشـور سـوئد، شـهر پراگ در كشـور      حظه نماييد) و در تمام مناطق كم(بروزرسـاني را در پايين مال 

  اتريش به اجرايي شدن آن مجوز داده شده است.

ستان اجازه بروزرساني با فيلترهاي ذرات آالينده     ستفاده از وسايل كاهنده   را داده xNOشهر نورويچ و لندن در انگل اند و ا

  گردد.براي كاهش غلظت اين آالينده نيز توصيه مي xNOذرات آالينده 

  ار  انتشمراحل اجراي طرح هاي مناطق كم 2.6.1

انتشار يك راه خوب و مقبول براي مسئولين اجرايي   طرح مناطق كم در نظر گرفتن مرحله و بازه زماني براي پياده سازي 

سياري از مناطق    سط ب شد    ديگر آنها بوده كه تو ستفاده  ست كه طرح   نيز ا ست. اين بدين معني ا رفتن ها با در نظر گه ا

ــتاندارد ها براي انطباق كاربر ــتان  آغازان پايين ترين اس ــطح اس ها  داردو اجرا مي گردند و پس از طي يك دوره زماني س

ــود كه در بازه زماني اولســختگيرانه تر و قوي تر مي ــايل نقليه  ترين آالينده گردد. اين موضــوع باعث مي ش راي بوس

سيدن به مفهوم منطقه كم  شار  ر شمول انت ستانداردهاي  ممنوعيت رفت و آمد گردند. ب م سخت ا اجراي ا ه تر گيرانجديد و 

ــار تاثيرات مثبت و بهتري را در كيفيت هواي اين مناطق خواهد       ازهاي زماني بعدي اجراي مناطق كم    مراحل و ف   انتشـ

شت. مراحل و زمان بندي هاي طرح   سايل       مناطق كمدا شي براي ناوگان و صورت طيف كوچك ولي افزاي شار لندن ب انت
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روه هدف براي پذيرش بيشــتر و عدم مخالفت با طرح در ابتدا كوچك و در بازه نقليه اثرگذار بوده اســت، بصــورتي كه گ

  هاي بعدي نوع وسايل نقليه بيشتر و استانداردهاي جديدتر مورد قبول قرار گرفت.

  تن 12(ذرات معلق) براي كاميون هاي بيش از  3ميالدي: استاندارد يورو  2008فوريه سال  1فاز  •

تن و اتوبوس  5/3(ذرات معلق) براي كاميون هاي بيش از  3ي: استاندارد يورو ميالد 2008جوالي سال  2فاز  •

 تن 5هاي بيش از 

تن و اتوبوس  5/3(ذرات معلق) براي كاميون هاي بيش از  4ميالدي: استاندارد يورو  2012ژانويه سال  3فاز  •

 تن 5هاي بيش از 

تن و ميني بوس  5/3تا  2/1هاي بين معلق) براي ون(ذرات  3ميالدي: استاندارد يورو  2012ژانويه سال  4فاز  •

 تن. 5هاي زير 

ستاندارد يورو       شين هايي كه داراي ا سنگين، ما سايل نقليه  ستاندارد هاي       6براي و سايل نقليه اي كه ا سبت و شند به ن با

شار آالينده      شي انت ستارت و خامو ستفاده  xNOپايين تر دارند، در زمان ا ستاندارد بايد مد   بهتري دارند. بنابراين ا از اين ا

ست اولويت اول آالينده     سئولين قرار بگيرد. در حالي كه ممكن ا ست غلظت آالينده     ١٠PMنظر م شد اما الزم ا  ٢NOبا

شمول بودن ون       ست كه م شان داده ا شور هلند ن شار، ب طرح ها در نيز مد نظر قرار بگيرد. تحقيقات در ك ه مناطق كم انت

ن تحقيقات خواهد بود. همچني 2NOدر گروه هدف، باعث اثرگذاري بيشـــتر بر روي آالينده  4نســـبت اســـتاندارد يورو 

دهد. سابق را كاهش مي ٢NOدهد بروز رساني وسايل نقليه سبك به طور قابل توجهي آالينده محققين آلماني نشان مي

 باشد.مي قابل مشاهده 10اطالعات بيشتر در اين خصوص، در بخش 

  بروز رساني 2.6.2

ساني مي   سخت  اجازه دادن براي بروز ر ستاندارد  شده   تواند به عنوان يك ا ستاندارد هاي قبلي تعيين  گيرانه به مجموعه ا

سايل نقليه   ساني معموال كمتر از    افزودهبراي و سايل نقليه   هزينه شود. هزينه بروزر سود جايگزين كردن و سيله  ه فر با و

شد. اگر بروزرساني مجاز    شد، نياز نقليه جديدتر مي با ه تست  منوط بخواد بود كه آن هم به نوبه خود صدور گواهي   مندبا

ستاندارد يورو مي     ساس ا شار بر ا صدور گواهينامه هم بايد دقت الزم به عمل آيد كه نيازمند فيلتر كامل و    انت شد. براي  با

  باشد. هاي سنگين ميهاي باري و ونمي باشد و در دسترس براي كاميون %30در حد  ٢NOافزايش 

شتري براي آالينده   7DPFفيلترهاي  ستفاده     PM(فيلتر كاهنده ذرات ديزل) كاهش بي سبت فيلترهاي جزئي دارند. ا به ن

  كاهش مي دهد. %95حدود تا را  PM، آالينده DPFاز فيلترهاي 

                                            

 
٧ Full diesel particulate filters 
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ــيار ريز ن     %50فيلترهاي جزئي بهره وري در حدود    ز ا يز ندارند و پس  دارند و توانايي زيادي براي فيلتر كردن ذرات بسـ

ــده را آزاد مي   مي دهند و  برخي ديگر  اوليه را افزايش ٢NOآالينده   DPFكند. برخي از فيلترهاي   مدتي ذرات جذب شـ

شده نمي   در ا ٢NOرا كاهش مي دهند. آالينده  xNOو  ٢NOنيز آالينده  ست    ستاندارد هاي يورو كنترل  شد. گفتني ا با

باشد. با اين حال لندن و ايتاليا اين كار را انجام داده اند. گواهينامه مي ساني ها نيز دشواركه تنظيم اين آالينده براي بروزر

  موجود مي باشد. 3طرح لندن در پيوست 

دومين مدل خوب براي گواهينامه ، طرح كشور دانمارك مي باشد كه براي وسايل نقليه سنگين موجود بوده و نيازمند آن 

ست   شد.      %80را تا  PMآالينده كه ا سايل نقليه مي با كاهش دهد. اين خود نيازمند نصب كامل ترين فيلتر ها بر روي و

  اوليه وجود ندارد. ٢NOهيچ محدوديتي براي آالينده 

از آالينده  ٢NOآالينده  %30و ماكزيمم انتشــار  COو  xNO ،HCگواهينامه ايتاليايي براي افزايش نيافتن آالينده هاي 

، اجازه نصب به فيلترهاي جزئي بر روي وسايل نقليه سبك و سنگين را داده است. كار بر روي گسترش طرح xNOهاي 

ــد ولي اين احتمال وجود دارد كه طرح xNOو  PMهاي آالينده هاي  ــعه مناطق كم در حال انجام مي باش ــار توس انتش

  ندي شده انجام شود.براي كشور فرانسه حداقل در فاز زماني اول، خارج از برنامه زمان ب

ــورهاي آلمان و ايتاليا  ــاني با فيلترهاي  كش ــتاندارد بروز رس ــبك   DPFگواهينامه هاي اس ــايل نقليه س در را براي وس

ضر تنها فيلترهاي جزئي، گزينه واقعي بر نظرگرفته ساني  ااند. با توجه به قيمت باالي فيلترهاي كامل، در حال حا ي بروزر

به همراه باشد ( موجود مي 4ن و ايتاليا در پيوست  گواهينامه بروزرساني براي كشورهاي آلما  د. باش وسايل نقليه سبك مي  

ه باشد كه با توسع  ميتوضيحات كامل كشور آلمان). طرح عملياتي در كشور آلمان، همان طرح اجرا شده در كشور هلند       

  .ها همراه شده استاتومبيل مدل هاي مختلف

تواند يك طرح تركيبي از شهر لندن براي وسايل نقليه سنگين و ون    كشور فرانسه مي   هينامه بروزرساني طرح صدور گوا 

ــورت بالقوه بدون افزايش در آالينده  (ها  ــايل  %30اوليه به جاي محدوديت  ٢NOبه ص ــور ايتاليا براي وس ) و طرح كش

  نقليه سبك باشد.

ــار بايد گواهي نامه هاي      هاي مناطق كم  همه طرح هاي مربوط به گواهينامه      با توجه به داليل قانوني اتحاديه اروپا         انتشـ

ديگر را قبول نمايند. بايد به وسايل نقليه خارجي اجازه داده شود تا هر كدام از فيلترهايي كه داراي مجوز از اتحاديه اروپا   

  دهند.بسياري از طرح ها اين كار را انجام ميهستند را استفاده نمايند. 

  بپردازد.  كنندمي استفاده DPFصدد است تا با كمك مالي، به تشويق كاربراني كه از  فيلترهاي كشور هلند در
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2.6.3 2NO  و بروزرسانيDPF  

بر اساس استاندارد هاي اتحاديه اروپا پايه ريزي شده اند تا مغايرتي با قانون جابجايي آزاد در     DPFمجوزهاي فيلترهاي 

شند. هما    شته با ستاندارد هاي يورو به آالينده  اروپا ندا گواهينامه هاي كنوني هم به شود،  مربوط نمي  ٢NOن طور كه ا

 -اغلب پالتين پوشــش داده شــده -با اســتفاده از كاتاليســت هاي غير فعال DPFآن نمي پردازد. با اين حال فيلترهاي 

بروزرســاني وســايل نقليه و هم براي وســايل نقليه ، كه اين خود هم براي دهنداوليه را افزايش مي ٢NOمقادير آالينده 

 ديزلي جديد تبديل به مساله شده است.

ــر دو مجوز فيلترهاي  ــار آالينده  DPFدر حال حاض ــاله انتش اوليه پرداخته اند. اين  ٢NO(لندن و ايتاليا) به مقابله با مس

ــت كه ديگر مجوزها نيز مي توانند همين كار را انجام دهند. ب          ذف خودروهاي آالينده از مناطق    ا توجه به ح   بدان معناسـ

را در اين مناطق در پي داشته است و همچنين بروزرساني خودروها  xNOانتشار كه اين خود كاهش در مقادير آالينده كم

ست، تعداد مناطق كم    ٢NOكه كاهش در مقادير آالينده  شان داده ا شاري كه افزايش در مقادير آالينده  را ن را  ٢NOانت

سي گزا شد. برخي از مناطق كم ار كم ميرش نموده اند ب شور هلند افزايش كمي را در مقادير آالينده    با شار در ك  ٢NOانت

ــت و مطابق            ــاني درسـ اطالع داده اند، با اين حال اين مناطق گروه هدف خود را كاميون ها قرار داده اند. اگر بروز رسـ

  .نخواهد شداوليه منجر  ٢NOافزايش در آالينده  به PMاستانداردها انجام شود، بروزرساني آالينده 
  )DPFs(فيلتر  •

شد، ايده آل ترين ح  هنگامي كه بهبود ستفاده از فيلتر   الت براي مجوزهاي مناطق كمكيفيت هوا مد نظر با شار، ا هاي انت

DPF  ٢آالينده  قطعا براي وسايل نقليه سنگين   .كامل مي باشدNO    اوليه را براي بروزرساني كاهش مي دهد و بيشترين

  دارد. ٢NOو  ١٠PMتاثير را جهت كاهش آالينده 

شتر مجوزهاي     شد، بي سير نموده اند كه     DPFهمان طور كه در جاي ديگر بحث  صورتي تف قوانين اتحاديه اروپا را به 

  فيلترهاي بايد آن قوانين را رعايت نمايند.

ــر يكي و يا هر دو آن        با اين حال مجوزهاي     ــتفاده از     لندن، دانمارك و ايتاليا در حال حاضـ ها را محدود نموده اند. اسـ

سرطان مي     %99-95را بين  PMفيلترهاي كامل، آالينده  سيار ريز ( كه باعث ايجاد  كاهش مي دهد، همچنين ذرات ب

  دهند.گردد و براي سالمتي مضر هستند) را همانند ذرت بزرگتر، كاهش مي

دارند. فيلترهاي جزئي براي  ظرفيت PMاز آالينده  %37لترهاي جزئي براي وسايل نقليه سبك تنها براي فيلتر كردن   في

سنگين     سايل نقليه  سط كارايي كاهش   24-11و شهر و     %40-36تن بطور متو سيون را در  را در اتوبان ها  %30فيلترا

زئي به خوبي فيلترهاي كامل نمي باشد و تا زماني كه استاندارد دارند. اين مطلب مويد آن است كه استفاده از فيلترهاي ج

  درستي تهيه و تنظيم نشود نمي توان انتظار بيشتري از كيفيت هوا در اين مناطق داشت.
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  ساده تر براي انتقال بهتر 2.7

امل يك شانتشار ساده تر باشند، راحت تر مورد پذيرش قرار مي گيرند. اين  ن يك قاعده كلي، هرچقدر مناطق كمبه عنوا

شده با عملكرد دائمي ، معافيت هاي كم   شده        منطقه تعريف  شناخته  شد. مرز  ستانداردهاي قابل فهم مي با ضوابط و ا و 

  براي اين مناطق مي تواند جاده كمربندي آن باشد.

انتشار مي تواند آسان تر و سودمندتر از    م قرار دارند، ايجاد يك منطقه كمنار هزماني كه گروهي از شهرها و يا روستاها ك  

  انتشار باشد.رهم آميخته و شلوغ براي منطقه كميك طرح د

ستاندارد           شان ا ستانداردهاي ديگر مناطق و طرح برچسب هاي ن ستانداردهاي مشابه ا ستفاده از ا از نظر عمليات اروپايي، ا

سايل نقليه جهت كاهش  ستانداردها   و صنعت حمل و نقل     –تنوع ا ساله كليدي جهت  شد كه م ك براي ايجاد ي -مي با

  انتشار يك مزيت قابل توجه به حساب مي آيد.منطقه كم

  چارچوب هاي كشوري (ملي) 2.8

ست.          براي تمامي مناطق كم شده ا صلي ) در نظر گرفته  ستاندارد و طرح ا ستان چارچوب ملي ( ا شار بجز ايتاليا و انگل انت

ستاندارد ملي براي همه مناطق باعث كاهش هزينه هاي اجراي طرح ها و همچنين كاهش هزينه   اجراي اين طرح و يا ا

شد. هاي كاربران  شورها و جلو  خواهد  گيري از اجراي ناهماهنگ قوانين حمل و جلوگيري از اجراي قوانين مختلف در ك

ضو       سايه و يا ع شورهاي هم شند نيز از اثرات اجراي طرح ملي مينقل و رفت و آمد بين ك . جهت ايجاد يك چارچوب با

ــد. همچنين اهداف متفاوتي نيز ميبســـيار مهم  هاآن ملي، ايجاد تعادل بين اجراي قوانين و انعطاف پذيري اجرايي باشـ

 مناطقرســد الزم اســت كه در تمام كشــورها، قوانين در نظر گرفته شــده اســت. به نظر ميتلف در اروپا براي نقاط مخ

اي ديگر هد.همانطور كه در كشور آلمان جنبه داشته باشن  تغييراتي كيفيت هوا  بهبود به منظورانتشار مانند كشور آلمان   كم

سير  من چارچوب و طرح ملي كشور هلند را نام برد كه نقشه   مي توا باشند. به عنوان مثال    براي چارچوب ملي مفيد مي

 است قبل الزمدهد. اين بسته شامل مجموعه اي از مراحل از جمله ارزيابي هاي متنوع  مي باشد كه اجرايي را نشان مي 

  از پياده سازي طرح انجام پذيرند. 

ف وجود دارند. مســئولين اجرايي طرح هاي جديد انتشــار در مدل هاي اجرايي مختلهر حال تعداد زيادي از مناطق كم به

از  –شــار انتوانند با انتخاب بهترين طرح منطقه كمته ســازي اوليه منطقه خود هســتند ميكه در حال كليد خوردن و پياد
  و در نظر گرفتن شرايط و استانداردهاي ديگر مدل ها، طرح خود را عملياتي نمايند. -نظر اجرايي

كه شهرهاي همسايه داراي آب و   در صورتي ، نمايدقابل اطمينان را مي تواند ارائه آمار  طرح هاين هماهنگي منطقه اي ا

شود  هاي متفاوت روي رقابت هاي آماري و گزارش رب الزم نيست هواي تقريبا يكساني باشند،    ش وقت صرف  هرها . اين 
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ــان باعث    ايجاد حس اعتماد به آمار در ميان عموم مردم مي توانند با همكاري يكديگر و ارائه يك گزارش كامل و يكسـ

  شوند.

  اجراي مطلوب قانون  2.9

ستانداردها و قوانين   شتر ا شتري بر مناطق كم اجراي بهتر قانون، رعايت بي شت. همچنين ا  ، تاثير بي شار خواهد دا جراي انت

سات نا   ضعيف اين ط  سا به  هند كه قوانين براي همشود. اگر كاربران طرح ببين اميدكننده ميرح باعث به وجود آمدن اح

  .شود احساس فريب خوردگي خواهند كردصورت يكسان و درست اجرا نمي

كه فقط كاميون  محدودانتشار  باشد. در مناطق كم ها متنوع ميهاي اجراي طرحاساس سياست   هاي اجراي قانون برروش

ساني هاي سنگين هدف طرح قرار گرفته اند، ممكن است اجراي    ه اما در مناطق كم انتشار بزرگتر ك  ي باشد ن كافقانو ان

ست، اعمال قانون از طريق دوربين هاي نظارتي       شتر ا سايل نقليه هدف درآن بي سبي  تواند اقدامميتنوع و شد. در  ب منا ا

ــت هزينه هاي كمتري دارد ولي در    ــحيح و درس ــورت اجراي ص ــه با اعمال قانون اتوماتيك، اعمال قانون در ص مقايس

س    سوي ديگر اجراي تركيبي اين دو نيز      صورتي كه در سنگيني خواهد بود. از  شود داراي هزينه هاي عملياتي  ت اجرا ن

لي و استفاده از بانك اطالعاتي وسايل نقليه م   كنترل انساني هاي رنگي براي اعمال قانون برچسب -امكان پذير مي باشد 

ساير معيارهاي مديريتي كه در    اين اعمال قانون ها داراي اين ام -اعمال قانون اتوماتيك ي برا شند كه با  كان نيز مي با

شوند (    حال اجرا و يا برنامه ريزي  صورت تركيبي اجرا  مانند موانع فيزيكي، مناطقي كه داراي مجوزهاي كمي شده اند  ب

  ريزي شده بود.وژ به عنوان سه گزينه آخر برنامههستند، تراكم و ....). اين مورد در پراگ، لندن و نر

  ال قانون بايد:اعم

  براي جلوگيري از نقض قانون و دستيابي به عدالت كافي باشد.  •

 درج در گواهينامه رانندگي مي تواند انگيزه خوبي براي رعايت قانون باشد. •

جريمه ها و مجازات ها: بايد به اندازه كافي زياد و سنگين باشد تا از ارتكاب خالف بكاهد (براي مثال قابل  •

مخصوصا زماني كه در منطقه مورد نظر _سنجش انجام جرم كه آيا ارزش خالف دارد يا خير مقايسه با زمان 

 اعمال قانون به صورت درج در گواهينامه نمي باشد).

 جريمه هاي سنگين براي وسايل نقليه خارجي مي تواند گزينه خوبي باشد. •

  شد:برخي از مكانيسم هايي كه تا امروز استفاده شده اند بصورت زير مي با

تر در نقاط ورود و خروج انجام مي گيرد. يعني  گستردهدر كشور دانمارك به طور  كنترل انسانياعمال قانون  •

تواند يم الزم نيست كه پليس خودروي متخلف را نگه دارد و مجبور به ايست نمايد (در بيشتر كشورها پليس

  هاي عبوري را جريمه نمايند).خودروي متخلف را نگه دارد، اما ديگر پليس ها مي توانند خودرو



 

 

   

     

                                                                            25   

 

 

 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

يورو و درج در  20خودروهاي شخصي نيز مي باشد، جريمه اي معادل  شامل در طرح كشور آلمان، كه طرح  •

ل است كه جايي براي وساي طرح اين گواهي نامه رانندگي متخلفان در نظر گرفته شده است. نقطه ضعف اين

ه يانندگان حرفه اي مي دهد اين است كه وسيله نقلكه به ر اما مزيتي نقليه خارجي در نظر گرفته نشده است.

 منطبق مي باشد. انتشارطرح مناطق كمامال با بايست كاي كه با آن رانندگي مي كنند مي

  معافيت ها 2.10

ه معافيت د. البتبخشــها اعتبار بيشــتري ميمعافيت هاي كمتر، هم تاثير بيشــتري بر مناطق كم انتشــار دارد و هم به آن

شود كاربراني كه نياز به رفت و        شخص  شتري را به كاربران مي دهد. البته بايد م شتر قابليت پذيرش و انطباق بي هاي بي

ــتفاده          آمد در اين مناطق دارند توان پرداخت و قبول هزينه ها را دارند يا از عهده آن بر نمي آيند و بايد از معافيت ها اسـ

سايل نقليه از معافيت        نمايند. از معافيت ه ستفاده نمود. اين روش كه تعداد زيادي از و صحيح ا ست و  صورت در ا بايد به 

ستفاده نمايند راه درستي نمي باشد و بايد از آن اجتناب شود. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه افزايش معافيت ها         ها ا

  تا افزايش وسايل نقليه با استانداردهاي باالتر.  اشتدافزايش اعمال قانون و جرائم  بر  تاثير بيشتريدر كشور هلند 

براي استفاده كاربران از معافيت ها انجام داده است. در كشور هاي آلمان و هلند     ي رادولت افزايش همكاري كامال روشن 

صورت ملي مي  شهر     معافيت ها به  شهرها براي معافيتهاي ديگر). البته بهترين  شند ( باتوجه به اختيارات  ا آن هايي هبا

شهر لندن معافيت وجود ندارد. با اين         سوئد و همچنين  شور  ستفاده مي نمايند. در ك ستند كه از معافيت هاي كمتري ا ه

شهر لندن طرح خر  شور دانمارك، هم معافيت هاي    يد روزانه براي ورود به مناظق كموجود براي  شار وجود دارد. در ك انت

  معافيت براي جاده ها و اتوبان هاي محلي.ملي و كشوري در نظر گرفته شده و هم 

شور  ستاندارده     ند معافيت هاهاي آلمان و هلدر ك شود كه با رعايت كردن ا سته از كاربراني در نظر گرفته مي   ابراي آن د

للي در بدون اينكه خ. اين معافيت ها شوند ميمشكالت اقتصادي و مالي   دچار  انتشار  و تطبيق خود با شرايط مناطق كم 

آنها  اقتصادي ناشي از اجراي   -بگذارد مي تواند براي كاهش اثرات اجتماعي بر بهبود كيفيت هوا رات مناطق كم انتشار اث

  نيز به كار برده شود.  

ناچار  ند واين معافيت ها براي كاربران و يا شهرونداني در نظر گرفته شده كه در مناطق يا شهرهاي خاص زندگي مي ك   

ستند براي عبور و   ساني       مرور از محدوده مناطق كمه ضي بايد ثابت كند كه بروز ر ستفاده نمايند. متقا شار ا مقاوم  و انت

سيله نقليه  سازي  سيله نقليه خود را ندارد.       برايش و سيله نقليه ديگر به جاي و ست و توانايي جايگزيني يك و ممكن ني

ــيله نقليه را براي ان            ــب و كافي براي    اري خود نياز دارند ول  جام امور ك  تجار نيز بايد ثابت نمايند كه وسـ  بودجه مناسـ

ست به ادامه حيات شركت   جايگزيني وسيله نقليه و بروزرساني آن را ندارند و اين    سيب آنها  مشكل ممكن ا رساند. به  ب آ

شهر كلن، معافيت هاي   ساني و يا جايگزيني خودروهاي ب   ويژهعنوان مثال در  ساني تعلق مي گيرد كه انجام بروزر  ابه ك

استاندارد باالتر براي كسب و كارشان ايجاد خطر مي نمايد. مشكالتي كه امكان دارد براي اين دسته از افراد پيش بيايد       
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ساب     سابدار، ح سط ح ضاي اتاق بازرگاني بايد تو شور آلمان و در        رس، يكي از اع شود. در ك شابه تاييد  سازمان هايي م يا 

شهر هانوفر مجموعه   يي جايگزيني خودروكه توانا شود حالت انفرادي نيز بايد ثابت  ساني آن وجود ندارد.  ي از او يا بروزر

توجه به حداكثر درامد  بابه عنوان محدوديت در قانون مدني  "صــرفه اقتصــادي"ها را در خصــوص اســبات و برآوردمح

سته به   ماهانه و ست. معافيت تعداد افراد تحت تكفل انجام دادهب ست كه    در هلندها ا شكل ا د اگر آن حرفه درآم به اين 

شد و   شته با شركت به رفت و پاييني دا سايل نقليه اش در منطقه كم  ادامه كار  شد معافيت  آمد و شار مربوط با راي آنها ب انت

 باشند.د مينمايند بسيار محدومياستفاده ر تعداد مشاغلي كه از معافيت اعمال خواهد شد. البته در اين كشو

انتشار آلودگي هوا استفاده شوند. به عنوان مثال در    مراحل اوليه اجراي طرح مناطق كم ها مي توانند درافيتهمچنين، مع

ــور آلمان اين معاف ــوند. زماني كه طرح در حال دت در اين مناطق در نظر گرفته ميها براي دوره هاي كوتاه ميتكش ش

ست    شدن ا سايل نقلي   آغاز  سال و شد از دو حالت براي آن      ، اگر زمينه كافي براي ار شته با ساني وجود ندا ه براي بروز ر

سايل نقليه اي كه با طرح لندن         شور آلمان و نامه به رانندگان و شود. معافيت در ك ستفاده مي  شته ب ا شند.  انطباق ندا ا

صوص حمل و نقل كليدي و يا جاده هاي تر   معافيت سط اتحاديه اروپا در خ شد ( بانزيتي مورد نياز ميهايي كه تو بخش  ا

  آورده شده است. 5) و توسط مناطق كم انتشار آلودگي هوا اجرا مي شوند در پيوست 2

  برچسب / شناسايي طرح اجراي 2.11

ر روي هاي استاندارد بشوند بهتر است كه از  نصب برچسب    مياعمال  انساني انتشار آلودگي هوا به صورت   اگر مناطق كم

ا بايد قبل هكه نشان دهنده نوع استاندارد وسايل نقليه مي باشد. اين برچسب  استفاده شود شيشه هاي جلوي اتومبيل ها  

آلمان و سوئد). اجراي قانون اين برچسب ها   وا نصب شده باشند (به عنوان مثال در    انتشار آلودگي ه از ورود به مناطق كم

  استفاده نمايند.باعث ايجاد فشار بر روي كاربران وسايل نقليه مي شود تا از جديدترين برچسب ها 

ليه اطالعات وسايل نقبراي دسترسي به انتشار آلودگي هوا اجرا شود، ن هاي نظارتي خودكار در مناطق كماگر طرح دوربي

سايل نقليه خارجي       با وجود ايننياز خواهد بود.  بانك اطالعاتي ملي به خارجي ستاندارد و سايي ا شنا كه راه ديگري براي 

ليه خارجي بر اساس قوانين اتحاديه اروپا ممكن خواهد بود. البته بانك اطالعاتي ديگري براي  وجود ندارد، ثبت وسايل نق 

شد.       شده نياز مي با ساني نموده اند و يا موتور هاي آن ها جايگزين  سايل نقليه اي كه بروزر شار  ابرخي از مناطق كم و نت

ستان، اتوبوس هاي محلي را هدف قرار داده   سر ترافيك   آلودگي هوا در كشور انگل ساس موافقت نامه ها و كمي  ياند و بر ا

  اجرا مي شوند.
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  هماهنگي برچسب هاي استاندارد در كشور آلمان 2.11.1

الزامات مورد نياز براي برچســب هاي اســتاندارد در كشــور آلمان توســط قانون تهيه مي شــود. نســخه كامل آن به زبان 

براي اين برچسب ها گفته شده بدين شرح مي باشد: غير  خصوصياتي كه .انگليسي  ترجمه و در ضميمه آورده شده است

تعبيه  ي كه روي برچسبقابل استفاده مجدد، بدون محو شدن و بدون امكان جعل. شمار ثبت وسيله نقليه در جاي مناسب

 گردد. جوهر استفاده شده كامال مناسب و غير قابل محو تهيه شده تا برچسب بر داخل شيشه جلوي وسايل        شده درج مي 

صي ايجاد نمي                شكل خا شه نيز م شي شتن آن از  ست كه براي بردا صورتي ا شود. جنس اين برچسب به  سبانده  نقليه چ

  شود.  

صي چاپ، چاپ         صو شركت هاي خ سط  سب ها تو شده      . اين بشوند ميبرچ صات تعريف  شخ سب ها بايد با م  كهاي رچ

سته             سايل نقليه د شند. اين قوانين و مشخصات براي كاربران مختلف و شده منطبق با شر  توسط وزارت حمل و نقل منت

ست دود اگزوز ها را انجام مي دهند نيز بوده و تاييد          سازمان هايي كه ت صات تحت نظر  شخ شده اند. البته اين م بندي 

شد. اين هزينه شامل هزينه   5 مقامات مسئول در حدود  براي ازدحام شده اند. هزينه   يورو) و  2-1هاي چاپ (يورو مي با

صادر مي نمايد در انتخاب هزينه          سب ها را  سازماني كه برچ شد.  صدور آنها را انجام مي دهد مي با امور اداري كه كار 

ت آورده شده اس مه)در (ضميباشد. در اين جا بيانيه توضيحي براي اصالح مقررات برچسب ها در آلمان براي آنها آزاد مي

  كه مي گويد:

يورو هزينه هاي اداري در بر  000/412بر اساس اين محاسبات، اجراي فاز اول برچسب هاي استاندارد رقمي در حدود     "

ست. در خصوص اقتصاد خارجي نيز اين رقم       شته ا ست. براي اجراي فاز دوم، هزينه هاي اداري   000/206دا يورو بوده ا

يورو تخمين زده شده است.  000/209و برآورد شده است. هزينه هاي اقتصادي خارجي نيز حدود   يور 000/618در حدود 

يورو و براي اقتصاد خارجي   000/129به بعد اين ارقام بدين صورت تغيير خواهند كرد: براي اقتصاد آلمان    2009از سال  

  "يورو. 000/65

  ارائه اطالعات كافي قبل از شروع طرح 2.12

ــد با   ــود، زيرا كاربران  يد يك دوره زماني براي ارائه و اعالم چگونگي اجراي طرح ها در نظر گرفت      به نظر مي رسـ ه شـ

ــار آلودگي هوا نياز دارند. به    نگي هماهنگي خود با طرح مناطق كم   به زمان كافي براي برنامه ريزي چگو      خودروها   انتشـ

صت را مي    مورد عنوان مثال اين سايل نقليه اين فر سايل نقليه خود، خريد يك خودروي    دهد به كاربران و سازي و تا باز

را در اين زمان انجام دهند. هيچ قانون قطعي در خصوص ميزان زمان  دروي دوم منطبق با استاندارد ها  استاندارد و يا خو 

سد بهترين بازه زماني     شده مناطق وجود ندارد. به نظر مي ر ستانداردهاي تعيين  شده ادد الزم براي انطباق كاربران با ا  ه 
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گي هوا انتشار آلود العاتي امكان سنجي براي مناطق كم شهر لندن بوده است. طرح مط  در  با طرحكاربران براي انطباق  به

  براي شهر لندن مي گويد:

ــار آلودگي هوا بايد كمي به تاخير بيفتد،       اجراي طرح مناطق كم  " ماه    12تا   6به  زيرا براي انطباق با اجراي آن   انتشـ

ه در خصوص ادام تصميم گيري رسميصوص جنبه هاي مختلف اجراي آن نياز است. البته در صورت لزوم،  خ مشاوره در 

ســال و نيم تا ســه ســال طول  2انتشــار آلودگي انجام خواهد پذيرفت. از زمان تصــميم گيري حدود و ايجاد منطقه كم

  "انتشار در شهر لندن ايجاد شود.كشد تا طرح منطقه كممي

آيند باشد. در اين رويداد، فرمانند اطالع رساني به كاربران ميين شامل زمان براي برداشتن گام هاي قانوني با اين حال، ا

سال       سمي از ماه اكتبر  صورت ر شاوره به  شد. طرح نهايي در تاريخ   2005م سال   13آغاز  شد و در    2006نوامبر  شر  منت

  تن اجرا شد. 5/7بيش از با وزن ايل نقليه هوا براي وسانتشار آلودگي طرح مناطق كم 2008فوريه سال تاريخ اول 

در نظر گرفته شود، اغلب اوقات يك انتشار آلودگي هوا براي اطالع رساني اجراي مناطق كمدر صورتي كه زمان كوتاهي 

سايل نقليه خود را با طرح منطبق نمايند از ا       "مرحله مقدماتي" ستند و شود تا رانندگاني كه نتوان شته مي  صت  يگذا ن فر

  استفاده كنند.

  اقدامات حمايتي 2.13

شار براي كاربران كمك قابل توجهي نمايد. اين  نند به پذيرش طرح اجراي مناطق كماقدامات حمايتي مي توا قدامات اانت

عه توســ      مي تواند شــامل كمك هاي بالعوض و يا وام هاي ارزان قيمت براي بروزرســاني، جايگزيني وســيله نقليه 

بروزرساني  به مالي منابعو بهبود حمل و نقل باشد. بسياري از كشورها، به استثناي انگلستان و سوئد، و نقل  ناوگان حمل

  وسايل نقليه جهت اجراي طرح مناطق كم انتشار تخصيص داده اند.

  اقدامات حمايتي براي جايگزيني وسايل نقليه به دو صورت مي باشد:

  ل نقليه قديمي تر با خريد يك وسيله نقليه جديدبسته كمك هاي مالي براي جايگزيني وساي •

(ماليات ارزان تر،كمك هاي مالي و وام  5و يا  4ايجاد انگيزه براي اســتفاده از كاميون هاي  با اســتاندارد يورو  •

 هاي ارزان تر)

د. گيرنمورد استفاده قرار مي  مقطع خاصي از عمر آنها در هاي مختلف طرح هاي اسقاط براي همه وسايل نقليه   در كشور 

س     ضي اوقات و شور ايتاليا بع صي مورد هدف قرار مي با اين حال در ك يا گيرند، به طور مثال در منطقه لومباردايل نقليه خا

 اجرا مي شود. 3طرح اسقاط براي وسايل نقليه تجاري ديزل داراي استاندارد قبل از يورو 



 

 

   

     

                                                                            29   

 

 

 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

سايل نقليه جديد و با    ستاندارد جديد خريداري نمايند و يا كمك هاي مالي براي گروه هاي كم درآمد در  اگر كاربران، و ا

سوي ديگر هزينه هاي ملي/دولتي         شود. از  سعه اقدامات حمايتي باعث افزايش توانمندي مردم مي  شود، تو نظر گرفته 

  يابد.   مينيز كاهش 

ــاني از بقيه خدمات ارائه ميزان معموال ــت  كمك هاي مالي براي بروزرس ــده بيش ــت و هدف گذاري براي مناطق ش ر اس

شــود. اقدامات در خصــوص طرح هاي اســقاط معموال به ن اقدامات حمايتي برنامه ريزي ميانتشــار نيز بر طبق هميكم

حران ب با وجودشود. اين طرح ها بيشتر در زمينه مديريت كيفيت هوا مطرح مي شوند و    ايتاليا اجرا مي صورت عمومي در 

  ير و در كنار تشويق ها و حمايت هاي مالي به اجرا درآمدند.اقتصادي اخ

، كمك هاي مالي ارزان قيمت براي ارتقاء استانداردهاي  ه است بروزرساني در كشور فرانسه به اجرا درنيامد   با اينكه طرح 

ــور آلمان بر              ــده، در كشـ ــايل نقليه به عنوان يك گزينه مد نظر خواهد بود. به عنوان يك طرح انجام شـ اي خريد  وسـ

اين كشـــور طرح را حمايت نمود. براي آنكه كاربران هزينه هاي وســـايل نقليه  KFWبانك ، 4هاي جديد يورو كاميون

) كه به 3,6(بخش ر اين خصــوص معافيت ها وجود دارد. اقدام ديگر دبول نمايند به زماني طوالني نياز اســتجديد را ق

 وت مالي باشــند براي آنها اين معافيت اعمال مي شــود. با اين دموجب آن افرادي  كه دچار ورشــكســتگي و يا مشــكال

ستفاده از مناطق كم هيچ كس به طگزينه، اطمينان حاصل مي شود كه    انتشار آلودگي هوا محروم نشود. اگر   ور جدي از ا

ــتفاده ا ــاغل ز وام ها مقدور نبود، معافيت ها به هر دليلي اس ــطه نبايد باعث تعطيلي مش م رح مناطق كاجراي ط به واس

  د.نانتشار آلودگي هوا شو

  كاهش اثرات نابرابري منفي 2.14

هايي يفيت هواي بد اغلب بر گروهانتشار آلودگي هوا بهبود كيفيت هوا را براي همه به دنبال دارد، با اين حال كمناطق كم

ند تا اثرات اين پتانسيل را دار انتشار. از سوي ديگر مناطق كماقتصادي پايين تر هستند-كه از نظر اجتماعي اثر مي گذارد

 يد، خصوصا كساني كه توانايي خريد وسيله نقليه جديد و يا بروزرساننمنفي بيشتري بر گروه هاي با درآمد كمتر وارد نماي

ست كه مناطق كم  را ندارند. اين امر ب آن صورتي ا شار بر ه ويژه در  سايل نق      انت سايل نقليه شخصي و و يه تجاري لروي و

شند. هدف سنگين اث  صادي     از مناطق كم رگذار با ساندن هرگونه تاثير منفي اجتماعي و اقت شار آلودگي هوا به حداقل ر انت

  .است

منفي بالقوه راه هايي وجود دارد كه عالوه بر كساني كه در بند هاي باال ذكر شد، براي به حداقل رساندن هرگونه اثرات    

  ها عبارتند از:بهترين آن

  سايل نقليه كه موجب كاهش هزينه هاي انطباق مي شود.اجازه بروزرساني و •
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ستفاده از وسايل نقليه عمومي (حمل و نقل شهري)         • در مناطقي كه وسايل نقليه شخصي هدف قرار گفته اند، ا

 مي تواند به آن دسته از افراد براي استفاده از مناطق كم انتشار كمك نمايد.

 آلمان و هلند اجرا شده است) ( همانطور كه در كشوراستفاده از معافيت ها •

شورهاي   • ست، م        آلمان و ايتاليا كه طرح مناطق كمدر ك شده ا شخصي اجرا  سايل نقليه  شار براي و يت ها عافانت

براي كاربراني كه از عهده هزينه هاي بروز رساني بر نمي آيند و يا در زمان و ساعات كاريشان وسايل حمل و      

 ست.نقل عمومي وجود ندارد، ارائه شده ا

تصادي  اق-هرچقدر استانداردها قوي تر و باالتر باشد پتانسيل اثرات اجتماعي   ا (توجه به استانداردهاي آالينده ه  •

 .)كيفيت هوا خواهد داشت بهبود همچنين تاثير زيادي برو  نيز بيشتر است

براي وسايل نقليه بنزيني يورو   و 4تا  2انتشار در كشور آلمان براي وسايل نقليه ديزل استاندارد يورو     چارچوب مناطق كم

 تعيين نموده است. را 1

تاثير قابل توجهي بر توليد آالينده ها در خودروهاي  1نصــب مبدل كاتاليســت براي وســايل نقليه داراي اســتاندارد يورو 

ش بنزيني دارد. در حالي كه از رده خارج كردن وسايل نقليه آالينده (ديزل و بنزيني) در برنامه هاي اصلي م   د، به نظر ي با

ستفاده نمايند (اگر       ستم ا سي سد اكثر خودروهاي بنزيني مي توانند از اين  شد). در حالي    20ها حدود آن عمرمي ر سال با

شد، اغلب اوقات اتومبيل هاي         صد بااليي از مالكيت خودروها مربوط به خودروهاي ديزل مي با سه در شور فران كه در ك

ستند.  بنزيني ارزان تر از خودروهاي دي شان مي   زل ه ساله ارزش پژوهش را ن سه افرادي كه    اين م شور فران دهد كه در ك

  دارند. يداراي درآمد پايين تري هستند تمايل بيشتري به خريد وسايل نقليه با سوخت بنزين

شور ايتاليا اغلب اوقات محدوديت زماني را به عنوان   مناطق كم شار آلودگي هوا در ك ، در نمايندطرح اجرا مي  مقررات انت

 رحطنتيجه افراد با درآمد پايين تر نيز به اين مناطق دســترســي دارند. با اين حال اين طرح پيچيدگي هاي خاصــي را به 

  انتشار آلودگي هوا پيشنهاد نمي گردد.عنوان بهترين طرح براي مناطق كم اضافه مي نمايد، در نتيجه به

  ارزيابي مناسب 2.15

ريزي كه برنامهانتشار آلودگي هوا، ارزيابي هاي قوي مورد نياز مي باشد تا اطمينان حاصل شود     قبل از اجراي مناطق كم

اطق طرح من داشــته باشــد. الزم به ذكر اســت كه اجراي  تاثير مثبت هاي انجام گرفته براي اين مناطق بر كيفيت هوا 

 وي است تا نظارت دقيقي بر ر الزمكم انتشار باشد. پس از اجراي طرح مناطق شار آلودگي هوا يك نياز ضروري ميانتكم

ــاوره قبل از اجراي طر  روند ــود. ارزيابي و مش ــودمند  تاثيرات اجراي آن بر روي كيفيت هوا انجام ش ــيار مفيد و س ح بس

  باشد.مي
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ــار،قبل از اجراي طرح مناطق كم ــيله مدل نياز به انجام انتش ــازي هاي مختلف ارزيابي هاي زيادي به وس . ردوجود داس

) مي تواند مفيد واقع شــود. مدل عامل (نظارت مســتمر و مدل ســازيارزيابي هاي پس از اجرا فقط با در نظر گرفتن دو 

شامل اطالعاتي از قبيل ميزان تطابق،     ستم (تغيير     انطباق عالقه كاربران به قبول  ميزانسازي بايد  سي فر، خريد س با 

  اشد.)، معافيت ها و .... بخودروي نو، بروزرساني

 انتشــار (مانند آب و هوا و ديگرشــود، متغيرهاي ديگر مناطق كمعات كنترل كيفيت هوا اســتفاده ميهنگامي كه از اطال

ري جهت ايستگاه هاي اندازه گي در يك شبكه قوي و مناسب    بصورتي كه محاسبات كيفيت هوا) نيز بايد محاسبه شوند.    

در كشور   8اين مبحث منطقه روربسيار خوب  گي هوا موجود باشد. نمونه  بررسي روند داخل و خارج مناطق كم انتشار آلود  

اندازه گيري زيادي براي مقايسه داخل و خارج مناطق كم انتشار آلودگي    ، كه در اين منطقه ايستگاه هاي آلمان مي باشد 

 مناطقي بدون ايستگاه هاي باشد. بدين معني كه امكان وجودل، اين امر هميشه امكان پذير نميهوا وجود دارد. با اين حا

سه داده هاي آماري        شار وجود دارد. زماني كه امكان مقاي شتن مناطق كم انت شابهي بدون دا شهرهاي م نظارتي زياد و يا 

سخت تر      شد، در نتيجه ارزيابي در اين خصوص نيز  شار آلودگي هوا امكان پذير نبا واهد خ داخل و خارج از مناطق كم انت

براي اين موضوع مي تواند شهرهاي لندن و برلين باشد. گزارش هاي مربوط به اين شهرها بايد  بمناس نمونه هاي . شد

  جهت ارائه راه ها و تدابير بهتر مورد مشورت قرار بگيرد.

تلف بايد بر . بنابراين انتخاب آمار براي ارزيابي هاي مخشـــدها هم محدود خواهند ، ارزيابيدر صـــورت كمبود اطالعات

سعه   ساس تو ساس      مناطق كم ا شش بايد بر ا صورت پذيرد. آالينده هاي تحت پو شار آلودگي هوا  شان   اثرگذار ميزانانت ي

شوند مانند     ضر زير نظر     xNOنظير  ٢NOو  ٢٫٥PM، ١٠PMشناخته  سياه/ذرات ديزل/ ذرات ريزتر. در حال حا و كربن 

شتن ذرات ريزتر از آالينده   سيار خطرناك         ٢٫٥PMدا سالمتي ب سياه و ذرات ديزل كه براي  صوص كربن  شند  ميبخ با

د رسميانتشار مي باشد. به نظر  كم و ديگر آالينده هاي اثرگذار بر مناطق 10PMو  ٢٫٥PMبسيار مهم تر از آالينده هاي  

صوص مقادير        سيون اتحاديه اروپا تغييراتي در خ سات آينده كمي ست تا در جل ستاندا الزم ا سبه ذرات و آالين ا ها دهرد محا

  داده شود.  

شد، كه اين خود تغيير در كيفيت را به        نظارت بر مناطق كم ساله محلي مي با صورت يك م شار آلودگي هوا اغلب به  انت

ــوص روش ــار آلودگي هوا در بخش هاي ارزيابي مناطق كمهمراه دارد. اطالعات تكميلي در خص ــده   6-6انتش ارائه ش

  است.
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  )ذيرش (مقبوليتافزايش پ 2.16

يكي ديگر از بهترين جنبه هاي عملي در اين بخش افزايش پذيرش عمومي و ســياســي اين طرح مي باشــد. تعدادي از 

در جهت  اقداماتياين نكته كه مشــكل كيفيت هوا نيازمند  پذيرفتنمســائل اضــافي در اين بخش گنجانده شــده اســت. 

بهبود كيفيت هوا مي باشد بسيار سودمند است. البته اين مساله قبول اين طرح را در شهرهايي كه آلودگي خود را پذيرفته 

شد. به همين خاطر         شهر لندن داراي آلودگي زيادي مي با شك ندارد كه  شتر مي كند. به عنوان مثال، هيچ كس  اند بي

ي در خصوص آلودگي هواي شهر شده است. آقاي لوينگستون اولين شهردار شهر        شهردار اين شهر خواستار انجام اقدامات   

شهرداري را با    ست كه انتخابات دوم  سايل نقليه    آرمان و هدف اجراي طرح مناطق كم لندن ا شار آلودگي هوا (براي و انت

  سنگين و ون هاي بزرگ) و كاهش آلودگي هوا پيروز شد.

سب عمومي با توجه به نكات باال، نياز به درك  صوص آلودگي هوا        منا سي آن هم در خ سا شكل ا براي پذيرش وجود م

ضد آلودگي هوا وجود دارد كه كار مطرح           شكل هاي غير دولتي بر  شورهاي جهان ت شود. در تعدادي از ك ساس مي  اح

باشد.  در سوئيس مي  9ATEدهند. نمونه قابل ذكر در اين خصوص  و مشكالت آلودگي هوا را انجام مي كردن معضالت  

سايت اين گروه  شان مي دهد كه مرگ و مير و بيماري هاي مربوط به     ch١٠www.PM. وب  ست. برآوردهاي اخير ن ا

شته است. ب   گي هوا به سرعت در حال پيشرفت بوده   آلود كه اين ا اينو نگراني هاي زيادي را در اين خصوص به دنبال دا

شار آلودگي هوا نيست اما مثال ديگري كه در اين خصوص مي توان ذكر كرد    طق كممورد داراي منا وا در ه بهتوجه "انت

لودگي آ انتشار كممي براي پياده سازي طرح مناطق  باشد. مشاوره و هم انديشي ها قبل از تصميم گيري رس     مي 10"شفيلد 

  تواند باعث افزايش درك عمومي شود.هوا مي

 باشــد. به عنوان يكوي پذيرش عمومي جامعه اثرگذار ميانتشــار آالينده ها و وســايل نقليه بر رانتخاب اســتانداردهاي 

ــمول طرحجمعيت  افزايش قانون كلي،   ــت. در   در مقابل  مقاومت    مشـ مناطق كم   اكثراجراي طرح را در پي خواهد داشـ

سايل     شار و سنگين هدف قرار گرفته اند انت سبت كل   . اگرچه اين مقدار تاثير هم بهنقليه  سوب م  كوچكن شود.  يمح

اجراي فازهاي زماني مختلف براي پياده سازي طرح به همراه افزايش طيف خودروهاي تعريف شده در بيشتر كشورها در 

حال اجرا مي باشد. تعريف كم و محدود در ابتداي طرح و افزايش آن به تدريج مقبوليت بيشتري در ميان كاربران وسايل 

  نقليه خواهد داشت.

شتيباني و دفاع از مناطق كم  سي،       پ سيا شهردار و يا رهبر  سط  شار آلودگي هوا تو سان مي     انت سازي آن را آ اجرا و پياده 

سيون، در اجراي اين طرح وقفه ايجاد    نمايد. در مقابل آن سيا شگاه  خواهد نمودمخالفت در ميان  شور آلمان با ي ها. در ك
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زياد در دادگاه) در حوزه عمومي در مقابل اين طرح به وجود آوردند.  مخالفت هاي قابل توجهي (با شكست هاي 11ماشين

  انتشار آلودگي هوا كمك مي نمايد.ميزان قابل توجهي به اجراي طرح مناطق كم اجراي روشن و كامل طرح به

ناطق م آشنايي بيشتري با   داشتن يك چارچوب كشوري (ملي) واقعا مهم است. زيرا باعث مي شود كاربران وسايل نقليه      

ت انتشار آلودگي هوا به صور  به دست آورند. اگر  كنترل طرح مناطق كم  انتشار آلودگي هوا و جايگاهشان در اين طرح  كم

ساني  ستا        ان ست تا مجموعه اي ملي و هماهنگ از برچسب هاي ا صورت نياز ا شود، در آن  سايل نقليه  اجرا  ندارد براي و

البته اجراي طرح اين برچسب ها نيز مقاومت زيادي را در سراسر اتحاديه اروپا    انتشار در يك كشور تهيه شود.    مناطق كم

، هزينه ها و ريســك هاي ري صــرفه جويي قابل توجهي در تالشبه همراه خواهد داشــت. چارچوب هاي ملي و كشــو

  د.نانتشار به همراه دارقانوني براي راه اندازي مناطق كم

انتشار را به صورت قابل توجهي   مومي اجرا و پياده سازي مناطق كم عذيرش ريف شده و مشخص مي تواند پ  اقدامات تع

صورت كامال  د. به عنوان يك مثال خوب، معافيتافزايش ده ها مي تواند به افزايش پذيرش طرح كمك كند، اما بايد به 

ــده و با دقت   ــاب ش ــتفاده كرد از حس ــار ن تاآنها اس گردد. اگر قوانين و باعث كاهش اثرات اجراي طرح مناطق كم انتش

صورت ميزان پذيرش طرح نيز كاهش        شوند در آن  شهري به كار گرفته  سب و غير منطبق با قوانين  اتوبوس هاي نامنا

  پيدا مي كند.

شاغل، ترس و نگراني هاي حاكم بر اين جامعه       سب و كار و م سياري از اقدامات اثرگذار بر جامعه ك ست، ب الزم به ذكر ا

سازي طرح مناطق كم اجرا و پياد قبل از سيار باالتر از زمان آزمايش و حتي تجربه يك بار اجراي طرح   ه  شار آلودگي ب انت

حاديه اروپا هاي اتانتشار آلودگي هوا در بيشتر كشور   است كه منطقه كم اين  باشد مطرح ميمي باشد. بحثي كه در اينجا  

ــته بندي مناطق   بدون در نظر گرفتن. دانها نيز مورد پذيرش قرار گرفتهو همه آندر حال اجرا بوده  ــمارش و دس نوع ش

شار آلودگي هوا، تعداد آن كم سر اروپا   انت سرا شور ايتاليا اين    منطقه مي 225ها در  ساب نواحي موجود در ك شد. اما با احت  با

  رسد.منطقه مي 2000رقم به 

  خوب از شهر گوتنبرگ عمليتوصيه هاي  2.17

نكات آموزشي   شهر اصلي، بدون حمايت ملي اجرا شد.    3اصل به عنوان همكاري  انتشار كشور سوئد در    طرح مناطق كم

  انتشار آلودگي هوا براي شهر گوتنبرگ به شرح زير مي باشد:كليدي طرح مناطق كم

اجرا و هدايت گروهي مركزي براي تسهيم تجربيات و تصميمات مفيد خواهد بود، هر چند كه اين برنامه ريزي    •

  وسايل نقليه انجام شده است. بيشتر براي كاربران

 مديريت و رهبري خوب براي اجراي قوانين ترافيكي بسيار مهم مي باشد. •
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سبت اجراي   شهر بزرگ و همكاري بين آن  3اجراي طرح در  • شتري به ن  آنها به مراتب داراي موفقيت هاي بي

 با خود به همراه دارد. يك شهر به صورت مجزا امكان شكست زيادي را طرح در يك شهر مي باشد. اجرايدر 

سان قوانين در هر    جهت اجرا و پياده • سئولين اجرايي الزم     3سازي يك سب    شهر، ارتباط دائم بين م ست. برچ ا

ــ ــتاندارد وس ــود.البته ا هاي اس ــورت مجزا در نظر گرفته ش ــهر بايد به ص  ن طرح مييايل نقليه نيز براي هر ش

 ا شود.توانست به سادگي توسط وزارت راه كشور سوئد اجر

صور    • سيل را دارد تا به  ش    اجراي طرح مناطق كم آلودگي هوا در گوتنبرگ اين پتان سود بي سب  تر ت بالقوه به ك

 اين شهر كمك نمايد. ينشاغلبراي 

 استراتژي ساده و روشن به اين طرح كمك نموده است. •

 اما مشكالت نيز به شرح زير مي باشد:

ــت كه با اعتراض و تاخير به  نگرش منفي در بين بخش هايي از بازيگران  • ــده اس ــنعت حمل و نقل ديده ش ص

  عنوان يك نتيجه همراه بوده است.

عدم حمايت فعال و مشاركت در بخشي از بدنه وزارت راه كشور سوئد كه باعث هزينه از دست رفته براي زمان     •

 و انرژي شد.

 طبقه بندي، قوانين و مقررات، بيشترين مشكل فني بوده است. •

نافع مختل  • حال      م به  تا  ناطق مختلف و خوبي  فاي نقش ف و م نا   اي ند. ب يادي    بنموده ا مان ز راين اجراي طرح ز

 توانست از مدت ها قبل شروع شود.مياين طرح  اين بدان معنا خواهد بود كهبرد و مي

 بازرسي ميزان انطباق با سيستم و همچنين انتقال اطالعات بايد شكل بهتري به خود بگيرد. •

در  DPF دود گيري در مورد اســتاندارد آاليندگي وســايل نقليه و تعداد كم نصــب فيلترهايمبررســي و تصــمي •

 مرحله مقدماتي.

  انتشار آلودگي هوا در كشور ايتاليامناطق كم 2.18

  انتشار سوالي را مطرح نموده است.ه به مثال بعدي در خصوص مناطق كمآژانس محيط زيست و مديريت انرژي با توج

 بهترين عملكرد در زمينه مزيتيانتشار آلودگي هوا در كشور ايتاليا ل بهترين عملكرد باشيد، مناطق كمدنباهنگامي كه به 

ــورهاي ديگر   ــبت كش ــنعت ندارندبه نس ــار آلودگي هوحمل و نقل به طرح اجراي مناطق كم. از نظر انتقادات ص ، اانتش

بهبود  ايتاليا وارد شده است. وضعيت در كشور ايتاليا به تدريجآلودگي هوا در كشور   انتشاربيشترين انتقادات به مناطق كم

  اند.ي بهتري براي اجرا و پيروي داشتهيافته است اما كشورهاي ديگر مدل ها

 ،نامه هاي منطقه ايموافقت انتشــار آلودگي هواارچوب ملي و كشــوري براي مناطق كمبه جاي يك چ در كشــور ايتاليا

ز د و در حال اجرا مي باشد. بعضي ا  رشمالي ايتاليا يك توافقنامه كلي با حداقل استاندارد وجود دا  د. براي مناطق روجود دا
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ند. براي برخي از ارميزان اســتانداردها در بين شــهرها د لحاظ زيادي به  تفاوتاين مناطق پس از تصــويب كلي طرح، 

  رفته اند.انتشار آلودگي هوا يك حداقل ميزان جمعيت شهر را در نظر گمناطق كم

شار، اين مناطق همچنان  مناطق كم به فعاليت از زمان شروع    شتري مطابقت بيهستند و برخي مناطق   فعاليتدر حال انت

اند كه اين موضوع با توجه به استانداردهاي آالينده هاي تعيين شده و برخي ارتباطات پيدا كردهنسبت به موافقت نامه ها 

  وع موافقت نامه هم داراي مشوق هاي مالي هستند و هم اقدامات غير ترافيكي. به وجود آمده مي باشد. هر دو ن

  انتشار آلودگي در ايتاليا به دست آمده عبارتند از:ق كمبهترين مواردي كه در ارتباط با اجراي مناط

جرايي و قوانين ا جزئي يك تعديلدر زماني كه چارچوب منطقه اي براي مناطق كم انتشار تعريف شده باشد، با  •

  د.نباشاي به منطقه ديگر قابل تغيير مي استانداردها از منطقه

  12قوانين پيچيده، شامل دوره هاي زماني مختلف / روزانه •

 13ارتباطات كوچك •

 باشد.با طرح كوتاه مدت مياغلب دوره هاي اطالع رساني در خصوص اجرا و پياده سازي مناطق  •

ست بلند براي معافيت ها  • ست كه متعلق به مقامات دولتي مي      وجود لي سايل نقليه اي ا شامل و . كه اين اغلب 

ــ ــيعي از   نباش ــان مي دهد كه قانون هدايت جامعه را بر عهده ندارد. با نگاهي به طيف وس ــوع نش د. اين موض

سد كه اثر مناطق كم معافيت شتر بر   ها، به نظر مي ر شار آلودگي هوا بي ه شت تمركز دا تردد هاي دائمي روي انت

شد   ستفاده نمايند. با اين حال از    با ستند كه كمتر مي توانند از معافيت ها ا تا ديگر كاربران. چون اين كاربران ه

 رسد.موثرتر به نظر ميودگي، هدف قراردادن وسايل نقليه سنگين لنظر آ

شه اي براي مناطق كم ا • شار آلودگي ه غلب اوقات نق ستي از جاده انت شده اند  ها كوا وجود ندارد ولي لي ه معاف 

 باشند.مي قسمت از اين جاده ها شامل معافيتكدام  شده است كه ذكر همچنين وجود دارد و

 اثرات، به ندرت قبل يا بعد از اجراي طرح ارزيابي مي شوند. •

نياز نمي باشد و اين اعمال قانون را  براي اجراي طرح موردبه استثناي بولزانو، برچسب هاي استاندارد خودروها     •

 روشن تر و راحت تر نشان مي دهد.

 ايتاليا از ماه نوامبر تا مارچ در زير داده شده است (ترنتينو): يك نمونه از استانداردهاي آاليندگي •

  :2011مارچ سال  31ميالدي تا  2010از تاريخ اول نوامبر سال 

                                            

 
انند در تو ايتاليا از جمله كشورهايي است كه طرح ها در آن به صورت ساعتي و يا روزانه نيز اجرا مي شود. حتي مردمي كه درآمد پايين تري دارند مي      -  12

 ساعات خاصي به اين مناطق دسترسي داشته باشند.

  است كه اطالعات كشور ايتاليا در آن موجود مي باشد. LEEZEN در كشور ايتاليا وبسايت خاصي براي ارائه اطالعات وجود ندارد. تنها شبكه -  13
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 1وسايل نقليه بنزيني داراي استاندارد يورو  •

 2رد يورو وسايل نقليه ديزلي داراي استاندا •

 1موتور سيكلت هاي دو زمانه داراي استاندارد يورو  •

ــايل نقليه باري ( • ــتاندارد يورو M2،M3،N1،N2،N3وس ــورتي كه مجهز به فيلتر ديزل  3) داراي اس در ص

 نباشند.

 :2011مارچ  31تا  2011ژانويه سال  

 مجهز نباشند ممنوع الورود خواهند بود. يكه به فيلتر ديزل  3در مجموع خودروهاي ديزل يورو  •

ستاندارد يورو      5در روزهاي  • سايل نقليه ديزل و بنزيني داراي ا سيكلت هاي داراي  PM( 4شنبه، و ) و موتور

 .2استاندارد يورو 

 فعاليت مي نمايند. 18:30تا  8:30مناطق كم انتشار آلودگي هوا از ساعت  •

ستانداردها    لحاظ به در كشور آلمان استانداردهاي متفاوتي براي وسايل نقليه بنزيني و ديزل    نقليه وسايل   برايسادگي  ا

سنگين و ون ها وجود دارد.        سايل نقليه  ستانداردهاي متفاوتي براي و شهر لندن نيز ا ي بهترين مثال عمل وجود دارد. در 

ــور ايتاليا، طرح اكوپس  ــار آلودگي هوا در كش ــهر ميالن مي   14براي مناطق كم انتش ــد. اين طرح يك در ش اجراي باش

سايل         تركيبي از قوانين مناطق كم شارژهاي متفاوت براي و شد. به همراه نظارت اتوماتيك و  شارژ مي با شار و تراك  انت

 ا كاربرانب اشد اما اين مساله ارتباط خوبي  نقليه با استانداردهاي متفاوت. در حاليكه ساختار پرداخت ممكن است پيچيده ب   

ــت. قانون  طرح ــود ( موجببرقرار نموده اس ــارژو ممنوعيت ورود نمي ش ). طرح گردديا جريمه دريافت مي بجاي آن ش

  اكوپس در اجراي هر دو هدف خود (كاهش آالينده ها و ترافيك) موفق بوده است.

  مسائل مربوط به پياده سازي 3

 پياده سازي و اجراي طرح ها مي باشد.مطالب جمع آوري شده در اين بخش، تعدادي از مسائل مهم مربوط به 

  انتشار آلودگي هوامسائل مربوط به محل مناطق كم 3.1

سايل نقليه هدف و منطقه اجراي طرح با      بهبود بر گذاريجهت تاثير ستانداردهاي آالينده ها، و ست تا ا كيفيت هوا الزم ا

مذاكرات را دار           قدرت نفوذ در  ند ( چه در منطقه خود و چه در مناطق       يكديگر هماهنگ پيش بروند. جايي كه قوانين 

سايه)،   سادگي   "هم صل  شار بايد به آن توجه نمايند. اغلب اوقات         "ا ست كه مناطق كم انت سودمندي ا صول  يكي از ا
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شار مكان هايي كه قانون در آنجا حرف اول را مي زند پوشش مي دهند.    شده ديگري كه وجود  مناطق كم انت حد تعيين 

  يفيت هوا مي باشد.، منطقه مديريت كدارد

سودمند را به وجود آورد كه هم به راحتي قابل       شيه  شد، مي تواند يك مرز و حا در مناطقي كه جاده كمربندي موجود با

سير خوب براي كاربراني     شد و هم يك م شخيص براي همگان با سايل نقليه غير   ايجاد كند ت  با طرح سازگار كه داراي و

  نمايند. عبور مسير بتوانند از آنو هستند 

مي باشند و          و حاشيه هاي پاريس جزو جاده هاي ترانزيتي اروپا  M25جاده هاي كمربندي قابل توجه، مانند اتوبان 

ها قرار بگيرند. عيب اين مرز بندي اين است كه ممكن است خود جاده كمربندي منطقه پر از آلودگي   بايد شامل معافيت 

  يابد.نمي انتشار آلودگي هوا باشد كاهشخارج از منطقه كمگي زماني كه در باشد و اين آلود

شهر لندن مناطق كم  مطالعه امكا سنجي  شار كوچكتري را (جاده كمربندي مركزي و دروني) ن  به عنوان مجموعه اي  انت

مي گذارد ن مركز شهر بررسي نموده است. اين مطالعه نشان داده كه اين امر بر روي كيفيت هوا تاثير    انتشار  از مناطق كم

ــار   ــهر نيز باعث ايجاد ايجاد مشــكل در ارتباطات مي گردد. طرح منطقه كم انتش ــار در مركز ش و ايجاد مناطق كم انتش

ــار بود و پس از آزمايش مدل در          ــور آلمان يك طرح درهم ريخته از مناطق كم انتشـ آلودگي هوا در منطقه رور در كشـ

  انتشار را در حال اجرا مي بيند.صورت فراگير يك منطقه كم بهاجراي اين طرح، در حال حاضر در كل منطقه 

شار مي گردند و اغلب اوقات معافيت   شامل حال مناطق كم انت شامل  هبزرگراه ها به دليل قوانين اتحاديه اروپا به ندرت  ا 

ــودحال آنها مي ــده 2(بخش  ش ــطه  كه اند ). معافيت ها براي نقاطي تعريف ش رگراه ها وارد خروجي هاي اين بزبه واس

ي باشند تا كاربري كه به اشتباه وارد آن مسير شده بتواند به     يمناطق كم انتشار مي شوند. اين خروجي ها بايد داراي فضا   

  انتشار آلودگي هواي شهر لندن).سير اصلي برگردد (مانند منطقه كمم

ــد  تنها يك نمونه از مناطق كم ــهري اجرا ش ــار آلودگي هوا بر جاده هاي ش ــهر   انتش ــلي در مركز ش ــير اص ه كه بر مس

ست. دو           شته ا سطح منطقه گذا ست اجراي اين طرح تاثيرات مثبتي بر  شان داده ا ستريخت اثر مي گذارد. تحقيقات ن ما

شهر دورتموند بود كه در مد    شهري در  شامل   10ت مثال ديگر مانند اين نيز وجود دارد. اولين مثال جاده  ماه اجراي آن 

شار آل منطقه كم صنعتي در         انت شهرك  سي جاده  ستر شهري بود اما ادامه پيدا نكرد. مثال دوم هم د ودگي هواي بزرگ 

  ماستريخت بود كه شرايط آن منطبق بر چارچوب ها و قوانين استاندارد مناطق كم انتشار آلودگي هوا نبود.
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  انتشار آلودگي هواانواع مكان هاي مناطق كم 3.1.1

نفر  6300با جمعيت  15آلودگي هوا، از شــهرهاي كوچك مانند پلدلشــيم مناطق تحت پوشــش محدوده هاي كم انتشــار

شــروع و به محدوده منطقه كم انتشــار رور در آلمان و لندن هم مي رســد. نقشــه هاي زير برخي از مناطق كم انتشــار  

سايت      شه ها در وب شان مي دهند ( اين نق شكل     )www.lowemissionzones.euآلودگي هوا را ن شند.  موجود مي با

سرمونا (ايتاليا)       2شماره   شور دانمارك، بوخوم (منطقه رور در آلمان) و  شار كپنهاگن در ك  با روش هايرا منطقه كم انت

شان مي دهد. در كپنهاگن دانمارك معا  سي بندر، بوخوم      مختلف اجراي معافيت ها ن ستر صلي د سير ا فيت ها مربوط به م

  بزرگراه است كه هر اجراي هر دو تحت قوانين اتحاديه اروپا مي باشند.

  

                                            

 
١٥ Pleidelsheim 
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  مناطق كم انتشار پلدلشيم، لندن و رورگبيت 3.1شكل 

شار آلودگي     شتر مناطق كم انت سي به بنادر و      ماننددر بي ستر سيرهاي د صلي دار   پارك ها،  بزرگراه ها، م سيرهاي ا اي م

  معافيت مي باشند. 
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  مناطق كم انتشار كپنهاگن، بوخوم و سرمونا به همراه مسيرهاي معاف از استانداردهاي تعيين شده 3.2شكل 

  انتشار آلودگي هواخارج از مناطق كم  3.1.2

ــائلي كه براي مناطق هم مرز با مناطق ــت كه آيا وجود اين مناطق كم يكي از مس ــار آلودگي هوا وجود دارد اين اس انتش

ست كه خودروهاي     ساله هم آن ا شود يا خير. دليل اين م ستانداردهاي   ي كهباعث آلودگي هواي منطقه آن ها مي  داراي ا

ذارند. گمناطق كم انتشار نيستند در مناطق كناري تردد مي نمايند و در نتيجه بر كيفيت هواي اين مناطق تاثير منفي مي  

شكل            ست كه اين م شان داده ا سيع ن شهر لندن و تجربيات و سنجي  ر . دبه اين حالت وجود نداردهردو مطالعه امكان 

تا وسيله نقليه  د كننصورت است كه بيشتر كاربران وسايل نقليه در اين مناطق سعي مي      حقيقت مساله همسايگي، بدين   

ستاندارد از طريق همين مناطق       شتر خودروهاي ا شار تجهيز نمايند. اتفاقا بي ستانداردهاي مناطق كم انت خود را مطابق با ا

دورتر از مناطق كم انتشــار آلودگي هوا  به مناطق كم انتشــار دســترســي مي يابند. اين امكان وجود دارد كه در مناطقي

(بطور مثال مناطق روستايي) كه خودروهاي دست دوم در آنجا خريد و فروش مي شوند و يا كاربران وسايل نقليه سنگين 

خودروي خود را بازســازي مي نمايند غلظت هوا رقيق تر و آالينده هاي موجود در هوا بيشــتر باشــند. البته اين موضــوع 

ضوع     تاكنون گز ست. با اين حال اين مو شده ا ستانداردهاي مناطق     ارتباطارش ن سايل نقليه منطبق با ا زيادي به تعداد و

كم انتشار آلودگي هوا دارد. از سوي ديگر بستگي زيادي به ميزان وسايل نقليه فروخته شده در كشور، نحوه انتقال آنها،        

  ز دارد.تعداد وسايل نقليه بروزرساني شده و يا تعويض شده ني
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  وسايل نقليه متاثر از قوانين 3.2

به عنوان يك قاعده كلي، وســايل نقليه ســنگين تر بيشــترين هزينه را در ميان وســايل نقليه هدف در طرح مناطق كم  

د. با اين حال، زماني كه موتورســيكلت هاي دوزمانه منبع آلودگي باشــند وضــعيت متفاوتي دارنانتشــار آلودگي هوا در بر 

شد تاثير آن ها بر كيفيت هوا مخصوصا آالينده      پيش خواهد آم شتر   2NOد. هرچقدر گروه هدف وسايل نقليه بزرگتر با بي

شمول       واهد بود.خ شورها تعيين خودروهاي م ضي ك شورها    در بع شوار بوده و در برخي ك سادگي   اين انتخابطرح د به 

  رسد.تر به نظر ميباشد. از طرف ديگر هدف قرار دادن تمام وسايل نقليه مي تواند منصفانه امكان پذير مي

ها بيش از هر خودروي ديگر آلودگي ايجاد نموده و انتشار وسايل نقليه سنگين را هدف قرار داده اند. آنتمامي مناطق كم

شترين تاثير را بر كيفيت هواي اين مناطق دارند. از طرف ديگر ت  سي و اعمال نظارت كمتري در دادن      بي سيا صميمات 

سنگين باري با فيلترهاي كامل ديزل      سايل نقليه  صورتي كه و شوند،  يمزايا به اين خودروها وجود دارد. در  تاثير  مجهز 

  بيشتري را بر كيفيت هوا خواهند گذاشت.

انند حومه شــهر لندن)، طرح مناطق اي هســتند ( مدر برخي از شــهرها و يا كشــورها كه داراي ناوگان اتوبوس فرســوده

شار آالينده        كم شد كه بتوانند انت شكل مي با ست. مكانيزم اين طرح ها هم بدين  شار براي اتوبوس ها به اجرا درآمده ا انت

ست كه         شان داده ا شور هلند ن سايل نقليه اثر نگذارد. تحقيقات در ك هاي اتوبوس ها را كنترل نمايند تا بر كل ناوگان و

وزارت محيط در اي ت هوا مي گذارند. مطالعهتاثير بيشــتري بر كيفي 4يورو  بااليقليه ســبك داراي اســتاندارد وســايل ن

زيست دانمارك نشان داده است كه اجراي مناطق كم انتشار آلودگي هوا براي خودروها و ون ها داراي منافع كوتاه مدت   

ليل تح. به طور كلي خواهد بود اجنماعي -يان هاي اقتصاديهمراه با ضرر و ز مي باشد كه به سرعت كاهش مي يابد و 

  ).هستند ( اگرچه تمامي محاسبات صورت گرفته داراي عدم قطعيت باشدآن منفي مي هزينه فايده

سايل نقليه اي    سبات بايد و شهرها رفت و آمد مي محا سايل   در برگيردنمايند را كه در  شهرها امكان دارد كه و . در برخي 

 د، در اين صورت هدف قراردادن اين گروه تاثير نبخش كوچكي از ناوگان وسايل نقليه آن شهر را تشكيل ده    نقليه باري

كمتري نســبت به هدف قراردادن خودروها و ون ها دارد.  از ســوي ديگر در صــورتي كه خودروها در مناطق كم انتشــار 

به  رانندگاني كه به ندرت از وســـايل نقليه براي رفتنهدف قرار بگيرند پتانســـيل تاثير بر كاهش ترافيك را دارند. براي 

است كه از وسايل نقليه حمل و نقل عمومي استفاده نمايند و يا اينكه اين سفرها را لغو      با صرفه شهر استفاده مي نمايند   

ونيخ . با اين حال در عمل تغيير در جريان ترافيك مشــاهده نشــده اســت، هرچند برخي گزارش ها در مورد شــهر مكنند

ست اما نمي توان        شده ا شهر ثبت  سايل نقليه كمتري در  شان مي دهد كه و ضوع را  ن ستقيم به مناط  اين مو ق به طور م

  .نسبت دادكم انتشار آلودگي هوا 
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  شناسايي استاندارد يوروي خودروها براي بانك اطالعاتي كشوري 3.3

. اين موضوع براي اجراي مناطق  نمي باشد  نقليه شامل استاندارد هاي يورو   در كشور فرانسه، بانك اطالعات ملي وسايل   

شكل محسوب مي    كم شار يك م شار آلودگي هوا اين      انت سازي طرح مناطق كم انت ستان قبل از اجرا و پياده  شود. در انگل

  كل وجود داشت.مش

سال   1از  سال   1و از  2001اكتبر  ستاندارد يورو  ( 2006اكتبر  شد)  4و  3زماني كه ا حمل و  براي همه خودروها الزامي 

شهر لندن  ست  ( 16نقل  شار را اجرا نموده ا ستاندارد يورو    ،)نهادي كه طرح مناطق كم انت  3براي تمام وسايل نقليه داراي ا

 هنمايد. از اين رو، فرض شد ندارد يوروي خودرو استفاده مي در جهت شناسايي نوع استا   روز ثبت خودرو  از اطالعات   4و 

اين موضوع  لبتهااست كه وسايل نقليه اي كه قبل از اين تاريخ ثبت شده باشند، داراي استانداردهاي پايين تر مي باشند.     

  همه وسايل نقليه را پوشش نمي دهد. به عنوان مثال:

  وسايل نقليه توليد اوليه قبل از تاريخ هاي ذكر شده كه استانداردهاي يورو را داشته اند.-

 وسايل نقليه پس از تاريخ ثبت استاندارد يوروفسخ فروش -

 بروزرساني شده اند. يوسايل نقليه اي كه با فيلترهاي ديزل-

 وسايل نقليه اي كه داراي مبدل گاز مي باشند.-

 .شودبه روش ديگري مشخص مي آاليندگي آنهاوسايل نقليه اي كه ميزان انتشار -

اد. مذاكراتي انجام دبا آژانس صدور گواهينامه خودرو   قبل از استاندارد قليه وسايل ن  در مورد حمل و نقل شهر لندن  اداره 

براي فروش خودروهايشــان در داخل  خودرو  هاي توليدكنندهدر خصــوص گرفتن موافقت مديران شــركتاين مذاكرات 

  گرفت.صورت مي انگلستان

شماره گذاري خودرو (    ص  VIN(17سپس اين مديران با ارتباط با مركز  سايل نقليه  در خ زودتر خود را وص كاربراني كه و

سب نمودند.   گرفته تحويلاز موعد  سفارش  اند اطالعات ك سئولين حمل و نقل لندن توليدكنندگان به  سخگوي  د باي م پا

شند.        سايل نقليه با ستانداردهاي و ضعيت ا سيله نقليه تهيه كرده اند     در موردو شده و كاربراني كه قبل از تاريخ هاي ذكر 

ستي مبني بر برقرا نيز  ستان  ي روابطردرخوا درو دارد خوبا كارخانه هاي توليدي خودروهاي خود در جهت اطمينان از نوع ا

شتري را      تدوين گرديد ضوع براي توليدكنندگان كار بي شد كه هر كاربر خودرو با كارخانه تماس بگيرد اين مو . اگر قرار با

                                            

 
١٦ -T.F.L (Transport For London) 

١٧- VIN (Vehicle Identification Number) 
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ا هناســايي اين دســته از وســايل نقليه توليد شــده بســيار آســان بود. آنايجاد مي نمايد. براي برخي از توليدكنندگان شــ

روش  ايناســتاندارد يورو را از طريق پســوند شــماره پالك خودرو شــناســايي مي نمودند. بســياري از توليدكنندگان به  

صورت گرفته بودند     ست  سخگوي درخوا ستان حدود   پا شور انگل خودرو  50,000. به عنوان مثال در بازار خودروهاي ون ك

  ها فوردهاي ترانزيتي بودند.دستگاه آن 10,000با اين شرايط وجود داشت كه حدود 

صاحبان خودروهاي   ستانداردهاي  مذكور حمل و نقل لندن به  مورد اين اميد را داده اند كه بتوانند خودروهاي خود را به ا

  برسانند. انتظار

  باشد:زير مي ي به شرحفرايند تجهيز وسايل نقليه به فيلتر ديزل

  شركت حمل و نقل لندن درتهيه شده با توجه به فهرست   DPFخريد و نصب يك فيلتر  •

   DPFجهت بررسي ميزان انتشار دود و شماره فيلتر  18مراكز كنترل كيفيت درخودرو  بررسي  •

بت ث به منظور اين گواهي رانمايد و كم انتشاري آاليندگي را صادر ميپس از آن اين مركز براي خودرو گواهي  •

 در بانك اطالعات شركت حمل و نقل لندن ارسال مي نمايد.

شوري        سوخت خود در بانك اطالعاتي ك شند مي توانند با تغيير نوع  سايل نقليه اي كه داراي تبديل كننده گازي مي با و

ــد    ــار تعيين ش ــايل نقليه ديزل به عنوان تنها گروه هدف در منطقه كم انتش ــند. وس ــته باش ــور داش جه ه اند، در نتيحض

  خودروهاي ياد شده در باال تحت تاثير مناطق كم انتشار آلودگي هوا قرار نخواهند گرفت.

سن آن     شان باالتر از  ستانداردهاي خودروهاي شند)     كاربراني كه ا صب نموده با شد (به عنوان مثال موتورهاي جديد ن ها با

بت نام خودروي خود اقدام نمايند. اين واقعيت كه طرح مناطق مي توانند به صورت جداگانه با اسناد و مدارك نسبت به ث   

شار آلودگي شهر لندن به صورت خودكار نظارت مي شود باعث مي شود تا كار با بانك اطالعاتي وسايل نقليه به         كم انت

  نسبت اجراي نظارت دستي راحت تر شود.

  بروزرساني 3.4

سد به نظر مي ساني     ر سه مي خواهد يك طرح بروزر شته   ٢NOو  xNOو  PMبا هدف قراردادن آالينده هاي كه فران دا

شد. همان طور كه در بخش   ساني براي آالينده       2-2-3با ضر طرح مجوز بروزر شد در حال حا ست   PMگفته  را در د

سي   صورت      اما  دارندبرر ست. همان طور كه در طرح لندن هم اين كار  صوص به اجرا در نيامده ا هنوز طرحي در اين خ

ست  گرفت  شار آلودگي هوا  الزم ا ساني  برودر طول اجراي فازهاي مختلف مناطق كم انت سد  رانجام پذيرد. به نظر ميزر

شار،  اولين  در ساني آالينده  مرحله اجراي طرح مناطق كم انت شود. در   انتخاب ايا ايتاليلندن  PMطرح مجوز بروزر و اجرا 

                                            

 
١٨ -VOSA (the annual vehicle inspection agency) 



 

 

   

     

                                                                            44   

 

 

 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

ساني آالينده هاي   سنگين مورد نياز مي    براي xNOو  PMفاز دوم هم بروزر سايل نقليه  ستانداردهاي     و شايد با ا شد ( با

  يوروي باالتر و يا طيف بيشتري از وسايل نقليه).

  PMبروزرساني آالينده  3.4.1

تن)، و  2/1ز ا طرح بروزرساني لندن براي وسايل نقليه و ون هاي سنگين (بيش پياده سازيبا  رسد كهاينطور به نظر مي

سبك تر   يتاليايي براي طرح ا سايل نقليه  صدور مجوز كيفيت  اجراي تن)،  2/1(زير  و شته  طرح جديدي براي  لزومي ندا

شد  ضوع يك مزيت خوب ب با سوب مي راي اجراي اوليه طرح. اين مو صوالت    ها مح سيعي از مح گردد كه در آن طيف و

هاي شــد. اين موضــوع هزينهخواهد  در كاربران براي پذيرش طرح باشــند و باعث ايجاد مقاومت كمتر داراي مجوز مي

شار و هاي اجراي مناطق كمبنابراين هزينه .دهدكاهش مي هم براي توليدكنندگان و هم براي مقامات صدور مجوز را   انت

اوليه  ٢NOكشور فرانسه نسبت به طرح لندن عدم افزايش در     مورد تفاوت نظر. تنها خواهد دادبروزرساني را نيز كاهش  

مي باشد. با اين حال اين تغيير بايد با دقت هرچه تمام تر و  ٢NOافزايش  %30ر طرح لندن داراي در حال حاضباشد. مي

كامال قانوني انجام شــود تا بر خالف قوانين اتحاديه اروپا نباشــد. پس از مشــاوره هاي مختلف طرح لندن نيز به ســمت 

شد. طرح ايتاليايي     ٢NOآالينده  سوب  ستم فيل   اعتقاد گرايش پيدا نمود كه اين راه خود يك كمك مح سي تر به اجراي 

برسد. از اين   %30همه وسايل نقليه به   xNOدر گازهاي خروجي  ٢NOندارد اما نياز است تا ميزان آالينده   DPFكامل 

ست. به عنوان  ا مورد نظربراي وسايل نقليه سبك تر   طرح لندن براي وسايل نقليه سنگين تر و طرح ايتاليايي   اجراي رو 

ورد ميك نظريه نياز است تا همه آالينده هايي كه توسط استانداردهاي يورو هدف قرار گرفته اند براي بروزرساني ها هم 

ــوئد انجام پذير DPF(حداقل يك فيلتر  توجه قرار بگيرند ــور سـ فت اما مي تواند اين كار را انجام دهد). اين كار در كشـ

هنوز هيچ مجوز رسمي براي آن منتشر نشده است. با اينكه مجوزها بايد توسعه و پيشرفت داشته باشند اما اين به عنوان         

 شود.روش توصيه نمييك 

  xNOبروزرساني آالينده  3.4.2

 را كاهش دهند: xNOها توسعه يافته اند كه مي توانند آالينده هاي نوع از بروزرساني 3در حال حاضر 

را كاهش مي  xNOو  PMبراي استانداردهاي يوروي پايين تر مقادير آالينده هاي  DPFبرخي از فيلترهاي  •

كاهش مي دهند و مي توانند  %30را تا  xNOوجود دارد كه آالينده  DPFنوع فيلتر  3دهند. در حال حاضر 

مورد منفي آن كاهش از  3يورو  به 1باعث افزايش يك استاندارد يورو در وسايل نقليه سنگين شوند، از يورو 

  مي باشد. 4به  5يورو 

اوليه و در ميزان  2NOغير پالتيني نيز باعث كاهش و يا عدم افزايش در آالينده  DPFهمچنين فيلترهاي  •

 ) با جنس فلزي و يا آهن)FBCمي شوند ( به عنوان مثال كاتاليزور سوخت ( xNOآالينده 
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(بازخورد اگزوز) را  EGR( كتاليزور كاهنده انتخابي) دارند و يا  SCRبا  DPFسيستم هايي كه تركيب فيلتر  •

 شامل مي شوند.

هر دو نوع اول و سوم براي وسايل نقليه سنگين موجود مي باشد. نوع سوم براي سيستم ها داراي هزينه باالتر مي باشد. 

ستم ها بتوانند باعث كاهش هزين      سي سد كه اين  ضر بعيد به نظر مي ر  xNOكاهش قابل توجه آالينده و ه ها در حال حا

  در وسايل نقليه سبك شوند.

در حال آماده ســازي مي باشــد، يكي در ســطح اروپا و ديگري زير نظر طرح  xNOدر حال حاضــر دو طرح بروزرســاني 

VERT      ساني آالينده سنگين) و در نظر گرفتن بروز ر سايل نقليه  ساس طرح مناطق كم  xNO(هردو براي و شار بر ا  انت

  انگلستان.

در حال  ENYو  MOVE DGاز طرف  PMو  xNOدر اروپا حمايت از توســـعه مجوزهاي بروزرســـاني آالينده هاي 

بر روي بروزرســاني مشــغول به  UN-ECE working group٢٩افزايش مي باشــد. در ســطح علمي يك گروه با نام 

شد كه اين موضوع را تبديل به قانون نمايند. اما براي   سعي  5و  4تحقيق مي باشند. در ابتدا با كار بر استانداردهاي يورو   

  نيز تمديد شد. NOxو  PMو آالينده هاي  3و  2استانداردهاي يورو 

  گروه هدف به شرح زير وجود دارد: 5

  PMكاهش آالينده  •

 اوليه 2NOو عدم افزايش در آالينده  PMكاهش آالينده  •

 xNOو كاهش آالينده  PMكاهش آالينده  •

 xNOكاهش آالينده  •

 را كاهش مي دهد. xNOو هم آالينده  PMكه هم آالينده  DPFفيلترهاي  •

و اغلب به عنوان بخشي از آزمايش طرح اجراي  اجرا شدهبه صورت گسترده در اتوبان ها و جاده ها    VERTطرح مجوز 

 PMها در حال آماده سازي يك طرح مجوز كامل براي آالينده هاي  آن مي شود.  شناخته مناطق كم انتشار آلودگي هوا  

 رسد.به پايان مي 2011ه در پاييز سال مي باشند ك xNOو 

و در حال  ايجاد كند چارچوب هاي مناطق كم انتشار  را بر پايه  "xNOبروزرساني  "كشور انگلستان در نظر دارد تا طرح   

سنجي و برر    ضر اين طرح در مرحله امكان  شده ذكر گرديده كه هدف      حا شد. در پيش نويس ارائه  سي مقدماتي مي با

سترش فعاليت ها براي كاهش آالينده   صورت قابل توجهي افزايش در آالينده       ٢NOگ ستان به  شور انگل خواهد بود. ك

٢NO  ١٠را تجربه مي نمايد اما در شهر لندن مشكل افزايش بيش از اندازه براي آاليندهPM .وجود دارد  
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هميشه در دماي پايين موتور كار نمي كند   SCRبه دقت زيادي نياز است، بخصوص كه    xNOي طرح مجوز آالينده برا

ــر    ــدور مجوز براي هر طرح نياز به يك دوره كامل و نظارت دقيق دارد. در حال حاض ــهري). بنابراين ص (در آزمايش ش

شد در دست اقدام نمي  xNOصدور مجوز هيچ طرحي براي آالينده   شنهاد مي  .با در فاز دوم  xNOكه بروزرساني   شود پي

  زمان مي دهد. آنبه سيستم مجوز در جهت تكميل و توسعه  عملاجرا شود. اين 

ــاني         ــبك بروز رسـ ــايل نقليه سـ را به وجود مي آورد كه    دركوجود ندارد، اين   xNOهمان طور كه در عمل براي وسـ

ساني   ضوع جهت توجيه كاهش اثر هزينه يا هزينه         xNOبروزر شد، البته اين مو سنگين مي با سايل نقليه  فقط براي و

ساني   ست و      NOxفايده براي بروزر سبك بوده ا سايل نقليه  ساني  فيلترهاي   و سايل   DPFدر زماني كه براي بروزر و

  .نيز گرددبك مي تواند شامل حال وسايل نقليه س ٢NOنقليه سبك مجوزي وجود ندارد آالينده 

  انتشار آلودگي هواانتخاب اعمال قانون مناطق كم 3.5

  عوامل متعددي مي تواند بر انتخاب اعمال قانون اثر بگذارد:

  تعداد وسايل نقليه •

شد اعمال قانون با تعداد كافي از دوربين هاي نظارتي        سترده تر با شتر و گ سايل نقليه بي هرچقدر طيف و تعداد و

شد كه اگر ون ها    موخواهد بود. در كاراتر  شهر لندن گفته  شمول طرح رد  شدند از  با نظارت  م طرح دوربين مي 

  خودروها به صرفه و موثرتر بود.نظارت بر 

  اندازه منطقه •

 براي اجرا بسيار هزينه بر خواهد بود.به لحاظ تعداد باالي وسايل نقليه  منطقه وسيع

  واقعيت هاي سياسي، نگرش هاي فرهنگي •

شورها   شد، اما در        طرح نظارت با مانند آلمان اجرايدر برخي ك سيار بحث انگيز مي با سي ب سيا دوربين از لحاظ 

ساس انطباق             شتر و يا كمتر، بر ا شورها نظارت بي شتر ك ست. در بي شده ا شورهاي ديگر كمتر به آن پرداخته  ك

  گردد.ن ميوسايل نقليه با قانون تعيي

  انتخاب اقدامات قانوني •

سه،   ست با طرح مناطق كم  نظارتدر خارج از فران شد و به     با دوربين ممكن ا شته با شار هماهنگي ندا  وانعن انت

شاغل ممنوع     دريك جرم  ست م شد فهر صورت اعمال قانون با تحت نظارت قوانين مدني در  تواندمي ، در اين 

 مناطق كم انتشار يا مقامات محلي توسط پليس اجرا شود.

با اين حال در كشور فرانسه همه جرائم رانندگي تحت نظارت قوانين كيفري و اداري مي باشد. البته اين موضوع   

راي ب هزينه ازدحام يا شارژ تراكمي  . ممكن است كه يك سيستم    ارتباطي به طرح نداشته باشد  ممكن است كه  

   .مورد نياز باشداكوپس ميالن)  (مانند لندن وتوسعه ديد نظارتي به دوربين هاي ترافيكي و نظارتي 

  ميزان در دسترس بودن پليس •
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شورها،     ضي از ك ست  در بع ستقيم    مقامات قانوني زماني را براي الزم ا ضور م  مراپليس در نظر بگيرند كه اين ح

افزايش مي دهد. در صــورتي كه در كنار كار روزانه پليس به طور قابل توجهي هزينه هاي مناطق كم انتشــار را 

ش  سايل نقليه و متوقف نمودن آن كه  شد امل كنترل و شار نيز به نيروهاي پليس  ،ها مي با  كنترل مناطق كم انت

 .ايجاد گرددبه نظر نمي رسد افزايش خاصي در حجم كاري اين نيروها  ،شود سپرده

  هاي در دست اقدامديگر طرح •

شامل مجوزهاي      نظارت بر مناطق كم ست  شار آلودگي هوا ممكن ا شارژهاي تراكم، طرح هاي      انت سي،  ستر د

 عوارضي بزرگراه ها يا جاده ها و ... شود.

  جوانب مثبت و منفي از مكانيزم هاي مختلف اجرا:

مي تواند ارزان تر از اجرا و نظارت خودكار باشد ولي اجراي آن هزينه هاي زيادي را در بر مي گيرد.  انساني كنترلاعمال 

شد. همچنين اين احتمال نيز وجود دارد كه     شته با اين احتمال وجود دارد كه اجراي آن به ايجاد هماهنگي كمتري نياز دا

ستفاده از افسران پليس براي متوقف نمودن وساي     پليس براي متوقف كردن وسايل نقليه به زمان احتياج داشته    ل باشد. ا

شدن نقليه مي تواند اين هزينه ها را كاهش دهد (هم در زمان پارك كردن آن خودرو و هم در زمان  شينان).     پياده  سرن

ــان       ــد. همكاري دولت و   ها  تر از متوقف نمودن آن تحويل برگه جريمه به كاربران متخلف خودروها آسـ  به نظر مي رسـ

  استفاده از سيستم برچسب استاندارد مي تواند نظارت دستي را آسان تر نمايد.

شد( اگر        سايل نقليه، نظارت خودكار از طريق دوربين مي تواند مفيد با سترده از و سيع و طيف گ صورت وجود منطقه و در 

صورتي كه اجراي          شود). در  سه قبول  سي در فران سيا ساني  از لحاظ  ستفاده  ان صورت   قانون مورد ا قرار گرفت، در آن 

  نظارت قانوني با دوربين هاي خودكار در جهت افزايش كيفيت هوا مي تواند مفيد باشد.

به عنوان طرحي ديگر، نظارت الكترونيك مي تواند امكان پذير باشد. به عنوان مثال در كشور نروژ، قبل از ايستگاه هاي    

  ل استفاده شده است.اتوبوس و در نقاط مختلف از مركز شهر از اين وساي

ساني  كنترلمي توان از طرح تركيبي  شهرهاي مختلف و هم براي     نيز و دوربين هاي نظارتي ان ستفاده نمود، هم براي  ا

نقاطي كه تعداد كمي دوربين در آن مناطق به كار رفته است. با اين حال براي اجراي چنين طرحي بايد تمام هزينه هاي  

  آن در نظر گرفته شود.

شود باعث كاهش كيفيت هوا در اين مناطق مي    طرح ناهماهنگي كه براي مناطق كم صورت هر  در هر شار انتخاب  انت

ا قوانين ها بشود. براي انتخاب طرح هاي مختلف پيشنهاد شده براي مناطق كم انتشار بايد ميزان انطباق و هماهنگي آن    

  منطقه در نظر گرفته شود.
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  اجرا شده در مناطق كم انتشار آلودگي هوا در سراسر اروپاانتخاب از ميان طرح هاي نظارتي  3.5.1

نظارت مي شـوند، اما دوربين ها و فرسـتنده ها نيز در بعضـي     انسـاني بيشـتر مناطق كم انتشـار آلودگي هوا به صـورت    

  كشورها به كار برده مي شوند.

سوئد، بزرگراهي در اتريش و آلمان نظارت      • شار كشور  ساني در مناطق كم انت شد.   اجراحال در  ان ابع منمي با

  باشد.به اين فعاليت در شهرهاي مختلف متفاوت ميته تخصيص ياف

 به اجرا درآمد ولي در نهايت به سيستم   انساني طرح منطقه كم انتشار كشور هلند در ابتدا به صورت نظارت     •

 دوربين هاي نظارتي تغيير يافت.

 . انساني هستندبيشتر مناطق كم انتشار در كشور ايتاليا داراي سيستم نظارت  •

 :است به شرح زيركه  قرار گرفته است استفادهمورد  انسانيحالت از نظارت  3در كشور دانمارك 

 در ابتدا بازرسان شهرداري  •

 كنترل مي نمايند.در مرحله دوم نگهبانان ترافيك شهر، خودروهاي پارك شده در كنار خيابان ها را  •

در نهايت كنترل و نظارت روزانه پليس. بازرسان شهرداري و نگهبانان مي توانند در مواقع ضروري با پليس     •

 تماس بگيرند.

 طرح منطقه كم انتشار آلودگي لندن و اكوپس ميالن توسط دوربين نظارت و كنترل مي شوند. •

 اتوبوس هاي محلي نظارت مي شود.طرح منطقه كم انتشار نورويچ و آكسفورد به وسيله  •

ي از وســايل الكترونيك هامانند عوارضــي بزرگراه هوا در نروژ نيز تصــميم دارد تامنطقه كم انتشــار آلودگي  •

كنترل و اعمال قانون متخلفاني كه عوارض پرداخت نمي براي استفاده نمايد. البته همانطور كه عوارضي ها   

 د تا از دوربين هاي نظارتي براي منطقه كم انتشار نيز استفاده نمايند.تصميم دارن ،نمايند استفاده مي شود

 نرخ پذيرش 3.5.2

ست بياورد و اجراي    6-4شكل هاي موجود در بخش   ميزان انطباق بااليي كه نظارت دوربين ها در لندن مي تواند به د

ز اجراي طرح منطقه كم انتشار  اطالعات به دست آمده ا  3در برلين را نشان مي دهد. شكل شماره     انساني خوب نظارت 

س    شهر ا سال  آلودگي هوا در  شان مي  2008تكهلم در  ساني بوده و  نظارت دهد. اين طرح داراي را ن سال  ان با  2000در 

  سعه و پيشرفت فراواني همراه داشته است.تو كه البته در سالهاي بعد ضعف هماهنگي مواجه بوده

  استكهلم

يابد. مي    كاهش  %12تا  0,5اســتانداردها هماهنگ شــوند، مقادير آالينده ها بين  در صــورتي كه تمام وســايل نقليه با

  ها در زماني كه هماهنگي كمي وجود داشت انجام گرفته است.نشان مي دهد كه ارزيابي 3شكل 
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  ميزان انطباق با مناطق كم انتشار در شهر استكهلم (رنگ سبز انطباق و رنگ قرمز عدم انطباق را نشان مي دهد) 3.3شكل 

  آلمان

شار كوچكي در مانهايم و يك منطقه بزرگ      شان مي دهند كه منطقه كم انت شكل هاي مختلف نظارتي/ انطباقي آينده ن

نظارت هاي شديد وابسته هستند. با اين حال شواهد نشان مي دهد كه     در برلين وجود دارد. تمامي اين موارد به نوعي به 

  تالش هاي به كار گرفته شده در شهر برلين به دليل وسعت منطقه بسيار بيشتر از منطقه مانهايم بوده است.

ــال  700/306منطقه مانهايم ( با جمعيت  • تحت كنترل قرار گرفت. تا اكتبر  2008نفر جمعيت) از جوالي س

  جريمه نيز براي متخلفان ثبت شد.نوع  19اعداد  2009سال 

جريمه  14480تعداد  2009تا ماه جون ســال  2009نفر جمعيت)، از ماه فوريه ســال  990/396/3برلين (با  •

 عدد مربوط به وسايل نقليه خارجي بود. 9048د كه از اين تعداد توسط پليس صادر گردي

شتوتگارت ميزان انطباق پذيري بين    6بر طبق نظر سنجي در برلين،   براي وسايل نقليه   %99-95شهر در منطقه رور و ا

 براي وسايل نقليه تجاري (كاميون ها و ون ها) نشان داده اند. %93-85مسافري و 

زماني مي توان مورد بازبيني و نظارت قرار داد. اين نظارت زماني ســـودمند خواهد بود كه برآوردها  نرخ پذيرش را در هر 

شند.       شته با شار آلودگي هوا دا صورتي كه حكايت از كاهش تاثير در كيفيت هواي مناطق كم انت شيوه ب از نظارت در   ه 

ــود ميزان انطباق را مي توان به طور دائم مورد برر  ــتفاده ش ــخودكار اس ــكل س ــهر لندن ميزان  8ي قرارداد. ش براي ش

ــان       قبل از اجراي واقعي مناطق كم پذيري زودتر از موعد راانطباق ــار آلودگي هوا نش مي دهد. در واقع كاربران  انتش

  ي انجام دادند.يريزي هاراي طرح، برنامهوسايل نقليه براي اج
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  جرائم صادر شده براي وسايل نقليه بدون برچسب استاندارد در شهر برلين 3.4شكل 

  كشور هلند

شور هلند تفاوت تاثير دوربين           شهرهاي ك سه با ديگر  ستردام در مقاي شهر آم اي هسرعت باالي انطباق و هماهنگي در 

ــانينظارتي با نظارت  ــيوه هاي اج  انس ــتي ش ــان مي دهد. نظارت دس ها انرايي متفاوتي دارد كه در مباحث زير به را نش

 ين شهر ا ،  انطباق پذيري باالترهادر نظرگرفتن معافيته شهر آمستردام نشان داد كه با    پرداخته مي شود. همچنين تجرب 

  شود. به داشتن وسايل نقليه پاك تر نميلزوما منجر 

  دريافت و به شرح زير آورده شده است. 2010سال  اطالعات ميزان انطباق در كشور هلند از منابع متعددي قبل از

در طي سه هفته از دو ماه سپتامبر و اكتبر  كه انتشاردر مناطق كم ميليون يورو جريمه 0,5آمستردام: ميزان  •

يورو جريمه  150راننده كاميون به ميزان  3000ثبت شده است. از زمان استفاده از دوربين هاي نظارتي حدود 

  خودرو كه روزانه وارد آمستردام مي شدند جريمه شده اند. 7000دستگاه خودرو از  150د شده اند. تعدا

 قبل از اجراي دوربين هاي نظارتي:

  از كاميون ها محدوديت را قبول نمودند. %80در دن بوش در حدود  •

 از وسايل نقليه طرح را قبول نمودند. %91در شهر آيندهون حدود  •
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 بوده است. %77وها طرح را رعايت نمودند كه اين عدد در سال قبل از خودر %85در شهر تيلبورگ  •

 كاهش پيدا كردند. %0,6به  %6از  2كاميون هاي داراي استانداردهاي قبل از يورو  •

 افزايش پيدا كردند. %43به  %39از  DPFو فيلتر  3و يورو  2كاميون هاي داراي استاندارد يورو  •

 طبق با استانداردها نمودند.من از خودروها خود را %77در شهر بردا  •

تحقيق نقطه به نقطه اي را در خصوص نرخ نظارتي   Milieudefensie periodicallyيك تشكيالت غيردولتي به نام  

شار آلودگي هوا انجام داده كه بر طبق آن   سياري لزوم اجرا مي بر مناطق كم انت  . همچنين مشاهده كردند كه يابندموارد ب

سال  سي هاي       %20حدود  2009 از ماه ژانويه  ستر ستانداردهاي يورو را رعايت نكردند. تعداد جاده ها و د از كاميون ها ا

  انتشار قرار گرفتند  به شرح زير مي باشد:ي به مناطق صنعتي كه در منطقه كممحل

  جاده دسترسي صنعتي ماستريخت 24جاده از  14 •

 جاده در روتردام 100جاده از  33 •

 در اوترخت جاده 150جاده از  43 •

 جاده در بردا  44جاده از  16 •

 جاده در تيلبورگ 38جاده از  12 •

 جاده در آيندهون 74جاده از  20 •

سال     شور هلند در  سال هاي     2009گزارش نظارتي ك شان داد كه ميزان پذيرش و انطباق بين  افزايش  2009و  2008ن

ست. بين   سنگين تا نيمه دوم    %75تا  60يافته ا ستانداردها   2008سال  از وسايل نقليه  ، اما در نيمه اول شدند  سازگار با ا

شهرها افزايش يافت، تعداد     %85تا  80اين رقم بين  2009سال   شد. همان طور كه تعداد دوربين هاي نظارتي  گزارش 

ســت ا الزم به ذكركاركنان اجرايي هم كه  براي بخش نظارت و اعمال قانون مورد اســتفاده قرار گرفتند، افزايش يافت. 

سيدن به تطابق كامل و پذيرش     كه تعداد معافيت شد. در صورت ر از طرف  %100هاي كمتري جهت ارائه در نظر گرفته 

 .يافتخواهد  بهبود  3g/mµ 0,05 حدود 10PMو   3g/mµ 0,1حدود  2NOكاربران، ميزان غلظت آالينده 

  وسايل نقليه خارجي 3.5.3

سايل نقليه خارجي   شرفت چنداني  نظارت بر و شته پي ست ندا صورت ا ساني نظارت  اجراي . در  سايل نقليه خارج ان ي هم ، و

  يه خارجي نيزوسايل نقلبراي وجود دارد  انسانيكه نظارت  زمانيبايد مانند وسايل نقليه داخلي از برچسب استفاده نمايند. 

ــيله برگه هاي جريمه       مي توان  گيري هاي ديگر و يا توقف آن   پي     و ديگر نيازي به   را انجام داد اعمال قانون   به وسـ

انتشــار ماروپا به مناطق ك دوربين انجام مي پذيرد، طبق قوانين اتحاديهنمي باشــد. در نقاطي كه نظارت با  وســيله نقليه

ــتانداردهاي    يآلودگ ــايل نقليه خارجي را در مناطق خود ثبت نام نمايند (حتي زماني كه اسـ ــده تا وسـ هوا اجازه داده شـ
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ستفاده نمود. مانند كاري كه    آاليندگي وسايل  نقليه خارجي در بانك اطالعات ملي آن كشور موجود نبود مي توان از ان ا

  در شهر لندن انجام شد).

در حال حاضر دسترسي گسترده اي به بانك اطالعاتي وسايل نقليه در اتحاديه اروپا ( مانند استانداردهاي آاليندگي، سن        

ــايل نقليه و ...) و يا اعمال  ــلي براي جرائم  4. قانون هاي غير جزايي و يا جرائم خفيف رانندگي وجود نداردوس گروه اص

  وسايل نقليه خارجي وجود دارد.

  موافقت نامه هاي دو جانبه، كه در حال حاضر بين بسياري از كشورها وجود دارد. •

ــهر لندن از مكان هاي انتخاب  معوقاتاز طريق آژانس جمع آوري  • ــي ( براي مثال ش ــوص ي پاركينگ اروپا خص

 استفاده مي نمايد)

• 19Ereg       سازمان شد. هدف آن تبادل اطالعات بين  سايل نقليه در اروپا مي با  هايانجمن ثبت رانندگان و و

شد. اين انجمن        سر اروپا مي با سرا سايل نقليه در  شامل     25ثبت و ضو دارد،  شورهاي اتحاديه اروپا و   اكثرع ك

 صورت موردنياز  در آنمذاكرات و تهيه نرم افزارها و بانك هاي اطالعاتي  تهيه قراردادها،انجام سوئيس و نروژ.

پذيرفته است. اين بدين معني است كه در حال حاضر امكان جستجو در خصوص وسايل نقليه در سيستم وجود         

 د.دار

سايل نقليه ممنوع الورود و يا خارج از   • سير طرح با در نظر گرفتن و ضر در نقاطي كه دوربين هاي  ، در حم ال حا

با اين  ارد.وجود د نيز ه اروپا نيســتندنظارتي نصــب هســتند امكان ورود براي وســايل نقليه كه متعلق به اتحادي

ي برا طرحيحال در بيشــتر كشــورهاي داراي مناطق كم انتشــار آلودگي هوا كه غير اتحاديه اروپا مي باشــند، 

 .نشده است در نظر گرفتهوسايل نقليه خارجي 

همان طور كه در باال گفته شـــد، تحت قوانين اتحاديه اروپا ثبت وســـايل نقليه خارجي در مناطق كم انتشـــار  •

 مشكلي ندارد.

ساس روش هاي پليس (  • سائل براي بر ا شار نمي   معموال ) اين موارد جدي جنايي م شمول طرح مناطق كم انت م

 .شوند

باشد. اقدام و يا پشتيباني اتحاديه اروپا براي نظارت بر مناطق    امرگسترش اين   شايد اقدام اتحاديه اروپا بهترين راه براي 

سال ها درخواست شده است. قانوني در اتحاديه اروپا در حال آماده سازي مي باشد كه طبق         طيكم انتشار آلودگي هوا  

  داده شده است. مجوزجرائم جنايي جهت محدود كردن  آن به نظارت مرزي

                                            

 
١٩- Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities 
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سي به           ستر سان تر خواهد بود. با توجه به عدم د سنگين تر، نظارت آ ضاي توافقنامه هاي دو جانبه و تعيين جرائم  با ام

ساني بانك اطالعات وسايل نقليه، در هنگام نظارت   سان تعيين هويت كاربران و رانندگان وسايل نقليه   ان ر خواهد بود. ت آ

هاي جمع آوري بدهي مي توانند مي باشند، آژانس نرخ جرائم در آن باال كه در مناطق كم انتشار آلودگي هوا نظير لندن، 

شهر لندن در هر هفته در حدود       شار آلودگي هواي  ستن از ميزان جرائم كمك نمايند. در منطقه كم انت -20در جهت كا

همراه با ثبت در  ايييورو جريمه جز 40جريمه توسط وسايل نقليه خارجي پرداخت مي شود. در كشور آلمان اين رقم      40

ست، البته برخي از آن ها       . متخلف خواهد بود گواهينامه راننده ساكنان خارج شهر ا شتر جرائم مربوط به  در شهر برلين بي

بنابراين  مايندنميبه طور مداوم از مناطق كم انتشار استفاده    به اجبار مي باشند. برخي از ساكنان برلين    نيز اتباع خارجي

  تا وسايل نقليه خود را با قوانين و استانداردهاي مناطق كم انتشار تطبيق دهند. سعي مي كنند

ستا  صوال    نا سايل نقليه خارجي ا ساس اطالعات  بداردهاي آاليندگي و صات خودرو      ثبتر ا شخ شده از آنها در دفترچه م

سيله نقليه بايد مدا         سترس نبود راننده و شود. اگر اين مدارك در د سايي و احراز مي  شان دادن  شنا و  مرعركي را براي ن

  آاليندگي خودرو ارائه دهد. براي مثال در كشور آلمان اين عمل انجام شده است.

  جنبه هاي سياسي 3.6

ساعدت     شار آلودگي هوا بدون كمك و م سعه ياب       مناطق كم انت شود و يا تو سي نمي تواند اجرا  سيا سئوالن  را اين د، زيم

گونه طرح ها را اجرا و يا متوقف مي نمايند. يك سياستمدار قهرمان مي تواند   سياسيون هستند كه با تصميمات خود اين     

سي تمركز خود را بر محافظت از         سيا صورتي كه يك نماينده  سان تر نمايد. در  شار آلودگي هوا را آ اجراي مناطق كم انت

سالمندان  زندگي كودكان سي مثبت و قوي براي      و  سيا ضوع مي تواند يك بحث  م راه اندازي مناطق ك بگذارد، اين مو

انتشار باشد. در طرف ديگر مردان سياسي نيز هستند كه به راحتي تسليم مي شوند و بحث هايي را به ميان آورند كه با         

شار كوچك تر و يا مجزا  از هم،         سليم شدن و شكست تفاوتي ندارد. به عنوان مثال معافيت هاي بيشتر، مناطق كم انت ت

ــعيف تر و غيره. تمامي اين ايده ها   اجراي زود و يا ديرتر از ــتانداردهاي ض موعد طرح هاي اجراي اين مناطق، تعيين اس

مي تواند از طريق مشاوره انتقال يابند. بهتر است مشاوره ها و همفكري ها به صورتي باشد تا به توسعه و كيفيت اجراي       

  بهتر مناطق كم انتشار آلودگي هوا آسيبي وارد ننمايد.

  اسي از سراسر اروپاتجربه هاي سي 3.6.1

تجربه هاي سياسي در اروپا متنوع مي باشند و در اين بخش سعي شده قسمتي از اين تجربيات آورده شود. همانطور كه         

دوباره براي اين  2004اجراي منطقه كم انتشار آلودگي هوا در شهر لندن در سال    وعدهشهردار لندن با   تر اشاره شد  پيش

گزارش هاي منفي در رابطه با منطقه كم انتشار شهر لندن دريافت شده است. با اينكه     كمي تعداد سمت انتخاب گرديد.  

به عنوان شهردار لندن انتخاب شود اما دليل انتخاب نشدن وي اجراي صحيح      2008آقاي لوينگستون نتوانست در سال    

ست   شهردار محافظه كار بعدي  طرح يا نادر شد را   تري  گيرانهسخت طرح اجراي اين مناطق نبود.  شامل ون ها مي  كه 
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

ميالدي موكول نمود. در صورت جلب حمايت دولت براي منطقه   2012به سال   2010به دليل بحران اقتصادي  از سال   

  خواهد بود. xNOكم انتشار آلودگي هواي شهر لندن، برنامه ريزي ها براي اجراي فاز بعدي با محوريت آالينده 

براي كاميون ها اجرا شده است، با برگزاري يك كارگروه كه در آن مقامات دولتي، محلي و فقط   در كشور هلند كه طرح

  شركت هاي اصلي حمل و نقل حضور داشتند با پياده سازي طرح مناطق كم انتشار موافقت گرديد.

هاي ته در شــهربروزرســاني ناوگان هلند، اجراي طرح تداركات بهبود ياف بهبراي تريلي ها نيز، توافق شــامل كمك هاي 

سي     طمنا سيا شار آلودگي هوا، موافقت نامه هاي  شار و    الزمق كم انت سازي طرح هاي مناطق كم انت قبل از اجراي پياده 

  شد.جاده ها ميبراي مناطق شهري و نه مناطق صنعتي و يا  تنهامناطق كم انتشار  طرح اجراي

ن توسط  آراجع به  تصميم گيري گيرد كه صورت مي هوا كيفيت بهبود در خصوص   ياقداماتبطور معمول  در كشور آلمان 

شهري   براي آن برنامه ريزي ، الندر شد شهر اجرا   شود و در انجام ميتوسط مقامات  . همين موضوع گاهي باعث  خواهد 

شار آل        صميم گرفت تا طرح مناطق كم انت شهر مونيخ ت ست. به عنوان مثال  ا دگي هوا را اجرواختالف نظر ها هم بوده ا

نمايد اما ســـازمان زمين منطقه باواريا موافقت ننمود. تنها پس از يك چالش بزرگ قانوني توســـط يكي از شـــهروندان 

ــهر    ــاري به ش ــوي ديگر، منطقه كم انتش ــد. در س ــهر پياده ش مونيخي اين طرح مجوز اجرايي گرفت و طرح در اين ش

كه در   21ي در اين خصوص وجود دارد. مانند ساله  مثال هاي ديگر  در نوردرين وستفالن تحميل شده است.    20دينسالكن 

آن مديريت زمين ها (مقامات محلي) نياز دانستند كه طرح منطقه كم انتشار بايد در اين شهر پياده سازي شود اما شهردار 

سگا      شهر فرايبورگ در منطقه بري سرباز زند. در  شهر تالش كرد تا از اين كار  ستند تا منطقه كم ان  22اين  شار در  نياز دان ت

اين شهر بر خالف تصميمات شهردار اين شهر پياده سازي شود. شهردار اين شهر براي اجراي اين طرح منابعي در اختيار 

صوص مقادير تعيين   مجريان قرار نداد اما مقادير زيادي از معافيت ها را براي رانندگان در نظر گرفت. مقامات الندر در خ

سوي اتحاديه ا   شند.     شده آالينده ها از  سيون اتحاديه اروپا مي با سخگويي به كمي سئول پا از جنبه  نكات زير برخي روپا م

  هاي مختلف مشاهده شده را نشان مي دهد:

ــت. با اين حال افكار عمومي،به طور كلي مثبت بو جنبه هاي اجراي طرح   در برخي از موارد مانند برلين   •  ده اسـ

مي دهند.  گزارش از روند كسب و كار و صنعت حمل و نقل را  امه ها و جرايد شكايات و نقد هايي روزن ،مقاالت

ــار  نســبت بهواقعيت اين اســت كه برخي اوقات كيفيت هوا  ي مدچار افت زمان قبل از اجراي مناطق كم انتش

شار          صورتي كه مناطق كم انت سلما با اقداماتي كه انجام پذيرفته در  شرايط آب و هوايي م شود. اما با توجه به 

  شد كمكي به كيفيت هوا نيز نمي شد.اجرا نمي 

                                            

 
٢٠ -Dinslaken 
٢١ -Saale 
٢٢- Breisgau 
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 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

شين و بدنه تجاري آن ها (مانند     • شگاه هاي ما شار آلودگي هوا    )  IHKدر آلمان، با شان به مناطق كم انت نگاه

شانند         شار آلودگي هوا را به دادگاه بك شين تالش كردند تا تعدادي از مناطق كم انت شگاه هاي ما ست. با منفي ا

ت موارد آن نادرسكه  ندپيروزي نرسيدند. باشگاه هاي ماشين گزارشي را تهيه نموداما هنوز در هيچ دادگاهي به 

ا مناطق كم انتشار تاثيري بر كيفيت هو  به كار ضعيف بود و در آن اشاره شده بود كه آغاز   و بر اساس فرضيات   

يزي شده اند را  تعدادي از مناطق كم انتشار آلودگي هوا و ديگر مناطقي كه برنامه ر  IHKنداشته است. شركت    

فشار گروه هاي مختلف سياسي در     است  با ارائه تعداد معافيت هاي زياد تحت تاثير قرارداده است. الزم به ذكر 

 اين طرح اي جز پياده سـازي ز سـياسـتمداران مي گويند كه   چاره  اين خصـوص نمي باشـد. در برخي موارد ني  

 مناطق بر اساس قوانين اتحاديه اروپا ندارند.

ــازي      در من • ياده سـ بادن ورتمبرگ اجرا و پ قه  هاي محبوب       طرح ط نه  غاز جز گزي ــار در آ ناطق كم انتشـ م

ســياســتمداران و مقامات اين منطقه نبود، اما چاره اي ديگر جز اجراي اين طرح نيز وجود نداشــت. با اين حال 

ست كه مقاالت من    شد. گفتني ا شده در مطبوعات   تنها افزايش كيفيت هوا از اثرات اجراي اين طرح ديده  شر   ت

 .داشته اند ديد نسبتا مثبتيپس از اجراي طرح 

شور آلمان   • شده اند. به عنوان مثال ليبرال ها اغلب مخالف مناطق كم    نظرات  در ك سيم  به احزاب مختلفي تق

 انتشار آلودگي هوا هستند.

ــار ن  • ــمت هاي مختلف دولتي تمايلي به اجراي مناطق كم انتش ــياري از قس  ها موافق انجام اقداماتدارند. آنبس

 هستند كه اصوال تاثيري بر روي كيفيت هوا ندارند. يديگر

هاي انجام گرفته براي اجراي مناطق كم انتشار، تاثير و  همچنين ديدگاه هاي سياسي مي تواند بر ميزان تالش   •

 اعتبار آن ها اثر بگذارد.

شور ايتاليا، كه در آن آلودگي     شمال ك ست يافتند كه طي آن طرح مناطق     10PMدر  ست، اين مناطق به توافقي د باال ا

 كم انتشار با انجام اقداماتي در جهت تشويق مردم و با هدف قراردادن تمام وسايل نقليه پياده سازي شود.

اطق من از مناطق همجوار كه داراي يرا خاطر نشان مي سازد. كاهش پتانسيل رقابت  "ايمني در تعداد"اصل   موضوع  اين 

شعار         شتر با  سي بي سيا شار نبودند و افزايش موافقت  ست. در اي  اين از جمله "همه انجام دهند"كم انت تاليا اقدامات بوده ا

ســاعت در روزهاي زمســتان)  6در نظر گرفته شــده و همچنين محدوديت زماني كم ( به ميزان بااليي ميزان معافيت ها

شتر ط  ست.    باعث پذيرش بي شده ا سوي  رح  شته    از  شار اطالعات واكنش هاي منفي مردم را به دنبال دا ديگر عدم انت

  است. خصوصا در زماني كه نادانسته براي ورود به مناطق كم انتشار جريمه شدند.
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  گزينه هاي چارچوب هاي مناطق كم انتشار   4

نقليه باشد. طرح پياده شده در   در فرانسه در نظر دارند تا طرح همانند طرح پياده شده در كشور آلمان، شامل همه وسايل      

 2از استاندارد يورو   ( كشور آلمان به حدي خوب و با برنامه بود كه مي توان آن را با شهرهايي در ابعاد مختلف اجرا نمود  

ا نيز هديزل، راه هاي پيشــگيري از آاليندگي آن. به دليل تفاوت در ذرات قابل انتشــار در بنزين و  )براي ديزل 4تا يورو 

فاوت اســت. به اســتثناي وســايل نقليه قديمي بنزيني كه اغلب به افرادي كه داراي درآمد پاييني دارند اجازه مي دهد مت

 بوسيله همين خودروهايشان به مناطق كم انتشار دسترسي داشته باشند.

ــوص وجود دارد: امكان دارد  برخي  مانند براي انتخاب چارچوب و قاعده مالحظاتي وجود دارد. دو كليد مهم در اين خص

شوند   نهايتديگر در  طرح هاي سر اروپا    تريلي هايمجبور  سوي ديگر اين نكته  نيز به اين مناطق راه دهند را سرا . در 

  د؟الزم است آن را گسترش دهنلي مناسب است يا مهمي است كه آيا چارچوب تهيه شده براي شرايط فع

  با توجه به چارچوب كشور آلمان نكاتي هست كه در زير به آنها پرداخته مي شود:

ستاندارد        2NOاز لحاظ غلظت آالينده  • ست، تعيين ا شته ا سال ها به دنبال دا كه نگراني هاي زيادي را در اين 

  د خواهد بود.مخصوصا براي وسايل نقليه سنگين سودمن 4يورو 

 .آلمان شد هايمجوزهاي بهينه سازي لندن و دانمارك باعث توسعه و پيشرفت مجوز •

 ي مي باشد.آاليندگي وسايل نقليه ديزل درمانيك مزيت براي  طرح سادگي •

 جنبه هاي ديگر چارچوب ها كه ممكن است مفيد باشد عبارت است از:

و پياده سازي مناطق كم انتشار برداشته شود را بازگو مي كه بايد براي اجرا را هايي كشور هلند  قدمنقشه  •

  شامل ارزيابي كيفيت هوا نيز مي گردد. و همچنين نمايد

 براي كساني كه نيازمند هستند مفيد خواهد بود.اشاعه اطالعات و مشاوره  •
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  تاثير كيفيت هوا 5

صه به تاثيرات مناطق   شار پرداخته مي  در اين بخش به طور خال ست   كم انت زئيات جاند آمده انتها هايي كه درشود. پيو

شتري را با منابع كل بخش ارائه مي ده  شده در اين گزارش  نبي شار  در زمينه د. اطالعات ارائه  هزينه هاي منطقه كم انت

ست كه قبل از تاريخ فوريه   ست،    2010ا شده ا شده از    اي گزارش منتشر  به همراه اطالعات و گزارش هاي اخير منتشر 

 مي باشد. موجود ن و برلين و رور آلمانلند

شده از ارزيابي هاي پس از اجراي طرح    شد، اطالعات اخذ  ست. با توجه   به دست آمده به جز چند مورد خاص كه گفته  ا

متفاوت هســتند. هر وضــعيت و راهبرد براي مناطق كم  ها نيزآن به تفاوت مناطق كم انتشــار، منابع، روش ها و جزئيات

  ت جداگانه مورد بررسي قرار بگيرد.به صور انتشار بايد

شار را نمي توان با اثرات مناطق   طرح با توجه به تفاوت ناوگان و نوع اجراي در مناطق مختلف، اثرات يك منطقه كم انت

  ديگر مقايسه نمود. با اين حال همه اين مناطق افزايش در كيفيت هوا را گزارش نموده اند.

تاثير قابل  5.٢PMو  ١٠PMبحث گفته شــد، كاهش ذرات ديزل به نســبت كل آالينده هاي همانطور كه در مقدمه مورد 

سان ها دارد   توج سالمت ان شتر از آالينده   2.٠PMو  5.٢PM. آالينده هاي هي در  بر مناطق  ١٠PMو ذرات دوده خيلي بي

ــار اثر ميكم  ــيار زيادي بر روي  گذارند (انتش ــين ها كه تاثير بس اين ارزيابي ها بر روي آالينده هاي خروجي اگزوز ماش

و  ٠PM.٢No ،2به نسبت آالينده هاي   5.٢PMو  ١٠PMسالمت انسان ها دارد انجام گرفته است).  غلظت آالينده هاي    

  دوده تاثير بيشتري بر غلظت آالينده هاي منطقه اي مي گذارد.

صدا، ترافيك و آالينده    ي در قابل توجهكاهش  شار آلودگي هوا   ٢COسر و  شده اند. يكي از  در مناطق كم انت گزارش ن

در عمل كاهش ترافيك مشــاهده نشــده اســت. اســتثناي اصــلي اين  كه بودهاهداف مناطق كم انتشــار كاهش ترافيك 

صورت        شد كه طرح آن به  شهر ميالن مي با ضوع هم  شد. هدف     طرح جريمه و تركيب آن بامو شار اجرا  منطقه كم انت

ست آ  تواماناين دو تاثير  كه اين طرح كاهش ترافيك و آلودگي هوا بود شد كه     مبه د ست مي با شواهدي در د شان  ند. 

ــهر مونيخ تعداد اتومبيلدهد مي ــيده اســت.كمت هايدر ش ــت باعث ترافيك كمتر در  ري به ثبت رس اين خود ممكن اس

شو  صورت خا  مونيخ يا هر منطقه ديگر  ست. البته همه اين  د. اما اين موضوع هم به  شده ا  ها را بايد با توجهص گزارش ن

  ميالدي سنجيد. 2009تصاد در سال به وضعيت اق

اندازه و شكل مناطق كم انتشار آلودگي هوا بر كيفيت هوا تاثيرگذار هستند.     هدف،استانداردهاي آالينده ها، وسايل نقليه   

  نمايد.كيفيت هوا بازي مي درهرها، نقش تعيين كننده اي موقعيت و كيفيت هواي ش

  اند. در زير هر كدام از راه ها با نقاط مثبت و منفيشان آورده شده اند:ت هوا را مورد ارزيابي قرار دادهكيفي طريقچهار از 
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شود، اما فقط در      نظارت بر كيفيت هوا: • شود تا تاثيرات واقعي ارزيابي و اندازه گيري  ضوع باعث مي  اين مو

شود (اغلب با         شار نيز بايد در نظر گرفته  سبات  مناطق غير كم انت ستگاه هاي خاص. تاثير آب و هوا و محا اي

سه اندازه گيري داخل و خارج طرح). با اين حال مناطق خارج از   شار نيز  طرح مقاي تحت تاثير اين مناطق كم انت

شند    قرار مي گيرند. مثال اين مور سايل نقليه پاك مي با شوند. ديگر    د نيز و شار وارد مي  كه به مناطق كم انت

ــاختماني را نمي   عوامل از جمله انجام اقدامات مورد نياز براي افزايش كيفيت هوا و يا  مجتمع          هاي بزرگ سـ

 .توان به راحتي از ارزيابي ها جدا نمود

اقدامات بهبود كيفيت هوا براي مناطق غير كم انتشار ممكن است به همان اندازه در خارج از مناطق كم انتشار    

صي كه          شخا ستگاه هاي نظارتي بايد توسط ا ساختماني نزديك اي شود و مجتمع هاي بزرگ  مي  ارزيابيانجام 

ساز       شوند. ارزيابي هاي نظارتي از زمان پياده  سايي  شنا شد ( ي طرح قنمايند  اثير  مانند توي تر و بهتر خواهند 

 متوسط كيفيت آب و هوا)

آب و هوا به طور كلي خنثي مي باشد، اما متكي به عوامل توليد آالينده  كيفيت هوا يا مدلسازي آالينده ها: •

غير قطعي  يكاهش ومقادير اطالعات نظارتي  باها مانند ناوگان وسايل نقليه است. نتايج مدلسازي كيفيت هوا 

وسايل نقليه مي باشد (كليد حاصل از مي باشد . عوامل آالينده ها بر اساس برآوردهاي در تضاد  به دست آمده 

غير قابل اعتماد). براي مثال آن دسته از وسايل نقليه كه داراي استانداردهاي يورو جديد هستند توسط برنامه 

ر حاليكه اغلب در كاهش پيش بيني شده آالينده ها از گيرند، دا مورد ارزيابي قرار نميتست آالينده ه

  .دمشاهده نمي شواستانداردهاي يورو محاسبه مي شوند. با اين حال اين كاهش لزوما در شرايط واقعي شهري 

ــار آاليندگي خودروها:     • ــاس هاي مختلف  اين آزمايش  آزمايش انتش ــتانداردهاي مختلف و     براسـ اسـ

اين خروجي ها براي ارائه عوامل  .شــوندانجام ميســازي زندگي واقعي  بروزرســاني تحت موقعيت هاي شــبيه

 مي باشد و مي تواند مسئولين را در سياست گذاري كمك نمايد. آالينده مورد نياز

سايل نقليه       تركيب ناوگان: • ساني و ستانداردهاي يورو و بروزر سناريوي     درا شار، مي تواند با  مناطق كم انت

شاغل معمولي و يا ناوگا  شد كه به نوبه خود منجر به    م شار مي با ن ملي ارزيابي گردند. اين تاثير منطقه كم انت

 بهبود كيفيت هوا مي شود.

  نتايج كيفيت هوا 5.1

شده در هر دو جدول زير        شر  ست. اطالعات منت خالصه نتايج به دست آمده از ارزيابي هاي مختلف در جدول زير آمده ا

شا   ست كه فقط از مناطق كم انت ست در بقيه      نتايجي ا شده ا ست. مگر در مواردي كه گفته  ست آمده ا ر آلودگي هوا به د

  موارد مدت زمان محاسبه شده يك سال مي باشد. به صورت خالصه:

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

  با اين نتايج مشاهده مي شود كه از تعداد خودروهاي داراي استانداردهاي پايينتر يورو كاسته شده است. 
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املي كه مي توان براي اين بهبود در همه مناطق كم انتشار بهبود كيفيت هوا گزارش شده است. از جمله عو •

ــايل نقليه، تركيب ناوگان عبوري، نحوه انطباق علت و معلول، معافيت به آن ــاره نمود تعداد و نوع وس ها اش

 ها، گزارشات آب و هوايي و توپوگرافي مناطق مختلف مي باشد.

نده            • قادير آالي كاهش در م يافتي  ماري در هاي آ گاهي بر داده  نده   %0به   %13به ميزان   ١٠PMبا ن ، آالي

١٠PM   سياه كاهش   % 0تا  12و متوسط ساالنه بين    %0تا  17بطور متوسط از  %50تا   %11، براي كربن 

  براي اطالعات منطقه اي مي باشد. %15تا  ٥.٢PMو ارزيابي ها براي آالينده 

سازي، غلظت آالينده     • ساس ارزيابي هاي مدل ست. خروجي هاي   -%10تا  %8از  ٢NOبر ا از  NOxبوده ا

ساالنه از     %20تا  %5كاهش از  ١٠PM، آالينده %20تا  0,05% سط  ست.   %10تا  %0,2روزانه و متو بوده ا

ــد: آالينده   ــكل مي باش و  %4,5تا  %3,5به ميزان  ٢٫٥PMارزيابي هاي ويژه براي ديگر آالينده ها بدين ش

  . %58تا  %4در ديزل  PMده نو آالي %15، دوده %9تا  %2,5بين  2.٠PM غلظت آالينده 

كنترل كيفيت هوا (مســتقل از عوامل آالينده) براي مناطق كم انتشــاري بوده كه هم  هبه جز لندن، تنها ارزيابي با صــرف

ست،        سنگين را تحت تاثير قرار داده اند كه در آن آمار و ارقام داخل پرانتز با هم با يك كلمه ا سبك و هم  سايل نقليه  و

ــده به آن منبع (به عنوان مثال  ــبت داده ش ــي از آلودگي  پس از آن اين رقم مربوط به تغيير نس ترافيك) به عنوان بخش

مربوط به ترافيك مي باشد كه در آن نوشته ها به رنگ خاكستري هستند. ارقام به تازگي برآورد شده نيز در دسترس مي 

  باشند.

سط خواهد    • شد و تفاوت در آب و هوا بطور متو درتمامي موارد، ارزيابي هاي قوي تر به زمان مربوط خواهند 

  ي هاي مدلسازي شده با كمتر از يك سال، در معرض عدم قطعيت قرار دارند.بود. اين ارزياب

شت كه اين ارقام هلندي عوامل آالينده     • شده، بايد توجه دا سازي  شند. البته   ٢NOدر جدول مدل جديد مي با

نمي   مي باشد. بقيه موارد به اين صورت 2009و رور سال  2010اعداد و اطالعات برلين و لندن براي سال 

در معرض عدم قطعيت مي باشند. اطالعات و آمار موجود بر اساس عدم    ٢NOباشند بنابراين اعداد آالينده  

 اجراي مناطق كم انتشار مي باشند مگر اينكه قيد شود.

سازمان هاي محيط        • شهرها، وزارتخانه ها و يا  شريات و جرايد  ستناد بوده و از ن اطالعات جداول زير قابل ا

ست گرفته   شهر مونيخ كه      زي ست. به غير از  شده       آن داده هايشده ا شناخته  شگاهي  از يك محقق دان

 بود.دريافت شده 
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  ارزيابي بهبود كيفيت هواي مناطق كم انتشار آلودگي هوا با نظارت بر داده هاي كيفيت هوا 5.1جدول 

 2,5PM كربن سياه 10PM 2NOغلظت ميانگين ساالنه  در سال 10PM هشداررورهاي  

  %14-6 %10تا  6  1)، بنزيني يوروPM(2ديزل يورو 2007برلين 

   %5 %1-2 1)، بنزيني يوروPM(4، ديزل يورو1/1/2010هانوفر 

 1)، بنزيني يوروPM(2، ديزل يورو10/2008مونيخ 
خارج  %3,9-8,9كمربندي ، در جاده %5,4-12,3انتشاردر مناطق كم

0% 

  

   %1,5 %4 %17 1)، بنزيني يوروPM(2، ديزل يورو1/1/2008كلن 

  %6 %6 %6 1)، بنزيني يوروPM(2، ديزل يورو1/1/2009برمن 

  اوليه 10PMبدون شواهد در تاثير بر  لندن
15% ،

µg/m31 

اي منطقه

15% ،

µg/m31 

   %4 %13 2008ميالن 

  ارزيابي بهبود كيفيت هواي مناطق كم انتشار آلودگي هوا  5.2جدول 

  ٢٫٥PM يا PM٠٫٢غلظت 

 

NOx 10PM NO2 
ميانگين ساالنه 

10PM 

رورهاي هشدار 

10PM در سال 
 شهر

  )،PM(2ديزل يورو 2007برلين 

 1بنزيني يورو

2,5PM 4,5%  

 %15كربن سياه 

  ،%14ترافيك 

 %10تا  2NO ،1انتشارات مربوط به 
 %3  %24فيك ترا

  ،24تا  28از 

14% 

  3/2008بادن غربي 

 1)، بنزيني يوروPM(2ديزل يورو
  15%    

  1/1/2010هانوفر 

 1)، بنزيني يوروPM(4ديزل يورو
   

10%  

µg/m34 
  

  10/2008مونيخ 

 1)، بنزيني يوروPM(2ديزل يورو
 5تا      

  01/2009برمن 

 1)، بنزيني يوروPM(2يوروديزل 
 2% 2%    

  7/2007هلند 

 )PM(3وسايل نقليه سنگين يورو
   

  %0,4تا  0,2

µg/m30,08 

  %0,4تا  0,2

µg/m30,06 
 

  2010هلند 

 )PM(4وسايل نقليه سنگين يورو
   µg/m30,1   

  2013هلند

 )PM(4وسايل نقليه سنگين يورو
   

  كاهش

 قابل توجه
  بدون تغيير

  2007استكهلم 

 2وسايل نقليه سنگين يورو
 4%-3% 19%-13%    

  2006گوتنبرگ  

 )PM(2وسايل نقليه سنگين يورو
 7,8% 33%    

    %14 %11  2008ميالن 
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  بحث بر اطالعات ارائه شده كيفيت هوا 5.2

همان طور كه در باال گفته شد انتظار مي رود كه نتايج حاصله از يك منطقه كم انتشار به منطقه ديگر متفاوت باشد. در      

ه در همانطور ك وجود دارد. توضيحاتي ارائه خصوص برخي از مسائل خاص از نتايج حاصله و تفاوت اين اطالعات نياز به    

از مناطق كم انتشار با يكديگر متفاوت باشد. مقادير زيادي داده هاي آماري   باال گفته شد انتظار مي رود كه نتايج حاصل   

شد. به عنوان مثال مناطق كم           شار مي با شي از تعداد زياد مناطق كم انت ست كه اين خود نا شده ا صوص ارائه  در اين خ

سيله از ميزان آالي       شار در كشور آلمان وسايل نقليه سبك را هدف قرار دادند تا بدين و بكاهند، اين در حالي  ٢NOنده انت

  است كه در كشور هلند گروه هدف وسايل نقليه سنگين مي باشند.

بهبود  2010انتظار مي رود با اجراي فاز دوم مناطق كم انتشار آلودگي هوا و تعيين استانداردهاي باالتر در سال  •

 در ميزان آالينده ها حاصل شود.

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

تاثيرات قوي در ميزان كيفيت هوا مي گردد. با اين تفاسير اعالم درصد هر كدام از آالينده ها بايد با دقت فراواني 

مي تواند به در نظر گرفتن محدوده  2NOآالينده  همراه باشد. تغييرات نسبتا كوچك  در ميزان متوسط ساالنه

 .باشد مربوط وسيعي از خودروهاي سبك

بر روي خودروهاي  DPFآمارها نشان مي دهند كه در برلين و هانوفر ( دو شهر كشور آلمان) با نصب فيلترهاي  •

نسبت به مناطق كم انتشاري كه تنها خودروهاي سنگين را سبك و هدف قراردادن اين گروه از وسايل نقليه 

. يكي ديگر از نكات قابل توجه اين است خواهد گذاشت 2NOتاثير بيشتري روي آالينده هدف قرار داده اند، 

كاهش بيشتري را شاهد  xNOكه هر چقدر ميزان و طيف خودروهاي هدف بيشتر باشد در مقادير آالينده 

بر روي خودروهاي سبك يورو   DPFيگر بروز رساني و استفاده از سيستم فيلتر هاي خواهيم بود. از طرف د

هاي هدف ما شامل تعداد بيشتري از . از طرف ديگر زماني كه گروهشدخواهد  2NO، باعث كاهش در مقادير 3

  نيز باشيم. PMد مي توانيم شاهد كاهش در مقادير آالينده نوسايل نقليه باش

با مقادير و غلظت زياد آالينده دست و پنجه نرم مي كند و مي تواند از اثرات مناطق كم كشور هلند به شدت  •

  انتشار تاثير پذيرد.

بوده است. زيرا بيشتر  2008بسيار بيشتر از سال  2000مي توان گفت كه مناطق كم انتشار تاثيرشان در سال  •

  د.) بوده ان2و  1، 0خودروها داراي استاندارد قديمي يورو (يورو 

يكي از موارد استثنا كه مي توان به آن اشاره كرد منطقه كم انتشار در شهر ميالن كشور ايتاليا مي باشد كه  •

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

عات در الرصد اط مشكل بودندر خصوص شهر برلين در كشور آلمان، بدليل تراكم باال در مناطق كم انتشار و  •

ها، جهت جدا نمودن اثرات مناطق كم انتشار از ديگر عوامل و داخل مناطق كم انتشار و مناطق حاشيه آن
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فاكتورها سعي شده است كه اطالعات منابع بصورت تفكيك شده تهيه گردد. گفتني است حجم آمار و اطالعات 

 مي باشد. باالدريافت شده به دليل تغيير در ميزان حجم ترافيك 

 آزمايش آالينده ها  5.3

شار بر آالينده     سه مطالعه مختلف به تاثير مناطق كم انت صه آن      xNOدر  ست كه خال شده ا صورت زير  پرداخته  ها را ب

  .باشدمي

براي خودروهاي ســنگين  xNOاولين مطالعه كه در كشــور هلند انجام شــد، نشــان مي دهد كه مقادير ضــرايب آالينده 

توليدي توسط استاندارد     2NOكمتر از مقادير فرض شده براي اين آالينده بود. ميزان آالينده   5و  3داراي استاندارد يورو  

-8 بين  3را نشان مي دهد. ميزان اين آالينده در استاندارد يورو   2g/kg CO  10تا 2g/kg CO  3,5افزايش بين  5يورو 

92g/kg CO  2تاg COg/k  13  ست. اين سط      موارد بوده ا شده تو ستانداردهاي تعيين  كاهش كيفيت هوا را با توجه به ا

ــان مي ده ــور مي     كه دناتحاديه اروپا نش ــتانداردهاي يورو تص ــبت به آنچه از اس ــار را نس انتظارات از مناطق كم انتش

  شدكاهش خواهد داد.

كه مناطق كم انتشــار اثر منفي بر روي  به اين صــورتتحقيق دوم در هانوفر آلمان انجام شــد و يك چالش قانوني بود 

2NO  خواهد داشت زيرا فيلترهايDPF  2بروز شدهNO   اوليه را افزايش مي دهند. تحقيقات در شهرهاي برلين و هانوفر

شان داد كه با تركيب   شار بر ميزان غلظت آالينده  عامل امكان تاثير مثبت منا 3ن شت.   2NOطق كم انت وجود خواهد دا

  بدترين نتيجه اي كه مي توان به دست آورد به شكل زير خواهد بود:

ــب فيلترهاي  • ــتاندارد يورو   DPFنص ــبك داراي اس اوليه به  NO2با امكان كاهش آالينده  3بر خودروهاي س

 . %30ميزان 

 از خودروهاي سنگين. %60براي  NO2نصب فيلترهاي آالينده  •

 .آالينده ها در مناطق كم انتشار %10كاهش  •

ست با اين تفاوت كه         • صحيح ا صورت گرفته در برلين  شده مي گويد تحقيقات  سوم كه در هلند انجام  تحقيق 

 باشند. 4خودروهاي ون داراي استاندارد يورو 

  تاثير ناوگان وسايل نقليه  5.4

د كيفيت هوا گزارش شــده اســت. در تمامي اين مناطق اســتفاده از خودروهاي داراي   در همه مناطق كم انتشــار بهبو

شود كه از تعداد خودروهاي داراي           شاهده مي  ضمن اينكه با اين نتايج م ست.  شده ا ستاندارد هاي باالتر يورو گزارش  ا

ستانداردهاي پايين  سايل نقليه برا     ا ست. مروري بر تاثير ناوگان و شده ا سته  شده   تر يورو كا سه مطالعه انجام  لندن،  ردي 

  برلين و هلند به شرح زير آورده شده است:
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ستاندارد يورو       صد كاميون هايي كه ا شور هلند در ست كه   %52را رعايت نمودند به  4در ك افزايش يافت، اين در حالي ا

ستاندارد هاي   نيز مي رسد. البته نسبت به و   %75اين رقم بدون احتساب مناطق كم انتشار آلودگي هوا به    سايل نقليه با ا

ستانداردهاي يورو را رعايت         %30-20مختلف از  سايل نقليه كه ا سوم و شود. يك  شهرهاي مختلف تفاوت ديده مي  در 

ــتفاده نمودند. به طور ميانگين  ــورت غير قانوني در مناطق كم   %16نكردند از مزاياي معافيت ها اس از كاميون ها به ص

ت و آمد مي نمايند. با اين حال با توجه به روش هاي مختلف نظارتي اين رقم در شهرهاي مختلف  انتشار آلودگي هوا رف 

ستردام، تنها      شهر آم ست. با توجه به نظارت با دوربين هاي نظارتي در  صورت غير قانوني   %5متفاوت ا از كاميون ها به 

شرتوگنبوش، آيندهون و    شهر رفت و آمد مي نمايند. اين رقم در  صورت   در اين  ساني بردا كه به  شوند ب  ان ه نظارت مي 

، مانند شــهر آمســتردام كه به طور مثال شــودمنجر نميمي رســد. اجراي نظارت بهتر لزوما به ناوگان پاك تر  20-25%

روز در ســال نيز رســيده اســت. افزايش نظارت و اعمال قانون ها پذيرش قوانين مناطق كم انتشــار را  12معافيت ها به 

ــت. با اينكه همگان تاثير اجراي طرح را دريافته اند اما با ارائه معافيت هاي كمتر به         بهبود بخ ــيده و افزايش داده اسـ شـ

شار قرار نگرفتند، در      سايل نقليه حمل و نقل عمومي و اتوبوس ها هدف مناطق كم انت ست يافته اند. و ناوگاني پاك تر د

اري ها نيز استانداردهاي مناطق كم انتشار را رعايت نكردند. در از خودروهاي شهرد %15حالي كه در برخي شهرها حدود 

سال       ستردام خيلي از اتوبوس ها تنها تا  شكل زير    2012شهر آم ستانداردها هماهنگ نمودند.  هاي طيف     خود را با ا

شكل افزايش در خودر         شان مي دهد. اين  شهر برلين را ن شار  ضر در طرح منطقه كم انت وهاي با مختلف خودروهاي حا

سبزرنگ را با فاكتور     سب  شار و كاميون هاي با فاكتور     5/1برچ سه با مناطق بدون طرح كم انت شان مي   3در مقاي را ن

  دهد.

  
 ناوگان وسايل نقليه پيشرفته در مناطق كم انتشار شهر برلين 5.1شكل 

سمت     ستون  شكل باال،  ست كاميون هاي با وزن كمتر از   در  ستون        5/3را سبك باري و  سايل نقليه  ستون وسط و تن، 

  سمت چپ خودروهاي ديزل مي باشد.
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 نصب فيلترهاي ذرات ديزل در ناوگان وسايل نقليه شهر برلين 5.2شكل 

شهر لندن كه هم با دوربين ها  صورت مي گيرد، ميزان رعايت    در  سنگين اعمال قانون  ي خودكار و هم با جريمه هاي 

سنگين حدود       سايل نقليه باري  ستانداردها و قوانين براي و سنگين باالي      %98ا شد (در فاز اول خودروهاي   7,5مي با

ــبك تر (بين   ــايل نقليه س ــازي  بود %96تن، در فاز دوم) حدود  5/7تا  5/3تن). اين رقم براي وس ــت. هماهنگ س ه اس

شكل           شد كه مي توان آن را در  شروع  شار آلودگي هوا  سازي طرح مناطق كم انت مالحظه  ذيلخودروها قبل از پياده 

  نشان داده شده است. بعدينمود. تطابق واقعي نيز در شكل 

  
 مناطق كم انتشار آلودگي هوا بر انتشار آالينده ها از وسايل نقليهماهيت عمومي تاثير  5.3شكل 

  

  

  

  

  

  

  روند انطباق وسايل نقليه در فازهاي اول و دوم 5.4شكل 
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انتشار آلودگي هوا قبل/پس از نمايش استانداردهاي يورو وسايل نقليه در شهر لندن فاز اول مناطق كم  5.5شكل 

  )وسايل نقليه سنگين باري(

  
فاز اول مناطق كم انتشار آلودگي هوا قبل/پس از نمايش استانداردهاي يورو وسايل نقليه در شهر لندن  5.6شكل 

  )وسايل نقليه به نسبت سبك(

  رعايت حدود تعيين شده توسط اتحاديه اروپا 5.5

ــار آلودگي هوا همواره در كشــورهاي مختلف پياده ســازي و اجرا شــده اند.  براي بهبود اين مناطق  طرحمناطق كم انتش

  است.قرار داشتهامات دولت ها در مجموعه اقد موثر اقدامولي هميشه به عنوان يك  كيفيت هوا يك كليد طاليي نيست

شار آلودگي هوا        شورها، طرح مناطق كم انت شهرها و ك سياري از   بازه يكدر به همراه برنامه عملياتي كيفيت هوا را در ب

نياز به گســترش بيشــتري دارد. با توجه به حدود تعيين  طرحدر نظر گرفته اند. اين در حالي اســت كه اين زماني اجرايي 
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يه اروپا، اين بسته مجموعه اي از اقدامات هستند كه مناطق كم انتشار به تنهايي نمي توانند    شده آالينده ها توسط اتحاد  

شابهي را براي آالينده     شور هلند نيز بر همين پايه، با انجام اقداماتي نتايج م ست آورده   2NOآن ها را اجرا نمايند. ك به د

   اين فرمت را ضمانت نمي نمايد.  اييمناطق كم انتشار آلودگي هوا به تنه طرح است. پياده سازي

  روش هاي ارزيابي كيفيت هوا 5.6

شهرها را در بر مي گيرند.         صي از  سته اي از اطالعات وجود دارد كه جزئيات خا سترده و واب سي به اين   طيف گ ستر  د

شان مي دهد. اين مو      شار را ن ايد ضوع ب اطالعات چرايي ارزيابي ها و نكته سنجي هاي قبل از پياده سازي مناطق كم انت

صــحت اين ارزيابي ها را پس از اجرا و پياده ســازي طرح نشــان دهد. با توجه به طيف وســيعي از آالينده ها و در جهت 

 2NO ،NOx، دوده، ذرات معلق، آالينده هاي 2,5PM  ،10PMاطمينان از صحت اطالعات در دست بررسي، آالينده هاي 

ها و خيابان ها نيز ممكن اســت در جهت زير نظر گرفتن ازن كنار جادهدر ارزيابي ها گنجانده شــده اند. بررســي  NOو 

سي هاي دود   اوليه  2NOآالينده  شد. همچنين برر سياه مفيد با مي تواند به نوعي با اندازه گيري هاي دوده مربوط   هاي 

  هاي دوده بصورت زير است:ويژگيباشد. 

  انسان ها دارد.اثرات منفي در سالمت باشد كه مي PMبخشي از آالينده  •

 ند)اانتشار قرار گرفتهكه هدف مناطق كم-آالينده اوليه كليدي از وسايل نقليه جاده اي (خصوصاً ديزلي  •

قرار مي گيرد.  گفتني است استفاده از سيستم  5.2PMو حتي  10PMكمتر تحت تاثير آلودگي طوالني مدت  •

بايد هم پس زمينه و هم ايستگاه هاي نظارت ترافيكي هاي خوبي دارد. بنابراين تركيبي نظارت و مدلسازي مزيت

وجود داشته باشند. ايستگاه هاي ترافيكي جريان زيادي از وسايل نقليه تحت تاثير مناطق كم انتشار را گزارش 

مكن هاي سنجش آاليندگي مداده اند. اين امكان هست كه دسترسي به اين ايستگاه ها با اضافه كردن ايستگاه

رت نياز مي توان ايستگاه هاي نظارتي جديدي را در نظر گرفت. لندن تنها شهر شناخته شده است باشد. در صو

از  خيلي تگاه هاي جديدي تاسيس نموده است.كه در آن براي نظارت بر مناطق كم انتشار آلودگي هوا، ايس

ايستگاه هاي نظارتي  شهرهاي داراي مناطق كم انتشار داراي اين مزيت نيستند و تنها در صدد هستند تا از

 به بهترين شكل استفاده نمايند. موجود

 چند روش كليدي خوب براي ارزيابي مناطق كم انتشار وجود دارد كه به شرح زير مي باشد:

مدلسازي (كيفيت هوا و انتشار آالينده ها) تاثير مناطق كم انتشار آلودگي هوا، در مقايسه با سناريوي بدون        •

  مناطق كم انتشار 

 يا: گستردگي منطقه و امكان مقايسه ساده وجود و يا عدم وجود منطقه كم انتشارمزا �

 مناطق كم انتشار و عدم اجراي مناطق كم انتشار مقايسهامكان   �

 معايب:  اتكا به ضرايب انتشار و ساير تخمين ها �
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ستگاه      • سط) اطالعات اي سه (متو ستگاه هاي      مقاي شار با اي سنجش كيفيت هوا در درون مناطق كم انت هاي 

 خارج از مناطق كم انتشار 

 مزايا: داراي روشي به نسبت ساده است، با توجه به اين كه اقدامات ملي كمي زمان بر است �

معايب: نياز به ايستگاه هاي مناسب و كافي مي باشد، اجراي آن در شهرهاي خيلي بزرگ سخت مي باشد،        �

طق امانند لندن، برلين و پاريس. ايســتگاه هاي ديگر نيز با توجه به رفت و آمد وســايل نقليه پاك تر از من 

شار آلودگي هوا تحت تاثير قرار مي گيرند اما اين مساله       شار، به وسيله مناطق كم انت ديگر به مناطق كم انت

 دست كم گرفته مي شود.

 مقايسه روند كار •

 مزايا: روش نسبتا ساده �

 .معايب: مانند برخي روش هاي ديگر داراي جزئيات كامل نمي باشد �

ــأله كه ذرات آالينده از كجا آمده اند، مي  • ــهيم منابع براي تعيين اين مس ــتفاده از تس  توان اين كاهشبا اس

 غلظت آالينده ها را به ترافيك و سپس به اجراي مناطق كم انتشار مربوط دانست.

 .بزرگ مانند شهرهاي بزرگ استفاده كردمزايا: مي توان در يك مقياس  �

 معايب: نياز به مطالعه دقيق در خصوص تسهيم منابع دارد   �

شوند          • شار وارد مي  ستانداردها) كه به مناطق كم انت سايل نقليه ( مطابقت با ا ستانداردهاي آالينده هاي و ا

 .(قبل و بعد از پياده سازي مناطق)

ي تاثير مستقيم در مناطق كم انتشار مي باشد. همچنين براي تجزيه و   مزايا: براي مدلسازي مورد نياز و دارا  �

 باشد، به عنوان مثال انطباق اوليه.مي تحليل اطالعات كيفيت هوا مفيد

شار آالينده ها احتياج       � ضرايب انت شار آالينده ها و بهبود كيفيت هوا ندارد، ولي به  معايب: لزوما ربطي به انت

 .دارد

ه به نوع وسايل نقليه، ترجيحا سرعت وسايل نقليه،  نياز به برآورد انتشار آالينده ها و      جريان ترافيك با توج •

 تفسير سنجش كنترل كيفيت هوا دارد.

 روش هاي آماري •

 مزايا: فعال كردن ارزيابي مناطق كم انتشار �

 معايب: پيچيدگي �

ــتر   ــتفاده را با جزئيات بيش ــمت اول، بخش هاي بعدي طرح كلي برخي از روش هاي مورد اس ارائه مي دهند، به جز قس

  آمده است. 7پنجم و ششم كه به صورت استاندارد ارائه شده اند. اطالعات بيشتر در پيوست 
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  مقايسه اطالعات كنترل كيفيت هوا در داخل و خارج از مناطق كم انتشار آلودگي هوا 5.6.1

شار   ستگاه هاي نظارتي در داخل و خارج از مناطق كم انت سطح منطقه داراي پراكندگي    زماني كه تعداد اي شد ( در  زياد با

خوبي باشد)  روش كنترل كيفيت هوا و مقايسه كيفيت هوا در داخل و خارج از اين مناطق مي تواند مفيد باشد. البته اين    

 و موضوع متكي به تعداد ايستگاه هاي كافي و قابل مقايسه مي باشد. اين احتمال نيز وجود دارد كه وسايل نقليه پاك تر     

شار عبور مي    ستگاه هاي خارج از مناطق كم انت ستاندارد از محدوده اي شد اين موضوع   ا نمايند (همان طور كه در باال ذكر 

ضعيت آب و          شار و و شهرها داراي فعاليت هاي غير مناطق كم انت شود). با اين ديدگاه كه اين  صوال ناديده گرفته مي  ا

  شهرهايي كه با اين سرعت در حال پيشرفت باشند استفاده شود.  هوايي يكساني باشند، اين روش مي تواند در

 
 ايستگاه هاي كنترل در منطقه رور 5.7شكل 

  و روزهاي ناسالم مرتبط در منطقه بور 10PMمقايسه تغييرات غلظت آالينده  5.3جدول 

  

 

Monitoring site type Number of 
monitoring sites 

Change ٧-٢٠٠٩ 

Annual average 
Number of 

exceedences 

Background Nordrhein- Westfalen (NRW) 27 -١٫١µg/m٣ -3 

Traffic site,NRW outside LEZ 3 -٠٫٨ µg/m٣ -3 

Traffic site Rhur area inside LEZ 5 -٣٫٢ µg/m٣ -19 

Traffic site Rhur area  outside LEZ 1 -١٫٣ µg/m٣ -5 
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  نسبت تغييرات 5.6.2

سال           ستگاه هاي كنترل پيش زمينه از  سبت بين اي صفر بود، ن شار آلودگي هوا  و  2007-2004اگر تاثير مناطق كم انت

از  تريش و ب 2007-2004نترل ترافيك از سال  ك ، بايد مانند متوسط 2008بيش از متوسط ايستگاه هاي پيش زمينه سال    

به صورت قابل توجهي متفاوت باشد، آنگاه    مورد باشد. با اين حال در صورتي كه اين   2008ايستگاه كنترل ترافيك سال   

  مي توان به منطقه كم انتشار نسبت داد. مثال اين مورد مي تواند شهر هانوفر در كشور آلمان باشد.   اين تفاوت را

  تفاده از تسهيم منابع به همراه اطالعات كنترلياس 5.6.3

شان مي دهد كه    10PMسهم منابع مختلف در توليد آالينده   11شكل   سته بندي هاي مختلف ن مي تواند مورد   را با د

سبي             سهم ن ستگي دارد، اما  شرايط آب و هوا ب شدت به  سي قرار گيرد. در حالي كه غلظت مطلق از آالينده ها به  برر

ــد. همچنين دوده كمتر تحت تاثير متغيرهاي        بخش هاي   مختلف از منبع بايد كمتر در معرض تغييرات آب و هوا باشـ

  منطقه اي قرار دارد.

را براي مجموع منابعي كه بر تاثير مناطق كم انتشار اثر مي گذارند نشان مي    2,5PMتقسيم منبع براي آالينده   12شكل  

ش غلظت كربن سياه اندازه گيري شده، مي تواند جهت تعيين تاثير منتسب    و كاه 12دهد. تعيين سهم انتشار در شكل    

ستفاده گردد. در نتيجه كاهش آالينده     شار ا سبت داده     10PMو  2,5PMبه مناطق كم انت شار ن مي تواند به مناطق كم انت

  شود.

  
 از شهر برلين 10PMتسهيم منبع آالينده  5.8شكل 
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 نحوه انتشار آالينده ها به صورت جزئي 5.9شكل 

  روش هاي آماري 5.6.4

سي       رد روش هاي آماري از پيچيده ترين روش هاي مو شنا شند. هوا ستفاده مي با سازي يا تالش براي   نرمال ا (نرمال 

حذف تنوع مربوط به تغييرات آب و هوايي از روند فعلي) و حذف نفوذپذيري منابع آالينده غير محلي براي ارزيابي منطقه 

  كم انتشار لندن توسط گروه پژوهشي محيط زيست در كالج كينگز لندن استفاده مي شود. 

شد        سي، يك روش پيچيده مي با شنا سازي هوا سلو   نرمال  سط آقاي كار در مجله محيط  24و تيلور 23كه در يك مقاله تو

منتشــر شــد. از بين بردن نفوذ از منابع آلودگي غير محلي به وســيله انتخاب ايســتگاه هاي پس زمينه مناســب   25جوي

ــتگاه هاي كنترل ترافي   ــتفاده از اطالعات آالينده هاي غير ترافيكي از داده هاي ايس ــپس اس  ككنترل كيفيت هوا و س

  صورت مي پذيرد.

مي   روند   را نشــان مي دهد، البته اين xNOنقاط ايســتگاه هاي كنترل لندن براي پس زمينه هاي آالينده  13شــكل 

شابه براي آالينده     صورت م شكل زير و در آيتم      10PMتواند به  ضوع مي تواند در  شود. اين مو   1SKو  4HKنيز انجام 

شود. در حالي كه   سايي، داراي منا     به اين موارد ديده  شنا ستگاه هاي پس زمينه   بع آالينده محلي قابل توجهيعنوان اي

                                            

 
٢٣- David C. Carslaw 
٢٤ -Paul J. Taylor 
٢٥ -Atmospheric Environment ٣٥٧٠–٣٥٦٣ (٢٠٠٩) ٤٣ 
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اين سيستم مناسب نيست. متوسط ديگر آيتم ها، يا آنهايي كه در اطراف ايستگاه هاي   دراين براي استفاده  هستند و بنابر 

  تفاده شوند.اي كنترل ترافيك اسكنترل ترافيك هستند، مي توانند براي كاهش آلودگي ترافيك غير محلي از ايستگاه ه

صد تغيير          شامل مقادير دوده با در ستفاده قرار گرفت و  سبات انجام گرفته، در برلين مورد ا سبت ترافيك از محا شناخت ن

  در ترافيك ( يك سري آالينده) به عنوان يك متغير مستقل بود.

  
 براي شناسايي سايت هاي پس زمينه مناسب xNOنقاط تعيين غلظت  5.10شكل 

  نتيجه گيري و بحث كلي كيفيت هوا 5.7

شار آلودگي هوا داراي    شد، همه مناطق كم انت مناطق خود بوده اند،  بهبود كيفيت هوا در آمار همان طور كه در باال گفته 

تاثير بيشتري بر كيفيت هوا داشته باشد. مناطق كم انتشاري    ها فاز دوم طرح را اجرا كردند، كه انتظار مي رودخيلي از آن

كه داراي اســتانداردهاي ســخت گيرانه تر بودند بهبود بيشــتري در كيفيت هواي منطقه خود داشــتند. فازهاي اوليه اين  

شته اند و با آمادگي پذي  سمت رانندگان و كاربران به  مناطق تاثير مثبتي بر كيفيت هوا دا هاي ديگر نيز ازاجراي ف رش از 

  كمك نمودند.

ستانداردهاي آالينده هايي       اثرات مناطق كم انتشار بايد در هر مورد به صورت جداگانه مورد بررسي قرار بگيرد. از لحاظ ا

ــتفاده قرار مي ــتفاده، براي   كه مورد اس ــار مورد اس ــتاندارد انتش ــايل نقليه با توجه به اس گيرند، آزمايش آالينده هاي وس

ست   شار آلودگي هوا كمك زيادي مي نمايد.   گزاسيا شخيص آالينده هاي اثرگذار در احداث مناطق كم انت ران به منظور ت
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صورتي كه  ساني به طور ويژه براي آالينده   مجوز در  سايل         در  2NOبروز ر شود، تاثير همه و سبك داده  سايل نقليه  و

  .يافتخواهد  افزايشنقليه بر كيفيت هوا 

نتايج آزمايشات بر روي آالينده هاي مناطق كم انتشار جديد، به عوامل متعددي بستگي دارد. بطور مثال اگر هنوز هم از    

ستاندارد هاي كمتر از يورو      سنگين كه داراي ا سايل نقليه باري  شود، در       3و ستفاده مي  سايل نقليه ا ستند در ناوگان و ه

سنگين با       سايل نقليه  شار و ضرايب انت ستاندارد يورو  نتيجه  سايل  5ري داراي ا ، كمتر به كاهش در ميزان آالينده هاي و

مربوط مي شوند. اگر تعداد وسايل نقليه سنگين كه با فيلترهاي افزايش دهنده     3نقليه داراي استاندارد هاي كمتر از يورو  

شد و فقط همين گروه مورد هدف مناطق كم ان     2NOآالينده  شده اند زياد با سازي  شند، در    بهينه  شار نيز قرار گرفته با ت

اوليه كمتر از ميزان به دست آمده مثبت خواهد بود. بهينه سازي  2NOآن صورت مي توان گفت كه ميزان انتشار آالينده 

ضر در اروپا و آمريكا بر روي وسايل نقليه نصب مي گردد. اين نوع فيلتر به عنوان        2NOآالينده  تهيه شده و در حال حا

ستاندارد   شار آالينده       ا ستفاده مي باشد. اين اقدام باعث مي شود تا كاهش ميزان انت شار در حال ا اجرايي در منطقه كم انت

بايد با دقت و با   xNO آالينده اوليه باشد. بهينه سازي   2NOدر وسايل نقليه سبك، بيشتر از انتشار آالينده       xNOهاي 

سيله نقليه و نوع رانندگي كه با آ  سازي اين نوع آالينده       توجه به نوع و شود. بهينه  صب و راه اندازي  شود ن سيله مي   ن و

    مي باشــد و معموال به همراه اين فيلترها نصــب مي شــود. اگر اتحاديه اروپا براي اين نوع   DPFتر از فيلتر هاي گران

ستاندارد هاي يورو ان       سازي نيز بايد تحت ا سد، اين نوع بهينه  سازي نيز به توافق بر ال به نظر جام پذيرد. با اين حبهينه 

مي رسد تعريف هر نوع استاندارد جديد ( تعريف بهينه سازي ها تحت استاندارد هاي يورو) بايد با دقت و بر پايه استفاده      

ساس        ست كه در كپنهاگن دانمارك بر ا و كاركرد درست در وسايل نقليه انجام پذيرد. يكي از اقدامات انجام شده مدلي ا

و بر پايه مدل آلماني طرح منطقه كم انتشــار بود. بر اين اســاس به نظر رســيد با نصــب  2NOي براي آالينده اندازه گير

بر روي وســايل نقليه ســنگين بتوان به نتايج بهتري دســت يافت. نصــب اين فيلترها تاثير خوبي بر كاهش   DPFفيلتر 

شت ولي برخي از اين فيلترها آالينده   PMآالينده  شان دهنده اين مطلب بود كه   2NOدا را افزايش دادند كه اين خود ن

اوليه را كاهش دهند كه اين خود استاندارد تهيه شده اتحاديه اروپا را نقض مي كند.    2NOاين فيلترها نمي توانند آالينده 

هش آالينده را در كابا اين حال نصــب اين فيلتر بر روي خودروهايي كه اســتاندارد هاي پايين تر داشــتند تاثيرات مثبتي 

2NO        سرمايه گذاري روي خودروهاي شار با  شان داد كه منطقه كم انت ستردام ن شان داد. البته يك تحقيق در آم از خود ن

  الكتريكي مي تواند تاثيرات مثبت قابل توجهي داشته باشد.

ستاندارد يورو      شار براي تعيين ا شترين تاثير در كيفيت هواي مناطق كم انت ست.     جهت هم 4بي شده ا سايل نقليه ديده  ه و

اوليه  2NOبراي وسايل نقليه سنگين به احتمال زياد مثبت خواهد بود. اقدامات آتي براي كاهش آالينده  4استاندارد يورو 

، سودمند خواهد بود (مخصوصا با اجراي يك طرح فقط براي وسايل نقليه سنگين).       DPFناشي از بروزرساني فيلترهاي   

ساني با فيلترهاي    در مناطق كم انت سبت       DPFشاري كه اجازه بروزر سبك و ون ها را داده اند به ن سايل نقليه  براي و

اوليه در مناطق خود بوده اند. اين  2NOنكردند، داراي تاثيرات بيشــتري بر آالينده يگر مناطق كه اين مجوز را صــادر د
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ضوع نيازمند فيلترهاي جزئي   ستفاده از آن    خواهد بود، همان كه  ايده آل DPFمو ستند ولي ا شهري  ني ها نياز به مجوز 

  خواهد بود.

  

  هزينه ها 6

يات                   ند بخش كيفيت هوا، اين بخش اطالعات هزينه ها را از ارزيابي هاي مختلف با توجه به تمامي منابع و جزئ همان

 نشان مي دهد.

  نمود:گروه عمده تقسيم بندي  4هزينه هاي اجراي مناطق كم انتشار را مي توان به 

  هزينه هاي پياده سازي و اجرا •

 هزينه هاي كاربران براي هماهنگي با مناطق كم انتشار •

 و سالمتهزينه هاي اجتماعي  •

 هزينه هاي تكميلي و محاسبات آماري  •

ند.  اهو هزينه هاي اجراي آن را نيز در دوره هاي خود پرداخت نمود     ت محلي اين طرح ها را اجرا نموده بطور كلي مقاما  

ــي  مورد احتياج پيدا نمايند كه اين    ت ن دارد كه براي ادامه طرح هاي خود به كمك هاي مالي دول        امكا  هنوز مورد بررسـ

شد هزينه هاي اجرا     ست. هزينه هايي كه ذكر  شور نبودند.    درقرار نگرفته ا (به عنوان طرح ملي) البته اگر قرار  سطح ك

متر از اجراي طرح ها بصورت شهري و منطقه اي خواهد بود.    باشد تا يك طرح بصورت ملي اجرا شود هزينه هاي آن ك   

صعودي           صورت  شويم كه هزينه ها ب شدن در جزئيات متوجه مي  شكالت خاص خود را دارد كه با وارد  شهر م زيرا هر 

  افزايش خواهند يافت.

شو       سوب مي  شهر مح شار، درآمدها به عنوان بودجه  شور هلند  از نظر درآمد از محل جريمه هاي مناطق كم انت ند. در ك

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

  هزينه دولت براي پياده سازي و اجراي طرح 6.1

ــازي و اجرا به متغيرهاي مختلفي              ــد. هزينه هاي پياده سـ اجراي بهتر قانون، باعث ايجاد كيفيت هواي بهتر خواهد شـ

 نقليه سنگين؟يا اتوماتيك؟ همه وسايل نقليه يا فقط وسايل  انسانياجراي بستگي دارد. 

سيار         ستفاده از دوربين هاي كنترلي و نظارتي هزينه اي ب ست كه ا شاره كرد اين ا از جمله مواردي كه مي توان به آن ا

 خواهد داشت. انسانيسنگين تر از اجراي 

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

  شوند. به چه شكل ساماندهي
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هزار نفر هزينه اجرايي در  200اين سيستم در كشور هلند نشان داد كه براي يك شهر با جمعيت متوسط        انساني  اجراي 

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

ــهرها اين هزينه ها افزايش مي يابد. اجراي دوربين هاي نظارتي هزينه اي بين            هزار  50-10جمعيت و افزايش ابعاد شـ

دانمارك نشان مي دهد كه اين هزينه  يورو بيش از هزينه هاي فعلي خواهد بود. برآورد هزينه ها در شهر ادنسه در كشور

  يورو را در بر مي گيرد. 17000هزار يورو خواهد بود و اجراي ساالنه آن هزينه متوسطي حدود  60ها در حدود 

  در كل برآورد هزينه ها در مناطق كم انتشار بستگي زيادي به سياست هاي اجرايي در آن مناطق دارد.

  هزينه هاي كاربران وسايل نقليه 6.2

العات اين بخش در متدها و روش هاي گوناگون سنجيده و دسته بندي شده است. اين بخش  شامل خالصه تاثيرات اط

 مي باشد. 7برآورد شده به همراه جزئيات كامل ناوگان وسايل نقليه شهر برلين در پيوست 

  كشور هلند •

ميليون يورو خواهد  18-15رقمي بين  DPFكل هزينه هاي برآورد شده براي وسايل نقليه جديد و اجراي سيستم فيلتر     

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

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

ست و  شهر چيزي حدود   ني ستريخت حدود       700لي هزينه هاي متوسط براي هر  شهر ما ست. در  شده ا هزار يورو برآورد 

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.

صلي مانند    شهرهاي ا ستردام برآوردها رقمي بين     3اوترخت و روتردام اين رقم  در  شهر آم ميليون يورو خواهد بود و در 

  ميليون يورو را نشان مي دهند. 5-8

  كشور دانمارك •

براي  DPFو فيلتر  3( اســتاندارد يورو  2008براي اجرا در فاز اول طرح در ســال  DPFهزينه هاي نصــب فيلترهاي 

ميليون يورو، براي فاز  2,5ميليون يورو و هزينه هاي تعمير و نگهداري ساليانه در حدود   40وسايل نقليه سنگين)  حدود   

ميليون يورو و هزينه هاي ساالنه تعمير و نگهداري  43) حدود DPFو فيلتر  4( استاندارد يورو  2010دوم و اجرا در سال 

  بود.ميليون يورو خواهد  2,6در حدود 

  كشور آلمان •
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تعداد شهرها و وسايل نقليه اي كه با استانداردهاي تعيين شده مطابقت دارند و يا به استانداردها نرسيدند با اين فرض كه 

صورت يورو       سايل نقليه به  شده  براي همه و ستاندارد تعيين  شده      1(ديزل)  و  يورو 2ا شرح زير ارائه  شد به  (بنزيني) با

  است.

 شهر برلين •

ــال در  ــدند و در ماه   28800،  2008تاريخ ژانويه س ــتاندارد كمتر از ميزان مورد انتظار ثبت ش ــتگاه خودروي غير اس دس

 دستگاه كاميون با استاندارد قبل از يورو كمتر از حد مورد نظر ثبت شدند. 14300دسامبر همان سال تعداد 
  هر هيلبراونش •

ستگاه از   3000تعداد  سيله     58200د ستگاه و شهر رفت و آمد دارند. همچنين تعداد    د شده در  ستگاه   1800نقليه ثبت  د

 كاميون موجود، با استانداردها سازگار نيستند. 5200كاميون از 

 شهر برمن •

 دستگاه 33500تعداد كل وسايل نقليه ثبت شده: 

  دستگاه 1300:  0دارد يورو و وسايل نقليه بنزيني با استان 2تعداد وسايل نقليه ديزل داراي استاندارد قبل از يورو  -1

 دستگاه 2500:  2تعداد وسايل نقليه ديزل داراي استاندارد يورو  -2

 دستگاه 4400:  3تعداد وسايل نقليه ديزل داراي استاندارد يورو  -3

 دستگاه 25400: 1و وسايل نقليه بنزيني داراي استاندارد يورو  4تعداد وسايل نقليه ديزل داراي استاندارد يورو  -4

 دستگاه 2500:  2وسايل نقليه ديزل داراي استاندارد يورو تعداد  -5

  هزينه ها و منافع اجتماعي 6.3

صاد     شده در اين قسمت با تكيه بر اقت ست كه با ايجاد تعادل    بخش مطالب ارائه  شد. نكته قابل توجه اين ا عمومي مي با

ستان و             شور انگل ضر در دو ك ست. مطالعات حا سالمت اجتماعي بوده ا صلي ارتقاي  ستاوردها، هدف ا بين هزينه ها و د

امعه و يا جدانمارك انجام گرفته و ذكر اين نكته ضروري است كه اين مطالعات با محاسبه تاثير قوانين سختگيرانه براي     

سختگيرانه اثرات معكوس بر كيفيت و نتيجه گيري       ست.( اگرچه قوانين  شار كم درآمد در ارتباط بوده ا دادن امتياز به اق

  مي گذارند)

سفانه اجراي اين طرح باعث از دست رفتن حدود      شور آلمان و هلند متا ست. البته هيچ      1000در ك شده ا شغل در جامعه 

براي از دســت دادن يا به دســت آوردن شــغل در اجراي اين طرح يا عدم اجراي آن وجود  معيار اندازه گيري صــحيحي
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شان مي دهد كه وضعيت كسب       ندارد. البته گفتني است كه مطالعات در قبل از اجراي طرح در هلند و بعد از اجراي آن ن

  و كار نسبت به زمان حال در سطح باالتري قرار داشت.

  هزينه اقدامات مكمل 6.4

  دارد كه در اين گزارش نمي گنجد.مات تكميلي نكات جداگانه و مفصلي سر اقدابحث بر 

  اقدامات مكمل مناطق كم انتشار آلودگي هوا 7

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

گرفتن كمك هاي مالي براي اجراي طرح بروزرساني. دوم اينكه مناطق كم  اين مناطق در نظر گرفته شود. مانند در نظر  

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

س    يفيت هوا ب بين كترافيك، ممنوعيت برخي شركت هاي صنعتي براي آلودگي هوا، اين مناطق باعث ايجاد تعادل و تنا

و منابع آلوده كننده مي شوند. بطور كلي مناطق كم انتشار به مانند جادو عمل نمي كنند كه حالل تمام مشكالت مربوط    

 ترين بازو براي مبارزه با آلودگي و كيفيت بد هوا مي باشند.به آلودگي آب و هوا باشند اما در حال حاضر قوي

  ناطق كم انتشار آلودگي هوا اقدامات خاص به منظور حمايت از م 7.1

شدن طرح           صي را در جهت حمايت و موفق  شار را در خود اجرا نمودند، اقدامات خا شورهايي كه مناطق كم انت شتر ك بي

سوئد و انگلستان نيز بودند كه خود را به عنوان     هاي اجرايي اين مناطق در نظر گرفتند اما در اين ميان كشورهايي مانند 

ــتثنا بيرون از  ــت كه حمايت ها را مي توان به اس ــبيه ك هويجاين اقدامات قرار دادند. البته اين بدان معني اس رد كه تش

بر سر   چماقهاي اجرايي مناطق كم انتشار به مانند  بيشتر مردم و كاربران را به سمت خود جلب مي نمايد ولي سياست    

  ها اعمال مي شود.آن

  كشور دانمارك 7.1.1

شور دانمارك يك طرح كمك  ست. اين كمك حدود        در ك شده ا ساني در نظر گرفته  سازي و بروز ر از  %30براي بهينه 

يورو). كل بودجه در نظر گرفته  2013كرون دانمارك معادل  15000هزينه هاي هر كاربر را پوشــش مي دهد. ( حداكثر 

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

ــده  134كرون معادل  1000مبلغ  ــتفاده مي كنند كاهش ماليات در نظر گرفته شـ يورو براي خودروهايي كه از فيلتر اسـ

  است.
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  كشور آلمان 7.1.2

 330در اين كشـور در نظر گرفته شـد كاهش ماليات تا مبلغ    DPFتنها آيتمي كه جهت تشـويق بكارگيري از فيلترهاي  

  اير حمايت هاي مالي كه براي طرح مناطق كم انتشار در نظر گرفته شده عبارتند از:يورو بوده است. س

سال سن داشتند در قبال كمك     9اجرا شد و در آن خودروهايي كه بيش از   2009طرح ملي كه از ژانويه تا آگوست سال   

ــدند. تعداد اين خودروها  2500 ــ  1,950,000يورويي از رده خارج ش ــده اس ــتگاه اعالم ش هاي خروجي از ت. آاليندهدس

ــده بين       ــت.   2CO 20%و از نظر آالينده    %99-%74خودروهاي جديد جايگزين شـ كمتر از خودروهاي قبلي بوده اسـ

  كشورهاي ديگر اروپايي نظير انگلستان، اتريش، فرانسه و اسپانيا نيز طرحي نظير اين را در كشورهاي خود اجرا نمودند.

هاي اين كشور براي خودروهايي كه از سيستم فيلتر استفاده نموده بودند كمتر از ساير        عوارض هاي اخذ شده در اتوبان 

 خودروها بوده است.

ست. به     ستفاده نموده اند متغير بوده ا ستاندارد يورو ا نرخ ماليات بر جاده نيز براي خودروهايي كه از كالس هاي مختلف ا

ره كمتر را براي كاربراني كه خودروهاي برقي داراي اســتاندارد اين كشــور وام هاي با نرخ بهKFW عنوان مثال  بانك 

ست. طبق برآوردها هزينه ها تا حداكثر    5يورو  شده كه با نرخ بهره   8500را بخرند در نظر گرفته ا و   %1,5يورو برآورد 

 يورو بازپرداخت اضافي حاصل مي گردد. 4250-2550بازپرداخت دو ساله مبلغي بين 

  كشور ايتاليا 7.1.3

  يستي از مبالغ در نظر گرفته شده براي اين مناطق به شرح زير ( نه بصورت كامل) ارائه شده است.ل

  .3و  2ها به يورو براي ارتقاء استانداردهاي اتوبوسميليون يورو در نظر گرفته شده  4در منطقه پيه مونت: مبلغ  •

براي نصب سيستم  %30مك مالي تا سقف ميليون يورو در نظر گرفته شده براي ك 4در منطقه لومبارديا: مبلغ  •

ميليون يورو براي بخش خصوصي. هزينه تمام شده  3ميليون يورو براي بخش دولتي و  1، مبلغ DPFفيلتر 

متر طول هزينه حدود  10يورو و براي اتوبوس هاي زير  2000متر طول، در حدود  10براي هر اتوبوس بيش از 

 يورو مي باشد. 1500

يورو جهت جايگزيني خودروهاي  2000ميليون يورو و بطور متوسط براي هر خودرو  10لومبارديا: مبلغ در منطقه  •

(ديزل)  2(ديزل) و يا داراي استاندارد يورو   1( ديزلي يا بنزيني) و يا داراي استاندارد يورو  0ون با استاندارد يورو 

 ديزل جديد. كه در مناطق شهري مشغول به فعاليت هستند با خودرويي غير

بر روي اتوبوس هاي حمل و  DPFدر منطقه بولزانو: در اين منطقه دولت بودجه اي را جهت نصب فيلترهاي  •

در نظر گرفته است و به قوانين مناطق كم انتشار اجازه مي دهد تا در مورد اتوبوس  2009نقل شهري از سال 
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هاي عمومي براي ساختمان DPFسيستم فيلتر از ارزش مناقصات نيز براي نصب  %5ها اعمال شوند. همچنين 

 نيز در نظر گرفته اند.

استفاده مي  DPFهمچنين در منطقه بولزانو يك سال معافيت ماليات جاده براي خودروهايي كه از سيستم فيلتر  •

روزرساني شده به عنوان سال معافيت نيز براي خودروهاي به 2كنند در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر 

 تشويق نيز براي كاربران ارائه شده است.

  كشور هلند 7.1.4

در اين كشور در نظر گرفته شده است.     DPFكمك هاي مالي زيادي براي تجهيز كل ناوگان وسايل نقليه به فيلترهاي  

 اوليه را افزايش ندهند. ٢NOبيشترين كمك هاي مالي براي آن دسته از وسايل نقليه اي در نظر گرفته شده كه آالينده     

ــار در امر   ــعي در برنامه ريزي بهتر براي كمك به بهبود تداركات و كاهش تاثير اجراي مناطق كم انتش ــهرها س همه ش

  تداركات و عمليات پشتيباني نمودند. اين امر باعث كاهش ترافيك و آالينده ها گرديد كه شامل موارد زير بودند:

  اقدامات انجام شده در جهت حمل و نقل باري •

 يان ترافيكاقدامات جر •

 مراكز خريد مسيرهاي از سمت •

 استفاده كاميون ها از خطوط اتوبوس ها به صورت اشتراكي •

 توسعه توزيع در ساعات خارج از پيك ترافيكي •

 عمليات حمل و نقل تداركاتي •

 تشويق توسعه مراكز توزيع •

 كاهش زباله در شهر •

 مديريت خيابان ها •

 اقدامات ديگر:

  تغيير قوانين تحويل كاالها •

 برنامه هاي كليدي تداركات •

  كشور نروژ 7.1.5

  در نظر گرفتن كمك مالي براي تهيه خودروهاي جديد در اين كشور در دست اقدام بوده است.
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  اجراي استراتژي كيفيت هوا 7.2

شورهاي اروپايي بدون آنكه داراي برنامه عملياتي          ستاني در ك شهر شهر يا  شد هيچ  همانطور كه در مطالب باال عنوان 

شار در حوزه خود اجرا نمايد. در اين گزارش     شد نمي تواند منطقه كم انت صد براي بهبود كيفيت هواي خود با س ب ق  يازر

شده در مناطق مختلف   صورت         ندارد وجودبرنامه هاي عملياتي اجرا  شي از اقدامات  شده در مطالب آينده بخ سعي  اما 

شار           سطح هاي مختلف مناطق كم انت ساس  شما عنوان نمائيم. اين مثال ها بر ا شهرهاي مخالف را براي  گرفته براي 

  دسته بندي شده اند.
  آلمان 7.2.1

  برلين  7.2.1.1

رح مي باشد. هدف اين ط حمل و نقل طرح جامعقدم دوم در برنامه استراتژي كيفيت هوا با توجه به ترافيك شهري، 

ست. بطوري كه تنها    شكل و مكان (مدل) آن بوده ا شهر و حدود    %20كاهش ترافيك و تغيير  سيرها در مركز  از  طي م

از طي مسيرها در ديگر مناطق توسط ماشين ها انجام مي شود. با انجام اين طرح انتظار مي رود تا از انتشار آالينده  40%

شي از   ستفاده از        هاي نا شود. از جمله موارد ديگر مي توان به ا سته  شده از غير اگزوز كا شر  اگزوز و نيز آالينده هاي منت

ستانداردهاي يوروي مختلف ) براي ناوگان هاي مختلف        ستفاده از ا شار ( ا سوخت هاي جايگزين و تنظيم معيارهاي انت

 حمل و نقل شهري اشاره كرد.

  بادن ورتمبرگ 7.2.1.2

مي توان  اجراتشار براي كل محدوده هاي  شهري در نظر گرفته شده است. از جمله اقدامات در دست      طرح منطقه كم ان

  به موارد زير اشاره نمود:

  ممنوعيت رفت و آمد وسايل نقليه سنگين مخصوصا در خيابان هاي آلوده •

 كاهش ترافيك در مناطق شهري •

 ي كمربندي براي عبور و مرور بهترگسترش جاده ها و خيابان هاي فرعي و همچنين احداث جاده ها •

 ايجاد محدوديت سرعت براي خودروها •

 نظارت بر روند سرعت توليد خودرو •

 نظارت بر قوانين پاركينگ ها •

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

سازهاي غير مجا       • ساخت و  سازهاي مجاز و جلوگيري از  ساخت و  ز كه باعث توليد آالينده هاي نظارت بر 

 محيط زيستي مي شوند.
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  كشور هلند 7.2.2

وزارت محيط زيســت كشــور هلند يك برنامه گســترده براي كيفيت هوا را مطابق جدول زير در دســت اقدام دارد. طرح  

شد. اين اطالعات مربوط به زمان اجراي برنامه و در      شار بخشي از يك طرح ملي در اين كشور مي با افت يمناطق كم انت

  اطالعات بوده و مسلما تاكنون دچار تغييرات شده است.
 طرح ملي كنترل كيفيت هوا در هلند 7.1جدول 

Budget Day Package ٢٠٠٥’  

                                                Effects (min kg)            Costs         Costs (€/kg)       Substance    

2010    2015   2020 

-NOx emissions trading              21,1    22,8     22,4                              NOx 

-Soot filters on new cars      pm                             ١٥٠min          ٢٥٠-٥٠                    PM 

-Retrofit filters cars             .١٥٠                ٥.-٠     ٨.-٢ min          ٣٠٠-٥٠                   PM 

-Subsidy Euro V trucks       ٩٠                             ٤٫١ min            ٢٠                          NOx 

-Subsidy NOx converter    .٢٠                         ٢٫٧-٧ min            ١١                          NOx 

Inland shipping 

-Sulphur-free diesel (early introduction)                                                                    PM 

Total reduction:               ١٠-١٫٥ kton NOx, ٠٫٣-٠٫١ kton PM, costs € ٤٢٠ min 

‘Additional Package’ 

 

                Total reduction                               ١٫٦ kton   PM 

                                                                Effects (min kg)                Costs                   Substance 

2010      2015    2020 

-Road pricing (start `١٢)                       ٥                             ٠٫٨        ١٫٠ bin                     
NOx+PM 

-Low sulphur diesel for mobile mach.   ٠               ٠٫٠٣      ٠٫٠٥      ٠٫٠٨                          PM 

-Low sulphur diesel for shipping                        ٠               ٠٫٠٧      ٠٫٠٨                          PM 
and fisheries 

-PM reduction industry                          ٠                  ٢         ١٫٥        ١٫٠                           PM 

-Subsidy de-NOx converter hdv           ١٠          ٠٫١٥     ٠٫٢٧       ٠٫٧٤ min                      NOx 

-Air washers pig/dairy farms               .٢٥           ٠٫٥٣      ٠٫٥٣        ٥٣ min                    NH٣+PM 
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 شهرهاي كشور هلند 7.2.2.1

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

  استفاده از اتوبوس هاي با گاز طبيعي -

 مديريت حمل و نقل و ترافيك شهري -

 عموميارتقاء فرهنگ استفاده از دوچرخه و وسايل حمل و نقل  -

  نتيجه گيري اقدامات مكمل 7.3

ــتگي به ميزان و           ــار آلودگي هوا كمك مي نمايد. البته اين بسـ اقدامات مكمل به افزايش پذيرش طرح مناطق كم انتشـ

ــوق هاي مالياتي را ترجيح مي دهند  –اندازه اين اقدامات، جنبه هاي فرهنگي         -به عنوان مثال مردم آلمان دريافت مشـ

ستفاده بوده و به خوبي هدف قرار گرفته    DPFدارد. كمك هاي مالي در جهت نصب فيلترهاي   به صورت معمول مورد ا

اردهاي يب با استاندمورد نياز باشد تاثيرات بيشتري را به نسبت ترك DPFاست، به خصوص در زماني كه فيلترهاي كامل 

ــب فيلترهايي كه آالينده  ١٠PMيورو بر آالينده  اوليه را افزايش نمي  ٢NOمي گذارد. كمك هاي مالي زيادي براي نص

صورت كامل            شده اند و به  شوري برنامه ريزي  شوق هاي مالي در قالب طرح هاي ك شتر م شد. بي دهند در نظر گرفته 

آلودگي هوا را با توجه به قوانين اتحاديه اروپا پوشش نمي دهند. از طرف اتحاديه   هزينه هاي تطبيق با مناطق كم انتشار 

  در نظر گرفته شده است. DPFكمك مالي براي هزينه هاي تعمير و نگهداري فيلترهاي  %30اروپا در حدود 

ــتفاده قرار مي گيرند، ولي براي برنامه عملي           اتي هواي پاك بخش انگيزه هاي غير مالي به طور معمول كمتر مورد اسـ

شار                سط مناطق كم انت صي تو شخ صورت هدف قرار گرفتن خودروهاي  شوند.  در  سوب مي  سيار مهم و حياتي مح ب

ضايتمندي و       سعه ناوگان حمل و نقل عمومي در جهت باالبردن ر سترش و تو آلودگي هوا، يكي از اقدامات جايگزين، گ

ضوع     شد. اين مو سيل كاهش ترافيك و تراكم و بنابراين هواي آلوده را دارد.   پذيرش بهتر مردم در جهت طرح مي با پتان

توســعه تداركات و پشــتيباني نيز مي تواند از جمله ديگر اقدامات جايگزين محســوب گردد. يكي از نقاط ضــعف اقدامات 

  ردد.مي گ مساله خود باعث افزايش هزينه هاي پياده سازي طرح نيز نه هاي مالي آن ها مي باشد كه اينتكميلي، هزي
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  چالش هاي قانوني 8

شايد بتوان گفت كه فقط در يك مورد اجراي مناطق كم انتشار با شكست روبرو شد و مقاومت ها در برابر اجراي آن به       

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

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

  مقاومت ها در برابر اجراي طرح مناطق كم انتشار آلودگي هوا 8.1

  در ادامه برخي از اين مقاومت ها در كشورهاي مختلف آورده شده است كه به آن ها پرداخته مي شود.

  كشور سوئد 8.1.1

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

شكار قانون آزادي حركت در اتحاديه اروپا بود و       صويب اين قانون نقض آ شد مخالفت هاي زيادي با آن به عمل آمد. ت

شور به ناچار قوانين        شكل مي نمود. مقامات اين ك سوئد م شور  صورتي   رفت و آمد را براي خودروهاي خارجي در ك را ب

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

  كشور آلمان 8.1.2

ها منجر به پيروزي در برابر اجراي اين طرح ها نشــد. بزرگ ترين در اين كشــور هيچ كدام از نارضــايتي ها و مقاومت 

را باشــگاه ماشــين ها به دليل تاثير طرح بر خودروهاي شــخصــي به وجود آورد.  چالش با مناطق كم انتشــار آلودگي هوا

شار آلودگي هوا را اجرا نمايند.        صميم گرفتند كه طرح مناطق كم انت شهرها براي بهبود كيفيت هوا ت سئولين و مقامات  م

شود اما نكته م            صي  شاغل خا شكالت براي م سائل و م ست  شايد اجراي اين طرح باعث ايجاد برخي م هم، اجراي در

  استانداردها و قوانين تعيين شده در جهت بهبود كيفيت هوا مي باشد.

  مقاومت هاي قانوني در برابر طرح مناطق كم انتشار آلودگي هوا 8.2

سال   ساند كه طي آن به دليل افزايش آلودگي، اجراي برنامه هاي عملياتي     2008دادگاه اروپا در  صويب ر قانوني را به ت

  زم دانسته است.هواي پاك را ال

يكي از شــهروندان مونيخ شــكايتي را به دادگاه ملي آلمان برد. كه بر طبق آن گفته بود كه منطقه باواريا نتوانســته طرح 

ستانداردهاي آالينده       ستي اجرا نمايد و ا شار را به در ست نياورده اند. اين     ١٠PMمناطق كم انت صوص به د را در اين خ

سازي نمود.       شار اجرا و پياده  شكايت موفق بود و منطقه باواريا طرح و برنامه عملياتي هواي پاك را براي منطقه كم انت
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ميالدي يكي از شــهروندان اشــتوتگارت شــكايتي را در خصــوص كافي و مناســب نبودن برنامه  2005در ماه مي ســال 

  ي پاك به دادگاه برد.عملياتي هوا

  اجتناب از چالش هاي قانوني 8.3

ــي از برنامه عملياتي هواي پاك ــار آلودگي هوا يك طرح كامل و بي  بايد بخش ــد كه منجنقص منطقه كم انتش ر به باش

شود، ديگر      صورتي كه اين طرح در زمان اجراي خود دائم دچار تنش ها و چالش هاي قانوني  شود. در  بهبود كيفيت هوا 

صيت كاملي را در نظر گرفت. اين طرح بايد با تمامي قوانين و جنبه   نمي  شخ حاديه هاي مختلف قانوني اتتوان براي آن 

ــايل نقليه    ــايد هدف قراردادن وس ــد. ش ــته باش ــب و اعمال غير تبعيض آميز تطابق داش اروپا نظير آزادي جابجايي، تناس

ــوص گردد اما برقرا   ــي باعث ايجاد تنش هايي در اين خص ــخص ري ارتباط خوب با رانندگان و كاربران باعث كاهش ش

  حساسيت ها و چالش ها خواهد شد.
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  توصيه هاي آخر براي مناطق كم انتشار آلودگي هواي كشور فرانسه 9

سه در بر دارد. بخش       شار آلودگي هواي كشور فران ، 2اي هاين قسمت نتيجه گيري و توصيه هايي را براي مناطق كم انت

 به همراه اين بخش بايد با هم خوانده شود، زيرا برخي مسائل در اينجا تكرار نمي شود. 4 و 3

به منظور كمك به رسيدن به سطوح استانداردهاي آاليندگي تعيين شده توسط اتحاديه اروپا و عدم از دست دادن زمان،        

توجه از اقدامات يكپارچه برنامه عملياتي نياز اســت تا طرح مناطق كم انتشــار آلودگي هوا به عنوان بخشــي مهم و قابل 

ــوص منابع غير حمل و نقلي و   ــازي گردند. برنامه عملياتي هواي پاك نياز به انجام اقداماتي در خص هواي پاك پياده س

ــوق هاي مالياتي براي              ــار آلودگي هوا دارد (مانند مديريت ترافيك و كاهش آن، مشـ حمل و نقلي مناطق غير كم انتشـ

سايل نقليه  صي مانند      و سد در نظر گرفتن نام خا ستانداردهاي يوروي جديدتر). به نظر مي ر كه معرف  26ZAPAداراي ا

  برنامه عملياتي هواي پاك فرانسه باشد خوب و بجا مي باشد.

شد. اين چارچوب بايد به    شوري، با اجرايي روان، راحت، ارزان و از نظر قانوني كم خطرتر مورد نياز مي با يك چارچوب ك

شده مطابق قوانين اتحاديه        اط ستانداردها و قوانين در نظر گرفته  ضمن بايد تمام ا سد. در  سيون اتحاديه اروپا بر الع كمي

شد      صورت مقامات قانوني مطمئن خواهند  شوند. در اين  شار  انتكه تمامي نيازهاي اجراي مناطق كماروپا در نظر گرفته 

  بايد شامل موارد زير باشد: مليمطابق با قوانين اتحاديه اروپا هستند و چارچوب 

  كدام استانداردها بايد تعيين شوند •

سايل نقليه و هم به وسيله برچسب            • ستاندارد يوروي وسايل نقليه، هم در بانك اطالعاتي كشوري و سايي ا شنا

 هاي استاندارد.

 چگونگي شمول وسايل نقليه خارجي  •

 تابلوهاي جاده ها •

 وبسايت ملي •

 معافيت هاي ملي و كشوري، شامل جاده هاي اصلي •

 يديزلدوده صدور مجوز براي فيلترهاي  •

 مسائل حقوقي، قوانيني كه به مناطق كم انتشار اجازه فعاليت مي دهند. •

 روش هاي نظارتي و اجرا و جرائم در صورت تخلف از قوانين •

 يگر كه در زير شرح داده شده باشد مي تواند سودمند و مفيدتر باشد:اگر چارچوب ملي شامل برخي موارد د

                                            

 
٢٦ -Zone d'Action Prioritaire pour l'Air 
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  ارزيابي هاي زياد قبل از اجرا و پياده سازي و نظارت هاي بعد از اجرا •

  فرايند پياده سازي مناطق كم انتشار •

 گفتگو با ذينفعان اصلي و كليدي •

 دگي هواانتشار گسترده اطالعات اتحاديه اروپا در خصوص مناطق كم انتشار آلو •

 معافيت هاي داخلي و محلي •

 اقدامات مكمل •

سايل نقليه       شد. اگر همه و سازي و ارتباط راحت جنبه هاي مختلف  الزم مي با ساده  ايجاد يك تعادل و هماهنگي براي 

شمول  ست.           م شده ا سوخت هاي بنزين و ديزل برابري نيز در نظر گرفته  صورت بين آالينده هاي  شوند در آن  طرح 

ستاندارد   شند. تعيين مراحل و فازهاي اجرايي براي كاهش      ا ستانداردهاي اتحاديه اروپا با ساس ا شده بايد بر ا هاي تعيين 

ستاندارد يورو       شامل تعيين ا شد. ( شتيباني و كنترل       4آالينده ها مورد نياز مي با سنگين در جهت پ سايل نقليه  براي و

ساني آالينده هاي  ٢NOمقادير آالينده  ست. در حالي كه در حال   xNOو  PM). تعيين مرحله براي بروزر نيز مورد نياز ا

نيز در آينده مورد نياز خواهد  xNOاستفاده مي شود اما بروزرساني براي آالينده     DPFحاضر بروزرساني براي فيلترهاي   

ابق با استانداردهاي اتحاديه اروپا، استفاده از برچسب مط PMو كاهش آالينده  DPFبود. با توجه به استفاده از فيلترهاي 

 هاي استاندارد با تاثير كمتر بر رانندگان وسايل نقليه در جهت بهبود كيفيت هوا توصيه مي شود.

نيز توصيه مي گردد. اطالعات در اين خصوص را مي توان از طرح لندن (براي وسايل     DPFتهيه مجوز براي فيلترهاي 

سط و  صورت بالقوه        نقليه متو شت نمود. اين اجرا به آن ها اجازه مي دهد به  سايل نقليه)، بردا سنگين) و ايتاليا ( براي و

نده   ندن كه در آن         ٢NOآالي بد، برخالف طرح ل يا ها افزايش ن يه در آن  كه         %30اول يا  تال يا در طرح اي ته و  ياف افزايش 

ــت. با احترام به قواني      xNO 30%آالينده   ن اتحاديه اروپا و قانون آزادي جابجايي، اولين گام كنترل و         افزايش يافته اسـ

آزمايش اين مطلب مي باشد كه آيا اين موضوع مي تواند به صورت قانوني انجام شود يا خير. اجراي بروزرساني آالينده       

xNO .براي وسايل نقليه سنگين در فازهاي بعدي اجراي طرح مورد نياز مي باشد  

شود كه ايجاد اين مناطق        قبل از اجراي طرح مناط صل  ست تا اطمينان حا شار و همچنين تقويت آن ها نياز ا ق كم انت

ستانداردهاي آالينده     سيدن به اين مطلب، ايجاد تعادل بين ا شد. براي ر سايل  ها،باعث بهبود كيفيت هوا خواهد  نقليه و  و

اجرا و پياده ســازي طرح مناطق كم انتشــار  محدوده مناطق كم انتشــار آلودگي هوا بســيار مهم مي باشــد. قبل و بعد از

  آلودگي هوا نياز است تا ارزيابي هاي دقيقي در خصوص تاثيرات انجام پذيرد.

ــورت اجرا و      ــد. در صـ بنابراين اجراي نظارت ها و اعمال قانون هاي كافي براي ايجاد احترام به اين طرح الزم مي باشـ

ستاند     سب هاي ا ستي، بايد از برچ ستي بايد داراي        اعمال قانون د شود. نظارت د ستفاده  سايل نقليه ا شوري براي و ارد ك

شتر را از متخلفان بگيرد. در صورتي كه مناطق كم انتشار توسط قوانين         ميزان جريمه باال باشد تا فرصت تخلف هاي بي
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ــگيرانه خوبي  ــابقه گواهينامه رانندگي فرد متخلف مي تواند اقدام پيش ــوند، درج در س ــوب گ جزايي نظارت ش ردد. محس

  همچنين مي توان از قوانين مدني و دوربين هاي با كيفيت باالتر نيز استفاده نمود.

ستفاده نمود.           ست از معافيت هاي كمتر ا شار، بهتر ا سريعتر به بهبود كيفيت هوا در مناطق كم انت سي هرچه  ستر براي د

سخت گيرانه مي توانند از   اگر چه تعيين برخي از معافيت ها بر طبق قوانين اتحاديه اروپا ال شد اما معافيت هاي  زم مي با

ــادي  اجتماعي آن بكاهند (نكته اي كه بايد براي اين مناطق حتما در نظر گرفت). اقدامات مكمل مانند                 -تاثيرات اقتصـ

ــب فيلترهاي  ــعه ناوگان  DPFكمك هاي مالي (وام هاي ارزان قيمت) براي نص ــيله نقليه جديد و يا توس و يا خريد وس

اجتماعي مفيد باشــد و هم باعث افزايش پذيرش توســط مخاطبان -داركات مي تواند هم براي كاهش اثرات اقتصــاديت

  گردد.

صوال در       شار كمك مي نمايند. اقدامات مالي ا شتر، به مناطق كم انت چارچوب ملي در جهت افزايش پذيرش مخاطبان بي

بايد به صورت كشوري برنامه ريزي شود.     DPFفيلترهاي  مقياس كشوري و ملي تعريف مي شود. مجوز هاي استفاده از   

ــتاندارد ملي تعريف نمود. از طرف ديگر اطالعات كامل و الزم در   ــابه اين مورد نيز مي توان براي برچســب هاي اس مش

در  همورد مناطق كم انتشار بايد بصورت يكسان و موجه در تمام كشورهاي اروپايي اطالع رساني شود تا كليه كاربراني ك   

مناطق كم انتشــار رفت و آمد دارند و يا برنامه ريزي براي عبور از اين مناطق دارند به كليه قوانين و مقررات اين مناطق 

) و وبسايت اصلي اين   LEEZEN آشنايي داشته باشند. كليد اصلي اين اتفاق، شبكه اطالع رساني محيط زيست اروپا (        

  شبكه مي باشد.
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  هاپيوست 10

ست   10.1 شورهاي مختلف اتحاديه      1پيو شار آلودگي هوا در ك سي اجمالي مناطق كم انت . برر

 اروپا

سايل نقليه و آالينده هايي كه هدف قرار گرفتند و تاريخ     شار در حال اجرا، به همراه و در جدول زير تمامي مناطق كم انت

 ها آورده شده است.شروع و پايان آن

ها پررنگ مي باشند مناطقي هستند كه مناطق در حال حاضر در آن ها اجرا مي شوند.     راهنما: تاريخ هايي كه اعداد آن  

  اعداد ساده نيز مناطقي هستند كه در حال برنامه ريزي مي باشند.

ستاندارد يورو     ستاندارد آالينده به طور مثال ا ستانداردهاي يورو براي      3ا ستاندارد ذرات آالينده بايد ا ست كه ا به اين معنا

نقليه را رعايت نمايند. براي دســت يابي به چنين ســطحي، وســايل نقليه داراي اســتانداردهاي يوروي پايين به  وســايل 

  فيلترهاي كامل ذرات مجهز شوند.

)xNO بدين معنا مي باشد كه مي توانند به استانداردهاي آالينده (xNO  ابند.يدست  
  بررسي مناطق كم انتشار در سراسر اروپا 10.1جدول 
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  . جزئيات بيشتر در خصوص قوانين حقوقي اتحاديه اروپا2پيوست 10.2

 قانون آزادي حركت 10.2.1

سد زماني كه يك منطقه كم  شود تمامي قوانين اتحاديه اروپا براي    به نظر مي ر شار آماده فرآيندهاي اجرايي خود مي  انت

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

ــكلي براي مقاومت هاي آتي با آن      ــاوره حقوقي  ها بوجود نيايد. در اجراي برخ   قانوني و حقوقي مشـ ي از مناطق، از مشـ

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

انتشار در تضاد با اصل آزادي حركت قانون اصلي، مساله آزادي حركت مي باشد. يعني اينكه قوانين اجرايي در مناطق كم  

  اين قاره مي باشد. 27قانون تجارت 28ال در اروپا و اصل و جريان آزاد كا

بدون در نظر گرفتن بازار داخلي، سرپيچي از موارد محدود شده، ممنوع است مگر اينكه تبصره اي توسط مسئوالن قانون 

صوالت، اعمال قانون براي آن    30و يا بخش  شود. در مورد همه مح ساس   ها بايد برپيمان تجاري در اين حدود اعالم  ا

  درجه اهميت آن براي مردم باشد.

ــي مانند    30به موجب ماده  ــاس داليل خاص ــار بايد بر اس ــالمت و زندگي "پيمان، ايجاد مناطق كم انتش حفاظت از س

صــورت پذيرد و ايجاد اين  "هاي ملي و يا باســتاني، هنري و ...حفاظت از گنجينه "و يا  "ها، حيوانات و گياهانانســان

ساس  شود ممنوع مي         مناطق بر ا سرانه اي كه باعث منع قوانين تجارت و يا آزادي حركت  شخصي و يا خود صميمات  ت

  باشد.

ست مواد   شده اند. اگر چه هيچ كدام از اين دو    30و  28گفتني ا شخص  اين پيمان، به عنوان منابع دائمي براي قوانين م

ــت محيطي مطلبي ارائه   ــوص فعاليت هاي  زيس ــخص در خص نكرده اند اما دادگاه عدالت اروپا مطابق با ماده بطور مش

شده    ضا  شد    -پيمان و معاهده ام شرح آن در باال گفته  اعالم نمود كه هرگونه ايجاد محدوديت در تجارت داخلي  -كه 

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

  يه اروپا در بخش حمل و نقل شهري مي گويد:مجله سبز اتحاد

ست تاثير آن   ها و ممنوعيتايجاد محدوديت " ا بر هها بايد با توجه ترافيك جاده ها و خيابان ها وضع شوند. زيرا ممكن ا

  "زيرساختهاي حمل و نقل بزرگ و سنگين باشد.
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ها در بعضــي از شــد. به عنوان مثال مرزبنديمحدوده هاي مرزي مناطق نيز بايد براي كاربران كامال روشــن و واضــح با

  ها.باشد مانند جاده هاي كمربندي و محدوده هاي اداري و رسمي استانمناطق ايجاد شده كامال طبيعي مي

صورتي  ست، تابلوهاي         در  شده ا سايل نقليه محدود و يا ممنوع  صي از و سته خا كه در يك منطقه، عبور و مرور براي د

شــه هاي دقيق براي جايگزيني جاده هاي ديگر براي عبور و مرور آن دســته از وســايل نقليه بايد دقيق و روشــن و يا نق

  حتما موجود باشد.

اطالعات اين مناطق به همراه پوسترها، بروشورها و وب سايت ها و رسانه هاي مختلف بايد بصورت دقيق و روشن براي 

  تهيه و ارائه گردند. "هاي اجراييروش "توضيح اهداف و مفهوم ايجاد اين مناطق به عنوان 

  هماهنگي با اعضا 10.2.2

براي معامالت تجاري جوامع  -مانند محدوديت ترافيكي و يا ايجاد مناطق كم انتشــار –هر گونه اقدام محدود كننده اي 

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

ست كه با   شار، برخي از محدوديت ها به عنوان      يك مثال خوب اين ا شده از مناطق كم انت ستخراج  توجه به اطالعات ا

شده بود مانند اينكه در برخي از مناطق     محدوديت صي در نظر گرفته ن شده و براي آنها طرح توجيهي خا هاي كور اعالم 

سط    80% شار آالينده ها فقط تو شود ولي قانو  %10از انت شته   از خودروهاي خاص توليد مي  سايل نقليه نو ن براي همه و

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

با توجه به آزمون ضــرورت، چارچوب بخشــنامه كيفيت هوا مي گويد: كشــور هاي عضــو بايد اقدامات الزم را در جهت  

  يين شده براي غلظت آالينده ها انجام دهند.انطباق فعاليت هاي  خود براي حصول به استانداردهاي تع

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

احســاس شــود الزم اســت مي توان از فعاليت هاي  محدود كننده براي وســايل نقليه موتوري اســتفاده نمود. زماني كه 

ها به مسئولين شهري واگذار شده    ينده ها به نقطه اضطرار رسيد، تصميم گيري در خصوص اعمال محدوديت    مقادير آال

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

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

  همگام سازي شوند. مقادير اعالمي به عنوان قانوني كه بايد رعايت شوند بايد حتما مورد آزمون و خطا قرار بگيرند.
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  اقدامات غير تبعيض آميز 10.2.3

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

  جاد تبعيض گردد. چه بصورت مستقيم و چه بصورت غير مستقيم.نبايد باعث اي

ست ولي اين خود يك نوع تبعيض    DPFبه عنوان مثال ورود خودروهايي كه به فيلترهاي  ستند به مناطق آزاد ا مجهز ه

  به شمار مي رود.

  كاربران ممكن است با دو نوع تبعيض روبرو شوند:

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

  كننده از مناطق شود.

 استفاده از استانداردهاي ورود بر اساس استانداردهاي يورو. -2

ــايل نقليه، با اين حال     ــن وس ــتفاده مي كنند و برخي ديگر از محدوديت س ــار از گزينه دوم اس ــتر مناطق كم انتش بيش

د و مي نماي    د كامال واضح و روشن محدوديت ها را توضيح مي دهند. پيمان اروپا تبعيض را منعاستانداردهاي يورو، خو

 در عين حال مي گويد تبعيض نبايد براي كاالهاي خارجي وجود داشته باشد ولي براي كاالي داخلي منعي وجود ندارد.

  اطالع رساني 10.2.4

ــوص ايجاد تبعيض         ــيون اروپا را در جريان آن قرار       در زماني كه دولت ها اقداماتي را در خصـ مي بينند بايد حتما كميسـ

ستثناهايي هم وجود دارد. مانند م  كوتاه مدت در نظر گرفته  شوق هاي مالي كه براي فعاليت هاي دهند. اما در اين بين ا

  شده اند.

ــاني طرح هاي محلي كه اجرا مي   ــيون نيز نيازي به اطالع رس ــاني ندارند و كميس طرح هاي محلي نيازي به اطالع رس

شوند ندارد. البته برخي از مناطق كم انتشار ( به عنوان مثال برلين) تصميم گرفتند تا در جهت حفظ امنيت طرح، اقدامات 

نند طرح لندن گفتگوها را بصورت شفاهي با كميسيون اروپا ادامه دادند    انجام شده را اطالع رساني نمايند. برخي ديگر ما  

 تا مطمئن شوند كليه اقدامات انجام شده تحت استانداردهاي اروپا و بصورت قانوني بوده است. 

سعت زيادي ( اتحاديه اروپا ) پخش مي گردد. نكته مهمتر      ست كه اطالعات در و ساني، اين ا يكي از جنبه هاي اطالع ر

ين اســت كه اين اطالعات بصــورتي انتشــار يابد كه افكار عمومي متوجه عدم تبعيض براي ورود خودروهاي خارجي به ا

  مناطق كم انتشار شوند.

ــتانداردها در مناطق خود   ــار در آلمان براي اينكه از روند قانوني اجراي اس ــئوالن مناطق كم انتش برخي از مقامات و مس

ارتباط برقرار كردند. در خصــوص برخي از مســائل بالقوه مناطق كم انتشــار با قوانين اطالع حاصــل كنند با كميســيون 
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شود. البته اين وظيفه دولت ها را     سيون اطالع داده  ساند كه فعالي  اتحاديه اروپا، چارچوب هاي ملي بايد به كمي ت مي ر

  هاي  مناطق كم انتشار را مطابق قوانين اتحاديه اروپا تضمين نمايند.

سيو  شار جزئيات فعاليت كمي س ن اتحاديه اروپا انتظار ندارد تا تمام مناطق كم انت يون ها و قوانين خود را به اطالع اين كمي

سيون نيز            شود به اين كمي شوري اعالم و اجرا  صورت ملي و يا ك ست به  سانند اما انتظار دارد تا هر طرحي كه قرار ا بر

  اطالع رساني شود.

  شهر لندن DPF . طرح مجوز فيلترهاي3پيوست  10.3

  براي اين مطلب توضيحات كافي ارائه شده است.

  كشورهاي آلمان و ايتاليا DPF. خالصه اي از طرح هاي مجوز فيلترهاي 4پيوست  10.4
  

  كشور آلمان DPFمروري بر نيازمندي هاي گواهي فيلتر  10.2جدول 

  

  استانداردهاي آالينده هاي مورد نياز براي كالس هاي مختلف به شرح زير مي باشد:ميزان 

  براي وسايل نقليه سبك

 10PMو  0PMهاي آالينده •

در نظر گرفته شده اند. با بروزرساني موتورهاي  1براي بروزرساني وسايل نقليه ديزل داراي استاندارد يورو 

بايد به دست آيد.  g/km 0,1با فيلترهاي ذرات ديزل، ميزان آاليندگي  2خودروهاي ديزل داراي استاندارد يورو 

 ظر بگيرند و استفاده نمايند.را در ن 3وسايل نقليه سنگين نيز مي توانند استاندارد يورو 

• ١PM 
بروزرساني فيلترهاي  وسايل نقليه ديزل طراحي شده است. با 2و يورو  1براي بروزرساني استانداردهاي يورو 

   برسد. g/km 0,05بايد به ميزان  3، استاندارد آالينده براي وسايل نقليه داراي استاندارد يورو آالينده دوده
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• ٢PM 
-فيلترهاي آاليندهطراحي شده است. با بروزرساني  3و وسايل نقليه ديزل داراي استاندارد يوربراي بروزرساني 

 برسد. g/km 0,025بايد به ميزان  4، استاندارد آالينده براي وسايل نقليه داراي استاندارد يورو دوده هاي
• ٣PM  

طراحي شده كه در كارخانه توسط فيلتري تجهيز  4براي بروزرساني وسايل نقليه ديزل داراي استاندارد يورو 

توليد نمايند. با  g/km 0,025را با ميزان استاندارد ذرات تا  4نشده اند. اين خودروها بايد استاندارد يورو 

  برسد. g/km 0,0125بروزرساني با يك فيلتر ذرات، اين ميزان بايد به حدود عدد 

  

• ٤PM  
طراحي شده اند.   g/km 50،000  ا ميزان انتشار ذرات پيش بيني شده آينده ب 5براي استاندارد هاي يورو 

كه به صورت مناسب  4اين سطح مي تواند براي بروزرساني وسايل نقليه شهري ديزلي داراي استاندارد يورو 

  در كارخانه آماده مي شود تعيين گردد.

•  ٥PM  

ارخانه جهت رسيدن به استانداردهاي آينده يورو   كه در ك  4و  3براي خودروهاي ديزل داراي استانداردهاي يورو  

  هستند. 4آماده شده اند استفاده مي شود. اين خودروها كالس  g/km 50،000با ميزان انتشار ذرات  5

  براي كاميون ها و اتوبوس ها

• ٠PMK  ١٠وPMK  

بروزرساني اين كاميون ها، طراحي شده اند. با  1براي بروزرساني وسايل نقليه سنگين باري داراي استاندارد يورو     

افزايش يابد. گفتني است تعداد اندكي از اين كاميون  2استاندارد توليد ذرات آالينده در آنها بايد به استاندارد يورو 

  نيز دست يابند. 3ها توانسته اند به استاندارد يورو 

•  ١PMK  

طراحي شده اند. با بروزرساني    2و  يورو  1براي بروزرساني وسايل نقليه سنگين باري داراي استاندارد هاي يورو     

 افزايش يابد. 3اين كاميون ها، استاندارد توليد ذرات آالينده در آنها بايد به استاندارد يورو 
•  ٢PMK  

ــتاندارد هاي يورو     ــنگين باري داراي اس ــايل نقليه س ــاني وس ــده اند. با  3و  2، يورو 1براي بروزرس طراحي ش

 افزايش يابد. 4ستاندارد توليد ذرات آالينده در آنها بايد به استاندارد يورو بروزرساني اين كاميون ها، ا
• ٣PMK  ٤وPMK  
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براي بروزرســاني كاميون هاي ســبك طراحي شــده اند. معيار هاي انتشــار براي خودروها، ذرات آالينده كالس 

PM3  وPM4 .مي باشد 

مي دهد. اعداد جدول نشان دهنده تعداد شاسي هاي    و كالس هاي متفاوت را نشان   PMاستانداردهاي آالينده   9جدول 

  خودروها مي باشد.

  
  چارچوب مناطق كم انتشار آلودگي كشور آلمان PMكالس هاي آالينده ها و استاندارد هاي  10.3جدول 

  

  موجود مي باشد.از پيوست فرم اصلي قوانين وسايل نقليه كشور آلمان 

  

  انداختن ذرات آالينده (در كشور آلمان)م گواهي به دا DPFفايل جداگانه   4aپيوست  10.5

  در كشور ايتاليا DPFگواهينامه فيلترهاي 

 1ماده 

اين مقررات بايد براي سيستم هايي كه براي كاهش ميزان انتشار آالينده هاي توليد شده توسط موتورهاي  -1

و متمم ها و  به همراه اصالحات  EEC/88/77احتراق تراكمي استفاده گردد. مطابق با دستورالعمل شماره 

اي كه در حال كار مي  . تصميم گرفته شده براي نصب در خودروهاي جاده UNECEقوانين دستورالعمل  

  باشند.
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، بايد مطابق با الزامات و نيازمندي هاي اين مقررات و با اشاره به مراحل 1سيستم هاي مورد اشاره در بند  -2

 باشند. UNECEو اصالحات و متمم ها و مقررات مربوط به  EEC/88/77آزمايش ذكر شده در دستورالعمل 

  2ماده 

  تعاريف

  :براي همه اهداف اين مقررات

براي كاهش حجم ذرات  بايد يك يا چند عنصر در عملكرد با يكديگر به موتور متصل باشند. يا     "سيستم  " -

 تم تامين سوخت) و يا سيستم كنترلبا نيروي آن و يا اگزوز به همراه مخزن ذخيره سوخت ( سيس

شار گازهاي    -"كالس هاي مختلف موتور" - ساس انطباق با محدوديت انت خروجي اگزوز  به طور معمول بر ا

 كه در جامعه اروپا تعريف شده به ثبت رسيد كه به شرح زير مي باشد:

ــتاندارد يورو  • ــد، قبل از اجراي   – 0اس ــد آلودگي مورد تاييد نمي باش موتورهاي در اين كالس براي مقاص

 به اجرا در آمد و مورد تاييد قرار گرفت. EEC/91/542بخشنامه 

ستاندارد يورو   • صوب     موتورهاي در – 1ا ستورالعمل م تعريف  Aخط  EEC/91/542اين كالس مطابق با د

 شده اند.

 EED/96/1يا  EEC/91/542موتورهاي در اين كالس مطابق با دستورالعمل مصوب    – 2استاندارد يورو   •

 تعريف شده اند. Bخط 

ندارد يورو     • تا ــ ــوب         – 3اسـ مل مصـ ــتورالع با دسـ طابق  هاي در اين كالس م و  EC/1999/96موتور

2001/27/EC   خطA .تعريف شده اند 

ندارد يورو     • تا ــ ــوب         – 4اسـ مل مصـ ــتورالع با دسـ طابق  هاي در اين كالس م و  EC/1999/96موتور

2006/51/EC  خطB1 .تعريف شده اند 

ندارد يورو     • تا ــ ــوب         – 5اسـ مل مصـ ــتورالع با دسـ طابق  هاي در اين كالس م و  EC/1999/96موتور

2006/51/EC  خطB2 .تعريف شده اند 

شده      شار ذرات آالينده در جامعه اروپا براي كالس هاي ذكر  صويب   ضميمه جدول، مقادير محدود براي انت در باال به ت

  رسيد.

  . مجموعه اي از انواع موتور شناسايي شده بر اساس پارامترهاي ضميمه مي باشد."خانواده نوع موتور " -

ــاس آن موتور براي آن    . به معني موتوري متعلق به يك گروه و خانوا    "موتور مادر " - ده كه پارامترها بر اسـ

 موجود مي باشد. C پيوست 2دسته تعريف شده است. در قسمت 

 ود.ش. توليد كننده يك سيستم براي كاهش ذرات آالينده ها كه توسط يك موتور انجام مي"توليدكننده" -
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  تصويب سيستم-3ماده 

شود، به  ها ثبتتوليدكننده و يا توسط نماينده آنبرنامه هاي كاربردي مصوب براي يك سيستم بايد توسط  -1

صورت كامال مناسب و معتبر، به مركز تست موتور خودرو و مطابق با شيوه اي كه  در حكم وزارت حمل و نقل  

  ثبت شده است. 2001ماه مي سال  2مورخ  277به شماره 

 موارد زير بايد در برنامه لحاظ شوند: -2

ا با هسيستم قصد دارد به عنوان آن كالس موتورها را با توجه به نحوه انطباق آن خانواده نوع موتورها كهالف) 

 سطح انتشار خروجي اگزوزها شناسايي نمايد (يورو...)

كالسي كه در آن مالك ورود، نوع موتور و خانواده آن مي باشد كه هدف از نصب سيستم كنترل حجم   )ب

  انتشار آالينده باشد.

خانواده موتور باشد و مورد تاييد  2يا  1مكان پذير و راحت باشد و يا تشكيل شده از هر سيستم بايد به شكلي ا -1

قرار بگيرد. براي آزمايش مناسب بودن يك سيستم، در جهت پذيرش و تاييد آن بايد بر اساس ضوابط و استفاده 

  تست شود. Dاز روش هاي ذكر شده در پيوست 

  :سازنده بايد اعالم نمايد كه اده،با توجه به ساخت نوع هر موتور هر خانو -2

 الف) آزمايشات دوام سيستم كه مورد نياز بوده بر روي آن انجام شده باشد.

ب) نصب و راه اندازي سيستم بايد مقادير كمتر از حد مجاز را براي گازهاي خروجي اگزوز در زمان آزمايشات 

  سيستم از خود نشان دهد.

قانون  4الزامات اين مقررات به تصويب رسيده است بايد مطابق با مفاد پيوست هر نوع از سيستم كه در تطبيق با  -1

  وزارت حمل و نقل داراي كد و يك تاييديه خاص خود را دريافت نمايد.

 در نمايد.ابق با گواهينامه نمونه آورده شده صاطدفتر مركزي كنترل ترافيك بايد يك گواهي تاييد براي سيستم م -2

  عمومي سيستمويژگي هاي  -4ماده 

اجازه قبلي توليدكننده وسيله نقليه موتوري، يا توليدكننده موتور خودرو نيازمند است. جايي كه دو كارخانه به  -1

  يك شكل نيستند و سيستم هايي كه عملكرد آن ها به يكي يا دو مورد زير منوط نيست:

 ك كردن احتراق و نظارت بر توليدالف) دســتگاه هاي الكترونيكي براي كنترل ذخيره ســوخت و احتماال براي چ

 آالينده ها

  ب) مونتاژ اجزاي تشكيل دهنده تغذيه سوخت به موتور (به استثناي مخزن سوخت و لوله هاي مربوطه)

  ج) موتور كشش

  EGRد) سيستم 
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شار بيش از حد گازهاي خروجي اگزوز كه در زمان خطر            -2 شدار براي ف ستم ه سي ستم بايد به يك  سي اين 

 د فراهم نمايد. سيگنال بفرست

صورت           -3 ستم از طريق آن  سي شدن يا خذف  ستمي، كه خاموش  سي راه حل هاي فني كه، از طريق كنترل 

 پذيرد.

شيميايي      -4 ستم هايي كه از مواد افزودني خاص و يا  سي سازنده بايد به موارد زير     براي  ستفاده مي نمايند،  ا

 توجه نمايد:

 ارائه سيستم هاي افزودني ورودي خودكار -

 كه كمبود افزودني ها را اطالع مي دهد وسيله نقليه اي با دستگاه هشدارارائه  -

 اعالم كند كه استفاده از اين محصوالت به ماشين يا موتور آسيب نمي رساند. -

ي م    الحاق به مستندات قابل قبول در برگه اطالعات ايمني كه براي مواد افزودني و يا شيميايي استفاده  -

 شود.

 اطالعات به عنوان هر آالينده فلزي توليد شده در هنگام استفاده از مواد افزودني و يا شيمياييارائه  -

شيميايي كه مي تواند     - ستورالعمل به عنوان اثرات فقدان و يا افزايش مواد افزودني و يا معرف هاي  ارائه د

 براي سيستم و يا موتور آورده شود.

 ا كاربران از سيستم به نحو صحيح استفاده مي نمايند يا خيربرداشتن گامي در جهت اطالع از اينكه آي -

ستاندارد     - سوخت، پس از ورود مواد افزودني بايد مطابق با الزامات ا كه در  EN 590اعالم دارد كه كيفيت 

 آن از استانداردهاي موجود در رابطه با سالمت و حفاظت محيط زيست صحبت مي كند باقي بماند.

  براي دوده هافا موتورهايي صر -5ماده 

اشيه باشد، يك ح هاي دودهايجاد يك سيستم كه به عنوان يك موتور با اثرگذاري خوب، صرفا براي آالينده 

  امنيت باال براي آن ظرفيت خواهد بود.

  ات مربوط به تجهيز سيستم ها با وسايل نقليه موتوري در حال خدماترمقر -6ماده 

درخواست كاربران،بايد خودروهاي شخصي را جهت اطمينان از سازگاري  دفتر سازمان كنترل حمل و نقل، بنا به -1

 سيستم نصب شده بر روي آن بررسي نمايد.

ه شده كه توسط كارخانه سازنده ارائ يفردي كه اين سيستم را نصب مي كند بايد گواهي انطباق با دستورالعمل -2

 دريافت نمايد.

 بروز رساني دفتر ثبت نام خودرو -7ماده 
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، و رجوع به نتيجه رضايت بخش آن، دفتر سازمان كنترل حمل و نقل 6بررسي موارد ذكر شده در ماده پس از  -1

  بايد دفتر ثبت خودرو را مطابق بند زير  كامل نمايد:

 و، دودهاين خودرو با يك سيستم كاهش ذرات آالينده، با عالمت تاييد شده..... براي هدف صرفا آلودگي  " -2

  "يورومي باشد.كالس استاندارد خودرو 

  مقررات براي توليدكننده سيستم -8ماده 

تمامي سيستم هاي مورد تاييد بايد داراي نشان تاييد باشند كه به صورت خوانا و پاك نشدني به همراه شماره  -1

ا از طريق يمشخص شده در آن ثبت شده باشد. اين نشان بايد بر روي يكي از عناصر تشكيل دهنده سيستم و 

  دني به سيستم نصب شده باشد.جدا ناش يكي از عناصر

براي هر مورد، توليدكننده بايد دستورالعمل نحوه استفاده از آن را هم ارائه دهد. شامل راهنمايي كلي و يا هر  -2

 دستورالعمل خاص ديگر.

هر سيستم بايد به همراه دستورالعمل و اطالعات كامل از آن قسمت و يا تعمير و نگهداري آن همراه باشد.  -3

 اطالعات بايد با ويژگي هاي سوخت كه ممكن است هر سيستمي استفاده كند همراه باشد.

  تطابق توليد -9ماده 

ساخت و تعمير انواع گياهان براي سيستم ها بايد منوط به نظارت با مطابقت با سيستم بازرسي توليد باشد، همان  -1

  آمده است. 1997نوامبر سال  25طور كه در حكم مديريتي 

 هاي مصوب بايد در شيوه اي كه مورد تاييد باشد ساخته شده باشند.سيستم  -2

دفتر مركزي سازمان كنترل حمل و نقل ممكن است هر آزموني را در زمان شناسايي تحت مقررات خاص انجام  -3

 دهد. اين شناسايي شامل موارد زير مي باشد:

  انطباق توليد سيستمالف) 

  روش هايي براي ارزيابي دوام سيستمب) 

اييد هاي به دست آمده براي يك نوع از سيستم در صورت عدم رعايت مقرراتي كه در اين دستورالعمل آمده ت -4

 لغو مي گردد.

  شناخت سيستم هاي تاييد شده توسط كشورهاي عضو اتحاديه اروپا -10ماده 
ه همراه اقتصادي اروپا، بسيستم هاي تاييد شده در كشورهاي ديگر اتحاديه اروپا، تركيه يا ديگر اعضاي منطقه  -1

اسناد و مدارك مناسب در يكي از كشورهاي ذكر شده بايد مورد تاييد قرار گرفته باشد. البته اين موضوع منوط 

  به بررسي محصول در شرايط ايمني و حفاظت از كاربران بر اساس گواهي صادر شده از كشور مبدا مي باشد.
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ان مي دهد كه شرايط ايمني محصول  و براي حفاظت از كاربران در جايي كه بازبيني و معاينه مستندات نش -2

، مراجعه كننده نبايد اقدام به 1معادل و يا برتر از مندرجات در مقررات مي باشد، با توجه به كنترل هاي بند 

 كنترل هاي مجدد روش هاي تاييد شده اصلي نمايد.

ست، بايد در تمام  شور ايتاليا ابالغ، اجرا   اين فرمان ، كه به مهر دولت نيز مزين ا سازمان هاي دولتي و مراجع قانوني ك ي 

  و رعايت شود. وظيفه همه است كه به اين قانون احترام بگذارند و از آن اطاعت كنند.

  Aپيوست  10.6

مل                  ــتورالع با دسـ طابق  با كالس انواع موتور م طابق  ها از توده ذرات را م نده  حدود براي آالي قادير م جدول زير م

88/77/EEC شان مي دهد.ن 

  

  نمونه برگ اطالعات -Bپيوست  10.7

  دودهبرگه اطالعات در خصوص تصويب يك سيستم اگزوز براي كاهش 

  نسخه ارائه مي گردند. 3اطالعات زير كه همگي قابل اجرا مي باشند، در 

ــب و با جزئيات كافي در فرمت  ــه و عكس در يك مقياس مناس ــت. البته جزئيات كامل و  A٤همه  نقش ــده اس تهيه ش

  به صورت تاشده موجود مي باشد. A٤توضيحات نيز در فرمت 

سمت در اختيار          ست كه كليه اطالعات آن ق شامل عملكردهاي كنترل الكترونيكي بود، الزم ا ستم  سي در هر جايي كه 

  كاربران به صورت كامل قرار بگيرد.
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  تعريف سيستم

  
  كه يك خانواده از انواع موتور را تعريف مي نمايد متغيرهايي -Cپيوست  10.8

  معيارهاي انتخاب و اعتبار از موتور مادر

  پارامترهايي كه يك خانواده از انواع موتور را تعريف مي نمايد به شرح زير مي باشند: -1

 كالس نوع موتور (يورو ....) -

 تعداد سيلندر -

 جابجايي سيلندرهاي تكي  -
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 روش مصرف هوا -

  انتخاب و اعتبار از موتور مادرمعيارهاي  -2

مي    EC/2005/55دستورالعمل  1پيوست  8,2معيارهاي انتخاب موتور اصلي بر مبناي معيارهاي مندرج در بند 

 باشد.

شار           ستم  را جهت تاييد مقادير انت سي سب  سي تنا سنجش اعتبار موتور مادر جهت اهداف اين روش، امكان برر

  ) فراهم مي كند.NOx ،Hc، CO ،PTپارامترهاي آالينده (

 %20با توجه حدود مقادير تاييد شــده آالينده ها در موتورهاي مصــوب، اين مقادير نبايد در محدوده اي بيش از 

  نوسان داشته باشند.

  روشي براي كنترل مناسب بودن يك سيستم به منظور تاييد آن  -Dپيوست  10.9

ستم كاهش       -1 سي سب بودن  صلي     دودهاين روش براي كنترل منا شار موتور ا بايد با ثبت مقادير آالينده انت

  است كه نماينده از خانواده موتورها مي باشد همراه باشد.

آزمون انتشار آالينده بايد همزمان  بر روي هر دو موتور اصلي بدون سيستم و موتور مشابهي كه سيستم بر         -2

ستورالعمل مرتبط با كالس موتور        ست با توجه به د شده ا صب  شرايطي    روي آن ن شود. آزمون بايد در  ، انجام 

متري خروجي موتور باشد. فاصله كمتر نيز در صورتي كه متقاضي      2انجام پذيرد كه موقعيت سيستم  در فاصله    

 موتور را در حالت كاركرد مناسب آزمايش نمايد اجازه داده مي شود.

ستفاده مي نم         -3 سازي متناوب ا ستم هايي كه از تكنيك هاي باز سي صوص  ايند، كنترل ها و آزمون ها در خ

 بايد به شكل زير ادامه يابد:

 الف)  آزمون با يك سيستم به عنوان سيستم جديد

  ب) تست با سيستم فيلتر المنت در حالتي نزديك بحراني(قبل از بازسازي)

 متوسط مقادير به عنوان سطح نهايي ذرات در دو آزمون اندازه گيري مي شود.

  مي شود كه شرايط زير را كامال مراعات نمايد:سيستم زماني مناسب تلقي  -4

ستفاده از روش آزمون كه         الف) مقدار ذرات به دست آمده در زماني كه موتور به سيستم تجهيز شده است، با ا

 اشاره شد، پايين تر از مقادير به دست آمده در آن كالس است. 2در بند 

شار آالينده هاي گاز (  سبت به        ) زماني كCOو  HCب) مقادير انت شده بود نبايد ن ستم تجهيز  سي ه موتور با 

  زماني كه موتور با سيستم تجهيز نباشد افزايش نشان دهد.

شار آالينده هاي گازي (  سبت زماني كه       xNOج) مقدار انت شده نبايد به ن ستم نصب  ) در زماني كه فيلتر به سي

شغول به كار مي      ستم بدون فيلتر م شد افزايش يابد (در زمان آز سي شار    با شات) براي اين منظور انت ، ٢NOماي

  تجاوز نمايد. xNOمقادير   %30زماني كه اين سيستم به موتور وصل مي باشد نبايد از ميزان 
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) زماني كه سيستم به موتور وصل مي باشد نبايد از ميزان تعيين شده در آزمايشات تجاوز        M-1د) مقادير دود (

  نمايد.

ايشات نشان داد در زماني كه سيستم به موتور وصل مي باشد ميزان       ه) مصرف خاص سوخت ثبت شده در آزم   

  افزايش داشته باشند. %4ارقام مورد توجه نبايد بيش از 

  : روش تست پايداري سيستم Eپيوست  10.10

 در سيستم ها. دوده هاآزمون دوام بر انجام يك برنامه با هدف جمع آوري  -1

 موارد زير اشاره نمود:به عنوان يك گزينه براي توليدكننده مي توان به  -2

هزار  100با ساخت يك وسيله نقليه موتوري، كه با يك موتور مادر همراه شده كه مسافتي كمتر از  -

  كيلومتر مسافت طي مي نمايد.

ساعت زمان برنامه  2000با ارائه نوع موتور مشابه و سيستم هاي مربوط در دينامومتركه كمتر از  -

  ريزي براي آن گذاشته شده است.

  سازنده بايد محاسبات شرايط عملياتي را انجام دهند. اين شرايط پايه و اساس اجراي برنامه هستند. -3

شود. اين امكان وجود دارد كه        -4 شروح آورده  صورت م شده ب جزئيات و برنامه ريزي ها بايد در برنامه پذيرفته 

 دولت در زمان حمايت هاي مالي، تغييراتي در سيستم نيز بوجود آورد.

 . جزئيات بيشتر در خصوص معافيت ها5 پيوست 10.11
 نوع معافيت وجود دارد: 5به صورت كلي 

  براي جاده هاي اصلي •

 براي متخصصيني كه مسافت هاي كوتاهي را طي مي نمايند •

 معافيت هاي سخت •

 معافيت هاي موقت •

 سفرهاي خاص يا معافيت هاي موقت •

در نظر گرفته شده است. از كنترل مورد به مورد تا صورت    در تعدادي از اين دسته بندي ها طيف گسترده اي از روش ها   

 باشد كه معافيت هاي بيشتر باعث تاثير كمتر مناطق كم انتشار خواهد بود.كلي. الزم به ذكر نمي

  خودروهاي خاص 10.12

  در خصوص اين خودروها يك ليست در كشور دانمارك تهيه شده است كه بصورت خالصه به آن مي پردازيم:
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صورتي كه   صب فيلترهاي  در  ستفاده از           DPFن شرايط خاص مجبور به ا شود و يا در  ساندن به خودرو  سيب ر باعث آ

صب فيلترهاي          صي ن ست در درجه دوم اهميت قرار بگيرد. در موارد خا سالمت محيط زي شند كه در آنجا  خودروهايي با

DPF      ش شده اند. معافيت هاي ك شورهاي آلمان و هلند از اعمال و اجرا معاف  شوري در    در ك صورت ملي و ك ور هلند ب

در حال اجرا بودند  2009نظر گرفته شده و بصورت متمركز بر آن نظارت مي شود. معافيت هاي روستايي تا ژانويه سال       

  معافيت هاي زير در حال اجرا مي باشند: 2009و از ماه آگوست سال 

  خودروهاي ويژه:

  جرثقيلها، خودروهاي داراي جرثقيل •

 پلتفرم ها •

  ميكسر / ميكسر بتن •

   ساكشن خودرو / ساكشن •

   هاي متحركفروشگاه •

  ها هاي خيابانكنندهنظافت  •

  و نظامي زرهيوسايل نقليه  •

  معافيت هاي خاص براي خودروها در كشور آلمان عبارتند از:     

  ماشين آالت متحرك به همراه تجهيزاتشان •

 ماشين هاي كاري •

 جنگلداريتراكتورهاي كشاورزي و ماشين هاي  •

 وسايل دو و سه چرخ موتوري مانند دوگانه سوزها •

 ماشين هاي اورژانس و ماشين هاي دكترها كه داراي نشان اضطراري هستند. •

 ماشين هايي كه براي افراد نابينا، كم بينا و كم توان و ... در نظر گرفته شده اند. •

  رد اضطراري و ... مورد استفاده قرار   ماشين هايي كه توسط نيروهاي ويژه مانند پليس، آتش نشاني، موا    •

 مي گيرند.

 خودروهاي نظامي و خودروهاي ناتو •

سن بيش از   • شده اند و يا     30خودروهاي تاريخي با  سال كه به عنوان خودروهاي لوكس تاريخي ثبت 

 داراي پالك قرمز براي تردد مي باشند.

ن با معافيت هاي سخت گيرانه گرفته تا بقيه شهرها و   يبرلدر كشور آلمان طيف وسيعي از معافيت ها وجود دارد. از شهر    

  شهرستان هاي ديگر كه معافيت ها براي آنها تعريف شده است.
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سايل نقليه قادر به نصب فيلترهاي       ست كه    DPFاما معافيت ها زماني قابليت دسترسي دارند كه و شند. البته گفتني ا نبا

شود كه        اين معافيت ها در طول زمان كاهش خواهند ياف ستفاده  ست كه از خودروهايي ا صورتي ا ت و برنامه ريزي به 

  داراي اين فيلترها باشند.

  متقاضي معافيت بايد داراي يكي از دو شرط زير باشد:

رساني و بهبود خودرو از نظر فني امكان پذير نباشد و يا اينكه امكانات نصب و بروز اول اينكه بروز •

وجود نداشته باشد. حالت ديگر هم بدين شكل مي باشد كه نصب  رساني سيستم فيلتر در آن ناحيه

  فيلتر و بروزرساني خودرو از نظر اقتصادي به صرفه و امكان پذير نباشد.

خودروي جايگزين براي خودروي آالينده در نظر گرفته شده باشد اما به دليل سهل انگاري و اشتباه  •

 به مشتري و ياكاربر ايجاد شده باشد. شركت و يا تحويل دهنده، فاصله زماني جهت تحويل

 ميالدي: 2010دسامبر سال  31معافيت ها تا تاريخ 

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

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

  ها نيز در اين ميان ديده شده است.راهيافت مجوز از مقامات براي استفاده از معافيت هاي اتوبان ها و آزاددر

  ميالدي: 30/06/2010معافيت هاي معتبر تا تاريخ 

تفاده از معافيت ها اقدامي ننموده براي مردمي كه محل سكونت آنها در داخل مناطق كم انتشار مي باشد و هنوز براي اس

شاغل در داخل اين مناطق نيز معافيت          صاحبان م ست. همچنين براي  شده ا ستفاده از مجوز پاركينگ پيش بيني  اند، ا

  هايي در نظر گرفته شده است.

  31/12/2010معافيت هاي معتبر تا تاريخ 

ستفاده     صالح عمومي و اجتماعي مورد ا قرار مي گيرند ( حمل و نقل عمومي، مدارس، حمل اتوبوس هايي كه در جهت م

ــتگي به زمان    ــفر و ....) ميزان زمان معافيت ها بس ــگاه ها و رويدادهاي مختلف و س ــفر به نمايش و نقل هاي كاري، س

  استفاده و استفاده از موقعيت پيش آمده دارد.

  ماهه صادر شده: 6معافيت هاي 

ــدور اين مجوزها براي خودروهايي بوده كه     در جهت توزيع كاال و خدمات مهمي به مردم فعاليت مي نمايند. بطور           صـ

  خاص در زمينه هاي: 

  هاي مواد خوراكي فروشگاه •
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  داروخانه •

  ها و ديگر فعاليت هاي اينچنيني مورد استفاده براي خانه هاي سالمندان، بيمارستان •

  مورد نياز براي بازارهاي هفتگي •

  خدمات ضروري در آن سفرها  مورد نياز براي سفرهاي خاص و انجام •

  براي انجام عمليات  تعمير و نگهداري تجهيزات فني  •

  و برق هاي وارده به ساختمان ها، از جمله رفع آسيب هاي مربوط به آب، گازبراي مقابله با آسيب •

ــتاري، همچنين براي كســاني كه به فوريت • هاي پزشــكي نياز دارند براي خدمات اجتماعي و حمايت هاي پرس

  نظير

 نياز براي ويزيت دكتر در جهت معاينات بيماران تحت دياليز و .... •

سايل حمل و نقل            • ستفاده از و شوند و قادر به ا ضر مي  شيفتي در محل كار خود حا صورت  براي افرادي كه ب

  عمومي در آن ساعات نمي باشند.

  وليد مانند:در جهت ارائه خدمات تعمير و نگهداري در موسسات توليدي و در فرآيندهاي ت •

  عرضه و دفع از سايت هاي ساخت و ساز •

ــوالت توليدي از كارخانه ها و    • ــد، حمل و نقل كاالها و محص ــترس نباش ــورتي كه گزينه ديگري در دس در ص

  جابجايي كاالها مخصوصا در خصوص حمل و نقل.

  معافيت هاي كوتاه مدت در جهت ديگر منافع اجتماعي از جمله: •

  رويدادهاي خاصنمايشگاه ها و يا  •

 عبور بارها و محموالت ويژه و سنگين •

 معافيت براي خودروهاي خاص: •

ســـاله به عناوين خاص براي خودروهايي كه به داليل فني از آنها براي موارد خاص  5اعطاي مجوز و معافيت  •

اص خ استفاده مي شود. صدور اين مجوز در صورتي است كه ثابت شود امكان نصب فيلتر بر روي آن خودروي      

 امكان پذير نمي باشد.

  براي بازار يابي و ارائه محصوالت كشاورزي •

  ويژهمعافيت هاي  10.13

  به شرح زير مي باشد: ويژهدر شهر هانوفر ميزان حداقل درآمد براي معافيت اي 

  يورو در هر ماه 1130بدون  تكفل مبلغ  •

 يورو در هر ماه 1560نفر تحت تكفل مبلغ  1 •
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 يورو در هر ماه 1820نفر تحت تكفل مبلغ  2 •

 يورو در هر ماه 2110نفر تحت تكفل مبلغ  3 •

 يورو در هر ماه 2480نفر تحت تكفل مبلغ  4 •

 يورو در هر ماه 3020نفر تحت تكفل مبلغ  5 •

  سفرهاي خاص 10.14

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

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

  مانند:، در برخي از شهرها و شهرستان هاي اين دو كشور نيز معافيت هاي خاص ديگري در نظر گرفته شده است

رگيري و جابجايي خودروهاي حمل و نقل موادغذايي، مواد دارويي و بهداشتي، مراقبتهاي بهداشتي، با -

كه در مناطق كم انتشار جابجا مي شوند. همچنين نمايندگان و عوامل تجاري و خانواده ها و افرادي 

  كه از افراد نيازمند و ... پرستاري مي نمايند نيز جزو اين محدوده معافيت ها به حساب مي آيند.

  معافيت هاي موقت 10.15

شور هلند كمتر از   ستفاده نمايند اين نوع معافيت وجود       12براي خودروهايي كه در ك شار ا سال از مناطق كم انت روز در 

ين هاي اســت ويا دورب انســانيدارد. البته نوع نظارت با توجه به قوانين شــهري نيز تغيير مي كند. نظارت يا به صــورت 

سنگين براي ورود    سايل نقليه  شار بايد مبلغ   خودكار. در لندن و سبك     200روزانه به مناطق كم انت سايل نقليه  يورو و و

  يورو بپردازند. 100

  تعداد معافيت ها 10.16

هزار برچســب  220ميليون و  1تعداد معافيت ها با توجه به قوانين شــهرها متغير مي باشــد. به عنوان مثال، شــهر برلين 

ست كه حدود      ست. اين در حالي ا ستاندارد خودرو فروخته ا شهر را ندارند. در اين   100 ا هزار خودرو اجازه تردد در مركز 

خودروي تجاري  33250خودروي مسافري،   44600خودرو براي اين مقصود درخواست داده اند. حدود    6000شهر حدود  

ست آوردند. تعداد      7200خودرو  78000و در مجموع از حدود  سخت را به د ستگاه معافيت هاي  ستگاه خودرو   4200د د

ــئولين، اجازه تردد دارند. با اين حال تعداد  ه ــاني ها توســط مس خودرو با  13535نوز بخاطر عدم نصــب به موقع بروزرس

  برچسب زرد هنوز اجازه عبور و مرور يك ساله در اين مناطق را دارند.
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شهر ماينهم   21/10/2009بطور مثال تا تاريخ  سال او    500تعداد معافيت ها در  ست. براي  هزار  100ل حدود عدد بوده ا

ــهر را پيدا نكردند. در مناطق باتروپ ــن28خودرو اجازه ورود به مناطق مركزي ش در حدود  30و ركلينگهاوزن 29، گلزنكرش

  نفر از ساكنين و افراد محلي از معافيت ها برخوردار شدند. 1000

سال    ستاندارد هاي مناطق ك    %41در حدود  2009در طي  ستند خود را با ا شار وفق دهند و همچنين  از مردم نتوان م انت

  از كاربران نيز از معافيت هاي روستايي استفاده نمودند. %10حدود 

  
 2009 و 2008هاي تعداد معافيت هاي صادر شده در هر ماه در كشور هلند در سال 10.1شكل 

  آلمانمقررات برچسب هاي استاندارد كشور  10.17

 1ماده 

  منطقه مورد اجراي طرح -1بخش 

  طبقه بندي وسايل نقليه موتوري بر اساس كالس آاليندگي -2بخش 

شده اند بر طبق بخش     • شار آالينده ها از   (1)40خودروهايي كه با برچسب متمايز  قانون حفاظت از انت

ــتند. اين مورد مي تواند توســ  ــخص ممنوعيت هاي تردد در برخي جاده ها معاف هس ط تابلوهاي مش

  اطالع رساني شود.

كالس آاليندگي تقسيم بندي شده اند.  4وسايل نقليه موتوري با توجه به ميزان انتشار آاليندگيشان به  •

 موجود مي باشد. 2جزئيات اين تقسيم بندي در پيوست 

                                            

 
٢٨- Bottrop 

٢٩- Gelsenkirchen 

٣٠- Recklinghausen 
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وعيت هاي ذكر شده اند بر طبق قانون ذكر شده در باال از برخي ممن   3وسايل نقليه اي كه در پيوست    •

 جاده اي معاف مي باشند. اين وسايل نقليه داراي برچسب استاندارد نيز نمي باشند.

  برچسب زدن -3بخش 

سايل نقليه موتوري كالس   - سب  4تا  2براي و ستفاده مجدد، بدون محو  بايد از برچ هايي كه غير قابل ا

سيله ن          شار آلودگي و شود. كالس انت ستفاده  ستند ا سب  قليه بايد بر روي برچشدن و غير قابل جعل ه

  مشخص باشد. البته كالس انتشار آلودگي بر اساس رنگ نيز مشخص مي شود.

 ها بر اساس مشخصات زير مي باشد:رچسببرنگ 

  2قرمز براي وسايل نقليه كالس  •

 3زرد براي وسايل نقليه كالس  •

 4سبز براي وسايل نقليه موتوري كالس  •

بايد در جاي صــحيح خود نصــب و براي آن از جوهر مناســب عالمت وســيله نقليه موتوري مورد نظر  -

بدون قابليت محو شدن استفاده گردد. اين برچسب بايد به شكلي از داخل به شيشه چسبانده شود كه          

 به وضوح قابل تشخيص باشد.

 انتشار برچسب ها -4بخش 

ني  ذيصالح زير مجموعه قوانين استا  هارا منتشر نمايند بايد مقامات معتبر و مراجع  نهادهايي كه بايد اين برچسب 

سازمان     ضو  شند و يا اينكه ع صاحب     با شند كه در خصوص انجام معاينات آالينده هاي خروجي اگزوزها  هايي با

  نظر مي باشند.

  مدارك و اسناد طبقه آالينده براي وسايل نقليه مجاز در آلمان -5بخش 

  دسته بندي شوند: اين اسناد و مدارك بايد بر اساس موارد زير طبقه و يا

با اســتفاده از شــماره كد توليد گازهاي گلخانه اي وارد شــده در قســمت تاييد گواهينامه/ در گواهينامه  -

  وسيله نقليه و در سند ثبت خودرو.

سخه          - سنگين كه در ن سايل نقليه  ساس مقررات بزرگراه ها براي و سايل نقليه موتوري كه بر ا براي و

 رار گرفته اند.تحت تاثير ق 2004دوم دسامبر 

وزارت فدرال حمل و نقل، ســاختمان و توســعه شــهري بايد شــماره كدهاي آالينده ها كه در اســناد و  -

 باشد را در روزنامه حمل و نقل منتشر نمايد.ميا مربوط به كالس آلودگي آن ها مدارك خودروه

 ر خارج از كشورمدارك و اسناد طبقه بندي شده آالينده ها براي وسايل نقليه مجاز د -6بخش 

سايل        )1( شور كه در محدوده مقررات قانون عوارض بزرگراه براي و سايل نقليه مجاز در خارج از ك براي و

سخه    سنگين در ن سال    2نقليه  سامبر  ) تحت تاثير قرار گرفته 3122(قانون فدرال روزنامه ص  2004د
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ــتفاده از گواهي به اند، مدارك و اســناد طبقه بندي شــده براي يك كالس آالينده ممكن اســت ب ا اس

  ) ارائه شود.2003ژوئن  24مقررات  عوارض خودروهاي حمل كاال ( 9و  8موجب بخش 

سوم و چهارم فرض بر اين      )2( شور با توجه به زير مجموعه هاي  سايل نقليه مجاز در خارج از ك در مورد و

شده قرار گرفته و وجود دارند، حتي با    ست كه آنها در كالس آالينده هاي ذكر  وجوديكه هيچ مدرك  ا

 مستندي براي انطباق آنها با شرايط وجود نداشته باشد.

بايد در طبقه بندي هاي زير قرار  Nو  Mوســايل نقليه موتوري با موتورهاي احتراق فشــرده از دســته  )3(

 بگيرند:

  :1آالينده هاي كالس  •

  نباشند در اين دسته قرار مي گيرند 4و  2در صورتي كه جزو طبقه بندي 

  :2آالينده هاي كالس  •

ستورالعمل     - صورتي كه در محدوده د سامبر   31قرار بگيرند و براي اولين بار بعد از  EEC/70/220در  د

 ).2001به آنها اجازه داده شده باشد (تا تاريخ اول ژانويه  1996سال 

ستورالعمل     - صورتي كه در محدوده د سپتامبر   30قرار بگيرند و براي اولين بار بعد از  EEC/88/77در 

 ).2001به آنها اجازه داده شده باشد (تا تاريخ اول اكتبر 1996سال 

  :3آالينده هاي كالس  •

ستورالعمل     - صورتي كه در محدوده د سامبر   31قرار بگيرند و براي اولين بار بعد از  EEC/70/220در  د

 ).2006به آنها اجازه داده شده باشد (تا تاريخ اول ژانويه  2000سال 

صورتي   - ستورالعمل  در  سپتامبر   30قرار بگيرند و براي اولين بار بعد از  EEC/88/77كه در محدوده د

 ).2006به آنها اجازه داده شده باشد (تا تاريخ اول اكتبر 2001سال 

  :4آالينده هاي كالس  •

ستورالعمل     - صورتي كه در محدوده د سامبر   31قرار بگيرند و براي اولين بار بعد از  EEC/70/220در  د

 به آنها اجازه داده شده باشد. 2005ل سا

ستورالعمل     - صورتي كه در محدوده د سپتامبر   30قرار بگيرند و براي اولين بار بعد از  EEC/88/77در 

 به آنها اجازه داده شده باشد. 2006سال 

ندي          )4( قه ب بت از طب با موتور احتراق مث يه موتوري  يل نقل ــا كه در محدوده    Nو  Mوسـ ــورتي  در صـ

  قرار بگيرند EEC/70/220دستورالعمل 

  به آنها اجازه داده شده باشد، بايد در كالس چهارم قرار بگيرند. 1992دسامبر سال  31و براي اولين بار بعد از 
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  كالس آاليندگي بر طبق ضوابط گفته شده بايد حتما نمايش داده شود.

  طبقه بندي وسايل نقليه موتوري بر طبق كالس آاليندگي

سته     شار     4تا  1بايد در طبقه بندي هاي بين  Nو  Mوسايل نقليه موتوري با موتورهاي احتراق فشرده از د ساس انت بر ا

  آاليندگيشان  قرار بگيرند.

  : شامل 1وسايل نقليه موتوري آلوده كننده كالس 

  قرار نمي گيرند. 4تا  2در دسته  -1

 : شامل 2وسايل نقليه موتوري آلوده كننده كالس  -2

قرار بگيرند به عنوان رهنمود دستورالعمل  EEC/70/220صورتي كه در محدوده دستورالعمل  در -

94/12 / EC  لعمل و اصالحات رات اين دستورارمطابق با مق 1994مارچ  23پارلمان اروپا و كميسيون

 آن قرار مي گيرند

  **بيانيه توضيحي

A( عمومي  
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شار آالينده به ميزان و حد تعيين   2005ز اول ژانويه سال  ، حفاظت از انتشار آالينده ها، ا 22) 2( 4طبق بخش  رعايت انت

شــده براي هر آالينده به صــورت قانون تاييد شــده و مســتلزم رعايت مي باشــد. حتي اگر انتشــار ذرات ريز در آلمان در 

شار مقادير آالينده ها       ست، با اين حال انت شته ا دود ها از حو تجاوز آن گذشته به وضوح كاهش يافته و تا به حال ادامه دا

  تعيين شده نيز بايد پيش بيني گردد.

  ) قانون حفاظت از انتشار آالينده هاي فدرال، از طرف دولت اختيار و قدرت را نشان مي دهد.3(40بخش 

  جزئيات اثرات كيفيت هوا •

 كشور آلمان 10.17.1

مطابق جدول زير، فاكتورهايي كه بر كيفيت هوا در كشــور آلمان تاثير مي گذارد آورده شــده اند. ذكر اين نكته ضــروري 

شار آالينده    ست كه انت ستاندارد يورو     xNOا سط خودروهاي داراي ا سوخت بنزين مي    10در حدود  4تو شتر از  برابر بي

قتصادي و تاثير آن بر ترافيك شهري و نوسازي ناوگان حمل و نقل مي    باشد. آمارهاي ارائه شده با در نظر گرفتن ركود ا  

  باشد.
  در دو شهر آلمان PM10تاثير مناطق كم انتشار بر تعداد روزهاي ناسالم   10.4جدول 

  

  ميالدي 2011ارزيابي هاي مناطق كم انتشار آلودگي هواي شهر برلين در سال  10.17.2
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 كاهش انتشار در منطقه كم انتشار بواسطه انتشار ذرات ديزل به تفكيك خودروها 10.2شكل 

  
 مناطق كم انتشار xNOكاهش در آالينده  10.3شكل 
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 2,5PMكاهش آالينده  10.4شكل 

ساليانه آالينده   فوقشكل   شان مي دهد. آلودگي ناشي از منابع خارج     5.2PMمقادير مختلف  را در يك منطقه ترافيكي ن

سبز) توليد آالينده  سط خودروها به غ ها از منابع غير حمل و نقلي در برلين (رنگ از برلين (رنگ  ير آبي) و توليد ذرات تو

 از خروجي اگزوز (رنگ خاكستري) از مناطق كم انتشار متاثر نبوده است.

ديگر ناشـي از   %8ناشـي از اگزوز خودروها در مناطق حاشـيه اي شـهر برلين مي باشـد و       5.2PMاز آالينده  %14توليد 

شد.     PMآاليندگي ثانويه  شهري مي با شي از ترافيك  ستگي دارد،    ب نا شرايط آب و هوايي ب ا اينكه غلظت آالينده ها به 

ــت آمده در بلند مدت ندارد. از اين رو،                تغييرات آب و هوايي (مانند هواي بادي يا طوفاني) تاثير چنداني بر نتايج به دسـ

سال       سهم آالينده ها در  سيم  صوص 2007نتايج تق كاهش آالينده  ، به عنوان يك كليد و آمار پايه اي قابل قبول در خ

  خواهد بود.ه به تغييرات آب و هوايي متفاوت هاي مناطق كم انتشار براي سال هاي آينده با توج

  
 با استفاده از محاسبات مربوط PM2,5PM/10 برآورد تاثير منطقه كم انتشار در  10.5شكل 
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در   2007و با اســتفاده از تحقيقي كه در ســال  2008با توجه به آمار و اطالعات دريافتي از مناطق كم انتشــار در ســال 

صا آالينده         صو سهم منابع آالينده (خ صوص  شار) به ارزيابي نحوه تاثير اين      PMخ سهم آن در مناطق كم انت و تاثير 

  آالينده پرداخته شد.

ــار آالينده ها و كاهش غلظت مقادير بخش مربوط به مناطق          با فرض در نظر گرفتن يك راب   طه خطي بين كاهش انتشـ

شار يعني آالينده   سال    5.2PMكم انت شار در  شاهد كاهش    2007، اگر مناطق كم انت شدند  اين آالينده  %4,5معرفي مي 

  مي بوديم.

  
 ازي ترافيك بر اساس متوسط مقادير كربن سياه كنترل شده در ايستگاه هاي داخل و خارج مناطق كم انتشارنرمال س 10.6شكل 

  
 نرمال سازي ترافيك بر اساس متوسط مقادير كربن سياه كنترل شده در ايستگاه هاي داخل و خارج مناطق كم انتشار 10.7شكل 

 (بروزرساني شده)
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  ارزيابي طرح منطقه كم انتشار برلين 10.17.3

ستاندارد يورو    شار در برلين ( خودروهاي ديزلي داراي ا و خودروهاي بنزيني داراي  2اجراي فاز اول منطقه كم انت

  ) داراي دستاوردهايي به شرح زير بوده است:1استاندارد يورو 

سال از   ١٠PMتعداد روزهاي بيش از حد مجاز آالينده  • ست، كاهش غلظت      24به  28در  شده ا سته  روز كا

بوده است. ارقام مشابه براي منطقه    %3در جاده ها تا  0١PMو مقادير آالينده   %22-14ذرات آالينده ديزل بين 

  گزارش شده است. 31ديگر كم انتشار يعني نوردرين وستفالن

، غلظت مقادير  ٢NOپس از چند ســال بدون كاهش قابل مالحظه، با توجه به ســهم افزايش يافته آالينده  •

  كاهش يافته است. %10-6اين آالينده در شهر برلين چيزي حدود 

ست. ميزان اين     %8به ميزان   ٢NOجريان ترافيك نيز باعث كاهش در غلظت مقادير آالينده  تغيير • شده ا

شار و به               ضرايب انت صالحات بدون  شد. اين ا شته مي با سال گذ شتر از مقادير اين آالينده در  سيار بي كاهش ب

  صورت خطي بوده است.

سايل نقليه و    24كاهش خالص  • در شكل بعد   NOxدرصد در آالينده   14درصدي ذرات خروجي از اگزوز و

  قابل مالحظه مي باشد. 

ــتاندارد قبل از يورو     • و خودروهاي بنزيني بدون  2اين بطور قابل مالحظه اي در خودروهاي ديزل داراي اسـ

ستاندارد يورو در ناوگان شهر برلين ديده شده است. همچنين كاهش       در  %50در وسايل نقليه مسافري و    %70ا

قابل   LEZتجاري نيز ديده مي شــود.( اين پيشــرفت ها در ســراســر شــهر حتي مناطق خارج از  وســايل نقليه

  مالحظه مي باشند )

شته اند. ميزان ترافيك در         • شهر ندا ست كه اين تغييرات اثري بر ترافيك كلي  ضروري ا ذكر اين نكته نيز 

شار   شان داده كه اثر  %6و در مناطق اطراف حدود  %4مناطق كم انت سد.      كاهش ن سي به نظر نمي ر سو ي مح

ميالدي  2008البته اين نتايج در حالتي به دست آمده است كه با تغيير سياست و افزايش قيمت سوخت در سال       

  براي ايجاد كيفيت هواي بهتر متاسفانه اثرات محسوسي از آن ديده نشده است. 

حالتي كه ديگر فاكتورهاي داشــته اســت (در  %6تا  %14ميزان آالينده كربن ســياه كاهش محســوســي از  •

  مي رسد. %11به  دند اين عدديگر آالينده ها در نظر گرفته شوآاليندگي در نظر گرفته نشوند) اما در حالتي كه 

گفتني اســت اگر چه كيفيت هوا در زمان اجراي طرح مناطق كم انتشــار تقريبا راكد بوده و تغييري نداشــته  •

  زمان و اجراي دقيق تر و بهتر قوانين و استانداردها در اين مناطق هستيم.است، اما شاهد پيشرفت هايي با گذر 

                                            

 
٣١- Nordrhein-Westfalen 
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شار تقريبا با برنامه ريزي هاي انجام گرفته و انتظارات قبلي هماهنگ بوده اند   • اجراي فاز اول مناطق كم انت

  يري شود.گو همين امر باعث شده تا اجراي فاز دوم طرح با اعتماد به نفس بيشتري توسط مسئولين مربوطه پي

در داخل و خارج از مناطق كم انتشــار در شــهر برلين نشــان داده شــده اســت.    NO2در زير نتايج آالينده  •

سه ها، تفاوت   شان دهنده ورود حجمي    NO2در كاهش مقادير آالينده  %8مقاي شان مي دهند. آمارها ن   %20را ن

صلي   NO2از مقادير آالينده  شد پس بنابراين مقدار كاهش ا شار    مي با در خصوص اين آالينده در مناطق كم انت

  مي باشد.7%

  
 تحت تاثير ترافيك شديد شهري در خارج و داخل مناطق كم انتشار  NO2مقادير آالينده  10.8شكل 

  شهر كلن در كشور آلمان 10.17.3.1

سال       شهر كلن از ماه ژانويه  شار در  ستاندارد يورو       2008منطقه كم انت شتن ا شرايط دا براي خودروهاي  2ميالدي و با 

ستاندارد يورو   شان دهنده كاهش      1ديزلي و ا سال اول ن صل از  از  %7براي خودروهاي بنزيني آغاز به كار كرد. نتايج حا

  ). 2NOبراي  3g/mµ0,5ايسه با آمارهاي قبلي بود (كاهش در مق  2NOمقادير آالينده  %1,2و  10PMمقادير 
  بدون در نظر گرفتن مناطق كم انتشار NO2تغيير در مقادير آالينده  10.5جدول 
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در داخل و خارج از منطقه   در منطقه تورينر استراگ 10PMجدول زير تغيير در مقادير اندازه گيري شده آالينده   

خودرو بوده  44174،  2007كم انتشار را نشان مي دهد. تعداد متوسط وسايل نقليه روزانه در اين منطقه در سال     

ست كه ميزان   سط غلظت آالينده      آن %3تا  %1,3ا سنگين بوده اند. متو سبك و  سايل نقليه باري  به  10PMها و

  روز كاسته شده است.  17به لحاظ آالينده  و تعداد روزهاي آلوده 3g/mµ 4ميزان 
  با در نظر گرفتن منطقه كم انتشار و بدون آن PM10تغيير در مقادير آالينده  10.6جدول 

  

  منطقه بادن ورتمبرگ  10.17.3.2

با اينكه طرح منطقه كم انتشار زياد در بين اهالي سياست در اين منطقه محبوب نبود ولي اجراي آن به عنوان طرحي كه   

شد. ديدگاه مطبوعات منطقه نيز پس از اجراي طرح مثبت بود. بجز موارد     جايگزين بهتري نداشت به شكل عملي دنبال 

ست         شان دهنده نوع ا سب هاي ن ستفاده از برچ ستثنا ا سط كاربران اجرا  ا ستفاده از فرايند       اندارد خودروها تو شد.  ا مي 

سازي كاهش   شان مي داد. اجراي فاز اول طرح حدود   10PMرا در مقادير آالينده  %15مدل سايل نقليه را در    %5-3ن از و

سايل نقليه حدود  بر مي شتر از يك خودروي ديزل جديد توليد آالينده م  7گرفت اما اين و ي نمودند. براي آالينده برابر بي

10PM  شوند. از جمله آن سال   فاكتورهاي ديگري نيز در نظر گرفته مي  ستان ماليم  ميالدي در  2008ها مي توان به زم

شاره كرد. در      سال قبل از آن ا سه با  ستگاه از   22مقاي شده بود كاهش در     29اي ستگاهي كه اطالعات از آنها دريافت  اي

شاهد  شد اما در  مقادير آالينده ها م سال     3ه مي  ستگاه آمار و ارقام حكايت از افزايش آالينده ها بود. در  تعداد  2008اي

شي براي آالينده          15 شده بود.  در مقابل روند مثبت كاه سبك در نظر گرفته  سايل نقليه  صد و ستگاه براي ر ،  10PMاي

شته اند و آمارهاي    2NOمقادير آالينده  سال ها دا شان مي دهد كه طرح منطقه كم   كاهش ناچيزي در اين  اين منطقه ن

  بايد ادامه يابد. 2NOانتشار براي رسيدن به سطح پايين تري از مقادير آالينده 

  هانوفر 10.17.3.3

سال    شار در  ستاندارد يورو    2008طرح منطقه كم انت  2به اجرا درآمد. حدود تعيين شده براي اين منطقه عبارت بودند از: ا

ميالدي. كاهش واقعي در  2010براي ســال  4و اســتاندارد يورو  2009براي ســال  3، اســتاندارد يورو 2008براي ســال 

بوده اسـت. براي دو سـال گذشـته هيچ     2NOبراي االينده  %5و  10PMبراي آالينده  %2-1مقادير آالينده ها به ترتيب 

تاثير خاصــي براي آالينده هاي باال در تاثير كيفيت هواي اين منطقه گزارش نشــده اســت. اگر هم تاثيري ظاهري ديده 

سه داده هاي كنترل كيفيت            ست. در مقاي شده ا شخص ن صي م سه آماري و اندازه گيري ها چيز خا  هوا درشود، در مقاي

ــال  با اين وجود اگر تاثير در  .، تفاوت معني داري وجود ندارد 10PMو 2NOبراي مقادير آالينده هاي   2008و  2007س
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سال هاي      0كيفيت هوا را  ستگاه ها در  ستگاه     2007-2004در نظر بگيريم، متوسط داده هاي اي و متوسط داده هاي اي

سال   شد. ولي براي هانوفر مالك      بايد تقريبا با داده هاي ا 2008ها در  سال ها برابر با ستگاه هاي ترافيكي در همين  ي

ستفاده از تغييرات آب و هوايي و گردش مالي ناوگان و ...       شد. بلكه الگوي كار ا شده در متن باال نمي با اطالعات گفته 

شار هانوفر    شد. آالينده مهم براي طرح منطقه كم انت شد. دادگاه اين منط  2NOمي با قه اظهار نموده كه در صورت  مي با

ست اين طرح، ميزان كاهش آالينده   ساالنه در      %10چيزي در حدود  2NOاجراي در سط  خواهد بود. ميزان غلظت متو

شهري هانوفر   شار بايد باعث كاهش اين رقم تا    3g/mµ 56ترافيك  ست و اجراي طرح منطقه كم انت  3g/mµ 52بوده ا

  شود.

  

  
Key: Hintergrund=background, StraR>e=street, Entwicklung der 
Belastung=development of the concentration 

)، و لغت backgroundبه معناي سال و رنگ آبي زمينه ( jahr(لغت نظارت بر آمار شهر هانوفر  10.9شكل 

Entwicklung (به معناي بهبود مي باشند 
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 شهر مونيخ 10.17.3.4

  

در بازه زماني قبل از  10PMبر طبق اطالعات ارائه شـده از سـازمان محيط زيسـت منطقه باواريا، مقادير آالينده    

اجراي مناطق كم انتشار و بعد از آن كاهش كوچكي را نشان مي دهند. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه      

  هاي سنجش و كنترل ترافيك شهري بوده است.لسازي از اطالعات دريافتي از ايستگاهبرآورد ها بر اساس مد

  
  قبل و بعد از اجراي طرح مناطق كم انتشار 10PMتغيير در مقادير آالينده  10.7جدول 

  

ــود. اما در منطقه    هايي كه دارايكاهش در حجم و غلظت آالينده ها در راه ــتر ديده مي ش ــتري بودند بيش ترافيك بيش

داراي ممنوعيت ورود  2008نيز از ماه فوريه سال   33با ترافيك كمتر تغييرات كمتر مي باشد. منطقه لندشاتر   32لوتستراگ 

شد   شتر در آالينده ها را توجيه مي نمايد  –كاميون مي با سلباخ  -كه اين خود كاهش بي ي نزديك منطقه ديگر 34لوئيزكي

  نمائيم.ميمركز شهر مونيخ مي باشد، جايي كه كاهش كمتر آالينده ها را در آن مشاهده 

صورت نقطه چين و بازه زماني دوم ب       شد به  شار مي با شكل زير بازه زماني اول كه قبل از اجراي مناطق كم انت د از عدر 

  اجراي مناطق كم انتشار به صورت خط كامل مي باشد.

                                            

 
٣٢ -LothstraGe 
٣٣- Landshuter 

٣٤ -Luise-Kiesselbach-Platz 
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 در منطقه كم انتشار 10PMاطالعات روزانه از آالينده  10.10شكل 

  شهر برمن 10.17.3.5

صاحبه  شار به پيروي از ديگر مناطق، باعث        م شان مي دهد اجراي طرح مناطق كم انت شهري ن سئولين  هاي م

صد        %2پيش بيني كاهش  ست. ر شده ا ست محيطي  ستگاه از آالينده هاي زي هاي اطالعات دريافتي يكي از اي

  را نشان مي دهد. 10PMو  2NOدر ميزان آالينده هاي  %6ترافيكي كاهش 

  
 در شهر برمن.شكل سمت چپ بدون طرح كم انتشار و شكل سمت راست با منطقه كم انتشار مي باشد.  NO2آالينده  10.11شكل 
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در شهر برمن. شكل سمت چپ بدون منطقه كم انتشار و شكل سمت راست با در نظر گرفتن منطقه كم  PM10آالينده  10.12شكل 

 مي باشد.انتشار 

  كشور هلند 10.17.4

  ميالدي از اجراي طرح مناطق كم انتشار منتشر نموده است. 2009و  2008اين كشور دو گزارش ملي در سال هاي  

  آمار و اطالعات موجود در اين دو گزارش حكايت از طيف وسيع از مدل هاي داده پردازي آمار و اطالعات بوده است.

  به شرح زير بوده است: حدود تعيين شده براي اجراي اين مناطق

 4و دارا بودن اســتاندارد يورو  3و يورو  2در وســايل نقليه داراي اســتاندارد يورو  DPFمجهز بودن به فيلتر  )1(

  براي وسايل نقليه سنگين.

ــال  )٢( ــايل نقليه به يورو   2010از ابتداي س ــتاندارد براي وس ــب فيلتر  4و  3ميالدي، اس        تبديل DPFو نص

 می شوند.

 تغيير مي يابند. 4استانداردها به يورو  2013داي سال از ابت )3(

  كشور هلند 2010گزارش نظارتي سال  10.17.4.1

سال       شار كشور هلند بر آالينده هاي كاميون ها در  شان    2010شكل زير تاثيرات مناطق كم انت در شهرهاي مختلف را ن

ــم نمي خورد. البته در    ــبات به چش ــت كه هيچ كاهش ترافيكي در اين محاس ــكل اين اس مي دهد. نكته مهم در اين ش
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ستريخت مقدار كمي كاهش ترافي    شده كه اين خود براي كاهش آلودگي  شهرهاي كوچكتر مانند دلفت و ما ك گزارش 

  مفيد مي باشد.

  
 2010تاثير مناطق كم انتشار بر آالينده هاي كاميون هادر سال  10.13شكل 

  
 اثر مناطق كم انتشار در غلظت آالينده ها (سمت چپ) و سهم ترافيك (سمت راست) 10.14شكل 

  كشور هلند 2009گزارش نظارتي سال  10.17.4.2

اثرات مشــاهده شــده همه مدلســازي شــدند. در زمان تهيه اين گزارش ها، هنوز هم اطالعات جديدي از اجرا و تاثيرات 

د با اين حال اطالعات مورد بحث فقط بر اســاس تاريخ اين ارائه مي شــو  xNOاســتاندارد هاي مختلف براي آالينده 

بوده اســت. در حال  xNOها مي باشــد. در هر صــورت اين فقط نيمي از تاثيرات مناطق كم انتشــار براي آالينده گزارش

حاضر كار بر روي داده هاي آماري بيشتر در حال انجام مي باشد ولي اطالعات كامل و جامعي از بروز رساني اين آمارها     
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شد ولي باز هم داده      شد. با اينكه اين اطالعات كامل نمي با ست نمي با شان مي دهد كه اجراي طرح  در د هاي آماري ن

  هاي زيست محيطي و اثرگذار بر كيفيت هوا مي باشد.بهترين راه براي كاهش آاليندهمناطق كم انتشار در حال حاضر 

ــت. غلظت آالينده   ــار افزايش يافته اس در      2NOبه عنوان يك نتيجه، كيفيت هوا پس از اجراي طرح مناطق كم انتش

سط ميزان     شار بطور متو سبت مناطق بدون    0,083g/mµكنار جاده هاي مناطق كم انت شته ولي در  به ن طرح كاهش دا

افزايش يافته اســت. يكي ديگر از اثرات مناطق كم انتشــار كاهش در  0,13g/mµميالدي به ميزان  2010ژانويه ســال 

قادير  هاي       0,063g/mµبه ميزان   10PMذرات  م نده  كل آالي تا   0,4به ميزان   2NOو  10PMبوده اســـت. ميزان 

0,23g/mµ خواهد بود. %2در اين بين  كاهش يافته  و سهم ترافيك نيز  

تا  0,05ذكر اين نكته ضروري است كه دامنه تاثيرات بستگي به تعداد كاميون ها دارد. ميزان طيف آالينده ها به ترتيب    

0,133g/mµ   2براي آاليندهNO  0,093تا   0,04وg/mµ   10براي آاليندهPM  ــت. براي جاده هايي كه بيش از   بوده اسـ

   2NOبراي آالينده  3g/mµ 03.0 كاميون در طول روز از آنها عبور مي نمايند افزايش آالينده ها مي تواند حدود        1200

ــال    10PMبراي آالينده    0,153g/mµو  ــار بر    2013خواهد بود. پس از ماه جوالي سـ ميالدي، تاثير مناطق كم انتشـ

  نيز به همين شكل بود) 10PMيش يافت.( ميزان تاثير بر آالينده بصورت قابل توجهي افزا 2NOآالينده 

سال   ميزان پذيرش محدوديت سط كاربران كم كم بهبود يافت. بطوري كه در نيمه دوم  ميالدي بين  2008هاي طرح تو

رعايت از كاربران وســايل نقليه ســنگين اســتانداردهاي تعيين شــده را  %85-80، 2009و در نيمه اول ســال   60-75%

ــوص رعايت                 ــات و بازديدهاي فني زيادي در خصـ نمودند. محدوديت ها جنبه اجرايي قويتري به خود گرفتند و آزمايشـ

  استانداردها انجام پذيرفت. اين در حالي بود كه دوربين هاي نظارتي بيشتري نيز براي اين امر نصب و راه اندازي شد.

  گرفته شد.  معافيت هاي كمتري در اين محدوده زماني در نظر
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 10PMو    2NOتاثير مناطق كم انتشار بر متوسط آالينده هاي  10.15شكل 

  
  تحت تاثير مناطق كم انتشار PM10متوسط تغييرات آالينده  10.8جدول 
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  ميالدي (تعداد وسايل نقليه سنگين عبوري) 2009و  2008تفاوت مطالعات سال هاي   10.16شكل 

ميالدي با وقايعي كه در خيابان ها و در واقعيت اتفاق مي افتاد متفاوت  2009و  2008مطالعات متفاوت در ســـال هاي  

ست محيطي) بنابر اين به قطعيت نمي توان گفت    بود. (هم تعداد روش  شار آالينده هاي زي هاي متفاوت و هم ميزان انت

ست كه عالقه جامعه به اين       ست يا خير. اما نكته مهم اين ا سال افزايش يافته ا كه آيا ميزان آالينده ها در بين اين دو 

  است كه كيفيت هوا بطور محسوس و نه زياد بهتر شده است.

نيز براي ارزيابي مناطق كم انتشــار اســتفاده شــد، اما اعتقاد بر اين اســت كه مطالعات در اينجا به واقعيت  35ملياز مدل 

سن تر از فرض هاي مدل ملي        سايل نقليه در واقعيت م سن ناوگان و و ست. به عنوان مثال  شد   نزديكتر ا تاثير  -مي با

  شده است. xNOاعث كاهش آالينده كه اين مساله خود ب -بروزرساني در نظر گرفته شده است

  كشور هلند 2008گزارش نظارتي سال  10.17.4.3

بوده و بر اســاس آخرين اســتانداردها و محدوديت هاي تعيين شــده براي  2008اين ارزيابي بر اســاس مدل هاي ســال 

  آالينده ها تهيه شده است.

  نكات كليدي:

                                            

 
٣٥- (NSL) 
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ند، از           ته ا ياف ــت  به آن دسـ كه  ها  نده  ــط تغييرات آالي نده    0,553g/mµ به  0,1متوسـ به   0,05و از  2NOبراي آالي

0,33g/mµ  10براي آاليندهPM     شان از اين دارد كه ميزان كاهش آالينده هاي ناشي از ترافيك ست. اين مطلب ن بوده ا

  بوده است. 10PMبراي  %5و بيشتر از  2NOبراي  %5-%2,5به ترتيب 

شتن فيلترهاي   سيع آن و عدم هماهنگ DPFبه دليل در اختيار ندا ها و همچنين در نظر گرفتن معافيت هاي ي در ارائه و

  زياد، ميزان تاثيرات بر كيفيت هوا زياد نبود. 

سال   سال اطالعات براي كاربران،        2007در  شتر و ار ساني بي ستي كم بود ولي با اطالع ر ميالدي ميزان جريمه هاي د

  يورو تعيين گرديد.150ميزان جريمه براي كاربراني كه تخلف داشته باشند تا 

ن ميزان جرائم افزايش يافت. با اين تغيير به نظر مي تبع آ ميالدي ميزان معافيت ها كاهش و به 2010در ژانويه ســـال 

سد ميزان كيفيت هوا   سي        %2تا  1,5ر سو ست. با اجراي فاز دوم طرح انتظار مي رود كيفيت هوا افزايش مح شده ا بهتر 

  داشته باشد.

  

  
 در سمت راست، در مناطق كم انتشار 10PMدر سمت چپ و  2NOمحاسبه تغييرات غلظت آالينده هاي  10.17شكل 
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  كشور سوئد 10.17.5

  شهر استكهلم 10.17.5.1

 2000بر مي گردد و تاثيرات اجراي طرح در ســال  1996ســابقه اجراي طرح مناطق كم انتشــار در اين شــهر به ســال  

سال و   8ميالدي اندازه گيري و محاسبه شد، آن هم زماني كه استاندارد هاي تعيين شده براي وسايل نقليه سن حداكثر       

ستاندارد يورو   سال هاي    2دارا بودن ا صورت گزارش     2007و  2000بود. تاثيرات اجراي طرح در  سبه و ب ميالدي محا

سال     اعالم گرديد. در حالي كه مطابق نتايج تاثيرات شار در  سال     2000منطقه كم انت شتر از  شد.( حتي   2007بي مي با

  د هدف بودند)رمو 2و  1، 0زماني كه استانداردهاي يورو 

صوص آالينده هاي     سبات در خ ست. كلمه      xNOو خانواده  10PMمحا شده ا شان داده  شان   Withzoneها، در زير ن ن

به اين معني  Full Zoneم انتشار در حال اجرا منطبق بوده و كلمه  دهنده اين است كه آمارها با در نظر گرفتن منطقه ك 

سايل نقليه غير قانوني         %100بوده كه اگر  شده ميزان و ست مي آيد. طبق آمارهاي ارائه  شدچه بد شته با انطباق وجود دا

  از خودروهايي كه به منطقه كم انتشار وارد شده اند اعالم شده است.  %5حدود 

  
 (تن بر سال) (سمت راست) در طرح منطقه كم انتشار شهر استكهلم xNO) و چپ(سمت  10PMميزان آالينده هاي  10.18شكل 

نيز مطالعاتي صـورت گرفته بود كه نشـان مي داد پس از اجراي طرح منطقه كم انتشـار در     2.0PMدر خصـوص آالينده  

  ، ميزان غلظت اين آالينده كاهش يافته است.شهر استكهلم
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 در منطقه كم انتشار شهر استكهلم سوئد 0,2PMنقشه كاهش آالينده  10.19شكل 

سنگين و          سبك و  شهري ( شد، با توجه به نوع ترافيك  شخص مي با شكل باال م همانطور كه از ميزان و تعداد رنگهاي 

ستاندارد باال يا پايين خودروهاي عبوري) ميزان آالينده   شهر به ميزان متفاوتي   0,2PMهمچنين ميزان ا در نقاط مختلف 

شد        شخص مي با شكل م ست. همانطور كه در  ميزان كاهش در اين آالينده پس از اجراي طرح منطقه كم تغيير يافته ا

  بوده است.( در مقايسه با منطقه بدون طرح). %9تا  %0,5انتشار بين 

شده را رعا       ستانداردهاي تعيين  سايل نقليه ا سوي ديگر اگر كليه و صورت ميزان كاهش اين آالينده  ياز  ت نمايند در آن 

  خواهد بود. %12تا  %0,5بين 

ستانداردهاي وسايل نقليه سن     ستاندارد يورو    8زماني كه هنوز ا بود، تاثيرات مناطق كم انتشار در سال    2سال و رعايت ا

شتند.(     2007 ميالدي دوباره مورد بازبيني و بررسي قرار گرفت. اطالعات مناطق كم انتشار حاكي از كاهش آالينده ها دا

نده   ها بين    %4-3بين  xNOآالي يدروكربن  ها در    %19-13و ميزان ذرات معلق بين  %21-16، ه نده  ). همين آالي

  برآوردهاي كارشناسي گوتنبرگ نيز لحاظ گرديدند.

  

  

 ميالدي 2007(سمت راست) در مناطق كم انتشار در سال  xNO(سمت چپ) و  PMميزان آالينده هاي  10.20شكل 
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  گوتنبرگ 10.17.5.2

سال       شهر در  شار اين  شده براي   2007ارزيابي هاي طرح منطقه كم انت ميالدي انجام گرفت. محدوديت در نظر گرفته 

سن بيش از   3,5كاميون هاي داراي وزني بيش از  سايل نقليه بنزيني و ديزل       8تن و  شامل و سال بود. معافيت ها نيز 

  مجهز بودند. DPFبود كه به سيستم فيلتر 

شترين تاثير بر آالينده     تخمين شد بي شترين تاثير بر آالينده     10PMزده مي  شد، اما از نظر ميزان حجم، بي بود.  xNOبا

ــار بر روي كاميون هاي بين  ــترين تاثير مناطق كم انتش ــت.( كاهش آالينده 16تا  3,5بيش هاي توليدي اين تن بوده اس

ستفاده         نيز بر  HC) . افزايش ميزان آالينده %67خودروها تا  سوخت گاز ا سايل نقليه اي بوده كه از  ستفاده از و ساس ا ا

  مي كردند.( بطور عمده گاز متان)
  

  تاثيرات مناطق كم انتشار شهر گوتنبرگ 10.9جدول 

  



 

 

   

     

                                                                            137   

 

 

 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  دانمارك 10.17.6

سال        سپتامبر  شور دانمارك از ماه  شار در ك صب فيلترهاي     2007طرح مناطق كم انت شرايط ن براي  DPFميالدي و با 

براي استانداردهاي   DPFاين شرايط به فيلتر   01/07/2010و كمتر اجرا شد. از تاريخ   2خودروهاي داراي استاندارد يورو  

سال   ستاندارد ي  2013يورو تغيير يافت و براي  شتر       4ورو نيز ا ست. در بي ستاندارد پايه، مورد نظر قرار گرفته ا به عنوان ا

ميالدي وزارت  2009بصورت اختصاصي مورد آزمايش و رصد قرار گرفته است. در سال         PMمناطق كم انتشار آالينده  

شار را در دستور كار خود قرار داد. مدلي كه در آن    صلي   138حمل و نقل دانمارك نظارت بر طرح مناطق كم انت خيابان ا

  و پر ترافيك شهر زير ذره بين قرار گرفتند.

شان داد ميزان آالينده       شور ن شهر كپنهاگن اين ك شار  سال   xNOتجزيه و تحليل طرح مناطق كم انت ميالدي  2010در 

ــت. ميزان آالينده  %17حدود  ــان داد. اين در حالي بود كه تعد %16نيز بطور خاص   2NOكاهش يافته اس اد كاهش نش

  ايستگاه كاهش يافته است. 35ايستگاه به  65از  2010ايستگاه هاي رصد و جمع آوري اطالعات ترافيكي در سال 

  كاهش را نشان مي دهد. 2010در سال  %16حدود   5.2PMو ميزان كل آالينده  %9حدود  10PMميزان آالينده 

سط ميزان كاهش آالينده   ميكروگرم بر متر مكعب كاهش  0,7خيابان مورد نظر اين طرح حدود  138در  10PMبطور متو

  نيز همين عدد را نشان مي دهد.  5.2PMنشان مي دهد. اين در حالي است كه ميزان آالينده 

  ميالدي به شكل زير مي باشد: 2020-2010ميزان برآوردها براي اين آالينده ها بين سال هاي  

  ميكروگرم بر متر مكعب 40حدود  10PMمتوسط ساليانه آالينده 

 ميكروگرم بر متر مكعب 25حدود   5.2PMمتوسط ساليانه آالينده 

سال        ست كه در  شود اين ا شار كپنهاگن پيش بيني مي  سمت مقدماتي طرح منطقه كم انت  2010از جمله اثراتي كه در ق

به  2010بهداشتي و سالمت نيز از ماه جوالي سال  كاهش پيدا نمايد و منافع %20ميزان انتشار آالينده هاي ترافيكي تا 

  شكل زير تغيير يابد:

  مرگ و مير زودرس 150كاهش  •

بستري و مراجعه به بيمارستان ها و مراكز درماني در خصوص آلودگي هوا، بيماري  150كاهش تعداد  •

 تنفسي و گردش خون

 حمالت برونشيت 750كاهش تعداد  •

 حمله آسم 8000كاهش تعداد  •

 روز محدوديت در فعاليت به علت بيماري هاي تنفسي 90000كاهش  •
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ــار و غلظت آالينده  ــال  ٢NOبرآوردهاي اوليه براي ميزان انتش ــان مي دهد ميزان آن در س ، در %18ميالدي  2010نش

هد بود. به نظر مي رســـد وســـايل نقليه ســـنگين با اخو %24به ميزان  2020و در ســـال  %25به ميزان  2015ســـال 

ستانداردهاي يورو   ستاندارد يورو     2-0ا سط خودروهاي داراي ا ستاندارد يورو     5تو شوند و اتوبوس هاي داراي ا جايگزين 

  تعويض گردند. 5با اتوبوس هاي داراي استاندارد يورو  2و همچنين يورو  0-1
  م انتشار در شهر كپنهاگنمدل تاثيرات مناطق ك 10.10جدول 
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  شهر لندن  10.17.7

مطالعات اوليه براي لندن نشــان داد كه اثراتي روشــن پس از اجراي اوليه طرح مناطق كم انتشــار در اين شــهر شــاهد  

ــان دهنده اين مطلب بود كه    ــازمان كنترل كيفيت هوا نش ــوي س ــده از س خواهيم بود. تجزيه و تحليل آمارهاي ارائه ش

به صـورت سـاالنه كاهش خواهد يافت. اتوبوس ها در     %15 به ميزان  5.2PMمقادير دود سـياه (كربن سـياه) و آالينده   

مركز شــهر لندن در شــرايط اســتانداردهاي مناطق كم انتشــار قرار گرفته اند. تاثيرات اجراي مناطق كم انتشــار بر روي 

ــت كه مقادير اوليه اين آالينده افزايش دارد ولي در بلند مدت روند نزولي خود را طي 10PMآالينده  ــورتي اس واهد خ بص

  نمود.

  البته ذكر اين نكته ضروري است كه شواهدي از كاهش غلظت اين آالينده در برآوردهاي اوليه نيز مشاهده نشده است.

  ايتاليا 10.17.8

با اينكه طرح زمســتاني مناطق كم انتشــار در ايتاليا اجرا مي شــود اما اطالعات دقيق و معتبري در اين خصــوص موجود  

كم انتشار شهر ميالن با اجراي شارژ تراكمي داراي اطالعات بيشتري به نسبت ديگر       نيست. از سوي ديگر طرح منطقه  

  مناطق مي باشد.

  طرح اكوپس ميالن 10.17.8.1

صورت          شهر در ابتدا ب شده در اين  شد. طرح اجرا  شهر ميالن متفاوت با ديگر مناطق در اروپا مي با شده براي  طرح اجرا 

سپس مناطق كم     شارژهاي تراكمي بوده و  ستاندارد        ارائه  ست. بطور كلي خودروهاي داراي ا شده ا ضافه  شار به آن ا انت

سترسي آزادانه به اين مناطق را دارند. بطور متوسط ميزان ترافيك در منطقه اكوپس     3يورو  كاهش  %14,4به ميزان  36د

ست.  شهر ميالن نيز در حدود    يافته ا شان مي دهد. اين در حالي بود كه طرح  %3,4كل ترافيك  سال   كاهش ن اكوپس 

  اول اجراي خود را مي گذراند.

ست. با اين         شهر ميالن قابل توجه ا شي از اجراي طرح اكوپس در  ست محيطي نا ميزان برآوردها براي آالينده هاي زي

شتن آمار و اطالعات دقيق   نمي  توان در خصوص تاثيرات اجراي طرح صحبت نمود. برآوردها در خصوص    حال بدون دا

ــان مي دهد كه آالينده  اجراي طرح اكوپس و  %9حدود  2COكاهش پيدا خواهد نمود. آالينده  %14در حدود  10PMنش

  كاهش خواهند يافت. %11حدود  xNOآالينده 

                                            

 
٣٦- Ecopassscheme 
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در مقايسه با سال هاي  گذشته كاهش يافته است. جدول زير اين مطلب را  10PMجداول زير نشان مي دهند كه آالينده 

  هد.بصورت آماري نشان مي د

  
  2008-2002بين سال هاي   10PMداده هاي آماري در خصوص آالينده  10.11جدول 

  

  
  در منطقه اكوپس (رنگ آبي) و شهر ميالن ( رنگ زرشكي) 10PMميانگين ساليانه آالينده  10.21شكل 

  
ميكروگرم بر متر مكعب رسيده است. منطقه اكوپس رنگ آبي و شهر ميالن رنگ  50به حد  10PMتعداد روزهايي كه آالينده  10.22شكل 

  زرشكي.
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  در سال هاي مختلف 10PMتاريخ مقادير باال براي آالينده  10.23شكل 

  روشهاي مختلف اجراي مناطق كم انتشار  10.18

ــار مختل در اين چ ــال اخير مناطق كم انتش ــاهد ند س في را در نقاط مختلف اروپا با قوانين مختلف و اجراهاي متفاوت ش

  نمائيم.آنها اشاره مي بوديم كه در زير به برخي از

  مناطق كم انتشار كشور هلند براي ون ها و وسايل نقليه سبك 10.18.1

ستردام مطالعات و پژوهش    سال  شهر آم شان   2013هاي خود براي خودروهاي ون را در  ادامه مي دهد. مطالعات اوليه ن

ــتاندارد            مي دهد كه بهترين گروه براي خودروهاي ون كه مي توان آنها را به عنوان هدف قرار داد خودروهاي داراي اسـ

  ر آمستردام مي باشند.در شه xNOاز آالينده  %25و  10PMاز آالينده  %40هستند. ون ها توليد كننده  4يورو 

ستاندارد يورو   شترين آالينده   3خودروهاي ون داراي ا شند.         اوليه در ميان رده هاي ديگر  2NOتوليد كننده بي مي با

  ، ميزان توليد آالينده ها توسط ون ها كاهش يابد.2013به نظر مي رسد با برنامه ريزي هاي انجام گرفته تا سال 

 DPFوري مي باشد كه تحقيقات در مورد مناطق كم انتشار كشور آلمان نشان داد كه نصب فيلتر البته ذكر اين نكته ضر

  ها نداشته است.توسط آن 2NOتاثيري بر توليد آالينده  3براي خودروهاي ون داراي استاندارد يورو 

سال         ستفاده از وسايل نقليه برقي تا  شان مي دهد ا شتر   2ي دارا 2015يك تحقيق در شهر آمستردام ن برابر قدرت اثر بي

ست كه            ستردام اعالم نموده ا شهر آم شهرداري  سايل نقليه خواهد بود.  شار براي و سبت اجراي طرح مناطق كم انت به ن

ــال   10براي اجراي طرح خودروي برقي مبلغ  ــود تا س ــرمايه گذاري خواهد كرد. پيش بيني مي ش  2015ميليون يورو س

ستردام به   ميالدي تعداد خودروهاي برقي در  سنجي براي         10000شهر آم شغول امكان  ضر م سد. در حال حا ستگاه بر د

شهر در حال           شهرداري اين  سوي ديگر  شند. از  شهر مي با شارژ براي اين خودروها در نقاط مختلف  ايجاد جايگاه هاي 

صي كه        صو سات خ س ستن قرارداد با كارخانه ها و مو  كمك نمايند و اجراي مي توانند براي اين طرح    ايجاد ارتباط و ب

  آن را تسهيل نمايند مي باشد.
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  ) كشور دانماركDPFالگوهاي مختلف مناطق كم انتشار آلودگي هوا (استفاده از فيلترهاي  10.18.2

سال   شور براي          2007در  شور اعالم نمود كه دو طرح را براي اجرا در اين ك ست اين ك سه ملي محيط زي س ميالدي مو

شار در نظر دارد.   صب فيلترهاي    مناطق كم انت ساني و ن سنگين و دوم هيچ     DPFاول اجراي بروزر سايل نقليه  براي و

سو باعث كاهش آالينده     صب اين فيلترها از يك  سوي ديگر آالينده     PMحالت ديگري! البته ن شود اما از  را  2NOمي 

ــئول  ــير مس ــد. با همه اين تفاس ين و ين دانماركي بايد قوانافزايش مي دهد كه اين بر خالف قوانين اتحاديه اروپا مي باش

محدوديت هايي را اعمال مي نمودند كه از قوانين اتحاديه اروپا پيروي نمايد. از جمله اين محدوديت ها اجراي طرح                   

شار آالينده       ستاندارد يوروي پايين تر بود كه اين خود تاثير مثبتي بر انت صب فيلتر ها براي خودروهاي داراي ا در  2NOن

  .اين مناطق گذاشت
  DPFطرح مناطق كم انتشار كشور دانمارك با تكيه بيشتر بر اجراي سيستم فيلتر  10.12جدول 

  

توضيحات جدول: ستون سمت راست مربوط به تعدادي از خيابان ها مي باشد كه غلظت ميانگين ساالنه آن ها بيش از        

403g/mµ  2است. در ستون سمت چپ نيز غلظت ساالنه آاليندهNO  )3g/mµ خيابان مي باشد. 138) در  

سنجش آالينده   سبرگ الگوي آلماني آن را به ما يادآوري مي نمايد      2NOاجراي الگوي  شهر كپنهاگن و فردريك براي 

  براي وسايل نقليه سنگين نتايجي اينچنين را نشان داده بود. 2NOكه در آن اجراي فيلتر براي آالينده 
  براي شهرهاي كپنهاگن و فردريكسبرگ 2NOمدل محاسبات آالينده  10.13جدول 



 

 

   

     

                                                                            143   

 

 

 جلد دوم-در كشورهاي اتحاديه اروپاانتشار آلودگي مناطق كم

  
 
  جنبه هاي مختلف آاليندگي خودروها 10.19

  اوليه از چالش هاي قانوني شهر هانوفر مي باشد  NO2انتشار آالينده  10.19.1

شهر هانوفر، بايد گفت كه كاهش آالينده   شهر بوده     2NOدر مورد  شار براي اين  نكته كليدي تاثير اجراي منطقه كم انت

شار آالينده           سبك و انت سايل نقليه  شار در خصوص و سات هماهنگي براي مناطق كم انت ست. همانطور كه در جل   2NOا

ها بحث شد، اين مناطق براي كنترل اين آالينده توسط خودروهاي سبك، بيشتر مورد نظر قرار گرفتند. كاهش آنتوسط 

ــتاندارد يورو   2NOآالينده  ــده بود در اين   DPFبودند و فيلترهاي  3براي خودروهايي كه داراي اس ــب ش براي آنها نص

  مدت مشاهده شد.

به همراه نصــب  3به عنوان طرح اصــلي و اســتاندارد يورو  4اندارد يورو اين مطلب اجراي طرح را به ســمت اجراي اســت

  فيلترها را به عنوان شرط الزم براي ورود به اين مناطق سوق مي دهد.

استاندارد هاي فيلترها بايد قوانين مربوط به استاندارد هاي يورو كه توسط اتحاديه اروپا تاييد شده رعايت نمايند، نه اينكه 

  را به عنوان هدف مورد بررسي قرار دهند. xNOبپردازند بلكه بايد آالينده   2NOنده فقط به آالي

سياري از فيلترهاي    ضر ب شتر از      DPFدر حال حا سنگين بي سايل نقليه  شود كه در تحقيقات    3,5براي و ستفاده مي  تن ا

شده كه باعث افزايش آالينده    شخص  ست. فيلتره   %40-20به  %10اوليه از   2NOم اي فعال نبايد باعث افزايش شده ا

  شود، شايد الزم باشد تا فيلترها مراحل مختلف تست را دوباره پشت سر بگذارند. 2NOآالينده 

  فاكتور مد نظر قرار مي گيرد: 3در اينجا 

  كاهش مي دهد. %30اوليه را تا  2NOآالينده  37بروزرساني خودروهاي ديزل و خودروهاي سبك با اكزيكت -1

اوليه) مي تواند ثابت باقي بماند. يا دو برابر  2NOآالينده  %8بروزرساني خودروهاي سنگين بدون اكزيكت (   -2

 افزايش يابد. %40برابر تا  5و يا  %15تا 

                                            

 
٣٧ -oxicat 
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ــتاندارد هاي باالتر يورو    -3 ــتاندارد پايينتر يورو با خودروهاي داراي اس هرچقدر جايگزيني خودروهاي داراي اس

 را زودتر شاهد خواهند بود. xNOاطق كم انتشار نيز كاهش مقادير كلي آالينده زودتر صورت پذيرد، من
ستفاده از سيستم هاي فيلتر مختلف در كشور آلمان در دسترس نمي باشد. با اين حال سيستمي           -4 آمارهاي ا

سدس بنز (توليد كننده     شركت مر صيه نموده          %60كه  صب آن تو شور آلمان) به ن سنگين در ك از خودروهاي 

س  مي باشد. اجراي اين سيستم به همراه بروزرساني خودروهاي سبك اين شركت         Neutral 2NOت، سيستم   ا

در ميزان انتشار   %10اوليه مي باشد. اين موضوع به انضمام كاهش     2NOبه معني عدم افزايش در توليد آالينده 

ــه با   xNOآالينده  ــار، در مقايس ــب و كار به ط 38BAUبه علت مناطق كم انتش ور معمول) تاثير مثبتي در (كس

شار   شار    2NOو  xNOانت شان مي دهد.كاهش انت شي آالينده   xNOرا ن به معني    2NOبا مقادير ثابت و يا افزاي

ناشي از   2NOاز كل غلظت  %60-40مي باشد. مدل هاي اجرا شده نشان مي دهند كه     NOكاهش در آالينده 

شار   ست. اين          NOانت ستم فيلتر بوجود امده ا سي شار و اجراي  ساله بر اثر اجراي طرح مناطق كم انت ست. اين م ا

) قابل مقايســه با طرح اجرا %16-6(بين    2NOبدين معني اســت كه اثرات كاهشــي اجراي طرح براي آالينده 

  ) مي باشد.BAU )6%شده ديگر يعني 

  
  NOناشي از    2NOدرصد آالينده  10.24شكل 

 
  (درصد) 2008برلين در اول سال  NOمستقيم و ناشي از تبديل  2NOكل ناشي از   2NOمقايسه  10.25شكل 

                                            

 
٣٨- Business As Usual 
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  در كشور هلند DPFاوليه ناشي از فيلترهاي  NO2روي آالينده مطالعات انجام گرفته  10.19.2

شانه اي از اينكه متوسط آالينده       شان داد، هيچ ن توسط بروزرساني وسايل     2NOمطالعاتي در اين ارتباط در كشور هلند ن

  مطالعه فرعي در اين زمينه انجام شد: 3نقليه سبك افزايش مي يابد پيدا نشده است. 

سه      -1 س سط مو ست   ADACچهار فيلتر تو ست كه همه آنها كاهش در ميزان آالينده هاي    ت و  xNOشده ا

2NO  نشان مي دهند. %30را به ميزان  

 ديده شد. 2NOچهار فيلتر توسط شركت فولكس واگن تست شد كه در يكي از فيلترها افزايش آالينده  -2

 %25(از تست شد. فيلتر اول افزايش كمي در تست بارگذاري كم بود     UBAچهار فيلتر نيز توسط موسسه     -3

شان داد، فيلتر   %20به  %40)، فيلتر دوم در تمام بارگذاري ها كاهش را از NOxآالينده  %25به  2NOآالينده  ن

هاي اوليه افزايش ) و فيلتر چهارم در تست %25به  %5سوم در فشار بار باالتر افزايش در مقادير را نشان داد ( از    

 نشان داد. %27به  %15تهاي با بار باالتر افزايش مقادير را از و در تس  %45به  %37در مقادير را از ميزان 

ست. اگر قرار بود كه اين           شده ا سايل نقليه در نظر گرفته  شار براي همه و شور آلمان محدوديت در مناطق كم انت در ك

ضعيت افزايش پيدا مي           سبات براي اين و صورت هزينه محا شد در اين  سنگين با سايل نقليه  مود. به نطرح فقط براي و

  خودروهاي سنگين نمي باشد.  اين دليل كه بروزرساني خودروهاي سبك قابل مقايسه با بروزرساني

شد) به دنبال كاهش ميزان آاليندگي         سنگين مي با سايل نقليه  شار براي و شور هلند ( كه محدوديت مناطق كم انت در ك

2NO  2از طريق كمك مالي به كاربراني كه فيلتر هاي نصب شده در خودروي انها باعث افزايش انتشار آاليندهNO  شده

  را افزايش ندهند. 2NOاست مي باشند، يعني آن كاربران فيلترهاي جديدي را نصب و استفاده نمايند كه ميزان آالينده 

  4ندارد يورو هاي داراي استاشهري از كاميون 2NOانتشار آالينده  10.19.3

شم    سبات جديد، چ ستاندارد     در هلند تحقيقات اخير و محا شار آالينده ها با رعايت ا صوص توليد و انت انداز بهتري را در خ

نشان مي دهد كه توليد اين آالينده در كاميون   2NOبه دست مي دهد. اين محاسبات جديد در خصوص آالينده     5يورو 

د مجاز مي باشد و از سوي ديگر بسيار بيشتر از برآوردهاي دنياي واقعي در شرايط      برابر ح 3ها در شرايط معمول شهري   

  آزمايشگاهي به نظر رسيده است.

مي نمايد.  به خوبي عمل xNOســيســتم كنترل انتشــار آالينده هاي  -بطور مثال اتوبان ها –هاي باال تنها در ســرعت

شا آزمايش ستانداردهاي يورو هاي جديد رانندگي پويا ( بااحترام به آزماي شان  3ت قبلي) براي ا مي دهد كه ميزان آاليند  ن

xNO  در زمان كاركرد افزايش يافته اســت. اين نتايج حاكي از آن اســت كه اجراي مناطق كم انتشــار ( و ديگر اقدامات

شويق كاميون هاي قديمي و جايگزيني آن      سايل نقليه) كه باعث ت صالح كننده و ست هاي جديد دارها با مدلا اندارد اي ا
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شود با آن چيزي كه تا امروز در مورد آن برآورد   5يورو  ست. با اين        مي  شته ا شده متفاوت بوده و تاثير كمتري دا مي 

  حال هنوز هم مناطق كم انتشار اثر مثبت خود را دارند.

شتري را طلب مي كند و اين زم      شار كار بي سد تحقيق بر روي تاثيرات مناطق كم انت واهد بود اني موثرتر خبه نظر مي ر

  كه اطالعات و آمار كافي و خوب در خصوص اين مناطق در هر زماني در دسترس باشد.

اسـتفاده مي كنند خوب اسـت، اما در كشـور هلند اين     EGRبه نظر مي رسـد اسـتفاده از كاميون هايي كه از سـيسـتم     

  كاميون ها كم مي باشند.

براي آن نصب شده بود  DPFعنوان يك آزمايش، از اتوبوس برقي كه فيلتر شكل زير نتايج حاصله را نشان مي دهد. به 

شار آالينده     – شكوك به انت شار اين آالينده، اين اتوبوس مقادير پايين تر از   -نيز بود 2NOو م جداي از مقادير باالي انت

ستاندارد را براي مقادير آالينده هاي    شرايط    xNOحد ا ست كه اتوبوس مورد نظر در  براي خود ثبت نمود. الزم به ذكر ا

  تحقيق تست نشده بود بلكه در شرايط طبيعي شهري مورد آزمايش قرار گرفته بود.

  مورد قبول واقع شود. xNOالبته انتظار نمي رود كه اين به عنوان يك دليل براي تغييرات انتشار آالينده 

در دنياي واقعي براي وســايل نقليه ســنگين بر اســاس تســت هاي موتور و  xNOرات آالينده فاكتورهاي قبلي انتشــار ذ

بوده انجام گرفته است. نتايج اين آزمايش نشان مي دهد كه    ETCو  ESCهاي حالت شاسي ثابت كه نزديك به تست   

ستاندارد يورو   شا       %15-10آاليندگي  5كاميون هاي داراي ا ستاندارد را ن سطح ا شتر از  دهند. اين برنامه اندازه ن   ميبي

ستم و برنامه قابل حمل        سي شده، به عنوان يك  شر  براي آزمايش كاميون هاي جديد و مدرن داراي  39گيري ذرات منت

ستاندارد يورو   سمت        5ا شان از آن دارد كه تالش هاي  بين المللي بايد به  صله ن شود. اين برنامه و نتايج حا ستفاده مي  ا

  متمركز شود. 6ا به رعايت استاندارد يورو تغيير استاندارده

                                            

 
٣٩ - Portable Emission Measurement Sysyem (PEMS) 
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  5براي كاميون هاي داراي استاندارد يورو  PEMSنتايج محاسبات  10.26شكل 

  )velocity =(سرعت

ستاندارد يورو    شباهت زيادي   ، به نظر 5با توجه به نتايج به دست آمده براي كاميون هاي داراي ا مي رسيد كه اين نتايج 

ــتاندارد يورو   ــت خودروهاي داراي اس ــتاندارد يورو   3با نتايج تس ــت. از اين رو كاميون هاي داراي اس دوباره مورد  3داش

  جايگزين آنها بشوند يا خير؟ 5آزمايش قرار گرفتند كه آيا حتما بايد كاميون هاي داراي استاندارد يورو 

شو    شات در ك شتن فيلترهاي    اين آزماي شرايطي نظير رانندگي طبيعي با محموله و همچنين همراه دا  DPFر فنالند و با 

  داشتند انجام پذيرفت. NOكه تاثير كمي بر آالينده 
  CO2ضرايب انتشار جديد و قديم به لحاظ انتشار آالينده  10.14جدول 

  

ستاندارد يورو    با توجه  ستاندارد يورو    3به نتايج به دست آمده به نظر مي رسد ا سبت ا دست كم گرفته شده بود. با    5به ن

به ميزان  3توجه به نتايج به دست آمده، مشاهده مي شود كه ميزان انتشار آالينده ها در خودروهاي داراي استاندارد يورو 

  اثر پويايي كه بيشتر در شهر كارايي دارد ناديده گرفته شد. بيشتر است. البته براي اين استاندارد 20-40%
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باال و  3در كاميون هاي داراي اســتاندارد يورو  xNOدر اين مطالعه، از لحاظ تاثير بر مناطق كم انتشــار، انتشــار آالينده 

ستاندارد هاي يورو   صر ديگر نيز در اين ميان مانن  5براي ا شار اوليه آالينده  باالتر خواهد بود. با اين حال، عنا   2NOد انت

و  DPFهاي داراي فيلترهاي مستقيم و افزايش اين آالينده در كاميون   2NOمهم هستند. با احتساب كاهش در آالينده   

ــتاندارد يورو  ــال 3اس ــت. البته ذكر اين نكته نيز  2010، براي س ــي خواهند داش ميالدي و بعد از آن تاثيرات روند كاهش

ست كه اين     شده براي آالينده  ضروري ا صوص     xNOكاهش از تاثيرات ديده  شتر خواهد بود. برآوردهاي اوليه در خ بي

  در مناطق كنار جاده اي، به نصف خواهد رسيد.  2NOغلظت آالينده   %6-4پيش بيني كاهش 

ستاندارد يورو    5ستاندارد يورو  با كاميون هاي جديد و داراي ا 3در برخي مناطق بخش قابل توجهي از كاميونهاي داراي ا

و قديمي تر نيز از رفت و آمد در اين مناطق  2و يورو  1جايگزين شــدند. با اين حال كاميون هاي داراي اســتاندارد يورو 

  منع شده اند.

  كلياتي از هزينه هاي انجام شده براي طرح مناطق كم انتشار 10.20

  ها اشاره مي گردد.وجود دارد كه در زير به برخي از آنها براي مناطق كم انتشار آلودگي هوا جنبه هاي مختلفي از هزينه

  كشور هلند 10.20.1

ــال  ــط    402009گزارش س ــان داد كه كل مبالغ پرداختي توس ــار نش ــوص مبالغ و هزينه هاي مناطق كم انتش در خص

  .)يورو 600,000يورو بوده است (هزينه متوسط ساالنه  1,440,000شهر در اين كشور مبلغي حدود  8شهرداران 

نفر بوده چيزي  200,000تا  140,000ها بين هاي اجراي مناطق كم انتشار براي شهرهاي متوسط كه جمعيت آن    هزينه

ست. جدول زير هزينه       100,000در حدود  شتر ا ستردام از اين مبلغ نيز بي شهرهاي بزرگتري مانند آم يورو  و هزينه هاي 

  هاي انجام گرفته در اين خصوص را نشان مي دهد.
 هزينه هاي انجام شده براي مناطق كم انتشار كشور هلند 10.15جدول 

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 
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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. 

  هزينه هاي مناطق كم انتشار كشور هلند 10.16جدول 

A.Feasibility Study(١/٢ year) Cost 
 Research €٢٥،٠٠٠-٥ 

 Air quality investigation €٢٠،٠٠٠-١٠ 

 Vehicle flows* €٣٠،٠٠٠-٢٠ 

 Project management €٣٠،٠٠٠-١٠ 

        Total €١٥٠،٠٠٠-١٠٠ 
 FTE ١٫٥-١ fte 

B.Preparation(١/٢ year) 
 Developing exemption policy €٢٠،٠٠٠-٥ 

 Setup of hard/software €٣٠،٠٠٠-٢٠ 

 Developing manual enforcement policies** €١٠،٠٠٠-٥ 

 Purchasing  manual  enforcement hard/software €٤٠،٠٠٠-٢٠ 

 Signage €٤٠،٠٠٠-٢٠ 

 Communication*** €١٠٠،٠٠٠-١٠ 

 Project management €٣٠،٠٠٠-١٠ 

 Total €١٥٠،٠٠٠-٧٥ 

 FTE ١٫٥-١ fte 
C.Management(during the LEZ operation) 

 Exemptions ongoing  project costs /management €١٠،٠٠٠ 

 Exemptions FTE ٠٫٥ fte 

 Enforcement  by ‘competent  investigating  officer’  
(BOA)  ongoing  project  costs 

€١٠،٠٠٠ 

 FTE Variable**** 

 Evaluation/monitoring  research costs €٣٠،٠٠٠-٢٠ 

 Overall project costs €٤٠،٠٠٠-٢٠ 

 Total Not yet available 

 FTE Max ٠٫٥ fte +  enforcement officers 

*only an exploratory  one-off supply  study is included. 

**Camera enforcement is not included 

***The  LA`s actions under Communication has varied widely,from handing out leaflets (all). 

Placing  adverts (all).briefings (many).placing billboards(Breda).ect 

****Expected for the duration of the scheme.backed up by observations 

*****The use of enforcement varies widely.Mostly it is part of their duties anyway,particularly  

In the morning.Depending on the probability of detection can intensify. 
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  دانمارك 10.20.2

 هزينه هاي شهر ادنسه 10.17جدول 

Description Cost 
Establishment of  LEZ ٥٠٠،٠٠٠ DKK ( ҃  ̴ € ٦٠ k) 
Operation of  LEZ(٢٠٠ hours at ٧٠٠ DKK) ١٤٠،٠٠٠ DKK per annum (  ̴ € ١٧ k) 
Fitting DPFs to LA and fire brigade vehicles ٢،١٠٠،٠٠٠ DKK (  ̴ € ٢٥٠ k) 

Maintenance of above DPFs ١٢٩،٠٠٠ DKK(  ̴ € ١٥ k) 

  طق كم انتشاراهزينه هاي مقبول براي كاربران هدف در من

ا هپرداخت هزينه ها توسط كاربران بستگي به قوانين و استانداردهاي تاييد شده در مناطق كم انتشار دارد تا بر اساس آن      

  ميزان هزينه ها براي خودروها مشخص شود.

  دانمارك 10.20.3

فيلتر  7200ميالدي) و در فاز دوم  2008فيلتر( تا سال   6800كشور برآورد نموده كه براي فاز اول طرح حدود  دولت اين 

  ميالدي) جهت بروزرساني توسط كاربران تهيه و نصب شود. 2010( تا سال 

سال      شده كه تا  شهر آئورا برآورد  سال        1200ميالدي تعداد  2009در  سنگين و تا  سيله نقليه  ستگاه و  1000،  2010د

شار گردند و ملزم به نصب فيلترهاي     بر روي وسايل نقليه خود شوند. ميزان    DPFدستگاه ديگر منطبق با مناطق كم انت

شد. هزينه نصب فيلترهاي    97هزينه هاي برآورد شده   كرون و تعمير  44000چيزي در حدود  DPFميليون كرون مي با

  مي شود.كرون تخمين زده  2700و نگهداري ساالنه آن 

  هلند 10.20.4

يليون م 18 -15 رقمي در حدود DPFسازي ناوگان و نصب فيلترهاي   طبق گزارشات رسيده، ميزان سرمايه گذاري در نو   

  ميليون يورو مي باشد. 2,25-1,9ساله، هزينه متوسط ساالنه رقمي در حدود  8يورو بوده است. با توجه به بازه زماني 

شار نيز با توجه   صويب و پرداخت   مي    به كارايي برنامههزينه مناطق كم انت شده، براي اين مناطق ت هاي تدوين و اجرا 

ست         شتر بر محيط زي شي بي شار نيز بر پايه كاهش در هزينه ناوگان و اثر بخ سياري از برنامه هاي مناطق كم انت گردد. ب

  برنامه ريزي شده است.
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ش     سبت تنوع كاري آنان را ن سايل نقليه به ن شار منطبق   جدول زير تعداد و ستاندارد هاي مناطق كم انت ان مي دهد كه با ا

  نيستند.
 تعداد متوسط وسايل نقليه غيرمنطبق با استاندارد هاي مناطق كم انتشار به نسبت هر شهر 10.18جدول 

Euro standard Retailers and Catering Itinerant Trade 
Euro ٢٠ ٥ ٠/١ 
Euro١ ٣ ٢ 

Euro١ ٠ ٢٠٠٢ > ٣ 
Euro٢٠٠٢ < ٣, no DPF ١ ١ 

ساله، به نظر ميرسد هزينه متوسط  8يورو خواهد بود. با توجه به بازه زماني  700,000هزينه كل هر شهر رقمي در حدود 

سال رقم   سعت     90,000براي هر  ساس و شده نيز    يورو خواهد بود. البته اين برآورد ها بايد بر ا شهر و امكانات ارائه  هر 

  باشد.

ميليون يورو خواهد  18-15رقمي بين  DPFكل هزينه هاي برآورد شده براي وسايل نقليه جديد و اجراي سيستم فيلتر     

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

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

شهر چيزي حدود      ست ولي هزينه هاي متوسط براي هر  ستريخت حدود       700ني شهر ما ست. در  شده ا هزار يورو برآورد 

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

  براي هر شهر هزينه در بر خواهد داشت.

صلي مانند اوترخت و روتردام اين رقم     شهرهاي ا ستردام برآوردها رقمي بين     3در  شهر آم ميليون يورو خواهد بود و در 

  ميليون يورو را نشان مي دهند. 5-8

  
  هزينه هاي صاحبان خودرو نسبت به گردش مالي برآورد شده 10.27شكل 
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  آلمان 10.20.5

شكل  شده        در  شان داده  شار قرار گرفتند ن شهر آلمان تحت تاثير مناطق كم انت سايل نقليه اي كه در دو  هاي زير تعداد و

ضوع مي تواند     ست. اين مو شكل كندكمك تطابق هاي ميزان هزينه  به بهبودا سايل    .  شان دهنده تعداد و ها همچنين ن

  نقليه اي است كه با طرح مطابقت ندارند.

  برلين •

سال   شدند و در      28800،  2008در تاريخ ژانويه  ستاندارد كمتر از ميزان مورد انتظار ثبت  ستگاه خودروي غير ا د

  يورو كمتر از حد مورد نظر ثبت شدند.دستگاه كاميون با استاندارد قبل از  14300ماه دسامبر همان سال تعداد 

  

  

 ثبت شده 0و وسايل نقليه بنزيني يورو  2كمتر از يورو  داراي استاندارد ديزل نقليه وسايل در ناوگانتغيير  10.28شكل 

  فرضياتي كه شهر برلين بر اساس آن ناوگان وسايل نقليه را تغيير داد: 
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  برمن •

 3778دستگاه بوده است. تعداد  33503تعداد  2007تعداد وسايل نقليه ثبت شده در اين شهر تا ماه نوامبر سال 

 بودند. 4دستگاه خودرو نيز داراي استاندارد يورو  8142و تعداد  3خودرو داراي استاندارد يورو 

Vehicle type Emissions standard % of the emissions type 

Emission Low Emission High Emission 
Low 

Emission 
High Emission 

car Euro ٣ & better Euro ٢ & less ٨٫٧٠ ٪٩١٫٣٠٪ 
LGV<٣٫٥ T Euro ٤ & better Euro ٣ & less ٣٩٫٦٠ ٪٦٠٫٤٠٪ 
HGV ٧٫٥-٣٫٥T Euro ٤ & better Euro ٣ & less ٦١٫٣٠ ٪٣٨٫٧٠٪ 
HGV ١٢-٧٫٥T Euro ٤ & better Euro ٣ & less ٥٦٫٤٠ ٪٤٣٫٦٠٪ 
HGV >١٢T Euro ٥ Euro ٤ & less ٦٩٫٤٠ ٪٣٠٫٦٠٪ 

  

  تورين •

  اشد:مي ب  طرح زمستانه منطقه كم انتشار در تورين داراي استانداردهايي براي وسايل نقليه خصوصي به شرح زير

 3براي وســايل نقليه بنزيني و ديزل ( خودروهاي ســبك ديزل در طول روز بايد داراي اســتاندارد يورو  1يورو اســتاندارد 

خودروي باري سبك در اين منطقه به ثبت رسيده است كه در محدوديت     50,000وسيله نقليه و   104,000باشند). حدود  

وســـيله نقليه باري ســـبك داراي  24,700خودرو و  52,000هاي مناطق كم انتشـــار قرار گرفته اند. از اين ميان، تعداد 

  مي باشند. 2استاندارد يورو 

  سوئد •

  ميليون يورو مي باشد. 3,4هزينه هاي برآورد شده براي اين شهر رقمي در حدود 
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  تاثيرات اقتصادي بيشتر 10.21

  هلند 10.21.1

سات و حتي        س شهر و افزايش عالقمندي افراد، مو شتر هر  سرمايه گذاري كيفيت بهتر هوا باعث جذابيت بي در  تجار به 

ها مي شود. افزايش سرمايه گذاري باعث توسعه و پيشرفت مي شود. اجراي طرح هاي مناطق كم انتشار هم داراي       شهر 

ت هوا . همچنين افزايش كيفيباشدمي اثرات مستقيم و هم غير مستقيم بر روي اقتصاد محلي شهرها و همچنين كشورها

  .اين مناطق قرار دارند طرح تحت تاثير مشاغل زير بصورت مستقيم گردد.ميامعه باعث كاهش هزينه هاي سالمت ج

  توليدكنندگان •

 حمل و نقل شهري و برون شهري •

 خرده فروشان و صنعت تهيه غذا •

 هاي سيارتجارت •

ا اين ب سه اثر مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفت. متاسفانه آمارهاي ارائه شده در اين زمينه بسيار ضعيف مي باشد.        

 شهر داراي آمار و اطالعات قبل از اجراي طرح بودند. 3حال فقط 

  . هزينه ها براي مشاغل با توجه به خريد هاي قبل از ايجاد فن آوري پاك كننده 1

  به دليل ايجاد وقفه در پروسه هاي تداركات. هزينه ها براي مشاغل 2

  هزينه كسب و كار از طريق بهبود تداركات كاهش . 3
  آلمان 10.21.2

ست رفتن       شدارها در خصوص از د شار ه سيد. اما    1000قبل از اجراي طرح مناطق كم انت شغل در برلين به گوش مي ر

  در شهر مانهايم مشكلي از بابت تعطيلي مشاغل گزارش نشد.
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  كم انتشار هاي واقع در مناطقنظرسنجي از شركت 10.29شكل 

كت بود. از مواردي كه توسط شر   مثبت تر نظر صاحبان مشاغل حمل و نقل   به نسب ظر توليدكنندگان در اين خصوص  ن

 ي نه چندان دقيق قوانين مي باشــد.ها به آنها ايراد وارد شــده مي توان به عدم رعايت عدالت براي وســايل نقليه و اجرا

ــي از ترافيك در خارج از اين مناطق، همچنين ترافيك قايق ــافران براي حمل و نقل از ديگر آلودگي هواي ناش ها و مس

ي هاي ورود به مناطق كم انتشار م ها مي باشد. با اينكه بيشتر شكايات در خصوص هزينه    مشكالت ذكر شده توسط آن   

از مصاحبه شوندگان به    %10به مناطق كم انتشار داده اند. تنها   باشد با اين حال شركت هاي حمل و نقل امتياز خوبي را  

  طرح نمره ضعيف داده اند.اين اجراي 

ــهر گوتنبرگ تقريبا تمام ــت محيطي منطقه خود فعاليت مي نمايند. در حدود   يدر ش ــاغل براي افزايش كيفيت زيس مش

. وقتي در داخل شهر در مورد مشكالت طرح   ندكنمي  رعايتبراي خودروهاي خود  ها رااز اين شركت ها استاندارد   86%

  اشاره نمودند. كننداز مردم به مشكالت حمل و نقل و پيك هايي كه محصوالت را جابجا مي %65سوال شد، بيش از 
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