
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                     د کربن  يرات منوکسييروند تغ
   شهر تهران ي هواي طرح جامع كاهش آلودگيو لزوم بازنگر

  ۲ مهندس آزاده رزاقي ، * ۱ دكتر سعيد متصدي زرندي

 چکيده
هايي كه در حال حاضر شهرهاي بزرگ كشور به ويژه كالن شهر تهران را در برگرفته، بحران   يكي از بحران:سابقه و هدف

 جامع کاهش آلودگي هوا طرح در شهر تهران در خالل اجراي COدر اين تحقيق به بررسي ميزان آالينده . گي هوا استآلود
 .پرداخته شده است تا بدين وسيله موفقيت طرح مذکور در کاهش ميزان اين آالينده مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

   زـ مورد آناليExcelدگي هواي شهر تهران با استفاده از نرم افزار داده هاي آماري ايستگاه هاي سنجش آلو :ها مواد و روش

 ساعته و سپس با استفاده از مقادير روزانه، ميزان ماهانه و ٨قرار گرفت و ابتدا ميزان منوکسيد کربن روزانه بر اساس داده هاي 
  واي شهر تهران، ميزان پيشرفتهمچنين طرح جامع کاهش آلودگي ه. ، در هر ايستگاه محاسبه شدCOساالنه آالينده 

  .محورهاي آن، نقاط ضعف و قدرت طرح به تفضيل مورد ارزيابي قرار گرفت
گيري کرد که اجراي طرح جامع   در شهر تهران، مي توان چنين نتيجهCOبا بررسي روند تغييرات ميزان آالينده  :يافته ها

      وده است ولي تا حدودي ـثر نبؤرفت م ان که انتظار ميـ چنش ميزان اين آالينده آنـدر کاه کاهش آلودگي هواي تهران،
       COد ـع اصلي توليـه موتوري که منبـايل نقليـزان وسـده، با توجه به روند افزايشي ميـزايش اين آالينـتوانسته است از اف

  .در سطح شهر مي باشند، جلوگيري نمايد
 ٧٩ جامع کاهش آلودگي هواي تهران که از سال طرحه به نظر مي رسد الزم است با توجه به يافته هاي اين مطالع :نتيجه گيري

      بتوان شاهد موفقيت ) ١٣٨٩تا سال(در حال اجراست مورد بازبيني و بازنگري قرار گيرد تا در سال هاي باقي مانده طرح 
  . بودCO  یتري در کاهش ميزان آاليندهش بي

  ، شهر تهرانCO ، آالينده  مع، طرح جا آلودگي هوا :ان کليديگواژ

  همقدم
هايي كه در حال حاضر شهرهاي بزرگ  يكي از بحران   

كشور به ويژه كالن شهر تهران را در برگرفته، بحران آلودگي 

ع بر روي آلودگي هوا در ـاتي جامـتاکنون مطالع. ستهوا

هد و اصفهان ـريز، اهواز، مشـشهرهاي تهران، شيراز، اراک، تب

براساس اطالعات به دست آمده، برخي از  .انجام گرفته است

 و ذرات معلق در بسياري از COهاي هوا از جمله  آالينده

 كه باشد تر از حد مجاز تعيين شده مي مناطق شهري بيش

ها وسايل نقليه موتوري  ترين علل اين آلودگي يكي از مهم

   .)١( باشند مي) منابع متحرك(

 ياصول پايدار  بنابر،ط زيستـاظت محيـان حفـسازم   

 ي تعيين شده، اقدامات گسترده اييت هوا و راهبردهاـکيف

 نامه جامع بر که هوا انجام دادهيدر جهت کاهش آلودگ

در اين   نيز)نقل حمل و  ازيناش(ان  تهري هوايكاهش آلودگ

   تهراني هوايكاهش آلودگ  ياجراي ی تهـط كميـتوس ،راستا

  )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(پژوهنده 

   ۳۶۶ تا ۳۵۹  صفحات، ۵۸پي در پي , ۴شماره , سال دوازدهم

  ۱۳۸۶ هر و آبانم

  ۳۰/۱/۸۶  تاريخ دريافت مقاله 
 ٢٨/٦/٨٦   تاريخ پذيرش مقاله

  تهـران، ولنجـک، خيابان يمـن، خيابان پروانه،: آدرس براي مکاتبه.  استاديار، گروه بهـداشت محيـط، دانشـگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي:نويسنده مسؤول .  ٭ ۱
  smotesaddi@sbmu.ac.ir: پست الکترونيک . ۰۲۱‐۲۲۴۲۹۸۰۸:  تلفن  و  نمابر.        دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، معاونت پژوهشي، دفتر ارتباط با صنعت

]    دانشگاه آزاد اسالمي،وم و تحقيقاتـدعلـ کارشناس ارشد مديريت محيط زيست،  واح  .۲
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ي انجام شده طرح هااز ميان اين كميته .  است انجامدرحال

 و فرهنگستان علوم Jicaمطالعات انجام شده توسط  از جمله

 ي هوايع كاهش آلودگـمبرنامه جا،  ايرانهوري اسالميـجم

اين نمود که ه ـ تهييول هفت محور اصلـرا ح رانـ تهشهر

 ود را      ـت خـت دولت فعاليأه بعد از تصويب در هيـبرنام

 و وضعيت پيشرفت هفت محور .)٢(  آغاز نمود۱۳۷۹ال ـاز س

تهران در شهر ش آلودگي هواي ـع کاهـ جام یاجراي برنامه

دف ـحاضر با ه ی هـمطالع.  نشان داده شده است۱ جدول

      هران ـهر تـکربن در شـد رات منوکسيـد تغييـن رونـتعيي

  .انجام گرفت

  ها مواد و روش
 ايستگاه سنجش آلودگي هوا وجود دارد که        ۱۱در تهران      

کـسيد کـربن، ذرات معلـق،        منو وظيفه سنجش پارامترهاي  

             ازن، اکــــسيدهاي گــــوگرد و اکــــسيدهاي نيتــــروژن را

ان ـگاه در اختيار سازمـ ايست۷داد، ـ از اين تع.بر عهده دارند

 ايــستگاه در اختيــار شــرکت ۴زيــست و ط ـحفاظــت محيــ

موقعيـت قرارگيـري ايـن       .)١( باشـد   کنترل کيفيت هوا مي   

 ۱وير  ـتـص ر تهـران در     ـايستگاه ها در مناطق مختلـف شهـ       

    . )٤(  شده استنمايش داده

يـرات منواکـسيد کـربن در طـي         براي بررسـي رونـد تغي      

ع کاهش آلودگي هـوا در شـهر تهـران،          ـرح جام ـراي ط ـاج

 ساعته از مراکـز  ۸پس از دريافت داده هاي منوکسيد کربن       

ــزار    ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــا ب ــن داده ه        Excelمربوطــه، اي

ـ  ـبه ميانگي  ابتد ن ماهانـه و    ـه و سـپس بـه ميانگيـ       ـن روزان

ديل شــد تــا رونــد تغييــرات ـتبــ کــسيد کــربنســاالنه منو

      هودـمنواکــسيدکربن در شــهر تهــران بــه صــورت مــش     

  .مطالعه شود

 جهت بررسي مقايسه اي وضـعيت آلـودگي هـوا، وضـعيت              

 پيشرفت محورهاي طرح جامع و عمليات اجرائـي مـرتبط بـا            

ها بر اساس گزارشات کشوري و گزارشات منتشره توسـط           آن

  . عمل قرار گرفتدفتر بررسي آلودگي هوا، مالک 

  ش آلودگيـع کاهـ روند پيشرفت اجراي طرح جام‐۱جدول 

  تهران  شهر واي ـ ه 

  روند تغييرات منوکسيد کربن و لزوم بازنگري طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر تهران                 دو ماهنامه پژوهنده           /  ۳۶۰

  درصد  طرح هاي اصلي  محور

  پيشرفت

  ۱۰۰  استاندارد سازي 

  ۱۰۰  آزمايش آاليندگي خودروهاي نو 

  ۱۰۰  نصب کاتاليست بر روي خودروهاي نو
  : لمحور او

  خودروهاي نو

  توقف کامل توليد و واردات

  موتورسيکلت هاي دو زمانه
۱۰۰  

۱۰۰  

  ۳۸  استفاده از مبدلهاي کاتاليزوري 

  ۵۰  دروهاتعمير و بهسازي خو
  : محور دوم

  خودروهاي مستعمل 
  ۱۲  از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده 

۶۰  

  ۲۰  توسعه حمل و نقل عمومي

  ۱۶  ها گاز طبيعي سوز نمودن اتوبوس

  ۱۰  ها تك سوخته كردن تاكسي
  : محور سوم

  حمل و نقل عمومي

 در CNGاستفاده از سوخت 

 ها بوس ميني
۲  

۱۲  

  ۱۰۰  استانداردسازي

  ۲۰  قاء کيفيت سوخت ارت
  : محور چهارم

  سوخت
  ۱۰۰  حذف سرب از بنزين

۷۵  

  :محور پنجم

  معاينه فني 
  ۱۰۰  ايجاد مراکز معاينه فني خودرو

  ۱۰  سيستم نظارت مرکزي

  ۵۰  چراغ هاي راهنمايي هوشمند 

  ۸۰  محدوده طرح ترافيک 

  ۳۰  اصالح هندسي 

  ۱۰  پارکينگ طبقاتي

  ۸۰  )پارکومتر و پارکبان(حاشيه اي پارک 

  : محور ششم

  مديريت ترافيک 

  ۶۰  اطالع رساني ترافيکي 

۵۰  

  : محور هفتم  ۴۰  آموزش همگاني 

  ۶۰  آموزش تخصصي  آموزش
۵۰  
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   هوا در شهر تهراني سنجش آلودگيستگاه هاي ايريت قرارگيعموق ي نقشه ‐۱تصوير 

  

  يافته ها
هاي سنجش    در ايستگاهCO  روند تغييرات ساالنه آالينده  

 در ۸۴ تا ۷۸و پايش آلودگي هواي شهر تهران طي سال هاي 

 ۱۳۷۸ از سال COميزان آالينده .  مشخص شده است۱نمودار

بوده است ولي در طي  ثابت ۷ تا ppm ۶، در حدود ۱۳۸۴تا 

   نقطه اوج مشاهده مي شود که ۱۳۸۲ و ۱۳۸۱سال هاي 

. هاست  در اين سالCOگر افزايش ميزان آالينده  بيان

   کربن ساالنه در شهر تهران مربوطدـکسيزان منوـر ميـحداکث

   . استppm ۱۵/۷ بوده که برابر با ۱۳۸۲سالبه 

ر ـ شهـ  یهـا رونـد افزايـشي تعـداد خودرو      در همين راستا        

   . نمايش داده شده است۲ودار ـ در نمرانـته

هـاي     ناشي از فعاليـت    COدرصد كاهش آالينده       همچنين  

گانـه   نقاط ضعف و قـوت محورهـاي هفـت         نيز،و  انجام شده   

در بـه ترتيـب     طرح جامع كاهش آلودگي هوا در شهر تهـران          

   .مشخص شده است ۳و ۲ول ادـج
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   ۱۳۷۸‐۸۴ در ايستگاه هاي سنجش و پايش آلودگي هواي شهر تهران COنه آالينده  روند تغييرات ساال‐۱نمودار 

  ٣٦١ /                                            دکتر سعيد متصدي زرندی و همکاران                    ۱۳۸۶مهر و آبان  , ۵۸، پي در پي ۴شماره
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   روند افزايش تعداد خودروها در شهر تهران‐۲ نمودار

  

  در اثر اجراي فعاليت هاي انجام شده در هر محورCO درصد کاهش آالينده ‐٢جدول 

  محور
  فعاليت هاي اجرا شده طرح جامع 

  COکاهش آلودگي هوا در ارتباط با کاهش آالينده 
   در محورCOدرصد کاهش آالينده 

  درصد 
  پيشرفت محور

  اول
  واري ارتقاء استاندارد گازهاي خروجي از خودروهاي بنزيني س

   بهECE-15.04و وانت توليد داخل از 
 ECER 83.03 يا EURO 2)(  

١٠٠  
١٠٠  
  

  دوم

   استفاده از مبدل هاي کاتاليزوري براي تاکسي هاي گازسوز و‐
  حذف بنزين    
   تجهيز موتورسيکلت ها به مبدل هاي کاتاليزوري‐
   تبديل به احسن خودروهاي سواري فرسوده و فعال‐

٦٠  ٥/٣٦  

  سوم
  ز طبيعي سوز نمودن اتوبوس هاي درون شهري گا‐
   تک سوخته کردن تاکسي هاي درون شهري‐
  ها بوس در ميني)CNG( استفاده از سوخت گاز طبيعي فشرده‐

١٢  ٥/٨  

  چهارم
   اصالح کيفيت سوخت ها‐
  )CNGگاز طبيعي فشرده ( استفاده از سوخت هاي جايگزين ‐

٧٥  ٢٥  

  نه فني ايجاد شش مرکز مکانيزه معاي‐  پنجم

٣٥  
  به شرط مراجعه کامل، در حال حاضر

  مراجعه مي شود %٧٠ 
  ظرفيت موجود مراکز%٣٠ و 

  . خالي است

١٠٠  

  ششم

   نصب چراغ هاي راهنمايي هوشمند‐
  )پارکومتر و پارکبان( پارک حاشيه اي‐
   اصالح هندسي‐
   پارکينگ هاي طبقاتي‐
   اطالع رساني ترافيکي‐

  سخت افزار هاي موجود ۵۰%
  ق پيش بيني محقق شدهطب 

  CO اما عدد دقيقي از ميزان کاهش آالينده 
  به دليل ارتباط بين وجود سخت افزار

  . و استفاده از آن ميسر نيست

  
٥٠  
  

  هفتم
  اجراي برنامه هاي آموزشي همگاني و تخصصي

   در زمينه کنترل آلودگي هوا
٥٠  ١٠  

  روند تغييرات منوکسيد کربن و لزوم بازنگري طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر تهران                      دو ماهنامه پژوهنده      /  ۳۶۲
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   نقاط ضعف و قوت محورهاي طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر تهران‐۳جدول
  نقاط قوت  نقاط ضعف  محور

: محوراول 
  خودروهاي نو

 بعضي از خودروهاي داخلي ممکن است نتوانند با ‐
   مذکور خود را تطبيق دهنداستاندارد

   عدم وجود تکنولوژي مناسب ‐
  ها  نبود مراکز مناسب براي آزمون استاندارد موتورسيکلت‐

   همکاري مطلوب وزارت صنايع ‐
 پشتيباني موثر وزارت نفت در تامين سوخت استاندارد ‐

  مورد نياز
 فشارهاي موثر سازمان حفاظت محيط زيست و پيگيري به ‐

  انداردهاروزرساني است

 :محور دوم
  خودروهاي مستعمل

  گيري تا مرحله اجرا  طوالني بودن فرايند از تصميم‐
   عدم اجرا به لحاظ آماده نبودن امور فني و اجرايي ‐
   عدم تامين اعتبارات الزم ‐
   تعدد و گوناگوني تعداد زياد توليدکنندگان موتورسيکلت ‐
   عدم وجود ساز و کار مشخص‐
يزات بازيافت و از رده خارج کردن  عدم وجود تجه‐

  خودروها 
   عدم همکاري بين سازماني مناسب ‐
   وجود تعرفه باال براي خودروهاي وارداتي‐
 عدم امکان ايجاد ممنوعيت و محدوديت در تردد و ‐

  بکارگيري خودروهاي فرسوده

ها از خروج   حمايت وزارت کشور و سازمان شهرداري‐
  هاي فرسوده  تاکسي

  ت عملي مابين وزارت کشور و خودروسازان مشارک‐
  ريزي  حمايت سازمان مديريت و برنامه‐
   پيگيري سازمان حفاظت محيط زيست ‐

حمل و :  محور سوم
  نقل همگاني

   نبود اعتبارات الزم در راه اندازي خطوط مترو‐
   عدم وجود سامانه بازيافت خودرو‐
  

هاي مالي به صورت وام    حمايت دولت از كمك‐
(FINANCING)در جهت گسترش خطوط مترو   

   ورود بخش خصوصي به عرصه حمل و نقل عمومي‐
ها و توليد   حمايت خودروسازان از گازسوز نمودن اتوبوس‐

  اتوبوس گازسوز

: محور چهارم 
  سوخت

   عدم هماهنگي بين وزارت نفت و وزارت کشور ‐
   عدم ايجاد جايگاه هاي سوختگيري ‐
  ها و صنايع در فصل سرما   مازوت سوزي نيروگاه‐
   عدم اختصاص بودجه کافي‐
  

 تالش موثر و مفيد وزارت نفت در جهت ارتقاء ‐
  هاي سوخت  استاندارد

   حذف سرب از بنزين ‐
 تالش موثر سازمان حفاظت محيط زيست و تعامل موثر با ‐

  وزارت نفت و صنايع 
 سازمان حفاظت محيط  تدوين استاندارد هاي باالتر توسط‐

  زيست

  :محور پنجم
  معاينه فني خودروها

  
  

   کافي نبودن مراکز معاينه فني خودرو ‐
   مشکل تملک زمين و تغيير کاربري‐
   عدم استقبال مردم ‐
   عدم وجود بودجه و عدم همکاري بخش خصوصي ‐
 فقدان همکاري از طرف صنايع توليد کننده ‐

  موتورسيکلت 
ر بخش خصوصي در ايجاد مراکز معاينه  نبود سرمايه گذا‐

  فني موتورسيکلت ها 
  اجباري نبودن معاينه فني موتورسيکلت ها ‐
 عدم وجود برنامه اي منسجم در ستاد مرکزي معاينه فني ‐

  خودرو

 ساخت مراکز مکانيزه معاينه فني بدون پرداخت بودجه ‐
  اختصاص يافته دولت، توسط شهرداري تهران

  ساني موثر  سازمان حفاظت محيط زيست  تالش و اطالع ر‐ 
 حمايت همه جانبه نيروي انتظامي از معاينه فني خودرو ها ‐

  و برخورد با متخلفين
  

: محور ششم
  مديريت ترافيك

   عدم تامين اعتبار ‐
   طرح پارکبان فعلي نيازمند کار کارشناسي بيشتري است ‐
   غير مکانيزه بودن مديريت محدوده طرح ترافيک‐

اسيت نيروي پليس به امر کنترل ترافيک و تالش  حس‐
  گسترده در جهت آن

  حمايت سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت هاي ‐
  پليس 

   همگام بودن ارگان هاي ذيمدخل در امر مديريت ترافيک ‐

 آموزش : محور هفتم
  و اطالع رساني

   عدم تامين اعتبار ‐
  هکارها عدم وجود سيستمي منسجم در جهت اجراي را‐

   اطالع رساني مطلوب توسط سازمان حفاظت محيط زيست ‐
 تشکيل کميته اجرايي کاهش آلودگي هواي تهران به طور ‐

  منظم و مرتب 
   برگزاري روز هواي پاک توسط کليه اعضاي کميته اجرايي ‐
    چاپ و انتشار مطالب علمي در زمينه آلودگي هوا‐
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 بحث
 موارد زير را مي توان از جمله داليل افزايش ميزان آالينده             

CO رغم اجـراي طـرح جـامع کـاهش آلـودگي هـواي         ، علي

  : تهران در طي اين هفت سال برشمرد

      نـابع آلـوده سـاز در شـهر و          عدم توجـه بـه کليـه م        )۱

ــاي ت   در ــي از فاکتوره ــرفتن برخ ــر نگ ــذار أنظ         ثيرگ

 بر آلودگي هواي شهر 

عدم التزام به اجراي برنامه هاي تصويب شده قبلي و    )۲

 ايجاد فاصله زماني بين مصوبات اجرايي 

روند افزايشي تعداد خودروهـا در شـهر تهـران، کـه             )۳

.  نمايش داده شـد    ۲دار  اطالعات مربوط به آن در نمو     

در اين نمودار روند افزايش سريع تعداد خودروهـا در          

توانـد افـزايش      دهه اخير کامالً نمايان اسـت کـه مـي         

 را توجيه نمايد چـرا کـه وسـايل          COميزان آالينده   

 در شهر تهـران  COنقليه موتوري، منبع اصلي توليد  

 .باشند مي

 در COالينـده  گيـري متوسـط سـاالنه آ        نمودارهاي اندازه     

 دارد  ppm ۹تهران، حکايت از پايين بودن آن از حد مجـاز             

که در اين مورد نبايستي تفسير چنين باشد کـه ميـزان ايـن              

آالينده در حد استاندارد و يا زير حد استاندارد است، زيـرا در             

تمامي مطالعات و محاسبات آماري، اصوالً ميانگين ها روندها         

، مربـوط   ppm۹ن حال استاندارد    در عي . را نمايش مي دهند   

 روزانه را   CO ساعت از روز است و در صورتي که ميزان           ۸به  

با اين مقياس که دقيقاً براي روز در نظرگرفته شده بـسنجيم            

 در شـهر تهـران      COشـود کـه ميـزان         به خوبي مشخص مي   

اطالعات مربوط بـه محاسـبه      . بيش از حد استاندارد مي باشد     

PSIنمايد  ادعا را ثابت مي در شهر تهران، اين .  

 CO که روند تغييرات ساالنه آالينـده        ۱ با توجه به نمودار       

هاي اجراي برنامـه جـامع نـشان مـي دهـد و               را در طي سال   

 که درصد پيشرفت محورهاي مختلـف       ۱ مقايسه آن با جدول   

توان چنين نتيجه گرفت که       طرح جامع را مشخص کرده، مي     

  دگي هواي تهران، آن چنان کهاجراي برنامه جامع کاهش آلو

  . ثر نبوده استؤ مCOمي بايست در کاهش ميزان آالينده 

  نتيجه گيري
، به نظر مي رسد محورهاي اول و ۱با توجه به جدول    

 درصد و محورهاي چهارم و دوم طرح جامع ۱۰۰پنجم 

کاهش آلودگي هواي تهران نيز تا حدودي، از موفقيت 

ز    ي اگر همه محورهاي طرح نياما حت. برخوردار بوده اند

درصد به نتيجه مي رسيد باز هم اين طرح به علت عدم صد

توجه به پايش و کنترل منابع ثابت با مشکل مواجه بوده 

است، لذا محورهاي زير، جهت افزايش راندمان طرح، 

دستيابي به استانداردهاي هواي پاک و به تبع آن حصول 

  . م، پيشنهاد مي گرددنتيجه مطلوب برنامه  توسعه چهار

   كنترل منابع ثابت ؛محورپيشنهادي يک

به  هر تهران مربوطـواي شـاز آلودگي ه  بخشي   

منابع صنعتي، (هاي منتشره از منابع ثابت  آالينده

 تدوين ،در اين زمينه. است) خدماتي ‐ مسکوني وتجاري

 بانک اطالعاتي صنايع از طريق تهيه شناسنامه براي کليه

جود در شهر و حريم شهر تهران و تدوين صنايع مو

استانداردهاي زيست محيطي روز آمد و جامع در زمينه 

  .     آلودگي هوا ناشي از منابع ثابت، پيشنهاد مي گردد

   پايش زيست محيطي  ؛محورپيشنهادي دو

  :در اين محور موارد زير پيشنهاد مي گردد      

داظهاري منابع وـود بازرسي و خـع خـه جامـاد برنامـايج  •

 ثابت در مورد آالينده هاي منتشره 

 پايش تصادفي خودروهاي در حال تردد  •

ي و بررسي دوره اي ايدر نظر گرفتن قوانين و مقررات اجر •

  منابع خانگي و تجاري 

وارد ـع با مـ      در پايان پيشنهاد مي گردد محورهاي طرح جام

عدم کاهش ور مکمل اجرا گردند زيرا عمده مشکل ـطه ذيل ب

ي يهاي اجرا خواني سيستم آلودگي هوا در شهر تهران، عدم هم

  ؛هاست گام نبودن حرکت هر يک از اين و علمي و هم

  روند تغييرات منوکسيد کربن و لزوم بازنگري طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر تهران                          دو ماهنامه پژوهنده  /  ۳۶۴
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   د مديريت يکپارچه آلودگي هواايجا) ۱

سفانه مديريت شهر تهران در گذشته کامالً بي برنامه أمت   

عمل کرده است به نحوي که پراکنش آمار به دست آمده از 

وا که در اختيار بخش هاي ـودگي هـهاي نظارتي آل سيستم

واشناسي و محيط زيست بوده، ـر شهرداري، هـمختلف نظي

ها  سفانه در طي اين سالأمت. گوياي همين مشکل است

        ،سازي آمار، توسط نهادهاي مختلف سيستم يکپارچه

پايه ريزي نشده و آمار استخراجي توسط هر دستگاه نيز، از 

       .باشد پيوستگي مداوم و پردازش منسجم برخوردار نمي

از طرفي ساختار مديريت آلودگي هواي تهران هم داراي يک 

ت ثابت نبوده، به نحوي که هنوز هم در برنامه منظم و سياس

      يکي از . بريم بخش آلودگي هوا از اين موضوع رنج مي

ترين مشکالت نيز، عدم تعيين دقيق شرح وظايف  مهم

تعدد . باشد مي... هايي نظير شهرداري، هواشناسي و  سازمان

گير در اين بخش،  ها و ادارات تصميم ها، سازمان دستگاه

گير و برنامه ساز و نبود يک  ي موازي تصميمها وجود سيستم

مديريت واحد شهري در زمينه کاهش آلودگي هوا، شهر 

  . تهران را با مشکل مواجه کرده است

  ها  مديريت ايستگاه)۲

هاي سنجش آلودگي هوا براي  گاهـداد ايستـش تعـافزاي    

شهري با وسعت تهران و اصالح مکان قرارگيري 

شهري، ترافيکي هاي   داشتن ايستگاههاي موجود و ايستگاه

هاي  دهتري در مورد ميزان آالين اطالعات صحيحو پايه، تا 

ها و  اريزگ با سياستبتوان و مختلف در شهر تهران داشته 

هاي  د موفقيت طرحـصدرقعيت،  منطبق با واهاي ريزي برنامه

  .اد آلودگي هوا را افزايش دکاهش

ی  هـزام کليـات و الررـن و مقـراي مطلوب قوانيـاج) ۳

   به رعايت قوانين توليدکنندگان آلودگي به هر شکل

اگرچه قوانين و مقررات نسبتاً مناسبي براي حفظ محيط     

هاي برخورد با متخلفين  زيست وجود دارد ولي توانمندي

که، قوانين و مقررات در  به ويژه آن. داراي کمبودهايي است

 مجريان نسبت به آن شود و بسياري از موارد اجرا نمي

رغم همکاري ارزنده  به طور مثال، علي. کنند اغماض مي

زا و فاقد برچسب معاينه  ودروهاي دودـنيروي انتظامي، خ

  . کنند فني به راحتي در شهر حرکت مي

  بهبود وضعيت زيرساخت هاي شهري ) ۴

هاي  ساخت واره سبب گرديده که زيرـران همـته توسعه   

قل نظير راه ها و معابر نيز هم زمان با مربوط به حمل و ن

که همان  چه مهم است اين اما آن. اين توسعه رشد يابد

طور که اين توسعه در بسياي از مواد لجام گسيخته و بدون 

مند صورت گرفته، طراحي هاي مربوط  يک سياست هدف

گي ـن ناهماهنـبه بسياري از معابر در اين شهر نيز از همي

که مشکالت خاص ترافيکي و عوارض پيروي نموده است 

اد آلودگي ـمربوط به آن نظير افزايش مصرف سوخت و ايج

به طور کلي معابر شهر تهران، . هوا را به دنبال داشته است

دو تا چند برابر ظرفيت واقعي خود را به تردد اختصاص 

         اند به نحوي که بازنگري در وضعيت شهر تهران داده

          ياري از معابر اين شهر ضروري و اصالح هندسي بس

  . رسد به نظر مي

تالش در جهت کاهش سفرهاي درون شهري باگسترش  )۵

  سيستم هاي الکترونيکي در ارتباطات شهري 

اطي، به نقش ـزون ابزارهاي ارتبـاف ريع و روزـپيشرفت س   

. اره داردـر اشـروز بشـات در زندگي امـو اهميت ارتباط

ايي هاي ـبه ج اـش جـاطات، کاهـر ارتبـثيأتملموس ترين 

  . ري استـن شهـ بي ياري وـرهاي شهـزيکي و سفـفي

ن و ـد تلفـود وسايلي ماننـکار است که وجـالً آشـکام

افرت شهري جلوگيري کرده ـابر همه روزه از هزاران مسـنم

. عات اين امر استـ تنها يکي از تب،م ترافيکـو کاهش حج

ه و گسترش سيستم هاي الکترونيکي و جه توسعـدر نتي

نه از اين امکانات، مي تواند نقشي به سزا در ـاستفاده بهي

هري و بين شهري و آلودگي هوا ـرهاي شـش سفـکاه

  . داشته باشد
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حذف يارانه به کاالهايي که سبب افزايش ميزان توليد ) ۶

آلودگي مي شوند و هزينه کرد اين يارانه در جهت توسعه 

  حمل و نقل عمومي و بهبود زيرساخت ها 

رگذار بر مصرف سوخت ـثيأله فاکتورهاي  تـقيمت، از جم   

يل اصلي در شهرهايي نظير تهران که يکي از عمده دال. است

ها افزايش مصرف سوخت مي باشد،  آلودگي هوا در آن

 با يارانه و به قيمت ارزان به مصرف کنندگان ،عمدتاً سوخت

  ـمت زين از قيـ ليتر بنمت يکدر ايران قي( ودـويل مي شـتح

بنابراين مي توان نتيجه ).  ليتر آب معدني ارزان تر استيک

ند در بخش م گرفت که حذف اين يارانه هاي غير هدف

توسعه حمل  در جهت  به طور مثال‐رد آن  و هزينه کسوخت

و نقل عمومي که علي رغم رشد جمعيت و مساحت شهر 

هاي شهري بوده و  تهران هنوز هم پايين تر از حد ظرفيت

نتوانسته رشد قابل توجه کمي و کيفي داشته باشد و از 

داليل ترافيک روز افزون در شهر تهران و به طبع آن 

  .ثر واقع شودؤتواند م  مي‐ سترش آلودگي هواستگ

.  
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