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  چکيده
با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهر تهران شاهد آلودگی های زیست محیطی هستیم که باعث ناپایداری و 

. بخش عمده ای از آلودگی هوا در تهران ناشی از حمل و نقل می باشد که به ستی شهری شده اافول کیفیت زندگ

ان ها عنوان تهدید جدی به شمار آمده و به دنبال خود بر بهداشت و سالمتی شهروندان تاثیر گذاشته و به بناها و ساختم

در ارتباط با نقل مقوله بسیار مهمی . از آنجائی که کیفیت سوخت در بخش حمل و و محیط زیست آسیب می رساند

تحلیلی با هدف کاهش مصرف انرژی و آلودگی ناشی از  –، این پژوهش به روش تحقیق توصیفی آلودگی هوا می باشد

داخته است و از آنجائی که حمل و نقل و انتشار آالینده ها از منابع تجدید ناپذیر جهت حفظ اکولوژی شهر تهران پر

، استفاده از آن داک کند و رشد بسیار سریعی داره قادرند دی اکسید کربن را جذب و آب و هوا را پعالوه بر اینک جلبک

. در نتیجه با توجه به پتانسیل باالی ر نداشته و بسیار پایدار می باشدبه عنوان سوخت هیچ رقابتی با منابع غذایی بش

گزین مناسبی برای بک، این نوع سوخت می تواند جایکشورمان در زمینه تولید و بهره برداری از انواع گونه های جل

، به یک سیستم حمل ونقل کارآمد و پایدار با دسترسی و بتوان عالوه بر بر حفظ محیط زیستتا  سوخت فسیلی باشد

 . سترده و منسجم در شهر تهران رسیدارتباطات گ

 

  .، آلودگی هوا، سوخت فسیلیلبک، جتوسعه پایدار، حمل و نقل پایدار، سوخت زیستی کليدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
توسعه پایدار رویکرد غالب تفکراتی قرن اخیر است که در یک دیدگاه جامع از سه جزء اقتصاد، اجتماع و محیط زیست 

تشکیل شده است و هدف نهایی حفظ تعادل بین این سه مولفه می باشد. توسعه پایدار در بخش حمل و نقل سیستمی است 

. ]1[به تقاضای جابه جایی انسان، کاال و انرژی؛ در دسترس، امن، دوستدار محیط زیست و قابل استطاعت باشد که ضمن پاسخ

با توجه به این موضوع که سیستم حمل و نقل از عوامل عمده آلوده کننده هوا در کالن شهرها محسوب می شود و این امر 

لیل اصلی سوراخ شدن الیه ازن در جهان به حساب می آید، جنبه یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده گازهای گلخانه ای و د

 .]1[زیست محیطی حمل و نقل از اهمیت ویژه ای در پایداری شهر ها برخوردار است

الزم به ذکر است که با کاهش ذخایر نفت خام و اثرات منفی زیست محیطی که سوخت های فسیلی دارند، جایگزین 

 04ر و دوستدار محیط زیست امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد طبق برآورد جهانی در کردن آن با سوخت های تجدیدپذی

غیر از مساله محدود بودن ذخایر فسیلی جهان، مشکل  .]2[سال آینده با کمبود شدید نفت و گاز مواجه خواهیم شد 04تا 

ع انتشار آالینده ها و گازهای گلخانه ای بزرگ دیگری در سر راه است، به این معنی که مصرف انرژی فسیلی عمده ترین منب
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 .]3[است. امروزه سوخت های فسیلی بخش اعظم انرژی مورد نیاز در زمینه حمل و نقل، گرمایش و ... را تامین می نمایند

ه سوخت های زیستی دوستدار محیط زیست هستند و بهره برداری از آنها دغدغه جهان مبنی بر انتشار کربن را مدنظر قرار داد

است. استفاده از سوخت زیستی در بخش حمل و نقل همواره با افزایش استاندارد های ساخت خودروها به مهار آلودگی کمک 

سوخت های زیستی نه تنها بهترین و قابل دسترس ترین سوخت به دست آمده از منابع تجدیدپذیر هستند بلکه  .]0[می کند

 .]2[دسترس و بسیار پایدار می باشند در محل به میزان فراوان موجود، به راحتی در

 

 حمل و نقل و توسعه پایدار -2
 توسعه پایدار -2-1

توسعه پایدار به دنبال دستیابی به توازنی بین حال و آینده از نظر کیفیت محیطی، اجتماعی و اقتصادی است؛ یعنی توسعه 

ی نسل های آتی را برای تامین نیازهای خود خدشه دار ای که در تالش برای تامین نیاز های زمان حاضر است بدون آنکه توانای

 توازن بین محیط، جامعه و اقتصاد برای رسیدن به پایداری جامع را نشان می دهد.  دیاگرام جامع پایداری 1در شکل  .]5[کند

 

 
:  دیاگرام جامع پایداری1شکل  

 

 حمل و نقل پایدار -2-2

 اقتصادی، اهداف دربردارنده و پیوسته پویا، یکپارچه، های دستورالعمل و سیاستها از ای مجموعه پایدار نقل و حمل

 های نسل و جامعه نقل و حمل نیازهای رفع جهت ازمنابع موثر استفاده و عادالنه توزیع که است محیطی زیست و اجتماعی

 داند که دارای شرایط زیر باشد :کمیسیون جوامع اروپایی، سیستم حمل و نقل پایدار را سیستمی می  .]0[دارد همراه به را آتی

 .و سازگار با محیط و اجتماع باشد قادر به تامین دسترسی عادالنه برای افراد، گروه ها، شرکت ها به صورتی ایمن -1

سعه متوازن منطقه ای دارای کارآمدی، تنوع و هزینه قابل قبول بوده و زمینه را برای اقتصاد رقابتی و همچنین تو -2

 .فراهم نماید

گی را به حداقل رساند و حتی االمکان از منابع تجدید پذیر به نحوی استفاده کند که عوارض جانبی آن حداقل آلود -3

 .]5[باشد

 

، حمل و نقل پایدار عالوه بر حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ، رشد اقتصادی را  2با توجه به شکل 

 نیز در نظر می گیرد.
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 نقل پایدار :  دیاگرام حمل و2شکل

 

می توان گفت حمل و نقل پایدار نه تنها به دنبال کاهش گازهای گلخانه ای، آلودگی های هوا و آلودگی های صوتی و 

حمل و نقل پایدار شهری در واقع حرکت  .]7[ترافیک است، بلکه کاهش فقر و حمایت از رشد اقتصادی را نیز در نظر می گیرد

هاست که مستلزم آسایش مردم و پایداری محیط با مطلوبترین هزینه و تالش است. یک شهر روان وسایل نقلیه، مردم و کاال

مدرن باید دارای یک سیستم حمل و نقل کارآمد و گسترده برای ایجاد ارتباطات، دسترسی و ارتباط ما بین مناطق مختلف آن 

 .]7[باشد 
 

 اهداف حمل و نقل پایدار -2-2-1

 محیطی زیست های آلودگی وکاهش سوخت مصرف سازی بهینه

 سطح ارتقای با کارا عمومی پایدار ونقل حمل های سیستم وتوسعه یکپارچه ونقل حمل سیستم کردن فراهم 

سرویس آنها

 سیستم وسایر ،اتوبوسرانی(مترو) شهری قطار از اعم عمومی نقلیه وسایل سهم وافزایش سواره سفر تقاضای کاهش 

عمومی ونقل حمل های

 زیست محیط با آنها سازگاری به توجه با سواری ودوچرخه روی پیاده مانند موتوری غیر فرهایس سهم افزایش.

 عمومی نقلیه وسایل به شهروندان واطمینان اعتماد وافزایش شهری پایدار ونقل حمل سیستم ایمنی ارتقای

 انشهروند عمومی مشارکت وجلب ترافیکی های آموزه انتقال طریق از ترافیک فرهنگ ارتقای 

 مدیریت از گیری بهره با عمومی پایدار ونقل حمل سیستم به نسبت شهروندان ورضایتمندی اطمینان سطح ارتقای 

ومسیر زمان، مکان

 دهد کاهش اقلیمی تغیرات کردن کم برای را ای گلخانه های گاز انتشار

 نماید محافظت آلودگی از را محلی هوای و آب کیفیت 

 نماید استفاده ناپذیر تجدید جای به اکپ و پذیر تجدید های سوخت از

 برد بکار نقل و حمل های گذاری سرمایه برای را زندگی چرخه های هزینه

 دهد افزایش را ایمنی اتفاقات، و حوادث حذف برای 

 دهد افزایش را دسترسی قابلیت 

 8[برساند حداقل به طبیعی فضاهای و جوامع در صدا تاثیرات[.
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 دار زیست محيطیحمل و نقل پای -2-3

حمل و نقل پایدار زیست محیطی را حمل و نقلی تعریف می کنند که سالمت عمومی یا اکوسیستم ها را به خطر نمی 

اندازد و نیاز ها را برای دستیابی به پایداری با استفاده از منابع تجدید پذیر در پایین ترین نرخ های بازسازی و استفاده از منابع 

. بعد زیست محیطی حمل و نقل پایدار دربرگیرنده روش ها و شیوه  ]1[ یین ترین نرخ مصرف برآورد می کندتجدیدناپذیر در پا

 های مختلفی از حمل و نقل است که بر روی کاهش مصرف انرژی و انتشار آالینده ها و دیگر تاثیرات سوء اکولوژیکی اثر می

آلودگی هوا وسایط نقلیه  ایدار است و یکی از مهم ترین منابع ایجاد. از آنجائی که محیط زیست یکی از رئوس مثلث پ]1[گذارد

، حمل و نقل پایدار نیز باید در جهت حفاظت از محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر گام بردارند و برای کاهش می باشد

روش های ذیل  وان ازوابستگی به سوخت های فسیلی، منابع زیرزمینی و کانی ها و کاهش آلودگی زیست محیطی می ت

 :استفاده نمود

کاهش سفرهای وسایط نقلیه موتوری و مسافت های طی شده توسط وسایط نقلیه از طریق توسعه های متراکم و  .1

 کاربری های مختلط

استفاده از گزینه های دیگری مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی به جای استفاده انفرادی از  .2

 ماشین

 ه از منابع تجدیدپذیر برای وسایط نقلیهرواج استفاد .3

 کاهش تولید آالینده ها از طریق استفاده از انرژی های پاک و تکنولوژی های جدید .0

 عدم تخریب فضاهای باز در شهرها .5

استفاده از سوخت های دوستدار محیط زیست به خصوص در ارتباط با حمل و نقل عمومی ) اتوبوس ها ( می تواند  .0

 .]1[بی به حمل و نقل پایدار مفید واقع شوددر راستای دستیا

 

 سوخت زیستی -3
اصطالح سوخت های زیستی به سوخت های جامد ، مایع و همچنین به سوخت های گازی که همواره از مواد اولیه تولید 

. ایده ]2[دزیستی تجدید پذیر هستند بلکه در محل به میزان فراوان موجود، به راحتی در دسترس و بسیار پایدار می باشن

رودولف دیزل بیان کرد که  1111درسال  برمی گردد. 1111اصلی و اولیه استفاده از سوخت های زیستی به نوعی به سال 

موتور دیزل می تواند باروغن های نباتی تغذیه شود و موجب توسعه کشاورزی گردد. این روغن ها را می توان از له کردن دانه 

اگرچه تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شد اما با ورود نفت خام ارزان قیمت این موضوع تا  برخی از گیاهان استحصال کرد.

مصرف سوخت های فسیلی و همچنین محدود  آلودگی های زیست محیطی ناشی از .]1[مدت ها به دست فراموشی سپرده شد

تی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بودن ذخایر این نوع سوخت ها سبب شده است انرژی های حاصل از سوخت های زیس

. برزیلی ها از بقایای نیشکر اتانول تهیه کردند و ل تهیه و مورد استفاده قرار گرفتدر برزی 74سوخت زیستی اولین بار در دهه 

است و  از سوخت مصرفی در برزیل دارای منشا گیاهی %24. امروزه به عنوان سوخت کمکی به کار بردنددر کنار بنزین آن را 

. چنین سوخت های زیستی از قیمت پایین و د را به سوخت های فسیلی کاهش دهداین کشور توانسته است وابستگی خو

از آنجا که سوخت زیستی از  .]14[سرعت تولید باالتر برخوردارند و هیچ تاثیر نامطلوبی بر قیمت مواد غذایی نخواهد داشت

می شود، در راستای توسعه پایدار و تکمیل منابع انرژی برای برآوردن نیاز رو به منابع توده های زیستی تجدید پذیر گرفته 

افزایش سوخت در بخش حمل و نقل که از رشد سریع اقتصادی ناشی می شود و نیز در جهت برآوردن نیازهای جمعیت دارای 

می دهد می تواند شامل موارد زیر  دالیلی که عالقه جهانی برای تولید سوخت های زیستی را نشان. ]0[مزیت راهبردی است

 باشد :

 گرم شدن کره زمین که با سطح باالیی از گازهای منتشر شده از گلخانه ها مرتبط است . -1

 تولید نفت در اقتصاد جهان -2
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 .]2[نگرانی امنیت انرژی ملی و نیاز به توسعه منطقه ای که پایدارتر باشد  -3

 

 مزایای زیست سوخت ها -3-1

 بسیار کمتر نسبت به بنزین و گازوئیل )کمک به رفع آلودگی های هوا( ایجاد آالینده های 

 نزین و گازوئیل ( امکان پذیر استاستفاده از آنها، هم به عنوان سوخت کامل و هم سوخت دوگانه ) به همراه ب. 

  نیاز به پمب بنزین های جدید نیستبرای عرضه آنها. 

  ی کنونی نیستاصالح موتور خودروهابرای مصرف آنها نیازی به. 

  امکان حذف آالینده های سرطان زایMTBE 

  باعث کاهش عارضه کوبش یا ضربه زدن(knocking) 14[در موتور می شوند[. 

  در طبیعت به راحتی تجزیه می شوند 

  سازگاری زیاد با محیط زیست 

 11و1[غیر سمی[. 

نین سهمی از اکسیژن در ساختار زیست درصد وزن سوخت های زیستی را اکسیژن تشکیل می دهد. وجود چ 14تقریبا 

در ساختار زیست سوخت ها عالوه بر حذف اکسید  سوخت ها باعث بهبود فرآیند احتراق و کاهش آالینده ها است. نبود گوگرد

های گوگردی در هوا، از اثرات خوردگی ناشی از ترکیبات گوگردی در داخل موتور نیز می کاهد. همچنین زیست سوخت ها 

از مزایای دیگر توسعه سوخت های زیستی می توان به  .]12و1[وغن کاری و روان سازی را در موتور بهبود می دهندعملیات ر

تولید مواد غذایی مورد نیاز انسان و حیوانات، کود با کیفیت باال، مواد شیمیایی، تصفیه مواد زائد و کاهش گاز های گلخانه ای 

می توان بر قدرت این موجودات فتوسنتزی به عنوان یک گزینه بهتر برای منبع سوخت اشاره کرد. با هزینه های رو به افزایش 

 .]2[های زیستی توجه کرد

 

 معایب سوخت های زیستی -3-2

. در این حالت سوخت حالت ژالتینی به خود گرفته و تور در محیط های سرد رخ می نمایددر زمان شروع به کار مو -1

 . که این نقص با اضافه کردن افزودنی های خاص به سوخت برطرف می گرددپمپاژ آن با مشکل روبه رو می شود

 .]13و1[

به دلیل وجود اکسیژن زیاد، دمای احتراق آن ها نیز به مراتب باالتر از سوخت های فسیلی است. این مشکل را نیز  -2

 .]10و1[می توان با تنظیم زمان بندی پاشش سوخت تاحد زیادی مرتفع نمود

 

 تی از جلبکسوخت زیس -3-3

متان، هیدروژن و روغن می باشد. همچنین ، جلبک میکرو قادر به تولید و سهیم ترین سوخت های زیستی شامل اتانول

 .]15و 2[می توان آن را خشک کرده و برای تولید برق سوزاند

 جلبک -3-3-1

بزرگترین . ]10[ توسنتز می باشند جلبک ها به کلیه موجوداتی اطالق می گردد که شبیه گیاهان بوده و قادر به انجام ف

نقش جلبک ها در اکوسیستم های آبی نقش تولید کنندگی است. جلبک ها از تواناترین گیاهان بوده و قادرند دی  اکسید 

کربن را جذب کرده و آب و هوا را پاک وتمیز کنند. همچنین جلبک ها قادرند انرژی مورد نیاز بشر را در آینده تامین نمایند 

 صرف نظر از آنکه اسیدیته، دما و یا شوری بیش از حد باشد.، جلبک همواره می تواند تحت شرایط سخت رشد کند .]3[

جلبک ها در  .]10[زیست توده جلبک ها از سه جز اساسی کربو هیدرات، پروتئین ها و روغن های طبیعی تشکیل شده است
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و به گیاهان زمینی دارند و آالینده های مضر را مصرف می کنند جذب و استفاده از نورخورشید بازدهی بسیار بیشتری نسبت 

نیاز به منابع کمتری دارند. جلبک ها هیچ گونه رقابتی با منابع غذایی نسل بشر ندارند و استفاده از آنها در تولید سوخت هیچ 

 54تا  14در هر روز از هر مترمربع  منابع غذایی به دنبال ندارد. نرخ رشد جلبک ها زیاد است و تقریبا گونه محدودیتی را در

گرم جلبک استخراج می شود. در مقایسه با منابع نسل اول مانند ذرت و سویا، جلبک ها دوره رشد بسیار کوتاهی دارند به 

برای  .]17و1[برابر می شود 2ساعت مقدارشان  5/3ساعت به حداکثر رشد خود می رسند و در هر  20طوری که تقریبا در هر 

درجه  34تا  24جلبک ها نیازمند نور، آب، دی اکسید کربن و نمک های معدنی هستند و دمای محیط کشت نیز باید رشد، 

روغنی که به لحاظ ساختاری و  با رشد جلبک ها روغن در سلول های جلبک تجمع می یابد. .]18[سانتی گراد بهینه شود 

توان همانند نفت خام در  لول جلبک استخراج نموده و آن را میمولکولی ساختاری شبیه نفت خام دارد. این روغن را از س

واز آن فراورده های مختلف همچون بنزین،گازوئیل، بنزین هواپیما، کشتی و ...  پاالیشگاههای موجود مورد پاالیش قرارداد.

 ی دارند:مزایای اصلی برای تولید سوخت های زیست 2در مقایسه با گیاهان دیگر جلبک ها  .]3[تولید نمود 

 سرعت رشد باالدر آب و بطور باور نکردنی دارای رشد مستمر با تولید حداکثر  -1

کم عمق یا خاک سفت  توان در برکه های کشت جلبک به زمین های قابل کشت وزرع نیاز ندارد  و به راحتی می -2

تر آن در مقایسه با سایر مرداب یا اقیانوسی ها پرورش یابد و عملکرد باال,زمین با استفاده ازآب شور، بیابان ها

 . ]11و2[ محصوالت نفتی نام برد 

chisti  ثابت کرد که بیو دیزل از جلبک میکرو تنها بیو دیزل تجدید پذیر است که دارای پتانسیلی باال  2448در سال

 .]24و2[برای پاسخگویی به تقاضای جهانی برای نفت می باشد

 

 حمل و نقل و آلودگی هوای شهر تهران  -4
برخوردار  ای ویژه اهمیت از و مهم صنعتی اندازه آلودگی به سریع و رویه بی شهرسازی بعلت ازحمل ونقل ناشی لودگیآ

 یکی .]21[باشد می صدا وغیره معلق، ذرات اگزوز، از گازهای خروجی شکل نقلیه به وسایل نقل و حمل از ناشی آلودگی . است

 آلودگی آلودگی صوتی، سه بخش به را ها آلودگی توان است. می ها ، آلودگیحمل ونقل کنترل بدون افزایش از ناشی اثرات از

 دی مونواکسید کربن، نسوخته، های کربن هیدرو شامل عمدتا نقلیه از وسایل ناشی گازهای .نمود تقسیم هوا وآلودگی آب

 افزایش در نتیجه و گلخانه ای اثر اعثب که باشد می سرب و معلق ذرات دیاکسیدگوگرد و نیتروژن، اکسیدهای و اکسیدکربن

 تنفسی، نارسایی های مجاری های سرطان همچون هایی بیماری بروز ها سبب آلودگی این، بر عالوه می شود. زمین کره دمای

 سطح رویه خرابی یا و نقلیه وسایل فرسودگی و موتور نقص  .می گردند روانی های بیماری و سوءهاضمه کلیوی، کبدی،

 ها نیز آلودگی این کاهش و کنترل در توان می مناسب های اعمال سیاست با که است ها آلودگی عوامل جمله از اه خیابان

همچنین آلودگی هوا بر بهداشت محیط آثار منفی دارد و به بناها، ساختمان ها و اکولوژی مکان آسیب می  .]22[اقدام نمود

رزی و جاری شدن سیالب به دلیل از بین رفتن نفوذ پذیری خاک را در رساند و تخریب فضاهای سبز و باز و زمین های کشاو

بخش عمده ای از آلودگی هوای ناشی از فعالیت های  ی در آلوده کردن محیط زیست دارد. خودرو نقش عمده ا .]23[پی دارد

ای محیط زیست تلقی انسانی در شهرهای بزرگ، به دلیل تردد خودروهاست؛ به طوری که امروزه خودرو یک تهدید جدی بر

خودروها همچنین منوکسید . ترافیک خودرو به عنوان عامل تولید دی اکسید کربن منجر به تخریب الیه ازن می شود. می شود

تراکم  .]5[کربن، دی اکسید سولفور و دی اکسید نیتروژن تولید می کنند که به نوبه ی خود باران اسیدی ایجاد می کنند

رشد فزاینده ی مصرف سوخت در بخش  ت خودرو ها و در نتیجه تولید بیشتر آلودگی می شود.ترافیکی باعث کاهش سرع

حمل و نقل و اثرات متعاقب آن در افزایش دی اکسید کربن در مقایسه با بخش های دیگر چشم گیر بوده و سهم آن در تولید 

. مونوکسید 3. دود 2.بو 1ای دیزلی عبارتند از: انتشارات حاصل از موتوره .]5[گزارش شده است %04دی اکسید کربن تا حدود 

افول منابع فسیلی نفت وگاز و تبعات مربوط به آن و  .]20[. صدا 0. اکسید های نیتروژن 5. هیدروکربن های نسوخته 0کربن 
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نداران همچنین آلودگی ها متنوع محیط زیست که به خاطر مصرف بی رویه فراورده ها و مشتقات نفتی، حیات بشر و همه جا

 .]14[را در کره زمین جدا به مخاطره انداخته، عواملی هستند که بشر را به فکر ماده و انرژی جایگزین انداخته است

استفاده از ضایعات گیاهی و سلولزی سبب کاهش آلودگی های زیست محیطی و بهبود وضعیت بهداشتی جامعه می گردد 

کره زمین به دلیل مصرف زیاد سوخت های فسیلی می باشد، استفاده از یکی از مهم ترین مشکالت زیست محیطی، گرم شدن 

 .]25[سوخت های جایگزین سوخت های فسیلی در توقف این پدیده نامطلوب موثر می باشد

 در تهران شهر در کالن ویژه به بزرگ شهرهای در خصوص به ایران، در خودروها فسیلی سوخت از ناشی هوا آلودگی

 محیط مقامات که است رسیده حدی به موارد متعددی در تهران در هوا آلودگی. برد می سر به ناکخطر و بحرانی وضعیت

 اعالم خطرناک مردم، برای را منزل از خروج و کرده اعالم خطرناک را آلودگی هوا وضعیت کشور بهداشتی ومقامات زیست

 دما کاهش با و می دهد افزایش را رانندگی سوانح و هداد قرار الشعاع تحت را کیلومتر یکصد تا شهری های . آلودگیاند کرده

 هوا آلودگی از نوعی که گیرد می شکل سطح زمین در شیمیایی دود مه نیز تابستان فصل در و شود می تشدید هوا آلودگی

  NO2با  مجاورت در و شود می تولید هوا خشکی و خورشید نور تابش شدید زیاد، گرمای شدت اثر در اوزن سمی گاز. است

 آن از حاکی اولیه های بررسی. دهد می زمین سطح در شیمیایی دود مه تشکیل شود می خودروها منتشر اگزوز از که هایی

 دستگاه آسیب و های تنفسی دشواری موجب و نماید می رخ تهران شهر در سال گرم برخی روزهای در شرایط این است که

. است خطرناک گاز این سوء آثار از کودکان سالمندان و در نفس نگیت و چشم سوزش ، سرفه. شود می شهروندان تنفسی

 .کند می آسیب دچار را آنها پالستیکی دراشیای نفوذ علت به و شده برگ گیاهان تخریب باعث درطبیعت ازون گاز همچنین

 [.20است] این گازخطرناک عوامل از گیاهان رس خزان زود و درختان خشکی

هوای شهر تهران به دو دسته کلی منابع متحرک و منابع ساکن تقسیم می گردد. بر این اساس  منابع تولید آالینده های

مینی  موتورسیکلت ها،  منابع متحرک شامل وسایل نقلیه در حال تردد در شهر تهران از جمله خودروهای شخصی، تاکسی ها، 

کن تولید آلودگی هوای شهر تهران نیز به پنج دسته بوس ها، اتوبوس ها و خودرو های باری سبک و سنگین می باشد. منابع سا

اصلی شامل صنایع، خانگی و تجاری، تبدیل انرژی ) نیروگاه و پاالیشگاه ( ، پایانه های مسافربری و جایگاه های بنزین تقسیم 

 [.27]می شوند

ا طی این سال نشان دهنده آن است که شاخص کیفیت هو 1313بررسی وضعیت کیفیت هوا در شهر تهران طی سال 

برای عموم افراد جامعه بوده روز ناسالم  0روز ناسالم برای گروه های حساس جامعه و  112روز سالم،  233روز پاک،  10شامل 

 [.28است]

میکرون بوده  5/2در حال حاضر مهم ترین آالینده شهر تهران ذرات معلق با قطر کمتر از ، 2و  1با توجه به جدول شماره 

نابع تولید این آالینده خودروهای دیزلی ، خودرو ها و موتورسیکلت های کاربراتوری هستند. همچنین هجوم ریز و مهم ترین م

 [.28موثر است]گردها و وقوع پدیده گرد و غبار در افزایش غلظت این آالینده 

 %15ابع ساکن و سهم من 85%در شهر تهران برابر با  1313براساس نتایج بدست آمده سهم منابع متحرک در سال 

 [.28است]
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از منظر آالینده های  1333الی  1331: تغييرات تعداد روزهای آلوده هوای شهر تهران طی سال های  1جدول 

[23] مختلف  

 منواکسید 

 کربن

 دی اکسید ازن

 نیتروژن

دی اکسید 

 گوگرد

ذرات معلق 

 14کمتر از 

 میکرون

 ذرات معلق کمتر از

2/5 میکرون   

1381 310  4 4 4 11 - 

1382 151 4 4 4 11 - 

1383 85 4 4 4 3 - 

1380 80 4 4 4 1 - 

1385 72 4 4 4 3 - 

1380 7 4 4 4 14 - 

1387 7 10 4 4 03 - 

1388 0 17 4 4 22 - 

1381 0 8 10 4 21 80 

1314 4 4 4 4 12 218 

1311 4 4 4 4 14 107 

1312 4 4 4 4 14 104 

1313 4 4 4 4 1 110 

 
 

درصد ، بیشترین سهم را در تولید انتشار آالینده  30.01مشاهده میکنیم که خودرو های سواری با  2شماره در جدول 

ها را در بر میگیرد که عامل بسیار مهم آن گرایش شهروندان به خودروهای شخصی می باشد. در تهران اکثر شهروندان 

این شمار بسیار زیاد خودرو های تک سرنشین به دنبال خود تبعات  حتی در سفرهای کوتاه به خودروهایشان وابسته اند.

منفی برای این شهر دارند که باعث انواع آلودگی ها به خصوص آلودگی هوا ناشی از سوخت های فسیلی میباشد. در نتیجه 

یدن به حمل و نقل کیفیت سوخت مورد استفاده در انواع وسایل نقلیه اهم استفاده از سوخت های تجدید پذیر را برای رس

 .پایدار روشنتر میکند
 

[23] : سهم انواع خودرو ها در توليد انتشار آالینده های ناشی از منابع متحرک2جدول   
 درصد نوع خودرو

 30.01 سواری

 20.70 وانت

 8.47 تاکسی

 1 مینی بوس

 4.50 اتوبوس

 2.00 اتوبوس شرکت واحد

 25.52 موتور

 1.17 کامیون
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یر بیشترین مصرف بنزین در فصل پاییز و زمستان و مصرف گاز در ماه ت 1311در سال  3ه جدول شماره با توجه ب

 سهم را دارا می باشد. 

 

 
[23]  1331: مصرف ماهانه بنزین و نفت گاز در سال  3جدول   

 مترمکعب در هر ماه ماه

 نفت گاز بنزین

 213.102 313.200 فروردین

 220.511 301.188 اردیبهشت

 247.043 350.074 خرداد

 212.020 375.700 تیر

 218.820 352.411 مرداد

 113.054 302.220 شهریور

 188.812 310.748 مهر

 113.584 313.170 آبان

 114.107 378.533 آذر

 248.550 384.123 دی

 247.523 315.110 بهمن

 243.120 015.810 اسفند

 2.503.318 0.077.011 جمع

 

 

 

 گيریيجهنت -5
همراه با ازدیاد جمعیت در شهر تهران و به تبعات آن گسترش روز افزون خودرو شاهد آلودگی های زیست محیطی 

هستیم که بر ساختار اصلی این شهر و شهروندانش آسیب جدی رسانده است. در این پژوهش با تجزیه و تحلیل سوخت 

توان رسید که یکی از معضالت اصلی شهر تهران در حال حاضر های تجدید پذیر و وضعیت فعلی تهران به این نتیجه می

آلودگی هوا می باشد که عامل اصلی آن افزایش خودرو و وابستگی آن ها به سوخت های فسیلی و انتشار آالینده های 

 مختلف از این سوخت است که با وجود ترافیک بر گسترش آن افزوده شده است.

ی با شرایط محیط زیست او دارد. در این شهر آلودگی هوا زندگی شهروندان را کیفیت زندگی انسان ارتباط مستقیم

دستخوش تغییر و دگرگونی هایی داده است، طوریکه مردم طول روز نمی توانند به خوبی با یکدیگر ارتباط و تعامالت 

ه دلیل اینکه تا زمانی که اجتماعی داشته باشند و از گزینه هایی همچون دوچرخه سواری و پیاده روی استفاده کنند، ب

بنابراین افراد بیشتر به  هوای سالم نداشته باشیم استفاده از چنین امکاناتی دشوار بوده و بر سالمتی تاثیر سوء می گذارد، 

 به محیط های بسته رو آورده که این خود معضالتی دیگری در پی دارد.

ب می آید که ما باید به دنبال این باشیم که از هدر رفتن سوخت تجدید ناپذیر به عنوان سرمایه ملی کشورمان به حسا

این سرمایه جلوگیری کرده و برای آینده حفظ کنیم. با توجه به شرایط جغرافیای کشورمان که بسیاری از گونه های 
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ان سرمایه جلبکی را به طور طبیعی داریم و می توان به راحتی تولید و بهره برداری کرد و ضمن اینکه نفت و گاز به عنو

ملی برای آینده حفظ شده و از منابع موجود استفاده بهینه می شود و نه تنها برای نسل فعلی برای نسل های  آینده نیز بر 

  عالوه بر  جا می ماند، انتخاب جلبک به عنوان سوخت تجدید پذیر می تواند گامی در جهت دستیابی به توسعه پایدار باشد.

ارزانتر بودنشان، جلبک ها رشد بسیار سریعی داشته به طوریکه می توان هر روز نیمی از جلبک  فراوانی جلبک در ایران و

ها را جدا کرد و تا شب دوباره همانقدر از جلبک رشد کند. میتوان در زمین های غیر زراعی و بایر تولید کرد و نیازمند آب 

ا نیز قابل پرورش است و همچنین قادرند دی اکسید با کیفیت ویژه ای نیست چون در استخرهای آب شور و حتی آب دری

نکته دیگری که استفاده از این سوخت را پررنگ تر می نماید، توسعه  کربن را جذب کرده و هوا را پاک و تمیز نمایند.

 اقتصادی و جذب اشتغال و همچنین توسعه کشاورزی می باشد.

تکنولوژی نسبتا جدیدی است که می توانیم به صورت به طورکلی می توان گفت تولید جلبک به عنوان سوخت یک 

طوالنی از آن ها استفاده کرد و بهره برد. با توجه به توسعه روز افزون بخش حمل و نقل عمومی در کالن شهر تهران می 

توان با جایگزینی سوخت زیستی از جلبک به جای سوخت فسیلی به کاهش آلودگی هوا کمک کرده تا در کنار سیستم 

 و نقل کارآمد با دسترسی گسترده و منسجم در شهر به حمل و نقل پایدار در این شهر رسید. حمل
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