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چکیده

با توجه به شرايط موجود شهر تهران، هرگونه برنامه ريزي و سرمايه گذاري صحیح در جهت توسعه، بهبود و 
تقويت سیستم حمل ونقل همگاني، تأثیر مثبت و بسزايي در عملكرد سیستم حمل ونقل و در نتیجه، کاهش آلودگی 
هوای اين شهر خواهد داشت؛ زيرا در صورت کارکرد صحیح سیستم حمل ونقل همگاني و افزايش کارايی آن، عالوه 
بر آنكه رضايت بیشتر استفاده کنندگان اين سیستم فراهم مي گردد، بخشي از مسافران سیستم حمل ونقل شخصي 
نیز جذب آن خواهند شد. از اين راه، بخشي از بار ترافیكي موجود در شبكه و در نتیجه، عوارض منفي ناشي از آن 

همچون آلودگي هوا و آلودگي صوتي کاهش خواهد يافت.

بهبود  شامل  گسترده اي  طیف  همگاني،  حمل ونقل  سیستم هاي  کارايی  افزايش  و  عملكرد  بهبود  راه کارهاي 
ساختار شبكه حمل ونقل همگاني، بهبود زمان بندي حرکت وسايل همگاني، افزايش و نوسازي ناوگان و استفاده 
از سیستم هاي حمل ونقل همگاني سريع و انبوه بر را شامل مي شود. در اين مطالعه سعی شده است تأثیرات توسعه 
حمل ونقل عمومی تهران بر کاهش آلودگی هوا، با استفاده از داده های موجود و از طريق محاسبات ساده و بدون 

مدل سازی های پیچیده و هزينه بر، برآورد شده و صرفه های اقتصادی هر يک به دست آيد. 

انجام  افزايش ظرفیت حمل ونقل همگاني،  و  بررسی سناريوهای محتمل توسعه  اين مطالعه در  نتايج  مطابق 
و  بوده  ريال میسر  میلیارد  با صرف هزينه 68000  مترو،  فعلی خطوط  بر طول مسیر  افزايش50 درصد  سناريوی 
مجموع صرفه جويی اقتصادی ناشی از کاهش تولید انواع آلودگی و کاهش مصرف سوخت در اين سناريو روزانه بالغ 
بر 13.5میلیارد ريال برآورد می گردد که با در نظر گرفتن هزينه اولیه اجرای طرح، دوره بازگشت سرمايه قريب به 14 
سال محاسبه می شود. سناريوی افزايش ناوگان و کاهش سرفاصله قطارها تا 2.5 دقیقه با صرف هزينه 32800 میلیارد 
ريال مقدور است. مجموع صرفه جويی اقتصادی در اين سناريو روزانه بالغ بر 25.6 میلیارد ريال برآورد می گردد که با 
در نظر گرفتن هزينه اولیه اجرای طرح، دوره بازگشت سرمايه حدود 3 سال می گردد. سناريوی بعدی افزايش ناوگان 
اتوبوس رانی تا 9000 دستگاه است که با صرف هزينه 18330 میلیارد ريال محقق می شود. مجموع صرفه جويی 

اقتصادی در اين سناريو روزانه بالغ بر 24.3 میلیارد ريال و دوره بازگشت سرمايه حدود 2 سال برآورد می گردد.

جهت مقايسه سه سناريوی ارائه شده در شرايط يكسان، تغییرات قابل اعمال در ظرفیت هريک از شیوه های سفر 
و به تبع آن تغییرات در کاهش استفاده از خودروهای شخصی و کاهش آلودگی و مصرف سوخت، با سرمايه گذاری 
يكسان يک میلیارد دالری در هر يک از شیوه های فوق بررسی و مقايسه گرديد. مطابق نتايج و جداول ارائه شده 
در گزارش، سرمايه گذاری در افزايش ناوگان مترو و اتوبوس رانی، بازگشت سرمايه تقريبًا مشابهی داشتند. با توجه 
به محاسبات ارائه شده، بهترين گزينه توسعه حمل ونقل عمومی در تهران از نظر کاهش آلودگی هوا و بازگشت 

سرمايه، افزايش ناوگان اتوبوس رانی و افزايش ناوگان مترو پیشنهاد گرديد.

کلماتکلیدی: حمل ونقل عمومی، آلودگی هوا، تهران، مترو، اتوبوس، هزينه، سوخت
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فصل1:کلیات

1-1.مقدمه

ضررهای ناشی از آلودگی هوا بر اقتصاد کشور و شهر تهران را می توان از ابعاد مختلفی بررسی نمود. آلودگی های 
زيست محیطی و پديده های خطرناکی نظیر گرم شدن زمین، باالخص وارونگی هوا که تقريبًا  تهران همه ساله در 
فصل زمستان با آن مواجه است و تأثیرات مخربی که اين وضعیت بر سالمت ، روند کار و فعالیت های اقتصادی و 

اجتماعی آحاد جامعه می گذارد، همه را به فكر چاره انداخته است.

است.  بین المللی  تحقیقاتی  مراکز  اکثر  پژوهشی  اولويت های  از  زمین  و گرم شدن  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
عالوه بر اين، معضل آلودگی هوا در شهر تهران سالمت شهروندان تهرانی را با خطر مواجه ساخته است. در اين 
میان، شهرداری تهران با گسترش حمل ونقل عمومی و مترو در دهه اخیر از تمام امكانات موجود در جهت کاهش 
هزينه های اقتصادی، اجتماعی و زيست محیطی حمل ونقل در شهر تهران، عملكرد مناسبی از خود نشان داده است.

افزايش جمعیت در بسیاري از شهرهاي بزرگ جهان و به دنبال آن وسعت شهرها، پیشرفت صنايع اتومبیل و 
توسعه حمل ونقل از جمله عواملی است که به ازدياد تعداد وسايل نقلیه شخصی می انجامد. به منظور کاهش آثار 
منفی، تأکید بر حمل ونقل پايدار شهري به عنوان يكی از ابعاد مهم توسعه پايدار و ايجاد سامانه مناسب حمل ونقل 
عمومی می تواند راه کاري مناسب در اين امر باشد. در اين میان، قطار شهري يا توسعه حمل ونقل زيرزمینی به عنوان 
يكی از وسايل حمل ونقل عمومی کارآمد در حل مشكالت، مؤثر خواهد بود. اين وسیله نقلیه می تواند، ضمن حل 
مسئله ترافیک، موجب کاهش مصرف سوخت و مانع از آلودگی هوا شود. اين سه موضوع از مسائل بسیار مهم 
جوامع امروز است که پیامدها و زيان هاي بسیار سنگینی را براي هر جامعه به همراه دارد؛ برای نمونه، ترافیک زياد، 
موجب تأخیر در انجام امور شهري و کاهش بازدهی اقتصادي فعالیت هاي شهروندان، افزايش آلودگی هوا و آلودگی 
صوتی و آثار منفی بر محیط زيست و همچنین ايجاد خستگی و استرس ناشی از رانندگی در ترافیک هاي سنگین 

براي شهروندان می شود )زارع فر، 1393(.

همچنان که شهرها گسترش می يابند، به تعداد خودروهايی که فضاي خیابان ها را اشغال می کنند هم اضافه 
می شود و افزايش حجم ترافیک به يک مشكل اساسی تبديل می شود. برخی از راه کارهاي حل اين معضل، شامل 
گسترش حمل ونقل عمومی، به ويژه قطار شهري است. از معضالت ترافیک می توان به تأثیرگذاری منفی آن بر 
معیارهاي زندگی از جمله: افسردگی انسان ها، استرس، هیجان، ضعف اعصاب، ناراحتی هاي ريوي و هزاران مشكل 
ديگر در زندگی، روح و جسم افراد اشاره کرد. همچنین تراکم ترافیک و پیامدهاي آن، آلودگی هاي متعدد اعم از 
آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی هاي زيبايی شناختی و... را در بر داشته است )زارع فر، 1393(. در اين مطالعه 
بر بررسی نقش توسعه حمل ونقل عمومی بر کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طريق مقايسه سناريوهای 

مختلف، سعی شده است.

هزينه اجتماعي، هزينه اي است که اثرات مخرب يا سوء يک آالينده يا فعالیت را بر محصوالت کشاورزي، 
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اکوسیستم ها، مواد و سالمت انسان برآورد می کند. در اين مقاله با محاسبه کاهش تولید انواع آلودگی ها از طريق 
هزينه های  کاهش  طريق  از  روش ها  از  هريک  اقتصادی  صرفه جويی  جايگزين،  حمل ونقل  سیاست های  اعمال 

اجتماعی محاسبه می گردد.

دفتر برنامه ريزی کالن برق و انرژی وزارت نیرو، گزارش سالیانه ای تحت عنوان ترازنامه انرژی منتشر می کند. 
هزينه های  می شود.  بررسی  مختلف  حوزه های  در  انرژی  اقتصادی  شاخص های  تغییرات  روند  گزارش،  اين  در 
اجتماعی ناشی از تولید انواع آلودگی های هوا از آخرين نسخه اين گزارش که مربوط به سال 1393 بوده و در سال 

1395 به چاپ رسیده، برداشت گرديده است )نیرو، 1395(.

معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران، ساالنه آماری از پارامترهای ترافیكی تحت عنوان »گزيده آمار و 
اطالعات حمل ونقل شهری تهران« منتشر می نمايد که مبنای اصلی بسیاری از مطالعات ترافیكی و آلودگی هوای 
تهران قرار می گیرد. داده های ترافیكی مورد نیاز ازجمله تعداد تردد انواع وسايل نقلیه و تغییرات سالیانه آن در مناطق 
مختلف شهر تهران و همچنین میزان مصرف سوخت و تعداد شماره گذاری سالیانه آن ها از اين گزارش استخراج 
شده است. طول مسیرها، واگن ها و تعداد سفرهای مترو نیز ارائه گرديده است که مبنای اصلی محاسبات در اين 

مقاله است. آخرين گزارش منتشر شده از اين مجموعه تاکنون مربوط به سال 1394 است.

را به  صورت سالیانه تحت عنوان گزارش ساالنه  نیز گزارشی  شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران 
کیفیت هوای تهران به چاپ می رساند که برخی اطالعات مربوط به میزان تولید انواع آالينده ها از آخرين نسخه اين 

گزارش که مربوط به سال 1395 بوده و در سال 1396 به چاپ رسیده، اخذ گرديده است.

جهت محاسبه ضرايب انتشار آلودگی سواری ها، ابتدا میزان تولید انواع آلودگی از آمار شرکت کنترل کیفیت هوا 
استخراج شده و سهم حاصل از تردد سواری ها از آن به دست آمد. سپس با داشتن مجموع کیلومتراژ تردد روزانه 
سواری ها، میزان انتشار انواع آلودگی در واحد طول تردد محاسبه گرديد. ضرايب انتشار حاصله با مقادير موجود در 
مراجع ديگر مقايسه گرديد و با توجه به ماهیت استفاده از آن يعنی تعیین مقدار کلی تولید آلودگی، روش فوق بر 

ساير روش ها ارجحیت دارد. اطالعات کلی شهر مورد مطالعه يعنی تهران در جدول 1-1 ارائه گرديده است.

2-1.تعریفآلودگیهوا

در تعريف کوتاه آلودگی هوا را چنین بیان کرده اند: حضور مواد نامطلوب در هوا به مقداری که بتواند اثرات 
مضر ايجاد نمايد )ترکیان و نعمت پور، 1380(. آلودگی هوا در عباراتی ديگر اين گونه تعريف شده است: وجود هر 
نوع آالينده اعم از جامد، مايع، گاز يا تشعشع پرتوزا و غیرپرتوزا در هوا به مقدار و در مدت زمانی که کیفیت زندگی 
را برای انسان و ديگر جانداران به خطر اندازد و يا به آثار باستانی و اموال خسارت وارد آورد )شفیع پور، 1379(. در 

زير اثرات آلودگی ذره ای که عمده روزهای آلوده تهران به واسطه اين آالينده، ناسالم می شوند، ارائه گرديده است.
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جدول  1-1. اطالعات کلی شهر تهران )حسینی م، 1395(

واحدمقدارشرح

کیلومتر مربع730مساحت

درجه عرض شمالی35.5735.83 تا محدوده عرض جغرافیايی

درجه طول شرقی51.0851.61 تا محدوده طول جغرافیايی

متر1050کمترين ارتفاع از سطح دريا

متر1800بیشترين ارتفاع از سطح دريا

نفر8737510جمعیت )سرشماری 1395(

نفر در هكتار120تراکم جمعیت

میلیون لیتر10.9مصرف روزانه بنزين

تأثیرذراتبرسالمتانسان-ذرات معلق در غلظت های زياد برای انسان ها به ويژه برای افرادی که سابقه 

بیماری های تنفسی دارند، خطرآفرين اند. ماهیت و میزان اثرات بیماری زای مربوط به ذرات معلق، به طور عمده 
به غلظت ذرات، حضور ساير آالينده ها در اتمسفر)به ويژه اکسید سولفور( و زمانی که شخص در معرض ذرات قرار 

می گیرد، بستگی دارد.

و  سیستم  اين  به  ورودی  ذرات  اندازه  به  بستگی  تنفسی  دستگاه  دفاعی  سیستم های  يا شكست  و  موفقیت 
مقدار نفوذ آن ها در مجاری تنفسی دارد. تقريبًا 40% ذرات دارای اندازه هايی بین 1 تا mμ 2 بوده و در برونش ها و 
کیسه های هوايی باقی می ماند. ذراتی که ابعادشان بین 0/25تا mμ 1 است در سیستم تنفسی کمتر باقی می مانند؛ 
زيرا ذرات با اين اندازه ها بر اثر بازدم و دم از دستگاه تنفسی، خارج و يا در بدن، وارد می شوند. ذراتی که ابعادشان 

کمتر از mμ25/0 است به دلیل حرکت براونی در دستگاه تنفسی بیشتر باقی می مانند.

تأثیرذراتبرگیاهانوجانوران-درباره اثرات نامطلوب ذرات بر گیاهان سبز اطالعات اندکی در دسترس 

است. به نظر می رسد که غبار منتشر شده از صنعت تهیه سیمان خشک، چنانچه بر روی برگ گیاه بنشیند، اختالالت 
اندکی ايجاد خواهد نمود. اين قبیل غبارها در حضور رطوبت زيان آور شده و از رشد بافت های گیاهی جلوگیری 
می کنند. جانوران تغذيه کننده از گیاهان پوشیده از ذراتی که حاوی فلورايدها، ارسنیک يا سرب هستند، ممكن است 

دچار برخی از آثار بیماری زا شوند.

اثرذراتبراشیاءومواد-ذرات بر اثر خاک گرفتگی پارچه ها و منسوجات، خوردگی فلزات)به ويژه در رطوبت های 

نسبی بیش از 75%(، فرسايش سطح ساختمان ها و از بین بردن سطوح رنگ آمیزی شده به مواد و اشیای گوناگون 
آسیب می رسانند؛ برای مثال در غلظت های بین 130تا  µg/m 3180 ذرات و در حضور SO2 و رطوبت، خوردگی 
ورقه های استیل و روی سه تا چهار برابر بیش از خوردگی اين قبیل ورق ها در جاهايی خواهد بود که غلظت ذرات 

حداکثر به µg/m 360 می رسد.
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3-1.معرفیآالیندههایهوایشهری

آالينده های هوا از نظر منشأ و اثرات بهداشتی بسیار متعدد و بررسی تمامی آن ها عماًل غیر ممكن است. بنابراين 
عموماً گروهی از آالينده های هوا به نام آالينده های معیار شامل مونواکسیدکربن، ازن، ذرات معلق، دی  اکسید نیتروژن 

و دی اکسید گوگرد، با توجه به اثرات بهداشتی و گسترگی منابع انتشار در اندازه گیری های مداوم مطالعه می شوند.

با توجه به عدم تدوين استاندارد منسجم، بروز و کارآمد برای کشور ايران، در حال حاضر برای محاسبه استاندارد 
کوتاه مدت آالينده ها، از راهنمای محاسبه، تعیین و اعالم شاخص کیفیت هوای ارائه شده توسط وزارت بهداشت، 
از استاندارد  درمان و آموزش پزشكی در سال 1390 و برای محاسبه استاندارد طوالنی مدت )ساالنه( آالينده ها، 
مصوب شورای عالی حفاظت محیط زيست استفاده می گردد. در جدول 1-2 حدود استاندارد مورد استفاده در اين 

گزارش برای آالينده های معیار در سال 1393 مشخص شده است.

جدول  1-2 استاندارد مورد استفاده برای آالينده های معیار در سال

بازهزمانیحداستانداردواحدآالینده

)CO( مونواکسیدکربن
ppm9.4هشت ساعته

ppm35يک ساعته

)NO2( دی اکسید نیتروژن
ppb100)روزانه )ماگزيمم ساعتی

ppb21ساالنه

)O3( ازن
ppb124)روزانه )ماگزيمم ساعتی

ppb75هشت ساعته

)PM( ذرات معلق

)PM2.5(
µg/m335روزانه

µg/m310ساالنه

)PM10(
µg/m3154روزانه

µg/m320ساالنه

)SO2( دی اکسید گوگرد
ppb144روزانه

ppb7ساالنه

شاخصکیفیتهوا معیار عددی جهت بیان کیفیت روزانه هوا است. اين شاخص شهروندان را از کیفیت هوا 

)پاک بودن و يا آلوده بودن آن( آگاه ساخته و میزان ارتباط آن با سطوح سالمت را ارائه می کند. به عبارت ديگر 
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میزان تأثیر هوای آلوده بر سالمت انسان را نشان داده و درک آن را برای شهروندان آسان تر می سازد. شاخص 
کیفیت هوا برای شش آالينده اصلی هوا شامل مونواکسیدکربن، ازن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، ذرات 
معلق کوچک تر از 10 میكرون و ذرات معلق کوچک تر از 2/5 میكرون محاسبه می شود. در جدول 1-3 شاخص 

کیفیت هوا و رنگ های مرتبط با هر گروه مشخص شده است.

جدول  1-3 وضعیت شاخص کیفیت هوا )AQI( و رنگ های مربوط به هر گروه

AQIرنگوضعیتمقدارشاخص

سبزپاک50-0

زردسالم100-51

نارنجیناسالم برای گروه های حساس150-101

قرمزناسالم200-151

بنفشبسیار ناسالم300-201

خرمايیخطرناک500-301

4-1.وضعیتشاخصهایآلودگیهوایتهران

شیراز،  و  اهواز  اراک،   ، تبريز  مشهد،  اصفهان،  کرج،  تهران،  جمله  از  کشور،  بزرگ  شهرهای  از  بسیاری  در 
غلظت برخی از آالينده های هوا از استانداردهای ملّی به مراتب بیشتر است و برآورد می شود که با احتساب پديدۀ 
طوفان های گردوغبار، جمعیتی بالغ بر 35 میلیون نفر، يعنی حدود نیمی از جمعیت کل کشور در معرض درجاتی از 

آلودگی هوا قرار داشته باشند )جمعی از پژوهشگران، آلودگی هوا و سالمت، 1395(.

بررسی وضعیت کیفیت هوا در شهر تهران طی سال 1394 نشان دهنده آن است که شاخص کیفیت هوا طی اين 
سال شامل 21 روز پاک، 233 روز سالم، 105 روز ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 5 روز ناسالم برای عموم 
افراد جامعه و يک روز بسیار ناسالم بوده است. بنابراين 30 درصد روزهای سال 1394 در شرايط فراتر از حد استاندارد 
قرار داشته اند )هوا، 1395(. اين شاخص برای سال 95 شامل 17 روز پاک، 260 روز سالم، 80 روز ناسالم برای 
گروه های حساس جامعه و 9 روز ناسالم برای عموم افراد جامعه بوده است )سايت شرکت کنترل کیفیت هوا، 1396(.

در جدول 1-4 تعداد روزهای ناسالم سال های مختلف و آالينده شاخص ايجاد وضعیت ناسالم درج شده است. 
مطابق جدول ارائه شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوا، از سال 1390 که اندازه گیری ذرات معلق کمتر از 2.5 

میكرون به  صورت جدی آغاز گرديده، در کلیه روزهای ناسالم، عامل ايجاد وضعیت اين آالينده بوده است.
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جدول  1-4 تعداد روزهای آلوده هوای تهران طی سال های 1381 تا 1394 )هوا، 1395(

 در شكل 1-1 میانگین غلظت ساالنه آالينده ذرات معلق کمتر از 2.5 میكرون در سال 1394 که توسط شرکت 
کنترل کیفیت هوا اندازه گیری شده است به تصوير کشیده شده.

شكل  1-1 غلظت ساالنه ذرات معلق کمتر از 2.5 میكرون در سال 1394 )هوا، 1395(
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5-1.طبقهبندیمنابعانتشارآلودگی

منابع آلودگی در شهرهای بزرگ به دو گروه عمده تقسیم می شوند: ساکن و متحرک. تولید آلودگی در اين 
تاکسی،  سواری،  خودروهای  ناوگان های  شامل  متحرک  منابع  است.  فسیلی  سوخت های  احتراق  منبع،  نوع  دو 
موتورسیكلت، وانت، مینی بوس، اتوبوس و کامیون و منابع ساکن شامل صنايع آالينده، بخش خانگی و تجاری، 
تبديل انرژی (شامل نیروگاه، پااليشگاه)، پايانه ها، اتوبوس های درون شهری و جايگاه های بنزين هستند. نتايج نشان 
داده است از میزان تولید آلودگی ساالنه شهر تهران از منابع آالينده مورد بررسی سهم منابع ساکن 15% و سهم 

منابع متحرک 85% است.

بررسی سهم منابع در تولید هر يک از آالينده ها به تفكیک نشان می دهد که سهم منابع متحرک در تولید 
ترتیب  به  فرار و ذرات معلق  آلی  ترکیبات  اکسیدهای گوگرد،  نیتروژن،  اکسیدهای  آالينده های مونواکسیدکربن، 
98%، 47%، 6%، 86% و 70% است و بقیه توسط منابع ساکن تولید می شوند )هوا، 1395(.  بنابراين راه کارهای 

کاهش تولید آلودگی که بر منابع متحرک تمرکز دارد، مؤثرتر خواهد بود.

شكل  1-2 سهم منابع ساکن و متحرک در  تولید آلودگی هوا در شهر تهران )هوا، 1395(

در شكل 1-3 سهم منابع ساکن و متحرک در انتشار هر يک از آالينده های شاخص هوای تهران ترسیم گرديده 
است.
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شكل  1-3 سهم منابع ساکن و متحرک در انتشار آالينده های هوای تهران )شهبازی و سايرين، سیاهه انتشار آاليندگی شهر تهران برای سال 
مبنای 1392، 1394(
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فصل2:بررسیوضعیتفعلیترددوتولیدآلودگیهوا

رشد سريع جمعیت شهرها و افزايش تولید خودرو که به دنبال آن افزايش استفاده از خودروهاي شخصی را 
باعث شده، به عنوان مهم ترين عامل مؤثر در افزايش آلودگی هواي شهري است. پیامدهاي عمده افزايش بی رويه 
افزايش مصرف سوخت،  و  از: کم شدن سرعت خودروها  عبارت اند  خودروهاي شخصی در کالن شهرهای جهان 
به ويژه در کشورهايی که سوخت ارزان تر است مانند کشور ما، آلوده شدن هواي شهرها ناشی از درجا کارکردن 
موتور در راه بندان ها، ترمزهاي غیرالزم و آلوده سازي ناشی از آن و اشغال فضاي بیش از حد خیابان ها به خاطر 
در  موتوري  نقلیه  وسايل  از  استفاده  روزافزون  رشد  افقی شهرها. همچنین  رشد  اثر  بر  مسافرت ها  افزايش طول 
حمل ونقل کالن شهرها، در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، هماهنگی بین سیاست هاي حمل ونقل شهري 
و سیاست هاي توسعه شهر را ايجاب می نمايد. گسترش شبكه حمل ونقل شهري و افزايش جاده ها عوارض مثبت 
)دسترسی( و منفی )آلودگی هوا( را به همراه دارد. نظر به نقش حساس دسترسی ها و آلودگی هوا در سطح کیفی 
حمل ونقل  برنامه ريزی  در  کلیدي  اجزای  به عنوان  عنصر  دو  اين  زيست محیطی،  چارچوب هاي  و  شهري  زندگی 

شهري مطرح اند )زارع فر، 1393(.

در اين فصل به  سبب اهمیت و تأثیر بسزای منابع متحرک در تولید آلودگی هوای تهران، به بررسی کمی انواع 
پارامترهای مرتبط به خودروها و سیستم های حمل ونقلی در اين شهر می پردازيم.

1-2.تعیینپارامترهایفعلیترددخودروها

از اطالعات مراکز شماره گذاری  با استفاده  مطابق اطالعات گردآوری شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوا 
اين میان  بالغ بر 4 میلیون دستگاه بوده که در  نقلیه شهر  پايیز سال 1393، تعداد وسايل  تا  خودرو شهر تهران 
خودروهای سواری با بیش از 3 میلیون دستگاه بیشترين فراوانی را در بین انواع وسايل نقلیه در اختیار داشته و بعد 
از آن انواع وانت با نزديک به 240 هزار دستگاه باالترين تعداد خودروها در تهران را به خود اختصاص می دهند. در 

جدول 2-1 تعداد و سهم هر يک از وسايل نقلیه در ناوگان حمل ونقل شهر تهران ارائه شده است. 

جدول  2-1 تعداد ناوگان هر نوع از وسايل نقلیه در شهر تهران )شهبازی، بابايی، افشین، و حسینی، 1394(

درصدتعدادکل)دستگاه(نوعخودرو

72.1%3.046.992سواری شخصی

17.8%752.777موتورسیكلت

5.7%239.801وانت

2.0%85.730کامیون

1.9%78.232تاکسی

0.2%8.912مینی بوس

0.2%8.208اتوبوس شرکت واحد

0.1%4.778اتوبوس شخصی

100%4.225.430مجموع
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در جدول 2-2 تعداد ناوگان وسايل نقلیه در شهر تهران در بازه های سنی مختلف ارائه گرديده است. همان گونه 
که ديده می شود، بالغ بر 150 هزار خودرو با سن باالی 20 سال در تهران در حال تردد است.

جدول  2-2 تعداد ناوگان وسايل نقلیه تهران در بازه های سنی )شهبازی، بابايی، افشین، و حسینی، 1394(

باالی20از16تا20از13تا15از10تا12از7تا9از4تا6زیر3سالنوعخودرو

702.065892.174628.983492.961166.80786.04177.961سواری شخصی

3.92624.54532.61712.0803.1801.335549تاکسی

46.50465.97151.51833.27814.54911.25131.446وانت

2248491.6203125244704.913مینی بوس

391.3392.9203.064190150506اتوبوس شرکت واحد

4168837007613872641.367اتوبوس شخصی

9.85623.33716.2478.8212.1662.28723.016کامیون

14.566238.218210.465174.16198.6375.28711.443موتورسیكلت

777.5961.247.316945.070725.438286.440107.085151.201مجموع

بیشترين  است.  ارائه گرديده  تهران  در شهر  تردد  در حال  نقلیه  ناوگان وسايل  توزيع سنی  زير  در شكل     
فرسودگی ناوگان به ترتیب به مینی بوس، اتوبوس های شخصی و کامیون ها مربوط می شود.

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

 سال 20باالی  20تا  16از  15تا  13از  12تا  10از  9تا  7از  6تا  4از  سال 3زیر 

شكل  2-1 توزيع سنی ناوگان وسايل نقلیه در حال تردد در شهر تهران

بررسی اطالعات مراکز شماره گذاری شهر تهران برای خودروهای سواری شخصی نشان می دهد که تعداد کل 
خودروهای سواری شخصی شماره گذاری شده در شهر تهران تا پايیز 1393، برابر 3046992 عدد بوده که تعداد 
2741337 عدد را خودروهای تولید داخل، از جمله پرايد، پژو، سمند، تندر 90، آردی، پیكان و تیبا، تشكیل داده، که 
سهمی 90 درصدی از کل ناوگان سواری شخصی تهران دارند و بقیه را خودروهای خارجی شكل می دهند. شكل 
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2-2 دسته بندی خودروهای سواری شخصی را بر اساس سیستم نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود، 
بیشترين فراوانی مربوط به سواری پرايد، پژو GLX و پژو 206 است.

شكل  2-2 دسته بندی خودروهای سواری شخصی بر اساس سیستم

بررسی اطالعات مراکز شماره گذاری شهر تهران نشان می دهد که تعداد کل خودروهای ناوگان تاکسی 78232 
عدد بوده که در اين میان تعداد 72285 عدد را خودروهای داخلی شامل سمند، پژو405، آردی، پرايد و پیكان تشكیل 

داده و بقیه را خودروهای خارجی شامل می شوند. 

شكل  2-3 دسته بندی تاکسی ها  بر اساس سیستم

معابر مسكونی تشكیل  را  تهران  خیابان های شهر  در حدود 50 درصد  نشان می دهد که  آماری  بررسی های 
می دهد. سهم خیابان های شريانی و بزرگراهی به ترتیب در حدود 37 و 13 درصد است. جمع آوری اطالعات مربوط 
به شیب معابر در شهر تهران، بیانگر اين مسئله است که 56 درصد خیابان های تهران دارای شیب صفر و مسطح 
است و سهم خیابان های با شیب مثبت و منفی به ترتیب 19 و 20 درصد می شود. بر اساس اطالعات جمع آوری 
بابايی، افشین، و  نیز به صورت تعريف نشده، اعالم شده است )شهبازی،  شده شیب 5 درصد معابر شهر تهران 

حسینی، 1394(.
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جدول  2-3 اثرسنجی انواع وسايل نقلیه در ترافیک ساعت اوج شبكه معابر در سال 1394 )حسینی م. ، 1395(

وسیله-کیلومترضریبهمسنگدرصدوسیله-کیلومترنوعوسیله
همسنگسواری

درصدتأثیردر
ترافیک

2.7%9.60.3211.440%704.800موتور سیكلت

66.3%72.215.290.292%5.290.292سواری و وانت سواری

3.9%0.95311.880%62.376اتوبوس واحد

19.3%14.01.51.536.021%1.024.014انواع تاکسی

7.8%3.42.5625.078%250.031ساير وسايل

100%7.974.711 1001.09%7.331.513 جمع

مطابق آخرين آمار منتشر شده شرکت مطالعات حمل ونقل و ترافیک تهران، سهم هم سنگ شده سواری و وانت 
از ترافیک شهر تهران 72.2% است؛ يعنی متناسب با تعداد و کیلومتر پیمايش اين وسايل نقلیه )مجموعًا 5290292 
وسیله-کیلومتر در ساعت اوج( در مقابل ساير وسايل و نیز ضرب کردن ضريب هم سنگ جهت در نظر گرفتن تأثیر 
مساحت وسیله نقلیه، قسمت عمده از سهم تأثیر در ترافیک، متعلق به سواری و وانت است؛ ازاين رو محاسبات ارائه 
شده در اين مقاله بیشتر معطوف به اين شیوه  حرکتی است. با در نظر گرفتن نسبت تعداد سواری به وانت ) 13 
به 1( و ضرب کردن ضريب 10 جهت تبديل آمار ساعت اوج به آمار روزانه، میزان تردد سواری های تهران بالغ بر 
49.04 میلیون کیلومتر در روز می گردد )حسینی م.، 1395(. در شكل 2-4 شماتیک توزيع پیمايش وسايل نقلیه در 

شهر تهران نمايش داده شده است.

شكل  2-4 شماتیک توزيع پیمايش وسايل نقلیه در شهر تهران
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در شكل 2-5 تغییرات ساعتی حجم ترافیک به دست آمده از سامانه های تردد شمار موجود در شهر تهران در 
يک روز کاری به ازای وسايل نقلیه سبک، سنگین و کل وسايل نقلیه به تصوير کشیده شده است.

شكل  2-5 تغییرات ساعتی حجم ترافیک در شهر تهران در يک روز کاری به ازای وسايل نقلیه سبک، سنگین و کل وسايل نقلیه 

مصرف روزانه بنزين در شهر تهران بیش از 10/9 میلیون لیتر است که از اين مقدار، بالغ بر 6 میلیون لیتر توسط 
سواری ها بلعیده می شود. تعداد سفرهای روزانه درون شهری تهران بالغ بر 18/3 میلیون سفر بوده و سهم حمل ونقل 
عمومی 60% شامل 18% مترو، 20% اتوبوس و 22% تاکسی است. در جدول 2-4 تعداد سفرهای روزانه درون شهری 

و سهم هر يک از شیوه های سفر از جابه جايی های روزانه شهر تهران ارائه گرديده است.

جدول  2-4 وضعیت کلی حمل ونقل تهران تا سال 1394 )حسینی م.، 1395(

1391139213931394واحدعنوان

17.417.71818.3میلیون سفر روزانهتعداد سفرهای روزانه درون شهری

27.227.123.6-میلیون جابه جايی روزانهتعداد جابه جايی های روزانه درون شهری

9.79.910.511میلیون سفر روزانهتعداد سفرهای حمل ونقل عمومی روزانه درون شهری

5656.158.260درصدسهم حمل ونقل عمومی در جابه جايی های درون شهری

12.813.816.418درصدسهم حمل ونقل ريلی در جابه جايی های درون شهری

18.7202020درصدسهم حمل ونقل با اتوبوس در جابه جايی های درون شهری

23.122.321.822درصدسهم حمل ونقل با تاکسی در جابه جايی های درون شهری

2-2.یافتنضرایبانتشارانواعآلودگیهوا

در بحث منابع ثابت تولید آلودگی هوا، میزان تولید آلودگی در واحد مصرف سوخت را ضريب انتشار می گويند. 
اين مقدار برای آالينده های مختلف منتشر شده از سوخت های مختلف و در کاربردهای مختلف متفاوت است. در 
مورد منابع متحرک، ضرايب انتشار به  صورت میزان آالينده تولیدی در واحد مسافت پیموده شده در سرعت های 
مختلف حرکت و شرايط مسیر از لحاظ شیب، برای خودروهای گوناگون بر حسب استاندارد گذرانده تعريف می شود.
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دسته بندی های  برای  آاليندگی  انتشار  ضرايب  محاسبه  منظور  به  هوا  آلودگی  انتشار  سیاهه  تهیه  پروژه  در 
هفت گانه وسايل نقلیه در نظر گرفته شده برای شهر تهران از مدل انتشاری IVE استفاده شده است. هدف اصلی 
حال  در  کشورهای  وضعیت  با  متناسب  آالينده ها  انتشار  مقادير  تخمین  جهت  مناسب  مدلی  ارائه  نرم افزار،  اين 
توسعه بوده است. در شرايط واقعی میزان انتشار آاليندگی خودروها متأثر از پارامترهای مختلفی که معرف شرايط 
عملكردی وسیله نقلیه بوده است. هر پارامتر ضريب تأثیر متفاوتی بر انتشار آاليندگی داشته و بايد در مدل انتشاری 
سیستم  مانند  خودرو  تولید  فّناوری  شامل  نقلیه  وسايل  آاليندگی  انتشار  بر  تأثیرگذار  موارد  شوند.  گرفته  نظر  در 
سوخت رسانی و نوع کاتالیست، سرعت خودرو، شتاب، شرايط و الگوی رانندگی پیشین، تغییرات بار وارده بر خودرو 
ناشی از شیب جاده، استفاده از سیستم تهويه و غیره است. در شكل زير ضرايب انتشار وسايل نقلیه به عنوان نمونه 
برای مونواکسید کربن در سه نوع خیابان مسكونی، شريانی و بزرگ راهی و به ازای سه مقدار شیب خیابان، شامل 
مقادير صفر و 2± نمايش داده شده است. ضرايب انتشار برای هر يک از ناوگان های وسايل نقلیه در حال تردد در 
شهر تهران، شامل خودروهای شخصی سواری، تاکسی، موتورسیكلت، اتوبوس واحد، اتوبوس سرويس، مینی بوس، 

کامیون و وانت، به طور جداگانه آورده شده است. )شهبازی، بابايی، افشین، و حسینی، 1394(.

شكل  2-6 ضريب انتشار مونوکسید کربن برای ترکیب ناوگان وسايل نقلیه به تفكیک نوع معبر در زمستان

در گزارش حاضر از نتايج نهايی به دست آمده در مطالعات فوق استفاده شده و با داشتن میزان تناژ انتشار سالیانه 
و کیلومتر پیمايش های موجود، ضرايب انتشار انواع آلودگی بر هر کیلومتر پیمايش به  صورت کلی محاسبه شده و 

با نتايج مطالعه فوق، مقايسه شده است. 

مطابق آخرين آمار ارائه شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوا، سیاهه انتشار آلودگی شهر تهران در سال 1392 
به تفكیک نوع آالينده در جدول 2-4 درج گرديده است )هوا، 1395(. میزان کل انتشار آلودگی برابر 725622 تن 
بوده که حدود 85% آن از منابع متحرک منتشر گرديده که با در نظر گرفتن سهم سواری ها از تولید انواع آلودگی 
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منابع متحرک، تولید انواع آلودگی منتشره از سواری ها به  صورت متوسط سالیانه محاسبه گرديده است. نتايج در 
جدول  2-6 درج گرديده است )حسینی م. ، 1395(. 

جدول  2-5 سیاهه انتشار آلودگی هوا شهر تهران به تفكیک نوع آالينده و منبع انتشار در سال 1392 )شرکت کنترل کیفیت هوا، 1394(

3-2.تعیینمیزانتناژتولیدروزانهانواعآلودگیهوا

مطابق آخرين سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران که توسط هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آاليندگی دانشگاه 
صنعتی شريف و شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران تهیه گرديده شكل های 2-7 تا 2-13 میزان انتشار 
ساالنه انواع آالينده ها ناشی از دسته بندی های مختلف وسايل نقلیه در شهر تهران ارائه گرديده است )شهبازی، 

بابايی، افشین، و حسینی، 1394(.

شكل  2-7 میزان انتشار ساالنه دی اکسیدکربن ناشی از دسته بندی های مختلف وسايل نقلیه در شهر تهران
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شكل  2-8 میزان انتشار ساالنه مونواکسیدکربن ناشی از دسته بندی های مختلف وسايل نقلیه در شهر تهران

شكل  2-9 میزان انتشار ساالنه اکسیدهای نیتروژن ناشی از دسته بندی های مختلف وسايل نقلیه در شهر تهران

شكل  2-10 میزان انتشار ساالنه ترکیبات آلی فرار ناشی از دسته بندی های مختلف وسايل نقلیه در شهر تهران
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شكل  2-11 میزان انتشار ساالنه اکسیدهای گوگرد ناشی از دسته بندی های مختلف وسايل نقلیه در شهر تهران

شكل  2-12 میزان انتشار ساالنه ذرات معلق ناشی از دسته بندی های مختلف وسايل نقلیه در شهر تهران

همان گونه که در جدول 2-5 درج گرديده، مجموع تولید روزانه انواع آلودگی منتشر شده از سواری های شخصی، 
به صورت میانگین 724 تن برآورد می گردد و 16438 تن نیز تولید میانگین روزانه CO2 است.

جدول  2-6 ضرايب انتشار و تناژ تولید روزانه آلودگی تهران )شهبازی، بابايی، افشین و حسینی، 1394(

تولیدروزانهآلودگیسواریهاضریبانتشارآلودگیسهمسواریهاازتولیدآلودگیانتشارآلودگیمنابعمتحرکآیتم

تن در روزگرم بر کیلومتر%تن در سالواحد
CO210.000.000%6033516.438
CO496.320%4512.48612
PM6.038%20.160.3

VOC72.321%371.6573.3
NOx40.579%331.2236.7
SOx2.437%260.0041.7

*724--617.695جمع
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4-2.یافتنمیزانهزینههایخارجیتولیدانواعآلودگی

آلودگی هوا در درازمدت می تواند باعث مرگ انسان ها شود. همچنین باعث تحريک مجاری هوايی و تشديد 
آسم شده و تماس درازمدت باعث بروز برونشیت مزمن و آمفزيم می گردد. گازهای ناشی از سوخت موتورهای ديزلی 
و صنايع سنگین در بروز سرطان ريه مؤثر است. آلودگی هوا بر سیستم عصبی، تنفسی، ايمنی و غدد داخلی تأثیر 
می گذارد که اين امر می تواند خطر سرطان را در سال های بعدی زندگی افزايش دهد. از طرفی آلودگی هوا باعث 
مرگ ومیر حیوانات شده و برای گیاهان، مضر است. در شكل 2-1 برخی تأثیرات بهداشتی آلودگی هوا بر سالمت 

انسان ترسیم گرديده است.

شكل  2-13 تأثیرات بهداشتی آلودگی هوا بر سالمت انسان

اثرات مضّر آلودگی هوا بر سالمت انسان، حیوانات و گیاهان و همچنین تخريب مواد و آثار فرهنگی، بارها مورد 
بررسی و مطالعات قرار گرفته است. طی چند دهة اخیر مسائل فرامنطقه ای همچون باران های اسیدی، تخريب اليه 
ازن و گرمايش زمین و پیامد های آن بر اکوسیستم و در نهايت انسان نیز مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است. 
درباره آلودگی هوا، تقريبًا در همان وضعی هستیم که ماهی ها در آب آلوده هستند. بسیاری از آثار زيان بار درازمدت 
آلودگی هوا نیز به واسطه  ماهیت موضوع و عدم امكان انجام آزمايش های وسیع اثرات آلودگی هوا بر انسان ها و 
جانوران، همچنان بر بشر ناپیداست؛ ولی با استفاده از بررسی های علمی و نتايج به دست آمده از مطالعات وسیع 
جهانی، اثرات و پیامدهای مالی در معرض قرارگیری غلظت های مختلف آلودگی هوا تا حدی نمايان گرديده است.

به طور کلی آلودگی هوا می تواند عالوه بر پیامدهايی چون تهديد جدی سالمت انسان، آسیب به جانوران و 
گیاهان، باعث ايجاد خوردگی در فلزات و پوشش های حفاظتی، ايجاد فرسودگی و خوردگی بناها، فرسايش و تخريب 
آثار هنری مانند مجسمه ها و بناهای تاريخی، کثیف نمودن بناها و مبلمان خانگی، تغییر شرايط اقلیمی در مقیاس 
محلی، منطقه ای و جهانی نیز می شود )تهران، 1394(. با در نظر گرفتن اثرات مخرب وجود آلودگی هوا در شهر، 

هزينه های ايجاد شده ناشی از آن از روش های مختلف مانند هزينه جبران خسارات محاسبه می شوند.
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1-4-2.هزینهآلودگیهوا

هزينه آلودگی هوا به واسطه تولید و انتشار آالينده ها به وجود آمده و شامل هزينه های درمانی، خسارات وارده 
به ساختمان ها و کلیه مواد و مصالحی است که به نوعی اين آالينده ها باعث خرابی و از بین رفتن آن ها می شوند. 
همچنین هزينه های از دست دادن جان انسان ها و خسارت های آتی که به اکوسیستم )آب، خاک و بیوسفر( وارد 
می شود و هزينه های ناشی از دفع توريست و نازيبا کردن محیط شامل هزينه های آلودگی هوا است. هزينه های 
فوت و درمان مهم ترين بخش اين هزينه ها را در بر می گیرد. از طرفی بايد با نگرشی درازمدت در اين هزينه ها تا حد 
امكان تأثیر آلودگی هوا بر گرم شدن کره زمین را نیز مدنظر داشت. آالينده های هوا تنها از طريق سیستم حمل ونقل 

منتشر نمی شوند؛ بلكه بخش صنعت و کشاورزی و نیز بخش مسكونی نیز آالينده های هوا را منتشر می کنند.

در مطالعه ای که در کشور هلند انجام گرفته، تأثیرات آالينده ها به  صورت زير دسته بندی شده اند:

خسارات وارد به سالمت جامعه: تأثیرات وارد بر سالمت انسان ها به دلیل انتشار ذرات معلق ريز به وجود - 1
می آيند؛ به همین دلیل ذرات معلق ريز مهم ترين آالينده هوا بوده که بیشترين نقش را بر سالمت جامعه 

دارد.

به وجود - 2 آالينده های هوا  بر روی ساختمان ها توسط  تأثیر  نوع  به ساختمان ها و مواد: دو  وارد  خسارت 
می آيد. اول کثیف و لكه دار کردن سطح ساختمان ها به دلیل ذرات ريز و گردوغبار. دوم از بین رفتن مواد 

.SO2 و NOx به دلیل خوردگی توسط آالينده های اسیدی مانند

از بین رفتن محصوالت کشاورزی و تأثیر بر روی بیوسفر: محصوالت کشاورزی به همراه جنگل ها و بقیه - 3
اکوسیستم تحت تأثیر آالينده های اسیدی، ازن و SO2 متحمل خسارت شده و از بین می روند.

تأثیر بر خاک و منابع آبی )زيرزمینی(: تأثیرات بر روی خاک و آب های زيرزمینی عمدتًا به دلیل اسیدی سازی - 4
اکسیدهای نیتروژن و آلودگی ناشی از فلزات سنگین )ناشی از الستیک های اتومبیل ها و پارگی آن ها( به 

وجود می آيد.

در سال 2001  اروپا  اتحاديه  مطالعات  هوا،  آلودگی  هزينه  برآورد  منظور  به   هلند  مطالعه کشور  اصلی  مرجع 
هزينه های  ارزيابی  توانايی  و  بوده  باال  به  پايین  روش  يک  شده  استفاده  الگوی  است.   EternE نام  به  میالدی 
حاشیه ای در شرايط متفاوت ترافیكی را دارا است. اين روش با محاسبه ضريب فاکتور هزينه ای هر آالينده که از 
اندازه گیری اثرات منفی آن بر بخش های مختلف جامعه به دست می آيد و برآورد تناژ آالينده وارد شده به هوا، به 

برآورد هزينه تولید شده توسط آن آالينده می پردازد.

در گزارش فوق که مربوط به کشور هلند است، به منظور برآورد هزينه آلودگی محیط زيست سه رويكرد زير 
پیشنهاد شده است: 1. هزينه پاک سازی هوا در مجاورت منبع آلودگی؛ 2. هزينه های مرتبط با تأثیرات آلودگی؛ 3. 
تمايل به پرداخت مردم به منظور جلوگیری از آلودگی هوا در محل کار يا سكونت )خشايی پور، يزدان پناه، عابدينی، 

و بابايی، 1391(. 
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2-4-2.ارتباطسنخودرووتولیدآلودگی

به شمار  زيست محیطی  از مهم ترين معضالت  يكی  آلودگی هوا  زيان بار شناخته شده،  پیامدهای  به  توجه  با 
می آيد. عوامل اصلی افزايش آلودگی هوا ناشی از خودروهای سواری در شهر تهران را می توان باال بودن سن ناوگان 
خودروهای سواری و پايین بودن کارايی سوخت خودروهای سواری و همچنین کیفیت پايین سوخت مصرفی خودرو 
برشمرد. از میان دو پارامتر فوق، عامل دوم، ارتباطی به کاربران نداشته و بهسازی آن در حدود اختیار و وظايف 
مديران و سیاست گذاران است؛ اما اثر سوء ناشی از سن خودرو بر آلودگی هوا به طور مستقیم به راننده و مالک آن 
وابسته بوده و هزينه ای که به اين دلیل به جامعه وارد می گردد، الزم است توسط مالک آن پرداخت گردد. بنا بر 
آمار موجود، مصرف سوخت های فسیلِی خودروهای شخصی که زير 5 سال سن دارد و در هفته، مسافتی در حدود 
400 کیلومتر را طی می کنند در حدود 27 درصد کمتر از همان نوع وسیله نقلیه بوده که باالی 15 سال سن دارد. 
هر چند میزان آلودگی تولید شده به نوع سوخت فسیلی مصرفی نیز وابسته است؛ اما به هر حال اين نكته مشخص 
است که میزان مصرف سوخت خودرو با نوع و کیفیت کارکرد پیشرانه آن مرتبط بوده و از بین خودروهايی با توان 
می نمايند  تولید  نیز  کمتری  آلودگی  دارند  پايین تری  مصرف سوخت  که  نقلیه ای  وسايل  يكسان،  موتور  و حجم 

.)TPTRI, 1391(

3-4-2.هزینههایحملونقلباخودرویشخصی

هزينه های خودروی شخصی بر دو بخش جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند:

پرداخت  مايملک شخصی وی  از  و  بهره بردار خودرو  توسط  که  است  هزينه هايی  منظور،  هزینههایدرونی:

می گردد.

هزینههایبیرونی:منظور، هزينه هايی است که بر اثر استفاده از سیستم حمل ونقلی به ديگران و يا به عبارتـی 

به جامعه تحمیل می گردد. با توجه به توضیحـات فوق، اين امر مشخص می شود که هزينه های درونی استفاده 
و  از عرضه  )غیر  به طرف سوم  بیرونی  اما هزينه های  است؛  کاربران  برعهده  به صورت مستقیم  نقلیه  وسیله  از 

.)TPTRI, 1391( که به صورت مشخص جامعه و محیط اطراف می باشد تحمیل می گردد )تقاضاکننده خدمات

4-4-2.محاسبهمیزانهزینهآلودگیهوایتهران

در سال 1383 بانک جهانی با همكاری سازمان محیط زيست، مطالعه مرجعی تحت عنوان »بازنگری سیاست 
صرفه جويی انرژی - محیط زيست در ايران« را منتشر نمود. اين گزارش، شامل وضعیت موجود و افق آتی تولید 
و مصرف انرژی و بررسی اثرات و هزينه های زيست محیطی آن در ايران و با تمرکز بر آلودگی هوا است. پیشنهاد 
اصلی گزارش، حذف يارانه های دولت به بخش انرژی، در سه سناريوی زمانی متفاوت است. يارانه های بخش انرژی 
در سال 2001 برابر 118 تريلیون ريال )15 میلیارد دالر( و معادل 17.8% از تولید ناخالص داخلی1 بوده است. اين 

1- Growth Domestic Product (GDP)
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گزارش خسارات ناشی از آالينده های هوا بر محیط زيست را بر مبنای مطالعه در جريانی تحت عنوان هزينه های 
جانبی انرژی1 در منطقه غرب اروپا و بومی سازی آن بر مبنای تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت خريد2 ارائه 
نموده و برای سال 2001 هزينه خسارات بر سالمت در ايران را معادل 7 میلیارد دالر )معادل 8.4% از GDP اسمی( 

.)Bank, 2004( برآورد نموده است. نتايج اين گزارش در ترازنامه انرژی ايران نیز درج گرديده است

با استفاده از اعداد ريالی بیان شده در گزارش فوق و افزايش آن ها بر مبنای تورم سالیانه، می توان هزينه های 
واحد تولید هر آالينده را مشخص نمود.. برای به روزآوری هزينه های اجتماعی گزارش فوق که بر اساس قیمت  های 
ثابت سال 81 تعیین گرديده است، شاخص تورم سالیانه از سايت بانک مرکزی اخذ و با ضرب پی درپی تورم، ضريب 

تبديل 8/697 برای به روزآوری هزينه ها تا سال 1394محاسبه گرديد:

جدول  2-7 شاخص تورم سالیانه و تجمعی در ايران )سايت بانک مرکزی(

ضریبتجمعیشاخصتورمسالیانهسال

1381%15.8%100.0

1382%15.6%115.8

1383%15.2%133.9

1384%10.4%154.2

1385%11.9%170.3

1386%18.4%190.5

1387%25.4%225.6

1388%10.8%282.9

1389%12.4%313.4

1390%21.5%352.3

1391%30.5%428.0

1392%34.7%558.5

1393%15.6%752.4

1394-%869.7

به  آن ها  تبديل  و  فوق  گزارش  در  هوا  آلودگی  تولید  خارجی  هزينه های  واحد  قیمت های  داشتن  با  اکنون 
قیمت های سال 94 به دست می آيد:

1- ExternE
2- Parity Purchasing Power (PPP)
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جدول  2-8 محاسبه هزينه خارجی انواع آلودگی هوا در تهران

NOxSOxCO2COPMVOCنوعآالینده

مقدار هزينه بر حسب هزار ريال بر تن
80.0001.50034.4001.6804.80014.600)قیمت پايه سال 1381(

869.7%ضريب تبديل تورم

مقدار هزينه بر حسب میلیون ريال بر تن
0.713.0299.214.641.7127.0)قیمت پايه سال 1394(

در جدول 2-9 متوسط هزينه جبران خسارات تولید انواع آلودگی که مبنای محاسبه آتی صرفه جويی حاصل از 
راه کارهای بیان شده است، ارائه گرديده است.

جدول  2-9 متوسط هزينه جبران خسارات تولید انواع آلودگی هوا

هزینهاجتماعیتولیدآلودگیهزینهاجتماعیتولیدآلودگیتولیدروزانهآلودگیسواریهاضریبانتشارآلودگیآیتم

ريال بر کیلومترمیلیون ريال بر تنتن در روزگرم بر کیلومترواحد
CO233516.4380.7233.2
CO12.4861213.0162.8
PM0.010.3299.22.0

VOC1.4973.314.621.8
NOx0.7536.741.731.2
SOx0.0351.7127.04.5

456-*724-مجموع

در جدول 2-10 هزينه های ايجاد آلودگی هوا به وسیله خودروهای شخصی تهران در سال 94 محاسبه گرديده است.

جدول  2-10 محاسبه هزينه های ايجاد آلودگی هوا به وسیله خودروهای شخصی تهران در سال 94

مقدارواحدآیتم

49.04میلیون کیلومتر در روزمتوسط کیلومتر پیمايش در روز

456ريال بر کیلومترهزينه اجتماعی تولید آلودگی

22.3میلیارد ريال در روز هزينه اجتماعی روزانه تولید آلودگی 

8155میلیارد ريال در سالهزينه اجتماعی سالیانه تولید آلودگی

5-2.تعیینهزینههایمصرفسوخت

افزايش  به دنبال داشته است.  را  پیامدهاي منفی زيادي  پديده شهرنشینی در جوامع مختلف،  رشد و توسعه 
نتايج رشد و توسعه  از  ابعاد کمی و کیفی آن،  نیز گسترش شهرها در  نقلیه و  روزافزون جمعیت و تعداد وسايل 
شهرنشینی است که باعث بروز مشكالت پیچیده و قابل توجهی براي جوامع شهرنشین شده است. از جمله اين 
مشكالت، می توان به مصرف بیش از اندازه سوخت هاي فسیلی با توجه به محدود بودن منابع آن در جهان اشاره 
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کرد که به طور محسوس در کالن شهرها قابل مشاهده است. از طرفی، مشكالت ساختاري و عملكردي سیستم 
اين  از  ناشی  نتايج  از  يكی  می يابد.  بیشتري  نمود  روز  هر  و  کرده  بروز  که  است  ديرزمانی  شهري،  حمل ونقل 
ساختار، مصرف بیش از اندازه سوخت در اين حوزه است که هزينه هاي سنگینی را بر سیستم و استفاده کنندگان 
تحمیل می کند و در صورت عدم مقابله با آن، بر ساير ابعاد جامعه نیز تأثیر می گذارد. براي رفع اين مشكالت، در 
دوره هاي زمانی مختلف راه کارها و طرح هايی شامل ساخت و توسعه شبكه بزرگراهی و بهبود آن، توسعه و تقويت 
سیستم حمل ونقل همگانی، به کارگیری روش هاي مديريتی در کنترل و هدايت ترافیک، روش هاي جديد همچون 
بعضًا  يا  و  بهبود  فراخور ماهیت، سهمی در  به  پیشنهاد شده است که هر يک  و...   ITS به کارگیری سیستم هاي 

تضعیف عملكرد سیستم حمل ونقل داشته است.

از آنجايی که يكی از مهم ترين بخش هاي اقتصادي کشور، بخش حمل ونقل بوده، اهمیت زياد آن به دلیل 
وابستگی شديد ساير بخش هاي اقتصادي کشور به اين بخش است. فراوانی ذخاير نفتی در ايران و سیاست استفاده 
از منابع نفتی ارزان، به ويژه بنزين، مصرف بی رويه اين فرآورده را در سال هاي گذشته به دنبال داشته است. از سويی 
کافی نبودن تولید داخلی آن، موجب شده تا کشور ساالنه سهم قابل توجهی از منابع ارزي خود را صرف واردات 

بنزين کند )صادقی و همكاران، 1388(. 

حمل ونقل، صنعتی است که بخش عمده ای از میزان مصرف انرژي را نه تنها در کشور ايران، بلكه در جهان به 
خود اختصاص داده است. حدود يک پنجم کل انرژي کشور در بخش حمل ونقل مصرف می شود. بنابراين هرگونه 
صرفه جويی در اين بخش تأثیر بسزايی در مصرف کل انرژي کشور خواهد داشت؛ چراکه انرژي يكی از عمده ترين 
عوامل به حرکت درآوردن اقتصاد است و برنامه ريزی تولید و مصرف انرژي نقش عمده ای در پیشرفت و توسعه 

اقتصادي کشور خواهد داشت. 

بنابراين با توجه به میزان مصرف انرژي و عملكرد هر يک از شیوه هاي حمل ونقل، بهترين روش در بهینه سازی 
مصرف انرژي در بخش حمل ونقل، کاهش سوخت، انتقال ترافیک به شیوه هايی با واحد مصرف انرژي کمتر يعنی 
حمل ونقل با قطار شهري است. رشد مصرف فرآورده هاي نفتی در بخش حمل ونقل بسیار باال بوده و علت عمده آن، 
افزايش مصرف سوخت خودروهاي سنگین بوده است. ادامه رشد مصرف آن در آينده نزديک به يكی از بحران هاي 
جدي کشور تبديل خواهد شد. بنابراين، بهره برداري بهینه از سوخت در صنعت حمل ونقل به يک الزام تبديل شده 

است. )زارع فر، 1393(. 

قیمت واقعی بنزين، يكی از ابهاماتی است که مقدار آن چندان مشخص و قابل حصول نیست. با جستجوهايی 
که انجام شد، قیمت بنزين فوب خلیج فارس از 20000 تا 25000 ريال يافت شد که در نهايت در جهت ضريب 
اطمینان حد پايین آن يعنی 20000 ريال به ازای هر لیتر در نظر گرفته شد. بر اساس نتايج مطالعات تعیین ضرايب 
انتشار خودروهای شخصی که توسط دانشگاه صنعتی شريف انجام شد، با نمونه گیری از تعداد 50 خودرو شخصی، 
متوسط مصرف سوخت خودروهای شخصی تهران به ازای پیمايش 100 کیلومتر 1/574 ± 13/33 لیتر  برآورد شده 

است )هسته پژوهشي سوخت، احتراق و آاليندگي - دانشگاه شريف، 1393(.
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جدول  2-11 محاسبه هزينه های سوخت مصرفی خودروهای شخصی تهران در سال 94

مقدارواحدآیتم

49.04میلیون کیلومتر در روزمتوسط کیلومتر پیمايش در روز

0.1333لیتر در کیلومترمتوسط بنزين مصرفی هر کیلومتر پیمايش

6.54میلیون لیترمیزان متوسط مصرف روزانه بنزين

20.000ريالمتوسط قیمت يک لیتر بنزين

131 میلیارد ريال در روز هزينه روزانه سوخت مصرفی

47720 میلیارد ريال در سال هزينه سالیانه سوخت مصرفی

6-2.تأثیرحملونقلعمومیبرکاهشترافیک

از معضالت ترافیک می توان به تأثیرگذاري منفی آن بر معیارهاي زندگی از جمله: افسردگی انسان ها، استرس، 
هیجان، ضعف اعصاب، مشكالت و ناراحتی هاي ريوي و هزاران مشكل ديگر در زندگی و روح و جسم افراد اشاره 
آلودگی هاي  آلودگی صوتی،  هوا،  آلودگی  از  اعم  متعدد  آلودگی هاي  آن،  تبعات  و  ترافیک  تراکم  همچنین  کرد؛ 
زيبايی شناختی و... را در بر داشته است. عالوه بر اين ترافیک زياد موجب تأخیر در انجام امور شهري و کاهش 
و  زيست  بر محیط  منفی  آثار  و  آلودگی صوتی  و  هوا  آلودگی  افزايش  فعالیت هاي شهروندان،  اقتصادي  بازدهی 
همچنین ايجاد خستگی و استرس ناشی از رانندگی در ترافیک هاي سنگین براي شهروندان می شود؛ همچنان که 
شهرها گسترش می يابند، به تعداد خودروهايی که فضاي خیابان ها را اشغال می کنند، هم اضافه می شود و افزايش 

حجم ترافیک به يک مشكل اساسی تبديل می شود. 

برخی از راه کارهاي حل اين معضل شامل گسترش حمل ونقل عمومی، به ويژه قطار شهري است. ساخت خطوط 
زيرزمینی قطار شهري در مراکز شهر و به ويژه کالن شهر همچون تهران از تراکم ترافیک در خیابان ها کاسته و 
متناسب با سهم خود از حمل ونقل درون شهری، تردد وسايل نقلیه عمومی و شخصی را آسان نموده است. عبور 
و مرور آسان تر و سريع تر خودروهاي امداد و نجات و انتظامی نیز از ديگر دستاوردهاي به کارگیری قطار شهري 
در حمل ونقل عمومی است. قطار شهري، سیستمی است که براي جابه جايی انبوهی از مسافر، ظرفیت جابه جايی 
بافت  را در ساعت دارد که به  صورت محافظت شده در  تا 80000 ( مسافر  تا 40000 )در برخی منابع   12000
درون شهری، عمومًا زيرزمینی و در حومه به  صورت هم سطح با تعداد حداقل 5 واگن انجام می گیرد؛ ازاين رو موجب 

کاهش ترافیک شهري می شود )زارع فر، 1393(.

يک  هر  ظرفیت  آماری  مرور  و  عمومی  سفر حمل ونقل  شیوه های  از  يک  هر  نقش  بررسی  با  بعد  فصل  در 
اعمال  کنار  در  توسعه حمل ونقل عمومی،  از طريق  هوا  آلودگی  تعريف سناريوهايی جهت کاهش  به  تهران،  در 

محدوديت تردد ساير شیوه های سفر پرداخته می شود.
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فصل3:انتخابسناریویترافیکیجهتکاهشآلودگیهوا

همان گونه که در فصول گذشته اشاره شد، تأثیر منابع متحرک در تولید و انتشار آلودگی هوا در تهران بسیار 
تعیین کننده بوده و سیاست های توسعه و افزايش ظرفیت شیوه های مختلف سفر، تأثیر بااليی بر میزان نشر آلودگی 
هوا خواهد داشت؛ بنابراين در اين فصل با مرور برنامه های آتی سهم بندی شیوه های سفر، به تعريف سناريوهای 
انواع  تولید  میزان  بر  افزايش ظرفیت ها  تأثیر  نمودن  ملموس تر  امر  اين  زمینه می پردازيم. هدف  اين  در  محتمل 

آلودگی هوا و مصرف سوخت و در نهايت هزينه های اجتماعی ناشی از آن است.

1-3.تعریفسناریوهایتوسعهحملونقلعمومی

الگوي توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی يكی از الگوهاي توسعه شهري است که بر محوريت حمل ونقل 
عمومی استوار است. امروزه اين رويكرد در بسیاري از شهرها در سراسر جهان استفاده می شود. توسعه مبتنی بر 
است. سهم سیستم حمل ونقل  توسعه ای  از چنین  مناسب  نمونه اي  قطار شهري،  با محوريت  حمل ونقل عمومی 
عمومی در جذب سفرهای درون شهری در کالن شهرهای دنیا 52 درصد است؛ درصورتی که اين سیستم 8 درصد 
با قطار شهري در  از منابع متحرک را تولید می کند. توسعة ناوگان حمل ونقل عمومی  کل آلودگی ساالنة ناشی 

کالن شهرها موجب کاهش آلودگی هوا، مصرف سوخت و ترافیک می شود )زارع فر، 1393(. 

در چشم انداز »طرح جامع حمل ونقل و ترافیک تهران« که در سال 1386 تهیه گرديده است، سیمای آينده 
حمل ونقل در سال افق 1404 مشخص شده است. در اين طرح وضعیت توزيع سهم سفرهای روزانه شهر تهران در 

سال پايه به شرح جدول 3-1 است.

جدول  3-1 توزيع عملكردی سفرهای برآورد شده روزانه شهر تهران در سال 1404
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مطابق شكل 3-1 و بر اساس مطالعات طرح جامع، تا سال 1404، سهم حمل ونقل همگانی در جابه جايی های 
شهر تهران که در حال حاضر به بیش از 17 میلیون سفر در روز می رسد، 75 درصد پیش بینی شده است. از اين 75 

درصد؛ 30 درصد سهم مترو، 25 درصد سهم اتوبوس  و مینی بوس و 20 درصد نیز سهم تاکسی ها است. 

شكل  3-1 سهم وسايل نقلیه متلف در سال افق 1404 برای شهر تهران

در جدول 3-2 مقادير شاخص های حمل ونقلی متوسط شهرهای پیشرفته اروپايی و تهران برای افق طرح 1404 
درج شده است. همان گونه که مشاهده می شود با وجود سرانه مالكیت خودرو پايین در شهر تهران، شاهد ترافیک 
باالی شهر و پايین تر بودن متوسط سرعت وسايل نقلیه هستیم؛ علت آن بهتر بودن شاخص های حمل ونقل عمومی 
اين کشورها است؛ برای مثال تراکم شبكه ريلی متوسط آن شهرها 1072 متر شبكه به کیلومتر مربع مساحت است، 

در صورتی که اين مقدار در تهران، 123 متر است.

مطالعات »طرح جامع حمل ونقل و ترافیک تهران« در سال 1394 بازنگری شده است؛ ولی اسناد جديد هنوز 
تصويب نشده است؛ ازاين  رو با توجه به گذشت زمان 10 ساله از آن طرح، در تعريف سناريوها، تغییرات صورت گرفته 

و وضعیت موجود و محتمل آتی در نظر گرفته شده است.

2-3.یافتنروشهایافزایشظرفیتحملونقلعمومی

حمل ونقل شهري در ايران و به ويژه شهر تهران که به طور عمده با وسايل نقلیه شخصی شهروندان حاصل 
می شود، باعث آلودگی صوتی و آلودگی هواي شهر شده است. آلودگی تأثیراتی در زندگی انسان ها اعم از خردسال و 
بزرگ سال دارد. اين امر، مسئوالن را به فكر واداشته تا براي اين معضل، راه کارهايی بینديشند. از مهم ترين راه کارها، 
توسعه و مديريت مناسب حمل ونقل عمومی است و از بهترين وسايل حمل ونقل عمومی، حمل ونقل ريلی شهري يا 
همان قطار شهري است. قطار شهري، کارآمدترين سیستم حمل ونقل انبوه درون شهری است که يكی از مهم ترين 
خوبی هاي آن، جدا بودن مسیرش از ساير مسیرهاي شهري است. به اين ترتیب، ترافیک مسافران قطار شهري با 
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ترافیک شهري گره نمی خورد و در حقیقت قطار شهري باري را از دوش خیابان هاي شهر بر می دارد و به زير زمین 
می برد. به دلیل حجم زياد مسافري که با قطار شهري جابه جا می شود، قطار شهري، پايه سیستم حمل ونقل شهري 
در شهرهاي بزرگ است و از سیستم هاي حمل ونقل ديگر مانند اتوبوس و تاکسی به عنوان مكمل قطار شهري 

استفاده می شود )زارع فر، 1393(.

جدول  3-2 شاخص های حمل ونقلی تهران در سال 1386 و سال 1404
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استفاده  افزايش کارايی آن،  بهبود عملكرد سیستم حمل ونقل و  پیشنهادي جهت  بهترين زمینه هاي  از  يكي 
از مترو و سیستم اتوبوس رانی است که يكي از اثرات مثبت آن در زمینه آلودگي هوا در اين تحقیق بررسی شد. 
افزايش تمايل مردم به استفاده از حمل ونقل همگاني، تنها با فرهنگ سازی استفاده از اين مد حمل ونقلي امكان پذير 
نیست؛ بلكه به ايجاد بستري مناسب نیز نیاز است. با توجه به مطلوبیت مترو از ديدگاه شهروندان در انجام سفرهاي 
درون شهری، در صورت افزايش هر چه بیشتر دسترسي ها و ظرفیت خطوط مترو، می توان میزان استفاده از آن را 
همچنان افزايش داد. يكي از روش ها جهت دست يابی به اين مهم، هماهنگي بین شبكه اتوبوس رانی و مترو است. 
اتوبوس رانی  ناممكن می نمايد، مسیرهاي  تغییر در مسیر آن  خوشبختانه هر چقدر ساخت خطوط مترو پرخرج و 
به راحتی و بدون هزينه ملموس قابل تغییر است؛ ازاين رو امكان هماهنگي آن با خطوط متروي ساخته شده، وجود 
دارد. بدين ترتیب امكان استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت مترو فراهم می گردد. از موارد ديگر براي بهبود عملكرد 
انتظار  زمان  می توان  آن  کمک  به  که  است  همگاني  حمل ونقل  ناوگان  نوسازي  و  افزايش  همگاني،  حمل ونقل 
براي  را  راحتي  داده و حداکثر  اتوبوس است کاهش  از  استفاده  از عوامل منفي جهت  اتوبوس که  جهت رسیدن 

استفاده کنندگان فراهم آورد )افندی زاده و پورتیموری، 1384(.

قطار  همانند  عمومی  است. سیستم حمل ونقل  بیشتر  عمومی  از حمل ونقل  استفاده  توسعه يافته  در شهرهاي 
شهري و... بايد به گونه ای برنامه ريزي و طراحی شوند که امكان ايجاد فرصت هاي رشد آتی شهر در آن ها ديده 
شود. شرايط مطلوب سرويس هاي خدماتی مانند وجود ايستگاه هاي قابل دسترس، پايانه هاي حمل ونقل و قیمت 

مناسب، موجب تمايل بیشتر مردم به استفاده از حمل ونقل عمومی است. 

افزايش »طول خطوط مترو« با افزايش »طول عمر شهروندان« نسبت مستقیم دارد. هر قدر شبكه مترو بیشتر 
توسعه يابد، به نسبت بیشتر می تواند در کاهش آلودگی هوا و انواع آالينده هايی که سالمت جامعه را تهديد می کند، 
مؤثر باشد و به ارتقای کیفیت زندگی شهری و سالمت شهروندان بینجامد. می توان گفت پیش نیاز تحقق شهر پاک، 
دست يابی به حمل ونقل عمومی پاک است. حل مسئله آلودگی هوای تهران در گروی توسعه حمل ونقل عمومی با 
محوريت مترو است. راه حل مشكل آلودگی هوای تهران در درجه اول توسعه خطوط مترو و در درجه بعد گسترش 
خطوط اتوبوس رانی و ساماندهی ناوگان تاکسی رانی است و تا زمانی که حمل ونقل عمومی تضمین شده فراهم 
نگردد، نمی توانیم از مردم انتظار داشت به جای وسیله نقلیه شخصی خودشان از وسايل نقلیه عمومی استفاده کنند.

در جدول 3-3 نسبت سفرهای انجام شده با شیوه های مختلف سفر در تهران سال 1394 از طريق اطالعات 
ارائه شده در گزيده آمار سازمان حمل ونقل و ترافیک محاسبه گرديده است. در محاسبات آتِی اين فصل، از اين 

اعداد نیز استفاده خواهد شد.
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جدول  3-3 نسبت سفرهای انجام شده با شیوه های مختلف سفر در تهران سال 1394

مجموعشخصیوسایرتاکسیاتوبوسمتروعنوان

717129915002664.56180.5کل سفرهای انجام شده )میلیون سفر در سال(

1.963.564.117.3016.93288میانگین روزانه )میلیون سفر در روز(

100%43.1%24.3%21.0%11.6%نسبت از کل

100%-42.7%36.9%20.4%نسبت از حمل ونقل عمومی

1-2-3.توسعهمترو

قطار شهري، روش حمل ونقل ريلی تندرويی است که تمام يا بخشی از آن در زيرزمین ساخته شده و از طريق 
امكان  زمین می باشند،  از سطح  قابل دسترسی  و  ثابت  ايستگاه هاي  داراي  يا چند مسیر مشخص که همه  يک 
جابه جايی مسافران را در داخل شهر فراهم می سازد )رضازاده، 1382(. در واقع قطار شهري يک شبكه حمل ونقل 
ريلی است که در مسیر انحصاري خود )عمومًا زيرزمینی( با استفاده از نیروي برق دريافتی از ريل سوم يا کابل باال 
سري در حرکت است. سابقه حضور قطار شهري در عرصه حمل ونقل نسبتًا طوالنی است و به زمان شروع به کار 
قطار شهري لندن )1836 میالدي( باز می گردد. شبكه قطار شهري از نظر ساخت، پرهزينه ترين شبكه حمل ونقل 
عمومی است؛ اما داراي بیش ترين ظرفیت حمل مسافر است. ظرفیت باالي حمل ونقل مسافر، استفاده کارآمد از 
زمین، سرعت زياد، ايمنی، راحتی، هزينه مناسب و سازگاري با محیط زيست از مزاياي اين شبكه است )رضازاده و 
رادمند، 1384(. به لحاظ شهرسازي اين نوع شبكه داراي برتري هاي قابل توجهی مانند: آزاد نمودن کاربري هاي 
شهري از برخی کاربري هاي ناهمگون، کمک به سامان دهی ترکیب و نحوه قرار گرفتن کاربري هاي مختلف شهري 
در ارتباط با سازمان دهی فضا، ايجاد تنوع در منظر شهري، ايجاد همگونی در سیستم کاربري زمین، تقويت ساختار و 

استخوان بندي در کالبد فضايی و جلوگیري از خراب کردن بافت هاي با ارزش شهري است )زارع فر، 1393(.

جدول  3-4 عملكرد مترو تهران تا سال 1394 )حسینی م.، 1395(

1391139213931394واحدشرح

633664671717میلیون سفرکل سفرهای انجام شده

1.731.821.841.96میلیون سفر در روزمتوسط تعداد سفرهای روزانه

247241231239میلیون سفرتعداد سفرهای خط1

218203198201میلیون سفرتعداد سفرهای خط2

11930میلیون سفرتعداد سفرهای خط3

99148163174میلیون سفرتعداد سفرهای خط4

68717073میلیون سفرتعداد سفرهای خط5

818790101ايستگاهتعداد ايستگاه های کل مترو

140152152179کیلومترطول کل خطوط
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قطار شهري، روش موفق و نجات بخشی است که کشورهاي متعدد آن را آزموده و از مواهب ارزشمند آن بهره 
فراوان برده اند. شهرهاي بزرگ و پرجمعیت دنیا با استفاده از قطارهاي زيرزمینی و روزمینی توانسته اند نیاز به استفاده 
از خودرو شخصی در سفرهاي درون شهری را برطرف نموده، به گونه ای که ساکنان آن شهرهاي بزرگ و پرجمعیت 
نیازي به استفاده از خودرو شخصی در سفرهاي درون شهری احساس نمی کنند. اين چنین است که شهرهاي بزرگ تر 
و پرجمعیت تر از تهران، مشكل آزاردهنده ای به نام ترافیک ندارند؛ به طور کلی، چالش هاي زيست محیطی، معضل 
زندگی کالن شهر  جنبه هاي  ديگر  و  رفاه شهروندي  و  روان شناختی  مسائل  زمان،  مديريت  حمل ونقل، چگونگی 
تهران، توسعه قطار شهري را به گزينه ای راهبردي و جامع در بحث توسعه تهران تبديل کرده است. اين واقعیتی 
است که هم از جنبه علمی و نظري و هم بر اساس شواهد تجربی و استقبال روزافزون مردم به قطار شهري به 

اثبات رسیده است )زارع فر، 1393(. 

بهره برداری از خطوط مختلف مترو در تهران، استقبال روزافزون شهروندان و تأثیر انكارناپذير آن بر زندگی 
روزمره، هیچ ترديدی را در توسعه مترو تهران باقی نگذاشته است. در کالن شهرهای کشورهای پیشرفته ، همواره 
ديگر حمل ونقل مكمل  انواع  و  بوده  در شريان حمل ونقل عمومی شهری  و محوری  اساسی  نقشی  مترو ،  نقش 
شهری  مديريت  تصمیم گیران  همراهی  بدون  نیز  تهران  شهر  مورد  در  قاعده  اين  می باشند.  مترو  خدمت رسانی 
امكان تحقق نخواهد يافت. حمل ونقل ريلی ، يک وسیله ارتباطی پاک است که در فرآيند تولید و بهره برداری از آن، 
زيان های زيست محیطی به حداقل می رسد و از ظرفیت های نهفته شهر در زيرزمین استفاده می کند و ضمن کمک 
به کاهش آلودگی هوا، در کاهش مصرف سوخت و هزينه های عمومی و صرفه جويی در زمان  سفرهای شهری نیز 
نقش مؤثری دارد. مجموع اين هزينه ها رقم کالنی را شامل می گردد که احداث مترو نصیب جامعه خواهد نمود و 
در نهايت رفاه و رضايت مردم را تأمین می نمايد. در جدول 3-3 عملكرد و در جدول 3-5 وضعیت فیزيكی شبكه 

خطوط متروی تهران و حومه از سال 1391 تا سال 1394 ارائه گرديده است.

جدول  3-5 وضعیت فیزيكی شبكه خطوط بهره برداری شده )طول مسیر( و تعداد واگن )حسینی م.، 1395(

1391139213931394واحدشرح

42424248کیلومترخط1

26262626کیلومترخط2

7191937کیلومترخط3

22222225کیلومترخط4

43434343کیلومترخط5

140152152179کیلومترطول کل خطوط

805805861937دستگاهتعداد واگن يک طبق

216216230250دستگاهتعداد واگن دو طبقه

62666666دستگاهتعداد لوکوموتیو

1083108711571253دستگاهمجموع واگن و لوکوموتیو
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1-1-2-3.سناریویافزایش50درصدبرطولمسیرفعلیخطوطمترو

به  منظور ملموس تر شدن تأثیر فراوان مترو بر کاهش آلودگی هوا و کاهش هزينه ها، دو سناريو توسعه وضعیت 
مترو و تأثیرات آن بر پارامترهای حمل ونقلی، آلودگی و مصرف سوخت بررسی می شود. مجموع طول مسیر در حال 
بهره برداری شبكه مترو تهران تا انتهای سال 1394برابر 179 کیلومتر است که با کم کردن 43 کیلومتر خط 5 
تهران-کرج، طول مسیر درون شهری بالغ بر 136 کیلومتر است. احداث خط 6 با 38 کیلومتر و خط 7 با 30 کیلومتر 
طول جزو اولین برنامه های توسعه آتی شرکت مترو است؛ ازاين رو سناريوی افزايش 68 کیلومتر بر طول مسیر دور 
از دسترس نیست و تقريبًا معادل 50% افزودن به مسیر، ايستگاه و تجهیزات مورد نیاز است. با در نظر گرفتن تجربه 

موجود، فرض می گردد بهره برداری تقريبًا مشابه از خطوط جديد صورت می گیرد.

2-1-2-3.سناریویافزایشناوگانوکاهشسرفاصلهقطارهاتا2.5دقیقه

تعداد واگن و لوکوموتیوهای موجود مورد استفاده در شبكه مترو تهران در سال 94 حدود 1000 واگن است. 
مطابق جدول 3-6 سرفاصله متوسط يعنی فاصله زمانی متوسط هر قطار تا قطار بعدی حدود 5.2 دقیقه است؛ 
درحالی که طراحی شبكه فعلی، با صرف هزينه اندک جهت ارتقای سیگنالینگ ايمنی، ظرفیت کاهش سرفاصله 2 
دقیقه را دارد؛ ولی در جهت ضريب اطمینان در اين سناريو کاهش سرفاصله را تا 2.5 دقیقه فرض می کنیم. بنابراين 
با توجه به صرف شدن هزينه احداث خطوط در گذشته شامل احداث تونل و ريل گذاری، می توان به طور حدودی 
و با تقريب مناسب، تعداد واگن الزم جهت تأمین سرفاصله 2.5 دقیقه را با 2.08 برابر کردن ناوگان موجود يعنی 
رساندن به 2080 واگن به دست آورد؛ ازاين رو به خريد حدود 1080 واگن نیاز است. در صورت تأمین مالی خريد 
و ساخت واگن ها، اين سناريو نیز دور از دسترس به نظر نمی رسد. اين فرض با وعده دولت يازدهم مبنی بر تأمین 

1200 واگن برای متروی تهران و خط5 کاماًل تطابق دارد.

جدول  3-6 سرفاصله زمانی حرکت قطارها )دقیقه( )حسینی م. ، 1395(

139213931394واحدشرح

4.54.54.5دقیقهخط1

444دقیقهخط2

251515دقیقهخط3

666دقیقهخط4

777دقیقهخط5

4.74.95.2دقیقهمیانگین وزنی تهران
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2-2-3.توسعهاتوبوس

اتوبوس فعال بوده است که در  اتوبوس رانی تهران دارای 6353 دستگاه  مطابق جدول 3-7 در سال 1394 
221 خط روزانه با 2483 کیلومتر طول، 11 خط شبانه با 178 کیلومتر طول و 10 خط تندرو با 172 کیلومتر طول 

مشغول به کارند.

جدول  3-7 وضعیت سیستم اتوبوس رانی تهران تا سال 1394 )حسینی م. ، 1395(

1391139213931394واحدعنوان

2654256723221860دستگاهناوگان بخش عمومی و خدمات

3991406341014493دستگاهناوگان بخش خصوصی

6645663064236353دستگاهجمع ناوگان

298150173511دستگاهاتوبوس های اسقاط شده

7528117205دستگاهاتوبوس های خريداری شده

با توجه به عمر ناوگان اتوبوس رانی مطابق جدول 3-8، در مجموع ناوگان با سن باالی 8 سال در سال 94 
تعداد 3666 دستگاه اتوبوس می باشند. اين اتوبوس ها به تدريج کارايی خود را از دست داده و فرسوده و از رده خارج 
خواهند شد. برای خريد ناوگان به نظر می رسد حداقل تعداد الزم برای نوسازی ناوگان، همان تعداد 3666 اتوبوس 
باشد. با توجه به برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران و لزوم دستیابی به 9 هزار دستگاه اتوبوس در پايان برنامه 
)سال 1397( و نیز با توجه به آمار اتوبوس های اسقاطی سالیانه، فرض می شود 3666 اتوبوس جديد در عرض دو 
سال به 6353 اتوبوس فعلی اضافه شده و از مجموع 10019 اتوبوس، 1019 دستگاه در اين دو سال اسقاط گردند؛ 

بنابراين تعداد ناوگان به 9000 دستگاه اتوبوس افزايش می يابد.

جدول  3-8 طول عمر ناوگان اتوبوس رانی در سال 1394

جمعناوگانباالتراز15سالاز11تا15سالاز8تا10سالاز1تا7سالکمترازیکسال

20524822.3331.236976.353

3-2-3.توسعهتاکسی

تاکسي در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا، وسیله حمل ونقل عمومي محسوب نمی شود؛ ولی در تهران نزديک به 
22% از جابه جايی های روزانه به آن اختصاص دارد. تعداد ناوگان تاکسی رانی طی سال های 91 تا 94 تغییر نكرده 
و با تعداد 77949 ثابت مانده است و سالیانه تعدادی از اين خودرو نوسازی می گردد. با توجه به سن باالی ناوگان 
تاکسی رانی و وجود مدل های آلوده زايی چون تاکسی پیكان، نوسازی ناوگان و جايگزين نمودن گونه های آلوده و 

فرسوده با مدل های هیبريدی و کم آالينده، امری ضروری است.

با توجه به روند عدم افزايش ناوگان تاکسی رانی، به نظر می رسد اين سیاست ادامه داشته باشد. بنابراين تغییر در 
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جذب سفر در اين شیوه از حمل ونقل، به واسطه تغییر ظرفیت ناوگان محسوس نیست؛ ولی با در نظر گرفتن سهم 
تاکسی ها در تولید انواع آلودگی ها، نوسازی ناوگان در کاهش آلودگی هوا مؤثر خواهد بود.

جدول  3-9 عملكرد سازمان تاکسی رانی تا سال 1394

13931394واحدعنوان

77.94977.949دستگاهتعداد ناوگان

3244500دستگاهنوسازی سالیانه

1499.6- میلیون نفرجابه جايی سالیانه

4.11- میلیون نفرمتوسط جابه جايی روزانه

3-3.انتخابسناریوهایمحتمل

برخی سناريوهای محتمل در توسعه حمل ونقل عمومی که بر آلودگی هوای شهر مؤثر خواهند بود در جدول 
ارائه گرديده است؛ ولی به واسطه ظرفیت اين گزارش و نیز تأثیر بسزای افزايش خطوط و افزايش ناوگان، اين نوع 

سناريوها به طور دقیق، بررسی شده اند.

جدول  3-10 انواع سناريوهای بهبود حمل ونقل عمومی

وضعیتتغییرشیوهسفر

مترو

منتخباحداث خطوط جديد

منتخبافزايش ناوگان

-کاهش کرايه ها

اتوبوس رانی

منتخبافزايش خطوط و ناوگان

-نصب فیلتر دوده

-تبديل خطوط به اتوبوس برقی

-اتوبوس های گازسوز

-تبديل ناوگان فرسوده

-کاهش کرايه ها

تاکسی

-تاکسی هیبريدی

-تاکسی های گازسوز

-افزايش ناوگان ون

از نسبت های شیوه های مختلف حمل ونقل که در گزيده آمار سازمان حمل ونقل و ترافیک ارائه شده و در جدول 
3-11 درج گرديده جهت تخمین میزان جذب سفر از ساير روش ها، با افزايش ظرفیت يک روش استفاده شده است.
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جدول  3-11 سهم وسايل نقلیه در جابه جايی سفرهای روزانه شهر تهران

بدونتاکسیبدوناتوبوسبدونریلی1394واحدعنوان

51%50%49%40%درصدسهم سواری شخصی و ساير

23%23%-18%درصدسهم حمل ونقل ريلی در جابه جايی های درون شهری

26%-24%20%درصدسهم حمل ونقل با اتوبوس در جابه جايی های درون شهری

-28%27%22%درصدسهم حمل ونقل با تاکسی در جابه جايی های درون شهری

78%80%82%100%درصدمجموع

4-3.محاسبههزینههایتحققهرسناریو

1-4-3.سناریویافزایش50درصدبرطولمسیرفعلیخطوطمترو

به واسطه تأمین هزينه های توسعه مترو مشترکًا به وسیله دولت و شهرداری و عدم توافقات گذشته مابین، گزارش 
قابل استناد مورد توافقی به عنوان مرجع تعیین هزينه احداث خطوط مترو موجود نیست. بررسی موارد مشابه جهانی 
نیز مقادير بسیار متغیری را نشان می دهد؛ ولی از اظهارات اخیر مسئوالن مربوطه می توان هزينه احداث هر کیلومتر 
از خطوط مترو به همراه بناهای فنی مورد نیاز و نیز تأمین قطارهای مورد نیاز )يک قطار به ازای هر کیلومتر( را هزار 
میلیارد ريال فرض کرد. بنابراين هزينه احداث 68 کیلومتر خط جديد و تحقق سناريوی اول برابر 68000 میلیارد 

ريال برآورد می گردد. فرض می کنیم که کرايه های دريافتی، هزينه های راهبری سیستم را تأمین نمايد.

2-4-3.سناریویافزایشناوگانوکاهشسرفاصلهقطارهاتا2.5دقیقه

تعداد واگن های موجود در حال بهره برداری يا تعمیر ناوگان حدود 1000 واگن بوده و جهت کاهش سرفاصله ها 
تا 2.5 دقیقه نیاز به خريد 1080 واگن ديگر است. قیمت خريد و يا ساخت هر واگن به طور تقريبی 800.000 دالر 
برآورد می گردد. بنابراين جهت خريد واگن های جديد مبلغ 32.800 میلیارد ريال مورد نیاز است. از ساير هزينه ها 
که  می کنیم  فرض  می گردد.  نظر  واگن صرف  خريد  هزينه  مقابل  در  کمتر  بسیار  وزن  و  محدود  تأثیر  به واسطه 

کرايه های دريافتی، هزينه های راهبری سیستم را تأمین نمايد.

3-4-3.سناریویافزایشناوگاناتوبوسرانیتا9000دستگاه

هزينه خريد هر دستگاه اتوبوس در حدود 450 تا 500 میلیون تومان است که حد باالی 500 میلیون تومان 
اتوبوس، حذف  تأمین 3666  بنابراين جهت  از ساير هزينه ها صرف نظر می گردد.  و  در محاسبات لحاظ گرديده 
اسقاطی ها و داشتن 9000 دستگاه اتوبوس، مبلغ 1833 میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است. فرض می کنیم که 

کرايه های دريافتی، هزينه های راهبری اتوبوس رانی را تأمین نمايد.
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فصل4:بررسیومقایسهاجرایسناریوهایانتخابیدرکاهشآلودگی

1-4.فرضیاتمحاسبات

در محاسبات ارائه شده تنها هزينه های صرفه جويی شده ناشی از کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید - 1
آلودگی محاسبه شد و از ساير صرفه جويی ها ازجمله اتالف وقت مسافران، کاهش آلودگی ناشی از روانی 

ترافیک معابر؛ خسارات تصادفات و تعمیر و نگهداری معابر در جهت ضريب اطمینان صرف نظر گرديد.

قیمت واقعی بنزين يكی از ابهاماتی است که مقدار آن چندان مشخص و قابل حصول نیست. هزينه های - 2
ناپیدای مراحل مختلف تهیه و توزيع بنزين تا رساندن آن به خودروها به قدری است که وزير محترم نفت در 
سال 92 هزينه تمام شده بنزين را 3000 تومان به ازای هر لیتر عنوان نمودند.1 با جستجوهايی که انجام 
شد، قیمت بنزين فوب خلیج فارس2 به دست آمد. اين قیمت در ماه های مختلف متفاوت است و از قیمت 
نفت متأثر می گردد و حتی تا 15000 ريال هم رسیده است. در نهايت با در نظر گرفتن ساختار دولتی تولید 

و توزيع بنزين و احتساب سود جايگاه داران، قیمت هر لیتر بنزين 20000 ريال در نظر گرفته شد.

تردد - 3 در  محدوديت  سیاست های  اعمال  فرض  با  آن،  در  تسهیالت  ايجاد  و  عمومی  حمل ونقل  توسعه 
خودروهای شخصی و در نتیجه ، انتقال بخشی از اين سفرها به حمل ونقل عمومی است که باعث کاهش 

مصرف سوخت و آلودگی هوا می شود. 

در محاسبات میزان هزينه های خارجی آلودگی هوا، تنها پنج آالينده شاخص و CO2 لحاظ گرديده و از - 4
ساير آلودگی ها در جهت ضريب اطمینان صرفه نظر شده است.

مطمئنًا تغییر در تعداد ناوگان و يا خطوط به شیوه سفر حمل ونقل عمومی، بر کل شبكه معابر شهر ازجمله - 5
تقاضای سفر، تراکم عبور، سرعت ها و حتی مسیرهای انتخابی تأثیر می گذارد و بررسی هريک از اين موارد 
به وسیله مدل سازی و نیز جمع آوری داده های فراوان میسر است؛ ولی اعمال محدوديت های تردد آتی که 
از طرف تصمیم گیران اعمال می گردد، چنان میسر نیست. بنابراين مدل سازی نیز وضعیت آينده را به  طور 
کامل نشان نمی دهد. همچنین جمع آوری کلیه داده ها و نیز اجرای مدل، خود مستلزم صرف هزينه هايی 
است که با اشل تهیه اين گزارش سنخیت ندارد؛ بنابراين ناگزير تغییرات ايجاد شده در ساير شیوه ها، با 
اعمال يک سناريو، به  صورت تجربی و فرضی و يا متناسب با وضعیت موجود و يا منطبق بر برنامه های 

آينده در نظر گرفته شده است.

1- http://fararu.com/fa/news/160523/زنگنه-قیمت-واقعی-بنزين-3000-تومان-است 
2- http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=gasoline&currency=irr&commodity=gasoline
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2-4.سناریویافزایش50درصدبرطولمسیرفعلیخطوطمترو

1-2-4.بررسیکاهشمیزانترددها

تعداد سفرهای انجام شده در سال 1394 در خطوط يک تا چهار برابر 644 میلیون سفر بوده که با تقسیم نمودن 
بر مجموع طول اين خطوط يعنی 136 کیلومتر در آن سال، تعداد سفر در هر روز به ازای هر کیلومتر حدوداً 13000 
سفر به دست می آيد؛ ازاين رو با فرض بهره برداری مشابه از خطوط و ايجاد محدوديت در استفاده از خودروهای 
شخصی، با افزايش 50 درصد بر طول مسیر فعلی يعنی احداث 68 کیلومتر جديد، افزايشی به میزان 884000 مسافر 

مترو در روز پیش بینی می گردد. 

حال با توجه به سهم حدود 40% خودروهای شخصی در جابه جايی های شهری و 49% آن بدون حمل ونقلهای 
ريلی، با فرض کم شدن 49% از سفرهای درون شهری با خودروهای شخصی، تعداد 433000 مسافر از استفاده کنندگان 
خودروهای شخصی کاسته شده و با توجه به متوسط طول هر سفر که برابر 10 کیلومتر در شهر تهران است، به طور 
متوسط با اجرای اين سناريو، 4.33 میلیون کیلومتر از طول سفرهای شهری با خودروهای سواری کاسته خواهد شد. 
تعداد 433000 مسافر نیز از ساير شیوه های حرکتی چون تاکسی و اتوبوس کاسته خواهد شد که در جهت ضريب 
اطمینان فرض می شود تعداد آن وسايل نقلیه و در نتیجه، مصرف سوخت و تولید آلودگی آن ها ثابت باشد و در 

عوض خدمات رسانی و راحتی استفاده از آن ها، به واسطه خلوت تر شدن، باال رود.

2-2-4.محاسبهمیزانکاهشتولیدآلودگیومصرفسوخت

در جدول 4-1 با توجه به مطالب ارائه شده در بخش قبل، محاسبه پارامترهای اقتصادی اجرای سناريوی اول 
قابل کنترل است.

جدول  4-1 محاسبه پارامترهای اقتصادی در سناريوی اول )اضافه شدن 50 درصد به طول مسیر مترو(

مقدارواحدآیتمردیف

68.000 میلیارد ريال هزينه اجرا1

4.33میلیون کیلومتر در روزکل کیلومتر پیمايش کاسته شده سواری ها2

64 تن در روز کاهش تولید روزانه انواع آلودگی از سواری ها3

2.0 میلیارد ريال در روزصرفه جويی ناشی از کاهش تولید انواع آلودگی در سناريو4

0.58میلیون لیتر در روزمیزان متوسط کاهش مصرف روزانه بنزين5

11.5 میلیارد ريال در روزصرفه جويی ناشی از کاهش مصرف بنزين در سناريو6

13.5 میلیارد ريال در روزصرفه جويی نهايی اجرای سناريو7

13.78 سال دوره بازگشت سرمايه برای سناريوی اول8



43 اثراتتوسعهحملونقلعمومیبرکاهشآلودگیهواازنگاهشاخصها

3-2-4.محاسبهصرفهجوییهایحاصلودورهبازگشتسرمایه

همان گونه که در جدول 1-4 مشاهده می شود مجموع صرفه جويی اقتصادی ناشی از کاهش تولید انواع آلودگی 
و کاهش مصرف سوخت در اين سناريو روزانه بالغ بر 13.5میلیارد ريال برآورد می گردد که با در نظر گرفتن هزينه 

اولیه اجرای طرح يعنی 68 هزار میلیارد ريال، دوره بازگشت سرمايه قريب به 14 سال می گردد.

3-4.سناریویافزایشناوگانوکاهشسرفاصلهقطارهاتا2.5دقیقه

1-3-4.بررسیکاهشمیزانترددها

تعداد سفرهای انجام شده در سال 1394 در خطوط يک تا چهار برابر 644 میلیون سفر بوده که با تقسیم نمودن 
بر تعداد روزهای سال، میانگین تعداد سفرهای روزانه در اين سال برابر 1.96 میلیون سفر در روز است. با توجه به 
سناريوی دو برابر کردن تعداد قطارهای موجود و با توجه به اشباع شدن خطوط مطابق تجربه، همین میزان سفر در 

اين سناريو از ساير شیوه های حرکتی جذب خواهد شد.

احتساب حمل ونقل  )بدون  جابه جايی های شهری  در  خودروهای شخصی  به سهم حدود %49  توجه  با  حال 
ريلی(، با فرض کم شدن 49% از سفرهای جذب شده درون شهری از خودروهای شخصی، تعداد 960.000 مسافر 
از استفاده کنندگان خودروهای شخصی کاسته شده و با توجه به متوسط طول هر سفر که برابر 10 کیلومتر در شهر 
تهران است، به طور متوسط با اجرای اين سناريو، 9.6 میلیون کیلومتر از طول سفرهای شهری با خودروهای سواری 
کاسته خواهد شد. تعداد 1.000.000 مسافر نیز از ساير شیوه های حرکتی چون تاکسی و اتوبوس کاسته خواهد شد 
که در جهت ضريب اطمینان فرض می شود تعداد آن وسايل نقلیه و درنتیجه مصرف سوخت و تولید آلودگی آن ها 

ثابت باشد و در عوض خدمات رسانی و راحتی استفاده از آن ها، به واسطه خلوتی باال رود.

2-3-4.محاسبهمیزانکاهشتولیدآلودگیومصرفسوخت

در جدول 4-2 با توجه به مطالب ارائه شده در بخش قبل، محاسبه پارامترهای اقتصادی اجرای سناريوی دوم 
قابل کنترل است.

جدول  4-2 محاسبه پارامترهای اقتصادی در سناريوی دوم )متوسط سرفاصله خطوط فعلی 2.5 دقیقه شود(

مقدارواحدآیتمردیف

32.800 میلیارد ريال هزينه اجرا1

9.6میلیون کیلومتر در روزکل کیلومتر پیمايش کاسته شده سواری ها2

142 تن در روز کاهش تولید روزانه انواع آلودگی3

4.4 میلیارد ريال در روزصرفه جويی ناشی از کاهش تولید انواع آلودگی در سناريو4

1.28میلیون لیتر در روزمیزان متوسط کاهش مصرف روزانه بنزين5

25.6 میلیارد ريال در روزصرفه جويی ناشی از کاهش مصرف بنزين در سناريو6

30.0 میلیارد ريال در روزصرفه جويی نهايی اجرای سناريو7

3.00 سال دوره بازگشت سرمايه برای سناريوی دوم8
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3-3-4.محاسبهصرفهجوییهایحاصلودورهبازگشتسرمایه

همان گونه که در جدول 2-4 مشاهده می شود مجموع صرفه جويی اقتصادی ناشی از کاهش تولید انواع آلودگی 
و کاهش مصرف سوخت در اين سناريو روزانه بالغ بر 25.6 میلیارد ريال برآورد می گردد که با در نظر گرفتن هزينه 

اولیه اجرای طرح يعنی 32 هزار و 800 میلیارد ريال، دوره بازگشت سرمايه حدود 3 سال می گردد.

4-4.سناریویافزایشناوگاناتوبوسرانیتا9000دستگاه

1-4-4.بررسیکاهشمیزانترددها

تعداد جابه جايی های انجام شده در سال 1394 از طريق اتوبوس رانی برابر 1299 میلیون جابه جايی بوده که با 
تقسیم نمودن بر تعداد روزهای سال، میانگین تعداد جابه جايی های روزانه در اين سال برابر 3.56 میلیون جابه جايی 
در روز است. با توجه به سناريوی افزايش 3666 اتوبوس بر ناوگان موجود 6353 اتوبوس سال 94 و رسیدن به 
9000 دستگاه و با توجه به اشباع شدن خطوط مطابق تجربه و ادامه روند موجود، جابه جايی های انجام شده از طريق 
اتوبوس رانی به نسبت 9000 به 6353 افزايش خواهد يافت. بنابراين 3.56 میلیون جابه جايی روزانه انجام شده، در 
1.42 ضرب شده و جابه جايی های روزانه از طريق اتوبوس رانی به 5 میلیون جابه جايی افزايش می يابد؛ يعنی روزانه 

ظرفیت اتوبوس رانی 1.48 میلیون سفر افزايش می يابد.

جدول  4-3 تعداد مسافر جابه جا شده ساالنه اتوبوس رانی تا سال 1394

1391139213931394واحدعنوان

476540511483میلیون جابه جايیعمومی

594660699744میلیون جابه جايیخصوصی

80898372میلیون جابه جايیمینی بوس رانی

1.1501.2891.2931.299میلیون جابه جايیمجموع

3.153.533.543.56میلیون در روزمتوسط جابه جايی روزانه

حال با توجه به سهم حدود 50% خودروهای شخصی در جابه جايی های شهری )بدون احتساب اتوبوس رانی(، 
از  مسافر   780.000 تعداد  شخصی،  خودروهای  از  درون شهری  شده  جذب  سفرهای  از   %50 کم شدن  فرض  با 
استفاده کنندگان خودروهای شخصی کاسته شده و با توجه به متوسط طول هر سفر که برابر 10 کیلومتر در شهر 
تهران است، به طور متوسط با اجرای اين سناريو، 7.8میلیون کیلومتر از طول سفرهای شهری با خودروهای سواری 
کاسته خواهد شد. تعداد 780.000 جابه جايی نیز از ساير شیوه های حرکتی چون تاکسی و ريلی کاسته خواهد شد 
که در جهت ضريب اطمینان فرض می شود تعداد آن وسايل نقلیه ثابت باشد و در عوض خدمات رسانی و راحتی 

استفاده از آن ها، به واسطه خلوتی باال رود.
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2-4-4.محاسبهمیزانکاهشتولیدآلودگیومصرفسوخت

در جدول 4-4 با توجه به مطالب ارائه شده در بخش قبل، محاسبه پارامترهای اقتصادی اجرای سناريوی سوم 
قابل کنترل است.

جدول  4-4 محاسبه پارامترهای اقتصادی در سناريوی سوم )9000 دستگاه اتوبوس(

مقدارواحدآیتمردیف

18.330 میلیارد ريال هزينه اجرا1

7.8میلیون کیلومتر در روزکل کیلومتر پیمايش کاسته شده سواری ها2

115 تن در روز کاهش تولید روزانه انواع آلودگی3

3.6 میلیارد ريال در روزصرفه جويی ناشی از کاهش تولید انواع آلودگی در سناريو4

1.04میلیون لیتر در روزمیزان متوسط کاهش مصرف روزانه بنزين5

20.8 میلیارد ريال در روزصرفه جويی ناشی از کاهش مصرف بنزين در سناريو6

24.3 میلیارد ريال در روزصرفه جويی نهايی اجرای سناريو7

2.06 سال دوره بازگشت سرمايه برای سناريوی سوم8

3-4-4.محاسبهصرفهجوییهایحاصلودورهبازگشتسرمایه

همان گونه که در جدول 4-4 مشاهده می شود مجموع صرفه جويی اقتصادی ناشی از کاهش تولید انواع آلودگی 
و کاهش مصرف سوخت در اين سناريو روزانه بالغ بر 24.3 میلیارد ريال برآورد می گردد که در نظر گرفتن هزينه 

اولیه اجرای طرح يعنی 18 هزار و 330 میلیارد ريال، دوره بازگشت سرمايه حدود 2 سال می گردد.

5-4.مقایسهسهسناریوانتخابی

با نگاهی متفاوت از آنچه بیان گرديد و جهت مقايسه سه سناريوی ارائه شده، می توان تغییرات قابل اعمال در 
ظرفیت هريک از شیوه های سفر و به تبع آن تغییرات در کاهش استفاده از خودروهای شخصی و کاهش آلودگی 
و مصرف سوخت را با سرمايه گذاری واحد در هر يک از شیوه ها محاسبه نمود و نتايج را مقايسه کرد؛ برای مثال 
کمک معادل يک میلیارد دالری دولت به شهرداری در جهت افزايش ظرفیت حمل ونقل عمومی به واسطه وجود 
سهم قانونی دولت در اين عرصه محتمل است، هر چند در سال های اخیر اين امر تحقق نیافته است. يک میلیارد 

دالر با قیمت دالر فعلی )تقريبًا 38000 ريال به ازای در دالر( معادل 38000 میلیارد ريال است. 

1-5-4.سناریویافزایشخطوطمترو

با توجه به هزينه متوسط 1000 میلیارد ريالی توسعه هر کیلومتر خطوط مترو به همراه تجهیزات الزم، با صرف 
بودجه 38000 میلیارد ريالی، 38 کیلومتر بر خطوط موجود اضافه می گردد؛ تعداد سفر در هر روز به ازای هر کیلومتر 
حدوداً 13000 سفر است. بنابراين افزايشی به میزان 494000 سفر مترو در روز پیش بینی می گردد. حال با توجه به 
سهم حدود 49% خودروهای شخصی در جابه جايی های شهری )بدون حمل ونقلهای ريلی(، با اعمال محدوديت های 
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تردد، تعداد 240000 مسافر از استفاده کنندگان خودروهای شخصی کاسته شده و با توجه به متوسط طول هر سفر 
که برابر 10 کیلومتر در شهر تهران است، به طور متوسط با اجرای اين سناريو، 2.4 میلیون کیلومتر از طول سفرهای 

شهری با خودروهای سواری کاسته خواهد شد. 

2-5-4.سناریویافزایشناوگانمترو

قیمت خريد و يا ساخت هر واگن به طور تقريبی 800.000 دالر برآورد می گردد. بنابراين با يک میلیارد دالر 
بودجه، 1250 واگن مترو قابل تأمین است. تعداد واگن های موجود در حال بهره برداری ناوگان حدود 1000 واگن 
بوده، بنابراين با افزايش واگن های جديد و رسیدن به تعداد 2250 واگن، ظرفیت مترو 2.25 برابر خواهد شده و 
سرفاصله قطارها کمتر از 2 دقیقه باقی خواهد ماند. میانگین تعداد سفرهای روزانه در سال 94 برابر 1.96 میلیون 
سفر در روز بوده است؛ با توجه به سناريوی افزايش 2.25 برابری ظرفیت ناوگان، با توجه به اشباع شدن خطوط 
مطابق تجربه، به میزان 2.45 میلیون سفر در اين سناريو از ساير شیوه های حرکتی جذب خواهد شد. حال با توجه به 
سهم حدود 49% خودروهای شخصی در جابه جايی های شهری )بدون احتساب حمل ونقل ريلی(، با فرض کم شدن 
استفاده کنندگان  از  مسافر   1.200.000 تعداد  شخصی،  خودروهای  از  درون شهری  شده  جذب  سفرهای  از   %49
خودروهای شخصی کاسته شده و با توجه به متوسط طول هر سفر که برابر 10 کیلومتر در شهر تهران است، به طور 
متوسط با اجرای اين سناريو، 12 میلیون کیلومتر از طول سفرهای شهری با خودروهای سواری کاسته خواهد شد.

3-5-4.سناریویافزایشناوگاناتوبوسرانی

هزينه خريد هر دستگاه اتوبوس 500 میلیون تومان در محاسبات لحاظ گرديده است. بنابراين با 3800 میلیارد 
تومان، تعداد 7600 دستگاه اتوبوس قابل خريداری است. فرض می شود 7600 اتوبوس جديد در طول دو سال به 
6353 اتوبوس فعلی اضافه شده و از مجموع 13953 اتوبوس 1953 دستگاه در اين دو سال اسقاط گردند؛ بنابراين 
تعداد ناوگان به 12000 دستگاه اتوبوس افزايش می يابد. فرض می کنیم که کرايه های دريافتی، هزينه های راهبری 

اتوبوس رانی را تأمین نمايد.

میانگین تعداد جابه جايی های روزانه در سال 94 برابر 3.56 میلیون جابه جايی در روز است. با توجه به سناريوی 
افزايش 7600 اتوبوس بر ناوگان موجود 6353 اتوبوس سال 94 و رسیدن به 12000 دستگاه و با توجه به اشباع 
شدن خطوط مطابق تجربه و ادامه روند موجود، جابه جايی های انجام شده از طريق اتوبوس رانی به نسبت 12000 به 
6353 افزايش خواهد يافت. بنابراين 3.56 میلیون جابه جايی روزانه انجام شده، در 1.89 ضرب شده و جابه جايی های 
روزانه از طريق اتوبوس رانی به 6.7 میلیون جابه جايی افزايش می يابد؛ يعنی روزانه ظرفیت اتوبوس رانی 3.16 میلیون 
سفر افزايش می يابد. حال با توجه به سهم حدود 50% خودروهای شخصی در جابه جايی های شهری )بدون احتساب 
اتوبوس رانی(، با فرض کم شدن 50% از سفرهای جذب شده درون شهری از خودروهای شخصی، تعداد 1.580.000 
مسافر از استفاده کنندگان خودروهای شخصی کاسته شده و با توجه به متوسط طول هر سفر که برابر 10 کیلومتر در 
شهر تهران است، به طور متوسط با اجرای اين سناريو، 15.8 میلیون کیلومتر از طول سفرهای شهری با خودروهای 

سواری کاسته خواهد شد. 
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4-5-4.جمعبندیسهسناریو

سه  هر  اجرای  اقتصادی  پارامترهای  محاسبه  قبل،  بخش  در  شده  ارائه  مطالب  به  توجه  با   5-4 جدول  در 
سناريو با بودجه يكسان قابل کنترل است. همان گونه که مشاهده می شود سرمايه گذاری در افزايش ناوگان مترو و 
اتوبوس رانی، نتايج تقريبًا مشابهی داشته و به نسبت افزايش خطوط مترو دارای صرفه جويی باالتر و دوره بازگشت 
سرمايه کمتری خواهند بود؛ ولی با توجه به وضعیت بحراني شبكه معابر شهر تهران و نیز ساختار شبكه اتوبوس رانی 
که اکثر خطوط آن در قسمت زيادي از مسیر خود داراي مسیر مشترک با ساير وسايل نقلیه است و با توجه به 
غیرممكن بودن تأمین خطوط ويژه در بسیاري از معابر، افزايش خطوط اتوبوس رانی، توأم با افزايش ترافیک شهری 
و باال رفتن زمان اتالفی در سفرها و نیز افزايش مصرف سوخت به واسطه کاهش متوسط سرعت شبكه است که 

محاسبه دقیق آن مستلزم مدل سازی شرايط است و از ظرفیت اين گزارش خارج است. 

جدول  4-5 پارامترهای اقتصادی سه سناريو با فرض تحقق بودجه يک میلیارد دالری

توسعهخطوطواحدآیتمردیف
مترو

افزایشناوگان
مترو

افزایشناوگان
اتوبوسرانی

38.00038.00038.000میلیارد ريالهزينه اجرا1

2.412.015.8میلیون کیلومتر در روزکل کیلومتر پیمايش کاسته شده سواری ها2

35177233تن در روزکاهش تولید روزانه انواع آلودگی3

مجموع صرفه جويی ناشی از کاهش تولید انواع آلودگی 4
1.15.51.9میلیارد ريالدر سناريو

0.321.602.11میلیون لیترمیزان متوسط کاهش مصرف روزانه بنزين5

6.432.042.1میلیارد ريالصرفه جويی ناشی از کاهش مصرف بنزين در سناريو6

7.537.544.0میلیارد ريالصرفه جويی نهايی اجرای سناريو7

13.902.782.37سالدوره بازگشت سرمايه برای هر سناريو8
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نتیجهگیری

مسائل آلودگی هوا و ترافیک، دو معضل اصلی شهر تهران می باشند. تجربه در تهران و ساير شهرهای بزرگ 
نشان داده است که توسعه بزرگراهی، جهت بهبود اين دو پديده، تنها به طور موقت ثمربخش بوده و پس از مدتی 
منجر به افزايش جذابیت اين شیوه  حرکتی شده و جذب سفر ايجاد شده، ترافیک و آلودگی جديد ايجاد می نمايد؛ 
ايجاد  و  عمومی  از حمل ونقل  استفاده  تسهیالت  افزايش  و  توسعه  جمله  از  ديگر  راه حل های  دنبال  به  بايد  پس 

محدوديت هم زمان در استفاده از خودروهای شخصی بود. 

مطابق نتايج اين مطالعه در بررسی سناريوهای محتمل توسعه و افزايش ظرفیت حمل ونقل همگاني، انجام 
سناريوی افزايش 50 درصد بر طول مسیر فعلی خطوط مترو با صرف هزينه 68000 میلیارد ريال میسر بوده و 
مجموع صرفه جويی اقتصادی ناشی از کاهش تولید انواع آلودگی و کاهش مصرف سوخت در اين سناريو روزانه بالغ 
بر 13.5میلیارد ريال برآورد می گردد که با در نظر گرفتن هزينه اولیه اجرای طرح، دوره بازگشت سرمايه قريب به 
14 سال می گردد. سناريوی افزايش ناوگان و کاهش سرفاصله قطارها تا 2.5 دقیقه با صرف هزينه 32800 میلیارد 
ريال مقدور است. مجموع صرفه جويی اقتصادی در اين سناريو روزانه بالغ بر 25.6 میلیارد ريال برآورد می گردد که با 
در نظر گرفتن هزينه اولیه اجرای طرح، دوره بازگشت سرمايه حدود 3 سال می گردد. سناريوی بعدی افزايش ناوگان 
اتوبوس رانی تا 9000 دستگاه است که با صرف هزينه 18330 میلیارد ريال محقق می گردد. مجموع صرفه جويی 

اقتصادی در اين سناريو روزانه بالغ بر 24.3 میلیارد ريال و  دوره بازگشت سرمايه حدود 2 سال برآورد می گردد.

جهت مقايسه سه سناريوی ارائه شده در شرايط يكسان، تغییرات قابل اعمال در ظرفیت هريک از شیوه های سفر 
و به تبع آن تغییرات در کاهش استفاده از خودروهای شخصی و کاهش آلودگی و مصرف سوخت، با سرمايه گذاری 
يكسان يک میلیارد دالری در هر يک از شیوه های فوق بررسی و مقايسه گرديد. مطابق نتايج و جداول ارائه شده در 
گزارش، سرمايه گذاری در افزايش ناوگان مترو و اتوبوس رانی، نتايج تقريبًا مشابهی از نظر بازگشت سرمايه داشتند.

در اين مطالعه از میان راه کارهای متنوع توسعه حمل ونقل همگانی شهری در تهران، راه کارهای افزايش خطوط 
و ناوگان برای مترو و اتوبوس رانی از نگاه شاخص های مرتبط به آلودگی هوا و مصرف سوخت بررسی گرديد و با 
توجه به محاسبات ارائه شده، بهترين گزينه توسعه حمل ونقل عمومی در تهران از نظر کاهش آلودگی هوا و بازگشت 

سرمايه، افزايش ناوگان اتوبوس رانی و افزايش ناوگان مترو پیشنهاد گرديد.



49 اثراتتوسعهحملونقلعمومیبرکاهشآلودگیهواازنگاهشاخصها

مراجع

اسدی. م. )1387(. هزينه خسارات آلودگي هوا و ضرورت اجراي مالیات سبز. فصل نامه تخصصی مالیات، 234-199.- 1

افندی زاده، ش. و پورتیموری، م. )1384(. بررسي نقش توسعه سیستم حمل ونقل همگاني. موسسه مطالعاتي زيست محیط پاک.- 2

Tarrahan Parseh Transportation Research Institute TPTRI. )1391(. مطالعه و - 3 پارسه  پژوهشكده حمل ونقل طراحان 
تعیین نظام محاسبه تعرفه بهینه و متناسب عوارض مالكیت خودرو در تهران بزرگ. تهران: مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهرداری 

تهران.

ترکیان، ا. و نعمت پور، ک. )1380(. مهندسي کنترل آلودگي هوا جلد اول. تهران: دانشگاه صنايع و معادن ايران.- 4

تهران، م. م. )1394(. گزارش وضعیت محیط زيست شهر تهران )SoE(. تهران: مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران.- 5

جمعی از پژوهشگران. )1394(. آلودگی هوا و سالمت. تهران: موسسه نشر شهر.- 6

جمعی از پژوهشگران. )1395(. آلودگی هوا و سالمت. تهران: شرکت کنترل کیفیت هوا.- 7

حسن شاهی، م.، و نیكوبخت، ز. )1393(. رابطه علّیت بین رشد اقتصادی و آلودگی هوا. اقتصاد منابع طبیعی، 101-87.- 8

حسنلو، س.، خلیلیان، ص.، و امیرنژاد، ح. )1391(. بررسی روش های اقتصادی کنترل و کاهش آلودگی. AQM2012 )ص. 1203(. - 9
.Tehran: AQCC

10 -http://air.tehran.ir بازيابی از )AQCC( .News .)1395( .حسینی، س

خشايی پور، م.، يزدان پناه، ح.، عابدينی، م.، و بابايی، ش. )1391(. تعیین هزينه سفر با هر يک از مدهاي حمل ونقل در شهر تهران. - 11
تهران: معاونت و سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران.

زارع فر، ر. )1393(. بررسی تأثیر حمل ونقل عمومی قطار شهری بر کاهش آلودگی هوا، سوخت و ترافیک شهر . 5.- 12

زارع، م.، گودرزی، غ.، و کرمانی، م. )1392(. کمی سازی مرگ های تنفسی و قلبی عروقی منتسب به آالينده PM10 موجود در هوای - 13
شهر شیراز در سال 1390 با استفاده از مدل Air Q. دومین همايش ملی مديريت آلودگی هوا و صدا. تهران.

سیف، آ.، جنیدي جعفري، ا.، و رضايی، ر. )1385(. برآورد تعداد مرگ های قلبی و تنفسی منتسب به آلودگی هواي شهر تهران بر - 14
حسب ذرات.

شاهسونی، ع. )1393(. کمی سازی و مقايسه اثرات بهداشتی آلودگی هوای شهرهای استان تهران، شیراز، اهواز، اصفهان، اراک، - 15
تبريز، مشهد، ايالم در سال های 1393-1392و ارائه راه کار جهت کاهش پیامدهای بهداشتی. تهران: دانشگاه علوم پزشكي شهید 

بهشتي.

شرکت کنترل کیفیت هوا. )1394(. گزارش ساالنه کیفیت هوای تهران در سال 1393. تهران: مرکز چاپ نشر شهر.- 16

17 -http://air.tehran.ir شرکت کنترل کیفیت هوا. )1393، 05 20(. کتابچه سؤاالت متداول آلودگی هوا. بازيابی از

شريفی، ح.، يونسی، و.، دبیر، ب.، برومندی، پ.، و آخرتی، ع. )1393(. بررسی تأثیر سناريوهای مختلف کاهنده ی آلودگی هوای - 18
.Tehran: AQCC .)1253 .ص( WRF-CAMx. AQM2015 شهر تهران با استفاده از مدل ترکیبی

شعاعی، ض. )1394(. طوفان تهران حادثه طبیعی يا مشكل نیازمند اقدام؟. تهران.- 19

شهبازی، ح.، و سايرين. )1394(. سیاهه انتشار آاليندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392. تهران: شرکت کنترل کیفیت هوا.- 20

شهبازی، ح.، بابايی، م.، افشین، ح.، و حسینی، و. )1394(. سیاهه انتشار آاليندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392 - جلد دوم: - 21
منابع متحرک. شماره گزارش U(/03/04/94/QM(/02: شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران.

شورای اسالمی شهر، ت. )1390، 6(. مصوبات شورای اسالمی شهر. پیشنهاد به مجلس شورای اسالمی و دولت جهت تدوين - 22
برنامه جامع پايش و مقابله با پديده گردوغبار )ريزگردها( در شهر تهران، ص. جلسه 399.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران50

23 - SO2 و NOx ،CO2 عباس شاکری، میرحسین موسوی، و قادر صفرزاده. )1392(. برآورد قیمت سايه ای آالينده هاي زيست محیطی
در بخش حمل ونقل. تهران: پژوهش نامه حمل ونقل ، سال يازدهم، شماره 2.

24 - SO2 و NOx ،CO2 عباس شاکری، میرحسین موسوی، و قادر صفرزاده. )1392(. برآورد قیمت سايه ای آالينده هاي زيست محیطی
در بخش حمل ونقل. تهران: پژوهش نامه حمل ونقل ، سال يازدهم، شماره 2.

عمارلويی، ع.، و جنیدی جعفری، ا. )1394(. برآورد پیامدهای بهداشتی منتسب به PM10 ناشی از طوفان های گردوغبار در شهر - 25
ايالم، 92-91. مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی کردستان، بیستم، 61-51.

غالمپور، ا.، نبی زاده، ر.، و حسنوند، م. )1393(. بررسی تغییرات غلظت ذرات معلق هوای آزاد و ارزيابی اثرات بهداشتی منتسب - 26
به آن ها در شهر تبريز. مجله سالمت و محیط، فصل نامه  علمي پژوهشي انجمن علمي بهداشت محیط ايران، 7)4(، 556-541.

فشكی، م. )1394(. مطالعه و بررسی ارتباط آلودگی هوا با مرگ و میر جمعیت شهر تهران در سال AQM2016 .1393 )ص. 1362(. - 27
.Tehran: AQCC

کاظم ندافی، و صادق حسنوند. )1393-1389(. گزارش کمی سازی اثرات بهداشتی آلودگی هوای شهر تهران. تهران: پژوهشكده - 28
محیط زيست دانشگاه علوم پزشكی تهران.

گراوندی، س.، محمدی، م.، و گودرزی، غ. )1393(. اثرات بهداشتي تماس با ذرات معلق کمتر از 10 میكرون در اهواز. مجله علمي - 29
دانشگاه علوم پزشكي قزوين، 18)5(، 36-28.

30 - AIR Q با استفاده از مدل PM10 گودرزی، غ. )1389(. مقايسه مرگ های تنفسی و سال های عمرازدست رفته منتسب به آالينده
در نیمه غربی ايران اهواز - بوشهر - کرمانشاه. دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز. اهواز.

گودينی، ح. )1392(. بررسی ارتباط غلظت ريزگردها و بار مراجعه بیماران تنفسی و قلبی به بیمارستان هاي شهرکرمانشاه در سال - 31
1390. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه، سال هفدهم)شماره هفتم(، 448-442.

مازيار حسینی. )1395(. گزيده آمار حمل ونقل و ترافیک تهران 1394. تهران: معاونت و سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری - 32
تهران.

مجید شفیع پور. )1379(. تدوين الگوي تهیه اقالم اطالعاتی پايه براي مطالعه آلودگي هوا. تهران: پژوهشگاه  هواشناسي  و علوم جو.- 33

محسن کريمی، محمدناصر هاشمی و علی کرمی. )1389(. بررسي اثرات زيست محیطی ذرات معلق و گردوغبار ) آئروسل ها( موجود - 34
در هوا. تهران: مؤسسه ژئوفیزيک. چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزيک ايران.

مديريت برنامه ريزی خدمات شهری و محیط زيست. )1394(. پیش نويس اليحه پیشگیری و مقابله با گردوغبار در شهر تهران. - 35
تهران: مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران.

منصور خاکی، ع.، ذوقی، ح.، و جعفری حقیقت پور، پ. )1392(. ارزيابی سیاست های جامع حمل ونقل در کاهش مصرف سوخت و - 36
.Tehran: AQCC .)1079 .ص( AQM2013 .آالينده های ناشی از آن

موسوی، م.، خاکساری، ع.، محمودزاده، م.، و رضايی ارجرودی، ع. )1390(. برآورد قیمت سايه ای آالينده های زيست محیطی ناشی - 37
از مصرف سوخت های فسیلی در بخش حمل ونقل. مهندسی عمران شريف، 91-83.

ندافی، ک.، و حسنوند، م. )1389-1393(. کمی سازی اثرات بهداشتی آلودگی هوای شهر تهران. تهران: پژوهشكده محیط زيست - 38
دانشگاه تهران.

نیرو، و. )1393(. ترازنامه انرژی سال 1391. تهران: وزارت نیرو.- 39

40 -http://www.isna.ir/news/95082618686 تم االسترداد من )ISNA( .)1395 ،هزينه آلودگی هوا. )26 آبان

اگزوز خودروهاي - 41 انتشار آاليندگي  اندازه گیری ضرايب  احتراق و آاليندگي - دانشگاه شريف. )1393(.  هسته پژوهشي سوخت، 
سواري شخصي بنزين سوز ساخت داخل - گزارش فني فاز 7. تهران: سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران.

هوا، ش. ک. )1395(. گزارش ساالنه کیفیت هوای تهران در سال 1394. تهران: مرکز چاپ نشر شهر.- 42



51 اثراتتوسعهحملونقلعمومیبرکاهشآلودگیهواازنگاهشاخصها

هیئت وزيران دولت. )1388، 5 6(. آيین نامه های هیئت وزيران دولت. آيین نامه آمادگی و مقابله با آثار زيان بار پديده گردوغبار - 43
)ريزگرد( در کشور، ص. روزنامه رسمی شماره 18760.

علی درويشی بلورانی. )1393(. پیش نويس سند ملی مقابله با گردوغبار. تهران: سازمان حفاظت محیط زيست.- 44

45 -http://air.tehran.ir :1396(. بازيابی از سايت شرکت کنترل کیفیت هوا(

 AQCC، ش. ک. )1395(. گزارش ساالنه کیفیت هوای تهران در سال 1394. تهران: مرکز چاپ نشر شهر.- 46

47- Bank, W. (2004). IRAN Energy-Environment Review Policy Note. Middle East and North Africa Region: 
Water, Environment, Social and Rural Development Department.

48- Bank, W., & IHME, U. o. (2016). The Cost of Air Pollution: Strengthening the Economic Case for Action. 
Washington: The World Bank.

49- Bustreo, F. (2014). 7 million premature deaths annually linked to air pollution. WHO. Retrieved from http://
www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/

50- C. Thomas Coulter. (بال تاريخ). EPA-CMB8.2 Users Manual.

51- D. , et al. Loomis. (2013). The carcinogenicity of outdoor air pollution. The lancet oncology، 14(13): p. 
1262-1263.

52- EPA. (2014). Particulate Matter (PM). Retrieved from http://www3.epa.gov/pm/health.html

53- Flavia Bustreo. (2014). 7 million premature deaths annually linked to air pollution. (WHO) تم االسترداد من 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/

54- Goudie, A., & Middleton, N. (2006). Desert Dust in the Global System. (H. Azarnivand, H. Gholami, & H. 
Khosravi, Trans.) Berlin: Springer.

55- Griffin, D. (2007). Atmospheric Movement of Microorganisms in Clouds of Desert Dust and Implications 
for Human Health. CLINICAL MICROBIOLOGY, 20(3), 472.

56- Li, Z., Yuan, Z., Li, Y., & Lau, A. (2015). Characterization and source apportionment of health risks from 
ambient PM10 in Hong Kong over 2000-2011. Atmospheric Environment, 122, 892–899.

57- Loomis D, G. Y.-S.-T. (2013). The carcinogenicity of outdoor air pollution. The Lancet Oncology, 14(13), 
1262-63.

58- NAPCA. (1969). Air quality criteria for particulate matter. National Technical Information Service (NTIS).

59- Wark, K., Warner , C., & Davis, W. (1997). Air Pollution: Its Origin and Control (3rd Edition). New York: 
Prentice Hall.

60- WHO. (2006). Air Quality Guidelines: Global Update 2005. Particulate Matter, Ozone, Nitrogen Dioxide 
and Sulfur Dioxide. World Health Organization.

61- WHO. (2015). Ambient (outdoor) air quality and health. االسترداد من /http://www.who. int/mediacentre تم 
factsheets/fs313/en./

62- WHO. (2016). Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease. Geneva: 
WHO Press.




