
 ن ههههاارائه نتایج سناریوهای بهبود و ارتقاء کیفیت هوا در کال

بهنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا



.(99تا97هایسالطی10/29تافروردیناول)استمصرفیسوختدربهبودواستاندارداعمالازپسسالهایدرفوقاطالعات
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ربهبراساسمصوبههیاتوزیرانقراردادمطالعاتیباکنسرسیومپژوهشیدانشگاههایبرت

ناریوهایمنظورتولیدفهرستانتشارآالیندههایهواشاملمنابعانسانسازوتدوینوارزیابیس

.اصلیکاهشآلودگیهوادرکالنشهرهامنعقدشد



بررسیموردشهرهایمجریانومحوریمجریترکیب
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مجریمحوریبه
نمایندگیاز
:کنسرسیوم

دانشگاهتهران

مجری
هماهنگ

اهدانشگ:کننده
شهیدبهشتی :مجریشیراز

دانشگاهشیراز

:مجریاصفهان
دانشگاه
اصفهان

:مجریتهران
تدانشگاهتربی
مدرس

:مجریاراک
دانشگاهعلمو

صنعت

:مجریتبریز
زدانشگاهتبری

:مجریاهواز
دانشگاهخواجه
نصیرالدین
طوسی

مجری
:کرمانشاه
دانشگاه
فردوسی
مشهد

:مجریقم
دانشگاه
صنعتی
اصفهان

:مجریکرج
دانشگاه
صنعتی
امیرکبیر



اهداف

درقالو سوامانهدیهام و کالنشوهرهاموجوودیانتاوارینیهودوهووادرمحودودومحاسبه
محاسبه،

ه ئوت1۳9۴کم وهمکاریدربهثمررساندنوظ فهوتکل فقانونیطبو مصووبهسوال
،کالنشهرهادولتدرخصوصکاهشسطحیلودگیهوایکاورو

هایسوامانهایجادسامانهمحاسبهوبهروزرسانیموجودیانتااروایجادامکاناتصالینبوه
هویالگوویپ شب هیم زانوالگوییلوودگیهووامتهاسو بواپ شب بهمهظورپ شب هیهوا

غبارجریانهواوگردو

،ارائهسهاریوهایبهبودوارتقاءک ف تهوادرکالنشهرها
هرها،بهمهظورانتخابسهاریوهایبهبودک ف تهوایکالنشمدیریتیتصم مسازیهای
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شاخصپروژهمولفههای

کاور،پ اروداناگاوهایدرفهیدانشهمافزاییوهمکاری

جودیمومحاسبهواطالعاتیبان کهبهنحویدیهام  سامانهساختاری قال درپروژوطراحی
باشد،داشتهرارسانیبهروزقابل تانتاار

هوا،یلودگیکاهشجامعطرحهایتدوینبهمهظورنزماطالعاتته هوتدوین

درنشهرکالهرخصوص اتبهتوجهبامهاس ش ووانتخابومختلفسهاریوهایاثربخایارزیابی
(فهیواثربخایاقتصادی،ومالیارزیابی)هواک ف تارتقاءوبهبود
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دستاوردهایمطالعه

درهواینیهدوهایانتاارمقدارواثراتکاهشسهاریوهایته هوانتاارموجودیارائه
کرمانااو،وقماهواز،ش راز،کرج،اراک،اصفهان،تبریز،تهران،کالنشهرهای

دانش،مدیریتهدفبافهیدانشواطالعاتتجم ع

کاور،شهرهایکالنهواییلودگیملیسرورراواندازیواجرااستقرار،،طراحی

شهر،هربامتهاس بستهانتخابوسهاریوهاارزیابینتایج،سهتز
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رپروسهوروندانجامپروژهملیتدوینوتوسعهسیاههانتشا
کالنشهرهایکشور

رانتخاببه ههسهاریوهاب
اساسرویکرددولت،
محاسبهشاخصهای
مالی،اقتصادیو
زیستمح طیو

اولویتبهدیسهاریوها

محاسبههزیهه
خسارتهایاجتماعی

وهاناشیازانتاارینیهد
دروضع تموجودو
بریوردم زاناثربخای

هرسهاریو

شهاساییمتدولوژیهای
محاسبه

هزیههخسارتهای
و(SDC)اجتماعی

 انتخابمتدولوژیمهاس

ارائهراهکارهاو
سهاریوهایمدیریتو
کاهشتول دوانتاار

ینیهدوها

نشهاساییوبریوردم زا
انتاارینیهدوهابه
تفک  مهبعونوع



اجزاء:هزینهخسارتاجتماعیآالیندههایهوا

رهزیهههایدرمانپرداختیفرد،هزیهههایدرمانیکهدولتد)واردبرسالمتانسانهاهایهزینهخسارتمنافعناشیازکاهش•

ادوخسارتحاصلازفوتسرپرستخانوارویاهرکدامازاعضایخانو)قال ب مهمیپردازد،زیانهایناشیازمرگوم رناشیازیلودگیهوا

...((قابلارزشگذارین ستو

(دریمدیکهفردبراثرترککارازدستمیدهد)دستمزدودرآمدازدسترفتهمنافعناشیازکاهش•

هرووریمح طزیسترویسالمتانسانهااثرمیگذاردوباعثکاهشبیلودگی)هزینهخسارتواردبرتولیدازکاهشناشیمنافع•

(یابدن رویکارمیگرددچراکهباعثمیشودکهن رویکاربهعهوانی نهادوتول دازمدارتول دخارجشودوسطحتول دکاهش

ائهمرخصیوازکارافتادگین رویکاربهعلتیلودگیهوا،کاهشم زانتول دوار)کاهشبهرهوریجلوگیریازناشیازمنافع•

(خدمات،کاهشدریمدبهگاوها،کاهشدریمدهایملیوبهتبعینکاهشم زانتول دناخالصداخلی

کوس ستمهاتخری یثارباستانی،ا)...،کشاورزی،ابنیهوهزینهخسارتحاصلازتخریباکوسیستمهاکاهشناشیازمنافع•

...(اعمازجانوریوگ اهیو

...(خسارتهایمعهویو)سایرموارد•



هزینهخسارتاجتماعیآالیندههایهوا

آالیندهردیف
کالن شهر

واحد
اراکاصفهانکرجاهوازکرمانشاهتهرانشیرازقمتبریز

1NMVOC2,4901,6292,6426,3353,2142,6883,1133,1391,712تن/ دالر

2CO261728663428333318تن/ دالر

3NOx10,3916,80011,02726,43813,41311,21912,98913,0997,144تن/ دالر

4PM2.563,52241,56867,411161,61981,99568,58179,40780,07943,672تن/ دالر

5PM1040,19226,30142,652102,25951,88043,39250,24250,66727,632تن/ دالر

6SOx10,7837,05611,44327,43513,91911,64213,48013,5947,414تن/ دالر

External)هزیهههایخارجی Cost)یاهزیههخسارتهایاجتماعی(Social Damage Costs)کالنشهرهای،
Shadowگزارشکاوربراساسدستورالعمل Prices Handbookارائهشدوتوسطداناگاو،Delft ،2010



هزینهخسارتاجتماعیآالیندههایهوا

1396کالنشهرهابرحسبدالردرسالخسارتهایاجتماعیمنابعمتحرکوساکن

مجموعSOxNOxCOVOCsPMشهر

357,756,3122,027,499,54425,700,930416,665,8621,233,150,6814,060,773,329تهران

312,150,772370,525,7403,564,72024,694,343368,472,5341,079,408,109اهواز

9,852,542277,776,264828,05411,811,42056,773,990357,042,269اراک

3,839,981,571729,891,29310,260,522134,562,1324,050,451,7308,765,147,248اصفهان

426,712,834237,293,6241,078,51234,520,449338,837,3781,038,442,797کرمانشاه

39,509,708287,658,0033,644,78741,576,141372,604,191744,992,830شیراز

6,738,767230,401,0353,465,70817,962,506628,006,322886,574,338قم

27,012,918312,836,7103,562,85442,728,400922,387,0661,308,527,947کرج

144,125,578463,230,7809,613,67462,040,838152,580,805831,591,675تبریز



مثالدسته بندی راهکارها و اولویت بندیردیف

1
راهکارهای قانونی 

 ها و شرایط و زیرساختکم، باید اثربخشی مناسب با هزینه )
(امکان پذیری از دید مصرف کننده بررسی شود

الزام معاینه فنی تاکسی، وانت، موتورسیکلت، کامیون و اتوبوس
.در تهران اجرایی شده است95عدم شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری که از سال 

سال که منجر به عدم تردد می شوند20یا 15عدم شماره گذاری و صدور معاینه فنی برای خودروهای با سن باالی 
...الزام استفاده از فیلتر ذرات و کاتالیست جهت صدور معاینه فنی و شماره گذاری و معامله و 

قانونی راهکارهایی که در سنوات قبل دارای زیرساخت ها و بسترهای2
شده اند

(هزار دالر از محل کاهش مصرف سوخت حمایت می شود142دارد و 12ماده )جایگزینی اتوبوس های گازسوز به جای ناوگان فرسوده دیزلی 
(دارد12هزار دالری ماده 10حمایت )بکارگیری و جایگزینی تاکسی های برقی با ناوگان فرسوده 

(درصدی جهت گازسوز کردن100حمایت و تعلق یارانه )بکارگیری تاکسی های پایه گازسوز و جایگزینی با ناوگان فرسوده و امکان تبدیل کارگاهی 

(در وزارت نفت در حال پیگیری و به نتیجه رساندن می باشد12ماده ( )برق-CNG)بکارگیری اتوبوس های برقی و هیبرید 

ازی و نوس)راهکارهایی که از داشته های موجود استفاده می کنند 3
(بهسازی

یک اتوبوس از کار منجر به ورود...( استفاده از شاسی و بدنه موجود و تغییر تریم داخلی و تقویت سقف و )نوسازی و بهسازی ناوگان فرسوده اتوبوس 
.میلیارد ریال هزینه دارد38.5و اتوبوس نو گازسوز 37.5میلیارد تومان می شود در حالی که اتوبوس نو دیزلی 1افتاده به ناوگان با صرف هزینه کمتر از 

الی 1.5میلیون ریال یک تاکسی وارد ناوگان می شود در حالیکه یک تاکسی نو 600الی 300نوسازی و بهسازی ناوگان فرسوده تاکسی با صرف هزینه 
.میلیارد ریال هزینه دارد2.5

قیم هدف راهکارهایی که آالینده های با شدت اثر باال را به طور مست4
.قرار می دهند

یلتراسیون بهبود کیفیت سوخت دیزل، بکارگیری فناوری های بهبود احتراق، بکارگیری ف،PM2.5با فرض هدف بودن آالینده ذرات معلق با تاکید بر 
...مناسب در منابع ثابت و 

ن راهکارهایی که از لحاظ اجرا و نوع فناوری نسبت به سایری5
راحت االجرا هستند

سایر وسایل بودن نسبت به تغییر و ارتقا موتورسیکلت ها در مقایسه با خودروهای سواری و سنگین به دلیل پیچیدگی کمتر سهل الوصول تر بوده و ارزان تر
نقلیه و داشتن بیشترین سهم آالینده های هوا و صدا

استفاده از سیستم کاهنده درجا در اتوبوس ها
انواع فیلتر و کاتالیست در خودروهای سبک و سنگین 

یه، راهکارهایی که اقبال عمومی چندانی ندارند و نیاز به توج6
حمایت و الزام دارند

طرح کهاب که برای جایگاه دارانی که تمکین نمی کنند جلسات توجیه گذاشته شود و مدل اقتصادی مناسب تدوین شود

گرانی، پیگیری راهکارهایی که الزامات قانونی دارند اما به علت7
اجرا نمی شوند... تحریم و 

...استفاده از فیلترها، جداکننده های سیکلونی، غبارگیر، رسوب دهنده های الکترواستاتیک، اسکرابرها و 

الگوهاومعیارهایاولویتبندیوسناریوسازی



بههی از نتایج بهنامه جامع



تهرانکالنشهرمقدارتولیدمنابعثابتومتحرکدر

نوعآالینده
منابعثابت

(تندرسال)
منابعمتحرک

(تندرسال)

CO11,114373,582

SO237,084754

NOx40,82327,344

VOC3,81647,509

PM3,9334,527

3%

97%

CO

منابعثابت منابعمتحرک

60%

40%

NOx

منابعثابت منابعمتحرک

46%

54%

PM

منابعثابت منابعمتحرک

98%

2%

SO2

منابعثابت منابعمتحرک



شیرازکالنشهرمقدارتولیدمنابعثابتومتحرکدر

نوع آالینده
منابع ثابت 

(تن در سال)
منابع متحرک 

(تن در سال)

CO425126,028

SO2109163

NOx69811,525

VOC1,17210,489

PM4,276875

100%

CO

منابع ثابت منابع متحرک

40%

60%

SO2

منابع ثابت منابع متحرک

6%

94%

NOx

منابعثابت منابعمتحرک

83%

17%

PM

منابعثابت منابعمتحرک



هایاولویتبندیراهکارهایبرگزیدهمدیریتوکاهشانتشارآالینده
(منابعمتحرک)تهرانهوایکالنشهر

راهکارمنبع
تعدادناوگانهدفمتولیاصلی

مجموعبلندمدتمیانمدتکوتاهمدتهمکاراناصلی

متحرک

توبوساتوبوسهایفرسودودیزلناوگاناتوبوسواحدبااجایگزیهی
گازسوز

وزارتکاور
خودروسازی،صمت،شهرداری،صهایعوزارت
مح طزیست،بخشخصوصیسازمان

180۴501,1701,800

اندارداتوبوسهایدیزلیفرسودوبااتوبوسدیزلینواستنوسازی
روزکاور

وزارتکاور
صمت،شهرداری،صهایعخودروسازی،وزارت

سازمانمح طزیست،بخشخصوصی
1۳5۳508651,۳50

بههمراوف لتر۴کام ونهایفرسودوباکام ونیوروجایگزیهی
دودو

وزارتکاور
صمت،شهرداری،صهایعخودروسازی،وزارت

سازمانمح طزیست،بخشخصوصی
6901,700۴,۴956,885

وزارتکاورموتورس کلتکاربراتوریغ رفرسودوبهانژکتوریتبدیل
،یموتورس کلتسازصمت،شهرداری،صهایعوزارت

سازمانمح طزیست،بخشخصوصی
14,60036,50094,9001۴6,000

189,000۴7۴,0001,2۳۴,2801,897,280،پل سراهور،سازمانمح طزیستشهرداریوزارتکاورمعایههفهیسواری،تاکسیووانتارتقاء

ومعایههفهیم هیبوس،اتوبوسواحد،اتوبوسسرویسارتقاء
کام ون

2,2005,۴001۴,06521,665،پل سراهور،سازمانمح طزیستشهرداریوزارتکاور



هایاولویتبندیراهکارهایبرگزیدهمدیریتوکاهشانتشارآالینده
(منابعثابت)تهرانهوایکالنشهر

راهکارمنبع
مقدار/تعدادمتولیاصلی

مجموعبلندمدتمیانمدتکوتاهمدتهمکاراناصلی

ثابت

۳07۴19۳297،سازمانمح طزیستشهردارینفتوزارتوخت،هدایت،انتقالوبازیافتبخاربنزیندرکلیهجایگاههایسکاهش

(صنایع%50)گازطبیعیبجایسوختمایعدرصنایعجایگزینی
(درصد)

صمتوزارت
نفت،صهایعپرمصرفوزارت
سوخت

10%25%65%

صمتوزارت(درصد()صنایع%50)تعمیراتدرصنایعبرنامهریزی
نفت،صهایعپرمصرفوزارت
سوخت

15%۳0%55%

%55%۳0%15نظاممههدسی،شهرداریسازمانمسکنوزارت(درصد)رادیاتورتمامیمنازلازشیرترموستاتیکاستفاده

عتیصنوپایشسیستمیآالیندههایزیستمحیطیواحدهایمدیریت
(درصد)

صمتوزارت
مح طزیست،سازمان

معتمدیزمایاگاوهای
10%25%65%

--%100ن رووزارتنفتوزارتگازطبیعیبهجایسوختگازوئیلنیروگاهبعثتجایگزینی



برآورد بودجه پیشنهادی مدیریت و کاهش انتشار آالینده های هوای کالن شهر تهران

راهکارمنبع
تعداد ناوگان هدفمتولی اصلی

یتنوع انتشار با اهم

میزان انتشار 
آالینده ها

میزان انتشار 
ز آالینده ها بعد ا

اجرای راهکار 

میزان کاهش 
آالینده ها

درصد کاهش

درآمد ناشی از 
کاهش آالینده های

هوا

سرمایه گذاری 
کل

سرمایه گذاری
ثابت سهم 

دولت

دوره 
بازگشت 

سرمایه عادی

کوتاه همکاراناصلی
مدت

میان 
(سال)(میلیون ریال)(میلیون ریال)(سال/ میلیون ریال)(سال/ تن)(سال/ تن)(سال/ تن)مجموعبلند مدتمدت

متحرک

جایگزینی اتوبوس های 
فرسوده دیزل ناوگان 

اتوبوس واحد با اتوبوس 
گازسوز

وزارت کشور

وزارت صمت، شهرداری، 
صنایع خودروسازی،

سازمان محیط زیست،
بخش خصوصی

4,878,96454,900,00054,900,0002/5%4,5374,3771604ذرات معلق1804501,1701,800

ی نوسازی اتوبوس های دیزل
ی نو فرسوده با اتوبوس دیزل

استاندارد روز کشور
وزارت کشور

وزارت صمت، شهرداری، 
صنایع خودروسازی، 

سازمان محیط زیست، 
بخش خصوصی

775,29510,260,00010,260,0009/5%4,5374,512251ذرات معلق1353508651,350

جایگزینی کامیون های 
به  4فرسوده با کامیون یورو

همراه فیلتر دوده
وزارت کشور

وزارت صمت، شهرداری، 
صنایع خودروسازی، 

سازمان محیط زیست، 
بخش خصوصی

6,018,861240,975,00072,292,5009/3%4,5374,438992ذرات معلق6901,7004,4956,885

تبدیل موتورسیکلت 
به کاربراتوری غیرفرسوده

انژکتوری 
وزارت کشور

وزارت صمت، شهرداری، 
ت صنایع موتورسیکل

سازی، سازمان محیط 
یزیست، بخش خصوص

619,100,800350,400,000105,120,0000/4%4,5372937160033.4ذرات معلق14,60036,50094,900146,000

ی، ارتقاء معاینه فنی سوار
تاکسی و وانت

وزارت کشور
، شهرداری، پلیس راهور

سازمان محیط زیست
22,940,82018,972,80018,972,8000/2%20,57319,02615478اکسیدهای نیتروژن189,000474,0001,234,2801,897,280

بوس، ارتقاء معاینه فنی مینی
اتوبوس واحد، اتوبوس 

سرویس و کامیون
وزارت کشور

، شهرداری، پلیس راهور
سازمان محیط زیست

3,427,939324,975324,9750/1%4,5374,3342034ذرات معلق2,2005,40014,06521,665

-53,519,399334,192,775159,378,275مجموع منابع متحرک

راهکارمنبع
مقدار/ تعداد متولی اصلی

یتنوع انتشار با اهم

میزان انتشار 
آالینده ها

میزان انتشار 
ز آالینده ها بعد ا
اجرای راهکار

میزان کاهش 
آالینده ها

درصد کاهش

درآمد ناشی از 
کاهش آالینده های

هوا

سرمایه گذاری 
کل

سرمایه گذاری
ثابت سهم 

دولت

دوره 
بازگشت 

سرمایه عادی

کوتاه همکاراناصلی
مدت

میان 
مدت

بلند 
(سال)(میلیون ریال)(میلیون ریال)(سال/ میلیون ریال)(سال/ تن)(سال/ تن)(سال/ تن)مجموعمدت

ثابت

کاهش، هدایت، انتقال و 
کلیه بازیافت بخار بنزین در

جایگاه های سوخت
وزارت نفت

شهرداری، سازمان محیط
زیست

689,85032,000,00032,000,0003/4%14,0001,00013,00093ترکیبات آلی فرار3074193297

بجای جایگزینی گاز طبیعی
% 50)سوخت مایع در صنایع 

(صنایع
وزارت صمت

وزارت نفت، صنایع 
پرمصرف سوخت

---25,733,231%1,8641,36050427ذرات معلق10%25%65%100%

برنامه ریزی تعمیرات در
(صنایع% 50)صنایع 

وزارت صمت
وزارت نفت، صنایع 

پرمصرف سوخت
---423,026%1,8641,85860.3ذرات معلق15%30%55%100%

یر استفاده تمامی منازل از ش
ترموستاتیک رادیاتور

وزارت مسکن
سازمان نظام مهندسی،

شهرداری
---87,210,177%17,41113,9293,48220اکسیدهای نیتروژن15%30%55%100%

می مدیریت و پایش سیست
ی آالینده های زیست محیط

واحدهای صنعتی
وزارت صمت

سازمان محیط زیست، 
آزمایشگاه های معتمد

10%25%65%100%---------

به جای جایگزینی گاز طبیعی
اه سوخت گازوئیل نیروگ

بعثت
----%121873428ذرات معلق%100--%100وزارت نیرووزارت نفت

-114,056,28432,000,00032,000,000مجموع منابع ثابت

-167,575,683366,192,775191,378,275مجموع منابع متحرک و ثابت



اولویتبندیراهکارهایبرگزیدهمدیریتوکاهش
(منابعمتحرک)هوایکالنشهرشیرازانتشارآالیندههای

راهکاراولویتمنبع
(تعداد)هدفناوگانمتولیان

مجموعبلندمدتمیانمدتکوتاهمدتهمکاراناصلی

متحرک

182125۴9291۴728۴(شهرداری)وزارتکاورخودروسازها،راهور،پل سصمتوزارتسال20شخصیبانترازجایگزیهیسواریهای1

1۴271997228۳5707(شهرداری)وزارتکاورخودروسازها،راهور،پل سصمتوزارتسال15وانتهایبانترازجایگزیهی2

صمتوزارتشخصیسواریهایازکاتال ستدراستفادو۳
ورراهور،صهایعتول دکاتال زور،وزارتکاپل س

(شهرداری)
215۳7۳0151۳۴۴59861۴7

11۳715921819۴5۴8تراهور،صهایعتول دکاتال زور،وزارتصمپل س(شهرداری)کاوروزارتتاکسیهااستفادوازکاتال ستدر۴

صمتوزارت ستبههمراوکاتالموتورس کلتهاانژکتوریکردن5
یعتول د،صهاموتورس کلتراهور،صهایعتول دپل س

کاتال ست،
20۴۴728626۳271581788

2۳۳۳26۳729۳0راهور،شرکتهایخودروساز،وزارتصمتپل س(شهرداری)کاوروزارتاتوبوسهانص ف لتردودوروی6

82۴115۴1۳18۳296راهور،شرکتهایخودروسازپل سصمتوزارتکام ونهاف لتردودوروینص 7



کاهشاولویتبندیراهکارهایبرگزیدهمدیریتو
(منابعثابت)هوایکالنشهرشیرازانتشارآالیندههای

راهکاراولویتمنبع
تعدادهدف/واحدمتولیان

مجموعبلندمدتمیانمدتکوتاهمدتهمکاراناصلی

ثابت

1۳172050صمت،بخشخصوصیوزارتنفتوزارتطرحکهابدرکل هجایگاوهایسوختاجرای1

%۴0%۳5%25صمتوزارتن رووزارت(درصد)ترک بین روگاوحافظبهن روگاوس کلتبدیل2

۳
گچپزیگ ریتجهزاتکهترلغباردرکوروهایبکار

(درصد)
0%100%0حفاظتمح طزیست،بخشخصوصیسازمانوزارتصمت

0%100%0صمتوزارتن رووزارت(درصد)ن روگاوتعویضماعل۴

0%50%50صمتوزارتن رووزارت(درصد)درن روگاواستفادوازصافیهپا5

6
ناوجابجاییکارخانههایس مان،روغننباتی،نست  د

(درصد)ش اهپام
%۴0%۳5%25حفاظتمح طزیست،بخشخصوصیسازمانوزارتصمت



اولویت بندی راهکارهای برگزیده مدیریت و کاهش انتشار آالینده های هوای کالن شهر شیراز

راهکاراولویتمنبع

میزان انتشار ناوگان هدفمتولیان
آالینده ها در

شرایط عادی 
(سال/ تن)

میزان انتشار 
ازآالینده ها بعد

اجرای راهکار 
(  سال/ تن)

میزان 
کاهش 
انتشار 

ا آالینده ه
(  سال/ تن)

درصد
کاهش همکاراناصلی

ه کوتا
مدت

میان 
مدت

بلند
مجموعمدت

متحرک

پلیس راهور، شرکت های خودروسازوزارت صمتسال20جایگزینی سواری های شخصی باالتر از 1
%182125492914728465634621263508.485.3(شهرداری)، وزارت کشور 

، پلیس راهور، شرکت های خودروسازوزارت صمتسال15جایگزینی وانت های باالتر از 2
%1427199722835707686353281534.8322.4(شهرداری)وزارت کشور 

الیزور، پلیس راهور، صنایع تولید کاتوزارت صمتیاستفاده از کاتالیست در سواری های شخص3
%21537301513445986147656344635919274.8229.4(شهرداری)وزارت کشور 

الیزور، پلیس راهور، صنایع تولید کات(شهرداری)وزارت کشور استفاده از کاتالیست در تاکسی ها4
%113715921819454856062448401122220.0وزارت صمت

اه انژکتوری کردن موتور سیکلت ها به همر5
ر پلیس راهور،صنایع تولید موتووزارت صمتکاتالیست

%2044728626327158178816781136215419.2191.9یزورسیکلت، صنایع تولید کاتال

، پلیس راهور، شرکت های خودروساز(شهرداری)وزارت کشور نصب فیلتر دوده روی اتوبوس ها6
%233326372930243022701606.6وزارت صمت

%824115413183296365834781804.9پلیس راهور، شرکت های خودروسازوزارت صمتنصب فیلتر دوده روی کامیون ها7
%1514281001295129934مجموع منابع متحرک

راهکاراولویتمنبع

میزان انتشار تعداد هدف/ واحدمتولیان
آالینده ها در

شرایط عادی 
(سال/ تن)

میزان انتشار 
ازآالینده ها بعد

اجرای راهکار 
(  سال/ تن)

میزان 
کاهش 
انتشار 

ا آالینده ه
(  سال/ تن)

درصد
کاهش همکاراناصلی

ه کوتا
مدت

میان 
مدت

بلند
مجموعمدت

ثابت

%1317205071813058881.9وزارت صمت، بخش خصوصیوزارت نفتاجرای طرح کهاب در کلیه جایگاه های سوخت1

%1617713779239814.8%100%40%35%25وزارت صمتوزارت نیرول ترکیبیتبدیل نیروگاه حافظ به نیروگاه سیک2

وره های به کار گیری تجهزات کنترل غبار در ک3
ش سازمان حفاظت محیط زیست، بخوزارت صمتگچ پزی

%66795409127019.0%0100%100%0خصوصی

%1617713229294818.2%0100%100%0وزارت صمتوزارت نیروتعویض مشعل نیروگاه4

%16177157953822.4%0100%50%50وزارت صمتوزارت نیرواستفاده از صافی هپا درنیروگاه5

، جابجایی کارخانه های سیمان، روغن نباتی6
ش سازمان حفاظت محیط زیست، بخوزارت صمتالستیک دنا و پشم شیشه

%66794875180427.0%100%40%35%25خصوصی

%2357414184939040مجموع منابع ثابت
%1750021143136068935مجموع منابع ثابت و متحرک
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نام شهر

نگاهیاجمالیبهحداکثردامنهاثرگذاری



گامهایمدیریتیپیشرو

بهعهوانمحورهایاقداماتدرکالنشهرها،ابالغراهکارها

هدرهرسهدیباندستیدربرنامهتوسعبهعهوانمعرفیاجزایبرنامهاقدامبهمهظوردرخواستموثر
شهرها،ی ازکالن

مهظوربرگزاریجلساتمهظمتوج هیبانمایهدگانمجلسشورایاسالمیهری ازکالنشهرهابه
همافزاییدرایجادبسترمهاس برایاقداماتفوق،

هماههگیباسازمانبرنامهوبودجه،وزارتکاور،شوراهایشهروشهرداریدربرنامهریزیهماههگ
وته هبرنامهاقداموتعریفزیرپروژوهاباتوجهبهبرنامهجامعاقدام،

روارائهته هبرنامهشفافواطالعرسانیدرسطحملیبهمهظورپایشاقداماتدرفضایهرکالنشه
گزارشمهظمازپ ارفتاموردرفضایمجازی،



گامهایاجراییوفناورانهپیشرو

هدگی،اولویتبخایودرنظرگرفتنسهممهاس توسعهاقداماتفهاورانهدرجهتکاهشینی
،جهشدرتوسعهصهایعکاتال ستکاور
،  توسعهدولتالکترون
درحملونقلشهری،(پاکتر)توسعهجدیدربکارگ ریسوختپاک
،تمرکزجدیدرگلوگاوهایفهاورانهدرتوسعهحملونقلعمومی

،ازسرگ ریتعویضواسقاطخودروهایفرسودو

هری،برنامهریزیوپ ادوسازیبرنامهاقدامنوسازیمح طزیستیصهایعومهابعینیهدوش



تیمنظارتپروژهدرسازمانحفاظتمحیطزیست



مدیرانپروژههرکالنشهر



باتشکرویژهاز،



به امید فردایی بهتر


