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Abstract 

This research is a kind of descriptive, analytical and comparative study that 

started with documentary analysis of ambient air pollution control policies in 

Iran and especially related to Tehran the capital city of the country.  

This paper by using policy analysis in the framework of public policy theories, 

aims to compare Tehran with Istanbul and in some cases London and Mexico 

City to recognize why the policy package of ambient air pollution reduction in 

Tehran has been failed while the compared cities have achieved successful 

outcomes. 

This paper attempts to analyze the reasons behind the failure of Tehran's air 

pollution control policies by employing a network of public policy theories with 

the highest power of interpretation such as policy window, punctuated 

equilibrium and power-centric concepts. 

The results show that due to the concentration of air pollution in Tehran 

currently and the political and social conditions of the country, the incremental 

policy making model of air pollution reduction has not been successful so far 

(through 44 years and also is at the risk of non-fulfilment in the future. The 

Authors of this paper stress that waiting to open the policy windows would not 

be enough to overcome the air pollution crisis in Tehran. 

The authors of this paper argues that due to failure of the current policy package, 

ecological policy makers of Tehran, should change their approach by choosing 

the punctuated equilibrium master model, to be followed by radical 

interventions. Identifying the causes of non-decision-making in reforming city 

affairs, could clarify the impact of interest groups on failing of policies through 

out a power-based analysis.  

This study along with providing an analytical clarification of the effective 

variables in policy failure, ends with offering a bundle of prescriptive policies 

in order to control the issue. 
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 9-42صفحات  ،1398 پاییز ، 3 شماره ، 5 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه
 

 کاهش آلودگی هوای شهری در ایران هایبررسی سیاست

 از منظر زیست بوم سیاسی 

 1حمید بهلولی

 ، تهران، ایراناستاد مدعو سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 شیدا ملک افضلی

 ، تهران، ایراندانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال

 (2/6/98تاریخ پذیرش:  - 8/3/98)تاریخ دریافت:  

 چکیده
صیفی، تحلیلی وتطبیقی ستهای کنترل آلودگی  این پژوهش، یک مطالعه تو سیا سنادی  سی ا ست که با برر ا

ستانبول و در مواردی  سه تهران با ا ضمن مقای صوص مرتبط با تهران آغاز گردیده و  شهری در ایران و بالخ هوای 
ستی در چهارچوب نظریه و مکزیکوسیتی، لندن سیا سیر هابا تجزیه و تحلیل  ستگذاری عمومی با قدرت تف سیا ی 

ست  سی، متغیردر حوزه زی سیا ستهامحیط  سیا شن  های موثر در ناموفق بودن  ستهای میرا رو سیا نماید و با 
شنهادی پایان  شبکهمیپی سیر  ستفاده از توان تف ستگذاری عمومی چون  هااز نظریه ایپذیرد. این مقاله با ا سیا ی 

 در چهارچوب تا با نگاهینماید میی معطوف به  قدرت  تالش هااسیییت، نقطه گذاری تعادل ونظریهپنجره سیییی
سیاسی سیاست ،زیست بوم  شان هادالیل شکست  ی کنترل آلودگی هوای تهران را تجزیه و تحلیل نماید. نتایج ن

شور، راهبرد خروج از می سی و اجتماعی ک سیا شرایط  شهری در تهران و  دهد بدلیل تراکم میزان آالیندگی هوای 
شهر تهران با اتخاذ  ستبحران آلودگی هوا در  سیا شدن یا حتی  ایی معمول مرحلههاو تکرار  و انتظار برای باز 

جواب نخواهد داد و نیز  تا بحال موفق نبوده و در آینده ایجاد پنجره سیییاسییت برای ایجاد دسییتور کار سیییاسییتی
ستفاده از تحلیل مبتنی بر قدرت، می ستگذاری مبتنی بر نقطه گذاری تعادل رفت و با ا سیا سراغ  ست به  علل بای

 ها را مرتفع کرد.نتصمیم برای بی تصمیمی در اصالح امور شهر را بازشناخت و آ

گذاری تعادل، سیاستی، نقطهآلودگی هوا، زیست بوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی، آنالیز  واژگان کلیدی:

هوای تهران.
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 مقدمه

ای هقی است که با بررسی اسنادی سیاستاین پژوهش، یک مطالعه توصیفی، تحلیلی وتطبی
قایسه کنترل آلودگی هوای شهری در ایران و باالخص مرتبط با تهران آغاز گردیده و ضمن م

های و تحلیل سیاستی در چهارچوب نظریهتهران با استانبول و در مواردی لندن با تجزیه 
وفق ی موثر در نامهارسیاستگذاری عمومی با قدرت تفسیر در حوزه زیست محیط سیاسی متغی

 پذیرد. و با سیاستهای پیشنهادی پایان مینماید میها را روشن بودن سیاست
 لیمرگ به دل ونیلیم 4بیش از  بهداشت ساالنه یسازمان جهان 2018سال  گزارشبه استناد 

بدلیل بیماری  هااز مرگ %29 .افتدمیهوا در شهرها اتفاق  یاز آلودگ یناش ستیز طیمح یآلودگ
 %24ی حاد مجاری تحتانی دستگاه تنفسی، هااشی از عفونتمرگ ن %17 ناشی از سرطان ریه،

و  1ی ایسکمیک قلبهابدلیل بیماری هااز تمام مرگ %25ی ناشی از سکته مغزی، هااز مرگ
 .باشدمیناشی از آلودگی هوا در شهرها   2COPD یهابدلیل بیماری هااز تمام مرگ %43
در تمام  یبهداشت یهادغدغه نیتراز مهم یکیآلوده  یاز استنشاق هوا یو عوارض ناش هایماریب

شدن از عمر  یسپر ایزودهنگام  یهاعوارض به شکل مرگ نیا کهی. بطورگرددیمحسوب م ایدن
. در ) ,b2018WHO(اثرگذار است رهر کشو  3EBD یهاشاخص بر یماریو ب یافراد با ناتوان

 یآلودگ ،بهداشت یوابسته به سازمان جهان 4سرطان قاتیتحق یالمللنیموسسه ب 2013گزارش 
 شدهیبندطبقه A1 انسان، در گروه یزا براسرطان باتیعنوان ترکهوا و ذرات معلق به

در  یو بهداشت یستیزطیمسائل مح نیتراز مهم یکیهوا  ی. آلودگ(Release, 2013)است
ت. از عوامل نشان دهنده توسعه یافتگی یک سا توسعهدرحالو خصوصاً  شرفتهیپ یکشورها

ی محیط هاکشور در رتبه بندی جهانی، مراقبت از محیط زندگی در کاهش و کنترل آلودگی
ی طبیعی و مراقبت از تنوع زیستی در حیطه جغرافیای حکومتی و هامزیست، حفظ اکوسیست

 باشد. میی و رابطه بین آنها المللبینتعامالت 
جمهوری اسالمی ایران کشوری  1404در سال »انداز نظام سالمت مبه استناد سند چش

یافته است با مردمی برخوردار از باالترین سطح سالمت و دارای عادالنه ترین و توسعه 
، الزم است برای صیانت از سالمت مردم در کنترل و کاهش «5ترین نظام سالمت در منطقه

                                                           
 های خون رسانی به عضله قلب.یماریب -1 

2 - COPD: های مزمن انسدادی ریهبیماری  
3 - EBD: Environmental Burden of Disease های محیطی ، بار بیماری   
4 - IARC: International Agency for Research on Cancer 

ستان،ازبکستان،امارا - 5 ستان، اردن، ارمن سیای میانه، قفقاز،خاورمیانه، و کشورهای همسایه: آذربایجان، افغان شامل آ ت منطقه، 
ستان، ستان، عراق،  متحده عربی،بحرین، پاک ستان، قطر، کویت، گرج سطین، قرقیز سوریه، فل ستان، ترکیه،  ستان، ترکمن تاجیک

  عمان، غربستان سعودی، لبنان، مصر و یمن.
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 آلودگی هوا بعنوان یکی از عوامل محیط زیستی اهتمام و مراقبت بیشتری صورت گیرد. مدیریت
 از یکی آن سوء اثرات و سالمتی تبعات کاهش منظور به زیست محیط هایآالینده کاهش و

 یهابرنامه از دهه 3نزدیک به  گذشت با حاضر حال در. باشدمی هادولت تیوظایف حاکمی
 هوا آلودگی مبحث به هابرنامه از هریک در چه اگر کشور، سیاسی و اجتماعی اقتصادی، توسعه
 و بهداشت جهانی سازمان استانداردهای به دستیابی باالدستی، اسناد و احکام در و شدهتوجه 

 اقدامات رغم علی ولی ،گردیده است مطرح شهرها کالن هوای آلودگی برای یالمللبین استاندارد
این مناطق نامطلوب و با  هوا در کیفیت مختلف، منابع از هوا هایآالینده انتشار با گرفته صورت

 %80این نکته نیز حائز اهمیت بوده که بیش از  .است شده تعیین استانداردهای مقادیر فاصله از
از آلودگی هوای شهرها در کشور منتسب به وسایل حمل و نقل و منابع متحرک 

مناطق  های اخیر بدلیل خشکسالی و کاهش بارشهاالبته در سال  (Mazdabadi, 2016)باشد.می
ون مرزی نیز گردیده اند. منظور شهری و روستائی متاثر از پدیده گرد و غبار با منشاء درون و بر

ازاین مطالعه، بررسی وضعیت روند آلودگی هوای شهر تهران و تجزیه و تحلیل عوامل سیاسی 
از منظر نگاه زیست  ،ی کنترل آلودگی هوای شهری در آنهاو اجتماعی موثر بر شکست سیاست

 بوم سیاسی است. 

 ری آلودگی هوای شه ها و مرگ و میر ناشی ازبار بیماری

ماری و دهد که آلودگی هوا موجب رشد فزاینده میزان بیها نشان میمطالعات بار بیماری
ش سال گذشته شده است. طبق گزار 25ها در سطح جهان در طول مرگ و میر انواع بیماری

 2015ل سازمان جهانی بهداشت، آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ در دنیا برآورد شده و در سا
درصد(  6/8 یر  ناشی از آلودگی هوا در ایران در باالترین رتبه جهانی )بیش ازمیزان مرگ و م

 هددمیر قرار میلیون نفر از جمعیت ایران را تحت تاثی 35قرار داشته است. آلودگی هوا  بیش از 
انک ب(. بر اساس برآورد 1395)طبق برآورد انجام شده براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 

ی به دالر خسارت اقتصاد 30.599.000.000میالدی بیش از  2013جهانی آلودگی هوا در سال 
هزار  100مرگ به ازاء  822سازمان جهانی بهداشت،  2016ایران وارد کرده است. طبق گزارش 

نه ذرات باشد. همچنین میانگین غلظت ساالمییران بدلیل آلودگی هوای شهرها نفر جمعیت در ا
خطوط  میکروگرم بر متر مکعب برآورد شده، در حالیکه طبق 25- 35مقداری بین    PM2.5معلق

کعب میکروگرم بر متر م 10مقدار    PM2.5راهنمای سازمان جهانی بهداشت میانگین ساالنه
 .مشخص شده است
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سال  14ی ال 5سال و  5ی سنی زیر هاروه آسیب پذیر با تاکید بر کودکان در گروهتوجه به گ
 شود.ی کنترل آلودگی هوا در نظر گرفته هابایست در برنامهسن از مواردی است که می

ی معرفی بیش از خطوط راهنماPM2.5   سال کشورها با مقادیر 5نقشه توزیع کودکان زیر  - 1شکل 

 (.2016) هداشت در معرضشده سازمان جهانی ب

بار  (WHO, 2018a)سازمان جهانی بهداشت 2018رسمی( به استناد گزارش اولیه )غیر
ی منتسب به آلودگی هوا برای کشور جمهوری اسالمی ایران و دو کشور جمهوری هابیماری

(. تفاوت مشهودی بین مرگ در دو گروه 2د )جدول ترکیه و پادشاهی انگلستان مقایسه شده ان
هزار تفر به دلیل مواجهه با میانگین ساالنه  100سال به ازاء  5-14سنی کودکان زیر پنج سال و  

 وجود دارد.  PM2.5آالینده 

 ها و مرگ منتسب به آنبار بیماریو  PM2.5میزان مواجه کودکان با آالینده  - 1جدول 
 (WHO, 2016) 

 کشور

مقدارکل 

 مواجهه

PM2.5 
(μg/m³) 

مقدارمواجهه 

 شهری

PM2.5 
(μg/m³) 

No. DALY 

<5 years 

Per100000 

No. 
DALY 

years 5-

14 
Per 

100000 

No. 
deaths 

<5 years 

Per 

100000 

No. 

deaths 

years 5-

14 
Per 

100000 
 0.2 10.2 22.3 938.3 34.4 35.1 جمهوری اسالمی ایران

 0.2 2.7 20.8 251.5 41.2 42 جمهوری ترکیه

 0 0.3 2.9 30 10.6 10.5 پادشاهی انگلستان
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ور های کاهش آلودگی هوا با دستیابی به ارتقاء سالمت در جمعیت متاثر در کشسیاست
رایط بومی شنیازمند کارآئی، سرعت در اجرا و استقرار  و هوشمندانه بودن است و الزم است با 

منفعالنه  اقتصادی سازگار باشد و در ضمن سالمت محور بودن، از آرمان گرایی -از نظر فرهنگی
د. بلکه اف خود را مبتنی بر تنها مداخالت دیر بازده تک بعدی استوار نکنبدور بوده و اهد

ی از بنابر توصیه سازمان ملل خصوصا برای کشورهای در حال توسعه که در بسیار  بایستمی
یژه ای به وشود. در کنار برنامه ریزی بلند مدت چند بعدی توجه میاسناد سازمان به آن تاکید 

م جهت ه( نیز داشت و ایندو را با هم همراه و Quick Winsزود بازده ) ی کوتاه مدتهابرنامه
 کرد.

 کالنشهر در اهداف دستیابی به هوای پاک  2مقایسه 

فی با یکدیگر در دوکشور همسایه در منطقه از نظر دموگرا 1دو کالنشهر تهران و استانبول
 25تقریباً با فاصله  ترکیه ی ایران وهاهای کاهش آلودگی هوا در دولتمشابه بوده و سیاست

کالنشهر استانبول  تیخواهد بود که جمع تینکته حائز اهم نیتوجه به اساله شروع شده است. 
 رانیمرکز آمار ا 1395سال  یطبق سرشمار کهینفر در حال ونیلیم 14، حدود 2014در سال 

 شده است. نفر گزارش ونیلیم 9به  کیساکن نزد تیجمع ی( ، کالنشهر تهران دارا2016)
هر استانبول روند تغییرات و سطح آلودگی هوای ش شود،به آن اشاره می 1نمودار آنچه که در  

ی ملی هارا برای یک دوره ده ساله با توجه به اجرائی شدن اقدامات تحت مصوبات و سیاست
 .  (YURTSEVEN et al., 2018) دهد ی اتحادیه اروپا( نشان میها)و تبعیت از سیاست
 1380-88 هایوا در کالنشهر تهران را برای سالودگی هروند تغییرات آل 2در ضمن نمودار 

( را 1374و  1354قانون خاص در کنترل و کاهش آلودگی هوا ) 2در شرایطی که  ،دهدنشان می
والنی طها و قوانین مصوب در ایران علی رغم متعدد بودن از سابقه پشت سر گذاشته )سیاست

ربوط مآلودگی هوا مصوب قوه مقننه در خصوص نیز برخوردار بوده است بطوریکه اولین قانون 
ت در دولسال طرح جامع آلودگی هوای شهر تهران  8باشد( و در طی این می 1354به سال 

 Najafoor ) .بوده است و نهادهای اجرائی و دولتی الزم االجراها مصوب و برای کلیه دستگاه

et al., 2015) 

                                                           
 .عنوان شهری از کالنشهرهای مستقر در منطقه )سند چشم انداز نظام سالمت(هب - 1
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مقادیر  مقایسه بای هوای سنجش شده در هاسنجش میانگین ساالنه در دو مقطع زمانی آالینده
اده شده نشان د 2معرفی شده سازمان جهانی بهداشت برای دو شهر استانبول و تهران در جدول 

 است.

 انی بهداشتی استانبول و تهران در مقایسه با مقادیر سازمان جههامتوسط ساالنه آالیندگی شهر – 2جدول 

 شهر
 (µg/m³ ) ها  آالینده

PM10 
CO 

(ppm ) SO2 NO2 O3 

 Na Na 17.83 9.36 58.5 2003 استانبول 
2013 55.7 6.34 3.54 Na Na 

 تهران
1380 105 10.36 205.4 138.4 24.6 
1388 88 3.64 56 124.3 83.0 

 20 سازمان جهانی بهداشت
 ساعت 8 

9 
20 40 

 ساعت 8

100 

 های کاهش آلودگی هوا در ایران تاریخچه قوانین و سیاست

ی های مختلف در خصوص کاهش آلودگمتشابه و مختلفی در طی دهه هایمقررات و سیاست
 هوا در مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسالمی مصوب شده است که در ذیل به اولین و

 (:3شود )جدول ها اشاره میآخرین آن

 قوانین آلودگی هوا مصوب در قوه مقننه - 3جدول  

 موضوع
سال 

 تصویب

 مواد قانونی

 آلودگی هوا ( )کاهش و انتشار
 مالحظات مرجع تصویب

قانون جلوگیری 

 از آلودگی هوا
1354 

2 – 3 - 4 – 5 – 6 - 7 - 8 - 9 - 

17 – 19 -20 – 21 – 23 – 24 – 

25 – 27 - 28 – 37 – 38 

مجلس شورای 

 ملی

اولین قانون 

 مصوب

 1396 قانون هوای پاک

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 – 

11 – 12 - 13 - 14 -15 - 18 - 

19 - 20 

مجلس شورای 

 اسالمی

آخرین قانون 

 مصوب
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سال در          42بندی مصوبات این دو قانون برای دو مقطع زمانی با فاصله مقایسه طبقه
خالصه شده است. همانگونه که در این جدول نیز مشخص است گذر زمان تغییر  4جدول 

ایجاد نکرده و علل آالیندگی هوا بخوبی شناسائی شده و هر خاصی در اهداف موضوعی قوانین 
قانون در  3یک از مفاد قوانین به عوامل آلوده کننده هوا پرداخته است، ولی با وجود تصویب 

تقریباً با وجود تصویب هر قانون با فاصله   13961و  1374،  1354ی  هاقوه مقننه، در سال
در کیفیت هوای آزاد در حد  2ای کشوری توسعههابیست ساله، هیچگاه دستیابی به اهداف برنامه

المللی و خطوط راهنمای معرفی شده از طرف سازمان جهانی بهداشت برای استانداردهای بین
 کشور محقق نشده است.

 هوا مجلس شورای اسالمی در خصوص کاهش قانون کاهش آلودگی 1396و  1354سال  مقایسه برخی مصوبات - 4جدول 

 بندی موضوعی )هدف (دسته
 سال مصوبه

اجرائی شده 

 دستگاه متولی است

موفق در 

دستیابی به 

اهداف کاهش 

 آلودگی هوا

 خیر بلی خیر بلی 1396 1354

   سازمان محیط زیست     وضع استانداردهای هوای آزاد

   وزارت نفت     *اصالح و ارتقا کیفیت سوخت

کنترل و ممنوعیت آلودگی هوا در 

   سازمان محیط زیست     تکارخانجات و صنایع و انتشار از منابع ثاب

ارزیابی و چگونگی استقرار واحدهای 

 صنعتی و کارخانجات
    سازمان محیط زیست   

تولید و واردات وسایل نقلیه موتوری 

 طبق ضوابط استانداردهای آالیندگی 
    

وزارت صنعت معدن 

 و تجارت
  

                                                           
شورای ملی وقت  با  1354سال  - 1 صره و  10ماده و  36قانون جلوگیری از آلودگی هوا در مجلس  ردیف به  3بند و  19تب

سال  ست. در  سیده ا صویب ر شتمل بر  1374ت سالمی م شورای ا  14ماده  36قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در مجلس 
صره و  سید.  3تب سالمی ر شورای ا صویب مجلس  شتمل بر  بند به ت سال  39ماده و  34قانون هوای پاک م صره در   1396تب

 توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و ابالغ شد.
صره  - 2 سعه )  82بند ب تب سبت به کاهش میزان 1374-78قانون برنامه دوم تو ست درطول برنامه دوم ن ( : دولت مکلف ا

صف شیراز و ا شهد،تبریز، اهواز، اراک، شت جهانی اقدام نماید. بند د آلودگی هوای تهران، م سازمان بهدا ستاندارد  هان در حد ا
(: دولت مکلف اسییت در طول برنامه سییوم به 1379-84قانون برنامه سییوم توسییعه اقتصییادی، اجتماعی و فرهنگی ) 104ماده 

های سازمان بهداشت کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استاندارد
(: دولت مکلف است 1385-89قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )  62جهانی اقدم نماید. بند الف ماده 

در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شییهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشییهد، شیییراز، کرج و اصییفهان را در حد 
قانون برنامه پنجم توسییعه اقتصییادی،  193ی عالی حفاظت محیط زیسییت کاهش دهد. بند ب ماده اسییتاندارد مصییوب شییورا

( : سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات الزم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد 1390-94اجتماعی و فرهنگی )
کاهش میزان انتشییار گازهای ن، کنترل و اسییتانداردهای جهانی با اولویت شییناسییائی کانون های انتشییار ریزگردها و مهار آ

 ای را فراهم آورد. گلخانه
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 بندی موضوعی )هدف (دسته
 سال مصوبه

اجرائی شده 

 دستگاه متولی است

موفق در 

دستیابی به 

اهداف کاهش 

 آلودگی هوا

 خیر بلی خیر بلی 1396 1354

 معاینه فنی خودرو شرایط 

 گذاریشماره
    سازمان محیط زیست   

توسعه سامانه حمل و نقل شهری و 

 ***تاکید برحمل و نقل همگانی 
    

وزارت کشور، راه و 

 هاشهرسازی،شهرداری
  

ی پایش برخط انتشار هاتوسعه سامانه

ی هوا درصنایع و هاآالینده

 کارخانجات بزرگ

    

 سازمان محیط زیست

وزارت صنعت معدن 

 تجارت

  

 یهامندی از انرژیبهره

 ****تجدید پذیر و پاک  
    وزارت نیرو   

     توسعه فضای سبز
وزارت راه و 

 شهرسازی
  

   صدا و سیما     آموزش و اطالع رسانی عمومی

 - - - - - - - یالمللبینی هاتحقیق، نوآوری و همکاری

استنادبه شواهد علمی بومی شده 

 هاسیاستگذاریدر
- - - - - - - 

 ارزیابی سهم کاهش

 های هوا بر سالمتآالینده 
- - - - - - - 

 ارزیابی سهم کاهش

 برمحیط زیستی هوا هاآالینده 
- - - - - - - 

، ان سوختیگزین و باالبردن عدد اکتبعنوان جا  MTBEحذف تترااتیل سرب از سوخت بنزین ، بهره برداری از *

 EUROو  EURO IVتدوین استانداردهای سوخت وسایل حمل و نقل موتوری، تولید و واردات سوخت مطابق 

V  .در سوخت بنزین و گازوئیل  مصرفی سیستم حمل و نقل 

تدوین و ابالغ استانداردهای تولید و واردات وسایل حمل ونقل موتوری مطابق استانداردهای  **

، حذف و کاهش بخشی عوارض گمرکی و واردات خودروهای هیبریدی و برقی، کمک به  EURO IVآالیندگی

ی هاری و جایگزینی در ناوگان حمل و نقل به جای موتورسیکلتی انژکتوهاضوابط تولید موتورسیکلت

 کاربراتوری، حمایت از واردات و تولید موتورسیکت و خودروهای برقی. 
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جایگزینی و نوسازی ناوگان عمومی حمل ونقل شهری )خودروهای سواری، اتوبوس(، راه اندازی و افزایش *** 

ی )مترو( در کالنشهرها )تهران، مشهد، کرج، شیراز، اهواز، خطوط حمل و نقل عمومی درون و برون شهری ریل

 تبریز، اصفهان( 

ای در  و امکان سنجی توسعه ی بادی در منجیل، بینالود، کهکهاتوسعه بهره برداری از مزارع توربین**** 

خانوار( ماکرو ی خورشیدی در تولید برق در سطح میکرو )هاهای سیستان وبلوچستان، کرمان، استفاده از پنلاستان

 برای بهره برداران  ی تشویقیها)دهستان و شهرستان( و استفاده از ظرفیت

 ها نتایج حاصل از قوانین و سیاست

مصوب  ی اجرائی در مورد هر یک از اهداف قانونهابدلیل حجم زیاد مستندات و آئین نامه
ده و به آن اشاره ش 3، بطور مختصر توفیق و یا عدم توفیق مواردی که در جدول 1396سال 

 گردد:تواند در دستیابی به هوای پاک نقش داشته باشد در اینجا ارائه میمی
به تصویب هیات  1388ستانداردهای ملی هوای پاک در سال ا ،وضع استانداردهای هوای آزاد -

دولت رسید و قابل ذکر انکه این استانداردها منطبق با خطوط راهنمای سازمان جهانی بهداشت 
به استانداردهای سازمان جهانی  1390تعیین شده بود، بصورتی که با ارتقاء ساالنه در سال 

نداردها نقشی در کاهش آلودگی هوا ی شهر تهران بهداشت برسد. ولی در عمل تصویب این استا
که بر   3مطابق نمودار   1398)بطور مثال وقایع آلودگی هوا در پائیزسال  نتوانست بازی کند. 

دلیل صحت این ادعا  اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوا وابسته به شهرداری تهران متکی است
 است.

 .1397- 1398آذر  15وا سال از ابتدای سال تا توزیع مقایسه ای وضعیت کیفیت ه - 3نمودار 

)Source: http://air.tehran.ir/( 

http://air.tehran.ir/
http://air.tehran.ir/
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در تاریخ  ،1396آئین نامه اجرایی این بند از قانون هوای پاک ، اصالح و ارتقا کیفیت سوخت -
وزیع تبه تصویب هیات دولت رسیده است. در این آئین نامه، وزارت نفت مکلف به 1/06/1397

ز تاریخ میلیون لیتر در روز ا 40در روز، از زمان تصویب و  4میلیون لیتر بنزین یورو  28
ت. شده اس 01/07/1398میلیون لیتر در روز از تاریخ  70میلیون لیتر در روز و  7و  1/12/1397

وزیع تپی پی ام گوگرد جهت  50و حداکثر  4گاز با استاندارد یورو  –از طرفی توزیع نفت 
بالغ مصوبه ، میلیون لیتر به ترتیب برای زمان ا 55میلیون لیتر و  40میلیون لیتر،  28روزانه 

ان نیز بر عهده وزارت نفت گذاشته شده است. طبق گزارش سازم 01/07/1398و 01/12/1398
نفت گاز  ی پمپ بنزین و توزیعهاتاندارد، تعداد موارد نمونه برداری شده از ایستگاهملی اس

 شود.میی موفق طبقه بندی هامطابقت با مصوبه وجود داشته و این سیاست در زمره سیاست

هوای  ز قانون، به استناد آئین نامه اجرایی این بند اگذاریمعاینه فنی خودرو و شرایط شماره -
نامه  به تصویب هیات محترم دولت رسیده است. در این آئین1/06/1397در تاریخ ، 1396پاک 

ه استقاط منوط ب 5شماره گذاری هر سه دستگاه خودرو دیزلی نو با استاندارد آالیندگی یورو 
ه از یک یا چند دستگاه خودرو دیزلی با مجموع ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است. در حالیک

تواند میی شکست خورده هاامه هنوز اجرایی نشده است و جزو سیاستزمان ابالغ این آئین ن
 طبقه بندی شود. 

اختن در اجرای قوانین مرتبط با آلودگی هوا، ابطال و معوق س هایکی از علل مهم شکست
انون هوای پاک ق 2آئین نامه اجرایی بند  11باشد. نظیر ماده میی اجرایی هابسیاری از آئین نامه

دستگاه  با موضوع الزام اسقاط موتورسیکلت فرسوده به ازای شماره گذاری هر1397که در سال 
سه توسط دولت ابالغ شد و در جل  30/07/1397باشد که در تاریخ میموتورسیکلت بنزینی 

شرایط اقتصادی و سازوکار اسقاط       هیئت وزیران به علت تحریم و 17/11/1397
 Policy paper of the comparative and legislative) ی فرسوده به تعویق افتادهاموتورسیکلت

review of the air pollution crisis in the country's metropolises based on the report of 

the Vice President Infrastructure Research and Production Affairs Research Center of 

the Islamic Council of November, 2019.)  
طبق مطالعات سال توسعه سامانه حمل و نقل شهری و تاکید برحمل و نقل همگانی، 

و در راستای تهیه الیحه هوای پاک و تقدیم به مجلس، برای کالن شهر تهران، ارزیابی و  1392
فهرست انتشار آالیندگی وسایل حمل و نقل و منابع متحرک توسط تیمی متشکل از شرکت 
 کنترل کیفیت هوا )شهرداری تهران( و دانشگاه صنعتی شریف انجام و راهکارهای پیشنهادی

انجام شد. نتایج  1392برای بازسازی و نوسازی حمل و نقل و بودجه مورد نیاز بر مبنای سال 
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 Based on the report 250, Deputy of Infrastructure Research)شود میدر جداول ذیل ارائه 

and Production Affairs in November, 2019) توسعه سامانه حمل و نقل شهری و تاکید .
دهد از منابع میو نقل همگانی که مبتنی بر شواهد و مطالعات انجام شده است، نشان برحمل 

بر حسب تن، چه میزان آلودگی به هوا منتشر  5متحرک بطور سالیانه در شهر تهران طبق جدول 
 Policy paper of the comparative and legislative review of the air pollution) شودمی

crisis in the country's metropolises, 2019.)  

 (1392یاس ناوگان سال های ناشی از منابع متحرک به صورت سالیانه در شهر تهران )تن در مقمقدار انتشار آالینده - 5جدول 

 شرح
   1392فاکتورهای آالینده  تن در سال 

VOC CO NOx PM SOx VOC evap 
مقدار انتشار آالیندگی سالنه ناشی 

 منایع متحرک در تهراناز 
69778.7 615405.7 40474.8 5125.2 2283.5 13626.4 

Source: Deputy of Infrastructure Research and Production Affairs in November, Report No. 250, 2019 

های مجلس راهکار پیشنهادی برای کنترل آلودگی هوای شهر تهران توسط مرکز پژوهش
تخصیص  ارائه شده است که تاکنون بدلیل عدم 1392به قرار جدول ذیل در سال شورای اسالمی 

ی شکست خورده مخسوب هااعتبار و معوق گذاشتن مصوبات همچنان به صورت سیاست
ای ارزیابی هزینه کرد کاهش آلودگی هوا بر اساس اجرای راهکاره 7و  6شوند.  جدول می

 پیشنهادی را مشخص کرده است. 
رکز های زیربنایی و امور تولیدی م، معاونت پژوهش 250رش موضوعی شماره منبع : گزا

 Policy paper of the comparative and legislative)های مجلس شورای اسالمی آبان پژوهش

review of the air pollution crisis in the country's metropolises, 2019.) 

 ارزیابی هزینه هر تن کاهش ذرات معلق در اثر اجرای راهکارهای منتخب    - 6جدول 

دسته بندی
وسیله نقلیه 
 

 راهکار
تعداد 

 ناوگان

عمر تجهیز )سال(
 

برآورد 

 مالی*

هزینه 

 استهالک

هزینه 

کاهش هر 

 تن ذرات

نوسازی و جایگزینی
 

دیزلی
 

. جاااااااایگزینی تماااااااامی 1

هاااای دیااازل ناوگاااان اتوباااو 

واحااد بااا اتوبااو  گاااز اتوبااو  

 سوز

4520 12 17400 1450 29000 
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. جاااااااایگزینی تماااااااامی 2

هااای دیزلاای ناوگااان اتوبااو 

شااارکت واحاااد باااا اساااتاندارد 

 روز کشور

4520 10 14500 1450 29000 

-. جااایگزینی تمااامی کاااامیون3

هاااای فرساااوده باااا کاااامیون  

 استاندارد روز کشور

22979 22 5500 250 8117 

سواری
 

-جاااایگزینی تماااامی تاکسااای. 4

هااای بنزیناای بااا تاکساای بنزیناای 

 صفر کیلومتر 4یورو 

42399 10 400 40 61226 

-. جاااایگزینی تماااامی تاکسااای5

هاااای بنزینااای باااا تاکسااای 

صاااافر  4گازسااااوز یااااورو 

 کیلومتر

42399 12 450 320 49378 

-. جاااایگزینی تماااامی تاکسااای6

هااای بنزیناای بااا تاکساای هی ریااد 

 صفر کیلومتر

42399 15 4800 320 631055 

. جااااااااایگزینی تمااااااااام 7

خودروهاااای ساااواری بنزینااای 

بااا سااواری بنزیناای  4غیاار یااورو 

 صفر کیلومتر 4یورو

265798

5 
20 400 20 659550 

. جاااااااایگزینی تماااااااامی 8

خودروهاااای ساااواری گازساااوز 

باااا ساااواری  4غیااار یاااورو

صاااافر  4گازسااااوز یااااورو 

 کیلومتر

84651 20 450 23 
1972147

5 

ت
موتورسیکل

 

. جاااااااایگزینی تماااااااامی 9

هااااااااای موتورساااااااایکلت

کااااربراتوری باااا موتورسااایکلت 

 انژکتوری صفر کیلومتر 

756805 8 65 8 6570 

. جاااااااااایگزینی تماااااااااام 10

هااای کاااربراتوری بااا موتورساایکلت

 های برقیموتورسیکلت

756805 12 166 14 10213 
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ت
رتوروفی

 

دیزلی
 

. نصااب فیلتاار دوده باار روی 11

دیزلااااای هاااااای کاااااامیون

 غیرفرسوده

35202 5 600 120 20339 

. رتوروفیااااات اتوباااااو  12

دیزلاای در حااال تااردد بااه فیلتاار 

 برای حذف کامل ذرات

4520 5 600 120 3000 

سواری
 

. کماااا  بااااه تعااااوی  13

 های بنزینیکاتالیست تاکسی
42399 2 15 8 25907 

. ت اااادیل خااااودرو بناااازین 14

 سوز به گازسوز استاندارد
10000 3 8 2.7 56738 

ت
موتورسیکل

. ت ااااادیل موتورسااااایکلت 15 

کااااربراتوری غیرفرساااوده باااه 

انژکتاااوری )عمااار زیااار ساااه 

 سال(

14566 3 10 3.3 3278 

 مبالغ براساس میلیون ریال است*

ها موثر یمتقتوضیح: برآوردهای مالی در زمان تهیه گزارش استعالم شده است. نوسانات ارزی و ریالی در تغییر 

 خواهد بود.

 خب  ارزیابی هزینه هر تن کاهش اکسیدهای نیتروژن در اثر اجرای راهکارهای منت - 7جدول 

دسته بندی
وسیله نقلیه 
 

 راهکار
تعداد 

 ناوگان

عمر تجهیز  )سال(
 

برآورد 

 مالی*

هزینه 

 استهالک

هزینه 

کاهش 

هر تن 

 ذرات

نوسازی و جایگزینی
 

ی
دیزل

 

-. جییییایگزینی تمییییامی اتوبییییوس1

اتوبییییوس  هییییای دیییییزل ناوگییییان

 واحد با اتوبوس گاز سوز

4520 12 17400 1450 2080 

هیییای . جیییایگزینی تمیییامی اتوبیییوس2

دیزلیییی ناوگیییان شیییرکت واحییید بیییا 

 استاندارد روز کشور

4520 10 14500 1450 4338 

هییای . جییایگزینی تمییامی کییامیون3

فرسیییوده بیییا کیییامیون  اسیییتاندارد 

 روز کشور

22979 22 5500 250 6981 
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سواری
 

هییییای . جییییایگزینی تمییییامی تاکسییییی4

 4بنزینیییی بیییا تاکسیییی بنزینیییی ییییورو 

 صفر کیلومتر
42399 10 400 40 674 

هییای . جییایگزینی تمییامی تاکسییی5

بنزینییی بییا تاکسییی گازسییوز یییورو 

 صفر کیلومتر 4

42399 12 450 38 804 

هییای . جییایگزینی تمییامی تاکسییی6

بنزینیییی بیییا تاکسیییی هیبریییید صیییفر 

 کیلومتر

42399 15 4800 320 5242 

. جیییییایگزینی تمیییییام خودروهیییییای 7

بییییا  4سییییواری بنزینییییی غیییییر یییییورو 

 صفر کیلومتر 4سواری بنزینی یورو

2657985 20 400 20 4542 

. جیییییایگزینی تمیییییامی خودروهیییییای 8

بیییا  4سیییواری گازسیییوز غییییر ییییورو

صییییفر  4سییییواری گازسییییوز یییییورو 

 کیلومتر

84651 20 450 23 16299 

ت
موتورسیکل

 

-جیییایگزینی تمییییامی موتورسیییییکلت. 9

هیییای کیییاربراتوری بیییا موتورسییییکلت 

 انژکتوری صفر کیلومتر
756805 8 65 8 3321 

 تمااااااااااام. جییییییییییایگزینی 10

هییییای کییییاربراتوری موتورسیییییکلت

 های برقیبا موتورسیکلت

756805 12 166 14 3725 

ت
رتروفی

 

ی
دیزل

 

. نصییییب فیلتییییر دوده بییییر روی 11

 های دیزلی غیرفرسودهکامیون
35202 5 600 120 - 

. رتوروفیییییت اتوبییییوس دیزلییییی 12

در حیییال تیییردد بیییه فیلتیییر بیییرای 

 حذف کامل ذرات

4520 5 600 120 - 

سواری
. کمییک بییه تعییویل کاتالیسییت 13 

 های بنزینیتاکسی
42399 2 15 8 166 

. تبیییدیل خیییودرو بنیییزین سیییوز 14

 به گاز سوز استاندارد
10000 3 8 2.7 165 

 
موتورسی

ت
ل

تبییییییییییدیل موتورسیییییییییییکلت  .15 

کیییییاربراتوری غییییییر فرسیییییوده بیییییه 

 انژکتوری )عمر زیر سه سال(
14566 3 10 3.3 3278 

 *مبالغ براساس میلیون ریال است

 ثر خواهد بود.ها موتوضیح: برآوردهای مالی در زمان تهیه گزارش استعالم شده است، نوسانات ارزی و ریالی در تغییر قیمت
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ی قوانین و مقررات مصوب، باید به این نکته نیز توجه داشت هاموفقیتها و عالوه بر شکست
با قرارگرفتن کشور در مسیر رشد و توسعه، ضمن افزایش  1396تا  1354ی هاکه در فواصل سال

(  نیز 7213-1367( و پایتخت )1387-1383، افزایش تراز انرژی در کشور  ) 1رشد جمعیت
 (.8صورت گرفته است)جدول

 2اطالعات مصرف سرانه نهائی انرژی )معادل بشکه نفت خام( شهر تهران و کشور - 8جدول 
 1387 1386 1385 1383 1372 1371 1370 1369 1368 1367 موضوع

مصرف سرانه نهائی انرژی 

 شهر تهران 

 )معادل بشکه نفت خام(

8.29 9.00 9.40 10.49 10.24 9.83     

مصرف سرانه نهائی انرژی 

 بشکه نفت خام(کشور)معادل 
      12.02 12.87 13.59 13.58 

 20ل در طی باشد که افزایش این عامهای هوا میافزایش تراز انرژی خود عامل افزایش آالینده
(. مواجهه با 8سال گذشته در تهران بصورت افزایشی تدریجی صورت گرفته است )جدول 

ر داده و جمعیت شهرها را تحت تاثیر قراهای هوا، عدم دسترسی به کیفیت هوای سالم آالینده
 اهد داشت. های سالمت نیز اثر گذاشته و پیامدهای آن همچنان تداوم خوبر شاخص

سالمی برنامه شورای ا های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجلس 

 ( 1399الی  1368)

وسعه و تدفاعی به مرحله با توجه به پایان جنگ ایران و عراق و با رویکرد گذار از مرحله 
اله تدوین س 5های راهبردی کشور برای مقاطع ، برنامه1404سازندگی و با توجه به چشم انداز 

ا کاهش بای که در ارتباط های توسعهو در دستورکار برای اجرا قرا گرفت. بخشی از برنامه
 خالصه شده است. 9اند در جدول آلودگی هوا مصوب شده

 

 

                                                           
سال  - 1 سکن  شماری نفوس و م سر شور حدود  1355طبق  ست، این جمعیت  700میلیون و  33، جمعیت ک هزار نفر بوده ا

 ت.هزار نفر گزارش شده اس 900میلیون و  79، حدود  1395سال در سرشماری آمار نفوس و مسکن سال  40پس از 
ریزی کالن برق و انرژی، وزارت اطالعات برگرفته شده از گزارشات ترازنامه انرژی معاونت امور برق و انرژی دفتر برنامه -2 

 تهیه گردیده است.  (OECD)نیرو است که با همکاری سازمان همکاری اقتصادی توسعه
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 ایهای توسعهمصوبات مرتبط با کاهش آلودگی هوا در برنامه – 9جدول

سال برنامه توسعه
 

 موضوع 

 )هدف(

اجرائی 

دستگاه  شده

 متولی

موفق در 

کاهش 

 آلودگی هوا

 متوسط غلظت ساالنه

 ذرات معلق

PM10 (µg/m³) 

جمعیت 

کمتر از  

سال 10

سن شهر 

 تهران 
 WHO خیر بلی خیر بلی

شهر 

 تهران

برنامه اول
 

توسعه
 

1372
 -
 

1368
 

- - - - - - - -  

برنامه دوم توسعه
 

1378
 -

1374
 

دولت مکلف است در 

طول برنامه دوم نس ت 

به کاهش میزان 

آلودگی هوای تهران، 

مشهد، ت ریز، اهواز، 

اراک، شیراز و اصغهان 

در حد استانداردهای 

سازمان جهانی 

 بهداشت اقدام نماید.

  

ت سایر 
ط زیس

سازمان محی
دستگاه

ط
های ذیرب

 

  150 - 

 سال

1375 

1360358 

برنامه سوم توسعه
 

1383
 -
 

1379
 

دولت مکلف است در 

طول برنامه دوم 

نس ت به کاهش میزان 

آلودگی هوای تهران، 

مشهد، ت ریز، اهواز، 

اراک، شیراز و 

اصغهان در حد 

استانداردهای سازمان 

جهانی بهداشت اقدام 

 نماید.

   ت
ط زیس

سازمان محی
سایر دستگاه

ط
های ذیرب

 

  

از سال    

2005  

  20  

(µg/m³) 

سال 

1383    

68 

(µg/m³)  
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سال برنامه توسعه
 

 موضوع 

 )هدف(

اجرائی 

دستگاه  شده

 متولی

موفق در 

کاهش 

 آلودگی هوا

 متوسط غلظت ساالنه

 ذرات معلق

PM10 (µg/m³) 

جمعیت 

کمتر از  

سال 10

سن شهر 

 تهران 
 WHO خیر بلی خیر بلی

شهر 

 تهران

برنامه چهارم توسعه
 

1384-1388
 

دولت مکلف است در 

طول برنامه چهارم، 

میزان آلودگی هوای 

شهرهای تهران، اهواز. 

اراک، ت ریز، مشهد، 

شیراز، کرج و اصفهان 

را در حد استاندارد 

عالی مصوب شورای 

حفاظت محیط زیست 

 کاهش دهد.

  

ت سایر دستگاه
ط زیس

سازمان محی
ط
های ذیرب

 
    20 

سال 

1388 

84  
(µg/m³)   

 سال

1385 
1041179 

برنامه پنجم توسعه
 

1394
 -
 

1390
 

سازمان حفاظت محیط 

زیست مکلف است 

تمهیدات الزم را برای 

کاهش آلودگی هوا تا 

حد استانداردهای 

جهانی با اولویت 

های شناسائی کانون

انتشار ریزگردها و مهار 

آن، کنترل و کاهش 

میزان انتشارگازهای 

ای را فراهم گلخانه

 آورد.

  

ت سایر دستگاه
ط زیس

سازمان محی
ط
های ذیرب

 

  20 

سال 

1394 

83 
(µg/m³)   

سال 

1390 

926870 

برنامه ششم توسعه  

1399
 -
 

1395
 

بازنگری و تدوین 

استانداردهای ملی و 

 ای کیفیت هوامنطقه

  

ت
ط زیس

سازمان محی
 

  20 

سال 

1397 

72 
(µg/m³)  

سال 

1395 

531917 
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سال برنامه توسعه
 

 موضوع 

 )هدف(

اجرائی 

دستگاه  شده

 متولی

موفق در 

کاهش 

 آلودگی هوا

 متوسط غلظت ساالنه

 ذرات معلق

PM10 (µg/m³) 

جمعیت 

کمتر از  

سال 10

سن شهر 

 تهران 
 WHO خیر بلی خیر بلی

شهر 

 تهران

 توسعه 

 های پایشسیستم

 هایآالینده 

 *هوا  

  

ت
ط زیس

سازمان محی
 

  

ش های هوا مجهز به سنسور سنجی سنجش آالیندههاحداقل ایستگاه EPAطبق استانداردهای معرفی شدن  *

PM10  3-4فر ن 500000تا  250000در شهرهایی که از متوسط آالیندگی باالیی برخوردار هستند برای جمعیت  

تگاه موردنیاز است. ایس 6 – 10میلیون نفر  1ایستگاه و برای شهرهای باالی  4-8میلیون نفر  1هزار تا  500ایستگاه، 

داریم  گاه سنجش آلودگی هوا در کشور نیازایست 260، به حدود  1395بر مبنای سرشماری نفوس و مسکن سال 

 رد.ایستگاه سنجش موجود در کشور توزیع شده و پوشش مناسب برای شهرهای مختلف را ندا 186در حالیکه 

بایست میوال از آنجا که سیاستهای کالن و باالدستی مرتبط با کنترل آلودگی و ایجاد سالمتی اص
ین نوع اقوانین اجرایی بازی کند قسمتی از مهمترین بتواند نقش مهمی در طراحی سیاستها و 

ست ی کلی  ابالغ گردیده اهاسیاستهای کالن که از طرف رهبری انقالب تحت عنوان سیاست
هر ش 1398شدند امروز در سال میمحقق  هاگردد.  طبیعی است که اگر این سیاستمیارایه 

 بود.شهری. تهدید کننده سالمت میی بایست مواجه با این مقدار از آلودگی هوامیتهران ن

 1های کلی سالمت, ابالغ شده توسط رهبر انقالبسیاست

ی اجرایی هاتحقق رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست - 2بند 
 و مقررات با رعایت: 

 می.ی تهدید کننده سالمت مبتنی بر شواهد معتبر علهاکاهش مخاطرات و آلودگی  2-3
 ایی کالن توسعههاتهیه پیوست سالمت برای طرح 2-4
 ربیی سالمت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غهاارتقاء شاخص 2-5

                                                           
صل  -1  ست 110رهبر انقالب در اجرای بند یک ا سیا سی  سا سالمت را در فروردین ماه های کلقانون ا شتمل بر  1393ی  م

 چهارده بند ابالغ نمودند.
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تامین امنیت غذایی و بهره مندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و  – 6بند 
ی بهداشتی ایمن همراه با رعایت هاکافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فراورده

 ای و جهانی.لی و معیارهای منطقهاستانداردهای م

 (: 2030سال سیاست هوای پاک در اتحادیه اروپا و قاره آمریکا )تا 

حفظ و  ها بوده و به جهتسیاستگذاری و اقدام در کاهش آلودگی هوا از اهداف کلیه دولت
در  هاهای توسعه یافتگی دولتمراقبت از سالمت مردم و محیط زیست بعنوان یکی از شاخص

و  ی در مردمریزی منسجم و هوشمندانه و عزم ملشود. تاریخ نشان داده با برنامهنظر گرفته می
لودگی قبلی آتوان بر این مشکل زیست محیطی غلبه کرد، نمونه بارز آن شرایط ها میاراده دولت

 هوای شهری لندن ونتایج موفقیت آمیز در کنترل آلودگی هوا در این شهر است. 
ود. مه شاز تاریخچه حوادث آلودگی هوا که همیشه در کتب و مباحث آکادمیک از آن یاد می

زار نفر ه 400باشد که باعث مرگ بیش از لندن می 1952دسامبر سال  9الی  4دود فتوشیمائی 
اک تر از کند، لندن امروزه دارای هوایی پمیدر شهر لندن شده است. روزنامه اکونومیست نقل 

دهد. یماست که رویکرد اقدامات کشورهای توسعه یافته در این باره را نشان  1585های سال
گردد ی در حال توسعه روز به روز بر آلودگی هوای شهری  افزوده میدر حالیکه در کشورها

                        (        2ولی این کشورها صرفاً در مسیر تکثیر توسعه کشورهای صنعتی هستند )شکل
(By invitation The truth about the environment, 2001) . 

 

 در مقاله اکونومیست. 2000الی  1558روند تغییرات آلودگی هوا در شهر لندن از سال  - 2شکل 

های هوای آالیندهانگلستان که وضعیت انتشار  2019سال  در گزارش منتشر شده آمار ملی 
سال با اجرای  40در طی حدود  ؛دهدنشان می 2017الی  1970ی هاانگلستان را بین سال

هزار تن به   106معادل   %79هزار تن و  169معادل   %73تمهیدات الزم موفق به کاهش انتشار 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNrvmQuNLjAhVOdhoKHfpYCwUQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjanIDvt9LjAhVIx4UKHQrYD7MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.economist.com/science-and-technology/2001/08/02/the-truth-about-the-environment&psig=AOvVaw3b2SBw4zutY4th-aSqECRw&ust=1564225390260567&psig=AOvVaw3b2SBw4zutY4th-aSqECRw&ust=1564225390260567
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 ,By invitation The truth about the environment)اندشده  PM2.5و   PM10ترتیب برای 

 ( 3.)شکل (2001

 .1970 -2017های سالروند کاهش تغییرات انتشار آلودگی هوا )ذرات معلق( در انگلستان طی  - 3شکل 

کشور که از نظر فرهنگی، اقتصادی و ساختار اکولوژیک با یکدیگر  28اتحادیه اروپا با حضور 
های پیشگام درکنترل آلودگی هوا را دارا بوده ترین سیاستگذاریباشند یکی از منسجممتفاوت می

ارتقاء سالمت و کاهش و در راستای اهداف و خطوط راهنمای سازمان جهانی بهداشت به منظور 
 (Economic Cost of the health impact of air pollution in Europe, no date)آلودگی هوا اقدام نموده است.

ها و پیشنهادات قانونی ت. برنامه کاهش آلودگی هوا در اتحادیه اروپا شامل مجموعه ای از سیاس
و به روز رسانی ضوابط و مقررات پیشین مبتنی بر دانش علمی و درک اثرات سالمت و محیط 

باشد. در آخرین بازنگری بسته سیاستی هوای پاک، اتحادیه اروپا، برنامه میزیست آلودگی هوا 
 EU Clean Air)تعیین کرده است 2030خود را با توجه به اهداف کاهش آلودگی هوا تا افق 

Policy, no date)باشد: . اجزای این بسته به قرار ذیل می 
برای بهبود کیفیت هوا در شهرها با تاکید بر حمایت از تحقیق و نوآوری و اقدامات حمایتی  -

 المللیهای بینهمکاری
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های کلیدی در استانداردهای ملی طبق بازنگری در قوانین ملی حد )سقف( انتشار آالینده -
  NEC1دستورالعمل 

، مقیاس تدوین دستورالعمل جدید به منظور کاهش آالیندگی در تاسیسات احتراقی متوسط -
 های بزرگ و تأسیسات کوچک صنعتی ها، ساختمانمانند نیروگاه

، 2030بینی کرده است با اجرای این اقدامات تا سال بسته سیاستی کاهش آلودگی هوا پیش -
لوگیری از هزار مرگ زودرس، ج 58اتحادیه اروپا به مزایای قابل توجهی از جمله: جلوگیری از 

طق حفاظت هزار کیومتر مربع منا 56اکوسیستم طبیعی، حفاظت از  هزار کیومتر مربع 123تخریب 
کیلومتر مربع  هزار 19های نیتروژن و جلوگیری از اثرات اسیدی شدن شده طبیعی از تاثیر آالینده

 های جنگلی، دست خواهد یافت.از اکوسیستم

لودگی آاهش های مقابله و کهای سیاستی و طرحها در تدوین بستهیکی از بزرگترین تفاوت
ه است، ساله در کشور با آنچه که در دیگر کشورهای دنیا طرح شد 40هوا در یک دوره حداقل 

و  های قابل سنجش و بر مبنای دور نمای دستیابی به حفظ سالمتهدفمند بودن با شاخص»
بهبود  ها درها و پروژههای میان مدت و بلند مدت و تعیین سهم طرحمحیط زیست در برنامه

 «فیت هوای استنشاقی جمعیت در معرض و حفظ اکوسیستم و جغرافیای محیط زیست کشورکی
 باشد.می

نسجم ی موفق کنترل آلودگی شهری مکزیکوسیتی است که در یک برنامه مهااز دیگر نمونه 
ت. سازمان ترین شهر دنیا به یکی از شهرهای دارای هوای پاک تبدیل شده اسساله از آلوده 20

یک  ترین شهر جهان معرفی کرد و طیشهر مکزیکوسیتی را بعنوان آلوده 1992ل ملل در سا
 رد. برنامه بلند مدت درحال حاضر حتی در رتبه بیستم شهرهای آلوده دنیا نیز قرار ندا

 (2016) ,بی کنترل آلودگی هوا و کاهش تبعات آن بر سالمتسند جامع حمایت طلبر طبق 
 اشاره کرد. های موجود در قوانین مصوب کنترل آلودگی هوا بشرح ذیلچالشتوان به می

 شخص می معیار براساس دوره زمانی هاعدم تعیین سهم مداخالت در کاهش هر یک از آالینده -
 ی سالمت های معیار در ارتقاء شاخصهاعدم تعیین کاهش میزان سهم هر یک از آالینده -

بیعی و ی معیار در مراقبت و حفظ منابع طهاعدم تعیین کاهش میزان سهم هر یک از آالینده -
 اکوسیستم مناطق

ش هر یک عدم تعیین میزان بودجه و منابع پایدار تامین اعتبارات مالی جهت مداخله در کاه -
 شخصی معیار براساس دوره زمانی مهااز آالینده

                                                           
1 - NEC: National Emission Ceiling 
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ی های حمایتهای در حل مشکل آلودگی هوا در زمینهالمللبینی هانادیده گرفتن همکاری -
ی هاذاریفنی، تخصصی، ارتقاء مهارت، ورود فناوری و تجهیزات الزم، بهره مندی از سرمایه گ

 خارجی

تعیین  وی بلند مدت هاانجام مطالعات و تولید دانش، مستندات و شواهد علمی در طول برنامه -
 اثر بخشی اقدامات مداخله ای و توصیه به ارتقاء بهبود و بازنگری شرایط موجود

متوسط  ی مداخله ای بر مبنای هزینه اثر بخشی در کاهشهاعدم تعیین سازوکار پایش برنامه -
ز برنامه و ی معیار و برگشت به چرخه طراحی، استقرار و ارزیابی در هر یک اهاساالنه آالینده

 وب  ضوابط مص

ی آموزش، هاعدم توجه به نقش پر رنگ مشارکت و همکاری مردم و بخش خصوصی در حیطه -
 پژوهش، مداخالت عملی، اطالع رسانی و خود مراقبتی

صرف ی مداخله ای بلند مدت با تاکید بر دینامیک بودن جمعیت، مهاعدم توجه به برنامه -
 شهری در مدیریت های انرژی و توسعه شهری و بزرگراههاحامل

وان تشواهد اقلیمی و توپوگرافی شهرها و ظرفیت اکولوژیک شهرها در پذیرش آالیندگی و  -
 خود پاالئی

 ناکارآمدی مدیریت شهری و شهرسازی  -

دم عو  (Abadi, 2016)آالیندگی هوا در شهرها به حمل و نقل و ترافیک  %80انتساب بیش از -
ی در المللینبی هاتوجه به حمل و نقل پایدار و استقرار راهبردهای کلیه ضوابط آن طبق پروتکل

 ارکان سه گانه اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی

های هوای های کاهش آلودگیتجزیه و تحلیل سیییاسییتگ اری و اجرای سیییاسییت

 شهری تهران با رویکرد زیست بوم سیاسی

( رویکرد جدیدی در علوم سیاسی و سیاستگذاری Political Ecologyزیست بوم سیاسی )
اعی، عمومی بین رشته ای است که تعامل پیچیده سیاست، اقتصاد، فناوری، سنت و عرف اجتم

وای هکند. براین مبنا برای درک مسایل آلودگی میحقوق شهروندی و محیط زیست را مطالعه 
دهه  4ی کنترل این آلودگی در شهری تهران و تجزیه وتحلیل علل شکست سیاستهای متخذه برا

م. با کنی( استفاده میBohloli, 2011ی تحلیل سیاستی )هاگذشته از مدل اقتضائی شبکه نظریه
ست از نظریه در این مطالعه از سه نظریه یعنی برگزیده پنجره سیا هاتوجه به قدرت تفسیر نظریه

گذاری هاملی است(، نظریه نقطچند جریانی کینگدان )که نظریه بینابینی مدل مرحله ای و تک
 تعادل بومگاتنر و جونز و نظریه ترکیبی قدرت دال و لوکس استفاده خواهیم کرد.
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های سیاستگذاری عمومی یعنی مدل ترین مدلبر مبنای استفاده جان کینگدان از یکی از ساده
تا ورود به دستور   (Policy Formulationبرای توضیح مرحله صورتبندی سیاست )  مرحله ای

داخت در فرآیند پربعد از مرحله ساخت و  ها، سیاست(Policy Agenda)کار سیاستی 
گردند. سوپ سیاست فضایی می(Policy Primoval Soup) سیاستگذاری، وارد سوپ سیاست 

مانند که میدر فرآیند توسعه سیاست است. سیاستها در سوپ سیاست آنقدر باقی  1استعاره ای
پنجره فرصتی برای ورود آنها به دستور کار سیاستی باز گردد. در غیر اینصورت بعد از مدتی تا 

 (Policy Retention System) ها به فضای استعاره ای دیگری که بایگانی سیاستی این سیاست
(. این فرآیند یکی از دالیل Bohloli, 2011مانند )شوند و بصورت خفته باقی میمیست وارد ا

نماید. به این معنی که بسیاری از سیاستهای متخذه در را روشن می هاشکست سیاست عمده
موضوع کنترل آلودگی هوای تهران مواجه با پنجره فرصتی نشده اند تا از طریق آن وارد دستورکار 

اند. گاهی باز شدن سیاستی گردند و یا آمادگی الزم و کفایت الزم را برای چنین عبوری نداشته
افتد که فضای ذهنی جامعه و رهبران سیاسی، اقتصادی و میفرصت بدنبال حوادثی اتفاق  پنجره

همانطور که ذکر شد، مه دود کند. میآن  سازیپیادهاجتماعی را آماده پذیرش این سیاست و 
لندن که با مرگ و میر شوک آور هزاران نفری همراه  1952دسامبر سال  9الی  4فتوشیمائی 

بزرگی را برای اقدام دولت در کنترل آلودگی و همراهی اکثر ذی  سیاستی  فرصتگردید، پنجره 
 56( با 1985مدخالن فراهم آورد. آتش سوزی بزرگ استادیوم ورزشی برادفورد در انگستان )

های آسیب دیده؛ مثال دیگری از باز شدن پنجره فرصت سیاستی در مقابل سیاست 265کشته و 
ی عمومی انگلستان بود که امکان اجرایی کردن هادخانیات در محیط کنترل و ممنوعیت استعمال

از دالیل دیگر مهم سیاست منع استعمال دخانیات در مجامع عمومی را به دولت انگلستان داد. 
ی زیست محیطی، به قدرت رسیدن هاوتاثیرگذار در ایجاد پنجره فرصت برای سیاست

ی هاط زیست که معموالً در چهارچوب تشکلسیاستمداران یا حزب سیاسی عالقمند به محی
باشد. نفوذ سیاسی بعضی از میکنند، میسیاسی پست مدرن این تعلقات نقش پررنگ تری پیدا 

ی طرفدار محیط زیست سبز نیز از جمله این موارد در باز های فشار مثبت چون گروههاگروه
که جان کینگدان برآن تاکید تواند به حساب آید. اصل مهمی میکردن پنجره فرصت سیاستی 

قبل از باز در دارد آمادگی سیاستگذاران و وجود داشتن سیاست آماده در سوپ اولیه سیاست  
شدن پنجره سیاست است. در این صورت است که با باز شدن دفعتی پنجره سیاست، سیاست 

پر  (Kingdon, 1995)( شود Policy Agendaتواند از این پنجره وارد دستور کار سیاستی )می
کنترل و مدیریت آلودگی شهر تهران در سوپ سیاست واضح است که اگر سیاستی در راستای 

                                                           
1 - Metaphore 
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وجود نداشته باشد و اگر بنا بر هر دلیل سیاسی، اجتماعی یا ایجاد یک حادثه که موجب همراهی 
افتاد و این فرصت از دست افکار عمومی گردد پنجره سیاست نیز باز شود هیچ اتفاقی نخواهد 

خواهد رفت یا حداگثر استفاده ممکن از فرصت بدست آمده حاصل نخواهد شد.. بطور مثال در 
شدت آلودگی هوا در شهر تهران به حدی رسید که سه روز کلیه مراکز اداری،  1372پائیز سال 

راجعین و بیماران آموزشی، تجاری و اقتصادی در پایتخت تعطیل شد. متعاقب آلودگی هوا، بار م
ی مشکالت قلبی و تنفسی بحدی رسید که پزشکان اعالم هشدار جدی کردند. در آن هابا نشانه

مقطع پزشکان قلب و ریه و کارشناسان محیط زیست بیانیه ای منتشر کردند با این مضمون که 
پوشی وضعیت آلودگی هوا به حدی رسیده است که متاسفانه ساده انگاری و مماشات و پرده »

این «. کند نادیده بماندمیباعث شده است واقعیت خطرناکی که زندگی شهروندان ما را تهدید 
آلودگی هوا بازنگری شده و قانون هوای پاک  1354بیانیه و بازتاب آن باعث شد که قانون سال 

 شد تا با کمک بانکای ی اسالمی برسد. قانون اخیر زمینهبه تصویب مجلس شورا 1374در سال 
المللی های بینمکاریهای سنجش آلودگی هوا در کالنشهرها مستقر شوند، هجهانی ایستگاه

(JICA)  برای تدوین برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران و سایر کالنشهرها شکل گیرد
( در فصل محیط زیست به موضوع آلودگی هوا پرداخته شود. 1373-78و در برنامه دوم توسعه )

ه این اقدامات نتایج مثبت استفاده از فرصت بدست آمده بود ولی این نتایج تاثیری اگر چه هم
 واقعی در کاهش آلودگی هوای شهر تهران از خود باقی نگذاشت.

موضوع آلودگی هوای کالن شهرهای کشور باالخص در تهران و فشار مضاعفی که این 
ن را ایجاد کرده است سیاستگذاراموضوع بر روی توسعه شهری و سالمت شهروندان در تهران 

صد شرایط و گذاردن قوانین کنترل کننده ای نموده است که بنا بر ر هامجبور به اتخاذ سیاست
شهر  های محیط زیست تاثیر مشخصی بر پاکی هوایو اندازه گیریهای میزان آالینده موجود

 تهران نداشته است. 
مصوب  این مقاله، که شامل اولین قانون در 4و جدول شماره  3با نگاهی به جدول شماره 

عنی یدر امر کاهش و انتشار آلودگی هوا و همچنین آخرین قانون مصوب  1354مجلس در سال 
ردیده و یا توان مالحظه کرد که یا این قوانین اجرا نگمیبراحتی  1396قانون هوای پاک مصوبه 

جه به  وضعیت وده اند. در نهایت با تواگر اجرا گردیده اند نیز بنابر دالیل ذکر شده ناموفق ب
طرات خ( و گزارشات موجود تشدید آلودگی و 3)نمودار 1398هوای شهر تهران در آذرماه سال 

 هایاستستوان نتیجه گرفت که نتیجه کلی بسته یا مجموعه میناشی از آن به سالمت شهروندان 
  اند.به هدف خود نرسیدهه شده و سال موفقیت آمیز نبوده و با شکست مواج 44در طول 
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از منظر تجزیه و تحلیل این شکست سیاستی و بنا بر نظر نویسندگان این مقاله، نظریه پنجره 
ی معطوف به تفسیر تغییر در بستر اجتماعی است. قدرت کافی برای هاسیاست که یکی از نظریه

های کنترل آلودگی ی و تبیین دالیل شکست بسته سیاستتجزیه و تحلیل مسئله سیاستگذار
های است را ندارد و باید از نظریه  (Mega Phenomena)هوای تهران. که یک پدیده بزرگ مزمن 

 ل این شکست سیاستی بهره گرفت.دیگری برای توضیح دالی
برای تبیین این موضوع که چگونه آلودگی شهری در پایتخت کشور در طی یک دوره طوالنی. 

ن و واضح با شتابی افزاینده به سمت ایجاد تهدید قطعی برای و با اینکه خطری کامال روش
سالمت شهروندان و تاثیرات مخرب بر سرمایه انسانی و توسعه کشور و از جمله اعتماد 
شهروندان بر کارآمدی نظام مدیریتی کشور پیش رفته است، کنترل نشده و در جهت روشن 

گذاری تعادل      ، از نظریه نقطهنمودن راه کنترل آن و توقف این مکانیسم پیشرونده
(Punctuated Equilibrium PE: در دانش سیاستگذاری عمومی استفاده )کنیم. نظریه نقطه می

گذاری تعادل نظریه ای است که با قدرت توضیح و تفسیر قابل اعتنا علل شکست سیاستگذاری 
تواند تفسیر قابل قبولی در مینماید و میی بزرگ طول کشیده را روشن هادر مورد چنین  پدیده

(، راه حلی Prescriptiveچرایی و چگونگی آن ارائه نماید و در نهایت با رویکردی تجویزی )
گذاری برای برون رفت از این بحران پیچیده پیش پای سیاستگذاران بگذارد. ارائه نظریه نقطه

گردد برمی 1972گولد در سال الدرج و  تعادل ریشه در فسیل شناسی تکاملی داشته و به کارهای 
که بر مبنای فسیل شناسی دایناسورها، نقدی بر نظریات داروین نوشتند و قسمتی از نظریات او 

از جمله دایناسورها  هابر مبنای تکامل تدریجی را رد کردند و نشان دادند که دلیل انقراض گونه
فعتی شرایط زمین بوده های بزرگ و تغییر ددفعتی بزرگی چون اصابت شهاب سنگ حوادث

ای بر تعادل طوالنی مدت و دوران است. این حادثه بزرگ و انقراض گونه ای،  چون نقطه
( قبلی بوده و در ادامه تعادل جدیدی شکل گرفته است. امروزه نظریه نقطه Stasisایستایی )

بار توسط های عمومی و علوم اجتماعی اگر چه اولین گذاری تعادل در تجزیه و تحلیل سیاست
بکار گرفته شد، کاربرد فراوانی یافته است و معموال برای توضیح  1993بومگاتنر و جونز در سال 

ی بلند ایستایی و تغییرات ناگهانی بزرگ اجتماعی که چون نقطه ای بر تعادل قبلی و هادوره
سال  44از  شود. شرایطی که امروز کالن شهر تهران بعدشروعی متفاوت تاکید دارد، استفاده می

( با Incrementalسیاستگذاری و قانون گذاری که به صورت استفاده از مدل سیاست تدریجی )
ه دالیل ب-( Policy Package) هاآن مواجه  است نشان دهنده شکست واضح مجموعه سیاست

 هاباشد )در همین مدت در انگلستان میزان آالیندهمی -متعدد که به بعضی از آنها اشاره شد
کاهش یافته است(. این شرایط موجب طوالنی بودن یک مرحله ایستایی با انباشت  %75حدود 
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های چون وزیدن باد و آمدن باران و پدیده  (God willگردیده و جز خواست خدا ) هاآلودگی
طبیعی این چنینی، هیچ راه برون رفتی از بحران را بخود متصور ندیده است و تقریبا وجود و 

ی حکومتی و شهری تفاوتی قابل توجه در بهبودی شرایط ایجاد نکرده هاسیاست عدم وجود
دهد که پایان دادن به این وضعیت با توجه به میاست. تجربه حدود نیم قرن گذشته نشان 

وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور با مدل تدریجی امکان پذیر نبوده است و 
واهد بود و نیازمند سیاستگذاری نقطه گذاری تعادل بر این تعادل در آینده نیز امکان پذیرنخ

-( یعنی شکست سیاستImperfect Policy Loopسیاستی ) حاضر که بصورت چرخه ناقص
باشد. در راستای نقطه گذاری تعادل در کاهش دفعتی )و نه میکند، میعمل  -افزایش آلودگی

سال گذشته در کشور را به هر دلیلی نداشته  44تدریجی آلودگی. سیاستی که امکان موفقیت در 
بایست اقداماتی اساسی و ناگهانی و بزرگ بعد از دادن فرصت کافی برای مرحله میاست( 

ماه شکل گیرد و هیچ  6سیاست و ایجاد هماهنگی اجتماعی برای تغییر مثالً برای  1سازگاری
منتج از رویکرد نقطه گذاری ی هاشرایطی موجب توقف آن نگردد. به قسمتی از این سیاست
 تعادل در قسمت سیاستهای پیشنهادی اشاره خواهد گردید. 

پر واضح است که نقطه گذاری تعادل آنهم تعادل و دوره جمود طول کشیده، نیازمند قدرت  
است. قدرتی که امکان توفق بر قدرت نگاه دارنده تعادل پیشین را داشته باشد و امکان نقطه 
گذاری بر تعادل و ایستایی حاضر و تغییر وسیع و ایجاد تعادل جدیدی را بتواند ساماندهی کند. 

توان دید ولی تاثیرات میموضوعی بسیار پیچیده و در عین حال ذهنی است که خود آنرا ن قدرت،
توان میدر ایجاد تغییر یا حفظ ثبات  (Bohloli, 2011)آن را به عنوان یک المان شناختی یا نرم 

در کسوت یک سیاست پژوه کثرت گرا معتقد است قدرت در  (1957)مالحظه کرد. رابرت دال 
ی متعدد ولی بصورت نابرابر توزیع شده است و حکومت هابسیاری از جوامع در بین گروه

در کتاب خود قدرت را  1957اشرافی سنتی در حال تبدیل به کثرت گرایی است. دال در سال 
تواند ب را مجبور به میاندازه ای است که قدرت الف نسبت به ب به »کند: میاینگونه تعریف 

انجام کاری کند )یا از انجام کاری منع کند( که ب چاره ای به جز انجام )و یا اطاعت از( آن 
. این تعریف رابطه بین عوامل سیاسی مثل افراد، گروهها یا سایر (Dahl, 1957)«نداشته باشد

کند. بر اساس نظر اجتماعات، با تاکید بر اهمیت تصمیم بر مبنای تمایالت مختلف را بررسی می
یابند و موجب تغییرات تصمیمات میی سیاسی بر مبنای منافع متغییر مدام تغییر هابندیهاو، گرو

داند و تکثر بی قدرت را در خدمت میشوند. با این حال اسکات اشنایدر این تکثر را واقعی نمی
نقطه ضعف بهشت تکثرگرا این است »کند که میداند و چنین بیان میحکومت اشرافی مقتدر 

                                                           
1 - Adaptation 
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           « خوانندمیاشراف آواز  آسمانی با صدای رسای یک فرد از طبقه که گروه همسرایان
(Scott Schneider, 1960, p. 37 این بدان معنی است که بر خالف ظاهر مشارکت جویانه در .)

سیاستگذاری شهری و جلوه ای تکثر گرایانه هنوز این اقلیت برخوردار از قدرت و مکنت هستند 
( نقل 1953نیز از فلوید هانتر ) (Hill, 2013)شوند. میشل هیل میمحسوب که سیاستگذار واقعی 

کند که کنترل امور بدست گروه کوچکی از افراد کلیدی است. با قبول این نظر و برای درک می
بایست به سراغ تحلیل ارتباط منافع چنین میدلیل عدم موفقیت در کنترل آلودگی هوای تهران 

ی ها( این گروه1956رایت میلز )ی کوچک پر قدرت با میزان آلودگی شهری رفت. هاگروه
تواند با اعمال قدرت و یا مشارکت مینامیده است. نخبه مسلط « نخبه مسلط»کوچک پر قدرت را 
از بروز مسائل و تعارضات ناخوشایند با منافع خود ممانعت کند ولی در  هادادن ظاهری گروه

ی و دستور کار سیاستی عین حال با فشار سیاسی از ورود تقاضای عمومی به فرایند سیاس
جلوگیری کند. در مورد آلودگی شهری درازمدت و مزمن باید رد پای قدرت نخبه مسلط و 

ی منتفع را دید و چگونگی تبدیل نشدن کنترل آلودگی به عنوان یک تقاضای اجتماعی هاگروه
کنند که قدرت میبیان  (Bachrach and Bartaz, 1962)و حکومتی را رصد کرد. باچراچ و باراتز 

توان اعمال نمود. به عبارت دیگر، یک عامل، میی پیش بینی شده نیز هارا با استفاده از واکنش
از رسیدن به تمایالتش منع کرد، چرا که او واکنشی نامطلوب را از سوی  توانمییعنی الف را 

کند. یعنی اینکه اگر مشکل آلودگی شهری مرتفع گردد میعامل دیگر، یعنی ب، پیش بینی 
گردد. میموجب ایجاد انتظارات جامعه مدنی برای آغاز اصالحات دیگری در ساختار قدرت 

اطر انتظار مخالفتی که از سوی عوامل سیاسی اصلی دارند، گاهی نیز خود تصمیم گیرندگان به خ
کنند. در این راستا عدم تصمیم گیری بنا بر نظر باتراچ میزنند یعنی ریسک نمیدست به کاری ن

تصمیم برای »و « تصمیم برای عدم تصمیم گرفتن»کند و به دو دسته میو باراتز اهمیت پیدا 
ری از مواقع این تصمیم برای عدم تصمیم ریشه در منافعی کند. در بسیامیتقسیم « کاری نکردن

کند و گاه تصمیم همین است که نباید دارد که حفظ شرایط فعلی، برای قدرتمندان ایجاد می
کاری صورت گیرد و نباید اصالحی در امور ایجاد شود چرا که حفظ همین وضعیت موجود 

گیران گره خورده که با منافع تصمیموکاری میشود مثال در آلودگی شهر موجب رونق کسب
گیری دهند که بر طبق آن، با عدم تصمیمای را مورد توجه قرار میاست. باچراچ و باراتز شیوه

              هایکننده)مثال برای کاهش آلودگی شهری( موجب افزایش تقاضا )مثال برای تصفیه
                        نندگان یا واردکنندگانی ذینفع )مثل تولیدکهاهوای خانگی یا صنعتی(، گروه

( از باچراچ و باراتز 2019گیرند. میشل هیل )های هوا( مورد حمایت قرار میکنندهتصفیه
(Bachrach and Baratz, 1963) کند اند نقل میدر رابطه با مدلی که از فرآیند سیاسی ارائه داده
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شود که هایی میکه کنترل تقاضا یک فعالیت خنثی نیست، بلکه باعث سود و ضرر افراد یا گروه
در کتاب خود، به نام قدرت و  ها بوده است. باچراچ و باراتزوضع موجود به نفع یا زیان آن

نگه                    کنند که عملکرد حالت دوم قدرت برای پنهان ، تاکید می1970چاپ سال  1ضعف
می                       داشتن ضررهاست، در نتیجه انباشت ضررها تا نقطه غیر قابل برگشت ادامه 

نقش قدرت در  ) ,1971Crenson( 2. مطالعه ماتیو کرنسون) ,1962Bachrach and Bartaz(یابد.
در آلودگی هوای شهری در  سازیشکل دادن سیاست. در ضمن مطالعه جایگاه صنایع فوالد

دهد. کرنسون با توجه به اقدامی که برای کنترل هوای آلوده در ایالت ایندیانا آمریکا را نشان می
پردازد که دارای صنایع جوارگری و شیکاگو شرقی میدو شهر هم صورت گرفته است، به مقایسه

قانونی را  1949فوالدسازی هستند. طبق بررسی کرنسون در حالی که شیکاگو شرقی در سال 
ورد. آمیاقدامی به عمل ن 1962رساند، ولی گری تا سال میبرای کنترل آلودگی هوا به تصویب 

قدرت صنایع فوالدسازی آمریکا و تاثیر غیرمستقیم  کرنسون دلیل آن را استقرار متمرکز و
تصمیمات آن و تهدید انتقال در صورت ابالغ قوانین محدودکننده و تاثیر آن بر رشد اقتصادی 

 داند. گری می منطقه
کند که برد و بیان میبحث راجع به قدرت را یک گام پیشتر می ) ,1974Lukes( 3لوکس

قدرت باید در سه بعد بررسی شود. اول، اعمال قدرتی است که در تعارضات علنی و آشکار بر 
افتد: این با رویکرد تکثر گرایان.نزدیک است. دوم، اعمال سر مسائل اساسی بین عوامل اتفاق می

افتد: این امل اتفاق میقدرتی است که در تعارضات پنهان بر سر مسائل یا مسائل احتمالی بین عو
باچراچ و باراتز نزدیک تر است. سوم، بعدی از قدرت است که لوکس اضافه  موضوع به شیوه

کند و آن شامل اعمال قدرت در راستای شکل دادن به تمایالت مردم است تا این که نه می
ی که بعد سوم ای وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، زمانتعارضات آشکار و نه تعارضات نهفته

 کند، تعارض پنهانی دیگر وجود ندارد. قدرت عمل می
ها یا تمایالت آید که بین خواستهکند که تعارض پنهان زمانی به وجود میلوکس بیان می

گیرند، تعارضی به وجود کنند و کسانی که در معرض آن قرار میکسانی که قدرت را اعمال می
آگاه شده باشند. در این شرایط، تعریفی که لوکس در مورد آید و گروه دوم نیز از منافعشان 

زمانی که الف به نوعی مغایر با منافع ب روی او اثر »قدرت به کار برده به این معنی است که 
کس )همان( به .  این قدرت بنابر نظر لو(Lukes, 1974)«بگذارد، بر ب اعمال قدرت کرده است

شود.  نقل به مضمون میتقسیم « شکل دهی زمینه»و قدرت « شکل دهی اجرا»قسمت قدرت  2

                                                           
1  - Power and Poverty  
2  - Matthew Crenson  
3  - Lukes 
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)های( از تعریف لوکس از قدرت شکل دهی زمینه. اینگونه است که تعریف قدرت به عنوان 
مطابق  هازمینه، همان تاکید بر روابط قدرت است که ساختارها، مؤسسات و سازمان شکل دهنده

ی اقدام بعدی را تغییر هاها و به وسیله اقدام انسانی به نحوی شکل گرفته اند که مشخصهآن
شناسد و ارتباطات میده اجتماعی . گاونتا نیز قدرت را اصلی ترین انتظام دهن(Hay, 2002)دهند

ی آن هاکند: تاثیر کلی یک ارتباط قدرتی بیشتر از مجموع بخشمیقدرتی را سینرژیک فرض 
شود. ارتباطات قدرت میشود، ناتوانی باعث تقویت ناتوانی میاست، قدرت باعث ایجاد قدرت 

 .(Gaventa, 1980)شوند میبه محل این که تثبیت شوند، خود کفا 
توان گفت که میه شده در این مطالعه سیاستی با استفاده از قدرت تفسیر شبکه نظریه استفاد

بایست میتدا سه نکته کلیدی و مهم را برای  کاهش آلودگی  هوای شهر تهران باید بکار گرفت. اب
گی هوای ی خالقانه ای در کنترل آلودهابا توجه به واقعیات و حقایق و شواهد موجود، سیاست

ا را در سوپ هبا پشتوانه اجرایی تبدیل کرد و آنشهری در تهران طراحی کرد و آن را به قوانین 
اک و پاولیه سیاست قرار داد و با آموزش مردم و مشارکت دادن مردم در سیاستگذاری هوای 

ا های فرصت را برقرار کرد و امحمایت طلبی از مجموعه حکومت، امکان باز شدن پنجره
شده نو نتیجه قابل توجهی حاصل توان به این مدل بسنده کرد که در گذشته چنین بوده مین

ودگی است. در شهری مثل تهران که از دوره بلند مدت ایستایی و افزایش انباشت شونده آل
ت بایست سراغ مداخالت مبتنی بر مدل نقطه گذاری تعادل رفمیبصورت مزمن در رنج است 

ار و پاید و به منظور ایجاد تغییرات بزرگ و اصالحات اثربخش و با ماندگاری بلند مدت
ر شده ی مزمن و عوامل مستقهاگذاری تعادل استفاده کرد. تعادلهای نقطهبایست از مدلمی

ذاشت.  پر گآلودگی را شکست و بنیان تعادلی جدید بسوی شهر پایدار بدور از آلودگی را بنیان 
ماندگاری  بایست کلیه متغیرهای تاثیر گذار در تعادل و شکست ومیواضح است که در این راستا 

ود. آن را شناخت که از مهمترین این عوامل، عامل قدرت و منافع متصل به قدرت خواهد ب
های ایگاهی قدرت امکان شناسایی فاکتورهای موثر و تضاد منافع در جهاتحلیل موضوع با نظریه

ی کاهش هاسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی درجلوگیری و به شکست رساندن سیاست
 نماید. ی شهری در تهران را امکان پذیر میآلودگ

 های پیشنهادی کنترل آلودگی هوای تهران بر مبنای مباحث پیش گفتسیاست

ی ذیل تنها به عنوان نمونه از مجموعه سیاستهای مبتنی بر مدل نقطه گذاری هامجموعه سیاست

شییود و طبیعی اسییت که اتخاذ سیییاسییتهای نهایی مبتنی بر این مدل  برای کنترل میتعادل ذکر 
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عامالت و  ند ایجاد کارگروههای بین رشیییته ای و ایجاد ت یازم آلودگی هوا در شیییهر تهران ن

همکاریهای پیچیده فرا بخشی و بررسی کلیه شواهد  موجود و عوامل  واقعی واحتمالی  مدخل 

 اثر است.

های زمانتوان سیاست رادیکال انتقال سامبتنی بر نقطه گذاری تعادل میهای در راس سیاست -
ی و اقتصادی دولت مرکزی به خارج از تهران را در نظر گرفت که با توجه به شرایط سیاسی، امنیت

ی فکر های دیگرپذیر نیست و باید به سیاستساله آینده امکان 5کشور حداقل با چشم انداز 
 کرد.

ان بزرگ برای اد عاری از آلودگی با تعرفه مشابه در مناطق آزاد تجاری در تهرایجاد منظقه آز  -
سال  10 کیلومتر تا 100، برقی و هیبریدی تا شعاع 6ورود خودرو خارجی با استاندارد یورو 

 آینده برای جایگزینی وسایط نقلیه عمومی و خصوصی.

وان مثال عنبه - ودرو در تهرانایجاد محدودیت هوشمند بر حجم رانندگی و میزان آالیندگی خ -
اه فرصت اولیه، م 6های پالک تهران در تهران بعد از ایجاد محدودیت اجازه تردد تنها به اتومبیل

یر مرکزی غروز در ماه در مناطق  3های خارج از تهران فقط مجاز به رانندگی بصورتی که پالک
 تهران باشند.  

الیندگی آه ناوگان وسایط نقلیه عمومی با کیفیت و اندازی خطوط مترو و توسع تسریع در راه -
 کم و استانداردهای سختگیرانه

د امکان کنترل دقیق خطوط تولید وسایط نقلیه داخلی از نظر ایجاد حداقل آالیندگی و ایجا -
 رقابت با خودروسازان خارجی در کشور جهت ارتقا کیفیت تولید داخل.

ترین  ستم احتراقی هیبرید و یا برقی با حداقلصدور مجوز واردات خودروهای خارجی با سی -
راحل بعدی می آلوده در هامیزان آالیندگی هوا  تنها برای شهر تهران در مرحله اول و کالن شهر

 تا کنترل آلودگی

به پایه  ی مالی و مالیاتی برای ارتقاء تولید موتور  محرکه خودروهای داخلیهاایجاد مشوق -
 رین میزان آالیندگی هوا  هیبریدی و برقی با حداقل ت

ی و ایجاد سیستم مالیات پلکانی بر ایجاد آلودگی بر خودروهای آلوده کننده هوای شهر -
 ی مالیاتی بر خودروهای پاک.هاخودروهای حجیم و معافیت

ایگزینی جساله و  5های کاربراتوری و دو زمانه طی یک دوره از رده خارج کردن موتورسیکلت -
 گانه شهرداری تهران  22ی برقی در محدوده مناطق هابا تردد موتورسیکلت

های ترافیکی شهر تهران و بهسازی نقطات انتخاب استراتژی ادغام یافته گشودن گلوگاه -
ترافیکی در سال با افزودن سهم کمیت و کیفیت حمل و نقل عمومی از میزان حمل و نقل شهری. 
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هت مدیریت شهری و مدیریت حمل و الزم است در تهران بدلیل سهم آالیندگی خودروها ج
نقل توجه به تعامل این دو حیطه با لحاظ نمودن شهروند مداری و حل مشکل سفرهای درون 

 شهری و توسعه حمل و نقل عمومی لحاظ گردد.
اد ، ایج ITافزایش سریع سرویس خدمات دیجیتال و کاهش بار سفر در شهر )توسعه خدمات  -

هوشمند در تهران به منظور کاهش سفرهای درون شهری و ی الزم برای یک شهر هاظرفیت
 استقرار دولت الکترونیک در پایتخت اداری، تجاری و صنعتی کشور(

های های موجود مدیریت و توسعه شهری، شهر تهران به شاخصبازنگری و تغییر شاخص -
ی، نرژپذیری زیست بوم شهر تهران با توجه به افزایش جمعیت، شدت مصرف اراهبردی تحمل

 ,Schiller, Bruun and Kenworthy)سرانه سفرهای درون شهری، توسعه حمل و نقل پایدار، 

 تحرک.    شده از منابع ساکن و م های هوا تولیدظرفیت اکولوژیک و خودپاالیی آالینده (2010

ر کمتر از ها دگیری میزان آالیندههای کنترل کیفیت هوای شهری برای اندازهایجاد ایستگاه -
 ارتفاع یک متر و نیم جهت حفاظت از کودکان.

ندگی و توجه ویژه به شواهد اقلیمی و توپوگرافی و ظرفیت اکولوژیک شهرها در پذیرش آالی -
 ممانعت از ساخت و ساز مخل در ظرفیت خودپاالیی. توان خود پاالئی و

بتنی بر آیین مهای تولیدی آلوده کننده از محدوده تهران و کارگاه  هاخارج کردن کلیه کارخانه -
یلومتری ک 120های صنعتی در محدوده کالن شهرها )شعاع نامه اجرایی استقرار صنایع و شهرک

میم اراِیه های کنترل آالیندگی و تعها از سیستمآنشهر تهران( ضمن نظارت مستمر بر استفاده 
 ها با پتانسیل آلوده کنندگی محیط زیست. پیوست سالمت به همه پروژه

ی هوای ایجاد ارتباطات وسیع با مرکز علمی و پژوهشی و تکنولوژیک در موضوع کنترل آلودگ -
 هرانط زیستی شهر تشهری و استفاده از مجموعه توان توسعه بشری در کنترل و اصالح شرای

ا میزان شناسایی و کنترل تضاد منافع سیاستگذاران و مجریان سیاستی کنترل آلودگی شهری ب -
 آلودگی هوای شهر

تماعی موثر های سیاسی، اقتصادی و اجریزی برای کنترل مولفهشناسایی، سیاستگذاری و برنامه -
 بر افزایش آلودگی شهری شهر تهران

تگذاری مند در امر سیاسکت مردمی همه جانبه، بلند مدت و نظامآگاهی بخشی و ایجاد مشار -
 های کنترل آلودگی شهر تهران.و اجرای سیاست

ایجاد شعبه حفاظت از محیط زیست در نظام قضایی و دادگستری کشور با اختیارات ویژه  -
جهت برخورد قضایی سریع و موثر با سیاستگذاران، مجریان سیاستی در بخش دولتی و 
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اگر موجب ایجاد هر گونه آلودگی محیطی و آلودگی هوا در شهر تهران و کالن شهرها  خصوصی
 گردیده باشند و یا اگر با عوامل آلوده کننده مبارزه مطابق وظیفه ننموده باشند.

ی جمعی در موضوع خطرات هاو سیما و رسانههی بخشی وسیع و پر حجم توسط صدا آگا -
 کنترل آن.های آلودگی هوا و لزوم و روش
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