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چکیدٌ
سؿذ سٍصافضٍى جوؼیت دس کالى ؿْش هـْذ ،هٌجش تِ تشٍص هـکالتی دس ػشصِ حول ٍ ًقل دسٍى ؿْشی ؿذُ ٍ ًیض ػَاقة ًاخَؿایٌذی ًظیش
تشافیک ٍ آلَدگی َّا سا ػثة گـتِ اػت .تَػؼِ ٍ هذیشیت هٌاػة حول ًقل ػوَهی تِ ٍیظُ ػاهاًِ حول ٍ ًقل سیلی دسٍى ؿْشی هی تَاًذ
تْتشیي ساّکاس جْت سفغ ایي هؼضل تاؿذ .تذٍى ؿک ،هتشٍ(قغاس ؿْشی) ّواً ٌذ ػایش پشٍطُ ّای ػوشاًی ،تاثیشات تؼضائی تش هحیظ صیؼت داسد.
دس ایي تحقیق ،تاثیشات حاصل اص ساُ اًذاصی خظ  1قغاس ؿْشی هـْذ هَسد تشسػی قشاس گشفتِ ٍ هیضاى صشفِ جَیی ّای حاصل (دس ػال  )91تِ
صَست کوی هحاػثِ گشدیذ .جْت اًجام اسصیاتی ّای هزکَس ،تؼذاد  444پشػـٌاهِ تْیِ ٍ دس هذت  4سٍص دس  22ایؼتگاُ خظ  1قغاس ؿْشی دس
اختیاس هؼافشیي قشاس گشفتً .تایج ًـاى هی دّذ هیضاى صشفِ جَیی دس هصشف تٌضیي ٍ گاصٍئیل تِ تشتیة  6 ٍ 24هیلیَى لیتش تَدُ کِ ایي هیضاى
ػثة کاّؾ چـوگیشی دس ّضیٌِ ّای ػَخت هصشفی ًیض ؿذُ اػتّ .وچٌیي هیضاى صشفِ جَیی دس هذت صهاى ػفش سٍصاًِ تیؾ اص  14هیلیَى
ػاػت تَدُ اػت.

کلمات کلیدی :خط یک قطار ضُری مطُد ،تاثیرات زیست محیطی ،پرسطىامٍ ،صرفٍ جًیی.

-1مقدمٍ
سؿذ سٍصافضٍى جوؼیت ٍ تِ تثغ تشٍص هؼظل تشافیک دس کالًـْشّایی ًظیش هـْذ حول ٍ ًقل ؿْشًٍذاى سا تیؾ اص پیؾ تا هـکل
سٍ تِ سٍ ػاختِ ،تِ عَسیکِ اػتفادُ ا ص ٍػایل ًقلیِ ؿخصی ػَاسض هتؼذدی سا تشای هشدم ٍ هحیظ صیؼت فشاّن ػاختِ
اػت.کیفیت َّا تش کیفیت صًذگی ٍ تٌفغ اًؼاى اثش داسد(هٌتظشی م ٍ .دسٍیـی ُ .)1391،.آلَدگی َّا ًاؿی اص ػَخت تی سٍیِ
خَدسٍّای ػثک ؿْشی ٍ ػایش ٍػایل ًقلیِ ػوَهی صًذگی اًؼاى ّا سا دس دٍساى ّای هختلف ػٌی(اػن اص خشدػال ٍ تضسگؼال)
هتاثش هی ػاصد .هتشٍ تِ ػٌَاى کاسآهذتشیي ػیؼتن حول ٍ ًقل اًثَُ دسٍى ؿْشی ،ساّکاس هٌاػثی جْت سفغ هؼضل تشافیک ٍ
آلَدگی ّای ًاؿی اص آى هی تاؿذ .کاّؾ هصشف ػَخت ٍ صشفِ جَیی ّای اسصی ٍ سیالی ،کاّؾ دس هذت صهاى ػفش سٍصاًِ تا
تَجِ تِ اسصؽ ٍاالی ٍقت دس صًذگی ،کاّؾ آالیٌذُ ّای صیؼت هحیغی تا کاػتي اص حجن ؿثکِ حول ٍ ًقل آلَدُ کٌٌذُ،
افضایؾ ایوٌی حول ٍ ًقل ٍ ساحتی ٍ آػایؾ هؼافشاى ،گؼتشؽ فشٌّگ ًظن ٍ اًضثاط ٍ اهکاى اًجام ػفشّای دسٍى ؿْشی دس
کالى ؿْشّا ٍ ایجاد استثاط تا حَهِ آًْا اص هْوتشیي هضایای کیفی هتشٍ هی تاؿذ.
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اٍلیي ػیؼتن هتشٍ جْاى دس ػال  1863هیالدی دس ؿْش لٌذى ساُ اًذاصی گشدیذً .خؼتیي خظ هتشٍی لٌذى کِ دس تاسیخ
 14طاًَیِ ػال  1863آغاص تِ کاس کشد ،خظ هتشٍپَلیتي تَد کِ تیي دٍ ًقغِ پذیٌگتَى ٍ فشیٌگذٍى دس هشکض ؿْش ایجاد ؿذ ٍ دس
ٍاقغً ،خؼتیي خظ قغاس ؿْشی دس جْاى تَد( .)www.wikipedia.orgپغ اص آى دس حذٍد  124ؿْش دیگش اسٍپا ،آػیا ،آهشیکا ٍ
آفشیقا صاحة هتشٍ گشدیذًذ .دس ایشاى ،تْشاى ًخؼتیي ؿْشی اػت کِ دس ػال  1377اٍلیي خظ هتشٍی آى ساُ اًذاصی گشدیذ.
هغالؼات اجتواػی ،اقتصادی ٍ تشافیکی ؿْش تْشاى ٍ پیؾ تیٌی تغییشات آى تَػظ ؿشکت ّای ػَفشتَ ٍ ؿشکت هتشٍی فشاًؼِ
( )RATPدس ػال  1374آغاص گشدیذ .پغ اص تْشاى ،هـْذ تِ ػٌَاى دٍهیي کالًـْش کـَس هجْض تِ ػیؼتن حول ٍ ًقل سیلی
دسٍى ؿْشی گشدیذ .هغالؼات جاهغ حول ٍ ًقل ؿْش هـْذ تیي ػالْای  73تا  ٍ 78هغالؼات تَػؼِ ؿثکِ حول ٍ ًقل سیلی تیي
ػالْای  81تا  83تَػظ پظٍّـکذُ حول ٍ ًقل داًـکذُ صٌؼتی ؿشیف صَست پزیشفت .ػولیات اجشایی خظ یک آى (ٍکیل
آتادً -خشیؼی) دس اٍاػظ ػال  1379آغاص ٍ دس ػال  86تِ پایاى سػیذ .تْشُ تشداسی اص خظ یک قغاس ؿْشی هـْذ دس اػفٌذ هاُ
ػال  1389آغاص گشدیذ .عَل کلی هؼیش  22کیلَهتش هی تاؿذ(ؿکل .)1

ضکل  - 1خطًط قطار ضُری مطُد

تِ اػتٌاد تشآٍسد آهاسی ؿشکت تْشُ تشداسی قغاس ؿْشی هـْذ دس ػال  91تغَس هیاًگیي ،سٍصاًِ حذٍد ً 144444فش(هؼافش) اص
عشیق خظ  1قغاس ؿْشی هـْذ جاتِ جا ؿذُ اًذ .اص اتتذای ساُ اًذاصی خظ یک تا پایاى تیش هاُ  92تیؾ اص  48هیلیَى ًفش هؼافش،
اػتفادُ کٌٌذگاى اص قغاس ؿْشی تَدُ اًذ(.آهاس هؼافشیـشکت تْشُ تشداسی قغاس ؿْشی هـْذ ٍ حَهِ)1391 ،.

 -2ريش تحقیق
تشای اًجام ایي تحقیق ،تؼذاد  444پشػـٌاهِ تْیِ ٍ دس هذت  4سٍص کاسی دس  22ایؼتگاُ خظ  1قغاس ؿْشی هـْذ دس اختیاس کلیِ
هؼافشیي تْشُ هٌذ اص خذهات قغاس ؿْشی قشاس گشفت .هؼافشیي دس صهاى ًظشػٌجی دس داخل قغاسّا حضَس داؿتِ ٍ پاػخگَی
ػَاالت تَدُ اًذ .ؿیَُ ی ًوَهِ گیشی دس ایي پظٍّؾ (ًظش ػٌجی) کاهال تصادفی تَدُ ٍ کلیِ هؼافشیي دس هقاعغ ػٌی هختلف سا
دستشهی گیشد .دیذگاُ کلی ًظشػٌجی پیشاهَى اسصیاتی کوی ٍ کیفی خذهات اسائِ ؿذُ تِ هخاعثاى ٍ دسیافت ًقغِ ًظشاتً ،گشؿْا
ٍ دیذگاّْای اًتقادی ٍ پیـٌْادی آًاى تَدُ اػت .فشم ًظشػٌجی تِ صَست صیش هی تاؿذ(ؿکل .)2
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ضکل  - 2فرم وظرسىجی

 -3یافتٍ َا ي وتایج وظرسىجی
اص هیاى پاػخ دٌّذگاى تِ ػَاالت ًظشػٌجی 93 ،دسصذ ػاکي هـْذ(هجاٍس) ٍ  7دسصذ هؼافش(صائش) هی تاؿٌذ کِ پیؾ اص ساُ
اًذاصی قغاس ؿْشی ،اکثشیت آًْا هؼادل  %54.8اص اتَتَع %25.4 ،اص خَدسٍی ؿخصی %22.8 ،اص تاکؼی ٍ  %1اص ػایش ٍػایل
ًقلیِ جْت سفت ٍ آهذ سٍصاًِ خَد اػتفادُ هی کشدًذ .هیضاى اػتفادُ هؼافشیي اص قغاس ؿْشی ًیض تِ ؿشح صیش هی تاؿذ:
 %21حذاقل یکثاس دس سٍص %24 ،سٍصاًِ دٍ تاس %23 ،تِ صَست ّفتِ ای ٍ  %32هاّیاًِ اص قغاس ؿْشی اػتفادُ هی کٌٌذ .تِ اػتٌاد
ًظشػٌجی اًجام ؿذُ %34.8 ،هؼافشیي کاّؾ دس هذت صهاى ػفش سٍصاًِ %52.6 ،آػایؾ ٍ دٍسی اص تاس تشافیک ٍ  %12.6صهاى
تٌذی هٌظن حشکت قغاسّا سا ػلت اصلی اػتفادُ اص قغاس ؿْشی تیاى کشدُ اًذ.

 -4تاثیرات زیست محیطی قطار ضُری مطُد
-1-4کاَص مصرف سًخت ي صرفٍ جًیی َای ارزی ي ریالی
خَدسٍّای ػَاسی ػوذُ تشیي ػْن دس اًتـاس آلَدگی ًاؿی اص هٌاتغ هتحشک سا داساػت کِ اص هْن تشیي ػلل آى تؼذاد فشاٍاى
ایي تخؾ اص ػیؼتن حول ٍ ًقل هی تاؿذ(هٌتظشی م ٍ .دسٍیـی ُ .)1391،.حول ٍ ًقل سیلی دسٍى ؿْشی ًقؾ چـوگیشی دس
3

هشتميه همايش اوجمه زميه شىاسي مهىدسي ي محيط زيست ايران
 51ي  51آبان  ،5931داوشگاه فرديسي مشهد

کاّؾ هصشف ػَخت ٍ تَلیذ آالیٌذُ ّای صیؼت هحیغی داسد .تِ اػتٌاد آهاس هؼافشی ؿشکت تْشُ تشداسی قغاس ؿْشی هـْذ دس
ػال  91تؼذاد ً 29477592فش هؼافش اص عشیق خظ یک جاتِ جا ؿذُ اًذ .ػاصهاى تْیٌِ ػاصی هصشف ػَخت ،هیضاى هصشف
ػَخت ًاٍگاى تِ اصای ّش هؼافش سا تشای ٍػایل ًقلیِ خَدسٍی ؿخصی ،تاکؼی ٍ اتَتَع تِ تشتیة  24 ٍ 65 ،89هیلی لیتش تش
کیلَهتش اػالم کشدُ اػت( .ػاصهاى تْیٌِ ػاصی هصشف ػَخت .)1383 ،.تش اػاع ایي آهاس ،هیضاى صشفِ جَیی حاصل اص ساُ
اًذاصی خظ یک قغاس ؿْشی هـْذ دس ػال  91تِ ؿشح صیش هی تاؿذ(جذٍل.) 1
جديل - 1میسان صرفٍ جًیی در مصرف سًخت (سال )91
وًع سًخت

میسان صرفٍ جًیی (لیتر)

بىسیه

24271423

گازيئیل

6588831

تا دس ًظش گشفتي قیوت جْاًی تٌضیي تِ اصای ّش لیتش  7444سیال(کاظوی س ٍ )1385 ،.گاصٍئیل 3444سیال ،هیضاى صشفِ جَیی
صَست گشفتِ تشای تٌضیي ٍ گاصٍئیل تِ تشتیة حذٍدا  24 ٍ 174هیلیاسد سیال هی تاؿذ.

-2-4کاَص مدت زمان سفر ريزاوٍ
یکی اص هْن تشیي هحاػي هتشٍ(قغاس ؿْشی) جذا تَدى هؼیش آى اص ػایش هؼیشّای ؿْشی اػت ،تِ ایي تشتیة تشافیک هؼافشاى قغاس
ؿْشی تا تشافیک ؿْشی گشُ ًوی خَسد ٍ تٌاتشایي هی تَاًذ تِ دٍس اص تاس تشافیک دسٍى ؿْشی ،حضَسی هٌظن ٍ دس صهاى تؼییي
ؿذُ دس ایؼتگاّْا داؿتِ تاؿذ ٍ ایي اهش ػثة هی ؿَد کِ کاّؾ صهاى صشف ؿذُ دس ػفشّای سٍصاًِ سا ؿاّذ تاؿین .تش اػاع ًظش
ػٌجی اًجام گشفتِ %22.4 ،هؼافشیي هؼتقذ ّؼتٌذ کِ حذٍدا  5-14دقیقِ %33.7 ،هؼتقذًذ 14-24دقیقِ ٍ  %41.8تیؾ اص  24دقیقِ
دس اتالف ٍقت صشفِ جَیی ؿذُ اػت .تا احتؼاب  24دقیقِ صشفِ جَیی صهاًی دس ّش ػفش ،تشای  34هیلیَى ًفش هؼافشی کِ ػاالًِ
تَػظ قغاس ؿْشی جاتِ جا هی ؿًَذ ،حذٍد  14هیلیَى ػاػت دس صهاى صشفِ جَیی ٍ اص اتالف ٍقت جلَگیشی هی ؿَد.

-3-4کاَص آلًدگی ًَا
عی ػالْای اخیش افضایؾ ٍ تشاکن جوؼیت دس ؿْش هـْذ دس کٌاس ٍسٍد صائشیي ٍ تشدد تی سٍیِ اتَهثیل ّای دٍدصا ٍ ًیض اػتقشاس
کاسخاًجات ٍ صٌایغ تا هصشف تاالی ػَختْای فؼیلی ػثة ؿذُ کِ ایي ؿْش یکی اص آلَدُ تشیي ؿْشّای کـَس هحؼَب گشدد،
تغَسیکِ هیضاى آالیٌذُ ّای َّا اص هقادیش تؼشیف ؿذُ تَػظ  WHOتؼیاس فشاتش سفتِ اػت(احوذی ؿادهْشی م.)1387 ،.
هٌاتغ هتحشک هَتَسی هاًٌذ اتَهثیل ٍ هٌاتغ ثاتت ًظیش کاسخاًجات ٍ صٌایغ تَلیذی تیـتشیي ػْن سا دس آلَدگی َّا
داسًذ ٍ ػَخت هصشفی آًْا صذهات جثشاى ًاپزیشی سا تش هحیظ صیؼت ٍاسد هی آٍسد .آلَدگی َّا دس ًتیجِ ٍجَد آالیٌذُ ّایی
چَى هًََکؼیذ کشتي(، )COاصى(،)O3رسات هؼلق( ،)PMاکؼیذّای ًیتشٍطى(ّ ٍ )NOxیذسٍکشتي ّا( )HCxاص ػَاسض
ًاهغلَب حول ٍ ًقل دس ؿْشّای تضسگ تِ ؿواس هی سٍد(هٌتظشی م ٍ .دسٍیـی ُ .)1391،.عثق آهاسّای ػاصهاى هلل 76 ،دسصذ
آلَدگی ّای َّای جْاى هتؼلق تِ ٍػایل خَدسٍ ؿخصی اػت .اص ایي هقذاس  12دسصذ اص عشیق حول ٍ ًقل َّایی 12 ،دسصذ
حول ٍ ًقل دسیایی ٍ تٌْا  2دسصذ اص عشیق حول ٍ ًقل سیلی صَست هی گیشد(ّ.)www.magiran.comواًغَس کِ قثال ًیض
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اؿاسُ گشدیذ ،ػیؼتن حول ٍ ًقل دسٍى ؿْشی ًقؾ هْوی دس آلَدگی َّای ؿْشی داسد ٍ ػثة ایجاد آالیٌذُ ّایی تِ صَست
گاصّای خشٍجی اص اگضٍص ٍ رسات هؼلق هی ؿَد(هٌتظشی م ٍ .دسٍیـی ًَُ .)1391،.ع آالیٌذُ ّای هٌتـشُ اص ػَختْای فؼیلی دس
جذٍل ً 2ـاى دادُ ؿذُ اػت.
جديل - 2وًع آالیىدٌ َای مىتطرٌ از سًختُای فسیلی بٍ تفکیک وًع سًخت(لیتر-گرم) (کاظمی ر)1385،.
آالیىدٌ َا

مًوًکسید کربه

دی اکسید گًگرد

اکسیدَای ویتريشن

ذرات مؼلق

بىسیه

354

1.5

13.5

1.3

گازيئیل

7.2

16.8

27

13.2

وًع سًخت

دس صَستیکِ اجشای یک عشح ػثة کاّؾ آلَدگی ّای صیؼت هحیغی تَیظُ آلَدگی َّا ؿَدّ ،ضیٌِ ّای اجشایی عشح تِ
ػٌَاى هٌافغ آتی عشح هٌظَس هی ؿَد .هتشٍ(قغاس ؿْشی) اص جولِ ایي عشح ّاػت کِ ًقؾ تؼیاس صیادی دس کاّؾ آلَدگی َّا
داسد .تا تَجِ تِ ػولکشد هثثت قغاس ؿْشی دس کاّؾ ػَخت هصشفی کِ ایي هیضاى کاّؾ دس قؼوت قثل هحاػثِ گشدیذ ،هیضاى
کاّؾ آلَدگی َّا دس ًتیجِ کاّؾ ػَخت هصشفی تِ ؿشح صیش هی تاؿذ(جذٍل.)3
جديل - 3میسان کاَص آلًدگی ًَا بٍ تفکیک وًع آالیىدٌ (ته) در سال 91
وًع آالیىدٌ
میسان کاَص

مًوًکسید کربه

دی اکسید گًگرد

اکسیدَای ویتريشن

ذرات مؼلق

آلًدگی
سال91

9242

473

154

121

 -5وتیجٍ گیری
هتشٍ(قغاس ؿْشی) تِ ػٌَاى پاکتشیي ،ػالنتشیي ،ػشیغتشیي ،ایويتشیي ٍ تِ عَس کلی کاسآهذتشیي ؿثکِ حول ٍ ًقلً ،قؾ
اًکاسًاپزیشی دس حل هؼائل صیؼت هحیغی ًاؿی اص هؼضل تشافیک داسد .تَػؼِ ػیؼتن ّای حول ٍ ًقل سیلی تِ ػٌَاى ػیؼتوْای
حول ٍ ًقل ػاصگاس تا هحیظ صیؼت اص هْوتشیي ػیاػتْا دس تخؾ حول ٍ ًقل دسٍى ؿْشی اػت کِ تایذ هَسد تَجِ ٍیظُ قشاس
گیشد .صشفِ جَیی دس ػَخت هصشفی ٍ ّضیٌِ ّای سیالی ًاؿی اص آى ،کاّؾ هذت صهاى ػفش سٍصاًِ ٍ کاّؾ آلَدگی َّا اص
هْوتشیي دػتاٍسدّای صیؼت هحیغی ایي عشح هی تاؿذ.

 -6مىابغ
احوذی ؿادهْشی م ".)1387(،.اًذاصُ گیشی هیضاى صشفِ جَیی دس هصشف ػَخت ٍ کاّؾ آلَدگی َّا ًاؿی اص ساُ اًذاصی قغاس ؿْشی هـْذ"،هشکض
پظٍّؾ ّای ؿَسای اػالهی ؿْش هـْذ.
ػاصهاى تْیٌِ ػاصی هصشف ػَخت".)1383(،.مقدار مصرف سوخت به تفکیک ناوگان میلی لیتر مسافر -کیلومتر".
ؿشکت تْشُ تشداسی قغاس ؿْشی هـْذ ٍ حَهِ".)1391(،.آمار مسافرین جابه جاشده در سال ." 11
کاظوی س".)1385(،.تحلیل ّضیٌِ-فایذُ گؼتشؽ خغَط هتشٍ دس تْشاى"ّ،ـتویي ّوایؾ ٍ اٍلیي ًوایـگاُ حول ٍ ًقل سیلی.
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هٌتظشی م ٍ .دسٍیـی ُ".)1391(،.آلَدگی َّا ٍ تاثیشات هتشٍ دس کاّؾ آى" ،دٍاصدّویي کٌفشاًغ تیي الوللی هٌْذػی حول ٍ ًقل ٍ تشافیک.
www.magiran.com
.هتشٍی لٌذى www.wikipedia.org/wiki/
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