تاکسی های فرسوده و آلودگی کالن شهر ها
ّن اکٌَى اصلی تشیي بحث هحبفل ػوَهی ٍ تخصصی بحث آلَدگی َّای کالى ضْش ّب ٍ توبهی تبؼبت ًبضی اص آى ضبهل خسبست ّبی
هستقین ٍ غیش هستقین بش جبهؼِ ٍ هحیظ صیست هی ببضذ  .ایي هَضَع اص آى هٌظش اّویت پیذا هی کٌذ کِ سْن غبلب تَلیذ ایي آالیٌذُ
ّب دس سغح ضْش هشبَط بِ هٌببغ هتحشک (خَدسٍ ّب) ٍ دس بیي خَدسٍ ّب ،خَدسٍ ّبی ػوَهی فشسَدُ اص جولِ تبکسی ّبی فشسَدُ هی
ببضذ .بش اسبس آهبس ّبی هَجَد بیص اص ّ316ضاس دستگبُ تبکسی دس سغح کطَس دس حبل تشدد هی ببضٌذ ٍ اص ایي تؼذاد بیص اص ّ116ضاس
دستگبُ اص آى پب بِ سي فشسَدگی بیص اص  10سبل گزاضتِ است .هسئَلیي ریشبظ تب کٌَى تالش ّبی صیبدی سا دس ساستبی اص سدُ خبسج
کشدى تبکسی ّبی فشسَدُ اًجبم دادُ اًذ ٍ فؼبلیت ّبی خَبی ًیض دس ایي صهیٌِ صَست پزیشفتِ است  .لیکي تشدد تؼذاد صیبدی اص تبکسی
ّبی فشسَدُ ًطبى اص ًب کبفی بَدى ایي تالش ّب داسد.
ٍصاست ًفت بب تَجِ بِ سسبلت خَد دس بْیٌِ سبصی هصشف سَخت ّوچٌیي دس ساستبی کبّص تَلیذ گبص ّبی گلخبًِ ای ٍ آالیٌذُ ّبی
َّا (بب تَجِ بِ استببط آى بب کبّص هصشف سَخت خَدسٍ ّب) بب اخز هصَبِ ای اص ضَسای هحتشم اقتصبد دس خصَظ ببص پشداخت صشفِ
جَیی حبصل اص جبیگضیٌی تبکسی ّبی فشسَدُ بب تبکسی ّبی پبیِ گبص سَص جذیذ ّ،یبشیذی ٍ بشقی تالش ًوَد تب سْن خَد سا دس
سسیذى بِ اّذاف فَق ایفب ًوبیذ.
ایي عشح بب تَجِ بِ دٍسُ ی اجشای  3سبلِ ظشفیت جبیگضیٌی ّ 140ضاس تبکسی فشسَدُ سا بب تبکسی جذیذ پبیِ گبصسَص فشاّن هی ًوبیذ .
دس ایي عشح سشهبیِ گزاساى بب اص سدُ خبسج ًوَدى تبکسی ّبی فشسَدُ ٍ جبیگضیي ًوَدى تبکسی ّبی پبیِ گبصسَص بب هصشف سَخت
کوتش ٍ پیوبیص بیص اص  300کیلَهتش بب یک ببس سَخت گیشی ،صشفِ جَیی حبصلِ اص اًجبم ایي کبس سا بشای تبکسی ّبی پبیِ گبصسَص
سَاسی تب  5سبل ٍ بشای تبکسی ّبی پبیِ گبص سَص ٍى تب  7سبل دسیبفت خَاّذ ًوَد.
ایي عشح کِ دس قبلب هبدُ ( )12قبًَى سفغ هَاًغ تَلیذ سقببت پزیش تَسظ ٍصاست ًفت تؼشیف ٍ دس دستَس کبس تین پشٍطُ ضشکت بْیٌِ
سبصی هصشف سَخت قشاس گشفت ٍ تب کٌَى قشاسداد پشداخت یبساًِ صشفِ جَیی سَخت بِ تؼذاد ّ ١٠ضاس دستگبُ خَدسٍی فشسَدُ ،بشای
ػولیبتی کشدى فبص ًخست ایي عشح  ،هیبى ضشکت بْیٌِ سبصی هصشف سَخت ٍ اتحبدیِ تؼبًٍی ّبی سشاسشی تبکسیشاًی کطَس بب حضَس
هٌْذس صًگٌِ ٍصیش ًفت اهضب ضذ.
اجشای ایي عشح ػالٍُ بش صشفِ جَیی دس هصشف سَخت  ،هَجب کبّص قببل تَجِ آالیٌذُ ّبی صیست هحیغی ٍ افضایص ایوٌی خَاّذ
ضذ .بش اسبس بشسسی ّبی کبسضٌبسی اًجبم ضذُ پیص بیٌی هی ضَد ،دس عَل ػوش هفیذ عشح (  10سبل  ،هؼبدل عَل ػوش یک تبکسی تب
هشص فشسَدگی) هؼبدل  5110هیلیَى لیتش کبّص هصشف بٌضیي 1.2 ،هیلیَى تي کبّص اًتطبس گبصّبی گلخبًِ ای ( )N2O ،CH4 ،CO2
حبصل گشدد.
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