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 مجري

 پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاد دانشگاهي

سعيد ميرزايي :رئيس پژوهشكده علوم پايه كاربردي  

ناهيد پارسافر :سرپرست گروه فني  

كامران مالبخشي، زاده، رضازاده، زهرا كاظميناهيد پارسافر، حسين  ،(مدير پروژه) سعيد ميرزايي :گروه مجري  

اميد جهانيانفاطمه سادات موسوي،    

 

 سحر منصور خاكي، زاده شمسي سلماني قوامي پور،هدا : سازي پايگاه داده تحت وب طراحي و پياده

  



  :تشكر از با 

 هاي اقتصادي ها و سياست اداره بررسي -بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران

 اداره كل پزشکي قانوني استان تهران -سازمان پزشکي قانوني

 مركز تحقيقات انرژي -پژوهشگاه صنعت نفت

 پژوهشگران محترم مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط زيست دانشگاه تهران

 دفتر آمار و فنآوري اطالعات -راه آهن جمهوري اسالمي ايران

 دفتر آمار و تلفيق برنامه وزارت راه و شهرسازي

 معاونت نوسازي ناوگان -حمل و نقل و سوخت كشور ستاد مديريت

 دفتر بررسي آلودگي هوا -سازمان حفاظت محيط زيست

 دفتر فنآوري اطالعات -اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

 مديريت صنايع خودرو -سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

 هاي آماري دفتر فنآوري اطالعات و بررسي -سازمان هواپيمايي كشوري

 شركت كنترل كيفيت هوا

 شركت گردونه كارآزما

 هاي نفتي ايران شركت ملي پخش فرآورده هاي آزمايشگاهي مديريت كنترل كيفيت و سرويس

 وري اطالعات و ارتباطاتآسازمان فن -شهرداري تهران

 و ترافيک شهر تهران شركت مطالعات جامع حمل و نقل -شهرداري تهران

 ريزي كالن برق و انرژي دفتر برنامه -نيرووزارت 

 هاي نفتي ايران شركت ملي پخش فرآورده -وزارت نفت

 ريزي انرژي ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري دفتر برنامه معاونت برنامه -وزارت نفت

 اداره كل آمار و خدمات ماشيني -گمرک جمهوري اسالمي ايران

 رساني آماري مركز اطالعكتابخانه و  -مركز آمار ايران

 مركز مطالعات بين المللي انرژي

 اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد -استاندارد ايران سازمان ملي

 معاونت محترم طرح و برنامه و بودجه -نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران

 دفتر صنايع ماشين سازي و نيروي محركه -عت، معدن و تجارتوزارت صن



 مقدمه

انرژي يکي از مهمترين موضوعاتي است كه بر ميزان پيشرفت اقتصادي و ثبات سياسي و اجتماعي  كارگيري صحيح و به تأمين

كاهش و همچنين  منابع جديد انرژي استفاده از ،مديريت مصرفدر همين راستا حفاظت از منابع موجود، . كشورها مؤثر است

هاي  بخش حمل و نقل يکي از مهمترين بخش .باشد مياي برخوردار  انرژي از اهميت ويژه از مصرفمحيطي ناشي  اثرات زيست

هاي حمل و  توسعه مناسب شيوه، آنهاي  اصالح زيرساخت در خصوصريزي همه جانبه  كننده انرژي است كه برنامه مصرف

ن فرهنگ استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي، اي، ارتقاء و نوسازي ناوگان، حل معضالت ترافيکي، باال برد نقل غيرجاده

 .خواهد گرديدموجب اصالح الگوي مصرف در اين بخش  ،ضروري هاي پاک و جلوگيري از سفرهاي غير استفاده از سوخت

در حوزه حمل و نقل و  صحيح و جامع هاي ها، دسترسي به داده ريزي صحيح در هر يک از اين عرصه منظور برنامه بهاولين گام 

 .انرژي است

 در حوزه حمل و نقل و انرژيهاي مورد نياز  ، ارائه داده"اطالعات حمل و نقل و انرژي كشور" هاي كتابمجموعه هدف اصلي 

در اين حوزه را به  هاي جهاني و تا حد امکان قابل مقايسه با شاخص هاي مهم است كه قابليت تحليل و استخراج شاخص كشور

  .باشد گردد به شرح زير مي فصل ارائه مي سيزدهكه در  كتاباصلي اين  مطالب. همراه داشته باشد

 آنهاتوليد و مصرف  و ميزان فسيلي يها جايگاه ايران از جهت ذخاير سوخت  -

 ويژه بخش حمل و نقل كننده در كشور به هاي مصرف ارائه ميزان مصرف انرژي هر يک از بخش -

 بر بخش حمل و نقل خاصبا تأكيد اي ناشي از مصرف انرژي  گازهاي گلخانه ها و آاليندهميزان انتشار بررسي   -

 بررسي سبد سوخت بخش حمل و نقل -

 اي، هوايي، دريايي، ريلي و خط لوله هاي جاده در كليه بخش كشور بررسي وضعيت بخش حمل و نقل -

  اي هاي جمعيتي حمل و نقل جاده و شاخص شهري برونشهري و  بررسي وضعيت حمل و نقل درون -

 سنگينو سبک اي  مشخصات آماري و فني ناوگان جاده -

 مرتبطو استانداردهاي  هاي نوين كاهش مصرف سوخت خودروها فناوري -

 اقتصاد بخش حمل و نقل  -

 و تبريز اهواز ،اصفهان ،شهرهاي تهران، مشهد، شيراز كالن و انرژي اطالعات مربوط به حمل و نقل -

اين . كند را ارائه مي 0931هاي مربوط به سال  كتاب از اين مجموعه است كه داده ششمينطف خداوند كتاب حاضر لبه  

گذاري اين اطالعات و  آوري آمار ارائه شده توسط آنها و سپس صحه منبع اطالعاتي و جمع 291 بيش ازها با مراجعه به  داده

 . موجود يا متناقض توليد گرديده است  سازي به منظور تکميل اطالعات غير هاي مدل گيري از انواع روش همچنين بهره

الح و تجديد نظر خواهد داشت كه نيازمند اصهايي در اين مجموعه وجود  كاستي ،هاي صورت گرفته رغم كليه تالش قطعاً به

و ما را در بهبود، تکميل و تصحيح اطالعات ياري دهند تشکر  دهپيشاپيش از عزيزاني كه اين موارد را متذكر ش .است

 . نماييم مي

 .تماس باشيد در ifco.ir @Transportation.book با ما به آدرس پست الکترونيکي



 

 فهرست مطالب و جداول

 نفت و گاز -1فصل 

 مقدمه

  1011تا  1001ذخایر نفت جهان، سال  -1-1

  1011تا  1001تولید نفت جهان، سال  -1-1

  1011تا  1001مصرف نفت جهان ، سال  -3-1

 1011، سال ذخایر نفت، تولید و مصرف ده کشور برتر -4-1

 1011 تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اوپک، سال ذخایر، تولید و صادرات نفت خام و سرانه -5-1

  1011تا  1001صادرات نفت خام کشورهای عضو اوپک، سال  -6-1

 1011تا  1001نسبت صادرات به تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک، سال  -7-1

  1330تا  1380تولید، صادرات و واردات نفت خام کشور، سال  -8-1

  1330تا  1380های نفتی کشور، سال  تولید فرآورده -3-1

  1330تا  1380های نفتی کشور، سال  واردات و صادرات فرآورده -10-1

  1330تا  1380های نفتی کشور، سال  مصرف فرآورده -11-1

  1330تا  1380، سال  های نفتی کشور به تفکیک بخش مصرف فرآورده -11-1

  1330تا  1380های نفتی حاصل از یک بشکه نفت در کشور، سال  رآوردهمحصوالت پاالیشگاهی و ف -13-1

  1330تا  1380های نفتی به تفکیک وسایل حمل و نقل در کشور، سال  اطالعات مربوط به حمل فرآورده -14-1

  1011تا  1001ذخایر گاز طبیعی، سال  -15-1

  1011تا  1001تولید گاز طبیعی، سال  -16-1

  1011تا  1001مصرف گاز طبیعی، سال  -17-1

 1011، سال ذخایرگاز، تولید و مصرف ده کشور برتر -18-1

  1330تا  1380طبیعی کشور، سال  تولید، واردات و صادرات گاز-13-1

  1330تا  1380مصرف انرژی نهایی کشور، سال  -10-1

  1330و  1380های  سال کننده نهایی کشور،های مصرف سهم منابع در تأمین انرژی بخش -11-1

 

 مصرف انرژی بخش حمل و نقل -2فصل 

 مقدمه
  1330تا  1380های انرژی در بخش حمل و نقل کشور، سال  مصرف انواع حامل -1-1
های انرژی، متوسط مصرف روزانه، سرانه مصرف و میزان مصرف هر خانوار در بخش حمل و نقل کشور،  مصرف حامل -1-1

 1330تا  1380سال 
  1330های حمل و نقل و نوع سوخت مصرفی، سال مصرف انرژی بخش حمل و نقل کشور به تفکیک شیوه -3-1

  1330تا  1380ای کشور به تفکیک نوع وسیله نقلیه، سال  برآورد مصرف انرژی حمل و نقل جاده -4-1

 1330تا  1380ای کشور، سال  های فسیلی در حمل و نقل جاده مصرف سوخت -5-1

  1330تا  1380ها، سال  ای کشور به تفکیک شیوه مصرف انرژی حمل و نقل غیرجاده -6-1

  1330تا  1380ای، ریلی و هوایی، سال برآورد مصرف انرژی حمل و نقل مسافری کشور به تفکیک جاده -7-1

  1330تا  1380ای، ریلی و هوایی، سال برآورد مصرف انرژی حمل و نقل باری کشور به تفکیک جاده -8-1

 1330تا  1380ای کشور، سال  سطح فعالیت و مصرف انرژی حمل و نقل غیرجاده -3-1



 1330و  1383، 1388های های نفتی به تفکیک شیوه حمل و نقل در کشور، سال برآورد میزان مصرف فرآورده -10-1

 

 ای ناوگان جاده -3فصل 

 مقدمه

  1011تا  1001تعداد خودروهای سواری موجود در ناوگان کشورهای منتخب، سال  -1-3

  1011تا  1001های موجود در ناوگان کشورهای منتخب، سال  تعداد اتوبوس، کامیون و کشنده -1-3

  1011تا  1001تعداد خودروهای سواری تولید شده در کشورهای منتخب، سال  -3-3

  1011تا  1001د شده در کشورهای منتخب، سال تعداد اتوبوس تولی -4-3

  1011تا  1001تعداد خودروهای باری سنگین تولید شده در کشورهای منتخب، سال  -5-3

 1011و  1001های  تعداد خودروها برای هر هزار نفر جمعیت در برخی مناطق و کشورها، سال -6-3

  1330تا  1380گذاری شده کشور، سال  تعداد خودروهای شماره -3 –7

  1330تا  1380میزان تولید انواع خودرو به تفکیک نوع در کشور، سال  -8-3

  1330تا  1380برآورد تعداد اسقاط خودروهای کشور، سال  -3-3

  1330تا  1380برآورد تعداد ناوگان خودروهای کشور، سال  -10-3

شهری به تفکیک گروه  های موجود در ناوگان برون نده، اتوبوس، کامیون و کش بوس تعداد و سهم سواری کرایه، مینی -11-3

  1330سنی، سال 

شهری به تفکیک گروه سنی و درصد تولید سفر روزانه  های موجود در ناوگان درون بوس ها و مینی برآورد تعداد اتوبوس -11-3

 1330توسط آنها، سال 

 1330تا  1380موجود در ناوگان کشور، سال های  بوس، کامیون و کشنده برآورد میانگین سن اتوبوس، مینی -13-3

  1330برآورد سهم خودروهای اسقاط شده در کشور از کل اسقاط به تفکیک گروه سنی و نوع خودرو، سال  -14-3

  1330برآورد سهم انواع خودروهای موجود در ناوگان کشور به تفکیک گروه سنی، سال  -15-3

  1330تا  1380ای کشور به تفکیک نوع وسیله، سال  ری در حمل و نقل جادهشه سهم تعداد سفرهای سالیانه برون -16-3

ای کشور به تفکیک نوع وسیله نقلیه،  در حمل و نقل جاده( کالن شهرها)شهری  برآورد تعداد سفرهای روزانه درون -17-3

  1330تا  1380سال 

 1330تا  1380سال برآورد تعداد سواری موجود در ناوگان کشور به تفکیک مالکیت،  -18-3

  1330برآورد وسایل نقلیه جدید خریداری شده در کشور به تفکیک نوع وسیله و مالکیت، سال  -13-3

  1330تا  1380ای کشور، سال  تعداد سفر مسافری و مسافر ترانزیت شده از مرزهای جاده -10-3

  1330ا ت 1380های ترانزیت ورودی به تفکیک نوع عبور، سال تردد کامیون -11-3

  1330تا  1380گذاری و ناوگان موتور سیکلت کشور، سال  آمار تولید، شماره -11-3

 1330تا  1380گاز کشور، سال  های توزیع بنزین و نفت تعداد جایگاه -13-3

 1330تا  1380شهری منجر به فوت، جرح و خسارت وسایل نقلیه به گزارش نیروی انتظامی، سال  تصادفات درون -14-3
 1330تا  1380و خسارت وسایل نقلیه به گزارش نیروی انتظامی، سال  شهری منجر به فوت، جرح تصادفات برون -15-3
 1330تا  1380آمار مجروحین و فوت شدگان در تصادفات به گزارش نیروی انتظامی، سال  -16-3

 1330تا  1380انونی کشور، سال آمار مجروحین و فوت شدگان ناشی از تصادفات، ارجاعی به مراکز پزشکی ق -17-3

  1330تا  1380های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی کشور، سال  انواع راه -18-3

  1330تا  1380های روستایی کشور بر حسب نوع، سال  طول راه -13-3

  



 وسایل نقلیه سبک -4فصل 

 مقدمه

تا  1380سال  میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی،دیفرانسیل و   های تک آمار تولید و واردات سواری -1-4

1330 

تا  1380های دو دیفرانسیل و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی، سال  آمار تولید و واردات سواری -1-4

1330 

تا  1380ترکیبی، سال  های تک دیفرانسیل و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه آمار تولید و واردات وانت -3-4

1330  

تا  1380های دو دیفرانسیل و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی، سال  آمار تولید و واردات وانت -4-4

1330  

 1330تا  1380ها و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی، سال  آمار تولید و واردات ون -5-4

تا  1380، سال  خودرو( سطح تصویر)حجم داخلی  بندی طبقهوارداتی بر اساس سبک تولیدی و سهم بازار خودروهای  -6-4

1330  

 1387های  ، سال4141-1حجم موتور خودرو مطابق استاندارد  به تفکیکخودروهای سبک تولیدی و وارداتی  سهم بازار -7-4

 1330تا 

 استاندارد حجم موتور خودرو مطابق به تفکیک داخلتولید تولیدی خودروهای سبک   CO2میزان مصرف سوخت و -8-4

   1330، سال 1-4141

 1330میزان مصرف سوخت خودروهای سواری وارداتی، سال  -3-4

های مختلف حجم موتور برای خودروهای تولیدی  میانگین و میانگین وزنی مصرف سوخت در چرخه ترکیبی در کالس -10-4

  1330به تفکیک شرکت سازنده و خودروهای وارداتی، سال 

میانگین و میانگین وزنی مصرف سوخت خودروهای تولید داخل در چرخه ترکیبی به تفکیک شرکت سازنده، سال  -11-4

1330  

  1330میانگین و میانگین وزنی مصرف سوخت خودروهای وارداتی در چرخه ترکیبی به تفکیک شرکت سازنده، سال  -11-4

     1330مشخصات فنی وسایل نقلیه سبک تولید داخل، سال  -13-4

 

 وسایل نقلیه سنگین -5فصل 

 مقدمه

تا  1380گاز سوز موجود در کشور، سال  های نفت میونتو کا  ، کشنده برآورد تعداد، مصرف سوخت و پیمایش کامیون -5 -1

1330 

 1330تا  1380موجود در کشور، سال   های بوس ها و مینی برآورد تعداد، مصرف سوخت و پیمایش اتوبوس -5 -1

 1330تا  1380آمار تولید و واردات خودروهای سنگین در کشور، سال  -3-5

شهری کشور، سال  شهری و سطح فعالیت خودروهای سنگین برون شهری و برون درونبرآورد تعداد خودروهای سنگین  -4-5

 1330تا  1380

 1330تا  1380ای کشور، سال  های حامل کاالهای وارداتی و صادراتی از مرزهای جاده تردد کامیون -5-5

 1330مشخصات خودروهای سنگین تولید داخل، سال  -6-5

 

 های جایگزین در بخش حمل و نقل و آمار مرتبط با سوختهای مصرفي  های سوخت ویژگي -6فصل

 مقدمه

 المللی ها بر اساس استانداردها و مراجع بین مشخصات سوخت -1-6



  BS EN 228:2008 بر اساس استاندارد Euro Vهای بنزین بدون سرب معادل استاندارد آالیندگی  ویژگی -1-1-6
 BS EN 590:2009 بر اساس استاندارد  Euro Vگاز معادل استاندارد آالیندگی  های نفت ویژگی -1-1-6

 BS EN 15403:2008بر اساس استاندارد ( CNG)های گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت خودرو  ویژگی -3-1-6
 EN 14214-08 های بیودیزل بر اساس استاندارد  ویژگی -4-1-6

 ول و پروپانهای اتان ویژگی -5-1-6 

 ها بر اساس استانداردهای ملی مشخصات سوخت -1-6

  4304ISIRI: 1387های بنزین موتورهای درون سوز بر اساس استاندارد  ویژگی -1-1-6

 ISIRI 4303: 1387گاز بر اساس استاندارد  های نفت ویژگی -1-1-6

 ISIRI  6764: 1383بر اساس استاندارد ( LPG)های گاز مایع نفتی  ویژگی -3-1-6

  ISIRI 6750-1: 1381بر اساس استاندارد ( CNG)های گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت خودرو  ویژگی -4-1-6

 ISIRI 5611: 1373های نفت سفید بر اساس استاندارد  ویژگی -5-1-6

 های عرضه شده در داخل کشور های سوخت ویژگی -3-6

 های بنزین موتور معمولی بدون سرب عرضه شده در داخل کشور ویژگی - 1-3-6

 گاز عرضه شده در داخل کشور های نفت ویژگی -1-3-6

  عرضه شده در داخل کشور LPGهای  ویژگی - 3-3-6

 عرضه شده در داخل کشور سفید های نفت  ویژگی -4-3-6

 کشور عرضه شده در داخل( 130و  180) های نفت کوره  ویژگی -5-3-6
  عرضه شده در داخل کشور (380و  180)های نفت کوره  ویژگی -6-3-6
 عرضه شده در داخل کشور JP-4های سوخت هوایی  ویژگی -7-3-6

 عرضه شده در داخل کشور JET-A-1های سوخت هوایی  ویژگی -8-3-6

 1330تا  1383  تعداد خودروها به تفکیک نوع سوخت درکشور، سالبرآورد  -4-6

 1330سوز در کشور به تفکیک نوع و کاربری، سال CNGبرآورد تعداد خودروهای  -5-6

 1330تا  1380کشور، سال  LPGو  CNGهای عرضه  جایگاه -6-6

  1011خودروهای سبز منتخب با سوخت بنزین، سال  -7-6

 1011گاز، سال  خودروهای سبز منتخب با سوخت نفت -8-6

  1011های سازنده در دنیا، سال  وسایل نقلیه منتخب با سوخت جایگزین به تفکیک کارخانه - 3-6

      1011تا  1001در کشورهای منتخب، سال  CNGرسانی  های سوخت سوز و جایگاهCNGتعداد خودروهای  -10-6

 1011سوز و سهم آن از کل ناوگان خودروها در کشورهای منتخب، سال CNGتعداد ناوگان  -11-6

      1011تا  1001سوز، سال CNGدر کشورهای منتخب به ازای هر هزار خودرو  CNGرسانی  های سوخت تعداد جایگاه -11-6

    1011تعداد خودروهای گازسوز موجود در دنیا به تفکیک منطقه و نوع خودرو، سال  -13-6

 1005های  ، سالدر دنیاتوسط خودروها ( زار تنه) LPGو میزان مصرف ( هزار دستگاه) سوز LPGخودروهای  تعداد -14-6

  1010تا 

 

 های نوین کاهش مصرف سوخت و استانداردهای بخش حمل و نقل فناوری -7فصل 

 مقدمه

 های نوین کاهش مصرف سوخت  فناوری -1-7

 1011در زمینه مصرف سوخت، سال  EPAبرترین خودروهای منتخب  -1-7 

 های مورد استفاده در ایران  های رانندگی در دنیا و سیکل سیکل -3-7



 المللی های بین سیکل -1-3-7

1-1-3-7-  (WHSC)  World Harmonized Stationary Cycle 

 WHSCالمللی موتورهای سنگین در حالت پایدار  سیکل بین -1-1-3-7

1-1-3-7- (WHTC)  World Harmonized Transient Cycle 

 های مورد استفاده در کشور آمریکا سیکل -1-3-7

 های وسایل نقلیه سبک  سیکل -1-1-3-7

1-1-1-3-7- Cycle  FTP 72  

1-1-1-3-7- Cycle  FTP 75  

3-1-1-3-7- Cycle SFTP- US06   

4-1-1-3-7- EPA New York City Cycle (NYCC)  

5-1-1-3-7- (HWFET) EPA Highway Fuel Economy Cycle  

 (دینامومتری موتور)موتورهای سنگین  -1-1-3-7

1-1-1-3-7- Heavy-Duty FTP Transient Cycle 

1-1-1-3-7-  Constant-Speed Variable-Load Cycle (CSVL) 

 (شاسی دینامومتر)وسایل نقلیه سنگین  -3-1-3-7

1-3-1-3-7-For Heavy Duty Vehicles (UDDS) Urban Dynamometer Driving Schedule 

1-3-1-3-7- cycle (CBD) Central Business District  

3-3-1-3-7- City Suburban Heavy Vehicle Cycle & Route 

4-3-1-3-7- (NYBus)    New York Bus 

5-3-1-3-7-cycle  WVU 5-Peak  

 های مورد استفاده در اتحادیه اروپا سیکل -3-3-7

 وسایل نقلیه سبک -1-3-3-7

  ECE 15+EUDC / NEDCسیکل  -1-1-3-3-7

 NEDCو   ECE ،EUDCهای  پارامترهای منتخب برای سیکل -1-1-3-3-7

 موتورها و وسایل نقلیه سنگین -1-3-3-7

 ECE R49سیکل  -1-1-3-3-7

 برای موتورهای سنگین در اروپا US 13-modeو  ECE R49های آزمون دینامومتری موتور  سیکل -1-1-3-3-7

1-1-3-3-7-European Stationary Cycle (ESC)  

 برای موتورهای دیزل سنگین در اروپا  ESC Testهای آزمون دینامومتری موتور مدهای  سیکل -1-1-3-3-7

3-1-3-3-7- Braunschweig City Driving Cycle   

 های مورد استفاده در کشور ژاپن سیکل -4-3-7

 وسایل نقلیه سبک -1-4-3-7

  Mode-10سیکل  -1-1-4-3-7

  Mode 15-10سیکل  -1-1-4-3-7

  JC08سیکل  -3-1-4-3-7

 موتورها و وسایل نقلیه سنگین -1-4-3-7

  Mode-13سیکل  -1-1-4-3-7

 برای موتورهای سنگین دیزل در ژاپن Mode-13سیکل   -1-1-1-4-3-7

 در ژاپن LPG/برای موتورهای سنگین بنزین Mode 13سیکل  -1-1-1-4-3-7



  JE05سیکل  -1-1-4-3-7

 های رانندگی در ایران سیکل -5-3-7

 سیکل رانندگی خودروهای سبک -1-5-3-7

 سیکل رانندگی موتورسیکلت -1-5-3-7

 الگوی آزمون موتور خودروهای سنگین -3-5-3-7

 ضوابط و استانداردهای مصرف سوخت  -4-7

 بنزینیبندی مصرف سوخت خودروهای  معیار و بازه -1-4-7

 بندی مصرف سوخت خودروهای بنزینی ساخت داخل معیار و بازه -1-1-4-7

 معیار و بازه بندی مصرف سوخت خودروهای بنزینی وارداتی -1-1-4-7

 بندی مصرف سوخت خودروهای بنزینی مورد استفاده در برچسب  های مربوط به بازه محدوده گروه -3-1-4-7

 سوز سوخت خودروهای دوگانهبندی مصرف  معیار و بازه -1-4-7

 (N1, M2 ,M1گروه )سوز  طبقه بندی خودروهای دوگانه -1-1-4-7

 سوز ساخت داخل و وارداتی معیار مصرف سوخت خودروهای دوگانه -1-1-4-7

مقادیر مصوب معیار مصرف سوخت موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین تولید داخل و وارداتی و  -3-4-7

 ت راهسازی،  ساختمانی، معدنی و کشاورزی در هر کالسماشین آال

مقادیر مصوب معیار مصرف سوخت موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین تولید داخل و وارداتی در  -1-3-4-7

 هر کالس

ی، سنگین و ماشین آالت راهساز مختلف موتورهای دیزل خودروهای سنگین و نیمه( طبقات)های  کالس-1-1-3-4-7

 ساختمانی، معدنی و کشاورزی

سنگین تولید داخل در  مقادیر مصوب برای معیارهای مصرف سوخت موتور خودروهای سنگین و نیمه -1-1-3-4-7

 (1383از سال )و دوره دوم ( 13/11/1388تا  1/1/1385)های مختلف در دوره اول  کالس

های  سنگین وارداتی در کالس دروهای سنگین و نیمهمقادیر مصوب برای معیارهای مصرف سوخت موتور خو -3-1-3-4-7

 (1388از سال )و دوره دوم ( 30/11/1387تا  1/1/1385)مختلف در دوره اول 

مقادیر مصوب معیار مصرف سوخت موتورهای دیزلی ماشین آالت راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی در هر  -1-3-4-7

 کالس

های مصرف سوخت موتور ماشین آالت راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی تولید مقادیر مصوب برای معیار -1-1-3-4-7

 10/5/1386های مختلف از  داخل در کالس

مقادیر مصوب برای معیارهای مصرف سوخت موتور ماشین آالت راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی  -1-1-3-4-7

 10/5/1386های مختلف از  وارداتی در کالس

 بندی مصرف سوخت موتورهای دیزلی مورد استفاده در برچسب های مربوط به بازه محدوده گروه -3-1-3-4-7

 ها مقادیر مصوب معیار مصرف سوخت موتورسیکلت -4-4-7

 ها های مختلف موتورسیکلت معرفی کالس -1-4-4-7

 ها روش تعیین نوع موتورسیکلت-1-4-4-7

  1331تا پایان سال  1330های مختلف از ابتدای سال  در کالس( Dرتبه )معیار مصرف سوخت موتورسیکلت  -3-4-4-7

 عملکردی و قطعات مشمول اجرای اجباری استاندارد در صنایع خودرو -استانداردهای ایمنی -5-7

 1330عملکردی خودرو در ایران، سال  -استانداردهای اجباری ایمنی -1-5-7

 1330نایع خودرو، سال قطعات مشمول اجرای اجباری استاندارد در ص -1-5-7

 1330استانداردهای اجباری تأیید نوع موتورسیکلت، سال  -3-5-7

 ضوابط و استانداردهای زیست محیطی  -6-7



 استانداردهای کیفیت هوا -1-6-7

 1330و  1383  های استانداردهای هوای پاک برای سال -1-1-6-7

 یک سال حداکثر تعداد مجاز تکرارشوندگی هر آالینده در -1-1-6-7

 استاندارد آالیندگی خودروهای سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت در کشور -1-6-7

 استاندارد حد مجاز آالیندگی انواع وسایل نقلیه  -1-1-6-7

 ها مطابق استانداردهای یورو میزان انتشار آالینده -3-6-7

  *M1بک بنزینی و دیزلی گروه ها در وسایل نقلیه مسافری س میزان استاندارد آالینده -1-3-6-7

 ها در وسایل نقلیه تجاری سبک بنزینی و دیزلی میزان استاندارد آالینده -1-3-6-7

 ها برای موتورهای دیزلی سنگین، آزمون حالت پایا   میزان استاندارد آالینده -3-3-6-7

 استاندارد آالیندگی برای موتورهای سنگین دیزلی و گازی، آزمون گذرا  -4-3-6-7

 ها ها برای موتورسیکلت میزان استاندارد آالینده -5-3-6-7

 

 ای های جمعیتي وسایل نقلیه جاده شاخص -8فصل 

 مقدمه 

 1330تا  1380تعداد خودروهای سبک به ازای خانوار و جمعیت کشور، سال  -1-8

تا  1380خودروهای مسافری به تفکیک حمل و نقل شخصی و عمومی به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور، سال تعداد  -1-8

1330 

  1330تا  1380تعداد خودروهای مسافری به تفکیک حمل و نقل شخصی و عمومی به ازای هر هزار خانوار کشور، سال  -3-8

 1330تا  1380سرانه پیمایش انواع خودروهای مسافری کشور، سال  -4-8

  1330تا  1380پیمایش خودروهای مسافری و تعداد سفر با خودروهای سواری کشور، سال  -5-8

برآورد میانگین تعداد خودروهای مسافری و تعداد سفر به ازای خانوار به تفکیک شخصی و عمومی در کشور، سال  -6-8

 1330تا  1380

 1330تا  1380میانگین سن خودروهای سواری شخصی کشور، سال  -7-8

 1330های شخصی کشور به تفکیک گروه سنی، سال  پیمایش سواری-8-8

 

 ای حمل و نقل غیرجاده -9فصل 

 مقدمه

  1330تا  1380ای کشور، سال  جاده حمل و نقل غیر  میزان مصرف انرژی بخش -1-3

 1330تا  1381های حمل و نقل هوایی کشور، سال  خالصه آمار امکانات و زیرساخت -1-3

  1011تا  1001های هواپیمایی کشور، سال  المللی شرکت خالصه آمار عملکرد حمل و نقل هوایی داخلی و بین -3-3

  1330تا  1381آمار عملکرد حمل و نقل هوایی در کشور، سال  -4-3

  1330تا  1381های داخلی و خارجی، سال  آمار حمل و نقل هوایی کشور به تفکیک عملکرد شرکت -5-3

 1330تا   1381الصه آمار امکانات و زیرساخت حمل و نقل دریایی کشور، سال خ -6-3

 1330تا  1380خالصه آمار عملکرد بنادر شامل بارگیری، واردات، صادرات، ترانزیت و میزان جابجایی مسافر، سال  -7-3

 1330تا  1380وابسته، سال های  های شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت آمار تعداد و ظرفیت کشتی -8-3

 1330تا  1380های کشتیرانی، سال  عملکرد باری و مسافری شرکت -3-3

 1330تا  1380 بنادر، سال تفکیک به (باالی هزار تن)وارده  های کشتی تعداد -10-3

 1330تا  1381خالصه آمار امکانات و زیرساخت حمل و نقل ریلی کشور، سال  -11-3

 1330تا  1380واگن و لکوموتیو در حمل و نقل ریلی کشور به تفکیک باری و مسافری، سال  میانگین تعداد -11-3



 1330تا  1380خالصه آمار حمل و نقل ریلی کشور و سطح فعالیت در این بخش، سال  -13-3

  1330تا  1380آمار عملکرد ترانزیت حمل و نقل ریلی کشور، سال  -14-3

  1330تا  1380ات حمل و نقل ریلی کشور، سال آمار عملکرد واردات و صادر -15-3

  1330تا  1380وسیله حمل و نقل ریلی کشور و درآمد حاصل از آن، سال  بندی کاالهای حمل شده به گروه -16-3

میانگین مسافت طی شده در هر سفر و برآورد میزان مصرف سوخت لکوموتیوها در کشور به تفکیک باری و مسافری،  -17-3

 1330تا  1380سال 

 1330تا  1380، سال (مترو)شهری تهران  خالصه آمار حمل و نقل ریلی درون -18-3
 

 اقتصاد حمل و نقل -11فصل 

 مقدمه

  1011تا  1001میانگین قیمت یک بشکه نفت خام، سال  -1-10

  1011تا  1001های نفتی در بازارهای بزرگ جهان، سال قیمت فروش فرآورده -1-10

  1011تا  1001قیمت بنزین در چند کشور منتخب، سال  -3-10

  1011تا  1001گاز در چند کشور منتخب، سال  قیمت نفت -4-10

  1011تا  1001 قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهان، سال -5-10

  1330تا  1380های نفتی در بازار خلیج فارس، سال ای فرآوردهمتوسط قیمت منطقه -6-10

 1330تا  1380گاز و گاز طبیعی بخش حمل و نقل در کشور، سال  می بنزین، نفتقیمت اس -7-10

  1330تا  1380های نفتی به تفکیک شیوه حمل و نقل در کشور، سال  متوسط نرخ حمل فرآورده -8-10

  1330تا  1385های انرژی، سال  یارانه پرداخت شده در بخش حمل و نقل به تفکیک حامل -10 -3

 1330قیمت برای خودروهای سواری تولید داخل و سایر کشورها به تفکیک کالس خودرو، سالبازه  -10-10

میلیون ریال در  86: قیمت خودرو ) 1330تا  1380های ثابت و کارکرد یک خودروی نو در کشور، سال  برآورد هزینه -11-10

 (1330سال 

میلیون ریال  150: قیمت خودرو ) 1330تا  1380، سال های ثابت و کارکرد یک خودروی نو در کشور برآورد هزینه -11-10

 (1330در سال 

میلیون ریال  186: قیمت خودرو) 1330تا  1380ی نو در کشور، سال های ثابت و کارکرد یک خودرو برآورد هزینه -13-10

 (1330در سال 

 1330تا  1380نه حمل و نقل خانوارهای شهری و روستایی کشور، سال ساالمتوسط هزینه  -14-10

ای برون شهری با وسایل نقلیه عمومی برای هر خانوار شهری و روستایی در نه حمل و نقل جادهساالبرآورد هزینه  -15-10

  1383تا  1373کشور، سال 

شهری کشور، سال  کیلومتر در حمل و نقل برون -کیلومتر و تن -های نفرسطح فعالیت و هزینه حمل به ازاء شاخص -16-10

 1330 تا 1380

 1330تا  1380آمار تعداد شاغلین بخش صنعت خودروسازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سال  -17-10

 

 ای  گازهای گلخانه -11فصل 

 مقدمه

  1011تا  1001میزان انتشار دی اکسید کربن از مصرف انرژی درکشورهای مختلف، سال  -1-11

  1011تا  1001سرانه انتشار دی اکسید کربن از مصرف انرژی در کشورهای مختلف، سال  -1-11

  1011تا  1001های مبادله بازار در کشورهای مختلف، سال  شدت کربن با استفاده از نرخ -3-11

 1011و  1010های  از مصرف سوخت در دنیا، سال CO2بیشترین تولیدکنندگان گاز  -4-11



  1030تا  1330ان انتشار جهانی دی اکسید کربن به تفکیک نوع سوخت، سال برآورد میز -5-11

 در دنیا بر اساس سناریوی مرجع  میزان انتشار دی اکسید کربن مرتبط با انرژی به تفکیک بخش -6-11

 های گرمایش جهانی در مقایسه با دی اکسید کربن  تخمین عددی پتانسیل -7-11

  1011ی در کشورهای دنیا، سال ا انتشار گازهای گلخانه -8-11

  1330تا  1380ای از مصرف سوخت در بخش انرژی کشور، سال  میزان انتشار گازهای گلخانه -3-11

  1330تا  1380های کربن از مصرف انرژی به تفکیک بخش در کشور، سال   میزان انتشار ترکیب -10-11

  1330تا  1380نرژی در بخش حمل و نقل کشور، سال های کربن از مصرف ا برآورد میزان انتشار ترکیب -11-11

  1330تا  1380ای کشور، سال  برآورد میزان انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل جاده -11–11

های مختلف مصرف و در بخش حمل و  برآورد میزان انتشار دی اکسید کربن از یک بشکه معادل نفت خام در بخش -11–13

 1330تا  1380نقل کشور، سال 

 

 ها انتشار آالینده -12فصل 

 مقدمه

  1330ها از مصرف انرژی به تفکیک بخش در کشور، سال  میزان انتشار آالینده -1-11

  1330تا  1380برآورد میزان انتشار مونوکسیدکربن از مصرف انرژی به تفکیک بخش در کشور، سال  -1-11

  1330تا  1380های حمل و نقل کشور، سال  برآورد میزان انتشار مونوکسید کربن از مصرف انرژی به تفکیک بخش -3-11

  1330تا  1380ای کشور، سال  انتشار مونوکسید کربن در حمل و نقل جاده برآورد میزان -4-11

  1330تا  1380برآورد میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن از مصرف انرژی به تفکیک بخش در کشور، سال  -5-11

تا  1380های حمل و نقل کشور،  سال  برآورد میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن از مصرف انرژی به تفکیک بخش -6-11

1330  

  1330تا  1380ای کشور، سال  جادهبرآورد میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن در حمل و نقل  -7-11

  1330تا  1380برآورد میزان انتشار اکسیدهای گوگرد از مصرف انرژی به تفکیک بخش در کشور، سال  -8-11

  1330تا  1380های حمل و نقل کشور، سال  برآورد میزان انتشار اکسیدهای گوگرد از مصرف انرژی به تفکیک بخش -3-11

  1330تا  1380ای کشور، سال  شار اکسیدهای گوگرد در حمل و نقل جادهبرآورد میزان انت -10-11

  1330تا  1380برآورد میزان انتشار آلدهیدها از مصرف انرژی به تفکیک بخش در کشور، سال  -11-11

  1330تا  1380های حمل و نقل کشور، سال  برآورد میزان انتشار آلدهیدها از مصرف انرژی به تفکیک بخش -11-11

  1330تا  1380ای کشور، سال  برآورد میزان انتشار آلدهیدها در حمل و نقل جاده -13-11

  1330تا  1380از مصرف انرژی به تفکیک بخش در کشور، سال   SPMبرآورد میزان انتشار  -14-11

  1330تا  1380های حمل و نقل کشور، سال  از مصرف انرژی به تفکیک بخش SPMبرآورد میزان انتشار  -15-11

  1330تا  1380ای کشور، سال  در حمل و نقل جاده SPMبرآورد میزان انتشار  -16-11

  1330تا  1373های نسوخته از مصرف انرژی به تفکیک بخش در کشور، سال  برآورد میزان انتشار هیدروکربن -17-11

 1380های حمل و نقل کشور، سال  های نسوخته از مصرف انرژی به تفکیک بخش رد میزان انتشار هیدروکربنبرآو - 18-11

  1330تا 

  1330تا  1380ای کشور، سال  در حمل و نقل جاده های نسوخته برآورد میزان انتشار هیدروکربن -13-11

  1330تا  1380ای، سال  گاز در وسایل نقلیه جاده ها ناشی از مصرف بنزین و نفت برآورد میزان انتشار آالینده -10-11

  1030و  1015، 1007های  های هوا در جهان، سال برآورد انتشار آالینده -11-11

  1330تا  1380سال  ،ها از مصرف انرژی در کشور سرانه انتشار آالینده -11-11

ای براساس  ها و گازهای گلخانه به دلیل انتشار آالینده 1330های انرژی کشور در سال  های اجتماعی بخش ینههز -13-11

  1381های سال  قیمت



 

 کالن شهرهااطالعات حمل و نقل  -13فصل 

 مقدمه

بوسرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران،  بوس و اتوبوس تحت نظارت سازمان تاکسیرانی، مینی آمار تاکسی، مینی -1-13

 1330تا  1380سال 

 1330تا  1383سال ، های حمل و نقل  شهر تهران    شاخص -1-13

 1383ال س، برآورد توزیع سفرهای روزانه و عملکرد جابجایی وسایل نقلیه شهر تهران -3-13

 1330تا  1380خالصه آمار مترو شهر تهران، سال  -4-13

 1330 تا 1384گاز در ناحیه تهران، سال  مصرف بنزین و نفت -5-13

 1330تا  1381سال  ،مواد سوختی شهر تهران عرضههای  جایگاهتعداد  -6-13

 1330تا  1388سال  ،شدگان و مجروحین ناشی از حوادث رانندگی استان تهران آمار فوت -7-13

 1330سال  ،های سنجش و پایش آلودگی هوا های هوای شهر تهران به تفکیک ایستگاه میانگین ساالنه آالینده -8-13

  1330تا  1388سال وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی هوا در شهر تهران،  -3-13

  1383سال  تا مشهدگذاری شده در شهر  نقلیه موتوری و موتورسیکلت شماره وسایل -10-13

 1330تا  1380سال  ،شهری شهر مشهد تعداد وسایل نقلیه عمومی درون -11-13

 1330اطالعات حمل و نقل عمومی شهر مشهد، سال  -11-13

 1330سهم و حجم وسایل نقلیه مختلف در سفرهای روزانه یک روز عادی، سال  -13-13

 1330خالصه آمار مترو شهر مشهد، سال  -14-13

 1330تا  1383 گاز و گاز مایع شهر مشهد، سال مصرف بنزین، نفت -15-13

 1330تا  1386سال  ،در شهر مشهد مواد سوختی به تفکیک وضعیت حقوقی عرضههای  تعداد جایگاه -16-13

 1330تا  1384سال  ،تعداد تصادفات رانندگی شهر مشهد -17-13

  1330تا  1386سال وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی هوا در شهر مشهد،  -18-13

 1330تا  1388، سال PSIهای هوای شهر مشهد بر حسب شاخص  میزان آالینده -13-13

 1330  گذاری شده در شهر شیراز تا پایان سال تعداد خودرو و موتورسیکلت شماره -10-13

 1330شهر شیراز، سال اطالعات حمل و نقل عمومی  -11-13

 1330 تا 1387  های سال ،تعداد خودرو و مقدار مصرف بنزین به ازای جمعیت و خانوار در شهر شیراز -11-13

 1330تا  1386سال  شهر شیراز، CNGگاز، گاز مایع و  میزان مصرف بنزین، نفت -13-13

 1330هر شیراز، سال به تفکیک نوع سوخت در ش مواد سوختیهای عرضه  تعداد جایگاه -14-13

 1330تا  1387سال ، های عرضه گاز طبیعی شهر شیراز و مقدار عرضه گاز به خودروها تعداد جایگاه -15-13

 1330تا  1385سال  ،تعداد تصادفات رانندگی شهر شیراز - 16-13

 1330 وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی هوا در شهر شیراز، سال -17-13

 1330و  1383  های های سنجش و پایش، سال شیراز به تفکیک در ایستگاهشهر های هوای  میانگین ماهانه آالینده -18-13

  1330تا  1384سال  ،گذاری شده در شهر اصفهان تعداد وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت شماره -13-13

  1330تا  1385سال  ،تعداد وسیله نقلیه عمومی بر حسب نوع در شهر اصفهان -30-13

 1330اطالعات حمل و نقل عمومی شهر اصفهان، سال  -31-13

 1330و  1383تعداد و سهم سفرهای روزانه با وسایل نقلیه مختلف شهر اصفهان، سال  -31-13

 1330 تا 1384گاز و گاز مایع در ناحیه اصفهان، سال  مصرف بنزین، نفت -33-13

  1330و  1383های  میزان مصرف سوخت خودروهای سبک در محدوده شهر اصفهان، سال -34-13

 1330تا  1385سال  ،اصفهان شهرمواد سوختی در  عرضههای  تعداد پمپ و جایگاه -35-13



 1330تا  1384سال  ،تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت شهر اصفهان -36-13

 1330تا  1385سال اصفهان، شهر زهای سال بر حسب میزان آلودگی هوا در وضعیت رو -37-13

  1330تا  1385سال  اهواز،تعداد وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت شماره گذاری شده در شهر  -38-13

  1330تا  1385سال  اهواز،در شهر  و جمعیت تحت پوشش تعداد وسیله نقلیه عمومی بر حسب نوع -33-13

 1330اطالعات حمل و نقل عمومی شهر اهواز، سال  -40-13

 1330تا  1387سال  گاز و گاز مایع شهر اهواز، میزان مصرف بنزین، نفت -41-13

  1330میزان مصرف سوخت خودروهای سبک در شهر اهواز، سال  -41-13

 1330تا  1385سال  اهواز،مواد سوختی شهر  عرضههای  تعداد پمپ و جایگاه -43-13

 1330تا  1385سال  اهواز،تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت شهر  -44-13

 1330و  1383وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی هوا در شهر اهواز، سال  -45-13

  1330تا  1388سال اهواز، های هوای شهر  میزان آالینده -46-13

 1330تبریز، سال اطالعات حمل و نقل عمومی شهر  -47-13

 1330سهم سفرهای روزانه با وسایل نقلیه مختلف شهر تبریز، سال  -48-13

  1330و  1383های  گاز و گاز مایع در ناحیه تبریز، سال مصرف بنزین، نفت -43-13

 1330سال  تبریز، شهرستانمواد سوختی در  عرضههای  تعداد جایگاه -50-13

 1330تا  1386سال  تبریز،تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت شهر  -51-13
  



 فهرست نمودارها

 فصل اول 

 میالدی 1011، سال نفت جهانتولید  -1-1

 1011نسبت صادرات به تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک، سال  -1-1

 1330تا  1380تولید و صادرات خالص نفت خام کشور، سال  -3-1

 1330تا  1380های نفتی کشور، سال تولید فرآورده -4-1

 1330تا  1380های نفتی کشور، سال مصرف فرآورده -5-1

  (درصد ارزش حرارتی) 1330های نفتی حاصل از یک بشکه نفت در کشور، سال فرآورده سهم محصوالت پاالیشگاهی و -6-1

  1330 تی در کشور، سالهای نفهای مختلف حمل فرآوردهسهم شیوه -7-1

 1330تا  1380گاز و گاز طبیعی کشور، سال  واردات بنزین، نفت -8-1

 

 فصل دوم 

 1330تا  1380های انرژی در بخش حمل و نقل کشور، سال مصرف انواع حامل -1-1

 1330های حمل و نقل کشور، سال سهم مصرف انرژی شیوه -1-1

  1330تا  1386ای از مصرف کل کشور، سال  مل و نقل جادههای فسیلی مصرف شده درح سهم سوخت -3-1

 1330ای کشور به تفکیک نوع  وسیله نقلیه، سال گاز حمل و نقل جاده برآورد سهم از مصرف بنزین و نفت -4-1

 1330ای کشور، سال  های حمل و نقل غیرجاده سهم مصرف انرژی شیوه -5-1

  

 فصل سوم

 1330شده کشور، سال گذاری  سهم خودروهای شماره -1-3

 1330سهم اسقاط انواع خودروهای کشور از کل اسقاط، سال  -1-3

  1330سهم ناوگان انواع خودروها از کل ناوگان کشور، سال  -3-3

 1011تا  1001، سال دنیاآمار ناوگان خودروهای سواری و خودروهای سنگین  -4-3

 1330تا  1380کشور، سال آمار ناوگان خودروهای سواری و خودروهای سنگین  -5-3

  1330تا  1380بوس، کامیون و کشنده موجود در ناوگان کشور، سال  برآورد میانگین سن اتوبوس، مینی -6-3

 1330سهم خودروهای سواری موجود در ناوگان کشور به تفکیک مالکیت، سال  -7-3

 1330تا  1380ل گذاری شده و ناوگان کشور، سا های تولیدی، شماره آمار موتورسیکلت -8-3

 1330تا  1380تعداد جایگاه و تعداد خودرو به ازای یک جایگاه، سال  -3-3

 

 فصل چهارم

تا  1380سوز و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی، سال  دیفرانسیل بنزین های تک میزان تولید سواری -1-4

1330 

 1330تا  1380وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی، سال  های دودیفرانسیل و میانگین میزان تولید سواری -1-4

تا  1380سوز و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی،  سال  های تک دیفرانسیل بنزین میزان تولید وانت -3-4

1330 

 1330تا  1380های دو دیفرانسیل و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی، سال  میزان تولید وانت -4-4

 1330تا  1380ها و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی، سال  میزان تولید ون -5-4

 1330، سال حجم داخلی بندی طبقهبر اساس سهم بازار خودروهای سبک تولیدی و وارداتی  -6-4



 

 فصل پنجم

 1330تا  1380گاز سوز موجود در کشور،  سال  نفتهای  برآورد تعداد و مصرف سوخت کامیونت، کامیون و کشنده -1-5

 1330تا  1380گازسوز موجود در کشور، سال  های نفت بوس برآورد تعداد و مصرف سوخت اتوبوس و مینی -1-5

 1330ای، سال  گاز جاده برآورد سهم انواع خودرو از مصرف نفت -3-5

 

 فصل ششم

 1330تا  1383سال تعداد وسایل نقلیه کشور با سوخت جایگزین،  -1-6

 1330تا  1380کشور، سال  LPGو  CNGهای عرضه  جایگاه -1-6

 

 فصل هفتم

 WHTC المللی موتورهای سنگین در حالت گذرا  سیکل بین -1-7

 برای وسایل نقلیه سبک در آمریکا FTP-72سیکل   -1-7

 برای وسایل نقلیه سبک در آمریکا FTP-75سیکل  -3-7

 برای وسایل نقلیه سبک در آمریکا  SFTP- US06سیکل  -4-7

 برای وسایل نقلیه سبک در آمریکا EPA- NYCC سیکل آزمون شاسی دینامومتر   -5-7

 برای وسایل نقلیه سبک در آمریکا  HWFET EPA سیکل آزمون شاسی دینامومتر  -6-7

 یکابرای موتورهای سنگین در آمر FTP Transient سیکل آزمون دینامومتری موتور   -7-7

 برای موتورهای سنگین در آمریکا CSVL سیکل آزمون دینامومتری موتور   -8-7

 برای وسایل نقلیه سنگین در آمریکا  HD-UDDS سیکل آزمون شاسی دینامومتر  -3-7

 برای وسایل نقلیه سنگین در آمریکا CBD سیکل آزمون شاسی دینامومتر  -10-7

 برای وسایل نقلیه سنگین در آمریکا CSHVC سیکل آزمون شاسی دینامومتر  -11-7

 برای وسایل نقلیه سنگین در آمریکا NYBus سیکل آزمون شاسی دینامومتر  -11-7

 های سنگین در آمریکا برای کامیون WVE 5-Peakسیکل آزمون شاسی دینامومتر   -13-7

 برای وسایل نقلیه سبک در اروپا  ECE 15سیکل آزمون شاسی دینامومتر  -14-7

 برای وسایل نقلیه سبک در اروپا EUDCسیکل آزمون شاسی دینامومتر  -15-7

 برای خودروهای سبک با توان پایین در اروپا EUDCسیکل آزمون شاسی دینامومتر  -16-7

 های شهری در اروپا برای اتوبوس Braunschweigسیکل آزمون شاسی دینامومتر  -17-7

 برای وسایل نقلیه سبک در ژاپن Mode-10سیکل  -18-7

 برای وسایل نقلیه سبک در ژاپن Mode 15-10سیکل  -13-7

 برای وسایل نقلیه سبک در ژاپن  JC08سیکل آزمون شاسی دینامومتر  -10-7

 برای خودروهای سنگین در ژاپن JE05سیکل آزمون  -11-7

 ECER 15+EUDCرانندگی   سیکل -11-7

  ECE 15سیکل رانندگی  -13-7

 برای اندازه گیری میزان دوده موتورهای دیزل ELRآزمون  -14-7

 

 فصل هشتم

 1330تا  1380برآورد تعداد خودروهای سبک به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور، سال  -1-8



شهری به ازای هر هزار نفر جمعیت شهری کشور، سال  برآورد تعداد خودروهای عمومی مسافری در حمل و نقل درون -1-8

  1330تا  1380

  1330تا  1380شهری به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور،  سال  تعداد خودروهای عمومی مسافری در حمل و نقل برون -3-8

 1330تا  1380برآورد سرانه پیمایش انواع خودروهای مسافری کشور، سال  -4-8

 

 فصل نهم 

 1330ف انرژی، سال ای کشور در مصر های مختلف حمل و نقل غیرجاده سهم بخش -1-3

 1011تا  1001آمار عملکرد حمل و نقل هوایی کشور، سال  -1-3

 1330تا  1380میزان جابجایی مسافر و تردد شناورهای باالی هزار تن در بنادر کشور، سال  -3-3

 1330تا  1380آمار عملکرد حمل و نقل ریلی کشور، سال  -4-3

 1330نقل ریلی کشور، سال وسیله حمل و  سهم کاالهای حمل شده به -5-3

 

 فصل دهم

 1011میانگین قیمت یک بشکه نفت خام، سال  -1-10

  1011تا  1001قیمت بنزین در چند کشور منتخب، سال  -1-10

 1010تا  1000گاز در چند کشور منتخب، سال قیمت نفت -3-10

  1011تا  1001های نفتی در بازارهای بزرگ جهان، سال میانگین قیمت فروش فرآورده -4-10

 1011تا  1001قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهان، سال  -5-10

 1330تا  1380های نفتی در بازار خلیج فارس، سال ای فرآوردهمتوسط قیمت منطقه -6-10

 1330تا  1380متوسط ساالنه هزینه خالص حمل و نقل خانوارهای شهری و روستایی کشور، سال  -7-10

ای برون شهری با وسایل نقلیه عمومی برای هر خانوار شهری و روستایی در نه حمل و نقل جادهساال برآورد هزینه -8-10

  1383تا  1373کشور، سال 

شهری  ای برونکل هزینه حمل و نقل مسافری با وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل باری در بخش حمل و نقل جاده -3-10

 1383تا  1373کشور، سال 

 

 فصل یازدهم

 1011و  1010های در دنیا، سال CO2 ده کشور اول تولید کننده  CO2 مقایسه سرانه انتشار  -1-11

  1011و  1010های  در دنیا، سال CO2 مقایسه شدت کربن ده کشور اول تولید کننده  -1-11

 1330های کربن ناشی از مصرف سوخت به تفکیک بخش در کشور، سال   برآورد سهم انتشار ترکیب -3-11

 1330های مختلف حمل و نقل، سال  های کربن کشور ناشی از مصرف انرژی در بخش برآورد سهم انتشار ترکیب -4-11

 

 فصل دوازدهم

 1330ها از مصرف انرژی  به تفکیک بخش در کشور، سال  انتشار آالینده -1-11

   1330تا  1380  برآورد میزان انتشار مونوکسیدکربن در بخش حمل و نقل، سال  -1-11

 1330سهم انتشار مونوکسیدکربن از مصرف انرژی به تفکیک بخش در کشور، سال  -3-11

 1330های حمل و نقل کشور، سال  برآورد سهم انتشار مونوکسیدکربن به تفکیک بخش -4-11

 1330ای کشور به تفکیک نوع سوخت، سال  برآورد سهم انتشار مونوکسید کربن در حمل و نقل جاده -5-11

 1330ای کشور به تفکیک نوع وسیله نقلیه، سال  برآورد سهم انتشار اکسیدهای نیتروژن در حمل و نقل جاده -6-11



  1330تا  1380ای کشور، سال  گاز در حمل و نقل جاده روند انتشار اکسیدهای گوگرد ناشی از بنزین و نفت -7-11

 1330در کشور، سال   از مصرف انرژی به تفکیک بخش SPMسهم انتشار  -8-11

  1330ای کشور به تفکیک نوع وسیله نقلیه، سال  های نسوخته در حمل و نقل جاده برآورد سهم انتشار هیدروکربن -3-11

 1330ای، سال  گاز در وسایل نقلیه جاده ها ناشی از مصرف بنزین و نفت برآورد میزان انتشار آالینده -10-11

  1330تا  1380ها از مصرف انرژی در کشور، سال  سرانه انتشار آالینده -11-11

 1330های انرژی کشور، سال  ای و کل بخش ها از مصرف انرژی در حمل و نقل جاده برآورد میزان انتشار آالینده -11-11

 1330کشور، سال  های اجتماعی ناشی از انتشار آنها در بخش حمل و نقل ها در هزینه سهم آالینده -13-11

 

 
 



 

 

 1فصل 

 نفت و گاز
 

 خالصه آمار

 21/9 (درصد) 1122سهم ایران از ذخایر نفت جهان، سال  : 1-1جدول 

 11/5 (درصد) 1122سهم ایران در تولید نفت جهان، سال  :1-2جدول 

 21/1 (درصد) 1122جهان، سال سهم ایران در مصرف نفت  : 1-3جدول 

 55/112 ( میلیون بشکه معادل نفت خام) 2991های نفتی كشور، سال  تولید فرآورده : 1-9جدول 

 92/9 ( میلیون بشکه معادل نفت خام) 2991واردات بنزین كشور، سال  : 1-11جدول 

 99/155 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 2991های نفتی در بخش حمل و نقل كشور، سال  مصرف فرآورده : 1-12جدول 

 9/25 (درصد) 1122سهم ایران از ذخایر گاز طبیعی جهان، سال  : 1-11جدول 

 19/4 (درصد) 1122سهم ایران از تولید گاز طبیعی جهان، سال  :1-11جدول 

 51/4 (درصد) 1122سهم ایران از مصرف گاز طبیعی جهان، سال  :1-11جدول 

 

  



 

 مقدمه

درصد سایر  91/21درصد گاز و  15/19سنگ،  درصد زغال 94/91درصد نفت،  15/99شامل  1122انرژی اولیه در جهان در سال عرضه 

درصد، سهم  11/93در همین سال در ایران سهم نفت . باشد های تجدیدپذیر می ای، برق آبی و انرژی های انرژی شامل انرژی هسته حامل

 . باشد درصد می 55/2 های تجدیدپذیر انرژی و سنگ، برق آبی های انرژی نظیر زغال رحاملدرصد و سهم سای 95/11طبیعی گاز 

. كانادا چهارمین كشور دارای ذخایر نفت بوده است میلیارد بشکه نفت پس از ونزوئال، عربستان و 1/252، ایران با داشتن 1122در سال 

، دارای متوسط 1122ام چهارم را در دنیا داشته و در یازده ساله منتهی به سال و آمریکا مقروسیه ، عربستاناز نظر تولید نفت نیز پس از 

درصد تولید نفت دنیا را به خود اختصاص  41در همین سال كشورهای عضو اوپك بیش از . درصد بوده است 1/2حدود  ساالنهرشد 

جهان در هفت كشور آمریکا، چین، ژاپن، هند، روسیه، درصد نفت كل دنیا در آمریکا و همچنین نیمی از نفت  11اند و بیش از داده

 .عربستان و برزیل مصرف شده است

ایران در این سال با داشتن . در سه كشور روسیه، ایران و قطر قرار داشته است 1122درصد ذخایر گاز طبیعی جهان در سال  51 حدود

از نظر تولید گاز طبیعی پس از آمریکا، روسیه و كانادا در  ویا بوده تریلیون متر مکعب ذخیره، دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی دن 2/99

بوده  درصد  24/3مصرف گاز طبیعی در كشور  ساالنه، متوسط رشد 2991در یازده ساله منتهی به سال . مقام چهارم قرار گرفته است

 .است را داشتها گاز طبیعی در دنی  مصرفرتبه سوم پس از آمریکا و روسیه  1122در سال ایران  .است

كه  2میلیون بشکه معادل نفت خام بوده 45/321، میزان 2939درصد نسبت به سال  21/2 كاهشبا  2991صادرات نفت خام در سال 

 15/1معادل  2991تا 2931صادرات نفت خام از سال ساالنههمچنین متوسط رشد . باشدمی 2991درصد تولید نفت در سال  55حدود 

 . داشته است ساالنهدرصد رشد  19/3ها، تولید گاز طبیعی كشور  همین سال در. درصد بوده است

 92/1درصد و  94/1درصد،  25/4 ساالنهبه ترتیب دارای متوسط رشد  2991تا 2931های هوایی از سال گاز و سوخت تولید بنزین، نفت

میلیون بشکه معادل نفت خام  19/25واردات بنزین از . است داشتهدرصد بوده و تولید نفت سفید و نفت كوره در همین بازه رشد منفی 

نزولی  تقریباً واردات روند ،2991رسید اما پس از آن تا سال  2935میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  23/55به  2931در سال 

درصد  13 حدود افت شدید 2939نسبت به سال  بوده كه میلیون بشکه معادل نفت خام 92/9واردات بنزین  2991سال . داشته است

الزم به . باشد می به كشور تحریم فروش بنزین همچنین ها و هدفمندی یارانه و بندی علت اصلی این كاهش اعمال سهمیه است وداشته 

بنزین  كاهش وارداتهای پتروشیمی تا حدی موجب جبران  ذكر است افزایش تولید بنزین داخل از طریق دریافت بنزین از مجتمع

به صفر رسیده است كه این امر به دلیل كنترل  2939میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  93/1گاز از  همچنین واردات نفت. گردید

 .باشد نقاط مرزی كشور می گاز توسط شركت ملی پخش در برخی ای كردن عرضه نفت شدید عرضه و اجرای طرح منطقه

گاز، نفت كوره و بنزین  محصوالت تولید شده از یك بشکه نفت در كشور به ترتیب نفت بر اساس ارزش حرارتی، بیشترین 2991در سال 

 .  اندبوده

به خود اختصاص داده و پس از آن  2991های نفتی در كشور را در سالدرصد مصرف كل فرآورده 43و نقل بیش از   بخش حمل

   .اند، كشاورزی و تجاری قرار داشتهصنعت، خانگیهای نیروگاه،  بخش

                                                 
 .باشدشامل صادرات نفت خام به صورت سوآپ نمی  -2



 1-1جدول 

 (بشکهمیلیارد ) 2111تا  2111جهان، سال  1ذخایر نفت

 ایران سال
سهم ایران 

 (درصد)
 آمریکا

سهم آمریکا 

 (درصد)
 اوپک

سهم اوپک 

 (درصد)
2غیر اوپک

 
 سهم غیر اوپک

 (درصد)

کشورهای 

 خاورمیانه

سهم کشورهای 

 (درصد)خاورمیانه 
 جهان

2111 5/39  54/3 1/91 31/1 3/323 91/55 2/211 32/25  1/135 13/15 9/2151 

2112 5/291  41/22 5/91 13/1 1/332 92/51 9/259 19/25  3/511 41/19 9/2241 

2113 9/299  11/22 4/19 45/1 2/392 99/54 5/255 94/24  9/599 51/12 9/2233 

2112 5/291  22/22 9/19 45/1 4/395 25/55 3/255 51/24  1/593 31/12 2/2294 

2111 5/295  95/22 9/19 45/1 5/915 35/54 4/251 53/24  5/541 42/12 5/2119 

2111 4/293  25/22 4/19 95/1 9/995 41/55 1/251 11/24  9/551 11/12 5/2199 

2111 1/293  91/21 5/91 41/1 2/955 91/55 5/254 35/29  1/555 35/59 1/2112 

2112 1/295  99/21 4/13 29/1 3/2113 12/55 1/231 55/29  5/559 55/51 4/2991 

2119 1/295  95/9 9/91 14/1 1/2113 19/55 1/231 11/29  1/551 15/54 1/2951 

2111 1/252  91/9 9/91 11/1 9/2215 11/55 4/919 92/11  1/515 12/49 2/2111 

2111 1/252  21/9 9/91 91/2 9/2291 41/51 4/919 91/29  1/595 21/43 1/2151 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2111- 2111 91/5 14/1 91/1 99/9- 31/9 54/1- 19/5 91/1 49/2 12/9- 14/4 

  [ 255-235] :منبع
 

  

                                                 
 (NGLs)شامل نفت خام، میعانات گازی و مایعات گاز طبیعی    -2

 .جماهیر شوروی سابق دركشورهای غیراوپك در نظر گرفته نشده است اتحادیه  -1



 

 1-2جدول 

(هزار بشکه در روز) 2111تا  2111، سال 1تولید نفت جهان  

 ایران سال
سهم ایران 

 (درصد)
 آمریکا

سهم آمریکا 

 (درصد)
2اوپک

 
سهم اوپک 

 (درصد)
 غیر اوپک

 سهم غیر اوپک

 (درصد)

کشورهای 

 خاورمیانه

سهم کشورهای 

 (درصد) خاورمیانه
 جهان

2111 9،315 21/5 5،119 11/21 91،555 35/41 95،535 11/45  19،195 32/91 54،515 

2112 9،531 32/4 5،111 14/21 19،229 13/99 95،335 25/43  12،521 24/19 54،499 

2113 4،111 12/5 5،411 19/9 91،399 21/41 95،514 15/41  19،191 19/91 51،311 

2112 4،112 19/5 5،113 99/3 99،142 31/42 95،911 12/44  14،395 93/91 31،953 

2111 4،234 24/5 1،395 45/3 94،959 95/41 94،141 51/41  15،991 11/92 32،992 

2111 4،111 11/5 1،342 95/3 95،122 21/49 94،115 91/42  15،113 95/92 32،135 

2111 4،919 11/5 1،345 93/3 95،115 92/41 99،915 52/42  15،129 31/91 32،519 

2112 4،991 94/5 1،594 23/3 91،119 95/49 99،955 52/41  11،911 95/92 31،995 

2119 4،149 11/5 5،151 12/9 99،395 99/42 99،112 19/42  14،199 52/91 31،591 

2111 4،993 11/5 5،555 21/9 94،559 24/41 94،131 51/42  15،924 19/91 31،431 

2111 4،912 11/5 5،342 31/3 95،391 41/41 94،153 11/42  15،191 11/91 39،551 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2111- 2111 19/2 21/1 11/1 51/2- 12/2 95/1 93/1- 43/2- 31/2 55/1 21/2 

   [ 255-235] :منبع

                                                 
 (NGLs)طبیعی  گازات مایع های نفتی و ، ماسه(پلمه سنگ)های نفتی  شیل شامل نفت خام، -2

 .جماهیر شوروی سابق دركشورهای غیراوپك در نظر گرفته نشده است اتحادیه -1



 

1-1نمودار   

 میالدی 2111، سال 1نفت جهانتولید 

 

 

 
  

                                                 
 (NGLs)طبیعی  گازات مایع های نفتی و سه، ما(پلمه سنگ)های نفتی  شیل شامل نفت خام، -2
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 1-3جدول 

 (هزار بشکه در روز) 2111تا  2111، سال  1مصرف نفت جهان 

 ایران سال
سهم ایران 

 (درصد)
 آمریکا

سهم آمریکا 

 (درصد)

کشورهای 
OECD 

سهم کشورهای 

OECD (درصد) 

کشورهای 

 OECDغیر 

 سهم کشورهای 

 (درصد) OECDغیر 
 جهان

2111 2،991 31/2 29،149 44/15 43،291 99/11 19،154 12/95 55،145 

2112 2،431 39/2 29،512 15/15 43،255 59/12 91،191 42/93 53،235 

2113 2،555 93/2 11،199 24/15 43،595 21/12 91،949 34/93 59،131 

2112 2،199 95/2 11،591 15/15 49،595 31/59 99،122 24/41 31،541 

2111 2،191 11/1 11،311 59/14 49،941 52/59 99،959 49/41 39،915 

2111 2،315 29/1 11،135 95/14 49،314 13/53 95،119 91/42 34،359 

2111 2،349 24/1 11،131 91/19 49،191 51/55 91،139 51/41 31،912 

2112 2،911 11/1 29،493 59/11 43،119 99/55 95،545 12/44 35،513 

2119 2،919 15/1 23،552 23/11 41،119 91/54 93،119 14/45 34،192 

2111 2،335 21/1 29،231 94/12 41،519 12/59 41،925 59/41 35،499 

2111 2،314 21/1 23،395 51/11 45،914 51/52 41،222 51/43 33،194 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2111-2111 54/1 54/2 41/1- 29/1- 43/1- 91/2- 53/9 55/1 91/2 

  [ 255-235] :منبع              
  

                                                 
 .باشد الزم به ذكر است شامل مصارف اتانول و بیو دیزل نیز می. باشد های دریایی، سوخت پاالیشگاه و اتالف می المللی، كشتی مصارف داخلی كشورها، حمل و نقل هوایی بین شامل -2



 1-2جدول 

 2111، سال ، تولید و مصرف ده کشور برتر1ذخایر نفت

 جهان نیجریه لیبی روسیه امارات کویت عراق ایران کانادا عربستان ونزوئال کشور

 ذخایر

 (میلیارد بشکه) 
5/191 4/115  1/255 1/252 2/249  5/212 3/95 1/33 2/45  1/95 1/2151 

 جهان عراق کویت مکزیک امارات کانادا چین ایران آمریکا روسیه عربستان کشور

 تولید 

 (هزار بشکه در روز)
22،212 21،131 5،342 4،912 4،191 9،511 9،911 1،993 1،315 1،593 39،551 

 جهان کانادا آلمان کره جنوبی برزیل عربستان روسیه هند ژاپن چین آمریکا کشور 

 مصرف 

 ( بشکه در روز هزار)
23،395 9،553 4،423 9،459 1،912 1،351 1،159 1،995 1،911 1،199 33،194 

  [ 255-235] :منبع

  

                                                 
 المللی، حمل و نقل هوایی بین شامل مصارف داخلی كشورها،و مصرف نفت  (NGLs)طبیعی  گازات مایع های نفتی و های نفتی، ماسه شیل نفت خام،، تولید نفت شامل (NGLs)طبیعی شامل نفت خام، میعانات گازی و مایعات گاز ر نفت یذخا -2

 .باشد الزم به ذكر است شامل مصارف اتانول و بیو دیزل نیز می. باشد سوخت پاالیشگاه و اتالف می ،های دریایی كشتی

 



 

1-1جدول   

2111 ذخایر، تولید و صادرات نفت خام و سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اوپک، سال  

 کشور

سرانه تولید 

 ناخالص داخلی

 (نفربر  دالر)

  نفت خام 

 ذخایر 

 (میلیارد بشکه) 

 تولید

 (میلیون بشکه)

 صادرات

 (میلیون بشکه)

 

  519 592 45/21  5،122 آنگوال

  211 239 14/3  4،559 اکوادور

                 155 414 11/21  5،291 الجزایر

  351 991 31/95  54،195 امارات متحده عربی

  911 2،915 53/254  1،911 ایران

  592 913 95/242  5،155 عراق

  1،195 9،999 42/115  11،515 عربستان سعودی

  125 113 93/15  93،244 قطر

  119 952 51/212  45،535 کویت

  221 253 12/43  5،912 لیبی

  313 512 11/95  2،449 نیجریه

  515 2،151 55/195  21،314 ونزوئال

  3،511 21،995 52/2299  1،939 جمع  اوپک

  [ 259] :منبع                                                          

  



 1-1جدول 

 (هزار بشکه در روز) 2111تا  2111صادرات نفت خام کشورهای عضو اوپک، سال 

 2111 2111 2119 2112 2111 2111 2111 2112 2113 2112 2111 کشور

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2111-2111 

 91/3 2،549 2،139 2،551 2،144 2،253 2،121 945 942 319 349 194 آنگوال

 15/1 994 941 919 943 941 951 931 954 115 149 155 1اکوادور

 19/4 193 519 545 342 2،159 945 951 399 542 511 441 الجزایر

 19/1 1،991 1،219 2،959 1،994 1،949 1،411 1،295 1،251 1،143 2،124 2،535 ت متحده عربیامارا

 9-51/3 - - - 194 929 912 954 429 499 141 599 2اندونزی

 52/2 1،595 1،539 1،411 1،554 1،199 1،512 1،995 1،134 1،991 1،194 1،235 ایران

 99/1 1،211 2،391 2،911 2،355 2،149 2،413 2،451 2،451 939 2،495 2،521 عراق

 31/2 5،123 1،144 1،113 5،911 1،911 5،119 5،119 1،329 1،519 5،135 1،191 ان سعودیعربست

 -19/1 533 531 145 519 125 111 155 549 542 513 111 قطر

 22/4 2،321 2،491 2،943 2،599 2،129 2،519 2،152 2،425 2،149 2،293 2،124 کویت

 -19/22 911 2،223 2،251 2،419 2،953 2،411 2،911 2،135 2،215 934 933 لیبی

 19/2 1،955 1،414 1،211 1،193 1،244 1،143 1،911 1،951 1،214 2،593 1،119 هنیجری

 -91/1 2،559 2،511 2،113 2،551 1،221 2،929 2،533 2،511 2،595 2،551 2،915 ونزوئال

 91/2 4/19455 2/19221 5/11921 5/14192 2/14115 4/19549 9/19925 9/11919 4/11113 2/23345 5/11491 جمع اوپک

 [219-259] :منبع      

 

 

                                                 
 .بوده استخارج از سازمان اوپك  ،1115تا  2991های  سالكوادور در ا  -2

 .هزار بشکه در روز داشته كه در جدول ارائه نشده است 912و  951، 151تولیدی برابر  1122و  1121، 1119های  این كشور در سال. از سازمان اوپك خارج شده است 1119اندونزی در سال   -1

 .محاسبه شده است 1113تا  1112ز سال ا ساالنه متوسط رشد -9



 

 

 1-1جدول 

  2111تا  2111نسبت صادرات به تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک، سال 

 2111 2111 2119 2112 2111 2111 2111 2112 2113 2112 2111 کشور

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2111-2111 

 25/1 95/1 91/1 11/2 55/1 13/1 59/1 51/1 91/1 92/1 95/1 94/1 آنگوال

 14/1 15/1 52/1 52/1 19/1 15/1 59/1 54/1 54/1 11/1 14/1 15/1 1اکوادور

 51/1 11/1 11/1 12/1 11/1 92/1 19/1 51/1 13/1 59/1 53/1 55/1 الجزایر

 59/1 92/1 91/1 35/1 92/1 99/1 94/1 91/1 99/1 92/1 35/1 34/1 ت متحده عربیامارا

 1-99/4 - - - 94/1 93/1 94/1 41/1 93/1 93/1 55/1 49/1 اندونزی

 51/2 52/1 59/1 13/1 19/1 15/1 19/1 59/1 51/1 14/1 14/1 12/1 ایران

 21/1 31/1 31/1 31/1 32/1 32/1 55/1 59/1 19/1 13/1 51/1 11/1 عراق

 29/1 53/1 32/1 55/1 31/1 59/1 51/1 55/1 55/1 53/1 55/1 55/1 ان سعودیعربست

 -55/2 31/1 31/1 33/1 39/1 59/1 55/1 33/1 51/1 31/1 11/2 91/1 قطر

 91/1 13/1 11/1 11/1 15/1 19/1 15/1 14/1 11/1 59/1 15/1 11/1 کویت

 -95/2 12/1 55/1 59/1 32/1 31/1 32/1 55/1 32/1 59/1 31/1 55/1 لیبی

 92/2 11/2 11/2 25/2 14/2 14/2 12/2 93/1 12/2 11/2 11/2 11/2 هنیجری

 -19/1 54/1 55/1 51/1 11/1 52/1 19/1 53/1 51/1 53/1 55/1 51/1 ونزوئال

  [211-259] :منبع         
  

                                                 
 .بوده استاز سازمان اوپك خارج  1115تا  2991اكوادور در سال های  -2

 .محاسبه شده است 1113تا  1112ز سال ا ساالنه متوسط رشد -1



 

 

1-2نمودار   

 2111نسبت صادرات به تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک، سال 
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 1-2جدول 

 (معادل نفت خام بشکهمیلیون ) 1391تا  1321کشور، سال  واردات نفت خام تولید، صادرات و

1صادرات خالص نفت خام   تولید نفت خام سال
 

 صادرات نفت خام 

2به ازای سوآپ
 

سهم صادرات از تولید 

3(درصد)
 

 2واردات نفت خام

1321 19/2951 31/555 99/2 11/51  99/2 

1321 52/2915 91/543 92/5 95/51  92/5 

1322 31/2459 51/392 29/11 94/12  29/11 

1323 12/2411 21/331 99/92 53/11  99/92 

1322 33/2415 51/311 12/19 14/59  32/15 

1321 55/2431 11/332 53/41 54/59  91/45 

1321 31/2495 15/913 99/93 11/11  99/93 

1321 15/2451 59/311 12/19 19/53  25/15 

1322 52/2499 91/599 11/91 31/55  53/91 

1329 99/2493 95/329 25/3 93/51  34/4 

1391 39/2414 45/321 15/2 33/51  11/2 

 ( درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1391-1321 51/1  15/1  99/4-  25/1  45/4-  

  [15] :منبع                        

                                                 
 .باشدصادرات خالص نفت خام شامل سوآپ نمی -2

شود، تقریباً به همان میزان نفت خام به حساب كشورهای های تهران و تبریز تخصیص داده میبرای خوراك پاالیشگاه شروع شده و 2953كه از سال  وارداتی از كشورهای همسایه شمالینفت متعهد است كه به ازای نفت خام  شركت ملی -1

 .صادر نماید "صادرات به ازای سوآپ "مذكور به عنوان 

 .لحاظ شده استصادرات خالص نفت خام  -9

 .باشدات نفت خام به صورت سوآپ از كشورهای قزاقستان، روسیه و تركمنستان میوارد -4



1-3نمودار   

1391تا  1321سال  ،کشورنفت خام خالص تولید و صادرات   

 

 

 

 

 

 

0.00 

200.00 

400.00 

600.00 

800.00 

1000.00 

1200.00 

1400.00 

1600.00 

ام
 خ

ت
 نف

دل
معا

ه 
شک

ن ب
یو

میل
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 1-9 جدول

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1391تا  1321های نفتی کشور، سال  تولید فرآورده

 گاز نفت  پایهبنزین  سال
سوخت 

 هوایی
 گاز مایع  نفت کوره  نفت سفید 

، پالتفرمیت، نفت انفت

  2گازها، 1سفید صنعتی

های  فرآوردهسایر

 زا  غیر انرژی
 جمع

1321 41/12  53/259 51/1 19/53 54/111 24/21 41/25 59/19  91/549 

1321 14/51  29/211 94/5 99/51 51/111 34/21 13/24 53/13  21/551 

1322 99/59  92/214 49/1 22/59 51/293 45/21 94/25 95/92  44/551 

1323 43/53  24/254 91/5 41/49 23/299 12/21 11/21 14/94  19/514 

1322 95/31  55/253 91/1 12/49 29/291 34/22 51/25 12/93  19/559 

1321 11/35  42/232 31/5 25/45 95/291 94/22 99/25 59/41  22/533 

1321 41/35  39/239 44/5 59/41 25/233 11/22 19/21 95/49  19/534 

1321 51/31  14/291 15/5 94/45 92/299 95/22 91/21 92/95  21/595 

1322 15/31  91/299 22/9 55/99 21/291 29/21 19/21 42/51  24/121 

1329 53/35  19/115 11/9 43/91 35/291 19/21 19/25 24/45  94/115 

1391 42/91  41/129 41/3 12/91 41/293 41/29 59/21 24/45  55/112 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1391-1321  25/4 94/1 92/1 31/5- 41/1- 12/2 15/1 55/4 14/2 

  [15] :منبع           

                                                 
 .زا در نظر گرفته شده است های غیرانرژی به بعد میزان نفت سفید صنعتی جذب شده مربوط به خوراك پتروشیمی بیستون در سایر فرآورده 2935از سال  -2

 .شود باشد كه خوراك پتروشیمی محسوب می گاز اتان می منظور از گازها، گاز مایع، هیدروژن، پنتان و -1



  

1-2  نمودار  

 1391تا  1321های نفتی کشور، سال تولید فرآورده
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 نفت گاز بنزین پایه

 نفت سفید سوخت هوایی

 فرآورده های غیرانرژی زا نفت كوره

 گاز مایع نفتا، پالتفرمیت، نفت سفید صنعتی، گازها



 

 
 

 1-11جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1391تا  1321کشور، سال  های نفتی واردات و صادرات فرآورده

 سال

    1های نفتی صادرات فرآورده  های نفتی واردات فرآورده

 گاز مایع  2گاز مایع گاز نفت بنزین هواپیما بنزین 
نفت 

 سفید
 نفتا سوخت جت نفت کوره  گاز نفت

بنزین 

 موتور 

برش سنگین 

نفتی از 

 پتروشیمی

 

1321 19/25 12/1 1 -  - 11/2 51/4  91/211 - 31/1 - -  

1321 92/11 1 1 -  - 19/4 51/4  59/213 - 51/2 - -  

1322 91/91 11/1 1 -  - 14/9 91/2  95/215 - 55/1 - -  

1323 12/45 1 93/1 -  - 91/2 53/5  19/91 - 59/2 - -  

1322 53/49 1 15/1 -  - 13/1 91/9  12/95 - 11/2 - -  

1321 23/55 1 45/22 -  - 45/1 - 23/99 - 91/1 - -  

1321 11/93 11/1 13/25 51/1  - 91/1 51/1  29/51 1119/1 15/2 - -  

1321 45/42 1 92/25 21/1  1 13/2 91/2  45/14 1 - - -  

1322 29/41 1 19/22 25/1  1 24/1 14/5  93/55 1 51/5 - -  

1329 11/92 1 49/1 29/1  15/1 - 14/2  99/55 15/1 43/1 - -  

1391 92/9 1 1 99/2  11/1 99/1 54/4  22/55 1 31/5 242/1 194/1  

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1391-1321 45/4-  - - 23/29-3   - 13/5-  14/1  15/1-  - 95/12  - -  

  [19-15] :نبعم

                                                 
 .منظور نشده است شود جزء صادرات المللی تحویل می های بینكه به كشتیگازی  و نفت فت كورهن -2

 .شود كشورهای آسیای میانه برای مصرف در مناطق شمالی كشور وارد میگاز مایع از  -1

 .محاسبه شده است 2991تا  2935سال  زا ساالنهمتوسط رشد  -9



 1-11جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1391تا  1321های نفتی کشور، سال  فرآورده 1مصرف

 گاز نفت بنزین موتور  سال
سوخت 

 هوایی
 گاز مایع  نفت کوره  نفت سفید 

نفتا، پالتفرمیت، نفت 

  2سفید صنعتی، گازها

های  فرآورده

 زا  غیرانرژی
 جمع

1321 94/92  59/255 51/1 53/59 13/223 51/21 41/25 59/23  11/455 

1321 13/212  91/212 95/5 13/52 92/213 19/25 13/24 29/24  14/454 

1322 59/221  12/219 51/5 92/41 99/212 55/25 94/25 15/21  13/453 

1323 11/211  41/251 35/5 34/41 93/211 29/25 11/21 52/11  29/511 

1322 52/294  93/259 93/1 14/44 52/219 19/25 51/25 93/15  99/592 

1321 52/245  29/295 41/5 59/41 13/225 11/21 99/25 51/91  54/551 

1321 94/219  13/112 55/5 95/44 15/212 41/25 19/21 52/92  49/515 

1321 13/294  19/122 15/5 15/42 99/292 31/21 91/21 49/11  99/531 

1322 31/219  99/121 31/3 59/93 11/229 51/25 19/21 59/41  34/532 

1329 91/211  15/121 11/9 29/91 95/211 52/25 19/25 34/21  45/592 

1391 21/211  42/111 41/3 95/19 53/229 99/21 59/21 11/5  21/592 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1391-1321 52/1 59/9 14/1 35/5- 41/1- 11/1 15/1 95/22- 13/2 

  [15] :منبع                

                                                 
 . المللی نیست ولی مصارف پاالیشگاه و خط لوله لحاظ شده است های بین شامل تلفات و سوخت كشتی -2

 .شود باشد كه خوراك پتروشیمی محسوب می گاز اتان می منظور از گازها، گاز مایع، هیدروژن، پنتان و -1



 

 
 

1-1  نمودار  

 1391تا  1321های نفتی کشور، سال مصرف فرآورده
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1-12 دولج  

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1391تا  1321سال  ، های نفتی کشور به تفکیک بخش مصرف فرآورده

 خانگی 1حمل و نقل سال
خدماتی، تجاری، 

 عمومی
 کشاورزی تصنع

خوراک 

 تروشیمیپ
 سایر پاالیشگاه نیروگاه

 
سهم مصرف بخش 

 (درصد)حمل و نقل 
 جمع

1321 35/291  41/51 15/11 51/59 32/19 41/25 32/53  51/21  59/23  49/41  99/451  

1321 12/115  39/51 54/15 22/12 91/12 13/24 53/52  53/5  29/24  11/49  14/454  

1322 59/123  15/14 25/11 12/14 11/19 94/25 93/44  41/5  15/21  51/45  15/453  

1323 51/192  95/11 12/15 45/12 91/11 11/21 31/54  91/4  52/11  94/41  23/511  

1322 11/152  25/53 31/15 54/12 53/19 51/25 99/19  14/4  93/15  95/45  41/592  

1321 25/114  12/55 11/13 11/11 99/15 99/25 99/31  52/1  51/91  13/41  54/551  

1321 15/159  94/51 12/13 41/11 94/15 19/21 49/59  59/1  52/92  35/44  41/514  

1321 21/115  11/59 15/13 51/54 53/15 91/21 23/33  51/4  49/11  55/45  94/531  

1322 15/155  59/51 11/11 92/14 15/13 19/21 94/95  95/4  59/41  34/49  39/532  

1329 35/159  52/41 11/11 24/53 55/15 19/25 55/95  91/4  34/21  51/45  45/592  

1391 99/155  55/41 29/29 19/93 11/14 59/21 15/292  11/5  11/5  11/43  21/592  

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1391-1321 35/1 91/5- 39/1- 94/4- 25/1 15/1 99/3 25/5- 95/22- 55/2 13/2 

 [15] :منبع
 

 

  

                                                 
 .باشد شامل حمل و نقل خط لوله نیز می -2

 .ها ذكر شده است زا در سایر بخش های غیرانرژی فرآوردهمصرف  -1



 

 

 

 1-13جدول 

 (درصد ارزش حرارتی) 1391 تا 1321سال  ،کشور در 1نفتیک بشکه  های نفتی حاصل از محصوالت پاالیشگاهی و فرآورده

 های هوایی  سوخت گاز مایع  نفت سفید  نفت کوره گاز نفت پایهبنزین  سال
 نفت سفید نفتا، پالتفرمیت،

 و گازها 2صنعتی 

 های  فرآورده سایر

 زا غیرانرژی

1321 51/21  45/15 52/95 11/21 19/1 25/2 11/1  19/5 

1321 11/21  15/13 11/91 14/9 14/1 14/2 49/1  11/5 

1322 59/21  54/13 14/94 11/9 25/1 29/2 15/1  55/5 

1323 55/29  15/91 91/99 59/3 22/1 19/2 31/1  93/5 

1322 24/24  45/91 45/99 44/5 11/1 13/2 13/1  43/1 

1321 49/24  12/91 43/91 45/5 95/2 19/2 55/1  13/5 

1321 45/24  41/91 24/92 51/5 35/2 19/2 11/1  13/5 

1321 24/24  95/92 51/91 51/5 31/2 15/2 15/1  35/5 

1322 95/29  29/91 55/92 41/1 95/2 45/2 53/1  21/3 

1329 14/24  11/99 94/92 15/5 11/1 55/2 55/1  91/5 

1391 59/24  55/99 29/92 19/5 22/1 91/2 11/1  42/5 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1391-1321 14/9 11/1 19/2- 11/1- 22/1 41/2 19/1- 39/9 

 [15] :منبع       
 

 

 

                                                 
 .باشد میعانات گازی می شامل نفت خام و -2

 .زا در نظر گرفته شده است های غیرانرژی به بعد میزان نفت سفید صنعتی جذب شده مربوط به خوراك پتروشیمی بیستون در سایر فرآورده 2935از سال  -1

 



 

1-1  نمودار  

 (درصد ارزش حرارتی) 1391در کشور، سال  1های نفتی حاصل از یک بشکه نفتفرآورده سهم محصوالت پاالیشگاهی و

 

 
 

 
  

                                                 
 .باشد میعانات گازی میمایعات و  شامل نفت خام و -2

%24/59  

%99/55 
%92/29 

%5/19 

%1/22 

%2/91 %1/11 
%5/42 

 نفت كوره نفت گاز بنزین موتور

 سوخت های هوایی گاز مایع نفت سفید

 سایر فرآورده های غیر انرژی زا  خوراك پتروشیمی



 

 

1-12 جدول  

 (کیلومتر -میلیون تن) 1391تا  1321، سال حمل و نقل در کشور وسایلهای نفتی به تفکیک  فرآوردهاطالعات مربوط به حمل 

 خط لوله  سال

  نفتکش دریایی 

کوچک شناور   کل  آهن دار راه مخزن پیما  گازکش جاده پیما  نفتکش جاده

 استیجاری 
 استیجاری کشتی 

 

1321 12،114  11 2،432  5،535 913 2،955 91،995 

1321 11،955  11 2،954  -2
 - 1،432 92،119 

1322 11،331  11 2،932  1،515 259 1،954 99،949 

1323 11،159  91 2،431  5،125 253 1،249 99،495 

1322 19،392  15 2،145  5،913 259 2،539 95،415 

1321 15،294  15 1،939  3،354 242 1،545 99،251 

1321 15،293  12 2،915  5،551 213 1،119 95،159 

1321 15،491  23 9،541  3،295 59 1،131 42،311 

1322 15،512  19 1،151  3،551 41 2،924 41،911 

1329 14،122  29 9،435  5،355 51 2،431 91،915 

1391 12،354  11 1،351  5،559 35 2،112 94،149 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1391-1321 99/1   95/1-  34/1   19/1  13/21-  59/2-  51/1  

 [15] :منبع              

 

 

 

 

                                                 
  .باشدكیلومتر می -میلیون تن 425,5پیما برابر  برای نفتکش و گازكش جاده ای به صورت تجمعیهای نفتی جاده ارقام مربوط به حمل فرآورده ،2932در سال  -2



 

 

1-1  نمودار  

  1391 های نفتی در کشور، سالهای مختلف حمل فرآوردهسهم شیوه

 
 

 

 

 

63.81% 

0.06% 

8.38% 

22.65% 

0.25% 

4.85% 

 مخزن دار راه آهن گازكش جاده پیما نفتکش جاده پیما كشتی های نفتی استیجاری شناورهای نفتی استیجاری خط لوله



 

 

 1-11جدول 

 (تریلیون مترمکعب) 2111تا  2111، سال طبیعی ذخایر گاز

 ایران سال
سهم ایران 

 (درصد)
 آمریکا

سهم آمریکا 

 (درصد)

کشورهای
OECD 

 کشورهای سهم

OECD (درصد) 

کشورهای 

 OECDغیر

 کشورهای  سهم

 OECD غیر 

 (درصد)

کشورهای 

 خاورمیانه

کشورهای سهم  

 (درصد)خاورمیانه 
 جهان

2111 11/19  3/24 11/5 1/9 35/24 1/9 55/241 4/91  92/55 9/95 14/255 

2112 19/11  1/25 19/5 1/9 15/25 1/3 21/211 4/92  19/52 9/41 25/255 

2113 55/15  4/25 19/5 1/9 24/25 4/3 15/214 1/92  55/51 1/41 12/259 

2112 54/11  9/24 45/5 1/9 11/25 4/3 93/219 1/92  19/51 9/41 11/259 

2111 53/15  9/25 59/5 1/9 99/25 3/3 15/214 1/92  49/51 1/41 11/231 

2111 53/15  5/25 93/5 4/9 59/25 1/9 49/211 1/92  95/51 4/42 11/251 

2111 29/13  9/25 59/1 3/9 51/21 4/9 49/211 1/91  25/54 9/42 15/255 

2112 12/19  1/21 99/1 5/9 44/21 9/3 34/213 2/92  31/55 9/41 13/235 

2119 1/19  9/25 5/5 2/4 1/25 2/9 1/219 9/91  5/55 1/41 1/231 

2111 2/99  9/21 1/3 1/4 2/23 1/9 1/253 3/91  4/59 5/41 2/291 

2111 2/99  9/25 5/3 2/4 5/23 1/9 5/239 1/92  1/31 4/93 4/113 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2111-2111 52/9 51/1 42/5 95/1 91/1 19/1- 19/9 11/1 15/9 15/1 91/1 

 [254-235] :منبع

  



 1-11جدول 

 (مترمکعب میلیارد) 2111تا  2111، سال طبیعی گازتولید 

 ایران سال
سهم ایران 

 (درصد)
 آمریکا

سهم آمریکا 

 (درصد)

کشورهای
OECD 

 کشورهای سهم

OECD (درصد) 

کشورهای 

 OECDغیر

 کشورهای  سهم

 OECD غیر 

 (درصد)

کشورهای 

 خاورمیانه

سهم کشورهای 

 (درصد)خاورمیانه 
 جهان

2111 1/11  11/1 5/555 41/11 1/2195 19/44 2/2931 52/55  9/199 41/9 1/1455 

2112 1/55  93/1 1/591 13/12 2/2135 21/49 3/2492 34/51  1/145 32/9 9/1523 

2113 5/32  22/9 3/541 15/11 5/2199 59/42 1/2519 12/53  9/111 15/21 1/1121 

2112 9/34  21/9 4/511 53/29 5/2199 13/41 3/2594 91/59  2/135 11/21 5/1133 

2111 5/219  54/9 2/522 45/23 1/2153 99/93 3/2192 15/12  9/929 55/22 4/1551 

2111 1/213  53/9 1/514 11/23 5/2192 19/93 9/2555 91/12  2/999 31/22 4/1319 

2111 9/222  32/9 1/545 51/23 9/2211 45/95 4/2393 55/11  3/955 25/21 9/1999 

2112 9/221  31/9 3/551 59/23 9/2291 22/95 4/2921 39/11  9/934 12/21 1/9145 

2119 1/292  44/4 1/534 51/29 9/2212 95/95 1/2394 15/11  1/415 55/29 9/1955 

2111 1/241  11/4 2/114 12/29 1/2243 29/91 1/1191 35/19  9/451 31/24 1/9253 

2111 3/252  19/4 9/152 33/29 2/2213 15/95 2/1213 95/14  2/511 11/21 1/9151 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2111-2111 19/3 19/5 11/2 11/2- 19/1 25/1- 99/4 45/2 45/3 43/5 39/1 

 [235] :منبع

  



 

 1-11جدول 

 (میلیارد مترمکعب) 2111تا  2111سال ، طبیعیمصرف گاز 

 آمریکا (درصد)سهم ایران  ایران سال
سهم آمریکا 

 (درصد)

کشورهای
OECD 

سهم کشورهای 

OECD (درصد) 

کشورهای 

 OECDغیر

 سهم کشورهای

 (درصد) OECD غیر 
 جهان

2111 2/51  31/1 5/119 11/15 5/2941 14/54 9/2221 91/45  1/1459 

2112 1/59  25/9 2/151 91/15 4/2951 45/54 41/2245 59/45  5/1525 

2113 9/31  29/9 3/191 15/14 5/2999 11/59 1/2115 93/41  9/1599 

2112 5/31  19/9 4/194 13/19 5/2423 94/51 9/2111 11/45  4/1159 

2111 1/215  31/9 4/119 59/11 1/2415 59/52 2/2942 45/43  5/1511 

2111 5/213  35/9 4/124 22/11 5/2415 43/51 1/2993 51/49  9/1314 

2111 1/229  31/9 1/154 91/11 9/2455 42/51 2/2459 59/49  4/1991 

2112 9/229  95/9 2/159 99/12 1/2499 39/49 9/2515 22/51  2/9115 

2119 4/292  43/4 5/143 24/11 4/2452 59/49 1/2459 45/51  1/1991 

2111 1/244  59/4 1/159 95/12 1/2591 51/43 9/2121 13/52  2/9259 

2111 9/259  51/4 2/191 42/12 1/2594 11/45 4/2133 99/51  9/9111 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2111-2111 24/3 19/5 91/1 31/2- 91/2 95/2- 11/4 45/2 51/1 

 [235] :منبع  

  



 1-12جدول 

 2111، سال ذخایرگاز، تولید و مصرف ده کشور برتر

 جهان الجزایر نیجریه ونزوئال امارات عربستان آمریکا ترکمنستان قطر ایران روسیه کشور

 ذخایر 

 (مکعب تریلیون متر)
1/44  2/99 1/15 9/14 5/3 1/3 2/1 5/5  2/5 5/4 4/113 

 جهان اندونزی الجزایر عربستان نروژ چین قطر ایران کانادا روسیه آمریکا کشور

 تولید 

 (مکعب میلیارد متر)
9/152  1/115 5/211 3/252 3/241 5/211 4/212 1/99  1/53 1/55 1/9151 

 جهان ایتالیا آلمان انگلستان عربستان کانادا ژاپن چین ایران روسیه آمریکا کشور 

 مصرف 

 ( مکعب میلیارد متر)
2/191  1/414 9/259 5/291 5/215 3/214 1/99  1/31 5/51 9/52 9/9111 

 [235] :منبع    

  



 

 

 1-19جدول  

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1391تا  1321کشور، سال  1طبیعی گازصادرات  و تولید، واردات

 سال
تولید گاز 

 طبیعی

واردات گاز 

2طبیعی 
 

واردات سوآپ گاز 

 طبیعی 

صادرات خالص گاز 

 طبیعی 

 صادرات گاز طبیعی

  ازای سوآپ  به 

 صادرات از تولیدسهم 

 3(درصد)گاز طبیعی  

1321 12/549  32/15 1 11/1 1 42/1 

1321 19/595  52/91 1 35/5 1 91/2 

1322 42/134  91/95 1 11/12 1 15/9 

1323 14/554  94/91 1 55/12 1 53/1 

1322 39/591  31/92 1 11/19 1 15/9 

1321 11/343  53/93 32/1 52/94 51/1 15/4 

1321 13/911  15/91 41/2 51/99 21/2 51/9 

1321 9/959  31/42 52/2 55/15 49/2 39/1 

1322 11/2155  55/99 39/2 15/41 59/2 32/9 

1329 19/2131  19/59 22/1 51/51 11/2 19/4 

1391 32/2113  11/51 24/1 12/51 23/1 11/5 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1391-1321 11/5 55/9 12/41 4 15/93 19/49 4
 11/19 

[15] :منبع                                  

                                                 
 .منظور گاز سبك است -2

 .شودكشور آذربایجان كه مقدار ناچیزی است، نمیواردات گاز از كشور تركمنستان بوده و شامل واردات به صورت سوآپ از  -1

 .صادرات خالص گاز طبیعی منظور شده است -9

 .محاسبه شده است 2991تا  2935سال  ازساالنه  متوسط رشد -4



 

 1-2نمودار 

 1391تا  1321سال گاز و گاز طبیعی کشور،  واردات بنزین، نفت

 
1-9نمودار   

1391 ایران، سالهای نفتی سهم صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده  
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 نفت گاز بنزین (بدون سوآپ)گاز طبیعی

%34/94   

%5/39 

%1/12 

%1/43 %3/13   

%1/12   

 نفتا نفت كوره  نفت گاز گاز مایع گازطبیعی نفت خام



1-21 جدول  

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1391تا  1321سال ، نهایی کشورمصرف انرژی 

 صنعت  1حمل و نقل  سال
تجاری، خدماتی، 

 عمومی
2سایر خوراک پتروشیمی  کشاورزی خانگی 

 
انرژی مصرف 

 نهایی

1321 21/295 15/219 11/51 12/121 91/91 29/19 92/21  21/549 

1321 91/119 91/239 19/59 99/199 19/19 49/13 95/1  12/312 

1322 39/111 13/114 19/19 12/154 42/92 3/51 55/25  14/313 

1323 11/194 43/119 29/11 42/119 19/91 2/31 51/15  93/929 

1322 12/151 92/123 19/51 55/195 11/99 15/31 11/99  33/939 

1321 92/119 12/115 32/54 24/919 91/91 35/31 94/12  11/2151 

1321 95/111 91/149 4/59 25/942 99/91 11/99 55/214  12/2259 

1321 15/132 32/155 55/59 49/999 15/42 39/221 52/31  19/2122 

1322 35/153 1/133 91/51 15/941 21/49 14/229 5/215  45/2153 

1329 23/192 34/919 22/55 22/991 9/44 54/215 53/92  45/2121 

1391 95/195 19/925 13/51 2/953 13/45 19/211 59/24  9/2115 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1391-1321 91/4 93/1 15/1 21/5 23/4 12/1 35/2 11/5 

 [15] :منبع            

 
 

 

 
 

 

                                                 
 .استدر این بخش مصارف خط لوله نیز لحاظ گردیده  -2

 .باشد و مصارف نامشخص می زا های نفتی غیرانرژی فرآوردهشامل مصارف  -1



 1-21 جدول

 (درصد) 1391 و 1321های  کشور، سالنهایی کننده های مصرف سهم منابع در تأمین انرژی بخش

 منابع انرژی
 حمل و نقل

 
 خانگی

 
 تجاری، خدماتی و عمومی

 
 صنعت

 
  خوراک پتروشیمی  کشاورزی

1321 1391 1321 1391 1321 1391 1321 1391 1321 1391  1321 1391  

  91/21 92/19  19/59 59/53  29/21 11/95  54/23 59/45  93/22 52/91  13/31 39/93 1های نفتی فرآورده

  31/19 91/24  91/3 1  93/55 15/59  53/51 29/99  53/55 91/55  31/29 25/2 2سبک گاز

  55/11 39/19  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1 گاز غنی و میعانات گازی

  1 1  1 1  11/1 49/1  1 1  19/1 15/1  1 1 زغال سنگ

 های نو  انرژی

 (خورشیدی حرارتی)
1 1  111/1 15/1  1 1  1 1  1 1 

 
1 1 

 

  1 1  15/93 45/12  35/22 14/21  19/14 19/29  91/9 99/3  15/1 12/1 برق

  1 1  1 1  1 1  1 1  49/9 12/2  1 1 های سنتیسوخت

3جمع
 211 211  211 211  211 211  211 211  211 211  211 211  

 [15] ،[51] :منبع

                                                 
 .باشدهای نفتی بخش حمل و نقل شامل مصارف خط لوله نیز می فرآورده -2

 .مصرف گاز طبیعی خط لوله در بخش حمل و نقل لحاظ شده است -1

 .باشد مربوط به گرد كردن می ،اختالف در جمع اعداد -9



 

 

 

 
 

2فصل   

  مصرف انرژی بخش حمل و نقل

 

 

  

 خالصه آمار

 93/733 (  میلیون بشکه معادل نفت خام) 0931های انرژی بخش حمل و نقل، سال  مصرف حامل :2-1جدول 

 77/01   (درصد) 0931های انرژی بخش حمل و نقل، سال  موتور از مصرف حاملسهم بنزین  

 63/00   (درصد) 0931های انرژی بخش حمل و نقل، سال  گاز از مصرف حامل سهم نفت 

 85/09 (  درصد) 0931های انرژی بخش حمل و نقل، سال  سهم گاز طبیعی از مصرف حامل 

 163/1   (درصد) 0931های انرژی بخش حمل و نقل، سال  از مصرف حامل برقسهم  

 37/739 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 0931ای، سال مصرف انرژی حمل و نقل جاده : 2-3جدول 

 03/79 ( میلیون بشکه معادل نفت خام) 0931ای، سال مصرف انرژی حمل و نقل غیرجاده : 2-6جدول 

 60/070 ( میلیون بشکه معادل نفت خام) 0931ای، سال  مصرف انرژی حمل و نقل مسافری جاده : 2-7جدول 

 76/057 ( میلیون بشکه معادل نفت خام) 0931ای، سال  مصرف انرژی حمل و نقل باری جاده :2-8جدول 



 مهمقد

. باشود  های نفتی کشوور موی   فرآوردهدرصد کل مصرف  08بیش از  0931های نفتی بخش حمل و نقل در سال  مصرف فرآورده

میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که از ایون   9/0773به میزان  0931همچنین مصرف نهایی انرژی کل کشور در سال 

هوای خوان ی و صونعت     باشد کوه بعود از بخوش    میلیون بشکه معادل نفت خام مربوط به بخش حمل و نقل می 93/733میزان 

 .راستباالترین مصرف را دا

میلیون بشکه معادل نفت خام بوده  31/079و 60/003به ترتیب  0931گاز در سال  مصرف بنزین و نفتدر بخش حمل و نقل 

 80/006مصرف بنزین در ایون بخوش از   . درصد مصرف انرژی این بخش را به خود اختصاص داده است 80که مجموعاً بیش از 

همچنوین  . رسیده است 0931میلیون بشکه در سال  60/003روند کاهشی به با  0985میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 

هوای اخیور    باشد کوه در سوال    درصد انرژی مصرفی این بخش می 00مصرف گاز طبیعی بخش حمل و نقل در این سال حدود 

 .تدرصد بوده اس 67/99 ساالنهمتوسط رشد  دارای 0931تا  0981های  در سال و ای داشته است رشد فزاینده

درصد مصرف انرژی بخش حمل و نقل را به خود اختصاص داده و پس از  00/37ای، مصرف انرژی بخش جاده 0931در سال 

کمترین مصارف نیز متعلق به حمل و نقل خط . انددرصد قرار گرفته 80/7بخش هوایی با درصد و  70/9بخش دریایی با آن 

 .درصد بوده است 38/1درصد و  19/0لوله و بخش ریلی به ترتیب با سهم مصرف 

گاز بخش حمول و نقول را    درصد کل مصرف نفت 39درصد کل مصرف بنزین و بیش از  33ای بیش از بخش حمل و نقل جاده

تا  0981بخش حمل و نقل از سال   گاز که مصرف بنزین و نفت باشد  میقابل توجه . است به خود اختصاص داده 0931در سال 

 .است  درصد را داشته 53/9درصد و  38/7 ساالنهوسط رشد به ترتیب مت 0931

هوا،  گواز کوامیون   میلیون بشکه معادل نفت خام و میوزان مصورف نفوت    35/37مصرف بنزین خودروهای سواری  0931در سال

در خودروهوای سوب     CNGمصورف  . شوود  برآورد میمیلیون بشکه معادل نفت خام  99/015ها مجموعاً ها و کشنده کامیونت

 سواالنه  درصد و در خودروهای سن ین گازسوز متوسط رشود  93/68 ساالنهمتوسط رشد  0931تا  0985های  سال گازسوز در

 .درصد را داشته است 63/00

 

 

  



 

 

 2-1جدول 
 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1308تا  1388سال ، 1كشور حمل و نقل های انرژی در بخش مصرف انواع حامل

2گازنفت  بنزین موتور سال
 جمع مصرف  نفت سفید 3گاز طبیعی LPG برق نفت كوره های هواییسوخت 

1388 39/31 70/83 57/6 38/0 101/1 00/7 73/7 13/0 07/035 

1381 97/011 08/39 33/5 3/0 118/1 73/7 00/7 53/1 97/713 

1382 30/000 33/39 36/5 37/0 118/1 99/7 06/7 05/1 83/771 

1383 38/071 6/33 85/5 83/0 15/1 35/0 33/7 63/1 61/790 

138  50/099 33/019 98/6 30/5 16/1 00/0 39/0 53/1 60/756 

1381 80/006 93/010 06/3 06/9 18/1 50/0 68/5 51/1 30/763 

1386 03/078 66/018 53/3 8/6 0/1 53/0 11/3 06/1 95/767 

1387 53/099 31/003 65/3 95/6 00/1 06/0 87/09 03/1 13/780 

1388 80/078 50/000 8/8 76/0 03/1 70/0 69/79 00/1 83/738 

1380 33/070 30/071 16/3 09/1 08/1 96/0 06/93 07/1 08/730 

1308 60/003 31/079 06/8 09/9 7/1 73/1 08/00 97/1 93/733 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1308- 1388 38/7  53/9  60/7  66/9- 39/90 31/08- 67/99 93/00- 91/0  

 [63]، [58] :منبع   

                                                           
 .باشد مصرف بخش حمل و نقل، شامل مصارف خط لوله نیز می  -0
 .گاز خط لوله در این دو سال لحاظ ن ردیده است بنابراین مصرف نفت. گاز خط لوله به صورت تفکیکی موجود نبوده و به صورت تجمعی با نفت سفید ارائه شده است مقدار مصرف نفت 0989و  0981 های در سال -7
 .باشدای و خط لوله میدر حمل و نقل جادهگاز طبیعی مصرف شده مجموع   -9
مصورف نفوت    0989و  0981هوای  عالوه بر ایون در سوال  . آالت کشاورزی مصرف شده استمیلیون بشکه معادل نفت خام به وسیله ماشین 10/1به میزان  0983نفت سفید در بخش خط لوله بوده است و صرفاً در سال عمده مصرف  -0

 .باشدگاز خط لوله می سفید ذکر شده در جدول مجموع مصرف نفت سفید و نفت



 2-2جدول 
 1بخش حمل و نقلدر  میزان مصرف هر خانوار مصرف و سرانهمتوسط مصرف روزانه، ، های انرژی حاملمصرف 

 1308 تا 1388كشور، سال 

 سال
 های انرژینه انواع حاملمصرف ساال

 در بخش حمل و نقل 
 (میلیون بشکه معادل نفت خام)

 متوسط مصرف روزانه
میلیون بشکه معادل نفت )

 (خام

 سرانه مصرف
بشکه معادل نفت خام )

 (نفر/ 

مصرف هر خانوار 
بشکه معادل نفت خام )

 (خانوار/

1388 07/035 59/1 17/9 75/09 

1381 97/713 53/1 03/9 30/09 

1382 83/771 60/1 91/9 11/00 

1383 61/790 60/1 08/9 93/00 

138  60/756 31/1 35/9 08/05 

1381 30/763 30/1 89/9 07/05 

1386 95/767 37/1 63/9 09/00 

1387 13/780 33/1 83/9 88/00 

1388 83/738 36/1 33/9 70/00 

1380 08/730 81/1 31/9 78/00 

1308 93/733 80/1 36/9 30/05 
(درصد) ساالنهمتوسط رشد   

1308-1388  91/0  91/0  39/7  30/0  

  [096-007]، [63] :منبع  

 2-1نمودار 

 1308تا  1388سال  ،كشور حمل و نقلهای انرژی در بخش صرف انواع حاملم

 

 
 

 

                                                           
 .باشدنیز می لولهبخش حمل و نقل، شامل مصارف بخش خط مصرف  -0
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 نفت سفید گاز طبیعی LPG برق نفت کوره سوخت های هوایی نفت گاز بنزین موتور   



 

 

 2-3ول جد

 ،های حمل و نقل و نوع سوخت مصرفیشیوهمصرف انرژی بخش حمل و نقل كشور به تفکیک  

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1308سال  

  های شیوه

 حمل و نقل
 LPG گاز نفت  بنزین

سوخت 

 هوایی

نفت 

 كوره
 نفت سفید برق گاز طبیعی

جمع 

 كل

 37/739 1 115/1 08/98 1 1 73/1 90/006 85/008 ای جاده

1هوایی
 1 1 1 06/8 1 1 1 1 06/8 

 69/3 1 1 1 09/9 1 1 09/5 36/1 دریایی

2خط لوله
 1 10/1 1 1 1 31/7 1 97/1 16/9 

 97/7 1 719/1 1 1 1 1 00/7 1 ریلی

 93/733 97/1 718/1 08/00 09/9 06/8 73/1 31/079 60/003 ایای و غیرجادهجمع جاده

 [33]، [63]، [60] :منبع

 

 

2-2نمودار   

1308سال  ،كشور نقل حمل و هایشیوهمصرف انرژی  سهم  

 

 
 

                                                           
و سوخت هواپیما  (بنزین جت)سوخت سب  جت  ،(نفت جت)ورده نفتی سوخت سن ین جت آفر سهسوخت مصرف شده در حمل و نقل هوایی از  -0

 .تشکیل شده است

های  ژنراتورهای خطوط لوله جهت انتقال نفت خام و فرآوردهها و دیزل  مجموع مصرف سوخت توربین ،ای مصرف سوخت در بخش حمل و نقل لوله -7

 .باشد نفتی می

%37/00 

%7/85 

%9/70 
%0/19   

%1/38 

 ریلی خط لوله دریایی هوایی  جاده ای



 2- جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1308تا  1388سال  ،وسیله نقلیهبه تفکیک نوع  كشور ای مصرف انرژی حمل و نقل جادهبرآورد 

 سال

 برق   LPG  گاز طبیعی  گاز نفت   بنزین

 جمع
  كشنده كامیون كامیونت اتوبوس مینی بوس  1سایر موتور سیکلت وانت سواری

خودروهای 

 سبک

اتوبوس و 

بوس مینی  

 
 سواری

 
 اتوبوس

1388 57/51 91/93 10/9 -  66/8 97/6 70/9 03/07 03/75  17/1  00/7  110/1 86/038 

1381 59/56 17/93 33/0 -  30/8 67/6 50/9 50/00 17/78  19/1  73/7  119/1 76/030 

1382 30/69 61/01 03/3 -  83/8 67/6 86/9 37/00 37/73  10/1  99/7  119/1 73/716 

1383 11/30 00/01 83/3 -  77/8 73/6 75/0 83/00 06/97  57/1  35/0  115/1 90/703 

138  07/33 93/07 37/00 -  38/3 36/5 35/0 37/00 33/98  87/0  00/0  115/1 33/798 

1381 71/88 97/05 01/09 -  73/3 99/5 00/5 61/09 18/00  50/7 30/1  50/0  115/1 36/759 

1386 33/36 13/93 83/00 -  80/6 50/5 55/5 16/00 30/00  80/0 53/0  53/0  119/1 69/793 

1387 03/80 98/01 80/00 -  83/6 36/5 71/6 07/03 60/05  30/3 00/0  06/0  113/1 33/753 

1388 98/33 65/98 51/01 -  77/6 01/5 70/6 08/06 60/09  31/03 50/9  70/0  100/1 69/758 

1380 11/39 86/90 93/09 00/1  00/6 59/5 97/6 08/03 83/06  60/73 50/0  96/0  107/1 77/731 

1308 35/37 33/97 16/09 16/1  85/5 00/5 81/6 30/51 80/03  38/99 51/0  73/1  115/1 31/739 

(درصد) ساالنهمتوسط رشد   

1388- 1308  30/9  73/0-  87/05  -  85/9-  15/7-  87/3  86/0  03/6   93/687 63/700  31/08-  09/7  95/0  

[058] :منبع

                                                           
 .سوز برآورد شده است های بنزین بوس ها و مینی ها، اتوبوس بر اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به کامیون 0931و  0983مقدار ارائه شده در سال  -0

 .محاسبه شده است 0931تا  0985 ساالنه از سالمتوسط رشد  -7



 

 

2-1جدول   

 1308تا  1388ای كشور، سال  های فسیلی در حمل و نقل جاده مصرف سوخت

 سال
 بنزین

 (میلیون لیتر)

 گاز  نفت

 (میلیون لیتر)

 گاز مایع
 (مترمکعب)

 گاز طبیعی
 1(میلیون متر مکعب) 

1388 06،570 09،310 598،300 9 

1381 08،703 00،898 530،199 5 

1382 71،908 00،373 585،777 3 

1383 77،110 05،553 001،630 80 

138  70،789 06،506 967،338 735 

1381 76،631 06،533 933،958 577 

1386 79،768 06،330 010،137 0،101 

1387 70،756 08،003 737،031 0،807 

1388 79،938 03،073 901،385 9،000 

1380 77،139 08،500 907،598 5،509 

1308 70،605 08،899 63،839 6،706 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1388- 1308 37/7  18/9  30/08-  30/000 

 [63] :منبع             

 2-3نمودار 

  1308تا  1386سال  ای از مصرف كل كشور، های فسیلی مصرف شده درحمل و نقل جاده سهم سوخت

 

                                                           
و  0810/ 35،   50/9005، 59/0613، 10/385، 18/013سووز بوه ترتیوب     میوزان مصورف خودروهوای سوب  دوگانوه      0931تا  0985های  در سال -0

، 03/790، 33/750، 37/000ها به ترتیوب   طی این سال( بوس اتوبوس و مینی)مصرف خودروهای سن ین گازسوز میزان میلیون متر مکعب و  05/5505

 .شود میلیون متر مکعب برآورد می 391و  15/398،  03/978
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 سهم از مصرف بنزین

 سهم از مصرف نفت گاز

 سهم از مصرف گاز مایع

 سهم از مصرف گاز طبیعی



 2-6جدول 

  1308تا  1388سال  ،ها به تفکیک شیوهكشور ای  مصرف انرژی حمل و نقل غیرجاده

 (میلیون بشکه معادل نفت خام)

 

  [33]، [63]، [60]، [67]، [60] :منبع                        

 

                                                           
و سووخت هواپیموا    (بنزین جوت )سوخت سب  جت  ،(نفت جت)ورده نفتی سوخت سن ین جت آفر سهسوخت مصرف شده در حمل و نقل هوایی از  -0

 .تشکیل شده است

هوای   دیزل ژنراتورهای خطوط لوله جهت انتقال نفوت خوام و فورآورده    ها و مجموع مصرف سوخت توربین ،ای مصرف سوخت در بخش حمل و نقل لوله -7

 .باشد نفتی می

 .مترو لحاظ شده است برقشهری و  گاز حمل و نقل ریلی برون مصرف نفت -9

1هوایی سال
2لولهخط  دریایی 

 ای جمع حمل و نقل غیرجاده 3ریلی 

1388 57/6 13/5 97/9 95/0 76/06 

1381 33/5 31/0 81/7 93/0 13/05 

1382 36/5 37/0 65/7 50/0 60/00 

1383 85/5 83/0 36/7 56/0 76/05 

138  98/6 30/5 33/9 37/0 89/03 

1381 06/3 68/9 16/9 36/0 06/06 

1386 53/3 15/01 07/9 38/0 37/77 

1387 65/3 06/01 15/9 09/7 73/79 

1388 81/8 98/6 83/7 06/7 70/71 

1380 16/3 07/5 03/9 78/7 35/03 

1308 06/8 67/3 16/9 97/7 06/79 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1308- 1388 60/7  60/6  80/1-  55/5  39/9  



 

 

2-  نمودار  

نوع ای كشور به تفکیکنقل جاده حمل و گاز بنزین و نفتمصرف از  سهم برآورد  

1308 سال ،وسیله نقلیه   

 

 

 

 2-1نمودار 

 1308سال  ،كشور ای غیرجاده های حمل و نقل شیوه انرژیمصرف  سهم

%96/13 

%00/10 

%09/10 

%3/88 

 حمل و نقل ریلی حمل و نقل لوله ای حمل و نقل دریایی حمل و نقل هوایی

%90/17 

%09/30 

%5/55 %7/03 %7/08 %7/83 

%70/58 

%71/99 

 کشنده کامیون کامیونت اتوبوس مینی بوس موتور سیکلت وانت سواری



 2-7جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1308تا  1388سال  و هوایی، یریل ،1ایبه تفکیک جادهكشور مسافری حمل و نقل مصرف انرژی برآورد 

 ایجاده سال

سهم مصرف انرژی حمل و نقل 

ای از كل مصرف انرژی جادهمسافری 

 (درصد) حمل و نقل

2ریلی
 

 سهم مصرف انرژی حمل و نقل

ریلی از كل مصرف انرژی مسافری 

 (درصد) حمل و نقل

 هوایی

سهم مصرف انرژی حمل و نقل 

هوایی از كل مصرف انرژی مسافری 

 (درصد) حمل و نقل

1388 63/31 77/96 96/1 03/1 58/0 95/7 

1381 03/33 87/93 93/1 03/1 30/0 76/7 

1382 38/88 78/01 98/1 03/1 30/0 05/7 

1383 67/33 60/00 05/1 03/1 81/0 15/7 

138  00/018 00/07 50/1 71/1 00/0 37/0 

1381 30/003 31/09 60/1 79/1 03/0 66/0 

1386 67/013 17/00 68/1 76/1 80/5 70/7 

1387 96/000 63/01 33/1 78/1 31/5 19/7 

1388 08/003 17/07 86/1 90/1 33/6 09/7 

1380 00/077 30/00 83/1 90/1 17/3 00/7 

1308 60/070 30/01 36/1 97/1 08/6 08/7 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1388- 1308 58/5 77/0 73/01  37/5  50/9 39/1-  

   [058] :منبع

                                                           
 .باشد شهری می شهری و برون درون شامل حمل و نقل -0

 .باشدمترو نیز میمصرف انرژی شامل  -7

 



 

 

 2-8جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1308تا  1388سال ، و هوایی ، ریلی1ایبه تفکیک جاده كشور باری حمل و نقلبرآورد مصرف انرژی 

 ای جاده سال

سهم مصرف انرژی حمل و نقل 

ای از كل مصرف انرژی جادهباری 

 (درصد) حمل و نقل

 ریلی

سهم مصرف انرژی حمل و نقل 

ریلی از كل مصرف انرژی باری 

 (درصد) حمل و نقل

 هوایی

سهم مصرف انرژی حمل و نقل 

هوایی از كل مصرف انرژی باری 

 (درصد) حمل و نقل

1388 03/018 05/55 33/1 50/1 30/0 11/0 

1381 13/005 33/50 19/0 03/1 79/0 53/1 

1382 91/003 01/59 07/0 50/1 17/0 06/1 

1383 37/070 88/50 07/0 08/1 15/0 05/1 

138  60/091 30/51 71/0 03/1 33/0 33/1 

1381 87/095 97/51 90/0 51/1 33/7 00/0 

1386 17/097 97/51 91/0 51/1 36/0 63/1 

1387 01/009 17/50 90/0 08/1 35/0 63/1 

1388 05/000 37/51 90/0 03/1 19/7 39/1 

1380 00/003 70/50 93/0 08/1 10/7 31/1 

1308 76/057 71/50 96/0 06/1 38/0 63/1 

  (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1388-1308 08/9  33/1-  79/9  19/0-  03/1  35/9-  

   [058] :منبع

                                                           
 .باشد شهری می شهری و برون درون شامل حمل و نقل -0



 2-0 دولج
 1308تا  1388سال  ،كشور ای حمل و نقل غیرجادهانرژی و مصرف  1سطح فعالیت

 

 سال

 خط لوله  دریایی  3ریلی  2هوایی

كیلومتر  -تن
 (میلیون)

-مسافر
 كیلومتر

 (میلیون)

میزان مصرف 
 انرژی

میلیون بشکه  ) 
 (معادل نفت خام

 
 -تن

 كیلومتر
 (میلیارد)

 -مسافر
 كیلومتر

 (میلیارد)

میزان مصرف 
 انرژی

میلیون بشکه  ) 
 (معادل نفت خام

 
میزان تخلیه و 
  بارگیری بنادر

 (هزارتن)

 مسافر
 جابجا شده

 (هزارنفر)

 میزان مصرف انرژی
میلیون بشکه  ) 

 (معادل نفت خام

 

كیلومتر  -تن
 (میلیون)

 میزان مصرف انرژی
میلیون بشکه  )

 (معادل نفت خام

1388 0،078 01،701 57/6  60/00 10/8 90/0  36،103 7،961 13/5  70،170 97/9 
1381 839 01،778 33/5  80/05 58/8 93/0  36،688 7،578 31/0  71،953 81/7 

1382 873 00،815 36/5  15/08 90/3 51/0  86،655 9،309 37/0  77،887 65/7 

1383 0،007 05،000 85/5  08/08 10/01 50/0  30،556 0،553 83/0  77،659 36/7 

138  7،100 00،113 98/6  09/03 05/00 66/0  33،570 9،860 30/5  79،890 33/9 

1381 9،530 06،570 06/3  50/71 55/07 88/0  001،051 9،318 68/9  75،030 16/9 

1386 7،000 70،060 53/3  79/71 31/09 88/0  016،339 9،317 15/01  75،098 07/9 

1387 0،309 08،975 65/3  50/71 90/05 33/0  009،371 5،019 06/01  73،037 15/9 

1388 0،630 03،605 81/8  75/71 80/06 10/7  091،310 8،873 98/6  73،370 83/7 

1380 0،387 70،131 16/3  38/70 60/03 07/7  001،005 8،876 07/5  70،100 03/9 

1308 7،030 70،359 06/8  10/70 88/03 00/7  095،050 01،716 67/3  70،850 9،16 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 
1388- 1308 78/0 89/3  60/7   31/9  90/8  60/0   37/5  33/05  60/6   93/1  80/1-  

 [016]، [33]، [63]، [6] :منبع

                                                           
1- Activity Level 

قابل ذکر است که در هر سال، تعدادی از . های آماری حمل و نقل هوایی کشور، ارائه شده است از سالنامه 0931تا  0983های  بر اساس استعالم صورت گرفته و برای سال 0986تا  0981های آمار سطح فعالیت هوایی برای سال -7

 .اند های هواپیمایی آمار خود را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه نموده شرکت

 .باشدشهری میبرون منظور حمل و نقل ریلی -9

  .اطالعات بنادر نفتی سیری، الوان و خارك منظور نشده است -0

 



 

 

 2-18جدول 

 1308و  1380، 1388های های نفتی به تفکیک شیوه حمل و نقل در كشور، سال برآورد میزان مصرف فرآورده

 شیوه حمل و نقل

 های نفتی فرآوردهمیزان مصرف  

 (میلیون بشکه معادل نفت خام)

 های نفتی  از كل مصرف فرآورده سهم 

  (درصد) بخش حمل و نقل

 1388 1380 1308  1388 1380 1308 

1ای حمل و نقل جاده
  00/793 16/793 07/795  18/39 93/39 33/30 

 50/06 91/08 88/51  15/003 60/077 33/073  وسایل نقلیه سبک

 01/00 19/09 36/06  33/015 77/013 73/003  خودروهای سواری و وانت

 01/5 73/5 07/0  16/09 93/09 51/01  موتورسیکلت

 06/05 13/05 71/07  93/006 05/000 60/013  وسایل نقلیه سنگین

 10/7 08/7 07/7  00/5 59/5 01/5  اتوبوس

 73/7 09/7 00/7  83/5 06/6 77/6  مینی بوس

 06/00 08/01 60/93  93/015 36/017 17/36  باری سن ین

 19/8 60/6 37/6  55/71 33/06 66/03  ای حمل و نقل غیرجاده

 91/9 53/9 05/9  06/8 16/3 81/8  هوایی

 36/9 17/7 51/7  67/3 09/5 98/6  دریایی

 00/1 03/1 08/1  96/1 08/1 03/1  خط لوله

 87/1 80/1 33/1  00/7 07/7 10/7  ریلی

 011 011 011  33/755 85/759 13/755  2ای ای و غیرجاده جمع جاده

 [058]، [63] :منبع                  
 

                                                           
 .ای برآورد گردیده استمصارف حمل و نقل جاده -0

 .باشد تفاوت در جمع اعداد مربوط به گرد کردن می -7



 

 3فصل 

 ای ناوگان جاده

 

 خالصه آمار

 9،0,9,,،0 (دستگاه) 0931، سال (بوس، وانت، کامیونت، کامیون و کشنده سواری، اتوبوس، مینی)گذاری شده  تعداد خودروهای شماره :3-7جدول 

 1،910,,،0 (دستگاه) 0931تعداد کل خودروهای تولید شده در کشور، سال  :3-8جدول 

 12,،492 (دستگاه) 0931، سال در کشور های اسقاط شده کل خودرو برآورد :3-9جدول 

 294،,09،35 (دستگاه) 0931، سال ی کشورخودروها ناوگان برآورد کل تعداد :3-01جدول 

 3/,9 (سال) 0931های موجود در ناوگان، سال  برآورد میانگین سن اتوبوس :3-03جدول 

 41/,, (سال) 0931در ناوگان، سال های موجود  بوس برآورد میانگین سن مینی

 41/,4 (سال) 0931های موجود در ناوگان، سال  برآورد میانگین سن کامیون و کشنده

 ,109،91 (دستگاه) 0931گذاری شده، سال  تعداد موتورسیکلت شماره :3-22جدول 

 :3-27جدول 
 

 41،1,1 (نفر) 0931 سال ،فوت شدگان ناشی از تصادفات، ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور تعداد

 435،4,5 (نفر) 0931 سال ،ناشی از تصادفات، ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور مجروحین تعداد
 ,09،51 (کیلومتر) 0931های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و ترابری کشور، سال  ها و بزرگراه طول آزادراه :3-28جدول 

 

  



 مقدمه

این . شود ارائه می 0931تا  0911های  ای ایران در طی سال در این فصل اطالعات کلی ناوگان حمل و نقل جاده

گذاری آنها، برآوردی از تعداد ناوگان و خودروهای اسقاط  شمارهاطالعات مربوط به میزان تولید انواع خودرو، تعداد 

 .ای است شده، میزان تولید سفر، برآورد میانگین سن و برخی دیگر از اطالعات مرتبط با حمل و نقل جاده

میلیون  525به بیش از  4110میلیون دستگاه در سال  4,,تعداد کل خودروهای سواری موجود در جهان از حدود 

در حالی که طی همین . درصد رشد داشته است 3/4 ساالنهرسیده که به طور متوسط  4100دستگاه در سال 

 415درصد از حدود  4/2, ساالنههای موجود در جهان با متوسط رشد  و کشنده  ها تعداد اتوبوس، کامیون سال

 . رسیده است 4100میلیون دستگاه در سال  944به حدود  4110 میلیون دستگاه در سال

از انواع خودرو در کشور  0931دستگاه در سال  9،0,9,,،0و تعداد  0911دستگاه در سال  0,,،945تعداد 

با توجه به برآوردهای انجام . دهد درصد را نشان می 2/05, ساالنهگذاری شده است که به طور متوسط رشد  شماره

درصد به  93/04 ساالنهدستگاه با متوسط رشد  531،,2،92در طی این مدت ناوگان خودرویی کشور از گرفته 

، تعداد 0931همچنین کل خودروهای اسقاط شده تا پایان سال . دستگاه افزایش یافته است 294،,09،35

 .درصد بوده است 33/04در این مدت متوسط رشد ساالنه اسقاط خودروها  .دستگاه برآورد شده است 0،151،2,1

این . سال بوده است 11/03سال و  24/01به ترتیب  0911بوس کشور در سال  میانگین سن ناوگان اتوبوس و مینی

دهنده نوسازی ناوگان اتوبوس و  اند که نشان سال رسیده 41/,,سال و  3/,9به ترتیب به  0931مقادیر در سال 

 . باشد بوس کشور می فرسوده شدن ناوگان مینی

خودروهای باری دارای  گردد شهری ارائه می الزم به ذکر است اطالعاتی که در این فصل در خصوص ناوگان برون

  .شود بارنامه و خودروهای مسافری دارای صورت وضعیت مسافر را شامل می



 

 

 3-0جدول 

 (هزار دستگاه) 2100تا  2110سال ، های منتخبکشور موجود در ناوگانتعداد خودروهای سواری  

 کل جهان آمریکا آلمان انگلیس فرانسه ژاپن هند چین سال

2110 2،94, ,،5,1 ,9،911 41،511 45،531 22،919 041،502 ,,0،,,4 

2112 2،3,1 ,،32, ,2،,21 43،0,1 41،212 22،,,5 043،315 ,5,،125 

2113 ,،513 ,،,,3 ,,،409 43،,,1 43،111 22،149 091،111 ,13،454 

2112 5،311 5،911 ,,،332 43،311 43،951 2,،95, 094،149 ,19،452 

2112 1،311 5،,,2 ,5،130 91،011 91،,,4 2,،131 094،313 ,05،302 

2112 00،111 1،011 ,5،,40 91،4,1 91،33, 20،141 09,،125 ,9,،129 

2117 09،5,1 1،,3, ,5،,42 91،,,1 90،44, 20،012 09,،444 ,2,،41, 

2118 01،451 3،211 ,5،1,, 91،1,1 90،4,4 20،940 09,،114 ,,5،,91 

2119 4,،910 04،04, ,1،141 90،1,1 90،19, 20،591 003،434 ,12،,51 

2101 92،291 09،911 ,1،925 90،911 90،4,1 24،914 043،1,9 549،,,5 

2100 29،441 02،0,, ,1،,51 90،24, 90،9,9 24،341 045،,55 525،9,1 

(درصد) ساالنهمتوسط رشد   

2100- 2110  11/4, 29/3 3,/1 30/1 44/0 99/1- 13/1- 31/4 

   [,03-411] :منبع                                              



 

 

 3-2جدول 

 (هزار دستگاه) 2100تا  2110سال ، کشورهای منتخب موجود در ناوگانهای  و کشندهکامیون  ،تعداد اتوبوس

 کل جهان آمریکا آلمان انگلیس فرانسه ژاپن هند چین سال

2110 01،404 4،,,9 03،31, ,،135 9،204 9،,34 15،3,3 415،199 

2112 01،,11 9،,9, 05،502 ,،312 9،215 9،,,1 30،041 401،55, 

2113 05،444 2،14, 05،904 ,،1,1 9،,,3 9،,20 3,،4,4 449،543 

2112 03،111 2،031 05،104 ,،093 9،,3, 9،,21 31،,5, 499،,95 

2112 40،5,1 2،02, 0,،592 ,،031 9،329 9،099 012،511 42,،531 

2112 42،111 2،1,1 0,،590 ,،491 2،120 4،5,, 013،,3, 4,,،444 

2117 4,،99, ,،945 0,،,1, ,،435 2،0,2 4،195 009،255 4,,،49, 

2118 41،5,1 ,،,01 0,،045 ,،9,4 2،2,1 4،1,3 002،9,5 459،132 

2119 91،15, ,،3,1 0,،513 ,،911 2،014 4،13, 003،551 43,،00, 

2101 29،,31 5،211 0,،,04 ,،222 2،441 4،3,1 041،1,, 915،235 

2100 ,1،411 3،323 0,،03, ,،,0, 2،451 9،1,, 040،9,, 944،110 

(درصد) ساالنهمتوسط رشد   

2100- 2110  41/05 13/02 51/4- 11/0 45/4 ,1/0- 45/9 ,4/2 

  [,03-411] :منبع                                              



 

 

 3 –3جدول 

 (دستگاه) 2100تا  2110سال ، کشورهای منتخبدر  تولید شده سواری تعداد خودروهای

1ایران سال  کل جهان آمریکا آلمان انگلیس فرانسه ژاپن هند چین 

2110 944،311 519،,40 ,,2،,,5 1،005،,,9 9،010،,23 0،234،9,, ,،910،013 2،153،003 93،14,،111 

2112 2,2،,,2 0،010،,3, 519،321 1،,01،9,2 9،434،535 0،,43،392 ,،049،491 ,،101،555 20،9,1،932 

2113 ,,4،311 4،101،15, 315،3,1 1،251،941 9،441،943 0،,,5،,,1 ,،02,،219 2،,01،2,3 20،3,1،,,, 

2112 53,،930 4،211،490 0،051،9,2 1،541،91, 9،445،20, 0،,25،42, ,،034،010 2،443،,4, 22،,,2،4,1 

2112 129،9,2 9،390،115 0،4,2،000 3،10,،59, 9،004،3,0 0،,3,،9,, ,،9,1،015 2،940،454 2,،1,4،351 

2112 340،,19 ,،499،094 0،259،49, 3،5,2،319 4،549،03, 0،224،11, ,،931،,11 2،9,,،33, 23،301،,51 

2117 325،3,3 ,،910،00, 0،509،253 3،322،,95 4،,,1،1,3 0،,92،,,5 ,،513،093 9،342،4,1 ,9،410،92, 

2118 0،1,9،01, ,،595،52, 0،12,،1,0 3،341،029 4،02,،39, 0،22,،,03 ,،,94،191 9،55,،,20 ,9،14,،110 

2119 0،032،421 01،919،190 4،05,،441 ,،1,4،0,0 0،103،235 333،2,1 2،3,2،,49 4،03,،,11 25،554،,31 

2101 0،9,3،,39 09،135،119 4،102،,12 1،915،914 0،342،050 0،451،222 ,،,,4،213 4،590،01, ,1،251،101 

2100 0،241،2,4 02،21,،94, 9،121،022 5،0,1،,4, 0،390،191 0،929،101 ,،150،301 4،35,،330 ,3،135،52, 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2100- 2110  3,/0, 94/9, ,1/0, 4,/0- 15/2- 12/0- 19/0 14/2- 05/2 

 [401] ،[0,0] :منبع                                  

 

  

                                                           
 .های میالدی معادل سال شمسی در نظر گرفته شده است برای ایران سال -0



 

 

 3-2جدول 

 (دستگاه) 2100تا  2110سال ، کشورهای منتخبدر تولید شده اتوبوس تعداد 

1ایران سال  کل جهان آمریکا آلمان انگلیس فرانسه ژاپن هند چین 

2110 0،2,1 ,3،,,, 49،15, 00،41, 9،,54 0،3,0 00،321 4,،115 054،321 

2112 9،3,1 10،150 - 00،020 4،,13 4،113 3،52, - 034،,14 

2113 2،135 ,,،511 - 00،21, 4،939 0،595 01،249 45،329 440،29, 

2112 2،994 51،504 - 04،41, 4،334 0،430 3،312 43،199 422،943 

2112 4،93, 05,،931 91،925 00،5,9 9،,15 0،290 1،531 92،4,3 2,3،290 

2112 2،012 03,،999 ,1،445 00،1,9 2،154 0،4,3 3،431 90،12, 225،2,9 

2117 2،41, 922،11, 22،241 00،,0, 2،99, 0،9,, 3،11, 41،203 ,15،013 

2118 9،1,, 003،111 22،010 00،,,1 2،0,0 0،552 01،191 40،211 9,3،0,9 

2119 9،00, 043،401 24،114 1،519 2،142 0،251 5،51, 40،3,, 999،22, 

2101 9،110 0,0،,19 ,2،,13 01،452 9،25, 0،,11 ,،39, 03،2,0 930،339 

2100 4،,1, 0,2،993 ,1،941 3،245 9،510 0،145 - 05،441 923،,5, 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2100- 2110  ,,/, ,,/01 00/1 50/0- 9,/1 ,,/1- 1,/,- 2
 9,/2- 43/5 

 [401] ،[0,0] :منبع                                     

 

  

                                                           
 .های میالدی معادل سال شمسی در نظر گرفته شده است برای ایران سال -0

 .محاسبه شده است 4101تا  4110  از سال ساالنهمتوسط رشد  -4



 

 

 3-2جدول 

 (دستگاه) 2100تا  2110سال ، کشورهای منتخبدر تولید شده  باری سنگینخودروهای  عدادت

1ایران سال  کل جهان آمریکا آلمان انگلیس فرانسه ژاپن هند چین 

2110 ,،930 913،141 3,،,41 ,3,،219 25،3,, 02،131 050،423 4,4،530 4،14,،490 

2112 ,،,,1 3,3،9,1 000،222 ,53،3,2 25،23, 0,،,,3 0,1،09, 4,3،3,5 4،149،5,4 

2113 09،091 215،111 0,9،,33 554،345 2,،123 02،053 0,9،992 4,5،510 4،,49،,94 

2112 44،31, ,20،109 414،29, 5,3،3,9 ,1،029 0,،012 039،552 9,5،192 4،1,4،1,2 

2112 49،0,3 ,05،439 053،25, 549،,,9 ,1،0,3 01،952 41,،,3, 244،219 9،1,1،052 

2112 1،,5, 503،404 45,،50, ,33،201 ,,،293 01،133 413،91, 2,0،101 9،901،9,5 

2117 ,،324 54,،142 42,،33, 501،310 ,5،93, 01،29, 429،,24 453،005 9،4,4،512 

2118 3،4,1 0،442،111 414،,5, 592،349 ,3،5,0 4,،,,, 4,5،93, 442،,21 9،51,،,92 

2119 00،20, 0،512،215 0,2،151 950،,1, 4,،94, 3،119 13،219 094،419 9،111،931 

2101 02،9,3 4،4,3،0,0 455،102 ,41،,54 93،43, 01،00, 092،043 02,،32, 2،4,,،514 

2100 03،,,, 0،349،193 94,،55, ,04،4,1 21،4,1 0,،921 - 429،125 2،115،211 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2100- 2110  5,/09 15/41  1,/09  23/0-  1,/1  91/1  ,1/4-  4 93/1-  1,/5  

 [401] ،[0,0] :منبع                                          

                                                           
 .ارائه شده است (معادل سال میالدی) های شمسی سالدر ایران های تولیدی  در این ستون تعداد کل کامیون و کشنده -0

 .محاسبه شده است 4101تا  4110  از سال ساالنهمتوسط رشد  4-



 

 

 

 3-2جدول 

 2100و  2110های  سالبرخی مناطق و کشورها، تعداد خودروها برای هر هزار نفر جمعیت در 

 منطقه/کشور
 ساالنهمتوسط رشد  تعداد خودروها برای هر هزار نفر جمعیت

 2100 2110 2100تا  2110از 

 9/,1 2/94 1/42 آفریقا

 ,/3, 9/50 2/20 آسیا، خاور دور

 9/,, 9/003 0/12 آسیا، خاورمیانه

 2/,, ,2/05 9/004 برزیل

 11/0 ,4,/4 ,,,/1 کانادا

 21/2 051/, 0/001 آمریکای جنوبی و مرکزی

 11/03 3,/3 2/00 چین

 ,/11 2/992 ,9/41 اروپای شرقی

 1/,, 13,/3 4,,/9 اروپای غربی

 23/3 9/41 4/1 هند

 91/01 1,/, ,5/4 اندونزی

 33/1 ,,,/5 09,/, اقیانوسیه

 3/01, ,1/01 5,/9 0ایران

 -1/,0 94/104 ,23/14 آمریکا

 [411] :منبع

 

 

 

  

                                                           
 .های میالدی معادل سال شمسی در نظر گرفته شده است سالبرای ایران  -0



 

 

 3 –7جدول 

 (دستگاه) 0391تا  0381، سال کشورگذاری شده  تعداد خودروهای شماره

 جمع ن و کشندهکامیو کامیونت وانت   بوس نییم اتوبوس سواری سال

0381 450،11, 4،,13 0،91, 99،24, 01،,90 5،502 945،,,0 

0380 251،415 4،521 0،500 2,،9,0 09،41, 3،112 ,22،4,1 

0382 ,92،214 4،143 0،513 ,4،1,5 44،9,, ,،549 503،3,, 

0383 110،004 9،054 0،033 9,،992 21،014 41،129 313،3,4 

0382 190،143 0،241 9،411 10،3,4 22،13, 41،013 330،,00 

0382 13,،219 9،9,, 0،,95 31،3,5 ,9،140 45،591 0،110،004 

0382 113،409 5،491 9،133 00,،1,9 ,,،22, 99،19, 0،00,،,19 

0387 0،115،219 2،20, 2،9,1 045،155 ,5،209 9,،001 0،49,،5,1 

0388 0،051،,10 2،,,9 9،,99 029،991 ,3،,11 99،111 0،202،3,5 

0389 0،003،224 9،049 4،153 05,،22, 09،1,, 94،121 0،92,،51, 

0391 0،241،1,1 4،534 4،,92 0,9،0,9 2,،154 95،5,4 0،,,9،0,9 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

0391- 0381 31/05 91/1 1,/, 51/04 22/09 40/05 ,2/05 

 [094-024] :منبع

 

 

 3-0نمودار 

 0391، سال کشور گذاری شده سهم خودروهای شماره

 
 

 

 

85.38% 

0.17% 

0.15% 

9.21% 

2.82% 

2.27% 

 کامیون و کشنده کامیونت وانت مینی بوس اتوبوس سواری



 

 

 3-8 جدول

 (دستگاه) 0391تا  0381سال ، به تفکیك نوع در کشورودرو میزان تولید انواع خ

 سال
 سواری 

 تك دیفرانسیل

 سواری 

 دو دیفرانسیل

 وانت

 تك دیفرانسیل 

 وانت

 دو دیفرانسیل 
 جمع کشنده کامیون کامیونت بوس مینی اتوبوس ون

0381تجمعی تا   4،442،1,1 011،3,1 524،243 ,1،,12 31 ,4،591 35،,13 3،51, 411،,04 455 9،,,3،50, 

0381 940،033 0،510 29،,5, 9،3,4 5,2 0،2,1 0،014 3,4 2،2,, 34, 911،012 

0380 2,4،914 4،054 ,1،201 9،3,0 193 9،3,1 0،111 0،,30 ,،,,1 1 ,90،329 

0382 ,,1،,2, 2،29, ,2،,51 9،49, 0،011 2،135 ,2, 0،,94 04،194 431 5,4،031 

0383 534،49, 9،0,, ,3،049 4،155 0،904 2،994 0،104 5،231 40،935 0،,13 312،,90 

0382 120،094 4،494 04,،419 0،,15 ,35 4،93, 0،012 3،01, 44،125 0،044 0،11,،51, 

0382 301،,19 9،141 0,4،3,1 0،110 210 2،012 0،520 01،14, 1،001 2,1 0،010،413 

0382 329،,,9 2،20, 0,1،0,1 2،125 9،1,1 2،41, 4،410 01،211 ,،031 522 0،02,،159 

0387 0،1,5،,19 ,،244 031،291 9،555 0،310 9،1,, 4،925 49،105 5،,,3 0،,30 0،435،5,9 

0388 0،013،4,, 2،35, 031،934 9،,5, 2 9،00, 9،,,4 03،0,1 5،2,0 9،3,, 0،24,،,,, 

0389 0،9,2،051 ,،249 030،1,9 3،259 , 9،110 9،911 40،559 1،0,1 ,،413 0،,14،59, 

0391 0،20,،323 2،,09 010،534 5،24, ,12 4،,1, 9،,21 02،205 01،330 1،,,, 0،,,1،910 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

0391- 0381 33/0, 52/3 9,/0, 21/, 15/2- ,,/, ,3/04 49/90 29/3 30/42 10/0, 

[0,0] :منبع      



 

 

 3-9ول جد

 (دستگاه) 0391تا  0381سال ، ی کشورخودروها 0اسقاط تعدادبرآورد 

 جمع ن و کشندهکامیو کامیونت وانت  بوس نییم اتوبوس سواری سال

 30,،,95 1,2،, 409 20،110 ,59 21,،41 915،493 0381تجمعی تا 

0381 ,3،5,0 0،59, 225 9،55, 14 9،903 ,3،001 

0380 ,,،935 0،,50 ,,, 2،1,3 1, 2،14, 5,،512 

0382 52،0,, 0،209 510 ,،1,, 13 2،195 1,،454 

0383 01،312 0،43, 11, 4،,9, 39 ,،590 44،22, 

0382 43،,55 0،559 0،0,9 ,،132 01, 5،5,2 25،4,5 

0382 3,،,11 0،453 0،902 41،923 010 1،411 04,،394 

0382 0,2،592 0،9,9 0،,13 9,،,,, 01, 1،230 404،121 

0387 02,،392 0،2,1 0،111 91،25, 001 1،,51 011،203 

0388 09,،,5, 0،,1, 4،019 44،451 00, 1،,2, 051،449 

0389 413،212 0،255 4،12, 2,،55, 041 1،499 4,1،09, 

0391 01,،551 0،241 9،,,3 9,،491 04, 1،459 492،,12 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

0391- 0381 10/04 33/0- 22/49 19/4, 99/2 ,,/3 33/04 

 [0,1] ،[0,1] ،[022] :منبع

 

 3-2نمودار 

 0391سال  ،از کل اسقاط ی کشورسهم اسقاط انواع خودروها

 

                                                           
یعنی عالوه بر اسقاط ثبتی، خودروهای از رده . اند ای است که در طرح اسقاط لحاظ نشده آمار اسقاط، شامل تصادفات، اسقاط طرح و اسقاط خودروهای فرسوده برآورد -0

 . باشد را نیز شامل می ثبت نشدهخارج 

79.22% 

0.61% 

1.56% 

15.03% 

0.05% 

3.53% 

 کامیون و کشنده کامیونت وانت مینی بوس اتوبوس سواری



 

 

3-01جدول   

 (دستگاه) 0391تا  0381سال ، ی کشورخودروها ناوگان برآورد تعداد

 کامیونت وانت بوس نییم اتوبوس سواری سال
ن و کامیو

 کشنده
 جمع

0381 9،153،994 9,،,,4 51،1,0 559،,25 054،213 41,،131 2،92,،531 

0380 9،212،444 9,،190 53،33, 10,،393 01,،,13 40,،,35 2،101،439 

0382 2،122،,91 91،425 10،112 1,9،591 415،15, 440،990 ,،2,,،542 

0383 2،192،52, 21،044 10،901 135،,41 425،112 423،410 ,،9,1،153 

0382 ,،,9,،335 93،555 19،229 354،,3, 434،,59 455،412 5،914،554 

0382 ,،295،154 20،1,2 19،,,, 0،1,0،402 92,،,39 912،340 1،4,,،090 

0382 5،0,4،9,0 25،593 1,،35, 0،091،514 200،399 991،,,0 3،055،9,0 

0387 1،149،141 ,1،512 11،22, 0،445،912 2,3،49, 959،,,1 01،499،0,3 

0388 3،1,1،145 ,9،1,0 13،35, 0،921،9,, ,41،111 21,،,0, 00،21,،292 

0389 3،3,1،51, ,,،,15 31،111 0،255،14, ,24،,9, 293،99, 04،,59،035 

0391 00،053،,10 ,,،1,1 30،145 0،,43،352 ,29،211 25,،409 09،35,،294 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

0391- 0381 5,/09 22/2 2,/0 52/5 05/04 5,/1 93/04 

 [0,0] ،[0,1] ،[029] :منبع

 

 

 3-3نمودار 

 0391سال کشور، سهم ناوگان انواع خودروها از کل ناوگان 

 

80.00% 

0.39% 

0.65% 

11.66% 

3.89% 

3.41% 

 کامیون و کشنده کامیونت وانت مینی بوس اتوبوس سواری



 

 

 
3-2نمودار   

  2100تا  2110سال ، دنیاسنگین خودروهای خودروهای سواری و ناوگان  آمار

 
 

 

 

 

 
3-2نمودار   

 0391تا  0381سال ، کشور سنگینخودروهای و سواری  آمار ناوگان خودروهای
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  3-00جدول 

  شهری برون موجود در ناوگان های ، کامیون و کشندهاتوبوس،  بوس مینی سواری کرایه، و سهم تعداد

 0391سال ، به تفکیك گروه سنی

 (سال) سن
 کامیون و کشنده  اتوبوس  بوس مینی  سواری کرایه

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

 9,/4, ,5,,01  ,,/5, 01،1,3  00/09 2،990  ,45/1 41،129 تر سال و پایین 01

 51/9 09020  04/3 49,،0  11/2 00,،0  ,/42 4،000 سال 00-02

 ,/30 41,51  12/02 24,،4  3/,2 ,9،04  5/,1 3,,،4 سال 02-21

 ,3/9, 045,54  25/03 ,,9،2  54/,, 49،354  9/1, 404 سال 21بیش از 

  011 ,,9253  011  05،111   011 99،121   011 ,99،14 جمع کل

 [001] :منبع           

 

 

 3-02جدول 

 و درصد  یسن به تفکیك گروه 0شهری درون های موجود در ناوگان بوس ها و مینی تعداد اتوبوسبرآورد 

 0391سال ، توسط آنهاروزانه  2تولید سفر

 (سال) سن

 بوس مینی   اتوبوس

 تعداد
 روزانه  تولید سفر

 (سفرهزار )
 تولید سفردرصد 

 
 تعداد

 روزانه  تولید سفر

 (سفرهزار )
 تولید سفر درصد

 92/92 0،449 03،300  ,,/9, ,,09،4 42،221 تر سال و پایین 01

 15/1 415 11,،2  22/41 521،, 39,،01 سال 00-02

 03/,2 39, 00،453  ,/40 0،1,9 0،320 سال 02-21

 02/91 0،9,1 44،005  54/1 ,02 4,5 سال 21بیش از 

 011 0,,،9 5،315,  011 41،404 95،4,1 جمع کل

  [0,1] ، [41-43] ،[49-45] ،[3-,0] :منبع

 

 

                                                           
بددون در نظدر گدرفتن ندوع      شهری از تعدداد کدل،   برونهای  بوس ها و مینی اتوبوسشهری با کسر کردن تعداد  های درون بوس ها و مینی آمار اتوبوس -0

 .آنها بدست آمده است مالکیت

 .بوس است منظور سفر افراد با اتوبوس یا مینی -4



 

 

 3-03جدول 

 ، کشور موجود در ناوگان های و کشنده کامیون ،بوس اتوبوس، مینیمیانگین سن برآورد 

 0391تا  0381سال 

 سال
 (سال) میانگین سن

 و کشنده  کامیون  بوس مینی  اتوبوس

0381 24/01 11/03 04/40 

0380 49/01 9,/41 91/44 

0382 13/01 10/41 31/44 

0383 39/3 99/40 ,0/44 

0382 34/3 94/40 45/44 

0382 10/3 ,1/40 31/40 

0382 19/3 2,/40 ,9/40 

0387 32/1 00/40 00/40 

0388 15/1 31/41 14/41 

0389 11/3 19/40 ,0/41 

0391 9,/3 ,,/41 4,/41 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

0391-0381 1,/0- 91/1 53/1- 

  [0,1] :منبع       

 

 3-2نمودار 

 ،کشور بوس، کامیون و کشنده موجود در ناوگان میانگین سن اتوبوس، مینیبرآورد 

 0391تا  0381سال  
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  3-02جدول 

 (درصد) 0391سال ، و نوع خودروبه تفکیك گروه سنی از کل اسقاط در کشور  0سهم خودروهای اسقاط شده برآورد

 کامیون و کشنده 2کامیونت وانت  بوس مینی اتوبوس سواری سن

 1/,1 24/1 13/1 1/,1 3/4, 13/1 سال 2زیر 

 19/1 91/1 12/1 19/1 9/0, 1/,1 سال 2-01

 10/1 1/,1 14/1 14/1 9/0, 14/1 سال 00-02

 14/1 19/1 10/1 12/1 0,/11 10/1 سال 02-21

 10/1 11/1 ,01/1 19/1 ,0/,4 11/1 سال 20-22

 12/1 10/1 15/3 12/1 99/41 10/1 سال 22-31

 12/1 11/1 94/4 19/1 41/9 25/51 سال 30-32

 10/33 05/33 25/0 55/33 20/4 40/,9 سال و باالتر 32

 011 011 011 011 011 011 جمع

  [0,1] :منبع    

 

 

 

  3-02جدول 

 (درصد) 0391سال ی، سن گروهبه تفکیك  کشور موجود در ناوگانخودروهای انواع سهم برآورد 

 کامیون و کشنده کامیونت وانت بوس مینی اتوبوس سواری سن

 9/49, 0,/03 ,,/,0 ,32/0 19/93 50/23 سال 2زیر 

 4/09, ,93/9 12/42 51/3 1/49, 40/94 سال 2-01

 ,/04 5/5, 01/,, ,/30 03/44 1/,1 سال 00-02

 ,/1, 44/9 92/1 ,14/0 94/1 9/,, سال 02-21

 40/9 1/,2 14/1 01/,, 0/4, 94/0 سال 20-22

 ,95/0 51/1 11/1 ,0/,, 9/,4 41/9 سال 22-31

 ,0/0, 44/1 11/1 4/01, 9/1, 1/,5 سال 30-32

 ,32/0 15/1 11/1 30/04 93/1 40/1 سال و باالتر 32

 011 011 011 011 011 011 جمع

  [0,1] :منبع  

                                                           
 .انواع خودروها استو طرح اسقاط  ، فرسودگیمجموع اسقاط ناشی از تصادفات ،اسقاط شدهخودروهای  -0

 کامیونتلحاظ شده که برای هر گروه سنی متناسب با تعداد ناوگان  و فرسودگی قاط، صرفاً اسقاط ناشی از تصادفاتبه دلیل فقدان طرح اسها  کامیونتبرای  -4

 .در آن گروه سنی است



 

 

 3-02جدول 

 ،وسیله به تفکیك نوع کشور ای در حمل و نقل جاده شهری برون ساالنه 0یسهم تعداد سفرها

 (درصد) 0391تا  0381سال  

 سال
2شهری برونی سهم تعداد سفرها

 
 مجموع

 ن و کشندهکامیو ،کامیونت و اتوبوس بوس مینی سواری کرایه
0381 4,/, ,1/24 02/,0 011 
0380 0,/5 45/93 ,5/,9 011 
0382 42/5 14/92 32/,5 011 
0383 ,4/3 4,/90 04/,3 011 
0382 50/02 93/41 30/,, 011 
0382 94/05 03/4, ,1/,, 011 
0382 4,/05 51/4, 3,/,, 011 
0387 41/03 ,,/4, 02/,, 011 
0388 20/41 ,1/42 33/,2 011 
0389 ,9/03 ,4/49 3,/,, 011 
0391 41/03 35/44 5,/,5 011 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

0391-0381 30/00 33/,- 44/0 - 

  [015-001] ،[19-13] :منبع

 

 3-07جدول 

 به تفکیك کشور ای  در حمل و نقل جاده( 2شهرها کالن) شهری درون روزانه 3یتعداد سفرهابرآورد 

 (هزار سفر) 0391تا  0381سال ، نقلیه سیلهو نوع
 سایر ن و کشندهکامیو ،کامیونت بوس و اتوبوس مینی تاکسی و وانت سواری سال
0381 1،,14 ,،053 ,،2,2 042 0،,01 

0380 3،112 ,،211 ,،51, 041 0،,,3 

0382 3،920 ,،,21 ,،3,, 099 0،594 

0383 3،,34 ,،131 5،405 091 0،535 

0382 01،1,3 5،0,3 5،231 029 0،1,, 

0382 01،224 5،290 5،55, 023 0،39, 

0382 01،,41 5،,,2 5،309 0,0 0،351 

0387 01،101 5،,33 1،1,, 0,2 4،11, 

0388 00،109 5،191 1،411 0,5 4،124 

0389 00،404 5،353 1،921 0,1 4،153 

0391 00،20, 1،04, 1،,11 0,9 4،005 

 [0,1] :منبع

                                                           
 .منظور سفر انواع وسایل نقلیه است -0

مسدافری دارای صدورت وضدعیت    سفر با خودروهای سواری شخصی منظور نشده است و صرفاً خودروهای باری دارای بارنامه و خودروهدای   -4

 .دشو مسافر را شامل می

 .وسیله نقلیه استانواع منظور سفر افراد با  -9

 تهران، کرج، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، قم، اهواز: کالنشهرها -2



 

 

3-08دول ج  

 0391تا  0381سال ، به تفکیك مالکیتکشور در ناوگان تعداد سواری موجود برآورد 

 جمع عمومی 0تاکسی دولتی شخصی سال

0381 4،3,4،,,2 40،521 010،010 9،19, 9،153،994 

0380 9،921،115 42،,33 002،93, 2،920 9،212،444 

0382 9،151،0,9 41،,,, 094،530 ,،193 2،122،,91 

0383 2،,9,،1,9 92،092 0,1،59, ,،142 2،192،52, 

0382 ,،21,،014 93،531 01,،15, 5،149 ,،,9,،335 

0382 ,،059،191 2,،2,4 400،9,3 1،140 ,،295،154 

0382 ,،1,5،51, ,1،,,5 49,،0,, 1،349 5،0,4،9,0 

0387 5،,39،59, ,,،,23 4,9،293 3،335 1،149،141 

0388 1،,1,،0,9 ,9،3,, 435،240 00،41, 3،1,1،145 

0389 3،,91،553 5,،,19 993،202 02،313 3،3,1،51, 

0391 01،524،135 54،319 9,9،2,2 00،095 00،053،,10 

 [0,1] :منبع             

 

 
 

 

 

 

 3-7نمودار 

 0391سال ، به تفکیك مالکیت کشور در ناوگانخودروهای سواری موجود  سهم

 
 

 

 

                                                           
 .باشد شامل تاکسی و خطی بین شهری می -0

96.09% 

0.65% 

3.16% 

0.003  

 عمومی کرایه دولتی شخصی



 

 

 3-09جدول 

  ،به تفکیك نوع وسیله و مالکیتکشور در وسایل نقلیه جدید خریداری شده  برآورد

 (دستگاه) 0391 سال

 جمع عمومی تاکسی دولتی شخصی وسیله نقلیه

 0،241،1,1 ,9،10 5،2,5, ,4،14 24,،0،9,5 سواری

 ,94،, 2،5,1 - ,2, 40 بوس و مینی اتوبوس

 ,411،19 3،292 - 4،995 011،4,2 وانت و کامیونت

 95،5,4 511،,9 - 3,1 09 ن و کشندهکامیو

 [0,1]، [024] :منبع            

 

 

 

 3-21جدول 

 0391تا  0381سال ، کشور ای جادهاز مرزهای  شده مسافر ترانزیت و مسافری تعداد سفر

 سال
 (نفر) تعداد مسافر   (وسیله -سفر) تعداد سفر مسافری

 ترانزیت خروجی ترانزیت ورودی  ترانزیت خروجی ترانزیت ورودی

0381 0،510 0،,91  49،929 41،,54 

0380 0،401 0،02,  0,،04, 09،9,1 

0382 300 552  00،191 3،4,, 

0383 0،1,1 142  09،353 00،553 

0382 0،014 0،44,  0,،5,2 04،111 

0382 0،2,4 0،951  0,،,11 05،110 

0382 0،4,1 0،531  01،,35 42،431 

0387 ,،195 9،905  ,3،112 ,9،110 

0388 00،459 9،30,  009،351 11،100 

0389 05،532 ,،,0,  443،134 013،91, 

0391 00،,32 2،934  410،3,9 011،030 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

0391-0381 ,1/41 1,/00  11/42 42/42 

 [015-001] ،[19-13] :منبع

  



 

 

 3-20جدول 

 (کامیون -سفر) 0391تا  0381سال ، های ترانزیت ورودی به تفکیك نوع عبورکامیون تردد 

 سال
 نوع عبور

 دریایی به دریایی ایدریایی به جاده ای به دریاییجاده ای ای به جادهجاده

0381 24،19, 1،4,1 ,3،334 1،051 

0380 25،135 1،,4, 30،,,4 00،412 

0382 ,,،3,9 01،,1, 32،450 00،421 

0383 ,1،341 01،441 014،420 02،319 

0382 53،315 00،20, 019،310 40،034 

0382 13،0,0 0,،392 041،109 4,،14, 

0382 5,،509 01،100 041،302 93،555 

0387 11،205 05،,35 094،9,2 92،4,, 

0388 31،,45 91،145 0,9،451 43،3,4 

0389 015،9,3 32،,90 012،,44 9,،591 

0391 010،9,5 04,،022 035،3,3 93،253 

 ( درصد) ساالنهمتوسط رشد 

0391-0381 41/3 49/90 ,1/04 1,/05 

 [015-001] ،[19-13] :منبع

 



 

 

 3 – 22جدول 

 (دستگاه) 0391تا  0381سال کشور،  موتور سیکلتو ناوگان  گذاری شماره آمار تولید،

 ناوگانبرآورد  شدهگذاری  شماره تولید سال

0381 212،905 042،9,0 0،133،903 

0380 513،110 419،,21 0،5,9،513 

0382 0،11,،51, 0،41,،232 4،541،199 

0383 0،11,،111 0،9,9،,29 2،194،355 

0382 1,,،11, 0،1,4،100 2،313،,,9 

0382 515،,,, 1,4،,4, ,،591،214 

0382 13,،253 0،1,,،,91 ,،,41،5,, 

0387 ,19،145 ,,2،941 5،119،0,9 

0388 ,43،145 ,30،901 5،031،0,2 

0389 195،,20 19,،500 5،90,،512 

0391 111،111 109،91, 1،112،039 

(درصد) ساالنهمتوسط رشد   

0391-0381 1,/5 ,,/41 3,/40 

 [494] ،[0,1] ،[094-024] :منبع                

 
3-8نمودار   

 0391تا  0381سال ، کشورو ناوگان  گذاری شده شماره ،تولیدی های موتورسیکلت آمار
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 ناوگان شماره گذاری شده تولید



 

 

 3ـ 23جدول 

 0391تا  0381سال ، گاز کشور توزیع بنزین و نفتهای  جایگاه تعداد

 سال
  0تعداد خودرو

 (دستگاه)

 تعداد جایگاه

 رسانی سوخت

تعداد خودرو به 

 یك جایگاه یازا

تعداد جایگاه برای 

 خودرو 0111هر 

0381 2،92,،301 0،951 9،0,, 94/1  

0380 2،141،931 0،,10 9،400 90/1  

0382 ,،2,3،,3, 0،,2, 9،905 91/1  

0383 ,،9,4،,1, 0،,53 9،512 4,/1  

0382 5،919،10, 0،311 9،,52 45/1  

0382 1،4,2،259 4،021 9،1,4 4,/1  

0382 3،05,،002 4،403 2،09, 42/1  

0387 01،490،441 4،42, 2،,,5 44/1  

0388 00،219،,,, 4،294 2،544 40/1  

0389 04،,,5،0,1 4،,25 2،392 41/1  

0391 09،3,3،440 4،,9, ,،433 03/1  

(درصد) ساالنهمتوسط رشد   

0391-0381 93/04 51/, 99/, 1,/,- 

 [023] ،[59-14] :منبع
 

 3-9 نمودار

 0391تا  0381سال و تعداد خودرو به ازای یك جایگاه، تعداد جایگاه 

 
 

                                                           
 .شود نمیهای صرفاً گاز سوز را شامل  بوس این آمار اتوبوس و مینی -0
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 تعداد جایگاه سوخت رسانی   تعداد خودرو به ازای یک جایگاه



 

 

 3ـ 22جدول 

  ،و خسارت وسایل نقلیه به گزارش نیروی انتظامی 0شهری منجر به فوت، جرح تصادفات درون

 0391تا  0381سال 

 سال
 کل تصادفات

 (فقره)

 منجر به خسارت  منجر به جرح   2منجر به فوت

 تعداد تصادف
 (فقره)

 تعداد فوت
 (نفر) شده

 
 تعداد تصادف

 (فقره)

 تعداد مجروح
 (نفر)

 
 تعداد

 (فقره) تصادف

0381 4,9،9,2 524 195  91،590 25،0,2  449،110 

0380 9,0،1,, 314 0،130  ,2،321 ,5،3,2  43,،11, 

0382 22,،14, 0،10, 0،0,1  51،140 13،5,5  952،531 

0383 ,13،9,3 315 0،00,  54،259 30،199  29,،133 

0382 ,24،0,9 0،901 0،251  13،209 000،,4,  ,,0،294 

0382 ,2,،1,0 0،915 0،245  39،513 00,،951  ,,0،5,, 

0382 ,10،13, 0،921 0،250  32،329 009،441  ,1,،,1, 

0387 ,49،225 0،224 0،511  011،,,0 041،393  ,09،2,2 

0388 ,93،5,, 9،29, 2،3,0  041،024 0,0،959  211،055 

0389 ,91،43, 1،111 3،101  432،13, 941،341  445،939 

03913 451،10, 2،005 2،2,5  0,0،240 0,3،1,1  002،255 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

0391-0381 4,/1 ,3/01 41/01  ,0/02 ,5/09  23/,- 

 [094-024] :منبع

                                                           
 .باشد مربوط به لحظه وقوع تصادف می و مجروحان تعداد فوت شدگان -0

شددگان و   گردد و تعداد فوت شوند، آمار تصادفات فقط در فقره تصادفات منجر به فوت ثبت می در تصادفاتی که تعدادی فوت و تعدادی دیگر مجروح می -4

 .شود های مربوطه منظور می در ستونمجروحان 

بدا  نیدز   0930آمار سال همچنین شده است و  مجدداً تکرار 0930در سالنامه آماری  0931اعداد سال رسد چرا که  اطالعات ارائه شده صحیح به نظر می -9

 .همخوانی دارد 0931اطالعات سال 



 

 

3-22جدول   

  ،و خسارت وسایل نقلیه به گزارش نیروی انتظامی 0شهری منجر به فوت، جرح تصادفات برون
 0391تا  0381سال 

 سال
 کل تصادفات

 (فقره)

 منجر به خسارت  منجر به جرح  2منجر به فوت

 تعداد تصادف
 (فقره)

تعداد فوت 
 (نفر) شده

 
 تعداد تصادف

 (فقره)

 تعداد مجروح
 (نفر)

 
 تعداد

 (فقره) تصادف

0381 19،233 4،990 9،,22  4,،912 29،410  ,2،1,2 

0380 3,،223 4،995 9،235  43،,3, 22،,20  ,2،205 

0382 013،149 4،,44 9،14,  90،41, 2,،,1,  5,،40, 

0383 00,،353 4،,,4 9،121  45،,19 21،,21  1,،522 

0382 091،9,0 9،049 2،244  41،932 93،124  01,،192 

0382 0,,،091 2،103 ,،191  94،32, ,1،149  045،9,, 

0382 021،9,2 2،,92 ,،0,9  91،092 22،552  009،,1, 

0387 0,,،31, ,،004 ,،32,  91،103 2,،92,  041،352 

0388 0,4،5,5 1،201 09،411  91،902 51،,33  00,،14, 

0389 4,0،152 01،490 41،119  39،350 0,0،412  092،103 

03913 04,،151 3،,21 04،245  21،114 12،123  ,1،,41 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

0391-0381 45/2 02/0, 95/09  91/, 31/,  4,/4 

 [094-024] :منبع

  

                                                           
 .باشد مربوط به لحظه وقوع تصادف می و مجروحان تعداد فوت شدگان -0

شدگان و  گردد و تعداد فوت شوند، آمار تصادفات فقط در فقره تصادفات منجر به فوت ثبت می و تعدادی دیگر مجروح میدر تصادفاتی که تعدادی فوت  -4

  .شود های مربوطه منظور می در ستونمجروحان 

بدا  نیدز   0930آمار سال همچنین شده است و  مجدداً تکرار 0930در سالنامه آماری  0931اعداد سال رسد چرا که  اطالعات ارائه شده صحیح به نظر می -9

 .همخوانی دارد 0931اطالعات سال 
 



3-22جدول   

 0391تا  0381سال  ،در تصادفات به گزارش نیروی انتظامی 0مجروحین و فوت شدگانآمار 

 0381 0380 0382 0383 0382 0382 0382 0387 0388 0389 0391 

 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه  

0391- 0381 * 

 22/02 112،,0 95،139 01،0,3 ,2,،1 92,،5 1،4,5 311،, ,,2،3 2،332 11,،2 2،910 (نفر)شدگان  تعداد فوت 

تعداد فوت شدگان به ازای هر صد 

 هزار نفر جمعیت
53/, 11/5 2,/5 92/5 ,4/1 50/00 ,5/01 30/00 ,,/42 51/,1 25/44 50/04 

تعداد فوت شدگان به ازای هر ده 

 2هزار وسیله نقلیه
1,/1 35/, 00/, 55/2 11/2 31/, 19/2 14/, 54/3 1,/03 ,1/5 2,/1- 

 شدگان نسبت به رشد تعداد فوت 

 (درصد) 0381
- 54/2 33/09 01/09 ,5/92 25/11 4,/52 99/35 23/902 32/5,2 93/41, - 

 34/01 33,،4,2 254،094 490،354 052،412 0,1،114 410،,,0 0,0،9,5 59,،090 929،,09 ,3,،004 ,,31،9 (نفر)تعداد مجروحین 

تعداد مجروحین به ازای هر صد 

 هزار نفر جمعیت
14/021 11/050 ,4/419 33/032 11/440 5,/49, 11/441 00/421 3,/902 5,/,90 34/991 42/3 

تعداد مجروحین به ازای هر ده 

 هزار وسیله نقلیه
32/0,, 1,/050 52/0,, 50/04, 02/049 ,3/001 3,/33 00/010 41/042 95/495 11/00, ,9/9- 

 رشد تعداد مجروحین

 (درصد) 0381نسبت به  
- ,0/42 31/,1 ,4/2, ,4/,5 32/19 15/52 13/34 59/0,, ,9/244 13/010 - 

 [094-024] :منبع        

                                                           
 .باشد ضمناً تعداد فوت شدگان و مجروحان مربوط به لحظه وقوع تصادف میشهری است و  شهری و برون آمار مربوط به مجموع درون -0

 .باشد ها می وسایل نقلیه شامل کلیه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت -4



 

 

 3-27جدول 
 0391تا  0381سال  ،ناشی از تصادفات، ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشورآمار مجروحین و فوت شدگان 

 0381 0380 0382 0383 0382 0382 0382 0387 0388 0389 0391 

 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه  

0391-0381  

 05/1 41،1,1 49،423 44،352 49،9,4 44،301 5,,،45 ,,45،5 113،,4 544،,4 40،159 03،545 (نفر)شدگان  تعداد فوت 

تعداد فوت شدگان به ازای هر 

 صد هزار نفر جمعیت
,5/91 95/99 21/91 ,,/91 ,2/21 01/93 12/94 03/94 03/90 00/90 51/4, 92/0- 

تعداد فوت شدگان به ازای هر 

 0ده هزار وسیله نقلیه
49/9, 49/99 2,/90 04/4, ,1/44 ,3/03 ,1/02 ,,/09 91/04 ,3/00 09/3 15/04-  

شدگان  رشد تعداد فوت 

 (درصد) 0381 نسبت به
- 11/01 93/91 4,/94 51/21 52/93 01/0, 29/01 2,/0, 1,/05 59/0  - 

 54/3 435،4,5 ,904،52 053،,43 454،155 201،,42 5,4،,45 452،4,5 104،,42 444،913 0,5،954 ,,,،005 (نفر)تعداد مجروحین 

تعداد مجروحین به ازای هر 

 صد هزار نفر جمعیت
03/014 95/4,, 1,/990 ,1/9,2 ,5/211 ,3/934 13/929 3,/95, 51/211  21/201  ,,/93, 1,/1  

تعداد مجروحین به ازای هر 

 ده هزار وسیله نقلیه
30/40, 41/4,2 11/450 34/49, 00/449 ,2/035 45/0,, 94/0,1 1,/0,1 42/0,5 42/09, ,5/2-  

 رشد تعداد مجروحین

 (درصد) 0381نسبت به  
- 9,/24 13/13 4,/013 41/099 20/09, 5,/011 00/094 11/0,0 14/0,, 12/0,4 - 

 [445] :منبع

                                                           
 .باشد ها می نقلیه شامل کلیه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت وسایل -0



 

 

 3ـ 28جدول 

 (کیلومتر) 0391تا  0381سال ، کشور شهرسازیهای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و  انواع راه
 جمع 0شهری  راه درون راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزاد راه سال

0381 505 2،4,5 40،,3, 24،1,1 04،1304 11،541 

0380 5,0 2،,34 49،590 21،2,1 400،550 10،909 

0382 151 ,،44, 42،101 93،059  400،205 11،504 

0383 - - - - - - 

03823 0،494 ,،0,0 40،33, 21،1,1 4،2,2 50،500 

0382 0،243 ,،2,1 40،511 20،043 4،535 54،,00 

0382 0،,1, ,،011 40،,,4 20،034 4،123 59،953 

0387 0،,43 5،,0, 40،214 29،052 ,33 52،941 

0388 0،551 3،1,0 41،532 24،10, ,33 5,،121 

0389 0،3,5 01،420 41،2,0 20،2,9 531 52،301 

0391 4،1,9 00،,,4 44،1,4 29،4,1 10, 53،191 

  (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

0391-0382 11/1 ,2/02 12/1 3,/1 51/0,- 11/0 

 [094-024] :منبع             

 

 

 3ـ 29جدول 

 (کیلومتر) 0391تا  0381سال بر حسب نوع، کشور های روستایی  طول راه
 جمع شوسه آسفالته سال

0381 2,،994 21،,15 39،193 

0380 23،22, 25،939 3,،193 

0382 ,0،,29 25،092 31،,55 

0383 ,9،,,2 25،14, 011،,11 

0382 ,,،242 29،134 011،90, 

0382 ,1،450 29،203 010،,31 

0382 ,1،29, 91،41, 01,،,21 

0387 - - - 

0388 53،291 91،40, 005،,2, 

0389 1,،,41 92،914 041،314 

0391 3,،0,2 90،133 04,،4,9 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

0391-0381 51/5 9,/2- 10/9 

 [094-024] :منبع                             

                                                           
 .شهری با نگهداری ادارات راه است منظور راه درون -0

 .ها ارائه گردیده است در منبع مورد استفاده این رقم با عنوان سایر راه -4

، تغییر در تعاریف و مفاهیم، GISهای گذشته، شیوه گردآوری از طریق  نسبت به سال 0912های کشور در سال  علت کاهش طول راه -9

 .باشد می..... توسعه محدوده شهرها و 
 



 

 

 

 

 4فصل 

 وسایل نقلیه سبک

 
 خالصه آمار   

 0،079،329 (دستگاه) 0931، سال شده های بنزینی تک دیفرانسیل تولید تعداد سواری :4-1جدول 

 97/7 (کیلومتر 011لیتر در ) 0931، سال شده های بنزینی تک دیفرانسیل تولید میانگین وزنی مصرف سوخت سواری 

 21،875 (دستگاه) 0931، سال شده های تک دیفرانسیل وارد تعداد سواری 

 90/3 (کیلومتر 011لیتر در ) 0931، سال شده های تک دیفرانسیل وارد میانگین وزنی مصرف سوخت سواری 

 4،809 (دستگاه) 0931، سال شده تولیدهای دو دیفرانسیل  تعداد سواری :4-2جدول 

 40/3 (کیلومتر 011لیتر در ) 0931، سال شده تولیدهای دو دیفرانسیل  میانگین وزنی مصرف سوخت سواری 

 77،549 (دستگاه) 0931، سال شده تولیدهای بنزینی تک دیفرانسیل  تعداد وانت 4-3جدول 

 59/00 (کیلومتر 011لیتر در ) 0931، سال شده تولیدهای بنزینی تک دیفرانسیل  میانگین وزنی مصرف سوخت وانت 

 7،428 (دستگاه) 0931، سال شده تولیدهای دو دیفرانسیل  تعداد وانت :4-4جدول 

 91/00 ( کیلومتر 011لیتر در ) 0931، سال شده تولیدهای دو دیفرانسیل  میانگین وزنی مصرف سوخت وانت 

 814 (دستگاه) 0931، سال شده تولیدهای  تعداد ون :4-5جدول 

 11/01 (کیلومتر 011لیتر در ) 0931، سال شده تولیدهای  میانگین وزنی مصرف سوخت ون 

 35/7 (کیلومتر 011لیتر در ) 0931شده، سال  تولیدمیانگین وزنی مصرف سوخت خودروهای  : 4-11جدول 

 27/01 (کیلومتر 011لیتر در ) 0931شده، سال  میانگین وزنی مصرف سوخت خودروهای وارد :4-12جدول 

 

  



 

 مقدمه

وسایل نقلیه  مشخصاتاین فصل به بررسی تعداد و مصرف سوخت خودروهای تولید داخل و وارداتی و همچنین برخی از 

حجم داخلی خودرو از سال  بندی طبقهسهم بازار خودروهای سبک تولیدی و وارداتی بر اساس . پردازد سبک تولید داخل می

ارائه  4240-2حجم موتور مطابق آخرین اصالحیه استاندارد ملی  تفکیک به 0931تا  0957های  و در سال 0931تا  0951

 .شود می

 54/09به میزان  0931تا  0951از سال شده  تعداد خودروهای سواری بنزینی تک دیفرانسیل تولید ساالنهمتوسط رشد 

 -03/2 ساالنهبه طور متوسط  در چرخه ترکیبی این خودروها طی این مدت میانگین وزنی مصرف سوخت. درصد بوده است

شده  های تک دیفرانسیل وارد سواری چرخه ترکیبی ، میانگین وزنی مصرف سوخت0931در سال . درصد کاهش داشته است

 .لیتر بیشتر است 34/0های بنزینی تولید داخل  کیلومتر بوده که نسبت به سواری 011لیتر در  90/3برابر 

، مربوط به 0931و در سال  Compact، مربوط به خودروهای 0951بیشترین سهم بازار خودروهای تولید داخل در سال 

و بزرگتر از آن،   Largeسهم بازار خودروهای تولید داخل در کالس 0951در سال . بوده است Sub Compactخودروهای 

 همچنین در سال. دهد که افزایش چشمگیری را نشان می درصد است 95/09، برابر 0931درصد و در سال  3/9مجموعاً 

درصد به خود  59/44بیشترین سهم بازار را با  CC0411 و  CC  0911، خودروهای تولید داخل با حجم موتور بین0931

  .اند اختصاص داده
که در چرخه  سی است سی 502با حجم موتور  001، ام وی ام0931ترین خودروی سبک تولید داخل در سال  کم مصرف

بیشترین . باشد گرم در کیلومتر می 99/047اکسید کربن  کیلومتر و تولید دی 011لیتر در  28/9ترکیبی دارای مصرف سوخت 

 مربوط به وانت نیسان SPRINTER 314KA آمبوالنسبنزینی پس از نیز در میان خودروهای  میزان مصرف سوخت

Z24  انژکتوری با حجم موتور CC2،953  کیلومتر و  011لیتر در  47/09است که در چرخه ترکیبی دارای مصرف سوخت

 .گرم در کیلومتر است 5/900اکسید کربن  تولید دی

  



 4-1جدول 

 ،در چرخه ترکیبیمیانگین وزنی مصرف سوخت آنها و  دیفرانسیل  تک های آمار تولید و واردات سواری

 1331تا  1331سال    

 سال

 وارداتی  تولید داخل

 تعداد

 (دستگاه)

 میانگین وزنی مصرف سوخت ناوگان 

 (کیلومتر 111در  لیتر)تولیدی  
 تعداد 

 (دستگاه)

 میانگین وزنی مصرف سوخت ناوگان 

 (کیلومتر 111در  لیتر)وارداتی  
   سوز دوگانه سوز بنزین  سوز دوگانه  سوز بنزین

1331 920،033   - 21/3  -  -  -

1331 492،952   - 83/5  -  -  -

1332 985،848   - 48/5  -  -  -

1333 732،071  99  49/5 39/5  8،979  15/3 

1334 525،222  02،301  01/5 04/5  04،108  20/3 

1335 517،197  000،849  51/7 39/7  24،991  39/5 

1331 925،301  904،949  92/7 17/5  25،927  48/3 

1331 582،978  218،915  78/7 50/7  23،702  99/3 

1333 384،107  298،245  32/7 11/5  03،940  03/3 

1333 359،351  971،031  45/7 27/5  29،975  18/3 

1331 0،079،329  242،129  97/7 75/5  21،875  90/3 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1331-1331 54/09  37/920   03/2- 25/0 0  04/20  99/1 

 [299] ،[090] ،[085] ،[089] :منبع

 

 

  4-1نمودار  

 ، و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبیسوز  بنزینهای تک دیفرانسیل  تولید سواریمیزان 

 1331تا  1331سال 

 
 

  

                                                           
 .محاسبه شده است 0931تا  0954  از سال ساالنهمتوسط رشد  0-
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 4-2جدول 

  ،ترکیبی میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخهدو دیفرانسیل و  های سواریآمار تولید و واردات 

 1331تا  1331سال 

 سال

 وارداتی  تولید داخل 

 
 تعداد

 (دستگاه)
 

 میانگین وزنی مصرف سوخت ناوگان

 (کیلومتر 111در  لیتر)تولیدی  
 

 تعداد

 (دستگاه)
 

 میانگین وزنی مصرف سوخت ناوگان 

(کیلومتر 111در  لیتر)وارداتی   

1331  0،750  99/09   -  -

1331  2،072  00/09   -  -

1332  4،498  89/00   -  -

1333  9،088  97/00  79  22/00 

1334  2،292  99/02  9،099  84/02 

1335  9،121  12/02  8،927  07/02 

1331  4،409  28/01  01،807  75/00 

1331  8،422  19/01  01،540  95/00 

1333  4،378  51/3  03،990  20/00 

1333  8،429  90/3  05،099  88/00 

1331  4،809  40/3  07،427  28/00 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

331-1331  74/3  99/9-  13/99 0
  51/0- 0 

 [299] ،[090] ،[085] ،[089] :منبع

 

 

 4-2نمودار 

 ، سوخت آنها در چرخه ترکیبیدو دیفرانسیل و میانگین وزنی مصرف های  سواریتولید میزان 

 1331تا  1331سال 

 
 

 
  

                                                           
 .محاسبه شده است 0931تا  0954  از سال ساالنهمتوسط رشد  -0
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 تعداد سواری دو دیفرانسیل  میانگین وزنی مصرف سوخت 



 4-3جدول 

 ،های تک دیفرانسیل و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی وانت وارداتآمار تولید و  

 1331تا  1331سال 

 سال

 وارداتی  تولید داخل

 تعداد

 (دستگاه)

 میانگین وزنی مصرف سوخت ناوگان 

 (کیلومتر 111در  لیتر)تولیدی  
 تعداد 

 (دستگاه)

 میانگین وزنی مصرف سوخت ناوگان 

 (کیلومتر 111در  لیتر)وارداتی  
   سوز دوگانه سوز بنزین  سوز دوگانه سوز بنزین

1331 49،878 -  98/02  -  -  -

1331 81،401 -  87/02  -  -  -

1332 94،971  -  85/02  -  -  -

1333 93،194  53  97/02 91/04  9  25/00 

1334 029،042  2،190  14/02 80/04  047  03/00 

1335 005،493  94،453  19/02 43/00  988  21/00 

1331 49،491  009،711  98/02 89/00  849  21/00 

1331 99،477  029،389  91/00 19/02  0،939  21/00 

1333 007،035  79،034  17/00 39/00  384  59/01 

1333 93،734  020،293  50/00 94/00  519  04/01 

1331 77،549  019،343  59/00 89/00  955  22/5 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1331-1331 37/8  93/24 0   44/1- 02/1 0  89/07 2
  12/8 - 2 

 [299] ،[090] ،[085] ،[089] :منبع

 
 

 4-3نمودار 

 و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی، سوز بنزین های تک دیفرانسیل میزان تولید وانت

 1331تا  1331سال  

 
 

                                                           
 .محاسبه شده است 0931تا  0958  از سال ساالنهمتوسط رشد  0-

 .محاسبه شده است 0931تا  0954  از سال ساالنهمتوسط رشد  -2
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 تعداد وانت تک دیفرانسیل میانگین وزنی مصرف سوخت 



 

 4-4جدول 

 ،میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبیدو دیفرانسیل و های  وانتآمار تولید و واردات 

 1331تا  1331سال 

 سال

 وارداتی  تولید داخل 

 
 تعداد

 (دستگاه)
 

 میانگین وزنی مصرف سوخت ناوگان 

 (کیلومتر 111در  لیتر)تولیدی 
 

 تعداد

 (دستگاه)
 

 میانگین وزنی مصرف سوخت ناوگان

 (کیلومتر 111در  لیتر)وارداتی  

1331  9،392  30/00   -  -

1331  9،380  93/00   -  -

1332  9،299  74/00   -  -

1333  2،577  30/00  9  41/01 

1334  0،857  82/00  0،050  20/00 

1335  0،550  49/00  0،973  40/02 

1331  4،547  22/00  9،040  97/00 

1331  9،777  21/00  0،194  72/00 

1333  9،878  24/00  558  99/02 

1333  3،479  28/00  894  21/00 

1331  7،428  91/00  532  21/00 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1331-1331  45/9  89/1-  87/4- 0   10/1- 0  

 [299] ،[090] ،[085] ،[089] :منبع

 
 

 
  4-4نمودار  

 های دو دیفرانسیل و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی،  تولید وانتمیزان 

 1331تا  1331سال 

   

                                                           
 .محاسبه شده است 0931تا  0954  از سال ساالنهمتوسط رشد  -0
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 تعداد وانت دو دیفرانسیل میانگین وزنی مصرف سوخت 



4-5جدول   

 1331تا  1331سال ، میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبیو ها  آمار تولید و واردات ون

 سال

 وارداتی  تولید داخل 

 
 تعداد

 (دستگاه)
 

 سوخت ناوگان میانگین وزنی مصرف

 (کیلومتر 111در  لیتر)تولیدی  
 

 تعداد

 (دستگاه)
 

 میانگین وزنی مصرف سوخت ناوگان

 (کیلومتر 111در  لیتر)وارداتی  

1331  794  53/00   -  -

1331  593  19/02   -  -

1332  0،011  18/02   -  -

1333  0،902  14/02  275  10/02 

1334  937  30/00  579  51/02 

1335  410  39/00  0،434  09/00 

1331  9،191  37/02  3،792  91/01 

1331  0،350  52/02  9،010  99/00 

1333  4  53/00  0،597  43/00 

1333  9  53/00  0،158  53/00 

1331  814  11/01  0،213  34/5 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1331-1331  17/4-   70/0-   45/28  07/1 

 [299] ،[090] ،[085] ،[089] :منبع

 
 

  4-5نمودار  

 1331تا  1331سال ، ها و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی تولید ونمیزان 
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 تعداد ون میانگین وزنی مصرف سوخت 



 

 

 4-1جدول 

 (درصد) 1331تا  1331سال ، 2خودرو( تصویرسطح )حجم داخلی  بندی طبقهخودروهای سبک تولیدی و وارداتی بر اساس  1سهم بازار

 1331 1333 1333 1331 1331 1335 1334 1333 1332 1331 1331 کالس خودرو نوع خودرو

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

1331-1331 

 

تولید 

 داخل

Mini Compact 73/3 91/01 02/01 72/3 30/3 74/01 95/3 84/3 72/3 38/3 79/3 19/1 - 

Sub Compact 79/21 99/29 29/91 93/91 09/94 48/99 94/98 92/94 41/99 90/93 27/95 90/9 

Compact 91/94 34/27 55/03 23/05 42/9 38/0 84/0 17/2 92/0 30/0 81/9 45/21 - 

Midsize 34/07 12/09 44/07 77/05 93/29 24/21 39/03 22/21 52/05 73/07 55/07 19/1 - 

Large 95/9 54/7 58/00 52/02 91/09 22/09 13/04 99/04 99/09 25/08 09/09 39/09 

Very Large 49/1 78/1 39/1 99/1 42/1 40/1 84/1 99/1 83/1 82/1 82/1 35/0 

Extremely Large 13/1 21/1 13/1 12/1 11/1 19/1 10/1 11/1 11/1 11/1 11/1 07/91- 9
 

 - 97/07 19/1 11/1 11/1 08/1 29/1 14/1 17/1 08/1 08/1 09/1 20/1 ون

 - 01/0 49/00 81/02 89/09 57/04 02/04 38/09 51/02 29/5 25/3 49/01 51/02 وانت

 74/21 48/2 74/2 39/2 88/9 45/4 39/2 38/0 99/1 11/1 11/1 11/1  وارداتی

تعداد کل 

 خودروها
 970،250 803،784 790،359 574،499 331،200 0،013،725 0،095،923 0،918،977 0،491،883 0،914،082 0،981،977 13/09 

 [299] ،[090] ،[085] ،[089] :منبع       

  

                                                           
 .آمار ارائه شده مربوط به تولید و واردات بوده و سهم بازار با سهم تولید و واردات یکسان فرض شده است -0

بندی خوودرو بور اسواس حجوم موتوور صوورت        و در تجدید نظر بعدی، کالس های بعد تجدید نظر شده در سالو  مورد استناد بوده است 0958در سال  بر اساس حجم داخلی یا سطح تصویر خودرو سواری بنزینیبندی خودروهای  کالس استاندارد مربوط به -2

 .گردد ، ارائه می4-7سهم بازار بر اساس استاندارد جدید در جدول . بندی ارائه شده است ر مقایسه، سهم بازار بر اساس این کالسهای پس از تجدید نظر نیز  به منظو در این جدول در سال. گرفته است

 .محاسبه شده است 0959تا  0951از سال  ساالنهمتوسط رشد  -9



4-1نمودار   

1331سال  ،حجم داخلی ندیب طبقهوارداتی بر اساس سهم بازار خودروهای سبک تولیدی و   
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 4-1جدول 

 حجم موتور خودرو مطابق  به تفکیکخودروهای سبک تولیدی و وارداتی  1سهم بازار

13312تا  1331های  ، سال4241-2استاندارد  
 

نوع 

 خودرو

کالس 

 خودرو
 (cc)حجم موتور 

 1331  1333  1333  1331 

 
 تعداد 

 (دستگاه)

 سهم 

 (درصد)

 تعداد  

 (دستگاه)

 سهم 

 (درصد)

 تعداد  

 (دستگاه)

 سهم 

 (درصد)

 تعداد  

 (دستگاه)

 سهم 

 (درصد)

تولید 

 داخل

0 0111≥v  0،883 02/1  2،070 08/1  9،013 03/1  9،494 20/1 

2 0011≥v>0111  - -  785 18/1  2،472 08/1  4،292 29/1 

9 0911≥v>0011  - -  - -  - -  - - 

4 0411≥v>0911  849،891 99/40  920،003 42/49  722،975 18/48  722،239 59/44 

8 0811≥v>0411  21،815 87/0  07،321 28/0  28،110 89/0  82،179 29/9 

9 0911≥v>0811  909،883 12/24  918،272 94/20  238،274 40/05  999،009 93/21 

7 0511≥v>0911  287،111 95/03  990،378 20/29  959،599 39/29  952،078 79/29 

5 2111≥v>0511  44،252 93/9  84،739 59/9  89،979 99/9  49،939 55/2 

3 2211≥v>2111  - -  - -  - -  - - 

01 2411≥v>2211  78،520 50/8  81،485 89/9  70،033 44/4  90،820 52/9 

00 9111≥v>2411  2،593 22/1  9،874 28/1  9،191 03/1  4،307 90/1 

-9 v>9111  039 12/1  071 10/1  099 10/1  1 11/1 

 48/2 41،434  74/2 44،107  39/2 42،945  88/9 49،954    وارداتی

 111 1،151،111  111 1،114،152  111 1،431،553  111 1،315،111    جمع کل

 [299] ،[090] ،[085] ،[089] :منبع

   

  

                                                           
 .یکسان فرض شده استآمار ارائه شده مربوط به تولید و واردات بوده و سهم بازار با سهم تولید و واردات  0-

 .است 4240-2بر اساس آخرین اصالحیه استاندارد ملی  0931تا  0957های   بندی خودروها در سال کالس -2

 خودروهای با حجم موتور باالی -9
cc 9111  نیستند ولی بعد از تاریخ مذکور، مشمول این استاندارد  4240-2مشمول استاندارد  00/00/0931تا تاریخ

 .شوند می



 4-3جدول  

 مطابق حجم موتور خودرو به تفکیکتولید داخل  1تولیدی خودروهای سبک  CO2میزان مصرف سوخت و

   1331سال  ،4241-2استاندارد 

                                                           
با عنوان  04927باشد استاندارد ملی شماره  الزم به ذکر می. شده استسوز، مصرف در حالت استفاده از بنزین ارائه  در مورد خودروهای دوگانه -0

آن  مورد تصویب قرار گرفته است که بعد از 00/00/0931در تاریخ  "تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی -سوز خودروهای دوگانه"

 .باشد سوز می تاریخ مبنای طبقه بندی خودروهای دوگانه

 خودرو نام خودرو کالس
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی
 (TA)تأیید نوع 

 (کیلومتر 111لیتر در )

تأیید نوع  CO2میزان 
(TA) در چرخه ترکیبی 

 (گرم در کیلومتر)

1111 V ≤  99/047 28/9 502 001ام وی ام 

1111< V ≤1111 
 28/093 20/7 0،159 001ام وی ام 
 25/087 93/9 0،178 لوبو

1411< V ≤1311 

 80/098 18/7 0،929 (سایپا)پراید صبا ولئو 
 49/083 73/9 0،929 (سایپا)صبا ولئو دوگانه سوز  پراید

 09/090 53/9 0،929 (سایپا) پراید صبا زیمنس

 08/097 00/7 0،929 (سایپا)دوگانه سوز پراید صبا زیمنس 

 74/089 88/9 0،929 پراید نسیم زیمنس 

 12/043 99/9 0،929  زیمنس 040پراید 

 09/090 53/9 0،929 092پراید 

 80/098 18/7 0،929 (پارس خودرو)پراید صبا ولئو 

 09/090 53/9 0،929 (پارس خودرو) پراید صبا زیمنس
 09/088 10/7 0،991 معمولی 219پژو 

 23/084 71/9 0،991 (0411)اس دی  219پژو 
 34/097 09/7 0،942 (0911) 821لیفان 

1511< V ≤1411 

 91/089 72/9 0،439 2مزدا 
 49/097 09/7 0،437 تیبا

MVM 315H 0،437 - - 

 29/099 34/9 0،811 ریو

 79/032 03/5 0،811 ریو اتوماتیک

1111< V ≤1511 

 0،854 08/7 05/095 (TU5)سمند 
 17/035 99/7 0،857 (اتوماتیک) (TU5) پژو پارس

 58/098 10/7 0،857 (0911)اس دی  219پژو 
 94/055 10/5 0،857 دوگانه سوز (0911)اس دی  219پژو 

-  - i217 0،857 پژو  
 - - 0،857 رانا

 78/051 99/7 0،837 (0911) 418پژو 

 38/050 73/7 0،857 (0911) 821لیفان 

 79/294 38/3 0،835 دوگانه سوز پژو روآ

 54/092 31/9 0،835 (ایران خودرو) 31تندر 
 57/053 15/5 0،835 دوگانه سوز (ایران خودرو) 31تندر 

 50/291 58/3 0،835 وانت باردو
 29/242 91/01 0،835 دوگانه سوز وانت باردو

 38/050 73/7 0،857 (0911) 821لیفان 
 9/058 30/7 0،839 921لیفان 

 21/092 57/9 0،835 (پارس خودرو) 31تندر 



 4-3ادامه جدول 

 

 

 خودرو نام  خودرو کالس
 موتورحجم 

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی
 (TA)تأیید نوع 

 (کیلومتر 111لیتر در )

تأیید نوع  CO2میزان 
(TA) در  چرخه ترکیبی 

 (گرم در کیلومتر)

1111< V ≤1511 

 88/079 95/7 0،835 با باک فلزی( پارس خودرو) 31تندر 
 19/099 34/9 0،835 0911مگان 

 55/085 79/9 0،833 0911هیوندا ورنا 
 90/072 94/7 0،833 (اتوماتیک)0911هیوندا ورنا 

1311< V ≤1111 

 49/214 83/5 0،790 سمند

 EF7 0،789 79/7 49/050سمند 

 EF7 0،945 78/5 00/214 سمند دوگانه سوز

 29/219 51/5 0،790 سمند سورن 

 99/221 91/3 0،790 سمند دوگانه سوز

 54/205 91/3 0،939 دوگانه سوز پژو روآ

 42/037 49/5 0،790 پژو پارس

 53/222 47/3 0،790 پژو پارس  دوگانه سوز

 ELX 0،790 10/5 89/057پژو پارس 

 33/215 32/5 0،790  418پژو 

 5/208 03/3 0،790 دوگانه سوز  418پژو 

2111< V ≤1311 

 22/072 94/7 0،378 هیوندا آوانته

 97/039 13/5 0،378 هیوندا آوانته اتوماتیک

 97/053 13/5 0،370 891ام وی ام 

- -  X33 0،370ام وی ام 

- -  NGV 0،338 سوزوکی 

 59/228 99/3 0،337 قشقایی

 37/295 81/01 0،335 وانت مزدا تک کابین

 72/271 71/00 0،335 وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

 27/243 81/3 0،335 وانت مزدا دو کابین

 80/280 79/01 0،335 وانت مزدا دو کابین دوگانه سوز

 29/039 20/5 0،335 مگان

 00/058 53/7 0،335 (اتوماتیک)مگان 

 82/058 59/7 0،333 اتوماتیک 9مزدا

 29/037 97/5 0،333 اتوماتیک( جدید) 9مزدا

 17/039 94/5 0،333 هاچ بک اتوماتیک( جدید) 9مزدا

2411< V ≤2211 

 91/250 37/00 2،297 ریدیوانت 

 SPRINTER 314KA 2،238 42/04 10/995آمبوالنس 

 41/279 23/00 2،975 وانت کاپرا

 5/900 47/09 2،953 انژکتوری Z24وانت نیسان 

 Z24LXB 2،953 99/04 22/991 وانت شوکا دوگانه سوز  

 - - JLX 2.4 2،411سوزوکی  



 4-3ادامه جدول 

 [299] ،[048] :منبع

  

 خودرو نام  خودرو کالس
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی
 (TA)تأیید نوع 

 (کیلومتر 111لیتر در )

تأیید نوع  CO2میزان 
(TA) در  چرخه ترکیبی 

 (گرم در کیلومتر)

2411< V ≤2211 

 3/279 54/00 2،953 نیسان پیکاپ تک کابین

 45/295 49/00 2،953 نیسان پیکاپ دو کابین

 3/279 94/00 2،953 (جدید)نیسان پیکاپ دو کابین 

3111< V ≤2411 

 49/222 44/3 2،439 تینا

 --  2،511 ون دیلی

 - - A36.13 2،511ون 

 - - Z28ND 2،511وانت نیسان دیزلی 

 GLD3000 2،372 40/09 23/900پاژن 

 80/249 94/01 2،355 ماکسیما

 29/282 70/01 2،355 ماکسیما اتوماتیک 



 4-3جدول 

 1331میزان مصرف سوخت خودروهای سواری وارداتی، سال 

 نام خودرو شرکت سازنده خودرو کالس
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی

 (کیلومتر 111لیتر در )

1311< V ≤1111 

KIA PICANTO 0،211 81/8 

TOYOTA 

YARIS 0،235 35/9 

COROLLA1.3 0،911 01/9 

COROLLA1.3(A) 0،911 21/9 

1411< V ≤1311 ALFA ROMEO MITO 0،995 11/9 

1111< V ≤1511 
HYUNDAI I20 0،830 35/9 

RENAULT DUSTER  0،911 81/7 

SANDERO 0،911 11/01 

1311< V ≤1111 

MERCEDES BENZ 

C200 0،739 91/5 

E200  0،739 21/5 

SLK200 0،739 21/5 

ALFA ROMEO GIULIETTA 0،742 91/7 

MG 
MG550 0،739 01/5 

MG6 0،739 51/7 

TOYOTA 
COROLLA(MULTI5)1.8 0،739 81/7 

COROLLA1.8 0،739 71/7 

2111< V ≤1311 

HYUNDAI I30 0،378 97/5 

TOYOTA 

RAW4 3DOOR 0،355 71/5 

RAW4 3DOOR(A) 0،355 21/3 

RAW4 5DOOR 0،355 91/5 

RAW4 5DOOR (A( 0،355 11/3 

HILUX 2000 2،111 21/5 

BMW 

120 i Convertible 0،338 11/7 

120 I Coupe 0،338 91/9 

320i Convertible 0،338 91/7 

320i Coupe 0،338 51/9 

320i Saloon 0،337 91/9 

320i Touring 0،338 11/7 

CITROEN C5 0،337 29/3 

NISSAN QASHQAI 0،337 99/3 

KIA 

CERATO 0،378 98/3 

CERATO COUPE 2،111 71/7 

CARENS (VAN) 0،335 95/3 

SPORTAGE 2 2،111 21/5 

MAZDA 
MAZDA 3 0،333 91/7 

MAZDA 6 0،333 51/7 

 



4-3ادامه جدول   

 نام خودرو شرکت سازنده کالس خودرو
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی

 (کیلومتر 111لیتر در )

2111< V ≤1311 RENAULT 
FLUENCE 2،111 51/7 

SCALA 2،111 41/7 

2211< V ≤2111 MERCEDES BENZ VIANO 2،049 91/5 

2411< V ≤2211 

FIAT DUCATO 2،257 81/7 

SONG YOUNG ACTYON 2،238 91/3 

DONGFENG 

LIUZHOU MOTOR   
MPV 2،981 49/00 

JAC REFINE JAC-REFINE van 2،981 99/01 

HYUNDAI 

H1 2،983 75/00 

SONATA 2،983 47/5 

IX35 2،411 11/3 

TOYOTA 
PREVIA 2،992 01/3 

CAMRY2.4(A/M) 2،411 51/3 

ZX Auto CAPRA 2975 23/00 

SUZUKI KIZASHI 2،939 91/5 

KIA SPORTAGE 2،411 11/3 

3111< V ≤2411 

TOYOTA 

CAMERY 2،434 51/3 

HIACE (VAN) 2،934 41/5 

HILUX 2700 2،934 21/00 

RENAULT KOLEOS 2،811 81/3 

HYUNDAI  

Santa Fe 2WD 2،989 01/01 

Santa Fe 2WD (A) 2،989 21/01 

Santa Fe 4WD 2،989 41/01 

Santa Fe 4WD (A) 2،989 91/01 

IX35 2،989 11/01 

KIA 

OPTIMA 2،989 74/3 

CARNIVAL 2،989 37/00 

SPORTAGE 2.7(A) 2،711 11/01 

NISSAN MAXIMA 2،355 70/01 

PORSCHE BOXTER 2،539 41/3 

BMW 

125i Convertible 2،339 01/5 

125i Coupe 2،339 91/5 

325i Convertible 2،339 31/7 

325i Coupe 2،339 41/7 

325i Saloon 2،339 41/7 

325i Touring 2،339 91/7 

335i Convertible 2،373 51/5 

335i Coupe 2،373 41/5 

335i Saloon 2،373 71/5 

 



4-3ادامه جدول   

 نام خودرو شرکت سازنده کالس خودرو
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی

 (کیلومتر 111لیتر در )

3111< V ≤2411 

BMW 

335i Touring 2،373 71/5 

523i Saloon 2،339 91/7 

523i Touring 2،339 31/7 

630i Convertible 2،339 91/5 

630i Coupe 2،339 31/7 

730Li 2،373 01/01 

X3 2،339 81/02 

X6 2،373 01/01 

Z4 2،373 41/3 

MERCEDES BENZ 

E280 4MATIC (A) 2،339 11/01 

E280 2،337 91/3 

E280(A) 2،337 41/3 

E300 2،339 41/3 

LEXUS IS300 2،339 21/3 

< V3111 

SONG YOUNG 

KYRON 9،033 71/01 

REXTON 9،033 21/00 

RODIUS 4،111 91/5 

KIA 

SORENTO 9،911 35/02 

CADENZA 9،811 21/3 

MOHAVE 4،911 51/02 

LEXUS 

LS 460 9،489 21/00 

RX 350 9،489 21/00 

ES 350 9،811 81/01 

GS460 4،911 01/00 

LX570 8،999 11/04 

MITSUBISHI 
PAJERO 9،437 0/09 

PAJERO (A) 9،525 95/02 

MERCEDES BENZ 

C350 Saloon 9،435 21/01 

C350 Coupe 9،435 11/7 

C350 Estate 9،435 41/01 

CLS350 9،435 11/7 

E350 Saloon 9،435 51/5 

E350 Coupe 9،435 71/5 

E350 Cabriolet 9،435 11/3 

E350 Estate 9،435 31/5 

SL350 9،435 71/3 

SLK350 9،435 71/3 

SLK350 (A) 9،435 11/3 

S350 9،435 21/01 

  



4-3ادامه جدول   

 نام خودرو شرکت سازنده کالس خودرو
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی

 (کیلومتر 111لیتر در )

< V3111 

 

S350 L 9،435 71/3 

GLK350 9،435 71/01 

CL500 4،999 31/3 

CLS500 4،999 11/3 

SL500 8،490 91/00 

S500 8،490 91/00 

S500L(A) 8،490 51/00 

SLS 63 9،215 21/09 

NISSAN MURANO 9،438 91/01 

RENAULT 
LAGUNA 9،438 11/01 

LATITUDE 9،811 31/3 

PORSCHE 

CAYENNE 9،835 21/00 

CAYENNE (A) 9،835 31/3 

CAYENNE S 4،519 81/01 

CAYENNE Turbo 4،519 81/00 

BOXSTER 2،539 41/3 

BOXSTER S 9،957 81/3 

BOXSTER S (A) 9،957 41/3 

CAYMAN 2،539 41/3 

CAYMAN (A) 2،539 01/3 

CAYMAN S 9،957 91/01 

CAYMAN S (A) 9،957 11/00 

PANAMERA 9،918 91/00 

PANAMERA (A) 9،918 91/3 

PANAMERA 4،519 81/02 

PANAMERA (A) 4،519 81/00 

911 CARRERA Coupe 9،904 91/3 

911 CARRERA Cabriolet 9،904 31/3 

911 CARRERA S Coupe 9،511 91/01 

911 CARRERA S Cabriolet 9،511 91/01 

911 CARRERA 4 Coupe 9،904 01/01 

911 CARRERA 4 Cabriolet 9،904 91/01 

911 CARRERA 4S Coupe 9،511 81/01 

911 CARRERA 4S Cabriolet 9،511 71/01 

911 CARRERA GTS Coupe 9،511 91/01 

911 CARRERA GTS Cabriolet 9،511 91/01 

911 CARRERA 4 GTS Coupe 9،511 81/01 

911 CARRERA 4 GTS C Cabriolet  9،511 71/01 

  



4-3ادامه جدول   

 نام خودرو شرکت سازنده کالس خودرو
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی

 (کیلومتر 111لیتر در )

< V3111 

HYUNDAI  

AZERA(A) 9،942 09/02 

GENESIS COUPE 9،775 03/01 

GENESIS 9،775 338/3 

IX55-Veracrus 9،511 21/02 

CENTENNIAL 4،927 42/00 

SONATA3.3(A) 9،942 58/01 

TOYOTA 

AURION 9،489 31/3 

FJ CRUISER 9،389 11/04 

FORTUNER 9،389 71/02 

LAND CRUSER 4،111 21/02 

LAND CRUSER 4500 4،477 91/02 

LAND CRUSER-station 4،111 91/02 

PRADO (A) 4،111 71/02 

BMW 

750Li 4،938 41/00 

X6 (A) 4،938 31/09 

X6 xDrive50i (A) 4،938 81/02 

MASERATI 

QUATTROPORTE (A) 4،244 71/04 

QUATTROPORTE S 4،930 71/08 

GRANCABRIO (A) 4،930 41/08 

GRANCABRIO SPORT 4،930 81/04 

 [297] ،[047] ،[048] :منبع

 

 

 
  



 4-11جدول 

های مختلف حجم موتور برای خودروهای  میانگین و میانگین وزنی مصرف سوخت در چرخه ترکیبی در کالس 

  1331تولیدی به تفکیک شرکت سازنده و خودروهای وارداتی، سال 

 شرکت سازنده کالس خودرو
 میانگین مصرف سوخت

 (کیلومتر 111لیتردر ) 

 میانگین وزنی مصرف سوخت

 (کیلومتر 111لیتردر )

1111 V ≤ 
 28/9 28/9 مدیران خودرو

 - - وارداتی

1111< V ≤1111 
 20/7 20/7 مدیران خودرو

 93/9 93/9 خودروسازان بم

 - - وارداتی

1311< V ≤1111 91/9 21/9 وارداتی 

1411< V ≤1311 

 94/9 78/9 ایران خودرو

 79/9 50/9 سایپا

 37/9 39/9 پارس خودرو

 09/7 09/7 کرمان موتور

 11/9 11/9 وارداتی

1511< V ≤1411 

 15/7 18/7 سایپا

 04/7 04/7 خودروسازان راین

 72/9 72/9 گروه بهمن

 11/8 11/8 مدیران خودرو

 - - وارداتی

1111< V ≤1511 

 84/5 00/5 ایران خودرو

 55/9 30/9 پارس خودرو

 74/7 45/7 کرمان موتور

 21/7 18/7 خودروسازان راین

 12/7 09/5 وارداتی

1311< V ≤1111 
 30/5 58/5 ایران خودرو

 11/5 39/7 وارداتی

2111< V ≤1311 

 01/3 28/3 ایران خودرو

 24/5 32/5 پارس خودرو

 90/5 88/5 مدیران خودرو

 73/3 19/01 گروه بهمن

 74/7 72/7 خودروسازان راین

 75/5 15/5 وارداتی

2211< V ≤2111 91/5 91/5 وارداتی 

2411< V ≤2211 

 54/00 54/00 پارس خودرو

 23/00 23/00 گروه بهمن

 31/09 37/09 زامیاد

 37/00 37/00 دیارخودرو

 28/3 30/3 وارداتی

  



 

 4-11ادامه جدول 

 شرکت سازنده کالس خودرو
 مصرف سوخت میانگین

 (کیلومتر 111لیتردر ) 
 میانگین وزنی مصرف سوخت 

 (کیلومتر 111لیتردر )

3111< V ≤2411 

 08/01 09/01 پارس خودرو

 53/00 53/00 زامیاد

 40/09 40/09 مرتب خودرو

 39/3 90/3 وارداتی

V >3111 88/00 39/01 وارداتی 

 [299] ،[089] ،[047] ،[048] :منبع

 

 
  



 

 

 4-11جدول 

 میانگین و میانگین وزنی مصرف سوخت خودروهای تولید داخل در چرخه ترکیبی به تفکیک 

  1331شرکت سازنده، سال  

 شرکت سازنده
 میانگین مصرف سوخت

 (کیلومتر 111لیتردر ) 

 میانگین وزنی مصرف سوخت

 (کیلومتر 111لیتردر )

 44/5 25/5 ایران خودرو

 35/9 33/9 سایپا

 14/7 25/5 پارس خودرو

 55/3 79/3 گروه بهمن

 59/09 39/02 زامیاد

 79/7 99/7 خودروسازان راین

 33/7 00/7 مدیران خودرو

 40/09 40/09 مرتب خودرو

 51/7 40/7 کرمان موتور

 93/9 93/9 خودروسازان بم

 37/00 37/00 دیارخودرو

 33/1 13/3 کل

 [299] ،[048] :منبع  
  



 

 4-12جدول 

 میانگین و میانگین وزنی مصرف سوخت خودروهای وارداتی در چرخه ترکیبی به  

  1331تفکیک شرکت سازنده، سال 

 شرکت سازنده
 میانگین مصرف سوخت

 (کیلومتر 111لیتردر ) 

 میانگین وزنی مصرف سوخت

 (کیلومتر 111لیتردر )

ALFA ROMEO 51/9 51/9 

MERCEDES Benz 84/3 31/5 

BMW 84/5 51/3 

CITROEN 29/3 29/3 

HYUNDAI 21/01 49/01 

KIA 73/3 38/3 

LEXUS 21/00 39/01 

MASERATI 15/08 39/04 

MAZDA 98/7 99/7 

MG 38/7 37/7 

MITSUBISHI 34/02 34/02 

NISSAN 90/01 83/01 

PORSCHE 99/01 54/01 

RENAULT 57/5 83/3 

SONG YOUNG 99/01 93/00 

SUZUKI 91/5 91/5 

TOYOTA 79/3 99/01 

ZX Auto 23/00 23/00 

DONGFENG 

LIUZHOU MOTOR 
49/00 49/00 

JAC REFINE 99/01 99/01 

FIAT 81/7 81/7 

 21/11 31/3 کل

 [299] ،[089] ،[047] ،[048] :منبع             

  



 

 4-13جدول 

     1331مشخصات فنی وسایل نقلیه سبک تولید داخل، سال 
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2  

 ایران
 3خودرو

 ABS,EBD 49/5 EURO II 0،031 G هیدرولیک دنده دستی XU7JP4/L3 4 0،790 9111@37 8 پژو پارس

 ABS,EBD 10/5 EURO III 0،031 F هیدرولیک دنده دستی ELX XU7JP4/L4 4 0،790 8811@001 8پژو پارس

 XU7JP4/L3 4 0،790 پژو پارس دوگانه سوز
9111@37 

 59@9111گاز
†ABS,EBD 79/09 هیدرولیک دنده دستی 8

 EURO II 0،998 - 

 LX TU5 4 0،857 8911@015پژو پارس
 دنده دستی 8

 ABS,EBD 99/7 EURO III هیدرولیک
0،208 

G 
 0،058 اتوماتیک

 ABS 99/7 EURO II 0،021 G هیدرولیک دنده دستی SLX TU5 4 0،857 9111@015 8 418 پژو

ABS 49/5 EURO II 0،011 G هیدرولیک دنده دستی GLX XU7JP/L3 4 0،790 9111@37 8 418پژو 
4 

 XU7JP/L3 4 0،790 دوگانه سوز 418پژو 
9111@37 

 59@9111گاز
 - ABS 03/3† EURO II 0،278 هیدرولیک دنده دستی 8

 0،835 4 - پژو روآ دوگانه سوز
8111@4/51 

 95@9111گاز
 - ABS 38/3† EURO II 0،208 هیدرولیک دنده دستی 8

 ABS ،EBD ،EBA 7/9 EURO II 0،124 F هیدرولیک دنده دستی TU3A 4 0،991 8811@78 8 2تیپ  219پژو 

8تیپ  219پژو   TU5 4 0،857 8511@001 8 هیدرولیک دنده دستی ABS ،EBD ،EBA 10/7 EURO III 0،184 F 

31E0A/C  K4M 4 0،835 8781@018تندر  دنده دستی 8  ABS 3/9 معمولی   EURO II 0،011 E 
31E1CSP  K4M 4 0،835 8781@018تندر  دنده دستی 8  ABS 3/9 هیدرولیک   EURO II 0،011 E 

31E1CP  K4M 4 0،835 8781@018تندر  دنده دستی 8  ABS 3/9 هیدرولیک   EURO II 0،011 E 

                                                           
 .است استفاده شده †عالمت از  باشد می شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 0953مربوط به اطالعات سال ترکیبی در مواردی که مصرف سوخت  0-

 .این رتبه از اطالعات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران استخراج شده است  -2

 .تولید داشته است که البته در تبریز وانت تولید شده است و تبریز، مازندران، فارس مرکز ،خراسانکارخانه ایران خودرو در پنج واحد  -9

 .باشدمی( خارج از رده)  Outبوده و گرید نیز Km011لیتر در هر  32/5تولید خراسان، مصرف سوخت ترکیبی  418برای پژو 4-

mailto:بنزين5000@80.4
mailto:5750@105
mailto:5750@105
mailto:5750@105
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 ایران
 خودرو

31E2LP K4M 4 0،835 8781@018تندر  دنده دستی 8  ABS 3/9 هیدرولیک   EURO II 0،011 E 
 31تندر 

0 دوگانه سوز
 

K4M 4 0،835 
8781@018 

 38@8781گاز
 - ABS 15/5 † EURO II 0،223 هیدرولیک دنده دستی 8

 ABS ،EBD ،EBA 10/7 EURO IV 0،159 F هیدرولیک دنده دستی SD (V1) N6A (TU5) 4 0،857 8511@001 8 206پژو 

 SD (V2) 2BNFUA 206پژو 
(TU5G) 

 ABS ،EBD ،EBA 10/7 EURO IV 0،033 F هیدرولیک دنده دستی 8 018@8511 0،857 4

 ABS ،EBD ،EBA 10/7 EURO IV 0،014 F هیدرولیک دنده دستی SD (V8) N6A (TU5) 4 0،857 8511@001 8 206پژو 

 ABS ،EBD ،EBA 10/7 EURO IV 0،095 F هیدرولیک اتوماتیک SD (V9) N6A (TU5) 4 0،857 8511@001 206پژو 

 SD (V10) 2BNFUA 206پژو 
(TU5G) 

 ABS ،EBD ،EBA 10/7 EURO IV 0،203 F هیدرولیک دنده دستی 8 018@8511 0،857 4

 ABS ،EBD ،EBA 7/9 EURO III 0،181 F هیدرولیک دنده دستی SD (V20) K6D (TU3) 4 0،991 8911@78 8 206پژو 

 2BNFUA (V10) سوز دوگانه SD 206پژو 
(TU5G) 

4 0،857 
8511@018 

 38@8511گاز
 - ABS ،EBD ،EBA 10/5† EURO IV 0،203 هیدرولیک دنده دستی 8

 2BNFUA (V2) سوز دوگانه SD 206پژو 
(TU5G) 

4 0،857 
8511@018 

 38@8511گاز
 - ABS ،EBD ،EBA 10/5† EURO IV 0،033 هیدرولیک دنده دستی 8

 207i TU5 4 0،857 8511@001پژو  
 دنده دستی 8

 ABS ،EBD ،EBA - EURO III هیدرولیک
0،184 

- 
 0،139 دنده اتوماتیک 4

 SPRINTERآمبوالنس 

314KA 
M111E23 4 2،238 8111@049 8+0 دنده دستی - ESP ،ASR ،ABS - EURO III 2،891 - 

                                                           
 .است، نوع گازسوز آن نیز به این سیستم مجهز است ABSهایی که نوع بنزینی آن دارای ترمز  در مدل. باشدها مشابه نوع بنزینی می مدل -0

mailto:5750@105
mailto:5500@105
mailto:5500@105
mailto:5500@105
mailto:5500@105
mailto:5500@105
mailto:5500@105
mailto:5000@49%20بنزین
mailto:5000@49%20بنزین
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 ایران
 خودرو

 - ABS ،EBD - - 0014 هیدرولیک دنده دستی TU5 4 0،857 8511@018 8 رانا

 ABS ،EBD 81/5 EURO II 0،221 G هیدرولیک دنده دستی XU7JPL3 4 0،790 9111@011 8 سمند

 XU7JPL3 4 0،790 سمند دوگانه سوز
9111@37 

 59@9111گاز
 - ABS ،EBD 91/3† EURO II 0،221 هیدرولیک دنده دستی 8

 ABS ،EBD 08/7 EURO III 0،211 F هیدرولیک دنده دستی TU5 TU5JP4L4 4 0،854 8511@001 8 سمند سورن 

 ABS ،EBD 81/5 EURO III 0،221 G هیدرولیک دنده دستی XU7 XU7JPL3 4 0،790 9111@011 8سمند سورن 

 - ABS - EURO II 0،211 هیدرولیک دنده دستی EL XU7JPL3 4 0،790 9111@37 8سمند کار 
 - ABS ،EBD - EURO IV 0،221 هیدرولیک دنده دستی EF7 4 0،711 9111@019 8 بنزینی  EF7سوز  سمند دوگانه

 LX TU5 TU5JP4L4 4 0،857 9111@014 سمند 
 دنده دستی 8

 اتوماتیک
 ABS ،EBD هیدرولیک

 -
- 

EURO III 0،221 - 

 ABS ،EBD 71/7 EURO IV 0،221 F هیدرولیک دنده دستی EF7   EF7 4 0،711 9111@004 8سمند 

 EURO II 0،201 Out 58/3 0* معمولی دنده دستی 4  97@8111 0،835 4 - وانت باردو

 وانت باردو
 دوگانه سوز

- 4 0،835 
8111@97 

 87@8111گاز
 * معمولی دنده دستی 4

† 9/01  EURO II 0،201 - 

 JLX 2 J24B 4 2،939 9111@093 4/2سوزوکی 
 دنده دستی 8

 اتوماتیک
 ABS ،EBD هیدرولیک

35/7† 
90/5† 

EURO IV 
0،882 
0،897 

- 

 NGV J20A 4 0،338 9111@098سوزوکی 

دنده دستی 8  
 اتوماتیک

 ABS ،EBD هیدرولیک
35/7† 
90/5† 

EURO IV 
0،818 
0،821 

- 

 
 

 

 

                                                           
 .است EBAو  ABS ،EBDفاقد   -0

 .باشد کیلوگرم می 0،988 ، وزن خودرو با تمام تجهیزات،JLX-Aمدل  برای -2

mailto:5000@49%20بنزین
mailto:6000@113
mailto:6000@113
mailto:5000@49%20بنزین
mailto:5000@49%20بنزین
mailto:5000@42%20گاز
mailto:6000@135


 4-13ادامه جدول 

ده
ازن

 س
ت

رک
ش

 

رو
ود

 خ
ام

ن
 

ور
وت

م م
نا

در 
لن

سی
د  

دا
تع

 

ر 
تو

مو
م 

ج
ح

(
C

C
)

ت  
در

ر ق
کث

دا
ح

ور
وت

م
(

ار
خ

ب ب
اس

قه 
قی

 د
بر

ور 
 د

در
)

 

س
بک

یر
ع گ

نو
 

ن
ما

فر
 

مز
تر

 

ت 
وخ

 س
ف

صر
م

ع 
نو

د 
یی

 تا
ی

یب
رک

ت (
L

it
/1

0
0

k
m

)
 

د  
دار

تان
س

ا
ی

دگ
ین

آال
 

رو
ود

 خ
ن

وز
(K

g
)

 

ف 
صر

ه م
تب

ر
ی

رژ
ان

 

 پارس

 1خودرو

 Out 0،998 - 54/00 - هیدرولیک دنده دستی KA24DE 4 2،953 8911@081 8 پیکاب تک کابین

 G 0،931 - 49/00 - هیدرولیک دنده دستی KA24DE 4 2،953 8911@081 8 پیکاپ دو کابین

 VQ30DE 9 2،335 9411@227 ماکسیما
 دنده دستی 8

 اتوماتیک
 ABS هیدرولیک

94/01  

70/01  
EURO II 0،491 

F 

G 

 ABS ،EBD ،EBA 34/9 EURO III 0،911 F هیدرولیک دنده دستی K4M 4 0،835 9111@008 8 0911مگان

 F4R177 4 0،335 8811@099 2111مگان

 دنده دستی 8

 اتوماتیک
 ABS ،EBD ،EBA هیدرولیک

20/5 

53/7 
EURO III 0،971 

E 

D 

 MR20DE 4 0،377 8211@093 Xtronic CVT 9 2قشقایی
تقویت شده 

4الکتریکی
 

ABS ،EBD 99/3 - 0،4778 out 

  VQ25DE-V6 9 2،439 9111@2/052 Xtronic CVT تینا
تقویت شده 

 9هیدرولیک
ABS ،EBD 44/3 - 0،8997 F 

ایپاس  

 (زیمنس)پراید صبا 
 

53/9 * معمولی دنده دستی 8 99@8111 0،929 4  - - F 

 (زیمنس)پراید نسیم 
 

88/9 * معمولی دنده دستی 8 99@8111 0،929 4  - - F 

 پراید صبا دوگانه سوز
 

 * معمولی دنده دستی 8 99@8111 0،929 4
† 00/7  - - - 

                                                           
 .تولید کرده است( سوزسوز و تکدوگانه)مونتاژ پراید  241،329و  31وی تندر رخود 85،575تعداد  0931خودرو در سال سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع، شرکت پارسطبق آمار دفتر صنایع ماشین -0

 .دنده دستی است 9نوع گیربکس این خودرو قابل تبدیل به -2
3-Continuously Variable Transmission 

 حساس به سرعت -4

 .باشد می kg 0،258دیفرانسیل  وزن خودروی تک. این وزن مربوط به خودروی دو دیفرانسیل است -8

 حساس به سرعت -9

 .باشد می kg 0،820 برابر 250XL-V6وزن مدل . است  250XV-V6این وزن مربوط به مدل  -7

mailto:4200@152
mailto:4200@152
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 ایپاس

99/9 * معمولی دنده دستی M13NI 4 0،929 8111@9228 8 (زیمنس)040پراید    - 581 E 

 092سایپا 
 

39/9 * معمولی دنده دستی 8 9228@8111 0،929 4  
 

311 F 

 F 0،141 - 34/9 * هیدرولیک دنده دستی 8 37@8811 0،439 4 - ریو

 ABS 09/7 - 0،127 F هیدرولیک دنده دستی 8 51@8911 0،437 4 - تیبا

 خودرو

 سازان

 راین

 A.F.T 4 0،378 9111@041 هیوندای آوانته
 دنده دستی 8

 اتوماتیک
 ABS ،EBD هیدرولیک

94/7  
13/5  

EURO IV 0،251 
D 
D 

 A.F.T 4 0،833 8511@018 0911هیوندای ورنا 
 دنده دستی 8

 اتوماتیک
 ABS ،EBD هیدرولیک

79/9  
94/7  

EURO III 0،101 
E 

F 

 کرمان

 موتور

ABS ،EBD 73/7 هیدرولیک دنده دستی LF481Q3 4 0،857 9111@019 8 821لیفان   EURO III 0،088 G 

ABS ،EBD 30/7 هیدرولیک دنده دستی LF7162B 4 0،839 9111@009  8 921لیفان   EURO III 0،888 G 

 گروه

 بهمن

 ABS ،EBD 59/7 EURO IV 0،941 E هیدرولیک اتوماتیک LFX 4 0،333 9811@045 0 9مزدا 

 ABS ،EBD 72/9 EURO IV 0،188 F هیدرولیک اتوماتیک ZY 4 0،435 9111@012 2مزدا

08/01 * معمولی دنده دستی B2000i 4 0،335 8111@38 8 تک کابین وانت مزدا  EURO II 0،281 Out 

 EURO II 0،991 G 92/01 * معمولی دنده دستی B2000i 4 0،335 8111@38 8 وانت مزدا دو کابین

 MITSUBISHI وانت دوکابین کاپرا
4G69S4N 

 ABS ،EBD 72/00 - 0،7912 G هیدرولیک دنده دستی 8 027@8282 2،975 4

مرتب 

 خودرو

 وانت پاژن
  GLD3000 

 EURO II 0،943 Out 40/09 * هیدرولیک دنده دستی 8 090@8111 2،372 9 -

                                                           
 .دار و دو تیپ هاچ بک تولید شده استاین خودرو در سه تیپ مختلف صندوق -0

 .اطالعات مصرف سوخت هم مربوط به خودروی دو دیفرانسیل است. باشد می kg 0921 خودروی تک دیفرانسیل وزن .دیفرانسیل است این وزن مربوط به خودروی دو -2
 

mailto:4800@137
mailto:4800@137
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 دیار

 خودرو
 ABS ،EBD - - 0،991 Out هیدرولیک دنده دستی CC1021PS05 4 2،911 2911@001 9 دییر

 زامیاد

 وانت شوکا 
Z24 LXB 

Z24I 4 2،953 
 011@4511بنزینی

† * هیدرولیک دنده دستی 8 99/04  EURO II 0،911 - 
 31@4511گازسوز

 Z24I 4 2،411 انژکتوری عادینیسان 
 011@4511بنزینی

47/09 * معمولی دنده دستی 8  EURO II 0،511 Out 
 31@4511گازسوز

 Z24I 4 2،411 کاربراتوری عادینیسان 
 011@4511بنزینی

47/09 * معمولی دنده دستی 8  EURO II 0،511 Out 
 31@4511گازسوز

 - EURO III 0،091 - * معمولی دنده دستی 8CRZ 4 2،511 9911@39 8 نیسان دیزل عادی

 
A3613 

8140.43S 

(C.R.) 
 - ABS - EURO III 2،411 هیدرولیک دنده دستی 9 027@9911 2،511 4

مدیران 

 خودرو

MVM110 MT-0.8 9 502 9111@80 8  دنده دستی ABS 28/9 هیدرولیک   EURO III 551 Out 

MVM110 AMT-1.1 4 0،159 9111@95 هیدرولیک اتوماتیک ABS 20/7  EURO III 311 Out 

MVMX33 - 4 0،370 8781@093 8 هیدرولیک دنده دستی ABS ،EBD - EURO III 0،978  

MVM530 - 4 0،370 8781@093 8هیدرولیک دنده دستی ABS ،EBD 13/5  EURO III 0،231 E 

 
MVM315H - 4 0،437 8781@013 8هیدرولیک دنده دستی ABS - - 0،278 - 

 خودرو

 سازان

 بم

دنده دستیDA468Q 4 0،178 9111@97 8 لوبو ABS 93/9 هیدرولیک   - 538 Out 

 [295] :منبع                

 



 

 5فصل 

 وسایل نقلیه سنگین

 

 خالصه آمار

 25/39 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 0931ها، سال  ها و کشنده برآورد مصرف سوخت کامیون :5-1جدول 

 91/6 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 0931ها، سال  برآورد مصرف سوخت کامیونت

 33/01 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 0931گاز سوز، سال  نفت هاي بوس ها و مینی برآورد مصرف سوخت اتوبوس :5-2جدول 

 9،6,1 (دستگاه) 0931بوس، سال  تولید مینی :5-3جدول 

 5،212 (دستگاه) 0931تولید اتوبوس، سال  

 01,،,0 (دستگاه) 0931تولید کامیونت، سال  

 01،330 (دستگاه) 0931تولید کامیون، سال  

 9،262 (دستگاه) 0931تولید کشنده، سال  

 91،521 (دستگاه) 0931شهري اتوبوس، سال  برآورد ناوگان درون :5-4جدول 

 01،911 (دستگاه) 0931شهري اتوبوس، سال  ناوگان برون 



 مقدمه

هواي   در فاصوله سوال  . تعداد و ترکیب ناوگان وسايل نقلیه سنگین بر رشد و توسعه اقتصادي کشوور تثيیرگورار اسوت   

درصود و   99/1گازسوز کشور به ترتیب از متوسو  رشود سوا نه     هاي نفت ها و کشنده تعداد کامیون، 0931تا  0991

 سوا نه از متوسو  رشود   نیو    گازسووز   هاي نفوت  تعداد کامیونت ،اند و در طی اين مدت درصد برخوردار بوده 56/05

 بوا  در همین بازه زموانی بوه ترتیوب    گازسوز هاي نفت بوس ها و مینی تعداد اتوبوس .درصد برخوردار بوده است 66/09

مصورفی وسوايل نقلیوه     CNGگواز و    می ان نفت .استاف ايش يافته  ،متوس  رشد سا نهدرصد  96/0درصد و  56/9

 .میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است ,/21و  90/006به ترتیب  0931سنگین کشور در سال 

اي کوه   اند بوه گونوه   مسافري کشور را وسايل نقلیه گازسوز تشکیل دادهاز اوايل دهه هشتاد، بخشی از ناوگان سنگین 

 همچنوین . رسیده اسوت  0931دستگاه در سال  2،311به  0990دستگاه در سال  002هاي گازسوز از  تعداد اتوبوس

اين اف ايش پیدا کرده که  0996دستگاه در سال  ,91به  0995دستگاه در سال  52هاي گازسوز از  بوس تعداد مینی

 .تغییري نداشته است 0931تعداد تا سال 

. دسوتگاه اسوت   01,،,0هوا بوه میو ان     بیشترين می ان تولید خودروهاي سنگین مربوط به کامیونوت  0931در سال 

 .بوده استدستگاه  03,،5 با تعدادها  مربوط به کشندهدر همین سال بیشترين واردات خودروهاي سنگین 

شوهري در کشوور و    شهري و سطح فعالیوت خودروهواي سونگین بورون     شهري و برون درونتعداد خودروهاي سنگین 

اي کشور از ساير موضوعاتی اسوت کوه در    هاي حامل کا هاي وارداتی و صادراتی از مرزهاي جاده می ان تردد کامیون

 .اين فصل به آنها پرداخته شده است

. اند در ادامه جداول فصل آورده شده است د شدهتولی 0931مشخصات فنی خودروهاي سنگین کشور که در سال 

 وEURO II  شود به ج  موارد محدود اکثر اين خودروها داراي استاندارد آ يندگی همانطور که مالحظه می

 EURO IIIباشند می . 

شهري، خودروهاي باري داراي بارنامه و خودروهاي مسافري داراي صورت   زم به ذکر است که در ناوگان برون

 .اند وضعیت مسافر مد نظر قرار گرفته



 

 5 -1جدول 
 1331تا  1331سال  ،موجود در کشور گاز سوز های نفت و کامیونت  کشنده،  کامیون ، مصرف سوخت و پیمایشتعدادبرآورد 

 سال

 گاز سوز نفت کشنده  گاز سوز نفت کامیون

 تعداد

 (دستگاه)

 گاز  نفتمصرف 

 (میلیون لیتر)

گاز  نفتمصرف 

میلیون بشکه )

 (معادل نفت خام

 پیمایش

 (میلیون کیلومتر)
 

 تعداد

 (دستگاه)

 گاز  نفتمصرف 

 (میلیون لیتر)

گاز  نفتمصرف 

میلیون بشکه )

 (معادل نفت خام

 پیمایش

 (میلیون کیلومتر)

1331 029،991 21/6990 03/,5 29/03209  21،392 32/,051 ,3/52 11/3990 

1331 023،159 56/1505 2,/,, ,2/51616  2,،399 29/,296 15/59 91/01901 

1332 069،619 ,1/1519 35/,, 92/51190  22،359 61/,251 35/51 19/0151, 

1333 011،151 19/1569 93/,, 90/51161  11،911 21/2526 ,6/95 61/003,6 

1334 096،,02 93/15,0 15/,, 63/51693  99،939 91/6590 13/99 92/0,512 

1335 033،,9, 0,/1161 61/,9 9,/51010  019،955 91/6620 19/,0 93/02001 

1331 550،0,, 61/109, 16/,, 16/5199,  002،065 21/6129 1,/,0 55/02961 

1331 5,5،610 23/1611 ,5/,1 39/50392  059،,11 35/1993 6,/,2 59/06132 

1333 562،1,, 95/1,16 09/,6 99/50965  099،129 25/1162 6,/,9 33/06121 

1333 596،301 19/9105 ,9/,3 20/55930  0,3،999 53/1299 91/,6 05/015,6 

1331 905،913 20/9501 10/21 60/59,29  060،359 11/11,0 90/,1 39/0123, 

 (درصد) ساالنهشد متوسط ر

1331-1331 99/1 96/0 96/0 96/0 0   56/05 ,3/6 ,3/6 ,3/6 0  

                                                           
 .يکسان استسوخت پیمايش و مصرف  سا نهبه همین دلیل متوس  رشد  گاز مصرفی هر نوع خودرو متناسب فرض شده است در اين جدول می ان پیمايش و نفت 0-



 

 

 5 -1ادامه جدول 

 سال

 گاز سوز نفت کامیونت

 تعداد

 (دستگاه)

 گاز  نفتمصرف 

 (میلیون لیتر)

میلیون )گاز  نفتمصرف 

 (بشکه معادل نفت خام

 پیمایش

 (میلیون کیلومتر)

1331 96،119 09/203 50/9 22/5195 

1331 93،203 33/269 20/9 61/533, 

1332 ,,،523 93/65, 96/9 59/9596 

1333 25،119 36/691 52/, 95/9651 

1334 65،90, ,2/169 12/, ,3/,1,, 

1335 19،290 19/956 00/2 51/,920 

1331 91،116 53/939 22/2 9,/,151 

1331 33،316 ,,/0119 51/6 52/2590 

1333 005،299 69/0112 50/6 11/2535 

1333 002،209 1,/015, 95/6 11/2993 

1331 095،121 99/0010 91/6 01/2133 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1331-1331 66/09 95/1 95/1 95/10 

  [029] ،[61] :منبع        
 

 5-1نمودار 

 ،کشورموجود در  گاز سوز نفت های کامیون و کشندهکامیونت، برآورد تعداد و مصرف سوخت 

 1331تا  1331سال  

 

                                                           
سوخت پیمايش و مصرف  سا نهبه همین دلیل متوس  رشد  استها متناسب فرض شده گاز مصرفی کامیونت در اين جدول می ان پیمايش و نفت 0-

 .يکسان است
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 مصرف سوخت کامیونت مصرف سوخت کامیون مصرف سوخت کشنده

 تعداد کامیونت تعداد کامیون تعداد کشنده



 

 

 5 -2جدول 

 1331تا  1331سال  ،1موجود در کشور  های بوس و مینی ها اتوبوسبرآورد تعداد، مصرف سوخت و پیمایش 

 سال

 2گازسوز ناوگان    گازسوز بوس نفت مینی  گازسوز اتوبوس نفت

 تعداد
 (دستگاه)

 گاز  مصرف نفت
 (میلیون لیتر)

 گاز  مصرف نفت
 میلیون بشکه)

 (معادل نفت خام 

 پیمایش
 (میلیون کیلومتر)

 
 تعداد

 (دستگاه)
 گاز  مصرف نفت

 (میلیون لیتر)

 گاز  مصرف نفت
 میلیون بشکه )

 (معادل نفت خام

 پیمایش
 (میلیون کیلومتر)

 
 اتوبوس

 (دستگاه)
 

 مینی بوس
 (دستگاه)

 CNGمصرف 

 میلیون بشکه )
 (معادل نفت خام

1331 92،665 09/0159 95/6 29/9911  19،920 11/0,15 66/9 69/29,0  -  - - 

1331 96،106 96/0115 65/6 59/9,23  13،336 32/0,,1 3,/9 00/6199  002  - - 

1332 91،,16 ,3/0115 65/6 6,/9,23  91،313 09/0,96 91/9 01/239,  110  52 - 

1333 99،919 90/010, 51/6 61/9519  90،511 60/0991 55/9 51/22,,  0،1,,  009 - 

1334 91،593 99/395 16/2 0,/9113  99،916 ,3/0530 39/1 55/2990  5،,99  091 - 

1335 91،9,0 ,9/965 99/2 03/5195  99،965 ,1/0011 51/1 09/,316  ,،159  919 10/1 

1331 ,9،099 51/936 2,/2 51/5930  92،610 19/0019 90/6 06/,236  ,،610  91, 21/0 

1331 ,2،13, 1,/399 16/2 13/9113  99،0,0 35/0005 91/6 02/,691  ,،301  91, ,,/0 

1333 ,9،595 35/919 ,1/2 19/5903  93،610 99/0116 55/6 9,/,032  2،653  91, 20/9 

1333 ,3،165 31/93, 29/2 11/5996  93،551 9,/33, 0,/6 11/,0,9  2،192  91, 2,/, 

1331 ,3،09, 66/990 0,/2 11/5695  31،560 90/3,6 92/2 19/93,2  2،311  91, 21/, 

  (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1331-1331 56/9 12/5- 12/5- 12/5- 9   96/0 92/9- 92/9- 92/9- 9   30/2, ,  62/96 2 61/,,6 

 [596] ، [060] ، [029] ،[61] :منبع

                                                           
 .که در اين جدول ارائه نشده است د بودهسوز موجو بوس بن ين دستگاه  مینی 65,و  ,9,سوز و  همچنین  دستگاه اتوبوس بن ين 3و  01به ترتیب تعداد  0931و  0993هاي  سالبر اساس اطالعات کارت سوخت در  -0

 .گرديده است برآوردهاي گازسوز  بوس و مینی وگان با محاسبه تولید تجمعی اتوبوسنا -5

 .يکسان است سوخت پیمايش و مصرف سا نهبه همین دلیل متوس  رشد  در اين جدول می ان پیمايش و نفت گاز مصرفی هر نوع خودرو متناسب فرض شده است -9

 .محاسبه شده است 0931تا  0990 سا نه از سالمتوس  رشد  -,

 .محاسبه شده است 0931تا  0995 سا نه از سالمتوس  رشد  -2

 .محاسبه شده است 0931تا  0992 سا نه از سالمتوس  رشد  - 6



 

 

 

 5-2نمودار 

 1331تا  1331سال ، کشورسوز موجود در گاز نفتهای  بوس اتوبوس و مینیبرآورد تعداد و مصرف سوخت 

 

 

 5-3نمودار 

 1331سال  ،ای جادهگاز  مصرف نفتانواع خودرو از سهم برآورد 
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 تعداد مینی بوس تعداد اتوبوس مصرف سوخت مینی بوس مصرف سوخت اتوبوس

41.11% 

43.60% 

5.85% 

4.42% 

5.03% 

کشنده  کامیون     مینی بوس اتوبوس کامیونت 



 

 

 5-3جدول 

 1331تا  1331در کشور، سال آمار تولید و واردات خودروهای سنگین 

 سال
 1سایر  (دستگاه)کشنده   (دستگاه) کامیون  (دستگاه)کامیونت   (دستگاه) اتوبوس  (دستگاه)بوس  مینی

 رداتوا تولید  واردات تولید واردات تولید واردات تولید واردات تولید واردات تولید

1331 0،015 -  0،,29 -  325 -  ,،,62 -  356 -  - - 

1331 0،199 -  9،361 -  0،230 -  2،221 -  1 -  - - 

1332 2,2 -  ,،931 -  0،695 -  05،995 -  539 -  - - 

1333 0،105 09  ,،995 9,   1،,39 2,   50،931 096   0،293 ,19   - 0،602  

1334 0،01, 09  5،936 59  3،092 ,2  55،1,1 0،,13  0،055 5،336  - 5،931 

1335 0،1,0 015  ,،01, ,36  01،152 9  9،009 921  ,29 0،039  - 0،361 

1331 5،510 5،520  ,،596 091  09،,19 09  2،039 0،,26  1,, 033  - 0،61, 

1331 5،9,1 691  9،926 520  59،101 09  1،223 360  0،630 01  - 531 

1333 9،665 533  9،006 13  03،021 ,3  1،,60 0،061  9،322 5،,02  - 5،601 

1333 9،999 029  9،190 2,  50،119 06  9،021 0،016  6،513 9،052  - 0،661 

1331 9،6,1 023  5،212 910  0,،,01 09  01،330 215  9،262 5،,03  - 0،519 

  (درصد) ساالنهمتوسط رشد   

1331-1331 63/05 20/965  26/2 22/96 5  59/90 25/0,- 5  ,9/3 5,/02 5  30/5, 09/53 5  - 53/9- 5 

  [596] ، [060] ، [029] ،[026] :منبع

  

                                                           
 .است... ساز، جريقیل و آتش نشانی، بتن مانندخودروهاي سنگین  ديگري ازشامل انواع  0-

 .محاسبه شده است 0931تا  0999 سا نه از سالمتوس  رشد  -5



 

 

 

 5-4جدول 

 1331تا  1331سال کشور، شهری  برونخودروهای سنگین و سطح فعالیت شهری  برونو شهری  درونخودروهای سنگین  تعدادبرآورد 

 سال

 شهری سطح فعالیت برون  (دستگاه) 2کل  (دستگاه) شهری برون  (دستگاه) 1شهری درون

  کشنده کامیون کامیونت بوس مینی اتوبوس  بوس مینی اتوبوس  بوس مینی اتوبوس
 میلیون

 کیلومتر -تن 

 میلیون

 کیلومتر -نفر 

1331 06،6,6 93،121  03،106 93،010  92،665 19،920 015،,13 02,،369 21،392  19،329 20،901 

1331 09،11, 93،663  09،121 ,1،951  96،990 13،336 092،613 061،113 2,،399  99،91, 25،515 

1332 50،251 93،162  06،151 ,0،593  99،5,1 90،11, 511،912 062،,19 22،359  33،30, 22،912 

1333 59،901 93،990  06،912 ,0،391  ,1،055 90،909 5,1،99, 019،31, 11،911  001،609 2,،113 

1334 59،935 11،919  00،992 09،111  93،111 99،,,9 535،619 099،930 99،939  006،993 2,،990 

1335 53،991 69،935  00،39, 02،519  ,0،96, 99،662 9,2،239 510،233 019،955  095،111 26،110 

1331 92،09, 69،290  05،222 01،93,  ,1،193 92،312 ,00،399 559،,93 002،065  0,5،3,5 61،011 

1331 91،6,1 61،291  09،16, 51،929  21،11, 99،,,2 ,63،592 5,2،5,, 059،,11  025،336 69،692 

1333 ,9،910 12،102  01،161 0,،361  29،960 93،312 259،911 569،265 099،129  023،90, 6,،191 

1333 99،369 29،612  06،2,, 90،999  22،211 31،119 2,5،296 593،325 0,3،999  019،399 23،935 

1331 91،521 21،391  01،911 99،1,1  22،121 30،151 2,9،,99 90,،531 060،359  019،613 29،,11 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1331-1331 93/9 92/9  66/1- 61/0-  ,,/, ,2/0 01/05 99/1 56/05  20/9 51/0 

  [029] ،[011-001] ،[99-93] :منبع
  

                                                           
 .حاصل شده است ها بوس و مینی ها از کل ناوگان اتوبوس تحت نظارت وزارت راه و شهرسازيشهري  هاي برون بوس و مینی شهري ذکر شده از طريق کسر نمودن آمار اتوبوس هاي درون بوس و مینی  تعداد اتوبوس -0

 .موجود استسوز نی   بوس، کامیونت و کامیون بن ين اتوبوس، مینی 0931و  0993 هاي کارت سوخت در سال اطالعاتبر اساس . سوز و گازسوز است سوز، بن ينگاز  اين آمار شامل کلیه خودروهاي سنگین اعم از نفت 5-



 

 

 5-5جدول 

 1331تا  1331سال کشور،  ای های حامل کاالهای وارداتی و صادراتی از مرزهای جاده تردد کامیون

 سال
 صادرات  واردات

 (تن)کاالی حمل شده  تعداد سفر کامیون  (تن)کاالی حمل شده  تعداد سفر کامیون

1331 99،131 19,،023  65،159 0،569،121 

1331 2,،619 0،109،6,9  6,،2,2 0،565،123 

1332 69،60, 0،090،196  15،396 0،,9,،,12 

1333 16،362 0،993،399  9,،396 0،195،932 

1334 69،015 0،91,،,09  93،1,1 0،9,5،106 

1335 15،132 0،,13،21,  019،313 5،551،269 

1331 36،032 0،906،912  026،631 9،131،,21 

1331 01,،,29 5،101،691  021،90, 9،013،,55 

1333 055،292 5،,,3،910  511،321 ,،169،265 

1333 051،6,3 5،210،19,  5,2،160 2،119،10, 

1331 002،555 5،501،269  520،9,6 2،631،111 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1331-1331 21/00 63/00  93/0, 50/06 

 [011-001] ،[99-93] :منبع
  



 

 

 5-1جدول 

 1331، سال مشخصات خودروهای سنگین تولید داخل

                                                           
 .هاي سازنده ارائه شده است مصرف سوخت بر اساس اطالعات شرکت -0

 .باشد رو با سرنشین و بار میوزن خود حداکثر، (Gross Vehicle Weight) وزن ناخالص خودرو -5

 کارخانه

 سازنده
 مدل موتور نام خودرو نوع خودرو

 تعداد و آرایش

 سیلندر

 حجم موتور

 (لیتر)

 حداکثرقدرت

 اسب  بخار

 (دور در دقیقه)

 حداکثر گشتاور

 نیوتون متر

 (دور در دقیقه)

 استاندارد

 آالیندگی

 مصرف

1سوخت
 

 وزن

 2ناخالص
(kg) 
 

 ارس

 خودرو

 03،211 کیلومتر 011لیتر در  91تا EURO II 52 0061( 0011-0611) 531( 5511) 156/3 سیلندر خطی AMICO M1929 - 6 کامیون

0921( 0111-0611) 901( 5511) 156/3 سیلندر خطی AMICO M2631 - 6 کامیون  EURO II 52 56،111 کیلومتر 011در  لیتر 91تا 

 EURO II - ,،211 551 35 110/5 سیلندر خطی AMICO M4.5 - 6 کامیونت

 ایران

 خودرو

 دیزل

 EURO II - 2،211 ,53 (5111) 009( 5311) 311/9 سیلندر خطی , Hyundai CHORUS  D4DB-d کامیونت

 BENZ کمپرسی کامیون
WHL/LK1924/40 

OM-355 6  951(0,11) 559 (5511) 291/00 خطیسیلندر EURO II 562 03،111 گرم بر کیلو وات ساعت 

 BENZ کمپرسی  کامیون
WHL/LK2624 

OM-355 6  951 (0,11) 559 (5511) 291/00 خطیسیلندر EURO II 562 56،111 گرم بر کیلو وات ساعت 

 56،111 گرم بر کیلو وات ساعت EURO II 562 951 (0,11) 559 (5511) 291/00 خطیسیلندر  BENZ L2624 OM-355 6 کامیون باري

 03،111 گرم بر کیلو وات ساعت EURO II 562 951(0,11) 559 (5511) 291/00 خطیسیلندر  BENZ L1924 OM-355 6 کامیون باري

 EURO III - 95،111 0231( 0511-0211) 991(5111) 156/3 سیلندر خطی WD615.96C 6 سهند  CNHTC کامیون باري

 2،211 گرم بر کیلو وات ساعت EURO II 509 ,53( 5111) 009( 5311) 311/9 سیلندر خطی , Hyundai CHORUS D4DB مینی بوس

 رانیران
 EURO II - 09،111 5211 561 111/1 سیلندر VOLVO B7R  D7B 6 اتوبوس بین شهري

 EURO II - 09،111 01,1 991( 0311) ,/311 سیلندر VOLVO B9R  D9B 380 6 اتوبوس بین شهري



 

 

 5-1ادامه جدول 

                                                           
 .باشدکیلوگرم می 01،211کیلوگرم و وزن بر محور دوم و سوم  1،211 حداکثر وزن بر محور جلو 0-

 کارخانه
 سازنده

 مدل موتور نام خودرو نوع خودرو
 تعداد و آرایش

 سیلندر

 حجم موتور
 (لیتر)

 حداکثرقدرت
 اسب  بخار

 (دور در دقیقه)

 حداکثر گشتاور
 نیوتون متر

 (دور در دقیقه)

 استاندارد
 آالیندگی

 مصرف
 سوخت

 وزن
 ناخالص
(kg) 
 

 زامیاد

 56،111 گرم بر کیلو وات ساعت EURO III 551 321( 0521 -5011) 512( 5211) 991/2 سیلندر خطی IVECO-MLL180 F4AE0681A×C 6 کمپرسی 

 01،111 گرم بر کیلو وات ساعت EURO III 511 901( 0521) 5,1( 5111) 991/2 سیلندر خطی IVECO-MLC170 F4AE0681B×C 6 کمپرسی 

 99،111 - - 0011( 0311) 51,( 0311) 139/09 سیلندر خطی IVECO- L8210 H24E 720 MP 6 کامیون

 سایپا

 دیزل

 کشنده
FH13- 6×4  VOLVO 

 011،111 گرم بر کیلو وات ساعت EURO III 093 5511( 0121-0,11) 1,,( 0,11-0911) 911/05 سیلندر خطی D13A440 6 سقف کوتاه

 VOLVO  FH13 کشنده

ISHIFT D13A480 6 5,11(0121-0,11) 91,( 0,11-0911) 911/05 سیلندر خطی EURO III 093 26،111 گرم بر کیلو وات ساعت 

 T375-6×4 ISLe 375 30البرز  کشنده
CUMMINS 

 EURO III 0211(0011-0,11) 912( 5011) 311/9 سیلندر خطی 6
 گرم بر کیلو وات ساعت در  501

 دور در دقیقه 0111
,3،111 

 KT 420-6×4  Renault dciکاوه  کشنده

420-30 
 EURO III - 09،111 0911 51, 511/00 سیلندر خطی 6

  D375- 6×4 ISLe 375 30 کمپرسی
CUMMINS 

 EURO III 0211(0011-0,11) 912( 5011) 311/9 سیلندر خطی 6
گرم بر کیلو وات ساعت در  501

 دور در دقیقه 0111
95،111 

 T375-4×2 ISLe 375 30البرز  کشنده
CUMMINS 

 EURO III 0211(0011-0,11) 912( 5011) 311/9 سیلندر خطی 6
 گرم بر کیلو وات ساعت در  501

 دور در دقیقه 0111
,3،111 

عقاب 

 افشان

 EURO III - 09،111 0221( 0011-0911) 901( 0311) 911/9 سیلندر SCANIA (C9) 3112 DC-911 Scania  2 شهرياتوبوس 

شهري بین اتوبوس  SCANIA (C12) 4212 DC-1206 

Scania 
 EURO III - 09،111 5111( 0011-0911) 51,( 0311) 111/00 سیلندر 6

شهري بین اتوبوس  SCANIA (C12)مارال 

4212 

DC-1206 

Scania 
 EURO III - 09،111 5111( 0011-0911) 51,( 0311) 111/00 سیلندر 6

شهري بین اتوبوس  SCANIA LXمارال 

4212 

DC-1206 

Scania 
 EURO III - 52،1110 5111( 0011-0911) 51,( 0311) 111/05 سیلندر 6



 

 

 5-1ادامه جدول 

 کارخانه

 سازنده
 مدل موتور نام خودرو نوع خودرو

 تعداد و آرایش

 سیلندر

 حجم موتور

 (لیتر)

 حداکثرقدرت

 اسب  بخار

 (دور در دقیقه)

 حداکثر گشتاور

 نیوتون متر

 (دور در دقیقه)

 استاندارد

 آالیندگی

 مصرف

 سوخت

 وزن

 ناخالص
(kg) 
 

رخش خودرو 

 دیزل
 KAMAZ-6520 70.50-320 میکسر -کمپرسی

سیلندر 9

 خورجینی
161/00 951 0512 EURO II - 99،011 

کاریزان 

 خودرو

K106GL کامیونت 
0 Cummins 

EQB125-20 
 EURO II 01,( 0211) 052 - سیلندر خطی ,

 011لیتر در  05

 کیلومتر
6،211 

K219 کامیون 
5 Cummins 

EQB180-20 
 EURO II - 03،111 601( 0211) 091( 5211) - سیلندر خطی ,

یاوران 

 خودرو شرق
 MAN R07 D20 - 2/01 (,11) 53, - EURO IV - 09،111 اتوبوس 

 بهمنگروه 

 EURO II - 6،111 926( 0511-5011) 099( 5911) ,/120 سیلندر خطی , ISUZU NPR 4HE1-TC کامیونت

 EURO II - 9،111 926( 0511-5011) 099( 5911) ,/120 سیلندر خطی , ISUZU NQR 4HE1-TC میونتکا

 EURO II - 2،511   516( 5111) 32( 9,11) 110/5 سیلندر خطی , ISUZU NKR 4JBI-TC کامیونت

 EURO II - 6،111 922( 0511-5011) 099 ,/121 سیلندر خطی , ISUZU 4HE1-TCN بوس مینی

سپهر دیزل 

 کاوه

 EURO III - 91،091   09,5( 0511) 01,( 0311) 911/05 سیلندر خطی Hyundai HD500(4*2) 6 کشنده

 Hyundai Universe اتوبوس بین شهري
LHD (4*2) 

D6CB41 
 EURO III - 01،911   0632( 0511) 01,( 0311) 911/05 سیلندر خطی 6

 EURO III - 91،091   0269( 0511) 991( 0311) 911/05 سیلندر خطی Hyundai-D6CB3H HD270(6*4) 6 میکسر/ کمپرسی

 EURO III - 59،021   0269( 0511) 991( 0311) 911/05 سیلندر خطی Hyundai-HD260 HD260(6*4) 6 کامیون

 
  

                                                           
 خودرو ق وينتولید در کاري ان - 

 خودرو ساوهتولید در کاري ان -5



 

 

 5-1ادامه جدول 

  [599] ،[596] :منبع
 

 
 
 
 

 کارخانه

 سازنده
 مدل موتور نام خودرو نوع خودرو

 تعداد و آرایش

 سیلندر

 حجم موتور

 (لیتر)

 حداکثرقدرت

 اسب  بخار

 (دور در دقیقه)

 حداکثر گشتاور

 نیوتون متر

 (دور در دقیقه)

 استاندارد

 آالیندگی

 مصرف

 سوخت

 وزن

 ناخالص
(kg) 
 

 آریا دیزل موتور

رنو کراکس  کامیون
440(6×4)  

Renault DXi11 6 5111(0011-0,11) 1,,(0921) 910/01 سیلندر خطی EURO III - 92،111 

 EURO III - 56،111 0911(0011-0,11) 991(0911) 910/01 سیلندر خطی 6 - رنو پريمیوم کامیون

 آکیادویچ

 KLQ6129 Cummins lsle 300  111/3 (5011)911 (0611-0011)0521 EURO III - 09،111 اتوبوس شهري

 KLQ6608 بوس مینی
Iveco Sofim 

8140.43S 
 EURO III - 2،321 535(0911) 056(9611) 911/5 سیلندر خطی 2



 

 

 

 

 

 6فصل 

هاي مصرفي در بخش حمل و  سوختهاي  ويژگي

  هاي جايگزين و آمار مرتبط با سوخت نقل

 آمار خالصه

 11,،09 (دستگاه) 0931 سال ،LPG تعداد وسایل نقلیه با سوخت :6- 4جدول

 0،105،898 (دستگاه) 0931 سال ،(اي تولید كارخانه)CNG  سوختتعداد وسایل نقلیه با 

 229،,30 (دستگاه) 0931 سال ،(تبدیل كارگاهي)CNG  تعداد وسایل نقلیه با سوخت

 0،851 0931 سال ،CNG يها گاهیجا تعداد :6-6جدول 

 03 0931 لاس ،LPG يها گاهیجا تعداد

 ,/2 (Lit/100Km) 2100سال  در دنیا، خودروهاي بنزینيچرخه تركیبي كمترین مصرف سوخت  :6-7جدول 

 9/9 (Lit/100Km) 2100سال  در دنیا، گاز خودروهاي با سوخت نفت چرخه تركیبيكمترین مصرف سوخت  :6-8جدول 

 21،1,0 2100سال  دنیا،در  CNGهاي  تعداد جایگاه :6-01 جدول

 03,،119،,0 (دستگاه) 2100سال  دنیا،در  CNGتعداد خودروهاي با سوخت 

 19,،01 (هزار دستگاه) 2101سال  دنیا،در  LPGتعداد خودروهاي با سوخت  :6-04 جدول

 22،855 (هزار تن) 2101سال  دنیا،در  توسط خودروها LPGسوخت میزان مصرف 

 

 

  



 

 

 مقدمه
 در يادیز يهاتالش گاز، نفت و نیبنز تأمینمنابع  تیمحدود نیهمچن وهاي هوا  آالینده كاهش لزوم به توجه با ریاخ يها سال در

  یيهاسوخت با یيخودروها در این راستا و است گرفته صورت نیگزیجا يهاسوخت انواع از استفاده يبرا جهان

 . اند شده دیتول تهیسیالکتر و دروژنیه، CNG ،LPG  ،E85همچون

المللي و ملي  بخش حمل و نقل بر اساس استانداردهاي بینهاي مطرح در  در همین راستا در این فصل از كتاب، مشخصات سوخت

و  CNGهاي جایگزین  گاز و سوخت هاي بنزین، نفت اي كشور به تفکیك سوخت همچنین ناوگان وسایل نقلیه جاده. شود بررسي مي

LPG گردد ارائه مي . 

درصد  15/8درصد و  22/3سوز كشور به ترتیب گاز  تعداد خودروهاي بنزیني و نفت ساالنهمتوسط رشد  0931تا  0989هاي  در سال

 .درصد بوده است -31/22درصد و  55/85سوز به ترتیب LPGسوز و CNGناوگان  ساالنهو متوسط رشد 

 برداري شده هاي بهره درصد و تعداد جایگاه 01 بیش از 0931سوز از كل خودروهاي كشور در سال CNGسهم خودروهاي 

 .جایگاه بوده است 0،851 تعداد CNGعرضه 

دستگاه هزار  9،011در دنیا مربوط به پاكستان با  CNGرساني  هاي سوخت بیشترین تعداد خودروها و جایگاه 2100در سال 

سوز در میان سایر LPGدستگاه خودروي هزار  ,2،93با  2101در سال همچنین تركیه . باشد جایگاه مي 9،991خودروي گازسوز و 

توسط خودروها را   LPGهزارتن، بیشترین میزان مصرف  11,،,و كره با  بوده سوزLPGنقلیه   داراي بیشترین تعداد وسایل كشورها

سوز  LPGهزار تن و تعداد خودروهاي  22،855 توسط خودروها در دنیا LPGدر همین سال میزان مصرف . است  در جهان دارا بوده

 .هزار دستگاه گزارش شده است 19,،01

  



 

 

 

 المللي بين و مراجع ها بر اساس استانداردها سوخت مشخصات -0-6
 

 6-0-0جدول 

  BS EN 228:2008 بر اساس استاندارد Euro V آاليندگي معادل استاندارد  بدون سربهاي بنزين  ويژگي

  [1,] :منبع

  

                                                           
، ارزش حرارتي بااالي  (afdc)هاي جایگزین آمریکا  موجود در پایگاه اطالعاتي سوختاین استاندارد ارزش حرارتي را بیان نکرده است ولي بر اساس اطالعات  -0

 .باشد مي 95/92 (MJ/l)و ارزش حرارتي پایین آن  ,55/9 (MJ/l)بنزین 

 واحد مشخصات
 حدود 

 روش آزمون
 حداکثر حداقل

 31 - EN ISO 5164 - (RON) عدد اكتان تحقیقي

 81 - EN ISO 5163 -  (MON) اكتان موتوريعدد 
 mg/l - 1 EN 237 مقدار سرب 

C01 kg/m °چگالي در دماي 
3

 121 111 EN ISO 3675 
EN ISO 12185 

 - mg/kg مقدار گوگرد 

11  

 (90/02/2118تا )

EN ISO 20846 
EN ISO 20847  
EN ISO 20884 

01 EN ISO 20846 
EN ISO 20884 

 EN ISO 7536 - 951 دقیقه داسیونسیپایداري اك
 mg/100ml - 1 EN ISO 6246 مقدار صمغ

 EN ISO 2160 دسته اول - (C11 °ساعت در دماي  9پس از )خوردگي نوار مس 
 بررسي چشمي شفاف و براق   خصوصیت ظاهري

 v/v  - EN 14517 % مقدار هيدرو کربن

EN 15553 

 08   ها اولفین     
 

 91   ها آروماتیك     

 v/v  0 % مقدار بنزن
EN 238 

EN 12177 

EN 14517 

 m/m  1/2 % مقدار اكسیژن
EN 1601 

EN 13132 

EN 14517 

   v/v % دار مقدار ترکيبات اکسيژن
EN 1601 

EN 13132 

EN 14517 
  9   (عوامل پایداركننده باید افزوده شوند)متانول      

  1   (افزودن عوامل پایداركننده ممکن است ضروري باشد)اتانول      

  01   ایزوپروپیل الکل     

  01   ایزوبوتیل الکل     

  1   ترشري بوتیل الکل     

  01   اتم كربن یا بیشتر 1اترهایي با      

  01   دار سایر مواد اكسیژن     



 

 

 6-0-2جدول 

 BS EN 590:2009 بر اساس استاندارد  Euro V آاليندگي معادل استاندارد  گاز نفتهاي  ويژگي

 [3,] :منبع    

                                                           
، ارزش حرارتي باالي (afdc)هاي جایگزین آمریکا  این استاندارد ارزش حرارتي را بیان نکرده است ولي بر اساس اطالعات موجود در پایگاه اطالعاتي سوخت -0

 .باشد مي 81/91 (MJ/l)و ارزش حرارتي پایین آن  23/98 (MJ/l)گاز  نفت

 واحد مشخصات
 حدود 

 روش آزمون
 حداکثر حداقل

  EN ISO 5165 - 10 - عدد ستان

EN 15195 
  EN 4264 - 5, - اندیس ستان

C01 kg/m °چگالي در دماي 
3

 821 8,1 EN ISO 3675 
EN ISO 12185 

 m/m % - 00 EN 12916 اي هاي آروماتیك چند حلقه هیدروكربن

  mg/kg مقدار گوگرد

11  

تا )

90/02/2118) 

EN ISO 20846 
EN ISO 20847  

EN ISO 20884 

01 EN ISO 20846 
EN ISO 20884 

 EN ISO 2719 - 11باالي  C  نقطه اشتعال

 m/m % - 9/1 EN ISO 10370 (باقیمانده تقطیر در ده درصد )باقیمانده كربن 

 m/m % - 10/1 EN ISO 6245 مقدار خاكستر

 mg/kg - 211 EN ISO 12937 مقدار آب

 mg/kg - 2, EN ISO 12662 كل آلودگي

 EN ISO 2160 دسته اول - (C11 °ساعت در دماي  9پس از )خوردگي نوار مس 
 v/v - 1 EN 14078 % (FAME)چرب  مقدار متیل استر اسید

 پایداري اكسیداسیون
g/m

3 - 21 EN ISO 12205 

h 21 - EN 15751 

  ایجاد شده كنندگي، قطر خراش روان

 C51 °  در دماي
mµ - ,51 EN ISO 

12156-1 

C,1  mm °گرانروي در دماي 
2
/s 2 1/, EN ISO 3104 

 EN ISO 3405    تقطير

  <C211 % v/v - 56 °مقدار بازیافت در      

  - C 911 % v/v 81مقدار بازیافت در      

  C  - 951 درصد بازیافت 31ماي د     



 

 

 

 6-0-3جدول 

 BS EN 15403:2008بر اساس استاندارد  (CNG)سوخت خودرو هاي گاز طبيعي فشرده به عنوان  ويژگي

 مقدار واحد مشخصات

MJ/m ارزش حرارتي
3 ,1- 91 

001 -091 - عدد اكتان  

1/1 كسر مولي مقدار متان، حداقل < 

0/1 كسر مولي مقدار اتان، حداكثر  

10/1 -2/1 كسر مولي  مقدار نیتروژن و دي اكسید كربن   

 [8,] :منبع                                  

 

 6-0-4جدول 

 EN 14214-08 بر اساس استاندارد  هاي بيوديزل ويژگي

 واحد حدود کد استاندارد مشخصات

 EN 14103 1/35 (m/m%) حداقل ،محتوي استر

C 01 EN ISO 3675, 12185 311-851 kg/m چگالي
3 

C ,1 EN ISO 3104 1-1/9 mm در گرانروي
2
/s 

 EN ISO 3679 حداقل، نقطه اشتعال
EN ISO 2719 

010 C 

 EN ISO 20846 حداكثر ،سولفور مقدار
EN ISO 20884 

01 mg/kg 

 EN ISO 10370 9/1 (m/m%) حداكثر ،(تقطیر %01 در باقیمانده)باقیمانده كربن 

 - EN ISO 5165 10 حداقل، عدد ستان

 ISO 3987 12/1 (m/m%) حداكثر، خاكستر سولفاتهمقدار 

 EN ISO 12937 111 mg/kg حداكثر، آب مقدار
 EN 12662 2, mg/kg حداكثر، ناخالصي كل

 - دسته اول C 11 EN ISO 2160 ساعت در 9پس از خوردگي مس 

 EN 15751 حداقل، (C 001 دماي)پایداري اكسیداسیون 
EN 14112 

5 hr 

 EN 14104 1/1 mg KOH/g حداكثري، اسید عدد
 EN 14111 021 g iodine/100 g حداكثري، ید عدد

 EN 14103 02 (m/m%) حداكثراسید،  یكئل استر لینولیمت

 (%m/m) 0 - ، حداكثر(پیوند دوگانه ,بیش از با )هاي اشباع نشده  متیل استر با حلقه

 EN 14110 2/1 (m/m%) ، حداكثرمتانول مقدار

 EN 14105 8/1 (m/m%) ، حداكثرمونوگلیسرید مقدار

 EN 14105 2/1 (m/m%) ، حداكثردي گلیسرید مقدار

 EN 14105 2/1 (m/m%) ، حداكثرتري گلیسرید مقدار

 EN 14105, EN 14106 2/1 (m/m%) ، حداكثرگلیسرین آزاد

 EN 14105 21/1 (m/m%) ، حداكثرگلیسرین كل

 ، حداكثر(Na+K) 0فلزات گروه 
 حداكثر، (Ca+Mg) 2فلزات گروه 

EN 14108, EN 14109 
EN 14538 

1 mg/kg 

 EN 14107 , mg/kg ، حداكثرمحتواي فسفر

 [5,] :منبع



 

 

 6-0-5جدول 

 هاي اتانول و پروپان ويژگي

 پروپان اتانول مشخصات

 C2H5OH C3H8 فرمول شیمیایي

 گاز فشرده مایع حالت فیزیکي

 ,,/0 5,/11 وزن مولکولي

   (درصد وزني)ترکيب 
 82 2/12 كربن     
 08 0/09 هیدروژن     
-  ,1/9 اكسیژن     

 منبع اصلي سوخت
ذرت، حبوبات یا 
 پسماند كشاورزي

 منابع زیرزمیني

 13,/1 118/1 ( C 5/01C /5/01)  سنگیني ویژه

 C 5/01 132/1 10/1در( Kg/l)چگالي 

- 8/11 2/,2 (C)نقطه جوش 

- 1/00, -1/081 ( C)نقطه انجماد 

 8/,22 1/,11 (C)دماي احتراق خودبخود 

 C 8/91 9/2 218در Reid (psi ) فشار بخار

 011 001 عدد اكتان

 - 1 -,1 عدد ستان

 28/20 ,8/29 (MJ/l)ارزش حرارتي باال 

 15/29 ,8/21 (MJ/l)ارزش حرارتي پایین 

  [219] ،[211] :منبع                                                     

                                                           
  .باشد هوا مي ،این ماده مرجع براي جامدات و مایعات، آب و براي گازها .سنگیني ویژه، نسبت چگالي یك ماده به چگالي یك ماده مرجع است  -0



 

 ها بر اساس استانداردهاي ملي سوختمشخصات  -2-6 
 

 6-2-0جدول 

  4014ISIRI: 0387بر اساس استاندارد  هاي بنزين موتورهاي درون سوز ويژگي

 

 [10] :منبع                       

                                                           
  (تجدیدپذیري= R. )شود در نظر گرفته ميباالتر از صفر  R2براي تثبیت كمترین مقدار، حداقل اختالف . مقادیر ارائه شده در جدول مقادیرحقیقي هستند -0

با توجه به تنوع خودروهاي موجود در بازار، باید هماهنگي الزم باین  . )باشد ، قابل تولید و عرضه مي80و عدد اكتان موتوري  30با عدد اكتان تحقیقي  بنزین -2

د نیااز از بنازین   هااي ماور   ، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملي استاندارد در خصوص تأمین بازار باه نسابت  تجارت و معدن ،صنعت وزارتوزارت نفت، 

 .(انجام شود 31و  30موتور با اعداد اكتان تحقیقي 

 مهر 01فروردین تا  01از  -9

 فروردین ,0تا  مهر 05از  -,

 .آورده شده است، باشند (تجدید نظر اول) ,31, شمارهملي  استاندارد 9-2ها یا اترهاي دیگر باید با نقطه جوش نهایي كمتر از آنچه در بند  منوالکل -1

 مشخصات
 0حدود قابل قبول

 حداکثر حداقل

-    31  (RON) عدد اكتان تحقیقي

-  81  ( MON) عدد اكتان موتوري

 (:kPa)فشار بخار 

   دوره گرم     

,دوره سرد     
 

 

 -

 -

 

51 

11 

 :تقطير

 C  -نقطه جوش ابتدایي     

 v/v % -درجه سلسیوس 011درصد تبخیر شده در دماي      

 v/v % -درجه سلسیوس 011درصد تبخیر شده در دماي      

 C  -نقطه جوش نهایي     

 

2, 

,5 

11 

031 

 

,1 

11 

81 

201 

 :ها هيدروکربن
 v/v % -ها لفینوا     

 v/v % -ها آروماتیك     

 v/v % -بنزن     

 

 -

 -

 -

 

08 

91 

0 

 m/m  -1/2 % -مقدار اكسیژن

 :دار مواد اکسيژن
 v/v % -(عوامل پایدار كننده باید افزوده شوند)متانول      

 v/v % -(تواند ضروري باشد ها مي افزودن پایدار كننده)اتانول      

 v/v % -ایزوپروپیل الکل     

 v/v % -ترشیو بوتیل الکل     

 v/v % -ایزوبوتیل الکل     

 v/v % -اتم كربن در مولکول یا بیشتر 1اترهاي شامل      

  v/v % -دار سایر مواد اكسیژن     

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 صفر

1 

01 

1 

01 

01 

011 

 mg/kg  -11 -مقدار گوگرد

 g/l  -111/1 -مقدار سرب



 

 

 6-2-2جدول 
 ISIRI 4013: 0387بر اساس استاندارد  گاز هاي نفت ويژگي

 واحد مشخصات
 شرايط سرد 

 فروردين 04مهر تا  06از 

 شرايط گرم

 مهر 05فروردين تا  05از  

 1/2 1/2 - ، حداكثرASTMرنگ 

C  01 9چگالي در دماي 
 kg/m 8,1- 821 8,1- 821 

 قابل قبول قابل قبول-  بو

 10 10-  عدد ستان، حداقل

 5, 5,-  شاخص ستان، حداقل

 m/m 00                                                            00 % ، حداكثر0اي هاي آروماتیك چند حلقه هیدروكربن

C  ,1 mmگرانروي در دماي 
2
/s 1/,-2 1/,-2 

 +C  1 -9 نقطه ابر، حداكثر

CFPP
- C  01 -1 ، حداكثر2

 mg/kg 11 11 ، حداكثر9مقدار گوگرد

 كنندگي، قطر خراش ایجاد شده در دماي روان

 C 51حداكثر ، 
mµ ,51 ,51 

 ساعت در دماي 9خوردگي نوار مس پس از 

 C 011حداكثر ، 
 0نمره  0نمره - 

 در ده درصد )كربن باقیمانده 

 ، حداكثر,(باقیمانده تقطیر
% m/m 91/1 91/1 

 mg/kg 211 211 مقدار آب، حداكثر

 ,mg/kg 2, 2 آلودگي كل، ذرات جامد، حداكثر

 m/m 10/1 10/1 % خاكستر، حداكثر

 11باالتر از  11باالتر از  C  اشتعال نقطه

                                                           
هااي آروماتیاك منهااي     عناوان مقادار كال هیادروكربن     اي باه  هااي آروماتیاك چندحلقاه    هیادروكربن  (تجدیاد نظار اول   -319,شماره )در این استاندارد  -0

قاادر نیسات    EN 12916اماا اساتاندارد   . گاردد  گیاري ماي   انادازه  EN 12916شاود كاه هار دو آنهاا مطاابا اساتاندارد        اي تعریف مي حلقه هاي تك آروماتیك
اي و مقادار اساتر اسایدهاي چارب را از یکادیگر تفکیاك كناد و در نتیجاه اساتر اساید چارب موجاود در ساوخت دیازل، مقادار                 هاي چندحلقاه  هیدروكربن
 .دهد اي را بیشتر نشان مي هاي آروماتیك چند حلقه هیدروكربن

 توانااد در محاادوده ذكااار شااده در جاادول باااا     گااااز مااي  فاات توجااه بااه تناااوع شاارایط آب و هااوایي در مناااطا مختلاااف كشااور، توزیااع ن       بااا   -2
 Cold filter plugging point (CFPP) متناسب با شرایط آب و هوایي هر منطقه، انجام شود. 
 .باشد روش مناسب رفع اختالف نمي EN 20847دست آمده اختالف وجود داشته باشد، استاندارد  در مواردي كه بین نتایج آزمون مقدار گوگرد به -9

اگار مقادار كاربن    . باشاد  ماي ( در صاورت اساتفاده  )براساس سوخت پیش از افزودن بهبود دهنده ساتان   0مقدار كربن باقیمانده داده شده در جدول شماره  -,
تركیبات نیتارات موجاود   كننده مقدار  عنوان یك روش تعیین باید به EN ISO 13759باقیمانده در سوخت توزیع شده در بازار بیش از حد مجاز باشد، استاندارد 

اساتفاده از  . اگر وجود بهبود دهنده ستان در سوخت اثبات شود، حد تعیین شده براي كربن باقیمانده فرآورده مورد آزمایش كااربرد نادارد  . كار رود در سوخت به
  .كند پیش از استفاده ماده افزودني، معاف نميدرصد وزني براي كربن باقیمانده  9/1مواد افزودني، تولیدكننده را از برآورده ساختن الزام حداكثر 



 

 

 

 6-2-2جدول ادامه 

 واحد مشخصات
 04مهر تا  06شرايط سرد از 

 فروردين

فروردين تا  05شرايط گرم از 

 مهر 05

    0تقطير

 v/v 51 51 % ، حداكثرC 211مقدار بازیافت در      

 v/v 81 81 % ، حداقلC 911مقدار بازیافت در      

 C  951 951 درصد بازیافت، حداكثر 31دماي      

9 پایداري اكسیداسیون، حداكثر
g/m 21 21 

 v/v 1 1 % ، حداكثر 2(FAME)چرب  مقدار متیل استر اسید

 [11] :منبع   
 

 

 6-2-3جدول 

 ISIRI  6764: 0380بر اساس استاندارد  (LPG)گاز مايع نفتي  هاي ويژگي

 واحد مشخصات
 Bسوخت حدي   Aسوخت حدي 

 روش آزمون
 حداکثر حداقل  حداکثر حداقل

 1/32 -  1/32 - EN 589  (MON)كتان موتور عدد ا

 - - -  -   :ترکيب

 - 81 89  12 8, درصد حجمي C3مقدار      

 ISO 7941 01 09  12 8, درصد حجمي C4مقدار      

 - ,0 -  02 - درصد حجمي ها اولفین     

 mg/kg - 11  - 11 NFM 41015 پسمانده تبخیر

ppm مقدار كل گوگرد
 EN 24260 11 -  11 - ,وزني  

 ISO 8819 هیچ -  هیچ -  سولفید هیدروژن

ISO 6251 1 0كالس  -  0كالس  - - خوردگي نوار مس
 

 بازدید چشمي عاري -  عاري -  صفر درجه سانتیگرادآب در 

  [12] :منبع

  

                                                           
 .نیز الزم است( حجمي/ حجمي)درصد  31درصد و  11درصد،  01براي محاسبه شاخص ستان، نقاط بازیافت  -0

2-  FAME  باید مطابا با الزامات استانداردEN 14214 باشد. 
3 - Part Per Million 

K 2/239 (oمقدار در شرایط استاندارد  -,
C 21 ) وkPa 9/010 تعیین شود. 

تواند وجود مواد  وجود مواد ضد خوردگي در نمونه یا دیگر مواد شیمیایي كه خورندگي نمونه بر روي نوار مسي را كاهش مي دهند، این روش نمي در صورت -1

 .خورنده را به درستي تعیین كند بنابراین افزودن این مواد صرفاً براي تحت تأثیر قرار دادن روش آزمون ممنوع است



 

 

6-2-4جدول   

 ISIRI 6751-0: 0382بر اساس استاندارد   (CNG)هاي گاز طبيعي فشرده به عنوان سوخت خودرو  ويژگي

 مقدار واحد مشخصات

MJ/m ارزش حرارتي
3 ,1- 99 

001 -091 - عدد اكتان  

8/1 كسر مولي مقدار متان، حداقل  

0/1 كسر مولي مقدار اتان، حداكثر  

10/1 كسر مولي   ، حداكثرمقدار دي اكسید كربن  

  mg/scm 001  آب، حداكثر

 mg/scm 011 9مقدار گوگرد، حداكثر

 mg/scm 1 سولفید هیدروژن، حداكثر

  [19] :منبع                           

                                                           
این گاز در طبیعت تحت . باشد هاي گازي كه عمدتاً از متان تشکیل شده، مي مخلوطي از هیدروكربن، گاز طبیعي 5111ملي به شماره بر اساس استاندارد  -0

ت تركیبات غیر هیدروكربوري نظیر سولفید هیدروژن، دي اكسید كربن و نیتروژن نیز همراه گاز طبیعي یاف. ماند صورت گازي باقي مي فشارهاي باال همواره به

  .شود در حالت گازي فشرده مي kPa 21111رود معموالً تا  كار مي عنوان سوخت خودروها به گاز طبیعي كه به. شوند مي

 "ه"باشاد بناابراین باا توجاه باه منحناي پیوسات         ماي ( mg/scm 001)حداكثر مقدار مجاز آب در استاندارد ملي گاز ایران براي مشخصات كیفي خط لوله  -2

حداكثر مقدار مجاز آب براي سوخت تحویلي باه خودروهاا   . رسد نظر مي كن ضروري به نیاز به نصب خشك C 01در دماهاي كمتر از  5111-0ه استاندارد شمار

    .باشد ppm 11ها نباید بیش از  در جایگاه

   .شود بیشتر mg/scm 11نباید از  دهنده آالیندگي گاز خروجي، مقدار كل گوگرد صورت استفاده از وسایل كاهشدر  -9



 

 

 

6-2-5جدول   

 ISIRI 5602: 0370 بر اساس استاندارد نفت سفيد هاي ويژگي

 حد قابل قبول واحد مشخصات
 روش آزمون

 استاندارد خارجي استاندارد ملي

  وضعیت ظاهري
شفاف و عاري از آب و 

 مواد خارجي
- - 

 - - بدون بوي زننده  بو

 ASTM D 56 - 9, وسسیدرجه سل ، حداقل نقطه اشتغال به روش بسته تگ

g/cm  ، حداكثرC01°چگالي در دماي 
3 821 031 ASTM D 1298 

 ASTM D 156 2392 +21  ، حداقلتلرنگ سیب

 ASTM D 86    تقطير

o   مقدار بازیافت در دماي     
C08111 درصد حجمي ، حداكثر   

o    مقدار بازیافت در دماي     
C21121 درصد حجمي ، حداقل   

o  مقدار بازیافت در دماي     
C 20131 درصد حجمي ، حداكثر   

o    مقدار بازیافت در دماي     
C29131 درصد حجمي ، حداكثر   

   21 درجه سلسیوس ، حداكثرنقطه جوش نهایي     

   2 درصد وزني حداكثر، باقیمانده تقطیر     

   1/0 درصد وزني ، حداكثرمواد سبك تبخیر شده     

 m/m 01/1 - ASTM D 1266 % ، حداكثر وگردگمقدار 

 ASTM D 3227 - 110/1 %0 ، حداكثر وگرد مركاپتانگمقدار 

ارزیابي خوردگي نوار مسي به مدت سه ساعت در 

  دماي 
oC11حداكثر ، 

- 0 995 ASTM D 130 

 mm 21 - ISO 3014 نقطه دود، حداقل

  [,1] :منبع

 

  

                                                           
1- Tag Closed CUP 

 . مي باشدجردرصد  11/1باید داراي مقدار گوگرد حداكثر  اي هاي بدون دودكش و فتیله نفت سفید مورد استفاده در مشعل -2

توان  منفي گزارش شده باشد، مي ،(دهد است كه وجود مركاپتان را نشان مي آزموني) آزمون گوگرد مركاپتان در صورتي كه سوخت در آزمون دكتر از انجام -9

 .گیرد انجام مي ASTM D 4952آزمون دكتر طبا روش استاندارد  .صرفنظر نمود



 

 

 داخل کشورعرضه شده در هاي  هاي سوخت ويژگي -3-6

 

  6-3-0جدول 

 عرضه شده در داخل کشور  بدون سربمعمولي بنزين موتور هاي  ويژگي

 [0,3] :منبع

                                                           
از مواد افزودني تركیبات اكسیژنه به جاي  در این سوخت .تشکیل شده است( C5–C10)هاي سبك مایع  از هیدروكربن تركیبات متشکله این سوخت عمدتاً -0

 .باشد سوز بنزیني مي كاربرد این سوخت در انواع موتورهاي درون .شود تركیبات سرب استفاده مي

  . استخراج شده است www.niopdc.ir از پایگاه اطالعات رساني -2

، اول آذر تا آخر psi3، اول مهر تا آخر آبان حداكثر psi8 ، اول خرداد تا آخر شهریور حداكثر psi3 فشار بخار اول فروردین تا آخر اردیبهشت حداكثر  -9

 .یابد افزایش مي psi0 ، فشار بخار (به عنوان پایدار كننده)در مورد بنزین مخلوط با اتانول . باشد مي psi01 اسفند حداكثر 

 .    باشد مي 31عدد اكتان تحقیقي حداقل در خصوص بنزین موتور سوپر بدون سرب،  www.niopdc.ir طبا اطالعات موجود در پایگاه اطالعات رساني -,
5- Part Per Million 

 .گردد مقدار اكسیژن در مخلوط بنزین از طریا فرمول ذیل تعیین مي -5

 

 

 

(MTBE: Methyl Tertiary Butyl Ether) 

   .باشد mg/lit 0رنگ افزودني باید در حدود  -1

 روش آزمون مقدار واحد مشخصات

 C 51 ASTM D86° تبخیر% 01حداكثر دماي تقطیر در 

 C 001 ASTM D86° تبخیر% 11تقطیر در  حداكثر دماي

 C 081 ASTM D86° تبخیر% 31حداكثر دماي تقطیر در 

 C 201 ASTM D86° نقطه جوش نهایي، حداكثر

 v/v 2 ASTM D86 % باقیمانده، حداكثر

 v/v 0 ASTM D86 %  تلفات

m/m 0/1 % مقدار گوگرد كل، حداكثر  ASTM D1286 

 C11 - 0a ASTM D130° ساعت تحت دماي  9خوردگي مس پس از 

 فشار بخار
 psi 01-8  ASTM D323 

 Minute ,81 ASTM D525 مدت زمان پایداري سوخت در طول ذخیره سازي

g/l 109/1 حداكثر، سرب فلزي  ASTM D3341 

4عدد اكتان تحقیقي، حداقل
 - 81 ASTM D2699 

 ppm مقدار مركاپتان، حداكثر
6 1 ASTM D3227 

m/m 1/2 % 6مقدار اكسیژن، حداكثر  - 

7رنگ
 - 0) Kg/0111m

3 )قرمز   IP17 

http://www.niopdc.ir/
http://www.niopdc.ir/


 

 

 

 6-3-2جدول 

 عرضه شده در داخل کشور  گاز هاي نفت ويژگي 

 روش آزمون مقدار واحد مشخصات

C01 kg/m°چگالي در دماي 
3
 851-821  ASTM D1298 

 C911 % v/v 31 ASTM D86°حداكثر مقدار بازیافت در دماي 

 C 981 ASTM D86° نقطه جوش نهایي، حداكثر

 ASTM D1500 9 - رنگ، حداكثر

 C 1, ASTM D93° نقطه اشتعال، حداقل

 m/m 0 ASTM D1552 % مقدار گوگرد كل، حداكثر

 C011 - 0a ASTM D130°ساعت در دماي  9خوردگي مس پس از 

C8/91   (mm°گرانروي سینماتیك در دماي 
2
/s) 1/1-1/2  ASTM D445 

 C 2 ASTM D2500° 3نقطه ابري شدن، حداكثر

-, C°  نقطه ریزش، حداكثر  ASTM D97 

m/m 01/1 % مقدار كربن باقیمانده، حداكثر  ASTM D189 

m/m 10/1 % خاكستر، حداكثر  ASTM D482 

v/v 11/1 % آب و رسوب، حداكثر  ASTM D2709 

 ASTM D976 11 - شاخص ستان، حداقل

  [0,3] :منبع           

                                                           
اي مورد  گونه این فرآورده به. گیرد درجه سلسیوس را در بر مي 981تا  011 باشد كه دامنه تقطیري از پاالیشگاه مي هاي میان تقطیر این سوخت از فرآورده -0

رنگ  .باشد ميها و موتورهاي احتراق داخلي  داراي عملکرد مناسبي در مشعل گیرد كه تركیبات هیدروكربني متشکله، تصفیه شیمیائي و فیزیکي قرار مي

  . باشد هاي خانگي و صنعتي مي سوز دیزلي و انواع مشعل كاربرد این سوخت در موتورهاي درون .این فرآورده زرد كهربایي است طبیعي

 . باشد مي( cSt)ا سانتي استوكس واحد گرانروي سینماتیك در اینج - 2
1 cSt = 1 mm2·s-1 = 10-6m2·s-1 

 .شود در نظر گرفته مي C1°و  ,C°نقطه ابر و نقطه ریزش از اول فروردین تا آخر شهریور به ترتیب  -9



 

 

  6-3-3جدول 

LPGهاي  ويژگي
 عرضه شده در داخل کشور  

 روش آزمون مقدار واحد   مشخصات

v/v 2/1 % ، حداكثر(اتان) C2هیدروكربن   ASTM D2163 

 v/v 2 ASTM D2163 % ، حداكثر(پنتان) C5هیدروكربن 

 ASTM D2420 0> - هیدروژن سولفید

3مركاپتان، حداكثرگوگرد 
 g/m

3
 29/1  IP,104(A) 

g/m عامل مولد بو
3
 02 - 

 ( آبادان، بندرعباس)

 
 اول خرداد تا 

 اول مهر

 اول مهر تا 

 اول آذر

 اول آذر تا 

 اول اسفند

 اول اسفند تا 

 اول خرداد

% v/v C3 91-01  11-91  11-11 11-91 

% v/v C4 51-81  11-11  91-11 11-11 

 ( تهران، اراك، شيراز، کرمانشاه، اصفهان)

 
 اول خرداد تا 
 اول شهريور

 اول شهريور تا 
 اول آبان

 اول آبان تا 
 اول فروردين

اول فروردين تا 
 اول خرداد

% v/v C3 91-01  11-91  11-11 11-91 

% v/v C4 51-81  11-11  91-11 11-11 

 ( تبريز)

 
 اول تير تا 
 اول شهريور

 اول شهريور تا 
 اول آبان

 اول آبان تا
 اول ارديبهشت 

اول ارديبهشت تا 
 اول تير

% v/v C3 91-01  11-91  11-11 11-91 

% v/v C4 51-81  11-11  91-11 11-11 

  [0,3] :منبع              

                                                           
گازها از مواد سبك باالسري  این .، عمدتاً مخلوطي از دو هیدروكربن سبك نفتي به نام پروپان و بوتان است(Liquid Petroleum Gas) گاز مایع -0

     .باشد مي صنایع مختلفو  سوخت جایگزین در خودروها، وسایل گازسوز خانگي كاربرد این سوخت در .شود ها حاصل مي هاي تقطیر پاالیشگاه برج
 .صورت گرفته است ASTM D2163بر اساس روش آزمون  C4و  C3درصد  -2
 .  رود كار مي به( اتیل مركاپتان)پیش از افزودن عامل ایجاد بو  این مقدار براي -9



 

 

 

 6-3-4جدول 

 عرضه شده در داخل کشور  سفيد  هاي نفت ويژگي

 روش آزمون مقدار واحد مشخصات

kg/m ، حداكثرC01°چگالي در دماي 
3
 821 ASTM D1298 

 C081 % v/v 11 ASTM D86°حداكثر مقدار بازیافت در دماي 

 C211 % v/v 21 ASTM D86°حداكثر مقدار بازیافت در دماي 

 C201 % v/v 31 ASTM D86°حداكثر مقدار بازیافت در دماي 

 C291 % v/v 31 ASTM D86°حداكثر مقدار بازیافت در دماي 

 C 211 ASTM D86° جوش نهایي، حد اكثرنقطه 

 v/v 2 ASTM D86 % باقیمانده، حداكثر

v/v 1/0 % تلفات، حداكثر  ASTM D86 

 ASTM D156 21 - رنگ، حداقل

 - اضافه شده براي فروش - بو

 نقطه اشتعال، حداقل
 °C ,9 ASTM D93 

 mm 21 IP57 نقطه دودي شدن، حداقل

 m/m 01/1  ASTM D1266 % مقدار گوگرد كل، حداكثر

 C011 - 0a ASTM D130°ساعت در دماي  9خوردگي پس از 

m/m 110/1 % مقدار گوگرد مركاپتان، حداكثر  ASTM D3227 

 [0,3] :منبع  

  

                                                           
رنگ  رنگ طبیعي این فرآورده بي. شده استتشکیل ( C10-C16)هاي متوسط  بنباشد كه از هیدروكر میان تقطیر پاالیشگاه مي هاي این سوخت از فرآورده -0

لوازم حمل و نقل خط لوله،  سوخت دركاربرد این . استگیرد، فاقد هرگونه بوي تند و نامطبوع  اي كه بر روي آن انجام مي هاي ویژه با توجه به تصفیه بوده و

 .باشد مي هاي روشنائي صنعتي و همچنین در چراغ سوز خانگي و نفت
هاي آبادان و  و براي پاالیشگاه C98°هاي تهران، شیراز، تبریز، اصفهان، اراك و كرمانشاه، حداقل  فروردین براي پاالیشگاه 01از یك آبان تا  نقطه اشتعال -2

 .باشد مي C,1°بندر عباس، حداقل 

  .عرضه گردد m/m % 2/1تواند با مقدار گوگرد  ها فراهم نگردیده است، این فرآورده مي كه تجهیزات الزم جهت حذف فرآورده گوگرد در پاالیشگاه تا زماني -9



 

 

 6-3-5جدول 
 عرضه شده در داخل کشور  (231و  081 ) هاي نفت کوره ويژگي

 روش آزمون 231 081 واحد مشخصات
kg/m ، حداكثرC01° چگالي در دماي 

3
 - - ASTM D1298 

mm)   ، حداكثرC11°گرانروي سینماتیك در دماي 
2
/s) 081 291 ASTM D445 

 محاسبه شده Sec 0،111 2،111 ، حداكثرC8/91°در دماي ( Redwood)گرانروي 
,/C 01- 1° 3نقطه ریزش، باال   01- 1  ASTM D97 

 C 51 51 ASTM D93° نقطه اشتعال، حداقل

 m/m 9 9 ASTM D1552 % ، حداكثرمقدار گوگرد كل

 m/m 09 09 ASTM D189 % مقدار كربن باقیمانده، حداكثر

m/m 11/1 % مقدار خاكستر، حداكثر  11/1  ASTM D482 

v/v 1/1 % آب و رسوب، حداكثر  1/1  ASTM D1796 

MJ/kg 8/,0 ارزش حرارتي باال، حداقل  8/,0  محاسبه شده 

 [0,3] :منبع
 

 
     6-3-6 جدول

 عرضه شده در داخل کشور 4(381و  281)هاي نفت کوره  ويژگي
 روش آزمون 381 281 واحد مشخصات

kg/m ، حداكثرC01° چگالي در دماي 
3
 311 331 ASTM D1298 

mm) ، حداكثرC11°گرانروي سینماتیك در دماي 
2
/s) 281 981 ASTM D445 

 محاسبه شده - sec 2،111 حداكثر، C1/91°در دماي ( Redwood)گرانروي 
 C 2, 92 ASTM D97° نقطه ریزش، باال

 C 51 51 ASTM D93° نقطه اشتعال، حداقل

m/m 1/9 % ، حداكثرمقدار گوگرد كل  1/9  ASTM D1552 

 m/m 01 01 ASTM D189 % مقدار كربن باقیمانده، حداكثر

m/m 11/1 % مقدار خاكستر، حداكثر  01/1  ASTM D482 

v/v 1/1 % و رسوب، حداكثرآب   0 ASTM D1796 

MJ/kg 8/,0 ارزش حرارتي باال، حداقل  1/,0  محاسبه شده 
ppm وانادیم

5
 - - - 

 - - - ppm نیکل
 - - - ppm سدیم

   [0,3] :منبع               

                                                           
هاي سنگین موجود در باقیمانده تقطیر نفت خام  نتركیبات تشکیل دهنده آنها عمدتاً هیدروكرب. باشند ميگاز  تر از نفت هاي سنگین ها برش این فرآورده -0

 این سوخت .گیرند تنظیم گرانروي شده و به عنوان سوخت سنگین مورد مصرف قرار مي ،هاي سبك نفتي هستند كه بر حسب مورد مصرف، با استفاده از برش
 .كاربرد داردنایعي كه مشعل طراحي شده جهت سیستم احتراق آنان قابلیت مصرف این فرآورده را داشته باشد، هاي ثابت و متحرك و ص دیزل در
 . باشد مي( cSt)واحد گرانروي سینماتیك در اینجا سانتي استوكس  - 2

1 cSt = 1 mm2·s−1 = 10−6m2·s−1 

 .حداقل مربوط به اول آذر تا آخر بهمن و مقدار حداكثر براي اول اسفند تا آخر آبان است مقدار -9
عنوان سوخت  هو ب تنظیم گرانروي شده ،هاي سبکتر كه با استفاده از برش باشند ميهاي تقطیر  هاي سنگین نفتي حاصل از باقیمانده برج برش ها این فرآورده -,

مصرف كننده  هاي در سیستم ،موجودبخشیده و مقدار فلزات هاي متشکله، ارزش حرارتي مناسبي را به سوخت  هیدروكربنتركیب درصد . دگردن عرضه مي
   .كاربرد دارد، تاستفاده شده اسنفت كوره متوسط  هاي كه در سیستم احتراق آنیها صنایع و نیروگاه در این سوخت. كند ایجاد اشکال نمي

6- Part Per Million 



 

 

 

 6-3-7 جدول

 عرضه شده در داخل کشور JP-4هاي سوخت هوايي  ويژگي

 آزمونروش  مقدار واحد مشخصات

C01 kg/m° چگالي در دماي 
3
 812-110  ASTM D4052 / D1298 

 ASTM D86 GP,3   تقطير

 ASTM D86 GP,3 گزارش شود C° نقطه جوش ابتدایي     

 ASTM D86 GP,3 گزارش شود C° ، حداقل%01دما در تبخیر      

 C 011 ASTM D86 GP,3° ، حداقل%21دما در تبخیر      

 C 021 ASTM D86 GP,3° ، حداقل%11تبخیر دما در      

 ASTM D86 GP,3 گزارش شود C° ، حداقل%31دما در تبخیر      

 C 211 ASTM D86 GP,3° دماي نقطه پایاني، حداكثر     

v/v 1/0 % باقیمانده، حداكثر  ASTM D86 GP,3 

v/v 1/0 % تلفات، حداكثر  ASTM D86 GP,3 

m/m ,/1 % گوگرد كل، حداكثر  
ASTM D4294, D1266, 

D2622, D3120 / D5453 

m/m 112/1 % گوگردهاي مركاپتان، حداكثر  ASTM D3227 

Doctor test
  - Negative ASTM D4952 

,Kpa 20-0 فشار بخار  
ASTM D323, D4953, 

D5190 or D5191 

-C 18° نقطه انجماد، حداكثر  ASTM D2386 

m/m 1/09 % مقدار هیدروژن، حداقل  ASTM D3701 / 3343 

MJ/kg 8/,2 گرماي احتراق، حداقل/ ارزش حرارتي  
ASTM D4809, D3338 / 

D4529 

 v/v 21 ASTM D1319 % آروماتیك، حداكثر

 mm 21 ASTM D1322 نقطه دودي شدن، حداقل

 ASTM D130 0 - ، حداكثرC 011°ساعت در دماي  2خوردگي مس در 

 ASTM D3241   پايداري حرارتي

Change in pres, Drop     حداكثر ، mm Hg 21 ASTM D3241 

Tube deposit code      - 9> ASTM D3241 

mg KOH/g 101/1 كل اسید، حداكثر  ASTM D3242 

 mg/l 0 ASTM D2276 or D5452 ذرات ریز، حداكثر

 - minutes 0 زمان فیلتراسیون، حداكثر

pS/m 511-011 رسانایي الکتریکي سوخت  ASTM D2624 

v/v 01/1-0/1 % بازدارنده یخ زدگي سیستم سوخت  
ASTM D5006 or IP 424 

Or (Fs-5327) 

 mg/100 ml 1 ASTM D381 ناشي از محصوالت اكسیداسیون، حداكثر صمغ یا رسوب

  [0,3] :منبع

                                                           
 .دهد است كه وجود مركاپتان را نشان مي آزموني -0



 

 

 6-3-8جدول 

 عرضه شده در داخل کشور JET-A-1هاي سوخت هوايي  ويژگي

 روش آزمون مقدار واحد مشخصات

 - شکل ظاهري
شفاف، درخشان و عاري از هر ذره جامد و 

 غیرقابل حل در آب در دماي محیط
 چشمي

 ASTM D156/IP365 گزارش شود - رنگ 
C 01 Kg/m°چگالي در دماي 

3
 8,1-111  ASTM D4052/D6054 

    تقطير

 ASTM D86/IP123 گزارش شود C° نقطه جوش ابتدایي     

 C 211 ASTM D86/IP123° ، حداكثر%01بازیافت دما در      

 ASTM D86/IP123 گزارش شود C° ، حداكثر%11دما در بازیافت      

 ASTM D86/IP123 گزارش شود C° ، حداكثر%31دما در بازیافت      

 C 911 ASTM D86/IP123° نقطه پایاني، حداكثر     

v/v 1/0 % باقیمانده، حداكثر       ASTM D86/IP123 

v/v 1/0 % تلفات، حداكثر  ASTM D86/IP123 

 C 98 IP 170° نقطه اشتعال، حداقل

mm)   گرانروي سینماتیك، حداكثر
2
/s) 8 ASTM D445/IP 71 

-C ,1° نقطه انجماد، حداكثر  ASTM D2386/IP 16 

mm 21-03 نقطه دودي شدن، حداقل  ASTM D1322/IP 57 

 v/v 9 D1840 % نفتالین، حداكثر

MJ/Kg 8/,2 انرژي مخصوص، حداقل  - 

Mg KOH/g 101/1 اسیدیته كل، حداكثر  ASTM D3242/IP 354 

 v/v 21 ASTM D1319/IP 156 % آروماتیك، حداكثر

v/v 1/25 % كل آروماتیك، حداكثر  ASTM D6379/IP 436 

m/m 91/1 % مقدار گوگرد كل، حداكثر  
IP 336 or (D2622, 

D1266) 

m/m 119/1 % مركاپتان، حداكثر گوگردهاي  ASTM D3227/IP 342 

Doctor test - Negative IP 30 

ناشي از محصوالت  صمغ یا رسوب

 اكسیداسیون، حداكثر
mg/100ml 1 IP 540 

 mg/lit 0 ASTM D5452/IP 423 ذرات آالینده، حداكثر
pS/m 511-11 رسانایي الکتریکي  ASTM D2624/ IP 274 

mm 81/1 روانکاري، حداكثرخاصیت   ASTM D5001 

JFTOTپايداري حرارتي، 
     

Pressure Diffrential     حداكثر ، mm Hg 21 ASTM D3241 

  [0,3] :منبع
  

                                                           
 . باشد مي( cSt)واحد گرانروي سینماتیك در اینجا سانتي استوكس  -0

1 cSt = 1 mm2·s−1 = 10−6m2·s−1 
 .شود نیز انجام مي Tube Rating Visualبه منظور بررسي پایداري حرارتي، آزمون  -2



 

 

 

 6-4جدول 

 0301تا  0383  تعداد خودروها به تفکيک نوع سوخت درکشور، سالبرآورد 

 خودرونوع 

 (دستگاه)تعداد خودروها 

0383 0384 0385 0386 0387 0388 0380 0301 

LPG 11,،09 22،119 28،118 95،190 3،110, 89,،81 80،011 89،021 سوز 

CNG سوز 

  (اي كارخانه)
0،389 09،081 003،,19 ,28،883 515،111 831،130 0،298،911 0،105،898 

CNG سوز  

 (تبدیل كارگاهي)
28،818 81،,35 038،833 991،352 100،,18 115،2,1 183،353 30,،229 

 01،181،221 3،890،991 3،033،1,3 1,5،,1,،8 1،818،518 ,1،958،11 5،552،101 1،801،218 سوز بنزین

 1,1،1,5 531،188 283،,51 303،,51 112،820 31،130, 18،201, 03،151, سوزگاز نفت

   [295] ،[050] ، [018]،[0,3] ، [0,9] ،[51-51] ،[11-50] :منبع

 

 

 
 

 6-0 نمودار

 0301 تا 0383 سال ،نيگزيجا سوخت با کشور هينقل ليوسا تعداد

  

 
 

  

                                                           
 .تجمعي تولید با استفاده از آمار كارت سوخت تعدیل شده است 0-
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 6-5جدول 

  0301به تفکيک نوع و کاربري، سال  در کشور سوزCNGتعداد خودروهاي برآورد 

 تعداد خودرو نوع

 حمل مسافر

 ,,215،8  تاكسي

 00،321 كرایه خطي بین شهري

 15،011 آژانس

 38,،20 مسافربر شخصي

 0،9,3،115 سواري

 1،311 اتوبوس 

 ,91 بوس  میني

 حمل بار

 088،,1, (نوع اول)وانت كم مصرف 

 39،258 (نوع دوم) وانت پر مصرف

 012،501 كامیونت شخصي

 08،113 كامیونت عمومي

 21،111 و دولتي عمومي ، خودروهاي مناطا آزاد و سایر خودروهايهاي رانندگي آموزشگاه

   [295] ،[050] ،[0,9] :منبع                          

 

 

 

 
  

                                                           
تا پایان سال ( سوز دوگانه پایه گاز)بنزین  -هاي نفتي ایران، مجموع تعداد خودروهاي گاز مطابا اعالم سامانه هوشمند سوخت شركت ملي پخش فرآورده  -0

   .دستگاه خودرو بوده است 11،813برابر  0931



 

 

 

   6-6جدول 

 0301تا  0381، سال کشور LPGو  CNGهاي عرضه  جايگاه

 سال

تعداد تجمعي  در هر سال  CNGشده يبردار بهره يها گاهيجا

 CNG يها گاهيجا

  برداري شده بهره

  LPG  يها گاهيجا
 مجموع  دومنظوره  منظوره تک

0381 - - - - 95 

0380 - - - - 99 

0382 -  -- - 92 

0383 59 1 59 59 ,2 

0384 58 1 58 090 28 

0385 ,2 03 50 032 25 

0386 19 0,3 212 93, 25 

0387 2,, 081 ,2, 808 21 

0388 031 082 912 0،031 03 

0380 21, 031 ,10 0،5,0 03 

0301 053 11 225 0،851 03  

  [0,3] ،[51] ،[9,-,,] :منبع   

 
 

 

  6-2نمودار 

 0301تا  0381کشور، سال  LPGو  CNGعرضه هاي  جايگاه

 

  

                                                           
 .باشد جایگاه غیر فعال مي 8جایگاه فعال و 00، از این تعداد -0
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 6-7جدول 

  2100سال  ،بنزينبا سوخت منتخب  0خودروهاي سبز 

استاندارد 

 آاليندگي

مصرف سوخت 

 ترکيبي

(Lit/100Km) 

ميزان 

CO2 
(gr/Km) 

 جعبه دنده
 حجم موتور

(cc) 
 کارخانه سازنده مدل خودرو

Euro V 1/1  005 6MT 0،923 Cygnet, MY2011 

ASTON 

MARTIN 

LAGONDA 

Euro V 0/1  008 M5 0،031 A1 AUDI 

Euro V 0/1  003 5MT 331 Spark CHEVROLET 

Euro ΙV 1/,  019 M5 338 C1 CITROEN 

Euro V 1/1  32 SAT5 811 500 and 500C 
FIAT 

Euro V 3/,  009 M5 0،2,2 Panda 

Euro ΙV 0/1  003 M5 0،2,2 
Ka, Model Year - Pre 

2011 
FORD 

Euro V 5/,  018 M5 0،2,8 i10 HYUNDAI 

Euro V 9/,  011 M5 0،2,8 Picanto KIA 

Euro V 0/1  003 M5 0،9,3 
Mazda2, Model Year 

2010 
MAZDA 

Euro ΙV 1/1  003 5MT 0،238 Colt MITSUBISHI 

Euro V ,/,  019 M5 335 Pixo NISSAN 

Euro V 1/,  019 M5 338 107 Facelift PEUGEOT 

Euro V 0/1  003 M5 0،0,5 Twingo RENAULT 

Euro V 0/1  003 M5 0،031 Ibiza Coupé SEAT 

Euro V 9/,  33 AM5 333 fortwo cabrio  
SMART 

Euro V 2/,  31 AM5 333 fortwo coupé  

Euro ΙV 1/1 003 5MT 335 Splash 

SUZUKI Euro V ,/, 019 5MT 335 Alto 

Euro V 1/1 005 5MT 0،2,2 Swift 

Euro V ,/,  33 M5 338 iQ 

TOYOTA Euro V 5/,  011 M5 338 Aygo 

Euro V 2/1  003 Multi6 0،923 Yaris 2010 

Euro ΙV 1/1 003 M5 335 Agila 2010 
VAUXHALL 

Euro V 0/1  003 ET5 0،223 Corsa Hatchback 2011 

          [221] :منبع

                                                           
 و كمتر gr/Km021تولید دي اكسید كربن با  -0



 

 

 

 6-8جدول 

 2100سال  ،گاز نفتبا سوخت منتخب  0خودروهاي سبز

استاندارد 

 آاليندگي

سوخت ترکيبي مصرف 

(Lit/100Km) 

 CO2ميزان 

(gr/Km) 
 جعبه دنده

 حجم موتور

)cc( 
 کارخانه سازنده مدل خودرو

Euro V 5/9 35 M5 0،2,8 MiTo 
ALFA ROMEO 

Euro V ,/,  00, M6 0،138 Giulietta 

Euro V 8/9  33 M5 0،138 A1 

AUDI 

Euro V 0/,  013 M5 0،138 A3 Sportback 

Euro V 9/,  00, M5 0،138 A3 Cabriolet 

Euro V 5/,  001 M6 0،358 A4 Saloon 

Euro V ,/,  021 M6 0،358 A4 Avant 

Euro V ,/,  005 A8 0،331 1 Series F20 - from 

September 2011 
BMW 

Euro V 0/,  013 M6 0،331 3 Series 

E90/E91/E92/E93 

Euro V 5/,  021 S/A6 0،138 Chrysler Delta 
CHRYSLER 

JEEP 

Euro V 8/9  33 M5 0،151 New C3 

CITROEN 

Euro V 5/,  003 M5 0،151 C3 Picasso 

Euro V 8/9  33 M5 0،151 DS3 

Euro V 2/,  013 A6 0،151 C4 

Euro V 5/,  021 A6 0،151 C5 

Euro V 2/,  002 A5 0،151 Nemo Multispace 

Euro ΙV 1/,  003 M5 0،933 Nemo Multispace 

Euro V 3/9  01, M5 0،2,8 500 and 500C 

FIAT 

Euro V 2/,  013 M5 0،2,8 Panda 

Euro V ,/,  00, M6 0،138 Punto Evo 

Euro V ,/,  001 M6 0،138 Bravo 

Euro V 2/, 002 SAT6 0،2,8 Qubo 

Euro V 2/, 002 SAT6 0،2,8 Fiorino 

 

  

                                                           
 و كمتر gr/Km021تولید دي اكسید كربن  با  -0



 

 

 6-8جدول ادامه 

استاندارد 

 آاليندگي

مصرف سوخت ترکيبي 

(Lit/100Km) 

 CO2ميزان 

(gr/Km) 
 جعبه دنده

 حجم موتور

)cc( 
 کارخانه سازنده مدل خودرو

Euro V 1/9  38 M5 0،151 Fiesta, Pre 2011¾ 

FORD 

Euro V 1/,  001 M6 0،151 New Focus, Post 

2011½ 

Euro V 5/,  003 M6 0،151 New C-MAX, Post 

2011 

Euro V, ΙV 1/9  38 M6 0،151 Fiesta, Pre 2011¾ 

Euro V 2/,  013 M6 0،151 New Focus, Post 

2011½ 

Euro ΙV 2/,  002 M5 0،2,8 Ka, Pre 2011 

Euro ΙV 1/,  003 M5 0،151 Fusion, Pre 2011 

Euro ΙV 1/,  003 M5 0،151 Focus C-Max, Post 

2009¼ 

Euro V 2/,  001 M5 0،2,8 i20 

HYUNDAI 

Euro V 9/,  00, M6 0،953 ix20 

Euro V 3/9  019 M6 0،182 i30 

Euro V 1/,  003 M6 0،182 i30 Estate 

Euro V 9/,  009 M6 0،581 i40 

Euro V 2/9  81 M6 0،021 Rio 

KIA Euro ΙV 3/9  019 M6 0،182 cee'd 

Euro V 9/,  00, M6 0،935 Venga 

Euro V 2/,  001 M5 0،933 Mazda2 

MAZDA Euro V ,/,  001 M6 0،151 Mazda3 

Euro ΙV 0/,  011 M5 0،933 Mazda2 

Euro V 2/,  001 M6 2،0,9 C-Class Saloon, 

Model Year 2012 

MERCEDES 

 BENZ 

Euro V 8/9  33 M6 0،138 
MINI Hatchback 

R56 MINI 

Euro V 3/9  019 M6 0،138 MINI Clubman R55 

  



 

 

 

 6-8جدول ادامه 

استاندارد 

 آاليندگي

مصرف سوخت ترکيبي 

(Lit/100Km) 

 CO2ميزان 

(gr/Km) 
 جعبه دنده

 حجم موتور

)cc( 
 کارخانه سازنده مدل خودرو

Euro V 1/,  011 M6 0،138 MINI Convertible R57 

MINI Euro V ,/,  001 M6 0،138 
MINI Countryman 

R60, From September 

2010 

Euro V 9/,  00, M6 0،331 MINI Coupé R58 From 

October 2011 

Euro V 9/,  001 M5 0،,50 Note, 2011 NISSAN 

Euro V, ΙV 8/9  38 M5 0،151 207, From August 

2009 onwards 

PEUGEOT 

Euro V 1/,  01, A6 0،151 308 

Euro V 2/,  013 A6 0،151 308 SW 5 seat 

Euro V 2/,  002 A6 0،2,8 
Bipper Tepee, From 

September 2009 

onwards 

Euro ΙV 1/,  021 M5 0،151 308 SW 5 seat 

Euro ΙV 1/,  003 M5 0،933 
Bipper Tepee, From 

September 2009 

onwards 

Euro V 5/9  3, M6 0،,50 Clio 

RENAULT 

Euro V 0/,  011 M5 0،,50 Modus 2011 

Euro V 0/,  015 M6 0،,50 New Megane Sport 

Tourer, 2011 

Euro V 1/,  01, M6 0،,50 New Mégane 

Hatchback 

Euro V ,/,  001 M5 0،,50 Mégane Generation, 

2010 

Euro V 5/,  008 M6 0،0,5 Laguna Hatchback, 

Model Year 2010 

Euro V 1/,  001 M6 0،138 Scénic, May 2009 on 

Euro V 1/,  001 M6 0،138 Grand Scénic, May 

2009 on 

Euro ΙV 1/9  38 M6 0،,50 Clio 

Euro ΙV 9/,  00, M5 0،,50 Modus 

 

  



 

 

 6-8جدول ادامه 

استاندارد 

 آاليندگي

مصرف سوخت ترکيبي 

(Lit/100Km) 

 CO2ميزان 

(gr/Km) 
 جعبه دنده

 حجم موتور

)cc( 
 کارخانه سازنده مدل خودرو

Euro ΙV ,/,  001 M5 0،,50 New Mégane 

Coupé 
RENAULT 

Euro V 1/,  003 M6 0،301 9-3 Saloon, 2012 

SABA 
Euro V 1/,  003 M6 0،301 9-3 SportWagon, 

2012 

Euro ΙV 1/9  32 M5 0،038 Ibiza 5 door 

SEAT Euro V 8/9  33 M5 0،138 Leon 

Euro V 1/,  003 M5 0،138 Altea 

Euro V ,/9  83 M5 0،033 Fabia Hatchback 

SKODA 

Euro V 2/,  013 M5 0،138 Fabia Hatchback 

Euro V ,/9  83 M5 0،033 Fabia Estate 

Euro V 2/,  013 M5 0،138 Fabia Estate 

Euro V 8/9  33 M5 0،138 Octavia Hatchback 

Euro V ,/,  00, M6 0،138 Superb Estate 

Euro V 2/,  013 M5 0،033 Roomster 

Euro V 5/,  003 M5 0،138 Yeti 

Euro ΙV 9/9  85 AM5 133 fortwo cabrio SMART 

Euro ΙV 1/,  003 5MT 0،2,8 Swift SUZUKI 

Euro V 2/,  001 M6 0،95, Yaris 2010 
TOYOTA 

Euro ΙV 0/,  013 M6 0،95, Yaris 2010 

Euro V 0/,  013 M5 0،2,8 Astra 5 Door Sports 

Tourer, 2011 

VAUXHALL 

Euro V 1/,  003 M6 0،585 Astra 5 Door Sports 

Tourer, 2010 

Euro V 1/9  3, M5 0،2,8 Corsa 3 Door 

Hatchback,  2011 

Euro ΙV 1/9  38 M5 0،2,8 Corsa 3 Door 

Hatchback, 2011 

Euro V 1/,  008 M6 0،585 Corsa 3 Door 

Hatchback, 2011 

Euro ΙV 1/,  021 M5 0،2,8 Agila 2010 

  



 

 

 

 6-8جدول ادامه 

استاندارد 

 آاليندگي

مصرف سوخت 

ترکيبي 

(Lit/100Km) 

 CO2ميزان 

(gr/Km) 

جعبه 

 دنده

 حجم موتور

)cc( 
 مدل خودرو

کارخانه 

 سازنده

Euro ΙV 1/,  003 M5 0،2,8 Meriva, 2011 VAUXHALL 

Euro V 1/9  30 M5 0،033 Polo 

VOLKSWAGEN 

Euro V 9/,  002 M5 0،138 Polo 

Euro V 8/9  33 M5 0،138 Golf 

Euro V 9/,  00, M6 0،359 Golf 

Euro V 9/,  00, M5 0،138 New Golf Plus 

Euro V 2/,  013 M5 0،131 Golf Estate 

Euro V 2/,  013 M5 0،138 Jetta 

Euro V ,/,  005 M5 0،358 Passat Saloon 

Euro V 1/,  008 M6 0،358 Scirocco 

Euro V, ΙV 8/9  33 M6 0،151 V50,S40,C30, 2011 VOLVO 

                [221] :منبع



 

 

  6-0جدول 

  2100سال ، هاي سازنده در دنيا با سوخت جايگزين به تفکيک کارخانهمنتخب  وسايل نقليه
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BENTLEY 

MOTORS 
Continental QA6 1،338 Petrol/E85 ,/21 ,/00 1/05 98, ,13/1 111/1 111/1 19 Euro V 

FORD 

New Focus, Post 

2011¾ 
M5 0،135 Petrol/E85 3/01 ,/5 0/8 092 ,,8/1 18/1 101/1 10 Euro V 

New C-MAX, Post 

2011¾ 
M5 0،135 Petrol/E85 2/00 3/5 1/8 093 ,,8/1 18/1 101/1 10 Euro V 

New Mondeo, Post 

2011¼ 
M5 0،333 Petrol/E85 9/0, 1/8 9/01 053 ,10/1 158/1 121/1 12 Euro V 

New S-Max, Post 

2011¾ 
M5 0،333 Petrol / E85 1/0, 5/8 3/01 013 523/1 111/1 118/1 12 Euro V 

Mondeo - Post 2010 M5 0،333 Petrol/E85 2/00 1/5 3/1 083 933/1 19,/1 125/1 12 Euro ΙV 

Focus C-Max, Post 

2009¼ 
M5 0،138 Petrol/E85 5/3  5/1  0/1  053 ,09/1  180/1  19,/1  10 Euro ΙV 

                                                           
1-Total Hydrocarbon  
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FORD 

Focus - Pre 2010¼ M5 0،138 Petrol/E85 1/3 5/1 1/1 051 ,09/1 180/1 19,/1 10 Euro ΙV 

S-Max - Pre 2010 M5 0،333 Petrol/E85 1/00 ,/5 0/8 03, 1,3/1 111/1 12/1 12 Euro ΙV 

Galaxy - Post 2010 M5 0،333 Petrol/E85 2/00 1/5 2/8 031 1,3/1 111/1 12/1 12 Euro ΙV 

HONDA 

Civic Hybrid, 2010 CVT 0،993 Petrol Hybrid 2/1 9/, 5/, 013 103/1 111/1 102/1 58 Euro V 

Insight 2010 CVT 0،993 Petrol Hybrid 5/, 2/, ,/, 010 11/1 105/1 111/1 51 Euro V 

Jazz, 2012 CVT 0،993 Petrol Hybrid 5/, ,/, 1/, 01, 11/1 102/1 119/1 58 Euro V 

LEXUS 

CT MY2011 E-CVT 0،138 Petrol Hybrid 0/, 1/, 0/, 3, 081/1 128/1 119/1 58 Euro V 

GS MY2011 E-CVT 9،,15 Petrol Hybrid 9/3 0/1 1/1 013 0,3/1 103/1 115/1 0/12 Euro V 

LS MY2011 E-CVT ,،353 Petrol Hybrid 2/00 1/8 9/3 208 231/1 192/1 101/1 2/10 Euro V 

RX MY2011 E-CVT 9،,15 Petrol Hybrid 1/5 1/5 9/5 0,1 2,1/1 129/1 111/1 5/10 Euro V 

GS MY2010 E-CVT 9،,15 Petrol Hybrid 0/3 1/1 5/1 013 011/1 101/1 111/1 0/12 Euro ΙV 
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LEXUS RX E-CVT 9،,15 Petrol Hybrid 5/5 1/5 9/5 0,8 081/1 1,1/1 101/1 5/10 Euro ΙV 

PORSCHE 

Cayenne S A8 2،331 Petrol Hybrid 1/8 3/1 2/8 039 221/1 1,3/1 193/1 1, Euro V 

Panamera A8 2،331 Petrol Hybrid ,/1 5/5 8/5 013 218/1 195/1 1,1/1 12 Euro V 

TOYOTA 

Auris Hybrid, Model 

Year 2010 
E-CVT 0،138 Petrol Hybrid 8/9 8/9 8/9 83 010/1 19,/1 115/1 11 Euro V 

Prius 2009 E-CVT 0،138 Petrol Hybrid 3/9 1/9 3/9 83 218/1 118/1 115/1 53 Euro V 

VOLKSWAGEN Touareg A8 2،331 Petrol Hybrid 1/8 3/1 2/8 039 221/1 1,3/1 1,1/1 11 Euro V 

VOLKSWAGEN 

C.V. 

New Caddy  

( Passenger range ) 
M5 0،38, CNG 3/00 3/5 1/8 015 ,80/1 191/1 115/1 1, Euro V 

                [221] :منبع



 

 

 

 6-01جدول 

      2100تا  2110کشورهاي منتخب، سال در  CNG رساني هاي سوخت جايگاهسوز و CNGخودروهاي تعداد 

 سال

 جهان کل پاکستان نيآرژانت آلمان کايآمر هيروس نيچ  ايتاليا

 گاهيجا خودرو  گاهيجا خودرو  گاهيجا خودرو  گاهيجا خودرو  گاهيجا خودرو  گاهيجا خودرو  گاهيجا خودرو  گاهيجا خودرو

2110 921،5,9 9,,  - - - - 000،180  -5،823 091 111،510 382 - - - - 

2112 9,,،915 ,12  - - - - 021،893 - 01،113 211 813،181 0،1,3 - - 2،913،31, 1،,82 

2113 991،211 ,15  53،911 211 95،111 208 00,،,15 - 0,،,21 911 0،05,،893 0،012 ,01،111 ,29 9،21,،8,0 5،555 

2114 925،01, ,38  82،211 902 ,0،111 200 008،192 0،9,1 03،011 ,11 0،9,8،025 0،991 ,11،111 111 9،811،511 1،8,2 

2115 918،,88 191  31،211 911 ,0،181 209 001،533 0،511 21،011 111 0،,13،295 0،,3, 511،111 155 ,،581،291 3،111 

2116 ,01،111 183  021،021 ,01 ,5،111 20, 005،090 0،511 98،399 591 0،,23،319 0،595 0،111،111 391 1،5,1،90, 01،5,1 

2117 ,92،311 513  211،819 ,85 81،111 203 0,5،815 0،511 51،111 121 0،51,،111 0،110 0،511،111 0،111 1،239،155 00،385 

2118 181،111 111  995،152 150 31،111 22, 011،111 805 5,،,1, 81, 0،128،910 0،188 0،511،111 0،329 3،051،0,9 02،329 

2110 515،811 111  111،111 0،512 011،121 2,3 011،111 805 81،111 859 0،825،8,1 0،818 2،211،011 9،0,1 00،912،123 01،911 

2101 11,،513 890  111،111 2،111 011،119 211 001،111 0،011 30،831 311 0،321،111 0،888 2،811،111 9،911 09،13,،950 08،551 

2100 1,5،,11 313  511،111 2،111 85،102 2,1 002،111 0،011 35،201 319 2،151،1,8 0،300 9،011،111 9،991 0,،119،,03 21،1,0 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد  

2100-2110 18/8 21/01  31/910   18/92 0  11/00 0  11/0 0  1,/1  18/2-2  28/91  93/20  13/01 88/5  11/28 0  ,2/23 0  10/229   39/01 9 

         [201] :منبع

                                                           
 .محاسبه گردیده است 2100تا  2119از سال  ساالنه متوسط رشد -0

 .محاسبه گردیده است 2100تا  ,211از سال  ساالنه متوسط رشد -2

  .محاسبه گردیده است 2100تا  2112از سال  ساالنه متوسط رشد -,



 

 

 6-00جدول 

 2100سوز و سهم آن از کل ناوگان خودروها در کشورهاي منتخب، سال CNGتعداد ناوگان  

 تعداد وسايل نقليه گازسوز وسايل نقليه کلتعداد  کشور
سهم وسايل نقليه 

 (درصد)گازسوز 
 روز رساني تاريخ به

 June 2011 93/20 ,2،511،95 02،082،203 ايران

 July 2011 11/1 002،111 195،,2,8،05 آمريکا

 Dec 2011 89/0 11,،1,5 30,،,1،83, ايتاليا

 June 2012 20/1 31،052 1،151،952, آلمان

 May 2012 1/,2 85،102 11،221,،91 روسيه

 June 2011 23/0 511،111 102،,2،15, چين

 July 2011 52/00 51،153,،0 02،158،128 آرژانتين

 March 2012 02/83 9،011،051 9،215،111 پاکستان

         [201] :منبع                     

  



 

 

 

6-02جدول   

      2100تا  2110سال  ،سوزCNGبه ازاي هر هزار خودرو کشورهاي منتخب  در CNG رساني هاي سوخت تعداد جايگاه

 کل جهان ايران پاکستان آرژانتين آلمان آمريکا روسيه چين ايتاليا سال

2110 11/0 - - - 1,/03 91/0 - - - 

2112 01/0 - - - 13/29 03/0 - - 91/2 

2113 95/0 31/9 15/5 - 21/2, 33/1 19/0 - 11/2 

2114 19/0 81/9 01/1 91/00 3,/21 33/1 11/0 11/2 1,/2 

2115 ,3/0 51/9 01/1 13/09 ,1/08 12/0 28/0 91/0 3,/0 

2116 ,,/0 25/9 51/, 18/09 08/05 0,/0 39/1 51/1 83/0 

2117 ,0/0 ,2/2 18/2 83/01 11/02 19/0 15/0 10/1 5,/0 

2118 20/0 51/0 95/2 05/8 ,1/02 19/0 01/0 53/1 ,0/0 

2110 0,/0 91/9 ,3/2 05/8 01/01 12/0 ,1/0 1,/1 1,/0 

2101 01/0 5,/9 11/2 11/01 13/3 38/1 05/0 80/1 91/0 

2100 22/0 01/, 81/2 82/3 93/3 32/1 11/0 11/1 ,2/0 

 (درصد)ط رشد ساليانه متوس

2100-2110 ,3/0 8,/1 0 31/8-0 33/0- 89/5-  91/9-  10/1 0 15/09- 2 12/1- 9 

           [295]، [201]، [050] ،[0,9] :منبع           

                                                           
 .محاسبه گردیده است 2100تا  2119متوسط رشد از سال  -0

 .محاسبه گردیده است 2100تا  ,211متوسط رشد از سال  -2

 .محاسبه گردیده است 2100تا  2112 سالاز متوسط رشد  -9



 

 

 

 6-03جدول 

    2100سال  ،و نوع خودرو به تفکيک منطقهدر دنيا  تعداد خودروهاي گازسوز موجود

 خودروهاي سبک کل منطقه
 هاي  اتوبوس

 متوسط و بزرگ

 هاي  کاميون

 سنگين و سنگين نيمه
 ساير خودروها

 هاي  جايگاه

 CNG رساني سوخت

 91,،01 19,،251 009،395 212،553 1،199،113 8،951،801 آسيا

 818،, - 3،551 09،321 18,،915،, 923،388،, آمريکاي مرکزي و جنوبي

 ,9،91 598 ,15،98 092،815 338،191 0،218،509 اروپا

 0،031 2،211 2،115 09،291 009،011 090،195 آمريکاي شمالي

 513 19,،09 1،011, 21،083 253،511 911،932 اوراسيا

 018 1,5 138 0،253 051،150 052،8,1 آفريقا

 [201] :منبع     



 

 

 

 6-04 جدول

  2101تا  2115هاي  سال ،در دنيا توسط خودروها (هزار تن) LPGميزان مصرف  و (هزار دستگاه) سوز LPGخودروهاي  تعداد

 کشور
2115  2116  2117  2118  2110  2101  

 ساالنهمتوسط رشد 
 2101-2115 (درصد)

 

  تعداد مصرف  تعداد مصرف  تعداد مصرف  تعداد مصرف  تعداد مصرف  تعداد مصرف  تعداد مصرف

  9/1 -2/1  033 118  035 188  031 511  211 511  218 151  035 111 آمريکا

  ,/3 -0/1  511 0،0,1  595 0،113  511 0،113  521 0،011  111 0،011  101 0،011 استراليا

  1,/3 5/15  91, 81,  981 29,  911 901  211 ,01  021 011  51 10 آلمان

  00/, 1/9  0،111 0،221  0،111 0،133  391 0،115  321 ,,3  311 331  331 0،191 ايتاليا

  -2/0 -0/3  55 081  55 ,08  ,5 031  11 201  11 281  11 231 ايران

  8/1 0/2  012 9,8  0/051 9,0  1/051 ,99  051 991  055 921  051 ,90 الجزاير

  2/9 -0/2  011 33  0,3 011  019 021  ,,0 ,00  098 005  028 001 بريتانيا

  -0/00 -2/3  11 52  11 59  11 ,5  31 011  31 011  31 011 بلژيک

  1/, 0/2  221 991  222 990  201 9,9  221 955  205 911  205 ,91 بلغارستان

  2/20 1/18  035 29,  211 03,  211 02,  211 28,  011 11,  11 9, پاکستان

  8/21 3/95  021 201  021 033  38 030  51 39  12 33  1, 1, پرو

  5/91 ,3/2  19, 322  123 319  1,0 115  089 112  021 13,  019 919 تايلند

  9/02 3/01  08 19  05 10  21 51  02 10  02 5,  01 92 تايوان

  8/3 1/01  ,2،93 31,،2  2،921 2،911  2،2,1 2،002  2،111 2،111  0،811 0،511  0،111 0،110 ترکيه

  1/1 -3/2  011 15  218 11  211 11  211 021  211 021  011 88 جمهوري چک

  1/21 ,0/0  011 89,  011 ,,,  011 ,1,  011 11,  ,09 918  11 211 کننيجمهوري دوم

 

  



 

 

 6-04 جدولادامه 

 کشور
2115  2116  2117  2118  2110  2101  

 ساالنهمتوسط رشد 
 2101-2115 (درصد)

 

  تعداد مصرف  تعداد مصرف  تعداد مصرف  تعداد مصرف  تعداد مصرف  تعداد مصرف  تعداد مصرف

  0/, 1/1  0,9 313  001 815  38 8,1  020 318  055 810  099 525 چين

  1/21 8/91  0،282 2،911  180 0،1,2  511 0،111  511 0،111  111 801  111 511 روسيه

  0/22 1/02  031 019  081 053  081 050  091 011  021 0,1  11 81 روماني

  -1/1 -8/1  288 0،212  281 12,،0  283 30,،0  232 0،189  231 0،111  231 0،529 ژاپن

  2/11 5/21  111 2,3  111 2,1  111 2,1  31 011  31 011  - - صربستان

  2/, -1/9  081 001  021 018  0,1 000  0,1 008  011 091  051 093 فرانسه

  2/55 8/51  90 2,2  91 293  23 290  21 211  , 92  - - فيليپين

  -5/1 -1/5  51 0,2  11 0,5  11 012  51 011  82 221  81 211 کانادا

  1/20 3/25  81 12  81 18  81 15  1, 1,  1, 1,  91 22 کرواسي

  ,/1 2/2  2،911 11,،,  2،238 11,،,  2،920 913،,  2،081 952،,  2،1,1 108،,  0،831 9،381 کره

  0/9 -9/0  2،921 0،551  2،011 0،111  2،181 0،111  2،111 0،891  0،381 0،801  2،111 0،111 لهستان

  ,/, -9/9  201 051  205 055  202 085  202 209  201 200  011 031 ليتواني

  5/01 2/08  1, 10  93 1,  92 ,,  91 98  21 25  - - مقدونيه

  -1/5 -5/1  191 891  191 851  1,1 883  111 ,18  511 0،218  111 0،2,1 مکزيک

  3/1 -1/0  251 995  291 993  2,1 9,1  211 922  211 928  2,8 919 هلند

  5/10 0/99  0،920 920  0،122 903  111 2,8  111 211  211 095  - 11 هند

  1/, 8/0  15 001  15 002  15 001  15 011  11 011  11 011 يمن

  -2/3 -,/1  21, 11,  99, 930  3,, 988  25, 53,  128 88,  588 113 ساير

  8/8 1/1  19,،01 22،855  99,،05 20،903  ,59،,0 21،1,9  09،911 21،998  02،959 03،919  15,،00 01،311 جهان

 [212] :منبع

 



 

 

                

 

 

 7فصل 

و های نوین کاهش مصرف سوخت  فناوری

 ی بخش حمل و نقلاستانداردها
  



 

 

 

 مقدمه

هاای کااهش اتاحف  این      سازی موتور و فنااوری  های بهینه های نوین کاهش مصرف سوخت در دو گروه فناوری در این فصل فناوری

 . گردند ، معرفی می انجام کار

های مورد استفاده در کشور آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و نهایتاً ایران مورد بحا    المللی، سیکل رانندگی بینهای  در ادامه فصل سیکل

های مختلف  رکت خودرو در سطح شهر و  سیکل رانندگی یك الگوی رانندگی استاندارد شده است که نمایانگر  الت. گیرند قرار می

 .باشد یا خارج شهر می

مصرف سوخت خودروهای بنزینی ساخت داخل و وارداتی و همچنین معیار مصرف سوخت موتورهای دیزلی بندی  معیار و بازه

سازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی و معیار مصرف  آالت راه سنگین تولید داخل و وارداتی و ماشین خودروهای سنگین و نیمه

 .شود ه آن اشاره میها نیز از دیگر موضوعاتی است که در این فصل ب سوخت موتورسیکلت

و همچنین استانداردهای  عملکردی و قطعات مشمول اجرای اجباری استاندارد در صنایع خودرو -استانداردهای ایمنی در ادامه

استانداردهای کیفیت هوا، استاندارد آالیندگی خودروهای سبك، همچنین  .گردند اجباری تأیید نوع موتورسیکلت ارائه می

 .شوند ها مطابق استانداردهای یورو نیز به تفصیل معرفی می و موتورسیکلت در کشور و میزان انتشار آالیندهسنگین، سنگین  نیمه

  



 

 

 

  های نوین کاهش مصرف سوخت فناوری -1-7

های اخیر  سازی و کاهش مصرف سوخت بنا به دالیل متعدد مانند محدود بودن منابع انرژی و نوسانات قیمت نفت خام در دهه بهینه

ترین موارد مصرف انرژی در  موتورهای ا تراق داخلی، به عنوان یکی از مهمترین و گسترده. بسیار مورد توجه محققان بوده است

نتیجه این . اند و تحقیقات وسیعی در خصوص کاهش مصرف سوخت خودروها انجام شده است جهان نیز از این امر مستثنی نبوده

 .تی منجر شده استهای متفاو تحقیقات به ارائه فناوری

 :برند شامل موارد زیر است ای که خودروسازان برای کاهش مصرف سوخت به کار می های عمده برخی از روش

 تر به ویژه برای قطعات متحرك استفاده از مواد سبك 

 آنها یا کاهش  جم  کاری مانند استفاده از افزودنی تغییر در سیستم خنك 

 طرا ی آیرودینامیکی بدنه خودرو 

 ها  اهش مقاومت غلتشی چرخک 

 استفاده از روانکارهای با ضریب اصطکاك پایین 

 های دستی دنده های دنده در جعبه افزایش نسبت 

 جایگزینی خودروهای بنزینی با خودروهای دیزل راندمان باال 

 سازی فرایند ا تراق در خودروها بهینه 

 های هیبرید  استفاده از سیستم 

اولین گروه . شوند بندی می انرژی در یك سیستم، راهکارهای پیشنهادی در دو گروه اساسی تقسیم بر طبق اصول کلی کاهش مصرف

کند که بتواند در شرایط یکسان، از مقدار مشخصی انرژی ورودی، کار بیشتری  بر مبنای افزایش بازده سیستم مولد نیرو عمل می

بنابراین . این موضوع برای خودروها نیز صادق است. باشد کار می دومین گروه هم مربوط به کاهش تلفات  ین انجام. دریافت کند

 :بندی نمود توان به دو گروه عمده زیر تقسیم های ارائه شده برای کاهش مصرف سوخت در خودروها را می کلیه فناوری

 (به عنوان مبدل انرژی  رارتی سوخت به کار مکانیکی)سازی موتور  های بهینه فناوری .1

 (های محرك برای انتقال  داکثری توان تولید شده به چرخ)   ین انجام کار ش اتحفهای کاه فناوری .2

البته باید توجه داشت که هرگونه تغییر در . ها موجب کاهش مصرف سوخت در خودروها خواهد شد استفاده از هر یك از این فناوری

به همین . اقتصادی و توجیه فنی آن صورت گیردهای مختلف خودرو به منظور کاهش مصرف سوخت باید با توجه به صرفه  بخش

این محدوده عحوه بر این که . شود میزان کاهش مصرف سوخت در یك محدوده بیان می ،ها دلیل در توضیح مزایای برخی از فناوری

به صرفه بودن مقرون به  گیری مصرف سوخت مربوط است در بسیاری از موارد به نوع تست و استاندارد استفاده شده برای اندازه

 .باشد استفاده از یك فناوری نیز مرتبط می

در موتور ( گشتاور)های یك خودرو با توجه به وظایف تعریف شده و انتظارات موجود، باید مقدار مشخصی توان  برای تأمین نیازمندی

مانند اینرسی دورانی )روهای مقاوم از آنجا که بخشی از توان تولید شده در موتور صرف غلبه بر نی. ها برسد تولید شده و به چرخ

های گروه دوم، این نیروهای مقاوم را کاهش داد و به  توان با استفاده از فناوری شود، می می...( قطعات متحرك، نیروهای پسای هوا و 

توان از موتورهایی با  در این صورت می. های اولیه خودرو به موتوری با توان کمتر نیاز باشد این ترتیب برای رسیدن به همان مشخصه

توان بازده خروجی یك موتور را افزایش داد و  های گروه اول می از سویی دیگر با به کارگیری فناوری.  جم کوچکتر نیز استفاده نمود

سازی مصرف سوخت که منجر به  به این شیوه بهینه. در نتیجه توان مشخصی را از یك موتور با  جم کوچکتر نیز دریافت داشت

 .شود اطحق می 1سازی شود فناوری کوچك اده از موتورهای با  جم کوچکتر در یك خودرو میاستف

 

  

                                                           
1 - Downsizing 



 

 

 

 سازی موتور های بهینه فناوری

( به عنوان مبدل انرژی در خودرو)اند که به صورت مستقیم برای موتورهای ا تراق داخلی  بندی شده هایی طبقه در این گروه، فناوری

شوند تا بتوانند از مقدار  سازی فرآیند ا تراق و باال رفتن بازده گرمایی موتور مربوط می ها به بهینه فناوری اصوالً این. اند ارائه شده

 :ها عبارتند از این فناوری. مشخصی سوخت، بیشترین کار خروجی ممکن را  اصل کنند

 

  CRS (Common Rail System) رسانی ریل مشترک سیستم سوخت

شود اما کاربرد آنها در موتورهای دیزل  رسانی در هر دو گونه موتورهای دیزل و بنزینی استفاده می سوختاز این سیستم برای 

در . کند، گرفته است کننده فشار مشترك ریل که سوخت همه سیلندرها را تأمین می این سیستم نامش را از ذخیره. تر است معمول

یك پمپ فشار باالی . و پاشش در فناوری ریل مشترك از هم جدا هستند های انژکتوری، فشار تولیدی مقایسه با دیگر سیستم

در سیستم ریل مشترك به طور دایم و پایدار، یك فشار هماهنگ با . کند مستقل، سوخت را به طور پیوسته در ریل تغذیه می

در  الی که در . وجود داردهای پایین موتور این فشار   تی در سرعت. گیرد وضعیت مدیریت موتور، در اختیار آن قرار می

فناوری ریل مشترك . های پاشش مستقیم دیگر، برای هر مر له از پاشش مجبورند فشار سوخت باالیی را دوباره تولید کنند سیستم

وجود  را به( منحنی پاشش)امکان کنترل بهتر بر روی زمان و مقدار پاشش هایی دارد که  های مرسوم تفاوت در مقایسه با سیستم

آل و پاشش ثانویه برای کاهش  در این مر له پاشش اولیه برای کارکرد آرام موتور، پاشش اصلی برای ایجاد توان ایده. آورد می

های پاشش به محفظه  رسد و سپس از سوراخ های فشاری کوتاهی به انژکتورها می سوخت توسط لوله. گیرد آالیندگی صورت می

افزایش قدرت  درصد 5های خروجی، بیش از  کاهش آالینده درصد 22فناوری سبب بیش از  استفاده از این .شود ا تراق پاشیده می

 .شود کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش صدای موتور می درصد 3موتور، بیش از 
 

 DFSO (Deceleration Fuel Shut Off) قطع جریان سوخت در هنگام کاهش سرعت

جریان سوخت به سیلندر قطع  در صورتی که سرعت به اندازه کافی باشد یابد میهنگامی که سرعت خودرو کاهش در این فناوری 

که   الیدر دهد اما چرخش موتور به واسطه اینرسی  رکتی خودرو و سیستم انتقال قدرت ادامه خواهد یافت  شده و ا تراق رخ نمی

در این سیستم جریان  .شود جریان سوخت به درون سیلندر قطع نمی ،خودروهای فاقد این سیستم در هنگام کاهش سرعتدر 

 الت  در این. شود توسط سرنشینان ا ساس می ،در این صورت ضربه ایجاد شده چرا کهگردد  صورت ناگهانی قطع نمی سوخت به

ها و  عت، نسبت درگیری دندهاین گشتاور به نیاز راننده، سر. کننده است پارامتر تعیینشتاور مورد نیاز برای ادامه  رکت، گ

با توجه به گشتاور مورد نظر، ارسال  .کند شود گشتاور شروع به کاهش می هنگامی که پدال گاز رها می. دارد بستگی پارامترهای دیگر

های تزریق سوخت شده و  سبب کاهش پیوسته پالس موارداین . گردند می تنظیمو دریچه کنترل سوخت   بندی جرقه سوخت، زمان

 .دهد مصرف سوخت را کاهش  درصد 2 تواند تا میاین فناوری . شود وقفه و به آرامی انتقال داده می توان بی

 

 DOD (Displacement on Demand) جابجایی دلخواه

کند بدین معنی که به صورت موقت یك موتور  این فناوری بر مبنای غیرفعالسازی سیلندرها در زمانی که مورد نیاز نیستند عمل می

قادر  DODفناوری . شود سیلندر استفاده نمی 4از این شیوه در موتورهای . کند سیلندر تبدیل می 3یا  4سیلندر را به موتور  6یا  8

 .درصد از مصرف سوخت بکاهد 5است به طور متوسط تا 

 

 GDI (Gasoline Direct Injection) پاشش مستقیم بنزین

های  ولی در سیستم. شود ورودی به درون هوا پاشیده می گاه در موتورهای بنزینی معمول، بنزین قبل از سوپاپ هوا در انتهای راه

، بنزین با فشار زیاد و از طریق یك انژکتور به درون سیلندر گردد مستقیم بنزین استفاده می پاشش شیوه تر که در آنها از پیشرفته



 

 

 

کنندگی این گونه  همچنین اثر خنك. دگرد پاشش مستقیم بنزین سبب افزایش قدرت و کاهش مصرف سوخت می. شود پاشیده می

1شود منحنی ا تراق موتور به صورت هموار پاشش سبب می
شود  وسیله یك انژکتور، باع  می بر آن، پاشش مستقیم بهعحوه . درآید 

معموالً این سیستم با استفاده از بازخورانی . تا سیستم کنترل موتور با دقت بیشتری بتواند نسبت هوا به سوخت را کنترل کند

تواند به طور متوسط  ناوری میاین ف. کند فرایند ا تراق را کنترل می( VVT)ها  بندی متغیر سوپاپ و زمان( EGR) 2گازهای خروجی

 .درصد از مصرف سوخت خودرو بکاهد 16تا 

 

 Gasoline to Diesel Replacement جایگزینی موتورهای بنزینی با دیزل

هایی است که هر چند ممکن است نتوان به  استفاده از موتورهای دیزل با راندمان باال به جای موتورهای بنزینی معمول یکی از روش

 .ك فناوری به آن اشاره نمود، اما در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته استعنوان ی

 

 HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition) موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن

این ایده نیز به منظور . های نوین برای دستیابی به مصرف سوخت و تولید آالیندگی پایین است نیز یکی از ایده HCCIموتورهای 

در این روش مخلوط همگن هوا و سوخت وارد محفظه . های خودروهای بنزینی و دیزل شکل گرفته است استفاده همزمان از مزیت

گونه موتورها فرآیند تهیه مخلوط هوا و  به عبارت دیگر در این. خوداشتعالی برسدشود تا به مر له  ا تراق شده و آنقدر متراکم می

گیرد اما ا تراق همانند موتورهای دیزل به صورت خوداشتعالی مخلوط هوا و سوخت  سوخت همانند موتورهای بنزینی صورت می

از مهمترین مزایای این روش . دهد آنی روی میدر این سیستم از جرقه شمع خبری نیست و ا تراق به صورت تقریباً . دهد روی می

های باالتر از  د معمول برای موتورهای بنزینی  تراکم امکان استفاده از مخلوط رقیق هوا و سوخت و همچنین به کارگیری نسبت

 .درصد از مصرف سوخت خودرو بکاهد 15تواند به طور متوسط تا  این فناوری می. است

 

 Hybrid System های هیبرید سیستم

های هیبرید در کنار  در سیستم. های کاهش اتحف است سازی موتور و هم جزء فناوری های بهینه های هیبرید هم جزء فناوری سیستم

انرژی مورد نیاز موتورهای . شود موتورهای ا تراق داخلی از موتورهای الکتریکی نیز برای به  رکت در آوردن خودرو استفاده می

سیستم کنترلی خودرو قادر است تا با توجه به شرایط کاری خودرو، . شود های تعبیه شده در خودرو تأمین می یالکتریکی از باطر

های بعدی در این راه استفاده از خودرو تمام الکتریکی به جای خودروهای  گام. نسبت استفاده از هر یك از موتورها را تعیین کند

درصد  82تا 32کنند، توانایی کاهش  از انرژی الکتریکی به جای سوخت استفاده می های هیبریدی از آنجا که سیستم. معمول است

 .مصرف سوخت را دارند

  

                                                           
1 -Smooth 

های اکسید نیتروژن،  برای کاهش آالینده( Exhaust Gas Recirculation - EGR)بازخورانی گازهای خروجی امروزه در بسیاری از موتورها از فرآیند  - 2
این کار مخلوط گازهای ورودی را با مواد . شود در این فرآیند مقداری از گاز موجود در سیستم خروجی به سیستم ورودی برگشت داده می. کنند استفاده می

تواند تا  می EGRمقدار . شود کاهش تولید اکسیدهای نیتروژن می نماید که باع  کاهش  داکثر دمای ا تراق و در نتیجه می (Dilute)غیرقابل ا تراق، رقیق 
عحوه بر کاهش  داکثر دمای ا تراق،  EGRاستفاده از . شود درصد از جرم کل ورودی نیز برسد که بر طبق شرایط کارکردی موتور تنظیم می 22-15 دود 

 .شود سوخت میدهد که موجب تبخیر بهتر قطرات  دمای مخلوط ورودی را نیز افزایش می



 

 

 

 ISG (Integrated Starter/Generator) استارت ژنراتور یکپارچه

پدال گاز آن را این سیستم به صورت اتوماتیك به هنگام سکون خودرو، موتور را خاموش کرده و به صورت همزمان با فشار دادن 

ها یك مبدل وجود دارد که انرژی تلف  معموالً در این سیستم.  ذف خواهد شد 1باری موتور به این ترتیب کارکرد بی. کند روشن می

 .درصد از مصرف سوخت بکاهد 8قادر است به طور متوسط تا  ISGفناوری . کند شده در فرآیند ترمز را در باتری ذخیره می

 

  )LBE )Lean Burn Engine سوز موتور رقیق

معموالً این . شود آل، سوخت به صورت کامل محترق  شود که در شرایط ایده نسبت هوا به سوخت استوکیومتریك به نسبتی گفته می

های کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش میزان  یکی از شیوه. کند نسبت در خودروها با توجه به شرایط کاری موتور تغییر می

رسد اما برای داشتن کارایی مناسب  هرچند این ایده در ابتدا ساده به نظر می. دگی، استفاده از مخلوط رقیق هوا و سوخت استآالین

توان به این وسیله با  شود و می افزایش نسبت تراکم موجب افزایش راندمان موتور می. موتور باید نسبت تراکم را تا  د زیادی باال برد

با توجه به افزایش شدید )ادی را از موتور دریافت کرد اما افزایش نسبت تراکم نیازمند طرا ی مجدد موتور سوخت کمتر، قدرت زی

ای  از سوی دیگر کنترل زمان جرقه از مشکحت دیگر این روش است که باید یك سیستم رایانه. است( بیشینه فشار درون سیلندر

تواند به طور  این فناوری می. آن را تنظیم کند... ت، دما و فشار هوای ورودی و هایی نظیر میزان بار، سرع دقیق با توجه به ورودی

 .درصد از مصرف سوخت خودرو بکاهد 13متوسط تا 

 

 SC (Supercharged) پرخوران

. رود میپرخوران در واقع یك کمپرسور هواست که برای افزایش فشار هوای ورودی به درون سیلندر یك موتور ا تراق داخلی به کار 

مقدار هوای ورودی در  الت . شود تا اکسیژن بیشتری به منطقه ا تراق برسد نرخ زیاد جریان هوا به درون سیلندر سبب می

توان سوخت بیشتری را محترق کرد و به این  است و بنابر این می( تنفس طبیعی موتور)پرخوران بسیار بیشتر از  الت معمول 

. افزایش توان و کاهش مصرف سوخت از نتایج این افزایش کار است. شود هر سیکل بیشتر می ترتیب مقدار کار تولید شده در

از پرخوران بیشتر در خودروهای دیزل استفاده . کند از موتور دریافت می... وسیله دنده، تسمه و  پرخوران انرژی مورد نیاز خود را به

درصد از  12تواند به طور متوسط تا  این فناوری می. کنند آن استفاده میشود هرچند امروز بسیاری از خودروهای بنزینی نیز از  می

 .مصرف سوخت خودرو بکاهد

 

  SCE (Stratified Charge Engine) بندی شده موتور با سوخت الیه

خلوط هوا و گونه موتورها م از آنجا که در این. کند این موتور تا  دی شبیه به موتورهای سیکل دیزل است که با بنزین کار می

در این . شود، این عنوان برای این فناوری انتخاب شده است های مختلف غلظتی تشکیل می سوخت درون سیلندر به صورت الیه

( های باال تراکم به منظور استفاده از قابلیت ذاتی آن برای دستیابی به نسبت)موتورها همانند موتورهای دیزل از پاشش مستقیم 

که سوخت آن بنزین است از ویژگی مثبت اصلی آن یعنی اختحط سریع و مناسب با  سوی دیگر با توجه به این شود و از استفاده می

به این ترتیب از ا تراق ضعیف که از خصوصیات منفی موتورهای دیزل پاشش مستقیم . گیرد برداری صورت می هوا،  داکثر بهره

پاشد و به همین دلیل غلظت مخلوط  در یك محدوده خاص سیلندر می در این سیستم، انژکتور سوخت را. شود است جلوگیری می

گونه موتورها از یك انژکتور با  معموالً در این. شود بندی می هوا و سوخت در مناطق مختلف سیلندر تفاوت پیدا کرده و عمحً الیه

 .از مصرف سوخت خودرو بکاهددرصد  12تواند به طور متوسط تا  این فناوری می. شود پاشش سوخت مستقیم استفاده می

 

                                                           
1 - Idle 



 

 

 

 TC (Turbocharged) توربوشارژ

های پرخوران استفاده  نیز برای افزایش فشار هوای ورودی به درون سیلندر از یك کمپرسور هوا همانند سیستم در این موتورها

. شود کمپرسور از یك توربین تأمین میهای توربوشارژ، توان مورد نیاز برای به  رکت درآوردن  شود با این تفاوت که در سیستم می

این توربین در مسیر جریان گازهای خروجی موتور قرار دارد و به واسطه خروج گازهای گرم ناشی از محصوال ت ا تراق به  رکت در 

شرده، در برای کاهش دمای هوای ف. دهد که مطلوب نیست این فرآیند افزایش فشار، دمای هوای ورودی را نیز افزایش می. آید می

شود تا در هر سیکل بتوان سوخت بیشتری را وارد سیلندر  این روند باع  می. شود استفاده می 1کن داخلی این موتورها از یك خنك

این شیوه بیشتر . رود شود و به این ترتیب در مجموع کارایی ا تراق بسیار باال می تر محترق می این میزان سوخت بیشتر، ساده. کرد

 .درصد از مصرف سوخت خودرو بکاهد 14تواند به طور متوسط تا  این فناوری می. دیزل کاربرد دارد در موتورهای

 

 VVT (Variable Valve Timing) بندی متغیر سوپاپ زمان

اما در موتورهای . شد که با توجه به شکل آن، کامحً ثابت بود وسیله بادامك انجام می ها به بندی سوپاپ در موتورهای کحسیك، زمان

، مقدار جابجایی، دوره باز بودن و زمان باز و بسته شدن سوپاپ ثابت VVTدر سیستم . مدرن، این محدودیت برداشته شده است

این تنظیمات با توجه به شرایط . شوند تنظیم می( ECU)ت کامل توسط وا د کنترل الکترونیکی موتوراین مقادیر به صور. نیست

شود تا فرآیند ا تراق تا  د امکان به بهترین نحو صورت گیرد و راندمان  رارتی موتور  شود و باع  می عملکردی موتور انجام می

. کند به سوخت بیشتری ا تیاج دارد که این امر هوای بیشتری را نیز طلب می های باال، موتور به عنوان مثال در سرعت. افزایش یابد

به هنگام . دارد تا هوای مورد نیاز وارد سیلندر شود در این  الت سوپاپ ورودی هوا را برای مدت بیشتری باز نگه می ECUسیستم 

در موتورهایی که میزان باز شدن سوپاپ هوا . کم شدن سرعت خودرو، عملکرد سوپاپ دوباره به  الت عادی خود باز خواهد گشت

. گیرد های مختلف وجود ندارد و عمحً شرایط کاری موتور در  الت بهینه قرار نمی ثابت است، تفاوتی در هوای ورودی برای سرعت

 .درصد از مصرف سوخت خودرو بکاهد 5تواند به طور متوسط تا  این فناوری می

 

 های کاهش اتالف فناوری

برخی . باشد در این گروه قرار گرفته است های محرك می هایی که وظیفه آنها انتقال  داکثر توان تولید شده در موتور به چرخ فناوری

توان به استفاده از  به عنوان نمونه می. های کاهش اتحف را شاید نتوان به صورت مستقل تحت عنوان یك فناوری معرفی کرد از روش

، استفاده از روانکارها با (شود که منجر به کاهش اتحف ناشی از اینرسی دورانی می)یژه برای قطعات متحرك تر به و موارد سبك

ها یا  مانند استفاده از افزودنی)کاری  و تغییر در سیستم خنك( شود که منجر به کاهش اتحف اصطکاکی می)ضریب اصطکاك پایین 

 :توان به صورت زیر برشمرد های این گروه را می ه به این موضوع، فناوریبا توج. اشاره کرد( کاری کاهش  جم سیستم خنك

 

 AMT (Automated manual Transmission) اتوماتیک -انتقال قدرت دستی

های انتقال قدرت  سیستم. اتوماتیك مزایای هر دو سیستم انتقال قدرت دستی و اتوماتیك را داراست -سیستم انتقال قدرت دستی

باشد با این  ال بیشتر رانندگان،   تر بوده و دارای اتحف انرژی کمتر می سبك، های معمول انتقال قدرت اتوماتیك تمدستی از سیس

اتوماتیك همانند سیستم انتقال قدرت دستی عمل  -سیستم انتقال قدرت دستی. دهند سیستم انتقال قدرت اتوماتیك را ترجیح می

سیستم تغییر دنده به صورت الکترونیکی . فشردن پدال کحچ و تعویض دنده به وسیله راننده نیستکند با این تفاوت که نیازی به  می

یند تغییر آشود تا فر استفاده از این سیستم سبب می. کند عمل می الکتریکی وسیله عملگرهای هیدرولیکی یا موتور  کنترل شده و به

                                                           

1 -Intercooler 



 

 

 

درصد از مصرف  7قادر است به طور متوسط تا  AMTفناوری  .ردددنده آرامتری نسبت به سیستم انتقال قدرت دستی  اصل گ

 .سوخت بکاهد

 

 Change in Vehicle Design تغییرات طراحی خودرو

تحقیقات نشان داده است که با . کاهش وزن و تغییر ساختار آیرودینامیکی خودرو، تأثیر بسیار مهمی در کاهش مصرف سوخت دارد

سازی ساختار آیرودینامیکی خودرو نیز  بهینه. درصد از مصرف سوخت کاست 22تا 12طور متوسط توان به  کاهش وزن خودرو، می

از سوی دیگر با تغییر مناسب تجهیزات درونی خودرو . درصد مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت  8تا  5به طور متوسط کاهش 

 .ش داددرصد مصرف سوخت را کاه 12تا  2توان به طور متوسط  مانند کولر می

 

  CVT (Continuously Variable Transmission) انتقال قدرت پیوسته متغیر

شوند، قادر است مقادیر  وسیله زنجیر یا نوار به یکدیگر متصل می این سیستم با استفاده از تعداد زیادی پولی با قطرهای مختلف که به

این سیستم به خودرو . های معمول است تر از جعبه دنده متنوع سرعت موتور به سرعت چرخ ایجاد کند که بسیار  مختلفی از نسبت

ترین  کند تا در هر  الت کاری بهترین نسبت تبدیل را محاسبه کرده و از آن استفاده کند و همواره دور موتور در مناسب کمك می

 .ت خودرو بکاهددرصد از مصرف سوخ 6تا  4تواند به طور متوسط  استفاده از این سیستم می. شرایط قرار گیرد

 

  DCT (Dual Clutch Transmission) سیستم کالچ دوگانه

های زوج و دیگری برای  ها برای دنده یکی از این کحچ. شود مرکز برای تغییر دنده استفاده می در این سیستم از دو کحچ جداگانه هم

شود و توزیع  ها قطع نمی دنده، گشتاور انتقالی به چرخ مزیت این سیستم آن است که به هنگام تعویض. رود های فرد به کار می دنده

 12تواند تا  استفاده از این سیستم می. شود تر انجام می همچنین فرآیند تعویض دنده در این خودروها سریع. ماند آن هموار باقی می

 .درصد از مصرف سوخت خودرو بکاهد

 

 EAC (Electric Air Conditioning) سیستم تهویه الکتریکی

کمپرساور سیساتم   معماوالً   .های فرعی درون خودرو برای کارکرد نیاز به انارژی الکتریکای دارد   سیستم تهویه همانند تمامی سیستم

مین انرژی مورد نیاز کمپرسور سبب اعمال بار اضافی به موتور أت. چرخد ای که به میل لنگ خودرو متصل است می تهویه توسط تسمه

کند زیارا باا وجاود غیار فعاال باودن کمپرساور،         ن موضوع در مورد استفاده از سیستم تهویه در هوای سرد هم صدق میای. گردد می

انارژی  سیستم تهویه الکتریکی، در . برای چرخش نیاز به دریافت انرژی داردنیز  فرستد میای که هوای گرم را به داخل خودرو  پروانه

و کناد   از توان موتور استفاده نمی بنابراین سیستم تهویه الکتریکی مستقیماً .گردد مین میأو ت، توسط باتری خودرنیاز الکتریکی مورد

این سیستم بیشتر در خودروهاای هیبریاد   . گردد به همین دلیل سبب کاهش مصرف سوخت می و کند بار اضافی بر موتور اعمال نمی

 درصاد  15این سیستم در  ادود  . تجهیزات بیشتری نسبت به خودروهای معمول دارند ،مین انرژی الکتریکیأکاربرد دارد زیرا برای ت

 .شود باع  کاهش در مصرف سوخت می
 

 EPS (Electric Power Steering) سیستم فرمان الکتریکی

ماپ  یکای از امتیاازات ایان روش  اذف پ    . جاایگزین سیساتم فرماان هیادرولیکی شاده اسات      در بسیاری از خودروها، این سیستم 

ایان موضاوع سابب کااهش وزن      همچناین  .داد  را به خود اختصاص مای  موتوراز توان  بخشیهیدرولیکی موجود در فرمان است که 

دلیال  اذف پماپ و     هکم صداتر باودن آن با   ،استفاده از این سیستم دیگر امتیاز. گردد در نتیجه کاهش مصرف سوخت می خودرو و

هاا   خط راست یا دور زدن یکنواخت در پیچ رویاین سیستم در هنگام  رکت خودرو . از بین رفتن نشتی سیال است آن مزیت دیگر



 

 

 

تر، دقت باالتر و کارایی بیشاتری   این سیستم در مقایسه با نوع هیدرولیکی آن از وزن پایین. کند هیچ گونه توان الکتریکی مصرف نمی

سیساتم فرماان   . دهاد  واکنش مناسب نشاان مای   ، ساس به سرعت خودرو با توجه به سرعتبر خوردار است و با استفاده از سنسور 

کند اما سیستم الکتریکی با استفاده از انارژی الکتریکای بااتری خاودرو کاه       هیدرولیکی از توان خودرو برای کارکرد خود استفاده می

کند و در نتیجه سبب کاهش مصرف سوخت  مصرف میکند به همین دلیل توان کمتری  شود استفاده می همیشه در  رکت شارژ می

 .گردد مصرف سوخت می درصد 3این روش به طور متوسط باع  کاهش . گردد می

 

  LRR (Low Rolling Resistance) ها کاهش مقاومت غلتشی چرخ

های نوین خودرو، جنس،  طرا یدر . دهد های خودرو همواره در برابر غلتش از خود مقاومت نشان می یك جسم دوار مانند چرخ

شوند که کمترین مقاومت را در برابر غلتش داشته باشند و به  ای طرا ی می و سایر پارامترهای الستیك به گونه  ها شکل هندسی، آج

 .درصد کاهش خواهد یافت 8تا  2این ترتیب مصرف سوخت به طور متوسط 
 

 RBS (Regenerative Braking System) بازیابی انرژی ترمز

این انرژی جنبشی کاهش یافته به . شود فرآیند ترمزگیری، سبب کاهش سرعت خودرو و در نتیجه کاهش انرژی جنبشی آن می

ها تلف  در خودروهای معمول این انرژی به صورت انرژی گرمایی در مجموعه ترمز و چرخ. شود صورت دیگری از انرژی تبدیل می

معموالً این انرژی گرمایی  RBSسیستم . شود نرژی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده میاز این ا RBSشود اما در سیستم  می

را به انرژی الکتریکی تبدیل کرده که از آن در سیستم تهویه مطبوع، پخش صوت و سایر لوازم مصرف کننده انرژی الکتریکی استفاده 

در برخی از انواع این سیستم، انرژی ترمزی به صورت . درو بکاهددرصد از مصرف سوخت خو 12تواند تا  این فناوری می. شود می

 .شود هیدرولیکی تبدیل و استفاده می

 

 Speed +6 دنده و بیشتر 6سیستم 

  شود تا فاصله نسبت این عمل باع  می. های دیگری به سیستم جعبه دنده اضافه شده است ، دنده(یا بیشتر)دنده  6در خودورهای 

درصد از  5تا  3تواند به طور متوسط  این سیستم می. های مختلف کمتر شده و خودرو بتواند شتاب بیشتری بگیرد  های دنده تبدیل

 .  مصرف سوخت بکاهد

 
 

  [215]،[214] ، [212] ،[228] ،[157] :منبع



 

 

 

 7-2جدول 

EPAبرترین خودروهای منتخب 
 2111در زمینه مصرف سوخت، سال  1

 کارخانه سازنده خودرونام  ردیف
فناوری مورد 

 استفاده

حجم 

 موتور
(CC) 

تعداد و آرایش 

 سیلندر

حداقل عدد 

 اکتان

 مورد نیاز

 مصرف سوخت

 توان و گشتاور (لیتر بر صد کیلومتر)

 شهر جاده

1 Prius Hybrid Toyota 
Hybrid, VVT, 

CVT, RGB 
1،822 in-line 4 11 1/4 6/4 

73 kW , 98 HP @ 5,200 rpm; 

143 N.m , 105 lb.f  @ 4,000 rpm 

2 Fusion Hybrid Ford 
Hybrid, VVT, 

CVT, RGB 
2،522 in-line 4 11 5/6 7/5 117 kW , 156 HP @ 6,000 rpm; 

185 N.m , 136 lb.f  @ 2,250 rpm 

3 Insight Hybrid Honda 
Hybrid, VVT, 

CVT, RGB 
1،322 in-line 4 11 5/5 1/5 73 kW , 98 HP @ 5,800 rpm; 

167 N.m , 123 lb.f  @ 1,000 rpm 

4 Cr-z hybrid (automatic) Honda 
Hybrid, VVT, 

CVT,RGB 
1،522 in-line 4 11 2/6 7/6 91 kW , 122 HP @ 6,000 rpm; 

167 N.m , 123 lb.f  @ 1,000 rpm 

5 HS250h Hybrid Lexus 
Hybrid, VVT, 

CVT, RGB 
2،422 in-line 4 11 1/6  7/6  140 kW , 187 HP @ 6,000 rpm; 

255 N.m , 187 lb.f  @ 4,400 rpm 

6 Escape Hybrid Ford 
Hybrid, CVT, 

RGB 
2،522 in-line 4 11 7/8 8/7 132 kW , 177 HP @ 6,000 rpm; 

185 N.m , 136 lb.f  @ 5,500 rpm 

7 Foretwo Cabriolet Smart 
VVT, Engine 

Downsizing 
1،222 in-line 3 11 7/5 1/7 53 kW , 70 HP @ 5,800 rpm; 

93 N.m , 68 lb.f  @ 4,000 rpm 

8 Altima Hybrid Nissan 
Hybrid, VVT, 

CVT, RGB 
2،522 in-line 4 11 1/7  7/6  118 kW , 158 HP @ 5,200 rpm; 

220 N.m , 162 lb.f  @ 2,800 rpm 

9 RX450h hybrid Lexus 
Hybrid, VVT, 

CVT,RGB 
3،522 V6 11 4/8 8/7 220 kW , 295 HP @ 6,000 rpm; 

319 N.m , 234 lb.f  @ 4,400 rpm 

11 Cr-z hybrid (manual) Honda 
Hybrid, VVT, 

RGB 
1،522 in-line 4 11 4/6 6/7 91 kW , 122 HP @ 6,000 rpm; 

167 N.m , 123 lb.f  @ 1,000 rpm 

  [215] ،[221] :منبع

                                                           
1- US Environmental Protection Agency 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=EPA&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2F&ei=-U43T6eeNomHhQeHmdmWAg&usg=AFQjCNGo7qU8DQ0jgrNXbDIXZMv6Xh2E_w


 

 

 

 های مورد استفاده در ایران  های رانندگی در دنیا و سیکل سیکل -3-7

گیری دقیق مصرف سوخت و تولید آالیندگی موتورهای ا تراق داخلی، نیاز به تعریف دقیق فرآیند کاری خودرو و  برای اندازه

های هر یك بر مبنای نیازهای موجود،  های مختلفی پیشنهاد شده است که ویژگی برای انجام این کار سیکل. باشد موتور می

 . شود های استاندارد مهم مورد استفاده در دنیا معرفی می در این بخش سیکل. نوع خودرو و شرایط محلی تعیین شده است

زمان بیان  -این الگو با استفاده از یك جدول یا نمودار سرعت. سیکل رانندگی یك الگوی رانندگی استاندارد شده است

چندین سیکل  .شود گی انجام میهای رانند خودروها بر اساس سیکل و مصرف سوخت تدوین استانداردهای آالیندگی. شود می

های مختلف  رکت خودرو در سطح شهر و یا خارج شهر  استاندارد در کشورهای مختلف تدوین شده که نمایانگر  الت

 هایی نظیر شرایط ترافیکی و  رکتی و همچنین فرهنگ رانندگی در یك شهر بوده و پدیده سیکل رانندگی بیانگر. باشد می

 .نیز بر آن مؤثر است قوای محرکه خودروها

و  های مورد استفاده در کشور آمریکا، اتحادیه اروپا المللی، سیکل های بین های معرفی شده به چهار گروه عمده سیکل سیکل

 .بندی شده است ژاپن تقسیم

 

 المللی های بین سیکل -1-3-7

WHSC)  پایدار هماهنگ جهانی در این بخش سیکل
1
WHTC) جهانی گذرای هماهنگ و سیکل (

2
که مربوط باه موتورهاای   (

این دو تست دینامومتری موتور برای پوشش شارایط معماول راننادگی در اروپاا،      .گیرد باشند مورد بررسی قرار می سنگین می

3گااروه  توسااط مااذکور دو ساایکل .آمریکااا، ژاپاان و اسااترالیا ارائااه شااده اساات     
UNECE GRPE  فناای مقاارراتدر 

WHDCهای  تأییدیه مقرراتاین . ارائه گردیده است ]2622[ 4  شماره 
  .دهد های خروجی از موتور را ارائه می برای آالینده 4

  

                                                           
1- World Harmonized Stationary Cycle 

2- World Harmonized Transient Cycle 

3- United Nations Economic Commission for Europe – Working Party (Group of Reporters) on Pollution and 

Energy 

4- World-Wide Harmonized Heavy-Duty Certification 



 

 

 

1-1-3-7-  (WHSC)  World Harmonized Stationary Cycle 

در جدول زیر ارائه شده پارامترهای این سیکل . کند از  الت گرم شروع به کار می WHSCجهانی پایدار هماهنگ سیکل 

 .است
 

 7-3-1-1جدول 

 WHSC المللی موتورهای سنگین در حالت پایدار بین سیکل

 (ثانیه)طول دوره  ضریب وزنی (درصد)بار  (درصد) دور موتور مد

24/2 - چرخش موتور بدون بار 2  - 

1 2 2 2 17/2 212 

2 55 122 22/2 52 

3 55 25 12/2 252 

4 55 72 23/2 75 

5 35 122 22/2 52 

6 25 25 28/2 222 

7 45 72 23/2 75 

8 45 25 26/2 152 

1 55 52 25/2 125 

12 75 122 22/2 52 

11 35 52 28/2 222 

12 35 25 12/2 252 

13 2 2 2 17/2 212 

 1،815 1 جمع

 
  



 

 

 

2-1-3-7- (WHTC)  World Harmonized Transient Cycle 

مقادیر نرمال گشتاور و سرعت موتور در  .هر دو  الت شروع سرد و گرم را داراست  WHTCجهانیگذرای هماهنگ سیکل 

 .نشان داده شده است 7-1به صورت نمودار  WHTCطول تست 

 

 7-1نمودار 

 WHTC  المللی موتورهای سنگین در حالت گذرا سیکل بین

 
 

 

 های مورد استفاده در کشور آمریکا سیکل -2-3-7

برای وسایل نقلیه سبك و سنگین و همچنین  متعددی های سیکل با توجه به شرایط مختلف رانندگی، در کشور آمریکا

 .شود پرکاربردترین آنها اشاره میموتورهای سنگین وجود دارد که به برخی از 

 

 سبک  وسایل نقلیههای  سیکل -1-2-3-7

1-1-2-3-7- Cycle  FTP 72  

1سیکل 
FTP-72  2را معموالً سیکل

UDDS  یاLA-4 این سیکل مشابه سیکل . نامند میA10 3 یاCVS  در سوئد و یاADR 27 

این سیکل همانند سیکل مسیر . برای وسایل نقلیه سنگین اشتباه شود UDDSاین سیکل نباید با برنامه . در استرالیا است

 5/31و سرعت متوسط  بر ساعت کیلومتر 2/11بیشینه سرعت . باشد کیلومتر  همراه با توقف مکرر می 27/12شهری شامل 

 .باشد می بر ساعتکیلومتر 
  

                                                           
1- Federal Test Procedure 

2 -Urban Dynamometer Driving Schedule 

3 -Constant Volume Sampler 



 

 

 

 7-2نمودار 

 وسایل نقلیه سبک در آمریکابرای  FTP-72  سیکل

 
 

 

2-1-2-3-7- Cycle  FTP 75  

1دو آزمون تحتباید خودروها همچنین  2222پس از سال
SFTP های سایکل  ها برای نشان دادن کاستی این آزمون. قرار گیرند 

FTP 75 و استفاده از تهویه مطبوع طرا ی شده است ، پر تحركگی با سرعت باالرانند در مورد. 

با تغییر نحوه شروع  FTP-72ثانیه و مشابه مر له اول  525با افزودن مر له سوم به طول  FTP-72از سیکل   FTP-75سیکل 

 FTP-75شود بنابر این سیکل  وقف موتور آغاز میدقیقه بعد از ت 12مر له سوم . به کار از  الت سرد به گرم بدست آمده است

 :باشد شامل بخش های زیر می

 سردمر له شروع  .1

 مر له گذرا .2

 مر له شروع گرم .3

 :پارامترهای اساسی سیکل عبارتند از

 کیلومتر  77/17: مسافت طی شده 

 ثانیه 1874 :مدت زمان 

 کیلومتر بر ساعت  1/34 :سرعت متوسط 

  

                                                           
1 - Supplemental Federal Test Procedures 

 



 

 

 

 7-3نمودار 

 وسایل نقلیه سبک در آمریکابرای  FTP-75سیکل 

 

 
 

 

3-1-2-3-7- Cycle SFTP- US06   

یا رویه / و ، پر تحركرانندگی با سرعت باال در مورد FTP-75های سیکل  کاستی برای نشان دادن  SFTP- US06سیکل

این سیکل دارای مسیر . رانندگی با شتاب باال، افت و خیزهای سریع سرعت و رویه رانندگی پس از شروع، توسعه یافته است

ثانیه  516کیلومتر بر ساعت و مدت زمان  2/121کیلومتر بر ساعت، بیشینه سرعت  1/77کیلومتر، سرعت متوسط  8/12

 .باشد می

 

 7-4نمودار 

 وسایل نقلیه سبک در آمریکابرای   SFTP- US06سیکل 

 
 



 

 

 

4-1-2-3-7- EPA New York City Cycle (NYCC)  

EPA-NYCCسیکل 
های  رانندگی در سرعت نمایانگرسیکل . خودروهای سبك ایجاد شده است دینامومترشاسی آزمون برای  1

 . باشد های مکرر در شهر می کم همراه با توقف
 

 7-5نمودار 

 وسایل نقلیه سبک در آمریکابرای  EPA- NYCC  آزمون شاسی دینامومتر  سیکل

 
 

5-1-2-3-7- (HWFET) EPA Highway Fuel Economy Cycle  

US EPAوسیله   هاست که بدینامومتر شاسی آزمون  2HWFET سیکل
گیری مصرف سوخت وسایل نقلیه سبك  برای اندازه 3

 .است توسعه یافته

 

 7-6نمودار 

 وسایل نقلیه سبک در آمریکابرای   HWFET EPA آزمون شاسی دینامومتر  سیکل

 
                                                           

1- New York City Cycle 
2 - Highway Fuel Economy Cycle 

3 -US Environmental Protection Agency 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=EPA&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2F&ei=-U43T6eeNomHhQeHmdmWAg&usg=AFQjCNGo7qU8DQ0jgrNXbDIXZMv6Xh2E_w


 

 

 

 (موتور یدینامومتر)موتورهای سنگین  -2-2-3-7

1-2-2-3-7- Heavy-Duty FTP Transient Cycle 

 .استدر آمریکا رایج ای سنگین  آالیندگی موتورهای جاده سنجشبرای باشد  که آزمون موتور می سنگین FTPسیکل گذرای 

شامل ترافیك داخل و اطراف شهرها در  ها در شهرهای آمریکا ها و کامیون آزمون گذرا به منظور در نظر گرفتن تنوع اتوبوس

1دینامومتر شاسی این آزمون بر مبنای سیکل رانندگی . ها، توسعه یافته است ها و بزرگراه جاده
 UDDS سیکل شامل . باشد می

ذخیره  قادر به قادر به جذب و همهم است که  ACیا  DCابراین مستلزم دینامومتر الکتریکی است و بن موتورگردانیهای  بخش

 .توان باشد

 : این سیکل شامل چهار مر له است

2مر له اول یا
 NYNF  های متوالی است نوعاً مربوط به ترافیك شهری سبك با شروع و توقف. 

3مر له دوم یا
 LANF   های کم است سنگین با توقفنوعاً مربوط به ترافیك شهری. 

4مر له سوم یا
 LAFY  آنجلس است شبیه ترافیك سنگین بزرگراهی در لس. 

 .باشد مر له چهارم تکرار اولین مر له می

 .گیرد ثانیه در تکمیل اولین سیکل صورت می 1222شود و تکرار دوم با شروع گرم بعد از توقف  بار انجام می سیکل دو

 

 7-7نمودار 

 موتورهای سنگین در آمریکابرای  FTP Transient   دینامومتری موتور آزمون سیکل

 
 

  

                                                           
1- Urban Dynamometer Driving Schedule  

2 -New York Non Freeway 

3 - Los Angeles Non Freeway 

4 - Los Angeles Freeway 

http://www.dieselnet.com/standards/cycles/udds.php


 

 

 

2-2-2-3-7-  Constant-Speed Variable-Load Cycle (CSVL) 

سیکل شامل تست . برای موتورهای دور ثابت ایجاد شده است  US EPA تست  الت گذرایی است که به وسیله CSVLسیکل 

در شکل زیر نشان داده شده  CSVLسرعت و گشتاور در طول تست . باشد ثانیه می 1222دینامومتری برای  دود مدت زمان 

 .است

 7-8نمودار 

 موتورهای سنگین در آمریکابرای  CSVL   سیکل آزمون دینامومتری موتور

 
 

 (دینامومتر شاسی)سنگین  نقلیه وسایل -3-2-3-7

1-3-2-3-7-For Heavy Duty Vehicles (UDDS) Urban Dynamometer Driving Schedule 

HD-UDDS  این آزمون  نباید با آزمون . برای خودروهای سنگین استدینامومتر آزمون شاسی UDDS خودروهای سبك

 .  اشتباه شود 

 

 7-9نمودار 

وسایل نقلیه سنگین در آمریکابرای  HD-UDDS  آزمون شاسی دینامومتر سیکل

 



 

 

 

2-3-2-3-7- cycle (CBD) Central Business District 

دهنده الگوی رانندگی که  نشان CBDسیکل . باشد برای وسایل نقلیه سنگین میشاسی دینامومتر  آزمونمرا ل  CBDسیکل 

 . باشد و شتاب منفی می متشکل از  االت بی باری، شتاب مثبت،  رکت یکنواخت پایهتکرار سیکل  14شامل 

 

7-11نمودار   

 وسایل نقلیه سنگین در آمریکابرای  CBD  آزمون شاسی دینامومتر سیکل

 
 

3-3-2-3-7- City Suburban Heavy Vehicle Cycle & Route 

CSC
CSHVC با عحمت اختصاری همچنین CSCسیکل . نقلیه سنگین است ایلبرای وسدینامومتر شاسی آزمون یك  1

نیز  2

CSHVRهمچنین به صورت  آزموناین . شود می شناخته
نیز وجود دارد که در آن سرعت خودرو به جای تابعی از زمان به  3

 . شود عنوان تابعی از مسافت پیموده شده داده می

 

 7-11نمودار 

 وسایل نقلیه سنگین در آمریکابرای  CSHVC  آزمون شاسی دینامومتر سیکل

 

                                                           
1 - City Suburban Cycle 

2 - City Suburban Heavy Vehicle Cycle 

3 - City Suburban Heavy Vehicle Route 



 

 

 

4-3-2-3-7- (NYBus)    New York Bus 

 NYBusسیکل . باشد های شهری می خصوص اتوبوس نقلیه سنگین، به ایلبرای وسدینامومتر شاسی  آزموناین سیکل یك 

کوتاه  آزموناین سیکل یك سیکل . باشد های شهر نیویورك می واقعی مشاهده شده اتوبوسرانندگی نشان دهنده الگوهای 

 . است پایینو سرعت  باال متوسطهای مکرر، شتاب  هایی چون توقف است که دارای ویژگی

کالیفرنیا نیز های مشابه برای الگوی رانندگی در منطقه منهتن نیویورك و لوس آنجلس  همچنین قابل ذکر است که سیکل

 .وجود دارد

 7-12نمودار 

 وسایل نقلیه سنگین در آمریکابرای  NYBus آزمون شاسی دینامومتر  سیکل

 
 

5-3-2-3-7-cycle  WVU 5-Peak  

قسمت  5این سیکل از . برای کامیون طرا ی شده است( Truck Cycleیا ) WVU 5-Peak آزمون شاسی دینامومتر سیکل

 الت پایدار کوتاه و سپس کاهش  کارکردگیری تا یك سرعت بیشینه و سپس یك  شامل شتابکه هر قسمت تشکیل شده 

 .مایل بر ساعت است 42، و 35، 32، 25، 22پنج سرعت بیشینه به ترتیب  .باشد میبار  سرعت تا  الت بی

در سیکل اصحح شده، . شود، وجود دارد شناخته می "WVU 5-Miles Route"یك مدل اصحح شده از این سیکل که به نام 

های  الت پایدار  مسافت رانندگی، زمان و سرعت. گیرد های  الت پایدار شتاب می خودرو با بیشترین شتاب ممکن تا سرعت

 .در هر دو سیکل یکسان هستند

 7-13نمودار 

 های سنگین در آمریکا کامیونبرای  WVE 5-Peak  آزمون شاسی دینامومتر سیکل

 



 

 

 

 

 مورد استفاده در اتحادیه اروپاهای  سیکل -3-3-7

های متعددی برای وسایل نقلیه سبك و سنگین و همچنین  در اتحادیه اروپا با توجه به شرایط مختلف رانندگی، سیکل

 .شود موتورهای سنگین وجود دارد که به برخی از پرکاربردترین آنها اشاره می

 

 وسایل نقلیه سبک -1-3-3-7

  ECE 15+EUDC / NEDCسیکل  -1-1-3-3-7

( شود نیز شناخته می MVEG-Aکه به نام سیکل )این سیکل . گیرد انجام میدینامومتر شاسی بر روی  ECE+EUDC آزمون

که بدون  است ECEشامل چهار بخش  کامل سیکل. رود های خروجی وسایل نقلیه سبك در اروپا به کار می یید آالیندهأبرای ت

  آزمونساعت در دمای  6، خودرو برای  داقل آزمونپیش از . آید می EUDC بخشیك بعد از آن و شود  میوقفه تکرار 

در سال . کند میبار کار  ثانیه به صورت بی 42برای  شروع به کار کرده و سپس. شود نگهداشته میدرجه سانتیگراد  32 تا 22

های خروجی  گیری از آالینده کار کرده و نمونهبار  ذف شد؛ یعنی موتور در ثانیه صفر شروع به  ، مدت زمان کارکرد بی2222

NEDC عنوان همچنین به ،از این روش اصحح شده شروع به کار سرد. شود نیز همزمان آغاز می
 . شود نیز نام برده می 1

 
 7-14نمودار 

 وسایل نقلیه سبک در اروپابرای   ECE 15آزمون شاسی دینامومتر  سیکل

 
 

  

                                                           
1-New European Driving Cycle  



 

 

 

 7-15نمودار 

 وسایل نقلیه سبک در اروپا برای EUDCآزمون شاسی دینامومتر  سیکل

 
 

EUDC بخش
. سرعت باال، اضافه شده استرانندگی با های پرتحرك و  برای محاسبه  الت ECEپس از چهارمین سیکل  1

 پایینبا توان  خودروهایبرای  EUDCیك سیکل جایگزین . کیلومتر بر ساعت است 122برابر  EUDCسیکل بیشینه سرعت 

 .گردد که در نمودار زیر ارائه می کیلومتر بر ساعت نیز تعریف شده است 12بیشینه با سرعت 

 

 

 7-16نمودار 

 در اروپا با توان پایین سبک برای خودروهای EUDC آزمون شاسی دینامومتر سیکل       

 
 

 .می باشد NEDC، و ECE ،EUDCای از پارامترهای منتخب برای سیکل های  جدول زیر شامل خحصه

 

                                                           
1 - Extra Urban Driving Cycle 



 

 

 

 7-3-3-1-1 جدول

 NEDCو   ECE ،EUDCهای  پارامترهای منتخب برای سیکل

 ECE 15 EUDC NEDC واحد مشخصه

 Km 252/4=213/14 155/6 227/11 مسافت

 S 782=1154 422 1182 مدت زمان

 6/33 6/62 (باری با بی) Km/h 7/18 سرعت متوسط

 Km/h 52 122 122 سرعت بیشینه

 

 

 وسایل نقلیه سنگین موتورها و -2-3-3-7

 ECE R49سیکل  -1-2-3-3-7

موتورهای سنگین   گیآالیند تأیید نوع آزموناین سیکل برای  .موتور دیزل است مد 13پایدار  آزمونیك سیکل  R49سیکل 

بر  R49 آزمون. جایگزین شد ESC توسط برنامه R49سیکل  2222در سال . رود به کار می  EURO IIدر استاندارد  ای جاده

وات ساعت  بر  سب گرم بر کیلو مدهای خروجی در هر  آالینده. گیرد و بار انجام می دورشرایط  13روی دینامومتر موتور در 

نشان  زیر در جدول R49و ضرایب وزنی سیکل  آزمونشرایط . است مد 13نتیجه نهایی تست میانگین وزنی . شوند بیان می

به دلیل . اند است اما ضرایب وزنی متفاوت US 13-modeهمانند شرایط سیکل  R49 آزمونشرایط اجرای سیکل  .اند داده شده

 .دمای گاز خروجی استباالی ، سیکل اروپایی دارای ویژگی میانگین (بار موتور زیاد) 8و  6های مدضریب وزنی باال در 

 

 7-3-3-2-1 جدول

 موتورهای سنگین در اروپا برای US 13-modeو  ECE R49های آزمون دینامومتری موتور  سیکل

 دور مد
 بار

 (درصد)

 یب وزنیاضر

R49 US 
 325/2 322/2 - بی بار 1

2 

 بیشینه گشتاور  دور

12 28/2 28/2 

3 25 28/2 28/2 

4 52 28/2 28/2 

5 75 28/2 28/2 

6 122 25/2 28/2 

 325/2 322/2 - بی بار 7

8 

 توان نامی دور

122 12/2 28/2 

1 75 22/2 28/2 

12 25 22/2 28/2 

11 12 22/2 28/2 

12 - 22/2 28/2 

 325/2 322/2  بی بار 13



 

 

 

2-2-3-3-7-European Stationary Cycle (ESC)  

ETCهای  آزمونهمراه با ( نیز معروف است OICA/ACEAکه به ) ESC آزمونسیکل 
ELRو  1

برای مجوز آالیندگی  2

  الته پایدار است که جایگزین  13این سیکل یك روش . معرفی شد 2222موتورهای دیزل سنگین در اروپا در سال 

در زمان معین  مددر هر باید موتور . شود های پایدار تست میمددینامومتر در یك سری  به وسیلهموتور . شود می R-49تست 

تعیین و گشتاور  rpm52  باید بین تعیین شده دور. ثانیه نخست کار کند 22و بار موتور در  دور تغییرات تکمیل به منظور

شوند و در طول سیکل  گیری می اندازه مدها در هر  آالینده. نگه داشته شود آزمون دوردر بیشینه گشتاور   2% باید بین  شده

 .شوند گیری می ای از ضرایب وزنی میانگین با استفاده از مجموعه

  

 7-3-3-2-2جدول 

 برای موتورهای دیزل سنگین در اروپا  ESC Testهای مدهای آزمون دینامومتری موتور  سیکل

 طول دوره ضریب وزنی (درصد) بار موتور دور مد

 دقیقه 4 15 2 بی باری در دور پایین 1

2 A 122 8 2 دقیقه 

3 B 52 12 2 دقیقه 

4 B 75 12 2 دقیقه 

5 A 52 5 2 دقیقه 

6 A 75 5 2 دقیقه 

7 A 25 5 2 دقیقه 

8 B 122 1 2 دقیقه 

1 B 25 12 2 دقیقه 

12 C 122 8 2 دقیقه 

11 C 25 5 2 دقیقه 

12 C 75 5 2 دقیقه 

13 C 52 5 2 دقیقه 

 

 

3-2-3-3-7-  Braunschweig City Driving Cycle   

سیکل بر روی . کند سازی می های متوالی شبیه این سیکل یك برنامه رانندگی گذرا است که رانندگی اتوبوس شهری را با توقف

 . گردد شاسی دینامومتر اجرا می
  

                                                           
1 - European Transient Cycle 

2 -European Load Response 



 

 

 

 7-17نمودار 

 های شهری در اروپا برای اتوبوس Braunschweigشاسی دینامومتر  آزمون سیکل      

 
 

 

 استفاده در کشور ژاپنهای مورد  سیکل -4-3-7

های متعددی برای وسایل نقلیه سبك و سنگین و همچنین  در کشور ژاپن با توجه به شرایط مختلف رانندگی، سیکل

 .شود موتورهای سنگین وجود دارد که به برخی از پرکاربردترین آنها اشاره می

 

 سبک وسایل نقلیه -1-4-3-7

  Mode-10سیکل  -1-1-4-3-7

رفت که در  ال  اضر با سیکل جدیدتر  برای مجوز آالیندگی وسایل نقلیه سبك در ژاپن به کار می 1183از سال  لاین سیک

10-15 mode 10سیکل . جایگزین شده است-mode کند سازی می شهری را شبیه شرایط رانندگی درون . 

 

 7-18نمودار 

 برای وسایل نقلیه سبک در ژاپن Mode-10سیکل       

 



 

 

 

ادامه  سیکل فوقتکرار شش بار گردد که با  کیلومتر بر ساعت آغاز می 42دقیقه گرم کردن در سرعت  15با  کامل سیکل

 .شوند گیری می ها در پنج قسمت آخر اندازه آالینده. یابد می

 

  Mode 15-10سیکل  -2-1-4-3-7

های میزان آالیندگی و مصرف سوخت برای وسایل نقلیه سبك استفاده  این سیکل هم اکنون در ژاپن برای صدور تأییدیه

بر ساعت  کیلومتر 72به آن با بیشترین سرعت  mode-15دیگر با افزودن یك قسمت  mode-10این سیکل از سیکل . شود می

دقیقه گرم کردن در  5باری،  کیلومتر بر ساعت، تست بی 62رعت دقیقه گرم کردن در س 15سیکل شامل . بدست آمده است

دنبال  mode-15و یك قسمت  mode-10های  تکرار قسمتسه بار که با  mode-15کیلومتر بر ساعت و یك قسمت  62سرعت 

 .شوند گیری می ها در چهار قسمت انتهایی اندازه آالینده. باشد میشود،  می

 

 7-19 نمودار

 برای وسایل نقلیه سبک در ژاپن Mode 15-10سیکل       

 
 

  JC08سیکل  -3-1-4-3-7

وزن ناخالص )دینامومتر برای تست خودروهای سبك شاسی  JC08جدید یك سیکل  2225آیین نامه آالیندگی ژاپن در سال 

های  این سیکل شامل بازه. دهد معرفی کرد که شرایط رانندگی در ترافیك سنگین شهر را نشان می( کیلوگرم 3522کمتر از 

این . شود ها دو بار در شرایط شروع سرد و شروع گرم انجام می گیری اندازه. باری و افزایش و کاهش متناوب سرعت است بی

از  JC08سیکل . رود گیری آالینده و تعیین میزان مصرف سوخت برای خودروهای بنزینی و دیزلی به کار می تست برای اندازه

 . به طور کامل مورد استفاده قرار گرفته است 2211اکتبر 
  



 

 

 

 7-21نمودار 

 برای وسایل نقلیه سبک در ژاپن  JC08 شاسی دینامومتر سیکل آزمون      

 
 

 سنگین وسایل نقلیهموتورها و  -2-4-3-7

  Mode-13سیکل  -1-2-4-3-7

پایدار  مدمر له  13این تست شامل . برای تست موتورهای سنگین شد mode-6جایگزین سیکل قدیمی در ژاپن این سیکل 

گیری شده و بر  سب گرم بر کیلووات  ای از ضرایب وزنی میانگین ها در تمام سیکل با استفاده از مجموعه آالینده. شود می

بار موتور و کم هایی چون میانگین  کید دارد و دارای ویژگیأتست بر شرایط رانندگی سرعت پایین ت. شوند ساعت بیان می

. وجود دارد LPG/های تست و ضرایب وزنی برای موتورهای دیزل و بنزینی هایی در  الت تتفاو. دمای کم خروجی اگزوز است

 .های زیر آمده است های دیزل و بنزین به ترتیب در جدول پارامترهای تست برای سیکل

 

 7-3-4-2-1-1جدول  

 برای موتورهای سنگین دیزل در ژاپن Mode-13سیکل  

 ضریب وزنی (درصد) بار (نامی دوردرصد ) دور مد
 2412/2 - بی بار  1
2 42 22 237/2 
3 42 42 227/2 
 2412/2 - بی بار 4
5 62 22 221/2 
6 62 42 264/2 
7 82 42 241/2 
8 82 62 232/2 
1 62 62 277/2 
12 62 82 255/2 
11 62 15 241/2 
12 82 82 237/2 
13 62 5 142/2 



 

 

 

 7-3-4-2-1-2جدول 

 در ژاپن LPG/بنزینبرای موتورهای سنگین  Mode-13سیکل 

 ضریب وزنی (درصد) بار (نامی دوردرصد ) دور مد
 2314/2 - بی بار  1

2 42 42 236/2 

3 42 62 231/2 

 2314/2 - بی بار  4

5 62 22 288/2 

6 62 42 117/2 

7 82 42 258/2 

8 82 62 228/2 

1 62 62 266/2 

12 62 82 234/2 

11 62 15 228/2 

12 42 22 216/2 

13 42* 22* 216/2 

 باری  شتاب منفی تا  الت بی *
 

 

  JE05سیکل  -2-2-4-3-7

را برای ( شود نیز نامیده می  ED12این تست) JE05سیکل تست جدید آالیندگی  2225استاندارد آالیندگی ژاپن در سال 

این سیکل یك تست گذرا بر اساس شرایط رانندگی در . کردکیلوگرم معرفی  3522خودروهای سنگین با وزن ناخالص بیش از 

 .توکیو است که هم برای خودروهای دیزل و هم بنزینی کاربرد دارد

 

 7-21نمودار 

 برای خودروهای سنگین در ژاپن JE05سیکل آزمون       

 

 
 

 [225] :منبع



 

 

 

 های رانندگی در ایران سیکل -5-3-7

 سبکسیکل رانندگی خودروهای  -1-5-3-7

 اساتاندارد  ،1384ساال  از از آنجاایی کاه    1.باشاد  میهای رانندگی در اروپا  سیکل رانندگی استفاده شده در ایران همان سیکل

 .باشد که در نمودار زیر نشان داده شده است می NEDCیا  ECER 15+EUDC شده است سیکل مورد نظر 2یورو  خودروها

 

 

 7-22نمودار 

 ECER 15+EUDCرانندگی   سیکل       
 

 

 

 شاسای درجه سانتیگراد روی  32تا  22سیکل آزمون شهری است که در آزمایشگاه در دمای محیط  7-22قسمت اول نمودار 

مرا ل افزایش سرعت، سارعت ثابات، کااهش سارعت و     یك سری از این سیکل شامل . شود با شروع سرد انجام می دینامومتر

کیلومتر بار سااعت و مساافت     11کیلومتر بر ساعت، سرعت متوسط  52سیکل بیشینه سرعت، در این . باشد باری می  الت بی

 .کیلومتر است 4مورد نظر 

در ایان سایکل   . شاود  شهری است که بحفاصله پس از سیکل آزمون شاهری اجارا مای    قسمت دوم نمودار، سیکل آزمون برون

 .کیلومتر است 7بر ساعت و مسافت مورد نظر  کیلومتر 63کیلومتر بر ساعت، سرعت متوسط  122بیشینه سرعت، 

 

 
  

                                                           
 .اند ارائه شده 7-6-3استانداردهای یورو در بخش  -1



 

 

 

 سیکل رانندگی موتورسیکلت -2-5-3-7

 سیکل آن 2باشد که  می 2تکرار سیکل نمودار زیر یعنی سیکل استاندارد یورو بار  6سیکل رانندگی موتورسیکلت 

 .شود برداری بعد از این دو سیکل انجام می باشد و نمونه می در  الت کامحً گرم

 
 7-23 نمودار

 ECE 15سیکل رانندگی 

 

 کیلومتر بر ساعت  7/18: سرعت متوسط 
 کیلومتر بر ساعت 52: سرعت بیشینه 

 
 الگوی آزمون موتور خودروهای سنگین -3-5-3-7

 بر اساس این. شود ارائه شده است استفاده می 6764 سیکل آزمونی که در استانداردبرای آزمون موتور خودروهای سنگین از 

استفاده  ESCهای کل در موتورهای دیزل از چرخه  الت پایای  گیری مونوکسیدکربن و هیدروکربن برای اندازه استاندارد

 . التی زیر باید دنبال شود 13دینامومتر، چرخه  موتور بر روی در طی کارکرد شود که می
 

 7-3-5-3جدول 
 موتور دیزل خودروهای سنگین ESCالگوی آزمون  

 (دقیقه)مدت زمان حالت  ضریب توزین درصد بار  دور موتور  شماره حالت
15/2 - آرام 1  4 
2 A 122 28/2 2 

3 B 52 12/2 2 

4 B 75 12/2 2 

5 A 52 25/2 2 

6 A 75 25/2 2 

7 A 25 25/2 2 

8 B 122 21/2 2 

1 B 25 12/2 2 

12 C 122 28/2 2 

11 C 25 25/2 2 

12 C 75 25/2 2 

13 C 52 25/2 2 

 



 

 

 

گیاری   انادازه  ELRدر آزماون   هو همچناین ذرات جاماد و دود   ETCمتان در موتورهای دیازل در آزماون    های بی هیدروکربن

 .شوند می

یك چرخه گذرا برای شرایط کارکرد یك موتور گرم شده است که بسیار نزدیك به الگوهای رانندگی خاص جااده   ETCآزمون 

 1.باشد ها می ها و اتوبوس در موتورهای سنگین کامیون

از  ELRآزماون  . شاود  است که در دورهای ثابت موتور اعمال می های بارگذاری ای از گام ای شامل زنجیره چرخه  ELRآزمون 

با باری بین  4تشکیل شده که به دنبال آن چرخه ( 3چرخه ) Cو  (2چرخه ) B، (1چرخه ) Aه مر له بار در سه دور موتور س

 .شود درصد بار کامل اجرا می 122درصد و  12

 

 7-24نمودار 

موتورهای دیزل هبرای اندازه گیری میزان دود ELRآزمون 

 
 

BSFC)مبنای میانگین وزنی مصرف سوخت ویژه ترمزیسوخت موتورهای دیزل نیز بر  معیار مصرف
نقطاه سایکل    13در   (2

 هاای  هاای کشاور جهات انجاام آزماون      گردیده است که تا زماان تجهیاز آزمایشاگاه   تعریف  6764 آزمون مذکور در استاندارد

 ECE R49 میانگین مقادیر ،BSFC عنوان شااخص   وتور بهدر دو نقطه توان و گشتاور بیشینه بدست آمده از آزمون عملکرد م

  .گیرد مصرف سوخت موتور مورد استفاده و محك عمل در ارزیابی سوخت قرار می

                                                           
 .ارائه شده است 6764پیوست پ استاندارد ملی شماره  در ETCموتور آزمون  بندی دینامومتر زمان -1

2- Brake Specific Fuel Consumption   (میزان سوخت مصرفی به ازای وا د توان تولید شده در مدت یك ساعت)



 

 

 

 ضوابط و استانداردهای مصرف سوخت  -4-7

 بندی مصرف سوخت خودروهای بنزینی معیار و بازه -1-4-7

دستورالعمل برچسب  سوخت و مصرف تعیین معیار -بنزینی خودروهای"با عنوان  4241-2بر اساس استاندارد ملی شماره 

و همچنین معیار و بازه بندی  7-4-1-1داخل در جدول  ساختمعیار و بازه بندی مصرف سوخت خودروهای بنزینی  "انرژی

 .گردد ارائه می 7-4-1-2مصرف سوخت خودروهای بنزینی وارداتی در جدول 

اعداد معیار مصرف سوخت خودروهای بنزینی ساخت  ،4241-2الزم به ذکر است بر اساس اصح یه شماره یك استاندارد ملی 

 1.تمدید گردید 1381تا پایان سال  1388داخل و خودروهای وارداتی مربوط به سال 

 

 7-4-1-1جدول 

 داخل ساختبندی مصرف سوخت خودروهای بنزینی  معیار و بازه 

 طبقه
محدوده حجم جابجایی موتور 

 [cc]خودرو 

تا  1/1/86معیار برای 

29/12/86 

تا  1/1/87معیار برای 

29/12/87 

تا  1/1/88معیار برای 

11/11/91 

1 1222v≤ 4/5 3/5 8/4 

2 1122<v≤1222 8/5 6/5 1/5 

3 1322<v≤1122 2/6 1/6 5/5 

4 1422<v≤1322 7/6 5/6 1/5 

5 1522<v≤1422 8/6 6/6 6 

6 1622<v≤1522 1/7 7 3/6 

7 1822<v≤1622 7/7 6/7 1/6 

8 2222<v≤1822 5/8 3/8 5/7 

1 2222<v≤2222 3/1 1/1 3/8 

12 2422<v≤2222 4/1 2/1 4/8 

11 3222<v≤2422 3/12 12 1/1 

 

کیلومتر و بر اساس سیکل ترکیبی بوده و برای  122مقادیر مصرف سوخت ذکر شده در جدول فوق بر سب لیتر در  -یادآوری

 . باشند برچسب می Dشاخص 
  

                                                           
بندی مصرف  معیار و بازه ،مورد تصویب قرار گرفته است که بعد از آن تاریخ 4241-2استاندارد ملی شماره تجدید نظر دوم  11/11/1312از تاریخ  -1

 .بر اساس آن خواهد بود خودروهای بنزینیسوخت 



 

 

 

 7-4-1-2جدول 

 و بازه بندی مصرف سوخت خودروهای بنزینی وارداتیمعیار 

 طبقه
محدوده حجم جابجایی موتور 

 [cc]خودرو 

تا  1/1/86معیار برای 

29/12/86 

تا  1/1/87معیار برای 

29/12/87 

تا  1/1/88معیار برای 

11/11/91 

1 1222v≤ 8/4 4/4 2/4 

2 1122<v≤1222 1/5 6/4 5/4 

3 1322<v≤1122 5/5 3/5 1/4 

4 1422<v≤1322 1/5 5/5 4/5 

5 1522<v≤1422 6 8/5 5/5 

6 1622<v≤1522 3/6 1/6 1/5 

7 1822<v≤1622 1/6 6/6 5/6 

8 2222<v≤1822 5/7 2/7 1/6 

1 2222<v≤2222 3/8 6/7 7 

12 2422<v≤2222 4/8 8 4/7 

11 3222<v≤2422 1/1 5/8 1/8 

 

کیلومتر و بر اساس سایکل ترکیبای باوده و بارای      122مقادیر مصرف سوخت ذکر شده در جدول فوق بر سب لیتر در   -الف

 . باشند برچسب می Dشاخص 

 . گردد ، پنج درصد اضافه می7-4-1-2و  7-4-1-1و خودروهای ون به اعداد جداول  N1برای خودروهای گروه  -ب

 . گردد ، پنج درصد اضافه می7-4-1-2و  7-4-1-1 اتوماتیك به اعداد جداولبرای خودروهای با دنده  -ج

 . گردد ، پنج درصد اضافه می7-4-1-2و  7-4-1-1برای خودروهای دو دیفرانسیل به اعداد جداول  -د

 .گردد ، بیست درصد اضافه می7-4-1-2و  7-4-1-1به اعداد جداول  M2برای خودروهای گروه  -ه

باشند، مجموع درصدهای افزایش در  می  یی که همزمان مشمول دو، سه یا چهار بند از بندهای ب، ج، د و هبرای خودروها -و

 . گردد ، ضرب شده و به معیار خودرو اضافه می7-4-1-2و  7-4-1-1اعداد جداول 
به این . شود برچسب مصرف انرژی خودروها براساس معیار مصرف سوخت خودروهای هر طبقه برای هر مدل خودرو تدوین می

. گیرد قرار می( Dگروه )های مصرف سوخت به عنوان شاخص گروه میانی  بندی گروه ترتیب که مقادیر این معیار در رده
 . شود مشخص می( Gتا  A)های  هر بازه با یکی از شاخص. گردد میهای دیگر طبق جدول زیر تعیین  محدوده گروه

 

 7-4-1-3جدول 
 در برچسب  مورد استفاده ی بنزینیبندی مصرف سوخت خودروها های مربوط به بازه محدوده گروه

 شاخص محدوده
 A مصرف سوخت خودرو  ≤( معیار% 22)معیار منهای 

 B (معیار% 22)معیار منهای  <مصرف سوخت خودرو  ≤(  معیار% 12)معیار منهای 

 C (معیار% 12)معیار منهای  <مصرف سوخت خودرو   ≤(  معیار%5)معیار منهای 

 D (معیار% 5)معیار منهای  <مصرف سوخت خودرو   ≤(  معیار% 5)عحوه  همعیار ب

 E (معیار% 5)عحوه  بهمعیار  <مصرف سوخت خودرو  ≤(  معیار% 12)عحوه  بهمعیار 

 F (معیار% 12)عحوه  بهمعیار  <مصرف سوخت خودرو  ≤(  معیار% 22)عحوه  بهمعیار 

 G (معیار% 22)عحوه  بهمعیار  <مصرف سوخت خودرو  ≤(  معیار% 25)عحوه  بهمعیار 

 

  



 

 

 

 سوز دوگانهبندی مصرف سوخت خودروهای  معیار و بازه -2-4-7

سوخت و دستورالعمل برچسب  مصرف تعیین معیار -سوز دوگانه خودروهای"با عنوان  14627بر اساس استاندارد ملی شماره 

بندی  و همچنین معیار و بازه 7-4-2-1در جدول  سوز بندی خودروهای دوگانه طبقه، 11/11/1312مصوب در تاریخ  "انرژی

 گردد می ارائه 7-4-2-2در جدول تولید داخل و وارداتی سوز  دوگانهمصرف سوخت خودروهای 

 

  7-4-2-1جدول 

 (N1, M2 ,M1گروه )سوز  طبقه بندی خودروهای دوگانه

 [cc]محدوده جابجایی موتور خودرو  V طبقه

1 V≤1222 

2 1222<V≤1122 

3 1122<V≤1322 

4 1322<V≤1422 

5 1422<V≤1522 

6 1522<V≤1622 

7 1622<V≤1822 

8 1822<V≤2222 

1 2222<V≤2222 

12 2222<V≤2422 

11 2422<V≤3222 

12 3222<V≤4222 

13 4222<V≤5222 

14 5222<V 

 
  



 

 

 

  7-4-2-2جدول 

 سوز ساخت داخل و وارداتی خودروهای دوگانه معیار مصرف سوخت

 طبقه
محدوده حجم جابجایی 

 [cc]موتور خودرو 

  29/12/92تا  1/7/91معیار خودروها در بازه زمانی 

 (کیلومتر 111متر مکعب در )

 1/1/93خودروها از تاریخ معیار 

 (کیلومتر 111متر مکعب در )

1 V≤1222 6 8/5 

2 1222<V≤1122 2/6 6 

3 1122<V≤1322 5/6 2/6 

4 1322<V≤1422 7/6 4/6 

5 1422<V≤1522 7/7 1/7 

6 1522<V≤1622 1/8 7/7 

7 1622<V≤1822 8/8 4/8 

8 1822<V≤2222 8/1 7/1 

1 2222<V≤2222 5/12 12 

12 2222<V≤2422 6/12 1/12 

11 2422<V≤3222 11 5/12 

12 3222<V≤4222 6/12 1/12 

13 4222<V≤5222 14 4/13 

14 5222<V 1/14 3/14 

 

کیلومتر، براساس سیکل ترکیبی  122بر  سب متر مکعب در  7-4-2-2مقادیر مصرف سوخت ذکر شده در جدول  -یادآوری

 .برچسب می باشند Dو برای شاخص 

 .گردد خودروهای ون به اعداد جدول فوق پنج درصد اضافه میبرای  -الف

 .گردد برای خودروهای با دنده اتوماتیك به اعداد جدول فوق پنج درصد اضافه می -ب

 .گردد برای خودروهای دو دیفرانسیل به اعداد جدول فوق پنج درصد اضافه می -ج

 .گردد به اعداد جدول فوق بیست درصد اضافه می M2برای خودروهای گروه  -د

 دیر مربوطاه باه اعاداد جادول    امقا  7-4-2-3جادول  با توجه به جرم مرجاع خاودرو، براسااس     N1برای خودروهای گروه  -ه

 .اضافه خواهد شد 2-2-4-7 

 7-4-2-3جدول 

 (درصد)بازه افزایش اعداد معیار  (کیلوگرم)جرم مرجع  طبقه

1 M≤1325 5 

2 1325<M≤1762 12 

3 1762<M 15 

 

 .باشد می 6411استاندارد ملی به شماره  ،گیری جرم مرجع خودرو خذ اندازهأم -1یادآوری 

مجموع درصدهای افازایش   باشند می الف تا هبرای خودروهایی که همزمان مشمول دو، سه یا چهار بند از بندهای  -2یادآوری 

 .گردد معیار خودرو اضافه میضرب شده و به  7-4-2-2جدول در اعداد 
  



 

 

 

مقادیر مصوب معیار مصرف سوخت موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین تولید داخل و  -3-4-7

 وارداتی و ماشین آالت راهسازی،  ساختمانی، معدنی و کشاورزی در هر کالس

نیمه سنگین تولید داخل و  مصرف سوخت موتورهای دیزلی خودروهای سنگین ومعیار مقادیر مصوب  -1-3-4-7

 وارداتی در هر کالس

راهسازی،  آالت  ماشین و سنگین نیمه و خودروهای سنگین دیزلی موتورهای"با عنوان  8361بر اساس استاندارد ملی شماره 

و تصمیمات اتخاذ شده در کمیته  "انرژی برچسب دستورالعمل سوخت و مصرف معیار تعیین -کشاورزی و معدنی ساختمانی،

سنگین و ماشین آالت  های مختلف موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه اصلی تدوین معیار مصرف سوخت، کحس

سنگین تولید داخل و  و معیارهای مصرف سوخت مربوط به خودروهای سنگین و نیمه 7-4-3-1-1راهسازی به شرح جدول 

 .باشد می 7-4-3-1-3و  7-4-3-1-2 ولاوارداتی به شرح جد

موتورهای تولید معیار مصرف سوخت  مقادیر مصوب، 8361الزم به ذکر است بر اساس اصح یه شماره یك استاندارد ملی 

 .تمدید گردید 1312تا پایان سال خودروهای سنگین و نیمه سنگین  (معیار دوره دوم) وارداتی داخل و

 

 7-4-3-1-1جدول 

سنگین و ماشین آالت راهسازی،  مختلف موتورهای دیزل خودروهای سنگین و نیمه( طبقات)های  کالس

 ساختمانی، معدنی و کشاورزی

 DEC 1 DEC 2 DEC 3 DEC 4 DEC 5 کالس

 محدوده حجم جابجایی

 [liter]موتور 
4 v ≥2 6 v ≥4 8 v≥ 6 12 v ≥ 8 16 v≥12 

 . باشد ، مجموع  جم های جابجایی در کل سیلندرهای موتور می( V)در جدول فوق منظور از  جم جابجایی موتور

 7-4-3-1-2جدول 

های  سنگین تولید داخل در کالس مقادیر مصوب برای معیارهای مصرف سوخت موتور خودروهای سنگین و نیمه

 (1389از سال )و دوره دوم ( 29/12/1388تا  1/1/1385)مختلف در دوره اول 

 DEC 1 DEC 2 DEC 3 DEC 4 DEC 5 کالس

 221 8/217 3/223 1/232 2/244 معیار دوره اول

 182 181 115 223 213 معیار دوره دوم

 

 7-4-3-1-3جدول 

های  سنگین وارداتی در کالس مقادیر مصوب برای معیارهای مصرف سوخت موتور خودروهای سنگین و نیمه

 (1388از سال )و دوره دوم ( 31/12/1387تا  1/1/1385)مختلف در دوره اول 

 DEC 1 DEC 2 DEC 3 DEC 4 DEC 5 کالس

 112 118 223 211 222 معیار دوره اول

 182 181 115 223 213 معیار دوره دوم

 .باشد تمامی مقادیر مذکور در جداول فوق بر  سب گرم بر کیلووات ساعت می – یادآوری



 

 

 

معدنی و  ساختمانی، مصرف سوخت موتورهای دیزلی ماشین آالت راهسازی، معیار مقادیر مصوب -2-3-4-7

 کشاورزی در هر کالس

راهسازی،  آالت  ماشین و سنگین نیمه و خودروهای سنگین دیزلی موتورهای"با عنوان  8361بر اساس استاندارد ملی شماره 

و تصمیمات اتخاذ شده در کمیته  "انرژی برچسب دستورالعمل سوخت و مصرف معیار تعیین -کشاورزی و معدنی ساختمانی،

معدنی و کشاورزی تولید داخل و  ساختمانی، اصلی تدوین معیار مصرف سوخت، معیارهای مربوط به ماشین آالت راهسازی،

 .باشد می 7-4-3-2-2و  7-4-3-2-1وارداتی به شرح جدول 

، مقادیر مصوب معیار مصرف سوخت موتورهای تولید 8361الزم به ذکر است بر اساس اصح یه شماره یك استاندارد ملی 

 .تمدید گردید 1312تا پایان سال  ماشین آالت راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزیداخل و وارداتی 

 

 7-4-3-2-1جدول 

معدنی و کشاورزی تولید ساختمانی، مقادیر مصوب برای معیارهای مصرف سوخت موتور ماشین آالت راهسازی، 

 11/5/1386های مختلف از  کالسداخل در 

 DEC 1 DEC 2 DEC 3 DEC 4 DEC 5 کالس

 4/224 231 7/238 6/248 7/262 1389معیار تا پایان سال 

 

 7-4-3-2-2جدول 

معدنی و کشاورزی وارداتی ساختمانی، مقادیر مصوب برای معیارهای مصرف سوخت موتور ماشین آالت راهسازی، 

 11/5/1386های مختلف از  در کالس

 DEC 1 DEC 2 DEC 3 DEC 4 DEC 5 کالس

 224 212 217 226 237 1389معیار تا پایان سال 

 .باشد تمامی مقادیر مذکور در جدول فوق بر  سب گرم بر کیلووات ساعت می  - یادآوری
  

به این ترتیب که . شود برچسب انرژی موتورها براساس معیار مصرف سوخت موتورهای هر کحس برای هر مدل موتور تهیه می
محدوده . گیرد قرار می( Cگروه )های مصرف سوخت به عنوان شاخص گروه میانی  بندی گروه مقادیر این معیار در رده

 . شود مشخص می( Eتا  A)های  ازه با یکی از شاخصهر ب. گردد های دیگر طبق جدول زیر تعیین می گروه
 

 7-4-3-2-3جدول 
 بندی مصرف سوخت موتورهای دیزلی مورد استفاده در برچسب  های مربوط به بازه محدوده گروه

 شاخص محدوده
 A مصرف سوخت موتور  ≤( معیار% 6)معیار منهای 

 B (معیار% 6)معیار منهای  <مصرف سوخت موتور  ≤(  معیار% 2)معیار منهای 

 C (معیار% 2)معیار منهای  <مصرف سوخت موتور   ≤(  معیار%2)عحوه  همعیار ب

 D (معیار% 2)معیار منهای  <مصرف سوخت موتور   ≤(  معیار% 6)عحوه  همعیار ب

 E (معیار% 6)عحوه  همعیار ب <مصرف سوخت موتور   ≤(  معیار% 12)عحوه  همعیار ب

  



 

 

 

 ها مقادیر مصوب معیار مصرف سوخت موتورسیکلت -4-4-7

 "تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی -ها موتورسیکلت"با عنوان  6626-2بر اساس استاندارد ملی شماره 

   و  7-4-4-1ها بر اساس جدول  بندی موتورسیکلت و تصمیمات اتخاذ شده در کمیته اصلی تدوین معیار مصرف سوخت، طبقه

                                            ،7-4-4-8 تا 7-4-4-3معیارهای مصرف سوخت آنها به شرح جداول و  2-4-4-7

 .تجدید نظرشده است 25/12/1381تاریخ  بار در سومیناین استاندارد برای  .باشد می

تردد موتورسیکلت با  جم )بر مبنای قوانین امنیتی های موضوع این استاندارد براساس  جم موتور و  بندی موتورسیکلت طبقه

 . گیرد انجام می  7-4-4-1مطابق جدول ( باشد مجاز نمی و بیشتر سی سی 252موتور بیش از 

 

 7-4-4-1جدول 

 ها های مختلف موتورسیکلت معرفی کالس

 (سی سی) 1حجم موتور V ردیف

1 72 ≥ V 

2 112 ≥V  72 

3 125 ≥V  112 

4 152 ≥V  125 

5 222 ≥V  152 

6 252    V222 

 

 . گیرد انجام می  7-4-4-2مطابق تعاریف موجود در جدول  نیز تعیین نوع موتورسیکلت

 7-4-4-2جدول 

 ها روش تعیین نوع موتورسیکلت
 شرح نوع موتورسیکلت  ردیف

 گازی دو چرخ  موتور 1
 ای با  جم و مجهز به قوای محرکه ا تراق داخلی جرقه ساعت درکیلومتر  45خودرویی دو چرخ با  داکثر سرعت 

 کیلو وات 4الکتریکی با توان اسمی پیوسته  داکثر  قوای محرکه یا کمتر و یاسی  سی 52 موتور

 موتور گازی سه چرخ  2

ای با  جم  جرقهو مجهز به قوای محرکه ا تراق داخلی  ساعت درکیلومتر  45خودرویی سه چرخ با  داکثر سرعت 

و  وات یلوک 4 خالص خروجی با  داکثر توان داخلی دیگر قوای محرکه ا تراقو یا هر نوع یا کمتر سی  سی 52موتور 

 کیلو وات 4الکتریکی با توان اسمی پیوسته  داکثر  قوای محرکهیا 

 موتورسیکلت دو چرخ  3
ای با  جم  و مجهز به قوای محرکه ا تراق داخلی جرقه ساعت درکیلومتر  45خودرویی دو چرخ با  داقل سرعت 

  کیلو وات 4و یا موتورسیکلت با قوای محرکه الکتریکی با توان اسمی پیوسته  داکثر  سی سی 52موتوری بیش از 

و مجهز به قوای محرکه ا تراق  ساعت درکیلومتر  45خودرویی سه چرخ با چیدمان متقارن چرخها و  داقل سرعت  موتورسیکلت سه چرخ  4

                                                           
باشاد کاه مطاابق     واسطه  رکت پیستون از نقطه مرگ پایین تا نقطه مارگ بااال مای    هدر این جدول منظور از  جم موتور همان  جم جاروب شده ب -1

 : گردد فرمول زیر محاسبه می

 

 

 

 : که در آن

V :سی   جم موتور بر  سب سی 

D : قطر پیستون بر  سب میلیمتر 

S : کورس پیستون بر  سب میلیمتر 



 

 

 

و یا موتورسیکلت با قوای محرکه الکتریکی با توان اسمی پیوسته  سی سی 52ای با  جم موتوری بیش از  داخلی جرقه

 کیلو وات 4 داکثر 

و  6626ملی شماره  کیلومتر مطابق با استاندارد 122های هر کحس بر سب لیتر در  مقادیر معیار مصرف سوخت موتورسیکلت

 . آمده است ذیلکه در اجرای برچسب باید مورد توجه قرار گیرد، در جداول  1312تا  1312های  برای سال

 . گردند های قبل براساس بازه زمانی سال مربوطه تعیین می های خریداری شده در سال رتبه نمونه -1یادآوری 

 B، Aهایی مجاز به ورود باه کشاور هساتند کاه دارای رتباه       های وارداتی، موتورسیکلت در خصوص موتورسیکلت -2یادآوری 

  .مطابق با استاندارد ملی باشند

 

 7-4-4-3جدول 

  1392تا پایان سال  1391سال  های مختلف از ابتدای در کالس( Dرتبه ) معیار مصرف سوخت موتورسیکلت

 (لیتر در صد کیلومتر)

 ردیف
 کالس

الی  1/1/1391از تاریخ 

31/16/1391 
 1/17/1391از تاریخ 

 52 4/1 3/1  جم موتور≤ 72 1

 72 8/1 6/1  جم موتور ≤ 112 2

 112 2 8/1  جم موتور ≤ 125 3

 125 1/2 1/1  جم موتور ≤ 152 4

 152 3/2 1/2  جم موتور ≤ 222 5

6 252  جم موتور  222 5/2 3/2 

  



 

 

 

 عملکردی و قطعات مشمول اجرای اجباری استاندارد در صنایع خودرو -استانداردهای ایمنی -5-7

 

 7-5-1جدول 

 1391عملکردی خودرو در ایران، سال  -ایمنی  اجباری استانداردهای

 شماره استاندارد ملی عنوان استاندارد ردیف

 4243 تراز صدا -خودرو 1

 6742 سیستم ترمز وسایل نقلیه -خودرو 2

 3917 نیروی کنترل فرمان وسایل نقلیه -خودرو 3

 6484 های محدود کننده مشابه خودرو ا وسایل محدود کننده سرعت یا سیستم 4

 6481 تجهیزات سرعت سنج -خودرو 5

 6482 وسیله هشدار دهنده شنیداری -خودرو 6

 6485 موتوریای برای خودروهای تجهیزات ثبت جاده -خودرو 7

 6487 هدایت پذیری -خودرو 8

 6483 روش آزمون -توان موتور -خودرو 9

 6512 تداخل امواج الکترومغناطیسی 11

 6493 ها و نشانگرها خبر دهنده, ها شناسایی کنترل -خودرو 11

 4159 زدای شیشه جلو زدا و مه سیستم برفك -خودرو 12

 6697 کن و شیشه شوی برف پاك 13

 6497 های دید عقب آینه -خودرو 14

 6671 میدان دید جلو -خودرو 15

 6479 های نوری نصب وسائل روشنایی و عحمت دهنده -خودرو 16

 6494 نماها شب 17

 6651 ها و نشانگرها ها، خبر دهنده شناسایی کنترل 18

 6515 های راهنما چراغ 19

 6495 چراغ پحك عقب خودرو 21

ای و دیگر منابع نوری مورد استفاده در  های رشته نور باال و یا المپهای جلو دارای نور پایین و یا  چراغ 21

 یید شده مربوط به وسایل نقلیه موتوریأهای ت چراغ
6672 

 6488 های مه شکن جلو چراغ 22

 6514 های مه شکن عقب چراغ 23

 6492 چراغ دنده عقب 24

 719 در وسایل نقلیه های ایمنی های شیشه ویژگی 25

 6481 سوخت و  فاظ زیر شاسی عقب خودرومخازن  26

 4164 (رفتار مکانیزم فرمان هنگام برخورد) فاظت از راننده خودروی موتوری  27

 6513 های آن استحکام صندلی و نگه دارنده 28

 4117 های کمربند ایمنی گاه تکیه 29

 779 کمربند ایمنی 31



 

 

 

 7-5-1ادامه جدول 

 استاندارد ملیشماره  عنوان استاندارد ردیف

 6516 پشت سری 31

 6671 های جانبی  فاظت 32

 6652 برخورد از روبرو 33

 4239 برخورد جانبی 34

 6773 قفل و لوال -خودرو 35

 4161 ها های اضطراری اتوبوس خروجی 36

 6625 نحوه سوختن مواد داخلی 37

 6741  مل کاالی خطرناك 38

 6491 موقعیت پحك عقب 31

 6772 اتصاالت داخلی 42

 6622 گیری های اندازه ها و روش ویژگی -های بیرونی کابین برجستگی 41

 6624 های آزمون ها و روش های بیرونی کابین ویژگی برجستگی 42

 6489 های شناسایی پحك 43

 6486  فاظ چرخ 44

 6511 های ممانعت از پاشش سیستم 45

 1193 الستیك اتومبیل سواریهای آزمون  ها و روش ویژگی 46

 M1 6511جرم و ابعاد خودروهای  47

 6499 جرم و ابعاد خودروها و تریلر 48

 3478 های تعویض پذیری ای ویژگی یدك در وسائل  مل و نقل جاده اتصاالت مکانیکی بین کامیون کشنده و نیم 41

 6491 های بکسل وسایل نقلیه موتوری قحب 52

 6623 سرقت های ضد دستگاه 51

  [71] :منبع
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 7-5-2جدول  

 1391قطعات مشمول اجرای اجباری استاندارد در صنایع خودرو، سال 

 شماره استاندارد ملی عنوان استاندارد قطعه ردیف

 باتری 1

 6197 های آزمون ها و روش های موتورسیکلت ا ویژگی باتری

 121 ها های باطری اندازه -2قسمت, انداز سربی های راه باطری

 71 های آزمون مقررات عمومی و روش -1قسمت, انداز سربی های راه باطری

 وایر شمع 2

های  روش های عمومی، ویژگی -های جرقه ولتاژ باالی بدون  فاظ کابل  -ای خودروهای جاده

 آزمون و الزامات

1-4267 

های  روش -( وایر شمع)باالی بدون  فاظ مجموعه کابل جرقه ولتاژ   -ای خودروهای جاده

 آزمون و الزامات عمومی

2-4267 

 4144 های آزمون و الزامات عمومی تجدیدنظر روش -عملکرد الکتریکی موتورهای استارتر -خودرو استارتر 3

 دینام 4
ای و  مقررات عمومی مولدهای جریان متناوب با تنظیم کننده ولتاژهای خودروهای جاده

 آزمون آنهاهای  روش

4143 

 شمع 5

 2111 اصطح ات فنی -شمع اتومبیل موتورهای ا تراقی درونسوز

با نشیمن مخروطی و محفظه آنها در  14M× 25/1های نوع پایه خیلی کوتاه  شمع -خودرو

 سر سیلندر

2112 

 

تجدید )با نشیمن مخروطی و محفظه آنها در سر سیلندر 14M× 25/1های  شمع -خودرو

 ( نظر

2113 

گوش  با نشیمن تخت آچارخور و شش 14M× 25/1های نوع پایه خیلی کوتاه  شمع -خودرو

 میلیمتری و محفظه آنها در سر سیلندر 11

2114 

 

 2115 با نشیمن تخت و محفظه آنها در سر سیلندر 14M× 25/1های  شمع -خودرو

 2116 با نشیمن تخت و محفظه آنها در سر سیلندر 12M× 1های  شمع -خودرو

با نشیمنگاه تخت و محفظه آنها در سر  12M×25/1شمع های  -ای خودروهای جاده

 سیلندر

2117 

با نشیمن مخروطی و محفظه آنها در سر  18M×  5/1های نوع پایه کوتاه  شمع -خودرو 

 سیلندر

2118 

 2413 های آزمون و الزامات روش -ها شمع -ای خودروهای جاده

 4121 پحتین خودرو پالتین 6

 3825 ای مشخصات فنی وسایل خبردهنده صوتی خودروهای جاده بوق 7

8 
المپ 

 خودرو

 6114 مقررات عملکردی -های خودرو المپ

9 

سوئیچ 

المپ ترمز 

 هیدرولیکی

 3163 ها سویچ المپ ترمز هیدرولیکی جهت اتومبیل

11 

سوئیچ 

ترمز المپ 

 مکانیکی

 3291 سوئیچ المپ ترمز مکانیکی جهت خودروها ا تجدیدنظر -خودرو



 

 

 

 7-5-2ادامه جدول 

 شماره استاندارد ملی عنوان استاندارد قطعه ردیف

11 
شیشه ایمنی 

 خودرو

 719-1 ها ویژگی -قسمت اول -های ایمنی خودرو شیشه

 719-2 های آزمون روش -قسمت دوم -های ایمنی خودرو شیشه

12 
الستیک 

 خودرو

 1193 ها و روش آزمون الستیك اتومبیل سواری ویژگی

 2169 کش های اتوبوس، بارکش، یدك های آزمون الستیك روش

 2416 (نوع بادی)کش  الستیك توئی اتومبیل سواری، اتوبوس، بارکش، یدك

های  ها و روش ویژگی -تایرهای روکشی خودروهای سواری و وانتی سبك بایاس و رادیال 

 آزمون
1643 

 روغن موتور 13

 -APICDروغن موتور برای موتورهای دیزلی در سطح کیفیت معادل با  -ها کننده روان

 ها ویژگی

1342 
 

های آزمون روغن موتور برای موتورهای درون سوزبنزینی و دیزلی در  ها و روش ویژگی

 MIL - L - 2104 Dسطح کیفیت 

3392 

 های آزمون روغن موتورهای بنزینی و دیزلی سبك در سطح کیفیت ها و روش ویژگی

 43/1- 11 DEF STAN 

584 

روغن موتور برای موتورهای بنزینی و دیزلی سبك در سطح کیفیت معادل  -ها کننده روان

 ویژگیها -APISE/CCبا 

1343 

روغن موتور برای موتورهای بنزینی و دیزلی سبك در سطح کیفیت معادل  -ها کننده روان

 ویژگیها -APISC/CCDبا 

585 

روغن موتور برای موتورهای بنزینی و دیزلی سبك در سطح کیفیت معادل  -ها کننده روان

 ویژگیها -APISG/CCبا 

3785 

 614 سوپر شارژمشخصات روغن موتور دیزلی مخصوص موتورهای 

روغن موتور برای موتورهای بنزینی و دیزلی سبك در سطح کیفیت معادل  -ها روان کننده

 ها ویژگی -APISF/CCبا 

4783 

 363 تجدید نظر دوم -های آزمون ها و روش مایعات ترمز غیر نفتی ا ویژگی روغن ترمز 14

 ضد یخ 15

 -خودروها و موتورهای با فعالیت سبكمایعات خنك کننده موتور بر پایه گلیکول برای 

 ها ویژگی

338 

مایعات خنك کننده موتور بر پایه اتیلن گلیکول، با سیلیکات کم برای موتورهای سنگین 

 ها ویژگی( SCA)ش اولیه مواد افزودن تکمیلی یو نیازمند به افزا

3787 

 گریس 16

 142-1 های گریس پایه لیتیم برای مصارف صنعتی ویژگی

 142-2 خودرو های گریس پایه کلسیم برای مصارف شاسی و پمپ آب ویژگی

 142-3 های گریس پایه سدیم ویژگی

 3289 های آزمون مشخصات و روش -پمپ روغن -خودرو پمپ روغن 17

18 
پمپ سوخت 

 بنزینی

 3284 های مکانیکی سوخت پمپ -خودرو

 34 فیلتر هوا فیلتر هوا 19

 2525 روش آزمون -فیلترهای روغن جریان اصلی، فرعی ، مرکب موتور -خودرو  فیلتر روغن 21



 

 

 

 7-5-2ادامه جدول 

 شماره استاندارد ملی عنوان استاندارد قطعه ردیف

21 
کمک فنر 

 هیدرولیکی

 3116 سیستم های تعلیق -کمك فنر هیدرولیکی تلسکوپی -خودرو

 3191 ها و روش آزمون ویژگی -فنر گازی کمك کمک فنر گازی 22

 لنت ترمز 23

روش آزمون برشی جهت مجموعه های لنت ترمز دیسکی  -لنت های ترمز -خودرو

 و لنت ترمز هحلی

2798 
 

 586 لنت ترمز

 3111 گیری تاثیر  رارت بر روی شکل و ابعاد لنت ترمزهای دیسکی تعیین روش اندازه

 3199 مقاومت لنت ترمز در مقابل مایعات

 3115 های آزمون ها و روش ویژگی -لنت صفحه کحچ  -خودرو  کالچلنت صفحه  24

25 
 بوستر ترمز

 (غیر مستقیم)

 2797 مقاومت لنت ترمز در مقابل مایعات

 رادیاتور 26
 3223 های آزمون رادیاتور خودروها ها و روش ویژگی

 3224 های آزمون ها و روش ویژگی -رادیاتور 

 2411 ها و روش آزمون ویژگی -رینگ چرخ  -خودرو  طوقه رینگ 27

 2289 های آزمون ها و روش ویژگی -فنرهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه  فنرتخت 28

29 
تیغه و بازوی 

 کن پاک برف

 3295 های آزمون ها و روش ویژگی -کن خودرو  پاك تیغه و بازوی برف

 سیبک 31
 3391 (تجدیدنظر)ها  ویژگی -سیبك  -خودرو

 3391 روش آزمون -سیبك  -خودرو

 779 ها و روش آزمون ویژگی -کمربند ایمنی  -خودرو کمربند  ایمنی 31

32 

اجزاء سیستم 

گازسوز کردن 

 LPGخودرو 

 4264 اجزاء سیستم گاز سوز کردن موتور با سوخت گاز مایع

33 

اجزاء سیستم 

گازسوز کردن 

 CNGخودرو 

ویژگیها و روش آزمون مجموعه  -(CNG)طبیعی فشرده خودروهای با سوخت گاز 

 و الزامات نصب آنها بر روی خودروCNG قطعات گاز سوز 

7598 

34 
کاله ایمنی 

 موتورسیکلت سوار

 875 کحه های ایمنی برای رانندگان و سرنشینان موتورسیکلت و موتور گازی -خودرو 

 3914 های آزمون دوچرخه ها و روش ویژگی دوچرخه 35

  [71] :منبع
 

  



 

 

 

 7-5-3جدول 

 1391، سال اجباری تأیید نوع موتورسیکلت هایاستاندارد
 شماره استاندارد ملی موضوع ردیف

1 
 6626 ها گیری مصرف سوخت موتورسیکلت های اندازه روش

 6626 -2 تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل بر چسب انرژی -ها موتورسیکلت

 6653 های آزمون قوای محرکه روش -خالص توان -ها موتورسیکلت 2

 6724 های آزمون ها و روش ویژگی -ترمزها و اجزاء ترمز -ها موتورسیکلت 3

 6721 گیری  داکثر سرعت اندازه -ها موتورسیکلت 4

 6482 ها و روش آزمون ویژگی -وسیله هشدار دهنده شنیداری -خودرو 5

 6623 های وسط و بغل کردن موتورسیکلت با استفاده از جكپایداری پارك  -های دو چرخ موتورسیکلت 6

 6788 هشدار دهنده  های موقعیت تجهیزات روشنایی و چراغ -های دوچرخ موتورسیکلت 7

 6781 گیری های اندازه روش -گازهای آالینده خروجی از قوای محرکه  -ها  موتورسیکلت 8

 6787 عملکردهاها و  ها انواع موقعیت کنترل -ها موتورسیکلت 1

 6117 های آزمون ها و روش ویژگی -های موتورسیکلت باتری 12

 8314 ها و ابعاد جرم -گازی و موتورسیکلت موتور 11

 8315 سنج سرعت -گازی و موتورسیکلت موتور 12

 8316 تجهیزات ضد سرقت -گازی و موتورسیکلت موتور 13

 8317 شناساییهای  پحك -گازی و موتورسیکلت موتور 14

 8318 موقعیت نصب پحك -گازی و موتورسیکلت موتور 15

 8311 های دوچرخ دستگیره سرنشین موتورسیکلت -گازی و موتورسیکلت موتور 16

 763 های آزمون  ها و روش ویژگی -تایر بادی موتورسیکلت 17

 [148] :منبع

 

  



 

 

 

 ی زیست محیطی ضوابط و استانداردها -6-7

 استانداردهای کیفیت هوا -1-6-7

ه ب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا 11/5/1388شورای عالی  فاظت محیط زیست در جلسه مورخ 

قانون برنامه ( 62)ماده « الف»سازمان  فاظت محیط زیست و به استناد بند  22/2/1388مورخ  1-/11277پیشنهاد شماره 

 .تصویب نمود، موارد زیر را 1383مصوب اسحمی ایران  ی جمهوریچهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ

 

 7-6-1-1جدول 

 1391و  1389  های استانداردهای هوای پاک برای سال

 نوع آالینده
1389 1391 

µ/m
3

 ppm µ/m
3

 ppm 

 (CO)مونو اکسیدکربن 

 ساعته 8حداکثر 

 ساعته 1حداکثر 

 

12،222 

42،222 

 

1 

35 

 

12،222 

42،222 

 

1 

35 

 (SO2)دی اکسید گوگرد 

 ساالنه

 ساعته 24حداکثر 

 

52 

252 

 

211/2 

214/2 

 

22 

122 

 

227/2 

237/2 

 (NO2)دی اکسید نیتروژن 

 221/2 42 231/2 62 ساالنه

 (PM10)ذرات معلق 

 ساالنه

 ساعته 24حداکثر 

 

42 

12 

 

 -

 

22 

52 

 

 -

 (PM2.5)ذرات معلق 

 ساالنه

 ساعته 24حداکثر 

 

12 

32 

 

 -

 

12 

25 

 

 -

 (O3)ازن 

 ساعته 8حداکثر 

 ساعته 1حداکثر 

142 271/2 122 25/2 

 (Lead)سرب 

-  5/2-  5/2 ساالنه

 بنزن

-  5-  5 ساالنه

 بنزوآلفاپیرن

ng/m) ساالنه
3 )1  -(ng/m

3 )1  -

 [221] :منبع

   



 

 

 

 7-6-1-2جدول 

 حداکثر تعداد مجاز تکرارشوندگی هر آالینده در یک سال
 حداکثر مجاز برای تکرار در یک سال استاندارد کیفیت هوا سنجشمیانگین  آالینده

µ/m ای دقیقه 12 دی اکسید گوگرد
 بار 24 522 3

µ/m ساعته 24 دی اکسید گوگرد
 بار 3 52 3

µ/m ساعته 1 دی اکسید نیتروژن
 بار 18 222 3

µ/m ساله 1 دی اکسید نیتروژن
3 42  -

µ/m ساعته 24 (PM10) ذرات معلق
 بار 7 52 3

µ/m ساله 1 (PM10) ذرات معلق
3 22  -

µ/m ساعته 8 ازن
 بار 22 122 3

µ/m ساعته 8 سیدکربنکمونو ا
3 12  -

µ/m ساله 1 بنزن
3 5  -

ng/m ساله 1 بنزوآلفاپیرن
3 1  -

 [221] :منبع            

  



 

 

 

 کشوردر استاندارد آالیندگی خودروهای سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت  -2-6-7

سازمان  فاظت محیط  4/7/1388مورخ  1-31762بنا به پیشنهاد مشترك شماره  32/8/1381هیأت وزیران در جلسه مورخ 

 1374 سال قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوبه( 11)های نفت و صنایع و معادن و به استناد ماده  خانه زیست و وزارت

بر این اساس جدول زمانی، استاندارد  د مجاز آالیندگی انواع . تصویب نمود ل نقلیه رااستاندارد  د مجاز آالیندگی انواع وسای

 .شود ها به شرح زیر تعیین می سوز ساخت داخل و وارداتی و همچنین موتورسیکلت دوگانه و خودروهای بنزینی، گازوئیلی
 

 

 7-6-2-1جدول 

 استاندارد حد مجاز آالیندگی انواع وسایل نقلیه 

 1393 1392 1391 1391 1389 زمانیدوره 

 Euro ΙΙ Euro ΙV خودروهای سبك، سنگین و نیمه سنگین

 Euro ΙΙ های چهارزمانه موتورسیکلت

 [221] :منبع   

 

رعایت استاندارد آالیندگی روز اتحادیه اروپا با تأیید سازمان  فاظت محیط زیست برای کلیه خودروهای  1311از ابتدای سال  -

  .الزامی است( سبك، سنگین و نیمه سنگین)داخل و وارداتی تولید 

و همچنین خودروهای  Euro ΙΙبر اساس استاندارد آالیندگی  1312آالت راهسازی و معدن تا پایان سال   واردات ماشین -

از ابتدای  گیرد و پس از تأیید سازمان  فاظت محیط زیست صورت می Euro ΙΙΙسنگین و نیمه سنگین بر اساس استاندارد 

 .الزامی است Euro ΙVرعایت استاندارد  1311سال 

نسبت به تمهید مقدمات و تدابیر الزم جهت  1312های تولیدکننده خودرو و موتورسیکلت موظفند از ابتدای سال  شرکت -

 .ئه نمایداقدام و گزارش مربوط را هر سه ماه به سازمان محیط زیست اراEuro ΙV ارتقاء سطح استاندارد آالیندگی 

مر له تأیید نوع  21/27/1311از تاریخ ( مصوبه هیئت وزیران)الزم به ذکر است بر اساس نظر سازمان  فاظت محیط زیست  - 

(TA ) استانداردEURO III اجرا خواهد شد. 

 .استآمده  7-6-3-5تا    7-6-3-1 ها بر اساس استانداردهای یورو در جداول شماره مقادیر انتشار آالینده -

  



 

 

 

 ها مطابق استانداردهای یورو میزان انتشار آالینده -3-6-7

 
 7-6-3-1جدول 

M1ها در وسایل نقلیه مسافری سبک بنزینی و دیزلی گروه  میزان استاندارد آالینده
*1 (g/km)  

CO HC HC+NOx NOX PM تاریخ استاندارد
2 PN

3 (#/km) 

  (دیزل)تراکمی اشتعال 

Euro Ι † 27/1112 (16/3)72/2  -(13/1)17/2  -(18/2)14/2  -

Euro ΙΙ, IDI
4 21 /1116 2/1  -7/2  -28/2  -

Euro ΙΙ, DI
5 a21 /1116 2/1  -1/2  -12/2  -

Euro ΙΙΙ 21/2222 64/2  -56/2 52/2 25/2  -

Euro ΙV 21/2225 5/2  -32/2 25/2 225/2  -

Euro Va 
b21/2221 5/2  -23/2 18/2 f225/2  -

Euro Vb 
c21/2211 5/2  -23/2 18/2 f225/2 1211×2/6 

Euro VΙ 21/2214 5/2  -17/2 28/2 f225/2 1211×2/6 

  (بنزین)ای  جرقهاشتعال 

Euro Ι † 27/1112 (16/3)72/2  -(13/1)17/2  - - -

Euro ΙΙ 21 /1116 2/2  -5/2  - - -

Euro ΙΙΙ 21/2222 32/2 22/2  -15/2  - -

Euro ΙV 21/2225 2/1 12/2  -28/2  - -

Euro V 
b21/2221 2/1 d12/2  -26/2 e,f225/2  -

Euro VΙ 21/2214 2/1 d12/2  -26/2 e,f225/2 e,g1211×2/6 

 .اند تأیید نوع شده N1عنوان خودروهای گروه  به kg 2522خودروهای مسافری بزرگتر از  Euro ΙVتا  Euro Ι برای *
 .باشند می  (COP)تطابق تولید مقادیر داخل پرانتز مربوط به †
a  32/21/1111تا ( بعد از این تاریخ باید مقادیر آالیندگی موتورهایDI  به مقادیر موتورهایIDI تبدیل شوند). 
b 21/2211 -ها برای همه مدل 
c 21/2213 -ها برای همه مدل 
d g/km268/2NMHC= 6 

e  قابل استفاده فقط برای خودروهای دارای موتورDI 
f  با استفاده از شیوه اندازه گیریPMP  بهg/km 2245/2 کند تغییر می. 
g   برای سه سال ابتدایی اجرایی شدن  استانداردEuro VΙ باشد ذره در هر کیلومتر می 2/6×1212، تعداد ذرات برابر. 

 [225] :منبع        

                                                           
 .صندلی داشته باشد 8خودروی مسافری که با ا تساب راننده  داکثر  -1

2 - Particulate Matter 

3 - Particle Number 

4 -Indirect Injection 
5 - Direct Injection 

 

 



 

 

 

 7-6-3-2دول ج
 (g/km) 2سبک بنزینی و دیزلی 1تجاریها در وسایل نقلیه  میزان استاندارد آالینده

 CO HC HC+ NOx NOX PM 3 تاریخ استاندارد †گروه
PN 

(#/km) 

 (دیزل)تراکمی  اشتعال

N1, Class I 

≤1305kg 

Euro Ι 12/1114 72/2  -17/2  -14/2  -

Euro ΙΙ, IDI
4 21/1118 2/1  -72/2  -28/2  -

Euro ΙΙ, DI
5 21/1118 a

 2/1  -12/2  -12/2  -

Euro ΙΙΙ 21/2222 64/2  -56/2 52/2 25/2  -

Euro ΙV 21/2225 52/2  -32/2 25/2 225/2  -

Euro Va 21/2221 b
 52/2  -23/2 18/2 225/2 f

  -

Euro Vb 21/2211 d
 52/2  -23/2 18/2 225/2 f

 1211×2/6 

Euro VΙ 21/2214 52/2  -17/2 28/2 225/2 f
 1211×2/6 

N1, Class II 

1305-

1760kg 

Euro Ι 12/1114 17/5  -42/1  -11/2  -

Euro ΙΙ, IDI 21/1118 25/1  -2/1  -12/2  -

Euro ΙΙ, DI 21/1118 a
 25/1  -32/1  -14/2  -

Euro ΙΙΙ 21/2221 82/2  -72/2 65/2 27/2  -

Euro ΙV 21/2226 63/2  -31/2 33/2 24/2  -

Euro Va c21/2212 63/2  -215/2 235/2 225/2 f
  -

Euro Vb 
d21/2211 63/2  -215/2 235/2 225/2 f

 1211×2/6 

Euro VΙ 21/2215 63/2  -115/2 125/2 225/2 f
 1211×2/6 

N1, class 

III> 1760kg 

Euro Ι 12/1114 12/6  -72/1  -25/2  -

Euro ΙΙ, IDI 21/1118 5/1  -22/1  -17/2  -

Euro ΙΙ, DI 21/1118 a
 5/1  -62/1  -22/2  -

Euro ΙΙΙ 21/2221 15/2  -86/2 78/2 12/2  -

Euro ΙV 21/2226 74/2  -46/2 31/2 26/2  -

Euro Va 21/2212 c
 74/2  -352/2 282/2 225/2 f

  -

Euro Vb 21/2211 d
 74/2  -352/2 282/2 225/2 f

 1211×2/6 

Euro VΙ 21/2215 74/2  -215/2 125/2 225/2 f
 1211×2/6 

N2 

Euro Va 21/2212 c
 74/2  -352/2 282/2 225/2 f

  -

Euro Vb 21/2211 d
 74/2  -352/2 282/2 225/2 f

 1211×2/6 

Euro VΙ 21/2215 74/2  -215/2 125/2 225/2 f
 1211×2/6 

                                                           
1 - commercial vehicle 

تن متریك  12تن تا  5/3، خودروهای باری با  داکثر وزن باالی N2باشد و گروه  تن متریك می 5/3، خودروهای باری با  د اکثر وزن N1گروه  -2
 .باشد می

3- Particulate Matter 
4- Indirect Injection 
5 - Direct Injection 



 

 

 

 7-6-3-2جدول ادامه 

 CO HC HC+ NOx NOX PM تاریخ استاندارد †گروه
PN 

(#/km) 

  (بنزین)ای  جرقهاشتعال 

N1, Class I 

≤1305kg 

Euro Ι 12/1114 72/2  -17/2  - - -

Euro ΙΙ 21/1118  2/2  -52/2  - - -

Euro ΙΙΙ 21/2222 3/2 22/2  -15/2  - -

Euro ΙV 21/2225 2/1 12/2  -28/2  - -

Euro V 21/2221 b
 2/1 g12/2  -26/2 e,f225/2  -

Euro VΙ 21/2214 2/1 g12/2  -26/2 e,f225/2 e,j1211×2/6 

N1, Class II: 

1305-1760kg 

Euro Ι 12/1114 17/5  -42/1  - - -

Euro ΙΙ 21/1118  2/4  -65/2  - - -

Euro ΙΙΙ 21/2221 17/4 25/2  -18/2  - -

Euro ΙV 21/2226 81/1 13/2  -12/2  - -

Euro V 21/2212 c
 81/1 h13/2  -275/2 e,f225/2  -

Euro VΙ 21/2215 81/1 h13/2  -275/2 e,f225/2 e,j1211×2/6 

N1, class III> 

1760kg 

Euro Ι 12/1114 12/6  -72/1  - - -

Euro ΙΙ 21/1118  2/5  -82/2  - - -

Euro ΙΙΙ 21/2221 22/5 21/2  -21/2  - -

Euro ΙV 21/2226 27/2 16/2  -11/2  - -

Euro V 21/2212 c
 27/2 i16/2  -282/2 e,f225/2  -

Euro VΙ 21/2215 27/2 i16/2  -282/2 e,f225/2 e,j1211×2/6 

N2 
Euro V 21/2212 c

 27/2 i16/2  -282/2 e,f225/2  -

Euro VΙ 21/2215 27/2 i16/2  -282/2 e,f225/2 e,j1211×2/6 
 < kg 1252  Class I ،kg 1722   Class II < 1252 ،kg 1722 Class III: باشند چنین می  Euro ΙΙو  Euro Ιبرای  N1های جرمی مرجع گروه  کحس †
a  32/21/1111تا ( بعد از این تاریخ موتورهایDI  باید به  دIDI برسند.) 
b 21/2211 -ها برای همه مدل 
c 21/2212 -ها برای همه مدل 
d 21/2213 -ها برای همه مدل 
e  قابل استفاده فقط برای خودروهای دارای موتورDI 
f گیری  با استفاده از شیوه اندازهPMP  این عدد g/km 2245/2 خواهد بود. 
g  g/km268/2NMHC= 
h  g/km212/2NMHC= 
i  g/km128/2NMHC= 
j   برای سه سال ابتدایی اجرایی شدن  استانداردEuro VΙ باشد ذره در هر کیلومتر می 2/6×1212، تعداد ذرات برابر. 

  [225] :منبع



 

 

 

 7-6-3-3جدول 

  g/kWh آزمون حالت پایا  ها برای موتورهای دیزلی سنگین، میزان استاندارد آالینده

(Smoke in m
-1

 & PN in (kWh)
-1) 

CO HC NOx PM آزمون تاریخ استاندارد
1

 PN Smoke 

Euro I 
 kW85≥, 1112  

ECE R-49 

5/4 1/1 2/8 612/2   

 kW85< , 1112  5/4 1/1 2/8 36/2   

Euro II 
12/1116 4 1/1 2/7 25/2   

12/1118 4 1/1 2/7 15/2   

Euro III 
2فقط 

EEV ،12/1111  

ESC & ELR 

5/1 25/2 2/2 22/2  15/2 

12/2222 1/2 66/2 2/5  a12/2  8/2 

Euro IV 12/2225 5/1 46/2 5/3 22/2  5/2 

Euro V 12/2228 5/1 46/2 2/2 22/2  5/2 

Euro VI 21/2213 WHSC 5/1 13/2 4/2 21/2 1211×2/8   

a  برای موتورهایی با  جم جابجایی هر سیلندر کمتر ازdm
minو دور موتور بیشتر از  75/2 3

-1 3222 ،g/kWh 13/2=PM باشد می. 

 [225] :منبع

 

 7-6-3-4جدول 

 (g/kWh) ، آزمون گذرادیزلی و گازیسنگین استاندارد آالیندگی برای موتورهای 

(PN in (kWh)
-1) 

  CO NMHC تست تاریخ استاندارد
a
CH4 NOx 

b
PM e

PN 

Euro III 
EEVفقط 

2 ،12/1111 

ETC 

2/3 42/2 65/2 2/2 22/2  

12/2222 45/5 78/2 6/1 2/5 
c16/2 

 

Euro IV 12/2225 2/4 55/2 1/1 5/3 23/2  

Euro V 12/2228 2/4 55/2 1/1 2/2 23/2  

Euro VI 21/2213 WHTC 2/4 
 d16/2 5/2 46/2 21/2 1211×2/6  

a  فقط برای موتورهای گازسوز(فقط گاز طبیعی  :Euro III  تاEuro V) ،( برای گاز طبیعی و LPG :Euro VI   ) 
b  استانداردهایEuro III  وEuro IV  باشد موتورهای با سوخت گاز قابل استفاده نمیبرای. 
c  برای موتورهایی با  جم جابجایی هر سیلندر کمتر ازdm

minو دور موتور بیشتر از  75/2 3
-1 3222 ،g/kWh 21/2=PM باشد می. 

d THC برای موتورهای دیزل 
e دی، برای موتورهای دیزل  PN تعریف خواهد شد ای اشتعال جرقه موتورهای برای.  

  [225] :منبع

                                                           
1 - Particulate Matter  

2 - Enhanced Environmentally-friendly Vehicles (EEV) 



 

 

 

 7-6-3-5جدول 
 ها ها برای موتورسیکلت استاندارد آالیندهمیزان 

 Class CO (g/km) HC (g/km) NOx (g/km) 

 (COP)و تطابق تولید  (TA) نوع تأیید های دارای دو چرخ در مراحل  های  موتورسیکلت مقدار مجاز آالینده

 2113سال 

Euro II 

(cm
3 152 < ) I 5/5 2/1 3/2 

(cm
3 152≤ ) II 5/5 2/1 3/2 

 2116سال 

EURO III 

(cm
3 152 < ) I 
1 (UDC cold) 

2/2 8/2 15/2 

(cm
3 152≤ ) II 

2 (UDC + EUDC cold) 
2/2 3/2 15/2 

 اشتعالبرای حالت ( COP) و تطابق تولید  (TA) ید نوع أیهای سه و چهارچرخ در مراحل ت های  موتورسیکلت مقدار مجاز آالینده

 ای جرقه

 2113سال 
Euro II 

 4/2 5/1 2/7 ها همه سیکل

 اشتعالبرای حالت ( COP) و تطابق تولید  (TA) نوع تأیید های سه و چهارچرخ در مراحل  های  موتورسیکلت مقدار مجاز آالینده

 تراکمی

 2113سال 
Euro II 

 65/2 2/1 2/2 ها همه سیکل

 [148] :منبع

 

                                                           
 (.باشد گیری از زمان صفر می شروع نمونه)شود  گیری می در هر شش مُد اندازه ECE R40ها برای سیکل آزمون  انتشار آالینده -1

 ت گیری از زمان صفر و  داکثر سرع شروع نمونه)شود  گیری می در همه مُدها اندازه EUDC ECE R40 +ها برای سیکل آزمون  انتشار آالینده -2

km/h122باشد می.) 



 

 

 

 8فصل 

 ای جاده وسایل نقلیه های جمعیتی شاخص
 

 

 خالصه آمار  

 01/1 (دستگاه) 0931تعداد خودروهای سبک به ازای هر خانوار، سال  :8-1جدول

 39/091 (دستگاه) 0931هر هزار نفر، سال  برآورد تعداد خودروهای سواری شخصی به ازای :8-2جدول

 30/5 (دستگاه) 0931هر هزار نفر، سال  ازای شهری به های درون برآورد تعداد تاکسی

 03/1 (دستگاه) 0931هر هزار نفر، سال  شهری به ازای های درون برآورد تعداد اتوبوس

 19/1 (دستگاه) 0931هر هزار نفر، سال  شهری به ازای های برون تعداد اتوبوس

 15/515 (دستگاه) 0931سال هر هزار خانوار،  تعداد خودروهای سواری شخصی به ازای :8-3جدول

 90/1 (دستگاه) 0931هر هزار خانوار، سال  شهری به ازای های درون برآورد تعداد اتوبوس

 89/1 (دستگاه) 0931هر هزار خانوار، سال  شهری به ازای های برون تعداد اتوبوس

 01/0 (دستگاه) 0931هر هزار خانوار،  سال  شهری به ازای های برون تعداد تاکسی

 9،111 (کیلومتر بر نفر -وسیله) 0931سواری شخصی، سال  ساالنهبرآورد سرانه پیمایش  :8-4جدول

 159 (کیلومتر بر نفر -وسیله) 0931تاکسی، سال  ساالنهبرآورد سرانه پیمایش 

 91 (کیلومتر بر نفر -وسیله) 0931اتوبوس، سال  ساالنهبرآورد سرانه پیمایش 

 59 (کیلومتر بر نفر -وسیله) 0931مینی بوس، سال  ساالنهبرآورد سرانه پیمایش 

 150،559 (کیلومتر -میلیون وسیله) 0931خودروهای مسافری، سال  ساالنهبرآورد پیمایش  :8-5جدول 

 00،859 (کیلومتر بر خانوار -وسیله) 0931پیمایش خودروهای مسافری به ازای هر خانوار، سال برآورد 

 90/0 ( سفر بر خانوار) 0931برآورد میانگین روزانه سفر درون شهری با سواری شخصی به ازای هر خانوار، سال  :8-6جدول 

 58/19 (دستگاه) 0931خودروهای مسافری عمومی به ازای هر هزار خانوار، سال 

 19/1 (سفر بر خانوار) 0931برآورد میانگین روزانه سفر با خودروهای عمومی به ازای هر خانوار، سال 

 03/5 (سال) 0931برآورد میانگین سن خودروهای سواری شخصی، سال  :8-7جدول 

 



 

 

  مقدمه

دستگاه در سال  39/091به  0981دستگاه در سال  50/95تعداد خودروهای سواری شخصی به ازای هر هزار نفر در کشور از 

در همین مدت برای هر هزار خانوار تعداد . درصد برخوردار بوده است 10/01 ساالنهافزایش یافته که از متوسط رشد  0931

دستگاه افزایش پیدا کرده است  15/515دستگاه به  50/111درصد از  51/3 ساالنهخودروهای سواری شخصی با متوسط رشد 

سفر کاهش یافته  90/0به سفر  99/0و همچنین میانگین روزانه سفر درون شهری با سواری شخصی به ازای هر خانوار از 

دستگاه با متوسط  05/09به ازای هر هزار خانوار تعداد خودروهای مسافری عمومی از  0931تا  0981های  در طی سال. است

درصد را  -05/1 ساالنهدستگاه افزایش یافته ولی میانگین روزانه سفر با آنها متوسط رشد  58/19درصد به  88/9 ساالنهرشد 

و  159،  9،111ها به ترتیب  ها و اتوبوس های شخصی، تاکسی برای سواری 0931در سال  ساالنهسرانه پیمایش . داشته است

میانگین سن خودروهای سواری شخصی از  0931تا  0981های  همچنین در طی سال. کیلومتر بر نفر بوده است -وسیله 91

 9،955،019سال  5زیر خودروهای سواری شخصی تعداد  0931در سال  .است سال کاهش یافته 03/5سال به  51/09

 .بوده استدستگاه 



 

 

 8-1جدول 

 1331تا  1381سال كشور،  جمعیتبه ازای خانوار و   ی سبکهاتعداد خودرو 

 سال
 جمعیتبرآورد 

 (هزار نفر)

 خانواربرآورد تعداد 

2(هزار خانوار)
 

 تعدادبرآورد 

 سبک هایخودرو

 (دستگاه)

 سبک  یهاتعداد خودرو

 هر هزار نفر به ازای

 (دستگاه)

 سبک یهاتعداد خودرو

 به ازای هر خانوار 

 (دستگاه)

1381 09،518 09،511 9،851،353 50/53 10/1 

1381 05،591 05،193 9،911،000 00/05 18/1 

1382 00،331 05،559 9،318،108 15/59 90/1 

1383 05،958 00،991 5،591،159 35/89 95/1 

1384 08،905 00،315 0،013،539 59/30 93/1 

1385 51،930 05،511 5،983،180 19/010 99/1 

1386 50،591 08،081 8،139،159 39/005 90/1 

1387 51،589 08،831 3،150،019 95/015 93/1 

1388 59،050 03،015 01،915،089 91/090 59/1 

1383 59،599 11،931 00،995،800 00/059 50/1 

1331 55،051 10،080 01،813،055 90/051 01/1 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1331-1381 59/0 50/9 50/01 10/00 59/8 

   [058] ،[095-091] ،[015] ،[015-001] ،[89-83] :منبع

                                                           
  .باشد می ها وانت و ها ، ونسواری هایخودرو شامل سبک خودروهای برآورد تعداد  -0

 تا 0985 های سال بین ساالنه رشد متوسط محاسبه با 0983تا  0980های  در سال همچنین تعداد خانوار .برآورد شده است 0985 تا 0955 های سال بین ساالنه رشد متوسط محاسبه با 0989 تا 0981 های سال در خانوار تعداد -1

 .برآورد شده است 0931



 

 

 

 

  8-1نمودار 

 1331تا  1381سال كشور، جمعیت  هر هزار نفری سبک به ازای هاتعداد خودروبرآورد 
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 تعداد خودروهای سبک به ازای هر هزار نفر تعداد خودروهای سبک  



 

 

 8-2جدول 

 1331تا  1381سال ، كشور جمعیت هر هزار نفربه ازای به تفکیک حمل و نقل شخصی و عمومی   مسافریخودروهای  تعداد

 سال
 جمعیت

 (هزار نفر)

 شهری جمعیت

 (هزار نفر)

 تعداد خودروهایبرآورد 

  شخصی سواری 

 هر هزار نفربه ازای 

 (دستگاه)

 (دستگاه)هر هزار نفر به ازای  عمومیمسافری  خودروهای تعداد

 شهری درون
 شهری برون  

 بوس مینی اتوبوس   تاكسی  بوس مینی اتوبوس   تاكسی

1381 09،518 90،815 50/95 15/1 91/1 35/1  00/1 13/1 00/1 

1381 05،591 99،105 35/51 90/1 99/1 31/1  01/1 18/1 01/1 

1382 00،331 99،519 83/55 55/1 98/1 83/1  09/1 15/1 01/1 

1383 05،958 99،551 51/08 91/9 51/1 88/1  05/1 15/1 01/1 

1384 08،905 95،051 39/58 85/9 01/1 59/0  09/1 05/1 03/1  

1385 51،930 98،101 55/85 05/9 01/1 91/0  05/1 05/1 11/1 

1386 50،591 93،551 10/30 91/9 50/1 98/0  90/1 08/1 19/1 

1387 51،589 51،318 11/010 03/9 59/1 99/0  99/1 08/1 13/1 

1388 59،050 51،915 39/005 10/5 89/1 99/0  99/1 09/1 11/1 

1383 59،599 59،098 09/015 50/5 59/1 13/0  99/1 11/1 91/1 

1331 55،051 59،095 39/091 30/5 03/1 18/0  95/1 19/1 99/1 

 (درصد) ساالنهرشد متوسط 

1331-1381 59/0 51/1 10/01 91/01 51/5 91/0  10/05 00/1- 00/9- 

 [058] ،[095-091] ،[015] ،[015-001] ،[89-83] :منبع

                                                           
  .شده است برآوردشهری  شهری به ازای هر هزار نفر جمعیت درون درونعمومی تعداد خودروهای  -0

 .باشد شامل ون نیز می -1

 .اند استفاده کرده "سواری کرایه"ای از لفظ  های آماری حمل و نقل جاده سالنامه -9

 .شود بدین علت اختالف قابل توجهی مشاهده می. تکمیل شده است به بعد بر اساس سامانه هوشمند سوخت ارائه گردیده که به مرور 0989آمار ناوگان از سال  -9



 

 

 

 8-2نمودار 

 جمعیت شهری هر هزار نفربه ازای شهری  دروندر حمل و نقل   مسافری عمومی خودروهایتعداد برآورد 

 1331تا  1381سال  ،كشور 

 
 

   8-3نمودار 

 ،كشور جمعیت هر هزار نفربه ازای شهری  در حمل و نقل برون  مسافری عمومی خودروهایتعداد 

 1331تا  1381سال  

 

 

                                                           
 .باشد می ها شامل ون نیز آمار تاکسی -0

 .اند استفاده کردهرا  "سواری کرایه"ای لفظ  های آماری حمل و نقل جاده سالنامه در مورد تاکسی، -1
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 8-3جدول 

 1331تا  1381سال ، كشور هر هزار خانواربه ازای  به تفکیک حمل و نقل شخصی و عمومی مسافریخودروهای  تعداد

 سال
 تعداد خانواربرآورد 

 (هزار خانوار)

 تعداد برآورد 

 شهری خانوار

 (هزار خانوار)

  هایخودروتعداد برآورد 

 سواری شخصی

 هر هزار خانوار به ازای  

 (دستگاه)

 (دستگاه)هر هزار خانوار به ازای عمومی  مسافری هایخودرو تعداد 

 شهری درون 
 شهری برون  

 تاكسی 
 تاكسی  بوس مینی اتوبوس 

 بوس مینی اتوبوس 

1381 09،511 3،310 50/111  98/3 08/0 11/9  98/1 13/0 00/1 

1381 05،193 01،958 19/103  19/01 80/0 81/9  59/1 08/0 05/1 

1382 05،559 01،850 85/195  99/00 38/0 00/9  55/1 10/0 00/1 

1383 00،991 00،990 83/189  13/09 10/1 95/9  09/1 19/0 55/1 

1384 00،315 00،809 59/903  85/09 93/1 39/5  50/1 05/1 55/1 

1385 05،511 01،910 50/951  10/00 90/1 50/5  53/1 08/1 85/1 

1386 08،081 01،355 51/955  99/00 51/1 13/5  11/0 03/1 30/1 

1387 08،831 09،599 91/915  09/05 58/1 33/9  90/0 03/1 01/0 

1388 03،015 09،095 01/991  18/03 01/9 90/5  15/0 50/1 50/1 

1383 11،931 09،508 80/905  55/11 09/1 35/9  01/0 80/1 59/0 

1331 10،080 05،918 15/515  51/11 90/1 50/9  01/0 89/1 50/0 

 (درصد) ساالنهسط رشد متو

1331-1381 50/9 50/9 51/3  09/8 50/9 09/1-  81/01 10/9- 08/5- 

 [058] ،[095-091] ،[015] ،[015-001] ،[89-83] :منبع      

                                                           
 .شده است برآوردشهری  خانوارشهری به ازای هر هزار نفر  تعداد خودروهای درون -0

 .باشد شامل ون نیز می -1

 .اند استفاده کرده" سواری کرایه"ای از لفظ  نقل جاده های آماری حمل و سالنامه -9



 

 

 

 8-4جدول 

 1331تا  1381سال  ،كشور مسافریخودروهای  پیمایش انواعسرانه 

 سال
  جمعیت

 (نفرهزار )

 ساالنهپیمایش  سرانهبرآورد 

 ( بر نفر كیلومتر -وسیله)

 تاكسی سواری شخصی
 بوس مینی اتوبوس 

1381 09،518 300 80 50 30 

1381 05،591 0،151 30 59 31 

1382 00،331 0،100 018 59 83 

1383 05،958 0،999 018 50 81 

1384 08،905 0،058 095 95 53 

1385 51،930 0،893 009 99 51 

1386 50،591 1،100 050 95 09 

1387 51،589 1،110 039 90 09 

1388 59،050 1،955 100 99 55 

1383 59،599 1،081 199 99 50 

1331 55،051 9،111 159 91 59 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1331-1381 59/0 10/01 98/00 99/1- 11/5- 

 [058] ،[095-091] ،[015] ،[015-001] ،[89-83] :منبع                 

 

 8-4نمودار 

 1331تا  1381سرانه پیمایش انواع خودروهای مسافری كشور، سال برآورد 

 

                                                           
 .هر نوع وسیله نقلیه چند کیلومتر طی کرده است به ازای هر نفر از جمعیت کشور،کیلومتر بر نفر بدین معنی است که -وسیله -0

 .باشد شامل ون نیز می -1
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  8-5جدول 

 1331تا  1381سال ، كشور خودروهای سواریبا   سفر تعدادو مسافری  خودروهای پیمایش

 سال
 جمعیت

 (هزار نفر)

  خانواربرآورد تعداد 

 (هزار خانوار)

  ساالنهپیمایش برآورد 

  مسافری خودروهای

 (كیلومتر-میلیون وسیله )

 ساالنهبرآورد پیمایش 

 خودروهای مسافری

 به ازای هر نفر 

 (بر نفر كیلومتر-وسیله )

  ساالنهبرآورد پیمایش 

 خودروهای مسافری

  به ازای هر خانوار 

 (بر خانوار كیلومتر-وسیله )

 تعداد روزانه میانگینبرآورد 

  سواری خودروهایسفر با  

 (روز در سفر هزار)

1381 09،518 09،511 50،030 0،083 5،101 95،809 

1381 05،591 05،193 85،318 0،900 5،093 95،019 

1382 00،331 05،559 38،111 0،900 0،115 93،913 

1383 05،958 00،991 009،331 0،519 5،191 90،951 

1384 08،905 00،315 091،035 0،390 5،811 99،980 

1385 51،930 05،511 093،099 1،000 8،511 95،511 

1386 50،591 08،081 009،055 1،911 3،150 90،093 

1387 51،589 08،831 089،055 1،591 3،519 90،891 

1388 59،050 03،015 115،500 1،539 01،981 95،598 

1383 59،599 11،931 115،351 9،119 00،180 98،150 

1331 55،051 10،080 150،559 9،995 00،859 50،090 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1331-1381 59/0 50/9 00/01 30/01 53/8 00/9 

 [058] ،[091-091] :منبع

                                                           
 .منظور سفر افراد است -0

 .نشده استهای شخصی لحاظ  سفرهای برون شهری سواری -1



 

 

 

 8-6جدول 
 1331تا  1381سال ، شورك در به تفکیک شخصی و عمومی خانواربه ازای   تعداد سفرو  ی مسافریتعداد خودروها میانگین برآورد

 سال
 خانوارتعداد برآورد 

 (هزار خانوار)

 خودروهایتعداد 

 به ازایسواری شخصی  

 (دستگاه) هر هزار خانوار 

 سفر  روزانهمیانگین برآورد 

 شخصی ا سواریب شهری درون

 (بر خانوار سفر) خانوار هر به ازای 

 خودروهای مسافریتعداد 

 عمومی به ازای هر هزار خانوار 

 (دستگاه)

 با سفر روزانه میانگینبرآورد 

به ازای  عمومی  خودروهای 

 (بر خانوار سفر) خانوارهر

1381 09،511 50/111 99/0 05/09 15/1 

1381 05،193 19/103 95/0 05/05 91/1 

1382 05،559 85/195 95/0 38/05 99/1 

1383 00،991 83/189 98/0 00/05 90/1 

1384 00،315 59/903 51/0 19/08 93/1 

1385 05،511 50/951 51/0 15/03 91/1 

1386 08،081 51/955 93/0 13/11 90/1 

1387 08،831 91/915 95/0 90/10 90/1 

1388 03،015 01/991 91/0 98/11 15/1 

1383 11،931 80/905 93/0 58/19 11/1 

1331 10،080 15/515 90/0 58/19 19/1 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1331-1381 50/9  51/3 01/1- 88/9 05/1- 

   [058] ،[095-091] ،[015] ،[015-001] ،[89-83] :منبع

                                                           
 .منظور سفر افراد است -0



 

 

  8-7جدول 

 1331تا  1381سال ، كشوری سواری شخصی میانگین سن خودروها 

 1331 1383 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1381 سال

میانگین سن برآورد 

 سواری  خودروهای

 (سال) شخصی

51/09 91/09 30/00 35/01 15/01 50/3 83/8 98/8 35/5 55/5 03/5 

 [058] :منبع

  

 

 

 

  8-8جدول 

  1331سال  ی،سنگروه  تفکیک به كشورهای شخصی  سواری پیمایش

 خودروسن 
 های شخصی تعداد سواریبرآورد 

 (دستگاه)

 پیمایشبرآورد 

 (میلیون كیلومتر)

 39،103 9،955،019 سال 5زیر 

 80،011 9،885،815 سال 11-6

 11،993 0،108،353 سال 15-11

 3،151 991،551 سال 21-16

 9،951 053،510 سال 25-21

 8،913 935،000 سال 31-26

 5،031 195،100 سال 35-31

 0،901 05،155 سال به باال 36

 [058] :منبع

 



 

 

 

 9فصل 

 ای حمل و نقل غیرجاده
 

 
 

 خالصه آمار

 64/8 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 0931هوایی، سال  حمل و نقلمیزان انرژی مصرفی  :9-1جدول 

 46/3 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 0931دریایی، سال  حمل و نقلمیزان انرژی مصرفی 

 96/6 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 0931ریلی، سال حمل و نقل میزان انرژی مصرفی 

 14/9 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 0931ای، سال  میزان انرژی مصرفی حمل و نقل لوله

 60،359 (كیلومتر -میلیون مسافر) 6100های هواپیمایی كشور، سال  شركت حمل و نقل هواییعملکرد  مسافری  :9-3جدول 

 6،030 (كیلومتر -میلیون تن) 6100های هواپیمایی كشور، سال  شركت حمل و نقل هواییعملکرد  باری 

 63،986 (هزار تن) 0931میزان تخلیه كاالی غیر نفتی بنادر، سال  :9-7جدول

 69،058 (هزار تن) 0931میزان بارگیری كاالی غیر نفتی بنادر، سال  

 66،956 (هزار تن) 0931میزان واردات كاالی غیر نفتی بنادر، سال  

 99،363 (هزار تن) 0931میزان صادرات كاالی غیر نفتی بنادر، سال  

 346 (هزار تن) 0931میزان ترانزیت كاالی غیر نفتی بنادر، سال  

 01،614 (هزار نفر) 0931تعداد كل مسافر جابجا شده در حمل و نقل دریایی، سال  

 88/03 (كیلومتر -مسافرمیلیارد ) 0931عملکرد مسافری حمل و نقل ریلی كشور، سال  :9-13جدول 

 10/60 (كیلومتر -میلیارد تن) 0931عملکرد باری حمل و نقل ریلی كشور، سال  

  



 

 مقدمه

 64/69به  0981میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  64/04ای كشور از  میزان مصرف سوخت در حمل و نقل غیرجاده

ها از بین  در طی این سال. درصد برخوردار بوده است 39/9 ساالنهرسیده كه از متوسط رشد  0931میلیون بشکه در سال 

درصد  40/4با  دریاییمصرف سوخت مربوط به بخش  ساالنهبیشترین متوسط رشد  كشور، ای های حمل و نقل غیرجاده بخش

 .درصد بوده است -80/1و كمترین متوسط رشد مربوط به خط لوله با 

های  عملکرد شركت. بوده است 0931در سال فرودگاه  56المللی برابر  ها اعم از داخلی، مرز هوایی و بین تعداد كل فرودگاه

كیلومتر در سال  -میلیون تن 0،668كیلومتر و  -میلیون مسافر 01،661به ترتیب از  در حمل مسافر و بار هواپیمایی كشور

 .رسیده است 6100كیلومتر در سال  -میلیون تن  6،030كیلومتر و  -میلیون مسافر 60،359به  6110

فروند و  094به  0981تن در سال  9،148،853فروند و  006های كشتیرانی از  ها و ظرفیت حمل بار شركت تعداد كشتی

تخلیه  ساالنهمتوسط رشد  0931تا  0981های  در خصوص عملکرد بنادر در سال. رسیده است 0931تن در سال  5،634،641

 0931در سال  و همچنیندرصد بوده  44/06 كاالی غیرنفتی بارگیری ساالنهدرصد و متوسط رشد  59/5كاالی غیرنفتی 

میزان جابجایی مسافر نیز از  .هزار تن بوده است 69،058آن بارگیری هزار تن و میزان  63،986یر نفتی میزان تخلیه كاالی غ

 .رسیده است 0931هزار نفر در سال  01،614درصد به  33/05 ساالنهبا متوسط رشد  0981هزار نفر در سال  6،941

كیلومتر در  06،385درصد به  95/9 ساالنهبا متوسط رشد  0980كیلومتر در سال  3،518جمع كل خطوط ریلی كشور از 

عملکرد حمل . دستگاه بوده است 638، تعداد كل لوكوموتیوهای در گردش نیز برابر 0931در سال . رسیده است 0931سال 

 0،651،533كیلومتر و درآمد متناظر حمل بار به میزان -تن میلیارد 40/06 به میزان 0981در سال بار بخش ریلی كشور 

. میلیون ریال رسیده است 5،813،351كیلومتر و -تن میلیارد 10/60به  0931میلیون ریال بوده و این مقادیر در سال 

 میلیارد 88/03به  0981كیلومتر در سال  -مسافرمیلیارد  16/8كشور نیز از  0عملکرد حمل مسافر حمل و نقل ریلی

 .برخوردار بوده استدرصد  96/8 ساالنهفزایش یافته كه از متوسط رشد ا 0931كیلومتر در سال  -مسافر

های الزم به منظور توسعه  شهری یا مترو مورد توجه قرارگرفته و زیرساخت های اخیر در كشور، حمل و نقل ریلی درون در سال

طول . باشد این شیوه حمل و نقل كه در حل مشکالت ترافیکی شهرهای بزرگ بسیار مؤثر است در حال توسعه و تکمیل می

، تعداد 0981در سال . رسیده است 0931كیلومتر در سال  061به  0981كیلومتر در سال  6/55مسیر فعال متروی تهران از 

 0931در سال . اند واگن افزایش یافته 848قطار و  066به  0931ر سال اند كه د واگن در خدمت مترو بوده 645قطار و  69

نفر را جابجا كرده  64،693روزانه  0931مترو مشهد نیز در سال  .كیلومتر بوده است -میلیون مسافر 3،680عملکرد مترو ، 

 .است

                                                           
 .باشد شامل مترو نمی -0



 

 

 9-1جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1398تا  1308سال  ،كشور ای جاده غیر حمل و نقل  میزان مصرف انرژی بخش

 سال
 1خط لولهحمل و نقل   ريليحمل و نقل   حمل و نقل دريايي  هوايي  حمل و نقل 

 جمع گاز طبیعي نفت سفید گاز نفت  جمع الکتريسیته گاز نفت  جمع نفت كوره گاز نفت بنزين   ييسوخت هوا 

1308  56/4  13/1 1 38/6 13/5   96/0 113/1 95/0  - 13/09 65/6 96/9 

1301  33/5  1 1 31/6 31/6   93/0 116/1 61/0  05/1 53/1 18/6 81/6 

130   34/5  1 1 36/6 36/6   51/0 114/1 50/0  18/1 65/1 06/6 45/6 

1303  85/5  1 1 83/6 83/6   50/0 168/1 54/0  - 43/1 9 63/6 34/6 

1303  98/4  1 1 36/5 36/5   44/0 153/1 36/0  00/1 53/1 00/9 33/9 

1301  64/3  66/1 1 64/9 48/9   88/0 133/1 34/0  01/1 51/1 64/6 14/9 

1301  53/3  66/1 10/9 81/4 15/01   88/0 134/1 38/0  13/1 64/1 53/6 06/9 

1307  45/3  60/1 31/9 95/4 64/01   33/0 093/1 09/6  06/1 64/1 63/6 15/9 

1300  81/8  63/1 89/6 64/0 98/4   10/6 056/1 03/6  14/1 60/1 66/6 83/6 

1309  14/3  41/1 93/6 09/1 06/5   06/6 046/1 68/6  14/1 66/1 10/9 63/9 

1398  64/8  34/1 69/5 69/9 46/3   00/6 619/1 96/6   16/1  96/1  31/6  14/9  

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1398-1308  46/6  38/69 83/056 44/9- 40/4  46/6 16/61 54/5  44/09-5 60/4-5 86/0 80/1- 

      [011]، [44-43]، [41-40] :منبع

                                                           
 .باشد های نفتی می ها و دیزل ژنراتورهای خطوط لوله جهت انتقال نفت خام و فرآورده ای مجموع مصرف سوخت توربین مصرف سوخت در بخش حمل و نقل لوله -0

 .تشکیل شده است و سوخت هواپیما (بنزین جت)سوخت سبک جت  ،(نفت جت) جتورده نفتی سوخت سنگین آفر سهسوخت مصرفی بخش هوایی از  -6
 .باشد گاز می این رقم مصرف سوخت مایع یعنی نفت سفید و نفت -9
 .محاسبه شده است 0931تا  0984سال متوسط رشد ساالنه از  -6

 .محاسبه شده است 0931تا  0980سال متوسط رشد ساالنه از  -5



 

 9-1نمودار 

 1398ای كشور در مصرف انرژی، سال  های مختلف حمل و نقل غیرجاده سهم بخش

 
 

 

 9- جدول 

 1398تا  1301سال  ،های حمل و نقل هوايي كشور خالصه آمار امکانات و زيرساخت

 سال
های  تعداد فرودگاه

  1داخلي

های  تعداد فرودگاه

 المللي  بین

های  تعداد فرودگاه

 دارای مرز هوايي 

های  تعداد فرودگاه

در حال ساخت و 

 مطالعه 

 تعداد ناوگان

ثبت شده  

 (فروند)

تعداد صندلي 

ثبت شده 

 (صندلي)

1301 63 8 04 8 016 06،953 

130  68 8 04 8 85 06،056 

1303 63 8 04 8 014 09،396 

1303 63 8 04 8 009 05،335 

1301 65 8 61 8 061 61،539 

1301 64 8 61 5 060 69،099 

1307 65 8 60 5 034 90،633 

1300 65 8 60 5 610 99،535 

1309 69 8 69 5 033 96،980 

1398 69 8 69 - 614 96،085 

  (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1398-1301 33/0- - 00/6 - 06/8 06/01 

   [056-056] :منبع

                                                           
 .باشد ها از رتبه داخلی به مرز هوایی می های داخلی، ارتقای برخی از فرودگاه فرودگاهعلت كاهش  -0

9.89% 

13.04% 

 خط لوله ریلی دریایی هوایی



 

 9-3جدول 

  811 تا  881 سال  ،كشورهای هواپیمايي  شركت المللي داخلي و بین 1حمل و نقل هواييعملکرد  خالصه آمار

 سال

 المللي بین  داخلي

 كیلومتر -مسافر

 (میلیون)

 كیلومتر -تن

 (میلیون)
 

 كیلومتر -مسافر

 (میلیون)

 كیلومتر -تن

 (میلیون)

 881 5،335 336  6،645 656 

 88  5،390 504  6،633 953 

 883 4،580 663  5،666 986 

 883 8،344 403  4،665 635 

 881 3،968 383  4،433 0،666 

 881 8،366 0،395  3،533 0،454 

 887 06،605 0،631  3،364 350 

 880 8،966 888  01،110 0،155 

 889 3،153 805  8،584 833 

 818 00،910 0،166  3،383 358 

 811 06،199 0،066  3،361 0،163 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

 811-  881 46/3 46/0  13/8 50/8 

 [019-014]، [36] :منبع

 

 9- نمودار 

  811 تا  881  سال ،آمار عملکرد حمل و نقل هوايي كشور

 

                                                           
آماری  های سالنامهاز  6100تا  6118های  و برای سال بر اساس استعالم صورت گرفته 6113تا  6111های  سطح فعالیت هوایی برای سال آمار -0

های هواپیمایی آمار خود را به سازمان هواپیمایی كشوری  ت كه در هر سال، تعدادی از شركتقابل ذكر اس .ارائه شده است، حمل و نقل هوایی كشور

 .اند ارائه نموده
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 (میلیون)كیلومتر  -تن (میلیون)كیلومتر  -مسافر



 

 9-3جدول 
  1398تا  1301سال  ،1كشور در آمار عملکرد حمل و نقل هوايي

 [056-059]، [010-014] :منبع

                                                           
 .باشد های هواپیمایی داخلی و خارجی می آمار عملکرد مربوط به شركت -0

 .محاسبه شده است 0931تا  0989از سال  ساالنهمتوسط رشد  -6
 

 سال

تعداد كل 
 مسافرجابجا شده

 (میلیون نفر)

كل تناژ بار 
 جابجا شده

 (هزار تن)

كل پست 
 جابجا شده

 (هزار تن)

تعداد كل پرواز 
 انجام شده

نشست و برخاست 
هواپیماها در 

 های كشور فرودگاه

1301 06 81 4 36،944 - 

130  09 36 3/6 011،134 - 

1303 06 33 4 015،634 603،103 

1303 05 9/008 8/8 063،668 653،639 

1301 08 055 06 046،536 633،893 

1301 5/03 063 06 043،834 644،914 

1307 0/61 018 04 044،893 666،918 

1300 8/60 061 04 083،366 503،386 

1309 66 069 5/03 616،313 546،368 

1398 64/65 66/066 84/05 614،331 536،435 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1398-1301 46/8 46/4 60/00 00/3 54/66 



 

 9-1جدول 

  1398تا  1301سال  ،های داخلي و خارجي شركتعملکرد كشور به تفکیك  ييهواآمار حمل و نقل 

 
 سال

 تعداد پرواز
 (هزار پرواز)

 تعداد مسافر
 (میلیون نفر)

 بار
 (هزار تن)

 پست
 (هزار تن)

های هواپیمايي  شركت
ايران در پروازهای 

 داخلي

1301 65/34 98/8 88/65 39/9 

130  66/86 36/8 36/63 66/6 

1303 84/85 94/3 46/66 31/6 

1303 15/010 51/01 36/66 30/9 

1301 33/009 66/06 03/96 34/6 

1301 66/006 60/06 48/90 51/5 

1307 63/005 40/06 66/68 39/5 

1300 60/094 66/06 43/93 60/5 

1309 85/063 01/04 04/63 33/5 

1398 06/063 68/04 60/54 86/9 

های هواپیمايي  شركت
ايران در پروازهای 

 المللي كشور بین

1301 83/01 60/6 96/90 06/0 

130  94/09 39/6 08/64 36/1 

1303 34/09 13/9 01/61 50/6 

1303 10/04 96/9 18/41 10/9 

1301 35/93 84/9 06/44 14/5 

1301 05/61 83/6 83/45 46/4 

1307 39/96 45/6 68/63 06/8 

1300 33/96 54/6 80/50 80/8 

1309 33/94 81/6 34/53 40/3 

1398 96/94 01/5 49/50 66/01 

 های هواپیمايي شركت
پروازهای خارجي در 

 المللي كشور بین

1301 65/3 01/0 39/66 65/0 

130  50/6 60/0 16/60 38/0 

1303 45/5 36/0 33/95 45/0 

1303 08/06 33/0 90/99 15/6 

1301 36/06 89/0 45/54 30/0 

1301 99/05 66/6 68/63 84/0 

1307 44/04 58/6 34/91 36/0 

1300 36/08 84/6 39/91 04/6 

1309 83/03 01/9 63/94 09/6 

1398 95/60 48/9 61/96 81/0 

[056-059]، [010-014] :منبع



 

 9-1جدول 
 1398تا   1301سال  ،1خالصه آمار امکانات و زيرساخت حمل و نقل دريايي كشور

 1398 1309 1300 1307 1301 1301 1303 1303  130 1301 امکانات و زيرساخت

 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 (بندر)تعداد كل بنادر شمالي 

 01 01 01 01 01 01 01 3 3 3 (بندر)  تعداد كل بنادر جنوبي

 049 049 040 040 058 055 099 004 005 000 ( پست اسکله)های بنادر  تعداد اسکله

 66،8099 - - 90،863 08،618 05،553 05،363 03،394 09،886 06،846 (متر)های بنادر  طول اسکله

 GT 188 تعداد شناورهای ثبت شده باالی 
 (فروند)نفتي و غیر نفتي 

- - - 385 889 399 0،146 
64،659 64،361 68،404 

 GT  188 تعداد شناورهای ثبت شده زير
 (فروند)نفتي و غیر نفتي 

- - - 66،164 64،334 69،305 65،630 

 049 044 098 066 005 005 013 018 008 006 (دستگاه) 3یزات دريايي بنادرتعداد تجه

 - 8،439 5،465 5،946 0،308 0،300 0،686 0،693 - - (هزار متر مربع)مجموع محوطه بنادر 

هزار متر )مساحت انبارهای مسقف بنادر 
 (مربع

333 334 304 386 801 865 0،135 0،103 0،165 0،169 

   [059-056]، [051]، [4] :منبع

                                                           
 . گردد سازمان بنادر و دریانوردی ارائه میاطالعات بنادر تجاری تحت نظارت  -0

 .بنادر نفتی شامل سیری، الوان و خارك منظور نشده است -6

های بنادر  باشد با در نظر گرفتن مقادیر حداكثر، طول اسکله متر می 011-091متر و طول اسکله خلیج فارس  611-651متر و طول اسکله كاالی عمومی  631-931با توجه به اینکه برای بندر شهید رجایی، طول اسکله كانتینری  -9

 .خواهد بودمتر  66،339

 .باشد می و سایر( دوبه) بارج، كش یدك ،این تجهیزات شامل قایق، الیروب -6



 

 9-7جدول 

 1398تا  1308سال  ،میزان جابجايي مسافر و ترانزيت ،شامل بارگیری، واردات، صادرات خالصه آمار عملکرد بنادر

 سال
 جابجايي مسافر  (هزار تن) 1نفتي  (هزار تن)غیر نفتي 

  ترانزيت صادرات واردات بارگیری تخلیه  ترانزيت صادرات واردات بارگیری تخلیه (هزار نفر)

1308 68،894 01،383 68،610 3،300 348  08،183 08،015 6،995 05،445 685  6،941 

1301 64،390 01،586 64،163 8،860 0،166  03،314 03،643 9،606 03،666 0،664  6،568 

130  90،856 09،518 91،593 01،436 0،133  66،368 08،965 6،666 04،500 6،045  9،309 

1303 99،804 03،633 90،696 09،313 0،133  65،601 08،190 4،669 04،105 6،366  6،553 

1303 95،683 03،596 96،338 04،830 0،960  64،348 05،396 3،900 09،358 6،001  9،840 

1301 60،363 60،444 93،964 08،431 0،133  90،939 05،046 3،366 06،606 4،316  9،318 

1301 69،966 69،984 60،639 61،846 0،016  68،643 00،808 3،051 01،168 5،668  9،316 

1307 63،843 65،940 66،988 03،913 0،134  63،401 09،181 3،936 01،800 6،698  5،619 

1300 56،699 99،313 64،983 65،104 0،044  91،159 06،300 4،100 01،341 5،336  8،863 

1309 59،469 69،689 63،633 96،516 0،600  66،990 08،436 9،095 00،636 6،566  8،864 

1398 63،986 69،058 66،956 99،363 346  61،316 60،306 0،558 06،004 9،616  01،614 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1398-1308 59/5 44/06 05/6 99/09 68/6  64/0 89/0 33/9- 56/6- 38/61  33/05 

   [0-4] :منبع

                                                           
 .باشد و اطالعات بنادر نفتی شامل سیری، الوان و خارك منظور نشده است های نفتی كشور نمی آمارهای نفتی شامل همه فعالیت -0



 

 9-0جدول 

 1398تا  1308سال  ،1های وابسته های شركت كشتیراني جمهوری اسالمي ايران و شركت آمار تعداد و ظرفیت كشتي

 
(فروند)های كشتیراني  شركت های تعداد كشتي  

 
 ظرفیت

 بر خشك فله سال
حمل كاالهای 

 عمومي
 جمع باری -مسافربری مسافربری كانتینربر چندمنظوره بر روغن

 
 (نفر)مسافر (تن)بار

1308 66 61 9 4 3 3 5 006 
 

9،148،853 6،491 

1301 65 61 6 0 3 3 5 013 
 

9،681،334 9،148 

130  66 93 6 0 3 3 5 013 
 

9،653،660 9،158 

1303 66 69 6 05 03 8 5 004 
 

9،693،306 6،568 

1303 51 05 6 60 08 3 5 061 
 

9،896،358 0،339 

1301 51 08 9 05 08 4 5 005 
 

9،396،333 0،339 

1301 50 8 6 66 03 5 6 009 
 

9،381،163 0،348 

1307 40 3 6 65 63 3 6 093 
 

6،333،469 0،848 

1300 49 6 9 63 68 3 6 094 
 

5،635،343 0،848 

1309 49 1 9 90 91 3 6 098 
 

5،988،803 0،848 

1398 53 6 9 90 91 3 6 094 
 

5،634،641 0،848 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1398-1308 38/6 83/65- - 85/03 43/05  56/6 34/8-  34/0  
 

40/5  94/9- 

[096-066] :منبع

                                                           
 .باشد و كشتیرانی دریای خزر می 8ها شامل كشتیرانی ایران و هند، كشتیرانی والفجر  این شركت -0



 

9-9جدول   

 1398تا  1308سال  ،یرانيتهای كش شركت باری و مسافری عملکرد

 سال
  01كشتیراني والفجر   (هزار تن)كشتیراني ايران و هند   (هزار تن) 

كشتیراني 

  دريای خزر

گیری از بار

 بنادر خارجي

تخلیه در بنادر 

 يداخل

بارگیری از بنادر 

 (صادرات) داخلي

تخلیه در 

 بنادر خارجي
 

بارگیری از 

 بنادر خارجي

تخلیه در 

 يبنادر داخل

بارگیری از بنادر 

 (صادرات) داخلي

تخلیه در 

 بنادر خارجي
 

 بار

 (هزار تن)

 مسافر

 (هزار نفر)
 

 بار

 (هزار تن)

1308 09،603 09،966 0،340 0،351  96 96 90 90  640 649  488 

1301 01،963 00،180 0،560 0،616  94 94 91 91  510 551  336 

130  3،640 3،451 6،508 6،913  046 046 60 60  510 511  395 

1303 3،933 8،831 9،133 6،801  34 34 1 1  603 565  340 

1303 60،069 60،633 9،536 -  9،960 6،656 9،343 -  016 935  0،019 

1301 08،664 00،155 9،363 00،061  6،510 1 094 6،416  918 603  399 

1301 08،416 3،334 6،016 06،860  9،163 94 636 9،100  606 650  0،016 

1307 08،899 01،455 6،144 06،165  6،613 1 41 6،596  683 646  0،935 

1300 66،164 3،348 6،939 08،896  9،311 1 534 6،133  086 663  0،903 

1309 61،110 3،680 4،134 61،396  9،380 56 601 9،969  636 631  0،960 

1398 05،965 4،936 6،844 09،811  0،663 009 308 6،156  036 995  0،369 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1398-1308  63/0 13/3- 50/3 40/60  59/65 - - 46/6-9  93/8- 08/9-  40/3 

[096-066] :منبع

                                                           
 .شود خط كشتیرانی در مسیر جزایر و بنادر جنوب كشور یا بین بنادر جنوب كشور و كشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می سفرهای این -0

 .شود سفرهای این خط كشتیرانی در مسیر بنادر شمال كشور با كشورهای حاشیه دریای خزر انجام می -6

 .محاسبه شده است 0931تا  0985از سال  ساالنهمتوسط رشد  -9



 

 9-18جدول 

 1398 تا 1308 سال ،بنادر تفکیك به (باالی هزار تن) وارده های كشتي تعداد

 سال
 (فروند) باالی هزار تن تردد شناورهای

 
 جمع بنادر شمال جنوببنادر 

1308 9،386 0،560 5،565  

1301 6،931 0،401 4،111  

130  6،588 6،846 3،651  

1303 6،389 6،361 3،319  

1303 5،448 6،403 8،685  

1301 5،883 9،681 3،043  

1301 5،316 9،950 3،159  

1307 5،856 9،004 8،331  

1300 4،659 9،380 01،696  

1309 4،303 9،930 01،131  

1398 4،939 6،333 3،036  

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1398-1308  86/6 13/4 61/5  

  [066] ،[053]، [051]، [0-4] :منبع                               

 

 9-3نمودار 

1398تا  1308سال  ،میزان جابجايي مسافر و تردد شناورهای باالی هزار تن در بنادر كشور  
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 جابجایی مسافر تردد شناورهای باالی هزار تن



 

 9-11جدول 

 1398تا  1301سال  ،خالصه آمار امکانات و زيرساخت حمل و نقل ريلي كشور

 متوسط رشد

 (درصد) ساالنه

1398- 1301 

 امکانات و زيرساخت 1301  130 1303 1303 1301 1301 1307 1300 1309 1398

 (كیلومتر)جمع كل خطوط ريلي  3،518 3،630 3،391 01،836 00،014 00،693 00،350 06،615 06،403 06،385 95/9

41/9 3،336 3،335 3،686 3،133 8،365 8،535 8،930 3،418 3،636 3،648 
 ]معادل يك خطه [طول خطوط اصلي

 (كیلومتر)

 (كیلومتر)بهسازی خطوط  - 698 663 006 065 091 693 064 86 096 39/4-0

 (كیلومتر)بازسازی خطوط  - - - - 055 915 668 83 004 613 34/56

 (ايستگاه)های عالئمي  تعداد كل ايستگاه 038 681 615 605 660 658 639 633 689 688 63/5

 (تونل)ها  تعداد تونل 965 965 965 963 963 963 963 963 963 931 93/0

 (كیلومتر)ها  طول كل تونل 099 096 096 093 093 098 098 098 098 058 39/0

 (گالری)تعداد گالری يك خطه  64 66 66 63 63 46 46 46 46 46 36/9

 (كیلومتر)ها  طول گالری 8/4 3 3 01 01 09 09 09 09 09 63/3

 (كیلومتر)ها  طول پل 696 696 696 646 646 644 643 633 633 685 90/6

13/9 66،186 66،110 60،804 60،364 60،499 60،614 03،868 03،939 04،563 04،868 
های باری در گردش  تعداد كل واگن

 (دستگاه)

01/4 0،415 0،583 0،413 0،686 0،950 0،943 0،086 0،144 0،106 366 
های مسافری  سالن ها و میانگین تعداد واگن

 (دستگاه)در سرويس و ذخیره 

 (دستگاه)تعداد كل لکوموتیو در گردش  968 966 935 985 989 610 610 661 655 638 63/6

[050-059]، [35-011] :منبع   

                                                           
 .محاسبه شده است 0931تا  0986سال  از ساالنهمتوسط رشد  -0

 .محاسبه شده است 0931تا  0985سال  از ساالنهمتوسط رشد  -6



 

 9- 1جدول 
 1398تا  1308سال ، به تفکیك باری و مسافری كشور واگن و لکوموتیو در حمل و نقل ريلي میانگین تعداد

 سال
 (دستگاه)های در سرويس  تعداد واگنمیانگین   (دستگاه) در سرويستعداد لکوموتیوهای میانگین 

 باری 1مسافری مانوری اصلي

1308 039 33 836 09،949 

1301 613 33 366 06،356 

130  666 80 0،106 05،614 

1303 690 83 0،144 04،968 
 1303 656 89 0،086 08،633 

1301 636 85 0،943 03،811 

1301 636 88 0،950 61،935 

1307 633 30 0،686 61،509 

1300 916 39 0،413 61،406 

1309 909 36 0،583 61،936 

1398 966 33 0،415 03،330 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1398-1308 96/5 96/6 63/4 11/6 

 [33-011] :منبع
 
 9-13جدول 

 1398تا  1308سال  ،خالصه آمار حمل و نقل ريلي كشور و سطح فعالیت در اين بخش

 سال

  مسافری

 

 باری

 تعداد مسافر
 (میلیون نفر)

 كیلومتر-مسافر
 (كیلومتر -مسافرمیلیارد )

 تناژ حمل شده
 (میلیون تن)

 كیلومتر-تن
 (كیلومتر-میلیارد تن)

1308 00/09 16/8 
 

93/64 40/06 

1301 90/06 58/8 
 

63/64 86/05 

130  00/04 90/3 
 

81/68 15/08 

1303 93/03 10/01 
 

65/63 08/08 

1303 61/03 05/00 
 

68/91 09/03 

1301 95/60 55/06 
 

38/96 56/61 

1301 64/66 31/09 
 

11/90 69/61 

1307 69/64 90/05 
 

16/99 56/61 

1300 30/63 80/04 
 

86/96 65/61 

1309 80/68 40/03 
 

64/99 38/60 

1398 54/68 88/03 
 

01/99 10/60 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1398-1308 01/8 96/8 
 

63/6 31/9 

 [33-011] :منبع

                                                           
 .و ذخیره است در سرویس مسافری های واگنها و  سالنتعداد میانگین  -0
 .باشد شهری می حمل و نقل ریلی برونعملکرد مسافری صرفاً شامل  -6



 

 

 

 9-13جدول 

  1398تا  1308سال  ،آمار عملکرد ترانزيت حمل و نقل ريلي كشور

 سال
تعداد واگن بارگیری 

 (هزار)شده ترانزيت 

 تناژ بار ترانزيت

 (هزار تن)

كیلومتر بار ترانزيت   -تن

 نفتي و غیر نفتي

 (كیلومتر-میلیون تن) 

 كیلومتر بار -تن

 ترانزيت نفتي 

 (كیلومتر-میلیون تن )

متوسط سیر بار 

 (كیلومتر)ترانزيت 

درآمد ترانزيت 

 (میلیارد ريال)

1308 99/06 553 0،094 89 6،196 53/085 

1301 83/08 800 0،386 606 6،034 90/699 

130  94/64 0،036 6،503 0،036 6،063 03/903 

1303 64/90 0،603 6،430 0،090 0،833 16/935 

1303 63/63 0،966 6،685 834 0،833 56/943 

1301 19/99 0،564 6،096 333 0،981 31/653 

1301 03/96 0،560 6،030 466 0،613 55/633 

1307 06/91 0،953 0،834 565 0،933 33/683 

1300 11/90 0،683 6،186 939 0،611 18/454 

1309 36/91 0،696 0،309 693 0،994 36/450 

1398 69/66 354 0،931 601 0،699 94/503 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1398-1308  58/6 50/5 83/0 39/3 66/9- 86/01 

 [31-011] :منبع                    
  



 

 9-11جدول 

  1398تا  1308حمل و نقل ريلي كشور، سال  اتو صادر اتآمار عملکرد وارد

 سال

 1اتوارد

 

 اتصادر
 اتدرآمد وارد

 اتو صادر 

 (میلیارد ريال)

 غیر نفتي  نفتي غیر نفتي  نفتي

 تناژ بار
 (هزار تن)

 كیلومتر-تن
 (كیلومتر-میلیون تن )

 تناژ بار 

 (هزار تن)

 كیلومتر-تن
 (كیلومتر-میلیون تن )

 تناژ بار
 (هزار تن)

 كیلومتر-تن
 (كیلومتر-میلیون تن )

 
 تناژ بار

 (هزار تن)

 كیلومتر-تن
 (كیلومتر-میلیون تن )

1308 - -  - - 
 

995 993  0،685 566 33/88 

1301 - -  - - 
 

0،686 0،093  0،836 860 30/83 

130  - -  - - 
 

0،694 0،603  6،384 0،305 94/066 

1303 - -  - - 
 

0،630 0،998  6،636 6،693 36/030 

1303 - -  - - 
 

368 819  5،666 9،646 55/614 

1301 - -  - - 
 

0،011 311  5،330 9،033 53/666 

1301 69 66  6،688 9،146 
 

903 634  4،058 9،503 16/686 

1307 65 98  6،669 6،863 
 

39 48  5،466 9،910 66/649 

1300 58 49  6،163 6،836 
 

33 88  4،680 9،494 56/930 

1309 64 64  9،938 6،895 
 

906 654  3،669 6،886 36/964 

1398 93 61  9،160 6،460 
 

595 653  5،681 9،966 06/910 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1398-1308  60/6-6 95/6-6  63/3-6 45/9-6 
 

33/6 06/9  56/09 86/03 33/06 

 [31-011] :منبع
  

                                                           
 .موجود نیست0985تا  0981در منابع، اطالعات بار وارده به تفکیک موجود در جدول از سال  -0

 .محاسبه شده است 0931تا  0984از سال  ساالنهمتوسط رشد  -6



 

 9-11جدول 

  1398تا  1308سال  ،وسیله حمل و نقل ريلي كشور و درآمد حاصل از آن بندی كاالهای حمل شده به گروه

 سال
مواد نفتي  

 (هزار تن)

 مواد معدني

(هزار تن)  

مواد 

 كشاورزی

(هزار تن)  

 مواد غذايي

(هزار تن)  

صنعتيمواد   

(هزار تن)  

ساير 

 محصوالت

 (هزار تن)

 بار توشه

(هزار تن)  

 تناژبارخالص

 (هزار تن)

 كیلومتر -تن 

 میلیون تن)

 (كیلومتر

 حمل بار 1درآمد

 (میلیون ريال)

1308 9،013 00،149 6،160 604 6،064 5،409 65 64،936 06،409 0،651،533 

1301 6،196 00،983 0،945 636 6،556 6،401 68 64،648 05،866 0،484،936 

130  6،554 09،130 0،136 560 5،063 6،611 91 68،333 08،168 6،161،393 

1303 6،653 06،489 0،013 636 5،643 9،900 96 63،959 08،086 6،606،838 

1303 9،984 08،684 0،064 540 9،568 9،941 96 91،633 03،063 6،316،344 

1301 
6،961 61،656 0،666 690 9،406 6،433 96 96،338 61،566 9،094،903 

1301 9،063 61،183 0،060 535 6،880 9،066 61 91،335 61،663 9،563،546 

1307 9،663 66،363 0،199 933 0،439 9،686 66 99،166 61،561 6،651،965 

1300 6،854 66،538 0،568 668 6،186 9،681 69 96،803 61،663 6،361،343 

1309 6،463 69،633 0،164 634 0،310 9،866 64 99،658 60،333 5،989،388 

1398 9،034 69،680 491 665 0،490 9،488 56 99،016 60،118 5،813،351 

 (درصد) ساالنه متوسط رشد

1398-1308  60/1 86/3 13/00- 48/1 84/8- 00/6- 41/3 63/6 31/9 88/06 

 [31-011] :منبع

                                                           
 . باشد میالمللی  بین  سیستم بارنامه داخلی و بر اساسدرآمد  -0

file:///E:/parsafar7-27/collection-12-3/1387/فصل%209/jadval-10-9-ok.xls%23RANGE!A20


 

 9-3نمودار 

 1398تا  1308سال  ،آمار عملکرد حمل و نقل ريلي كشور

 

 
 

 

 

 9-1نمودار 

 1398وسیله حمل و نقل ريلي كشور، سال  سهم كاالهای حمل شده به
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 9-17جدول 

كشور به تفکیك باری و در  1لکوموتیوهامصرف سوخت برآورد میزان میانگین مسافت طي شده در هر سفر و 

 1398تا  1308سال  ،مسافری

گاز  نفتمصرف برآورد 

 لکوموتیوها

 (میلیون لیتر)

 
میانگین مسافت طي شده در هر 

 سال (كیلومتر) سفر

 مسافری باری  مسافری باری

81/053 03/53  556 400 1308 

03/044 50/58  533 538 1301 

36/080 36/41  463 538 130  

98/081 54/46  403 534 1303 

69/036 53/39  496 535 1303 

06/603 66/84  469 588 1301 

93/601 33/39  459 548 1301 

49/604 33/016  466 586 1307 

39/600 64/006  403 413 1300 

63/666 11/008  450 400 1309 

65/661 85/060  495 464 1398 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

64/9 84/3  93/0 66/1 1398-1308 

 [058]، [31-011] :منبع                       
 
 

                                                           
 .باشدشامل مترو نمی -0



 

 

 9-10جدول 

 1398تا  1308سال  ،(مترو)تهران  1شهری خالصه آمار حمل و نقل ريلي درون

 1398 1309 1300 1307 1301 1301 1303 1303  130 1301 1308 عنوان

 متوسط رشد

 (درصد) ساالنه 

1398- 1308 

 06/01 694 6/664 6/669 669 013 013 31 31 31 31 31 (كیلومتر)طول كل مسیر 

 30/3 061 065 6/018 0/33 31 4/88 4/88 0/33 5/31 3/48 6/55 (كیلومتر)طول مسیر فعال 

 96/00 86 31 46 53 59 64 61 95 99 90 68 های فعال ايستگاه

 03/00 066 35 83 84 86 36 40 50 69 69 69 تعداد قطار 

 41/06 848 310 493 490 539 518 965 635 645 645 645 تعداد واگن 

 33/66 548 683 653 668 663 964 643 606 616 056 46 (نفرمیلیون )تعداد سفر انجام شده 

 كیلومتر جابجا شده  -مسافر

 (كیلومتر-میلیون مسافر)
- - - - - - - 5،335 4،994 4،966 3،680 30/3 6

 

 [66-63] :منبع

                                                           
 .باشد نفر می 64،693جابجایی مسافر توسط مترو در شهر مشهد متوسط روزانه  0931در سال  -0

 .محاسبه شده است 0931تا  0983از سال  ساالنهمتوسط رشد  -6
 



 

 

 

 10فصل 

 اقتصاد حمل و نقل
 

 

 خالصه آمار

  (دالر در هر بشکه) 1122قیمت نفت خام ايران، سال  : 10-1جدول 

 22/211 نفت خام سنگین ايران  

 12/211 نفت خام سبک ايران  

  (  دالر در هر لیتر) 1122قیمت بنزين در چند کشور منتخب، سال  :10-3جدول

 21/1 آمريکا  

 21/2 ژاپن 

 45/1 ترکیه                                         

  (  دالر در هر لیتر) 1122گاز در چند کشور منتخب، سال قیمت نفت : 10-4جدول 

 11/2 آمريکا  

 15/2 ژاپن 

 12/1 ترکیه 

 91/1 ( دالر در هر لیتر) 2921در ايران، سال ( سهمیه)قیمت بنزين معمولی بدون سرب  : 10-7جدول 

 15/1 (دالر در هر لیتر) 2921در ايران، سال ( آزاد)قیمت بنزين معمولی بدون سرب  

 25/1 (دالر در هر لیتر) 2921در ايران، سال ( سهمیه)گاز  قیمت نفت 

 91/1 (دالر در هر لیتر) 2921در ايران، سال ( آزاد)گاز  قیمت نفت 

 22،121،244 (ريال) 2921شهری، سال هزينه خالص حمل و نقل خانوار  : 10-14جدول 

 9،114،152 (ريال) 2921هزينه خالص حمل و نقل خانوار روستايی، سال  

 

  



 

 

 مقدمه

های انرژی بخش حمل و نقل در ايران و برخی از کشورهای در اين فصل اطالعات مربوط به قیمت انواع حامل

های همچنین برخی از شاخص. با هم مقايسه شده استها در بازارهای بزرگ دنیا منتخب ارائه شده و اين قیمت

های نفتی، هزينه استفاده از خودروی شخصی و اقتصادی مرتبط با بخش حمل و نقل مانند هزينه حمل فرآورده

 .هزينه حمل و نقل خانوارهای روستايی و شهری نیز ارائه گرديده است

 29تا حدود  درصد 29 بین ساالنهر دنیا با متوسط رشد د 1122قیمت نفت خام در بازه يازده ساله منتهی به سال 

از قیمت نفت خام اوپک، دوبی و تگزاس غربی  1122قیمت نفت خام سبک ايران در سال . همراه بوده است درصد

 19/12درصد از  11/29نفت خام سنگین ايران با متوسط رشد . بیشتر و از نفت خام نیجريه و برنت کمتر بوده است

قیمت نفت خام سبک . رسیده است 1122دالر در هر بشکه در سال  22/211به  1112ر بشکه در سال دالر در ه

دالر در هر بشکه رسیده  12/211دالر به  21/11درصد از  12/21 ساالنهايران نیز در بازه مشابه با متوسط رشد 

با به ترتیب  1121ه سال نسبت ب 1122قابل ذکر است که قیمت نفت خام سنگین و سبک ايران در سال . است

 .درصد روبرو بوده است 42/91درصد و  19/91رشد 

ا روند افزايشی ب 2غالباً 1122های نفتی در بازارهای بزرگ دنیا نیز در يازده سال منتهی به سال قیمت فروش فرآورده

با  1122تا  1112های ن سالقیمت فروش گاز طبیعی در بازارهای ژاپن، آلمان و بريتانیا در بازه بی. همراه بوده است

در بازارهای آمريکا و کانادا روند  درصد روبرو بوده است در حالی که در همین بازه 22بیش از  ساالنهمتوسط رشد 

 .کاهشی داشته است

آمريکا، آلمان، بريتانیا، فرانسه، ژاپن، ترکیه  در کشورهای 1122گاز در يازده سال منتهی به سال  قیمت بنزين و نفت

 .و چین روند افزايشی داشته و در عربستان کاهش يافته است

. تر بوده است نسبت به کشورهای مورد بررسی، بسیار پايین گاز بنزين و نفتای ، قیمت يارانه1122در ايران تا سال 

شد که قیمت عرضه آزاد آن برای بنزين معمولی بدون بندی عرضه بنزين به صورت سهمیه، 2911از تیرماه سال 

ها، با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه 2912در سه ماهه پايانی سال  .بوده است ريال در هر لیتر 5،111سرب 

با نرخ تسعیر متوسط معادل  2921در سال  ريال در هر لیتر تعیین شد که اين قیمت 9،111قیمت بنزين آزاد 

، قیمت بنزين 1122قابل توجه است که در سال . باشد دالر در هر لیتر می 15/1برابر ، برای هر دالرريال  21،211

 .دالر در هر لیتر بوده است 21/1در آمريکا 

رشد قابل  2921تا  2911حمل و نقل خانوارهای شهری و روستايی در کشور از سال  ساالنهمتوسط هزينه 

درصد به  11/21 ساالنهينه خالص برای خانوار شهری با متوسط رشد داشته است به طوری که هزای  مالحظه

 2921ريال در سال  9،114،152درصد به  45/11 ساالنهريال و برای خانوار روستايی با متوسط رشد  22،121،244

 .رسیده است

ايم در بخش بوده هاکه در میانه آن شاهد اجرای مراحلی از طرح هدفمندی يارانه 2921تا  2914های در بازه سال

درصد بوده  -29/11درصد و  -11/1حمل و نقل متوسط رشد ساالنه يارانه پرداختی بنزين و گاز مايع به ترتیب 

 در بخش حمل و نقل .گاز، نفت کوره و گاز طبیعی متوسط رشد ساالنه مثبت بوده است است ولی در خصوص نفت

 .پرداخت شده است 2921گاز در سال  یارد ريال يارانه نفتمیل 215،422میلیارد ريال يارانه بنزين و  99،121

 

  

 

                                                 
 .کاهش داشته است 1111نسبت به سال  1112ها صرفاً در سال  قیمت  -2



 

 

 10-1جدول 

 (دالر در هر بشکه) 1011تا  1001میانگین قیمت یک بشکه نفت خام، سال 

 سال
 نفت خام

 سنگین ایران

 نفت خام

 سبک ایران
 نفت خام دوبي نفت خام اوپک

 نفت خام

 1تگزاس غربي

نفت خام 

 برنت

 نفت خام 

 نیجریه

1001 19/12 21/11 21/19 12/11 29/14 55/15 19/15 

1001 12/19 41/19 91/15 95/19 21/11 11/14 15/14 

1003 95/11 12/11 21/11 91/11 19/92 19/11 11/11 

1004 11/99 11/95 14/91 15/99 52/52 19/91 29/91 

1002 22/59 11/41 15/41 94/52 42/41 41/45 12/44 

1002 19/42 19/12 11/12 41/12 11/11 25/14 19/19 

1007 11/19 91/12 11/12 22/11 11/91 92/91 51/95 

1002 52/22 11/25 54/25 95/25 11/211 11/29 59/212 

1002 11/11 14/12 11/12 92/12 21/12 19/12 94/19 

1010 95/91 21/91 54/99 11/91 54/92 41/92 14/12 

1011 22/211 12/211 51/219 21/211 15/24 11/222 14/229 

 (  درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1011-1001 11/29 12/21 12/21 19/21 19/29 99/21 92/21 

  [214]، [299] :منبع      

 

 

 

                                                 
1- West Texas Intermediate (WTI) 



 

 

 

 10-1 نمودار

 1011میانگین قیمت یک بشکه نفت خام، سال 
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 10-1دول ج
 (لیتردالر به ازای هر ) 1011تا  1001های نفتي در بازارهای بزرگ جهان، سال فروش فرآوردهقیمت 

 سال

 (روتردام)بازار اروپا   بازار سنگاپور  (US Gulf)بازار آمریکا  

 بنزین 
 (192 معمولی بدون سرب)

 گازنفت
 (گوگرد% 1/1)

 نفت کوره
 (گوگرد% 1/9)

 بنزین 
 (g/l 24/11سوپر )

 3گازنفت
 (گوگرد% 4/1)

 نفت کوره
(4

cSt911) 
 2بنزین 

 (g/l 24/1سوپر )

 3گازنفت
 (گوگرد% 1/1)

 نفت کوره
 (گوگرد% 4/9)

  11/1 21/1 22/1  29/1 29/1 21/1  21/1 21/1 22/1 

  22/1 29/1 29/1  21/1 21/1 25/1  21/1 29/1 21/1 

  19/1 12/1 24/1  11/1 12/1 21/1  11/1 12/1 25/1 

  92/1 12/1 21/1  91/1 91/1 29/1  91/1 12/1 25/1 

  51/1 55/1 19/1  92/1 59/1 15/1  92/1 54/1 11/1 

  52/1 51/1 12/1  51/1 41/1 12/1  51/1 41/1 19/1 

  45/1 49/1 99/1  41/1 41/1 94/1  41/1 41/1 91/1 

  11/1 95/1 54/1  14/1 99/1 59/1  11/1 92/1 55/1 

 55/1 59/1 94/1  55/1 55/1 91/1  55/1 55/1 95/1 

 41/1 41/1 55/1  49/1 49/1 54/1  41/1 49/1 55/1 

 95/1 99/1 11/1  99/1 92/1 19/1  91/1 11/1 12/1 

 (    درصد) ساالنهد متوسط رش
 19/25 42/24 21/11  11/21 44/21 92/29  21/24 21/24 29/21 

  [292-299] :منبع    

                                                 
 .باشد عدد اکتان می  -2

 .باشد میمقدار سرب   -1

 .درصد شده است 14/1گوگرد  میزان 1114از سال   -9

            :           باشد می( cSt)در اينجا سانتی استوکس  واحد گرانروی سینماتیک  -5

 .باشد می RON  24، بنزين بدون سرب با عدد اکتان تحقیقی1114از سال   -4



 

 

10-3جدول   

 (دالر در هر لیتر) 1011تا  1001سال  ،منتخبدر چند کشور  1قیمت بنزین

 عربستان 1ترکیه چین هند ژاپن فرانسه بریتانیا آلمان اآمریک  سال

1001 92/1 21/1 12/2 29/1 11/1 - 91/1 - 15/1 
1001 91/1 29/1 21/2 21/1 19/1 11/1 91/1 - 15/1 

1003 59/1 12/2 15/2 24/2 21/1 - 94/1 - 15/1 

1004 41/1 91/2 59/2 91/2 15/2 19/1 92/1 - 15/1 

1002 11/1 41/2 41/2 55/2 29/2 - 54/1 - 15/1 

1002 95/1 42/2 11/2 44/2 21/2 12/2 41/1 21/2 15/1 

1007 95/1 11/2 12/2 95/2 22/2 - 12/1  25/2 21/1 

1002 11/1 14/1 21/2 21/2 41/2 12/2 11/1 11/1 25/1 

1002 11/1 11/2 44/2 11/2 11/2 - 11/1 99/2 25/1 

1010 99/1 11/2 45/2 91/2 42/2 29/2 21/1 55/1 25/1 

1011 21/1 15/1 29/1 21/1 21/2 - - 45/1 25/1 

 ( درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1011-1001 45/2 41/2 22/9 41/1 11/1 21/49 24/295 99/44 15/4- 
 [122] ،[221-222] ،[211-229]، [219-291] ،[215] :منبع

  

                                                 
توان تغییر نرخ تبديل ارز اين کشورها، تفاوت کیفیت  دلیل اين امر را می. باشد روند قیمت در کشورهای مختلف در قیاس با هم دارای انطباق زيادی نمی. باشد می( شامل مالیات)فروشی های خردهشده قیمت های ذکرقیمت -2

  .بازه زمانی ذکر شده دانست والت و ساختار بازار کشورها درمحص

 .باشدها مربوط به سه ماهه اول هر سال میقیمتالزم به ذکر است که  .استخراج شده است  Key word energy statistics 2006-2011 از 1122تا  1111های برای ترکیه اطالعات سال 1-

 .محاسبه شده است 1121تا  1111های برای سال ساالنهمتوسط رشد  -9

 .محاسبه شده است 1121تا  1112های برای سال ساالنهمتوسط رشد  -5

 .محاسبه شده است 1122تا  1111های برای سال ساالنهمتوسط رشد  -4



 

 

 10-4دول ج

 (دالر در هر لیتر) 1011تا  1001سال  ،منتخبدر چند کشور  1گاز قیمت نفت 

 عربستان 1 ترکیه چین  هند ژاپن فرانسه بریتانیا آلمان آمریکا  سال

1001 99/1 95/1 21/2 91/1 12/1 - 91/1 - 21/1 
1001 94/1 92/1 29/2 99/1 11/1 52/1 91/1 - 21/1 

1003 51/1 11/2 19/2 21/1 99/1 - 94/1 - 21/1 

1004 51/1 29/2 41/2 21/2 12/1             11/1 92/1 - 21/1 

1002 19/1 91/2 14/2 19/2 22/1 - 54/1 - 21/1 

1002 92/1 51/2 94/2 91/2 29/1 94/1 44/1 44/2 19/1 

1007 91/1 11/2 25/2 41/2 12/2       - 15/1 44/2 19/1 

1002 11/2 24/2 24/1 11/2 91/2 91/1 19/1 21/1 19/1 

1002 14/1 42/2 11/2 92/2 22/2 - 14/1 52/2 19/1 

1010 92/1 11/2 15/2 41/2 11/2 - 21/1 12/1 19/1 

1011 11/2 12/1 15/1 15/2 15/2 - - 12/1 19/1 

 (       درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1011-1001 19/21 11/2 24/9 11/2 92/1 - 21/299 94/95 15/9- 

 [122]، [221-222] ،[211-221]، [219-291] :منبع

                                                 
تغییر نرخ تبديل ارز اين کشورها، تفاوت کیفیت توان  دلیل اين امر را می. باشد روند قیمت در کشورهای مختلف در قیاس با هم دارای انطباق زيادی نمی. باشد می( شامل مالیات)فروشی های خردههای ذکر شده قیمتقیمت -2

  .بازه زمانی ذکر شده دانست محصوالت و ساختار بازار کشورها در

 .باشدسال می ها مربوط به سه ماهه اول هرقیمتالزم به ذکر است که  .استخراج شده است  Key word energy statistics 2006-2010از  1121تا  1111های برای ترکیه اطالعات سال  -1

 .محاسبه شده است 1122تا  1112های برای سال ساالنهمتوسط رشد   -9

 .محاسبه شده است 1122تا  1111های برای سال ساالنهمتوسط رشد   -5



 

 

 10-1 نمودار

 1011 تا 1001سال  ،منتخبقیمت بنزین در چند کشور 

 
 

 

 10-3 نمودار

 1010 تا 1000سال  ،منتخبگاز در چند کشور قیمت نفت
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 آلمان ايران ژاپن فرانسه انگلیس آمريکا  
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 ايران ژاپن فرانسه انگلیس آلمان آمريکا  



 

 

10-2 جدول  

  (1دالر به ازای هر متر مکعب) 1011تا  1001 سال ،قیمت گاز طبیعي در بازارهای جهان

  سال
 ژاپن

(cif
 
)
  

 اروپا اتحادیه 

(cif) 

متوسط قیمت 

 4بریتانیا واردات آلمان
 آمریکا 

 (هابهنری)

 کانادا 

 (آلبرتا)

  29/1 24/1 29/1 22/1 24/1 29/1 

  24/1 21/1 21/1 11/1 21/1 12/1 

  29/1 21/1 25/1 21/1 11/1 29/1 

  21/1 21/1 24/1 21/1 12/1 21/1 

  11/1 12/1 12/1 11/1 92/1 11/1 

  14/1 92/1 11/1 11/1 15/1 12/1 

  11/1 91/1 12/1 12/1 14/1 11/1 

  54/1 54/1 52/1 92/1 91/1 12/1 

  91/1 - 91/1 29/1 25/1 21/1 

  92/1 - 12/1 19/1 21/1 29/1 

  49/1 - 91/1 91/1 25/1 21/1 

        *(درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1011-1001  14/21 12/294 19/22 15/22 24/1- 92/1- 

    [211-214] :منبع                      

                                                 
 (میلیون بی تی يو 92/94 =هزار مترمکعب  کي) .انجام شده است اساس ارزش حرارتی گاز سبک ايران بر، با استفاده از ضرايب ترازنامه هیدروکربوری به مترمکعب BTUتبديل از  2-

2 -  Cost, Insurance, Freight (average prices) 

 .شودعرضه می  LNGدر ژاپن به صورت -9
4 - Heren NBP Index 

 .محاسبه شده است 1111تا  1112متوسط رشد سالیانه از سال  -4



 

 

 10-4 نمودار

 1011تا  1001 سال ، 1های نفتي در بازارهای بزرگ جهانقیمت فروش فرآوردهمیانگین 

 
 
 

 

 10-2 نمودار

 1011تا  1001قیمت گاز طبیعي در بازارهای جهان، سال 

 
 

                                                 
 .محاسبه گرديده است( روتردام)، سنگاپور و اروپا (US Gulf) میانگین قیمت در سه بازار آمريکا  -2
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 10-2دول ج

 (ریال در هر لیتر) 1320تا  1320نفتي در بازار خلیج فارس، سال های ای فرآوردهمتوسط قیمت منطقه

 نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین موتور گاز مایع  سال

1320 9/229 1/2911 1/2149 4/2119 9/221 

1321 4/2224 2/2545 2/2511 2/2592 1/2291 

1321 1/2219 2/2912 1/2122 2/2415 5/2291 

1323 99/2412 11/1111 11/1924 1/1411 11/2524 

1324 91/1152 91/9412 91/9299 21/9119 22/1155 

1322 91/1412 11/9115 51/5595 11/5152 11/1111 

1322 14/9521 11/5911 11/4512 11/4924 11/9111 

1327 11/9111 41/4911 25/1921 22/1192 24/9214 

1322 12/1251 51/5422 12/5544 19/5522 42/9111 

1322 91/9251 19/4191 29/4122 1/4192 15/5594 

1320 15/4114 14/9211 94/1921 11/1191 99/1429 

        *(درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1320-1320 42/29 11/22 11/11 11/12 19/12 

  [19] :منبع             
 

 

 10-2نمودار 

 1320تا  1320سال های نفتي در بازار خلیج فارس، ای فرآوردهمتوسط قیمت منطقه
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 10-7جدول 

 1320تا  1320سال  ،کشوردر  گاز طبیعي بخش حمل و نقلگاز و  بنزین، نفت اسمي قیمت  

 1(ریال)میانگین نرخ ارز  سال

قیمت بنزین 

 معمولي بدون سرب

 (ریال در هر لیتر)

 قیمت بنزین

 معمولي بدون سرب

 (دالر در هر لیتر)

 گاز قیمت نفت

 (ریال در هر لیتر)

 گاز قیمت نفت

 (دالر در هر لیتر)

 گاز طبیعي قیمت

ریال در هر )

 (مترمکعب

 گاز طبیعيقیمت 

دالر در هر ) 

 (مترمکعب

1320  1،111 541 11/1 211 11/1 - - 
1321 1،111 411 11/1 291 11/1 - - 
1321 1،111 141 11/1 211 11/1 - - 
1323 1،921 111 12/1 214 11/1 - - 
1324 2،119 111 12/1 214 11/1 - - 
1322 2،221 111 12/1 214 11/1 - - 

   آزاد سهمیه آزاد سهمیه آزاد سهمیه آزاد سهمیه   

13221 2،119 2،111 5،111 22/1 59/1 214 - 11/1 - - - 
1327 2،419 2،111 5،111 21/1 51/1 214 - 11/1 - 11 111/1 
1322 2،229 2،111 5،111 21/1 51/1 214 - 11/1 - 11 111/1 
1322 21،994 2،1119 5،111 9 21/1 92/1 2145 - 11/1 - 2214 122/1 
1320 21،211 5،111 9،111 91/1 15/1 2،411 9،411 25/1 91/1 1،111 199/1 

  [192]، [114] ،[115] ،[19] :منبع    

    
  

                                                 
 . که ارز تک نرخی نبوده است، نرخ بازار جايگزين نرخ رسمی بانک مرکزی شده است 2911در سال -2

 . است شدهبندی و دو نرخی عرضه بنزين به صورت سهمیه، 2911بعد از تیرماه سال  -1

 .شدريال تعیین  9،111هر لیتر  ،ريال و قیمت بنزين آزاد 5،111هر لیتر  ،ایدر کشور آغاز شده و قیمت بنزين سهمیه 2912آذر ماه  11از بامداد روز ها مرحله اول قانون هدفمندی يارانه 9-

 .است عرضه شده هاريال در هر لیتر در جايگاه 9،411ريال در هر لیتر و نرخ آزاد  2،411ای ، نفت گاز با دو نرخ سهمیه2912از بهمن ماه سال  -5

 .ريال در هر متر مکعب رسیده است 1،111قیمت گاز طبیعی به ( هابعد از اجرای قانون هدفمندی يارانه)ماهه اول سال بوده است و در سه ماهه پس از آن  2اين قیمت مربوط به  4-



 

 

 10-2 جدول

(کیلومتر -تن به ازای ریال) 1320تا  1320سال ، های نفتي به تفکیک شیوه حمل و نقل در کشور نرخ حمل فرآوردهمتوسط   

 خط لوله سال
 ریلي  ایجاده  دریایي

 آهندار راهمخزن  پیما جاده 1گازکش پیما جاده نفتکش  استیجاری  کشتي استیجاری کوچک شناور

1320 12/2 - 19/215  91/29 -  11/12 

1321 11/94 - 45/212  49/215 -  21/21 

1321 19/94 - 59/229  19/291 -  11/212 

1323 25/99 - 91/252  12/211 -  2/229 

1324 11/59 - -  22/119 -  15/215 

1322 25/52 - -  42/125 -  22/221 

1322 92/11 94/119 9/112  114 114  111 

1327 12/92 941 211  191 999  192 

1322 29/99 129 112  941 591  954 

1322 19 2،191 219  991 514  941 

1320 219 2،515 299  511 492  914 

 *(درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1320-1320 42/19  11/422  91/9   41/29  11/113   95/24  

 [19] :منبع                      

                                                 
 .شودپیما استفاده میهای جادهبرای حمل گاز مايع از گازکش 2-

 .محاسبه شده است 2921تا  2911وسط رشد ساالنه از سال مت -1

 .محاسبه شده است 2921تا  2911سال وسط رشد ساالنه از مت 9-



 

 

 10 -2 جدول

 (میلیارد ریال) 1320تا  1322سال  ،های انرژی به تفکیک حامل 1پرداخت شده در بخش حمل و نقل یارانه

 جمع گاز طبیعي برق نفت سفید گازمایع کوره نفت گاز  نفت بنزین سال
 و حمل بخش یارانه درصد

 پرداختي یارانه کل از نقل
 انرژی هایحامل

1385 12،914 11،941 2،151 215 1 - 191 249،129 91 

1386 11،952 22،219 9،249 2،944 1 - 9،154 211،191 15 

1387 21،591 21،559 9،249 219 21 - 9،259 225،291 11 

1388 11،119 11،199 21،152 1،592 1 114 9،921 211،911 92 

1322 99،494 229،942 11 2،911 1 211 29،522 112،229 11 

1320 99،121 215،422 1،222 111 1 - 21،119 121،125 19 

 (درصد) ساالنه رشد متوسط

1320-1322 11/1- 19/21 22/21 29/11- - - 91/225 19/1 22/2- 
 [11-19] :منبع               

                                                 
 .باشد شامل يارانه پرداختی خط لوله نمی -2



 

 

 10-10جدول 

 13201سال ،خودرو کالسه تفکیک ب 1سایر کشورهاو  تولید داخل سواری خودروهای برای قیمت بازه 

3(ریالهزار ده  )تولید داخل  کالس خودرو
 4(دالر) سایر کشورها 

 کوچکبسیار خودروهای سواری 

(Mini Compact passenger cars) 
21،111- 2،411 - 

 کوچکترخودروهای سواری 

(Subcompact passenger cars) 
99،111- 21،111 21،924- 21،241 

 خودروهای سواری کوچک

(Compact passenger cars) 
11،911- 22،911 29،911- 22،211 

 خودروهای سواری متوسط

(Midsize passenger cars) 
21،411- 21،111 19،114- 25،441 

 خودروهای سواری بزرگ

(Large passenger cars) 
54،111- 21،411 15،214- 29،141 

 بزرگ بسیارخودروهای سواری 

(Very Large passenger cars) 
12،411- 95،411 91،211- 22،111 

خودروهای سواری بسیار بسیار بزرگ 

(Extremely Large passenger cars) 
- 11،511- 19،111 

 [199] ،[115] :منبع

                                                 
 .باشندمی Toyota و Honda ،Hyundai ،Kiaهای خودروهای بررسی شده مربوط به کارخانه  -2

 .اندبندی شدهاساس سطح تصوير خودرو طبقه بربه منظور امکان مقايسه، کلیه خودروهای داخلی و خارجی  -1

 :داخل -3

 سیلندر5، 221ام وی ام  -پرايد صبا معمولی: خودروهای سواری بسیار کوچک

  1مزدا  - 252پرايد : خودروهای سواری کوچکتر

 دنده اتوماتیکهیوندا ورنا  -تیبا : خودروهای سواری کوچک

 E2تندر   -سوزروآ دوگانه: خودروهای سواری متوسط 

 9جديد تیپ  9 سواری مزدا  -معمولی ELسمند : خودروهای سواری بزرگ

 نیسان تینا -MVM X33: خودروهای سواری بسیار بزرگ

 :جهان -4

 Kia Rio 5- Toyota Yaris: خودروهای سواری کوچکتر

 Honda Fit– Kia Rio :   خودروهای سواری کوچک

 Honda Insight- Kia Soul: خودروهای سواری متوسط

 Honda Element–Hyundai Civic: خودروهای سواری بزرگ

 Toyota Highlander Hybrid- Kia OPtima:  خودروهای سواری بسیار بزرگ

  Toyota Land Cruiser- Honda Oddyssey:  خودروهای سواری بسیار بسیار بزرگ



 

 

  10-11جدول

 (ریال در هر کیلومتر پیمایش) 1320تا  1320سال  ،در کشور ی نوهای ثابت و کارکرد یک خودرو برآورد هزینه

 1(1320در سال  میلیون ریال 22 :قیمت خودرو )

  مجموع هزینه هزینه بیمه  هزینه تعمیرات  هزینه سوخت  افت قیمت  سال

1320 59/911 99/92 51/51 92/41 42/154 

1321 12/952 91/49 19/52 42/19 14/212 

1321 11/991 12/54 21/41 92/92 29/212 

1323 41/112 51/41 44/14 19/24 41/2111 

1324 59/112 51/41 91/91 91/211 22/2149 

1322 99/199 51/41 12/11 22/225 12/2114 

1322 25/149 92/21 19/24 21/251 51/2222 

1327 11/121 12/91 24/211 92/299 12/2119 

1322 91/241 45/222 49/299 42/211 12/2921 

1322 21/2122 92/111 19/245 99/111 41/2499 

1320 12/2119 99/911 11/219 29/129 91/2925 

        *(درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1320-1320 41/9 91/19 19/21 51/24 11/9 

 [241] :منبع                                 

                                                 
با در نظر گرفتن نرخ رسمی ی که قیمت موجود نبوده هاي قیمت خودروی نو در سال همچنین. استمیلیون ريال فرض شده  11قیمت خودروی نو،  2921در سال . های مربوط به خودروی نو محاسبه شده است جدول هزينهدر اين  -2

سال طبق ماده کاهش قیمت هر خودرو در هر . شود قیمت هر اتومبیل که به طور غیر مستقیم پرداخت می ساالنهو هزينه کاهش ( بدنه و شخص ثالث)بیل های ثابت خودرو عبارتند از هزينه بیمه اتوم هزينه. تورم محاسبه گرديده است

های  های کارکرد خودرو نیز به طور عمده شامل هزينه سوخت خودرو و هزينه هزينه. شود میارزش خودرو به صورت نزولی برای هر سال در نظر گرفته %  14های اجرايی آن، برابر با  نامههای مستقیم کشور و آيین قانون مالیات 242

 .باشد مربوط به تعمیرات می



 

 

 10-11 جدول

 (ریال در هر کیلومتر پیمایش) 1320تا  1320سال ، در کشور ی نوهای ثابت و کارکرد یک خودرو برآورد هزینه

 1(1320در سال  ریال میلیون 120 :قیمت خودرو )

 مجموع هزینه  هزینه بیمه  هزینه تعمیرات  هزینه سوخت  افت قیمت  سال

1320 12/2249 91/92 41/42 55/94 21/2922 

1321 51/2119 94/59 94/42 11/24 91/2511 

1321 95/2144 11/41 11/12 29/221 12/2525 

1323 41/2912 11/91 49/92 21/295 19/2429 

1324 49/2511 11/91 15/19 49/249 25/2992 

1322 12/2419 11/91 22/21 99/214 91/2149 

1322 11/2459 19/259 99/221 24/111 91/1129 

1327 99/2419 12/255 14/254 14/194 42/1211 

1322 24/2191 25/219 22/211 19/114 24/1141 

1322 19/2111 12/141 91/219 11/119 11/1999 

1320 92/2914 29/552 11/111 19/922 29/1995 

 (       درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1320-1320 59/5 41/19 19/21 19/24 92/9 

 [241] :منبع         

                                                 
ی که قیمت موجود نبوده با در نظر گرفتن نرخ رسمی هاي همچنین قیمت خودروی نو در سال. میلیون ريال فرض شده است 241قیمت خودروی نو،  2921در سال . های مربوط به خودروی نو محاسبه شده است در اين جدول هزينه -2

کاهش قیمت هر خودرو در هر سال طبق ماده . شود قیمت هر اتومبیل که به طور غیر مستقیم پرداخت می ساالنهو هزينه کاهش ( بدنه و شخص ثالث)های ثابت خودرو عبارتند از هزينه بیمه اتومبیل  هزينه .تورم محاسبه گرديده است

های  های کارکرد خودرو نیز به طور عمده شامل هزينه سوخت خودرو و هزينه هزينه. شود ارزش خودرو به صورت نزولی برای هر سال در نظر گرفته می% 14اجرايی آن، برابر با  های نامههای مستقیم کشور و آيین نون مالیاتقا 242

 .باشد مربوط به تعمیرات می



 

 

10-13 جدول  

 (ریال در هر کیلومتر پیمایش) 1320تا  1320سال  ،در کشور ی نوهای ثابت و کارکرد یک خودرو برآورد هزینه

 1(1320در سال  ریالمیلیون  122 :قیمت خودرو)

 مجموع هزینه  هزینه بیمه  هزینه تعمیرات  هزینه سوخت  افت قیمت  سال

1320 21/2414 11/51 94/42 99/21 99/2941 

1321 95/2111 94/55 29/42 51/229 25/2141 

1321 12/2125 21/41 92/12 11/299 91/2242 

1323 21/2912 11/92 14/92 15/211 11/1191 

1324 59/2112 11/92 21/11 99/212 21/1211 

1322 99/2199 11/92 45/21 24/229 51/1112 

1322 51/2251 99/249 94/221 54/151 51/1594 

1327 91/1245 12/241 99/251 24/129 49/1941 

1322 19/1211 25/224 11/219 21/919 99/1149 

1322 91/1111 21/121 91/211 14/911 99/9112 

1320 12/1125 29/519 11/111 12/949 95/9111 

 (       درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1320-1320 41/9 12/19 19/21 99/25 51/1 

 [241] :منبع         

                                                 
با در نظر گرفتن نرخ رسمی ی که قیمت موجود نبوده هاي قیمت خودروی نو در سال همچنین. استمیلیون ريال فرض شده  211قیمت خودروی نو،  2921در سال . ه خودروی نو محاسبه شده استهای مربوط ب در اين جدول هزينه -2

ماده کاهش قیمت هر خودرو در هر سال طبق . شود قیمت هر اتومبیل که به طور غیر مستقیم پرداخت می ساالنههزينه کاهش و ( بدنه و شخص ثالث)های ثابت خودرو عبارتند هزينه بیمه اتومبیل  هزينه .تورم محاسبه گرديده است

های  خودرو نیز به طور عمده شامل هزينه سوخت خودرو و هزينه های کارکرد هزينه. شود ارزش خودرو به صورت نزولی برای هر سال در نظر گرفته می%  14های اجرايی آن، برابر با  نامهآيین های مستقیم کشور و قانون مالیات 242

 .باشد مربوط به تعمیرات می



 

 

10-14جدول   

 1320تا  1320سال  ،کشور روستایيانه حمل و نقل خانوارهای شهری و یمتوسط هزینه سال

 سال

 هزینه خالص 

 خانوارحمل و نقل 

 (ریال)شهری 

 هزینه خالص 

خانوار حمل و نقل 

 (ریال)روستایي 

 هزینه ناخالص 

 خانوارحمل و نقل 

 1(ریال)شهری 

 هزینه ناخالص 

خانوار حمل و نقل 

 (ریال) روستایي

1320 1،151،199 2،114،991 9،911،411 2،141،191 

1321 1،211،119 2،511،292 5،114،219 2،921،515 

1321 9،119،194 1،112،295 5،119،111 1،949،152 

1323 4،559،411 9،241،291 9،115،119 9،199،915 

1324 1،299،115 9،412،412 2،914،921 5،911،215 

1322 9،411،295 9،229،224 2،941،244 5،192،124 

1322 1،291،119 5،511،999 21،991،191 4،999،199 

1327 1،994،914 5،191،551 21،142،529 4،522،221 

1322 2،124،511 4،259،522 22،495،121 -  

1322 21،515،112 1،114،212 21،941،411 1،121،592 

1320 22،121،244 9،114،152 29،111،492 1،591،249 

 (       درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1320-1320 11/21 45/11 59/25 11/12 

 [291-251] :منبع 

 

 10-7نمودار 

 1320تا  1320سال  ،کشور هزینه خالص حمل و نقل خانوارهای شهری و روستایي ساالنهمتوسط 

 

                                                 
مقادار آن   2912هزينه ناخالص حمل و نقل خانوار شهری اعالم شده توسط بانک مرکزی با اطالعات مرکز آمار متفاوت است و  در ساال   -2

 .اين اطالعات توسط بانک مرکزی منتشر نشده است 2921رای سال ب. باشدريال می 21،129،291بر اساس اطالعات بانک مرکزی 

اسات کاه باا توجاه باه       ر سالنامه آماری کشور ذکر شدهد 1،111،111اخالص حمل و نقل خانوار روستايی مقدار نزينه ، ه2911سال  در -1

 .باشدیمهای قبل و بعد از آن، نیازمند بازبینی مقادير سال
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 هزينه  خانوار شهری   هزينه خانوار روستايی



 

 

 10-12جدول 
  خانوارهر نقلیه عمومي برای  یلبا وسا ای برون شهریانه حمل و نقل جادهیبرآورد هزینه سال

 (ریال) 13222تا  1372سال  ،و روستایي در کشور شهری

 خانوار روستایي  خانوار شهری   سال

1372  91،219 19،429 

1320  15،411 24،119 

1321  21،594 214،221 

1321  221،149 211،925 

1323  224،911 299،254 

1324  229،111 299،144 

1322  211،411 294،291 

1322  211،454 292،191 

1327  911،921 951،294 

1322  922،552 959،941 

1322  542،212 522،112 

 (       درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1322-1372  99/12 49/12 

 [241]، [252] ،[212] :منبع  

 
 10-2نمودار 

  نقلیه عمومي برای هر خانوار وسایلای برون شهری با برآورد هزینه ساالنه حمل و نقل جاده
  1322تا  1372و روستایي در کشور، سال  شهری

 

 

                                                 
موجب شده است مدلسازی اين جدول برای برآورد  ،2921سال ای  حمل و نقل جادهعدم وجود اطالعات مورد نیاز در سالنامه آماری  -2

 .پذير نباشد امکان اين سالاطالعات 
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 هزينه خانوار روستايی هزينه خانوار شهری



 

 

 10-12جدول 

 1320تا  1320سال  ،کشور شهری برونکیلومتر در حمل و نقل  -کیلومتر و تن -نفر هایهزینه حمل به ازاء شاخصسطح فعالیت و 

 1320 1321 1321 1323 1324 1322 1322 1327 1322 1322 1320 

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

1320-1320 

کیلومتر طي شده  -میانگین کرایه هر تن

 (ریال)درون استاني 
114 199 199 951 551 922 555 411 419 114 - 91/212 

شده کیلومتر طي  -میانگین کرایه هر تن

 (ریال)برون استاني 
222 211 212 221 111 122 149 121 911 991 - 21/29 2 

کیلومتر طي شده  -میانگین کرایه هر تن

 (ریال)کل کشور 
229 299 291 119 122 114 112 911 922 941 - 21/29 2 

کیلومتر طي شده  -میانگین کرایه هر نفر

 (ریال)در سطح کشور 
14 12 95 91 91 92 41 29 21 241 - 41/11 2 

 42/1 291،192 299،219 242،125 241،221 251،251 291،191 221،112 221،121 22،225 19،115 91،241 کیلومتر طي شده -میلیون تن

 11/2 41،511 42،121 15،919 19،114 11،219 41،112 45،112 45،992 44،194 41،191 42،121 کیلومتر طي شده -میلیون نفر

 [219-221] ،[11] :منبع  
  

                                                 
 .محاسبه گرديده است 2912تا  2911از سال  ساالنهمتوسط رشد  -2



 

 

 10-2نمودار 

 با وسایل نقلیه عمومي و حمل و نقل باری  مسافریحمل و نقل  کل هزینه

 1322تا  1372سال  ،شهری کشور برون ایجاده حمل و نقلبخش  در
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 کل هزينه مسافری جاده ای با وسايل نقلیه عمومی   کل هزينه باری جاده ای  



 

 

 10-17 جدول

 1320تا  1320سال  ،و نوسازی صنایع ایران آمار تعداد شاغلین بخش صنعت خودروسازی سازمان گسترش

 ایران خودرو دیزل زامیاد سایپا دیزل پارس خودرو 1سایپا 1ایران خودرو سال

1320 21،145 1،941 1،992 - 2،121 5،411 

1321 29،195 1،211 2،292 2،914 2،944 5،111 

1321 21،151 1،994 1،122 2،592 2،119 4،121 

1323 22،111 1،141 9،159 1،551 2،221 4،112 

1324 21،229 1،922 9،411 1،511 1،212 4،211 

1322 12،144 1،124 4،419 2،111 1،151 4،991 

1322 12،951 1،112 4،251 2،944 1،121 4،419 

1327 11،251 1،912 1،912 2،952 1،192 4،952 

1322 11،911 2،115 1،111 2،414 1،151 4،991 

1322 11،521 21،511 1،295 2،159 1،911 4،911 

1320 11،111 22،124 9،119 2،121 9،251 4،111 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1320- 1320 

 

92/9 15/4 92/21 95/29 92/1 55/2 

 [91] :منبع  

                                                 
 .باشدنفر می 11،111نفر و  11،191در اين دو سال شاغلین ايران خودرو مرکز به ترتیب . باشد ايران خودرو خراسان و تبريز نیز میشاغلین، شامل آمار  2921و  2912های  در سال  -2

 .باشدنفر می 21،294نفر و  21،211در اين دو سال شاغلین سايپا مرکز به ترتیب . باشد شاغلین، شامل آمار سايپا کاشان نیز می 2921و  2912های  در سال -1

 .محاسبه گرديده است 2921تا  2912متوسط رشد ساالنه از سال  -9



 

 

 

  11فصل 

 ای گازهای گلخانه
 

 خالصه آمار

  (تن متریک میلیون) 1122سال کشورهای مختلف، در  انرژیانتشار دی اکسید کربن از مصرف  میزان :11-1جدول 

 12/5128 چین

 31/8941 آمریکا

 53/319 ایران

   (بر نفر CO2تن متریک ) 1122انرژی در کشورهای مختلف، سال انتشار دی اکسید کربن از مصرف سرانه  :11-2جدول 

 38/24 عربستان 
 31/21 آمریکا 
 11/5 ایران 

به ازای هزار دالر  CO2 تنمتریک ) 1122های مبادله بازار در کشورهای مختلف، سال  با استفاده از نرخکربن شدت  :11-3جدول 

  (آمریکا 1118سال 

 

 31/1 ایران 

 15/1 چین 
 92/1 آمریکا 

  1122  سال ،( toeبر CO2تن )بر عرضه کل انرژی اولیه  CO2میزان  :11-4جدول 

 41/1 چین 

 93/1 ایران 

 92/1 آمریکا 

 11/221 (CO2میلیون تن ) 2141سال  ،های کربن در بخش حمل و نقل میزان انتشار ترکیب :11-11جدول 

 15/212 (CO2میلیون تن ) 2141سال  ،های کربن در بخش خانگی و تجاری میزان انتشار ترکیب 
 52/49 (CO2میلیون تن ) 2141سال  ،های کربن در بخش صنعت میزان انتشار ترکیب 

 153،411 (CO2تن ) 2141سال  ،های کربن در بخش حمل و نقل ریلی برآورد میزان انتشار ترکیب :11-11جدول 

 2،111،831 (CO2تن ) 2141سال  خط لوله،های کربن در بخش  برآورد میزان انتشار ترکیب 

 2،921،243 (CO2تن ) 2141سال  ،های کربن در بخش حمل و نقل دریایی برآورد میزان انتشار ترکیب 
 1،141،488 (CO2تن ) 2141سال  ،یهوایهای کربن در بخش حمل و نقل  برآورد میزان انتشار ترکیب 

 48،424،419 (CO2تن ) 2141سال  ،ای های کربن در بخش حمل و نقل جاده برآورد میزان انتشار ترکیب 

 2141های مختلف مصرف، سال  برآورد میزان انتشار دی اکسید کربن از یک بشکه معادل نفت خام در بخش :11-13جدول 

 (خامکیلوگرم بر بشکه معادل نفت )

53/189 

 2141سال  ،برآورد میزان انتشار دی اکسید کربن از یک بشکه معادل نفت خام در بخش حمل و نقل 

 (کیلوگرم بر بشکه معادل نفت خام)

18/111 



 

 مقدمه 

باشردد هچندري      مر   ((N2O زاکسريد نيتررو   و (CH4)، مترا   (CO2)دی اکسيد کررب   با اثر مستقيم شامل ای  گازهای گلخانه

 ای برا اثرر    گازهرای گلخانره    (NMVOC)و ترکيبرا  لیر  اررای ميرمترا      ( NOX)، اکسيدهای نيتروژ  (CO)مونوکسيد کرب  

IPCCتوسر    هرای گرمرايج جنران  لننرا     ای ديگری نيز وجود دایند کره تتانسريل   گازهای گلخانه. ميرمستقيم هستدد
ایائره    

دی حرا   . باشدد م  ای و اصطالحاً دایای اثر گلخانه اندازند وسفری به دام م گرما یا دی سيستم تروت ای گازهای گلخانه. گردد م 

 . امل عچده تغييرا  لب و هوای جنا  استع ،تجچع اي  گازها دی اتچسفردیيل  بهای تشديد اثر گلخانهحاضر 

با انتشای  یوسيهترتيب کشویهای چي ، لمريكا و  از مصرف انرژی دی دنيا به CO2بيشتري  تویيدکدددگا     1 دی سا  

ميليو  متريك  9 53/3دی اي  سا  ايرا  نيز با انتشای . باشدد م  CO2ميليو  متريك ت   155 /9 و  31/8941، 8 51/ 1

دی هچي  سا  سرانه . ده استدی دنيا به خود اختصاص دا CO2یتبه یا دی ميا  کشویهای تویيدکددده  هفتچي ، CO2ت  

است که  متريك ت  بر نفر بوده و اي  دی حای  5/ 1و دی ايرا   3/ 8، چي    /88، یوسيه 1 / 3دی لمريكا  CO2انتشای 

، لمريكا یتبه CO2گردد دی خصوص سرانه انتشای  خاطرنشا  م . باشد متريك ت  بر نفر م  34/9دی دنيا  CO2سرانه انتشای 

هچندي  شد  کرب  دی لمريكا، چي  و ايرا  به . ا  یتبه تدجاه و تدجم و چي  یتبه هفتاد و تدجم یا دی دنيا دایندتانزدهم، اير

دهد ميزا   برلویدهای صوی  گراته نشا  م . باشد م  1به ازای هزای دالی  CO2ت متريك   /31و   /15، 1/ 9ترتيب برابر 

 . خواهد یسيد 111 ميلياید متريك ت  دی سا   1/91 به  441 ميلياید متريك ت  دی سا   1 /49از  CO2انتشای جنان  

های کرب  ناش  از مصرف انرژی مربوط به بخج نيروگاه  به ميزا   ، بيشتري  ميزا  انتشای ترکيب141 دی ايرا  دی سا  

دی هچي  . باشد ميليو  ت  م     /11بخج حچل و نقل  دیها  ميليو  ت  است هچندي  ميزا  انتشای اي  ترکيب 94 /9 

های حچل و نقل کشوی به تفكيك نوع سوخت، مربوط به سوخت  های کرب  دی زيربخج سا ، بيشتري  ميزا  انتشای ترکيب

تري  ميزا  ای نيز بيش دی ميا  وسايل نقليه جاده. باشد ميليو  ت  م  34/95ای به ميزا   نقل جاده  و گاز دی بخج حچل  نفت

 . ميليو  ت  تعلق داید 8 /84ميزا   باانتشای دی اکسيد کرب  به خودیوهای سوایی 

 .دیصد است 81/9برابر  141 تا  151 های  ناش  از مصرف انرژی دی سطح کشوی دی سا  CO2انتشای  ساالنهمتوس  یشد 

ای، دیياي ،   های جاده چل و نقل دی زيربخجبخج حCO2 متوس  یشد ساالنه انتشای ، 141 تا  151 های  هچندي  دی سا 

دی هچي  . باشد دیصد م  18/1دیصد و   /91دیصد،  39/9دیصد،  13/1دیصد،  1/9 ترتيب برابر  یيل ، هواي  و خ  یویه به

 . دهد دیصد یا نشا  م  3/9 دی بخج حچل و نقل یشدی برابر  CO2ها ميزا  انتشای  سا 

 .نامه ایائه شده است ای بخج حچل و نقل دی واژه گازهای گلخانهها و  ضرايب انتشای لاليدده

                                                           
1- Non- Methane Volatile Organic Compounds 
2- Intergovernmental Panel on Climate Change 

 .ایائه شده است لمريكا 118 براساس دالی سا   های مبادیه بازای دی کشویهای مختلف با استفاده از نرخGDP بر  CO2يا ميزا  انتشای  کرب شد   -1

 



 

     11-1جدول  

  (CO2 1تنمتريك ميليون ) 2111تا  2111انرژی درکشورهای مختلف، سال انتشار دی اکسيد کربن از مصرف ميزان 

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2111-2111 

 (منطقه)کشور  2111 2112 2113 2114 2112 2112 2112 2112 2112 2111 2111

 آمریکا 88/8189 14/8144 11/8581 11/8419 19/8444 14/8419 15/3113 85/8599 15/8918 19/8313 31/8941 -91/1

 کانادا 55/832 83/831 11/841 81/322 18/311 15/845 14/841 18/815 35/894 38/893 83/881 -14/1

 آمريكای شمالي 12/2222 21/2242 22/2232 11/2222 13/2122 22/2221 12/2122 11/2222 24/2412 14/2212 22/2212 -12/1

 برزیل 82/195 31/193 51/198 11/188 13/111 58/151 21/912 91/911 41/913 48/981 92/918 28/1

 آرژانتین 19/215 25/212 23/219 58/291 53/282 15/281 49/235 95/212 94/211 14/219 32/241 11/9

 ونزوئال 11/295 11/293 39/211 15/291 55/298 88/281 31/281 14/232 83/281 23/219 33/251 15/1

 آمريكای مرکزی و جنوبي 22/1113 22/1114 12/1121 12/1124 42/1112 24/1121 22/1122 22/1222 21/1211 22/1222 42/1332 23/2

 آلمان 45/511 11/588 41/512 91/531 13/591 31/581 11/513 12/511 91/111 12/141 94/195 -85/2

 بریتانیا 11/811 35/832 85/811 91/851 13/851 81/858 54/834 51/831 24/823 54/815 51/943 -92/2

 ارانسه 39/918 11/912 15/915 42/921 43/921 11/923 13/911 88/915 28/153 33/155 11/119 -51/1

 ترکیه 25/259 81/249 11/113 91/121 41/111 43/181 24/151 41/111 13/134 11/134 19/143 51/9

 اروپا 22/4212 32/4421 12/4232 12/4223 21/4224 12/4213 41/4222 21/4222 42/4314 22/4324 12/4312 -42/1

 روسیه 13/2991 15/2811 45/2882 31/2844 81/2851 41/2318 32/2851 31/2398 88/2889 14/2391 29/2155 21/1

 اوراسيا 23/2122 22/2222 22/2322 23/2442 22/2422 21/2213 22/2422 22/2221 22/2221 32/2422 23/2232 22/1

 

  

                                                           
 (Table B.12 ،Transportation Energy Data Book: Edition 29, 2010) .باشد می long ton 459/1و معادل  short ton 211/2برابر هزار کیلوگرم و معادل تن متریک یک   -2



 

 11-1ادامه جدول  

 ساالنهمتوسط رشد 

 (درصد)

2111-2111 

2111 2111 2112 2112 2112 2112 2112 2114 2113 2112 2111 
کشور 

 (منطقه)

 ایران 28/119 22/138 19/151 41/911 13/982 11/911 18/954 18/821 84/831 31/839 53/319 93/3

 عربستان 19/112 31/122 13/191 13/155 41/912 91/911 34/141 39/912 34/911 11/935 81/821 95/8

 خاورميانه 42/1112 12/1122 12/1243 31/1334 12/1442 41/1422 42/1222 12/1231 31/1232 33/1222 21/1221 22/2

 آاریقای جنوبی 11/141 45/114 11/921 11/991 92/911 14/999 11/981 41/954 83/911 28/911 81/932 31/2

 آفريقا 24/212 22/212 13/222 23/1112 23/1121 22/1122 12/1122 22/1123 22/1134 22/1124 22/1122 33/2

 چین 39/1181 51/1113 11/9118 44/9199 11/8931 19/8413 13/3113 38/3359 15/1811 19/1441 12/5128 11/21

 ژاتن 34/2241 48/2244 11/2194 13/2183 13/2192 54/2114 99/2189 18/2123 42/2219 51/2214 31/2251 -22/1

24/2 32/14224 22/13241 31/13121 22/12123 22/11212 22/11144 22/11212 22/2232 22/2212 22/2314 41/2222 
و آسيا 

 1اقيانوسيه

 کل جهان 11/24244 22/24224 24/22222 32/22134 22/22221 42/22122 42/22233 22/31222 12/31232 32/31212 22/32222 11/3

      [111] :منبع

 

  

                                                           
 .باشد شامل خاورمیانه نمی -2



 

 11-2جدول  

  (بر نفر CO2 1تنمتريك ) 2111تا  2111انرژی در کشورهای مختلف، سال انتشار دی اکسيد کربن از مصرف سرانه 

 ساالنهمتوسط رشد 

 (درصد)

2111-2111 

 (منطقه)کشور  2111 2112 2113 2114 2112 2112 2112 2112 2112 2111 2111

 آمریکا 24/11 23/11 25/11 91/11 11/11 58/24 12/11 11/24 11/21 11/25 31/21 -18/2

 کانادا 42/21 49/21 11/25 11/24 13/24 11/25 12/25 92/21 92/23 24/23 19/23 -41/1

 آمريكای شمالي 13/12 22/12 12/12 21/12 12/12 22/12 22/12 32/12 12/14 22/14 12/14 -23/1

 ونزوئال 19/3 13/3 99/8 13/8 11/8 51/8 51/8 21/3 55/8 91/3 32/3 85/1

 آرژانتین 91/1 24/1 81/1 39/1 55/1 41/1 11/9 19/9 21/9 11/9 83/9 41/1

 برزیل 41/2 41/2 41/2 49/2 44/2 19/1 22/1 11/1 21/1 11/1 92/1 12/1

 آمريكای مرکزی و جنوبي 32/2 34/2 34/2 41/2 42/2 24/2 22/2 24/2 22/2 23/2 21/2 22/1

 آلمان 31/21 11/21 81/21 81/21 15/21 11/21 18/21 11/21 99/4 11/4 24/4 -95/2

 بریتانیا 38/4 91/4 81/4 11/4 39/4 31/4 11/4 28/4 11/5 95/5 41/1 -48/2

 ارانسه 85/3 95/3 88/3 83/3 83/3 83/3 31/3 31/3 45/8 45/8 11/8 -15/2

 ترکیه 34/1 51/1 41/1 49/1 25/1 91/1 18/1 31/1 81/1 93/1 13/1 91/1

 اروپا 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 12/2 21/2 12/2 -22/1

 روسیه 53/4 12/21 11/21 22/22 15/22 93/22 21/22 83/22 42/21 81/22 88/21 99/1

 اوراسيا 22/2 22/2 22/2 21/2 22/2 23/2 22/2 22/2 22/2 43/2 12/2 22/1

 
  

                                                           
 (Table B.12 ،Transportation Energy Data Book: Edition 29, 2010) .باشد می long ton 459/1و معادل  short ton 211/2برابر هزار کیلوگرم و معادل تن متریک یک   -2

 



 

 11-2ادامه جدول  

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2111-2111 

 (منطقه)کشور  2111 2112 2113 2114 2112 2112 2112 2112 2112 2111 2111

 عربستان 51/21 44/21 11/28 13/23 11/21 11/23 11/23 41/23 15/21 11/25 38/24 85/1

 ایران 52/9 24/8 95/8 12/8 19/3 81/3 31/3 51/3 92/1 19/1 11/5 13/8

 خاورميانه 33/2 22/2 22/2 12/2 22/2 22/2 21/2 24/2 22/2 43/2 22/2 22/3

 آاریقای جنوبی 31/5 18/5 53/5 91/4 22/4 11/4 98/4 19/21 19/4 31/4 91/4 54/1

 آفريقا 11/1 12/1 12/1 12/1 12/1 14/1 14/1 12/1 13/1 13/1 11/1 -12/1

 ژاتن 14/4 91/4 51/4 59/4 11/4 12/4 51/4 81/4 38/5 18/4 13/4 -29/1

 چین 39/1 43/1 11/1 35/1 12/9 88/9 51/9 15/8 11/8 12/3 81/3 91/4

 1آسيا و اقيانوسيه 22/2 32/2 22/2 21/2 21/2 12/3 12/3 22/3 21/3 24/3 23/3 41/2

 کل جهان 23/3 22/3 11/4 24/4 32/4 43/4 42/4 21/4 42/4 22/4 22/4 22/1

      [111] :منبع

  

                                                           
 .باشد نمیشامل خاورمیانه  -2



 

 11-3جدول  

2تنمتريك ) 2111تا  2111در کشورهای مختلف، سال مبادله بازار  های با استفاده از نرخ 1کربنشدت 
CO2 آمريكا 2112دالر سال  به ازای هزار)  

 ساالنهمتوسط رشد 

 (درصد)

2111-2111 

 (منطقه)کشور  2111 2112 2113 2114 2112 2112 2112 2112 2112 2111 2111

 کانادا 88/1 89/1 83/1 83/1 88/1 82/1 81/1 95/1 91/1 98/1 98/1 -19/1

 آمریکا 82/1 81/1 94/1 94/1 95/1 93/1 93/1 99/1 91/1 91/1 92/1 -18/1

 آمريكای شمالي 21/1 21/1 21/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 43/1 44/1 42/1 -22/1

 ونزوئال 22/2 11/2 24/2 15/2 11/2 49/1 51/1 55/1 55/1 44/1 12/2 -22/1

 آرژانتین 52/1 53/1 51/1 59/1 51/1 14/1 15/1 19/1 11/1 34/1 11/1 -91/2

 برزیل 98/1 91/1 91/1 91/1 91/1 91/1 92/1 91/1 91/1 92/1 91/1 -31/1

 آمريكای مرکزی و جنوبي 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 23/1 23/1 22/1 23/1 23/1 -15/2

 ترکیه 82/1 81/1 82/1 91/1 95/1 94/1 81/1 81/1 81/1 95/1 94/1 -33/1

 آلمان 11/1 12/1 11/1 11/1 12/1 11/1 15/1 15/1 11/1 11/1 18/1 -84/1

 بریتانیا 15/1 11/1 13/1 13/1 13/1 18/1 19/1 19/1 11/1 11/1 12/1 -14/1

 ارانسه 11/1 11/1 11/1 11/1 24/1 24/1 24/1 24/1 25/1 25/1 21/1 -51/2

 اروپا 33/1 32/1 32/1 32/1 31/1 31/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 -22/1

 روسیه 91/1 91/1 11/1 11/1 15/1 45/2 13/2 19/2 14/2 52/2 41/2 -14/1

 اوراسيا 21/2 22/2 22/2 42/2 32/2 12/2 22/1 24/1 22/1 21/1 22/1 -12/3

 

                                                           
 .ارائه شده است آمریکا 1118براساس دالر سال  های مبادله بازار در کشورهای مختلف با استفاده از نرخGDP بر  CO2یا میزان انتشار  کربنشدت  -2

 (Table B.12 ،Transportation Energy Data Book: Edition 29, 2010) .باشد می long ton 459/1و معادل  short ton 211/2برابر هزار کیلوگرم و معادل تن متریک یک  -1



 

 11-3جدول ادامه  

 ساالنهمتوسط رشد 

(درصد)  

2111-2111  

(منطقه)کشور  2111 2112 2113 2114 2112 2112 2112 2112 2112 2111 2111  

19/1  ایران 21/1 29/1 22/1 14/1 12/1 11/1 14/1 11/1 91/1 91/1 31/1 

 عربستان 29/2 25/2 11/2 11/2 11/2 19/2 25/2 11/2 13/2 11/2 19/2 84/2

 خاورميانه 12/1 23/1 24/1 24/1 22/1 22/1 12/1 21/1 22/1 22/1 31/1 22/1

 آاریقای جنوبی 51/2 19/2 59/2 54/2 18/2 11/2 33/2 11/2 11/2 39/2 88/2 -59/2

 آفريقا 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 22/1 22/1 22/1 23/1 21/1 22/1 -22/2

 چین 24/1 13/1 11/1 19/1 91/1 11/1 25/1 21/1 25/1 15/1 15/1 -81/1

 ژاتن 15/1 15/1 14/1 15/1 11/1 11/1 13/1 13/1 18/1 13/1 13/1 -15/1

1آسيا و اقيانوسيه 24/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 24/1 22/1 12/1 11/1 12/1 23/1  

 کل جهان 21/1 21/1 21/1 21/1 22/1 21/1 21/1 21/1 21/1 22/1 22/1 32/1

      [111] :بعمن

 

                                                           
 .باشد شامل خاورمیانه نمی -2



 

 

11-4دول ج  

 2111و  2111های  سال ،از مصرف سوخت در دنيا CO2بيشترين توليدکنندگان گاز 

 کشور
 CO2 ميزان 

 (ميليون متريك تن)

  CO2ميزان 

 بر جمعيت

  CO2 تنمتريك )

 (بر نفر

بر عرضه کل  CO2ميزان 

 انرژی اوليه

toeبر CO2تن )
1) 

 2شدت کربن

بر  CO2متريك تن )

 (هزار دالر آمريكا

 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 

 15/1 15/1 41/1 12/1 81/3 12/3 11/5128 19/1441 چين

19/8313 آمريكا  31/8941  11/25  31/21 91/1 92/1 91/1 92/1 

14/2391 روسيه  29/2155 11/22  88/21 18/1 13/1 52/2 41/2 

 14/2 15/2 11/1 18/1 98/2 13/2 13/2118 19/2312 هند

51/2214 ژاپن  31/2251 13/4  18/4 11/1 81/1 13/1 13/1 

12/141 آلمان  94/195 11/4  24/4 11/1 94/1 11/1 18/1 

31/839 ايران  53/319 19/1  11/5 99/1 93/1 91/1 31/1 

 85/1 81/1 13/1 18/1 81/21 48/22 48/321 21/852 کره جنوبي

38/893 کانادا  83/881 24/23  19/23 21/1 21/1 98/1 98/1 

11/935 عربستان سعودی  81/821 11/25 38/24 31/1 99/1 11/2 19/2 

          [111]، [249-248] :منبع

 

 

  

                                                           
1- ton of oil equivalent 

 .ارائه شده است آمریکا 1118براساس دالر سال  های مبادله بازار در کشورهای مختلف با استفاده از نرخGDP بر  CO2یا میزان انتشار  کربنشدت  -1



 

 

  11-1نمودار 

 2111و  2111های  در دنيا، سال CO2 ده کشور اول توليد کننده  CO2 سرانه انتشار مقايسه 

 
 

 11-2نمودار 

 2111و  2111های  در دنيا، سال CO2 ده کشور اول توليد کننده  1مقايسه شدت کربن

 
  

                                                           
 .ارائه شده است آمریکا 1118براساس دالر سال  های مبادله بازار در کشورهای مختلف با استفاده از نرخGDP بر  CO2یا میزان انتشار  کربنشدت  -2
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 11-2جدول  

 (2ميليارد متريك تن) 2131تا  1221سال  ،ميزان انتشار جهاني دی اکسيد کربن به تفكيك نوع سوخت 1برآورد

 سال
 های مايع سوخت  طبيعيگاز   زغال سنگ

 مجموع
OECD Non-OECD  OECD Non-OECD  OECD Non-OECD 

1221 11/9  11/9   41/2  11/1   91/8  38/1  81/12  

1221 48/1  28/9   18/1  12/1   95/8  33/1  11/12  

1222 51/1  11/9   14/1  45/2   31/8  89/1  15/12  

1223 55/1  11/9   23/1  11/1   39/8  89/1  82/12  

1224 53/1  15/9   11/1  48/2   13/8  81/1  1/12  

1222 59/1  94/9   18/1  49/2   11/8  39/1  11/11  

1222 41/1  82/9   93/1  11/1   41/8  31/1  83/11  

1222 22/9  32/9   93/1  12/1   45/8  52/1  45/11  

1222 13/9  94/9   91/1  18/1   11/3  58/1  41/11  

1222 15/9  83/9   88/1  14/1   15/3  48/1  12/11  

2111 25/9  83/9   84/1  21/1   11/3  13/9  31/11  

2111 24/9  19/9   31/1  13/1   11/3  14/9  45/11  

2112 11/9  11/8   31/1  18/1   19/3  11/9  95/19  

2113 11/9  11/8   11/1  94/1   19/3  11/9  42/18  

2114 99/9  82/3   51/1  33/1   11/3  31/9  12/11  

2112 99/9  11/1   51/1  59/1   18/3  13/9  14/15  

2112 99/9  31/1   59/1  55/1   12/3  41/9  11/14  

2112 95/9  21/5   48/1  44/1   11/3  21/8  54/14  

2112 91/9  14/5   12/1  21/1   21/3  11/8  11/11  

2112 98/9  31/5   12/1  25/1   42/8  11/8  88/11  

2111 94/9  51/5   11/1  15/1   53/8  81/8  41/11  

2111 81/9  19/4   11/1  11/1   41/8  31/8  95/12  

2112 81/9  18/4   15/1  91/1   41/8  12/8  43/12  

2113 81/9  98/4   14/1  85/1   41/8  51/8  15/11  

2114 81/9  39/4   21/1  34/1   41/8  54/8  14/11  

2112 81/9  11/4   28/1  14/1   41/8  45/8  22/11  

2112 81/9  42/4   24/1  55/1   49/8  21/3  88/11  

2112 89/9  21/21   11/1  43/1   41/8  11/3  11/19  

 
  

                                                           
 .باشد ، برآورد می1111تا سال   1113ارقام ذکر شده از سال  -2

 .باشد می long ton 459/1و معادل  short ton 211/2برابر هزار کیلوگرم و معادل تن متریک یک  -1

 (Table B.12 ،Transportation Energy Data Book: Edition 29, 2010) 



 

 11-2ادامه جدول  

 سال
 های مايع سوخت  طبيعيگاز   زغال سنگ

 مجموع
OECD Non-OECD  OECD Non-OECD  OECD Non-OECD 

2112 89/9  19/21  13/1  18/9  11/3  11/3  81/19  

2112 89/9  83/21  14/1  21/9  11/3  98/3  11/18  

2121 89/9  13/21  12/1  11/9  19/3  81/3  91/18  

2121 81/9  11/22  19/1  11/9  19/3  34/3  51/18  

2122 89/9  18/22  15/1  18/9  18/3  52/3  15/13  

2123 89/9  94/22  91/1  91/9  11/3  41/3  51/13  

2124 83/9  18/22  98/1  95/9  14/3  18/1  15/11  

2122 85/9  12/21  95/1  89/9  22/3  23/1  55/11  

2122 32/9  18/21  94/1  31/9  29/3  14/1  15/15  

2122 38/9  94/21  82/1  33/9  23/3  92/1  55/15  

2122 34/9  19/21  81/1  12/9  25/3  81/1  11/14  

2122 18/9  41/21  81/1  11/9  12/3  39/1  51/14  

2131 51/9  11/21  89/1  59/9  19/3  13/1  15/91  

      [251] :منبع

 
  



 

 11-2جدول  

 (ميليون تن) 1سناريوی مرجع بر اساسدر دنيا   به تفكيك بخش مرتبط با انرژی انتشار دی اکسيد کربنميزان 

 2131 2121 2112 1221 های انرژی بخش

 21،519 29،481 22،543 1،912 نيروگاه

 3،281 8،812 9،152 1،411 صنعت

 2،143 2،111 2،911 415 آهن و اوالد       

 521 511 525 818 های میر الزی کانی       

 1،893 1،119 1،941 1،941 سایر صنایع       

 4،111 1،111 3،311 9،819 حمل و نقل

 3،411 8،393 9،518 1،142 ای جاده      

 2،131 559 191 815 هوایی      

 151 358 321 185 المللی کشتیرانی بین      

 839 825 911 151 های حمل و نقل سایر شیوه      

 2،441 2،188 2،911 2،123 های انرژی ساير بخش

 1،245 1،112 2،511 2،542 خانگي

 2،143 411 515 2،133 خدماتي

 911 911 911 918 کشاورزی

 2،248 2،151 411 852 های غير انرژی بر استفاده

 91،113 19،813 15،513 11،492 کل

      [118]، [112] :منبع

     

  

                                                           
میزان انتشار  1111تا  1118درصد کاهش یااته است در حالیکه از سال  21، حدود 1118تا  2455از سال  CO2بر اساس سناریوی مرجع، انتشار  -2

CO2 های تایانی این بازه زمانی، اازایش ناچیز در انتشار  البته در سال. باشد تقریباً ثابت میCO2 میزان انتشار  1111بنابر این در سال . وجود داردCO2 

 . خواهد بود 1118درصد بیشتر از سال  8حدود 



 

 11-7 جدول 

  در مقایسه با دی اکسید کربن 1های گرمایش جهانی پتانسیلتخمین عددی 

  (کیلوگرم دی اکسید کربنپتانسیل گرمایش یک  نسبت بهکیلوگرم گاز پتانسیل گرمایش یک )

 فرمول شیمیایی ماده
 زمان عمر

 (سال)

 پتانسیل گرمایش جهانی

 (اثر مستقیم برای افق زمانی)

 سال 022 سال 122 سال 02

CO2 CO2 متغير 
 1 1 1 

Methane CH4 1  2   2 6/2 

Nitrous oxide N2O 111  82  28 125 

HFC-23 CHF3  22 1 ,222 11,822 1 , 22 

HFC-32 CH2F2 2/1  ,552 622  22 

HFC-125 CHF2CF3  2 6,522 5,222 1,122 

HFC-134a CH2FCF3 11 5,852 1,152 152 

HFC-143a CH3CF3 2  2,822 1,122 1,222 

HFC-152a CH3CHF2 1/1 152 1 1 58 

HFC-227ea CF3CHFCF3  /51 2,512 5,  2 1,212 

HFC-236fa CF3CH2CF3  12 8,122 2,812 2,662 

HFC-245fa CHF2CH2CF3 6/2 5,582 1,252 511 

HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 6/8  ,2 2 221  11 

HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 2/12 1,112 1,612 222 

Perfluorinated Compounds      

Sulfur hexafluoride SF6 5, 22 16,522   ,822 5 ,622 

Nitrogen trifluoride NF3 212 1 ,522 12, 22  2,222 

PFC-14 CF4 22,222 2, 12 2,522 11, 22 

PFC-116 C2F6 12,222 8,652 1 , 22 18, 22 

      [ 1 ] :منبع  

 

 

                                                           
1- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) درصد تخمين زده  ±52جهاني حدود   هاي گرمايش پتانسيل, عدم قطعيت را براي

 .است

 .شود هاي متفاوت حذف مي توان تعريف كرد چرا كه به وسيله فرآيندهاي مختلف با نرخ براي دي اكسيد كربن يك زمان عمر منفرد را نمي - 
 



 

 
 

 

 11-2جدول 

 (CO2هزار تن معادل ) 2112ای در کشورهای دنيا، سال  انتشار گازهای گلخانه

1ای منبع ايجاد و حذف گازهای گلخانه
 

     کانادا   فرانسه  ايتاليا

N2O CH4 CO2  N2O CH4 CO2  N2O CH4 CO2  

  822،111 94،111 21،111  191،321 1،118 1،519  141،181 5،111 9،183 توليد و مصرف انرژی

  241،111 311 5،111  212،511 111 2،112  223،915 181 2،158 حمل و نقل

  99،111 83 2،211  25،119 31 2،241  11،213 34 151 فرآيندهای صنعتي

  - - 181  2،111 - 54  2،151 - 889 ها حالل و ساير فرآورده

  - 12،111 11،111  - 98،118 82،183  - 21،254 25،189 کشاورزی

  34،111 22،111 1،211  -91،121 2،481 2،912  -11،598 118 31 2داری کاربری زمين، تغيير کاربری زمين و جنگل

  811 11،111 411  2،134 21،181 2،111  8/119 25،191 2،553 پسماند

  883،111 42،111 93،111  128،311 31،111 84،119  151،149 91،185 18،543 کل انتشار خالص

  

                                                           
به زیربخش حمل و نقل طور خاص  ها به کنند و از این بخش ای تولید می دلیل مصرف انرژی گاز گلخانه گردد که به هایی می ار این گازها از تمام بخشای ناشی از تولید و مصرف انرژی، شامل انتش انتشار گازهای گلخانه در این جدول -2

 .ای است مربوط به سایر ارآیندهای تولیدکننده گازهای گلخانه باشد و این مقادیر ای ناشی از مصرف انرژی نمی هایی که در جدول آمده است انتشار گازهای گلخانه در مورد سایر بخش .اشاره شده است

 المتعو )+( بدین منظور عالمت انتشار . برآیند انتشار و حذف گزارش گردیده است ،() ULULULLand Use, Land-Use Change and Forestry))داری  کاربری زمین، تغییر کاربری زمین و جنگلبخش  CO2 در ارائه مقدار -1

 .باشد می( -)حذف 



 

 
 

 

 11-2جدول ادامه 

ای منبع ايجاد و حذف گازهای گلخانه  
  اسپانيا  ژاپن 

 N2O CH4 CO2  N2O CH4 CO2  

  112،111 1،318 1،191  2،253،319 584 3،314  توليد و مصرف انرژی

  51،158 32/54 11/598  111،211 231 1،921  حمل و نقل     

  13،215 95/84 43/185  92،218 211 155  فرآيندهای صنعتي

  2،994 1 11/321  - - 41  ها حالل و ساير فرآورده

  11،114 21،519 24،988  - 29،258 22،125  کشاورزی

  - - -  -18،998 8 8  داری کاربری زمين، تغيير کاربری زمين و جنگل

  21،412 21،313 2،131  21،421 9،132 1،421  پسماند

  181،959 11،288 11،419  2،238،191 11،119 12،314  کل انتشار خالص

      [124] :منبع                                   
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 

 11-2جدول 
 (تنميليون ) 1321تا  1321سال  ،از مصرف سوخت در بخش انرژی کشور ای انتشار گازهای گلخانهميزان 

 1321 1322 1322 1322 1322 1322 1324 1323 1322 1321 1321 1ای ازهای گلخانهگ
 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1321-1321 

CO2
1 93/111 14/192 11/188 11/118 11/141 18/913 11/993 81/911 81/914 11/953 15/811 81/9 

N2O
1 - - - - - - 121/1 121/1 121/1 121/1 121/1 - 

CH4
1 - - - - - - 191/1 193/1 181/1 181/1 181/1 11/8 

    [285] ،[85-32] :منبع  
 11-11جدول 

 (تن دی اکسيد کربنميليون ) 1321تا  1321سال  ،به تفكيك بخش در کشور انرژیاز مصرف  4کربنهای   انتشار ترکيبميزان  

 1321 1322 1322 1322 1322 1322 1324 1323 1322 1321 1321 بخش
 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

1321-1321 

 23/9 11/221 18/221 11/218 13/211 19/211 91/211 11/41 11/54 83/59 95/51 18/19 2 حمل و نقل

 19/1 15/212 41/221 41/211 81/224 32/219 12/223 58/211 11/212 59/43 55/42 45/51 خانگي و تجاری

 41/1 52/49 35/49 88/42 19/41 11/51 39/11 23/12 11/35 11/35 14/39 11/85 صنعت

 13/2 11/22 81/21 81/21 11/21 59/21 59/21 59/4 83/4 12/4 29/4 41/4 کشاورزی

 91/3 19/294 12/214 48/219 13/211 85/221 81/222 18/211 22/49 14/51 38/51 29/51 نيروگاه

 -12/2 14/22 14/22 41/22 51/21 41/21 31/21 21/22 31/22 13/22 58/21 11/21 پااليشگاه

 81/9 15/811 11/953 81/914 81/911 11/993 18/913 11/141 11/118 11/188 14/192 93/111 جمع

    [285] ،[31] :منبع
                                                           

ارائه  21بوده و میزان انتشار آننا به عنوان آالینده در اصل ای میر مستقیم  گازهای گلخانهCO و NOX همننین الزم به ذکر است که . ده استشاقتباس  2141  از ترازنامه انرژی سالCH4  و N2Oاطالعات مربوط به انتشار  -2
 . گردیده است

در بخش حمل و نقل با در  CO2همننین میزان انتشار . ارائه شده است 2141تا  2151های  های انرژی سال  های هوایی بر اساس ترازنامه ناشی از سوخت CO2از ترازنامه هیدروکربوری استخراج شده اما انتشار  CO2میزان انتشار  -1

 .  گاز خط لوله لحاظ نشده است سفید و نفت  میزان انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف نفت 2151و  2151های  در سال. نظر گراتن انتشار حاصل از خط لوله برآورد گردیده است

همننین بر اساس این ضرایب، معادل . است تنمیلیون  85/1نیز برابر  2141تا  2151های  و در سال تنمیلیون  15/1برابر  2153بر اساس اطالعات جدول تتانسیل گرمایش جنانی، در سال  N2Oمعادل دی اکسید کربن انتشار  -1
 . است تنمیلیون  11/2و  1/2، 18/2، 28/2، 11/2به ترتیب برابر  2141تا  2153از سال CH4 دی اکسید کربن انتشار 

از انتشار دی اکسید کربن  2141تا  2114 های سال ای نسوخته در محدوده زمانیه ندهیدها و هیدروکرب، آلCOهای  است چرا که مجموع انتشار آالینده شده معادل انتشار دی اکسید کربن در نظر گراته ،های کربن  انتشار ترکیب -9
 .باشد میقابل صرانظر کردن است و در همین محدوده زمانی، بسیار کمتر 



 

 
 

 

 
 11-11جدول 

  1321تا  1321کشور، سال  از مصرف انرژی در بخش حمل و نقل 1های کربن انتشار ترکيببرآورد ميزان 
 (تن دی اکسيد کربن)

 های بخش

 ونقل حمل
 1322 1324 1323 1322 1321 1321 نوع سوخت

 دريايي

 2،118،119 1،142،424 2،553،151 2،512،255 2،541،392 2،412،815 کوره نفت

 - - - - - - گاز نفت

 11،211 - - - - 12،811 بنزین

 2،921،243 1،142،424 2،553،151 2،512،255 2،541،392 2،481،114 دریایی جمع

 153،411 349،591 311،183 311،511 852،513 831،541 گاز نفت ريلي

 2خط لوله

 92،585 93،199  11،953 31،151 - گاز نفت

 149،443 2،118،183 111،849 358،225 311،241 111،211 گاز طبیعی

 251،114 114،915 - 238،115 114،915 - سفید نفت

جمع خط 

 لوله
111،211 499،913 551،491 111،849 2،131،811 2،111،831 

 3يهواي
های  سوخت

 هوایی
1،533،912 1،313،111 1،811،192 1،811،191 1،522،811 1،141،488 

 ای جاده

 91،585،913 91،348،231 91،112،181 15،855،541 15،185،312 18،491،938 گاز نفت

 82،918،122 93،511،115 91،911،111 14،258،434 18،241،882 12،532،311 بنزین

CNG 3،931 4،348 21،411 235،195 855،235 2،191،319 

LPG 514،545 551،121 411،852 315،388 885،913 858،851 

 - - - - - - سفید نفت

 48،424،419 41،319،511 51،818،151 15،342،131 19،914،111 35،392،993 ای جاده جمع

 211،911،895 41،111،842 54،115،181 59،881،914 51،951،918 19،195،411  4کلجمع 

 
  

                                                           
، آلدهیردها و  COهرای   اسرت چررا کره مجمروع انتشرار آالینرده       شرده  های کرربن معرادل انتشرار دی اکسرید کرربن در نظرر گراتره         انتشار ترکیب -2

قابل صرانظر کرردن  بوده و  از انتشار دی اکسید کربن در همین محدوده زمانی، بسیار کمتر  2141تا  2151های نسوخته در محدوده زمانی  نهیدروکرب
 .باشد می
تفکیک شده موجرود نبروده و در نتیجره میرزان انتشرار دی اکسرید کرربن         صورت گاز به میزان مصرف نفت سفید و نفت 2151و  2151های  در سال -1

 .محاسبه نشده است

 .  استخراج شده است 2141تا  2151های  های انرژی سال  های هوایی از ترازنامه از سوخت CO2میزان انتشار  -1
   .گاز خط لوله لحاظ نشده است نفت سفید و  میزان انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف نفت 2151و  2151های  در سال -9



 

 
 

 

 11-11ادامه جدول 

 های بخش

 ونقل حمل
 1321 1322 1322 1322 1322 نوع سوخت

 متوسط رشد

 (درصد) ساالنه

1321-1321 

 رياييد

 -33/1 2،111،995 81،231 953،238 1،981،223 1،311،193 کوره نفت

 42/282 1،119،144 2،511،833 1،112،192 2،311،931 2،184،413 گاز نفت

 15/11 133،848 122،811 212،111 11،339 59،255 بنزین

 13/1 1،539،191 1،144،195 1،314،311 9،283،191 1،431،531 دریایی جمع

 39/9 551،119 551،141 592،193 511،419 153،411 گاز نفت ريلي

 ط لولهخ

 1-53/29 29،188 11،119 18،441 81،111 14،112 گاز نفت

 41/2 514،229 411،114 151،134 145،111 511،115 گاز طبیعی

 1-11/3 221،818 289،128 281،392 234،121 234،121 سفید نفت

جمع خط 

 لوله
2،118،111 2،121،934 485،111 2،281،115 2،122،149 18/1 

 3هوايي
های  سوخت

 هوایی
1،115،151 1،128،189 1،511،494 1،423،141 1،384،591 91/1 

 ای جاده

 15/1 95،358،191 91،531،911 98،188،482 93،519،423 91،913،193 گاز نفت

 11/1 92،351،181 91،812،118 98،153،214 93،151،912 99،518،334 بنزین

CNG 1،112،821 1،331،435 3،589،929 22،113،112 21،918،891 14/339 

LPG 323،311 994،582 951،513 811،921 219،111 11/25- 

 - - - - 1،319 - سفید نفت

 جمع

 ای جاده
41،411،818 41،113،512 41،911،151 212،448،143 211،421،192 21/9 

 23/9 221،112،215 221،194،115 218،348،121 211،185،111 211،115،113  جمع کل

 [285] ،[31]، [85-32] :منبع
  

                                                           
 .محاسبه شده است 2141تا  2153متوسط رشد ساالنه از سال  -2

 .محاسبه شده است 2141تا  2152متوسط رشد ساالنه از سال  -1

 .  استخراج شده است 2141تا  2151های  های انرژی سال  های هوایی از ترازنامه از سوخت CO2میزان انتشار  -1

  .محاسبه شده است 2141تا  2159رشد ساالنه از سال متوسط  -9



 

 
 

 

 11-3نمودار 

 1321 سال ،در کشور بخش تفكيك به سوخت مصرف از ناشي کربن های  ترکيب انتشار سهم برآورد

 

 
 

 

 

 

 11-4نمودار 

 1321 سال ،نقل و حمل مختلف های بخش در انرژی مصرف از ناشي کشور کربن های ترکيب انتشار سهم برآورد
  

 
  

22.43% 

24.22% 

18.93% 

2.26% 

29.80% 

2.35% 

 تاالیشگاه نیروگاه کشاورزی صنعت خانگی تجاری حمل و نقل

3.44% 

0.79% 

0.90% 

91.62% 

3.26% 

 حمل ونقل هوایی حمل و نقل جاده ای خط لوله حمل و نقل ریلی حمل و نقل دریایی



 

 
 

 

  11 –12جدول 

 (ميليون تن) 1321تا  1321سال  ای کشور، دی اکسيد کربن در بخش حمل و نقل جاده 1برآورد ميزان انتشار 

 سال
  نفت گاز  بنزين

CNG  LPG 
  جمع کشنده ونيکام ونتيکام اتوبوس بوس ينيم  جمع 2ساير كلتيس موتور وانت یسوار

1321 11/21 15/21 18/2 - 53/12  31/1 38/1 19/2 33/21 31/21 49/18  12/1  51/1 

1321 51/24 34/21 31/2 - 24/18  19/1 11/1 91/2 39/25 11/22 13/15  12/1  55/1 

1322 91/11 19/29 82/1 - 24/14  12/1 11/1 32/2 51/25 34/22 84/15  12/1  41/1 

1323 41/19 11/29 93/1 - 99/91  99/1 31/1 15/2 14/25 84/21 11/91  21/1  35/1 

1324 53/11 53/29 22/9 - 51/93  19/1 92/1 44/2 11/25 19/23 11/91  84/1  83/1 

1322 49/11 41/28 31/9 - 99/82  19/1 11/1 29/1 18/25 11/21 53/91  19/2  84/1 

1322 11/11 12/21 23/9 - 55/99  58/1 11/1 11/1 99/25 91/21 92/91  11/1  31/1 

1322 91/15 23/29 29/9 - 15/93  55/1 92/1 84/1 58/24 21/24 51/93  31/1  98/1 

1322 59/11 83/21 35/1 - 14/98  31/1 13/1 31/1 11/24 11/25 13/98  58/3  95/1 

1322 32/18 11/21 11/9 19/1 81/91  81/1 12/1 38/1 12/11 31/24 53/91  19/22  81/1 

1321 84/18 94/22 85/9 11/1 34/92  98/1 28/1 58/1 11/12 12/11 34/95  91/21  21/1 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد  

1321-1321 19/1  14/2-  51/28  - 11/1   58/1-  18/1-  51/1  53/2  94/3  15/1   14/333   11/25-  

  [285] :منبع
  

                                                           
 .میزان انتشار بر اساس میزان و نوع سوخت مصرای و نوع وسیله نقلیه بوده و مدل وسایل نقلیه در آن لحاظ نشده است -2

 .برآورد شده استسوز  های بنزین بوس ها و مینی ها، اتوبوس مقدار ارائه شده براساس اطالعات کارت سوخت مربوط به کامیون -1

 . محاسبه شده است 2141تا  2159متوسط رشد ساالنه از سال  -1



 

 
 

 

 11 –13 جدول

 1321تا  1321سال  ،کشور 2در بخش حمل و نقلو  1های مختلف مصرف در بخشبرآورد ميزان انتشار دی اکسيد کربن از يك بشكه معادل نفت خام 

 سال

 بخش حمل و نقل  های مختلف مصرف بخش

 مصرف انرژی 

ميليون بشكه معادل )

 (نفت خام

انتشار دی اکسيد 

 (ميليون تن)کربن 

انتشار دی اکسيد کربن از يك 

کيلوگرم )بشكه معادل نفت خام 

 (بر بشكه معادل نفت خام

 
 مصرف انرژی

 ميليون بشكه معادل)

 (نفت خام 

انتشار دی اکسيد کربن 

 (ميليون تن)

اکسيد کربن انتشار دی 

از يك بشكه معادل نفت 

کيلوگرم بر بشكه )خام 

 (معادل نفت خام

1321 35/534 93/111 95/135  21/248 18/19 14/151 

1321 18/413 14/192 11/135  11/114 95/51 94/159 

1322 81/451 11/188 81/184  54/111 83/59 51/151 

1323 91/2181 11/118 18/181  31/119 11/54 11/151 

1324 14/2224 11/141 25/188  32/183 11/41 53/151 

1322 83/2215 18/913 31/132  42/134 91/211 82/114 

1322 44/2111 11/993 55/132  18/131 19/211 11/152 

1322 15/2114  81/911 11/183  11/152 13/211 41/151 

1322 11/2181  81/914 11/181  51/115 11/218 12/114 

1322 13/2151 11/953 93/182  25/142 18/221 49/111 

1321 11/2922 15/811 53/189  11/141 11/221 18/111 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد  

1321-1321 43/9 81/9 15/1-  11/9 23/9 29/1- 

  [285] :منبع
 

                                                           
  .باشد حمل و نقل، کشاورزی، نیروگاه و تاالیشگاه می خانگی و تجاری، صنعت، ها شامل این بخش -2

 .باشد بخش حمل و نقل، شامل خط لوله نیز می -1



 

 

 

 21فصل 

 ها انتشار آالینده

 
 خالصه آمار

 3،7,3,,،0 (تن) 0931برآورد ميزان انتشار مونوکسيدکربن از مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، سال  :21-1جدول 

 0،300،093 (تن) 0931ميزان کل انتشار مونوکسيدکربن، سال برآورد  

 ,0،770،47 (تن) 0931سوز، سال  اي از وسايل نقليه بنزين برآورد ميزان انتشار مونوکسيدکربن در حمل و نقل جاده :21-3جدول 

 673،094 (تن) 0931گازسوز، سال  اي از خودروهاي نفت برآورد ميزان انتشار مونوکسيدکربن در حمل و نقل جاده 

 0،139,,،0 (تن) 0931برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي نيتروژن از مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، سال  :21-5جدول 

 6،469،469 (تن) 0931برآورد ميزان کل انتشار اکسيدهاي نيتروژن در سال  

 ,,4,9،4 (تن) 0931سوز، سال  اي از وسايل نقليه بنزين جادهبرآورد ميزان انتشار اکسيدهاي نيتروژن در حمل و نقل  :21-6جدول 

 047،,34 (تن) 0931گاز سوز، سال  اي از خودروهاي نفت برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي نيتروژن در حمل و نقل جاده 

 831،,01 (تن) 0931برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي گوگرد از مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، سال  :21-8جدول 

 ,76،,,, (تن) 0931برآورد ميزان کل انتشار اکسيدهاي گوگرد، سال  

 4,8،, (تن) 0931سوز، سال  اي از وسايل نقليه بنزين برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي گوگرد در حمل و نقل جاده :21-9جدول 

 36،8,9 (تن) 0931گاز سوز، سال  نفتاي از خودروهاي  برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي گوگرد در حمل و نقل جاده 

 60,،6,1 (تن) 0931برآورد ميزان انتشار آلدهيدها از مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، سال  :21-22جدول 

 4,7،104 (تن) 0931برآورد ميزان کل انتشار آلدهيدها، سال  

 00،0,0 (تن) 0931سوز، سال  وسايل نقليه بنزيناي از  برآورد ميزان انتشار آلدهيدها در حمل و نقل جاده :21-21جدول 

 699،881 (تن) 0931گاز سوز، سال  اي از خودروهاي نفت برآورد ميزان انتشار آلدهيدها در حمل و نقل جاده 

 919،6,7 (تن) 0931از مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، سال  SPMبرآورد ميزان انتشار  :21-21جدول 

 948،3,0 (تن) 0931، سال  SPMبرآورد ميزان کل انتشار   

 ,,,،,6 (تن) 0931سوز، سال  اي از وسايل نقليه بنزين در حمل و نقل جاده SPMبرآورد ميزان انتشار  :21-25جدول 

 684،690 (تن) 0931سوز، سال  گاز اي از خودروهاي نفت درحمل و نقل جاده SPMبرآورد ميزان انتشار  

 48،490,،0 (تن) 0931هاي نسوخته از مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، سال  برآورد ميزان انتشار هيدروکربن :21-21جدول 

 6,,،6،160 (تن) 0931هاي، سال  برآورد ميزان کل انتشار هيدروکربن 

 4,,،0،711 (تن) 0931سوز، سال  نقليه بنزيناي از وسايل  هاي نسوخته در حمل و نقل جاده برآورد ميزان انتشار هيدروکربن :21-28جدول 

 317،,76 (تن) 0931سوز، سال  گاز اي از خودروهاي نفت هاي نسوخته در حمل و نقل جاده برآورد ميزان انتشار هيدروکربن



 

 مقدمه
بيشترين  0931سال در . پردازد هاي هوا ناشي از مصرف انرژي در کشور مي اين فصل به مقايسه ميزان انتشار انواع آالينده

مربوط به بخش حمل و نقل  SPMهاي نسوخته و  هاي مونوکسيدکربن، اکسيدهاي نيتروژن، هيدروکربن سهم در انتشار آالينده

ها باالترين سهم را در انتشار اکسيدهاي گوگرد و بخش خانگي و تجاري نيز بيشترين سهم را  در همين سال نيروگاه. باشد مي

 .دارا هستندانتشار آلدهيدها در 

طي اين در . دهد درصد را نشان مي 3/6,متوسط رشد ساليانه  0931تا  09,1هاي  انتشار مونوکسيدکربن در کشور در سال

است   هاي خانگي و تجاري، صنعت و نيروگاه علي رغم برخي نوسانات، سير صعودي داشته ها انتشار اين آالينده در بخش سال

از اين سال به بعد، . گردد سير صعودي و تند انتشار اين آالينده مشاهده مي 09,8تا  09,1اما در بخش حمل و نقل از سال 

 . رسيده است 0931تن در سال  3،7,3,,،0به  09,8تن در سال  38,،6،140اي که از  ونهگ ميزان انتشار کاهش يافته به

درصد و طي همين  18/9انتشار اکسيدهاي نيتروژن در بخش حمل و نقل  ساالنهمتوسط رشد  0931تا  09,1هاي  در سال

 . درصد بوده است 08/9ابر هاي انرژي در کشور بر ها متوسط رشد ساليانه انتشار اين آالينده از تمام بخش سال

 6/,3هاي نسوخته در بخش حمل و نقل  هيدروکربن ساالنه، متوسط رشد 0931در بازه زماني يازده ساله منتهي به سال 

، خودروهاي سواري بيشترين سهم را 0931در سال . باشد درصد مي 6/,3هاي انرژي در کشور معادل  درصد و در تمام بخش

در بخش حمل و نقل،  0931تا  09,1هاي  در سال. اند درصد، داشته ,19/7ر انتشار اين آالينده با اي د در حمل و نقل جاده

 . باشند درصد مي 73/9و  9/,7به ترتيب داراي متوسط رشد ساليانه  SPMانتشار آلدهيدها و 

اکسيدهاي گوگرد بيشترين غير از  ها به بخش حمل و نقل در خصوص همه آالينده ،0931شود که در سال  مشاهده مي

اي  اعي را به خود اختصاص داده است ولي بيشترين هزينه اجتماعي در مورد اکسيدهاي گوگرد و گاز گلخانهاجتم هاي هزينه

 .باشد ها مي مربوط به نيروگاه اکسيد کربن دي

ناشي از مصرف ها  آاليندهنتشار سرانه ا ساالنه ، کمترين ميزان متوسط رشد0931در بازه زماني يازده ساله منتهي به سال 

درصد و بيشترين ميزان رشد سرانه مربوط به آلدهيدها با   -44/1انرژي، مربوط به اکسيدهاي گوگرد با متوسط رشد ساليانه 

 .  درصد بوده است 16/9
  



 

 21-2جدول 

 (تن) 2391به تفکيک بخش در كشور، سال  انرژياز مصرف ها  ميزان انتشار آالینده

 SPM (HC) هاي نسوخته هيدروكربن آلدهيدها CO NOX SOX بخش

 919،6,7 48،490,،0 60,،6,1 831،,01 0،139,,،0 3،7,3,,،0 2حمل و نقل

 ,9,،06 04،166 988،780 8،6,9, ,611،61 48،333 خانگی و تجاري

 01،617 07،844 ,83 43,،076 ,083،80 064،, صنعت

 8،0,4 4،848, ,67،,7 63,،,0 41,،038 81،711 كشاورزي

 99،861 099،,9 - 967،,71 071،,64 38,،, نيروگاه

 341 88, - 07،476 18,،03 991 پاالیشگاه

 365،982 1،112،111 681،126 118،111 1،613،613 2،922،239 جمع

      [,08]، [,4] :منبع

 
 

                                                           
 .دباش هاي حاصل از خط لوله نيز مي شامل آالينده بخش حمل و نقل يها آاليندهبرآورد ميزان انتشار  -0

 21-2نمودار 

 2391 سال ،از مصرف انرژي  به تفکيک بخش در كشور ها ندهیآال انتشار
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 21-1 جدول

 (تن) 2391تا  2381سال  ،در كشور به تفکيک بخش انرژياز مصرف انتشار مونوكسيدكربن ميزان برآورد 

 2391 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2381 بخش

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2391-2381 

2حمل و نقل
 0،978،001 0،74,،488 0،414،889 0،,64،39, 0،,3,،043 6،140،,38 0،,86،440 0،394،3,1 0،,43،90, 0،,11،983 0،,,3،7,3 ,7/6 

 9/6, 48،333 ,3,،49 49،390 40،1,0 ,83،08 0,8،,8 ,88،14 84،068 87،613 89،869 81،799 خانگی و تجاري

 9/,, 064،, 776،, 964،, 931،, 4،473 4،1,1 ,,,،8 04,،8 69,،8 8،977 7،308 صنعت

 70/1 81،711 1,3،,8 83،704 ,,9،,8 10,،87 87،301 73،978 ,8,،,7 480،,7 78،978 ,94،,7 كشاورزي

 94/00 38,،, 64,،8 8،994 7،333 7,,،7 ,,7،4 9،773 9،139 6،819 ,6،44 6،483 نيروگاه

 -1/,0 991 984 900 ,90 ,94 ,97 919 909 910 717 994 پاالیشگاه

 3/6, 2،922،239 2،935،961 1،115،631 1،169،211 2،918،122 1،285،985 1،122،111 2،811،113 2،121،911 2،515،939 2،152،812 جمع

      [,08]، [,4] :منبع

                                                           
 .دباش از خط لوله نيز مي آالينده انتشار اين شامل بخش حمل و نقل برآورد ميزان انتشار مونوکسيد کربن -0

 



 

21-3جدول   

 (تن) 2391تا  2381حمل و نقل كشور، سال  هاي برآورد ميزان انتشار مونوكسيد كربن از مصرف انرژي به تفکيک بخش

 
  

                                                           
مقدور نبوده است چرا  09,9و  09,1هاي  گاز در سال گاز بخش خط لوله به دليل عدم دسترسي به مقدار نفت از نفت مونوکسيد کربنميزان انتشار  -0

 . گاز و نفت سفيد به شكل تجمعي ارائه گرديده است که در اين دو سال ميزان مصرف نفت

 2385 2381 2383 2381 2382 2381 نوع سوخت حمل و نقل  بخش

 دریایی

 700،, 69,،06 01،7,7 01،001 01،734 ,01،44 نفت کوره

 - - - - - - گاز نفت

 6،443 - - - - 0،136 بنزين

 01،1,1 69,،06 01،7,7 01،001 01،734 83,،00 جمع دريايي

 ,7،16 9،884 9،697 9،609 ,,6،3 1,,،6 گاز نفت ریلی

 2خط لوله

 607 694 -  0,0 960 -  گاز نفت

 606 ,64 038 0,6 0,3 037 گاز طبيعي

 764 819 038 987 811 037 جمع خط لوله

 78،449 93،186 ,1,،98 ,98،68 94،876 93،313 هاي هوايي سوخت هوایی

 اي جاده

 603،903 7,7،,60 68,،618 7,0،,03 034،639 0,9،397 گاز نفت

 43,،,,,،0 0،403،401 ,41،,0،74 0،988،087 0،604،3,6 83,،0،010 بنزين

 ,,6 ,08 78 9 9 6 گاز طبيعي

LPG 7،8,7 7،,46 7،330 9،,73 9،1,7 9،697 

 6،110،833 70،998,،0 664،,,0،4 403،,0،88 071،,0،70 ,,0،631،9 اي جمع جاده

 1،162،195 2،891،269 2،116،938 2،616،553 2،168،655 2،315،221  جمع كل



 

 21-3ادامه جدول 

       [,08]، [,4] :منبع

 

 

                                                           
 .محاسبه شده است 0931تا  09,4سال متوسط رشد ساالنه از  -0

 . محاسبه شده است 0931تا  09,0متوسط رشد ساالنه از سال  -6

 . محاسبه شده است 0931تا  09,7متوسط رشد ساالنه از سال  -9

  بخش
 حمل و نقل 

 2391 2389 2388 2381 2386 نوع سوخت

متوسط رشد 
 (درصد) ساالنه
2391-2381 

 دریایی

 -44/9 ,97،, ,,6 6،433 09،416 07،844 نفت کوره

 30/080 ,00،49 3،719 01،974 987،, ,4،77 گاز نفت

 69/,, 3،661 908،, ,9،80 ,6،87 6،300 بنزين

 07/3 618،,6 ,04،33 04،849 67،819 69،367 جمع دريايي

 47/7 7،861 7،870 7،918 7،649 ,7،16 گاز نفت ریلی

 خط لوله

 6 -4/07, 4, 060 099 ,68 081 گاز نفت

 36/0 697 683 ,61 606 669 گاز طبيعي

 0/7, 901 9,1 970 743 9,9 جمع خط لوله

 47/6 7,,،80 88،784 48,،89 64,،74 74،994 هاي هوايي سوخت هوایی

 اي جاده

 9/,1 673،094 677،304 691،848 ,693،44 666،068 گاز نفت

 6/6, ,0،770،47 ,0،7,6،60 ,0،883،03 31,،,0،40 0،880،303 بنزين

 63/449 9،913 ,6،39 67,،0 3,4 880 گاز طبيعي

LPG 9،714 6،7,8 6،484 6،309 8,, ,1/0,- 

 4/6, 0،437،4,6 66،3,7,،0 37،676,،0 41،303,،0 110،,,,،0 اي جمع جاده

 81/1 2،119،189 2،811،359 2،869،321 2،936،981 2،851،662  جمع كل



 

 

 21-1جدول 

 (تن) 2391تا  2381سال  ،كشور اي حمل و نقل جادهدر  2مونوكسيد كربن انتشار ميزان برآورد

 سال
  نفت گاز  بنزین

CNG LPG 
  جمع كشنده ونيكام ونتيكام اتوبوس بوس ینيم  جمع 1سایر کلتيس موتور وانت يسوار

2381 406،317 786،7,, 94،74, - 0،010،,83  0,،87, 09،894 4،,4, 31،9,7 87،413 0,9،397  6 7،8,7 

2382 4,8،,41 7,9،947 8,،,8, - 0،604،3,6  03،088 07،0,4 ,،86, 38،700 41،107 034،639  9 7،,46 

2381 ,,8،484 736،88, ,4،370 - 0،988،087  0,،333 07،0,, ,،641 34،660 83،,19 03,،7,0  7 7،330 

2383 ,40،649 7,4،414 003،,93 - 0،74,،41,  0,،419 09،768 3،010 34،08, 43،89, 618،,68  77 9،,73 

2381 349،740 807،108 076،097 - 0،403،401  0,،1,8 06،971 01،044 38،,34 ,9،134 60,،7,7  084 9،1,7 

2385 0،143،33, 873،,09 08,،38, - 0،,,,،,43  08،8,, 00،701 01،39, 39،933 ,,،33, 603،903  6,, 9،697 

2386 399،,04 7,7،0,, 077،164 - 0،880،303  07،839 00،,8, 00،,,9 37،9,7 ,3،71, 666،068  880 9،714 

2381 3,7،43, 7,3،,87 079،671 - 0،40,،,31  07،,69 06،979 09،6,7 010،84, 3,،,40 693،44,  3,4 6،7,8 

2388 346،31, 74,،300 06,،9,3 - 0،883،03,  09،961 00،840 09،919 3,،300 39،7,1 691،848  0،,67 6،484 

2389 ,,8،87, 766،,80 046،730 0،96, 0،7,6،60,  09،087 00،,93 09،87, 018،330 011،9,8 677،304  6،39, 6،309 

2391 ,,7،383 93,،860 08,،933 ,43 0،770،47,  06،866 00،116 07،8,4 01,،40, 016،70, 673،094  9،913 8,, 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2391-2381 ,7/9  63/0-  ,6/08  - ,6/6    ,8/9-  18/6-  ,6/,  ,4/0  73/4  1,/9    63/443  ,1/0,-  

      [,08] :منبع

                                                           
 .نگرديده است نقليه بوده و مدل وسايل نقليه در آن لحاظمصرفي و نوع وسيله  اساس ميزان و نوع سوخت بر  انتشار آاليندهميزان  -0

 .برآورد شده است ،سوز هاي بنزين بوس ها و ميني ها، اتوبوس اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به کاميون مقدار ارائه شده بر -6

 .محاسبه شده است 0931تا  09,7متوسط رشد ساالنه از سال  -9



 

 21-5 جدول

 (تن) 2391تا  2381سال  ،در كشور به تفکيک بخش انرژياز مصرف  انتشار اكسيدهاي نيتروژن ميزانبرآورد 

 2391 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2381 بخش

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2391-2381 

2حمل و نقل
 0،903،914 0،761،781 0،7,,،799 0،8,8،83, 0،,00،169 0،,,6،907 0،,99،949 0،,9,،679 0،,94،71, 0،,93،,93 0،,,0،139 18/9 

 3/6, ,611،61 184،,03 018،,03 77,،0,3 ,0,8،34 6,,،0,0 ,0,0،69 0,1،019 ,,047،6 040،6,1 081،410 خانگی و تجاري

 19/7 ,083،80 047،8,3 040،1,9 040،404 077،974 090،6,6 786،,06 067،778 ,,068،0 069،,00 784،,01 صنعت

 70/1 41,،038 10,،668 37,،691 ,8,،664 606،340 609،9,4 ,8,،030 0,8،3,3 0,3،141 0,4،609 349،,,0 كشاورزي

 37/4 071،,64 677،447 88,،697 663،107 618،499 ,034،10 91,،0,6 046،186 ,076،41 070،016 094،8,8 نيروگاه

 -16/0 18,،03 61،999 ,61،91 60،8,7 68,،60 60،679 334،,0 36,،03 03،4,1 98,،60 ,60،39 پاالیشگاه

 08/9 1،613،613 1،591،281 1،581،512 1،666،118 1،511،196 1،526،111 1،391،196 1،131،931 1،219،135 1،138،113 2،913،839 جمع

      [,08]، [,4] :منبع

 

                                                           
 .دباش از خط لوله نيز مي آالينده انتشار اين شامل بخش حمل و نقل برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي نيتروژن -0

 



 

21 –6 جدول  

 (تن) 2391تا  2381سال  ،حمل و نقل كشور هاي برآورد ميزان انتشار اكسيدهاي نيتروژن از مصرف انرژي به تفکيک بخش

 بخش 

 حمل و نقل
 2385 2381 2383 2381 2382 2381 نوع سوخت

 دریایی

 99،411 4,9،,8 ,,7،,7 94,،78 8,7،,7 940،,7 نفت کوره

 - - - - - - گاز نفت

 0،644 - - - - ,80 بنزين

 44,،97 4,9،,8 ,,7،,7 94,،78 8,7،,7 3,,،,7 جمع دريايي

 08،473 ,0,،09 06،843 06،7,4 00،8,1 00،087 گاز نفت ریلی

 96, 304 -  444 0،673 -  گاز نفت 2خط لوله

 68،001 60،7,8 03،430 ,,03،9 61،138 60،374 هاي هوايي سوخت هوایی

 اي جاده

 86،637, ,73،17, 89,،33, 931،,4, 00,،46, 6,,،07, گاز نفت

 79،846, 1,9،,4, ,438،33 ,476،44 070،,,8 866،878 بنزين

 ,8,،0،438 090،,0،40 80,،0،738 ,0،701،18 0،993،386 ,96،,0،69 اي جمع جاده

 2،111،321 2،122،113 2،515،598 2،188،133 2،111،151 2،329،316  جمع كل

 

21 –6ادامه جدول   

 بخش 

 حمل و نقل
 2391 2389 2388 2381 2386 نوع سوخت

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2391-2381 

 دریایی

 -44/9 99،913 0،646 06،694 40،448 44،198 کورهنفت 

 30/086 ,78،66 94،876 71،618 96،747 68،188 گاز نفت

 69/,, 7،9,6 9،743 ,0،44 ,0،61 0،9,0 بنزين

 79/8 ,6،31, 70،6,7 87،013 ,38،99 36،7,0 جمع دريايي

 47/7 847،,0 ,47،,0 90,،04 04،848 08،473 گاز نفت ریلی

 9-4/07, 639 7,6 ,80 333 8,9 گاز نفت خط لوله

 47/6 7,4،,6 91،734 63،460 81,،68 68،7,0 هاي هوايي سوخت هوایی

 اي جاده

 9/,1 047،,34 44,،380 38،338, 390،9,6 49،033, گاز نفت

 6/6, ,,4,9،4 0,7،,43 93،799, 661،,4, 98،3,0, بنزين

 39/6 80,،0،480 0،473،381 ,0،498،76 836،,0،43 0،833،0,1 اي جمع جاده

 15/3 2،182،193 2،139،839 2،136،111 2،831،113 2،133،363  جمع كل

      [,08]، [,4] :منبع

                                                           
مقدور نبوده است  09,9و  09,1هاي  گاز در سال گاز بخش خط لوله به دليل عدم دسترسي به مقدار نفت از نفت اکسيدهاي نيتروژن انتشار ميزان -0

 .گاز و نفت سفيد به شكل تجمعي ارائه گرديده است چرا که در اين دو سال ميزان مصرف نفت

 .محاسبه شده است 0931تا  09,4سال متوسط رشد ساالنه از  -6

 .محاسبه شده است 0931تا  09,0سال از  متوسط رشد ساالنه -9



 

 

 21-1جدول 

  (تن) 2391تا  2381اي كشور، سال  در حمل و نقل جاده 2انتشار اكسيدهاي نيتروژن برآورد ميزان

 سال
  نفت گاز  بنزین

  جمع كشنده ونيكام ونتيكام اتوبوس بوس ینيم  جمع 1سایر کلتيس موتور وانت يسوار

2381 631،449 607،8,, 0,،637 - 866،878  ,6،1,4 86،410 64،430 980،610 606،607 ,07،,,6  

2382 968،608 667،7,, 6,،79, - 8,,،070  ,7،79, 88،063 63،680 9,1،,,8 699،603 ,46،,00  

2381 94,،,7, 699،831 70،690 - 476،44,  ,9،,99 88،094 96،133 9,9،366 696،933 ,4,،931  

2383 71,،778 691،,4, 84،,,8 - 438،33,  4,،718 86،0,0 98،94, 9,9،4,, 6,1،696 ,33،,89  

2381 784،300 679،,44 4,،718 - ,4,،1,9  44،937 7,،384 93،818 9,6،6,9 966،303 ,73،17,  

2385 81,،794 641،,79 ,8،9,7 - ,79،846  41،899 77،993 76،810 946،388 970،344 ,86،637  

2386 776،,18 667،,,7 4,،919 - ,98،3,0  84،,1, 74،1,, 74،0,1 944،,,4 97,،77, ,49،033  

2381 744،3,6 696،91, 4,،391 - ,4,،661  8,،607 7,،344 80،8,4 937،43, 9,3،313 390،9,6  

2388 784،47, 666،9,4 41،71, - ,93،799  80،,49 77،36, 80،43, 9,7،9,4 949،690 ,38،338  

2389 703،346 611،899 ,,،141 491 43,،0,7  80،00, 74،114 86،478 700،,30 931،01, 380،,44  

2391 703،4,9 0,,،861 ,8،003 948 4,9،4,,  7,،449 76،,87 84،478 766،010 93,،119 34,،047  

  (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2391-2381 ,7/9  63/0-  ,6/08  - ,6/6    ,8/9-  18/6-  ,6/,  ,4/0  73/4  1,/9    

       [,08] :منبع

                                                           
 .لحاظ نگرديده است در آنمدل وسايل نقليه   مصرفي بوده و اساس ميزان و نوع سوخت بر  انتشار آالينده -0

 .برآورد شده است ،سوز هاي بنزين بوس ها و ميني ها، اتوبوس اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به کاميون مقدار ارائه شده بر -6



 

21-8 جدول  

 (تن) 2391تا  2381سال  ،در كشوربه تفکيک بخش  انرژياز مصرف  اكسيدهاي گوگردانتشار  ميزانبرآورد 

 2391 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2381 بخش

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2391-2381 

2حمل و نقل
 ,,،108 ,6،9,6 ,9،476 ,,،9,0 39،6,8 37،,38 34،349 017،,67 010،,,9 014،7,, 01,،831 81/9 

 -91/7 8،6,9, 46,،013 003،671 090،808 898،,09 094،4,6 6,,،094 068،444 091،9,0 098،946 096،6,8 خانگی و تجاري

  -83/7 43,،076 907،,60 693،047 067،,,6 676،196 668،496 691،106 448،,66 678،136 699،9,6 ,44،,66 صنعت

 70/1 63,،,0 60،8,9 66،1,1 60،437 61،948 61،714 ,99،,0 8,,،,0 1,3،,0 80,،04 3,7،,0 كشاورزي

 43/4 967،,71 633،4,8 ,907،79 639،716 4,6،,,6 687،1,0 ,614،36 0,4،349 ,,083،0 68,،,03 1,,،609 نيروگاه

 -80/01 07،476 09،076 ,04،66 04،071 7,,،66 69،904 4,,،07 09،373 03،380 68،790 ,77،79 پاالیشگاه

 1/,, 118،111 168،163 823،112 815،599 199،162 155،121 111،119 661،119 656،333 691،113 121،251 جمع

      [,08]، [,4] :منبع

 

                                                           
 .دباش از خط لوله نيز مي آالينده انتشار اين شامل بخش حمل و نقل برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي گوگرد -0

 



 

 21 – 9 جدول

 (تن) 2391تا  2381سال  ،حمل و نقل كشور هاي برآورد ميزان انتشار اكسيدهاي گوگرد از مصرف انرژي به تفکيک بخش

 بخش

 حمل و نقل 
 2385 2381 2383 2381 2382 2381 نوع سوخت

 دریایی

 - - - - - - گاز نفت

 04 - - - - , بنزين

 04 - - - - , جمع دريايي

 0،734 0،960 0،616 0،037 0،014 ,0،14 گاز نفت ریلی

 1, ,,  - 47 003 -  گاز نفت 2خط لوله

 ,0،13 ,39 41, ,7, ,,, ,38 هاي هوايي سوخت هوایی

 اي جاده

 0،816, 0،036, ,,4،7, 9،9,9, 6،378, 989،,4 گاز نفت

 17,،01 74,،3 96,،, 088،, 969،, 4،490 بنزين

 36،614 ,31،39 8،903, ,0،89, 1،643, 7،3,9, اي جمع جاده

 91،895 93،185 81،382 83،611 81،311 11،125  جمع كل

 

21 – 9ادامه جدول   

 بخش

 حمل و نقل 
 2391 2389 2388 2381 2386 نوع سوخت

 ساالنهمتوسط رشد 

 (درصد)

2391-2381 

 دریایی

 30/086 7،968 9،737 78,،9 9،017 6،934 گاز نفت

 69/,, 88 77 60 08 ,0 بنزين

 41/30 7،9,1 ,9،89 44,،9 9،061 6،709 جمع دريايي

 47/7 0،4,1 ,,0،4 0،411 0،8,7 0،734 گاز نفت ریلی

 9-84/04 ,6 78 73 34 84 گاز نفت خط لوله

 47/6 0،677 0،996 0،637 0،068 0،009 هاي هوايي سوخت هوایی

 اي جاده

 9/,1 36،8,9 30،108 8،4,0, 3،147, 6،878, گاز نفت

 6/6, 4,8،, 83,،, 3،9,9 98,،3 3،993 بنزين

 18/9 ,010،68 7,,،33 38،147 11,،,3 7,,،30 اي جمع جاده

 51/3 218،591 216،111 212،813 211،111 96،963  جمع كل
     [,08]، [,4] :منبع

                                                           
مقدور نبوده است  09,9و  09,1هاي  گاز در سال بخش خط لوله به دليل عدم دسترسي به مقدار نفت گاز از نفت اکسيدهاي گوگردميزان انتشار  - 

 .گاز و نفت سفيد به شكل تجمعي ارائه گرديده است رف نفتچرا که در اين دو سال ميزان مص

 .محاسبه شده است 0931تا  09,4سال متوسط رشد ساالنه از  -6

 .محاسبه شده است 0931تا  09,0متوسط رشد ساالنه از سال  -9



 

 21-21جدول 

  (تن) 2391تا  2381اي كشور، سال  در حمل و نقل جاده 2 انتشار اكسيدهاي گوگرد برآورد ميزان

 سال
  نفت گاز  بنزین

  جمع كشنده ونيكام ونتيكام اتوبوس بوس ینيم  جمع 1سایر کلتيس موتور وانت يسوار

2381 9،4,, 6،,69 603 - 4،490  4،,36 8،191 6،886 99،8,7 61،639 4,،989  

2382 7،06, 6،,73 97, - ,،969  ,،00, 8،6,6 6،,3, 98،784 66،916 ,6،378  

2381 7،44, 6،347 869 - ,،088  ,،141 8،6,6 9،1,1 98،,8, 66،667 ,9،9,9  

2383 8،0,9 6،36, ,60 - ,،,96  4،870 7،3,3 9،9,6 98،,97 68،,70 ,4،7,,  

2381 8،,3, 9،139 ,88 - 3،,74  4،973 7،8,4 9،,,, 98،833 91،,,1 ,0،036  

2385 4،793 9،913 38, - 01،,17  8،,,3 7،671 7،147 97،,1, 96،,10 ,0،816  

2386 8،403 6،,89 ,4, - 3،993  8،769 7،714 7،704 98،1,8 99،668 ,6،878  

2381 8،364 6،37, ,46 - 3،,98  8،7,0 7،8,, 7،399 9,،,77 94،991 ,3،147  

2388 8،,37 6،,66 ,4, - 3،9,9  7،381 7،634 7،377 94،,8, 97،,98 ,8،4,0  

2389 8،963 6،878 3,, , ,،,83  7،,,, 7،933 8،197 93،9,, 9,،918 30،108  

2391 8،968 6،936 389 8 ,،4,8  7،489 7،1,, 8،70, 71،947 9,،141 36،8,9  

  (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2391-2381 ,7/9  63/0-  ,6/08  - ,6/6    ,8/9-  18/6-  ,6/,  ,4/0  73/4  1,/9    

      [,08] :منبع   
  

                                                           
 .است در آن لحاظ نگرديده و مدل وسايل نقليهبوده  مصرفي اساس ميزان و نوع سوخت بر  انتشار آالينده -0

 .برآورد شده است ،سوز هاي بنزين بوس ها و ميني ها، اتوبوس کاميون اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به مقدار ارائه شده بر -6



 

 

 21-22 جدول

 (تن) 2391تا  2381سال  ،كشور در به تفکيک بخش انرژياز مصرف  هاانتشار آلدهيد ميزانبرآورد 

 2391 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2381 بخش

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2391-2381 

2حمل و نقل
 033،468 600،081 606،,30 660،4,7 694،89, 670،470 67,،,43 64,،164 649،486 6,4،767 6,1،,60 7,/9 

 79/4 988،780 999،468 998،646 908،981 966،861 71,،633 6,1،398 688،690 694،4,4 604،983 ,,031،8 خانگی و تجاري

 19/1 ,83 89, 10, 44, 91, 8,, 13, 838 4,9 ,46 838 صنعت

 70/1 ,67،,7 87،774 88،433 68,،87 80،9,9 80،7,8 ,74،68 47,،77 ,78،41 ,76،81 78،976 كشاورزي

 41/7 681،126 665،118 655،121 638،961 613،191 593،112 551،111 511،361 195،861 111،611 136،219 جمع

      [,08]، [,4] :منبع

 

 

  

                                                           
 .دباش از خط لوله نيز مي آالينده انتشار اين شامل بخش حمل و نقل برآورد ميزان انتشار آلدهيد -0



 

 
21 –21 جدول  

 (تن) 2391تا  2381سال  ،حمل و نقل كشور هاي برآورد ميزان انتشار آلدهيدها از مصرف انرژي به تفکيک بخش

 بخش

 حمل و نقل 
 2391 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2381 نوع سوخت

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2391-2381 

 دریایی

 30/080 01،301 08,،, 3،433 90,،, 4،177 - - - - - - گاز نفت

 69/,, 0, ,8 ,6 61 69 60 - - - - , بنزين

 1/017, 01،3,6 6,,،, 64,،3 80,،, ,4،14 60 - - - - , جمع دريايي

 47/7 ,7،69 ,7،68 7،194 9،334 8,,،9 8,,،9 9،999 9،196 9،106 30,،6 6،430 گاز نفت ریلی

 9 -4/07, 0, 007 068 670 070 610 660 -  040 910 - گاز  نفت 1خط لوله

 47/6 01,،61 66،0,3 60،876 ,6,،,0 890،,0 646،,0 ,08،40 07،960 07،011 07،408 08،340 هاي هوايي سوخت ییهوا

 اي جاده

 9/,1 699،881 663،838 604،070 667،4,8 691،,61 618،833 04,،617 036،373 ,0,8،00 0,7،109 ,0,6،76 گاز نفت

 6/6, 00،0,0 ,00،71 06،1,6 06،894 06،168 9,,،09 06،881 00،9,6 01،810 3،791 ,89،, بنزين

 14/9 60,،677 670،119 669،,66 600،,69 661،688 603،9,6 944،,60 617،960 ,038،40 039،779 0,1،348 اي جمع جاده

 11/3 181،112 116،111 163،651 168،116 118،169 112،612 136،538 112،611 121،892 122،251 299،615  جمع كل

       [,08]، [,4] :منبع

                                                           
 .محاسبه شده است 0931تا  09,4سال متوسط رشد ساالنه از  -0

 .گاز و نفت سفيد به شكل تجمعي ارائه گرديده است مقدور نبوده است چرا که در اين دو سال ميزان مصرف نفت 09,9و  09,1هاي  گاز در سال گاز بخش خط لوله به دليل عدم دسترسي به مقدار نفت ميزان انتشار آلدهيد از نفت -6

 .محاسبه شده است 0931تا  09,0سال متوسط رشد ساالنه از  -9



 

 

 21-23 جدول

  (تن) 2391تا  2381 سال ،اي كشور حمل و نقل جادهدر  2هاآلدهيدانتشار  برآورد ميزان

 سال
  نفت گاز  بنزین

  جمع كشنده ونيكام ونتيكام اتوبوس بوس ینيم  جمع 1سایر کلتيس موتور وانت يسوار

2381 7،,73 9،814 6,9 - ,،89,  0,،9,, 06،4,3 4،793 ,7،,61 80،036 0,6،76,  

2382 8،907 9،44, 77, - 3،791  0,،38, 09،633 ,،184 ,3،776 84،683 0,7،109  

2381 4،101 9،,0, 4,7 - 01،810  0,،,00 09،911 ,،,79 31،610 84،146 0,8،00,  

2383 4،4,7 9،,,0 36, - 00،9,6  04،810 06،8,8 ,،896 31،079 48،0,, 036،373  

2381 ,،744 9،3,9 0،010 - 06،881  04،104 00،84, 3،891 ,3،,19 ,,،,3, 617،,04  

2385 ,،630 7،641 0،696 - 09،,,9  07،416 01،434 01،689 ,,،884 ,6،739 618،833  

2386 ,،698 9،4,7 0،004 - 06،168  09،4,1 00،008 00،071 ,,،7,1 ,9،,08 61,،691  

2381 ,،491 9،,34 0،001 - 06،894  09،,16 00،8,0 06،777 38،609 30،478 667،4,8  

2388 ,،740 9،499 3,, - 06،1,6  06،7,, 01،,9, 06،7,0 36،,69 ,,،466 604،070  

2389 4،,46 9،6,, 0،683 01 00،71,  06،990 00،13, 06،,11 33،941 37،014 663،838  

2391 4،,8, 9،1,1 0،66, 4 00،0,0  00،,93 01،909 09،447 010،,69 34،101 699،881  

  (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2391-2381 ,7/9  63/0-  ,6/08  - ,6/6    ,8/9-  18/6-  ,6/,  ,4/0  73/4  1,/9   

      [,08] :منبع       
 

                                                           
 .در آن لحاظ نگرديده است مدل وسايل نقليهبوده و  مصرفي بر اساس ميزان و نوع سوخت  انتشار آالينده -0

 .برآورد شده است ،سوز هاي بنزين بوس ها و ميني ها، اتوبوس اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به کاميون بر مقدار ارائه شده -6



 

 

 21-21 جدول

  (تن) 2391تا  2381سال  ،كشور به تفکيک بخش در انرژياز مصرف   SPMانتشار  ميزانبرآورد 

 2391 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2381 بخش

 متوسط رشد

 (درصد) ساالنه 

2391-2381 

2حمل و نقل
 608،608 691،84, 697،416 678،914 646،167 644،,89 6,0،4,6 639،946 6,7،3,4 63,،9,0 919،6,7 73/9 

 -7/,8 ,9,،06 ,07،07 04،731 7,3،,0 ,37،,0 60,،,0 131،,0 44,،,0 03،909 61،740 ,61،80 خانگی و تجاري

 14/1 01،617 06747 09،114 07،198 0,,،06 31,،00 00،768 00،640 00،700 01،443 01،070 صنعت

 70/1 8،0,4 8،348 4،016 8،334 ,8،46 8،471 ,8،14 7،308 ,7،33 ,7،48 ,7،34 كشاورزي

 41/01 99،861 ,69،16 66،148 61،683 84,،03 03،116 ,09،88 00،303 3،741 00،888 06،697 نيروگاه

 -34/4 341 0116 370 311 ,0،96 0،6,3 308 6,, 0،180 0،884 0،3,7 پاالیشگاه

 18/3 365،982 353،988 313،591 351،112 319،111 311،195 322،119 193،219 181،831 119،165 165،151 جمع

      [,08]، [,4] :منبع

 

 

 

                                                           
 .دباش از خط لوله نيز مي آالينده انتشار اين شامل بخش حمل و نقل SPMبرآورد ميزان انتشار  -0

 



 

  21-25 جدول

 (تن) 2391تا  2381سال  ،حمل و نقل كشور هاي مصرف انرژي به تفکيک بخشاز  SPMبرآورد ميزان انتشار 

 بخش

 حمل و نقل

نوع 

 سوخت
2381 2382 2381 2383 2381 2385 2386 2381 2388 2389 2391 

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2389-2381 

 دریایی

 30/080 00،3,1 3،4,0 01،471 836،, 4،490 - - - - - - گاز نفت

 69/,, 0,8 ,07 1, 80 ,8 89 - - - - 66 بنزين

جمع 

 دريايي
66 - - - - 89 4،4,3 ,،479 01،,00 3،,0, 06،087 07/,, 

 47/7 ,7،47 7،4,1 ,7،76 7،9,7 7،076 7،076 ,9،48 ,9،96 9،918 9،146 6،386 گاز نفت ریلی

 9 -4/07, ,, 068 ,09 647 087 661 676 - 0,4 991 - گاز نفت 1خط لوله

 هوایی
هاي  سوخت

 هوايي
33, 309 ,,0 ,38 3,4 0،070 0،08, 0،0,1 0،974 0،9,4 0،637 

47/6 

 

 اي جاده

 9/,1 684،690 30,،680 090،,69 674،737 780،,66 668،848 14,،667 600،4,4 619،138 9,,،610 0,3،0,6 گاز نفت

 6/6, ,,,،,6 63،731 90،699 96،714 ,,90،1 98،490 96،779 ,63،93 074،,6 ,,67،9 66،1,6 بنزين

جمع 

 اي جاده
600،679 664،640 691،671 670،1,7 68,،073 640،034 683،89, 6,,،311 64,،947 6,0،9,6 6,8،013 17/9 

 19/3 313،181 191،382 181،986 193،361 112،681 166،153 161،111 115،316 131،611 131،561 125،125  جمع كل

      [,08]، [,4] :منبع
                                                           

 .محاسبه شده است 0931تا  09,4سال متوسط رشد ساالنه از  -0

 .گاز و نفت سفيد به شكل تجمعي ارائه گرديده است مقدور نبوده است چرا که در اين دو سال ميزان مصرف نفت 09,9و  09,1هاي  گاز در سال گاز بخش خط لوله به دليل عدم دسترسي به مقدار نفت از نفت SPMميزان انتشار  -6

 .محاسبه شده است 0931تا  09,0سال متوسط رشد ساالنه از  -9



 

 21-26جدول 

  (تن) 2391تا  2381سال  ،كشور اي حمل و نقل جادهدر  SPM 2انتشار  ميزان برآورد

 سال
  نفت گاز  بنزین

  جمع كشنده ونيكام ونتيكام اتوبوس بوس ینيم  جمع 1سایر کلتيس موتور وانت يسوار

2381 06،6,, 3،147 ,91 - 66،1,6  03،1,8 09،360 ,،147 36،37, 84،047 0,3،0,6  

2382 09،,9, 3،7,6 0،083 - 67،9,,  03،,11 07،831 ,،,70 3,،06, 40،,69 610،,,9  

2381 08،89, 3،,4, 0،,76 - 6,،074  03،871 07،836 ,،738 3,،340 40،814 619،138  

2383 0,،686 3،,7, 6،933 - 63،93,  0,،017 09،,1, 3،941 3,،,34 ,0،803 600،4,4  

2381 03،633 01،634 6،,7, - 96،779  0,،8,6 06،436 01،788 3,،867 ,8،749 667،,14  

2385 60،799 00،109 9،0,7 - 98،490  04،161 00،,98 00،67, 34،18, 31،817 668،848  

2386 0,،,17 3،73, 6،,,8 - 90،1,,  08،11, 06،037 06،666 3,،1,6 30،387 66,،780  

2381 03،,68 3،,06 6،,43 - 96،714  08،076 06،438 09،489 017،783 011،878 674،737  

2388 03،6,, 3،939 6،886 - 90،699  09،433 00،,31 09،4,6 010،,6, 34،090 69,،090  

2389 0,،,93 ,،7,1 9،688 6, 63،731  09،863 06،0,4 09،399 013،113 019،677 680،,30  

2391 0,،,6, ,،349 9،0,9 08 6,،,,,  06،,,3 00،908 07،330 000،,06 018،997 684،690  

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2391-2381 ,7/9  63/0-  ,6/08  - ,6/6    ,8/9-  18/6-  ,6/,  ,4/0  73/4  1,/9   

      [,08] :منبع          

  

                                                           
 .در آن لحاظ نگرديده است مدل وسايل نقليهبوده و  مصرفي بر اساس ميزان و نوع سوخت  انتشار آالينده -0

 .برآورد شده است ،سوز هاي بنزين بوس ها و ميني ها، اتوبوس اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به کاميون مقدار ارائه شده بر -6



 

 

 21-21 جدول

 (تن) 2391تا  2319سال  ،كشور به تفکيک بخش در انرژياز مصرف هاي نسوخته  انتشار هيدروكربن ميزانبرآورد 

 2391 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2381 بخش

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2391-2381 

2حمل و نقل
 0،936،400 0،868،9,0 0،440،,0, 0،,,8،0,9 0،388،8,4 6،008،178 0،301،46, 6،11,،6,, 0،393،390 0،,,6،804 0،,48،490 3,/6 

 6/6, 04،166 04،008 04،391 8,,،04 4,0،,0 04،896 08،736 07،948 ,7,،09 ,,09،6 06،673 خانگی و تجاري

 00/6 07،844 04،173 04،1,3 17,،04 78,،07 09،743 09،719 09،147 09،768 06،477 66,،00 صنعت

 70/1 4،848, 87,،33 016،181 011،648 37،067 37،900 86,،7, ,6،03, 9،841, 6,,،,, 9،1,8, كشاورزي

 ,14/0 099،,9 67،839 ,61،34 87,،,0 03،686 03،466 00،4,4 69,،3 ,0,،4 31,،, 36,،, نيروگاه

 04/01 88, 0،137 449 8,9 301 1,, ,9, 78, 888 ,,0،0 968 پاالیشگاه

 6/,3 1،112،111 1،111،212 1،196،612 1،262،168 1،151،331 1،159،159 1،182،616 2،915،318 2،181،111 2،638،211 2،511،911 جمع

       [,08]، [,4] :منبع

 
 

                                                           
 .دباش از خط لوله نيز مي آالينده انتشار اين لشام بخش حمل و نقل هاي نسوخته برآورد ميزان انتشار هيدروکربن -0



 

  21-28 جدول

  ،حمل و نقل كشور هاي هاي نسوخته از مصرف انرژي به تفکيک بخش برآورد ميزان انتشار هيدروكربن

 (تن) 2391تا  2381سال 

 بخش

 حمل و نقل 
 2385 2381 2383 2381 2382 2381 نوع سوخت

 دریایی

 - - - - - - گاز نفت

 6،839 - - - - 0،140 بنزين

 6،839 - - - - 0،140 جمع دريايي

 ,4،30 ,4،01 8،888 8،803 8،007 7،391 گاز نفت ریلی

 ,94 718 -  637 886 - گاز نفت 2خط لوله

 اي جاده

 9,4،439 ,9,8،68 989،808 ,993،04 077،,99 908،304 گاز نفت

 7,7،,6,،0 04,،0،8,9 0،764،006 ,9,،0،904 0،0,6،8,6 17,،0،1,1 بنزين

 ,6،018،04 0،373،1,7 ,3،46,,،0 0،484،117 04,،0،803 0،9,4،461 اي جمع جاده

 1،225،115 2،955،586 2،185،283 2،662،821 2،515،382 2،391،622  جمع كل

 

  21-28ادامه جدول 

 بخش

 حمل و نقل 
 2391 2389 2388 2381 2386 نوع سوخت

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2391-2381 

 دریایی

 30/086 03،3,3 04،080 1,,،,0 ,07،97 00،1,7 گاز نفت

 69/,, 383،, ,01،, 9،703 6،7,8 63,،6 بنزين

 03/93 ,37،,6 69،683 ,,60،0 67,،04 09،319 جمع دريايي

 47/7 49,،, 33,،, 938،, 960،, ,4،30 گاز نفت ریلی

 9-4/07, 091 613 ,66 770 ,68 گاز نفت خط لوله

 اي جاده

 9/,1 317،,76 ,761،48 ,934،11 700،479 9,0،806 گاز نفت

 6/6, 4,,،0،711 0،791،836 0،808،006 ,0،8,6،17 193،,0،81 بنزين

 0/6, 31,،,6,،0 80،673,،0 0،300،003 0،3,9،430 3،880,,،0 اي جمع جاده

 91/1 2،865،632 2،881،526 2،939،932 1،118،111 2،921،618  جمع كل

     [,08]، [,4] :منبع

                                                           
مقدور نبوده  09,9و  09,1هاي  گاز در سال گاز بخش خط لوله به دليل عدم دسترسي به مقدار نفت از نفت هاي نسوخته هيدروکربنميزان انتشار  -0

 .گاز و نفت سفيد به شكل تجمعي ارائه گرديده است است چرا که در اين دو سال ميزان مصرف نفت

 .محاسبه شده است 0931تا  09,4سال متوسط رشد ساالنه از  -6

 .محاسبه شده است 0931تا  09,0سال از  متوسط رشد ساالنه -9



 

 21-29جدول 

  (تن) 2391تا  2381سال  ،كشور اي حمل و نقل جادهدر   هاي نسوخته هيدروكربن انتشار ميزان برآورد

 سال
  گاز نفت  بنزین

  جمع كشنده ونيكام ونتيكام اتوبوس بوس ینيم  جمع 1سایر کلتيس موتور وانت يسوار

2381 838،8,7 793،439 98،79, - 0،1,1،,17  90،,84 69،67, 00،,3, 088،666 39،,39 908،304  

2382 444،9,0 783،3,1 84،666 - 0،0,6،8,6  96،311 67،944 06،36, 049،,,9 019،1,, 99,،077  

2381 ,89،,67 7,,،490 ,7،7,6 - 0،904،,9,  96،496 67،943 07،0,, 048،647 016،,08 993،04,  

2383 ,94،300 7,6،,7, 004،987 - 0،764،006  91،699 69،18, 08،490 048،08, 003،794 989،808  

2381 394،603 733،7,6 09,،008 - 0،8,9،,04  63،978 60،038 0,،741 047،898 076،,66 9,8،68,  

2385 0،193،,77 897،64, 087،749 - 0،,6,،7,7  64،,87 03،83, 0,،,,8 041،70, 080،070 9,4،439  

2386 31,،908 741،,,1 093،389 - 0،81,،193  68،147 61،948 61،701 046،001 089،849 9,0،806  

2381 384،,88 7,4،119 093،031 - 0،8,6،17,  68،6,, 60،611 66،,11 0,7،774 04,،301 700،479  

2388 398،4,0 788،489 069،,,, - 0،808،006  66،,,, 03،,8, 66،,73 043،,,8 041،893 934،11,  

2389 ,41،813 701،,38 08,،,3, 0،630 0،791،836  66،839 61،999 69،64, 0,6،178 0,6،70, 761،48,  

2391 ,83،39, 9,4،6,0 089،361 ,7, 0،711،,,4  60،81, 0,،,34 68،194 0,4،88, 0,8،31, 76,،317  

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

2381-2391 ,7/9  63/0-  ,6/08  - ,6/6    ,8/9-  18/6-  ,6/,  ,4/0  73/4  1,/9   

      [,08] :منبع         

  

                                                           
 .در آن لحاظ نگرديده است مدل وسايل نقليهبوده و مصرفي بر اساس ميزان و نوع سوخت   انتشار آالينده -0

 .برآورد شده است ،سوز هاي بنزين بوس ها و ميني ها، اتوبوس اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به کاميون مقدار ارائه شده بر -6



 

 21-11جدول  

 (تن) 2391تا  2381اي، سال  گاز در وسایل نقليه جاده ها ناشی از مصرف بنزین و نفت برآورد ميزان انتشار آالینده

 سال
  گاز  نفت  بنزین

 CO NOX SOX HC Aldehyde SPM   CO NOX SOX HC Aldehyde SPM  

2381 0،010،,83 866،878 4،490 0،1,1،,17 ,،89, 66،1,6  0,9،397 ,07،,,6 4,،989 908،304 0,6،76, 0,3،0,6  

2382 0،604،3,6 8,,،070 ,،969 0،0,6،8,6 3،791 67،9,,  034،639 ,46،,00 ,6،378 99,،077 0,7،109 610،,,9  

2381 0،988،087 476،44, ,،088 0،904،,9, 01،810 6,،074  03,،7,0 ,4,،931 ,9،9,9 993،04, 0,8،00, 619،138  

2383 0،74,،41, 438،33, ,،,96 0،764،006 00،9,6 63،93,  618،,68 ,33،,89 ,4،7,, 989،808 036،373 600،4,4  

2381 0،403،401 ,4,،1,9 3،,74 0،8,9،,04 06،881 96،779  60,،7,7 ,73،17, ,0،036 9,8،68, 617،,04 667،,14  

2385 0،,,,،,43 ,79،846 01،,17 0،,6,،7,7 09،,,9 98،490  603،903 ,86،637 ,0،816 9,4،439 618،833 668،848  

2386 0،880،303 ,98،3,0 3،993 0،81,،193 06،168 90،1,,  666،068 ,49،033 ,6،878 9,0،806 61,،691 66,،780  

2381 0،40,،,31 ,4,،661 3،,98 0،8,6،17, 06،894 96،714  693،44, 390،9,6 ,3،147 700،479 667،4,8 674،737  

2388 0،883،03, ,93،799 3،9,9 0،808،006 06،1,6 90،699  691،848 ,38،338 ,8،4,0 934،11, 604،070 69,،090  

2389 0،7,6،60, 43,،0,7 ,،,83 0،791،836 00،71, 63،731  677،304 380،,44 30،108 761،48, 663،838 680،,30  

2391 0،770،47, 4,9،4,, ,،4,8 0،711،,,4 00،0,0 6,،,,,  673،094 34,،047 36،8,9 76,،317 699،881 684،690  

        [,08]، [,4] :منبع
 



 

 
 21-1نمودار 

   2391تا  2381  سال در بخش حمل و نقل، مونوكسيدكربنبرآورد ميزان انتشار  

 
 

 
  21-3نمودار 

 2391 سال در كشور، بخش کيتفک بهاز مصرف انرژي  دكربنيمونوكس انتشار سهم
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93.11% 

3.45% 

0.37% 

2.64% 

0.41% 

0.02% 

 پااليشگاه نيروگاه کشاورزي صنعت خانگي و تجاري حمل و نقل



 

 21-1نمودار 

 2391 سال كشور، هاي حمل و نقل بخش کيتفک به دكربنيمونوكس انتشار سهمبرآورد 

 
 

 

 

 21-5نمودار 

 2391اي كشور به تفکيک نوع سوخت، سال  برآورد سهم انتشار مونوكسيد كربن در حمل و نقل جاده

 
 

  

1.59% 

0.25% 

0.02% 

2.91% 

95.23% 

 جاده اي هوايي خط لوله ريلي دريايي

14.70% 

85.07% 

0.20% 

0.03% 

 LPG گاز طبيعي بنزين نفت گاز



 

  21-6نمودار 
 اي كشور  برآورد سهم انتشار اكسيدهاي نيتروژن در حمل و نقل جاده

 2391به تفکيک نوع وسيله نقليه، سال 
 
 

 

 

 

  21-1نمودار 

 اي كشور،  گاز در حمل و نقل جاده برآورد روند انتشار اكسيدهاي گوگرد ناشی از بنزین و نفت

 (تن) 2391تا  2381سال 
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 کشنده کاميون کاميونت اتوبوس ميني بوس موتور سيكلت وانت سواري
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 21-8نمودار 

 2391 سال در كشور،  بخش کيتفک بهاز مصرف انرژي  SPM انتشار سهم

 
 

 

 21-9نمودار 

 2391اي كشور به تفکيک نوع وسيله نقليه، سال  هاي نسوخته در حمل و نقل جاده برآورد سهم انتشار هيدروكربن

  
 

 
 

 

  

82.87% 

3.51% 
2.79% 

1.41% 

9.16% 

0.26% 

 پااليشگاه نيروگاه کشاورزي صنعت خانگي و تجاري حمل و نقل

47.04% 
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10.21% 

9.62% 

 کشنده کاميون کاميونت اتوبوس ميني بوس موتور سيكلت وانت سواري



 

 21-21نمودار 

 2391 سالاي،  گاز در وسایل نقليه جاده ها ناشی از مصرف بنزین و نفت برآورد ميزان انتشار آالینده
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 CO NOx SOx HC Aldehyde SPM 



 

 21-12جدول 

 (يون تنلمي) 1131 و 1125، 1111هاي  سال، جهاندر  هواهاي  انتشار آالیندهبرآورد 

 1111 1125 1131 
 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 
1131-1111 

   دي اكسيد گوگرد  
  -OECD ,/69 9/07 6/06 ,/6 كشورهاي

 OECD  4/44 6/43 6/,7 8/1كشورهاي غير

 -8/1 6/01 3/3 9/00 اوراسيا/ اروپا 

 3/1 4/86 ,6/7 8/76 آسيا

 -7/1 1/63 4/97 8/90 چين     

 9/, 07/, ,/8 9/4 هند     

 ASEAN 4/6 9/6 1/9 8/1  كشورهاي عضو     

 -4/1 1/7 0/7 4/7 خاورميانه

 -1/0 9/, 9/, 7/, آفریقا

 9/1 4/9 7/9 7/9 آمریکاي التين

 -6/1 4,/7 9,/4 9/31 جهان

   اكسيدهاي نيتروژن  

 -OECD  ,/96 0/66 4/04 3/6كشورهاي

 OECD  0/73 4/89 0/4, 7/0كشورهاي غير

 -4/1 3/4 ,/1 ,/, اوراسيا/ اروپا 

 1/6 76/, 8/96 ,9/6 آسيا

 4/0 9/67 9/60 3/04 چين     

 9/, 8/3 1/8 0/7 هند     

 ASEAN 8/7 9/7 3/8 6/0  كشورهاي عضو     

 7/0 4/8 6/7 1/7 خاورميانه

 6/0 8/, 8/7 7/7 آفریقا

 8/1 6/4 8/8 8/8 آمریکاي التين

 0/1 9,/, 8,/, 0,/, جهان

   PM( 2.5)ذرات معلق   

 -OECD ,/9 6/9 0/9 ,/1 كشورهاي

 OECD  7/98 3/94 ,/94 6/1كشورهاي غير

 7/1 6/6 9/0 1/6 اوراسيا/ اروپا 

 -0/1 0/69 1/67 7/69 آسيا

 -1/, 3/01 6/09 0/09 چين     

 3/1 9/4 7/8 0/8 هند     

 ASEAN 8/9 ,/9 ,/9 9/1  كشورهاي عضو     

 -6/1 4/1 1/, 1/, خاورميانه

 3/1 1/3 ,/0 ,/9 آفریقا

 - 1/6 1/6 1/6 آمریکاي التين

 0/1 1/71 0/71 0/93 جهان

     [698]، [610] :منبع



 

 

 21-11جدول 

 (كيلوگرم به ازاي هر نفر) 2391تا  2381سال  ،در كشوراز مصرف انرژي  ها انتشار آالینده سرانه

 2391 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2381 آالینده

متوسط رشد 

 (درصد) ساالنه

2391-2381 

 69/0 79/68 30/68 ,69/6 ,80/6 ,44/6 10/90 63/,9 ,6/,6 47/68 18/67 81/66 مونوكسيد كربن

 83/0 30/97 43/97 17/98 9/94, 10/98 43/98 97/,3 14/99 90/,, 01/90 0/63, اكسيدهاي نيتروژن

 -44/1 94/01 01/,6 17/00 48/00 00/,0 0/01, 69/01 3/3, 1/3, 84/01 00/,1 اكسيدهاي گوگرد

 76/0 31/64 ,91/6 ,6/,7 63/,, ,4/6, 14/96 71/91 ,67/6 64/,8 33/67 69/,9 هاي نسوخته هيدروكربن

 16/9 01/3 ,/31 ,/31 ,/1, ,/6, ,/76 ,/01 ,/7, ,/71 ,/,0 4/4, هاآلدهيد

SPM 00/7 64/7 03/7 97/7 87/7 8,/7 41/7 ,8/7 4,/7 ,7/7 ,,/7 ,6/0 

      [,08]، [,4] :منبع

 

 

 

 



 

 

 21-22 نمودار

 2391تا  2381 سال ،كشور دراز مصرف انرژي  ها آالینده انتشار سرانه

 
 

 

 

   21-21 نمودار

  اي جادهدر حمل و نقل از مصرف انرژي  ها یندهآالميزان انتشار برآورد 

 2391سال  ،كشور هاي انرژي و كل بخش
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 انتشار آالينده از کل بخش هاي انرژي انتشار آالينده از حمل و نقل جاده اي



 

 

 21-13جدول 

براساس  اي ها و گازهاي گلخانه ر آالیندهبه دليل انتشا 2391در سال  كشور هاي انرژي بخش 2هاي اجتماعی هزینه

 (ميليارد ریال) 2382هاي سال  قيمت

NOx SOx CO SPM CO2 1 بخش
CH4 جمع 

 96،639 0, 3,4،, 01،799 6،443 0،8,8 873،, حمل و نقل

 06،788 4 16,،3 776 33 0،678 340 خانگی و تجاري و عمومی

 16,،01 9 8,8،, 980 00 6،1,4 44, صنعت

 6،9,7 0 314 ,,0 4, 6,9 371 كشاورزي

 61،988 , 00،393 0،089 06 8،346 0،6,6 نيروگاه

 0،6,4 0 379 99 81/1 607 38 پاالیشگاه

 3،848, 3, 71،146 06،831 ,8/6,4 00،948 06،839 جمع

           [,08]، [,4] ،[40] :منبع

 

 

 

   21-23 نمودار

 2391، سال كشور آنها در بخش حمل و نقلاز انتشار  ناشی هاي اجتماعی در هزینه ها آالیندهسهم 

 

                                                           
 .شود هاي اجتماعي گفته مي ، هزينهاي را جبران نمايد مجموع پولي که بتواند صدمات ناشي از انتشار مواد آالينده و گازهاي گلخانه به -0

 .استخراج گرديده است 0931هاي اجتماعي مربوط به متان از ترازنامه انرژي سال  هزينه -6

26.47% 
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32.31% 

27.83% 
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NOx SOx CO SPM CO2 CH4 



 

 

 31فصل 

 کالن شهرهااطالعات حمل و نقل 
 

 خالصه آمار

 0،001 (میلیون نفر) 0931وسیله ناوگان اتوبوسرانی تهران، سال  به ساالنه مسافر جابجا شده :31 -3جدول 

 5/55 (میلیون نفر) 0931بوسرانی تهران، سال  وسیله ناوگان مینی به ساالنهمسافر جابجا شده 

 0،150 (میلیون نفر) 0931وسیله ناوگان تاکسیرانی تهران، سال  به ساالنه مسافر جابجا شده

 00 (میلیون سفر) 0931تهران، سال  شهری تعداد سفرهای روزانه درون : 31-2جدول 

 909 (نفر میلیون) 0931وسیله ناوگان اتوبوسرانی مشهد، سال  به ساالنهمسافر جابجا شده  : 31-32جدول 

 0،051 (هزار نفر) 0931وسیله ناوگان تاکسیرانی مشهد، سال  متوسط روزانه مسافر جابجا شده به  

 500 (نفرهزار ) 0931وسیله ناوگان اتوبوسرانی شیراز، سال  متوسط روزانه مسافر جابجا شده به : 31-23جدول 

 011 (هزار نفر) 0931های شهری شیراز، سال  وسیله تاکسی متوسط روزانه مسافر جابجا شده به 

 321 (هزار نفر) 0931وسیله ناوگان اتوبوسرانی اصفهان، سال  به متوسط روزانه مسافر جابجا شده : 31-13جدول 

 591 (هزار نفر) 0931وسیله ناوگان تاکسیرانی اصفهان، سال  متوسط روزانه مسافر جابجا شده به 

 011 (هزار نفر) 0931، سال وسیله ناوگان اتوبوسرانی اهواز روزانه مسافر جابجا شده بهمتوسط  : 31-04جدول 

 901 (هزار نفر) 0931، سال وسیله ناوگان تاکسیرانی اهواز متوسط روزانه مسافر جابجا شده به

 051 (هزار نفر) 0931وسیله ناوگان اتوبوسرانی تبریز، سال  متوسط روزانه مسافر جابجا شده به : 31-04جدول 

 00،009 (دستگاه) 0931تعداد ناوگان تاکسیرانی تبریز، سال  

 

  



 مقدمه

و تبریهز  اههواز   ،تهران، مشههد، اصهفهان، شهیراز    هایشهر این فصل به ارائه اطالعات موجود مرتبط با حمل و نقل و انرژی کالن

 00/01 ساالنهبه ترتیب از متوسط رشد  0931تا  0951های  ها در سال ها و اتوبوس در شهر تهران تعداد تاکسی. پرداخته است

درصهد   15/01 سهاالنه طهور متوسهط    بهه  0931تا  0950از سال  نیز ها بوس تعداد مینی. اند درصد برخوردار بوده 50/2درصد و 

درصهد   5/50شههری تههران حهدود     ، سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای درون0931همچنین در سال . است  کاهش داشته

برابهر   0931طول مسیر فعال متروی تهران نیهز در سهال   . دهد نشان می افزایشدرصد  59/2بوده که نسبت به سال قبل از آن 

 .اند دستگاه بوده 020کیلومتر و تعداد قطارها  001
در . شهود  شهرها است که هر روز با افزایش چشمگیر تعداد خودروهها بهر آن افهزوده مهی     آلودگی هوا از مهمترین معضالت کالن

روز  200روز در وضعیت سالم،  093روز در وضعیت پاک،  5،  میکرون 5/2ذرات معلق کمتر از ، تهران در خصوص 0931سال 

، مونوکسهید کهربن  در همهین سهال در خصهوص آالینهده     . سالم قرار داشته استروز در وضعیت بسیار نا 2در وضعیت ناسالم و 

 .روز در وضعیت سالم قرار داشته است 29 و روز در وضعیت پاک 902تهران 
 ساالنهدرصد متوسط رشد  00/0درصد و  50/01ها به ترتیب  ها و تاکسی ، تعداد اتوبوس0931تا  0951  در شهر مشهد از سال

همچنین در این . گاز مصرف شده است هزار لیتر نفت 531،231هزار لیتر بنزین و  301،590در مشهد  0931در سال . اند داشته

درصهد و   -00/02به ترتیب با متوسط رشد ساالنه ، تعداد تصادفات منجر به فوت و منجر به جرح 0931تا  0950شهر از سال 

 . اند کاهش داشته ،درصد -09/21

لیتر  053لیتر بوده که نسبت به سال قبل از آن  0،053بنزین هر خانوار  ساالنهمتوسط مصرف  ،در شهر شیراز 0931سال 

تصادفات منجر به فوت، جرح و خسارت به ترتیب  ساالنهدر شیراز، متوسط رشد  0931تا  0955از سال  .دهد نشان می کاهش

 00،095دستگاه اتوبوس و  325در شیراز  0931همچنین سال  .درصد بوده است -15/21درصد و  95/5درصد،  31/09

 .دستگاه تاکسی تحت نظارت وجود داشته است

دستگاه و تعداد  095های تحت نظارت  بوس دستگاه، تعداد مینی 0،000ها  تعداد اتوبوس 0931در سال در شهر اصفهان 

تعداد تصادفات منجر به فوت و  ساالنهدر اصفهان، متوسط رشد  0931تا  0950از سال  .بوده است دستگاه 22،202ها  تاکسی

ها متوسط  تصادفات منجر به خسارت نیز طی همین سال و است درصد بوده -59/0درصد و  -00/0منجر به جرح به ترتیب 

ها و  درصد، سهم تاکسی 0/92های شخصی در تولید سفر  سهم سواری 0931در سال . دهد را نشان میدرصد  05/0رشد 

 .درصد بوده است 5/21ها  درصد و سهم اتوبوس 0/20ها   مسافرکش

درصد  05/05درصد و  00/09به ترتیب  0931تا  0955های شهر اهواز از سال  ها و اتوبوس تعداد تاکسی ساالنهمتوسط رشد 

در همین سال . گاز مصرف شده است ن لیتر نفتمیلیو 000میلیون لیتر بنزین و  020در شهر اهواز  0931در سال . بوده است

روز  90روز بسیار ناسالم و  05روز ناسالم،  52روز سالم،  020روز پاک،  00دهد که اهواز  آلودگی هوا نشان میبررسی 

 .از وضع بهتری برخوردار بوده است 0953خطرناک داشته که در مجموع نسبت به سال 
ها  درصد و سهم اتوبوس 90ها  ، سهم تاکسیدرصد 22های شخصی در تولید سفر  سواری، سهم 0931در شهر تبریز در سال 

گاز در این شهر مصرف شده  میلیون لیتر نفت 950میلیون لیتر بنزین و  000همچنین در این سال  . درصد بوده است 90

 9،030نفر و تعداد مجروحین  090شدگان در تصادفات رانندگی شهر تبریز  ، تعداد فوت0931ماهه نخست سال  3در . است

  .نفر بوده است
باشد ولی در مواردی نیز به دلیل عدم وجود  شهرها می الزم به ذکر است بیشتر اطالعات ارائه شده در این فصل، مربوط به کالن

 .های مورد نظر ارائه شده است ای مربوطه در استان ، آمار منطقهاطالعات دقیق



 31-3جدول 
 3134تا  3134سال بوسرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران،  بوس و اتوبوس تحت نظارت سازمان تاکسیرانی، مینی آمار تاکسی، مینی

 3134 3133 3133 3134 3131 3131 3130 3131 3132 3133 3134 عنوان
 رشدمتوسط 

 (درصد) ساالنه 
3134- 3134 

 50/2 0،390 0،000 0،910 0،305 0،100 0،050 0،310 0،005 0،030 5،131 5،225 3(دستگاه)تعداد اتوبوس 

وسیله ناوگان  مسافر جابجا شده به
 (نفر میلیارد)اتوبوسرانی 

093/0 300/1 500/1 399/1 300/1 15/0 0/0 2/0 0/0 0/0 00/0 20/1 

 2 -29/00 209 915 953 900 - - - - - - - (خط) اتوبوسرانی تعداد خطوط

 -95/5 2 5 2 0/0 0/09 5 5 0 0 02 00 00 02 (سال)طول عمر اتوبوس  متوسط

متوسط هزینه هر مسافر در یک سفر با 
 (ریال)اتوبوس بخش عمومی 

- - - - - - - 253 910 0،095 5،055 - 

 0 -15/01 0،002 352 0،950 0،000 0،330 2،010 2،052 9،239 9،595 9،093-  (دستگاه)بوس  تعداد مینی

وسیله ناوگان  مسافر جابجا شده به
 (میلیون نفر)بوسرانی  مینی

- - - - - - - 021 019 59 5/55 05/01- 2 

داخل شهری  تعداد خطوط
 (خط) بوسرانی مینی

- - - - - - - 50 51 00 90 30/01- 2 

 00/01 05،550 51،505 50،505 35،030 00،030 02،052 09،030 01،301 90،059 99،505 91،105 (دستگاه) 1تعداد تاکسی

 0-90/20 20،000 95،059 01،159 - - - - - - - - (دستگاه) بنزینی 1تعداد تاکسی

 0 95/0 50،130 00،522 00،525 - - - - - - - - (دستگاه)دوگانه سوز 1تعداد تاکسی

وسیله ناوگان  مسافر جابجا شده به
 (میلیون نفر)تاکسیرانی 

- - - - - - - - 0،215 0،015 0،150 25/5- 0 

   [22-20] :منبع   

                                                           
 .های تحت نظارت مینی بوسرانی نیز لحاظ شده است اتوبوس 0953تا  0950از سال   -0

 .محاسبه شده است 0931تا  0950از سال  ساالنهمتوسط رشد   -2

 . سال بوده است 0/9سال و  5/2سال،  5/2به ترتیب  0931تا  0955های بخش خصوصی از سال  برای اتوبوس میانگین طول عمر .های بخش عمومی است عدد ذکر شده مربوط به اتوبوس -9

 .محاسبه شده است 0931تا  0950از سال  ساالنهمتوسط رشد   -0

 .باشد ، موقت، ون و مسافربر شخصی می(بخش خصوصی)های دائم، سبز  شامل تاکسی  -5

 .محاسبه شده است 0931تا  0955از سال  ساالنهمتوسط رشد   -0



 31-2جدول 

 3134تا  3131سال ، های حمل و نقل  شهر تهران    شاخص

 3134 3133 3133 3134 3131 3131 3130 3131 واحد عنوان موضوع
 متوسط رشد

 (درصد) ساالنه 
3134- 3131 

ون
در

ی 
ها

فر
 س

ل
ک

 
ی

هر
ش

 

 95/9 00 5/05 0/05 9/05 1/05 1/00 1/00 5/09 میلیون سفر  شهری تعداد سفرهای روزانه درون

 شهری متوسط کل سرعت سفر درون
کیلومتر در 

 ساعت
20 1/20 1/20 2/29 0/22 5/29 5/20 5/20 20/1- 

 52/2 - 0/2 1/9 0/2 0/9 9/2 9/2 2/2 دقیقه  شهری متوسط زمان یک کیلومتر سفر درون

 2/10 0/25 0/20 25 - - - - - دقیقه  شهری متوسط زمان یک سفر درون

 - 9/3 - - - - - - - کیلومتر متوسط مسافت طی شده در یک سفر

ون
در

ی 
وم

عم
ل 

 نق
ل و

حم
 

ی
هر

ش
 

تعداد سفرهای روزانه حمل و نقل عمومی و 

 عمومی نیمه
 0 00/0 9/3 0/5 25/5 - - - - - میلیون سفر 

 متوسط زمان یک کیلومتر سفر با وسایل 

 حمل و نقل عمومی
 -30/5 0/2 0/2 0/2 1/9 0/9 1/5 1/0 1/0 دقیقه 

متوسط سرعت جابجایی در حمل و نقل 

 عمومی

کیلومتر در 

 ساعت
- - - - - 0/20 9/20 2/29 50/0 0  

با وسایل حمل و نقل متوسط زمان یک سفر 

 عمومی
 0 -50/0 5/05 5/05 00 - - - - - دقیقه 

 متوسط زمان توقف وسایل نقلیه در هر

 شهری کیلومتر سفر درون
 - 0 0 0 0 0 0 0 0 دقیقه 

  

                                                           
 محاسبه شده است 0931تا  0955از سال  ساالنهمتوسط رشد   -0



 31-2ادامه جدول 

 3134 3133 3133 3134 3131 3131 3130 3131 واحد عنوان موضوع
 متوسط رشد

 (درصد) ساالنه
3134- 3131 

ی
وم

عم
ل 

 نق
ل و

حم
 

سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای 

 3شهری درون
 59/0 5/50 59 51 5/00 1/00 1/05 1/00 1/05 درصد

در سفرهای ( مترو)سهم حمل و نقل ریلی 

 شهری درون
 35/09 01 3 0 0 0/5 5/0 1/0 1/0 درصد

سهم حمل و نقل با اتوبوس در سفرهای 

 شهری درون
 30/2 22 21 00 5/00 2/00 1/00 1/00 1/05 درصد

در  و آژانس سهم حمل و نقل با تاکسی

 شهری سفرهای درون
 25/5 5/20 22 20 22 0/20 5/00 1/05 1/05 درصد

بوس در سفرهای  سهم حمل و نقل با مینی

 شهری درون
 -0/25 0 2 9 0/9 9/9 1/5 1/5 1/5 درصد

 [22-20] :منبع
  

                                                           
 .اندکی متفاوت است شهری سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای درونبوس با  مجموع سهم مترو، اتوبوس، تاکسی و مینی 0955تا  0959های  در سال -0



 

 31-1جدول 

 31333سال ، و عملکرد جابجایی وسایل نقلیه شهر تهران برآورد توزیع سفرهای روزانه

 وسیله نوع

 سفر ساکنین 

 (هزار سفر)
 

 سفر غیر ساکنین 

 (هزار سفر)
 

 جمع سفر روزانه

 (هزار سفر)
 ضریب 

 جابجایی

 
 جابجایی روزانه 

 (جابجاییهزار )

 درصد تعداد   درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

 شخصی

 0/5 0،011  0  0 0،011  3/5 001  2/0 301 موتور سیکلت

سواری و وانت 

 مسافری
0،911 3/92  0،011 9/01  5،011 2/90  0  5،011 0/20 

 عمومی

 9/5 0،035  5/0  2/0 0،091  2/3 251  0/0 551 (مترو)شهری  قطار

 9/03 9،321  0/0  5/05 2،051  3/3 201  0/00 2،051 اتوبوس واحد

 2/2 051  5/0  3/0 911  0/0 051  3/1 021 بوس مینی

 عمومی نیمه

 2/9 001  0/0  5/2 011  5/0 51  0/2 951 ون

تاکسی، آژانس و 

 مسافربر
9،001 9/20  251 9/01  9،051 5/20  0  5،501 9/20 

 0/0 0،511  0  5/3 0،511  0/00 011  0/5 0،011 سرویس

 9/1 01  0  0/1 01  5/0 01  2/1 91 سایر

 011 21،905 -   011 05،511  011 2،091  011 09،101 جمع

 [20] :منبع
  

                                                           
 .ارائه نشده است 0931در منابع آمار سال  -0



 31-0جدول 

 3134تا  3134، سال مترو شهر تهرانخالصه آمار 

 3134 3133 3133 3134 3131 3131 3130 3131 3132 3133 3134 عنوان

 متوسط رشد

 (درصد) ساالنه 

3134- 3134 

 02/01 290 2/220 0/229 229 010 010 31 31 31 31 31 (کیلومتر)طول کل مسیر 

 00/3 001 025 2/015 0/30 31 0/55 0/55 0/03 5/01 3/05 0/55 (کیلومتر)طول مسیر فعال 

 90/00 52 01 00 50 59 00 01 95 99 90 25 های فعال ایستگاه

 00/00 020 35 50 50 50 02 00 50 09 09 09 تعداد قطار 

 01/02 505 010 093 090 539 515 905 205 205 205 205 تعداد واگن 

 03/20 505 053 053 005 020 900 203 200 212 050 02 (میلیون نفر)تعداد سفر انجام شده 

 کیلومتر جابجا شده  -مسافر

 (کیلومتر-میلیون مسافر)
- - - - - - - 5،035 0،990 0،920 0،250 30/0 0

 

 [22-20] :منبع

                                                           
 .محاسبه شده است 0931تا  0950از سال  ساالنهمتوسط رشد  -0
 



1-31 

 3134 تا 3130، سال (هزار لیتر)تهران  ناحیهگاز در  مصرف بنزین و نفت

 3134 3133 3133 3134 3131 3131 3130 سوختنوع 

 متوسط رشد

 (درصد) ساالنه

3134- 3130 

 -53/1 9،595،005 9،503،390 9،010،500 9،005،501 9،050،920 9،500،900 9،090،921 بنزین

 10/1 0،355،010 0،055،395 0،500،559 0،020،305 0،500،520 2،250،130 0،305،001 گاز نفت

  [93-00] :منبع

 

 31-1جدول 

 3134تا  3132سال  ،مواد سوختی شهر تهران عرضههای  جایگاهتعداد 

 LPG  جایگاه CNG  جایگاه گاز جایگاه عرضه بنزین و نفت سال
جایگاه دومنظوره 

 (بنزین و گاز)

3132 32 - 02 - 

3131 39 - 02 - 

3130 33 - 3 - 

3131 010 09 3 - 

3131 019 09 3 9 

3134 020 00 5 02 

3133 051 51 5 3 

3133 0020 03 5 - 

3134 000 00 5 - 
(درصد) ساالنهمتوسط رشد   

3134-3132  00/0  95/02 2 90/01-  - 

 [22-20] :منبع

 31-4جدول 

 3134تا  3133، سال استان تهران 1شدگان و مجروحین ناشی از حوادث رانندگی آمار فوت

 (نفر) مجروحین (نفر) شدگان فوت سال

3133 2،001 90،001 

3133 2،209 93،010 

3134 0،013 99،020 

(درصد) ساالنهمتوسط رشد   

3134- 3133 23/05- 00/5- 

  [055] ،[20] :منبع                                   

                                                           
 .ذکر شده است جایگاه عرضه بنزین در منبع صرفاً -0

 .محاسبه شده است 0931تا  0955از سال  ساالنهمتوسط رشد  -2

تعداد تصادفات فوتی  ،به گزارش پلیس راهور ناجا 0931سال در شهر تهران در . شدگان و مجروحین، موارد ارجاعی به پزشکی قانونی است آمار فوت -9

 .باشد فقره می 53،020خسارتی تعداد تصادفات  فقره و 21،025 فقره، تعداد تصادفات جرحی 200



 31-3جدول 

 3134سال  ،های سنجش و پایش آلودگی هوا های هوای شهر تهران به تفکیک ایستگاه میانگین ساالنه آالینده

CO  (µg/m (ppm) ایستگاه
3

 )PM10 (ppb) NO2 (ppb) O3 (ppb) SO2 

 - - - 000 - اتوبان محالتی

 20 5/00 03 - 0/0 استانداری

 93 5/29 90 - 5/2 اقدسیه

 2/09 5 99 021 - بهاران

 20 2/20 5/50 2/55 0/2 پارك ترافیک

 5/20 5/25 0/21 05 5/2 پارك رز

 0/22 0/00 0/01 2/35 0/2 دروس

 5/05 0/90 0/01 5/52 0/9 ژئوفیزیک

 29 5/09 9/90 0/55 0/2 شهرری

 9/00 0/05 2/50 - 9/2 0شهرداری منطقه 

 2/00 - 90 35 0/5 4شهرداری منطقه 

 20 02 - 55 5/2 34شهرداری منطقه 

 0/05 0/00 0/00 0/50 3/2 33شهرداری منطقه 

 20 0/00 0/00 9/30 2/2 31شهرداری منطقه 

 0/00 2/00 0/90 9/53 20/9 33شهرداری منطقه 

 5/00 5/22 0/91 00 9/2 گلبرگ

 0/00 25 0/90 55 9/9 مسعودیه

 25 0/00 5/23 9/000 0/2 میدان فتح

 0/50 - 0/21 2/009 0/0 شادآباد

 5/90 0/02 5/00 010 1/9 پیروزی

   [20] :منبع
  



 31-3جدول 

  3134تا  3133سال وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی هوا در شهر تهران، 
 (PM10)میکرون  34ذرات معلق کمتر از  

3133 3133 3134  

حد
وا

ت 
عی

ض
و

 

ار
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

ار 
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

ار 
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

 

ها
وز

د ر
دا

تع
 

 09 29 00 0 00 39 23 02 0 05 005 90 95 5 00 پاك

 231 09 09 50 05 250 50 02 52 01 225 50 55 01 03 سالم

 3 9 1 1 0 21 9 0 9 5 21 0 1 09 9 ناسالم

 9 - - - 9 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 بسیار ناسالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 خطرناك

 (CO)مونوکسید کربن  

3133 3133 3134 

حد
وا

ت 
عی

ض
و

 

ار
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

ار 
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

ار 
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

 

ها
وز

د ر
دا

تع
 

 902 55 05 50 32 039 09 09 05 02 095 20 05 29 05 پاك

 29 0 02 0 0 005 20 09 05 20 220 00 01 01 25 سالم

 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 1 ناسالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بسیار ناسالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خطرناك

  



 31-3ادامه جدول 
 (NO2)دی اکسید نیتروژن  

3133 3133 3134  

حد
وا

ت 
عی

ض
و

 

ار
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

ار 
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

ار 
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

 

ها
وز

د ر
دا

تع
 

 50 23 09 9 0 290 1 05 39 39 902 53 50 39 39 پاك

 900 01 00 31 50 005 50 90 1 1 9 1 9 1 1 سالم

 1 1 1 1 1 00 5 00 1 1 1 1 1 1 1 ناسالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بسیار ناسالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خطرناك

 (O3)ازن  

3133 3133 3134 

حد
وا

ت 
عی

ض
و

 

ار
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

ار 
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

ار 
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

 

ها
وز

د ر
دا

تع
 

 910 55 31 59 09 221 53 50 00 90 000 55 00 5 03 پاك

 00 0 1 01 21 090 1 0 00 50 002 0 29 00 00 سالم

 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 00 1 1 00 1 ناسالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بسیار ناسالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خطرناك

  



 31-3ادامه جدول 
 (SO2)دی اکسید گوگرد  

3133 3133 3134  

حد
وا

ت 
عی

ض
و

 

ار
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

ار 
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

ار 
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

 

ها
وز

د ر
دا

تع
 

 905 53 31 39 39 913 59 09 53 00 239 91 05 32 39 پاك

 1 1 1 1 1 50 0 00 0 23 02 53 02 0 1 سالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ناسالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بسیار ناسالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خطرناك

 (PM2.5)میکرون  1/2ذرات معلق کمتر از  

3133 3133 3134 

حد
وا

ت 
عی

ض
و

 

ار
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

ار 
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

ار 
به

ان 
ست

تاب
 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

مع
ج

 

ها
وز

د ر
دا

تع
 

 5 0 0 1 1 0 1 0 - - - - - - - پاك

 093 93 92 91 95 09 00 20 - - - - - - - سالم

 200 03 50 09 59 59 02 00 - - - - - - - ناسالم

 2 1 1 1 2 1 1 1 - - - - - - - بسیار ناسالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - خطرناك

 [20] :منبع                       



 31-34جدول 

 (دستگاه) 31333سال  تا گذاری شده در شهر مشهد موتورسیکلت شمارهنقلیه موتوری و  وسایل

 جمع موتورسیکلت تریلی کامیون وانت و کامیونت بوس مینی اتوبوس سواری سال

3133 205،039 9،153 2،539 01،020 9،500 523 053،939 053،095 

  [90] :منبع    

 

 

 

 

 31-33جدول 

 3134تا  3134 سال ،شهر مشهدشهری  تعداد وسایل نقلیه عمومی درون

 جمع (دستگاه) تاکسی (دستگاه) بوس مینی (دستگاه) اتوبوس سال 

3134 311 519 0،101 0،009 

3133 0،100 502 0،912 0،315 

3132 0،020 000 0،503 5،000 

3131 0،520 055 0،595 3،100 

3130 0،050 500 0،393 3،212 

3131 0،500 500 0،093 3،553 

3131 2،191 500 0،093 3،005 

3134 2،113 550 5،009 00،223 

3133 2،200 935 02،002 00،050 

3133 2،9052 2،1109 02،035 00،500 

3134 2،0010 0،000 2 02،0355 00،190 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

3134- 3134  50/01 05/09 00/0 01/5 

 [91-95] :منبع    

 

 
  

                                                           
 .ارائه نشده است 0931در منابع آمار سال  -0

 .باشد دستگاه غیرفعال می 900از این تعداد  -2

 .باشد میکارخانجات و ادارات  شامل سرویس مدارس،ها  بوس در این سال تعداد مینی -9

 .باشد دستگاه غیرفعال می 250از این تعداد  -0

 .های رسمی است  شامل تاکسیصرفاً  -5



 31-32 جدول

 3134اطالعات حمل و نقل عمومی شهر مشهد، سال 

 میزان واحد عنوان

 000 دستگاه  و کمتر ساله 5گاز سوز تعداد اتوبوس نفت

 005 دستگاه  0ساله 01تا  0گاز سوز تعداد اتوبوس نفت

 050 دستگاه  0ساله 01گاز سوز بیش از تعداد اتوبوس نفت

 931 دستگاه  ساله و کمتر 5سوز  CNGتعداد اتوبوس 

 200 دستگاه  ساله 01تا  0سوز  CNGتعداد اتوبوس 

 0/0 سال  متوسط عمر اتوبوسها

 03،555،030 لیتر ناوگان اتوبوسرانی گاز میزان مصرف نفت

 29،195،511 کیلوگرم ناوگان اتوبوسرانی CNGمیزان مصرف 

 909،100،505 نفر به وسیله ناوگان اتوبوسرانی ساالنهمسافر جابجا شده 

 0،230 ریال اتوبوس هر سفر باهزینه 

 - دقیقه اتوبوس در شهربرای انتظار  زمان متوسط

 - دقیقه اتوبوس در حومه شهربرای انتظار  زمان متوسط

 5/02 کیلومتر متوسط مسافت خطوط شهری

 0/25 کیلومتر متوسط مسافت خطوط حومه

 202 دستگاه  ساله و کمتر 5گاز سوز نفت 2بوس تعداد مینی

 005 دستگاه  ساله 01تا  0گاز سوز نفت 0بوس تعداد مینی

 0،003 دستگاه  ساله 01گاز سوز بیش از نفت 0بوس تعداد مینی

 02،035 دستگاه های رسمی تعداد تاکسی

 5،529 دستگاه سوز CNGهای رسمی  تعداد تاکسی

 2،313 دستگاه سوز LPGهای رسمی  تعداد تاکسی

 0،900 دستگاه ساله و کمتر 5های رسمی  تاکسیتعداد 

 0،505 دستگاه ساله 01تا  0های رسمی  تعداد تاکسی

 0،503 دستگاه ساله 01های رسمی بیش از  تعداد تاکسی

 0،225 دستگاه های اسقاط شده تعداد تاکسی

 0،131 دستگاه تعداد خودروهای مسافربر ساماندهی شده

 0 کیلومتر متوسط طول خطوط تاکسیرانی

 0،051،111 نفر وسیله ناوگان تاکسیرانی متوسط روزانه مسافر جابجا شده به

 2،050 ریال در یک کیلومتر تاکسی متوسط کرایه 

  [95] ،[00] :منبع             
  

                                                           
 .باشد ای غیرفعال نیز میه شامل اتوبوس -0

 .باشد شامل سرویس مدارس، کارخانجات و ادارات می -2



 31-31جدول 

 3134سهم و حجم وسایل نقلیه مختلف در سفرهای روزانه یک روز عادی، سال 

 (درصد)سهم  تعداد  نوع وسیله نقلیه

 53/09 2،500،000 سواری شخصی

 00/00 300،595 برتاکسی و مسافر

 02/0 59،225 وانت

 10/0 00،050 بوس مینی

 00/25 0،030،025 اتوبوس واحد

 50/1 00،001 اتوبوس غیر واحد

 35/0 000،301 موتورسیکلت

 00/9 202،931 دوچرخه

 011 5،500،909 جمع

 [00] :منبع                              

 

 

 31-30جدول 

 3134خالصه آمار مترو شهر مشهد، سال 

 واحد میزان عنوان

 نفر 20،290 متوسط روزانه جابجایی مسافر در خط یک قطار شهری مشهد

 کیلو وات ساعت 92،001 متوسط روزانه مصرف انرژی

 میلیون ریال 20،590 جمع درآمد ناشی از جابجایی مسافر

 ریال 9،111 میانگین کرایه دریافتی

 [00] :منبع       

 

 

 31-31جدول 

 3134تا  3133 شهر مشهد، سال و گاز مایع گاز نفت ،مصرف بنزین

 بنزین  سال

 (هزار لیتر)

 گاز نفت

 ( هزار لیتر)

 گاز مایع

 (تن)

3133 305،005 055،305 02،300 

3134 301،590 531،231 90،020 

 [90-95] :منبع                

  

  



 31-31جدول 

 به تفکیک وضعیت حقوقی 3مواد سوختی عرضههای  تعداد جایگاه

 3134تا  3131سال  ،در شهر مشهد

 CNG خصوصی دولتی سال

3131 0 00 - 

3134 0 95 - 

3133 0 93 25 

3133 5 02 23 

3134 95 02 95 

 [90-95] ،[00] :منبع                               

 

 31-34جدول 

 3134تا  3130سال  ،تعداد تصادفات رانندگی شهر مشهد

 سال
تصادفات منجر به فوت 

 (فقره)
تصادفات منجر به جرح 

 (فقره)
 تصادفات منجر به خسارت

 (فقره)
 جمع 

3130 000 01،533 00،201 50،351 

3131 012 3،000 95،295 00،350 

3131 015 0،599 93،305 00،550 

3134 01 0،019 90،035 02،555 

3133 05 0،292 20،500 90،050 

3133 50 0،905 02،559 03،113 

3134 03 2،051 0،530 0،239 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

3134- 3130 00/02- 09/21- 35/02- 10/95- 

 [91-95] :منبع    

 

 31-33جدول 

  3134تا  3131سال وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی هوا در شهر مشهد، 

 [00] :منبع       

                                                           
 .باشد نمینفت سفید  های فروشندگیشامل  -0

 سال
 تعداد روزهای

 پاك 

 تعداد روزهای 

 سالم

 تعداد روزهای

 ناسالم 

 تعداد روزهای

 بسیار ناسالم

 تعداد روزهای

 خطرناك 

3131 23 202 55 3 1 

3134 00 250 00 5 1 

3133 30 220 02 2 1 

3133 50 200 95 2 1 

3134 99 201 55 0 1 



 

 31-33جدول 

 3134تا  3133، سال PSIهای هوای شهر مشهد بر حسب شاخص  میزان آالینده

 CO (PSI) SO2 (PSI) NO2 (PSI) O3 (PSI) PM2.5 (PSI) PM10 (PSI) سال

3133 90 20 25 91 33 00 

3133 92 29 20 92 32 09 

3134 20 20 20 23 30 00 

 [00] :منبع

 

 

 

 

 31-24جدول 

 3134  گذاری شده در شهر شیراز تا پایان سال تعداد خودرو و موتورسیکلت شماره

 نوع

 شده گذاری شماره تعداد

 3134در سال 

 (دستگاه) 

 شده گذاری کل شماره تعداد

 3134تا پایان سال  

 (دستگاه) 

ضریب مالکیت به 

ازای هر خانوار 

 (دستگاه)

ضریب مالکیت 

به ازای هر صد 

 (دستگاه)نفر 

 5/95 0/0 502،001 01،509 خودرو

 3/0 2/1 00،350 00،500 موتورسیکلت

 [000] :منبع

 
  



 31-23 جدول

3134اطالعات حمل و نقل عمومی شهر شیراز، سال   

 میزان واحد عنوان

 325 دستگاه 0تعداد کل ناوگان اتوبوسرانی

 990 دستگاه تعداد اتوبوس گازسوز

 52 دستگاه  0ساله 01بیش از ناوگان اتوبوسرانی تعداد 

 5 سال متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی

 500،111 نفر اتوبوسرانی سیستم وسیله بهمسافر جابجا شده روزانه متوسط 

 0/29 درصد سهم اتوبوسرانی از سفرهای شهری

 05 کیلومتر در ساعت شهری با اتوبوس متوسط سرعت در سفر درون

 90 نفر متوسط سرنشین هر اتوبوس

 3 دقیقه شهری خطوط دروناتوبوس در  برایمتوسط زمان انتظار 

 20/01 کیلومتر شهری اتوبوسرانی متوسط طول خطوط درون

 051 دستگاه بوسرانی تعداد ناوگان مینی

 00،005 لیتر گاز سازمان اتوبوسرانی متوسط روزانه مصرف نفت

 0،900 ریال سازمان اتوبوسرانیمتوسط قیمت کرایه در 

 00،095 دستگاه 2های تحت نظارت تعداد کل تاکسی

 933،310 نفر های شهری وسیله تاکسی متوسط روزانه تعداد مسافر جابجا شده به

 3/00 درصد 9سهم تاکسیرانی از سفرهای شهری

 9،521 دستگاه  ساله و کمتر 5تعداد تاکسی 

 5،901 دستگاه  ساله 01تا  0  تعداد تاکسی

 2،505 دستگاه  ساله 01بیش از   تعداد تاکسی

 001 دستگاه های بنزینی تعداد تاکسی

 01،305 دستگاه سوز CNGهای  تعداد تاکسی

 991 دستگاه سوز LPGهای  تعداد تاکسی

 019 نفر  وسیله هر تاکسی گردشی متوسط روزانه مسافر جابجا شده به

 [000]، [03] :منبع                     

  

                                                           
های فعال در جابجایی  تعداد اتوبوس 0931در سال  .باشد نیز می های متوقف قابل تعمیر و دستگاه ای غیرفعاله دستگاهشامل  ناوگان اتوبوسرانی -0

 .دستگاه بوده است 552مسافر 

 .باشد میهای حمل و نقل عمومی  ی در اختیار شرکتو خودروهاسیم  بی ،های خطی و گردشی، پایانه، فرودگاه شامل تاکسی -2

 .باشد درصد می 3/20های پالک قرمز و مسافربرهای شخصی از سفرهای شهری  سهم تاکسی -9



 31-22جدول 

 3134 تا 3134  های سال ،خودرو و مقدار مصرف بنزین به ازای جمعیت و خانوار در شهر شیراز تعداد

 سال
جمعیت 

 (نفر)

خانوار 

 (تعداد)

تعداد خودرو 

 (دستگاه)

مصرف بنزین 

 (لیتر)

متوسط مصرف 

بنزین هر  ساالنه

 (لیتر)خودرو 

سرانه مصرف 

ساالنه بنزین 

 (لیتر)

متوسط مصرف 

بنزین هر  ساالنه

 (لیتر)خانوار 

3134 0،091،935 905،035 909،011 022،905،111 0،000 095 0،010 

3133 0،000،233 900،020 935،003 015،950،111 0،003 050 0،552 

3133 0،515،055 950،250 032،220 020،395،001 0،209 009 0،005 

3134 0،001،005 000،000 502،001 010،255،111 0،103 000 0،053 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

3134- 3134 01/1 05/0 00/05 50/1- 25/00- 50/0- 10/5- 

 [000] :منبع

 

 

 

 31-21 جدول

 3134تا  3131سال  شهر شیراز، CNG گاز مایع و گاز، میزان مصرف بنزین، نفت

 (متر مکعب) CNG (تن) گاز مایع (لیتر)گاز  نفت (لیتر)بنزین  سال

3131 009،135،111 000،255،111 - - 

3134 022،905،111 020،000،111 - - 

3133 015،950،111 005،000،111 00،151  029،030،151 

3133 020،395،0010 001،352،001 505،501 095،103،350 

3134 010،255،111 053،500،111 91،505 950،010،001 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

3134- 3131 20/1- 92/50 20/23-2 20/00 0 

 [000] :منبع

 

  

                                                           
 .لیتر بنزین سوپر نیز مصرف شده است 99،000،911در این سال  -0

 .محاسبه شده است 0931تا  0955از سال  ساالنهمتوسط رشد   -2



 31-20جدول 

 3134 در شهر شیراز، سال به تفکیک نوع سوخت مواد سوختیهای عرضه  تعداد جایگاه

 تعداد جایگاه نوع جایگاه عرضه
تعداد جایگاه به ازاء 

 نفر 344،444هر 

تعداد جایگاه به ازاء هر 

 خودرو 344،444

 0/00 5/0 00 ها جایگاهمجموع 

 3/9 5/0 22 بنزین معمولی

 2/1 0/1 0 بنزین سوپر

 0/1 0/1 2 گاز نفت

CNG 0/9 9/0 03 تک منظوره 

LPG 0 0/1 2/1 

 5/1 2/1 9 بنزین معمولی، بنزین سوپر

 CNG  0 0/1 2/1 بنزین معمولی، بنزین سوپر،

 2/0 5/1 0 گاز بنزین معمولی، نفت

 CNG 2 0/1 0/1بنزین معمولی، 

 CNG 9 2/1 5/1گاز،  بنزین معمولی، نفت

 [000] :منبع          

 
 
 31-21جدول 

 3134تا  3134سال ، های عرضه گاز طبیعی شهر شیراز و مقدار عرضه گاز به خودروها تعداد جایگاه

 3134 3133 3133 3134 عنوان
 متوسط رشد

 (درصد) ساالنه
3134- 3134 

های عرضه گاز   تعداد جایگاه
 (CNG)طبیعی 

0 00 03 20 59/50 

مقدار عرضه گاز طبیعی به 
 (متر مکعب)خودروها 

01،930،303 05،900،105 095،103،350 009،111،111 12/02 

 [000] :منبع        

 

  



  31-21جدول 

 3134تا  3131سال  ،تعداد تصادفات رانندگی شهر شیراز

 سال
تصادفات منجر به فوت 

 (فقره)
تصادفات منجر به جرح 

 (فقره)
 تصادفات منجر به خسارت

 (فقره)
 جمع

3131 90 9،910 95،302 02،910 

3131 00 9،001 05،905 22،102 

3134 91 0،351 25،355 91،395 

3133 02 2،550 03،092 22،915 0 

3133 00 0،035 05،000 03،350 

3134 03 0،231 02،015 00،100 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

3134- 3131 31/09 95/5 15/21- 00/00- 

 [000] :منبع

 

 

 31-24 جدول

 3134 ، سال2وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی هوا در شهر شیراز 

 ایستگاه دروازه کازرون  ایستگاه میدان امام حسین نام ایستگاه

 CO PM10 O3 SO2 NO2  CO PM10 O3 SO2 NO2 پارامترهای آالینده

 905 905 905 002 905  923 923 923 29 923 تعداد روزهای پاك

 - - - 290 -  - - - 205 - تعداد روزهای سالم

 - - - - -  - - - 90 - تعداد روزهای ناسالم

 - - - - -  - - - 0 - بسیار ناسالمتعداد روزهای 

 - - - - -  - - - - - خطرناكتعداد روزهای 

 905 905 905 905 905  923 923 923 923 923 جمع

[000] :منبع

                                                           
 .قابل ذکر است اعداد مطابق منبع ارائه شده است. باشد میجمع تصادفات منجر به فوت، جرح و خسارت با جمع ارائه شده اندکی متفاوت  -0

 . کمتر است، 905از  ها بعضی ستونبه علت اینکه بعضی روزها ایستگاه اطالعات نگرفته، مجموع اعداد  -2
 



 31-23 جدول

 3134و  3133  های های سنجش و پایش، سال شیراز به تفکیک در ایستگاهشهر های هوای  میانگین ماهانه آالینده

 ماه

  ایستگاه میدان امام حسین    ایستگاه دروازه کازرون 

 SO2 (ppm) O3 (ppm) گرد و غبار(µg/m
3
) CO (ppm)  SO2 (ppm)  O3 (ppm) گرد و غبار(µg/m

3
) CO (ppm) 

3133 3134 3133 3134 3133 3134 3133 3134  3133 3134 3133 3134 3133 3134 3133 3134 

  530/0 00/2 05/015 30/020 120/1 09/1 110/1 115/1  91/0 01/9 19/50 02/00 125/1 100/1 110/1 101/1 آوریل

  091/0 05/2 01/005 00/000 199/1 105/1 110/1 115/1  25/0 90/2 50/00 00/51 192/1 121/1 110/1 113/1 مه

  933/0 20/2 50/090 11/205 190/1 12/1 115/1 101/1  22/0 22/2 01/05 90/01 195/1 122/1 110/1 113/1 ژوئن

  950/0 01/2 59/092 01/031 102/1 121/1 115/1 101/1  00/0 05/2 13/52 50/00 121/1 125/1 115/1 115/1 جوالی

  - 35/0 - 55/019 - 121/1 - 101/1  95/0 35/0 20/51 19/05 195/1 191/1 112/1 113/1 اوت

  552/0 00/2 20/023 11/020 190/1 100/1 115/1 0/1  90/0 39/0 52/00 20/59 195/1 19/1 112/1 101/1 سپتامبر

  521/0 03/2 12/000 09/020 120/1 102/1 115/1 101/1  05/0 10/2 93/53 05/05 125/1 19/1 112/1 10/1 اکتبر

  050/0 00/9 50/03 55/010 103/1 101/1 119/1 109/1  00/0 03/2 03/95 00/02 100/1 199/1 112/1 10/1 نوامبر

  901/2 00/9 10/35 30/001 100/1 113/1 110/1 113/1  15/2 20/2 00/05 50/59 109/1 123/1 119/1 101/1 دسامبر

  021/0 15/2 32/00 03/05 129/1 101/1 119/1 11/1  50/0 90/2 20/01 05/59 100/1 129/1 119/1 10/1 ژانویه

  501/0 00/0 50/30 09/00 125/1 121/1 110/1 11/1  23/0 50/0 90/05 55/93 120/1 101/1 119/1 10/1 فوریه

  951/0 00/0 29/053 90/019 192/1 191/1 112/1 11/1  03/0 90/0 01/35 93/05 125/1 121/1 119/1 11/1 مارس

[000] :منبع



 31-23جدول 

 (دستگاه) 3134تا  3130سال  ،گذاری شده در شهر اصفهان تعداد وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت شماره

 جمع موتورسیکلت آمبوالنس کشنده کامیون کامیونت وانت بوس مینی اتوبوس سواری سال

3130 00،302 501 025 0،902 2،225 525 0،050 93  -05،0150
 

3131 020،000 020 599 09،005 0،510 2،200 2،115 50 39،900 200،093 

3131 030،205 0،903 9،200 00،509 0،555 09،230 5،391 920 39،000 900،251 

3134 51،205 903 000 3،995 9،950 0،023 0،901 59 59،000 051،215 

3133 05،321 559 202 5،151 2،505 0،903 500 01 53،050 095،300 

3133 001،055 500 599 02،230 2،120 0،529 2 02 00،100 030،005 

3134 200،033 393 0،200 23،250 0،305 0،900 9،901 210 - 255،103 0 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

3134- 3130 02/20 00/01 03/00 00/23 10/2- 00/01 51/03 05/90 23/5- 2 91/20 

 [23] :منبع
 

 

 

 31-14جدول 

 (دستگاه) 3134تا  3131سال  ،بر حسب نوع در شهر اصفهان تعداد وسیله نقلیه عمومی

 جمع تاکسی (تحت نظارت)بوس  مینی اتوبوس سال

3131 300 0،001 00،029 05،003 

3131 0،110 0،001 20،012 20،505 

3134 0،095 0،211 20،000 91،013 

3133 0،915  -29،000  -

3133 0،9909 911 20،200 22،300 

3134 0،000 095 22،202 20،920 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

3134- 3131 19/01 10/00- 29/0 05/5 

 [23] :منبع

 
 

 

 

 

 
  

                                                           
 .باشد شامل موتورسیکلت نمی -0

 .محاسبه شده است 0953تا  0955از سال  ساالنهمتوسط رشد  -2

 .دستگاه به بخش خصوصی واگذار شده است 050این تعداد اتوبوس در مالکیت شرکت واحد هستند و  -9



 31-13 جدول

 3134اطالعات حمل و نقل عمومی شهر اصفهان، سال 

 میزان واحد عنوان

 0،000 دستگاه تعداد کل ناوگان اتوبوسرانی

 505 دستگاه  0ساله و کمتر 5تعداد اتوبوس 

 095 دستگاه  0ساله 01تا  0تعداد اتوبوس 

 1 دستگاه 0ساله 01تعداد اتوبوس بیش از 

 092 دستگاه  سوز CNGتعداد اتوبوس 

 5 سال های فعال  متوسط عمر ناوگان اتوبوس

 321،111 نفر وسیله ناوگان اتوبوسرانی متوسط روزانه مسافر جابجا شده به

 05تا  09 کیلومتر بر ساعت شهری با اتوبوس  متوسط سرعت در سفر درون

 5/95 نفر متوسط ضریب سرنشین هر اتوبوس

 01 دقیقه متوسط زمان انتظار برای اتوبوس در ایستگاه مبدأ

 22،202 دستگاه تعداد کل ناوگان تاکسیرانی

 3،300 دستگاه تعداد کل تاکسی پالک قرمز

 3،232 دستگاه گازسوزهای  تعداد تاکسی

 591،111 نفر وسیله تاکسیرانی متوسط روزانه مسافر جابجا شده به

 3/0 نفر (بدون درنظر گرفتن راننده)متوسط ضریب سرنشین هر تاکسی 

 [23] :منبع           

 

 
 

 

 31-12جدول 

 3134و  3133، سال شهر اصفهان با وسایل نقلیه مختلف 2تعداد و سهم سفرهای روزانه

 3133  3134 

 (درصد)سهم  تعداد سفر  (درصد)سهم  تعداد سفر نوع وسیله نقلیه

 0/92 0،055،151  03/90 300،550 سواری شخصی

 0/20 530،015  03/20 521،005 تاکسی و مسافرکش

 0/2 35،990  01/2 09،005 وانت

 9/9 020،115  05/9 30،350 بوس مینی

 5/05 005،902  20/00 591،313 اتوبوس واحد

 2 09،990  00/0 50،500 اتوبوس غیر واحد

 01 900،052  00/5 200،520 موتورسیکلت

 5/0 203،900  92/5 255،505 دوچرخه

 011 9،000،520  011 9،100،312 جمع

 [23] :منبع

                                                           
 .های ملکی سازمان اتوبوسرانی اصفهان است تعداد اتوبوس -0

 بازگشت و غیربازگشت -2



 

 
 

 31-11جدول 

 3134 تا 3130اصفهان، سال  ناحیهدر  گاز مایعو  گاز نفت ،مصرف بنزین

 3134 3133 3133 3134 3131 3131 3130 سوختنوع 

 متوسط رشد

 (درصد) ساالنه

3134- 3130 

 -15/2 300،052 395،009 0،100،295 0،122،290 0،113،310 0،013،510 0،192،512 (هزار لیتر) بنزین

 -05/0 553،505 390،300 300،003 530،592 302،919 350،555 301،000 (هزار لیتر)گاز نفت

 03/10 05،300 00،520 00،029 09،925 09،030 00،902 - (تن)گاز مایع 

 [93-00]، [23] :منبع

 

 31-10جدول 

  3134و  3133های  میزان مصرف سوخت خودروهای سبک در محدوده شهر اصفهان، سال

 سال
LPG  

 (تن)
CNG  

 (میلیون متر مکعب)
بنزین معمولی  

 (میلیون لیتر)

بنزین سوپر 

 (میلیون لیتر)

3133 01،000 35  505 92 

3134 0،050 020  553 20 

 [23] :منبع      

 

 31-11جدول 

 3134تا  3131سال  ،اصفهان شهردر  2مواد سوختی عرضههای  تعداد پمپ و جایگاه

 سال

تعداد 

های  جایگاه

 دولتی

تعداد 

های  جایگاه

 خصوصی

تعداد 

های  جایگاه

CNG
1 

تعداد 

های  جایگاه
LPG 

 
 تعداد پمپ

 گاز نفت سوپر بنزین بنزین

3131 2 99 - 9  000 03 05 

3131 2 90 - 9  005 03 05 

3134 2 95 - 9  059 03 05 

3133 9 95 - 9  010 01 01 

3133 2 93 - 9  959 01 91 

3134 2 01 29 9  955 01 90 

 [23] :منبع

 

                                                           
 .محاسبه شده است 0931تا  0955از سال  ساالنهمتوسط رشد  -0

 .باشد نمینفت سفید  های شامل فروشندگی -2

 .مربوط به اصفهان و حومه است -9



 31-11جدول 

 3134تا  3130سال  ،خسارت شهر اصفهانتصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و 

 سال
 (نفر)صدمات انسانی   (فقره)تصادفات 

 مجروح فوت شده  جمع تصادفات منجر به خسارت منجر به جرح منجر به فوت

3130 055 5،025 92،003 01،315  000 3،050 

3131 052 5،000 99،090 02،959  009 3،010 

3131 000 5،000 00،150 03،035  055 3،015 

3134 000 02،933 00،020 50،001  055 09،550 

3133 200 0،352 03،905 20،500  911 0،395 

3133 203 0،902 00،132 05،019  201 5،050 

3134 010 0،195 50،195 50،052  293 0،910 

  (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

3134- 3130 00/0- 59/0- 05/0 00/5  00/0 12/0- 

 [23] :منبع

 

 

 31-14جدول 

 3134تا  3131سال اصفهان، شهر وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی هوا در 

 روزهای سالم روزهای پاك سال 
 3ناسالمروزهای 

 3ناسالم

 خطرناك بسیار ناسالم

3131 0 203 013 - - 

3131 00 201 30 - - 

3134 03 220 022 - - 

3133 00 52 293 - - 

3133 25 009 030 - - 

3134 01 205 33 3 2 

 [23] :منبع    

 

 

  

                                                           
 .روزهای ناسالم شامل روزهای بسیار ناسالم و خطرناک نیز هست ،0953تا  0955از سال  -0



 31-13جدول 

 (دستگاه) 3134تا  3131سال  اهواز،تعداد وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت شماره گذاری شده در شهر 

 جمع موتورسیکلت آمبوالنس کشنده کامیون کامیونت وانت بوس مینی اتوبوس سواری سال

3131 05،351 902 009 0،300 920 500 030 210 325 20،510 

3131 03،012 010 0،255 3،005 005 0،012 912 905 2،299 95،503 

3134 02،111 0،212 2،903 00،000 353 0،002 010 050 000 09،309 

3133 09،121 0،005 513 00،200 005 005 210 010 55 00،109 

3133 95،099 00 003 9،009 900 035 909 002 02،010 50،900 

3134 90،000 50 050 9،905 201 501 005 20 0،500 02،905 

 (درصد) ساالنه متوسط رشد

3134- 3131 00/05 12/92- 01/20- 00/05- 09/0- 50/0- 00/03 95/90- 01/90 10/3 

 [21-20] :منبع
 

 31-13جدول 

 (دستگاه) 3134تا  3131سال  اهواز،در شهر  3و جمعیت تحت پوشش تعداد وسیله نقلیه عمومی بر حسب نوع

 سال
 اتوبوس

 (دستگاه)

جمعیت تحت 

پوشش هر 

 (نفر)اتوبوس 

 تاکسی

 (دستگاه)

جمعیت تحت 

پوشش هر تاکسی 

 (نفر)

3131 920 - 2،101 - 

3131 092 - 2،039 003 

3134 529 2،050 2،525 019 

3133 019 0،391 9،910 959 

3133 530 0،335 9،002 909 

3134 050 0،559 9،529 905 

 (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

3134- 3131 05/05 23/5- 2 00/09 20/5- 9 

 [21-20] :منبع              

 

 

  

                                                           
 .آمده استدست  هاز تقسیم جمعیت بر تعداد وسیله نقلیه ب -0

 .محاسبه شده است 0931تا  0950از سال  ساالنهمتوسط رشد  2-

 .محاسبه شده است 0931تا  0950از سال  ساالنهمتوسط رشد  9-



 31-04 جدول

 3134اطالعات حمل و نقل عمومی شهر اهواز، سال 

 میزان واحد عنوان

 050 دستگاه تعداد کل ناوگان اتوبوسرانی

 953 دستگاه  ساله و کمتر 5تعداد اتوبوس 

 250 دستگاه  ساله 01تا  0تعداد اتوبوس 

 09 دستگاه  ساله 01تعداد اتوبوس بیش از 

 00 دستگاه  سوز CNGتعداد اتوبوس 

 011،111 نفر وسیله ناوگان اتوبوسرانی متوسط روزانه مسافر جابجا شده به

 05 دقیقه متوسط زمان انتظار برای اتوبوس

 21 کیلومتر بر ساعت  شهری با اتوبوس متوسط سرعت در سفر درون

 05 نفر (بدون در نظر گرفتن راننده)واحد  متوسط ضریب سرنشین هر اتوبوس

 9،951 ریال وسیله ناوگان اتوبوسرانی متوسط هزینه جابجایی هر مسافر به

 9،529 دستگاه  ناوگان تاکسیرانیتعداد کل 

 2،050 دستگاه های گازسوز تعداد تاکسی

 903،001 نفر تاکسیوسیله  متوسط روزانه مسافر جابجا شده به

 0 نفر (بدون در نظر گرفتن راننده)سرنشین هر تاکسی متوسط ضریب 

 [20] :منبع             

 

 

 31-03جدول 

 3134تا  3134سال  ،اهوازشهر  گاز مایع و گاز میزان مصرف بنزین، نفت

 3134 3133 3133 3134 نوع سوخت

 متوسط رشد

 (درصد) ساالنه

3134- 3134 

 -05/0 020 010 020 000 (میلیون لیتر)بنزین 

 -95/0 000 009 005 090 (میلیون لیتر)گاز  نفت

 93/5 000،092 000،020 001،023 30،029 (تن)گاز مایع 

 [20] :منبع        

 

 31-02جدول 

  3134  میزان مصرف سوخت خودروهای سبک در شهر اهواز، سال

 سال
LPG 

 (تن)
CNG 

  (کیلوگرم)
 بنزین معمولی

 (هزار لیتر)

 بنزین سوپر

 (هزار لیتر)

3134 995،329،111 022،000،591  593،000 01،555 

 [20] :منبع      
  



 

 31-01جدول 

 3134تا  3131سال  ،اهوازمواد سوختی شهر  عرضههای  تعداد پمپ و جایگاه

 سال
های  تعداد جایگاه

 دولتی

تعداد 

های  جایگاه

 خصوصی

تعداد 

های  جایگاه
CNG  

تعداد 

های  جایگاه
LPG 

 پمپتعداد 

 بنزین
بنزین 

 سوپر

نفت 

 گاز

3131 5 91 - 9 - - - 

3131 5 90 - 9 020 00 00 

3134 5 90 02 9 095 9 55 

3133 5 29 05 9 051 5 00 

3133 02 20 03 0 002 5 00 

3134 5 29 03 9 002 00 00 

 [21-20] :منبع        

 

 

 31-00جدول 

 3134تا  3131سال  اهواز،تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت شهر 

 سال
 (نفر)صدمات انسانی   (فقره)تصادفات 

 مجروح فوت شده  جمع تصادفات منجر به خسارت منجر به جرح منجر به فوت

3131 01 2،000 20،052 29،509  00 2،553 

3131 90 2،550 03،022 22،501  95 9،239 

3134 35 2،015 00،005 21،200  001 9،120 

3133 03 2،500 00،550 00،002  35 2،030 

3133 01 0،250 0،005 3،100  00 0،952 

3134 022 9،150 9،032 0،535  099 9،090 

  (درصد) ساالنهمتوسط رشد 

3134- 3131 33/20 20/0 51/23- 35/20-  50/20 02/0 

 [21-20] :منبع

  



 

 31-01جدول 

 3134و  3133وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی هوا در شهر اهواز، سال 

 سال
 تعداد روزهای

 پاك 

 تعداد روزهای 

 سالم

 تعداد روزهای

 ناسالم 

 تعداد روزهای

 ناسالمبسیار 

 تعداد روزهای

 خطرناك 

3133 53 30 090 90 09 

3134 00 020 52 05 90 

 [21-20] :منبع              

 

 31-01جدول 
  3134تا  3133سال اهواز، های هوای شهر  میزان آالینده

 3134 3133 3133 واحد آالینده

3)کل ذرات معلق 
TSP) mg/m

3
 - - - 

PM10 µg/m
3

 901 253 901 

CO 
 
ppm  530 005 52 

SO2 ppm 1 0 25 

HC ppm - - - 

O3 ppm 9 5 0 

NO2 ppm 0 9 1 

 [20] :منبع               
 

  

                                                           
1-Total suspended particulate 

2- Parts per million 



 31-04جدول 

 3134اطالعات حمل و نقل عمومی شهر تبریز، سال 

 میزان واحد عنوان

 302 دستگاه 0تعداد کل ناوگان اتوبوسرانی

 290 دستگاه  سوز CNGتعداد اتوبوس 

 051،111 نفر اتوبوسرانی وسیله ناوگان مسافر جابجا شده بهمتوسط روزانه 

 5/0 سال متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی

 21-05 کیلومتر در ساعت متوسط سرعت در سفر با اتوبوس

 9/20 نفر متوسط ضریب سرنشین هر اتوبوس واحد

 01 دقیقه متوسط زمان انتظار برای اتوبوس در کل سیستم

 5/05 کیلومتر (رفت و برگشت)متوسط مسافت خطوط شهری 

 590 دستگاه 2بوس تعداد کل مینی

 051،252،111 لیتر گاز ناوگان اتوبوسرانی میزان مصرف نفت

 0،900،939 کیلوگرم ناوگان اتوبوسرانی CNGمیزان مصرف 

 9،503 ریال وسیله ناوگان اتوبوسرانی متوسط هزینه جابجایی هر مسافر به

 00،009 دستگاه تعداد کل ناوگان تاکسیرانی

 5،050 دستگاه  ساله و کمتر 5تعداد تاکسی 

 0،509 دستگاه  ساله 01تا  0  تعداد تاکسی

 0،000 دستگاه  ساله 01بیش از   تعداد تاکسی

 0،050 دستگاه سوزCNGهای  تعداد تاکسی

 0،090 دستگاه سوزLPGهای  تعداد تاکسی

 001 نفر وسیله هر تاکسی تعداد مسافر جابجا شده بهمتوسط روزانه 

 90 درصد سهم تاکسیرانی از کل سیستم حمل و نقل در جابجایی مسافر

 00/2 نفر (بدون درنظر گرفتن راننده)متوسط ضریب سرنشین هر تاکسی 

  [95] ،[05] :منبع             
  

 31-03جدول 

 3134شهر تبریز، سال  سهم سفرهای روزانه با وسایل نقلیه مختلف

 (درصد)سهم   نوع وسیله نقلیه

 22  سواری شخصی

 90  تاکسی

 0  وانت

 0  بوس مینی

 90  اتوبوس

 9  موتورسیکلت

 0  سایر

 011  جمع

 [95] :منبع                                      
                                                           

 .کند های فعال و غیر فعال را ارائه می های بخش دولتی شرکت واحد و بخش خصوصی است و اتوبوس شامل اتوبوس -0

 .کند های فعال و غیر فعال را ارائه می بوس های بخش دولتی شرکت واحد و تحت نظارت تعاونی است و مینی بوس مینیشامل  -2



 31-03جدول 

  3134و  3133های  گاز و گاز مایع در ناحیه تبریز، سال مصرف بنزین، نفت

 3(تن)گاز مایع   (هزار لیتر) گاز نفت (هزار لیتر) بنزین سال

3133 050،310 990،019  - 

3134 000،090 951،095  90،009 

  [00] ،[90-95] :منبع                   

 

 

 

 31-14جدول 

 3134سال  تبریز، شهرستاندر  2مواد سوختی عرضههای  تعداد جایگاه

 های خصوصی تعداد جایگاه های دولتی تعداد جایگاه سال

3134 0 93 

 [90-95] :منبع                                 

 

 31-13جدول 

 3134تا  3131سال  تبریز،تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت شهر 

 سال
 (نفر)صدمات انسانی   (فقره)تصادفات 

 مجروح فوت شده  جمع تصادفات منجر به خسارت منجر به جرح منجر به فوت

3131 91 9،903 05،219 20،002  039 9،502 

3134 25 0،935 21،955 20،050  003 5،101 

3133 90 0،200 00،1039 21،900  005 0،599 

3133 00 0،003 3،009 09،909  003 0،590 

31340 20 2،305 9،053 0،090  090 9،030 

 [05] :منبع

 

                                                           
 .مصرف شهرستان تبریز ارائه شده است -0

 .باشد نمینفت سفید  های شامل فروشندگی -2

 .این عدد با استفاده از جمع تصادفات اصالح شده است -9

 .ارائه شده است 0931ماه از سال  3آمار  -0



 1-ت 

 توضیحات

 .در این کتاب موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند

 .اند میالدی، معادل در نظر گرفته شده 0111هجری شمسی و سال  1931های سال  اطالعات و داده -1

خودروهای باری دارای بارنامه و خودروهای مسافری دارای صورت وضعیت مسافر مد نظرر   ،شهری در ناوگان برون -0

 .اند قرار گرفته

 .به آن معناست که داده وجود ندارد( -)عالمت خط تیره در جداول  -9



نامهواژه
 

آنسهآ

. سیس شدأت ۶۹۱ در هشتم اگوست سال که  یک نهاد اقتصادی و ژئو سیاسی است  (ASEAN)اتحادیه جنوب شرقی آسیا 

، الئوس ،کامبوجکشورهای  .تسریع در پیشرفت اقتصادی و ثبات کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا است هدف این اتحادیه

 ۰۵۵ اًهستند که مجموع عضو اتحادیه جنوب شرقی آسیا ویتنام و برونئی ،فیلیپین، اندونزی، سنگاپور، مالزی، تایلند ،میانمار

 .میلیون نفر جمعیت دارند



(SOx)اکسیدهایگوگرد

اکسییدهای گیوگرد   . شوند ها یا مواد حاوی گوگرد از قبیل ذغال سنگ و نفت تولید می اکسیدهای گوگرد در اثر احتراق سوخت

رنیگ بیا بیویی     گازی بی SO2. هستند( SO3)تری اکسید گوگرد ، و به میزان کمتر( SO2)دی اکسید گوگرد  بیشتر منتشر شده

. آور اسیت  محیر  و سیوز    ،هیا و غشیاهای مطیا ی    و برای چشم شود میموجب مسمومیت  آناستنشاق  که بسیار تند است

موجیود در هیوا هنگیام بارنیدگی تبیدیل بیه        SO3 .شیود  روز انجام میی  2در حضور نور  ی نصف روز تا  SO3به  SO2اکسایش 

H2SO4 منابع . کند ای از اسید سولفوریک ایجاد می شود بنابراین توده میSOx های بطیاری کیه از ذغیال سینگ ییا       شامل دیگ

های گداز  سنگ معیدن آهین    های سنگ معدن آهن، کوره های گرمایشی، کوره کنند، کوره عنوان سوخت استفاده می  نفت به

حاصیل از احتیراق   در گاز  SOXغلظت . باشد ها می ها و کشتی سوزها و موتورهای دیزلی اتومیل وره، کوره ذغال سنگ، زبالهسولف

 .  ور غیر مستقیم با مقدار گوگرد موجود در سوخت متناسب است به ها سوخت
 

(N2O)اکسیدنیتروز

  N2O. باشد توده می ای تقویت شده با کود و سوختن زیسته های فسیلی و خا  ترین منابع اکسید نیتروز، احتراق سوخت عمده

 .ای با اثر مستقیم است یک گاز گلطانه

 

(NOx)اکسیدهاینیتروژن

اکسییدهای نیتیروژن،   . باشید  میی NO و  N2O5, N2O4, N2O3, NO3, N2O, NO2 اکسیدهای نیتروژن موجود در هیوا عبیارت از  

بیه انیوا     هیا  سیوخت  ناشیی از   NOx. یابد زان آنها با دمای فرآیند افزایش میهای فسیلی هستند و می محصول احتراق سوخت

. شیود  میی حرارتی تولیید   NOx ،در هوا N2در اثر اکسایش در دمای باال  همچنین. بستگی دارد های نیتروژن در سوخت ترکیب

به سرعت به هنگیام آزاد   NO. اردوجود د NOصورت  به NOx، بیشترین بطش با دمای باال ناشی از احتراق در گازهای خروجی

 . یابد اکسایش می NO2در هوا به  نشد

 

هایهواآالینده

های نسوخته،  ، هیدروکربن(SOX)، اکسیدهای گوگرد (NOX)، اکسیدهای نیتروژن (CO)های هوا شامل مونوکسیدکربن  آالینده

 . باشند می 2(SPM)و ذرات معلق ( VOC)ترکیبات آلی فرار 

 

آلدهید

آلدهییدها عمیدتاً در   . های آلیفاتیک ییا آروماتییک باشید    گروه از تواند می Rهستند که  RCHOیدها دارای فرمول عمومی آلده

 .باشد تجاری و حمل و نقل می -های خانگی این آالینده بیشتر محصول بطش. شوند های متوسط تولید می درجه حرارت

                                                           
1 - Association of Southeast Asian Nations 

2 - Suspended Particulate Matter 

http://hamshahrionline.ir/News/?id=55666
http://hamshahrionline.ir/News/?id=33866
http://hamshahrionline.ir/News/?id=33866
http://hamshahrionline.ir/News/?id=58521
http://hamshahrionline.ir/News/?id=40037
http://hamshahrionline.ir/News/?id=58358
http://hamshahrionline.ir/News/?id=18073
http://hamshahrionline.ir/News/?id=32486
http://hamshahrionline.ir/News/?id=55024
http://hamshahrionline.ir/News/?id=59151


(OPEC)اوپک

ساماندهی تولیید و   باشد که هدف آن می واقع در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبیسازمانی متشکل از کشورهای نفتی اوپک 

اییران، عربسیتان    وسیله صیادرکنندگان عمیده نفیت شیامل     به ۶۹۵ در سال  این سازمان. صادرات نفت در سطح جهانی است

عربیی،  متحیده  کوادور، الجزایر، امیارات  اعضای آن آنگوال، ا ۵ 2۵ در سال .شد در بغداد تأسیسعودی، عراق، کویت و ونزوئال س

 .باشند ایران، عراق، عربستان سعودی، قطر،کویت، لیبی، نیجریه و ونزوئال می



بارنامه

و بیه   و کاشیف حقیوق مالکییت اسیت     شود بارنامه، برگ بهاداری است که مشطصات بار، وسیله نقلیه و راننده در آن نوشته می

 . گیرد سسات حمل و نقل بار قرار میؤها و م شرکتدر اختیار  کاالمنظور حمل و نقل 

 

 خط بازسازی

 .مسیر از مشطصی محدوده در مربو ه متعلقات و آهن خط تعویض از است عبارت خط بازسازی

خط سازیبه

 .پذیرد تآنها صور هر دو یا و روسازی یا زیرسازی زمینه در تواند می که آهن خط نواقص رفع و ترمیم از است عبارتخط  سازی به

 

 (GWP)پتانسیلگرمایشجهانی

  ی است که توسطشاخص پتانسیل گرمایش جهانی
2
IPCC     ای در بیه دام   به منظور مقایسه قابلیت هیر ییک از گازهیای گلطانیه

 .است شدهانداختن گرما در جو، نسبت به سایر گازها ارائه 

 

تجهیزاتدریایی

 .گیرند ملیات دریایی و بندری مورد استفاده قرار میتجهیزات شناوری هستند که روی آب بوده و جهت ع

 

ترانزیت

از یک نقطه مرزی کشور به قصد عبور از کشیور و خیروج از نقطیه دیگیر میرزی       بق مقررات ورود بار یا مسافر یا وسیله نقلیه 

 . کشور را گویند

 

ایایبهجادهترانزیتجاده

به قصد عبور از کشور و خیروج از نقطیه   از  ریق جاده  از یک نقطه مرزی کشور  بق مقرراتورود بار یا مسافر یا وسیله نقلیه 

 . را گویند از  ریق جاده دیگر مرزی کشور

 

ایبهدریاییترانزیتجاده

به قصد عبور از کشور و خیروج از نقطیه   از  ریق جاده  از یک نقطه مرزی کشور بق مقررات ورود بار یا مسافر یا وسیله نقلیه 

 . را گویند کشورآبی  زدیگر مر



                                                           
1- Global Warming Potential 

2- Intergovernmental Panel on Climate Change
 
 



ایترانزیتدریاییبهجاده

به قصد عبور از کشور و خروج از نقطیه دیگیر میرزی     ی کشورآب از یک نقطه مرز بق مقررات ورود بار یا مسافر یا وسیله نقلیه 

 . را گوینداز  ریق جاده  کشور

 

ترانزیتدریاییبهدریایی

ی آبی  به قصد عبور از کشور و خروج از نقطه دیگر مرز ی کشورآب از یک نقطه مرزقررات  بق مورود بار یا مسافر یا وسیله نقلیه 

 . را گویند کشور



 )ترکیباتآلیفرارغیرمتان
NMVOC) 

این ترکیبات آلی فرار که شامل متان نیستند عموماً شامل . بو هستند رنگ و بی ترکیبات آلی فرار غیرمتان در بیشتر موارد بی

 .باشند این مواد می دار ها و مشتقات هالوژن ها، کتون ها، آروماتیک هیدها، آلکانها، آلد الکل

 

کیلومتر-تن

 . باشد جایی کاالست که بیانگر حمل یک تن کاال در یک کیلومتر می کیلومتر واحد سنجش جابه -تن

 

آهنتوشهراه

گن مسافری نباشد و در واگنی ویژه به همین نام توسط قطارهیای  جایی آن در وا به آهن، امکان جا باری که بر اساس مقررات راه

 . شود آهن نامیده می مسافری حمل شود، توشه راه



شهریحملونقلبرون

سفر یا مقصد سیفر ییا هیر دو آنهیا خیارج از حیریم        أهای حمل و نقلی است که مبد شهری، مجموعه فعالیت حمل و نقل برون

حریم استحفاظی شهرها،  بق قوانین و مقررات موضوعه به تصویب مراجیع ذی صیالر رسییده    . استحفاظی یک شهر قرار دارد

 . است

 

ایحملونقلجاده

ای صیورت   توسط ناوگیان جیاده   (غیر ریلی)های زمینی  راهاست که از  ریق ( کاال یا مسافر)های حمل و نقلی  مجموعه فعالیت

 . پذیرد

 

شهریحملونقلدرون

و مقصد سفرهای آن در حریم استحفاظی یک شیهر   أهای حمل و نقلی است که مبد شهری، مجموعه فعالیت ل درونحمل و نق

 . حریم استحفاظی شهرها،  بق قوانین و مقررات موضوعه به تصویب مراجع ذی صالر رسیده است. قرار دارد

 

حملونقلدریایی

 . است که از  ریق دریا توسط ناوگان دریایی صورت پذیرد( فرکاال یا مسا)های حمل و نقلی  مجموعه فعالیت

 

حملونقلریلی

 . آهن توسط ناوگان ریلی صورت پذیرد است که از  ریق خطوط راه( کاال یا مسافر)های حمل و نقلی  مجموعه فعالیت

                                                           
1- Non- Methane Volatile Organic Compounds 



ایجادهغیرحملونقل

 وسیایل حمیل و نقیل   توسیط    لولهخط و یا  ریل ،هوا، دریاست که از  ریق ا( کاال یا مسافر)های حمل و نقلی  مجموعه فعالیت

 .ی صورت پذیردا جادهغیر

  

خودرویتجاری

ایین نیو  خیودرو جهیت     . رود کار میی  که با توجه به  راحی و تجهیزات مربو ه برای حمل بار بهاست نوعی خودروی موتوری 

  .گیرد کشیدن ید  نیز مورد استفاده  قرار می

 

N1ویحملبارگروهخودر
 

عبارت است از خودروهای با حداقل چهار چرخ مطصوص حمل کاال که به این منظور  راحی و سیاخته شیده و حیداکجر جیرم     

 . باشد کیلوگرم می 0۰۵۵مجاز آنها 

  

N2خودرویحملبارگروه

 0۰۵۵ از داکجر جیرم مجیاز آنهیا   عبارت است از خودروهای مطصوص حمل کاال که به این منظور  راحی و ساخته شیده و حی  

 . باشد میکیلوگرم کمتر  2۵۵۵ بیشتر و از  کیلوگرم

 

M1خودرویسواریگروه
 

بیا   ی آنهیا  عبارت است از هر خودرو با حداقل چهار چرخ که به منظور حمل مسافر  راحی و سیاخته شیده و تعیداد صیندلی    

 . احتساب صندلی راننده از هشت صندلی بیشتر نباشد

 

M2ویسواریگروهخودر

صندلی داشته باشد و  8عبارت است از هر خودرو با حداقل چهار چرخ جهت حمل مسافر که با احتساب صندلی راننده بیش از 

 . تن متریک تجاوز نکند ۰وزن حداکجر آن از 



(بارج)دوبه

شود و برای بارگیری یا تطلیه  کش کشیده می وسیله ید  های معمولی و بدون موتور است که به شناور بزرگتر از قایق

مورد استفاده ... رسانی و  رسانی، آب توانند در کنار اسکله پهلو بگیرند و نیز سایر امور خدماتی مانند سوخت هایی که نمی کشتی

 .گیرد قرار می



(CO2)اکسیدکربندی

از مهمترین گازهای که  دهد میو بطشی از هوای محیط را تشکیل  استبو و غیرسمی  رنگ، بی اکسیدکربن گازی بی دی

  .استای  گلطانه

 

                                                           
 .ای درنظر گرفته شده است در این کتاب حمل و نقل خط لوله به عنوان یک بطش از حمل و نقل غیرجاده - 

2- Cargo vehicle  

3- Passenger vehicle 



 (SPM)ذراتمعلق

شده و گیرد و غبیار   ذرات معلق به عنوان مواد آالینده شامل غبار، مه و دودی است که در فرآیندهای احتراق یا گرمایش ایجاد 

 ،مهم از ذرات معلق  دو دسته. شود مل میکارگیری مواد پودر شده را نیز شا ناشی از عملیات تولید، نقل و انتقال و فرآیندهای به

PM-2.5 ( میکرومتر ۰/2ذرات معلق با اندازه کمتر از)  و PM-10(میکرومتر ۵ با اندازه کمتر از  معلق ذرات ) ذرات .باشیند  میی

PM-10 لیق در  ذرات مع. شوند معلق در هوا معرفی می ذراتیابی به سیستم تنفسی تحتانی به عنوان شاخص اصلی  به دلیل راه

ها، از بین رفتن بافت ریه، آسم کودکیان،   ریوی، کاهش مقاومت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری -های قلبی تشدید بیماری

 .اثرات زیان بارتری دارند به دلیل اندازه کوچکتر PM-2.5ذرات . ای دارد مرگ و میر زودرس و سر ان نقش عمده



OECD سازمان

بارتند از استرالیا، بلژیک، جمهیوری چیک، فنالنید، آلمیان، مجارسیتان، ایرلنید، اتیریش، کانیادا،         ع سازمانکشورهای عضو این 

، انگلیس، کره جنوبی، مکزییک،  یسئدانمار ، فرانسه، یونان، ایسلند، ایتالیا، ژاپن، لوگزامبور ، هلند، نروژ، پرتقال، اسپانیا، سو

اهداف مشترکی را به شرر ذیل عنیوان   این کشورها .یاالت متحده آمریکانیوزیلند، لهستان، جمهوری اسلواکی، سوئد، ترکیه و ا

 :اند نموده

 حمایت از رشد اقتصادی پایدار -

 ایجاد اشتغال  -

 ارتقاء استانداردهای زندگی  -

 حفظ ثبات مالی  -

 کمک به توسعه اقتصادی دیگر کشورها  -

 کمک به رشد تجارت جهانی  -

 

سفر

 .است از مبدأ به مقصد برای منظور معین( پر یا خالی)یا وسیله نقلیه   رفه انسان یا بار سفر، جابجایی یک



وسیله-سفر

 . باشد می سفردر یک  وسیله نقلیهجایی یک  است که بیانگر جابه وسیله نقلیهجایی  واحد سنجش جابه



سوآپ

 ر بنادر شمالی و خروج معادل آن ازد از کشورهای مشتر  المنافع آسیای میانه های نفتی ، تطلیه برخی فرآوردهعملیات سوآپ

شیرکت ملیی پطیش     اسیت کیه بیه وسییله     جمییهوری اسالمی اییییران  مرزهایسواحل جنوبی کشور در خلیج فارس و سایر 

 .پذیرد با اهداف ذیل صورت می های نفتی ایران فرآورده

 ب و سایر منا ق شمال شرقی، غر ،های نفتی در منا ق شمال تأمین بطشی از نیازهای کشور به فرآورده -

های حمل فرآورده از مبادی تولید به منا ق اشاره شده و آزاد شدن بطشیی از ناوگیان حمیل و     جویی در هزینه صرفه -

 رسانی  های دیگر به منظور تسریع و تسهیل در امر سوخت نقل فرآورده جهت استفاده در بطش

 یی کسب درآمد برای شرکت از  ریق دریافت حق سوآپ یا هزینه جابجا -

 نیاز داخلی به عنوان معوض و جلوگیری از انباشت آن در مطازن شرکت  های مازاد بر صدور فرآورده -

 



E85سوخت

باشید کیه    میی  C2H5OHاتانول دارای فرمیول شییمیایی   . درصد بنزین تشکیل شده است ۰ درصد اتانول و  8۰این سوخت از 

خودی  هدارای دمای احتراق خودب C12تا  C8بنزین با فرمول شیمیایی درجه فارنهایت است و  ۱۶0خود آن  هدمای احتراق خودب

 .باشد درجه فارنهایت می 5۶۰

 

M85 سوخت

باشید کیه    میی  CH3OHمتانول دارای فرمول شییمیایی   .درصد بنزین تشکیل شده است ۰ درصد متانول و  8۰این سوخت از 

خودی  هدارای دمای احتراق خودب C12تا  C8با فرمول شیمیایی  درجه فارنهایت است و بنزین 8۹۱خود آن  هدمای احتراق خودب

 .باشد میدرجه فارنهایت  5۶۰

شاخصآلودگیهوا

این شاخص، . شود استفاده می  (PSI) از شاخص آلودگی هوا معموالً برای تعیین آلودگی هوا، عالوه بر تعیین غلظت آلودگی

 .دهد سالم، بسیار ناسالم و آلودگی هوای شدید نشان مینا سالم، های پا ، وضعیت آلودگی هوا را در حالت

 

 (PSI)استانداردآالیندهشاخص

 PSIوضعیتهوا 

۵-۰۵هوای پا 
۰۵-۵۵ هوای سالم
۵۵ -2۵۵هوای ناسالم

2۵۵-0۵۵هوای بسیار ناسالم
0۵۵بیش از آلودگی هوای شدید

 

  کیفیت هوا را شاخص  کرده و آنروز  را به  PSIشاخص ،2۵۵۵سال ژوئن از  EPA سازمان
2
 (AQI)شاخص . نامیدAQI  شامل

 و نودو و نیم میکر ریز کمتر از ذراتو دو آالینده جدید  (های حساس ناسالم برای گروه)بندی جدید خطر سالمت   بقه

 .شده استارائه  AQIشاخص  ذیلجدول  در. باشد می ساعته 8زن متوسط ا

                                                           
1- Pollutant Standard Index 

2- Air Quality Index 





 (AQI)  کیفیتهواشاخص

 AQIیتهواوضع
NO2  

(ppm) 
SO2  

(ppm) 
CO  

(ppm) 
PM10 

(g/m
3
) 

PM2.5 

(g/m
3
) 

O3 (ppm) 

 1-hour 
O3 (ppm) 

 8-hour 

 ۵۵۵/۵-۵۰۶/۵-  ۵/۵-۰ /5 ۵-۰5  ۵/۵-5/5 ۵۵۵/۵-۵05/۵ (2)  ۵-۰۵ خوب

 ۵۹۵/۵-۵۱۰/۵-  ۰ /۰-5/5۵ ۰۰-۰5  ۰/5-5/۶ ۵0۰/۵-55/۵  (2)  ۰-۵۵  متوسط

ای ه ناسالم برای گروه

 حساس
 ۰۵- ۵  (2) 225/۵- 5۰/۵ 5/ 2-۰/۶ 2۰5- ۰۰ 5/۹۰-۰/5۵  ۹5/۵- 2۰/۵ ۵۶۰/۵-۵۱۹/۵ 

 ۵۶۹/۵-۰/۵   ۹۰/۵ -2۵5/۵ ۰/۹۰-۰۵ /5 2۰۰-0۰5 2 /۰-۰ /5 22۰/۵-0۵5/۵ (2)  ۰ -2۵۵ ناسالم

 ۹/۵  -0۱5/۵ 2۵۰/۵-5۵5/۵ ۰۵ /۰-5/2۰۵ 0۰۰-525 ۰ /۰-5/0۵ 0۵۰/۵-۹۵5/۵ ۹۰/۵- /25  2۵-0۵۵ خیلی ناسالم

 خطرنا 
5۵۵-0۵  

۰۵۵-5۵   

۹5/ -2۰/  

۵5/2-۹۰/  

8۵5/۵-۹۵۰/۵ 

۵۵5/ -8۵۰/۵ 

5/5۵-۰/0۵ 

5/۰۵-۰/5۵ 

۰۵5-52۰ 

۹۵5-۰۵۰ 

5/0۰۵-۰/2۰۵ 

5/۰۵۵-۰/0۰۵ 

۰۵5/۵-5۵۰/۵ 

۹۵5/۵-۰۵۰/۵ 

(0) 

(0) 

در این منا ق عالوه بر محاسبه  .براساس ازن یکساعته به احتیاط نزدیکتر است AQIه تعیین شود و تنها منا ق محدودی هستند ک ساعته گزار  می 8براساس مقادیر ازن  AQIدر بیشتر منا ق  - 

 .گرددهر کدام بیشتر بود گزار   و محاسبه شود نیز ساعته ممکن است شاخص ازن یک ،ساعته 8شاخص ازن 

2- NO2  دارای مقادیر کوتاه مدت در 
NAAQS تواند  نیست و تنها میAQI  ید نمایدرا تول 2۵۵بالتر از. 

 .ساعته محاسبه شود  یا باالتر باید با استفاده از غلظت ازن   AQI ،0۵فراتر رود مقادیر  ppm0۱5/۵ساعته از  8وقتی غلظت ازن  -0

                                                           
1 - National Ambient Air Quality Standards  



ضریبانتشار

د که در نباش ای و آالینده منتشر شده در اثر مصرف انوا  سوخت می معیاری برای محاسبه میزان گازهای گلطانهضرایب انتشار 

ای در  هیا و گازهیای گلطانیه    جدول ذیل ضرایب انتشار آالینده. هستند های مطتلف انرژی مقادیر مطصوص به خود را دارا شبط

باشید ایین ضیرایب از دقیت      الزم به ذکر می. که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته استدهد  بطش حمل و نقل را ارائه می

  .ربط است وسیله مراجع ذی به کافی برخوردار نبوده و نیازمند بازنگری



ایدربخشحملونقلهاوگازهایگلخانهضرایبانتشارآالینده  

گردوغبارآلدهیدCO2CONOXSOX HC نوعسوخت

تنبرمیلیونبشكهمعادلنفتخام

 2،2۵0 2،۵۵8 0،۹۱۶ ۱۶۹ 8،025 52 ،2 8،۰8۵ 5 گاز نفت

 - - - - - - ۱ 0۹۱،5 نفت سفید

 250 ۶5 ۱88،   ۱0 ۰،۱۰0  0 ،2  0۰۵،۱80 بنزین

 - - - -   ۶،۱ 52 ،2 08۰،85۰ نفت کوره

 - - - - - 8۹ ۹۶ ،020 گاز  بیعی

LPG 08۱،8۵0 2، 52 - - - - - 

 ۰0  2،558 - 5۱  0،0۹۹  2 ،۹ 2-  سوخت جت

 - - - - - - 2،۵۹0 ۹ سوخت جامد

 کیلوگرمبرهزارلیتر

0 /20 ۰/2۰8۰  گاز نفت  5 /۰  ۶2/5  ۱2/22 5۵/ 2  ۹ / 0  

 - - - - - - ۹۵ 2/ 5 نفت سفید

۱۵/۹۹ ۶28 /۹۵ بنزین  ۹0/0  5۵/۵  8 /۹5 ۰2/۵  05/  

 - - - - ۰۹/۹8 ۰ /2  ۵۱/2۱25 نفت کوره

 - - - - - ۵۵۵۰/۵  /۶۶ گاز  بیعی

 ۵/ ۶ 5 /۹5 - 88/۵ 0/2۵  ۹۵/0۹ 2- سوخت جت

 کیلوگرمبرتن

LPG 20/28۰5 ۱۱/ ۰ - - - - - 

 - - - - - - 00/2۶2۶ سوخت جامد

 



فرودگاهبینالمللی

المللیی بیه منظیور     فرودگاهی که دارای تسهیالت گمرکی، قرنطینه، کنترل روادید و گذرنامه اسیت و پروازهیای داخلیی و بیین    

 .کنند نشست و برخاست از آن استفاده می



                                                           
 جتسوخت سنگین  - 

 .کتاب از ترازنامه انرژی استطراج شده استاین های هوایی در جداول  انتشار دی اکسید کربن ناشی از سوخت -2



فرودگاهدارایمرزهوایی

المللی در یک فرودگاه صادر  رف هیأت دولت برای انجام پروازهای ورودی و خروجی بینمرز هوایی مجوزی است که از  

 (IATAو  ICAO)المللی هواپیمایی کشوری ایکائو و یاتا  المللی بر اساس ضوابط سازمان بین در حالیکه فرودگاه بین. گردد می

 .باشدای می دارای خصوصیات و شرایط ویژه

 

کامیونت

سیط وانیت و   و حید ) تین سیاخته شیده اسیت     ۰/0و حداکجر  تن 2وسیله نقلیه باری است که برای بارگیری با ظرفیت بیش از 

  .(باشد کامیون می

 

کامیونکشنده

 . گردد به سیستم کشنده انوا  بارگیرها، کامیون کشنده یا اسب ا الق می

 

کشتی

ی که معموالً از جنس فلز بوده، دارای موتور باشد و ظرفیت ناخالص آن بییش از پانصید تین باشید کشیتی گفتیه       به هر شناور

 . شود می

 

کشتیچندمنظوره

ها معموالً  ول  در این گونه کشتی. کشتی است که توانایی حمل انوا  بارها از جمله کانتینر، کاالی متفرقه، کیسه و فله را دارد

 2۵ظرفییت آن حیدوداً   . باشد فوتی می 2۵ای  راحی شده است که ضریبی از ابعاد یک کانتینر  و عرشه به گونهو عرض انبارها 

 . باشد جرثقیل می ۰تا  0انبار همراه با  ۰تا  5هزار تن و دارای 

 

برکشتیروغن

 . گیرد کشتی تانکرداری است که برای حمل مایعات مورد استفاده قرار می

 

برخشککشتیفله

به  ور معمیول، ایین کشیتی فاقید جرثقییل      . باشد دارای انبارهایی در یک سطح می کهاست همگن  های هکشتی حامل محمول

 . جا کردن کاال دارد است و فقط دو قالب بزرگ برای جابه

 

(کانتینردار)کشتیکانتینربر

 . فوتی است 2۵نردستگاه کانتی ۱۵۵باشد که ظرفیت حمل آن حدود  کشتی مطصوص حمل کانتینر می

 

کشتییخچالدار

شدنی مانند برخی از انیوا  دارو و میواد غیذایی میورد      باشد و به منظور حمل کاالهای فاسد کشتی است که دارای سردخانه می

 . گیرد استفاده قرار می

 

حجمداخلییاسطحتصویرخودروبراساسبندیخودروهایسواریبنزینیطبقه

کمیته تصویب معیارهای مصیرف انیرژی در    مصوب  525-2بر اساس استاندارد ملی ایران با شماره  خودروهای سواری بنزینی

 از لحاظ حجم داخلی یا سطح تصویر خیودرو مطیابق   مورد استناد بوده است 08۰ که در سال  082 /2۱/8 وزارت نفت مورخ



 ،در تجدید نظر بعدی .ی بعد تجدید نظر شده استها قابل ذکر است که این استاندارد در سال. دنشو بندی می  بقه ذیلجدول 

 .بندی خودرو بر اساس حجم موتور صورت گرفته است  بقه

 

 براساسحجمداخلییاسطحتصویرخودروبندیخودروهایسواریبنزینیطبقه

(m )حجمداخلیعبارتاختصاریخودروبندیطبقه
(m )سطحتصویر

(عرض×طول)

Mini CompactMC 5 /2 ≥ سطح ≤ 2/۹ حجم 

Sub Compact SC 82/2 ≥ حجم  5 /2 8/۹  ≥ سطح   2/۹ 

CompactC  ۵/0  ≥ حجم  82/2 2/۱  ≥ سطح   8/۹ 

Midsize M 0۱/0  ≥ حجم   ۵/0 ۹/۱  ≥ سطح   2/۱ 

Large L ۹8/0  ≥ حجم  0۱/0 ۵/8  ≥ سطح   ۹/۱ 

Very Large VL ۰۵/5 ≥ حجم  ۹8/0 2/۶ ≥ سطح   ۵/8 

Extremely Large EL حجم  ۰۵/5 سطح  2/۶ 

 
یا در اندازه حجم داخلی آن اختالف / گیری نباشد و چنانچه مقدار حجم داخلی برای خودرویی در دسترس نبوده یا قابل اندازه 

 .گیرد بندی بر اساس سطح تصویر انجام می وجود داشته باشد،  بقه

 

کمپرسی

با بدنه فلزی و مجهز به جک هیدرولیک باال برنده برای تطلیه کاال است که برای حمل کاالهیایی ماننید مصیالح     نوعی از بارگیر

 . رود کار می هب... ساختمانی، مواد معدنی و 

 

) گازطبیعیفشرده
 
CNG) 

 .شیود  ی خشک تبیدیل میی  زدایی به گاز  بیع گویند که بعد از نم گاز  بیعی استطراج شده را اصطالحاً گاز  بیعی مر وب می

را دارد و می توان آن را به عنیوان   (CNG)گاز  بیعی قابلیت تبدیل به گاز  بیعی فشرده . متان استبطش اصلی گاز  بیعی 

 . سوخت اتومبیل مورد استفاده قرار داد



) گازمایعنفتی
 
LPG)

 ور عمده از  که به است گازی شکل از سری پارافینی های سنگین مطلو ی از هیدروکربن گاز مایعیا به اختصار نفتی گاز مایع 

تبدیل این گازها به مایع به خا ر سیهولت در امیر انتقیال    . شود آسانی به حالت گاز تبدیل می و بهبوتان و پروپان تشکیل شده 

 . آنها است

 

 ایگازهایگلخانه

دی اکسید کربن . شود ای نامیده می ، اثر گلطانهیندآفر این اندازند و ای گرما را در سیستم تروپوسفری به دام می گازهای گلطانه

(CO2) متان ،(CH4)ز، اکسید نیترو N2O))ای مستقیم و مونوکسید کربن  ، گازهای گلطانه(CO)   اکسییدهای نیتیروژن ،(NOX )

گازهیا در اتمسیفر   تجمیع ایین   . آینید ای غیرمستقیم به شمار میی  از گازهای گلطانه 5(NMVOC)و ترکیبات آلی فرار غیرمتان 

 . شود که عامل عمده تغییرات آب و هوای جهان استای میموجب تشدید اثر گلطانه
                                                           

1- Compressed Natural Gas 

2 - Liquefied Petroleum Gas 

3- Greenhouse Gases 
4- Non Methane Volatile Organic Compounds 



گالری

خطیر رییز  بهمین، منطقیه     )العبیور   داالنی بتونی یا فلزی به شکل مقطع تونل که به منظور عبور ایمن قطار از منا ق صیعب 

 .شود بر روی خط احداث می...( گیر و  برف

 

الیروب

 .رود های بندر به کار می ها و کانال ورودی و اسکله شناور که جهت الیروبی آبراهواحدی 

 

لكوموتیو

گییرد و برحسیب نیو  انیرژی      ها مورد استفاده قرار می وسیله نقلیه دارای نیروی کشش است که برای به حرکت درآوردن واگن

 . شود بندی می ه بق( اصلی و مانوری)و نو  استفاده ( برقی، دیزلی و بطاری)مصرفی 

 

لكوموتیواصلی

 . شود تجاری استفاده می -های بار و یا مسافر در خطوط اصلی یا خطوط صنعتی جایی واگن لکوموتیوی است که برای جابه

 

لكوموتیومانوری

 . گیرد ها مورد استفاده قرار می لکوموتیوی است که برای تشکیل و تنظیم قطار و تفکیک واگن



(CH4)متان

از  تر سبک و بو رنگ، بی متان گازی بی. و بطش اصلی گاز  بیعی است ها اولین عضو خانواده آلکان ،یل هیدرید یا متانمت

ای با اثر مستقیم بوده و اثری به  همچنین متان یک گاز گلطانه. باشد می ۰۹/۵وزن مطصوص آن نسبت به هوا حدود . ستهوا

 .تر از دی اکسید کربن دارد مراتب قوی

 

(CO)نوکسیدکربنوم

تیرین منیابع نشیر     عمیده . باشد میی فسیلی ها احتراق ناقص سوختاست که محصول جانبی بو و بسیار سمی  رنگ، بی گازی بی

ایین گیاز   . تواند بسییار مضیر باشید    این گاز به میزان کم میمرتب تنفس  .ها هستند در منا ق شهری اتومبیلمونوکسید کربن 

اندازد و در افراد سالم باعی  سیردرد، سیرگیجه، خسیتگی زییاد و تحرییک اعصیاب         ی را به خطر میزندگی بیماران قلبی و ریو

 . شود می



ایناوگانجاده

شهری و  اعم از درون (غیر ریلی) های زمینی شود که از  ریق راه ا الق میوسایل نقلیه موتوری ای از  در این کتاب به مجموعه

 .نمایند شهری تردد می برون

 

ایجادهحملونقلعمومیناوگان

اعم  (غیر ریلی)های زمینی  از  ریق راه بار و یا مسافر عمومی ای از وسایل نقلیه موتوری که فعالیت آن حمل و نقل به مجموعه

. گویند می ای جاده ناوگان حمل و نقل عمومی ،باشد شهری شهری و برون از درون
 



ایناوگانغیرجاده

 .نمایند شود که از  ریق هوا، دریا و یا ریل تردد می ا الق میوسایل نقلیه موتوری ای از  در این کتاب به مجموعه

 

نرختسعیر

یند تسعیر آدر فر  که(  و غیره  ، قراردادی رسمی  برابری  های نرخ  انوا   شامل)یکدیگر   به  دو واحد پولی  تبدیل  از نرخ  است  عبارت

  مورد استفاده  واحد پول  بر ارز، برحسب مبتنی  مالی  ، ا العات آن   ریق از  که  است  یندیآیر فریند تسعآفر .شود  می  بکار گرفته

 .شود  بیان( که در ایران ریال است) مالی  های صورت  در ارائه

 

نفتخام

و آروماتییک تشیکیل    نفتینیی های پارافینی،  ای تیره که قسمت اعظم آن از هیدروکربن مایعی است غلیظ به رنگ سیاه یا قهوه

 ،دار نیتیروژن  ،عالوه بر ایین مقیدار کمیی ترکیبیات گیوگردی      .باشد و شامل بیش از صد نو  مولکول هیدروکربن می شده است

 . دار و مقدار جزئی فلزات نیز در نفت خام وجود دارد اکسیژن

 

نفتخامبرنت

 غیرب آفریقیا و حیوزه مدیترانیه بیر      ،خام دریای شمال های معروف به ویژه نفت نفت خام شاخص است که بسیاری از نفت خام

. شوند  گذاری می اساس آن قیمت



کیلومتر-نفر

 . باشد جایی مسافر است که بیانگر حمل یک نفر مسافر در یک کیلومتر می به واحد سنجش جا



وانت

نظور حمل و نقل بار مورد اسیتفاده قیرار   تن است که عمدتاً به م 2وانت، وسیله نقلیه موتوری سبک با ظرفیت باربری حداکجر 

 . گیرد می

 

وسایلحملونقلریلیدرسرویس

 .باشند می کار حال در عمال که باشد می ریلی نقلیه وسایل از دسته آن منظور

 

وسایلحملونقلریلیدرگردش

 .باشد می مدت کوتاه تعمیر تحت و سرویس منتظر و سرویس در ریلی نقلیه وسایل مجمو  منظور 

 

کیلومتر-وسیله

 .باشد جایی یک وسیله نقلیه در یک کیلومتر می جایی وسیله نقلیه است که بیانگر جابه واحد سنجش جابه

 

هزینهخانوار

ارز  پولی کاالی تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و ییا هدییه بیه دیگیران، هزینیه نامییده       

کیه در اختییار خیانوار قیرار     ( هیا  از سیازمان )خرید، تولید خانگی، در برابر خدمت، از محل کسب و مجانی  تهیه شامل. شود می

 .شود هزینه منظور می ءو به صورت پولی برآورد و جز ، بودهگیرد می



هزینهخالصخانوار

 .باشد عبارت از هزینه ناخالص منهای ارز  فرو  دست دوم کاالها می



رهزینهناخالصخانوا

 .باشد عبارت از هزینه خانوار بدون در نظر گرفتن فرو  دست دوم کاالها می

 

IPCC)هیأتبیندولتیتغییراتآبوهوا
 )

توسط سازمان جهانی  ۶88 ، یک نهاد علمی بین دولتی است که برای اولین بار در سال (IPCC)هیأت بین دولتی تغییرات آب و هوا 

وظیفه این نهاد ارائه ارزیابی جامع ا العات سراسر جهان در . ست سازمان ملل متحد تأسیس گردیدهواشناسی و بطش برنامه محیط زی

 .باشد های انسانی می خصوص خطر تغییرات آب و هوا توسط فعالیت



(HC)هیدروکربن

گیازی هسیتند و   ، اهی  ترین هیدروکربن بکترین و س ساده. ندباش می شامل کربن و هیدروژن منحصراًی یها ترکیب ها هیدروکربن

های نسیوخته   هیدروکربن .دارندوجود جامد صورت  بهنیز  تر انوا  سنگینمایع و صورت  به ،دارندوزن مولکولی بیشتر آنهایی که 

   .شوند آالینده محسوب می ،انتشار یافته در هوا

 

کشیدک

اسازی کشتی در بندر یا ید  نمودن دوبه در واحدی شناور با قدرت موتور باال که جهت انجام امور خدماتی و پهلودهی یا جد

 .شود های آزاد از آن استفاده می آب
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