
 

 

 

 

"اطالعات حمل و نقل و انرژي كشور   " 

 9831سال 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجري

 پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاد دانشگاهي

سعيد ميرزايي :رئيس پژوهشكده علوم پايه كاربردي  

ناهيد پارسافر :سرپرست گروه فني  

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

خو فاطمه سادات موسوي، اميد جهانيان، محمدرضا خليلي   

 

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

 

  



 هاي اقتصادي ها و سياست اداره بررسي -مركزي جمهوري اسالمي ايرانانک ب

 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

 فتر آمار و فنآوري اطالعاتد -راه آهن جمهوري اسالمي ايران

 دفتر آمار و تلفيق برنامه وزارت راه و شهرسازي

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

 دفتر بررسي آلودگي هوا -سازمان حفاظت محيط زيست

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

 مديريت صنايع خودرو -صنايع ايرانسازمان گسترش و نوسازي 

 هاي آماري دفتر فنآوري اطالعات و بررسي -سازمان هواپيمايي كشوري

 شركت كنترل كيفيت هوا

 شركت گردونه كارآزما

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

 ارتباطات سازمان فنآوري اطالعات و -شهرداري تهران

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

 ريزي كالن برق و انرژي دفتر برنامه -وزارت نيرو

 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 -جمهوري اسالمي ايران گمرک

 رساني آماري كتابخانه و مركز اطالع -مركز آمار ايران

 مركز مطالعات بين المللي انرژي

 :با تشكر از 



  

 اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد -سازمان ملي استاندارد ايران

 مه و بودجهمعاونت محترم طرح و برنا -نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران

 دفتر صنايع ماشين سازي و نيروي محركه -وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 

 



 مقدمه

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

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

هاي  بخش حمل و نقل يکي از مهمترين بخش. باشد اي برخوردار مي محيطي ناشي از مصرف انرژي از اهميت ويژه اثرات زيست

و  هاي حمل هاي آن، توسعه مناسب شيوه ريزي همه جانبه در خصوص اصالح زيرساخت كننده انرژي است كه برنامه مصرف

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

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

هاي صحيح و جامع در حوزه حمل و نقل و  ها، دسترسي به داده ک از اين عرصهريزي صحيح در هر ي منظور برنامه اولين گام به

 .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 مقايسه با شاخص و تا حد امکان قابل هاي مهم است كه قابليت تحليل و استخراج شاخص كشور

  .باشد گردد به شرح زير مي كه در سيزده فصل ارائه مي اصلي اين كتاب مطالب. همراه داشته باشد

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

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

 اي ناشي از مصرف انرژي با تأكيد خاص بر بخش حمل و نقل گازهاي گلخانه ها و بررسي ميزان انتشار آالينده  -

 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 شهري و برون و نقل درون بررسي وضعيت حمل -

 اي سبک و سنگين مشخصات آماري و فني ناوگان جاده -

 هاي نوين كاهش مصرف سوخت خودروها و استانداردهاي مرتبط فناوري -

 اقتصاد بخش حمل و نقل  -

 راز، اصفهان و اهوازشهرهاي تهران، مشهد، شي اطالعات مربوط به حمل و نقل و انرژي كالن -

اين . كند را ارائه مي 9831هاي مربوط به سال  كتاب از اين مجموعه است كه داده پنجمينطف خداوند كتاب حاضر لبه  

گذاري اين اطالعات و  آوري آمار ارائه شده توسط آنها و سپس صحه منبع اطالعاتي و جمع 082 بيش ازها با مراجعه به  داده

 . موجود يا متناقض توليد گرديده است  سازي به منظور تکميل اطالعات غير هاي مدل ز انواع روشگيري ا همچنين بهره

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

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

 . نماييم مي

 .درتماس باشيد ifco.ir @ Transportation.bookبا ما به آدرس پست الکترونيکي

 

 

 



 فهرست مطالب و جداول

 

  نفت و گاز -9فصل 

  مقدمه
   0292تا  0222ذخاير نفت جهان، سال  -9-9
   0292تا  0222توليد نفت جهان، سال  -0-9
   0292تا  0222مصرف نفت جهان، سال  -8-9
  0292ذخاير نفت، توليد و مصرف ده كشور برتر، سال  -4-9
  0292ذخاير، توليد و صادرات نفت خام و سرانه توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو اوپک، سال  -5-9
   0292تا  0222صادرات نفت خام كشورهاي عضو اوپک، سال  -6-9
   0292تا  0222نسبت صادرات به توليد نفت خام كشورهاي عضو اوپک، سال  -7-9
   9831تا  9871توليد، صادرات و واردات نفت خام كشور، سال  -3-9
   9831تا  9871هاي نفتي كشور، سال  توليد فرآورده -1-9

   9831تا  9871هاي نفتي كشور، سال  صادرات فرآوردهواردات و  -92-9
   9831تا  9871هاي نفتي كشور، سال  مصرف فرآورده -99-9
   9831تا  9871، سال  هاي نفتي كشور به تفکيک بخش مصرف فرآورده -90-9
   9831تا  9871در كشور، سال  هاي نفتي حاصل از يک بشکه نفت محصوالت پااليشگاهي و فرآورده -98-9
   9831تا  9871هاي نفتي به تفکيک وسايل حمل و نقل در كشور، سال  اطالعات مربوط به حمل فرآورده -94-9
   0292تا  0222ذخاير گاز طبيعي، سال  -95-9
   0292تا  0222توليد گاز طبيعي، سال  -96-9
   0292تا  0222مصرف گاز طبيعي، سال  -97-9
  0292ذخايرگاز، توليد و مصرف ده كشور برتر، سال  -93-9
   9831تا  9871توليد، واردات و صادرات گاز طبيعي كشور، سال  -91-9
   9831تا  9871مصرف انرژي نهايي كشور، سال  -02-9
   9831و  9871هاي  كننده نهايي كشور، سالهاي مصرف سهم منابع در تأمين انرژي بخش -09-9

  

مصرف انرژي بخش حمل و نقل -2فصل    

  مقدمه

   9831تا  9871هاي انرژي در بخش حمل و نقل كشور، سال  مصرف انواع حامل -9-0

تاا   9871هاي انرژي، متوسط مصرف روزانه، سرانه مصرف و ميزان مصرف هر خانوار در بخش حمل و نقل كشور، ساال   مصرف حامل -0-0

9831 
 

   9831هاي حمل و نقل و نوع سوخت مصرفي،  سال حمل و نقل كشور به تفکيک شيوه مصرف انرژي بخش -8-0

  9831تا  9871اي كشور به تفکيک نوع وسيله نقليه، سال  برآورد مصرف انرژي حمل و نقل جاده -4-0

   9831تا  9871، سال ها به تفکيک شيوهكشور اي  مصرف انرژي حمل و نقل غيرجاده -5-0

  9831تا  9871اي كشور، سال  هاي فسيلي در حمل و نقل جاده سوختمصرف  -6-0

   9831تا  9871اي، ريلي و هوايي، سال برآورد مصرف انرژي حمل و نقل مسافري كشور به تفکيک جاده -7-0



   9831تا  9871اي، ريلي و هوايي، سال برآورد مصرف انرژي حمل و نقل باري كشور به تفکيک جاده -3-0

  9831تا  9871كشور، سال  اي حمل و نقل غيرجادهسطح فعاليت و مصرف انرژي  -1-0

  9831و  9833، 9837هاي هاي نفتي به تفکيک شيوه حمل و نقل در كشور، سال برآورد ميزان مصرف فرآورده -92-0 
  

  اي ناوگان جاده -8فصل 

  مقدمه

   0292تا  0222تعداد خودروهاي سواري موجود در ناوگان كشورهاي منتخب، سال  -9-8

   0292تا  0222هاي موجود در ناوگان كشورهاي منتخب، سال  تعداد اتوبوس، كاميون و كشنده -0-8

   0292تا  0222تعداد خودروهاي سواري توليد شده در كشورهاي منتخب، سال  -8-8

   0292تا  0222يد شده در كشورهاي منتخب، سال تعداد اتوبوس تول -4-8

   0292تا  0222تعداد خودروهاي باري سنگين توليد شده در كشورهاي منتخب، سال  -5-8

  0292و  0222هاي  تعداد خودروها براي هر هزار نفر جمعيت در برخي مناطق و كشورها، سال -6-8

   9831تا  9871گذاري شده كشور، سال  تعداد خودروهاي شماره -7-8

   9831تا  9871ميزان توليد انواع خودرو به تفکيک نوع در كشور، سال  -3-8

   9831تا  9871ي كشور، سال اسقاط خودروها برآورد تعداد -1-8

   9831تا  9871ي كشور، سال خودروها ناوگان برآورد تعداد -92-8

ساال  ساني،  شهري به تفکياک گاروه    برون موجود در ناوگان هاي ، كاميون و كشندهاتوبوس،  بوس ميني و سهم سواري كرايه، تعداد -99-8

9831 
 

  و درصااد توليااد ساافر يساان شااهري بااه تفکيااک گااروه درون هاااي موجااود در ناوگااان بااوس هااا و مينااي تعااداد اتوبااوسباارآورد  -90-8

 9831، سال توسط آنهاروزانه 
 

   9831تا  9871كشور، سال  موجود در ناوگان هاي و كشنده كاميون ،بوس ميانگين سن اتوبوس، مينيبرآورد  -98-8

   9831سهم خودروهاي اسقاط شده در كشور از كل اسقاط به تفکيک گروه سني و نوع خودرو، سال  برآورد -94-8

  9831تفکيک گروه سني، سال برآورد سهم انواع خودروهاي موجود در ناوگان كشور به  -95-8

 ساااال  وسااايله، باااه تفکياااک ناااوع كشاااور اي در حمااال و نقااال جاااادهشاااهري  ي سااااليانه بااارونساااهم تعاااداد سااافرها -96-8

  9831تا  9871
 

تاا   9871، ساال  وسيله نقلياه  به تفکيک نوعكشور اي  در حمل و نقل جاده( كالن شهرها) شهري ي روزانه درونتعداد سفرهابرآورد  -97-8

9831  
 

  9831تا  9871سال ، به تفکيک مالکيتكشور در ناوگان برآورد تعداد سواري موجود  -93-8

   9831، سال به تفکيک نوع وسيله و مالکيتدر كشور وسايل نقليه جديد خريداري شده برآورد  -91-8

   9831تا  9871كشور، سال  اي از مرزهاي جاده شده مسافر ترانزيت مسافري و تعداد سفر -02-8

   9831تا  9871، سال هاي ترانزيت ورودي به تفکيک نوع عبوركاميون تردد -09-8

   9831تا  9871كشور، سال  موتور سيکلتگذاري و ناوگان  آمار توليد، شماره -00-8

   9831تا  9871گاز كشور، سال  هاي توزيع بنزين و نفت تعداد جايگاه -08-8

  9831تا  9871سال  ،شهري منجر به فوت، جرح و خسارت وسايل نقليه به گزارش نيروي انتظامي تصادفات درون -04-8

  9831تا  9871سال  ،شهري منجر به فوت، جرح و خسارت وسايل نقليه به گزارش نيروي انتظامي تصادفات برون -05-8

  9831تا  9871سال  ،نيروي انتظاميآمار مجروحين و فوت شدگان در تصادفات به گزارش  -8- 06

  9831تا  9871سال  ،آمار مجروحين و فوت شدگان ناشي از تصادفات، ارجاعي به مراكز پزشکي قانوني كشور -07-8



   9831تا  9832سال هاي تحت حوزه استحفاظي وزارت راه و ترابري كشور،  انواع راه ا8ا 03

   9831تا  9871سال هاي روستايي كشور بر حسب نوع،  طول راه ا8ا 01

  

  وسايل نقليه سبک -4فصل 

  مقدمه

  9831تا  9871سال  هاي تک ديفرانسيل و ميانگين وزني مصرف سوخت آنها در چرخه تركيبي، آمار توليد و واردات سواري -9-4

  9831تا  9871ميانگين وزني مصرف سوخت آنها در چرخه تركيبي، سال  هاي دو ديفرانسيل و آمار توليد و واردات سواري -0-4

  9831تا  9871سال  هاي تک ديفرانسيل و ميانگين وزني مصرف سوخت آنها در چرخه تركيبي، آمار توليد و واردات وانت -8-4 

  9831تا  9871سال  در چرخه تركيبي،هاي دو ديفرانسيل و ميانگين وزني مصرف سوخت آنها  آمار توليد و واردات وانت -4-4 

  9831تا  9871ها و ميانگين وزني مصرف سوخت آنها در چرخه تركيبي، سال  آمار توليد و واردات ون -5-4 

   9831تا  9871خودرو، سال ( سطح تصوير)سهم بازار خودروهاي سبک توليدي و وارداتي بر اساس كالس حجم داخلي  -6-4 

 ،4049-0خودروهاي سبک توليدي و وارداتي بر اساس كالس حجم موتور خودرو مطابق استاندارد سهم بازار  -7-4 

 9831و  9833 ،9837هاي  سال 
 

    9831، سال 4049-0بندي استاندارد  توليدي خودروهاي سبک توليد داخل بر اساس كالس  CO2ميزان مصرف سوخت و -3-4 

  9831وارداتي، سال  ميزان مصرف سوخت خودروهاي سواري -1-4 

هاي مختلف حجم موتور براي خودروهاي توليادي باه تفکياک     ميانگين و ميانگين وزني مصرف سوخت در چرخه تركيبي در كالس -92-4

  9831شركت سازنده و خودروهاي وارداتي، سال 
 

   9831تفکيک شركت سازنده، سال ميانگين و ميانگين وزني مصرف سوخت خودروهاي توليد داخل در چرخه تركيبي به  -99-4

  9831تفکيک شركت سازنده، سال  ميانگين و ميانگين وزني مصرف سوخت خودروهاي وارداتي در چرخه تركيبي به -90-4

  9831مشخصات فني وسايل نقليه سبک توليد داخل، سال  -98-4

  

  وسايل نقليه سنگين -5فصل 

  مقدمه

  9831تا  9871سال گاز سوز موجود در كشور،  هاي نفت و كاميونت  ، كشنده سوخت و پيمايش كاميونبرآورد تعداد، مصرف  -9-5

  9831تا  9871موجود در كشور، سال   هاي بوس ها و ميني برآورد تعداد، مصرف سوخت و پيمايش اتوبوس -0-5

  9831تا  9871در كشور، سال آمار توليد و واردات خودروهاي سنگين  -8-5

تا  9871شهري كشور، سال  شهري و سطح فعاليت خودروهاي سنگين برون شهري و برون برآورد تعداد خودروهاي سنگين درون -4-5

9831 
 

  9831تا  9871كشور، سال  اي هاي حامل كاالهاي وارداتي و صادراتي از مرزهاي جاده تردد كاميون -5-5

 9831، سال مشخصات خودروهاي سنگين توليد داخل -6-5

 
 

   هاي جايگزين هاي مصرفي در بخش حمل و نقل و آمار مرتبط با سوخت سوختهاي  ويژگي  -6فصل 

  مقدمه

  المللي بين و مراجع ها بر اساس استانداردها سوخت مشخصات -9-6

   Euro Vبدون سرب معادل استاندارد آاليندگي هاي بنزين  ويژگي -9-9-6

   Euro Vگاز معادل استاندارد آاليندگي  نفتهاي  ويژگي -0-9-6

  (CNG)هاي گاز طبيعي فشرده به عنوان سوخت خودرو  ويژگي -8-9-6



  هاي بيوديزل ويژگي -4-9-6

  هاي اتانول و پروپان ويژگي -5-9-6

  ها بر اساس استانداردهاي ملي سوختمشخصات  -0-6

  هاي بنزين موتورهاي درون سوز ويژگي -9-0-6

  گاز هاي نفت ويژگي -0-0-6

  (LPG)گاز مايع نفتي  هاي ويژگي -8-0-6

 (CNG)هاي گاز طبيعي فشرده به عنوان سوخت خودرو  ويژگي -4-0-6

نفت سفيد هاي ويژگي -5-0-6  
 

  هاي عرضه شده در داخل كشور هاي سوخت ويژگي -8-6

  هاي بنزين موتور معمولي بدون سرب ويژگي -9-8-6

  گاز هاي نفت ويژگي -0-8-6

 LPGهاي  ويژگي -8-8-6

 سفيد هاي نفت  ويژگي -4-8-6

 ( 082و  932) هاي نفت كوره  ويژگي -5-8-6

 (832و  032)هاي نفت كوره  ويژگي -6-8-6

 JP-4هاي سوخت هوايي  ويژگي -7-8-6

 JET-A-1هاي سوخت هوايي  ويژگي -3-8-6

 9831تا  9838  سال كشور،به تفکيک نوع سوخت در خودروهاتعداد  -4-6

 9831سوز در كشور به تفکيک نوع و كاربري، سال CNGتعداد خودروهاي  -5-6

 

 9831تا  9832كشور، سال  LPGو  CNGهاي عرضه  جايگاه -6-6

  0292خودروهاي سبز منتخب با سوخت بنزين، سال  -7-6

 0292گاز، سال  خودروهاي سبز منتخب با سوخت نفت -3-6

  0292هاي سازنده در دنيا، سال  وسايل نقليه منتخب با سوخت جايگزين به تفکيک كارخانه -1-6

 

   0292تا  0222در كشورهاي منتخب، سال  CNGرساني  هاي سوخت و جايگاهسوز CNGتعداد خودروهاي  -92-6

 0292سوز و سهم آن از كل ناوگان خودروها در كشورهاي منتخب، سال CNGتعداد ناوگان  -99-6
 

   0292تا  0222سوز، سال CNGكشورهاي منتخب به ازاي هر هزار خودرو  در CNG رساني هاي سوخت تعداد جايگاه -90-6

    0292تعداد خودروهاي گازسوز موجود در دنيا به تفکيک منطقه و نوع خودرو، سال  -98-6

  0292تا  0225هاي  سوز در دنيا، سال LPGو تعداد خودروهاي  LPGميزان مصرف  -94-6
 

  

  ي بخش حمل و نقلو استانداردهاهاي نوين كاهش مصرف سوخت  فناوري -7فصل 

  مقدمه 

  هاي نوين كاهش مصرف سوخت  فناوري -9-7

  0292در زمينه مصرف سوخت، سال  EPAبرترين خودروهاي منتخب  -0-7

  هاي مورد استفاده در ايران  هاي رانندگي در دنيا و سيکل سيکل -8-7



  المللي هاي بين سيکل -9-8-7

9-9-8-7-  (WHSC)  World Harmonized Stationary Cycle  

0-9-8-7- (WHTC)  World Harmonized Transient Cycle  

  هاي مورد استفاده در كشور آمريکا سيکل -0-8-7

  سبک  وسايل نقليههاي  سيکل -9-0-8-7

9-9-0-8-7- Cycle  FTP 72  

0-9-0-8-7- Cycle  FTP 75   

8-9-0-8-7- Cycle SFTP- US06    

4-9-0-8-7- EPA New York City Cycle (NYCC)   

5-9-0-8-7- (HWFET) EPA Highway Fuel Economy Cycle   

  (دينامومتري موتور)موتورهاي سنگين  -0-0-8-7

9-0-0-8-7- Heavy-Duty FTP Transient Cycle  

0-0-0-8-7-  Constant-Speed Variable-Load Cycle (CSVL)  

  (شاسي دينامومتر)سنگين  وسايل نقليه -8-0-8-7

9-8-0-8-7-For Heavy Duty Vehicles (UDDS) Urban Dynamometer Driving Schedule  

0-8-0-8-7- cycle (CBD) Central Business District  

8-8-0-8-7- City Suburban Heavy Vehicle Cycle & Route  

4-8-0-8-7- (NYBus)    New York Bus  

5-8-0-8-7-cycle  WVU 5-Peak   

  هاي مورد استفاده در اتحاديه اروپا سيکل -8-8-7

  وسايل نقليه سبک -9-8-8-7

   ECE 15+EUDC / NEDCسيکل  -9-9-8-8-7

  موتورها و وسايل نقليه سنگين -0-8-8-7

  ECE R49سيکل  -9-0-8-8-7

0-0-8-8-7-European Stationary Cycle (ESC)   

8-0-8-8-7-  Braunschweig City Driving Cycle    

  هاي مورد استفاده در كشور ژاپن سيکل -4-8-7

  سبک وسايل نقليه -9-4-8-7

   Mode-10سيکل  -9-9-4-8-7

   Mode 15-10سيکل  -0-9-4-8-7

  JC08سيکل  -8-9-4-8-7

  سنگين و وسايل نقليه موتورها -0-4-8-7

  Mode-13سيکل  -9-0-4-8-7

   JE05سيکل  -0-0-4-8-7

  هاي رانندگي در ايران سيکل -5-8-7

  سيکل رانندگي خودروهاي سبک -9-5-8-7

  سيکل رانندگي موتورسيکلت -0-5-8-7

  موتور خودروهاي سنگين آزمونلگوي ا -8-5-8-7

  ضوابط و استانداردهاي مصرف سوخت  -4-7



  بندي مصرف سوخت خودروهاي بنزيني معيار و بازه -9-4-7

  بندي مصرف سوخت خودروهاي بنزيني ساخت داخل معيار و بازه -9-9-4-7

  وارداتيمعيار و بازه بندي مصرف سوخت خودروهاي بنزيني  -0-9-4-7

  بندي مصرف سوخت خودروهاي بنزيني مورد استفاده در برچسب  هاي مربوط به بازه محدوده گروه -8-9-4-7

مقادير مصوب معيار مصرف سوخت موتورهاي ديزلي خودروهاي سنگين و نيمه سنگين توليد داخل و وارداتي و ماشين آالت  -0-4-7

 هر كالسراهسازي،  ساختماني، معدني و كشاورزي در 

 

  مقادير مصوب معيار مصرف سوخت موتورهاي ديزلي خودروهاي سنگين و نيمه سنگين توليد داخل و وارداتي در هر كالس -9-0-4-7

سنگين و ماشين آالت راهسازي، ساختماني، معدني  مختلف موتورهاي ديزل خودروهاي سنگين و نيمه( طبقات)هاي  كالس -9-9-0-4-7

 و كشاورزي

 

هاي مختلف در  سنگين توليد داخل در كالس مقادير مصوب براي معيارهاي مصرف سوخت موتور خودروهاي سنگين و نيمه -0-9-0-4-7

 (9831از سال )و دوره دوم ( 01/90/9833تا  9/9/9835)دوره اول 

 

هاي مختلف در دوره  در كالس سنگين وارداتي مقادير مصوب براي معيارهاي مصرف سوخت موتور خودروهاي سنگين و نيمه -8-9-0-4-7

 (9833از سال )و دوره دوم ( 82/90/9837تا  9/9/9835)اول 

 

  مقادير مصوب معيار مصرف سوخت موتورهاي ديزلي ماشين آالت راهسازي، ساختماني، معدني و كشاورزي در هر كالس -0-0-4-7

آالت راهسازي، ساختماني، معدني و كشاورزي توليد داخل در مقادير مصوب براي معيارهاي مصرف سوخت موتور ماشين  -9-0-0-4-7

 92/5/9836هاي مختلف از  كالس

 

مقادير مصوب براي معيارهاي مصرف سوخت موتور ماشين آالت راهسازي، ساختماني، معدني و كشاورزي وارداتي در  -0-0-0-4-7

 92/5/9836هاي مختلف از  كالس

 

  بندي مصرف سوخت موتورهاي ديزلي مورد استفاده در برچسب  به بازه هاي مربوط محدوده گروه -8-0-0-4-7

  ها مقادير مصوب معيار مصرف سوخت موتورسيکلت -8-4-7

  ها هاي مختلف موتورسيکلت معرفي كالس -9-8-4-7

  ها روش تعيين نوع موتورسيکلت -0-8-4-7

  سي  سي 72هاي  معيار مصرف سوخت موتورسيکلت -8-8-4-7

  سي  سي 992هاي  معيار مصرف سوخت موتورسيکلت -4-8-4-7

  سي  سي 905هاي  معيار مصرف سوخت موتورسيکلت -5-8-4-7

  سي  سي 952هاي  معيار مصرف سوخت موتورسيکلت -6-8-4-7

  سي  سي 022هاي  معيار مصرف سوخت موتورسيکلت -7-8-4-7

  سي  سي 052هاي  معيار مصرف سوخت موتورسيکلت -3-8-4-7

  عملکردي و قطعات مشمول اجراي اجباري استاندارد در صنايع خودرو -استانداردهاي ايمني -5-7

  9831عملکردي خودرو در ايران، سال  -ايمني  اجباري استانداردهاي -9-5-7

  9831قطعات مشمول اجراي اجباري استاندارد در صنايع خودرو، سال  -0-5-7

  9831، سال تأييد نوع موتورسيکلتاجباري  هاياستاندارد -8-5-7

  ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي -6-7

  استانداردهاي كيفيت هوا -9-6-7

  9812و  9831  هاي استانداردهاي هواي پاک براي سال -9-9-6-7

  حداكثر تعداد مجاز تکرارشوندگي هر آالينده در يک سال -0-9-6-7

  آاليندگي خودروهاي سبک، نيمه سنگين، سنگين و موتورسيکلت در كشوراستاندارد  -0-6-7

  استاندارد حد مجاز آاليندگي انواع وسايل نقليه  -9-0-6-7

  ها مطابق استانداردهاي يورو ميزان انتشار آالينده -8-6-7



M1ها در وسايل نقليه مسافري سبک بنزيني و ديزلي گروه  ميزان استاندارد آالينده -9-8-6-7
*   

  ها در وسايل نقليه تجاري سبک بنزيني و ديزلي  ميزان استاندارد آالينده -0-8-6-7

  ها براي موتورهاي ديزلي سنگين ميزان استاندارد آالينده -8-8-6-7

  استاندارد آاليندگي براي موتورهاي ديزلي و گازي  -4-8-6-7

  ها ها براي موتورسيکلت استاندارد آاليندهميزان  -5-8-6-7

  

  اي جاده وسايل نقليه هاي جمعيتي شاخص -3فصل 

  مقدمه

  9831تا  9871كشور، سال  جمعيتتعداد خودروهاي سبک به ازاي خانوار و  -9-3 

  9831تا  9871جمعيت كشور، سال  به تفکيک حمل و نقل شخصي و عمومي به ازاي هر هزار نفر  مسافريخودروهاي  تعداد -0-3 

  9831تا  9871كشور، سال  به ازاي هر هزار خانوار به تفکيک حمل و نقل شخصي و عمومي مسافريخودروهاي  تعداد -8-3 

   9831تا  9871كشور، سال  سرانه پيمايش انواع خودروهاي مسافري -4-3 

  9831تا  9871با خودروهاي سواري كشور، سال  سفر تعدادو پيمايش خودروهاي مسافري  -5-3 

  9831تا  9871به تفکيک شخصي و عمومي در كشور، سال  خانوارتعداد سفر به ازاي و  ي مسافريميانگين تعداد خودروها برآورد -6-3 

  9831تا  9871سواري شخصي كشور، سال  يميانگين سن خودروها -7-3 

   9831سال  ي،سنگروه  تفکيک به هاي شخصي كشور سواري پيمايش -3-3 

  

  اي حمل و نقل غيرجاده -1فصل 

  مقدمه

   9831تا  9871كشور، سال  اي جاده غير حمل و نقل  ميزان مصرف انرژي بخش -9-1 

  9831تا  9839حمل و نقل هوايي كشور، سال  هاي خالصه آمار امکانات و زيرساخت -0-1 

  0292تا  0222هاي هواپيمايي كشور، سال  شركت حمل و نقل هوايي داخلي و بين الملليعملکرد  خالصه آمار -8-1 

   9831تا  9839آمار عملکرد حمل و نقل هوايي در كشور، سال  -4-1 

   9831تا  9839هاي داخلي و خارجي، سال  كشور به تفکيک عملکرد شركت هواييآمار حمل و نقل  -5-1  

  9831تا   9839خالصه آمار امکانات و زيرساخت حمل و نقل دريايي كشور، سال  -6-1 

  9831تا  9871خالصه آمار عملکرد بنادر شامل بارگيري، واردات، صادرات، ترانزيت و ميزان جابجايي مسافر، سال  -7-1 

  9831تا  9871هاي وابسته، سال  هاي شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران و شركت آمار تعداد و ظرفيت كشتي -3-1 

  9831تا  9871هاي كشتيراني، سال  عملکرد باري و مسافري شركت -1-1 

  9831 تا 9871 بنادر، سال تفکيک به (باالي هزار تن)وارده  هاي كشتي تعداد -92-1 

  9831تا  9839خالصه آمار امکانات و زيرساخت حمل و نقل ريلي كشور، سال  -99-1 

  9831تا  9871، سال به تفکيک باري و مسافري كشور واگن و لکوموتيو در حمل و نقل ريلي ميانگين تعداد -90-1 

  9831تا  9871خالصه آمار حمل و نقل ريلي كشور و سطح فعاليت در اين بخش، سال  -98-1 

   9831تا  9871آمار عملکرد ترانزيت حمل و نقل ريلي كشور، سال  -94-1 

   9831تا  9871آمار عملکرد واردات و صادرات حمل و نقل ريلي كشور، سال  -95-1 

   9831تا  9871وسيله حمل و نقل ريلي كشور و درآمد حاصل از آن، سال  بندي كاالهاي حمل شده به گروه -96-1 

 لکوموتيوهاا در كشاور باه تفکياک بااري و مساافري،       مصارف ساوخت   ميانگين مسافت طاي شاده در هار سافر و بارآورد ميازان        -97-1 

 9831تا  9871سال 
 



 9831تا  9832، سال (مترو) شهري تهران  خالصه آمار حمل و نقل ريلي درون -93-1

 
 

  

  اقتصاد حمل و نقل  -90فصل 

  مقدمه

   0292تا  0222ميانگين قيمت يک بشکه نفت خام، سال  -9-92 

   0292تا  0222هاي نفتي در بازارهاي بزرگ جهان، سال فروش فرآوردهقيمت  -0-92 

   0292تا  0222قيمت بنزين در چند كشور منتخب، سال  -8-92 

   0292تا  0222در چند كشور منتخب، سال  گاز قيمت نفت -4-92 

   0292تا  0222 ، سالگاز طبيعي در بازارهاي جهانقيمت  -5-92 

   9831تا  9871هاي نفتي در بازار خليج فارس، سال اي فرآوردهمتوسط قيمت منطقه -6-92 

  9831تا  9871گاز و گاز طبيعي بخش حمل و نقل در كشور، سال  قيمت اسمي بنزين، نفت  -7-92 

   9831تا  9871هاي نفتي به تفکيک شيوه حمل و نقل در كشور، سال  متوسط نرخ حمل فرآورده -3-92 

   9831تا  9871سال  هاي انرژي، يارانه پرداخت شده در بخش حمل و نقل به تفکيک حامل -1-92 

  9831سالبازه  قيمت براي خودروهاي سواري توليد داخل و ساير كشورها به تفکيک كالس خودرو،  -92-92 

  (9831ميليون ريال در سال  35: قيمت خودرو) 9831تا  9871هاي ثابت و كاركرد يک خودروي نو در كشور، سال  برآورد هزينه -99-92 

  (9831ميليون ريال در سال  942: قيمت خودرو) 9831تا  9871هاي ثابت و كاركرد يک خودروي نو در كشور، سال  برآورد هزينه -90-92 

  (9831ميليون ريال در سال  935: قيمت خودرو) 9831تا  9871هاي ثابت و كاركرد يک خودروي نو در كشور، سال  برآورد هزينه -98-92 

  9831تا  9871متوسط هزينه ساليانه حمل و نقل خانوارهاي شهري و روستايي كشور، سال  -94-92 

تاا   9871برون شهري با وسايل نقليه عمومي براي هر خانوار شهري و روساتايي در كشاور، ساال     ايبرآورد هزينه ساليانه حمل و نقل جاده -95-92 

9831  
 

  9831تا  9871سال  شهري كشور، كيلومتر در حمل و نقل برون -كيلومتر و تن -هاي نفرسطح فعاليت و هزينه حمل به ازاء شاخص -96-92 

  9831تا  9871و نوسازي صنايع ايران، سال  زي سازمان گسترشآمار تعداد شاغلين بخش صنعت خودروسا -97-92 

  

  اي گازهاي گلخانه -99فصل 

  مقدمه

   0292تا  0222انرژي دركشورهاي مختلف، سال انتشار دي اكسيد كربن از مصرف ميزان  -9-99 

   0292تا  0222انرژي در كشورهاي مختلف، سال انتشار دي اكسيد كربن از مصرف سرانه  -0-99 

   0292تا  0222هاي مبادله بازار در كشورهاي مختلف، سال  با استفاده از نرخكربن شدت  -8-99 

  0292و  0221هاي  سال ،از مصرف سوخت در دنيا CO2بيشترين توليدكنندگان گاز  -4-99 

   0282تا  9112برآورد ميزان انتشار جهاني دي اكسيد كربن به تفکيک نوع سوخت، سال  -5-99 

  در دنيا بر اساس سناريوي مرجع  ميزان انتشار دي اكسيد كربن مرتبط با انرژي به تفکيک بخش -6-99 

  در مقايسه با دي اكسيد كربن هاي گرمايش جهاني پتانسيلتخمين عددي  -7-99 

   0292اي در كشورهاي دنيا، سال  انتشار گازهاي گلخانه -3-99 

  9831تا  9871از مصرف سوخت در بخش انرژي كشور، سال  اي انتشار گازهاي گلخانهميزان  -1-99 

  9831تا  9871به تفکيک بخش در كشور، سال  انرژيهاي كربن از مصرف   انتشار تركيبميزان  -92-99

  9831تا  9832كشور، سال  هاي كربن از مصرف انرژي در بخش حمل و نقل انتشار تركيببرآورد ميزان  -99-99 

  9831تا  9871اي كشور، سال  برآورد ميزان انتشار دي اكسيد كربن در بخش حمل و نقل جاده -90-99 



مصرف و در بخش حمل و نقل كشور، هاي مختلف  برآورد ميزان انتشار دي اكسيد كربن از يک بشکه معادل نفت خام در بخش -98-99 

 9831تا  9871سال 

 

  

  ها انتشار آالينده -92فصل 

  مقدمه

   9831به تفکيک بخش در كشور، سال  انرژياز مصرف ها  ميزان انتشار آالينده -9-90 

   9831تا  9871به تفکيک بخش در كشور، سال  انرژياز مصرف برآورد ميزان انتشار مونوكسيدكربن  -0-90 

   9831تا  9832حمل و نقل كشور، سال  هاي برآورد ميزان انتشار مونوكسيد كربن از مصرف انرژي به تفکيک بخش -8-90 

  9831تا  9871اي كشور، سال  انتشار مونوكسيد كربن در حمل و نقل جاده برآورد ميزان -4-90 

   9831تا  9871به تفکيک بخش در كشور، سال  انرژياز مصرف انتشار اكسيدهاي نيتروژن  برآورد ميزان -5-90 

   9831تا  9832حمل و نقل كشور، سال  هاي برآورد ميزان انتشار اكسيدهاي نيتروژن از مصرف انرژي به تفکيک بخش -6-90 

   9831تا  9871اي كشور، سال  انتشار اكسيدهاي نيتروژن در حمل و نقل جاده برآورد ميزان -7-90 

   9831تا  9871به تفکيک بخش در كشور، سال  انرژياز مصرف انتشار اكسيدهاي گوگرد  برآورد ميزان -3-90 

   9831تا  9832، سال حمل و نقل كشور هاي برآورد ميزان انتشار اكسيدهاي گوگرد از مصرف انرژي به تفکيک بخش -1-90 

   9831تا  9871اي كشور، سال  در حمل و نقل جاده  انتشار اكسيدهاي گوگرد برآورد ميزان -92-90 

   9831تا  9871به تفکيک بخش در كشور، سال  انرژياز مصرف انتشار آلدهيدها  برآورد ميزان -99-90 

   9831تا  9832حمل و نقل كشور، سال  هاي به تفکيک بخش برآورد ميزان انتشار آلدهيدها از مصرف انرژي -90-90 

   9831تا  9871اي كشور، سال  انتشار آلدهيدها در حمل و نقل جاده برآورد ميزان -98-90 

   9831تا  9871به تفکيک بخش در كشور، سال  انرژياز مصرف   SPMانتشار  برآورد ميزان -94-90 

  9831تا  9832حمل و نقل كشور، سال  هاي از مصرف انرژي به تفکيک بخش SPMبرآورد ميزان انتشار  -95-90 

   9831تا  9871اي كشور، سال  در حمل و نقل جاده SPMبرآورد ميزان انتشار  -96-90 

   9831تا  9871به تفکيک بخش در كشور، سال  انرژياز مصرف هاي نسوخته  انتشار هيدروكربن برآورد ميزان -97-90 

   9831تا  9832حمل و نقل كشور، سال  هاي هاي نسوخته از مصرف انرژي به تفکيک بخش برآورد ميزان انتشار هيدروكربن -93-90 

   9831تا  9871اي كشور، سال  هاي نسوخته در حمل و نقل جاده انتشار هيدروكربن برآورد ميزان -91-90 

   9831تا  9871اي، سال  گاز در وسايل نقليه جاده ها ناشي از مصرف بنزين و نفت برآورد ميزان انتشار آالينده -02-90

   0282 و 0295، 0227هاي  هاي هوا در جهان، سال برآورد انتشار آالينده -09-90 

   9831تا  9871از مصرف انرژي در كشور از سال  ها انتشار آالينده سرانه -00-90 

هاي سال  اي براساس قيمت ها و گازهاي گلخانه به دليل انتشار آالينده 9831هاي انرژي كشور در سال  هاي اجتماعي بخش هزينه -08-90 

9839  

 

  

  كالن شهرهااطالعات حمل و نقل  -98فصل 

  مقدمه

 9832ساال  بوسراني و شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران،  بوس و اتوبوس تحت نظارت سازمان تاكسيراني، ميني آمار تاكسي، ميني -9-98 

 9831تا 

 

  9831تا  9838سال ، هاي حمل و نقل عمومي شهر تهران    شاخص -0-98 

  9831سال ، هر تهرانبرآورد توزيع سفرهاي روزانه و عملکرد جابجايي وسايل نقليه ش -8-98 

  9831تا  9832خالصه آمار مترو شهر تهران، سال  -4-98 

  9831 تا 9834گاز در منطقه تهران، سال  مصرف بنزين و نفت -5-98 

  9831تا  9830سال  ،مواد سوختي شهر تهران عرضههاي  جايگاهتعداد  -6-98 



  9831تا  9838سال  ،تصادفات رانندگي شهر تهران -7-98 

ساال   ،هاي سنجش و پايش بر حسب شاخص استاندارد آلودگي هوا هاي هواي شهر تهران به تفکيک ايستگاه ميانگين ساالنه آالينده -3-98 

 9831تا  9836

 

   9831تا  9836سال  ،هاي سنجش و پايش هاي هواي شهر تهران در كليه ايستگاه  ميانگين ساالنه آالينده -1-98 

  9831تا  9836سال وضعيت روزهاي سال بر حسب ميزان آلودگي هوا در شهر تهران،  -92-98 

   9831سال  تا گذاري شده در شهر مشهد نقليه موتوري و موتورسيکلت شماره وسايل -99-98 

  9831تا  9832سال  ،شهري شهر مشهد تعداد وسايل نقليه عمومي درون -90-98 

  9831عمومي شهر مشهد، سال اطالعات حمل و نقل  -98-98 

  9833تعداد و سهم سفرهاي روزانه با وسايل نقليه مختلف شهر مشهد، سال  -94-98 

  9831 گاز و گاز مايع شهر مشهد، سال مصرف بنزين، نفت -95-98 

  9831تا  9836سال  ،در شهر مشهد مواد سوختي به تفکيک وضعيت حقوقي عرضههاي  تعداد جايگاه -96-98 

  9831تا  9834سال  ،تعداد تصادفات رانندگي شهر مشهد -97-98 

  9831  گذاري شده در شهر شيراز تا پايان سال تعداد خودرو و موتورسيکلت شماره -93-98 

  9831اطالعات حمل و نقل عمومي شهر شيراز، سال  -91-98 

  9831 تا 9837  هاي سال ،خانوار در شهر شيرازتعداد خودرو و مقدار مصرف بنزين به ازاي جمعيت و  -02-98

  9831تا  9836سال  شهر شيراز، LPGو  CNGگاز،  ميزان مصرف بنزين، نفت -09-98 

  9831به تفکيک نوع سوخت در شهر شيراز، سال  مواد سوختيهاي عرضه  تعداد جايگاه -00-98 

  9831تا  9835سال ، مقدار عرضه گاز به خودروهاهاي عرضه گاز طبيعي شهر شيراز و  تعداد جايگاه -08-98 

  9831تا  9835سال  ،تعداد تصادفات رانندگي شهر شيراز -04-98 

  9831 وضعيت روزهاي سال بر حسب ميزان آلودگي هوا در شهر شيراز، سال -05-98 

  9831و  9833  هاي سنجش و پايش، سالهاي  شيراز به تفکيک در ايستگاهشهر هاي هواي  ميانگين ماهانه آالينده -06-98 

   9831تا  9834سال  ،گذاري شده در شهر اصفهان تعداد وسايل نقليه موتوري و موتورسيکلت شماره -07-98 

   9831تا  9835سال  ،تعداد وسيله نقليه عمومي بر حسب نوع در شهر اصفهان -03-98 

  9831سال اطالعات حمل و نقل عمومي شهر اصفهان،  -01-98 

  9831تعداد و سهم سفرهاي روزانه با وسايل نقليه مختلف شهر اصفهان، سال  -82-98

  9831 تا 9834، سال فهانگاز در منطقه اص مصرف بنزين و نفت -89-98

  9831تا  9836سال  ،اصفهان منطقهمواد سوختي در  عرضههاي  تعداد پمپ و جايگاه -80-98

  9831تا  9834سال  ،شهري وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت شهر اصفهانتصادفات درون  -88-98

  9831تا  9835سال اصفهان، شهر وضعيت روزهاي سال بر حسب ميزان آلودگي هوا در  -84-98

  9831  هاي سنجش و پايش شهر اصفهان، سال هاي مؤثر ايستگاه نوع و ميزان آالينده -85-98

   9831تا  9835سال  اهواز،تعداد وسايل نقليه موتوري و موتورسيکلت شماره گذاري شده در شهر  -86-98

   9831تا  9835سال  اهواز،در شهر  و جمعيت تحت پوشش تعداد وسيله نقليه عمومي بر حسب نوع -87-98

  9831اطالعات حمل و نقل عمومي شهر اهواز، سال  -83-98

  9831تا  9836سال  گاز و گاز مايع شهر اهواز، بنزين، نفتميزان مصرف  -81-98

  9831سال  اهواز،مواد سوختي شهر  عرضههاي  تعداد جايگاه -42-98

  9831تا  9835سال  اهواز،مواد سوختي شهر  عرضههاي  تعداد پمپ و جايگاه -49-98

  9831تا  9835سال  اهواز،شهر تصادفات درون شهري وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت  -40-98

  9831وضعيت روزهاي سال بر حسب ميزان آلودگي هوا در شهر اهواز، سال  -48-98
  



 فهرست نمودارها

 
  ميالدي 0292توليد نفت جهان، سال  -9-9
  0292نسبت صادرات به توليد نفت خام كشورهاي عضو اوپک، سال  -0-9
  9831تا  9871سال  ،در ايراننفت خام خالص توليد و صادرات  -8-9
  9831تا  9871هاي نفتي كشور، سال توليد فرآورده -4-9
  9831تا  9871هاي نفتي كشور، سال مصرف فرآورده -5-9
   9831هاي نفتي حاصل از يک بشکه نفت در كشور، سال فرآورده سهم محصوالت پااليشگاهي و -6-9
   9831 هاي نفتي در كشور، سالفرآوردههاي مختلف حمل سهم شيوه -7-9
  9831تا  9871واردات بنزين، نفت گاز و گاز طبيعي كشور،  -3-9
  9831هاي نفتي ايران، سال سهم صادرات نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده -1-9
  9831تا  9871هاي انرژي در بخش حمل و نقل كشور، سال مصرف انواع حامل -9-0
  9831سال  كشور، نقل حمل و هايمصرف انرژي شيوهسهم  -0-0
  9831 سال وسيله نقليه،نوع  اي كشور به تفکيکنقل جاده حمل و گاز بنزين و نفتمصرف از  سهم برآورد -8-0
  9831اي كشور، سال  هاي حمل و نقل غيرجاده سهم مصرف انرژي شيوه -4-0
  9831تا  9835سال  اي از مصرف كل كشور، نقل جادههاي فسيلي مصرف شده درحمل و  سهم سوخت -5-0

  9831گذاري شده كشور، سال  سهم خودروهاي شماره -9-8

  9831سهم اسقاط انواع خودروهاي كشور از كل اسقاط، سال  -0-8

  9831سهم ناوگان انواع خودروها از كل ناوگان كشور، سال  -8-8

  0292تا  0222سال آمار ناوگان خودروهاي سواري و خودروهاي سنگين دنيا،  -4-8

  9831تا  9871، سال آمار ناوگان خودروهاي سواري و خودروهاي سنگين كشور -5-8

  9831تا  9871سال بوس، كاميون و كشنده موجود در ناوگان كشور،  برآورد ميانگين سن اتوبوس، ميني -6-8

  9831، سال به تفکيک مالکيت كشور در ناوگانسهم خودروهاي سواري موجود  -7-8

   9831تا  9871سال گذاري شده و ناوگان كشور،  هاي توليدي، شماره آمار موتورسيکلت -3-8

  9831تا  9871تعداد جايگاه و تعداد خودرو به ازاي يک جايگاه، سال  -1-8

تک ديفرانسيل و ميانگين وزني مصرف سوخت آنها در چرخه تركيبي، سال  سوز بنزين هاي ميزان توليد سواري -9-4

 9831تا  9871
 

  9831تا  9871هاي دو ديفرانسيل و ميانگين وزني مصرف سوخت آنها در چرخه تركيبي، سال  ميزان توليد سواري -0-4

ال س تک ديفرانسيل و ميانگين وزني مصرف سوخت آنها در چرخه تركيبي، سوز بنزين هاي ميزان توليد وانت -8-4

 9831تا  9871
 

  9831تا  9871هاي دو ديفرانسيل و ميانگين وزني مصرف سوخت آنها در چرخه تركيبي، سال  ميزان توليد وانت -4-4

  9831تا  9871ها و ميانگين وزني مصرف سوخت آنها در چرخه تركيبي، سال  ميزان توليد ون -5-4

  9831سهم بازار خودروهاي سبک توليدي و وارداتي بر اساس كالس حجم داخلي، سال  -6-4

  9831تا  9871گاز سوز موجود در كشور، سال  هاي نفت برآورد تعداد و مصرف سوخت كاميونت، كاميون و كشنده -9-5

  9831تا  9871گازسوز موجود در كشور، سال  نفتهاي  بوس برآورد تعداد و مصرف سوخت اتوبوس و ميني -0-5

  9831سال  اي، جادهگاز  مصرف نفتبرآورد سهم انواع خودرو از  -8-5

  9831 تا 9838 سال ،نيگزيجا سوخت با كشور هينقل ليوسا تعداد -9-6



  9831تا  9832كشور، سال  LPGو  CNGهاي عرضه  جايگاه -0-6
  WHTC  المللي موتورهاي سنگين در حالت گذرا بين سيکل -9-7

  براي وسايل نقليه سبک در آمريکا FTP-72  سيکل -0-7

  براي وسايل نقليه سبک در آمريکا FTP-75سيکل  -8-7

  براي وسايل نقليه سبک در آمريکا  SFTP- US06سيکل  -4-7

  براي وسايل نقليه سبک در آمريکا EPA- NYCC آزمون شاسي دينامومتر   سيکل -5-7

  براي وسايل نقليه سبک در آمريکا  HWFET EPA آزمون شاسي دينامومتر  سيکل -6-7
  براي موتورهاي سنگين در آمريکا FTP Transient آزمون دينامومتري موتور   سيکل -7-7
  براي موتورهاي سنگين در آمريکا CSVL آزمون دينامومتري موتور   سيکل -3-7
  براي وسايل نقليه سنگين در آمريکا HD-UDDS آزمون شاسي دينامومتر سيکل -1-7

  براي وسايل نقليه سنگين در آمريکا CBD آزمون شاسي دينامومتر  سيکل -92-7
  براي وسايل نقليه سنگين در آمريکا CSHVC آزمون شاسي دينامومتر سيکل -99-7
  براي وسايل نقليه سنگين در آمريکا NYBus آزمون شاسي دينامومتر سيکل -90-7

  هاي سنگين در آمريکا براي كاميون WVE 5-Peak آزمون شاسي دينامومتر  سيکل -98-7

  براي وسايل نقليه سبک در اروپا  ECE 15آزمون شاسي دينامومتر  سيکل -94-7

  براي وسايل نقليه سبک در اروپا EUDCآزمون شاسي دينامومتر  سيکل -95-7

  براي خودروهاي سبک با توان پايين در اروپا EUDC آزمون شاسي دينامومتر سيکل -96-7

  هاي شهري در اروپا براي اتوبوس Braunschweig شاسي دينامومتر آزمون سيکل -97-7

  وسايل نقليه سبک در ژاپن براي Mode-10سيکل  -93-7

  وسايل نقليه سبک در ژاپن براي Mode 15-10سيکل  -91-7

  وسايل نقليه سبک در ژاپن براي  JC08آزمون شاسي دينامومتر سيکل  -02-7

  در ژاپن براي خودروهاي سنگين JE05آزمون سيکل  -09-7

  ECER 15+EUDCرانندگي   سيکل -00-7

  ECE 15سيکل رانندگي  -08-7

  گيري ميزان دوده موتورهاي ديزلبراي اندازه  ELRآزمون  -04-7

  9831تا  9871برآورد تعداد خودروهاي سبک به ازاي هر هزار نفر جمعيت كشور، سال  -9-3

جمعيت شهري كشور، سال  به ازاي هر هزار نفرشهري  عمومي مسافري در حمل و نقل درون خودروهايبرآورد تعداد  -0-3

 9831تا  9871
 

  9831تا  9871جمعيت كشور، سال  به ازاي هر هزار نفرشهري  عمومي مسافري در حمل و نقل برون خودروهايتعداد  -8-3

   9831تا  9871برآورد سرانه پيمايش انواع خودروهاي مسافري كشور، سال  -4-3

  9831اي كشور در مصرف انرژي، سال  هاي مختلف حمل و نقل غيرجاده سهم بخش -9-1

  0292تا  0222و نقل هوايي كشور، سال  آمار عملکرد حمل -0-1

  9831تا  9871ميزان جابجايي مسافر و تردد شناورهاي باالي هزار تن در بنادر كشور، سال  -8-1

  9831تا  9871آمار عملکرد حمل و نقل ريلي كشور، سال  -4-1

  9831وسيله حمل و نقل ريلي كشور، سال  سهم كاالهاي حمل شده به -5-1

  0292ميانگين قيمت يک بشکه نفت خام، سال  -9-92

  0292 تا 0222قيمت بنزين در چند كشور منتخب، سال  -0-92



  0292 تا 0222گاز در چند كشور منتخب، سال قيمت نفت -8-92

  0292تا  0222هاي نفتي در بازارهاي بزرگ جهان، سال ميانگين قيمت فروش فرآورده -4-92

  0292تا  0222در بازارهاي جهان، سال  قيمت گاز طبيعي -5-92

  9831تا  9871سال هاي نفتي در بازار خليج فارس، اي فرآوردهمتوسط قيمت منطقه -6-92

  9831تا  9871كشور، سال  متوسط ساليانه هزينه خالص حمل و نقل خانوارهاي شهري و روستايي -7-92

برون شهري با وسايل نقليه عمومي براي هر خاانوار شاهري و روساتايي در كشاور،     اي برآورد هزينه ساليانه حمل و نقل جاده -3-92

  9831تا  9871سال 
 

 شاهري كشاور،   اي برونكل هزينه حمل و نقل مسافري با وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل باري در بخش حمل و نقل جاده -1-92

 9831تا  9871سال 
 

  0292و  0221هاي  در دنيا، سال CO2 ده كشور اول توليد كننده  CO2 مقايسه سرانه انتشار  -9-99

  0292و  0221هاي  در دنيا، سال CO2 مقايسه شدت كربن ده كشور اول توليد كننده  -0-99

  9831 سال در كشور، بخش تفکيک به سوخت مصرف از ناشي كربن هاي  تركيب انتشار سهم برآورد - 8-99

  9831 سال نقل، و حمل مختلف هاي بخش در انرژي مصرف از ناشي كشور كربن هاي تركيب انتشار سهم برآورد -4-99

  9831 سال از مصرف انرژي  به تفکيک بخش در كشور، ها ندهيآال انتشار -9-90

    9831تا  9871  سال در بخش حمل و نقل، مونوكسيدكربنبرآورد ميزان انتشار  -0-90

  9831 سال در كشور، بخش کيتفک بهاز مصرف انرژي  دكربنيمونوكس انتشار سهم -8-90

  9831 سال كشور، هاي حمل و نقل بخش کيتفک به دكربنيمونوكس انتشار سهمبرآورد  -4-90

  9831اي كشور به تفکيک نوع سوخت، سال  برآورد سهم انتشار مونوكسيد كربن در حمل و نقل جاده -5-90

  9831اي كشور به تفکيک نوع وسيله نقليه، سال  انتشار اكسيدهاي نيتروژن در حمل و نقل جادهبرآورد سهم  -6-90

   9831تا  9871اي كشور، سال  گاز در حمل و نقل جاده برآورد روند انتشار اكسيدهاي گوگرد ناشي از بنزين و نفت -7-90

  9831 سال در كشور،  بخش کيتفک بهاز مصرف انرژي  SPM انتشار سهم -3-90

    9831اي كشور به تفکيک نوع وسيله نقليه، سال  هاي نسوخته در حمل و نقل جاده برآورد سهم انتشار هيدروكربن -1-90

  9831اي، سال  گاز در وسايل نقليه جاده ها ناشي از مصرف بنزين و نفت برآورد ميزان انتشار آالينده -92-90

  9831تا  9871مصرف انرژي در كشور، سال  از ها آالينده انتشار سرانه -99-90

  9831هاي انرژي كشور، سال  اي و كل بخش از مصرف انرژي در حمل و نقل جاده ها برآورد ميزان انتشار آالينده -90-90

  9831هاي اجتماعي ناشي از انتشار آنها در بخش حمل و نقل كشور، سال  در هزينه ها سهم آالينده -98-90
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توضيحات

 .در اين كتاب موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرند

 .اند ميالدي، معادل در نظر گرفته شده 0292هجري شمسي و سال  9831هاي سال  اطالعات و داده -9

 .اند خودروهاي باري داراي بارنامه و خودروهاي مسافري داراي صورت وضعيت مسافر مد نظر قرار گرفته ،شهري در ناوگان برون -0

 :به صورت زير محاسبه شده است "متوسط رشد ساليانه" مقدار -8

متوسط رشد ساليانه  ابتدا رشد هر سال نسبت به سال قبل محاسبه گرديده و سپس در بازه زماني مورد نظر، ميانگين اين رشدها به عنوان

 .در نظر گرفته شده است

ها  دادهيا تعدادي از بوده و  نسبتاً زياد بازه زماني مورد نظر داراي نوسانباشد در مواردي كه كميت مورد بررسي در طي  الزم به ذكر مي

هاي ابتدا و انتها استفاده شده و براي مشخص بودن اين موارد،  ، براي محاسبه متوسط رشد ساليانه از اطالعات سالاست موجود نبوده

 .ر كنار متوسط رشد ساليانه درج گرديده استد* عالمت 

 .باشد به شرح ذيل ميكه معني آنها  است عالئمي استفاده شدهاز در جداول كتاب  -4

 

 توضيح عالمت

 .داده وجود ندارد -

 .هاي ابتدا و انتها استفاده شده است براي محاسبه متوسط رشد ساليانه از اطالعات سال *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 1فصل 

 نفت و گاز

 
 خالصه آمار

 02/0 (درصد) 0202سهم ایران از ذخایر نفت خام جهان، سال  : 1-1جدول 

 01/5 (درصد) 0202سهم ایران در تولید نفت جهان، سال  :1-2جدول 

 20/0 (درصد) 0202نفت جهان، سال سهم ایران در مصرف  : 1-3جدول 

 83/025 ( میلیون بشکه معادل نفت خام) 0830های نفتی كشور، سال  مجموع تولید فرآورده : 1-9جدول 

 20/80 ( میلیون بشکه معادل نفت خام) 0830واردات بنزین كشور، سال  : 1-11 جدول

 02/050 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 0830سال  های نفتی در بخش حمل و نقل كشور، مصرف فرآورده : 1-12 جدول

 32/05 (درصد) 0202سهم ایران از ذخایر گاز طبیعی جهان، سال  : 1-11 جدول

 83/3 (درصد) 0202سال  طبیعی جهان، سهم ایران از تولید گاز :1-11جدول 

 80/3 (درصد) 0202سال  طبیعی جهان، سهم ایران از مصرف گاز :1-11جدول 

  



 

 مقدمه

 08درصد گاز و  30/08سنگ،  درصد زغال 08/00درصد نفت،  50/88شامل  0202های انرژی در جهان در سال  عرضه انرژی اولیه حامل

 33/32در همین سال در ایران سهم نفتت  . باشد های تجدیدپذیر می ای، برق آبی و انرژی هستهانرژی ی شامل ژهای انر درصد سایر حامل

 58/0ستنتی، بترق آبتی، بتادی و خورشتیدی       های سنگ، سوخت های انرژی نظیر زغال درصد و سهم سایرحامل 03/51سهم گاز  درصد،

 . باشد درصد می

از نظر . است ر نفت بودهیپس از عربستان و ونزوئال سومین كشور دارای ذخا نفت میلیارد بشکه 081ایران با داشتن  ،0202در سال 

، دارای متوسط رشد 0202در یازده ساله منتهی به سال  وبستان و آمریکا مقام چهارم را در دنیا داشته پس از روسیه، عر نیز تولید نفت

 و انددرصد تولید نفت دنیا را به خود اختصاص داده 30كشورهای عضو اوپك بیش از در همین سال . درصد بوده است 0 سالیانه حدود

همچنین نیمی از نفت جهان در هفت كشور آمریکا، چین، ژاپن، هند، روسیه، عربستان و و  آمریکا در درصد نفت كل دنیا 00بیش از 

 .مصرف شده است برزیل

ایران در این سال با داشتن  .است در سه كشور روسیه، ایران و قطر قرار داشته 0202در سال درصد ذخائر گاز طبیعی جهان  58بیش از 

در حالیکه از نظر تولید گاز طبیعی پس از آمریکا، روسیه و  ر گاز طبیعی دنیا بودهیده ذخادومین دارن ،تریلیون متر مکعب ذخیره 0/00

 30/1، ، متوسط رشد سالیانه مصرف گاز طبیعی در كشور0830منتهی به سال  در یازده ساله. كانادا در مقام چهارم قرار گرفته است

 .كننده گاز طبیعی در دنیا بوده است رف، ایران پس از آمریکا و روسیه سومین مص0202درصد و در سال 

كه  0بوده خام میلیون بشکه معادل نفت 01/300 ، میزان0833نسبت به سال درصد  5/0افزایش با  0830صادرات نفت خام در سال 

معادل  0830تا  0810همچنین متوسط رشد سالیانه صادرات نفت خام از سال . باشدمی 0830سال درصد تولید نفت در  58حدود 

 . استداشته  سالیانه درصد رشد 38/3 كشور ، تولید گاز طبیعیها در همین سال .درصد بوده است -08/2

درصتد و   80/8درصتد،   22/3به ترتیب دارای متوستط رشتد ستالیانه     0830تا  0810های هوایی از سال گاز و سوخت تولید بنزین، نفت

رشدی حدود در همین بازه زمانی، واردات بنزین  .است نفتی در همین بازه رشد منفی داشتههای درصد بوده و تولید سایر فرآورده 30/8

نسبت بته ستال    0830اگر چه در سال بوده  0810برابر سال  8حدود  0830داشته به طوری كه واردات بنزین كشور در سال درصد  05

بته   0838میلیون بشکه معادل نفت ختام در ستال    83/2گاز از  همچنین واردات نفت .میلیون بشکه كاهش داشته است 00حدود  0833

 .رسیده است 0830میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  35/0

گاز، نفت كوره و بنتزین   نفتبیشترین محصوالت تولید شده از یك بشکه نفت در كشور به ترتیب  ،بر اساس ارزش حرارتی 0830در سال 

 .  اندبوده

بته ختود اختصتاص داده و پتس از آن      0830های نفتتی در كشتور را در ستال    درصد مصرف كل فرآورده 30 بخش حمل و نقل بیش از

                                                                                .انتد داشتهصنعت، خانگی و تجاری قرار نیروگاه، های  بخش

                               

                                                 
 .باشدشامل صادرات نفت خام به صورت سوآپ نمی  -0



 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 1/30  51/3 0/82 33/0 3/303 33/11 5/000 00/05  5/038 88/05 0/0230 

2111 1/30  53/3 2/82 30/0 3/303 00/11 0/000 30/05  0/035 03/05 8/0252 

2112 1/082  32/00 1/82 03/0 0/330 00/10 0/010 00/05  3/100 32/08 8/0030 

2113 8/088  00/00 3/00 31/0 0/300 00/13 5/011 03/03  0/188 10/00 8/0033 

2112 1/080  00/00 8/00 35/0 3/301 05/15 3/015 10/03  0/183 30/00 0/0003 

2111 5/081  81/00 0/00 31/0 5/025 31/13 3/010 53/03  1/130 30/00 5/0020 

2111 3/083  01/00 3/00 81/0 8/085 30/15 0/010 00/03  8/150 20/00 5/0080 

2111 0/083  00/02 5/82 30/0 0/051 02/15 1/013 35/08  2/155 31/50 2/0000 

2112 0/081  88/02 3/03 08/0 3/0203 00/11 0/032 55/08  1/158 51/50 3/0880 

2119 2/081  05/0 0/82 03/0 0/0203 08/11 0/030 00/08  0/150 01/53 0/0810 

2111 2/081  02/0 0/82 02/0 3/0203 02/11 1/033 02/08  5/150 32/53 0/0838 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

2111-2111 80/3* 35/0* 00/2* 05/0- * 10/0 23/2- * 00/0* 53/0- * 03/2 32/0- 30/0 

 ] 001 -051[ :منبع
 

  

                                                 
 (NGLs)شامل نفت خام، میعانات گازی و مایعات گاز طبیعی    -0

 .جماهیر شوروی سابق دركشورهای غیراوپك در نظر گرفته نشده است اتحادیه  -0



 

 1-2جدول 

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

 ایران سال
سهم ایران 

 (درصد)
 آمریکا

سهم آمریکا 

 (درصد)
2تولید اوپک

 
سهم اوپک 

 (درصد)
 غیر اوپک

 سهم غیر اوپک

 (درصد)

کشورهای 

 خاورمیانه

سهم کشورهای 

 (درصد) خاورمیانه
 جهان

2111 8،355 05/5 1،188 88/02 80،035 50/30 85،183 10/31  08،531 33/80 13،308 

2111 8،300 02/5 1،000 03/02 82،032 02/32 85،020 58/31  08،002 31/82 13،020 

2112 8،120 01/3 1،000 00/02 00،000 01/80 85،021 21/33  00،353 00/00 13،122 

2113 3،038 38/5 1،322 02/0 80،202 05/32 85،550 08/30  08،330 30/82 11،215 

2112 3،033 01/5 1،003 01/3 88،110 00/30 85،835 00/38  03،030 20/80 32،503 

2111 3،083 02/5 0،305 30/3 83،050 30/30 83،005 53/30  05،333 03/80 30،335 

2111 3،030 03/5 0،330 81/3 85،203 03/30 83،805 00/30  05،015 30/80 30،100 

2111 3،800 82/5 0،331 32/3 83،151 00/30 88،000 03/30  05،820 23/80 30،533 

2112 3،801 03/5 0،183 00/3 85،100 50/38 88،300 32/32  00،883 00/80 30،205 

2119 3،000 08/5 1،010 20/0 88،805 50/30 88،000 03/30  03،000 03/82 32،013 

2111 3،035 01/5 1،508 05/0 83،803 30/30 83،031 11/30  05،033 03/82 30،205 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

2111-2111 00/ 2 * 235/2 * 220/2-  * 0/0- * 03/2 * 25/2 * 30/2- * 208/2- 03/2 * 03/2- * 00/2 

  ] 001[ :منبع

                                                 
 (NGLs)طبیعی  گازات مایع های نفتی و ، ماسه(پلمه سنگ)های نفتی  شیل شامل نفت خام،  -0

 .جماهیر شوروی سابق دركشورهای غیراوپك در نظر گرفته نشده است اتحادیه  -0



 

1-1نمودار   

 میالدی 2111، سال 1نفت جهانتولید 

 

 
 

  

                                                 
 (NGLs)طبیعی  گازات مایع های نفتی و ماسه ،(پلمه سنگ)های نفتی  شیل شامل نفت خام،  -0
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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 0،823 12/0 00،120 10/05 33،003 38/00 03،311 01/81 10،025 

2111 0،800 10/0 00،030 30/05 33،080 01/00 00،005 18/81 11،823 

2112 0،308 30/0 00،100 05/05 33،020 30/00 82،000 53/83 13،003 

2113 0،520 30/0 02،288 02/05 33،183 25/00 80،202 05/83 10،308 

2112 0،513 00/0 02،180 28/05 30،500 33/50 88،000 00/32 30،301 

2111 0،030 05/0 02،320 18/03 30،000 38/50 83،082 51/32 33،000                     

2111 0،103 28/0 02،031 85/03 30،103 00/53 85،003 80/30 33،053 

2111 0،103 00/0 02،032 08/08 30،000 32/53 80،301 02/30 30،303 

2112 0،300 00/0 00،303 01/00 33،258 33/55 81،030 00/33 35،000 

2119 0،131 00/0 03،110 00/00 35،008 00/53 83،150 13/35 33،103 

2111 0،100 20/0 00،033 00/00 30،383 03/58 32،033 30/30 31،830 

 (درصد)رشد سالیانه متوسط 

2111-2111 01/8 01/0 05/2- 53/0- 80/2- * 00/0- 10/8 85/0 83/0 

 ] 001[ :منبع              
  

                                                 
 .باشد نیز میمصارف اتانول و بیو دیزل  شامل الزم به ذكر است. باشد های دریایی، سوخت پاالیشگاه و اتالف می المللی، كشتی شامل مصارف داخلی كشورها، حمل و نقل هوایی بین -0



 1-2جدول 

 2111، سال ، تولید و مصرف ده کشور برتر1ذخایر نفت

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

 ذخایر

 (میلیارد بشکه) 
5/003  0/000 2/081 2/005  5/020 3/01 3/11 3/30  3/80 0/81 0/0838 

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

 تولید 

 (هزار بشکه در روز)
02،012 02،221 1،508 3،035 3،210 8،880 0،053 0،330 0،523 0،310 30،205 

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

 مصرف 

 ( هزاربشکه در روز)
00،033 0،251 3،350 8،800 8،000 0،300 0،023 0،330 0،833 0،010 31،830 

 ] 001[ :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 گازذخائر نفت  -0

 .باشد یالزم به ذكر است شامل مصارف اتانول و بیو دیزل نیز م. 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)

 

  003 001 52/0  3،313 آنگوال

  003 013 00/1  8،033 اکوادور

                 050 383 02/00  3،333 الجزایر

  103 333 32/01  50،300 امارات متحده عربی

  038 0،003 01/050             3،130 ایران

  002 300 02/038          8،330 عراق

  0،305 0،032 50/003  00،000 عربستان سعودی

  003 003 83/05  15،038 قطر

  500 333 52/020                        80،302 کویت

  323 538 02/31  00،803 لیبی

  300 133 02/81  0،008 نیجریه

  512 0،230 52/000  02،008 ونزوئال

  3،380 02،050 01/0008  5،033 جمع  اوپک

 ] 050 -055[ :منبع                                                          

  



 1-1جدول 

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

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

رشد متوسط 

 (درصد)سالیانه 

2111-2111 

 * 33/3 0،038 0،112 0،233 0،053 0،202 031 030 308 330 003 130 آنگوال

 * 23/8 832 800 833 830 810 832 813 001 038 051 050 1کوادورا

 * 32/3 120 131 330 0،058 031 012 308 130 500 330 300 الجزایر

 * 33/0 0،028 0،058 0،883 0،838 0،302 0،005 0،010 0،233 0،003 0،131 0،305 تحده عربیامارات م

 * 8-38/5 - - 003 800 820 813 308 388 032 500 008 2اندونزی

 * 80/2 0،538 0،320 0،513 0،080 0،500 0،805 0،033 0،800 0،203 0،035 0،300 ایران

 * -10/2 0،302 0،020 0،355 0،038 0،303 0،310 0،352 830 0،305 0،102 0،232 عراق

 * 00/2 0،033 0،003 1،800 0،000 1،200 1،020 0،308 0،508 5،035 0،280 0،058 سعودیعربستان 

 *  -50/2 530 031 128 005 002 011 538 530 503 020 003 قطر

 * 50/0 0،382 0،833 0،180 0،008 0،108 0،050 0،305 0،038 0،083 0،003 0،080 کویت

 * 21/0 0،003 0،012 0،328 0،813 0،300 0،820 0،035 0،001 033 033 0،225 لیبی

 * 03/0 0،303 0،002 0،203 0،033 0،033 0،800 0،850 0،003 0،103 0،220 0،030 نیجریه

   -30/0 0،500 0،023 0،112 0،000 0،000 0،133 0،500 0،585 0،510 0،005 0،223 ونزوئال

 * 10/2 0/08000 1/00800 1/03280 0/03025 3/08130 0/08805 0/00028 3/02003 0/03335 5/02302 0/00501 اوپکمع ج

 ] 050 -058[ :منبع      

 

 

                                                 
 .بوده استاز سازمان اوپك خارج  0221تا  0000های  سالكوادور در ا  -0

 .نشده است ارائههزار بشکه در روز داشته كه در جدول  850و  052 تولیدی برابر 0202و 0220های  از سازمان اوپك خارج شده و در سال 0220اندونزی در سال   -0

 .محاسبه شده است  0223تا  0222سال  متوسط رشد سالیانه از -8



 

 1-1جدول 

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

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

 رشدمتوسط 

 (درصد)سالیانه 

2111-2111 

 *  -00/2 22/0 20/0 55/2 03/2 18/2 10/2 00/2 00/2 05/2 03/2 20/0 آنگوال

 * 01/2           10/2     10/2 00/2 01/2 18/2 13/2 13/2 00/2 03/2 05/2 03/2 1کوادورا

 * 03/2 02/2 00/2 00/2 00/2 00/2 10/2 03/2 10/2 13/2 51/2 53/2 الجزایر

  20/2 02/2 31/2 00/2 08/2 03/2 00/2 08/2 00/2 35/2 33/2 38/2 تحده عربیامارات م

 8 * -00/3 - - 83/2     83/2 83/2 85/2 83/2 83/2 51/2 30/2 30/2 2اندونزی

 * 00/2 18/2 03/2 08/2 05/2 08/2 50/2 12/2 03/2 03/2 00/2 03/2 ایران

 * 22/0 32/2 30/2 30/2 30/2 15/2 10/2 00/2 03/2 12/2 00/2 18/2 عراق

 * 50/2 30/2 11/2 32/2 10/2 10/2 11/2 11/2 13/2 15/2 11/2 11/2 سعودیعربستان 

 * -20/2 32/2 33/2 38/2 18/2 11/2 33/2 10/2 32/2 22/0 00/2 05/2 قطر

 * 28/2 00/2 02/2 05/2 08/2 05/2 03/2 00/2 50/2 05/2 00/2 00/2 کویت

 * 28/2 15/2 10/2 30/2 30/2 30/2 11/2 30/2 10/2 30/2 15/2 15/2 لیبی

 * 02/0 02/0 01/0 23/0 23/0 20/0 03/2 20/0 22/0 22/0 22/0 01/2 نیجریه

 *  -88/0 55/2 50/2 02/2 10/2 08/2 53/2 50/2 53/2 51/2 12/2 00/2 ونزوئال

  ] 050 -030[:منبع         
  

                                                 
 .بوده استاز سازمان اوپك خارج  0221تا  0000اكوادور در سال های  -0

 .نشده است ارائههزار بشکه در روز داشته است كه در جدول  850و  052 تولیدی برابر 0202و  0220های  از سازمان اوپك خارج شده و در سال 0220اندونزی در سال  -0

 .محاسبه شده است  0223تا  0222سال  رشد سالیانه از متوسط -8



 

 

1-2نمودار   

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

 (بشکهمیلیون ) 1329تا  1319کشور، 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

1319 02/0302 22/380 52/5 50/53 50/5  

1321 12/0850 32/151 00/0 20/50 00/0  

1321 52/0801 82/133 80/1 81/50 80/1  

1322 32/0358 12/300 00/00 83/00 00/00  

1323 00/0300 02/330 80/80 53/02 80/80  

1322 32/0301 12/300 00/08 25/50 30/01  

1321 11/0332 02/330 53/30 53/50 00/31  

1321 30/0301 05/023 88/83 00/02 80/83  

1321 25/0312 18/300 00/00 00/53 01/01  

1322 50/0388 00/100 00/80 32/55 13/80  

1329 00/0383 01/300 01/3 03/50 33/3  

 * (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1329-1319 08/2  08/2-  23/3  - 01/2  00/0-  

 ] 31[  :منبع                        
  

                                                 
 .باشدصادرات خالص نفت خام شامل سوآپ نمی  -0
تقریباً به همان میزان نفت خام به حساب كشورهای  شود،های تهران و تبریز تخصیص داده میبرای خوراك پاالیشگاه  شروع شده و 0813كه از سال  نفت متعهد است كه به ازای نفت خام وارداتی از كشورهای همسایه شمالی شركت ملی  -0

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

 .لحاظ شده استصادرات خالص نفت خام  -8

 .باشدواردات نفت خام به صورت سوآپ از كشورهای قزاقستان، روسیه و تركمنستان می -3



1-3نمودار   

1329تا  1319سال  ،کشورنفت خام خالص تولید و صادرات   
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 1-9جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1329تا  1319های نفتی کشور، سال  تولید فرآورده

 گاز نفت  پایهبنزین  سال
سوخت 

 هوایی
 گاز مایع  نفت کوره  نفت سفید 

، پالتفرمیت، نفت انفت

 گازها ، 1سفید صنعتی

های  فرآوردهسایر

 زا  غیر انرژی
 جمع

1319 12/12  00/053 53/0 80/51 33/000 00/00 00/00 20/08  58/550 

1321 30/00  13/050 12/0 00/53 53/020 03/00 30/05 10/03  33/535 

1321 03/10  08/000 03/5 00/50 52/020 33/00 08/05 30/00  58/552 

1322 80/18  00/003 30/0 00/58 10/003 31/00 02/05 38/82  30/555 

1323 33/13  03/013 00/5 30/30 03/008 00/00 00/01 02/88  00/503 

1322 05/30  51/013 80/0 00/38 00/000 33/00 10/03 02/80  03/515 

1321 00/31  30/030 30/1 01/35 81/000 03/00 30/00 80/30  05/533 

1321 30/31  38/038 33/1 58/30 01/033 02/00 22/01 21/38  12/533 

1321 50/30  23/000 01/1 03/35 80/000 81/00 00/03 00/85  30/501 

1322 05/30  00/000 00/0 15/80 02/000 08/00 33/08 22/38  03/002 

1329 13/31  28/025 00/0 33/80 31/000 00/00 00/08 10/81  83/025 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1329-1319  00/0 * 03/0 03/8 * 58/5- * 10/2- 83/2 * 01/8 * 21/5 * 33/2 * 

  ] 31[:منبع            

                                                 
 .زا در نظر گرفته شده است های غیرانرژی جذب شده مربوط به خوراك پتروشیمی بیستون در سایر فرآوردهبه بعد میزان نفت سفید صنعتی  0831از سال  -0



  

1-2نمودار   

 1329تا  1319های نفتی کشور، سال تولید فرآورده
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 گاز مایع نفت كوره
 فرآورده های غیرانرژی زا نفتا، پالتفرمیت، نفت سفید صنعتی، گازها



 

 

 1-11جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1329تا  1319کشور، سال  های نفتی واردات و صادرات فرآورده

 سال
  1های نفتی صادرات فرآورده  های نفتی واردات فرآورده

  نفتا جت سوخت نفت کوره  گاز نفت نفت سفید گاز مایع  2مایع گاز گاز نفت پیماهوابنزین  بنزین 

1319 30/02 20/2 2 -  20/2 13/0 02/5  83/008 2 10/0  

1321 08/05 20/2 2 -  2 02/0 50/3  02/022 2 32/2  

1321 00/02 2 2 -  2 08/3 50/3  18/023 2 10/0  

1322 80/82 20/2 2 -  2 03/8 80/0  81/025 2 55/2  

1323 00/35 2 83/2 -  2 82/0 53/1  00/00 2 58/0  

1322 13/30 2 05/2 -  2 03/2 82/8  20/05 2 00/0  

1321 03/55 2 31/00 -  2 35/2 - 03/00 2 80/2  

1321 00/83 200/2 03/05 10/2  2 82/2 52/2  08/10 2228/2 21/0  

1321 31/30 2 80/01 00/0  2 23/0 02/0  31/03 2 -  

1322 08/30 2 08/00 05/0  2 03/2 03/5  03/51 2 10/5  

1329 20/80 2 38/0 08/0  25/2 - 23/0  88/15 25/2 33/0  

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1329-1319 00/05  - 02/00- 3
 00/24

  - - 12/03-  *  22/3 *  - -  

  ] 31 -33[ :منبع           

                                                 
 .منظور نشده است صادراتشود جزء  المللی تحویل می های بینكه به كشتیگازی  و نفت فت كورهن -0

 .شود وارد می ،شمالی كشوركشورهای آسیای میانه برای مصرف در مناطق مقادیر ارائه شده گاز مایع از  -0

 .محاسبه شده است 0830تا  0838متوسط رشد از سال  -8

 .محاسبه شده است 0830تا  0831متوسط رشد از سال  -3



 1-11جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1329تا  1319های نفتی کشور، سال  فرآورده 1مصرف

 گاز نفت بنزین موتور  سال
سوخت 

 هوایی
 گاز مایع  نفت کوره  نفت سفید 

نفتا، پالتفرمیت، نفت 

 سفید صنعتی، گازها 

های  فرآورده

 زا  غیرانرژی
 جمع 2سایر

1319 53/35  30/055 80/0 12/50 00/008 30/00 00/00 11/00  32/3 00/311 

1321 03/00  18/055 50/0 03/58 01/003 50/00 30/05 30/03  02/0 00/333 

1321 03/020  82/000 01/5 03/50 00/021 05/01 03/05 02/02  12/5 30/331 

1322 18/000  20/008 10/5 00/30 23/020 50/01 22/00 35/82  02/0 20/522 

1323 20/000  30/012 35/5 33/30 03/022 08/01 05/01 50/88  82/0 10/500 

1322 50/083  03/010 83/0 03/33 08/021 20/05 30/03 23/81  02/8 03/531 

1321 10/031  00/005 30/1 10/30 03/005 22/00 30/00 32/30  00/3 55/500 

1321 83/000  03/020 51/1 81/33 01/000 83/05 05/08 00/38  00/0 03/535 

1321 03/083  08/000 05/1 01/30 08/080 30/00 10/08 00/85  53/02 35/028 

1322 30/000  00/002 3/3 10/83 02/000 33/01 31/08 18/32  15/3 22/533 

1329 00/000  30/001 20/0 00/82 01/020 00/01 00/08 10/00  33/3 81/583 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1329-1319 22/3 80/8* 30/8 31/5- 85/2- 50/2* 01/0-* 08/5-* 85/0 * 00/0* 

 ] 31[ :منبع               
  

                                                 
 . ی نیستللمال های بین امل تلفات و سوخت كشتیش -0

 .باشد می شامل گاز پاالیشگاه  -0



 

 
 

1-1نمودار   

 1329تا  1319های نفتی کشور، سال مصرف فرآورده
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1-12دولج  

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1329تا  1319سال  ، های نفتی کشور به تفکیک بخش مصرف فرآورده

 خانگی 1حمل و نقل سال
تجاری، خدماتی، 

 عمومی
 کشاورزی تصنع

خوراک 

 تروشیمیپ
 سایر پاالیشگاه نیروگاه

 
سهم مصرف بخش 

 (درصد)حمل و نقل 
 جمع

1319 80/035  00/18 30/00 00/50 80/05 00/00 03/50  12/03  11/00  05/83  10/315  

1321 10/000  30/12 05/00 10/50 38/08 30/05 30/53  12/00  30/03  80/80  03/330  

1321 02/020  30/12 13/05 00/00 00/00 03/05 13/50  82/08  02/02  30/30  30/331  

1322 33/003  03/03 01/00 00/03 00/08 22/00 83/33  12/00  35/82  03/38  23/522  

1323 20/080  85/00 00/05 31/00 00/00 05/01 30/53  02/02  50/88  30/33  10/500  

1322 31/030  05/53 32/01 13/00 55/08 30/03 80/08  03/1  23/81  02/35  00/531  

1321 05/003  50/55 20/03 00/00 08/05 30/00 88/30  30/05  32/30  53/33  55/500  

1321 05/058  88/50 00/03 30/00 03/05 05/08 38/10  10/05  00/38  52/38  03/530  

1321 02/001  00/58 05/03 50/13 13/01 10/08 03/33  03/05  00/85  08/33  30/028  

1322 21/055  10/50 20/00 00/03 25/03 31/08 03/01  02/08  18/32  83/38  20/533  

1329 02/050  12/30 10/02 00/53 20/03 00/08 55/05  02/08  10/00  21/31  83/581  

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1329-1319 00/8 23/5- * 30/0- * 50/2 23/0 * 01/0- * 00/0 * 30/8-* 08/5-* 00/0* 00/0* 

 ] 31[ :منبع      
 

 

  

                                                 
 .باشد شامل حمل و نقل خط لوله نیز می  -0

 .زا در این بخش ذكر شده است انرژیغیر های فرآوردهمصرف   -0



 

 

 

 1-13جدول 

 (درصد ارزش حرارتی) 1329تا  1319سال  ،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

1319 20/00  03/00 05/80 10/0 20/0 00/0 15/0  08/8 

1321 50/02  31/01 50/85 20/02 20/0 05/0 18/0  05/3 

1321 00/00  01/03 22/80 03/0 03/0 23/0 18/0  30/8 

1322 10/00  13/03 03/83 00/0 01/0 08/0 10/0  81/5 

1323 55/08  21/82 80/88 58/3 00/0 28/0 03/0  32/5 

1322 03/03  35/82 35/88 33/1 20/0 23/0 00/8  00/0 

1321 38/03  20/82 33/80 31/1 01/0 00/0 10/0  22/1 

1321 31/03  30/82 03/80 12/1 35/0 08/0 30/0  08/1 

1321 03/03  81/80 50/80 52/1 30/0 05/0 25/8  31/5 

1322 05/08  00/80 51/80 32/0 05/0 31/0 11/8  00/0 

1329 03/03  00/88 03/80 01/5 20/0 51/0 15/8  00/0 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1329-1319 01/0* 22/0 00/0- * 20/0- * 03/2- 35/8 * 05/8 * 53/3* 

 ] 31[ :منبع             
 

 

 

                                                 
 .باشد میعانات گازی می شامل نفت خام و -0

 .زا در نظر گرفته شده است های غیرانرژی به بعد میزان نفت سفید صنعتی جذب شده مربوط به خوراك پتروشیمی بیستون در سایر فرآورده 0831از سال  -0

 



 

1-1نمودار   

 (درصد ارزش حرارتی) 1329در کشور، سال  1های نفتی حاصل از یک بشکه نفتفرآورده سهم محصوالت پاالیشگاهی و

 

 
 

 

  

                                                 
 .باشد میعانات گازی میمایعات و  شامل نفت خام و  -0
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 نفت گاز بنزین پایه  
 نفت سفید نفت كوره
 سوخت های هوایی گاز مایع
 سایر فرآورده های غیر انرژی زا  نفتا، پالتفرمیت، نفت سفید صنعتی و گازها



 

 

1-12جدول  

 (کیلومتر -میلیون تن) 1329تا  1319، سال حمل و نقل در کشور وسایلهای نفتی به تفکیک  فرآوردهاطالعات مربوط به حمل 

 خط لوله  سال

  نفتکش دریایی 

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

 استیجاری 
 استیجاری کشتی 

 

1319 00،001  00 0،032  1،000 038 0،100 82،180 

1321 00،203  00 0،330  1،535 823 0،011 80،801 

1321 02،851  00 0،853  -0
 - 0،330 80،000 

1322 00،330  02 0،830  0،501 010 0،853 88،838 

1323 00،058  80 0،330  1،201 053 0،030 88،305 

1322 08،380  05 0،035  1،003 058 0،138 85،325 

1321 05،003  01 0،830  3،353 030 0،531 80،050 

1321 05،083  00 0،025  1،110 003 0،020 81،058 

1321 01،300  03 8،130  3،005 18 0،030 30،320 

1322 01،100  00 0،012  3،550 32 0،003 32،000 

1329 03،200  00 8،335  1،311 50 0،330 80،001 

 *(درصد)متوسط رشد سالیانه 

1329-1319 80/0   23/0-  51/1   23/2-  53/05-  50/0-  35/0  

 ] 31[ :منبع              

 

 

 

 

                                                 
  .باشدكیلومتر می -میلیون تن 305,1پیما برابر  برای نفتکش و گازكش جاده ای به صورت تجمعیهای نفتی جاده ارقام مربوط به حمل فرآورده ،0830در سال  -0



 

 

1-1نمودار   

  1329 های نفتی در کشور، سالهای مختلف حمل فرآوردهسهم شیوه

 
 

 

65.02% 
0.05% 

9.44% 

21.33% 

0.14% 4.01% 

 كشتی های نفتی استیجاری شناورهای نفتی استیجاری خط لوله

 مخزن دار راه آهن گازكش جاده پیما نفتکش جاده پیما



 

 1-11جدول 

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

 ایران سال
سهم ایران 

 (درصد)
 آمریکا

سهم آمریکا 

 (درصد)
OECD 

 OECDسهم 

 (درصد)

غیر
OECD 

 OECD غیر سهم 

 (درصد)

کشورهای 

 خاورمیانه

کشورهای سهم  

 (درصد)خاورمیانه 
 جهان

2111 22/08  8/05 13/3 0/8 35/08 2/0 13/080 2/00  50/50 2/85 00/052 

2111 22/08  3/03 20/5 0/8 31/03 0/0 11/032 3/02  00/55 0/85 03/055 

2112 00/00  0/05 08/5 2/8 25/05 0/3 02/002 3/00  00/10 0/32 05/015 

2113 51/01  3/05 00/5 2/8 03/05 3/3 21/003 0/00  11/10 0/32 00/010 

2112 13/00  0/03 35/5 2/8 20/05 3/3 03/008 0/00  20/10 8/32 22/010 

2111 53/01  8/05 10/5 3/8 08/05 3/3 01/003 0/00  30/10 0/32 02/032 

2111 53/01  1/05 03/5 3/8 10/05 2/0 38/002 2/00  05/10 3/30 00/010 

2111 08/03  0/05 18/0 3/8 50/00 3/0 30/002 0/02  01/13 0/30 25/011 

2112 00/00  2/00 08/0 0/0 33/00 0/3 33/003 0/00  30/15 0/32 03/035 

2119 0/00  0/05 1/1 0/3 2/01 0/0 0/000 0/02  1/15 0/32 0/030 

2111 0/00  3/05 1/1 0/3 0/01 0/0 2/012 0/02  3/15 5/32 0/031 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

2111-2111 55/0 * 88/2 * 01/3 * 00/0* 38/0 * 0/2 * 0/0 * 20/2- * 31/8 * 51/0 00/0 * 

 ] 001 -051[ :منبع
 

  



 1-11جدول 

 (مترمکعب میلیارد) 2111تا  2111، سال طبیعی گازتولید 

 ایران سال
سهم ایران 

 (درصد)
 آمریکا

سهم آمریکا 

 (درصد)
OECD 

 OECDسهم 

 (درصد)

 غیر

OECD 

 OECD غیر سهم 

 (درصد)

کشورهای 

 خاورمیانه

کشورهای سهم 

 (درصد)خاورمیانه 
 جهان

2111 0/02  30/0 0/538 50/00 0/0218 52/33 5/0880 52/55  0/023 00/3 3/0308 

2111 2/00  00/0 5/555 30/00 0/0200 05/33 3/0830 15/55  8/088 30/0 2/0313 

2112 2/15  03/0 2/580 01/00 3/0230 00/38 2/0388 33/50  0/031 30/0 3/0500 

2113 5/30  00/8 3/532 01/02 3/0200 11/30 1/0508 08/53  0/000 25/02 5/0000 

2112 0/33  05/8 3/500 53/00 0/0200 58/32 0/0020 31/50  0/035 53/02 2/0003 

2111 5/028  18/8 0/500 32/03 3/0210 15/83 0/0120 05/00  0/800 50/00 2/0113 

2111 0/023  11/8 2/503 00/03 0/0200 03/81 0/0131 20/00  0/880 11/00 1/0332 

2111 0/000  10/8 0/535 30/03 0/0020 80/81 8/0333 03/00  3/851 08/00 5/0052 

2112 8/000  32/8 3/512 03/03 8/0083 23/81 3/0001 00/00  8/833 55/00 0/8200 

2119 0/080  30/3 3/530 53/00 8/0000 35/81 5/0330 05/00  0/321 03/08 0/0015 

2111 5/083  83/3 2/000 08/00 3/0050 80/80 5/0288 03/08  1/302 38/03 8/8008 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

2111-2111 38/3 00/5 03/0 * 50/0- 11/2 * 00/0- 80/3 80/0 80/3 80/5 31/0 

 ] 001[ :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

 غیر سهم کشورهای

OECD (درصد) 
 جهان

2111 0/00  00/0 1/002 32/01 5/0855 00/50 0/0250 10/38  1/0300 

2111 0/12  30/0 1/000 05/05 0/0832 50/53 0/0003 30/35  2/0355 

2112 0/10  03/8 5/050 35/05 3/0803 80/53 5/0050 00/35  8/0502 

2113 0/30  03/8 3/082 02/03 3/0800 38/58 1/0008 51/30  0/0020 

2112 5/30  00/8 2/083 58/08 1/0305 53/50 0/0013 30/31  5/0003 

2111 2/025  11/8 8/008 30/00 5/0300 03/50 0/0850 30/33  3/0130 

2111 1/023  30/8 0/003 02/00 8/0305 03/52 0/0301 30/30  3/0330 

2111 2/008  38/8 2/053 00/00 0/0315 21/52 5/0310 08/30  3/0031 

2112 8/000  03/8 0/053 11/00 3/0522 53/30 2/0500 30/52  3/8200 

2119 3/080  35/3 1/030 00/00 2/0358 05/30 0/0301 15/52  0/0052 

2111 0/080  80/3 3/038 51/00 0/0530 10/33 3/0000 02/50  2/8000 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

2111-2111 30/1 00/3 83/ 2 * 80/0- * 88/0 * 03/0- 00/3 85/0 00/0 

 ] 001[ :منبع  

  



 1-12جدول 

 2111، سال ذخایرگاز، تولید و مصرف ده کشور برتر

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

 ذخایر 

 (تریلیون مترمکعب)
3/33  0/00 8/05 2/3 2/3 1/1 2/0 5/5  8/5 5/3 0/031 

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

 تولید 

 (میلیارد مترمکعب)
2/000  0/533 3/050 5/083 1/000 3/020 3/00 0/38  2/30 3/32 8/8008 

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

 مصرف 

 ( میلیارد مترمکعب)
3/038  0/303 0/080 2/020 5/03 3/08 3/08 0/38  8/30 0/10 2/8000 

 ] 001[: منبع    



 

 1-19جدول  

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1329تا  1319کشور، 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  

1319 30/500  00/02 2 2 2 2 

1321 00/538  30/01 2 02/0 2 30/2 

1321 00/501  50/80 2 31/1 2 80/0 

1322 30/033  82/85 2 20/00 2 21/8 

1323 03/113  03/80 2 55/00 2 13/0 

1322 38/102  30/80 2 22/00 2 01/8 

1321 00/333  13/83 30/2 50/83 10/2 21/3 

1321 23/022  05/80 30/0 52/88 00/0 10/8 

1321 02/018  00/30 10/0 55/01 30/0 30/0 

1322 02/0255  11/88 3/0 01/32 58/0 30/8 

1329 85/0200  00/58 00/0 12/52 02/0 05/3 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1329-1319 10/1 00/02 * 55/003 23/505
 00/2 3

 00/800* 

 ] 31[: منبع                                  

                                                 
 .منظور گاز سبك است -0

 .شودكشور آذربایجان كه مقدار ناچیزی است، نمیواردات گاز از كشور تركمنستان بوده و شامل واردات به صورت سوآپ از  -0

 .صادرات خالص گاز طبیعی منظور شده است  -8

 محاسبه شده است 0830تا  0835متوسط رشد از سال  -3

 .محاسبه شده است 0830تا  0832متوسط رشد از سال  -5

 .محاسبه شده است 0830تا  0832متوسط رشد از سال  -0
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 نفت گاز بنزین (بدون سوآپ)گاز طبیعی

 

 1-2نمودار 

 1329تا  1319واردات بنزین، نفت گاز و گاز طبیعی کشور، 

 

1-9نمودار   

1329 سالهای نفتی ایران، سهم صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.98% 

5.32% 

0.005% 
0.11% 

7.9% 

0.005% 

0.68% 

 نفتا سوخت جت نفت كوره  نفت گاز گاز مایع گازطبیعی نفت خام



1-21جدول  

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1329تا  1319سال ، نهایی کشورمصرف انرژی 

 صنعت  1حمل و نقل  سال
تجاری، خدماتی، 

 عمومی
2سایر خوراک پتروشیمی  کشاورزی خانگی 

 
انرژی  مصرف

 نهایی

1319 21/030 00/001 00/53 35/000 00/82 05/05 10/0  55/103 

1321 03/003 01/000 22/50 53/000 85/82 50/00 80/0  53/180 

1321 20/020 80/030 28/50 82/080 08/00 10/00 82/3  03/100 

1322 02/002 23/023 00/08 03/058 30/80 30/11 81/5  00/350 

1323 35/088 00/020 03/00 83/000 28/80 05/30 00/5  03/301 

1322 32/053 03/000 00/10 50/005 08/88 00/38 03/0  00/000 

1321 30/000 03/000 02/13 02/808 80/80 30/30 00/03  00/0201 

1321 05/000 00/085 52/10 00/830 88/80 50/002 30/02  3/0085 

1321 00/032 05/002 53/10 80/888 01/30 05/032 01/50  28/0030 

1322 30/013 33/010 82/10 00/830 00/38 02/035 00/08  50/0055 

1329 03/002 03/002 08/11 10/885 01/35 38/050 00/08  0005 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1329-1319 55/3* 01/5 01/8 30/3 20/3 33/0 35/00* 35/5 

 ] 31[ ،]30[ :منبع                

 

 
 

 

 
 

                                                 
 .شده است و همچنین مصرف برق بخش حمل و نقل از ترازنامه انرژی ارائهدر این بخش مصارف خط لوله نیز لحاظ گردیده  -0

 .باشد و مصارف نامشخص می زا های نفتی غیرانرژی فرآوردهشامل مصارف  - 0



 

 1-21جدول

 (درصد) 1329و  1319های  کشور، سالنهایی کننده های مصرف سهم منابع در تأمین انرژی بخش

 منابع انرژی
 حمل و نقل

 
 خانگی

 

تجاری، خدماتی و 

  عمومی
 صنعت

 
 کشاورزی

 
 خوراک پتروشیمی

 

1319 1329 1319 1329 1319 1329 1319 1329 1319 1329  1319 1329  

  03/3 38/03  01/00 33/30  20/02 12/88  33/00 31/33  10/00 55/83  03/31 50/00 1های نفتی فرآورده

  32/83 38/00  33/0 2  22/01 31/50  00/31 80/80  03/13 33/55  32/00 30/2 2سبک گاز

  00/50 13/00  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2 گاز غنی و میعانات گازی

  2 2  2 2  02/2 82/3  2 2  20/2 21/2  2 2 زغال سنگ

خورشیدی )های نو  انرژی

 (حرارتی
2 2  2 25/2  2 2  2 2  2 2 

 
2 2 

 

  2 2  80/80 50/01  85/00 08/02  30/05 13/03  08/02 03/3  20/2 2 برق

  2 2  2 2  2 2  2 2  02/0 08/0  2 2 های سنتیسوخت

3جمع
 022 022  022 022  022 022  022 022  022 022  022 022  

 ] 31[، ]30[ :منبع

                                                 
 .باشدهای نفتی بخش حمل و نقل شامل مصارف خط لوله نیز می فرآورده  -0

 .طبیعی خط لوله در بخش حمل و نقل لحاظ شده استمصرف گاز  -0

 .باشد اختالف در جمع اعداد مربوط به گرد كردن می -8



 

 

 

 
 

2فصل   

 مصرف انرژی بخش حمل و نقل

 

  

 خالصه آمار

 52/512 (  میلیون بشکه معادل نفت خام) 9831های انرژی بخش حمل و نقل، سال  مصرف حامل :2-1جدول 

 19/19   (درصد) 9831های انرژی بخش حمل و نقل، سال  موتور از مصرف حاملسهم بنزین  

 81/19   (درصد) 9831های انرژی بخش حمل و نقل، سال  گاز از مصرف حامل سهم نفت 

 32/95 (  درصد) 9831های انرژی بخش حمل و نقل، سال  سهم گاز طبیعی از مصرف حامل 

 29/2   (درصد) 9831انرژی بخش حمل و نقل، سال های  سهم الکتریسیته از مصرف حامل 

 53/572 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 9831ای، سال مصرف انرژی حمل و نقل جاده : 2-3جدول 

 19/91 ( میلیون بشکه معادل نفت خام) 9831ای، سال مصرف انرژی حمل و نقل غیرجاده : 2-5جدول 

 89/955 ( میلیون بشکه معادل نفت خام) 9831ای، سال  مصرف انرژی حمل و نقل مسافری جاده : 2-7جدول 

 15/917 ( میلیون بشکه معادل نفت خام) 9831ای، سال  مصرف انرژی حمل و نقل باری جاده :2-8جدول 



 مقدمه

 .باشدد  های نفتی کشور می فرآوردهدرصد کل مصرف  22نزدیک به  9831های نفتی بخش حمل و نقل در سال  مصرف فرآورده

کده از ایدن   بوده اسدت  میلیون بشکه معادل نفت خام  9،592به میزان  9831همچنین مصرف نهایی انرژی کل کشور در سال 

که بعدد از بخدش خدانبی بدانترین مصدرف را       باشد میحمل و نقل بخش میلیون بشکه معادل نفت خام مربوط به  512میزان 

 .استدار

بدیش از   که مجموعدا   بودهمیلیون بشکه معادل نفت خام  91/952و 32/959به ترتیب  9831گاز در سال  بنزین و نفتمصرف 

میلیون بشکه معدادل   31/919مصرف بنزین در این بخش از  .را به خود اختصاص داده است این بخشانرژی درصد مصرف  38

همچنین مصدرف گداز طبیعدی     .رسیده است9831در سال میلیون بشکه  32/959با روند کاهشی به  9832نفت خام در سال 

 ای داشدته  رشد فزاینده های اخیر باشد که در سال  میانرژی مصرفی این بخش درصد  98بخش حمل و نقل در این سال حدود 

 .درصد بوده است 22حدود  گاز طبیعیمصرف متوسط رشد سالیانه  9831تا  9871های  در سال .است

درصد مصرف انرژی بخش حمل و نقل را به خود اختصاص داده و پد  از   95/18ای، مصرف انرژی بخش جاده 9831در سال 

 بده حمدل و نقدل    متعلد   کمتدرین مصدارف نیدز   . اندد درصد قرار گرفته 77/9درصد و بخش دریایی با  95/8آن بخش هوایی با 

 .است بودهدرصد  71/2درصد و  5/9خط لوله و بخش ریلی به ترتیب با سهم مصرف 

گاز بخش حمدل و نقدل را    درصد کل مصرف نفت 11درصد کل مصرف بنزین و بیش از  11ای بیش از بخش حمل و نقل جاده

بده ترتیدب    9831تا  9871از سال  بخش حمل و نقل  گاز ین و نفتقابل توجه است که مصرف بنز. داشته است 9831در سال 

 .ستا  داشتهرا درصد  15/8درصد و  28/1متوسط رشد سالیانه 

 هدا، گداز کدامیون   میزان مصرف نفدت و میلیون بشکه معادل نفت خام  12/75خودروهای سواری ، مصرف بنزین 9831در سال 

در خودروهای سبک گازسدوز   CNGمصرف . میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است 19/929 مجموعا ها کشنده و ها کامیونت

 75 حددود درصد و در خودروهای سنبین گازسدوز متوسدط رشدد     32سالیانه حدود  رشد متوسط 9831تا  9832های  درسال

 .داشته استرا درصد 

  



 

 

 2-1جدول 
 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1389تا  1379سال ، 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 

1379 29/31 59/39 81/9 39/1 223/2 19/9 79/2 52/9 22/939 

1381 18/12 59/37 25/9 32/1 292/2 91/5 57/5 27/9 22/912 

1381 85/922 93/18 17/2 23/1 223/2 57/5 99/5 27/2 29/521 

1382 79/999 77/18 79/2 18/1 223/2 88/5 99/5 12/2 95/552 

1383 13/952 92/17 32/2 91/1 228/2 72/9 71/5 91/2 12/588 

138  29/988 77/928 83/9 52/1 291/2 11/9 18/1 27/2 39/521 

1385 31/919 87/921 19/7 19/8 232/2 29/9 93/2 22/2 19/591 

1381 97/953 99/923 27/7 32/9 922/2 21/9 22/1 19/2 82/595 

1387 27/988 12/997 92/7 82/9 912/2 99/9 35/98 17/2 27/539 

1388 39/953 21/991 32/3 59/9 999/2 51/9 98/58 19/2 39/573 

1389 32/959 91/952 29/1 98/2 979/2 89/9 99/87 15/2 52/512 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1389-1379 28/1  15/8  35/8  89/82-* 12/72 21/8- * 28/22 88/92- * 22/1 *  

  ] 17[، ]15[، ]12[، ]83[ :منبع   

                                                           
 .باشد نیز میمصرف بخش حمل و نقل، شامل مصارف خط لوله   -9
 .لحاظ نبردیده استسال  گاز خط لوله در این دو مصرف نفتبنابراین . شده استصورت تفکیکی موجود نبوده و به صورت تجمعی با نفت سفید ارائه ه گاز خط لوله ب مقدار مصرف نفت 9838و  9832در سال  -5
 .باشدای و خط لوله میدر حمل و نقل جادهگاز طبیعی مصرف شده مجموع   -8
مصدرف نفدت    9838و  9832هدای  عالوه بر ایدن در سدال   .مصرف شده است آنت کشاورزیماشینمیلیون بشکه معادل نفت خام به وسیله  29/2به میزان  9837ال در سبوده است و صرفا  مصرف نفت سفید در بخش خط لوله عمده  -1

 .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 

 1389تا  1379كشور، سال 

 سال
 های انرژیمصرف سالیانه انواع حامل

 در بخش حمل و نقل 
 (معادل نفت خاممیلیون بشکه )

 متوسط مصرف روزانه
میلیون بشکه معادل نفت )

 (خام

 سرانه مصرف
بشکه معادل نفت )

 (نفر/ خام 

مصرف هر خانوار 
بشکه معادل نفت خام )

 (خانوار/

1379 22/939 29/2 15/5 23/98 

1381 22/912 28/2 25/8 52/98 

1381 29/521 27/2 91/8 75/98 

1382 95/552 92/2 51/8 11/98 

1383 12/588 91/2 17/8 85/91 

138  39/521 72/2 75/8 23/92 

1385 12/591 71/2 38/8 15/92 

1381 82/595 75/2 97/8 13/91 

1387 27/539 77/2 37/8 13/91 

1388 39/573 79/2 71/8 82/91 

1389 52/512 32/2 33/8 18/91 

(درصد)متوسط رشد سالیانه   

1389-1379  22/1*  22/1*  33/5*  13/9*  

 ]953-958[، ]17[، ]15[ :منبع  

 2-1نمودار 

 1389تا  1379سال  ،كشور حمل و نقلهای انرژی در بخش صرف انواع حاملم

 

 
 

 

                                                           
 .باشدنیز می لولهمصرف بخش حمل و نقل، شامل مصارف بخش خط  -9
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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  

 (خاممیلیون بشکه معادل نفت ) 1389سال  

  های شیوه

 حمل و نقل
 LPG گاز نفت  بنزین

سوخت 

 هوایی
 الکتریسیته گاز طبیعی نفت كوره

نفت 

 سفید
 جمع كل

 53/572 2 29/2 92/81 2 2 89/9 27/998 91/959 ای جاده

1هوایی
 2 2 2 29/1 2 2 2 2 29/1 

 98/2 2 2 2 98/2 2 2 81/1 99/2 دریایی

2خط لوله
 2 29/2 2 2 2 29/8 2 15/2 11/8 

 53/5 2 991/2 2 2 2 2 95/5 2 ریلی

 52/512 15/2 93/2 99/87 98/2 29/1 89/9 91/952 32/959 ایای و غیرجادهجمع جاده

 ]19[، ]17[، ]15[ :منبع

 

 

2-2نمودار   

1389سال  ،كشور نقل حمل و هایشیوهمصرف انرژی  سهم  

 

 

 

                                                           
و سوخت هواپیما  (بنزین جت)سوخت سبک جت  ،(نفت جت)ورده نفتی سوخت سنبین جت آفر سهسوخت مصرف شده در حمل و نقل هوایی از  -9

 .تشکیل شده است

های  ردهها و دیزل ژنراتورهای خطوط لوله جهت انتقال نفت خام و فرآو مجموع مصرف سوخت توربین ،ای مصرف سوخت در بخش حمل و نقل لوله -5

 .باشد نفتی می

93/12%

3/12%

1/77% 1/20%

0/79%

هوایی جاده ای دریایی  خط لوله  ریلی 



 2- جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1389تا  1379سال  ،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

1379 19/19 19/82 21/5 -  29/3 98/9 11/5 51/12 91/51  2  19/9  228/2 11/993 

1381 91/22 79/87 22/8 -  99/3 88/9 59/8 93/15 11/52  25/2  91/5  221/2 37/973 

1381 99/29 19/81 72/1 -  11/3 91/9 29/8 28/11 29/53  28/2  57/5  228/2 52/911 

1382 22/98 27/19 91/7 -  37/3 91/9 39/8 19/11 19/57  21/2  88/5  228/2 57/529 

1383 23/72 29/12 31/1 -  55/3 53/9 52/1 33/11 19/85  25/2  72/9  222/2 81/591 

138  25/71 39/15 93/99 -  13/7 77/2 72/1 75/11 71/83  35/9  11/9  222/2 73/583 

1385 31/37 72/12 27/98 -  57/7 81/2 99/2 92/18 23/19  29/5 79/2  29/9  222/2 79/528 

1381 75/79 89/81 32/99 -  39/9 22/2 22/2 29/11 71/19  31/1 27/9  21/9  228/2 91/581 

1387 11/32 27/12 71/99 -  37/9 77/2 52/9 19/17 91/12  19/1 11/9  99/9  227/2 77/527 

1388 81/71 93/83 11/92 -  55/9 12/2 59/9 93/19 91/18  72/97 29/8  51/9  291/2 98/523 

1389 12/75 39/81 83/98 99/2  92/9 11/2 53/9 92/11 22/19  92/51 22/1  89/9  295/2 53/572 

(درصد)متوسط رشد سالیانه   

1389-1379 22/2  88/2- *  29/58  -  57/8- *  92/9 *  77/7  23/5  71/9   32/32 5 29/79 5  21/8-*  73/98  31/1  

]915[ :منبع

                                                           
 .سوز برآورد شده است های بنزین بوس و مینی ها ها، اتوبوس کامیون اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به بر 9831سال  ارائه شده در مقدار - 

 .محاسبه شده است 9831تا  9832متوسط رشد سالیانه از سال  -5



 

 

 

 2-5جدول 

  1389تا  1379سال  ،ها به تفکیک شیوهكشور ای  مصرف انرژی حمل و نقل غیرجاده

 (میلیون بشکه معادل نفت خام)

 

 ]19[، ]17[، ]12[، ]18[، ]15[ :منبع                        

                                                           
و سدوخت هواپیمدا    (بنزین جدت )سوخت سبک جت  ،(نفت جت)نفتی سوخت سنبین جت  وردهآفر سهسوخت مصرف شده در حمل و نقل هوایی از  -9

 .تشکیل شده است

هدای   ها و دیزل ژنراتورهای خطوط لوله جهت انتقال نفدت خدام و فدرآورده    مجموع مصرف سوخت توربین ،ای مصرف سوخت در بخش حمل و نقل لوله -5

 .باشد نفتی می

 .برون شهری و الکتریسیته مترو لحاظ شده استگاز حمل و نقل ریلی  مصرف نفت  -8

1هوایی سال
2لولهخط  دریایی 

 ای جمع حمل و نقل غیرجاده 3ریلی 

1379 81/9 22/2 88/1 53/9 22/97 

1381 25/9 11/1 85/8 82/9 98/99 

1381 17/2 23/1 32/5 81/9 71/91 

1382 79/2 18/1 92/5 29/9 82/91 

1383 32/2 91/1 19/5 29/9 29/91 

138  83/9 52/1 71/8 75/9 21/99 

1385 19/7 93/8 29/8 19/9 99/99 

1381 27/7 22/92 95/8 13/9 75/55 

1387 92/7 19/92 22/8 98/5 51/58 

1388 32/3 83/9 31/5 99/5 58/52 

1389 29/1 98/2 11/8 53/5 19/91 

 (درصد) متوسط رشد سالیانه

1389-1379 35/8  99/2*  98/5-*  29/9  11/5  



2-3 نمودار  

نوع ای كشور به تفکیکنقل جاده حمل و گاز بنزین و نفتمصرف از  سهم برآورد  

1389 سال ،وسیله نقلیه   

 
 

 2- نمودار 

 1389سال  ،كشور ای غیرجاده های حمل و نقل شیوه مصرف انرژی سهم

 

 
 

31.05% 

14.83% 

5.70% 
2.61% 2.34% 2.67% 

20.97% 

19.83% 

 کشنده کامیون کامیونت اتوبوس مینی بوس موتور سیکلت وانت سواری

45.39% 

25.70% 

17.48% 

11.42% 

 حمل و نقل ریلی حمل و نقل لوله ای حمل و نقل دریایی حمل و نقل هوایی



 

 

 2-1جدول 

 1389تا  1379سال  ،كشور ای های فسیلی در حمل و نقل جاده سوختمصرف 

 سال
 بنزین

 (میلیون لیتر)

 گاز  نفت

 (میلیون لیتر)

 گاز مایع
 (مترمکعب)

 طبیعیگاز 
 1(میلیون متر مکعب) 

1379 92،891 98،892 111،922 2 

1381 99،255 98،121 283،719 8 

1381 93،517 91،383 279،288 2 

1382 52،893 91،157 232،555 7 

1383 55،221 92،221 112،911 31 

138  51،538 99،299 895،173 512 

1385 59،993 99،271 871،823 255 

1381 58،593 99،719 129،215 9،212 

1387 51،529 93،997 515،912 9،315 

1388 58،879 97،151 892،732 8،111 

1389 55،218 93،831 815،283 2،218 

 (درصد) متوسط رشد سالیانه

1389-1379 22/1  82/8  92/8-*  27/395 

 ] 17[ :منبع             

 2-5نمودار 

  1389تا  1385سال  مصرف كل كشور، ای از نقل جاده های فسیلی مصرف شده درحمل و سهم سوخت

 

                                                           
میلیدون   12/1321و  29/8992 ،28/9927، 29/732، 23/127سدوز بده ترتیدب     میزان مصرف خودروهای سبک دوگانه 9831تا  9832های  در سال -9

 22/783و  11/853 ،17/581، 11/521، 15/991هدا بده ترتیدب     طی ایدن سدال  ( بوس اتوبوس و مینی)متر مکعب و مصرف خودروهای سنبین گازسوز 

 .شود میلیون متر مکعب برآورد می

 .محاسبه شده است 9831تا  9832متوسط رشد سالیانه از سال  -5
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 سهم از مصرف نفت گاز سهم از مصرف بنزین

 سهم از مصرف گاز طبیعی سهم از مصرف گاز مایع



 2-7جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1389تا  1379سال  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

1379 92/92 22/82 85/2 97/2 22/2 75/5 

1381 51/72 22/89 89/2 91/2 23/1 82/5 

1381 71/73 97/87 87/2 93/2 71/1 57/5 

1382 25/33 95/12 83/2 97/2 71/1 92/5 

1383 91/17 22/19 12/2 91/2 32/1 22/5 

138  79/927 59/15 29/2 52/2 19/1 78/9 

1385 19/997 22/18 99/2 58/2 17/1 99/9 

1381 58/927 37/12 93/2 59/2 39/2 59/5 

1387 19/998 21/12 71/2 53/2 72/2 28/5 

1388 91/997 29/15 39/2 89/2 77/9 18/5 

1389 89/955 99/15 31/2 89/2 25/7 15/5 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1389-1379 91/9 11/9 11/92  91/9  82/8* 92/9- *  

  ]915[ :منبع

                                                           
 .باشد شهری می شهری و برون درون شامل حمل و نقل -9

 .باشدمترو نیز میمصرف انرژی شامل  -5

 



 

 

 2-8جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1389تا  1379سال ، 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

1379 31/928 38/22 17/2 25/2 81/9 75/2 

1381 23/923 93/22 11/2 29/2 11/9 22/9 

1381 29/992 57/22 28/9 11/2 58/9 21/2 

1382 72/997 87/28 95/9 29/2 25/9 19/2 

1383 92/955 55/25 95/9 13/2 22/9 12/2 

138  27/989 18/29 52/9 17/2 17/9 77/2 

1385 81/989 29/22 81/9 22/2 11/5 99/9 

1381 15/985 17/22 82/9 22/2 79/9 97/2 

1387 39/918 97/29 81/9 13/2 12/9 91/2 

1388 22/919 71/22 89/9 17/2 28/5 78/2 

1389 15/917 19/22 81/9 13/2 21/5 72/2 

 * (درصد) رشد سالیانهمتوسط 

1389-1379 92/8  12/2-  99/8  32/2-  82/1  51/2-  

]915[ :منبع

                                                           
 .باشد شهری می شهری و برون درون شامل حمل و نقل -9



 2-9 دولج
 1389تا  1379سال  ،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)

 مصرف انرژیمیزان 
میلیون بشکه  ) 

 (معادل نفت خام

 

كیلومتر  -تن
 (میلیون)

 میزان مصرف انرژی
میلیون بشکه  )

 (معادل نفت خام

1379 392 92،281 81/9  93/91 95/7 53/9  71،323 5،117 22/2  91،997 88/1 
1381 9،153 92،512 25/9  99/91 21/3 81/9  79،297 5،892 11/1  59،251 85/8 

1381 378 92،553 17/2  31/92 23/3 81/9  79،933 5،253 23/1  52،827 32/5 

1382 351 99،322 79/2  22/93 89/1 22/9  39،922 8،798 18/1  55،335 92/5 

1383 9،995 92،199 32/2  93/93 29/92 29/9  11،229 1،221 91/1  55،928 19/5 

138  5،299 91،227 83/9  98/91 92/99 99/9  17،259 8،399 52/1  58،389 71/8 

1385 8،219 99،259 19/7  21/52 22/95 33/9  992،922 8،723 93/8  52،911 29/8 

1381 5،119 51،999 27/7  58/52 12/98 33/9  929،118 8،125 22/92  52،983 95/8 

1387 9،118 93،852 92/7  21/52 89/92 11/9  998،152 2،128 19/92  57،115 22/8 

1388 9،911 97،912 32/3  52/52 39/99 29/5  982،121 3،357 83/9  57،759 31/5 

1389 9،135 59،212 29/1  73/59 99/97 95/5  912،992 3،359 98/2  51،299 11/8 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 
1389-1379 91/3 * 79/7*  35/8   81/1*  29/1  52/2   95/9  91/98*  99/2*   89/5*  98/5-*  

 ]592[، ]19[ ،]17[، ]8[ :منبع

                                                           
1- Activity Level 

قابل ذکر است که در هر سال، تعدادی از  .ارائه شده است، آماری حمل و نقل هوایی کشور های سالنامهاز  9831تا  9837های  و برای سال بر اساس استعالم صورت گرفته 9839تا  9871های  سطح فعالیت هوایی برای سال آمار -5

 .اند های هواپیمایی آمار خود را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه نموده شرکت

 .باشدشهری میمنظور حمل و نقل ریلی برون -8

 .اطالعات بنادر نفتی سیری، نوان و خارك منظور نشده است -1

 



 

 

 2-11جدول 

 1389و  1388، 1387های 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

 1387 1388 1389  1387 1388 1389 

1ای حمل و نقل جاده
  12/519 12/587 98/589  52/15 23/18 87/18 

 15/13 37/22 89/22  12/955 72/951 29/981  وسایل نقلیه سبک

 98/18 79/19 12/12  27/921 59/991 75/955  خودروهای سواری و وانت

 51/2 99/1 19/1  83/98 11/92 71/99  موتورسیکلت

 12/11 59/15 31/19  93/998 92/927 31/999  وسایل نقلیه سنگین

 97/5 95/5 99/5  11/2 12/2 77/2  اتوبوس

 15/5 11/5 27/5  95/9 55/9 37/9  مینی بوس

 89/12 92/87 99/87  27/925 28/19 52/11  باری سنبین

 91/9 15/9 71/7  71/99 99/97 93/52  ای حمل و نقل غیرجاده

 23/8 12/8 39/5  29/1 32/3 92/7  هوایی

 28/5 22/5 15/8  98/2 83/9 19/92  دریایی

 91/2 93/2 55/2  13/2 17/2 23/2  خط لوله

 31/2 71/2 72/2  95/5 29/5 11/9  ریلی

 922 922 922  12/525 27/522 92/597  2ای ای و غیرجاده جمع جاده

 ]915[،]17[ :منبع                  

                                                           
 .استای برآورد گردیده مصارف حمل و نقل جاده -9

 .باشد تفاوت در جمع اعداد مربوط به گرد کردن می -5



 

 3فصل 

 ای ناوگان جاده

 

 خالصه آمار

 9،8,1،331 (دستگاه) 9831، سال (کامیونت، کامیون و کشنده ،بوس، وانت سواری، اتوبوس، مینی)گذاری شده  تعداد خودروهای شماره :3-7 جدول

 9،1,1،381 (دستگاه) 9831تعداد کل خودروهای تولید شده در کشور، سال  :3-8جدول 

 139،831 (دستگاه) 9831های اسقاط شده، سال  کل خودرو برآورد :3-9جدول 

 38،913,،91 (دستگاه) 9831، سال خودروها ناوگان برآورد کل تعداد :3-01جدول 

 1/,, (سال) 9831های موجود در ناوگان، سال  برآورد میانگین سن اتوبوس :3-03جدول 

 1/19, (سال) 9831های موجود در ناوگان، سال  بوس برآورد میانگین سن مینی

 ,19/1 (سال) 9831های موجود در ناوگان، سال  برآورد میانگین سن کامیون و کشنده

 399،,38 (دستگاه) 9831گذاری شده، سال  تعداد موتورسیکلت شماره :3-22جدول 

 :3-27جدول 
 

 18،1,1 (نفر) 9831 سال ،فوت شدگان ناشی از تصادفات، ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور تعداد

 ,,891،3 (نفر) 9831 سال ،ناشی از تصادفات، ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور مجروحین تعداد
 91،913 (کیلومتر) 9831های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و ترابری کشور، سال  ها و بزرگراه طول آزادراه :3-28جدول 

 

  



 مقدمه

این . شود میارائه  9831تا  9831های  ای ایران در طی سال در این فصل اطالعات کلی از ناوگان حمل و نقل جاده

ناوگان و خودروهای اسقاط ، برآوردی از تعداد آنهاگذاری  شمارهتعداد میزان تولید انواع خودرو، مربوط به  اطالعات

 .ای است دیگر از اطالعات مرتبط با حمل و نقل جادهمیانگین سن و برخی  شده، میزان تولید سفر، برآورد

میلیون  3,3به بیش از  ,,,1میلیون دستگاه در سال  3,,تعداد کل خودروهای سواری موجود در جهان از حدود 

در حالی که طی همین . درصد رشد داشته است 19/1رسیده که به طور متوسط در هر سال  ,1,9دستگاه در سال 

 1,8درصد از حدود  ,/,1های موجود در جهان با متوسط رشد سالیانه  و کشنده  بوس، کامیونها تعداد اتو سال

 . رسیده است ,1,9میلیون دستگاه در سال  8,3به حدود  ,,,1میلیون دستگاه در سال 

انواع خودرو در کشور از  9831دستگاه در سال  9،8,1،331 تعدادو  9831در سال دستگاه  111،,13تعداد 

با توجه به برآوردهای انجام . دهد درصد را نشان می 93/,9طور متوسط رشد سالیانه  بهگذاری شده است که  شماره

با متوسط رشد سالیانه  9831دستگاه در سال  113،,3,،,کشور از  خودروییگرفته در طی این مدت ناوگان 

ین کل خودروهای اسقاط شده تا همچن. افزایش یافته است 9831دستگاه در سال  38،913,،91درصد به  18/99

 .دستگاه برآورد شده است 3,,،9،189، تعداد 9831پایان سال 

این . سال بوده است 13/91سال و  ,9/,1به ترتیب  9831بوس کشور در سال  میانگین سن ناوگان اتوبوس و مینی

نوسازی ناوگان اتوبوس و  دهنده اند که نشان سال رسیده 1/19,سال و  1/,,به ترتیب به  9831مقادیر در سال 

 . باشد بوس کشور می فرسوده شدن ناوگان مینی

خودروهای باری دارای  گردد ارائه میشهری  ناوگان بروناطالعاتی که در این فصل در خصوص الزم به ذکر است 

  .شود را شامل میبارنامه و خودروهای مسافری دارای صورت وضعیت مسافر 



 

 

 3-0جدول 

 (هزار دستگاه) 2101تا  2111سال ، های منتخبکشور موجود در ناوگانتعداد خودروهای سواری  

 کل جهان آمریکا آلمان انگلیس فرانسه ژاپن هند چین سال

2111 8،3,, ,،9,, ,1،,83 13،,1, 13،93, ,8،331 913،319 ,,3،9,3 

2110 ,،81, ,،3,, ,8،8,, 13،3,, 13،31, ,,،838 913،39, ,19،1,1 

2112 ,،1,, 1،1,, ,,،,,, 11،91, 13،,3, ,,،1,3 911،1,3 ,3,،3,3 

2113 1،331 1،111 ,,،198 11،,1, 11،,,3 ,,،,18 98,،3,, ,31،131 

2112 3،1,, 3،8,, ,,،11, 11،1,, 11،833 ,,،831 981،318 1,8،13, 

2112 3،1,, 3،1,, ,3،,19 8,،9,, 8,،1,1 ,1،,1, 981،1,1 193،19, 

2112 99،,,, 3،9,, ,3،,19 8,،1,, 8,،11, ,9،,1, 98,،,,3 18,،,,8 

2117 98،3,3 3،,1, ,3،11, 8,،,,, 89،11, ,9،93, 98,،111 1,,،131 

2118 93،13, 1،,,, ,3،31, 8,،3,, 89،1,1 ,9،819 98,،331 113،18, 

2119 1,،8,9 91،91, ,3،,1, 89،,,, 89،,81 ,9،383 991،111 13,،,3, 

2101 8,،,8, 98،8,, ,3،8,3 89،8,, 89،1,3 ,1،8,1 993،1,3 3,3،31, 

(درصد)متوسط رشد سالیانه   

2101- 2111  1,/1, 13/9, ,3/9 9,/9 ,9/9 8,/,- * 18/,- 19/1 

  ] 931 -931[ :منبع                                             



 

 

 3-2جدول 

 (هزار دستگاه) 2101تا  2111سال ، کشورهای منتخب موجود در ناوگانهای  و کشندهکامیون  ،تعداد اتوبوس

 کل جهان آمریکا آلمان انگلیس فرانسه ژاپن هند چین سال

2111 1،1,, 1،81, 1,،199 ,،388 8،819 8،,8, 3,،,31 1,8،138 

2110 9,،191 1،118 91،13, ,،313 8،,91 8،,11 33،111 1,3،,88 

2112 9,،,,, 8،,8, 93،39, ,،13, 8،,33 8،,13 19،91, 19,،331 

2113 93،111 ,،,1, 93،891 1،,13 8،,11 8،,,9 1,،111 118،311 

2112 91،3,, ,،91, 93،,91 1،981 8،111 8،,,, 13،,31 188،,83 

2112 19،3,, ,،9,, 91،38, 1،913 8،1,8 8،988 9,,،333 1,,،313 

2112 1,،,,, ,،3,, 91،389 1،18, ,،,,9 1،311 9,1،,11 1,1،111 

2117 11،881 ,،813 91،,,, 1،113 ,،91, 1،383 998،,33 111،181 

2118 13،3,, ,،19, 91،913 1،811 ,،,,, 1،3,1 99,،8,3 138،31, 

2119 83،33, 1،1,, 9,،331 1،833 ,،931 1،31, 991،33, 11,،99, 

2101 ,8،,1, 3،,3, 9,،,91 1،,,, ,،11, 1،11, 91,،31, 8,3،,13 

(درصد)متوسط رشد سالیانه   

2101- 2111  ,9/93 ,3/91 ,1/1- 93/9 81/1 11/9- ,8/8 1,/, 

  ] 931 -931[ :منبع                                              



 

 

 3 –3جدول 

 (دستگاه) 2101تا  2111سال ، کشورهای منتخبدر  تولید شده سواری تعداد خودروهای

1ایران سال  کل جهان آمریکا آلمان انگلیس فرانسه ژاپن هند چین 

2111 1,9،113 1,,،133 ,93،1,3 3،8,1،,8, 1،331،39, 9،1,9،,,1 ,،989،193 ,،,,1،193 ,9،19,،1,8 

2110 811،13, 3,8،,19 1,,،,,3 3،993،,18 8،939،,,1 9،,11،81, ,،8,9،931 ,،331،991 81،31,،333 

2112 ,1,،,1, 9،9,9،111 3,8،1,3 3،193،8,, 8،111،313 9،111،18, ,،918،183 ,،,93،333 ,9،8,3،81, 

2113 118،,8, 1،,93،33, 1,3،113 3،,33،813 8،11,،811 9،1,3،,,3 ,،9,,،,,8 ,،,9,،,11 ,9،113،111 

2112 31,،,,3 1،,3,،189 9،933،8,, 3،31,،83, 8،113،,91 9،1,3،1,1 ,،911،9,9 ,،111،11, ,,،,,,،113 

2112 3,8،813 8،189،3,3 9،11,،999 1،,91،38, 8،991،119 9،,11،8,1 ,،8,,،933 ,،819،131 ,1،311،133 

2112 119،1,8 ,،188،981 9،,38،18, 1،3,,،1,8 1،318،911 9،,,1،,3, ,،813،,,3 ,،811،111 ,1،193،,33 

2117 1,3،111 1،839،991 9،398،,31 1،1,,،183 1،,,,،311 9،,8,،,13 ,،3,1،981 8،11,،113 ,8،1,9،8,1 

2118 9،,18،9,, 1،383،3,, 9،3,1،,,9 1،113،9,8 1،9,,،18, 9،,,1،191 ,،,81،,8, 8،331،1,9 ,8،,1,،,39 

2119 9،91,،1,, 9,،838،389 1،93,،11, 1،311،919 9،391،,13 111،,1, ,،11,،,18 1،91,،,33 ,3،331،,13 

2101 9،8,1،,18 98،313،,38 1،39,،,3, 3،8,3،831 9،11,،939 9،13,،,,, ,،,,1،,,1 1،389،9,, ,3،,33،39, 

 (درصد)سالیانه  متوسط رشد

2101- 2111  98/91 ,,/83 9,/91 ,3/9 1,/8-  * ,8/1-  * 31/, * 38/1-  * ,1/8 * 

 ]1,9[، ],,9[ :منبع                                  

 

  

                                                           
 .های میالدی معادل سال شمسی در نظر گرفته شده است برای ایران سال -9



 

 

 3-2جدول 

 (دستگاه) 2101تا  2111سال ، کشورهای منتخبدر تولید شده اتوبوس تعداد 

1ایران سال  کل جهان آمریکا آلمان انگلیس فرانسه ژاپن هند چین 

2111 9،119 3،1,8 13،111 3،,8, 8،,38 1،,33 98،,93 89،333 933،11, 

2110 9،,,3 ,1،11, 18،,3, 99،1,, 8،,31 9،1,9 99،1,, 11،333 931،1,3 

2112 8،11, 39،339 - 99،9,9 1،,31 1،,31 1،3,, - 911،,,1 

2113 ,،313 11،3,, - 99،,,1 1،818 9،383 9,،,18 13،1,8 119،,81 

2112 ,،881 33،391 - 91،131 1،111 9،119 1،13, 11،,88 1,,،811 

2112 1،811 93,،81, 8,،8,3 99،318 8،133 9،,89 3،31, 8,،1,1 ,,1،,89 

2112 ,،9,, 91,،888 ,3،113 99،,18 ,،,31 9،111 1،11, 89،3,1 ,,3،,,8 

2117 ,،131 8,,،,,, ,,،,1, 99،,91 ,،881 9،8,, 1،,3, 13،,91 ,33،9,1 

2118 8،3,1 991،333 ,,،9,9 99،11, ,،9,9 9،33, 9,،,83 19،,,, 811،918 

2119 8،991 911،19, ,1،,,1 3،338 ,،,1, 9،,3, 3،331 19،111 888،,,1 

2101 8،,39 919،1,8 ,,،1,1 9,،13, 8،,3, 9،,,3 1،181 91،,,9 819،118 

 (*درصد)متوسط رشد سالیانه 

2101- 2111  11/,  9,/8,  1,/1  ,1/1  ,9/,  11/,-   ,1/1-   31/,-  19/3  

 ]1,9[، ],,9[ :منبع                                     

 

  

                                                           
 .های میالدی معادل سال شمسی در نظر گرفته شده است برای ایران سال -9



 

 

 3-2جدول 

 (دستگاه) 2101تا  2111سال ، کشورهای منتخبدر تولید شده  باری سنگینخودروهای  عدادت

1ایران سال  کل جهان آمریکا آلمان انگلیس فرانسه ژاپن هند چین 

2111 8،,18 39،1,, 18،331 1,1،93, ,,،991 9,،131 9,1،,31 833،33, 9،133،,18 

2110 ,،819 8,1،,13 1,،,1, ,1,،,,8 ,3،1,, 9,،313 939،1,1 1,1،319 1،,11،189 

2112 ,،,,, 111،8,3 999،,,, 131،11, ,3،,1, 9,،,11 9,3،981 1,1،113 1،318،3,1 

2113 98،98, ,33،,,, 9,8،,11 331،113 ,1،,,1 9,،931 918،88, 1,3،3,9 1،,18،181 

2112 11،131 ,,9،398 1,1،,8, 311،1,8 ,,،9,8 91،9,, 918،33, 8,3،38, 1،3,1،31, 

2112 18،911 193،118 931،,31 318،118 ,,،9,1 93،83, 1,,،111 ,11،,,8 8،,,,،93, 

2112 3،,31 391،191 131،39, 111،,9, ,,،,81 93،,11 1,1،83, ,19،393 8،89,،8,3 

2117 ,،1,1 311،,1, 1,,،111 393،1,9 13،81, 93،,81 1,8،1,1 131،993 8،111،33, 

2118 1،1,, 9،11,،3,, 1,1،,3, 38,،118 11،319 1,،,1, 1,3،811 11,،1,3 8،33,،,8, 

2119 99،,91 9،3,,،,,3 9,,،333 839،131 1,،81, 1،,,8 31،,,8 981،138 8،,3,،813 

2101 9,،8,1 1،1,1،919 133،,9, ,1,،131 81،111 9,،991 98,،911 9,,،1,1 ,،1,1،3,1 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

2101- 2111  13/9, * ,9/11 31/9, * 93/1-  * 88/8-  * 11/8-  * 19/, 9,/1-  * 13/3 * 

]1,9[، ],,9[ :منبع                                          

                                                           
 .ارائه شده است (معادل سال میالدی) های شمسی سالدر ایران های تولیدی  در این ستون تعداد کل کامیون و کشنده -9



 

 

 

 3-2جدول 

 2101و  2111های  سالبرخی مناطق و کشورها، تعداد خودروها برای هر هزار نفر جمعیت در 

 منطقه/کشور
 متوسط رشد سالیانه جمعیت تعداد خودروها برای هر هزار نفر

 2101 2111 2101تا  2111از 

 19/1 1/11 9/18 آفریقا

 ,/,8 3/11 3/81 دور خاور آسیا،

 1/9, 1/9,1 1/11 آسیا، خاورمیانه

 8/,3 1/9,1 9,1/, برزیل

 ,/11 1/118 ,1,/, کانادا

 1/8, ,,9/, 9,3/, آمریکای جنوبی و مرکزی

 13/93 3,/3 ,1/9 چین

 ,/38 3/819 ,,3/1 اروپای شرقی

 ,/38 33,/1 ,,,/3 اروپای غربی

 13/3 3/93 3/, هند

 11/93 3/33 ,9/9 اندونزی

 93/1 ,1,/8 1,,/, اقیانوسیه

 ,91/9 1/913 ,1/1 0ایران

 ,/,9 3/399 ,,8/3 آمریکا

 ]931[ :منبع

 

 

 

  

                                                           
 .های میالدی معادل سال شمسی در نظر گرفته شده است سالبرای ایران  -9



 

 

 3 –7جدول 

 (دستگاه) 0389تا  0379، سال کشورگذاری شده  تعداد خودروهای شماره

 جمع ن و کشندهکامیو کامیونت وانت   بوس نییم اتوبوس سواری سال

0379 183،,11 8،,,, 9،19, 13،1,1 3،3,1 3،,33 13,،111 

0381 139،331 1،131 9،8,1 88،,1, 9,،,89 3،39, 813،,,9 

0380 ,3,،133 1،3,, 9،399 ,1،8,9 98،13, 1،33, ,,,،1,3 

0382 18,،,31 1،311 9،3,1 ,1،3,3 11،8,, ,،318 391،1,, 

0383 3,9،991 8،931 9،911 81،88, ,,،9,1 13،,,8 1,1،111 

0382 389،311 9،,13 8،133 39،111 ,,،31, 13،9,1 119،,99 

0382 311،,38 8،811 9،,83 13،113 ,8،,19 13،383 9،,39،991 

0382 331،198 3،183 8،311 991،,,8 11،,,, 88،38, 9،991،138 

0387 9،,,3،,,8 ,،,9, ,،8,, 913،,33 ,3،,98 8,،99, 9،18,،313 

0388 9،93,،,39 ,،118 8،188 9,8،88, ,1،13, 88،,3, 9،,9,،113 

0389 9،991،,,1 8،918 1،,31 93,،,,1 98،3,1 81،3,, 9،8,1،331 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

0389- 0379 ,1/93 1,/, * 3,/, * 11/1, 13/, * 33/9, * 9,/93 

 ]913 -993[ :منبع

 

 

 3-0نمودار 

 0389، سال کشور گذاری شده سهم خودروهای شماره

 
 

 

 

83.12% 

0.23% 

0.15% 

13.03% 

1.03% 

2.44% 

 کامیون و کشنده کامیونت وانت مینی بوس اتوبوس سواری



 

 

 3-8 جدول

 (دستگاه) 0389تا  0379سال ، 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

0379تجمعی تا   9،13,،31, 933،1,3 3,3،111 ,1،813 , ,,،311 1,،,,, 1،11, 913،93, 9,9 8،11,،981 

0379 1,3،1,, 1،3,8 8,،1,, 9،931 1, 9،119 1،,1, ,19 8،883 911 11,،,3, 

0381 819،911 9،339 ,8،,3, 8،111 31, 9،,,3 9،9,1 1,1 ,،,1, 111 83,،93, 

0380 ,11،831 1،191 ,,،,9, 8،1,9 381 8،11, 9،,33 9،,19 ,،,,, , ,89،138 

0382 1,3،,,, ,،,3, 1,،13, 8،181 9،9,, ,،313 ,,, 9،181 91،381 113 3,1،1,, 

0383 311،181 8،199 11،918 1،333 9،891 ,،881 9،,91 3،,13 19،813 9،,31 1,,،,33 

0382 3,9،981 1،18, 91,،1,8 9،,33 113 1،811 9،9,, 1،93, 11،,,3 9،911 9،,,1،3,3 

0382 193،,38 8،,1, 9,1،1,3 9،339 ,,9 ,،9,, 9،3,9 9,،,1, 3،993 ,,3 9،9,9،131 

0382 1,8،,,8 ,،,91 91,،91, ,،3,3 8،,1, ,،131 1،1,9 93،,,3 ,،913 3,, 9،9,1،338 

0387 9،,,3،138 ,،,11 91,،,8, 8،333 9،139 8،3,1 1،8,3 18،,93 3،,,1 9،119 9،113،318 

0388 9،931،11, ,،13, 91,،811 8،,3, , 8،991 8،111 91،9,, 3،,19 8،1,, 9،,1,،,,, 

0389 9،8,,،93, ,،,18 919،,18 1،,38 1 8،,39 8،833 19،338 3،9,, 1،1,1 9،1,1،381 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

0389- 0379 ,1/11 ,,/3 * 33/13 ,1/18 * 93/,3 * 11/, * 11/1, 9,/13 8,/1 * 11/,3 * ,9/11 

],,9[ :منبع      



 

 

 3-9ول جد

 (دستگاه) 0389تا  0379سال ، ی کشورخودروها 0اسقاط تعدادبرآورد 

 جمع ن و کشندهکامیو کامیونت وانت  بوس نییم اتوبوس سواری سال

 998،,,8 8،839 ,98 11،183 811 ,93،39 ,,3،,,1 0379تجمعی تا 

0379 ,9،,3, 9،388 883 1،,1, 33 1،138 ,3،1,, 

0381 ,1،319 9،38, ,,3 1،3,1 31 8،891 13،,11 

0380 1,،813 9،,39 ,11 1،1,3 3, ,،,11 3,،1,8 

0382 3,،911 9،,98 3,9 8،193 31 ,،383 3,،31, 

0383 9,،1,, 9،111 33, 1،,81 18 1،389 11،,,, 

0382 11،,33 9،338 9،918 1،31, 9,1 3،3,, ,3،113 

0382 1,،,1, 9،131 9،89, 19،188 9,9 3،13, 911،181 

0382 918،193 9،818 9،,31 83،,39 9,1 3،,19 191،3,3 

0387 9,8،88, 9،,11 9،31, 88،,83 99, 3،,83 933،33, 

0388 913،111 9،,31 1،9,1 11،3,3 99, 3،,91 93,،1,3 

0389 19,،,,8 9،,3, 1،,1, ,1،,3, 91, 3،131 139،831 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

0389- 0379 91/9, * 19/9-  * 91/1, 1,/8, * ,3/, 1,/91 ,,/91 * 

 ],,9[، ]9,1[، ],98[ :منبع

 

 3-2نمودار 

 0389سال  ،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 -9

 . باشد را نیز شامل می ثبت نشدهخارج 

77.53% 

0.54% 

0.74% 

18.09% 

0.04% 

3.05% 

 کامیون و کشنده کامیونت وانت مینی بوس اتوبوس سواری



 

 

3-01جدول   

 (دستگاه) 0389تا  0379سال ، ی کشورخودروها ناوگان برآورد تعداد

 جمع ن و کشندهکامیو کامیونت وانت  بوس نییم اتوبوس سواری سال

0379 1،3,,،3,9 8,،331 33،,11 3,1،83, 919،11, 913،111 ,،,3,،113 

0381 8،,11،131 8,،3,8 33،331 333،,,, 931،,,1 1,,،313 ,،8,1،1,1 

0380 8،,39،311 81،191 3,،,89 38,،,83 93,،1,1 19,،113 ,،31,،,,9 

0382 ,،,81،931 83،813 39،,81 331،13, 1,3،33, 119،889 ,،,1,،,8, 

0383 ,،311،831 ,,،1,, 39،8,8 198،,3, 1,3،33, 1,1،139 1،8,,،,3, 

0382 ,،11,،1,9 81،3,1 38،,33 133،,,1 111،138 133،13, 3،8,1،,33 

0382 1،,13،9,, ,9،1,1 38،3,9 9،,1,،,31 8,,،,18 8,,،119 3،113،383 

0382 3،9,8،,1, ,3،319 31،,9, 9،9,8،,,3 ,99،188 883،1,9 1،939،,,3 

0387 3،,93،91, ,,،33, 33،,1, 9،183،933 ,11،18, 838،1,, 9,،181،,31 

0388 1،,,1،3,1 ,8،3,3 31،1,1 9،8,,،11, ,13،3,, ,,1،19, 99،,31،113 

0389 1،113،33, ,,،,,3 1,،,,3 9،,33،,11 ,,1،,81 ,81،88, 91،,38،913 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

0389- 0379 83/98 3,/, ,,/9 1,/1 11/91 88/3 18/99 

 ]9,1[ :منبع

 

 

 

 3-3نمودار 

 0389سال کشور، سهم ناوگان انواع خودروها از کل ناوگان 

 

79.29% 

0.44% 

0.72% 

11.75% 

4.32% 

3.49% 

 کامیون و کشنده کامیونت وانت مینی بوس اتوبوس سواری



 

 

 
3-2نمودار   

  2101تا  2111سال ، دنیاسنگین خودروهای خودروهای سواری و ناوگان  آمار

 
 

 

 

 

 
3-2نمودار   

  0389تا  0379سال ، 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

 0389سال ، به تفکیك گروه سنی

 (سال) سن
 کامیون و کشنده  اتوبوس  بوس مینی  سواری کرایه

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

 ,,/3, ,9,8،89  3,/38 1،393  91/,1 8,,،,  33/,3 11،8,1 تر سال و پایین 01

 ,/1, ,,,،91  3/,1 ,9،89  8/,8 ,,,،9  18/1 ,,,،1 سال 00-02

 1/,8 ,8,،91  31/93 8،9,3  ,13/9 199،,  ,/3, ,3,،9 سال 02-21

 9/81, ,11،,91  ,9/,, ,,,،1  13/,, 19،891  ,/1, 9,1 سال 21بیش از 

 ,,9 8,1،9,1  ,,9 ,,,،91  ,,9 89،888  ,,9  81،133 جمع کل

 ],3[ :منبع           

 

 

 3-02جدول 

 و درصد  یسن به تفکیك گروه 0شهری درون های موجود در ناوگان بوس ها و مینی تعداد اتوبوسبرآورد 

 0389سال ، توسط آنهاروزانه  2تولید سفر

 (سال) سن

 بوس مینی   اتوبوس

 تعداد
 روزانه  تولید سفر

 (سفرهزار )
 تولید سفردرصد 

 
 تعداد

 روزانه  تولید سفر

 (سفرهزار )
 تولید سفر درصد

 3/89, ,,9،1 ,8,،93  3/11, ,1,،91 1,1،,1 تر سال و پایین 01

 3/3, 883 11,،,  ,1/,, ,8,،, 11,،1 سال 00-02

 18/19 3,8 91،131  18/1 9،913 ,3,،1 سال 02-21

 11/83 3,,،9 13,،11  18/1 ,,, 339 سال 21از بیش 

 ,,9 ,,8،1 ,3،13,  ,,9 ,1,،93 83،118 جمع کل

 ]9,1[ :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 -9

 .آنها بدست آمده است مالکیت

 .بوس است منظور سفر افراد با اتوبوس یا مینی -1



 

 

 3-03جدول 

 ، کشور موجود در ناوگان های و کشنده کامیون ،بوس اتوبوس، مینیمیانگین سن برآورد 

  0389تا  0379سال 

 سال
 (سال) میانگین سن

 و کشنده  کامیون  بوس مینی  اتوبوس

0379 1,/9, 13/91 8,/19 

0381 ,1/9, 33/91 11/19 

0380 18/9, 81/1, 83/11 

0382 ,1/9, 39/1, 13/11 

0383 18/1 88/19 19/11 

0382 11/1 81/19 13/11 

0382 39/1 13/19 13/19 

0382 ,8/1 ,1/19 ,8/19 

0387 1,/3 99/19 99/19 

0388 3,/3 33/1, 38/1, 

0389 ,,/1 ,1/19 19/1, 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

0389-0379 ,3/9- 33/, 8,/,- 

 ]9,1[ :منبع       

 

 3-2نمودار 

 ،کشور بوس، کامیون و کشنده موجود در ناوگان میانگین سن اتوبوس، مینیبرآورد 

  0389تا  0379سال  
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 کامیون و کشنده مینی بوس اتوبوس



 

 

  3-02جدول 

 (درصد) 0389سال ، و نوع خودروبه تفکیك گروه سنی از کل اسقاط در کشور  0خودروهای اسقاط شدهسهم  برآورد

 کامیون و کشنده 2کامیونت وانت  بوس مینی اتوبوس سواری سن

 ,/,, ,/,, ,/1, ,/3, 1/,, ,/3, سال 2زیر 

 ,/1, ,/,1 ,/1, ,/,, 83/9 ,/,, سال 2-01

 ,/9, ,/,, ,/9, ,/8, 93/9 ,/9, سال 00-02

 ,/1, ,/1, ,/9, ,/1, 1,/11 ,/9, سال 02-21

 ,/,,, ,/8,, 81/,3 ,/,, ,13/9 ,/1,, سال 20-22

 ,/8, ,/9, 13/81 ,/3, 31/91 ,/9, سال 22-31

 ,/,, ,/1,, ,3/9, ,/,, 19/1 ,3/,1 سال 30-32

 31/11 18/11 ,9/,8 11/11 3/1, 31/93 سال و باالتر 32

 ,,9 ,,9 ,,9 ,,9 ,,9 ,,9 جمع

 ]9,1[ :منبع    

 

 

  3-02جدول 

 (درصد) 0389سال ی، سن گروهبه تفکیك  کشور موجود در ناوگانخودروهای انواع سهم برآورد 

 کامیون و کشنده کامیونت وانت بوس مینی اتوبوس سواری سن

 91/18 3,/93 3,/1, ,9/,3 9,/91 ,,/,, سال 2زیر 

 88/99 ,3/8, 38/19 1/,8 91/18 11/11 سال 2-01

 ,/3, 33/1 18/1 1/,3 91/,1 88/3 سال 00-02

 1/3, 8/,, ,11/9 91/,, ,9/,1 11/8 سال 02-21

 18/1 ,/,, ,/8, 3/,1 38/9 11/9 سال 20-22

 89/91 ,/31 ,/1, 93/91 11/8 ,/,, سال 22-31

 19/,3 ,/19 ,/9, ,9/,3 ,/,, 9/,3 سال 30-32

 1/91, ,/,9 ,/9, 11/98 ,/,8 ,/8, سال و باالتر 32

 ,,9 ,,9 ,,9 ,,9 ,,9 ,,9 جمع

 ]9,1[ :منبع  

                                                           
 .انواع خودروها استو طرح اسقاط  ، فرسودگیمجموع اسقاط ناشی از تصادفات ،اسقاط شدهخودروهای  -9

 کامیونتلحاظ شده که برای هر گروه سنی متناسب با تعداد ناوگان  و فرسودگی به دلیل فقدان طرح اسقاط، صرفاً اسقاط ناشی از تصادفاتها  کامیونتبرای  -1

 .در آن گروه سنی است



 

 

 3-02جدول 

 ،وسیله به تفکیك نوع کشور ای در حمل و نقل جاده شهری برونسالیانه  0یسهم تعداد سفرها

 (درصد) 0389تا  0379سال  

 سال
2شهری برونی تعداد سفرهاسهم 

 
 مجموع

 ن و کشندهکامیو ،کامیونت و اتوبوس بوس مینی سواری کرایه
0379 ,3/, 83/,, ,,/,, 9,, 
0381 11/1 1,/,1 9,/,9 9,, 
0380 91/3 13/81 ,3/,8 9,, 
0382 1,/3 31/8, 1,/,3 9,, 
0383 11/1 11/89 91/,1 9,, 
0382 39/9, 81/13 19/,1 9,, 
0382 81/93 91/11 ,,/,1 9,, 
0382 11/93 33/1, 11/,1 9,, 
0387 1,/91 11/1, 9,/,, 9,, 
0388 ,9/1, 1,/1, 11/,, 9,, 
0389 ,8/91 ,1/18 1,/,1 9,, 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

0389-0379 ,9/9, ,1/1- 81/9 - 

 ],3 -,3[ :منبع

 

 3-07جدول 

 به تفکیك کشور ای  در حمل و نقل جاده( 2شهرها کالن) شهری درون روزانه 3یتعداد سفرهابرآورد 

 (هزار سفر) 0389تا  0379سال ، نقلیه سیلهو نوع
 سایر ن و کشندهکامیو ،کامیونت بوس و اتوبوس مینی تاکسی و وانت سواری سال

0379 3،,,8 ,،1,1 ,،118 9,, 1،998 

0381 3،839 ,،913 ,،,,3 9,1 1،1,1 

0380 3،3,1 ,،8,1 ,،3,1 99, 1،8,1 

0382 3،,,3 ,،1,, ,،113 991 1،,9, 

0383 3،,11 ,،318 1،1,1 91, 1،,11 

0382 3،319 1،98, 1،,81 98, 1،1,8 

0382 1،18, 1،,11 1،383 981 1،313 

0382 1،111 1،31, 3،91, 9,8 1،313 

0387 9,،913 3،,,, 3،,,, 9,1 8،,8, 

0388 9,،198 3،839 3،3,3 9,3 8،93, 

0389 99،91, 3،383 3،183 91, 8،888 

 ]9,1[ :منبع

                                                           
 .نقلیه است منظور سفر انواع وسایل -9

سفر با خودروهای سواری شخصی منظور نشده است و صرفاً خودروهای باری دارای بارنامه و خودروهدای مسدافری دارای صدورت وضدعیت      -1

 .دشو مسافر را شامل می

 .وسیله نقلیه استانواع منظور سفر افراد با  -8

 .ازتهران، کرج، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، قم، اهو: کالنشهرها -,



 

 

 3-08دول ج

  0389تا  0379سال ، به تفکیك مالکیتکشور در ناوگان تعداد سواری موجود برآورد 

 جمع عمومی 0تاکسی دولتی شخصی سال

0379 1،389،3,1 19،13, 13،1,9 ,،13, 1،3,,،3,9 

0381 1،18,،139 18،13, 9,,،,18 ,،,33 8،,11،131 

0380 8،811،9,1 11،8,3 993،1,1 ,،911 8،,39،311 

0382 8،3,3،1,8 8,،191 983،131 1،,8, ,،,81،931 

0383 ,،19,،83, 81،191 91,،919 3،191 ,،311،831 

0382 ,،831،,19 ,1،3,1 919،,,1 3،,91 ,،11,،1,9 

0382 1،9,1،31, ,3،31, 193،313 1،191 1،,13،9,, 

0382 1،3,,،,,, ,,،8,1 1,8،,,1 9,،113 3،9,8،,1, 

0387 3،139،8,1 1,،311 131،111 99،11, 3،,93،91, 

0388 3،113،1,9 13،331 8,3،,18 98،,,1 1،,,1،3,1 

0389 1،,83،331 3,،138 881،,9, 9,،1,1 1،113،33, 

 ]9,1[ :منبع             

 

 
 

 

 

 

 3-7نمودار 

 0389سال ، به تفکیك مالکیت کشور در ناوگانخودروهای سواری موجود  سهم

 
 

 

                                                           
 .باشد شامل تاکسی و خطی بین شهری می -9

95.69% 

0.76% 

3.40% 

0.003  

 عمومی کرایه دولتی شخصی



 

 

 

 3-09جدول 

  ،به تفکیك نوع وسیله و مالکیتکشور در وسایل نقلیه جدید خریداری شده  برآورد

 (دستگاه) 0389 سال

 جمع عمومی تاکسی دولتی شخصی وسیله نقلیه

 1,,،9،991 1،833 8,1،,, 13,،9 911،,3,،9 سواری

 1,1،, 1,1،, - 88, ,1 بوس و مینی اتوبوس

 931،8,1 3،113 - 1،191 933،918 وانت و کامیونت

 ,,81،3 ,89،11 - ,38 99 ن و کشندهکامیو

  ]9,1[، ]913[ :منبع            
 

 

 

 3-21جدول 

  0389تا  0379سال ، 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

0379 1،8,3 9،389  1,،111 11،,19 

0381 9،339 9،,83  18،8,8 1,،,31 

0380 9،19, 9،9,1  91،911 98،8,3 

0382 199 33,  99،38, 1،1,1 

0383 9،,1, 31,  98،131 99،331 

0382 9،931 9،11,  9,،3,, 91،,,3 

0382 9،,11 9،833  9,،,3, 93،,,9 

0382 9،113 9،31,  93،113 1,،11, 

0387 ,،,83 8،893  11،33, 18،,,9 

0388 99،138 8،191  998،133 33،399 

0389 93،31, ,،,91  111،311 931،8,1 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

0389-0379 ,,/11 * 11/93  18/1, * 1,/8, 

 ],3 -,3[ :منبع

  



 

 

 3-20جدول 

 (کامیون -سفر) 0389تا  0379سال ، های ترانزیت ورودی به تفکیك نوع عبورکامیون تردد 

 سال
 نوع عبور

 دریایی به دریایی ایدریایی به جاده ای به دریاییجاده ای ای به جادهجاده

0379 ,3،,98 1،193 19،91, 9،91, 

0381 ,1،,81 3،11, ,1،111 3،93, 

0380 ,3،,13 3،,1, 19،,,1 99،1,, 

0382 ,,،1,8 9,،,,1 1,،139 99،1,3 

0383 13،113 9,،11, 9,1،1,9 9,،138 

0382 31،1,3 99،,91 9,8،139 19،911 

0382 31،919 91،18, 91,،,98 1,،31, 

0382 3,،398 93،,99 91,،19, 81،333 

0387 3,،,93 93،113 981،81, 8,،1,, 

0388 1,،,13 83،,13 9,8،133 11،111 

0389 9,3،811 1,،,89 93,،111 81،383 

 ( درصد)متوسط رشد سالیانه 

0389-0379 18/1 13/1, * ,3/91 ,3/33 

 ],3 -,3[ :منبع



 

 

 3 – 22جدول 

 (دستگاه) 0389تا  0379سال کشور،  سیکلتموتور و ناوگان  گذاری شماره آمار تولید،

 ناوگانبرآورد  شدهگذاری  شماره تولید سال

0379 131،111 ,1،,91 3,1،3,, 

0381 ,,,،893 91,،8,9 9،,11،891 

0380 3,1،,39 1,8،1,3 9،318،331 

0382 9،,,,،331 9،1,1،,1, 1،31,،,88 

0383 9،,31،,,, 9،818،,,8 ,،,81،133 

0382 3,1،,,1 9،,11،399 ,،131،,18 

0382 333،1,, 311،111 ,،383،,,1 

0382 31,،,31 9،,11،,83 1،113،3,, 

0387 1,8،313 1,,،81, 3،,,8،9,8 

0388 111،313 ,19،893 3،91,،9,, 

0389 383،,,9 38,،399 3،891،33, 

(درصد)متوسط رشد سالیانه   

0389-0379 ,3/99 * ,8/89 * 88/13 

  ],19[، ]9,1[، ]913 -993[ :منبع                 

 

 

 
3-8نمودار   

  0389تا  0379سال ، کشورو ناوگان  گذاری شده شماره ،تولیدی های موتورسیکلت آمار
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 ناوگان شماره گذاری شده تولید



 

 

 3ـ 23جدول 

  0389تا  0379سال ، 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 

0379 ,،,3,،113 9،13, 8،191 89/,  

0381 ,،8,1،1,1 9،833 8،9,, 81/,  

0380 ,،31,،,81 9،,,9 8،199 89/,  

0382 ,،,,1،18, 9،1,1 8،893 8,/,  

0383 1،8,1،318 9،131 8،33, 11/,  

0382 3،8,8،3,8 9،133 8،13, 13/,  

0382 3،11,،,99 1،9,, 8،311 11/,  

0382 1،931،9,1 1،191 ,،98, 1,/,  

0387 9,،189،1,3 1،1,, ,،,,3 11/,  

0388 99،,38،11, 1،,81 ,،311 19/,  

0389 91،,13،9,3 1،,,3 ,،18, 1,/,  

(درصد)متوسط رشد سالیانه   

0389-0379 18/99 89/3 ,1/, ,1/,- 

 ]11 -1,[ :منبع
 

 3-9 نمودار

  0389تا  0379سال و تعداد خودرو به ازای یك جایگاه، تعداد جایگاه 

 
 

  
                                                           

 .شود های صرفاً گاز سوز را شامل نمی بوس این آمار اتوبوس و مینی -9
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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

 0389تا  0379سال 

 سال
 کل تصادفات

 (فقره)

 خسارتمنجر به   منجر به جرح   2منجر به فوت

 تعداد تصادف
 (فقره)

 تعداد فوت
 (نفر) شده

 
 تعداد تصادف

 (فقره)

 تعداد مجروح
 (نفر)

 
 تعداد

 (فقره) تصادف

0379 19,،1,, ,39 1,1  13،3,8 81،,1,  93,،33, 

0381 118،8,, 3,1 383  83،389 ,3،9,,  118،339 

0380 8,9،3,, 1,1 9،,19  ,,،1,3 13،1,,  111،,,, 

0382 ,,,،311 9،,9, 9،913  3,،,19 31،3,3  83,،31, 

0383 ,,1،8,1 133 9،99,  31،,38 19،,88  ,8,،311 

0382 1,1،918 9،893 9،,33  31،,98 999،,1,  ,,9،,81 

0382 1,1،3,9 9،8,3 9،,13  18،331 99,،833  ,,9،3,, 

0382 1,9،311 9،8,3 9،,39  1,،1,8 998،113  ,,,،1,, 

0387 118،,,3 9،,,1 9،3,,  9,3،,,9 913،181  ,98،,,, 

0388 ,81،3,, 8،,81 ,،1,9  913،9,1 919،838  ,,3،933 

0389 833،991 8،3,8 ,،1,1  911،139 91,،,1,  1,3،,31 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

0389-0379 3,/3 38/1, * ,1/11 *  3,/91 99/93  19/1 * 

 ]913 -993[ :منبع

 

                                                           
 .باشد مربوط به لحظه وقوع تصادف می و مجروحان تعداد فوت شدگان -9

شدگان 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 -1

 .شود های مربوطه منظور می در ستونمجروحان 



 

 

3-22جدول   

  ،و خسارت وسایل نقلیه به گزارش نیروی انتظامی 0شهری منجر به فوت، جرح تصادفات برون
 0389تا  0379سال 

 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

0379 33،,8, 1،9,9 8،918  19،1,3 8,،199  ,8،189 

0381 38،,11 1،889 8،,,,  11،8,, ,8،1,9  ,,،31, 

0380 11،,,1 1،883 8،,13  11،11, ,,،1,9  1,،,93 

0382 9,1،,18 1،,11 8،311  89،13, ,1،,31  3,،191 

0383 99,،131 1،,,1 8،3,,  13،138 ,,،,,,  3,،3,, 

0382 983،8,9 8،918 ,،,11  13،81, 81،3,1  9,1،38, 

0382 91,،98, ,،391 1،38,  81،1,, ,,،318  913،811 

0382 9,3،8,, ,،,8, 1،918  8,،98, ,,،33,  998،131 

0387 9,1،1,, ,،991 1،1,,  8,،391 ,,،8,,  91,،13, 

0388 911،3,3 3،,93 98،1,3  83،89, 3,،,11  991،,1, 

0389 9,1،33, 1،11, 9,،9,3  ,9،189 31،,,,  9,9،18, 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

0389-0379 ,1/3 ,3/93 93/91 *  3,/1 * 31/3 *  13/1 * 

 ]913 -993[ :منبع

 

  

                                                           
 .باشد مربوط به لحظه وقوع تصادف می و مجروحان تعداد فوت شدگان -9

شدگان 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 -1

 .شود های مربوطه منظور می در ستونمجروحان 

  



3-22جدول   

 0389تا  0379سال  ،در تصادفات به گزارش نیروی انتظامی 0آمار مجروحین و فوت شدگان

 0379 0381 0380 0382 0383 0382 0382 0382 0387 0388 0389 

 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه  

0389- 0379 * 

 1/93, ,1,،91 93،9,1 ,,3،1 ,3،18 3،1,3 1,9،, ,,1،, ,11،, 33,،, 839،, 8،391 (نفر)شدگان  تعداد فوت 

شدگان به ازای هر  تعداد فوت

 صد هزار نفر جمعیت
11/,  31/1  ,,/3  ,,/3  8,/3  11/3  39/99  13/9,  19/99  11/1, ,9/1,  1,/9, 

تعداد فوت شدگان به ازای هر 

 2ده هزار وسیله نقلیه
33/3 ,,/3 13/1 9,/1 33/, 3,/, 31/, 38/, ,9/, 31/1 ,3/1 13/9 

شدگان نسبت  رشد تعداد فوت 

 (درصد) 0379 به
- 18/9, 81/1, ,9/89 13/11 3,/,, 19/991 11/9,, 33/911 81/831 9,/,,, - 

 11/91 ,181،11 189،131 ,13،,93 1,,،9,3 911،1,9 9,9،813 38,،989 3,8،,98 ,1,،991 ,,8،,1 39،181 (نفر)تعداد مجروحین 

تعداد مجروحین به ازای هر صد 

 هزار نفر جمعیت
11/991  ,1/9,,  3,/939  18/1,1  11/91,  ,3/119  31/18,  33/11,  99/1,,  11/89, 91/893  33/9, 

تعداد مجروحین به ازای هر ده 

 هزار وسیله نقلیه
31/9,3 1,/91, ,,/939 1,/91, 11/911 9,/918 1,/993 1,/11 9,/9,9 93/91, 9,/991 91/1- 

 رشد تعداد مجروحین

 (درصد) 0379نسبت به  
- 1,/1, ,1/,1 3,/33 1,/31 ,1/99, ,,/989 1,/991 13/9,1 ,3/111 ,,/111 - 

 ]913 -993[ :منبع        

                                                           
 .باشد ن مربوط به لحظه وقوع تصادف میضمناً تعداد فوت شدگان و مجروحاشهری است و  شهری و برون آمار مربوط به مجموع درون -9

 .باشد ها می وسایل نقلیه شامل کلیه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت -1



 

 

 3-27جدول 

 0389تا  0379سال  ،آمار مجروحین و فوت شدگان ناشی از تصادفات، ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور

 0379 0381 0380 0382 0383 0382 0382 0382 0387 0388 0389 

 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه  

0389-0379  

 * 8/,9 18،1,1 ,11،13 18،811 11،193 13,،13 ,,13،3 31,،11 311،,1 19،338 91،313 1,,،93 (نفر)شدگان  تعداد فوت 

تعداد فوت شدگان به ازای هر 

 صد هزار نفر جمعیت
3,/11 ,3/8, 83/88 ,,/83 11/83 ,,/,, 9,/81 ,,/81 91/81 91/89 99/89 ,,/9 * 

تعداد فوت شدگان به ازای هر 

 0ده هزار وسیله نقلیه
13/8, 11/81 11/88 ,,/89 91/1, ,3/11 13/91 ,,/9, ,,/98 8,/91 11/99 99/9,-  

شدگان  رشد تعداد فوت 

 (درصد) 0379 نسبت به
- 1,/9,  11/13  33/,,  18/,1  3,/11  1,/19  8,/8,  1,/81  13/8,  11/81  - 

 3/91, ,,891،3 931،,11 131،333 93,،,,1 131،311 1,3،,13 91,،1,1 111،8,1 913،831 11,،993 ,,9,3،8 (نفر)تعداد مجروحین 

تعداد مجروحین به ازای هر 

 صد هزار نفر جمعیت
99/93, 91/931 83/1,, 3,/889 ,3/81, ,3/,,, ,1/811 ,1/8,8 1,/83, 33/,,,  ,3/,93  ,1/1 *  

تعداد مجروحین به ازای هر 

 ده هزار وسیله نقلیه
1,/118 31/19, 1,/1,, 31/139 38/181 ,,/118 ,3/913 18/9,, 13/9,3 ,1/9,3 1,/9,3 ,3/8- *  

 رشد تعداد مجروحین

 (درصد) 0379نسبت به  
- ,1/3 ,,/,, 13/9,, 91/913 1,/9,8 ,,/9,, 19/911 11/9,9 ,1/931 33/933 - 

 ],,[ :منبع    

                                                           
 .باشد ها می وسایل نقلیه شامل کلیه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت -9



 

 

 3ـ 28جدول 

 (کیلومتر) 0389تا  0381سال ، کشور های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و ترابری انواع راه
 جمع 0شهری  راه درون راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزاد راه سال

0381 393 ,،113 19،,1, ,1،,,, 91،,191 3,،31, 

0380 3,9 ,،,11 18،389 ,,،,13 199،339 39،898 

0382 333 ,،111 1,،,93 81،938  199،,93 3,،391 

0383 - - - - - - 

03823 9،181 ,،919 19،111 ,,،313 1،,,, 39،399 

0382 9،,11 ,،,13 19،333 ,9،911 1،313 31،199 

0382 9،1,1 1،93, 19،,,1 ,9،911 1،3,1 38،831 

0387 9،111 3،,91 19،,,1 ,8،93, ,11 3,،81, 

0388 9،33, 1،,19 1,،31, ,1،391 ,11 3,،,,, 

0389 9،1,3 9,،1,9 1,،,19 ,9،,,8 313 3,،19, 

  (درصد)متوسط رشد سالیانه 

0389-0382 39/1 38/9, ,8/9- 81/, 13/,- 33/, 

 ]913 -,91[ :منبع             

 

 

 3ـ 29جدول 

 (کیلومتر) 0389تا  0379سال بر حسب نوع، کشور های روستایی  طول راه
 جمع شوسه آسفالته سال

0379 83،,31 ,1،338 1,،,11 

0381 ,,،881 ,3،,,3 18،381 

0380 ,1،,,1 ,3،818 11،381 

0382 ,9،,,8 ,3،98, 13،133 

0383 ,8،,1, ,3،,1, 9,,،,33 

0382 ,1،,1, ,8،311 9,,،891 

0382 ,3،139 ,8،,91 9,9،11, 

0382 13،,8, 83،1,, 9,1،1,, 

0387 - - - 

0388 31،,8, 83،19, 993،1,, 

0389 31،,1, 8,،831 91,،1,1 

 * (درصد)متوسط رشد سالیانه 

0389-0379 3,/3 19/,- 1,/1 

 ]913 -,91[ :منبع                             

 
                                                           

 .شهری با نگهداری ادارات راه است منظور راه درون -9

 .ها ارائه گردیده است رقم با عنوان سایر راهدر منبع مورد استفاده این  -1

، تغییر در تعاریف و مفاهیم، GISهای گذشته، شیوه گردآوری از طریق  نسبت به سال ,983های کشور در سال  علت کاهش طول راه -8

 .باشد می..... توسعه محدوده شهرها و 
 



 

 

 

 

 4فصل 

 وسایل نقلیه سبک

 
 خالصه آمار   

 138،139 (دستگاه) 9831سال  ،تک دیفرانسیل تولید داخلبنزینی  های تعداد سواری :4-1جدول 

 83/7 (کیلومتر 999در  لیتر) 9831 سال ،تک دیفرانسیل تولید داخلبنزینی  های میانگین وزنی مصرف سوخت سواری 

 38،873 (دستگاه) 9831سال  ،بنزینی تک دیفرانسیل وارداتی های تعداد سواری 

 90/1 (کیلومتر 999در  لیتر) 9831 سال ،تک دیفرانسیل وارداتیبنزینی  های میانگین وزنی مصرف سوخت سواری 

 0،838 (دستگاه) 9831سال  ،داخلدو دیفرانسیل تولید  های سواریتعداد  :4-2جدول 

 19/1 (کیلومتر 999در  لیتر) 9831سال  ،تولید داخلدو دیفرانسیل های  سواریمیانگین وزنی مصرف سوخت  

 11،718 (دستگاه) 9831های بنزینی تک دیفرانسیل تولید داخل، سال  تعداد وانت 4-3جدول 

 39/99 (کیلومتر 999در  لیتر) 9831دیفرانسیل تولید داخل، سال های بنزینی تک  میانگین وزنی مصرف سوخت وانت 

 1،878 (دستگاه) 9831های دو دیفرانسیل تولید داخل، سال  تعداد وانت :4-4جدول 

 30/99  (کیلومتر 999در  لیتر) 9831، سال دو دیفرانسیل تولید داخل های میانگین وزنی مصرف سوخت وانت 

 1 (دستگاه) 9831تولید داخل، سال های  تعداد ون :4-5جدول 

 31/99 (کیلومتر 999در  لیتر) 9831های تولید داخل، سال  میانگین وزنی مصرف سوخت ون 

 33/7 (کیلومتر 999لیتر در ) میانگین وزنی مصرف سوخت خودروهای تولید داخل : 4-11جدول 

 38/99 (کیلومتر 999لیتر در ) میانگین وزنی مصرف سوخت خودروهای وارداتی :4-12جدول 

 

  



 

 مقدمه

وسایل نقلیه  مشخصاتاین فصل به بررسی تعداد و مصرف سوخت خودروهای تولید داخل و وارداتی و همچنین برخی از 

بر اساس کالس حجم داخلی خودرو از سال  نیز سهم بازار خودروهای سبک تولیدی و وارداتی. پردازد سبک تولید داخل می

 8389-3آخرین اصالحیه استاندارد ملی  کالس حجم موتور مطابق بر اساس 9831تا  9837های  در سالو  9831تا  9871

 .شود می ارائه

 78/98به میزان  9831تا  9871تولید داخل از سال تک دیفرانسیل خودروهای سواری بنزینی تعداد متوسط رشد سالیانه 

کاهش داشته درصد  -71/9سالیانه متوسط ف سوخت این خودروها به طور طی این مدت میانگین وزنی مصر .است بودهدرصد 

 بودهکیلومتر  999لیتر در  90/1 برابر وارداتیتک دیفرانسیل  های سواری، میانگین وزنی مصرف سوخت 9831در سال . است

 .استبیشتر لیتر  07/9 های بنزینی تولید داخل سواریکه نسبت به 

مربوط به  ،9831در سال  و Compactمربوط به خودروهای  ،9871در سال خودروهای تولید داخل بیشترین سهم بازار 

و بزرگتر از آن،   Largeسهم بازار خودروهای تولید داخل در کالس 9871در سال  .استبوده  Sub Compactخودروهای 

همچنین  .دهد نشان می را درصد است که افزایش چشمگیری 39/90، برابر 9831درصد و همین مقدار در سال  08/3مجموعاً 

درصد به  90/80با بیشترین سهم بازار را  CC9899 و  CC  9899با حجم موتور بینتولید داخل  خودروهای ،در این سال

  .اند خود اختصاص داده
سی است که در چرخه  سی 393با حجم موتور  999، ام وی ام9831ترین خودروی سبک تولید داخل در سال  مصرف کم

بیشترین . باشد گرم در کیلومتر می 11/987اکسید کربن  کیلومتر و تولید دی 999لیتر در  30/1ترکیبی دارای مصرف سوخت 

سی است که در چرخه ترکیبی  سی 3831انژکتوری با حجم موتور  Z24Fمیزان مصرف سوخت نیز مربوط به وانت نیسان 

 .گرم در کیلومتر است 3/881اکسید کربن  کیلومتر و تولید دی 999در  لیتر 19/98دارای مصرف سوخت 
  



 4 -1جدول 

  ،در چرخه ترکیبیمیانگین وزنی مصرف سوخت آنها و  تک دیفرانسیل 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  
   دوگانه سوز بنزین سوز  دوگانه سوز  بنزین سوز

1331 383،100   - 11/3  -  -  -

1331 839،911   - 39/1  -  -  -

1331 813،833   - 01/3  -  -  -

1332 103،080   - 80/3  -  -  -

1333 713،979  11  88/3 11/3  0،871  93/1 

1334 333،333  93،193  99/3 98/3  98،990  39/1 

1335 397،987  999،081  39/7 11/7  38،889  18/3 

1331 133،199  898،188  13/7 97/3  33،837  80/1 

1333 303،870  390،893  70/7 39/7  31،793  81/1 

1333 108،997  380،383  13/7 13/7  91،889  91/1 

1331 138،139  879،919  83/7 37/3  38،873  90/1 

 * (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1331-1331 78/98   18/109   71/9-  83/99   71/37  91/9-  

 ]980[، ]983[، ]989[ :منبع  

 

  4-1نمودار  

 ، تک دیفرانسیل و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی سوز بنزین های تولید سواریمیزان 

 1331تا  1331سال 

 

 
 

  

                                                           
 .محاسبه شده است 9831تا  9838  متوسط رشد سالیانه از سال 9-
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 تعداد سواری تک دیفرانسیل میانگین وزنی مصرف سوخت 



 4 -2جدول 

  ،ترکیبیمیانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه دو 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  3،788  17/98   -  -

1331  9،739  11/98   -  -

1331  3،973  99/98   -  -

1332  8،880  01/99   -  -

1333  8،900  87/99  78  33/99 

1334  3،383  81/93  8،981  08/93 

1335  8،939  93/93  0،837  97/93 

1331  8،891  30/99  99،097  73/99 

1333  0،833  91/99  99،389  83/99 

1333  8،170  39/1  91،889  39/99 

1331  0،838  19/1  93،911  00/99 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1331-1331  90/7 *  81/8 - 08/83 9
  19/9- 9 

 ]980[، ]983[، ]989[ :منبع  

 

 

 4-2نمودار 

 ، آنها در چرخه ترکیبیدو دیفرانسیل و میانگین وزنی مصرف سوخت های  سواریتولید میزان 

 1331تا  1331سال 

 
 

 
  

                                                           
 .محاسبه شده است 9831تا  9838  متوسط رشد سالیانه از سال -9
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میانگین وزنی مصرف سوخت  تعداد سواری دو دیفرانسیل  



 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  
   دوگانه سوز بنزین سوز  دوگانه سوز  بنزین سوز

1331 88،399   - 98/93  -  -  -

1331 88،070   - 80/93  -  -  -

1331 09،899   - 07/93  -  -  -

1332 18،179   - 03/93  -  -  -

1333 11،988  31  17/93 19/98  8  33/99 

1334 938،983  3،919  98/93 09/98  987  91/99 

1335 993،811  88،831  91/93 81/99  800  39/99 

1331 81،819  998،799  80/93 08/99  081  39/99 

1333 18،877  931،108  89/99 98/93  9،111  39/99 

1333 997،913  78،918  97/99 11/99  108  38/99 

1331 11،718  939،311  39/99 18/99  391  98/99 

 (درصد)رشد سالیانه  متوسط

1331-1331 97/9  18/819 *  37/9- * 81/9 9  88/11 3
  13/9- 3 

 ]980[، ]983[، ]989[ :منبع  

 
 

 4-3نمودار 

 تک دیفرانسیل و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی، سوز بنزین های میزان تولید وانت

 1331تا  1331سال  

 
 

                                                           
 .محاسبه شده است 9831تا  9830  متوسط رشد سالیانه از سال 9-

 .محاسبه شده است 9831تا  9838  متوسط رشد سالیانه از سال -3
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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،931  01/98   -  -

1331  8،113  19/99   -  -

1331  8،109  11/99   -  -

1332  8،381  78/99   -  -

1333  3،377  19/99  8  89/99 

1334  9،037  03/99  9،939  39/99 

1335  9،339  88/99  9،871  89/93 

1331  8،387  33/99  8،989  87/99 

1333  8،777  39/99  9،988  73/99 

1333  8،070  38/99  330  11/93 

1331  1،878  30/99  018  39/99 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1331-1331  91/38 *  30/9- *  81/0 9   83/9 9  

 ]980[، ]983[، ]989[ :منبع  

 
 

 
  4-4نمودار  

 های دو دیفرانسیل و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی،  تولید وانتمیزان 

 1331تا  1331سال 

 

   

                                                           
 .محاسبه شده است 9831تا  9838  متوسط رشد سالیانه از سال -9
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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)
 

 مصرف سوخت ناوگانمیانگین وزنی 

 (کیلومتر 111در  لیتر)تولیدی  
 

 تعداد

 (دستگاه)
 

 میانگین وزنی مصرف سوخت ناوگان

 (کیلومتر 111در  لیتر)وارداتی  

1331  19  31/99   -  -

1331  718  31/99   -  -

1331  381  91/93   -  -

1332  9،999  90/93   -  -

1333  9،893  98/93  373  99/93 

1334  117  19/99  378  39/93 

1335  899  11/99  9،818  91/99 

1331  8،919  17/93  1،713  19/99 

1333  9،139  33/93  8،999  81/99 

1333  8  31/99  9،387  81/99 

1331  1  31/99  9،930  31/99 

 *(درصد)متوسط رشد سالیانه 

1331-1331  03/989
  93/9*9  88/83   81/9- 3 

 ]980[، ]983[، ]989[ :منبع  

 
 

  4-5نمودار  

 1331تا  1331ها و میانگین وزنی مصرف سوخت آنها در چرخه ترکیبی، سال  میزان تولید ون

 

 

                                                           
 .محاسبه شده است 9837تا  9839متوسط رشد سالیانه از سال  -9

 .محاسبه شده است 9831تا  9838متوسط رشد سالیانه از سال  -3
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 تعداد ون میانگین وزنی مصرف سوخت 



 

 

 4-1جدول 

 (درصد) 1331تا  1331سال ، 2خودرو( تصویرسطح )حجم داخلی خودروهای سبک تولیدی و وارداتی بر اساس کالس  1سهم بازار

 1331 1333 1333 1331 1335 1334 1333 1332 1331 1331 1331 کالس خودرو نوع خودرو

متوسط رشد 

 (درصد) سالیانه

1331-1331 

 

تولید 

 داخل

Mini Compact 88/99 71/1 89/99 93/99 73/1 19/1 78/99 13/1 08/1 73/1 10/1 89/9-  * 

Sub Compact 18/97 71/39 88/31 38/89 11/89 98/88 80/81 88/80 13/88 89/81 89/81 09/3 

Compact 88/83 19/88 18/37 33/91 31/93 83/8 10/9 08/9 97/3 13/9 19/9 99/93- 

Midsize 81/97 18/97 93/91 88/97 77/93 11/38 38/39 18/91 33/39 33/93 71/97 38/9 * 

Large 30/9 83/8 38/7 30/99 33/93 19/98 33/98 91/98 88/98 88/91 33/90 81/38  

Very Large 17/9 88/9 70/9 11/9 11/9 83/9 89/9 08/9 18/9 01/9 03/9 81/3- * 

Extremely Large 93/9 91/9 39/9 91/9 93/9 99/9 98/9 99/9 99/9 99/9 99/9 99/1- * 8
 

 8*  71/39 99/9 99/9 90/9 31/9 98/9 97/9 90/9 90/9 91/9 39/9 98/9 ون

 *  98/9 09/93 01/98 37/98 93/98 10/98 39/93 38/3 33/1 81/99 39/93 83/93 وانت

0 11/83 78/3 11/3 00/8 83/8 11/3 10/9 11/9 99/9 99/9 99/9 99/9  وارداتی
 

تعداد کل 

 خودروها
 337،978 879،339 091،708 789،131 378،881 119،398 9،991،733 9،913،831 9،890،177 9،889،001 9،198،903 81/91 

 ]980[، ]983[، ]989[ :منبع         

                                                           
 .آمار ارائه شده مربوط به تولید و واردات بوده و سهم بازار با سهم تولید و واردات یکسان فرض شده است -9

بندی خوودرو بور اسواس حجوم موتوور صوورت        و در تجدید نظر بعدی، کالس های بعد تجدید نظر شده در سالو  مورد استناد بوده است 9830در سال  بر اساس حجم داخلی یا سطح تصویر خودرو سواری بنزینیبندی خودروهای  استاندارد مربوط به کالس -3

 .گردد ، ارائه می8-7سهم بازار بر اساس استاندارد جدید در جدول . بندی ارائه شده است های پس از تجدید نظر نیز  به منظور مقایسه، سهم بازار بر اساس این کالس در این جدول در سال. گرفته است

 .محاسبه شده است 9831تا  9871لیانه از سال متوسط رشد سا -8

 .محاسبه شده است 9837تا  9871متوسط رشد سالیانه از سال  -8

 .محاسبه شده است 9831تا  9838متوسط رشد سالیانه از سال  -0



 

 

4-1نمودار   

1331سال  ،سهم بازار خودروهای سبک تولیدی و وارداتی بر اساس کالس حجم داخلی  
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 4-3جدول 

  مطابقخودروهای سبک تولیدی و وارداتی بر اساس کالس حجم موتور خودرو  1سهم بازار

13312و  1333 ،1333های  سال، 4241-2استاندارد  
 

نوع 

 خودرو

کالس 

 خودرو
 (cc)حجم موتور 

 1333  1333  1331 

 
 تعداد 

 (دستگاه)

 سهم 

 (درصد)

 تعداد  

 (دستگاه)

 سهم 

 (درصد)

 تعداد  

 (دستگاه)

 سهم 

 (درصد)

تولید 

 داخل

9 9999≥v  9،001 93/9  3،979 90/9  8،991 91/9 

3 9999≥v>9999  - -  703 90/9  3،873 90/9 

8 9899≥v>9999  - -  - -  - - 

8 9899≥v>9899  088،089 18/89  139،991 83/88  733،173 90/80 

0 9099≥v>9899  39،093 07/9  97،139 30/9  30،999 01/9 

1 9199≥v>9099  898،001 93/38  890،373 88/39  310،378 89/93 

7 9399≥v>9199  307،999 13/91  889،170 39/38  838،381 18/38 

3 3999≥v>9399  88،333 81/8  08،711 38/8  08،878 88/8 

1 3399≥v>3999  - -  - -  - - 

99 3899≥v>3399  70،339 39/0  09،803 08/8  79،911 88/8 

99 8999≥v>3899  3،381 33/9  8،078 30/9  8،989 91/9 

-8 v>8999  911 93/9  979 99/9  918 99/9 

 78/3 88،997  11/3 83،883  00/8 81،838    وارداتی

 111 1،114،152  111 1،431،551  111 1،315،133    جمع کل

 ]980[، ]983[، ]989[ :منبع  

   

  

                                                           
 .آمار ارائه شده مربوط به تولید و واردات بوده و سهم بازار با سهم تولید و واردات یکسان فرض شده است 9-

 .است 8389-3بر اساس آخرین اصالحیه استاندارد ملی  9831تا  9837های   بندی خودروها در سال کالس -3

 خودروهای با حجم موتور باالی -8
cc 8999  نیستند 8389-3مشمول استاندارد. 



 4-3جدول  

 بندی  تولید داخل بر اساس کالس 1خودروهای سبکتولیدی   CO2و میزان مصرف سوخت

   1331سال  ،4241-2استاندارد 

                                                           
دست   سازی در نیز در شرکت بهینه CNGاستاندارد معیار مصرف . سوز، مصرف در حالت استفاده از بنزین ارائه شده است در مورد خودروهای دوگانه -9

 .تدوین است که پس از اتمام به عنوان مبنا مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 خودرو نام خودرو کالس
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی
 (TA)تأیید نوع 

 (کیلومتر 111لیتر در )

تأیید نوع  CO2میزان 
(TA)  ترکیبی چرخهدر 

 (گرم در کیلومتر)

1111 V ≤  11/987 30/1 393 999ام وی ام 

1111< V ≤1111 
 30/911 39/7 9،938 999ام وی ام 
 33/907 11/1 9،970 لوبو

1411< V ≤1311 

 09/910 90/7 9،838 (سایپا)پراید صبا ولئو 

 81/901 71/1 9،838 (سایپا)پراید صبا ولئو دوگانه سوز 

 98/919 31/1 9،838 (سایپا) پراید صبا زیمنس

 90/917 99/7 9،838 (سایپا)دوگانه سوز پراید صبا زیمنس 

 09/910 90/7 9،838 (پارس خودرو)پراید صبا ولئو 

 98/919 31/1 9،838 (پارس خودرو) پراید صبا زیمنس

 78/908 00/1 9،838 پراید نسیم زیمنس 
 93/981 81/1 9،838  زیمنس 989پراید 

 98/919 31/1 9،838 983پراید 
 98/900 13/1 9،819 3تیپ  391پژو 

 31/908 00/1 9،819 (9899)اس دی  391پژو 

1511< V ≤1411 

 83/911 98/7 9،810 9099هیوندا ورنا  
 81/917 91/7 9،817 تیبا

 33/978 80/7 9،817 ویانا  A15چری 
 38/918 18/1 9،099 ریو

 78/913 91/3 9،818 ریو اتوماتیک

1111< V ≤1511 

 9،038 90/7 93/913 (TU5)سمند 

 97/913 89/3 9،037 (اتوماتیک) (TU5) پژو پارس
 80/903 73/1 9،037 0تیپ  391پژو 

 30/910 98/7 9،037 (9199)اس دی  391پژو 
 93/937 10/7 9،037 اتوماتیک (9199)اس دی  391پژو 
 18/933 99/3 9،037 دوگانه سوز (9199)اس دی  391پژو 

- -  i397 9،037 پژو  

 10/939 71/7 9،037 (9199) 039لیفان 

 89/930 19/7 9،011  139لیفان 

 9،037 13/7 70/939 (TU5) 890پژو 
 39/389 30/1 9،013 وانت باردو

 38/383 89/99 9،013 دوگانه سوز وانت باردو
 31/398 17/3 9،013 روآپژو 

 78/388 10/1 9،013 دوگانه سوز پژو روآ
 39/913 37/1 9،013 (پارس خودرو) 19تندر 

 00/978 83/7 9،013 با باک فلزی( پارس خودرو) 19تندر 

 89/939 79/7 9،013 دوگانه سوز (پارس خودرو) 19تندر 

 38/913 19/1 9،013 (ایران خودرو) 19تندر 
 37/931 93/3 9،013 دوگانه سوز (ایران خودرو) 19تندر 



 

 4-3ادامه جدول 

 خودرو نام  خودرو کالس
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی
 (TA)تأیید نوع 

 (کیلومتر 111لیتر در )

تأیید نوع  CO2میزان 
(TA)  ترکیبیچرخه  در 

 (گرم در کیلومتر)

1111< V ≤1511 

 98/918 18/1 9،013 9199مگان 

 33/903 71/1 9،011 9199هیوندا ورنا 

 19/973 88/7 9،011 (اتوماتیک)9199هیوندا ورنا 
 03/333 87/1 9،199 دوگانه سوز A15چری 

1311< V ≤1111 

 EF7 9،183 71/7 81/939سمند 

 EF7 9،183 70/3 99/398 سمند دوگانه سوز

 38/393 89/1 9،111 دوگانه سوز پژو روآ

 83/917 88/3 9،719 پژو پارس

 31/333 87/1 9،719 پژو پارس  دوگانه سوز

 ELX 9،719 99/3 01/937پژو پارس 

 81/398 01/3 9،719 سمند

 31/391 39/3 9،719 سمند سورن 

 88/339 89/1 9،719 سمند دوگانه سوز

 11/393 13/3 9،719  890پژو 

 3/390 91/1 9،719 دوگانه سوز  890پژو 

 71/937 90/3 9،739 فولکس واگن گل

2111< V ≤1311 

 33/973 88/7 9،170 هیوندا آوانته

 87/918 91/3 9،170 هیوندا آوانته اتوماتیک

 17/931 91/3 9،179 089ام وی ام 

- -  X33 9،179ام وی ام 

 31/330 18/1 9،117 قشقایی

 30/393 98/1 9،113 زانتیا

 17/383 90/99 9،113 وانت مزدا تک کابین

 73/379 79/99 9،113 وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

 BRC 9،113 90/99 10/381وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز با کیت 

 37/381 13/99 9،113 وانت مزدا دو کابین

 09/309 71/99 9،113 وانت مزدا دو کابین دوگانه سوز

 BRC 9،113 07/99 91/383وانت مزدا دو کابین دوگانه سوز با کیت 

 31/918 39/3 9،113 مگان

 99/930 31/7 9،113 (اتوماتیک)مگان 

 03/930 31/7 9،111 اتوماتیک 8مزدا

 31/917 87/3 9،111 اتوماتیک( جدید) 8مزدا

 97/911 88/3 9،111 هاچ بک اتوماتیک( جدید) 8مزدا

2411< V ≤2211 

 19/339 17/99 3،387 وانت دیار

 SPRINTER 314KA 3،310 83/98 99/883آمبوالنس 

 89/378 73/99 3،873 وانت کاپرا

 3/899 87/98 3،831 انژکتوری Z24وانت نیسان 

 3/881 19/98 3،831 انژکتوری  Z24Fوانت نیسان 



 

 4-3ادامه جدول 

 ]980[، ]989[ :منبع

 

 

 

 

  
  

 خودرو نام  خودرو کالس
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی
 (TA)تأیید نوع 

 (کیلومتر 111لیتر در )

تأیید نوع  CO2میزان 
(TA)  ترکیبیچرخه  در 

 (گرم در کیلومتر)

2411< V ≤2211 

 Z24LXB 3،831 88/98 33/889 وانت شوکا دوگانه سوز 

 77/311 80/99 3،831 نیزونیسان ر

 1/378 38/99 3،831 نیسان پیکاپ تک کابین

 83/313 81/99 3،831 پیکاپ دو کابین نیسان

 1/378 18/99 3،831 (جدید)نیسان پیکاپ دو کابین 

- -  3،899 اراتسوزوکی گراند وی

3111< V ≤2411 

 81/333 88/1 3،811 تینا

 --  3،399 ون دیلی

 GLD3000 3،173 89/98 31/899پاژن 

 09/388 88/99 3،133 ماکسیما

 31/303 79/99 3،133 ماکسیما اتوماتیک



 4-1جدول 

 1331سال  ،میزان مصرف سوخت خودروهای سواری وارداتی

 نام خودرو شرکت سازنده خودرو کالس
 حجم موتور

(CC) 

 ترکیبی مصرف سوخت

 (کیلومتر 111لیتر در )

1311< V ≤1111 
TOYOTA 

YARIS 9،313 18/0 

COROLLA1.3 9،899 99/1 

COROLLA1.3(A) 9،899 39/1 

1511< V ≤1411 M. BENZ 
A150 Coupe 9،813 19/1 

A150 Sedan 9،813 19/1 

MAZDA MAZDA 2 9،813 73/1 

1111< V ≤1511 
HYUNDAI I20 9،019 13/1 

M. BENZ C180 KOMPRESSOR 9017 09/1 

RENAULT LOGANE (VAN) 9،013 13/1 

1311< V ≤1111 

M. BENZ 
C200 K (KOMPRESSOR) 9،711 19/7 

E200 KOMPRESSOR 9،713 99/1 

CITROEN XANTIA 9،719 99/1 

MG MG550 9،711 99/3 

TOYOTA 
COROLLA(MULTI5)1.8 9،711 09/7 

COROLLA1.8 9،711 79/7 

2111< V ≤1311 

CHERY TIGGO 9،179 19/7 

TOYOTA 

RAW4 3DOOR 9،133 79/3 

RAW4 3DOOR(A) 9،133 39/1 

RAW4 5DOOR 9،133 19/3 

RAW4 5DOOR (A( 9،133 99/1 

HILUX 2000 3،999 99/3 

BMW 
318 i 9،110 89/7 

320 i 9،110 39/3 

CITROEN C5 9،117 31/1 

NISSAN QASHQAI 9،117 18/1 

MAZDA MAZDA 3 9،111 10/7 

HYUNDAI I30 3،999 87/3 

KIA 

CERATO 9،170 93/3 

CARENS (VAN) 9،113 31/1 

SPORTAGE 2 3،999 39/3 

VOLKSWAGEN 

Transporter Delivery van high roof2.0 3،999 99/1 

Transporter Delivery van medium high roof2.0 3،999 89/3 

Transporter Delivery van normal roof2.0 3،999 39/3 

Transporter Dropside truck double cab 3،999 89/1 

PEUGEOT 407 9،117 39/3 

2211< V ≤2111 
M. BENZ 

B 200 3،988 89/7 

B 200 TURBO 3،988 99/3 

  



 4-1ادامه جدول 

 نام خودرو شرکت سازنده کالس خودرو
 موتور حجم

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی

 (کیلومتر 111لیتر در )

2411< V ≤2211 

MAZDA MAZDA 6 3،319 39/3 

M. BENZ SPRINTER 314KA(AMBULANCE) 3،310 79/98 

SONG YOUNG ACTYON 3،310 19/1 

JAC JAC-REFINE 3،809 18/99 

Soueast Motors DELICA 3،809 31/99 

FAW FAW 3،809 09/93 

HYUNDAI 
H1 3،801 73/99 

SONATA 3،801 87/3 

SUZUKI GRAND VITARA 3،818 39/99 

TOYOTA 
PREVIA 3،813 99/1 

CAMRY2.4(A/M) 3،899 39/1 

3111< V ≤2411 

TOYOTA 
HIACE (VAN) 3،118 19/99 

HILUX 2700 3،118 39/99 

HYUNDAI  

SANTA FE 2WD 3،101 99/99 

SANTA FE 2WD (A) 3،101 39/99 

SANTA FE 4WD 3،101 89/99 

SANTA FE 4WD (A) 3،101 19/99 

IX35 3،101 99/99 

BMW 

523i 3،817 89/7 

325i Coupe 3،817 89/3 

325i Saloon or Sedan 3،171 19/1 

330i Convertible or Cabriolet 3،111 39/1 

330i Coupe 3،111 79/3 

335i Convertible or Cabriolet 3،171 19/1 

335i Coupe 3،171 09/1 

530i Saloon or Sedan 3،171 39/3 

530xi Saloon or Sedan 3،171 79/1 

630i Saloon or Sedan 3،171 99/99 

630i Convertible or Cabriolet 3،111 19/1 

630i Coupe 3،111 99/1 

730i 3،171 39/1 

730Li Saloon or Sedan 3،171 39/1 

X3 3.0si SUV 3،111 09/1 

NISSAN TEANA 3،811 88/1 

KIA 
OPTIMA 3،010 99/1 

SPORTAGE 2.7(A) 3،799 99/99 

LEXUS IS300 3،117 39/99 

M. BENZ C280 3،111 39/1 

  



 

 4-1ادامه جدول 

 نام خودرو شرکت سازنده کالس خودرو
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی

 (کیلومتر 111لیتر در )

3111< V ≤2411 
M. BENZ 

E230 3،811 89/1 

E230 (A) 3،811 19/1 

E280 4MATIC (Automatic) 3،111 39/99 

E280 3،117 89/1 

E280(A) 3،117 89/1 

CLK280 Cabriolet 3،111 09/1 

CLK280 Coupe 3،111 39/1 

GLK280 4MATIC 3،111 89/99 

< V3111 

SUZUKI GRAND VITARA 8،910 39/99 

VOLKSWAGEN 

Transporter Delivery van high roof3.2 8،399 09/99 

Transporter Delivery van high roof3.2(A) 8،399 39/99 

Transporter Delivery van medium high roof3.2 8،399 19/1 

Transporter Delivery van medium high 

roof3.2(A) 
8،399 79/1 

Transporter Deliery van normal roof3.2(A) 8،399 09/1 

KIA 

SORENTO 8،889 90/93 

OPIRUS 8،773 99/93 

MOHAVE 8،199 39/93 

HYUNDAI  

AZERA(A) 8،883 83/99 

SONATA3.3(A) 8،883 30/99 

IX55 8،399 39/93 

GENESIS 8،773 09/1 

GENESIS COUPE 8،773 91/99 

LEXUS 

LS 460 8،801 39/99 

RX 350 8،801 39/99 

ES 350 (A) 8،099 09/99 

GS460 8،199 99/99 

M. BENZ 

C350 8،813 79/1 

CLS350(A) 8،813 99/99 

E350 8،813 79/1 

E350 4MATIC 8،813 89/99 

E350 4MATIC (Automatic) 8،813 79/99 

S350 8،813 99/99 

S350 4MATIC (Automatic) 8،813 19/99 

S350 L 8،813 99/99 

SL350 8،813 19/1 

GLK350 4MATIC 8،813 79/99 

SLK350 8،813 99/99 

  



 

 4-1ادامه جدول 

 نام خودرو شرکت سازنده کالس خودرو
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی

 (کیلومتر 111لیتر در )

< V3111 

M. BENZ 

SL500 (Automatic) 0،819 19/99 

S500L(Long Wheelbase)(A) 0،819 39/99 

S500 0،819 79/99 

CLS500 0،819 19/99 

MITSUBISHI 
PAJERO 8،817 9/98 

PAJERO (A) 8،333 13/93 

BMW 

750Li Saloon or Sedan 8،711 89/99 

X6 8،810 19/1 

X6 xDrive50i 8،810 09/93 

TOYOTA 

AURION 8،801 19/1 

FORTUNER 4 (M/A) 8،999 79/93 

LAND CRUSER 200 (A) 8،999 39/93 

LAND CRUSER 4500 8،877 19/93 

PRADO4 (A) 8،999 79/93 

PORSCHE 

CAYENNE 8،013 19/93 

BOXSTER S (M/T) 8،837 19/99 

BOXSTER S (A/T) 8،837 99/99 

CAYMAN S (M/T) 8،837 19/99 

CAYMAN S (A/T) 8،837 99/99 

PANAMERA 8،391 99/99 

911 CARRERA4S (M/T( 8،338 39/99 

911 CARRERA4S (A/T( 8،338 19/99 

NISSAN MURANO 8،813 89/93 

SONG YOUNG 
KYRON 8911 79/99 

REXTON 8911 39/99 

 ]391[، ]988[، ]989[ :منبع

  



 4-11جدول 

برای خودروهای های مختلف حجم موتور  در کالسترکیبی در چرخه میانگین و میانگین وزنی مصرف سوخت  

  1331سال ، وارداتیخودروهای و به تفکیک شرکت سازنده  تولیدی

 شرکت سازنده کالس خودرو
 میانگین مصرف سوخت

 (کیلومتر 111در لیتر )

 میانگین وزنی مصرف سوخت

 (ومترکیل 111در لیتر)

1111 V ≤ 73/0 73/0 مدیران خودرو 

1111< V ≤1111 
 31/1 31/1 مدیران خودرو

 11/1 11/1 خودروسازان بم

 - - وارداتی

1311< V ≤1111 99/1 93/1 وارداتی 

1411< V ≤1311 

 18/1 19/1 ایران خودرو

 70/1 71/1 سایپا

 80/1 80/1 پارس خودرو

 - - وارداتی

1511< V ≤1411 

 88/7 38/7 سایپا

 81/1 81/1 خودروسازان راین

 73/1 73/1 گروه بهمن

 11/1 18/1 وارداتی

1111< V ≤1511 

 33/3 38/7 ایران خودرو

 13/1 13/1 پارس خودرو

 13/7 13/7 کرمان موتور

 93/7 99/7 خودروسازان راین

 18/7 38/3 سناباد خودرو توس

 13/1 39/1 وارداتی

1311< V ≤1111 

 78/3 18/3 ایران خودرو

 98/3 98/3 خودروسازان بم

 13/7 97/3 وارداتی

2111< V ≤1311 

 30/1 30/1 ایران خودرو

 11/3 11/3 سایپا

 03/7 01/3 پارس خودرو

 88/3 00/3 مدیران خودرو

 77/1 19/1 گروه بهمن

 39/7 71/7 خودروسازان راین

 80/3 81/3 وارداتی

2211< V ≤2111 79/7 79/7 وارداتی 

2411< V ≤2211 

 97/99 90/99 پارس خودرو

 31/99 31/99 گروه بهمن

 97/98 11/98 زامیاد

 91/99 91/99 دیارخودرو

 83/1 01/99 وارداتی

  



 

 4-11ادامه جدول 

 شرکت سازنده کالس خودرو
 میانگین مصرف سوخت

 (کیلومتر 111لیتردر ) 
 میانگین وزنی مصرف سوخت 

 (کیلومتر 111لیتردر )

3111< V ≤2411 

 91/99 18/1 پارس خودرو

 31/99 31/99 زامیاد

 39/93 39/93 مرتب خودرو

 98/99 17/1 وارداتی

V >3111 81/99 93/99 وارداتی 

 ]980[، ]989[ ،]988[، ]989[ :منبع

 

 

 

 

 4-11جدول 

 به تفکیکدر چرخه ترکیبی خودروهای تولید داخل میانگین و میانگین وزنی مصرف سوخت  

  1331شرکت سازنده، سال  

 شرکت سازنده
 میانگین مصرف سوخت

 (کیلومتر 111لیتردر ) 

 میانگین وزنی مصرف سوخت

 (کیلومتر 111لیتردر )

 37/3 91/3 ایران خودرو

 17/1 81/7 سایپا

 17/1 71/3 پارس خودرو

 17/1 10/1 گروه بهمن

 10/98 80/98 زامیاد

 80/7 39/7 خودروسازان راین

 13/1 31/7 مدیران خودرو

 39/93 39/93 مرتب خودرو

 19/7 19/7 کرمان موتور

 38/1 83/7 خودروسازان بم

 18/7 38/3 سناباد خودرو توس

 91/99 91/99 دیارخودرو

 32/3 33/3 کل

 ]980[، ]989[ :منبع             
  



 

 4-12جدول 

 به در چرخه ترکیبی میانگین و میانگین وزنی مصرف سوخت خودروهای وارداتی  

  1331تفکیک شرکت سازنده، سال 

 شرکت سازنده
 میانگین مصرف سوخت

 (کیلومتر 111لیتردر ) 

 میانگین وزنی مصرف سوخت

 (کیلومتر 111لیتردر )

M.Benz 73/1 98/99 

BMW 89/1 07/1 

TOYOTA 83/1 78/99 

HYUNDAI 99/99 97/99 

VOLKSWAGEN 17/3 38/3 

KIA 31/99 33/1 

PORSCHE 81/99 70/99 

LEXUS 11/99 99/99 

NISSAN 81/99 90/99 

SONG YOUNG 09/99 98/99 

MAZDA 73/7 83/7 

SUZUKI 39/99 39/99 

CITROEN 91/1 30/1 

MITSUBISHI 18/93 18/93 

RENAULT 13/1 13/1 

MG 99/3 99/3 

CHERY 19/7 19/7 

JAC 18/99 18/99 

Soueast Motors 31/99 31/99 

FAW 09/93 09/93 

PEUGEOT 39/3 39/3 

 24/11 34/1 کل

 ]980[، ]989[، ]988[، ]989[ :منبع              
  



 4-13جدول 

 1331مشخصات فنی وسایل نقلیه سبک تولید داخل، سال 
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 ایران
 2خودرو

8* هیدرولیک دنده دستی XU7JP4/L3 8 9،719 1999@17 0 پژو پارس
 88/3 3/98 3/1 EURO II 9،919 

 ABS 99/3 1/7 3/0 EURO III 9،919 هیدرولیک دنده دستی ELX XU7JP4/L4 8 9،719 0099@999 0پژو پارس

 XU7JP4/L3 8 9،719 پژو پارس دوگانه سوز
1999@17 

 38@1999گاز
 EURO II 9،810 3/1 3/98 78/98 * هیدرولیک دنده دستی 0

 EURO II 9،999 8/7 3/93 13/7 * هیدرولیک دنده دستی SLX XU7JP/L3 8 9،719 1999@17 0 890 پژو

 EURO II 9،999 8/7 3/93 13/3 * هیدرولیک دنده دستی GLX XU7JP/L3 8 9،719 1999@17 0 890پژو 

 XU7JP/L3 8 9،719 دوگانه سوز 890پژو 
1999@17 

 38@1999گاز
 EURO II 9،370 8/7 3/93 91/1 * هیدرولیک دنده دستی 0

 9،013 8 - پژو روآ دوگانه سوز
0999@8/39 

 13@1999گاز
 EURO II 9،390 †18/1 †98/90 10/1 * هیدرولیک دنده دستی 0

 EURO II 9،390 99/7 09/99 17/3 * هیدرولیک دنده دستی 0 0/39@0999 9،013 8 - پژو روآ

 - ( G2)ژو روآ سال   پ
 

 EURO III 9،919 †03/1 †93/98 8/1 * هیدرولیک دنده دستی 0 8/33@0999 9،111

 EURO II 9،930 0/0 8/1 13/1 * هیدرولیک دنده دستی TU3A 8 9،899 0099@70 0 3تیپ  391پژو 

 EURO II 9،930 0/0 8/1 13/1 * هیدرولیک دنده دستی TU3JP/L4 8 9،819 0099@70 0 3تیپ  391پژو 

0تیپ  391پژو   N6A (TU5) 8 9،037 0399@999 0 هیدرولیک دنده دستی ABS ،EBD ،EBA 73/1 19/3 99/0 EURO III 9،908 

19E0A/C  K4M 8 9،013 0709@990تندر  دنده دستی 0  1/1 * معمولی   9/1  1/0  EURO II 9،999 

19E1CSP  K4M 8 9،013 0709@990تندر  دنده دستی 0  ABS - 9/1 هیدرولیک   1/0  EURO II 9،999 

 

                                                           
استفاده  †در مواردی که مصرف داخل و خارج شهر از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ارائه شده از عالمت . باشداستاندارد ایران و مصرف داخل و خارج شهر مربوط به کارخانه میاطالعات مربوط به مصرف ترکیبی از شرکت بازرسی کیفیت و  9-

 .شده است

 .تولید داشته است که البته در تبریز وانت تولید شده است مرکز و تبریز ،خراسانکارخانه ایران خودرو در سه واحد  -3

 .است EBAو  ABS ،EBDفاقد  8-

mailto:بنزين5000@80.4
mailto:5000@80.4
mailto:5000@80.4
mailto:5750@105
mailto:5750@105


 4-13ادامه جدول 
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 خودرو

19E1CP  K4M 8 9،013 0709@990تندر  دنده دستی 0  1/1 * هیدرولیک   9/1  1/0  EURO II 9،999 

19E2LP  K4M 8 9،013 0709@990تندر  دنده دستی 0  ABS 1/1 هیدرولیک   9/1  1/0  EURO II 9،999 

استیشن 19تندر   K4M 8 9،013 0099@990 دنده دستی 0  ABS ،EBD - 3/1 هیدرولیک   8/1  EURO II 9،910 

  19تندر 
9 دوگانه سوز

 
K4M 8 9،013 

0709@990 
 10@0709گاز

 ABS 93/3  89/1 10/0 EURO II 9،999 هیدرولیک دنده دستی 0

 JLX 3 J24B 8 3،818 1999@911 8/3سوزوکی 
 دنده دستی 0

 اتوماتیک
 ABS ،EBD هیدرولیک

13/7 
89/3 

- - EURO IV 
9،003 
9،017 

 NGV-CBU J20A 8 9،110 1999@980سوزوکی 

دنده دستی 0  
 اتوماتیک

 ABS ،EBD هیدرولیک
13/7 
89/3 

- 
1/7 
1/7 

EURO IV 
9،090 
9،039 

 NGV-CKD J20A 8 9،110 1999@980سوزوکی 

دنده دستی 0  
 اتوماتیک

 ABS ،EBD هیدرولیک
13/7 
89/3 

1/99 
9/93 

1/7 
1/7 

EURO IV 
9،090 
9،039 

 EURO IV 9،931 8/0 3/3 98/7 * هیدرولیک دنده دستی SD (V1) N6A (TU5) 8 9،037 0399@999 0 206پژو 

 SD (V2) 2BNFUA 206پژو 
(TU5G) 

 EURO IV 9،911 7/0 8/99 98/7 * هیدرولیک دنده دستی 0 990@0399 9،037 8

 ABS ،EBD ،EBA 98/7 3/3 8/0 EURO IV 9،998 هیدرولیک دنده دستی SD (V8) N6A (TU5) 8 9،037 0399@999 0 206پژو 

 ABS ،EBD ،EBA 10/7 9/99 3/0 EURO IV 9،983 هیدرولیک اتوماتیک SD (V9) N6A (TU5) 8 9،037 0399@999 206پژو 

 SD (V10) 2BNFUA 206پژو 
(TU5G) 

 ABS ،EBD ،EBA 98/7 89/99 79/0 EURO IV 9،391 هیدرولیک دنده دستی 0 990@0399 9،037 8

 

 

                                                           
 .است، نوع گازسوز آن نیز به این سیستم مجهز است ABSهایی که نوع بنزینی آن دارای ترمز  در مدل. باشدمشابه نوع بنزینی می ها مدل -9

 .باشد کیلوگرم می 9،100 وزن خودرو با تمام تجهیزات،، JLX-Aمدل  برای -3

mailto:5750@105
mailto:5750@105
mailto:5500@105
mailto:5500@105
mailto:5500@105
mailto:6000@135
mailto:6000@135


 4-13ادامه جدول 
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 ایران
 خودرو

 EURO III 9،909 99/0 19/3 00/1 * هیدرولیک دنده دستی SD (V20) K6D (TU3) 8 9،819 0899@70 0 206پژو 

 SD 206پژو 
 (V10)سوز دوگانه

2BNFUA 
(TU5G) 

8 9،037 
0399@990 

 10@0399گاز
 ABS ،EBD ،EBA 99/3 8/99† 1/0† EURO IV 9،391 هیدرولیک دنده دستی 0

 SD 206پژو 
 (V2)سوز دوگانه

2BNFUA 
(TU5G) 

8 9،037 
0399@990 

 10@0399زگا
 EURO IV 9،911 †1/0 †8/99 99/3 * هیدرولیک دنده دستی 0

 EURO II 9،339 †07/1 †97/93 01/3 * هیدرولیک دنده دستی XU7JPL3 8 9،719 1999@999 0 سمند

 XU7JPL3 8 9،719 سمند دوگانه سوز
1999@17 

 38@1999گاز
 EURO II 9،339 †18/1 †88/98 89/1 * هیدرولیک دنده دستی 0

 ABS ،EBD - 39/1 01/0 EURO III 9،399 هیدرولیک دنده دستی TU5 TU5JP4L4 8 9،038 0399@999 0 سمند سورن 

 ABS ،EBD - 83/93 10/1 EURO III 9،339 هیدرولیک دنده دستی XU7 XU7JPL3 8 9،719 1999@999 0سمند سورن 

 ABS - 39/1 39/1 EURO II 9،399 هیدرولیک دنده دستی EL XU7JPL3 8 9،719 1999@17 0سمند کار 

 ABS ،EBD 70/3 13/99 90/1 EURO IV 9،339 هیدرولیک دنده دستی EF7 8 9،180 1999@998 0 بنزینی  EF7سوز  سمند دوگانه

 LX TU5 TU5JP4L4 8 9،037 1999@998 سمند 
 دنده دستی 0

 اتوماتیک
 ABS ،EBD هیدرولیک

 -
- 

 -
- 

 -
- 

EURO III 9،339 

 ABS ،EBD - - - EURO IV 9،339 هیدرولیک دنده دستی EF7   EF7 8 9،180 1999@998 0سمند 

 EURO II 9،399 08/3 83/90 30/1 * معمولی دنده دستی 8  17@0999 9،013 8 - وانت باردو

 وانت باردو
 دوگانه سوز

- 8 9،013 
0999@17 

 07@0999گاز
8/99 * معمولی دنده دستی 8  73/98† 31/3† EURO II 9،399 

 ABS ،EBD - 3/3 8/0 EURO III 9908 هیدرولیک دنده دستی 207i TU5 8 9،037 999 0پژو  

 ABS ،EBD - 9/99 3/0 EURO III 9911 هیدرولیک دنده اتوماتیک TU5 8 9،037 999 8 اتوماتیک 207iپژو  
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 پارس

 خودرو

 ABS 38/99 38/98† 71/1† - 9،119 - دنده دستی 0 919@0199 3،831 8 - پیکاب تک کابین

 ABS 38/99 83/90† 71/1† - 9،119 - دنده دستی 0 919@0199 3،831 8 - پیکاپ دو کابین

 VQ30DE 1 3،113 1899@337 ماکسیما
 دنده دستی 0

 اتوماتیک
 ABS هیدرولیک

88/99  

79/99  

77/98† 

03/98† 

88/3† 

81/3† 
EURO II 9،889 

 ABS 80/99 78/98† 81/1† EURO II 9،779 هیدرولیک دنده دستی Ka24DE 8 3،831 0199@919 0 رونیز

 ABS ،EBD ،EBA 18/1 81/1† 09/0† EURO III 9،899 هیدرولیک دنده دستی K4M 8 9،013 1999@990 0 9199مگان

 F4R177 8 9،113 0099@981 3999مگان

 دنده دستی 0

 اتوماتیک
 ABS ،EBD ،EBA هیدرولیک

39/3 

31/7 

31/99† 

7/99† 

88/1† 

37/1† 
EURO III 9،879 

 MR20DE 8 9،177 0399@981 Xtronic CVT 3 9قشقایی
تقویت شده 

8الکتریکی
 

ABS ،EBD 18/1 98/93† 33/3† - 9،8778 

  VQ25DE-V6 1 3،811 1999@913 Xtronic CVT تینا
تقویت شده 

 0هیدرولیک
ABS ،EBD 88/1 10/99† 11/7† - 9،0881 

ایپاس  

 (زیمنس)پراید صبا 
 

31/1 * معمولی دنده دستی 0 18@0999 9،838 8  00/1† 89/0† - - 

 (زیمنس)پراید نسیم 
 

00/1 * معمولی دنده دستی 0 18@0999 9،838 8  93/1† 91/0† - - 

 پراید صبا دوگانه سوز
 

99/7 * معمولی دنده دستی 0 18@0999 9،838 8  39/1† 08/0† - - 

  

                                                           
 .دنده دستی است 1نوع گیربکس این خودرو قابل تبدیل به -9

2 -Continuously Variable Transmission 

 حساس به سرعت -8

 .باشد می kg 9،330وزن خودروی تک دیفرانسیل . این وزن مربوط به خودروی دو دیفرانسیل است -8

 حساس به سرعت -0

 .باشد می kg 9،039 برابر 250XL-V6وزن مدل . است  250XV-V6این وزن مربوط به مدل  -1

mailto:4200@152
mailto:4200@152
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 ایپاس

81/1 * معمولی دنده دستی M13NI 8 9،838 0999@1320 0 (زیمنس)989پراید    99/1† 70/8† - 309 

 983سایپا 
 

31/1 * معمولی دنده دستی 0 1320@0999 9،838 8  00/1† 89/0† 
 

199 

 9،989 - †88/0 †09/1 18/1 * هیدرولیک دنده دستی 0 17@0099 9،818 8 - ریو

 ABS 91/7 08/1† 73/0† - 9،937 هیدرولیک دنده دستی 0 39@0899 9،817 8 - تیبا

ABS 98/1 هیدرولیک دنده دستی XU10J4 8 9،113 0099@983 0 زانتیا  08/98† 88/1† - 9،318 

 خودرو

 سازان

 راین

 A.F.T 8 9،170 1999@989 هیوندای آوانته
 دنده دستی 0

 اتوماتیک
 ABS هیدرولیک

88/7  
91/3  

88/99† 
71/99† 

01/0† 
17/0† 

EURO IV 9،339 

98/7 * هیدرولیک دنده دستی A.F.T 8 9،810 0399@19 0 9099هیوندای ورنا   80/99† 37/0† EURO III 9،999 

 A.F.T 8 9،011 0399@990 9199هیوندای ورنا 
 دنده دستی 0

 اتوماتیک
 ABS هیدرولیک

71/1  
88/7  

39/1† 
89/99† 

80/0† 
13/0† 

EURO III 9،999 

 کرمان

 موتور

ABS ،EBD 71/7 هیدرولیک دنده دستی LF481Q3 8 9،037 1999@991 0 039لیفان   3/99† 39/0† EURO III 9،900 

ABS ،EBD 19/7 هیدرولیک دنده دستی LF7162B 8 9،011 1999@991  0 139لیفان   80/99† 81/1† EURO III 9،000 

 گروه

 بهمن

 ABS ،EBD 31/7 98/99† 08/1† EURO IV 9،889 هیدرولیک اتوماتیک LFX 8 9،111 1099@983  8مزدا 

90/99 * معمولی دنده دستی B2000i 8 9،113 0999@10 0 تک کابین وانت مزدا  90/99† 19/7† EURO II 9،309 

 EURO II 9،889 †89/3 †83/98 13/99 * معمولی دنده دستی B2000i 8 9،113 0999@10 0 وانت مزدا دو کابین

 MITSUBISHI وانت دوکابین کاپرا
4G69S4N 

 ABS ،EBD 73/99 17/98† 99† - 9،7899 هیدرولیک دنده دستی 0 937@0303 3،873 8

مرتب 

 خودرو

 وانت پاژن
  GLD3000 

 EURO II 9،181 17/99 89/91 89/98 * هیدرولیک دنده دستی 0 919@0999 3،173 1 -

                                                           
 .اطالعات مصرف سوخت هم مربوط به خودروی دو دیفرانسیل است. باشد می kg 9،139 خودروی تک دیفرانسیل وزن .دیفرانسیل است مربوط به خودروی دو این وزن -9
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 دیار

 خودرو

17/99 * هیدرولیک دنده دستی  1 910@3899-3399 3،309 8 - وانت دیار  79/91† 93/1† - 9،890 

Deer cc 1021 cr - 8 3،899 3199@999 0 دنده دستی - ABS - - - - 9،889 

 زامیاد

 وانت شوکا دوگانه سوز
Z24 LXB 

Z24i 8 3،831 3899@919 0 88/98 * هیدرولیک دنده دستی  97/39† 18/99† EURO II 9،799 

87/98 * معمولی دنده دستی Z24 Z24 8 3،831 3899@919 0نیسان   91/91† 33/99† EURO II 9،399 

1/98 * معمولی دنده دستی Z24F Z24F 8 3،831 8399@990 0نیسان   
†91 3/98† EURO II 9،399 

 8140.43S ون دیلی

(C.R.) 
 ABS ،EBD - - - EURO III 3،899 هیدرولیک دنده دستی 0 937@8199 3،399 8

سناباد 

خودرو 

 توس

دنده دستی  A15 SQR480ED 8 9،199 0099@37 0چری  ABS ،EBD 80/7 هیدرولیک   01/1† 33/1† EURO III 9،909 

مدیران 

 خودرو

MVM110 MT-0.8 8 393 1999@09 0  دنده دستی ABS 30/1 هیدرولیک   97/3† 98/0† EURO III 339 

MVM110 AMT-1.1 8 9،938 1999@13 هیدرولیک اتوماتیک ABS 39/7  81/99† 89/0† EURO III 199 

MVMX33 - 8 9،179 0709@981 0 هیدرولیک دنده دستی ABS ،EBD - - - EURO III 9،870 

MVM530 - 8 9،179 0709@981 0هیدرولیک دنده دستی ABS ،EBD 91/3  80/99† 93/1† EURO III 9،319 

 خودرو

 سازان

 بم

دنده دستی 0 999@0309 9،399 8 - فولکس واگن گل ABS 90/3 هیدرولیک   70/99† 19/0† EURO II 137 

دنده دستیNm33 0  9،970 8 - لوبو ABS 11/1 هیدرولیک   88/3† 73/0† - 310 

 ]339[ :منبع    
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 5فصل 

 وسایل نقلیه سنگین

 

 خالصه آمار

 07/19 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 9831ها، سال  ها و کشنده برآورد مصرف سوخت کامیون :5-1جدول 

 83/6 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 9831ها، سال  برآورد مصرف سوخت کامیونت

 91/99 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 9831گاز سوز، سال  هاي نفت بوس ها و مینی برآورد مصرف سوخت اتوبوس :5-2جدول 

 8،833 (دستگاه) 9831بوس، سال  تولید مینی :5-3جدول 

 8،739 (دستگاه) 9831تولید اتوبوس، سال  

 89،008 (دستگاه) 9831تولید کامیونت، سال  

 3،997 (دستگاه) 9831تولید کامیون، سال  

 6،871 (دستگاه) 9831تولید کشنده، سال  

 83،168 (دستگاه) 9831شهري اتوبوس، سال  برآورد ناوگان درون :5-4جدول 

 96،911 (دستگاه) 9831شهري اتوبوس، سال  ناوگان برون 



 مقدمه

در . تأثیرگواار اسوت   کشوور  بر رشد و توسعه اقتصادي آن يتعداد و ترکیب ناوگان وسايل نقلیه سنگین در هر کشور

به ترتیب از متوسط رشود سوالیانه    کشور گازسوز نفت يها ها و کشنده ، تعداد کامیون9831تا  9801 هاي سال فاصله

گواز مصورفی آنهوا بوه      همین بازه زمانی متوسط رشد سالیانه نفتو در اند  درصد برخوردار بوده 19/99درصد و  11/6

آنها  سوخت مصرفگازسوز و  هاي نفت کامیونت تعداد مدت اينطی در . درصد بوده است 90/6درصد و  78/8ترتیب 

 .برخوردار بوده استدرصد  06/0و درصد  11/98از متوسط رشد سالیانه به ترتیب نیز 

درصد برخوردار بوده اسوت و در طوی    08/8از متوسط رشد سالیانه  فوقگازسوز در بازه زمانی  هاي نفت تعداد اتوبوس

هوا متوسوط رشود     در اين سوال . دهد درصد را نشان می -71/9گاز آنها، متوسط رشد سالیانه  مصرف نفت مدتهمین 

 .درصد بوده است -83/8 درصد و 86/9گازسوز به ترتیب  هاي نفت بوس مینیسوخت تعداد و مصرف 

اي کوه   اند بوه گونوه   دهاز اوايل دهه هشتاد، بخشی از ناوگان سنگین مسافري کشور را وسايل نقلیه گازسوز تشکیل دا

همچنوین  . رسیده اسوت  9831دستگاه در سال  9،089به  9839دستگاه در سال  999هاي گازسوز از  تعداد اتوبوس

کوه  ، افوزاي  يیودا کورده    9836دستگاه در سال  871به  9838دستگاه در سال  89هاي گازسوز از  بوس تعداد مینی

 .نداشته است تغییري 9831تا سال  اين تعداد

در . دسوتگاه اسوت   89،008ها به میزان  بیشترين میزان تولید خودروهاي سنگین مربوط به کامیونت 9831در سال 

 .درصد بوده است 70/99با  ها واردات خودروهاي سنگین، مربوط به کامیونبیشترين سهم همین سال 

شوهري در کشوور و    بورون شهري و سطح فعالیوت خودروهواي سونگین     شهري و برون تعداد خودروهاي سنگین درون

اي کشور از ساير موضوعاتی اسوت کوه در    هاي حامل کاالهاي وارداتی و صادراتی از مرزهاي جاده میزان تردد کامیون

 .اين فصل به آنها يرداخته شده است

. اند در ادامه جداول فصل آورده شده است تولید شده 9831مشخصات فنی خودروهاي سنگین کشور که در سال 

 وEURO II  شود به جز موارد محدود اکثر اين خودروها داراي استاندارد آاليندگی ر که مالحظه میهمانطو

 EURO IIIباشند می . 

خودروهاي باري داراي بارنامه و خودروهاي مسافري داراي صورت  ،شهري الزم به ذکر است که در ناوگان برون

 .اند مد نظر قرار گرفته ،وضعیت مسافر



 

 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 910،968 71/6999 81/17 19/93691  11،918 60/8131 61/81 18/1760 

1331 998،880 79/6387 93/18 18/91991  97،189 70/1980 11/89 09/1801 

1331 991،788 01/0897 98/11 86/87678  91،133 69/1989 79/83 87/97873 

1332 968،608 78/0808 19/11 81/87000  99،188 07/1991 19/80 79/97808 

1333 900،780 16/0860 33/11 96/87061  07،800 93/9899 16/88 97/99111 

1334 936،199 86/0817 08/11 19/87636  33،318 81/6837 01/83 68/91808 

1335 911،131 91/0791 67/18 10/87963  978،888 18/6697 73/19 01/99999 

1331 889،911 09/0988 76/11 99/87838  999،968 68/6090 01/19 86/99893 

1333 818،609 18/0606 19/10 76/89181  983،170 80/0831 61/19 39/96018 

1333 869،011 10/0106 93/16 00/89868  983،798 66/0769 61/18 88/96793 

1331 836،197 70/0193 99/11 89/88080  911،838 91/0980 99/16 13/90981 

 (درصد)شد سالیانه متوسط ر

1331-1331 11/6 78/8 * 78/8 * 78/8 9 *  19/99 90/6 * 90/6 *  90/6 9 * 

                                                           
 .يکسان استسوخت به همین دلیل متوسط رشد سالیانه يیماي  و مصرف  گاز مصرفی هر نوع خودرو متناسب فرض شده است در اين جدول میزان يیماي  و نفت 9-



 

 

 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 81،138 61/131 11/8 08/8997 

1331 86،073 70/991 89/8 10/8089 

1331 81،991 30/963 99/8 76/8111 

1332 11،891 80/681 36/8 68/8839 

1333 98،003 38/630 89/1 93/8687 

1334 68،891 88/063 09/1 39/1718 

1335 08،939 69/386 99/9 93/1897 

1331 30،076 90/313 99/9 88/1080 

1333 11،176 89/9778 87/6 01/9837 

1333 998،933 69/9779 89/6 33/9818 

1331 999،998 99/9790 83/6 17/9898 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1331-1331 11/98 06/0 06/0 06/0 9 

 ]918[، ]10[ :منبع           

 5-1نمودار 

 ،کشورموجود در  گاز سوز نفت های کامیون و کشندهکامیونت، برآورد تعداد و مصرف سوخت 

 1331تا  1331سال  

 
 

 

                                                           
سوخت به همین دلیل متوسط رشد سالیانه يیماي  و مصرف  ها متناسب فرض شده استگاز مصرفی کامیونت در اين جدول میزان يیماي  و نفت 9-

 .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 81،031 39/119 98/6 99/8911  03،786 93/9803 99/3 97/9011  -  - - 

1331 89،018 87/9789 88/6 18/8870  03،336 88/9178 66/3 71/9318  -  - - 

1331 86،010 98/9701 61/6 89/8166  37،789 81/9113 11/3 98/6781  999  - - 

1332 80،990 69/9701 61/6 11/8166  39،791 98/9186 30/3 99/9139  009  89 - 

1333 83،167 01/9796 83/6 13/8801  39،889 19/9887 88/3 68/9919  9،011  993 - 

1334 80،809 08/181 00/9 89/8799  38،819 38/9819 13/0 61/9838  8،133  980 - 

1335 80،188 88/361 81/9 01/8030  38،813 37/9900 80/0 11/1170  1،788  878 09/7 

1331 18،887 39/310 99/9 87/8316  39،076 81/9978 39/6 19/1910  1،679  871 90/9 

1333 19،367 87/181 90/9 36/8798  33،969 76/9998 30/6 06/1680  1،197  871 11/9 

1333 13،883 30/308 17/9 18/8393  31،619 69/9776 88/6 89/1911  9،681  871 99/8 

1331 11،068 30/333 11/9 88/8360  31،887 61/130 97/6 90/1999  9،089  871 99/1 

  (درصد)متوسط رشد سالیانه 
1331-1331 08/8 71/9- * 71/9- * 71/9- 8 *  86/9 83/8- * 83/8- * 83/8- 8  *  66/88 1  18/889 96/096 

 ]919[، ]918[، ]10[ :منبع

                                                           
 .که در اين جدول ارائه نشده است سوز نیز موجود بوده بوس بنزين دستگاه مینی 131سوز و  دستگاه اتوبوس بنزين 97تعداد  9831بر اساس اطالعات کارت سوخت در سال   -9

 .گرديده است برآوردهاي گازسوز  بوس مینیو  ناوگان با محاسبه تولید تجمعی اتوبوس -8

 .يکسان است سوخت به همین دلیل متوسط رشد سالیانه يیماي  و مصرف در اين جدول میزان يیماي  و نفت گاز مصرفی هر نوع خودرو متناسب فرض شده است -8

 .محاسبه شده است 9831تا  9839 سالیانه از سالمتوسط رشد  -1

 .محاسبه شده است 9831تا  9838 سال سالیانه ازمتوسط رشد  -9

 .محاسبه شده است 9831تا  9839 سالیانه از سالمتوسط 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

40.99% 

43.28% 

5.53% 

4.83% 

5.37% 

کشنده  کامیون     مینی بوس اتوبوس کامیونت 



 

 

 5-3جدول 

 1331تا  1331سال در کشور، آمار تولید و واردات خودروهای سنگین 

 سال
 (دستگاه)بوس  مینی

 
 (دستگاه) اتوبوس

 
 (دستگاه)کامیونت 

 
 (دستگاه) کامیون

 
 1سایر  (دستگاه)کشنده 

 واردات تولید  واردات تولید واردات تولید واردات تولید واردات تولید واردات تولید

1331 8،169 -  9،169 -  989 -  8،880 -  986 -  - - 

1331 9،978 -  9،193 -  198 -  1،169 -  186 -  - - 

1331 9،733 -  8،167 -  9،919 -  9،997 -  7 -  - - 

1332 919 -  1،310 -  9،688 -  98،388 -  813 -  - - 

1333 9،798 93  1،888 81  0،113 91  89،810 936  9،931 178  - 9،699 

1334 9،971 98  8،816 83  1،939 19  88،710 9،171  9،988 8،116  - 8،817 

1335 9،019 908  1،971 116  97،789 3  3،993 390  193 9،918  - 9،167 

1331 8،879 8،899  1،836 930  93،173 98  9،913 9،196  011 911  - 9،601 

1333 8،810 687  8،396 899  88،790 93  0،991 038  9،619 6  - 108 

1333 8،668 811  8،996 01  91،997 11  0،169 9،967  8،199 8،199  - 8،690 

1331 8،833 993  8،739 91  89،008 96  3،997 9،870  6،871 8،989  - 9،991 

  (درصد)متوسط رشد سالیانه   

1331-1331 08/1 -  68/1 * -  16/90 -  89/98 * -  66/10 * -  - - 

 ]919[، ]918[:منبع          

                                                           
 .است... ساز، جرثقیل و آت  نشانی، بتن مانندخودروهاي سنگین  ديگري ازشامل انواع  9-



 

 

 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 90،999 81،310  90،881 83،981  81،031 03،786 969،167 913،081 11،918  08،166 98،991 

1331 96،080 81،039  91،796 81،979  89،018 03،336 908،171 991،168 97،189  03،193 99،397 

1331 93،399 81،071  93،790 17،880  86،198 37،789 939،671 967،071 91،133  38،371 98،808 

1332 89،673 81،377  96،087 19،881  83،883 39،781 870،309 969،173 99،188  11،191 99،309 

1333 88،811 81،196  96،379 19،180  17،871 39،898 810،331 903،171 07،800  997،693 91،001 

1334 83،101 07،173  99،839 98،707  81،391 38،103 818،608 933،819 33،318  996،331 91،339 

1335 81،168 63،183  99،131 99،808  19،116 38،079 819،918 879،911 978،888  988،707 96،779 

1331 89،866 63،696  98،999 90،811  10،389 36،797 199،188 888،131 999،968  918،118 67،970 

1333 80،076 60،670  98،761 87،393  97،007 33،169 161،889 819،811 983،170  998،116 68،639 

1333 18،010 01،131  97،767 91،167  98،390 31،111 983،377 863،968 983،798  991،391 61،030 

1331 83،168 93،609  96،911 89،888  99،970 17،773 918،986 831،198 911،838  908،138 91،318 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1331-1331 09/3 18/8 *  19/7- * 11/9- *  31/1 11/9 11/98 11/6 19/99  79/1 19/9 

 ]918[، ]37 -07[ :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 -9

 .موجود استسوز نیز  بوس، کامیونت و کامیون بنزين اتوبوس، مینی 9831کارت سوخت در سال  اطالعاتبر اساس . سوز و گازسوز است گاز سوز، بنزين اين آمار شامل کلیه خودروهاي سنگین اعم از نفت 8-



 

 

 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 91،961 837،976  91،919 9،769،083 

1331 83،010 081،991  68،083 9،863،090 

1331 91،678 9،798،613  61،919 9،868،791 

1332 68،691 9،939،036  08،136 9،181،179 

1333 06،169 9،831،188  31،136 9،088،319 

1334 63،908 9،871،198  31،710 9،318،796 

1335 08،019 9،171،901  973،171 8،880،968 

1331 16،919 9،396،809  996،610 8،710،190 

1333 971،198 8،790،687  997،891 8،971،188 

1333 988،939 8،111،379  877،197 1،768،968 

1331 980،611 8،979،031  819،769 9،778،091 

 (درصد)سالیانه متوسط رشد 

1331-1331 81/81 * 13/81  89/96 81/90 

  ]37 -07[ :منبع                                                   



 

 

 5-1جدول 

 1331، سال مشخصات خودروهای سنگین تولید داخل

                                                           
 .هاي سازنده ارائه شده است مصرف سوخت بر اساس اطالعات شرکت -9

 .باشد وزن خودرو با سرنشین و بار می حداکثر، (Gross Vehicle Weight) وزن ناخالص خودرو -8

 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

 91،977 کیلومتر 977لیتر در  87تا EURO II 89 9967( 9977-9677) 817( 8877) 086/1 سیلندر خطی AMICO M1929 - 6 کامیون

9897( 9777-9677) 897( 8877) 086/1 سیلندر خطی AMICO M2631 - 6 کامیون  EURO II 89 86،777 کیلومتر 977لیتردر  87تا 

897( 9377) 999( 8177) 188/8 سیلندر خطی M6 - 1 کامیونت  EURO II 97 9،377 کیلومتر 977لیتردر  98تا 

 1،877 کیلومتر 977لیتردر  87تا EURO III 89 9187 177 916/99 سیلندر خطی M2640T - 6 کامیون

 ایران

 خودرو

 دیزل

 93،777 گرم بر کیلو وات ساعت EURO II 870 9677( 9977) 891( 8777) 160/99 سیلندر خطی C457 OM457 LA 6 شهري اتوبوس بین

 93،777 گرم بر کیلو وات ساعت EURO II 870 9677( 9977) 891( 8777) 160/99 سیلندر خطی SC457 OM457 LA 6 شهري اتوبوس بین

 93،777 گرم بر کیلو وات ساعت EURO II 891 9897(9977) 811 (8777) 160/99 سیلندر خطی O457 OM475LA 6 شهرياتوبوس درون

 81،977 گرم بر کیلو وات ساعت EURO II 891 9897( 9977) 811( 8777) 160/99 سیلندر خطی MEGATRANS OM457 LA 6 شهري اتوبوس درون

 EURO II 9897( 9977) 818( 8777) 360/3 سیلندر خطی OSG SG9A-280 6 اتوبوس شهري گازسوز
 با فشار CNGلیتر  317

 کیلومتر 877بار در هر  877
93،777 

 BENZ LP/LPK کامیونت

608/36 
OM 314 1 817( 9177-8777) 997( 8377) 038/8 سیلندر خطی EURO II 886 6،777 گرم بر کیلو وات ساعت 

 EURO II - 9،977 811 (8777) 998( 8177) 170/8 سیلندر خطی Hyundai CHORUS  D4DB-d 1 کامیونت

 BENZ کمپرسی کامیون
WHL/LK1924/40 

OM-355 6  387(9177) 888 (8877) 937/99 خطیسیلندر EURO II 869 91،777 گرم بر کیلو وات ساعت 

 BENZ کمپرسی  کامیون
WHL/LK2624 

OM-355 6  387 (9177) 888 (8877) 937/99 خطیسیلندر EURO II 869 86،777 گرم بر کیلو وات ساعت 

 کشندهکامیون 
BENZ 

1843LS/3600  
AXOR 

OM457LA 6 8977( 9977) 183( 9177) 160/99 سیلندر خطی EURO III 880 17،777 گرم بر کیلو وات ساعت 



 

 

 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) 
 

 ایران

 خودرو

 دیزل

 EURO III - 11،777 9917( 9877-9977) 837(8777) 086/1 سیلندر خطی WD615.96C 6 فراز  CNHTC کامیون کشنده

 BENZ AXOR 3335K کامیون 
MB-OM 457 

LA 
 - گرم بر کیلو وات ساعت EURO III 898 9397( 9977) 891( 9177) 160/99 سیلندر خطی 6

 9،977 گرم بر کیلو وات ساعت EURO II 893 811( 8777) 998( 8177) 170/8 سیلندر خطی Hyundai CHORUS D4DB 1 مینی بوس

 رانیران
 EURO II - 93،777 8977 867 777/0 سیلندر VOLVO B7R  D7B 6 اتوبوس بین شهري

 EURO II - 93،777 9017 837( 9177) 177/1 سیلندر VOLVO B9R  D9B 380 6 اتوبوس بین شهري

 زامیاد

 IVECO Iris bus F4AE0682H×C اتوبوس شهري

(Tector) 
 EURO III - 91،777 187( 9897-9397) 861 (8977) 177/9 سیلندر خطی 6

 ديزل آذر بوس مینی
 IVECO-A50-12 

SOEIM 

8140.43 
 9،877 کیلومتر 977لیتر در  EURO II 97 861( 9377) 993( 8677) 377/8 سیلندر خطی 1

 86،777 گرم بر کیلو وات ساعت EURO III 887 197( 9897 -8977) 809( 8977) 337/9 سیلندر خطی IVECO-MLL180 F4AE0681A×C 6 کمپرسی 

 90،777 گرم بر کیلو وات ساعت EURO III 877 397( 9897) 817( 8077) 337/9 سیلندر خطی IVECO-MLC170 F4AE0681B×C 6 کمپرسی 

 سایپا

 دیزل

 کشنده
FH13- 6×4  VOLVO 

 977،777 گرم بر کیلو وات ساعت EURO III 931 8877( 9797-9177) 117( 9177-9377) 377/98 سیلندر خطی D13A440 6 سقف کوتاه

 کشنده
FH13- 4×2  VOLVO 

 96،777 گرم بر کیلو وات ساعت EURO III 931 8877( 9797-9177) 117( 9177-9377) 377/98 سیلندر خطی D13A440 6 سقف کوتاه

 VOLVO  FH13 کشنده

ISHIFT D13A480 6 8177(9797-9177) 137( 9177-9377) 377/98 سیلندر خطی EURO III 931 96،777 گرم بر کیلو وات ساعت 

 T375-6×4 ISLe 375 30البرز  کشنده
CUMMINS 

 EURO III 9977(9977-9177) 809( 8977) 177/3 سیلندر خطی 6
گرم بر کیلو وات ساعت در  897

 دور در دقیقه9777
11،777 

 T375-4×2 ISLe 375 30البرز  کشنده
CUMMINS 

 EURO III 9977(9977-9177) 809( 8977) 177/3 سیلندر خطی 6
گرم بر کیلو وات ساعت در  897

 دور در دقیقه9777
11،777 



 

 

 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) 
 

 سایپا

 دیزل

 MIDLUM-6×2 DXI7 کامیون

RENAULT 
 EURO III 9797(9877-9077) 837 (8877) 877/0 سیلندر خطی 6

گرم بر کیلو وات ساعت در  910

 دور در دقیقه 9877
86،777 

 EURO III 937 (9877-9177) 01(8177) 777/1 سیلندر خطی MIDLUM-4×2 DC14 6 کامیون
گرم بر کیلو وات ساعت در  910

 دور در دقیقه 9877
93،777 

 MIDLUM/ADR-6×2 DXI7 میونکا

RENAULT 
 EURO III 9797(9877-9077) 837 (8877) 877/0 سیلندر خطی 6

گرم بر کیلو وات ساعت در  910

 دور در دقیقه 9877
86،777 

 R270- 4×2 کامیون
ISDe 270 

CUMMINS 
 EURO III 107(9877-9077) 807( 8977) 077/6 سیلندر خطی 6

گرم بر کیلو وات ساعت در  879

 دور در دقیقه 9877
91،777 

 EURO III 197( 9877-9077) 919 397/8 سیلندر خطی ISF3.8S3141 1 1×8الوند  کامیونت
گرم بر کیلو وات ساعت در  911

 دور در دقیقه 9877
6،977 

 EURO III 977( 9877-9177) 991 067/8 سیلندر خطی ISF3.8S3145 1 1×8الوند  میونتکا
گرم بر کیلو وات ساعت در  911

 دور در دقیقه 9877
3،977 

 117( 9177-9377) 377/98 سیلندر خطی FM440-6×4 D13A440 6 پرسیکم
(9177-9797 )

8877 
EURO III 

گرم بر کیلو وات ساعت در  931

 دور در دقیقه 9877
17،777 

 MIDLUM-4×2 DXI7 پرسیکم

RENAULT 
 837 (8877) 877/0 سیلندر خطی 6

(9077-9877) 

9797 
EURO III 

گرم بر کیلو وات ساعت در  910

 دور در دقیقه 9877
93،777 

  D375- 8×4 ISLe 375 30 پرسیکم
CUMMINS 

 EURO III 9977(9977-9177) 809( 8977) 177/3 سیلندر خطی 6
گرم بر کیلو وات ساعت در  897

 دور در دقیقه9777
18،777 

 D375- 6×4 کمپرسی
ISLe 375 30  
CUMMINS 

 EURO III 9977(9977-9177) 809( 8977) 177/3 سیلندر خطی 6
گرم بر کیلو وات ساعت در  897

 دور در دقیقه9777
88،777 

 D270 کمپرسی
ISDe 270  

CUMMINS 
 EURO III 107(9877-9077) 807( 8977) 077/6 سیلندر خطی 6

گرم بر کیلو وات ساعت در  879

 دور در دقیقه 9877
91،777 



 

 

 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) 
 

عقاب 

 افشان

 EURO III - 93،777 9997( 9977-9877) 897( 9177) 307/3 سیلندر SCANIA (C9) 3112 DC-911 Scania  9 شهرياتوبوس 

شهري بین اتوبوس  SCANIA (C12) 4212 DC-1206 

Scania 
 EURO III - 93،777 8777( 9977-9877) 187( 9177) 077/99 سیلندر 6

شهري بین اتوبوس  SCANIA (C12)مارال 

4212 

DC-1206 

Scania 
 EURO III - 93،777 8777( 9977-9877) 187( 9177) 077/99 سیلندر 6

شهري بین اتوبوس  SCANIA LXمارال 

4212 

DC-1206 

Scania 
 EURO III - 89،7779 8777( 9977-9877) 187( 9177) 777/98 سیلندر 6

رخش 

خودرو 

 دیزل

 EURO II - 16،777 9107 867 067/99 سیلندر خورجینیKAMAZ-6460 70.50-360 3 کشنده

 EURO II - 17،777 9189 867 067/99 سیلندر خورجینیKAMAZ-5460 70.50-360 3 کشنده

 EURO II - 88،977 9809 887 067/99 سیلندر خورجینیKAMAZ-6520 70.50-320 3 میکسر -کمپرسی

 EURO II - 87،777 9197 867 397/97 سیلندر خورجینیKAMAZ-53605 70.50-260 3 کمپرسی

 EURO II - 88،977 9701 867 067/99 سیلندر خورجینیKAMAZ-6520-06 70.50-360 3 میونکا

 EURO II - 9،877 896 17 009/8 سیلندر خطی HFC1040 KR1 4DA1-1 1 میونتکا

 EURO II - 3،397 879 997 098/1 سیلندر خطی HFC1063 K CA4110 1 میونکا

 EURO II - 97،197 817 987 098/1 سیلندر خطی HFC1083 KR1 CA4DF2 1 کامیون

 EURO II - 99،977 899 987 396/8 سیلندر خطی SY3090BTT C4102BZLQ 1 پرسیکم

 EURO III - 16،777 9069 177 067/99 سیلندر خورجینیKAMAZ-6460 40.63-400 3 کشنده

 EURO III - 17،777 9069 177 067/99 سیلندر خورجینیKAMAZ-5460 40.63-400 3 کشنده

 EURO III - 88،977 9907 867 067/99 سیلندر خورجینیKAMAZ-6520 40.60-360 3 میکسر -کمپرسی

 

  

                                                           
 .باشدکیلوگرم می 90،977حور دوم و سوم کیلوگرم و وزن بر م 0،977 حداکثر وزن بر محور جلو 9-



 

 

 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

 EURO III - 87،777 9900 837 067/99 سیلندر خورجینیKAMAZ-53605 40.60-280 3 کمپرسی

 EURO III - 88،977 9069 177 067/99 سیلندر خورجینیKAMAZ-6520-06 40.63-400 3 کامیون

 EURO III - 9،877 817 17 009/8 سیلندر خطی HFC1040 KR1 4DA1-1 1 کامیونت

 HFC1063 K CUMMINS ISF کامیون

3.8 
 EURO III - 3،397 197 918 037/8 سیلندر خطی 1

 EURO III - 97،197 197 918 037/8 سیلندر خطی HFC1083 KR1 CA4DF2 1 کامیون

 EURO III - 99،977 899 987 396/8 سیلندر خطی SY3090BTT CY4102BZLQ 1 کمپرسی

 کاریزان

 وخودر

 K106GL Cummins کامیون 

EQB125-20 
 6،977 کیلومتر 977لیتر در  EURO II 98 197( 9977) 989 - سیلندر خطی 1

 K110 Cummins کامیون 

EQB140-20 
 97،999 کیلومتر 977لیتر در  EURO II 9/98 978( 9977) 917 - سیلندر خطی 1

 K119 Cummins کامیون 

EQB180-20 
 EURO II - 91،777 697( 9977) 937( 8977) - سیلندر خطی 1

یاوران 

خودرو 

 شرق

 MAN R07 D20 - 9/97 (177)811 - EURO IV - 93،777 اتوبوس 

 گروه بهمن

 EURO II - 6،777 896( 9877-8977) 988( 8377) 099/1 سیلندر خطی ISUZU NPR 4HE1-TC 1 کامیونت

 EURO II - 3،777 896( 9877-8977) 988( 8377) 099/1 سیلندر خطی ISUZU NQR 4HE1-TC 1 کامیونت

 EURO II - 9،877   876( 8777) 19( 8177) 009/8 سیلندر خطی ISUZU NKR 4JBI-TC 1 کامیونت

 EURO II - 6،777 899( 9877-8977) 988 097/1 سیلندر خطی ISUZU 4HE1-TCN 1 بوس مینی

دیزلی 

 آذربایجان

 9،777 کیلومتر 977لیتر در 9/91 - 889 38(8377) 367/8 سیلندر خطی Perkins 4.236 1 تن آذرخ  6 کامیونت

-AT60 IVECO Design کاديا  کامیونت

SQFIM 8140,43S 
 6،777 کیلومتر 977لیتر در  EURO III 9/99 839(9377)    988( 8677) 013/8 سیلندر خطی 1



 

 

 5-1ادامه جدول 

 ]887[ :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
 EURO III - 89،777 8777(9977-9177) 117(9397) 379/97 سیلندر خطی Renault DXi11 6  (4×6)440رنو کراکس  کامیون

هوراند 

 خودرو دیزل
 6،837 کیلومتر 977لیتر در  99 - 818 993 396/8 سیلندر خطی C-140 CY4102 1 سیترا  بوسمینی

 آکیادویچ

 BRT اتوبوس شهري 
German MAN 

D2066LOH12 
 977/97 (9177)897 (9177-9977)9097 EURO III - 83،777 

 KLQ6128GQ Cummins lsle 300  777/1 (8977)877 (9677-9977)9897 EURO III - 93،777 اتوبوس شهري

 KLQ6128GQ اتوبوس شهري

(CNG) 
Cummins CGe 280 

30 CNG 
 877/3 (8177)831 (9177)9998 EURO III - 93،777 



6فصل

و سوختهاي ويژگي هاي مصرفي در بخش حمل

 هاي جايگزينو آمار مرتبط با سوخت نقل

 آمار خالصه

 22،753)دستگاه( 1389 سال،LPG تعداد وسايل نقليه با سوخت:6-4جدول

1،721،674)دستگاه(1389سال،)ايكارخانهتوليد(CNGسوختتعداد وسايل نقليه با
749،729)دستگاه(1389سال،)تبديل كارگاهي(CNGتعداد وسايل نقليه با سوخت

13891،641سالتارانياCNGبهره برداري شدهيريگسوختيهاگاهيجاتعداد:6-6جدول
138919سال،رانياLPGعرضهفعاليهاگاهيجاتعداد

Lit/100Km(3/4( 2010سال،در دنيا خودروهاي بنزينيچرخه تركيبي كمترين مصرف سوخت:6-7جدول
Lit/100Km(3/3( 2010سال،در دنيا گاز خودروهاي با سوخت نفت چرخه تركيبيسوخت كمترين مصرف:6-8جدول
201018،667سال،دنيادرCNGگيريهاي سوختتعداد جايگاه:6-10جدول

13،794،361)دستگاه(2010سال،دنيادرCNGتعداد خودروهاي با سوخت
 17،473)هزار دستگاه( 2010سال دنيا،درLPGتعداد خودروهاي با سوخت:6-14جدول

تن( 2010سال دنيا،درLPGسوخت ميزان مصرف  22،866)هزار



 مقدمه

درياديزيهاتالش گاز، نفتونيبنز منابع تأمينتيمحدودنيهمچنوهاي هوا آالينده كاهش لزومبه توجهبارياخيها سال در
ييهاسوختباييخودروها در اين راستاو است گرفته صورتنيگزيجايهاسوخت انواعاز استفادهيبرا جهان

. اند شدهديتولتهيسيالكترو دروژنيه،CNG،LPG،E85همچون
و نقل بر اساس استانداردهاي بين مشخصات سوخت در اين فصل از كتاب،در همين راستا مليو المللي هاي مطرح در بخش حمل

و سوخت هاي بنزين، نفت كشور به تفكيك سوختاي جاده ناوگان وسايل نقليه همچنين. شود بررسي مي وCNGهاي جايگزين گاز
LPGگردد ارائه مي .

و نفت 1389تا 1383هاي در سال و27/8 گاز سوز كشور به ترتيب متوسط رشد ساليانه تعداد خودروهاي بنزيني 65/8درصد
و متوسط رشد وCNGناوگان ساليانه درصد و 68/110 سوز به ترتيبLPGسوز .درصد بوده است-42/19درصد

كل خودروهاي كشور در سالCNGسهم خودروهاي و20حدود 1389سوز از  برداري شده هاي بهره تعداد جايگاه درصد
.جايگاه بوده است CNG،1،641عرضه
و جايگاه2010در سال دستگاه 2،850،500در دنيا مربوط به پاكستان باCNGرساني هاي سوخت، بيشترين تعداد خودروها

و  مي 3،300خودروي گازسوز در. باشد جايگاه در ميان ساير سوزLPGخودروي دستگاه 2،394،000باسال اين همچنين تركيه
و كره باLPGنقليه داراي بيشترين تعداد وسايل كشورها .ندا دارا بودهرا در جهانLPGبيشترين ميزان مصرف،هزارتن 4،450سوز
و تعداد خودروهاي 22،866در دنياLPGسال ميزان مصرف در همين .گزارش شده است هزار دستگاه 17،473 سوزLPGهزار تن



 المللي بينو مراجع ها بر اساس استانداردها سوخت مشخصات-1-6

6-1-1جدول
Euro آاليندگي معادل استاندارد١بدون سربهاي بنزين ويژگي V

]29[:منبع

، ارزش حرارتي بـاالي)afdc(هاي جايگزين آمريكا اطالعات موجود در پايگاه اطالعاتي سوختاين استاندارد ارزش حرارتي را بيان نكرده است ولي بر اساس-1
آنMJ/l(66/34(بنزين .باشدميMJ/l(36/32(و ارزش حرارتي پايين

 واحد مشخصات
حدود

 روش آزمون
حداكثرحداقل

RON(-95-EN(عدد اكتان تحقيقي ISO 5164

MON(-85-EN(عدد اكتان موتوري ISO 5163

mg/l-5ENمقدار سرب 237

°چگالي در دماي C15 kg/m3720 775 EN ISO 3675
EN ISO 12185

-mg/kg مقدار گوگرد

50 
)31/12/2008تا(

EN ISO 20846
EN ISO 20847
EN ISO 20884

10 EN ISO 20846
EN ISO 20884

EN-360دقيقهداسيونسياكپايداري ISO 7536

mg/100ml-5ENمقدار صمغ ISO 6246

°ساعت در دماي3پس از(خوردگي نوار مس C50(-دسته اولEN ISO 2160

و براقخصوصيت ظاهري بررسي چشميشفاف

% مقدار هيدرو كربن v/v-EN 14517
EN 15553

18هااولفين
35هاآروماتيك

% مقدار بنزن v/v1
EN 238

EN 12177
EN 14517

% مقدار اكسيژن m/m7/2
EN 1601
EN 13132
EN 14517

% دار مقدار تركيبات اكسيژن v/v
EN 1601
EN 13132
EN 14517

3)عوامل پايداركننده بايد افزوده شوند(متانول
5)افزودن عوامل پايداركننده ممكن است ضروري باشد(اتانول

10ايزوپروپيل الكل
10ايزوبوتيل الكل

7ترشري بوتيل الكل
15اتم كربن يا بيشتر5اترهايي با

10دارساير مواد اكسيژن



6-1-2جدول
Euro آاليندگي معادل استاندارد١گاز نفتهاي ويژگي V

]31[:منبع

، ارزش حرارتي باالي)afdc(آمريكا هاي جايگزين اين استاندارد ارزش حرارتي را بيان نكرده است ولي بر اساس اطالعات موجود در پايگاه اطالعاتي سوخت-1
آنMJ/l(29/38(گاز نفت .باشدميMJ/l(80/35(و ارزش حرارتي پايين

 واحد مشخصات
حدود

 روش آزمون
حداكثرحداقل

EN- 51- عدد ستان ISO 5165
EN 15195

EN-46-انديس ستان 4264

°چگالي در دماي C15 kg/m3820 845 EN ISO 3675
EN ISO 12185

m/m%-11ENاي هاي آروماتيك چند حلقه هيدروكربن 12916

mg/kg مقدار گوگرد

50
تا(

31/12/2008(

EN ISO 20846
EN ISO 20847

EN ISO 20884

10 EN ISO 20846
EN ISO 20884

EN-55باالي°Cنقطه اشتعال ISO 2719

m/m%-3/0EN)باقيمانده تقطيردر ده درصد(باقيمانده كربن ISO 10370

m/m%-01/0ENمقدار خاكستر ISO 6245

mg/kg-200ENمقدار آب ISO 12937

mg/kg-24ENكلآلودگي ISO 12662

°ساعت در دماي3پس از(خوردگي نوار مس C50(-دسته اولEN ISO 2160

%)FAME(چربمقدار متيل استر اسيد v/v-7EN 14078

 پايداري اكسيداسيون
g/m3-25EN ISO 12205

h20-EN 15751

ايجاد شدهكنندگي، قطر خراشروان
° در دماي C60 

mµ-460 EN ISO
12156-1 

°گرانروي در دماي C40 mm2/s25/4EN ISO 3104

ENتقطير ISO 3405

°مقدار بازيافت در C250% v/v-��<
% C°350مقدار بازيافت در v/v85 -

C°-360درصد بازيافت95مايد



6-1-3جدول
)CNG(هاي گاز طبيعي فشرده به عنوان سوخت خودرو ويژگي

مقدارواحدمشخصات

MJ/m345-30ارزش حرارتي
115-135-عدد اكتان

7/0 كسر مولي مقدار متان، حداقل <

1/0 كسر مولي مقدار اتان، حداكثر

و دي اكسيد كربن 01/0-2/0كسر موليمقدار نيتروژن

]30[:منبع

6-1-4جدول
 هاي بيوديزل ويژگي

واحدحدودكد استانداردمشخصات
ENحداقل،محتوي استر 141035/96)m/m%(

C15EN°چگالي ISO 3675, 12185900-860kg/m3

C40EN°درگرانروي ISO 31045-5/3mm2/s

EN حداقل، نقطه اشتعال ISO 3679
EN ISO2719

101 °C

EN حداكثر،سولفور مقدار ISO 20846
EN ISO20884

10 mg/kg

ENحداكثر،)تقطير%10در باقيمانده(باقيمانده كربن ISO 103703/0)m/m%(
ENحداقل،عدد ستان ISO 516551-

ISOحداكثر،خاكستر سولفاتهمقدار 398702/0)m/m%(
ENحداكثر،آبمقدار ISO 12937500mg/kg

ENحداكثر،ناخالصي كل 1266224mg/kg

در3پس از خوردگي مس C50 EN° ساعت ISO -دسته اول2160

EN حداقل،)C110° دماي(پايداري اكسيداسيون 15751
EN 14112

6hr

ENحداكثري،اسيدعدد 141045/0mg KOH/g

ENحداكثري،يدعدد 14111120g iodine/100 g

ENحداكثراسيد،يكئل استر لينوليمت 1410312)m/m%(
)%m/m(1-، حداكثر)دوگانهپيوند4بيش ازبا(هاي اشباع نشدهمتيل استر با حلقه

EN، حداكثرمتانولمقدار 141102/0)m/m%(
EN، حداكثرمونوگليسريدمقدار 141058/0)m/m%(
EN، حداكثردي گليسريدمقدار 141052/0)m/m%(
EN، حداكثرتري گليسريدمقدار 141052/0)m/m%(

EN، حداكثرگليسرين آزاد 14105, EN 141062/0)m/m%(
EN، حداكثرگليسرين كل 1410525/0)m/m%(
، حداكثر)Na+K(1فلزات گروه
، حداكثر)Ca+Mg(2فلزات گروه

EN 14108, EN 14109
EN 14538

5mg/kg

EN، حداكثرمحتواي فسفر 141074mg/kg

]28[:منبع



6-1-5جدول
و پروپان ويژگي  هاي اتانول

پروپاناتانولمشخصات
C2H5OHC3H8شيمياييفرمول

گاز فشردهمايعحالت فيزيكي
07/461/44وزن مولكولي

)درصد وزني(تركيب
2/5282كربن

1/1318هيدروژن
-7/34اكسيژن

 منبع اصلي سوخت
ذرت، حبوبات يا
پسماند كشاورزي

 منابع زيرزميني

C6/15°C°(١سنگيني ويژه /6/15(794/0508/0
C6/15792/051/0°در)Kg/l(چگالي

-C(8/772/42°(نقطه جوش
-C(0/114-7/187°(نقطه انجماد

C(8/4220/450°(دماي احتراق خودبخود
C8/373/2208°در)Reid)psiفشار بخار
110105عدد اكتان
-0-54عدد ستان

MJ/l(28/2148/23(ارزش حرارتي باال
MJ/l(56/2348/25(ارزش حرارتي پايين

]185[،]182[:منبع

و براي گازها.سنگيني ويژه، نسبت چگالي يك ماده به چگالي يك ماده مرجع است-1 و مايعات، آب مي،اين ماده مرجع براي جامدات .باشد هوا



 ها بر اساس استانداردهاي ملي سوختمشخصات-2-6

6-2-1جدول
 بنزين موتورهاي درون سوزهاي ويژگي

]33[:منبع

ميباالتر از صفرR2براي تثبيت كمترين مقدار، حداقل اختالف. مقادير ارائه شده در جدول مقاديرحقيقي هستند-1 (شود در نظر گرفته .R=تجديدپذيري(
مي81و عدد اكتان موتوري91با عدد اكتان تحقيقي بنزين-2 و عرضه (باشد، قابل توليد با توجه به تنوع خودروهاي موجود در بازار، بايد هماهنگي الزم بـين.

و سازمان ملي استاندارد در خصوص تأمين بازار بـه نسـبت تجارتو معدن،صنعت وزارتوزارت نفت،  د نيـاز از بنـزين هـاي مـور، سازمان حفاظت محيط زيست
.)انجام شود95و91موتور با اعداد اكتان تحقيقي

تا15از-3  مهر15فروردين

 فروردين14تا مهر16از-4
.آورده شده است، باشند)تجديد نظر اول( 4904 شمارهملي استاندارد3-2ها يا اترهاي ديگر بايد با نقطه جوش نهايي كمتر از آنچه در بند منوالكل-5

 مشخصات
1حدود قابل قبول

حداكثرحداقل

-RON(95٢(عدد اكتان تحقيقي
-MON(85(عدد اكتان موتوري

):kPa(فشار بخار
٣دوره گرم

4دوره سرد

-
-

60 
70 

:تقطير
°C- نقطه جوش ابتدايي

%-درجه سلسيوس 100درصد تبخير شده در دماي v/v

%-درجه سلسيوس 150درصد تبخير شده در دماي v/v

°C-نقطه جوش نهايي

24 
46 
75 
190 

40 
57 
87 
215 

:هاهيدروكربن
%-ها لفينوا v/v

%-ها آروماتيك v/v

%-بنزن v/v

-
-
-

18 
35 
1

%-مقدار اكسيژن m/m-7/2

:دارمواد اكسيژن
%-)عوامل پايدار كننده بايد افزوده شوند(متانول v/v

مي افزودن پايدار كننده(اتانول %-)تواند ضروري باشد ها v/v

%-ايزوپروپيل الكل v/v

%-ترشيو بوتيل الكل v/v

%- ايزوبوتيل الكل v/v

%- اتم كربن در مولكول يا بيشتر5اترهاي شامل v/v

%-دار ساير مواد اكسيژن v/v

-
-
-
-
-
-
-

 صفر
5
10 
7
10 
15 
10٥

mg/kg-50-مقدار گوگرد
g/l-005/0-مقدار سرب



6-2-2جدول
 گاز هاي نفت ويژگي

 واحد مشخصات
شرايط سرد

تا16از  فروردين14مهر

شرايط گرم

تا15از  مهر15فروردين

5/25/2-، حداكثرASTMرنگ

 C°15 3kg/m845-820 845-820چگالي در دماي

 قابل قبول قابل قبول- بو

5151- عدد ستان، حداقل

 46 46- شاخص ستان، حداقل

%، حداكثر1اي حلقههاي آروماتيك چند هيدروكربن m/m1111 

C°40 mm2/s5/4-25/4-2گرانروي در دماي

+C°5-3 نقطه ابر، حداكثر

CFPP2حداكثر ،C°15-5-

mg/kg50 50، حداكثر3مقدار گوگرد

در روان  دمايكنندگي، قطر خراش ايجاد شده

C°60حداكثر ،
mµ460 460 

 ساعت در دماي3خوردگي نوار مس پس از

C°100حداكثر ،
1نمره1نمره-

 در ده درصد(كربن باقيمانده

، حداكثر4)باقيمانده تقطير
% m/m30/030/0

 mg/kg200 200 مقدار آب، حداكثر

 mg/kg24 24 آلودگي كل، ذرات جامد، حداكثر

% حداكثرخاكستر، m/m01/001/0

55باالتر از55باالتر از°C نقطه اشتعال

هـاي آروماتيـك منهـاي عنـوان مقـدار كـل هيـدروكربن اي بـه هـاي آروماتيـك چندحلقـه هيـدروكربن)تجديـد نظـر اول-4903شماره(در اين استاندارد-1
تك آروماتيك مي حلقه هاي ENشـود كـه هـر دو آنهـا مطـابق اسـتاندارد اي تعريف ENامـا اسـتاندارد. گـردد گيـري مـي انـدازه12916 قـادر نيسـت12916

و در نتيجـه اسـتر اسـيد چـرب موجـود در سـوخت ديـزل، مقـدار هاي چندحلقـه هيدروكربن و مقـدار اسـتر اسـيدهاي چـرب را از يكـديگر تفكيـك كنـد اي
مي هاي آروماتيك چند حلقه هيدروكربن .دهد اي را بيشتر نشان

ن بــا-2 و هــوايي در منــاطق مختلـــف كشــور، توزيــع  توانــد در محــدوده ذكـــر شــده در جــدول بـــا گـــاز مــي فــت توجــه بــه تنـــوع شــرايط آب
Cold filter plugging point (CFPP)و هوايي هر منطقه، انجام شود .متناسب با شرايط آب

به-3 ENدست آمده اختالف وجود داشته باشد، استاندارد در مواردي كه بين نتايج آزمون مقدار گوگرد .باشد روش مناسب رفع اختالف نمي20847
اگـر مقـدار كـربن. باشـد مـي) در صـورت اسـتفاده(براساس سوخت پيش از افزودن بهبود دهنده سـتان1مقدار كربن باقيمانده داده شده در جدول شماره-4

ENباقيمانده در سوخت توزيع شده در بازار بيش از حد مجاز باشد، استاندارد  ISO تركيبات نيتـرات موجـود كننده مقدار عنوان يك روش تعيين بايد به13759
از. اگر وجود بهبود دهنده ستان در سوخت اثبات شود، حد تعيين شده براي كربن باقيمانده فرآورده مورد آزمايش كـاربرد نـدارد. كار رود در سوخت به اسـتفاده

.كند پيش از استفاده ماده افزودني، معاف نميدرصد وزني براي كربن باقيمانده3/0مواد افزودني، توليدكننده را از برآورده ساختن الزام حداكثر 



6-2-2جدول ادامه

 واحد مشخصات
14مهر تا16شرايط سرد از

 فروردين

فروردين تا15شرايط گرم از

 مهر 15

1تقطير

%، حداكثرC°250مقدار بازيافت در v/v65 65 

% حداقل،C°350مقدار بازيافت در v/v85 85 

 C°360 360 درصد بازيافت، حداكثر95دماي

3g/m25 25 پايداري اكسيداسيون، حداكثر

%، حداكثرFAME(2(چرب مقدار متيل استر اسيد v/v55

]32[:منبع

6-2-3جدول
)LPG(گاز مايع نفتي هاي ويژگي

 واحد مشخصات
Bسوخت حديAسوخت حدي

 آزمونروش
حداكثرحداقلحداكثرداقلح

MON(5/92-5/92-EN(عدد اكتان موتور 589

----:تركيب

-48528387 درصد حجمي C3مقدار

48521317ISO درصد حجمي C4مقدار 7941

-14-12- درصد حجميها اولفين

mg/kg-50 -50 NFM پسمانده تبخير 41015

50EN-50-4وزنيppm٣ مقدار كل گوگرد 24260

ISO هيچ- هيچ- سولفيد هيدروژن 8819

1ISOكالس-1كالس-- خوردگي نوار مس 62515

 بازديد چشمي عاري- عاري- صفر درجه سانتيگرادآب در

]34[:منبع

و50درصد،10براي محاسبه شاخص ستان، نقاط بازيافت-1 .نيز الزم است) حجمي/ حجمي(درصد90درصد
2-FAMEبايد مطابق با الزامات استانداردEN .باشد14214

3 -Part Per Million
.تعيين شود kPa3/101و) K2/293 )oC20مقدار در شرايط استاندارد-4
تواند وجود مواد وجود مواد ضد خوردگي در نمونه يا ديگر مواد شيميايي كه خورندگي نمونه بر روي نوار مسي را كاهش مي دهند، اين روش نمي در صورت-5

.خورنده را به درستي تعيين كند بنابراين افزودن اين مواد صرفاً براي تحت تأثير قرار دادن روش آزمون ممنوع است



6-2-4جدول
١)CNG(خودرو هاي گاز طبيعي فشرده به عنوان سوخت ويژگي

مقدارواحدمشخصات

MJ/m340-33 ارزش حرارتي

115-135- عدد اكتان  

8/0 كسر مولي مقدار متان، حداقل

1/0 كسر مولي مقدار اتان، حداكثر

01/0 كسر مولي، حداكثرمقدار دي اكسيد كربن

٢آب، حداكثر
mg/scm110 

3مقدار گوگرد، حداكثر
mg/scm100 

mg/scm5 هيدروژن، حداكثرسولفيد

]35[:منبع

مي مخلوطي از هيدروكربن، گاز طبيعي 6750بر اساس استاندارد ملي به شماره-1 اين گاز در طبيعت تحت. باشد هاي گازي كه عمدتاً از متان تشكيل شده،
مي فشارهاي باال همواره به و نيتروژن نيز. ماند صورت گازي باقي همراه گاز طبيعي يافت تركيبات غير هيدروكربوري نظير سولفيد هيدروژن، دي اكسيد كربن

به. شوند مي به گاز طبيعي كه مي عنوان سوخت خودروها تا كار مي kPa20000رود معموالً .شود در حالت گازي فشرده
"ه"ت باشـد بنـابراين بـا توجـه بـه منحنـي پيوسـ مـي) mg/scm110(حداكثر مقدار مجاز آب در استاندارد ملي گاز ايران براي مشخصات كيفي خط لوله-2

از 6750-1استاندارد شماره به نياز به نصب خشك C°10در دماهاي كمتر مي كن ضروري حداكثر مقدار مجاز آب براي سوخت تحويلي بـه خودروهـا. رسد نظر
از در جايگاه .باشد ppm50ها نبايد بيش

كل صورت استفاده از وسايل كاهشدر-3 از گوگرددهنده آاليندگي گاز خروجي، مقدار .شود بيشتر mg/scm50نبايد



6-2-5جدول
 نفت سفيد هاي ويژگي

 حد قابل قبول واحد مشخصات
روش آزمون

استاندارد خارجياستاندارد ملي

 وضعيت ظاهري
و و عاري از آب شفاف

 مواد خارجي
--

--بدون بوي زنندهبو

ASTM-43وسسيدرجه سل، حداقل١روش بسته تگنقطه اشتغال به D 56

g/cm3820197ASTM، حداكثرC15°چگالي در دماي D 1298

2932ASTM+25، حداقلتلرنگ سيب D 156

ASTMتقطير D 86

50درصد حجمي، حداكثرoC185مقدار بازيافت در دماي

20درصد حجمي، حداقلoC200مقدار بازيافت در دماي

90درصد حجمي، حداكثرoC210مقدار بازيافت در دماي

95درصد حجمي، حداكثرoC235مقدار بازيافت در دماي

27درجه سلسيوس، حداكثرنقطه جوش نهايي

2درصد وزني، حداكثرباقيمانده تقطير

5/1درصد وزني، حداكثرشدهمواد سبك تبخير

%، حداكثر٢وگردگمقدار m/m15/0-ASTM D 1266

ASTM-001/0%1، حداكثر٣وگرد مركاپتانگمقدار D 3227

ارزيابي خوردگي نوار مسي به مدت سه ساعت در

، حداكثرoC50 دماي
-1336 ASTM D 130

mm25-ISOنقطه دود، حداقل 3014

]36[:منبع

1- Tag Closed CUP
و فتيله نفت سفيد مورد استفاده در مشعل-2 . مي باشدجردرصد05/0بايد داراي مقدار گوگرد حداكثراي هاي بدون دودكش
مي آزموني( آزمون گوگرد مركاپتان در صورتي كه سوخت در آزمون دكتر از انجام-3 مي،)دهد است كه وجود مركاپتان را نشان توان منفي گزارش شده باشد،

ASTMآزمون دكتر طبق روش استاندارد.صرفنظر نمود D .گيرد انجام مي4952



 داخل كشورعرضه شده در هاي هاي سوخت ويژگي-3-6

6-3-1جدول
١بدون سربمعمولي بنزين موتور هاي ويژگي

]135[:منبع

از مواد افزودني تركيبات اكسيژنه به جاي در اين سوخت.تشكيل شده است)C5–C10(هاي سبك مايع از هيدروكربن تركيبات متشكله اين سوخت عمدتاً-1
مي كاربرد اين سوخت در انواع موتورهاي درون.شود تركيبات سرب استفاده مي .باشد سوز بنزيني

. استخراج شده استwww.niopdc.ir از پايگاه اطالعات رساني-2
، اول آذر تا آخرpsi9، اول مهر تا آخر آبان حداكثرpsi8، اول خرداد تا آخر شهريور حداكثرpsi9 فشار بخار اول فروردين تا آخر ارديبهشت حداكثر-3

ميpsi1، فشار بخار)به عنوان پايدار كننده(در مورد بنزين مخلوط با اتانول. باشدمي psi10 اسفند حداكثر .يابد افزايش
. باشدمي95عدد اكتان تحقيقي حداقل در خصوص بنزين موتور سوپر بدون سرب،www.niopdc.ir طبق اطالعات موجود در پايگاه اطالعات رساني-4

5- Part Per Million
مي-6 .گردد مقدار اكسيژن در مخلوط بنزين از طريق فرمول ذيل تعيين

)MTBE: Methyl Tertiary Butyl Ether(
.باشدmg/lit1رنگ افزودني بايد در حدود-7

روش آزمونمقدارواحدمشخصات

C65 ASTM°تبخير%10حداكثر دماي تقطير در D86

C115ASTM°تبخير%50حداكثر دماي تقطير در D86

C180ASTM°تبخير%90حداكثر دماي تقطير در D86

C215ASTM°نقطه جوش نهايي، حداكثر D86

%باقيمانده، حداكثر v/v2ASTM D86

٢تلفات
% v/v1ASTM D86

%مقدار گوگرد كل، حداكثر m/m1/0ASTM D1286

C50-1aASTM°ساعت تحت دماي3خوردگي مس پس از D130

٣فشار بخار
psi10-8ASTM D323

Minute480ASTMمدت زمان پايداري سوخت در طول ذخيره سازي D525

g/l013/0ASTM حداكثر،سرب فلزي D3341

87ASTM-�عدد اكتان تحقيقي، حداقل D2699

ppm�5ASTMمقدار مركاپتان، حداكثر D3227

�مقدار اكسيژن، حداكثر
% m/m7/2-

)1-٧رنگ Kg/1000m3 IP17(قرمز



6-3-2جدول
١گاز هاي نفت ويژگي

روش آزمونمقدارواحدمشخصات

C15kg/m3860-820°چگالي در دماي  ASTM D1298

C357%°حداكثر مقدار بازيافت در دماي v/v90 ASTM D86

C385 ASTM°نقطه جوش نهايي، حداكثر D86

3ASTM-رنگ، حداكثر D1500

C54 ASTM° حداقلنقطه اشتعال، D93

% مقدار گوگرد كل، حداكثر m/m1ASTM D1552

C100-1aASTM°ساعت در دماي3خوردگي مس پس از D130

mm2/s(5/5-0/2ASTM(C8/37٢°گرانروي سينماتيك در دماي D445

٣نقطه ابري شدن، حداكثر
°C2ASTM D2500

٣نقطه ريزش، حداكثر
°C4-ASTM D97

%مقدار كربن باقيمانده، حداكثر m/m10/0ASTM D189

%خاكستر، حداكثر m/m01/0ASTM D482

و رسوب، حداكثر %آب v/v05/0ASTM D2709

50ASTM-شاخص ستان، حداقل D976

]135[:منبع

مي هاي ميان تقطير اين سوخت از فرآورده-1 از پااليشگاه را 385تا 150 باشد كه دامنه تقطيري ميدرجه سلسيوس به. گيرد در بر اي مورد گونه اين فرآورده
و فيزيكي قرار مي و موتورهاي احتراق داخلي داراي عملكرد مناسبي در مشعل گيرد كه تركيبات هيدروكربني متشكله، تصفيه شيميائي رنگ.باشدميها

و كاربرد اين سوخت در موتورهاي درون.اين فرآورده زرد كهربايي است طبيعي مي انواع مشعل سوز ديزلي و صنعتي . باشد هاي خانگي
. باشدمي)cSt(واحد گرانروي سينماتيك در اينجا سانتي استوكس-2

1 cSt = 1 mm2·s-1 = 10-6m2·s-1 
و نقطه ريزش از اول فروردين تا آخر شهريور به ترتيب-3 ميC0°وC4°نقطه ابر .شود در نظر گرفته



6-3-3جدول
LPG١هاي ويژگي

روش آزمونمقدارواحد٢مشخصات
%، حداكثر)اتان(C2هيدروكربن v/v2/0ASTM D2163
%، حداكثر)پنتان(C5هيدروكربن v/v2ASTM D2163

٠ASTM>-هيدروژن سولفيد D2420
٣گوگرد مركاپتان، حداكثر

g/m323/0IP,104(A)

-g/m312عامل مولد بو

) آبادان، بندرعباس(
اول خرداد تا

اول مهر
اول مهر تا
اول آذر

اول آذر تا
اول اسفند

اول اسفند تا
اول خرداد

% v/vC335-1550-3070-5050-30
% v/vC465-8550-7030-5050-70

) تهران، اراك، شيراز، كرمانشاه، اصفهان(
اول خرداد تا
اول شهريور

اول شهريور تا
اول آبان

اول آبان تا
اول فروردين

اول فروردين تا
اول خرداد

% v/vC335-1550-3070-5050-30
% v/vC465-8550-7030-5050-70

) تبريز(
اول تير تا

اول شهريور
اول شهريور تا

اول آبان
اول آبان تا

اول ارديبهشت
اول ارديبهشت تا

اول تير

% v/vC335-1550-3070-5050-30
% v/vC465-8550-7030-5050-70

]135[:منبع

Liquid( گاز مايع-1 Petroleum Gas(و بوتان است گازها از مواد سبك باالسري اين.، عمدتاً مخلوطي از دو هيدروكربن سبك نفتي به نام پروپان
مي هاي تقطير پااليشگاه برج در.شود ها حاصل .باشدمي صنايع مختلفو سوخت جايگزين در خودروها، وسايل گازسوز خانگي كاربرد اين سوخت

ASTMبر اساس روش آزمون C4و C3درصد-2 D2163صورت گرفته است.
بو اين مقدار براي-3 ميبه) اتيل مركاپتان(پيش از افزودن عامل ايجاد . رود كار



6-3-4جدول
١سفيد هاي نفت ويژگي

روش آزمونمقدارواحدمشخصات

kg/m3820 ASTM، حداكثرC15°چگالي در دماي D1298

% C185°حداكثر مقدار بازيافت در دماي v/v50 ASTM D86

% C200°حداكثر مقدار بازيافت در دماي v/v20 ASTM D86

% C210°حداكثر مقدار بازيافت در دماي v/v90 ASTM D86

% C235°حداكثر مقدار بازيافت در دماي v/v95 ASTM D86

C275 ASTM° نقطه جوش نهايي، حد اكثر D86

% باقيمانده، حداكثر v/v2ASTM D86

%تلفات، حداكثر v/v5/1ASTM D86

ASTM 25-رنگ، حداقل D156

شده براي فروش اضافه-بو  -

٢نقطه اشتعال، حداقل
°C43 ASTM D93

mm25 IP57نقطه دودي شدن، حداقل

% مقدار گوگرد كل، حداكثر m/m15/0٣ASTM D1266

C100-1aASTM°ساعت در دماي3خوردگي پس از D130

% مقدار گوگرد مركاپتان، حداكثر m/m001/0ASTM D3227

]135[:منبع

مي هاي اين سوخت از فرآورده-1 رنگبيرنگ طبيعي اين فرآورده. شده استتشكيل ) ���-���(هاي متوسطبنباشد كه از هيدروكر ميان تقطير پااليشگاه
و مي هاي ويژه با توجه به تصفيه بوده و نامطبوع اي كه بر روي آن انجام دركاربرد اين. استگيرد، فاقد هرگونه بوي تند و نقل خط لوله، سوخت لوازم حمل
و نفت و همچنين در چراغ سوز خانگي .باشدمي هاي روشنائي صنعتي

تا نقطه اشتعال-2 پ15از يك آبان و كرمانشاه، حداقل االيشگاهفروردين براي وو براي پااليشگاه C38°هاي تهران، شيراز، تبريز، اصفهان، اراك هاي آبادان
.باشدمي C40°بندر عباس، حداقل 

مي كه تجهيزات الزم جهت حذف فرآورده گوگرد در پااليشگاه تا زماني-3 .عرضه گردد%2/0m/mتواند با مقدار گوگرد ها فراهم نگرديده است، اين فرآورده



6-3-5جدول
١)230و 180( هاي نفت كوره ويژگي

روش آزمون180230واحدمشخصات
kg/m3--ASTM، حداكثرC15°چگالي در دماي D1298

mm2/s(180230ASTM(٢، حداكثرC50°گرانروي سينماتيك در دماي D445
شدهمحاسبهSec1،5002،000، حداكثرC8/37°در دماي)Redwood(گرانروي

C15-5/415-5ASTM°٣نقطه ريزش، باال D97
C6065ASTM°نقطه اشتعال، حداقل D93

%، حداكثرمقدار گوگرد كل m/m33ASTM D1552
%مقدار كربن باقيمانده، حداكثر m/m1313ASTM D189

%مقدار خاكستر، حداكثر m/m05/005/0ASTM D482
و رسوب، حداكثر %آب v/v5/05/0ASTM D1796

محاسبه شدهMJ/kg 8/418/41ارزش حرارتي باال، حداقل
]135[:منبع

6-3-6 جدول
�)380و 280(هاي نفت كوره ويژگي

روش آزمون280380واحدمشخصات
kg/m3970990ASTM، حداكثرC15°چگالي در دماي D1298

mm2/s(280380ASTM(حداكثر،C50°گرانروي سينماتيك در دماي D445
محاسبه شده-sec2،500، حداكثرC7/37°در دماي)Redwood(گرانروي

C2432ASTM°نقطه ريزش، باال D97
C6565ASTM°نقطه اشتعال، حداقل D93

%، حداكثرمقدار گوگرد كل m/m5/35/3ASTM D1552
%مقدار كربن باقيمانده، حداكثر m/m1515ASTM D189

%مقدار خاكستر، حداكثر m/m05/015/0ASTM D482
و رسوب، حداكثر %آب v/v5/01ASTM D1796

محاسبه شدهMJ/kg 8/417/41ارزش حرارتي باال، حداقل
---�ppmواناديم
---ppmنيكل
---ppmسديم
]135[:منبع

مي تر از نفت هاي سنگين ها برش اين فرآورده-1 هاي سنگين موجود در باقيمانده تقطير نفت خامنتركيبات تشكيل دهنده آنها عمدتاً هيدروكرب. باشند گاز
مي،هاي سبك نفتي هستند كه بر حسب مورد مصرف، با استفاده از برش و به عنوان سوخت سنگين مورد مصرف قرار  اين سوخت.گيرند تنظيم گرانروي شده

و صنايعي كه مشعل طراحي شده جهت سيستم احتراق آنان قابليت مصرف اين فرآورده را داشته باشد، ديزل در و متحرك .كاربرد داردهاي ثابت
. باشدمي)cSt(واحد گرانروي سينماتيك در اينجا سانتي استوكس-2

1 cSt = 1 mm2·s−1 = 10−6m2·s−1 
و مقدار حداكثر براي اول اسفند تا آخر آبان است مقدار-3 .حداقل مربوط به اول آذر تا آخر بهمن
ب تنظيم گرانروي شده،هاي سبكتر كه با استفاده از برش باشندميهاي تقطير هاي سنگين نفتي حاصل از باقيمانده برج برشها اين فرآورده-4 عنوان سوختهو

و مقدار فلزات هاي متشكله، ارزش حرارتي مناسبي را به سوخت تركيب درصد هيدروكربن.دگردن عرضه مي مصرف كننده هاي در سيستم،موجودبخشيده
و نيروگاهدر اين سوخت. كند ايجاد اشكال نمي آنيها صنايع اسنفت كوره متوسطهاي كه در سيستم احتراق .كاربرد دارد،تاستفاده شده

6- Part Per Million



6-3-7 جدول
 JP-4هاي سوخت هوايي ويژگي

روش آزمونمقدارواحدمشخصات

C15kg/m3802-751ASTM°چگالي در دماي D4052 / D1298

ASTMتقطير D86 GP,3

ASTMگزارش شودC°نقطه جوش ابتدايي D86 GP,3

ASTMگزارش شودC°، حداقل%10دما در تبخير D86 GP,3

C100ASTM°، حداقل%20دما در تبخير D86 GP,3

C125ASTM°، حداقل%50دما در تبخير D86 GP,3

ASTMگزارش شودC°، حداقل%90دما در تبخير D86 GP,3

C270ASTM°دماي نقطه پاياني، حداكثر D86 GP,3

%باقيمانده، حداكثر v/v5/1ASTM D86 GP,3

%تلفات، حداكثر v/v5/1ASTM D86 GP,3

% گوگرد كل، حداكثر m/m4/0ASTM D4294, D1266,
D2622, D3120 / D5453

%گوگردهاي مركاپتان، حداكثر m/m002/0ASTM D3227

Doctor test١-NegativeASTM D4952

Kpa21-14ASTM فشار بخار D323, D4953,
D5190 or D5191

C58-ASTM°نقطه انجماد، حداكثر D2386

%مقدار هيدروژن، حداقل m/m5/13ASTM D3701 / 3343

MJ/kg 8/42ASTM گرماي احتراق، حداقل/ ارزش حرارتي D4809, D3338 /
D4529

%آروماتيك، حداكثر v/v25ASTM D1319

mm20ASTMنقطه دودي شدن، حداقل D1322

1ASTM-، حداكثرC100°ساعت در دماي2خوردگي مس در D130

ASTMپايداري حرارتي D3241

Change in pres, Dropحداكثر ،mm Hg25ASTM D3241

Tube deposit code-3<ASTM D3241

mgكل اسيد، حداكثر KOH/g015/0ASTM D3242

mg/l1ASTMذرات ريز، حداكثر D2276 or D5452

-minutes1زمان فيلتراسيون، حداكثر

pS/m600-150ASTMرسانايي الكتريكي سوخت D2624

% بازدارنده يخ زدگي سيستم سوخت v/v15/0-1/0ASTM D5006 or IP 424
Or (Fs-5327)

mg/100ناشي از محصوالت اكسيداسيون، حداكثرصمغ يا رسوب ml7ASTM D381

]135[:منبع

مي آزموني-1 .دهد است كه وجود مركاپتان را نشان



6-3-8جدول
 JET-A-1هاي سوخت هوايي ويژگي

روش آزمونمقدارواحدمشخصات

- شكل ظاهري
و و عاري از هر ذره جامد شفاف، درخشان
 غيرقابل حل در آب در دماي محيط

 چشمي

ASTMگزارش شود-رنگ D156/IP365

C15Kg/m3840-775ASTM°چگالي در دماي D4052/D6054

تقطير
ASTMگزارش شودC°نقطه جوش ابتدايي D86/IP123

C205ASTM°، حداكثر%10دما در بازيافت D86/IP123
ASTMگزارش شودC°، حداكثر%50دما در بازيافت D86/IP123

ASTMگزارش شودC°، حداكثر%90دما در بازيافت D86/IP123
C300ASTM°نقطه پاياني، حداكثر D86/IP123

%حداكثرباقيمانده، v/v5/1ASTM D86/IP123

%تلفات، حداكثر v/v5/1ASTM D86/IP123

C38IP°نقطه اشتعال، حداقل 170

mm2/s(8ASTM(١گرانروي سينماتيك، حداكثر D445/IP 71

C47-ASTM°نقطه انجماد، حداكثر D2386/IP 16

mm25-19ASTMنقطه دودي شدن، حداقل D1322/IP 57

%نفتالين، حداكثر v/v3D1840

-MJ/Kg8/42انرژي مخصوص، حداقل
Mgاسيديته كل، حداكثر KOH/g015/0ASTM D3242/IP 354

%آروماتيك، حداكثر v/v25ASTM D1319/IP 156

%كل آروماتيك، حداكثر v/v5/26ASTM D6379/IP 436

% مقدار گوگرد كل، حداكثر m/m30/0IP 336 or(D2622,
D1266)

%گوگردهاي مركاپتان، حداكثر m/m003/0ASTM D3227/IP 342

Doctor test-NegativeIP 30

ناشي از محصوالتصمغ يا رسوب
mg/100ml7IP اكسيداسيون، حداكثر 540

mg/lit1ASTMذرات آالينده، حداكثر D5452/IP 423

pS/m600-50ASTMرسانايي الكتريكي D2624/ IP 274

mm85/0ASTMخاصيت روانكاري، حداكثر D5001

JFTOT٢پايداري حرارتي،

Pressure Diffrentialحداكثر ،mm Hg25ASTM D3241

]135[:منبع

. باشدمي)cSt(واحد گرانروي سينماتيك در اينجا سانتي استوكس-1
1 cSt = 1 mm2·s−1 = 10−6m2·s−1 

Tubeبه منظور بررسي پايداري حرارتي، آزمون-2 Rating Visualشود نيز انجام مي.



 1389تا138
)ه

1387 1388 1389 

36،031 28،758 22،753 

470،052664،940 749،729 

921،7731،230،215 1،721،674 

8،198،3978،905،522 9،378،841 

605،004654،259 690،788 
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6-4 جدول
در خودروهاتعداد 83 سال،كشوربه تفكيك نوع سوخت

دستگاه(تعداد خودروها

11384 1385 1386 

83،81،157 80،483 36،047 

28،87،496 198،899 337،962 

15،134 161،169 589،512 

5،86،661،732 7،326،252 7،646،739 7

419،458،334 497،708 552،938 

135[،]142[،]145 [

6-1نمودار
3 سال،نيگزيجا سوختبا كشورهينقلليوسا تعداد

� ���� ���� ���� ���� ���� ����

CNGتبديل كارگاهي(سوز( Cكارخانهاي(سوز(

تعد

 خودرو نوع
383

LPG3،120 سوز

CNGسوز
)يكارگاهليتبد(

8،111

CNGسوز
)يا كارخانه(

155

21،460 سوزنيبنز

9،877 سوزگاز نفت

5[،]129[،]47-46[:منبع

���

CNG



6-5جدول
و كاربري، سال در كشور سوزCNGتعداد خودروهاي 1389١به تفكيك نوع

تعداد خودرونوع

 حمل مسافر

 226،152 تاكسي

 8،096 كرايه خطي بين شهري

 63،734 آژانس

 21،280 مسافربر شخصي

 1،123،379 سواري

 5،617 اتوبوس شهري

 171 بوس شهري ميني

 بارحمل

 319،103)نوع اول(وانت كم مصرف

 227،977)نوع دوم(وانت پر مصرف

 158،668 كاميونت شخصي

 17،791 كاميونت عمومي

 299،435و دولتي هاي عمومي دستگاهسايروهاي رانندگي آموزشگاه

] 145[،]129[،]27[:منبع

تا پايان سال) سوز دوگانه پايه گاز(بنزين-هاي نفتي ايران، مجموع تعداد خودروهاي گاز مطابق اعالم سامانه هوشمند سوخت شركت ملي پخش فرآورده-1
. دستگاه خودرو بوده است 13،071برابر 1389



 1389تا1380
تعداد تجمعي

CNGيها گاهيجا

 برداري شده بهره

فعاليها گاهيجا
LPG عرضه

-36 

-33

-32 

63 42

131 28 

192 26

394 26 

818 20

1،190 19 

1،641 19

 1389تا1380
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6-6جدول
80، سال كشورLPGوCNGهاي عرضه جايگاه

در هر سالCNGشدهيبرداربهرهيريگسوختيهاگاه

 مجموع دومنظوره منظوره تك

---

---

---

63 063

68 068 

42 19 61

53 149 202 

244 180 424 

190 182 372 

254 197 451 

2[

6-2نمودار
380كشور، سالLPGوCNGعرضه هاي جايگاه

���
 ���� ���� ���� ���� ���� ����

جايگاه هاي فعال عر CNG تجمعي جايگاه هاي بهره برداري شده

 سال
گايجا

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

16[،]135[،]26[:منبع

����

ت تعداد



6-7جدول
 2010سال،بنزينبا سوخت منتخب1خودروهاي سبز

استاندارد

 آاليندگي

مصرف سوخت

 تركيبي

)Lit/100Km(

CO2ميزان

)gr/Km(
 جعبه دنده

 حجم موتور

(cc)
 كارخانه سازنده مدل خودرو

EuroΙV 2/5 119 M5 796 Matiz
CHEVROLET

Euro V 1/5 119 5MT 1،206 Spark

EuroΙV 5/4 106 M5 998 C1 CITROEN

EuroΙV 0/5 118 M5 998 Sirion DAIHATSU

EuroΙV 0/5 119 M5 1،108 Panda
FIAT

Euro V 7/4 110 SAT5 1،242 500 and 500C

EuroΙV 1/5 119 M5 1،242 Ka - Post 2009½ FORD

EuroΙV 8/4 114 M5 1،086 i10 HYUNDAI

EuroΙV 8/4 114 M5 1،086 Picanto KIA

EuroΙV 2/5 114 A4 658 i
MITSUBISHI

EuroΙV 0/5 119 5MT 1،298 Colt

Euro V 4/4 103 M5 996 Pixo NISSAN

EuroΙV 5/4 106 M5 998 107 Facelift PEUGEOT

EuroΙV 4/4 105 AM5 999 fortwo cabrio 2009
SMART

EuroΙV 3/4 103 AM5 999 fortwo coupé 2009

EuroΙV 0/5 118 M5 998 Justy SUBARU

EuroΙV 0/5 119 5MT 996 Splash
SUZUKI

Euro V 4/4 103 5MT 996 Alto

EuroΙV 3/4 99 M5 998 iQ

TOYOTAEuroΙV 5/4 106 M5 998 Aygo

EuroΙV 1/5 119 Multi6 1،329 Yaris 2010

EuroΙV 0/5 119 M5 996 Agila 2010

VAUXHALL
Euro V 1/5 119 MTA5 1،229 Corsa Hatchback

2010½

]203[: منبع

و كمتر gr/Km120توليد دي اكسيد كربنبا-1



6-8جدول
 2010سال،گاز نفتبا سوخت منتخب1خودروهاي سبز

استاندارد

 آاليندگي

مصرف سوخت تركيبي

)Lit/100Km(

CO2ميزان

)gr/Km(
 جعبه دنده

حجم موتور

(cc)
 كارخانه سازنده مدل خودرو

Euro V 3/4 112 M5 1،248 MiTo ALFA ROMEO

Euro V 1/4 109 M5 1،598 A3 

AUDIEuro V 1/4 109 M5 1،598 A3 Sportback

Euro V 6/4 119 M6 1،968 A4 Saloon

Euro V 1/4 109 M6 1،995 3 Series

E90/E91/E92/E93
BMW

Euro V 8/3 99 M5 1،560 DS3 CITROEN

EuroΙV 3/4 114 M5 1،248 Panda

FIAT

EuroΙV 5/4 119 M6 1،598 Bravo

EuroΙV 4/4 115 SAT6 1،248 Qubo

EuroΙV 4/4 115 SAT6 1،248 Fiorino

Euro V 9/3 104 M5 1،248 500 and 500C

Euro V 1/4 107 SAT6 1،248 Punto Evo

EuroΙV 2/4 112 M5 1،248 Ka - Post 2009½

FORD
EuroΙV 5/4 119 M5 1،560 Fusion - Post

2008½

EuroΙV 8/3 99 M5 1،560 Focus - Post 2010¼

Euro V 7/3 98 M5 1،560 Fiesta - Post 2010¼

EuroΙV 2/4 110 M6 1،582 i30 HYUNDAI

EuroΙV 5/4 119 M5 1،493 Rio

KIAEuroΙV 2/4 110 M6 1،582 cee'd

Euro V 5/4 117 M6 1،396 Venga

EuroΙV 1/4 107 M5 1،399 Mazda2
MAZDA

EuroΙV 5/4 119 M5 1،560 Mazda3

Euro V 4/4 116 M5 1،991 A-Class

2010

MERCEDES-

BENZ

و كمتر gr/Km120توليد دي اكسيد كربنبا-1



6-8ادامه جدول

استاندارد

 آاليندگي

مصرف سوخت

تركيبي

)Lit/100Km(

CO2ميزان

)gr/Km(
 جعبه دنده

 حجم موتور

(cc)
 كارخانه سازنده مدل خودرو

EuroΙV 9/3 104 M6 1،560 MINI Hatchback R56 MINI

EuroΙV 6/4 120 M5 1،461 Micra
NISSAN

EuroΙV 3/4 115 M5 1،461 Note

EuroΙV 8/3 99 M5 1،560 207

PEUGEOTEuroΙV 5/4 119 M5 1،399 Bipper

Euro V 5/4 119 A6 1،560 308

EuroΙV 3/4 115 M5 1،461 Clio

RENAULTEuroΙV 3/4 114 M5 1،461 Modus

Euro V 4/4 114 A6 1،461 Mégane Hatchback

EuroΙV 7/3 98 M5 1،422 Ibiza

SEATEuro V 8/3 99 M5 1،598 Leon

Euro V 5/4 119 M5 1،598 Altea

EuroΙV 1/4 109 M5 1،422 Fabia
SKODA

Euro V 4/4 114 M5 1،598 Octavia Hatchback

EuroΙV 3/3 88 AM5 799 fortwo cabrio 2009 SMART

EuroΙV 5/4 119 5MT 1،248 Swift SUZUKI

EuroΙV 1/4 109 M6 1،364 Yaris 2010 TOYOTA

EuroΙV 5/4 120 M5 1،248 Agila 2010

VAUXHALLEuroΙV 5/4 119 M6 1،686 Astra Hatchback 2009

EuroΙV 7/3 98 M5 1،248 Corsa Hatchback 2010 ½

Euro V 4/3 89 M5 1،199 Polo

VOLKSWAGENEuro V 8/3 99 M5 1،598 Golf

Euro V 4/4 114 M5 1،598 Passat Saloon

EuroΙV 8/3 99 M5 1،560 C30 2010 VOLVO

]203[: منبع



6-9جدول
نقليه كارخانهمنتخبوسايل تفكيك به جايگزين سوخت دنيابا در سازنده 2010سال،هاي
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BENTLEY

MOTORS
ContinentalQA65،998Petrol/E85254/113/46388647/005/0025/073EuroΙV

CADILLACBLS, SaloonM61،998Petrol/E855/114/63/819754/004/001/073EuroΙV

FORD

Mondeo - Post 2010M51،999Petrol/E852/110/69/7189399/0034/0026/072EuroΙV

Focus - Pre 2010¼M51،798Petrol/E855/96/50/7167413/0081/0034/071EuroΙV

S-Max - Pre 2010M51،999Petrol/E850/114/61/8194749/0057/002/072EuroΙV

Galaxy - Post 2010M51،999Petrol/E852/115/62/8197749/0057/002/072EuroΙV
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HONDA
Insight 2010CVT1،339Petrol Hybrid6/42/44/410105/0016/0007/067Euro V

Civic Hybrid 2010CVT1،339Petrol Hybrid2/53/46/410919/0055/0012/068Euro V

LEXUSRX
Descript

ion
3،456Petrol Hybrid6/60/63/614818/004/001/06/71EuroΙV

PEUGEOT407 SaloonM51،997Petrol/E85

(Flex Fuel)
0/114/61/819261/0036/0047/04/73EuroΙV

TOYOTAPrius 2009E-CVT1،798Petrol Hybrid9/37/39/389258/00584/00058/069Euro V

SAAB
9-3 Convertible 2009M61،998Petrol/E85119/58/718667/004/0007/074EuroΙV

9-3 Saloon 2010M61،998Petrol/E857/105/54/717767/004/0007/074EuroΙV

VOLVOC30 2010M51،798Petrol/E851/107/53/7174482/0042/0009/072EuroΙV

]203[:منبع



6-10جدول
وCNGخودروهايتعداد سوختجايگاهسوز منتخبدرCNGرسانيهاي 2010تا2000سال،كشورهاي

سال
جهانكلپاكستاننيآرژانتآلمانكايآمرهيروسنيچايتاليا

گاهيجاخودروگاهيجاخودروگاهيجاخودروگاهيجاخودروگاهيجاخودروگاهيجاخودروگاهيجاخودروگاهيجاخودرو

2000296،358323----100،750--120630،548871----

2001327،643344----111،581-6،829130755،671982----

2002344،306402----120،839-10،509250879،5871،049--2،309،9745،482

2003335،20545669،30027036،000218114،406-14،4203501،164،8391،152410،0004233،254،8416،666

2004326،10449882،20031241،000211118،5321،34019،1054001،348،1261،330475،0005003،850،6577،842

2005358،48853597،20035541،780213117،6991،60027،1755001،459،2361،494600،0007664،687،2309،077

2006410،000589127،12041546،000214116،1311،60038،9336301،429،9731،6361،000،0009305،647،31410،647

2007432،900609200،87348685،000219146،8761،60060،0007201،654،0001،7011،600،0001،7007،293،56611،986

2008580،000700336،06256195،000224100،00081664،4548041،728،3011،7881،650،0001،9239،165،14312،923

2009676،850770500،0001،652100،020249100،00081685،0008631،826،8451،8582،250،1003،14511،302،52917،355

2010754،659831550،0002،000100،053250110،0001،10091،8909001،927،0071،8882،850،5003،30013،794،36118،667

ساليانه رشد )درصد(متوسط

2010-200023/1098/996/35105/42125/18102/2188/0*24/3-2*51/34٣35/2420/1213/857/33174/36120/25482/164

]200[:منبع

رشد-1 است2010تا2003سالازمتوسط گرديده .محاسبه
رشد-2 است2010تا2004سالازمتوسط گرديده .محاسبه
رشد-3 است2010تا2001سالازمتوسط گرديده .محاسبه
رشد-4 است2010تا2002سالازمتوسط گرديده .محاسبه



6-11جدول
 2010، سال كشورهاي منتخبدر از كل ناوگان خودروهاو سهم آن سوزCNGناوگان تعداد

 تعداد وسايل نقليه گازسوز تعداد كل وسايل نقليه كشور
سهم وسايل نقليه

)درصد( گازسوز
 روز رساني تاريخ به

39/21June 2،605،364 12،182،219ايران 2011

05/0July 112،000 248،164،736آمريكا 2011

79/1Dec 730،000 40،894،491ايتاليا 2010

21/0Dec 91،890 44،240،519آلمان 2010

24/0Nov 100،050 35،455،277روسيه 2010

29/1June 600،000 42،564،512چين 2011

62/11July 1،460،769 12،568،528آرژانتين 2011

52/81Dec 2،850،500 3،276،000پاكستان 2010

]199[: منبع

6-12جدول
 2010تا 2000سال،سوزCNGبه ازاي هر هزار خودرو كشورهاي منتخب درCNG رساني هاي سوخت تعداد جايگاه

كل جهانايرانپاكستانآرژانتينآلمانآمريكاروسيهچينايتالياسال

200009/1----38/1---

200105/1---04/1930/1---

200217/1---79/2319/1--37/2

200336/190/306/6-27/2499/003/1-05/2

200453/180/315/530/1194/2099/005/123/204/2

200549/165/310/559/1340/1802/128/128/294/1

200644/126/365/478/1318/1614/193/053/089/1

200741/142/258/289/1000/1203/106/142/064/1

200821/167/136/216/847/1203/117/159/041/1

200914/130/349/216/815/1002/140/163/054/1

201010/164/350/200/1079/998/016/166/035/1

)درصد(متوسط رشد ساليانه

2010-200051/087/4162/10-131/0-75/6-*38/3-*26/3173/11-248/6-3

]200[: منبع

.محاسبه گرديده است 2010تا 2003متوسط رشد از سال-1
.محاسبه گرديده است 2010تا 2004متوسط رشد از سال-2
.محاسبه گرديده است 2010تا 2002 سالاز متوسط رشد-3



6-13جدول
موجود گازسوز خودروهاي دنياتعداد منطقهدر تفكيك خودروبه نوع 2010سال،و

سبككلمنطقه خودروهاي
هاياتوبوس

بزرگ و متوسط

هايكاميون

سنگينوسنگيننيمه
خودروهاساير

هايجايگاه

CNGرسانيسوخت

6،393،3775،995،113231،33487،31179،6198،783آسيا

جنوبي و مركزي 4،116،2634،092،78313،8209،66004،717آمريكاي

1،097،734887،564131،06278،0481،0602،952اروپا

شمالي 125،117109،03711،2402،5002،4001،204آمريكاي

207،743161،02112،72032،0261،976608اوراسيا

129،281126،5891،234712746137آفريقا

]200[:منبع



6-14جدول
مصرف تن(LPGميزان دستگاه(سوزLPGخودروهايتعدادو)هزار دنيا)هزار 2010تا2005هايسال،در

كشور
200520062007200820092010

ساليانه رشد متوسط
2010-2005)درصد(

تعدادمصرفتعدادمصرفتعدادمصرفتعدادمصرفتعدادمصرفتعدادمصرفتعدادمصرف

3/0-7551967652086752006001905881965781992/5آمريكا
9/4-1،1505151،1505001،1076201،0596501،0596361،1476551/0استراليا
51651001251542003173004233804804306/569/45آلمان
1،0359909909509449251،0069301،0991،5001،2271،7005/34/11ايتاليا
-2/1-2907028070210701906418466180661/9ايران
3141653251663301673345/1673411/1653481721/28/0الجزاير
2/3-110128116138114144120153107149991501/2بريتانيا
-1/11-1009010090100906450635062502/9بلژيك

3042163002163662203432103312223372201/24/0بلغارستان
43754001504282004122004192004231960/582/21پاكستان

454099529360191981991252171259/368/25پرو
3031034591255721837765419035299224739/246/35تايلند
3210461251126520711673189/173/12تايوان
1،5011،5001،6071،8002،0052،0502،1122،2402،3052،3202،4902،3947/108/9تركيه

چك 0/0-881701202001202007720077208761709/2جمهوري
دومينكن 250503081344051704041704441704831701/147/27جمهوري



6-14جدولادامه

كشور
200520062007200820092010

ساليانه رشد متوسط
2010-2005)درصد(

تعدادمصرفتعدادمصرفتعدادمصرفتعدادمصرفتعدادمصرفتعدادمصرفتعدادمصرف

626133851166908121847988761179091437/74/1چين
6005008105001،0006001،0006001،0425812،3001،2828/307/20روسيه
85701451251501301611851691851531905/121/22روماني
-5/0-1،6232951،5552951،5832921،4912891،4022801،2022888/5ژاپن

10090105902455002475502495506/252/57--صربستان
4/2-1391601301501181401111401081201151807/3فرانسه
324200252312923930242318/652/66--فيليپين
-6/5-2008022082155601525014655142607/6كانادا

2230404545457680788072809/267/21كرواسي
3،9871،8904،0182،0474،3622،1874،3792،3214،4572،2984،4502،3002/20/4كره

1/3-1،7752،0001،8101،9801،8302،0501،7702،0801،7052،1701،6602،3253/1لهستان
4/4-1951752112102132121862121662161652173/3ليتواني
262538304432473951452/186/15--مقدونيه
-5/6-1،2407501،2086007845508895408605358375356/7مكزيك
9/0-3532483282753222753452403392353362600/1هلند
1362502755002485503191،5223211،3211/336/51-77هند
1055510055107561105611256115568/14/0يمن
-2/9-5096884885284694263884493914334054255/4ساير
17،90711،45619،37312،36320،33813،30020،74314،63421،31916،43322،86617،4730/58/8جهان

]184[:منبع



7فصل
و هاي نوين كاهش مصرف سوخت فناوري

و نقلاستانداردها ي بخش حمل



 مقدمه

و فنـاوري هاي بهينه هاي نوين كاهش مصرف سوخت در دو گروه فناوري در اين فصل فناوري هـاي كـاهش اتـالف حـين سازي موتور
مي انجام كار . گردند، معرفي

و نهايتاً ايران مورد بحـث المللي، سيكل رانندگي بينهاي در ادامه فصل سيكل هاي مورد استفاده در كشور آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن
و سيكل رانندگي يك الگوي رانندگي استاندارد شده است كه نمايانگر حالت. گيرند قرار مي هاي مختلف حركت خودرو در سطح شهر

.باشد يا خارج شهر مي
و بازه و همچنين معيار مصرف سوخت موتورهاي ديزلي بندي معيار و وارداتي مصرف سوخت خودروهاي بنزيني ساخت داخل

و نيمه و ماشين خودروهاي سنگين و وارداتي و معيار مصرف آالت راه سنگين توليد داخل و كشاورزي سازي، ساختماني، معدني
ب سوخت موتورسيكلت ميها نيز از ديگر موضوعاتي است كه در اين فصل .شوده آن اشاره

و قطعات مشمول اجراي اجباري استاندارد در صنايع خودرو- سپس استانداردهاي ايمني و همچنين استانداردهاي اجباري عملكردي
سنگين، استانداردهاي كيفيت هوا، استاندارد آاليندگي خودروهاي سبك، نيمههمچنين.گردند تأييد نوع موتورسيكلت ارائه مي

و موت و ميزان انتشار آاليندهسنگين مي ورسيكلت در كشور .شوند ها مطابق استانداردهاي يورو نيز به تفصيل معرفي



 هاي نوين كاهش مصرف سوخت فناوري-1-7

و نوسانات قيمت نفت خام در دهه بهينه و كاهش مصرف سوخت بنا به داليل متعدد مانند محدود بودن منابع انرژي هاي اخير سازي
و گسترده. مورد توجه محققان بوده استبسيار  در موتورهاي احتراق داخلي، به عنوان يكي از مهمترين ترين موارد مصرف انرژي

و تحقيقات وسيعي در خصوص كاهش مصرف سوخت خودروها انجام شده است جهان نيز از اين امر مستثني نبوده نتيجه اين. اند
.ر شده استهاي متفاوتي منج تحقيقات به ارائه فناوري

مي هاي عمده برخي از روش :برند شامل موارد زير است اي كه خودروسازان براي كاهش مصرف سوخت به كار
 تر به ويژه براي قطعات متحرك استفاده از مواد سبك•
آنها يا كاهش حجم كاري مانند استفاده از افزودني تغيير در سيستم خنك•
 طراحي آيروديناميكي بدنه خودرو•

ها اومت غلتشي چرخكاهش مق•
 استفاده از روانكارهاي با ضريب اصطكاك پايين•

 هاي دستي دنده هاي دنده در جعبه افزايش نسبت•

 جايگزيني خودروهاي بنزيني با خودروهاي ديزل راندمان باال•

 سازي فرايند احتراق در خودروها بهينه•

 هاي هيبريد استفاده از سيستم•

مي در يك سيستم، راهكارهاي پيشنهادي در دو گروه اساسي تقسيم بر طبق اصول كلي كاهش مصرف انرژي اولين گروه. شوند بندي
كند كه بتواند در شرايط يكسان، از مقدار مشخصي انرژي ورودي، كار بيشتري بر مبناي افزايش بازده سيستم مولد نيرو عمل مي

م. دريافت كند بنابراين. اين موضوع براي خودروها نيز صادق است. باشديدومين گروه هم مربوط به كاهش تلفات حين انجام كار
مي كليه فناوري :بندي نمود توان به دو گروه عمده زير تقسيم هاي ارائه شده براي كاهش مصرف سوخت در خودروها را

)به عنوان مبدل انرژي حرارتي سوخت به كار مكانيكي(سازي موتور هاي بهينه فناوري.1
)هاي محرك براي انتقال حداكثري توان توليد شده به چرخ( حين انجام كارفهاي كاهش اتال فناوري.2

شد استفاده از هر يك از اين فناوري در. ها موجب كاهش مصرف سوخت در خودروها خواهد البته بايد توجه داشت كه هرگونه تغيير
و توجيه فني آن صورت گيردهاي مختلف خودرو به منظور كاهش مصرف سوخت بايد با توجه به صرفه اقتصاد بخش به همين.ي

مي،ها دليل در توضيح مزاياي برخي از فناوري كه. شود ميزان كاهش مصرف سوخت در يك محدوده بيان اين محدوده عالوه بر اين
و استاندارد استفاده شده براي اندازه بهبه گيري مصرف سوخت مربوط است در بسياري از موارد به نوع تست صرفه بودن مقرون

.باشد استفاده از يك فناوري نيز مرتبط مي
و انتظارات موجود، بايد مقدار مشخصي توان براي تأمين نيازمندي در موتور) گشتاور(هاي يك خودرو با توجه به وظايف تعريف شده
و به چرخ مانند اينرسي دوراني(اي مقاوم از آنجا كه بخشي از توان توليد شده در موتور صرف غلبه بر نيروه. ها برسد توليد شده

و  ميمي...) قطعات متحرك، نيروهاي پساي هوا به توان با استفاده از فناوري شود، و هاي گروه دوم، اين نيروهاي مقاوم را كاهش داد
مي. هاي اوليه خودرو به موتوري با توان كمتر نياز باشد اين ترتيب براي رسيدن به همان مشخصه ن از موتورهايي با توا در اين صورت

مي از سويي ديگر با به كارگيري فناوري. حجم كوچكتر نيز استفاده نمود و هاي گروه اول توان بازده خروجي يك موتور را افزايش داد
به به اين شيوه بهينه. در نتيجه توان مشخصي را از يك موتور با حجم كوچكتر نيز دريافت داشت سازي مصرف سوخت كه منجر

مي استفاده .شود اطالق مي1سازي شود فناوري كوچك از موتورهاي با حجم كوچكتر در يك خودرو

1 -Downsizing



 سازي موتور هاي بهينه فناوري

) به عنوان مبدل انرژي در خودرو(اند كه به صورت مستقيم براي موتورهاي احتراق داخلي بندي شده هايي طبقه در اين گروه، فناوري
مي ها به بهينه فناورياصوالً اين. اند ارائه شده و باال رفتن بازده گرمايي موتور مربوط شوند تا بتوانند از مقدار سازي فرآيند احتراق

از اين فناوري. مشخصي سوخت، بيشترين كار خروجي ممكن را حاصل كنند :ها عبارتند

Common( رساني ريل مشترك سيستم سوخت Rail System - CRS(

مي سوختاز اين سيستم براي و بنزيني استفاده شود اما كاربرد آنها در موتورهاي ديزل رساني در هر دو گونه موتورهاي ديزل
مي اين سيستم نامش را از ذخيره. تر است معمول در. كند، گرفته است كننده فشار مشترك ريل كه سوخت همه سيلندرها را تأمين

يك پمپ فشار باالي.و پاشش در فناوري ريل مشترك از هم جدا هستند هاي انژكتوري، فشار توليدي مقايسه با ديگر سيستم
با. كند مستقل، سوخت را به طور پيوسته در ريل تغذيه مي و پايدار، يك فشار هماهنگ در سيستم ريل مشترك به طور دايم

در. وجود داردهاي پايين موتور اين فشار حتي در سرعت. گيرد وضعيت مديريت موتور، در اختيار آن قرار مي در حالي كه
فناوري ريل مشترك. هاي پاشش مستقيم ديگر، براي هر مرحله از پاشش مجبورند فشار سوخت بااليي را دوباره توليد كنند سيستم

كه هاي مرسوم تفاوت در مقايسه با سيستم و مقدار پاشش هايي دارد به) منحني پاشش(امكان كنترل بهتر بر روي زمان وجود را
و پاشش ثانويه براي كاهش در اين مرحله پاشش اوليه براي كاركرد آرام موتور، پاشش اصلي براي ايجاد توان ايده. آورد مي آل

مي سوخت توسط لوله. گيرد آاليندگي صورت مي و سپس از سوراخ هاي فشاري كوتاهي به انژكتورها هاي پاشش به محفظه رسد
از استفاده از اين.شود احتراق پاشيده مي از كاهش آالينده%20فناوري سبب بيش افزايش قدرت موتور،%5هاي خروجي، بيش

مي%3بيش از  و همچنين كاهش صداي موتور .شود كاهش مصرف سوخت

DOD جابجايي دلخواه (Displacement on Demand)

كند بدين معني كه به صورت موقت يك موتور اين فناوري بر مبناي غيرفعالسازي سيلندرها در زماني كه مورد نياز نيستند عمل مي
مي3يا4سيلندر را به موتور6يا8 قادرDODفناوري. شود سيلندر استفاده نمي4از اين شيوه در موتورهاي. كند سيلندر تبديل

.درصد از مصرف سوخت بكاهد5است به طور متوسط تا 

GDI پاشش مستقيم بنزين (Gasoline Direct Injection)

مي گاه در موتورهاي بنزيني معمول، بنزين قبل از سوپاپ هوا در انتهاي راه هاي ولي در سيستم. شود ورودي به درون هوا پاشيده
از پيشرفته مي شيوه تر كه در آنها و از طريق يك انژكتور به درون سيلندر رددگ پاشش مستقيم بنزين استفاده ، بنزين با فشار زياد

مي. شود پاشيده مي و كاهش مصرف سوخت كنندگي اين گونه همچنين اثر خنك.دگرد پاشش مستقيم بنزين سبب افزايش قدرت
به. درآيد1شود منحني احتراق موتور به صورت هموار پاشش سبب مي مي وسيله عالوه بر آن، پاشش مستقيم شود يك انژكتور، باعث

معموالً اين سيستم با استفاده از بازخوراني. تا سيستم كنترل موتور با دقت بيشتري بتواند نسبت هوا به سوخت را كنترل كند
مي)VVT(ها بندي متغير سوپاپو زمان)EGR(2گازهاي خروجي مي. كند فرايند احتراق را كنترل  تواند به طور متوسط اين فناوري

.درصد از مصرف سوخت خودرو بكاهد16تا

1 -Smooth

Exhaust(بازخوراني گازهاي خروجي امروزه در بسياري از موتورها از فرآيند-2 Gas Recirculation - EGR(هاي اكسيد نيتروژن، براي كاهش آالينده
مي. كنند استفاده مي و. شود در اين فرآيند مقداري از گاز موجود در سيستم خروجي به سيستم ورودي برگشت داده رودي را با مواد اين كار مخلوط گازهاي

مي مي(Dilute)غيرقابل احتراق، رقيق  و در نتيجه كاهش توليد اكسيدهاي نيتروژن تا ميEGRمقدار. شود نمايد كه باعث كاهش حداكثر دماي احتراق تواند
مي20-15حدود  از. شود درصد از جرم كل ورودي نيز برسد كه بر طبق شرايط كاركردي موتور تنظيم عالوه بر كاهش حداكثر دماي احتراق،EGRاستفاده

مي دماي مخلوط ورودي را نيز افزايش مي .شود دهد كه موجب تبخير بهتر قطرات سوخت



Gasoline جايگزيني موتورهاي بنزيني با ديزل to Diesel Replacement

به استفاده از موتورهاي ديزل با راندمان باال به جاي موتورهاي بنزيني معمول يكي از روش هايي است كه هر چند ممكن است نتوان
ا .ما در دنيا بسيار مورد توجه قرار گرفته استعنوان يك فناوري به آن اشاره نمود،

HCCI موتور اشتعال تراكمي مخلوط همگن (Homogenous Charge Compression Ignition)

و توليد آاليندگي پايين است نيز يكي از ايدهHCCIموتورهاي اين ايده نيز به منظور. هاي نوين براي دستيابي به مصرف سوخت
و ديزل شكل گرفته است استفاده همزمان از مزيت و سوخت وارد محفظه. هاي خودروهاي بنزيني در اين روش مخلوط همگن هوا

و آنقدر متراكم مي و به عبارت ديگر در اين. خوداشتعالي برسدشود تا به مرحله احتراق شده گونه موتورها فرآيند تهيه مخلوط هوا
و سوخت سوخت همانند موتورهاي بنزيني صورت مي گيرد اما احتراق همانند موتورهاي ديزل به صورت خوداشتعالي مخلوط هوا

و احتراق به صورت تقريباً. دهد روي مي ميدر اين سيستم از جرقه شمع خبري نيست از مهمترين مزاياي اين روش. دهد آني روي
و همچنين به كارگيري نسبت و سوخت هاي باالتر از حد معمول براي موتورهاي بنزيني تراكم امكان استفاده از مخلوط رقيق هوا

مي. است تا اين فناوري .درصد از مصرف سوخت خودرو بكاهد15تواند به طور متوسط

Hybrid هاي هيبريد سيستم System

و هم جزء فناوري هاي بهينه هاي هيبريد هم جزء فناوري سيستم هاي هيبريد در كنار در سيستم. هاي كاهش اتالف است سازي موتور
انرژي مورد نياز موتورهاي. شود موتورهاي احتراق داخلي از موتورهاي الكتريكي نيز براي به حركت در آوردن خودرو استفاده مي

مييالكتريكي از باطر سيستم كنترلي خودرو قادر است تا با توجه به شرايط كاري خودرو،. شود هاي تعبيه شده در خودرو تأمين
هاي بعدي در اين راه استفاده از خودرو تمام الكتريكي به جاي خودروهاي گام. نسبت استفاده از هر يك از موتورها را تعيين كند

مي هاي هيبريدي از آنجا كه سيستم. معمول است درصد80تا30كنند، توانايي كاهش از انرژي الكتريكي به جاي سوخت استفاده
.مصرف سوخت را دارند

ISG استارت ژنراتور يكپارچه (Integrated Starter/Generator)

و به صورت همزمان با فشار دادن پدال را اين سيستم به صورت اتوماتيك به هنگام سكون خودرو، موتور را خاموش كرده گاز آن
بي. كند روشن مي ها يك مبدل وجود دارد كه انرژي تلف معموالً در اين سيستم. حذف خواهد شد1باري موتور به اين ترتيب كاركرد

.درصد از مصرف سوخت بكاهد8قادر است به طور متوسط تاISGفناوري. كند شده در فرآيند ترمز را در باتري ذخيره مي

LBE سوز موتور رقيق (Lean Burn Engine)

معموالً اين. شود آل، سوخت به صورت كامل محترق شود كه در شرايط ايده نسبت هوا به سوخت استوكيومتريك به نسبتي گفته مي
و به تبع آن كاهش ميزان يكي از شيوه. كند نسبت در خودروها با توجه به شرايط كاري موتور تغيير مي هاي كاهش مصرف سوخت

و سوخت است آاليندگي، مي. استفاده از مخلوط رقيق هوا رسد اما براي داشتن كارايي مناسب هرچند اين ايده در ابتدا ساده به نظر
مي. موتور بايد نسبت تراكم را تا حد زيادي باال برد مي افزايش نسبت تراكم موجب افزايش راندمان موتور و با شود توان به اين وسيله

با توجه به افزايش شديد(را از موتور دريافت كرد اما افزايش نسبت تراكم نيازمند طراحي مجدد موتور سوخت كمتر، قدرت زيادي 
اي از سوي ديگر كنترل زمان جرقه از مشكالت ديگر اين روش است كه بايد يك سيستم رايانه. است) بيشينه فشار درون سيلندر

1 - Idle



د دقيق با توجه به ورودي و هايي نظير ميزان بار، سرعت، و فشار هواي ورودي مي. آن را تنظيم كند... ما تواند به طور اين فناوري
.درصد از مصرف سوخت خودرو بكاهد13متوسط تا 

SC پرخوران (Supercharged)

. رودميپرخوران در واقع يك كمپرسور هواست كه براي افزايش فشار هواي ورودي به درون سيلندر يك موتور احتراق داخلي به كار
مقدار هواي ورودي در حالت. شود تا اكسيژن بيشتري به منطقه احتراق برسد نرخ زياد جريان هوا به درون سيلندر سبب مي

مي) تنفس طبيعي موتور(پرخوران بسيار بيشتر از حالت معمول  و بنابر اين و به اين است توان سوخت بيشتري را محترق كرد
مي ترتيب مقدار كار توليد شده در و كاهش مصرف سوخت از نتايج اين افزايش كار است. شود هر سيكل بيشتر . افزايش توان

و پرخوران انرژي مورد نياز خود را به مي... وسيله دنده، تسمه از پرخوران بيشتر در خودروهاي ديزل استفاده. كند از موتور دريافت
از مي ميشود هرچند امروز بسياري از خودروهاي بنزيني نيز مي. كنند آن استفاده تا اين فناوري از10تواند به طور متوسط درصد

.مصرف سوخت خودرو بكاهد

SCE بندي شده موتور با سوخت اليه (Stratified Charge Engine)

و گونه موتورها از آنجا كه در اين. كند اين موتور تا حدي شبيه به موتورهاي سيكل ديزل است كه با بنزين كار مي مخلوط هوا
مي سوخت درون سيلندر به صورت اليه در اين. شود، اين عنوان براي اين فناوري انتخاب شده است هاي مختلف غلظتي تشكيل

) هاي باال تراكم به منظور استفاده از قابليت ذاتي آن براي دستيابي به نسبت(موتورها همانند موتورهاي ديزل از پاشش مستقيم 
ا استفاده مي و باز سوي ديگر با توجه به اينشود و مناسب كه سوخت آن بنزين است از ويژگي مثبت اصلي آن يعني اختالط سريع

مي هوا، حداكثر بهره به اين ترتيب از احتراق ضعيف كه از خصوصيات منفي موتورهاي ديزل پاشش مستقيم. گيرد برداري صورت
ر. شود است جلوگيري مي ميدر اين سيستم، انژكتور سوخت و به همين دليل غلظت مخلوطا در يك محدوده خاص سيلندر پاشد

و عمالً اليه و سوخت در مناطق مختلف سيلندر تفاوت پيدا كرده مي هوا با معموالً در اين. شود بندي گونه موتورها از يك انژكتور
مي. شود پاشش سوخت مستقيم استفاده مي تا اين فناوري .از مصرف سوخت خودرو بكاهد درصد10تواند به طور متوسط

TC توربوشارژ (Turbocharged)

هاي پرخوران استفاده نيز براي افزايش فشار هواي ورودي به درون سيلندر از يك كمپرسور هوا همانند سيستم در اين موتورها
ميهاي توربوشارژ، توان مورد نياز براي به حركت درآوردن شود با اين تفاوت كه در سيستم مي . شود كمپرسور از يك توربين تأمين

ت احتراق به حركت در و به واسطه خروج گازهاي گرم ناشي از محصوال اين توربين در مسير جريان گازهاي خروجي موتور قرار دارد
مي. آيد مي ف. دهد كه مطلوب نيست اين فرآيند افزايش فشار، دماي هواي ورودي را نيز افزايش شرده، در براي كاهش دماي هواي

مي. شود استفاده مي1كن داخلي اين موتورها از يك خنك شود تا در هر سيكل بتوان سوخت بيشتري را وارد سيلندر اين روند باعث
مي اين ميزان سوخت بيشتر، ساده. كرد مي تر محترق و به اين ترتيب در مجموع كارايي احتراق بسيار باال اين شيوه بيشتر. رود شود

مي. در موتورهاي ديزل كاربرد دارد ب اين فناوري .درصد از مصرف سوخت خودرو بكاهد14ه طور متوسط تا تواند

1 -Intercooler



VVT بندي متغير سوپاپ زمان (Variable Valve Timing)

به بندي سوپاپ در موتورهاي كالسيك، زمان مي ها اما در موتورهاي. شد كه با توجه به شكل آن، كامالً ثابت بود وسيله بادامك انجام
و بسته شدن سوپاپ ثابتVVTدر سيستم. مدرن، اين محدوديت برداشته شده است و زمان باز ، مقدار جابجايي، دوره باز بودن

مي)ECU(ت كامل توسط واحد كنترل الكترونيكي موتوراين مقادير به صور. نيست اين تنظيمات با توجه به شرايط. شوند تنظيم
مي عملكردي موتور انجام مي و باعث و راندمان حرارتي موتور شود شود تا فرآيند احتراق تا حد امكان به بهترين نحو صورت گيرد

مي هاي باال، موتور به عنوان مثال در سرعت. افزايش يابد . كند به سوخت بيشتري احتياج دارد كه اين امر هواي بيشتري را نيز طلب
به هنگام. دارد تا هواي مورد نياز وارد سيلندر شود در اين حالت سوپاپ ورودي هوا را براي مدت بيشتري باز نگه ميECUسيستم

در موتورهايي كه ميزان باز شدن سوپاپ هوا. كم شدن سرعت خودرو، عملكرد سوپاپ دوباره به حالت عادي خود باز خواهد گشت
و عمالً شرايط كاري موتور در حالت بهينه قرار نمي ثابت است، تفاوتي در هواي ورودي براي سرعت . گيرد هاي مختلف وجود ندارد

تا اين فناوري مي .درصد از مصرف سوخت خودرو بكاهد5تواند به طور متوسط

 هاي كاهش اتالف فناوري

مي هايي كه وظيفه آنها انتقال حداكثر توان توليد شده در موتور به چرخ فناوري برخي. باشد در اين گروه قرار گرفته است هاي محرك
مي. هاي كاهش اتالف را شايد نتوان به صورت مستقل تحت عنوان يك فناوري معرفي كرد از روش از به عنوان نمونه توان به استفاده

و موارد سبك مي(يژه براي قطعات متحرك تر به با)شود كه منجر به كاهش اتالف ناشي از اينرسي دوراني ، استفاده از روانكارها
مي(ضريب اصطكاك پايين يا مانند استفاده از افزودني(كاريو تغيير در سيستم خنك) شود كه منجر به كاهش اتالف اصطكاكي ها

ميه به اين موضوع، فناوريبا توج. اشاره كرد) كاري كاهش حجم سيستم خنك :توان به صورت زير برشمرد هاي اين گروه را

AMT اتوماتيك- انتقال قدرت دستي (Automated manual Transmission)

و اتوماتيك را ايجاد مي نيازي به كالچAMTخودروهاي داراي. كند اين سيستم بهترين تركيب ممكن ميان تعويض دنده دستي
و تعويض دنده به صورت كامالً الكترونيكي به مي وسيله سيستم ندارند AMTفناوري. شود هاي هيدروليكي يا موتور الكتريكي انجام

.درصد از مصرف سوخت بكاهد7قادر است به طور متوسط تا

Change تغييرات طراحي خودرو in Vehicle Design

و تغيير ساختار با. آيروديناميكي خودرو، تأثير بسيار مهمي در كاهش مصرف سوخت داردكاهش وزن تحقيقات نشان داده است كه
سازي ساختار آيروديناميكي خودرو نيز بهينه. درصد از مصرف سوخت كاست20تا10توان به طور متوسط كاهش وزن خودرو، مي
از سوي ديگر با تغيير مناسب تجهيزات دروني خودرو.د داشتدرصد مصرف سوخت را به همراه خواه8تا5به طور متوسط كاهش 

.درصد مصرف سوخت را كاهش داد10تا2توان به طور متوسط مانند كولر مي

CVT انتقال قدرت پيوسته متغير (Continuously Variable Transmission)

ميبهاين سيستم با استفاده از تعداد زيادي پولي با قطرهاي مختلف كه شوند، قادر است مقادير وسيله زنجير يا نوار به يكديگر متصل
اين سيستم به خودرو. هاي معمول است تر از جعبه دنده سرعت موتور به سرعت چرخ ايجاد كند كه بسيار متنوع مختلفي از نسبت

و از آن استفاده كمك مي و همواره دور موتور در مناسبكند تا در هر حالت كاري بهترين نسبت تبديل را محاسبه كرده ترين كند
مي. شرايط قرار گيرد .درصد از مصرف سوخت خودرو بكاهد6تا4تواند به طور متوسط استفاده از اين سيستم



DCT سيستم كالچ دوگانه (Dual Clutch Transmission)

مي در اين سيستم از دو كالچ جداگانه هم و ديگري براي ها براي دنده يكي از اين كالچ. شود مركز براي تغيير دنده استفاده هاي زوج
مي دنده و توزيع ها قطع نمي مزيت اين سيستم آن است كه به هنگام تعويض دنده، گشتاور انتقالي به چرخ. رود هاي فرد به كار شود

مي همچنين فرآيند تعويض دنده در اين خودروها سريع. ماند آن هموار باقي مي مي. شود تر انجام تا استفاده از اين سيستم 10تواند
.درصد از مصرف سوخت خودرو بكاهد

LRRها كاهش مقاومت غلتشي چرخ (Low Rolling Resistance)

مي يك جسم دوار مانند چرخ هاي نوين خودرو، جنس، در طراحي. دهد هاي خودرو همواره در برابر غلتش از خود مقاومت نشان
مي ساير پارامترهاي الستيك به گونهوها شكل هندسي، آج به اي طراحي و شوند كه كمترين مقاومت را در برابر غلتش داشته باشند

.درصد كاهش خواهد يافت8تا2اين ترتيب مصرف سوخت به طور متوسط 

RBS بازيابي انرژي ترمز (Regenerative Braking System)

و در نتيجه كاهش انرژي جنبشي آن مي به. شود فرآيند ترمزگيري، سبب كاهش سرعت خودرو اين انرژي جنبشي كاهش يافته
و چرخ. شود صورت ديگري از انرژي تبديل مي ها تلف در خودروهاي معمول اين انرژي به صورت انرژي گرمايي در مجموعه ترمز

مي از اين انرژي بهRBSشود اما در سيستم مي معموالً اين انرژي گرماييRBSسيستم. شود صورت مستقيم يا غيرمستقيم استفاده
و ساير لوازم مصرف كننده انرژي الكتريكي استفاده  را به انرژي الكتريكي تبديل كرده كه از آن در سيستم تهويه مطبوع، پخش صوت

مي. شود مي تا اين فناوري بكا10تواند در برخي از انواع اين سيستم، انرژي ترمزي به صورت.هددرصد از مصرف سوخت خودرو
و استفاده مي .شود هيدروليكي تبديل

و بيشتر6سيستم +6 دنده Speed

مي. هاي ديگري به سيستم جعبه دنده اضافه شده است، دنده)يا بيشتر(دنده6در خودورهاي  شود تا فاصله نسبت اين عمل باعث
و خودرو بتواند شتاب بيشتري بگيرد هاي دنده تبديل مي. هاي مختلف كمتر شده از5تا3تواند به طور متوسط اين سيستم درصد

. مصرف سوخت بكاهد

]198-196[،]192[،]190[،]141[:منبع



7-2جدول
منتخب خودروهاي سالEPA1برترين سوخت، مصرف زمينه 2010در

خودرورديف سازندهنام استفادهكارخانه مورد موتورفناوري حجم
(CC)

آرايش و تعداد
سيلندر

اكتان عدد حداقل
نياز مورد

سوخت مصرف
برصدكيلومتر( گشتاور)ليتر و توان

شهرجاده

1Prius HybridToyota
Hybrid, VVT,

CVT, RGB
1،800in-line 4919/46/473 kW , 98 HP @ 5,200 rpm;

143 N.m , 105 lb.f @ 4,000 rpm

2Fusion HybridFord
Hybrid, VVT,

CVT, RGB
2،500in-line 4916/68/5117 kW , 156 HP @ 6,000 rpm;

185 N.m , 136 lb.f @ 2,250 rpm

3Civic HybridHonda
Hybrid, VVT,

CVT, RGB
1،300in-line 4919/52/582 kW , 110 HP @ 6,000 rpm;

167 N.m , 123 lb.f @ 1,000 rpm

4Insight HybridHonda
Hybrid, VVT,

CVT, RGB
1،300in-line 4919/55/573 kW , 98 HP @ 5,800 rpm;

167 N.m , 123 lb.f @ 1,000 rpm

5HS250h HybridLexus
Hybrid, VVT,

CVT, RGB
2،400in-line 4919/67/6110 kW , 147 HP @ 6,000 rpm;

188 N.m , 138 lb.f @ 4,400 rpm

6Altima HybridNissan
Hybrid, VVT,

CVT, RGB
2،500in-line 4912/78/6118 kW , 158 HP @ 5,200 rpm;

220 N.m , 162 lb.f @ 2,800 rpm

7Escape HybridFord
Hybrid, CVT,

RGB
2،500in-line 4916/79/6132 kW , 177 HP @ 6,000 rpm;

185 N.m , 136 lb.f @ 5,500 rpm

8Tribute HybridMazda
Hybrid, VVT,

CVT, RGB
2،500in-line 4916/79/6114 kW , 153 HP @ 6,000 rpm;

185 N.m , 136 lb.f @ 4,500 rpm

9Mariner HybridMercury
Hybrid, VVT,

CVT, RGB
2،500in-line 4916/79/6116 kW , 155 HP @ 6,000 rpm;

185 N.m , 136 lb.f @ 4,500 rpm

10Foretwo CabrioletSmart
VVT, Engine
Downsizing

1،000in-line 3917/51/753 kW , 70 HP @ 5,800 rpm;
93 N.m , 68 lb.f @ 4,000 rpm

]191[:منبع

1- US Environmental Protection Agency



و سيكل سيكل-3-7  هاي مورد استفاده در ايران هاي رانندگي در دنيا

و براي اندازه و توليد آاليندگي موتورهاي احتراق داخلي، نياز به تعريف دقيق فرآيند كاري خودرو گيري دقيق مصرف سوخت
هاي هر يك بر مبناي نيازهاي موجود، هاي مختلفي پيشنهاد شده است كه ويژگي براي انجام اين كار سيكل. باشد موتور مي

و شرايط محلي تعيين شده است مي در اين بخش سيكل. نوع خودرو . شود هاي استاندارد مهم مورد استفاده در دنيا معرفي
زمان بيان-اين الگو با استفاده از يك جدول يا نمودار سرعت. سيكل رانندگي يك الگوي رانندگي استاندارد شده است

ميهاي رانند خودروها بر اساس سيكلو مصرف سوخت تدوين استانداردهاي آاليندگي. شود مي چندين سيكل.شود گي انجام
و يا خارج شهر استاندارد در كشورهاي مختلف تدوين شده كه نمايانگر حالت هاي مختلف حركت خودرو در سطح شهر

و پديده سيكل رانندگي بيانگر. باشد مي و همچنين فرهنگ رانندگي در يك شهر بوده و حركتي  هايي نظير شرايط ترافيكي

.نيز بر آن مؤثر است قواي محركه خودروها
و هاي مورد استفاده در كشور آمريكا، اتحاديه اروپا المللي، سيكل هاي بين هاي معرفي شده به چهار گروه عمده سيكل سيكل

.بندي شده است ژاپن تقسيم

 المللي هاي بين سيكل-1-3-7

كه مربوط بـه موتورهـاي(WHTC2) جهاني گذراي هماهنگو سيكل(WHSC1) پايدار هماهنگ جهاني در اين بخش سيكل
مي سنگين مي اين دو تست دينامومتري موتور براي پوشش شـرايط معمـول راننـدگي در اروپـا،.گيرد باشند مورد بررسي قرار

ــه شــده اســت  و اســتراليا ارائ ــا، ژاپــن ــيكل.آمريك ــروه توســط مــذكور دو س 3گ
UNECE GRPEفنــي مقــرراتدر 

مي براي آاليندهWHDC4هاي تأييديه مقرراتاين. ارائه گرديده است]2622[4 شماره .دهد هاي خروجي از موتور را ارائه

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 زير ارائه شده پارامترهاي اين سيكل. كند از حالت گرم شروع به كار ميWHSCجهاني پايدار هماهنگ سيكل
.است

7-3-1-1جدول
WHSC المللي موتورهاي سنگين در حالت پايدار بين سيكل

)ثانيه(طول دوره ضريب وزني)درصد(بار)درصد( دور موتور مد
-24/0- چرخش موتور بدون بار0

1002÷17/0210 

255 100 02/050 

3552510/0250 

455 70 03/075 

535100 02/050
625 25 08/0200 

7457003/075
845 25 06/0150 

9555005/0125 

10 75 100 02/050 

11 355008/0200 

12 35 25 10/0250 

13 002÷17/0210 

 11،895 جمع



و سرعت موتور در مقادير نرمال گشتاور

WHT

و همچنين و سنگين  وسايل نقليه سبك

3 ياA10ل
CVSو يا ADRدر سوئد 27

اين سيكل همانند سيكل مسير.ه شود
5/31و سرعت متوسط بر ساعتكيلومتر

�- Federal Test Procedure
� -Urban Dynamometer Driving Sch
� -Constant Volume Sampler

(World Harmonized Transient Cycle

و گرم را داراستWHTCجهاني م.هر دو حالت شروع سرد
.نشان داده شده است7-1 صورت نمودار

7-1نمودار
C المللي موتورهاي سنگين در حالت گذرا سيكل بين

 مورد استفاده در كشور آمريكا

براي وس متعددي هاي سيكل به شرايط مختلف رانندگي،
.شود پركاربردترين آنها اشاره مي دارد كه به برخي از

 سبك وسايل نقليه

FTP 72

2الً سيكل
UDDSياLA-4 اين سيكل مشابه سيكل. نامندمي
براي وسايل نقليه سنگين اشتباهUDDS سيكل نبايد با برنامه

كي2/91بيشينه سرعت. باشدكيلومتر همراه با توقف مكرر مي
.

hedule

2-1-3-7-(WHTC)

جگذراي هماهنگ سيكل
به صوWHTCطول تست

هاي مو سيكل-2-3-7

با توجه در كشور آمريكا
موتورهاي سنگين وجود دا

هاي سيكل-1-2-3-7

1-1-2-3-7-Cycle

1سيكل
FTP-72ًرا معموال
اين سيك. در استراليا است

كيلو07/12شهري شامل
.باشدمي بر ساعتكيلومتر



7-2نمودار
 وسايل نقليه سبك در آمريكابرايFTP-72 سيكل

2-1-2-3-7-CycleFTP 75

1دو آزمون تحتبايد خودروها همچنين 2000پس از سال
SFTPهاي سـيكل ها براي نشان دادن كاستي اين آزمون. قرار گيرند 

FTP .و استفاده از تهويه مطبوع طراحي شده است، پر تحركگي با سرعت باالرانند در مورد75
و مشابه مرحله اول 505با افزودن مرحله سوم به طولFTP-72از سيكلFTP-75سيكل با تغيير نحوه شروعFTP-72ثانيه

مي10مرحله سوم. به كار از حالت سرد به گرم بدست آمده است FTP-75شود بنابر اين سيكل دقيقه بعد از توقف موتور آغاز

:باشد شامل بخش هاي زير مي
 سردمرحله شروع.1
 مرحله گذرا.2
 مرحله شروع گرم.3

:پارامترهاي اساسي سيكل عبارتند از
 ومتر كيل77/17: مسافت طي شده•
 ثانيه 1874:مدت زمان•
 كيلومتر بر ساعت1/34:سرعت متوسط•

1 - Supplemental Federal Test Procedures



7-3نمودار
 وسايل نقليه سبك در آمريكابرايFTP-75سيكل

3-1-2-3-7-CycleSFTP- US06

-SFTPسيكل US06هاي سيكل كاستي براي نشان دادنFTP-75يا رويه/و، پر تحركرانندگي با سرعت باال در مورد
و رويه رانندگي پس از شروع، توسعه يافته است و خيزهاي سريع سرعت اين سيكل داراي مسير. رانندگي با شتاب باال، افت

و مدت زمان 2/129كيلومتر بر ساعت، بيشينه سرعت9/77كيلومتر، سرعت متوسط8/12 ثانيه 596كيلومتر بر ساعت
.باشد مي

7-4نمودار
-SFTPسيكل US06وسايل نقليه سبك در آمريكابراي 



4-1-2-3-7-EPA New York City Cycle (NYCC)

هاي رانندگي در سرعت نمايانگرسيكل. خودروهاي سبك ايجاد شده است دينامومترشاسي آزمون برايEPA-NYCC1سيكل
مي كم همراه با توقف . باشد هاي مكرر در شهر

7-5نمودار
-EPA آزمون شاسي دينامومتر سيكل NYCCوسايل نقليه سبك در آمريكابراي 

5-1-2-3-7-)HWFET(EPA Highway Fuel Economy Cycle

2 سيكل
HWFETبدينامومتر شاسي آزمون USوسيلههاست كه EPA

گيري مصرف سوخت وسايل نقليه سبك براي اندازه3
.است توسعه يافته

7-6نمودار
 وسايل نقليه سبك در آمريكابرايHWFETEPA آزمون شاسي دينامومتر سيكل

�- New York City Cycle
� - Highway Fuel Economy Cycle
3 -US Environmental Protection Agency



)موتوريدينامومتر(موتورهاي سنگين-2-2-3-7

1-2-2-3-7-Heavy-Duty FTP Transient Cycle

مي سنگينFTPسيكل گذراي .استدر آمريكا رايج اي سنگين آاليندگي موتورهاي جاده سنجشبراي باشد كه آزمون موتور
و كاميون آزمون گذرا به منظور در نظر گرفتن تنوع اتوبوس در ها در شهرهاي آمريكا ها و اطراف شهرها شامل ترافيك داخل

و بزرگراه جاده 1دينامومتر شاسي اين آزمون بر مبناي سيكل رانندگي. ها، توسعه يافته است ها UDDSسيكل شامل. باشد مي
بن موتورگردانيهاي بخش و همهم است كهACياDCابراين مستلزم دينامومتر الكتريكي است و به قادر به جذب ذخيره قادر

.توان باشد
: اين سيكل شامل چهار مرحله است

2مرحله اول يا NYNFو توقف .هاي متوالي است نوعاً مربوط به ترافيك شهري سبك با شروع
3مرحله دوم يا LANFهاي كم است سنگين با توقفنوعاً مربوط به ترافيك شهري.
4مرحله سوم يا LAFYآنجلس است شبيه ترافيك سنگين بزرگراهي در لس.

.باشد مرحله چهارم تكرار اولين مرحله مي
مي سيكل دو و تكرار دوم با شروع گرم بعد از توقف بار انجام مي 1200شود .گيرد ثانيه در تكميل اولين سيكل صورت

7-7نمودار
FTP دينامومتري موتور آزمون سيكل Transientموتورهاي سنگين در آمريكابراي 

�- Urban Dynamometer Driving Schedule
2 -New York Non Freeway
3 - Los Angeles Non Freeway
� - Los Angeles Freeway



2-2-2-3-7-Constant-Speed Variable-Load Cycle (CSVL)

US تست حالت گذرايي است كه به وسيلهCSVLسيكل EPAسيكل شامل تست. براي موتورهاي دور ثابت ايجاد شده است
مي 1200دينامومتري براي حدود مدت زمان  و گشتاور در طول تست. باشد ثانيه در شكل زير نشان داده شدهCSVLسرعت

.است
7-8نمودار

 موتورهاي سنگين در آمريكابرايCSVL سيكل آزمون دينامومتري موتور

)دينامومتر شاسي(سنگين نقليه وسايل-3-2-3-7

1-3-2-3-7-For Heavy Duty Vehicles(UDDS)Urban Dynamometer Driving Schedule

HD-UDDSاين آزمون نبايد با آزمون. براي خودروهاي سنگين استدينامومتر آزمون شاسي UDDSخودروهاي سبك
. اشتباه شود 

7-9نمودار
وسايل نقليه سنگين در آمريكابرايHD-UDDS آزمون شاسي دينامومتر سيكل

 



2-3-2-3-7-cycle(CBD)Central Business District

ميشاسي دينامومتر آزمونمراحلCBDسيكل كه نشانCBDسيكل. باشد براي وسايل نقليه سنگين دهنده الگوي رانندگي
. باشدو شتاب منفي مي متشكل از حاالت بي باري، شتاب مثبت، حركت يكنواخت پايهتكرار سيكل14شامل 

7-10نمودار
 وسايل نقليه سنگين در آمريكابرايCBD آزمون شاسي دينامومتر سيكل

3-3-2-3-7-City Suburban Heavy Vehicle Cycle & Route

CSC
وسدينامومتر شاسي آزمون يك1 CSHVC با عالمت اختصاري همچنينCSCسيكل. نقليه سنگين است ايلبراي

نيز2
CSHVRهمچنين به صورت آزموناين. شودمي شناخته

نيز وجود دارد كه در آن سرعت خودرو به جاي تابعي از زمان به3
. شود عنوان تابعي از مسافت پيموده شده داده مي

7-11نمودار
 وسايل نقليه سنگين در آمريكابرايCSHVC آزمون شاسي دينامومتر سيكل

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

وسدينامومتر شاسي آزموناين سيكل يك به ايلبراي مي خصوص اتوبوس نقليه سنگين، NYBusسيكل. باشد هاي شهري

مي واقعي مشاهده شده اتوبوسرانندگي نشان دهنده الگوهاي كوتاه آزموناين سيكل يك سيكل. باشد هاي شهر نيويورك
. است پايينو سرعت باال متوسطهاي مكرر، شتاب هايي چون توقف است كه داراي ويژگي

و لوس آنجلس همچنين قابل ذكر است كه سيكل كاليفرنيا نيز هاي مشابه براي الگوي رانندگي در منطقه منهتن نيويورك
.وجود دارد

7-12نمودار
 وسايل نقليه سنگين در آمريكابرايNYBus آزمون شاسي دينامومتر سيكل

5-3-2-3-7-cycleWVU 5-Peak

WVU آزمون شاسي دينامومتر سيكل 5-Peak)ياTruck Cycle(از. براي كاميون طراحي شده است قسمت5اين سيكل
يك شامل شتابكه هر قسمت تشكيل شده  و سپس و سپس كاهش كاركردگيري تا يك سرعت بيشينه حالت پايدار كوتاه

و20،25،30،35پنج سرعت بيشينه به ترتيب.باشدميبار سرعت تا حالت بي .مايل بر ساعت است40،
WVU"يك مدل اصالح شده از اين سيكل كه به نام 5-Miles Route"مي در سيكل اصالح شده،. شود، وجود دارد شناخته

مي خودرو با بيشترين شتاب ممكن تا سرعت و سرعت. گيرد هاي حالت پايدار شتاب هاي حالت پايدار مسافت رانندگي، زمان
.در هر دو سيكل يكسان هستند

7-13نمودار
WVE آزمون شاسي دينامومتر سيكل 5-Peakهاي سنگين در آمريكا كاميونبراي 



 مورد استفاده در اتحاديه اروپاهاي سيكل-3-3-7

و همچنين در اتحاديه اروپا با توجه به شرايط مختلف رانندگي، سيكل و سنگين هاي متعددي براي وسايل نقليه سبك
.شود موتورهاي سنگين وجود دارد كه به برخي از پركاربردترين آنها اشاره مي

 وسايل نقليه سبك-1-3-3-7

ECEسيكل-1-1-3-3-7 15+EUDC / NEDC

ميدينامومتر شاسي بر رويECE+EUDC آزمون مي MVEG-Aكه به نام سيكل(اين سيكل. گيرد انجام ) شود نيز شناخته
ت مي ييد آاليندهأبراي كه بدون استECEشامل چهار بخش كامل سيكل. رود هاي خروجي وسايل نقليه سبك در اروپا به كار

آنو شودميوقفه تكرار  از. آيد ميEUDC بخشيك بعد از  آزمونساعت در دماي6، خودرو براي حداقل آزمونپيش
ميدرجه سانتيگراد30تا 20 و سپس. شود نگهداشته بي40براي شروع به كار كرده در سال. كندميبار كار ثانيه به صورت

بي2000 به، مدت زمان كاركرد و نمونهبار حذف شد؛ يعني موتور در ثانيه صفر شروع هاي خروجي گيري از آالينده كار كرده
به،از اين روش اصالح شده شروع به كار سرد. شود نيز همزمان آغاز مي NEDC عنوان همچنين

. شود نيز نام برده مي1

7-14نمودار
ECEآزمون شاسي دينامومتر سيكل  وسايل نقليه سبك در اروپابراي15

1-New European Driving Cycle



7-15نمودار
 وسايل نقليه سبك در اروپا برايEUDCآزمون شاسي دينامومتر سيكل

EUDC بخش
و براي محاسبه حالتECEپس از چهارمين سيكل1 . سرعت باال، اضافه شده استرانندگي با هاي پرتحرك

 پايينبا توان خودروهايبرايEUDCيك سيكل جايگزين. كيلومتر بر ساعت است 120برابرEUDCسيكل بيشينه سرعت
مي كيلومتر بر ساعت نيز تعريف شده است90بيشينه با سرعت .گردد كه در نمودار زير ارائه

7-16نمودار
 در اروپا با توان پايين سبك براي خودروهايEUDC آزمون شاسي دينامومتر سيكل

وECE،EUDCاي از پارامترهاي منتخب براي سيكل هاي جدول زير شامل خالصه ،NEDCمي باشد.

1 - Extra Urban Driving Cycle



7-3-3-1-1جدول
NEDCوECE،EUDCهاي پارامترهاي منتخب براي سيكل

ECEواحدمشخصه 15EUDCNEDC

Km052/4=013/1×4955/6007/11 مسافت
 S780=195×4400 1180 مدت زمان

بي(Km/h7/18 سرعت متوسط 6/626/33)باري با
 Km/h50 120 120 سرعت بيشينه

و-2-3-3-7  وسايل نقليه سنگين موتورها

ECEسيكل-1-2-3-3-7 R49

موتورهاي سنگينگيآاليند تأييد نوع آزموناين سيكل براي.موتور ديزل استمد13پايدار آزمونيك سيكلR49سيكل
EUROدر استاندارداي جاده IIسيكل 2000در سال. رود به كار ميR49توسط برنامه ESCآزمون. جايگزين شد R49بر

مي دورشرايط13روي دينامومتر موتور در  هر آالينده. گيردو بار انجام وات ساعت بر حسب گرم بر كيلومدهاي خروجي در
نشان زير در جدولR49و ضرايب وزني سيكل آزمونشرايط. استمد13نتيجه نهايي تست ميانگين وزني. شوند بيان مي

USهمانند شرايط سيكلR49 آزمونشرايط اجراي سيكل.اند داده شده 13-modeبه دليل. اند است اما ضرايب وزني متفاوت
.دماي گاز خروجي استباالي، سيكل اروپايي داراي ويژگي ميانگين)بار موتور زياد(8و6هايمدضريب وزني باال در 

7-3-3-2-1جدول
ECEهاي آزمون دينامومتري موتور سيكل R49وUS 13-modeموتورهاي سنگين در اروپا براي 

 دور مد
بار

)درصد(
يب وزنياضر

R49US

20/0÷25/03÷3- بي بار1
2

 بيشينه گشتاور دور

10 08/008/0
325 08/008/0
45008/008/0
575 08/008/0
6100 25/008/0
20/0÷25/03÷3- بي بار7
8

 توان نامي دور

100 10/008/0
975 02/008/0
10 2502/008/0
11 10 02/008/0
12 -02/008/0
20/0÷25/03÷3 بي بار 13



2-2-3-3-7-European Stationary Cycle (ESC)

به(ESC آزمونسيكل با) نيز معروف استOICA/ACEAكه ETCهاي آزمونهمراه
ELRو1

براي مجوز آاليندگي2
شد 2000موتورهاي ديزل سنگين در اروپا در سال   حالته پايدار است كه جايگزين13اين سيكل يك روش. معرفي

ميمددينامومتر در يك سري به وسيلهموتور. شود ميR-49تست در زمان معينمددر هر بايد موتور. شود هاي پايدار تست
در دور تغييرات تكميل به منظور تعيينو گشتاور± rpm50 بايد بين تعيين شده دور. ثانيه نخست كار كند20و بار موتور

هر آالينده. نگه داشته شود آزمون دوردر بيشينه گشتاور±2% بايد بين شده مي اندازهمدها در و در طول سيكل گيري شوند
مي اي از ضرايب وزني ميانگين با استفاده از مجموعه .شوند گيري

7-3-3-2-2جدول
ESCهايمدهاي آزمون دينامومتري موتور سيكل Testبراي موتورهاي ديزل سنگين در اروپا 

 طول دوره ضريب وزني)درصد( بار موتور دور مد
 دقيقه4 015 بي باري در دور پايين1

2A100 82دقيقه 

3B50 10 2دقيقه 

4B75 102دقيقه 

5A50 52دقيقه 

6A75 52دقيقه 

7A25 52دقيقه 

8B100 92دقيقه 

9B25 10 2دقيقه 

10 C100 82دقيقه 

11 C25 52دقيقه 

12 C75 52دقيقه 

13 C50 52دقيقه 

3-2-3-3-7-Braunschweig City Driving Cycle

مي هاي متوالي شبيه اين سيكل يك برنامه رانندگي گذرا است كه رانندگي اتوبوس شهري را با توقف سيكل بر روي. كند سازي
. گردد شاسي دينامومتر اجرا مي

1 -European Transient Cycle

2 -European Load Response



7-17نمودار
 هاي شهري در اروپا براي اتوبوسBraunschweigشاسي دينامومتر آزمون سيكل

 استفاده در كشور ژاپنهاي مورد سيكل-4-3-7

و همچنين در كشور ژاپن با توجه به شرايط مختلف رانندگي، سيكل و سنگين هاي متعددي براي وسايل نقليه سبك
.شود موتورهاي سنگين وجود دارد كه به برخي از پركاربردترين آنها اشاره مي

 سبك وسايل نقليه-1-4-3-7

Mode-10سيكل-1-1-4-3-7

مي 1983از ساللاين سيك رفت كه در حال حاضر با سيكل جديدتر براي مجوز آاليندگي وسايل نقليه سبك در ژاپن به كار
10-15 mode10سيكل. جايگزين شده است-modeمي شهري را شبيه شرايط رانندگي درون . كند سازي

7-18نمودار
 براي وسايل نقليه سبك در ژاپنMode-10سيكل



مي40دقيقه گرم كردن در سرعت15با كامل سيكل با كيلومتر بر ساعت آغاز ادامه سيكل فوقتكرار شش بار گردد كه
مي ها در پنج قسمت آخر اندازه آالينده. يابد مي .شوند گيري

15-10سيكل-2-1-4-3-7 Mode

و مصرف اين سيكل هم اكنون در ژاپن براي صدور تأييديه سوخت براي وسايل نقليه سبك استفاده هاي ميزان آاليندگي
بر ساعت كيلومتر70به آن با بيشترين سرعتmode-15ديگر با افزودن يك قسمتmode-10اين سيكل از سيكل. شود مي

بي60دقيقه گرم كردن در سرعت15سيكل شامل. بدست آمده است در5باري، كيلومتر بر ساعت، تست دقيقه گرم كردن
و يك قسمت60سرعت  دنبالmode-15و يك قسمتmode-10هاي تكرار قسمتسه بار كه باmode-15كيلومتر بر ساعت

مي ها در چهار قسمت انتهايي اندازه آالينده. باشدميشود، مي .وندش گيري

7-19 نمودار
15-10سيكل Modeبراي وسايل نقليه سبك در ژاپن 

JC08سيكل-3-1-4-3-7

وزن ناخالص(دينامومتر براي تست خودروهاي سبك شاسيJC08جديد يك سيكل 2005آيين نامه آاليندگي ژاپن در سال
مي) كيلوگرم 3500كمتر از  هاي اين سيكل شامل بازه. دهد معرفي كرد كه شرايط رانندگي در ترافيك سنگين شهر را نشان

و كاهش متناوب سرعت است بي و افزايش مي گيري اندازه. باري و شروع گرم انجام اين. شود ها دو بار در شرايط شروع سرد
مي تست براي اندازه و ديزلي به كار و تعيين ميزان مصرف سوخت براي خودروهاي بنزيني ازJC08سيكل. رود گيري آالينده

. به طور كامل مورد استفاده قرار گرفته است 2011اكتبر 



ه سبك در ژاپن

پايدارمدمرحله13اين تست شامل.د
و بر حسب گرم بر كيلوواتگيري شده

و كم هايي چون ميانگين ويژگي بار موتور
و بنزيني . وجود داردLPG/ موتورهاي ديزل

.ت

 در ژاپن
ضريب وزني

2÷410/0
037/0
027/0

2÷410/0
029/0
064/0
041/0
032/0
077/0
055/0
049/0
037/0
142/0

7-20نمودار
براي وسايل نقليهJC08 شاسي دينامومتر سيكل آزمون

 سنگينوسايل نقليه

13-Mode

براي تست موتورهاي سنگين شدmode-6جايگزين سيكل قديمي
گ اي از ضرايب وزني ميانگينم سيكل با استفاده از مجموعه

ت و داراي ويژأت بر شرايط رانندگي سرعت پايين كيد دارد
و ضرايب وزني براي موت هايي در حالت تفاوت. است هاي تست
و بنزين به ترتيب در جدول سيكل هاي زير آمده است هاي ديزل

7-3-4-2-2-1جدول
13سيكل Modeد براي موتورهاي سنگين ديزل

)درصد(بار)ناميدوردرصد(دورمد
-بي بار1

24020
34040

-باربي4

56020
66040

78040

88060

96060

16080
16095
128080
13605

و-2-4-3-7 وموتورها

eسيكل-1-2-4-3-7

جايگزيدر ژاپن اين سيكل
ها در تمام آالينده. شود مي

تست. شوند ساعت بيان مي
دماي كم خروجي اگزوز اس
پارامترهاي تست براي سيك

م

2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3



7-3-4-2-2-2جدول
13سيكل Modeبنزينبراي موتورهاي سنگين/LPGدر ژاپن 

ضريب وزني)درصد(بار)ناميدوردرصد(دورمد
314/0÷2-بي بار1
24040036/0
34060039/0
314/0÷2-بي بار4
56020088/0
66040117/0
78040058/0
88060028/0
96060066/0
106080034/0
116095028/0
124020096/0
1340*20*096/0

باريشتاب منفي تا حالت بي*

JE05سيكل-2-2-4-3-7

را براي) شود نيز ناميده ميED12اين تست(JE05سيكل تست جديد آاليندگي 2005استاندارد آاليندگي ژاپن در سال
در. كيلوگرم معرفي كرد 3500خودروهاي سنگين با وزن ناخالص بيش از  اين سيكل يك تست گذرا بر اساس شرايط رانندگي

و هم بنزيني كاربرد داردتوكيو است كه هم براي خو .دروهاي ديزل

7-21نمودار
 براي خودروهاي سنگين در ژاپنJE05سيكل آزمون

]187[:منبع



 هاي رانندگي در ايران سيكل-5-3-7

 سيكل رانندگي خودروهاي سبك-1-5-3-7

 اسـتاندارد،1384سـال از از آنجـايي كـه1.باشـدميهاي رانندگي در اروپا سيكل رانندگي استفاده شده در ايران همان سيكل
ECER شده است سيكل مورد نظر2يورو خودروها 15+EUDCياNEDCباشد كه در نمودار زير نشان داده شده است مي.

7-22نمودار
ECERرانندگي سيكل 15+EUDC

 شاسـي درجه سانتيگراد روي30تا20سيكل آزمون شهري است كه در آزمايشگاه در دماي محيط7-22قسمت اول نمودار
مي دينامومتر و يك سري از اين سيكل شامل. شود با شروع سرد انجام مراحل افزايش سرعت، سـرعت ثابـت، كـاهش سـرعت
مي حالت بي و مسـافت19يلومتر بر ساعت، سرعت متوسطك50در اين سيكل بيشينه سرعت،. باشد باري كيلومتر بـر سـاعت

.كيلومتر است4مورد نظر 
در ايـن سـيكل. شـود شهري است كه بالفاصله پس از سيكل آزمون شـهري اجـرا مـي قسمت دوم نمودار، سيكل آزمون برون

و مسافت مورد63كيلومتر بر ساعت، سرعت متوسط 120بيشينه سرعت،  .كيلومتر است7نظر كيلومتر بر ساعت

.اند ارائه شده7-6-3استانداردهاي يورو در بخش-1



كهمي2 استاندارد يورو آن2باشد  سيكل

بر اساس اين. شود شده است استفاده مي
استفادهESCل از چرخه حالت پاياي

. شود

 سنگين
)دقيقه(مدت زمان حالت

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

 رانندگي موتورسيكلت

تكرار سيكل نمودار زير يعني سيكل استاندابار6 موتورسيكلت
و نمونه .شود برداري بعد از اين دو سيكل انجام ميباشد

7-23نمودار
ECEسيكل رانندگي 15

كيلومتر بر ساعت
كيلومتر بر ساعت

 آزمون موتور خودروهاي سنگين

ش 6764 سيكل آزموني كه در استاندارد خودروهاي سنگين از ارائه
و هيدروكربن هاي كل در موتورهاي ديزلي مونوكسيدكربن

ش13دينامومتر، چرخه موتور بر رويد حالتي زير بايد دنبال

7-3-5-3جدول
موتور ديزل خودروهاي سنESCالگوي آزمون

ضريب توزيندرصد باردور موتور
15/0-آرام
A10008/0
B5010/0
B7510/0
A5005/0
A7505/0
A2505/0
B10009/0
B2510/0
C10008/0
C2505/0
C7505/0
C5005/0

سيكل رانن-2-5-3-7

سيكل رانندگي موتورسيك
باشمي در حالت كامالً گرم

كي7/18: سرعت متوسط
كيلوم50: سرعت بيشينه

الگوي آزمو-3-5-3-7

براي آزمون موتور خودروه
گيري براي اندازه استاندارد

كه مي در طي كاركرد شود

شماره حالت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



بي هيدروكربن و دودETCمتان در موتورهاي ديـزل در آزمـون هاي گيـري انـدازهELRدر آزمـونهو همچنـين ذرات جامـد
.شوند مي

يك چرخه گذرا براي شرايط كاركرد يك موتور گرم شده است كه بسيار نزديك به الگوهاي رانندگي خاص جـادهETCآزمون
و اتوبوس در موتورهاي سنگين كاميون مي ها 1.باشد ها

مي هاي بارگذاري اي از گام اي شامل زنجيره چرخهELRآزمون ازELRآزمـون. شـود است كه در دورهاي ثابت موتور اعمال
با باري بين4تشكيل شده كه به دنبال آن چرخه)3چرخه(Cو)2چرخه(B،)1چرخه(Aه مرحله بار در سه دور موتورس

و 10 مي 100درصد .شود درصد بار كامل اجرا

7-24نمودار
موتورهاي ديزلهبراي اندازه گيري ميزان دودELRآزمون

 

بر معيار مصرف نقطـه سـيكل13در(BSFC2)مبناي ميانگين وزني مصرف سوخت ويژه ترمزيسوخت موتورهاي ديزل نيز

 هـاي هـاي كشـور جهـت انجـام آزمـون گرديده است كه تا زمـان تجهيـز آزمايشـگاه تعريف 6764 آزمون مذكور در استاندارد

ECE R49ميانگين مقادير ،BSFCو گشتاور بيشينه بدست آمده از آزمون عملكرد بهدر دو نقطه توان عنوان شـاخص موتور

و مالك عمل در ارزيابي سوخت قرار مي .گيرد مصرف سوخت موتور مورد استفاده

پ استاندارد ملي شماره درETCموتور آزمون بندي دينامومتر زمان-1 .ارائه شده است 6764پيوست
2- Brake Specific Fuel Consumption )ميزان سوخت مصرفي به ازاي واحد توان توليد شده در مدت يك ساعت(



و استانداردهاي مصرف سوخت-4-7  ضوابط

و بازه-1-4-7  بندي مصرف سوخت خودروهاي بنزيني معيار

و مصرف تعيين معيار- بنزيني خودروهاي"با عنوان 4241-2بر اساس استاندارد ملي شماره دستورالعمل برچسب سوخت
و بازه بندي مصرف سوخت خودروهاي بنزيني"انرژي و بازه بندي7-4-1-1داخل در جدول ساختمعيار و همچنين معيار

مي7-4-1-2مصرف سوخت خودروهاي بنزيني وارداتي در جدول .گردد ارائه
، اعداد معيار مصرف سوخت خودروهاي بنزيني ساخت 4241-2الزم به ذكر است بر اساس اصالحيه شماره يك استاندارد ملي

و خودروهاي وارداتي مربوط به سال .تمديد گرديد 1389تا پايان سال 1388داخل

7-4-1-1جدول
و بازه  داخل ساختبندي مصرف سوخت خودروهاي بنزيني معيار

 طبقه
محدوده حجم جابجايي موتور

[cc]خودرو

تا1/1/86معيار براي
29/12/86

تا1/1/87معيار براي
29/12/87

تا1/1/88معيار براي
29/12/89

11000v≤4/53/58/4
21100<v≤1000 8/56/51/5
31300<v≤1100 2/61/65/5
41400<v≤1300 7/65/69/5
51500<v≤1400 8/66/66
61600<v≤1500 1/773/6
71800<v≤1600 7/76/79/6
82000<v≤1800 5/83/85/7
92200<v≤2000 3/91/93/8
102400<v≤2200 4/92/94/8
113000<v≤2400 3/10101/9

در-يادآوري و براي 100مقادير مصرف سوخت ذكر شده در جدول فوق برحسب ليتر و بر اساس سيكل تركيبي بوده كيلومتر
. باشند برچسب ميDشاخص 



7-4-1-2جدول
و بازه بندي مصرف سوخت خودروهاي بنزيني وارداتيمعيار

 طبقه
محدوده حجم جابجايي موتور

[cc]خودرو

تا1/1/86معيار براي
29/12/86

تا1/1/87معيار براي
29/12/87

تا1/1/88معيار براي
29/12/89

11000v≤8/44/42/4
21100<v≤1000 1/56/45/4
31300<v≤1100 5/53/59/4
41400<v≤1300 9/55/54/5
51500<v≤1400 68/55/5
61600<v≤1500 3/61/69/5
71800<v≤1600 9/66/65/6
82000<v≤1800 5/72/79/6
92200<v≤2000 3/86/77
102400<v≤2200 4/884/7
113000<v≤2400 1/95/81/8

در-الف و بـراي 100مقادير مصرف سوخت ذكر شده در جدول فوق برحسب ليتر و بر اساس سـيكل تركيبـي بـوده كيلومتر
. باشند برچسب ميDشاخص 

مي7-4-1-2و7-4-1-1و خودروهاي ون به اعداد جداولN1براي خودروهاي گروه-ب . گردد، پنج درصد اضافه
مي7-4-1-2و7-4-1-1 يك به اعداد جداولبراي خودروهاي با دنده اتومات-ج . گردد، پنج درصد اضافه
مي7-4-1-2و7-4-1-1براي خودروهاي دو ديفرانسيل به اعداد جداول-د . گردد، پنج درصد اضافه
مي7-4-1-2و7-4-1-1به اعداد جداولM2براي خودروهاي گروه-ه .گردد، بيست درصد اضافه
كه-و هبراي خودروهايي و د درمي همزمان مشمول دو، سه يا چهار بند از بندهاي ب، ج، باشند، مجموع درصدهاي افزايش

مي7-4-1-2و7-4-1-1اعداد جداول  و به معيار خودرو اضافه . گردد، ضرب شده
به اين. شود برچسب مصرف انرژي خودروها براساس معيار مصرف سوخت خودروهاي هر طبقه براي هر مدل خودرو تدوين مي

مي)Dگروه(هاي مصرف سوخت به عنوان شاخص گروه مياني بندي گروه ترتيب كه مقادير اين معيار در رده . گيرد قرار
مي محدوده گروه مي)GتاA(هاي هر بازه با يكي از شاخص. گردد هاي ديگر طبق جدول زير تعيين . شود مشخص

7-4-1-3جدول
 در برچسب مورد استفادهي بنزينيبندي مصرف سوخت خودروها هاي مربوط به بازه محدوده گروه

شاخصمحدوده
Aمصرف سوخت خودرو≥)معيار%20(معيار منهاي

B)معيار%20(معيار منهاي>مصرف سوخت خودرو≥)معيار%10(معيار منهاي
C)معيار%10(معيار منهاي>مصرف سوخت خودرو≥)معيار%5(معيار منهاي

ب D)معيار%5(معيار منهاي>مصرف سوخت خودرو≥)معيار%5(عالوههمعيار
E)معيار%5(عالوهبهمعيار>مصرف سوخت خودرو≥)معيار%10(عالوهبهمعيار
F)معيار%10(عالوهبهمعيار>مصرف سوخت خودرو≥)معيار%20(عالوهبهمعيار
G)معيار%20(عالوهبهمعيار>مصرف سوخت خودرو≥)معيار%25(عالوهبهمعيار



و-2-4-7 و نيمه سنگين توليد داخل مقادير مصوب معيار مصرف سوخت موتورهاي ديزلي خودروهاي سنگين

و كشاورزي در هر كالس و ماشين آالت راهسازي، ساختماني، معدني  وارداتي

و معيار مقادير مصوب-1-2-4-7 و نيمه سنگين توليد داخل مصرف سوخت موتورهاي ديزلي خودروهاي سنگين

 هر كالس وارداتي در

راهسازي، آالت ماشينو سنگين نيمهو خودروهاي سنگين ديزلي موتورهاي"با عنوان 8361بر اساس استاندارد ملي شماره
و مصرف معيار تعيين-كشاورزيو معدني ساختماني، و تصميمات اتخاذ شده در كميته"انرژي برچسب دستورالعمل سوخت

و نيمه اصلي تدوين معيار مصرف سوخت، كالس و ماشين آالت هاي مختلف موتورهاي ديزلي خودروهاي سنگين سنگين
و نيمه7-4-2-1-1راهسازي به شرح جدول  وو معيارهاي مصرف سوخت مربوط به خودروهاي سنگين سنگين توليد داخل

.باشدمي7-4-2-1-3و7-4-2-1-2ولاوارداتي به شرح جد
موتورهاي توليد معيار مصرف سوخت مقادير مصوب، 8361الزم به ذكر است بر اساس اصالحيه شماره يك استاندارد ملي

و و نيمه سنگين)معيار دوره دوم( وارداتي داخل .تمديد گرديد 1389تا پايان سال خودروهاي سنگين

7-4-2-1-1جدول
و نيمه) طبقات(هاي كالس و ماشين آالت راهسازي، مختلف موتورهاي ديزل خودروهاي سنگين سنگين

و كشاورزي  ساختماني، معدني

DEC كالس 1DEC 2DEC 3DEC 4DEC 5

محدوده حجم جابجايي
[liter]موتور

4<v≤26<v≤48<v≤612<v≤816<v≤12

مي)V(در جدول فوق منظور از حجم جابجايي موتور . باشد، مجموع حجم هاي جابجايي در كل سيلندرهاي موتور

7-4-2-1-2جدول
و نيمه هاي سنگين توليد داخل در كالس مقادير مصوب براي معيارهاي مصرف سوخت موتور خودروهاي سنگين

)1389از سال(و دوره دوم) 29/12/1388تا 1/1/1385(مختلف در دوره اول 
DECكالس 1DEC 2DEC 3DEC 4DEC 5

 209 8/217 3/223 1/232 2/244معيار دوره اول

 182 189 195 203 213معيار دوره دوم

7-4-2-1-3جدول
و نيمه هاي سنگين وارداتي در كالس مقادير مصوب براي معيارهاي مصرف سوخت موتور خودروهاي سنگين

)1388از سال(و دوره دوم) 30/12/1387تا 1/1/1385(مختلف در دوره اول 
DECكالس 1DEC 2DEC 3DEC 4DEC 5

 190 198 203 211 222معيار دوره اول

 182 189 195 203 213معيار دوره دوم

مي– يادآوري .باشد تمامي مقادير مذكور در جداول فوق بر حسب گرم بر كيلووات ساعت



و ساختماني، مصرف سوخت موتورهاي ديزلي ماشين آالت راهسازي، معيار مقادير مصوب-2-2-4-7 معدني

 كشاورزي در هر كالس

راهسازي، آالت ماشينو سنگين نيمهو خودروهاي سنگين ديزلي موتورهاي"با عنوان 8361بر اساس استاندارد ملي شماره
و مصرف معيار تعيين-كشاورزيو معدني ساختماني، و تصميمات اتخاذ شده در كميته"انرژي برچسب دستورالعمل سوخت

و ساختماني، اصلي تدوين معيار مصرف سوخت، معيارهاي مربوط به ماشين آالت راهسازي، و كشاورزي توليد داخل معدني
.باشدمي7-4-2-2-2و7-4-2-2-1وارداتي به شرح جدول 

، مقادير مصوب معيار مصرف سوخت موتورهاي توليد 8361الزم به ذكر است بر اساس اصالحيه شماره يك استاندارد ملي
و وارداتي و كشاورزيداخل .تمديد گرديد 1389تا پايان سال ماشين آالت راهسازي، ساختماني، معدني

7-4-2-2-1جدول
و كشاورزي توليد ساختماني، مقادير مصوب براي معيارهاي مصرف سوخت موتور ماشين آالت راهسازي، معدني

از كالسداخل در   10/5/1386هاي مختلف
DECكالس 1DEC 2DEC 3DEC 4DEC 5

 4/224 231 7/238 6/248 13897/260معيار تا پايان سال

7-4-2-2-2جدول
و كشاورزي وارداتي ساختماني، مقادير مصوب براي معيارهاي مصرف سوخت موتور ماشين آالت راهسازي، معدني

از در كالس  10/5/1386هاي مختلف
DECكالس 1DEC 2DEC 3DEC 4DEC 5

 204 210 217 226 1389237معيار تا پايان سال

مي- يادآوري .باشد تمامي مقادير مذكور در جدول فوق بر حسب گرم بر كيلووات ساعت

كه. شود برچسب انرژي موتورها براساس معيار مصرف سوخت موتورهاي هر كالس براي هر مدل موتور تهيه مي به اين ترتيب
مي)Cگروه(هاي مصرف سوخت به عنوان شاخص گروه مياني بندي گروه مقادير اين معيار در رده محدوده. گيرد قرار

مي گروه ب. گردد هاي ديگر طبق جدول زير تعيين مي)EتاA(هاي ازه با يكي از شاخصهر . شود مشخص

7-4-2-2-3جدول
 بندي مصرف سوخت موتورهاي ديزلي مورد استفاده در برچسب هاي مربوط به بازه محدوده گروه

شاخصمحدوده
Aمصرف سوخت موتور≥)معيار%6(معيار منهاي

B)معيار%6(معيار منهاي>مصرف سوخت موتور≥)معيار%2(معيار منهاي
ب C)معيار%2(معيار منهاي>مصرف سوخت موتور≥)معيار%2(عالوههمعيار
ب D)معيار%2(معيار منهاي>مصرف سوخت موتور≥)معيار%6(عالوههمعيار
ب ب>مصرف سوخت موتور≥)معيار%10(عالوههمعيار E)معيار%6(عالوههمعيار



ها مقادير مصوب معيار مصرف سوخت موتورسيكلت-3-4-7

و دستورالعمل برچسب انرژي-ها موتورسيكلت"با عنوان 6626-2بر اساس استاندارد ملي شماره "تعيين معيار مصرف سوخت
و7-4-3-1ها بر اساس جدولو تصميمات اتخاذ شده در كميته اصلي تدوين معيار مصرف سوخت، طبقه بندي موتورسيكلت

،7-4-3-8تا7-4-3-3معيارهاي مصرف سوخت آنها به شرح جداولو2-3-4-7
.تجديد نظرشده است 30/2/1388اين استاندارد براي دومين بار در تاريخ.باشد مي

و با(بر مبناي قوانين امنيتي طبقه بندي موتورسيكلت هاي موضوع اين استاندارد براساس حجم موتور تردد موتورسيكلت
مي7-4-3-1مطابق جدول) سي سي مجاز نمي باشد 250حجم موتور بيش از  . گيرد انجام

7-4-3-1جدول
ها هاي مختلف موتورسيكلت معرفي كالس

سي(1حجم موتورV رديف )سي

170 ≤V

2110 ≤V<70 
3125 ≤V<110 
4150 ≤V<125 
5200 ≤V<150 
6250 ≤V<200 

مي7-4-3-2مطابق تعاريف موجود در جدول نيز تعيين نوع موتورسيكلت . گيرد انجام

7-4-3-2جدول
ها روش تعيين نوع موتورسيكلت

 شرحنوع موتورسيكلت رديف

گازي دو چرخ موتور1
اي با حجمو مجهز به قواي محركه احتراق داخلي جرقه بر ساعتكيلومتر45خودرويي دو چرخ با حداكثر سرعت

سيسي50موتوري كمتر از

موتور گازي سه چرخ2
با جرقهو مجهز به قواي محركه احتراق داخلي بر ساعتكيلومتر45خودرويي سه چرخ با حداكثر سرعت اي

و يا هر نوع موتور احتراق داخلي ديگرسي50حجم موتور   وات يلوك4با حداكثر توان سي

موتورسيكلت دو چرخ3
اي با حجمو مجهز به قواي محركه احتراق داخلي جرقه بر ساعتكيلومتر45خودرويي دو چرخ با حداقل سرعت

سيسي50موتوري بيش از

موتورسيكلت سه چرخ4
و حداقل سرعت و مجهز به قواي محركه بر ساعتكيلومتر45خودرويي سه چرخ با چيدمان متقارن چرخها

از احتراق داخلي جرقه سيسي50اي با حجم موتوري بيش

باشـد كـه مطـابق در اين جدول منظور از حجم موتور همان حجم جاروب شده بواسطه حركت پيستون از نقطه مرگ پايين تا نقطـه مـرگ بـاال مـي-1
: گردد فرمول زير محاسبه مي

: كه در آن
V:سي  حجم موتور بر حسب سي
D:قطر پيستون بر حسب ميليمتر 
S:كورس پيستون بر حسب ميليمتر 



در مقادير معيار مصرف سوخت موتورسيكلت ISIRIكيلومتر مطابق با استاندارد 100هاي هر كالس برحسب ليتر و براي6626
. آمده است ذيلكه در اجراي برچسب بايد مورد توجه قرار گيرد، در جداول 1389تا 1384هاي سال

مي رتبه نمونه-1يادآوري . گردند هاي خريداري شده در سالهاي قبل براساس بازه زماني سال مربوطه تعيين
مي 1388تا پايان 1386معيارهاي مصرف سوخت سال-2يادآوري و الزم االجرا . باشد تعميم داده شده

7-4-3-3جدول
)ليتر در صد كيلومتر(سيسي70هاي معيار مصرف سوخت موتورسيكلت

تاريخ اجرا
 كالس مصرف

01/01/8401/07/85
تا01/07/86

29/12/89
A50/130/110/1
B70/150/130/1
C90/160/140/1
D00/280/160/1
E20/290/170/1

7-4-3-4جدول
)ليتر در صد كيلومتر(سيسي 110هاي مصرف سوخت موتورسيكلت معيار

تاريخ اجرا
 كالس مصرف

01/01/8401/07/85
تا01/07/86

29/12/89
A0/280/160/1
B20/200/280/1
C40/220/290/1
D60/230/210/2
E80/250/220/2

7-4-3-5جدول
)ليتر در صد كيلومتر(سيسي 125هاي معيار مصرف سوخت موتورسيكلت

تاريخ اجرا
 كالس مصرف

01/01/8401/07/85
تا01/07/86

29/12/89
A20/200/280/1
B40/220/200/2
C60/240/210/2
D80/250/230/2
E00/370/240/2



7-4-3-6جدول
صد(سيسي 150هاي معيار مصرف سوخت موتورسيكلت )كيلومترليتر در

تاريخ اجرا
 كالس مصرف

01/01/8401/07/85
تا01/07/86

29/12/89
A30/210/290/1
B50/230/210/2
C70/250/220/2
D90/260/240/2
E20/380/250/2

7-4-3-7جدول
)ليتر در صد كيلومتر(سيسي 200هاي معيار مصرف سوخت موتورسيكلت

تاريخ اجرا
 كالس مصرف

01/01/8401/07/85
تا01/07/86

29/12/89
A60/240/220/2
B80/260/240/2
C00/370/250/2
D10/390/270/2
E30/300/380/2

7-4-3-8جدول
)ليتر در صد كيلومتر(سيسي 250هاي معيار مصرف سوخت موتورسيكلت

تاريخ اجرا
 كالس مصرف

01/01/8401/07/85
تا01/07/86

29/12/89
A80/260/240/2
B00/380/260/2
C20/390/270/2
D30/310/390/2
E60/320/300/3



و قطعات مشمول اجراي اجباري استاندارد در صنايع خودرو-استانداردهاي ايمني-5-7  عملكردي

7-5-1جدول
 1389عملكردي خودرو در ايران، سال-ايمني اجباري استانداردهاي

شماره استاندارد مليعنوان استانداردرديف

4243 تراز صدا- خودرو1

6742 سيستم ترمز وسايل نقليه- خودرو2

 3917 نيروي كنترل فرمان وسايل نقليه- خودرو3

ـ وسايل محدود كننده سرعت يا سيستم4 6484 هاي محدود كننده مشابه خودرو

6481 تجهيزات سرعت سنج- خودرو5

6482 وسيله هشدار دهنده شنيداري- خودرو6

6485 موتورياي براي خودروهاي تجهيزات ثبت جاده- خودرو7

6487 هدايت پذيري- خودرو8

6483 روش آزمون- توان موتور- خودرو9

6502 تداخل امواج الكترومغناطيسي10

و نشانگرها خبر دهنده,ها كنترلشناسايي- خودرو11 6493 ها

مه سيستم برفك- خودرو12 و 4159 زداي شيشه جلو زدا

و شيشه شوي برف پاك13 6697 كن

6497 هاي ديد عقب آينه- خودرو14

6670 ميدان ديد جلو- خودرو15

و عالمت دهنده-خودرو16 6479هاي نورينصب وسائل روشنايي

6494نماهاشب17

و نشانگرهاها، خبر دهندهشناسايي كنترل18 6651ها

6505هاي راهنماچراغ19

6495چراغ پالك عقب خودرو20

و يا المپچراغ21 و يا نور باال و ديگر منابع نوري مورد استفاده درهاي رشتههاي جلو داراي نور پايين اي
 موتوريهاي تاييد شده مربوط به وسايل نقليه چراغ

6672

6488هاي مه شكن جلوچراغ22

6504هاي مه شكن عقبچراغ23

6492چراغ دنده عقب24

709در وسايل نقليههاي ايمنيهاي شيشهويژگي25

و حفاظ زير شاسي عقب خودرو26 6480مخازن سوخت

4164)رفتار مكانيزم فرمان هنگام برخورد(حفاظت از راننده خودروي موتوري27

و نگه دارنده28 6503هاي آناستحكام صندلي

4017هاي كمربند ايمنيگاهتكيه29

779كمربند ايمني30



7-5-1ادامه جدول
شماره استاندارد مليعنوان استانداردرديف

6506 پشت سري31

6671 هاي جانبي حفاظت 32

6652 برخورد از روبرو 33

 4239 برخورد جانبي 34

و لوال- خودرو 35 6773 قفل

4160ها هاي اضطراري اتوبوس خروجي 36

6625 نحوه سوختن مواد داخلي 37

6741 حمل كاالي خطرناك 38

6491 موقعيت پالك عقب 39

6772 اتصاالت داخلي 40

و روش ويژگي- هاي بيروني كابين برجستگي 41 6622 گيري هاي اندازه ها

و روش كابين ويژگيهاي بيروني برجستگي 42 6624 هاي آزمون ها

6489 هاي شناسايي پالك 43

6486 حفاظ چرخ 44

6501 هاي ممانعت از پاشش سيستم 45

و روش ويژگي 46 1093 هاي آزمون الستيك اتومبيل سواري ها

و ابعاد خودروهاي 47 M16500جرم

و تريلر 48 و ابعاد خودروها 6499 جرم

و نيماتصاالت 49 و نقل جاده مكانيكي بين كاميون كشنده 3478 هاي تعويض پذيري اي ويژگي يدك در وسائل حمل

6490 هاي بكسل وسايل نقليه موتوري قالب 50

6623 هاي ضد سرقت دستگاه 51

]52[:منبع



7-5-2جدول
 1389قطعات مشمول اجراي اجباري استاندارد در صنايع خودرو، سال

شماره استاندارد مليعنوان استانداردقطعهرديف

 باتري1

ـ ويژگيباتري و روشهاي موتورسيكلت 6197هاي آزمونها
120هاهاي باطرياندازه-2قسمت,انداز سربيهاي راهباطري
و روش-1قسمت,انداز سربيهاي راهباطري 71هاي آزمونمقررات عمومي

 واير شمع2

هاي عمومي،ويژگي-هاي جرقه ولتاژ باالي بدون حفاظكابل-ايجادهخودروهاي
و الزامات روش  هاي آزمون

1-4267

هايروش-)واير شمع(مجموعه كابل جرقه ولتاژ باالي بدون حفاظ-ايخودروهاي جاده
و الزامات عمومي  آزمون

2-4267

و الزامات عمومي تجديدنظرروش-استارترعملكرد الكتريكي موتورهاي-خودرو استارتر3 4144هاي آزمون

 دينام4
ومقررات عمومي مولدهاي جريان متناوب با تنظيم كننده ولتاژهاي خودروهاي جاده اي

 هاي آزمون آنها روش
4143

 شمع5

2101اصطالحات فني-شمع اتومبيل موتورهاي احتراقي درونسوز

و محفظه آنها در14M×25/1خيلي كوتاههاي نوع پايهشمع-خودرو با نشيمن مخروطي
 سر سيلندر

2102

و محفظه آنها در سر سيلندر14M×25/1هايشمع-خودرو تجديد(با نشيمن مخروطي
) نظر

2103

و14M×25/1هاي نوع پايه خيلي كوتاهشمع-خودرو با نشيمن تخت آچارخور
و محفظه آنها در سر سيلندر19گوش شش  ميليمتري

2104

و محفظه آنها در سر سيلندر14M×25/1هايشمع-خودرو 2105با نشيمن تخت
و محفظه آنها در سر سيلندر10M×1هايشمع-خودرو 2106با نشيمن تخت

و محفظه آنها در سر12M×25/1شمع هاي-ايخودروهاي جاده با نشيمنگاه تخت
 سيلندر

2107

و محفظه آنها در سر18M×5/1هاي نوع پايه كوتاهشمع-خودرو با نشيمن مخروطي
 سيلندر

2108

و الزاماتروش-هاشمع-ايخودروهاي جاده 2403هاي آزمون

4121پالتين خودروپالتين6

3825ايخبردهنده صوتي خودروهاي جادهمشخصات فني وسايلبوق7

8
المپ

 خودرو

6004مقررات عملكردي-هاي خودروالمپ

9
سوئيچ

المپ ترمز
هيدروليكي

3163هاسويچ المپ ترمز هيدروليكي جهت اتومبيل

10 

سوئيچ
المپ ترمز
 مكانيكي

ـ تجديدنظر-خودرو 3290سوئيچ المپ ترمز مكانيكي جهت خودروها



7-5-2ادامه جدول
شماره استاندارد مليعنوان استانداردقطعهرديف

11 
شيشه ايمني

 خودرو

709-1هاويژگي-قسمت اول-هاي ايمني خودروشيشه
709-2هاي آزمونروش-قسمت دوم-هاي ايمني خودروشيشه

12 
الستيك
 خودرو

و روش آزمون الستيك اتومبيل سواريويژگي 1093ها
2169كشهاي اتوبوس، باركش، يدكهاي آزمون الستيكروش

2416)نوع بادي(كشالستيك توئي اتومبيل سواري، اتوبوس، باركش، يدك
و راديال و وانتي سبك باياس و روشويژگي-تايرهاي روكشي خودروهاي سواري هايها

آزمون
1643

 روغن موتور 13

-APICDروغن موتور براي موتورهاي ديزلي در سطح كيفيت معادل با-هاكنندهروان
ها ويژگي

1342

و روشويژگي و ديزلي درها هاي آزمون روغن موتور براي موتورهاي درون سوزبنزيني
MILسطح كيفيت - L - 2104 D

3392

و روشويژگي وها ديزلي سبك در سطح كيفيتهاي آزمون روغن موتورهاي بنزيني
43/1-91DEF STAN

584

و ديزلي سبك در سطح كيفيت معادل-هاكنندهروان روغن موتور براي موتورهاي بنزيني
 ويژگيها-APISE/CCبا

1343

و ديزلي سبك در سطح كيفيت معادل-هاكنندهروان روغن موتور براي موتورهاي بنزيني
 ويژگيها-APISC/CCDبا

585

و ديزلي سبك در سطح كيفيت معادل-هاكنندهروان روغن موتور براي موتورهاي بنزيني
 ويژگيها-APISG/CCبا

3785

604مشخصات روغن موتور ديزلي مخصوص موتورهاي سوپر شارژ
و ديزلي سبك در سطح كيفيت معادل-هاروان كننده روغن موتور براي موتورهاي بنزيني

ها ويژگي-APISF/CCبا
4783

ـ ويژگيروغن ترمز14 و روشمايعات ترمز غير نفتي 363تجديد نظر دوم-هاي آزمونها

 ضد يخ 15

و موتورهاي با فعاليت سبك -مايعات خنك كننده موتور بر پايه گليكول براي خودروها
ها ويژگي

338

سيليكات كم براي موتورهاي سنگينمايعات خنك كننده موتور بر پايه اتيلن گليكول، با
ها ويژگي)SCA(ش اوليه مواد افزودن تكميلييو نيازمند به افزا

3787

 گريس 16

142-1هاي گريس پايه ليتيم براي مصارف صنعتيويژگي
و پمپ آبويژگي 142-2خودروهاي گريس پايه كلسيم براي مصارف شاسي
142-3هاي گريس پايه سديمويژگي

و روش-پمپ روغن-خودروپمپ روغن17 3289هاي آزمونمشخصات

18 
پمپ سوخت

 بنزيني

3284هاي مكانيكي سوختپمپ-خودرو

34فيلتر هوافيلتر هوا19

، مركب موتور-خودروفيلتر روغن20 2525روش آزمون-فيلترهاي روغن جريان اصلي، فرعي
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21 
كمك فنر

 هيدروليكي

3006سيستم هاي تعليق-كمك فنر هيدروليكي تلسكوپي-خودرو

و روش آزمونويژگي-فنر گازيكمككمك فنر گازي22 3091ها

 لنت ترمز 23

روش آزمون برشي جهت مجموعه هاي لنت ترمز ديسكي-لنت هاي ترمز-خودرو
 هالليو لنت ترمز

2798

586لنت ترمز
و ابعاد لنت ترمزهاي ديسكيتعيين روش اندازه 3101گيري تاثير حرارت بر روي شكل

3099مقاومت لنت ترمز در مقابل مايعات

و روشويژگي–لنت صفحه كالچ–خودرولنت صفحه كالچ24 3005هاي آزمونها

25 
بوستر ترمز

)غير مستقيم(

2797لنت ترمز در مقابل مايعاتمقاومت

 رادياتور 26
و روشويژگي 3223هاي آزمون رادياتور خودروهاها

و روشويژگي–رادياتور 3224هاي آزمونها

و روش آزمونويژگي–رينگ چرخ-خودروطوقه رينگ27 2401ها

و روشويژگي–فنرهاي تخت مورد مصرف در وسايل نقليهفنرتخت28 2289هاي آزمونها

29 
و بازوي تيغه

كن پاك برف

و بازوي برف و روشويژگي-كن خودروپاكتيغه 3295هاي آزمونها

 سيبك 30
3390)تجديدنظر(ها ويژگي–سيبك- خودرو
3391روش آزمون-سيبك-خودرو

و روش آزمونويژگي–كمربند ايمني-خودروكمربند ايمني31 779ها

32 
اجزاء سيستم
گازسوز كردن

LPGخودرو

4264اجزاء سيستم گاز سوز كردن موتور با سوخت گاز مايع

33 
اجزاء سيستم
گازسوز كردن

CNGخودرو

و روش آزمون مجموعه-)CNG(خودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشرده ويژگيها
 آنها بر روي خودروو الزامات نصبCNG قطعات گاز سوز

7598

34 
كاله ايمني

 موتورسيكلت سوار

و موتور گازي-خودرو و سرنشينان موتورسيكلت 875كاله هاي ايمني براي رانندگان

و روشويژگيدوچرخه35 3914هاي آزمون دوچرخهها
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7-5-3جدول
 1389، سال اجباري تأييد نوع موتورسيكلت هاياستاندارد

 شماره استاندارد ملي موضوع رديف

و روش ويژگي-هاي موتورسيكلت باتري1  6197 هاي آزمون ها

جك- هاي دو چرخ موتورسيكلت2 و بغل پايداري پارك كردن موتورسيكلت با استفاده از  6603 هاي وسط

 6626ها گيري مصرف سوخت موتورسيكلت هاي اندازه روش3

و برچسب مصرف سوخت4  6626-2 انواع موتورسيكلتمعيار

 6653 هاي آزمون قواي محركه روش-توان خالص-ها موتورسيكلت5

 6701 گيري حداكثر سرعت اندازه-ها موتورسيكلت6

و اجزاء ترمز-ها موتورسيكلت7 و روش ويژگي-ترمزها  6704 هاي آزمون ها

و عملكردها ها انواع موقعيت كنترل-ها موتورسيكلت8  6787 ها

چ-هاي دوچرخ موتورسيكلت9 و  6788 هشدار دهنده هاي راغموقعيت تجهيزات روشنايي

و روش ويژگي 10 و اسكوتر ها  763 هاي آزمون تاير بادي موتورسيكلت

م 11 و  8319 هاي دوچرخ دستگيره سرنشين موتورسيكلت-تورسيكلتوموتور گازي

و موتورسيكلت 12 و جرم-موتورگازي  8314 ابعادها

و موتورسيكلت 13  8315 سنج سرعت-موتورگازي

و موتورسيكلت 14  8316 زات ضد سرقتيتجه-موتورگازي

و موتورسيكلت 15  8317 هاي شناساييكپال-موتورگازي

و موتورسيكلت 16  8318 موقعيت نصب پالك-موتورگازي
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و استانداردها-6-7 ي زيست محيطي ضوابط

 استانداردهاي كيفيت هوا-1-6-7
و محيط زيست بنا 11/5/1388شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ هب كميسيون امور زيربنايي، صنعت

و به استناد بند 22/2/1388مورخ1-/11077پيشنهاد شماره قانون برنامه)62(ماده»الف«سازمان حفاظت محيط زيست
.تصويب نمود، موارد زير را 1383مصوب اسالمي ايرانو فرهنگي جمهوريچهارم اقتصادي، اجتماعي 

7-6-1-1جدول
 1390و 1389 هاي استانداردهاي هواي پاك براي سال

 نوع آالينده
1389 1390 

µ/m3ppmµ/m3ppm

)CO(مونو اكسيدكربن
 ساعته8حداكثر
 ساعته1حداكثر

10،000 
40،000 

9
35 

10،000 
40،000 

9
35 

)SO2(دي اكسيد گوگرد
 ساليانه

 ساعته24حداكثر
50 
250 

019/0
094/0

20 
100 

007/0
037/0

)NO2(دي اكسيد نيتروژن
031/040021/0 60 ساليانه

)PM10(ذرات معلق
 ساليانه

 ساعته24حداكثر
40 
90 

-
20 
50 

-

)PM2.5(ذرات معلق
 ساليانه

 ساعته24حداكثر
12 
30 

-
10 
25 

-

)O3(ازن
 ساعته8حداكثر
 ساعته1حداكثر

140 071/0100 05/0

)Lead(سرب
-5/0-5/0 ساليانه

 بنزن
-5-5 ساليانه

 بنزوآلفاپيرن
-ng/m3(1-)ng/m3(1( ساليانه
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7-6-1-2جدول
يك سال  حداكثر تعداد مجاز تكرارشوندگي هر آالينده در

 حداكثر مجاز براي تكرار در يك سال استاندارد كيفيت هوا ميانگين سنجش آالينده

 بار µ/m3500 24اي دقيقه 10 دي اكسيد گوگرد

 بارµ/m350 3 ساعته 24 دي اكسيد گوگرد

 بار µ/m3200 18 ساعته1 دي اكسيد نيتروژن

- µ/m340 ساله1 دي اكسيد نيتروژن

 بارµ/m350 7 ساعته PM10(24( ذرات معلق

- µ/m320 سالهPM10(1( ذرات معلق

 بار µ/m3100 20 ساعته8 ازن

ا - µ/m310 ساعته8 سيدكربنكمونو

-µ/m35 ساله1 بنزن

-ng/m31 ساله1 بنزوآلفاپيرن
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و موتورسيكلت-2-6-7  كشوردر استاندارد آاليندگي خودروهاي سبك، نيمه سنگين، سنگين

سازمان حفاظت محيط 4/7/1388مورخ1- 39760بنا به پيشنهاد مشترك شماره 30/8/1389هيأت وزيران در جلسه مورخ
و وزارت و به استناد ماده خانه زيست و معادن و صنايع  1374 سال از آلودگي هوا مصوبه قانون نحوه جلوگيري)11(هاي نفت

بر اين اساس جدول زماني، استاندارد حد مجاز آاليندگي انواع. تصويب نمود استاندارد حد مجاز آاليندگي انواع وسايل نقليه را
و همچنين موتورسيكلت دوگانهو خودروهاي بنزيني، گازوئيلي و وارداتي مي سوز ساخت داخل .شود ها به شرح زير تعيين

7-6-2-1جدول
 استاندارد حد مجاز آاليندگي انواع وسايل نقليه

13891390139113921393دوره زماني
و نيمه سنگين Euroخودروهاي سبك، سنگين ΙΙ Euro ΙV

Euroهاي چهارزمانهموتورسيكلت ΙΙ 

]211[:منبع

اروپا با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست براي كليه خودروهاي رعايت استاندارد آاليندگي روز اتحاديه 1391از ابتداي سال-
و وارداتي  و نيمه سنگين(توليد داخل .الزامي است) سبك، سنگين

و معدن تا پايان سال واردات ماشين- Euroبر اساس استاندارد آاليندگي 1390آالت راهسازي ΙΙ و همچنين خودروهاي
و نيمه سنگين بر اساس استاندارد Euroسنگين ΙΙΙ مي و از ابتداي پس از تأييد سازمان حفاظت محيط زيست صورت گيرد

Euroرعايت استاندارد 1391سال  ΙVالزامي است.
و موتورسيكلت موظفند از ابتداي سال شركت- و تدابير الزم جهت نسبت به تمهيد مقدما 1390هاي توليدكننده خودرو ت

Euro ارتقاء سطح استاندارد آاليندگي ΙVو گزارش مربوط را هر سه ماه به سازمان محيط زيست ارائه نمايد .اقدام
مرحله تأييد نوع 01/07/1391از تاريخ) مصوبه هيئت وزيران(الزم به ذكر است بر اساس نظر سازمان حفاظت محيط زيست-
)TA(استانداردEURO IIIاجرا خواهد شد.
.آمده است7-6-3-5تا7-6-3-1 ها بر اساس استانداردهاي يورو در جداول شماره مقادير انتشار آالينده-



 ها مطابق استانداردهاي يورو ميزان انتشار آالينده-3-6-7

7-6-3-1جدول
و ديزلي گروه ميزان استاندارد آالينده )M1*1)g/kmها در وسايل نقليه مسافري سبك بنزيني

)COHCHC+NOxNOXPM2PN3)#/km تاريخ استاندارد

)ديزل(تراكمي اشتعال

Euro Ι†07/1992 )16/3(72/2-)13/1(97/0-)18/0(14/0-

Euro ΙΙ, IDI401 /1996 0/1-7/0-08/0-

Euro ΙΙ, DI5a01 /1996 0/1-9/0-10/0-

Euro ΙΙΙ 01/2000 64/0-56/050/005/0-

Euro ΙV01/2005 5/0-30/025/0025/0-

Euro Va
b09/2009 5/0-23/018/0f005/0-

Euro Vb
c09/2011 5/0-23/018/0f005/01011×0/6

Euro VΙ09/2014 5/0-17/008/0f005/01011×0/6

)بنزين(اي جرقهاشتعال

Euro Ι†07/1992 )16/3(72/2-)13/1(97/0---

Euro ΙΙ 01 /1996 2/2-5/0---

Euro ΙΙΙ 01/2000 30/220/0-15/0--

Euro ΙV01/2005 0/110/0-08/0--

Euro V
b09/2009 0/1d10/0-06/0e,f005/0-

Euro VΙ09/2014 0/1d10/0-06/0e,f005/0e,g1011×0/6

Euro براي* ΙتاEuro ΙVخودروهاي مسافري بزرگتر ازkg2500 عنوان خودروهاي گروهبهN1 اند تأييد نوع شده.
.باشند مي(COP)مقادير داخل پرانتز مربوط به تطابق توليد†
aبعد از اين تاريخ بايد مقادير آاليندگي موتورهاي( 30/09/1999تاDIبه مقادير موتورهايIDIتبديل شوند(.
b01/2011-ها براي همه مدل 
c01/2013-ها براي همه مدل 
dg/km068/0NMHC=6

eقابل استفاده فقط براي خودروهاي داراي موتورDI

fبا استفاده از شيوه اندازه گيريPMPبهg/km0045/0مي .كند تغيير
gبراي سه سال ابتدايي اجرايي شدن استانداردEuro VΙمي0/6×1012، تعداد ذرات برابر .باشد ذره در هر كيلومتر

]187[:منبع

.صندلي داشته باشد8خودروي مسافري كه با احتساب راننده حداكثر-1
2 -Particulate Matter
3 -Particle Number
4 -Indirect Injection
5 -Direct Injection



7-6-3-2دولج
و ديزلي1تجاريها در وسايل نقليه ميزان استاندارد آالينده )g/km(2سبك بنزيني

+COHCHC تاريخ استاندارد†گروه NOxNOXPM3PN)#/km(

)ديزل(تراكمياشتعال

N1, Class I
≤1305kg

Euro Ι10/199472/2-97/0-14/0-

Euro ΙΙ, IDI401/1998 0/1-70/0-08/0-

Euro ΙΙ, DI501/1998 a0/1-90/0-10/0-

Euro ΙΙΙ 01/200064/0-56/050/005/0-

Euro ΙV01/200550/0-30/025/0025/0-

Euro Va09/2009 b50/0-23/018/0005/0 f-

Euro Vb09/2011 d50/0-23/018/0005/0 f1011×0/6

Euro VΙ09/2014 50/0-17/008/0005/0 f1011×0/6

N1, Class II
1305-

1760kg

Euro Ι10/199417/5-40/1-19/0-

Euro ΙΙ, IDI01/199825/1-0/1-12/0-

Euro ΙΙ, DI01/1998 a25/1-30/1-14/0-

Euro ΙΙΙ 01/200180/0-72/065/007/0-

Euro ΙV01/200663/0-39/033/004/0-

Euro Va
c09/201063/0-295/0235/0005/0 f-

Euro Vb
d09/201163/0-295/0235/0005/0 f1011×0/6

Euro VΙ09/201563/0-195/0105/0005/0 f1011×0/6

N1, class
III> 1760kg

Euro Ι10/199490/6-70/1-25/0-

Euro ΙΙ, IDI01/19985/1-20/1-17/0-

Euro ΙΙ, DI01/1998 a5/1-60/1-20/0-

Euro ΙΙΙ 01/200195/0-86/078/010/0-

Euro ΙV01/200674/0-46/039/006/0-

Euro Va09/2010 c74/0-350/0280/0005/0 f-

Euro Vb09/2011 d74/0-350/0280/0005/0 f1011×0/6

Euro VΙ09/201574/0-215/0125/0005/0 f1011×0/6

N2 

Euro Va09/2010 c74/0-350/0280/0005/0 f-

Euro Vb09/2011 d74/0-350/0280/0005/0 f1011×0/6

Euro VΙ09/201574/0-215/0125/0005/0 f1011×0/6

1 -commercial vehicle
مي5/3، خودروهاي باري با حد اكثر وزن N1گروه-2 و گروه تن متريك تا5/3، خودروهاي باري با حداكثر وزن باالي N2باشد تن متريك12تن

.باشد مي
3- Particulate Matter
4- Indirect Injection
5 -Direct Injection



7-6-3-2جدول ادامه
+COHCHCتاريخاستاندارد†گروه NOxNOXPMPN)#/km(

)بنزين(ايجرقهاشتعال

N1, Class I
≤1305kg

Euro Ι10/1994 72/2-97/0---

Euro ΙΙ 01/1998  2/2-50/0---

Euro ΙΙΙ 01/2000 3/220/0-15/0--

Euro ΙV01/2005 0/110/0-08/0--

Euro V09/2009 b0/1g10/0-06/0e,f005/0-

Euro VΙ09/2014 0/1g10/0-06/0e,f005/0e,j1011×0/6

N1, Class II:
1305-1760kg

Euro Ι10/1994 17/5-40/1---

Euro ΙΙ 01/1998  0/4-65/0---

Euro ΙΙΙ 01/2001 17/425/0-18/0--

Euro ΙV01/2006 81/113/0-10/0--

Euro V09/2010 c81/1h13/0-075/0e,f005/0-

Euro VΙ09/2015 81/1h13/0-075/0e,f005/0e,j1011×0/6

N1, class III>
1760kg

Euro Ι10/1994 90/6-70/1---

Euro ΙΙ 01/1998  0/5-80/0---

Euro ΙΙΙ 01/2001 22/529/0-21/0--

Euro ΙV01/2006 27/216/0-11/0--

Euro V09/2010 c27/2i16/0-082/0e,f005/0-

Euro VΙ09/2015 27/2i16/0-082/0e,f005/0e,j1011×0/6

N2 
Euro V09/2010 c27/2i16/0-082/0e,f005/0-

Euro VΙ09/2015 27/2i16/0-082/0e,f005/0e,j1011×0/6

EuroبرايN1هاي جرمي مرجع گروهكالس† ΙوEuro ΙΙباشندچنين مي:kg1250≤Class I،kg1700≤Class II<1250،kg1700Class III >
aبعد از اين تاريخ موتورهاي(30/09/1999تاDIبايد به حدIDIبرسند.(
b01/2011-هابراي همه مدل
c01/2012-هابراي همه مدل
d01/2013-هابراي همه مدل
eقابل استفاده فقط براي خودروهاي داراي موتورDI
fگيرياستفاده از شيوه اندازهباPMPاين عددg/km0045/0خواهد بود.
gg/km068/0NMHC=
hg/km090/0NMHC=
ig/km108/0NMHC=
jبراي سه سال ابتدايي اجرايي شدن استانداردEuro VΙباشدذره در هر كيلومتر مي0/6×1012، تعداد ذرات برابر.
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7-6-3-3جدول
g/kWh)smoke،ديزلي سنگين براي موتورهايها ميزان استاندارد آالينده in m-1(

COHCNOxPM1SMOKE آزمون تاريخ استاندارد

Euro I
kW85<,1992 

ECE R-49

5/41/10/8612/0
kW85>,1992 5/41/10/836/0

Euro II
10/1996 41/10/725/0
10/1998 41/10/715/0

Euro III

 2EEVs،10/1998فقط

ESC & ELR

5/125/00/202/015/0

10/2000 1/266/00/5
10/0

a13/0
8/0

Euro IV10/2005 5/146/05/302/05/0

Euro V10/2008 5/146/00/202/05/0

Euro VI01/2013 5/113/04/001/0-

aبراي موتورهايي با حجم جابجايي هر سيلندر كمتر ازdm375/0از  min-13000و دور موتور بيشتر

]187[:منبع

7-6-3-4جدول
و گازي )g/kWh(استاندارد آاليندگي براي موتورهاي ديزلي

CONMHCaCH4NOxbPM تست تاريخ استاندارد

Euro III

 EEVs،10/1999فقط

ETC

0/340/065/020/002/0

10/2000 45/578/06/10/5
16/0

c21/0

Euro IV10/2005 0/455/01/15/303/0

Euro V10/2008 0/455/01/10/203/0

Euro VI01/2013 0/4d16/05/04/001/0
aفقط گاز طبيعي(فقط براي موتورهاي گازسوز :Euro IIIتاEuro V(،)و LPG:Euroبراي گاز طبيعي VI(
bاستانداردهايEuro IIIوEuro VIباشد براي موتورهاي با سوخت گاز قابل استفاده نمي.
cبراي موتورهايي با حجم جابجايي هر سيلندر كمتر ازdm375/0از  min-13000و دور موتور بيشتر
dTHCديزليبراي موتورها 

]187[:منبع

1 - Particulate Matter
2 - Enhanced Environmentally-friendly Vehicles (EEV)



7-6-3-5جدول
ها ها براي موتورسيكلت استاندارد آاليندهميزان

ClassCO (g/km)HC (g/km)NOx (g/km)

)COP(و تطابق توليد)TA( نوع تأييد هاي داراي دو چرخ در مراحل هاي موتورسيكلت مقدار مجاز آالينده

 2003سال

Euro II

)cm3150 <(I5/52/13/0

)cm3150≥(II5/50/13/0

 2006سال

EURO III

)cm3150 <(I
1)UDC cold(

0/28/015/0

)cm3150≥(II
2)UDC + EUDC cold(

0/23/015/0

ت هاي موتورسيكلت مقدار مجاز آالينده و چهارچرخ در مراحل  اشتعالبراي حالت)COP(و تطابق توليد)TA( يد نوعأيهاي سه

اي جرقه

 2003سال
Euro II

0/75/14/0ها همه سيكل

و چهارچرخ در مراحل هاي موتورسيكلت مقدار مجاز آالينده  اشتعالبراي حالت)COP(و تطابق توليد)TA( نوع تأييد هاي سه

 تراكمي

 2003سال
Euro II

0/20/165/0ها همه سيكل

]134[:منبع

ECEها براي سيكل آزمون انتشار آالينده-1 R40د اندازهمي در هر شش م مي شروع نمونه(شود گيري ).باشد گيري از زمان صفر
+ها براي سيكل آزمون انتشار آالينده-2 EUDCECE R40دها اندازهم مي در همه و حداكثر سرعت شروع نمونه(شود گيري  گيري از زمان صفر

km/h120باشدمي.(



 

 

 

 8فصل 

 ای جاده وسایل نقلیه های جمعیتی شاخص
 

 

 خالصه آمار  

 75/0 (دستگاه) 9831سال تعداد خودروهای سبک به ازای هر خانوار،  :8-1جدول

 46/925 (دستگاه) 9831سال هر هزار نفر،  به ازای شخصی برآورد تعداد خودروهای سواری :8-2جدول

 59/7 (دستگاه) 9831سال هر هزار نفر،  ازای بهشهری  های درون برآورد تعداد تاکسی

 58/0 (دستگاه) 9831سال هر هزار نفر،  به ازایشهری  های درون برآورد تعداد اتوبوس

 22/0 (دستگاه) 9831سال هر هزار نفر،  به ازایشهری  های برون تعداد اتوبوس

 91/656 (دستگاه) 9831سال هر هزار خانوار،  شخصی به ازای تعداد خودروهای سواری :8-3جدول

 48/2 (دستگاه) 9831سال هر هزار خانوار،  به ازایشهری  های درون برآورد تعداد اتوبوس

 32/0 (دستگاه) 9831سال هر هزار خانوار،  به ازایشهری  های برون تعداد اتوبوس

 46/9 (دستگاه) 9831سال هر هزار خانوار،   به ازایشهری  های برون تعداد تاکسی

 2،430 (بر نفر کیلومتر -وسیله) 9831سال سالیانه سواری شخصی،  پیمایشبرآورد سرانه  :8-4جدول

 266 (بر نفر کیلومتر -وسیله) 9831سال سالیانه تاکسی، پیمایش برآورد سرانه 

 68 (بر نفر کیلومتر -وسیله) 9831سال سالیانه اتوبوس، پیمایش برآورد سرانه 

 74 (بر نفر کیلومتر -وسیله) 9831سال بوس،  سالیانه مینیپیمایش برآورد سرانه 

 223،200 (کیلومتر -میلیون وسیله) 9831خودروهای مسافری، سال  شده پیمودهپیمایش کل  برآورد :8-5جدول 

 99،866 (بر خانوار کیلومتر -وسیله) 9831، سال خانوارخودروهای مسافری به ازای هر پیمایش  برآورد

 95/9 ( بر خانوار سفر) 9831، سال به ازای هر خانوارسواری شخصی  باروزانه سفر  میانگین برآورد :8-6جدول 

 99/26 (دستگاه) 9831، سال خودروهای مسافری عمومی به ازای هر هزار خانوار

 91/2 (بر خانوار سفر) 9831، سال عمومی به ازای هر خانوار با خودروهای روزانه سفر میانگین برآورد

 71/5 (سال) 9831سواری شخصی، سال  میانگین سن خودروهای برآورد :8-7جدول 

 



 

  مقدمه

دستگاه در سال  46/925به  9851دستگاه در سال  19/62تعداد خودروهای سواری شخصی به ازای هر هزار نفر در کشور از 

در همین مدت برای هر هزار خانوار تعداد  .درصد برخوردار بوده است 75/99افزایش یافته که از متوسط رشد سالیانه  9831

دستگاه افزایش پیدا کرده  91/656دستگاه به  04/912درصد از  79/1خودروهای سواری شخصی با متوسط رشد سالیانه 

در . یش یافته استسفر افزا 95/9سفر به  13/0است و همچنین میانگین روزانه سفر با سواری شخصی به ازای هر خانوار از 

دستگاه با متوسط رشد  55/96به ازای هر هزار خانوار تعداد خودروهای مسافری عمومی از  9831 تا 9851های  طی سال

درصد را داشته  57/9دستگاه افزایش یافته ولی میانگین روزانه سفر با آنها متوسط رشد سالیانه  99/26درصد به  06/7سالیانه 

برای  9831سرانه پیمایش سالیانه در سال . از خودروهای عمومی است تمایل کمتر به استفادهاست که نشان دهنده 

همچنین در طی  .وسیله کیلومتر بر نفر بوده است 68و  266،  2،430ها به ترتیب  ها و اتوبوس های شخصی، تاکسی سواری

بیشترین تعداد  وسال کاهش یافته  71/5ه سال ب 99/97از  سواری شخصیمیانگین سن خودروهای  9831تا  9851های  سال

 .باشد میدستگاه  6،320،373با تعداد سال  7مربوط به خودروهای زیر  آنها



 

 

 8-1جدول 

 1381تا  1371سال كشور،  جمعیتبه ازای خانوار و   ی سبکهاخودروتعداد  

 سال
 جمعیت

 (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)

1371 48،446 96،228 8،499،224 52/74 27/0 

1381 46،723 96،522 8،376،020 58/71 24/0 

1381 47،760 97،281 6،802،808 46/47 23/0 

1382 44،112 97،556 6،199،375 82/58 89/0 

1383 45،653 94،880 7،587،348 00/37 87/0 

1384 43،645 94،107 4،498،938 71/14 81/0 

1385 50،614 95،702 5،612،454 21/904 68/0 

1386 59،782 93،920 3،214،468 11/997 64/0 

1387 52،736 93،542 1،276،879 70/925 61/0 

1388 58،479 91،625 90،690،604 87/969 76/0 

1381 56،588 20،994 99،667،399 94/978 75/0 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1381-1371 42/9 78/8 24/92 63/90 66/3 

  ] 962[، ]923 -926[، ]996[، ]30 -50[ :منبع                             
  

                                                           
  .باشد می ها وانت و ها ، ونسواری هایخودرو شامل سبک خودروهای برآورد تعداد  -9

 .برآورد شده است 9837 تا 9857 های سال بین سالیانه رشد متوسط محاسبه با 9831تا  9834و  9836 تا 9854 های سال در خانوار تعداد -2



 

 

 

  8-1نمودار 

 1381تا  1371سال 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 

 1381تا  1371سال ، 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

1371 48،446 60،358 19/62 28/2 68/0 13/0  90/0 25/0 40/0 

1381 46،723 69،325 63/67 88/2 60/0 17/0  99/0 21/0 49/0 

1381 47،760 68،247 41/70 76/2 66/0 12/0  92/0 23/0 42/0 

1382 44،112 66،528 71/75 35/2 63/0 31/0  98/0 27/0 42/0 

1383 45،653 66،552 83/43 66/8 72/0 33/0  97/0 27/0 42/0 

1384 43،645 67،470 49/53 09/6 42/0 76/9  98/0 95/0 91/0 

1385 50،614 63،240 26/35 82/6 42/0 62/9  97/0 95/0 22/0 

1386 59،782 61،752 41/17 65/6 59/0 83/9  89/0 93/0 26/0 

1387 52،736 70،123 41/907 35/6 56/0 88/9  86/0 93/0 21/0 

1388 58،479 72،827 50/995 62/7 36/0 68/9  86/0 96/0 20/0 

1381 56،588 78،483 46/925 59/7 58/0 01/9  66/0 22/0 62/0 

 (درصد)د سالیانه متوسط رش 

1381-1371 42/9 54/2 75/99 11/1 37/7 97/9 *  32/91 11/9- * 70/8- * 

  ] 962[، ]923 -926[، ]996[، ]30 -50[ :منبع

                                                           
  .شده است برآوردشهری  شهری به ازای هر هزار نفر جمعیت درون درونعمومی تعداد خودروهای  -9

 .باشد شامل ون نیز می -2

 .اند استفاده کرده "سواری کرایه"ای از لفظ  های آماری حمل و نقل جاده سالنامه -8



 

 
 8-2نمودار 

 جمعیت شهری هر هزار نفربه ازای شهری  دروندر حمل و نقل   مسافری عمومی خودروهایتعداد برآورد 

 1381تا  1371سال  ،كشور 

 
 

   8-3نمودار 

 ،كشور جمعیت هر هزار نفربه ازای شهری  در حمل و نقل برون  مسافری عمومی خودروهایتعداد 

 1381تا  1371سال  

 

 

                                                           
 .باشد می ها شامل ون نیز آمار تاکسی -9

 .اند استفاده کردهرا  "سواری کرایه"ای لفظ  های آماری حمل و نقل جاده سالنامه در مورد تاکسی -2
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 8-3جدول 

 1381تا  1371سال ، 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 

1371 96،228 1،616 04/912  73/1 37/9 20/6  66/0 29/9 43/2 

1381 96،522 1،124 86/911  39/1 41/9 09/6  63/0 21/9 44/2 

1381 97،281 90،853 00/293  49/90 32/9 38/8  78/0 93/9 47/2 

1382 97،556 90،379 71/266  37/99 11/9 45/8  77/0 04/9 49/2 

1383 94،880 99،864 73/232  75/98 04/2 65/8  48/0 08/9 75/2 

1384 94،107 99،346 85/893  62/97 60/2 18/7  79/0 45/0 55/0 

1385 95،702 92،604 81/879  39/94 62/2 72/7  71/0 43/0 35/0 

1386 93،920 92،158 58/855  05/95 52/2 21/7  22/9 41/0 14/0 

1387 93،542 98،744 33/603  21/93 53/2 13/6  82/9 50/0 99/9 

1388 91،625 96،933 26/664  11/91 01/8 21/7  23/9 72/0 55/0 

1381 20،994 96،383 91/656  47/20 48/2 17/8  46/9 32/0 74/9 

 (درصد)وسط رشد سالیانه مت 

1381-1371 78/8 75/6 79/1  05/3 09/6 49/0- *  97/96* 30/8-  * 23/7-  * 

  ] 962[، ]923 -926[، ]996[، ]30 -50[ :منبع      

                                                           
 .شده است برآوردشهری  خانوارشهری به ازای هر هزار نفر  تعداد خودروهای درون -9

 .باشد شامل ون نیز می -2

 .اند استفاده کرده" سواری کرایه"ای از لفظ  های آماری حمل و نقل جاده سالنامه -8



 

 

 

 8-4جدول 

  1381تا  1371سال  ،كشور مسافریخودروهای  پیمایش انواعسرانه 

 سال
  جمعیت

 (نفرهزار )

 انهیسالپیمایش  سرانهبرآورد 

 ( بر نفر كیلومتر -وسیله)

 تاكسی سواری شخصی
 بوس مینی اتوبوس 

1371 48،446 109 36 70 10 

1381 46،723 177 31 79 19 

1381 47،760 9،046 11 78 12 

1382 44،112 9،201 992 78 31 

1383 45،653 9،684 988 79 32 

1384 43،645 9،479 978 65 51 

1385 50،614 9،382 941 66 50 

1386 59،782 2،001 938 67 46 

1387 52،736 2،291 202 64 46 

1388 58،479 2،652 227 68 75 

1381 56،588 2،430 266 68 74 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1381-1371 42/9 75/99 89/99 7/9- 48/6- 

  ] 962[، ]923 -926[، ]996[، ]30 -50[ :منبع        
 

 

 8-4نمودار 

  1381تا  1371سرانه پیمایش انواع خودروهای مسافری كشور، سال برآورد 

 

                                                           
 .چند کیلومتر طی کرده استهر نوع وسیله نقلیه  به ازای هر نفر از جمعیت کشور،کیلومتر بر نفر بدین معنی است که -وسیله -9

 .باشد شامل ون نیز می -2
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  8-5جدول 

 1381تا  1371سال ، كشور خودروهای سواریبا   سفر تعدادو مسافری  خودروهای پیمایش

 سال
 جمعیت

 (هزار نفر)

  خانواربرآورد تعداد 

 (هزار خانوار)

  پیمایش سالیانهبرآورد 

  مسافری خودروهای

 (كیلومتر-میلیون وسیله )

 برآورد پیمایش سالیانه

 خودروهای مسافری

 به ازای هر نفر 

 (بر نفر كیلومتر–وسیله )

 برآورد پیمایش سالیانه 

 خودروهای مسافری

  به ازای هر خانوار 

 (بر خانوار كیلومتر–وسیله )

 تعداد روزانه میانگینبرآورد 

 سواری خودروهایسفر با  

 (روز در سفر هزار)

1371 48،446 96،228 59،476 9،924 7،083 27،418 

1381 46،723 96،522 54،701 9،934 7،915 24،420 

1381 47،760 97،281 37،578 9،803 7،425 25،739 

1382 44،112 97،556 13،071 9،646 4،294 23،754 

1383 45،653 94،880 996،379 9،502 5،088 21،498 

1384 43،645 94،107 982،054 9،121 5،398 80،509 

1385 50،614 95،702 961،054 2،997 3،793 87،343 

1386 59،782 93،920 946،469 2،802 1،034 85،495 

1387 52،736 93،542 938،593 2،789 1،512 81،649 

1388 58،479 91،625 207،173 2،514 90،402 69،812 

1381 56،588 20،994 227،318 8،028 99،221 68،606 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1381-1371 42/9 78/8 20/92 62/90 83/3 67/7 

  ] 962[، ]923 -993[ :منبع

  

                                                           
 .منظور سفر افراد است -9



 

 

 

 8-6جدول 
 1381تا  1371سال ، 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 با  روزانهمیانگین 

  به ازایشخصی  سواری

 (بر خانوار سفر) خانوار هر

 خودروهای مسافریتعداد 

 عمومی به ازای هر هزار خانوار 

 (دستگاه)

 با سفر روزانه میانگین

به ازای  عمومی  خودروهای 

 (بر خانوار سفر) خانوارهر

1371 96،228 04/912 13/0 55/96 37/9 

1381 96،522 86/911 13/0 33/96 37/9 

1381 97،281 00/293 13/0 68/97 37/9 

1382 97،556 71/266 11/0 25/94 37/9 

1383 94،880 73/232 11/0 70/95 37/9 

1384 94،107 85/893 11/0 42/93 37/9 

1385 95،702 81/879 99/9 43/91 03/2 

1386 93،920 58/855 98/9 38/20 99/2 

1387 93،542 33/603 96/9 15/29 96/2 

1388 91،625 26/664 94/9 23/28 95/2 

1381 20،994 91/656 95/9 99/26 91/2 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1381-1371 78/8  79/1 36/9 06/7 57/9 

  ] 962[، ]923 -926[، ]996[، ]30 -50[ :منبع

  

                                                           
 .است منظور سفر افراد -9



 

 

 
  8-7جدول 

 1381تا  1371سال ، كشوری سواری شخصی میانگین سن خودروها 

 1381 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1381 1371 سال

میانگین سن برآورد 

 سواری  خودروهای

 (سال) شخصی

99/97 72/96 82/98 14/99 15/90 25/90 74/1 10/3 81/3 11/5 71/5 

 ] 962[: منبع

  

 

 

  8-8جدول 

  1381سال  ی،سنگروه  تفکیک به كشورهای شخصی  سواری پیمایش

 خودروسن 
 های شخصی تعداد سواریبرآورد 

 (دستگاه)

 پیمایشبرآورد 

 (میلیون كیلومتر)

 909،283 6،320،373 سال 5زیر 

 71،182 2،378،198 سال 6-11

 94،455 516،922 سال 11-15

 5،880 861،044 سال 16-21

 2،665 994،795 سال 21-25

 3،990 834،959 سال 26-31

 8،596 954،342 سال 31-35

 345 69،241 سال به باال 36

 ] 962[: منبع

 



 

 

 

 9فصل 

 ای حمل و نقل غیرجاده
 

 
 

 خالصه آمار

 60/1 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 9831هوایی، سال  حمل و نقلمیزان انرژی مصرفی  :9-1جدول 

 98/5 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 9831دریایی، سال  حمل و نقلمیزان انرژی مصرفی 

 83/8 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 9831ریلی، سال حمل و نقل میزان انرژی مصرفی 

 91/8 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 9831ای، سال  میزان انرژی مصرفی حمل و نقل لوله

 89،616 (كیلومتر -میلیون مسافر) 8696های هواپیمایی كشور، سال  شركت حمل و نقل هواییعملکرد  مسافری  :9-3جدول 

 9،138 (كیلومتر -میلیون تن) 8696های هواپیمایی كشور، سال  شركت حمل و نقل هواییعملکرد  باری 

 58،088 (هزار تن) 9831میزان تخلیه كاالی غیر نفتی بنادر، سال  :9-7جدول

 98،935 (هزار تن) 9831نفتی بنادر، سال میزان بارگیری كاالی غیر  

 94،844 (هزار تن) 9831میزان واردات كاالی غیر نفتی بنادر، سال  

 89،568 (هزار تن) 9831میزان صادرات كاالی غیر نفتی بنادر، سال  

 9،999 (هزار تن) 9831میزان ترانزیت كاالی غیر نفتی بنادر، سال  

 3،380 (هزار نفر) 9831جابجا شده در حمل و نقل دریایی، سال تعداد كل مسافر  :9-11جدول

 09/94 (كیلومتر -مسافرمیلیارد ) 9831عملکرد مسافری حمل و نقل ریلی كشور، سال  :9-13جدول 

 43/89 (كیلومتر -میلیارد تن) 9831عملکرد باری حمل و نقل ریلی كشور، سال  

  



 

 مقدمه

 10/91به  9841میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  65/94ای كشور از  غیرجادهمیزان مصرف سوخت در حمل و نقل 

ها از بین  در طی این سال. درصد برخوردار بوده است 51/9رسیده كه از متوسط رشد سالیانه  9831میلیون بشکه در سال 

درصد و  0به بخش ریلی با بیشترین متوسط رشد سالیانه مصرف سوخت مربوط  كشور، ای های حمل و نقل غیرجاده بخش

 .درصد بوده است -98/8كمترین متوسط رشد مربوط به خط لوله با 

های  عملکرد شركت. بوده است 9831در سال فرودگاه  59المللی برابر  ها اعم از داخلی، مرز هوایی و بین تعداد كل فرودگاه

 8666كیلومتر در سال -میلیون تن 305كیلومتر و -افرمیلیون مس 96،681به ترتیب از  در حمل مسافر و بار هواپیمایی كشور

 .رسیده است 8696كیلومتر در سال -میلیون تن 9،138كیلومتر و -میلیون مسافر 89،616به 

فروند و  983به  9841تن در سال  8،648،958فروند و  998های كشتیرانی از  ها و ظرفیت حمل بار شركت تعداد كشتی

متوسط رشد سالیانه  9831تا  9841های  در خصوص عملکرد بنادر در سال. رسیده است 9831تن در سال  5،833،394

در سال  و همچنیندرصد بوده  10/95 كاالی غیرنفتی درصد و متوسط رشد سالیانه بارگیری 60/4تخلیه كاالی غیرنفتی 

میزان جابجایی  .تن بوده است هزار 98،935آن بارگیری هزار تن و میزان  58،088میزان تخلیه كاالی غیر نفتی  9831

رسیده  9831هزار نفر در سال  3،380درصد به  01/98با متوسط رشد سالیانه  9841هزار نفر در سال  8،994مسافر نیز از 

 .است

كیلومتر در  98،091درصد به  09/8با متوسط رشد سالیانه  9839كیلومتر در سال  1،563جمع كل خطوط ریلی كشور از 

عملکرد حمل . دستگاه بوده است 955، تعداد كل لوكوموتیوهای در گردش نیز برابر 9831در سال . ده استرسی 9831سال 

 9،999،859كیلومتر و درآمد متناظر حمل بار به میزان -تن میلیارد 93/99 به میزان 9841در سال بار بخش ریلی كشور 

. میلیون ریال رسیده است 5،838،133كیلومتر و -تن میلیارد 43/89به  9831میلیون ریال بوده و این مقادیر در سال 

 میلیارد 09/94به  9841كیلومتر در سال -مسافرمیلیارد  98/4كشور نیز از  9عملکرد حمل مسافر حمل و نقل ریلی

 .برخوردار بوده استدرصد  59/1فزایش یافته كه از متوسط رشد سالیانه ا 9831كیلومتر 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 9836در سال . رسیده است 9831كیلومتر در سال  985به  9836سال  كیلومتر در 9/55مسیر فعال متروی تهران از 

 9831در سال . اند واگن افزایش یافته 469قطار و  15به  9831اند كه در سال  واگن در خدمت مترو بوده 805قطار و  98

 .كیلومتر بوده است-میلیون مسافر 0،889عملکرد مترو ، 

                                                           
 .باشد شامل مترو نمی -9



 

 

 9-1جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1339تا  1379سال  ،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 

1379  81/0  61/6 95/6 39/9 65/5  83/9 669/6 83/9  88/8 85/9 40/6 88/9 

1331  58/0  61/6 6 35/9 19/9  89/9 664/6 85/9  - 64/98 85/8 88/8 

1331  14/5  6 6 53/9 53/9  81/9 669/6 81/9  95/6 54/6 63/8 36/8 

133   40/5  6 6 98/9 98/9  56/9 660/6 59/9  63/6 95/6 98/8 05/8 

1333  35/5  6 6 91/9 91/9  59/9 693/6 50/9  - 01/6 8 84/8 10/8 

1331  83/0  6 6 86/9 86/9  00/9 651/6 48/9  99/6 54/6 99/8 41/8 

1331  90/4  88/6 6 90/8 03/8  33/9 641/6 10/9  96/6 56/6 90/8 60/8 

1331  54/4  89/6 69/8 36/0 65/96  33/9 610/6 13/9  64/6 90/6 51/8 98/8 

1337  05/4  89/6 16/8 85/0 90/96  11/9 984/6 98/8  98/6 90/6 94/8 65/8 

1333  36/3  81/6 38/9 80/9 83/0  69/8 958/6 90/8  60/6 99/6 98/8 31/8 

1339  60/1  09/6 81/9 98/6 98/5  98/8 909/6 83/8  60/6 98/6 69/8 91/8 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1339-1379  38/8  80/809 44/995 89/86-* 90/6*  85/5 86/18 66/0  58/8- 0 49/5-0 40/99* 98/8-* 

 ]19[، ]94[، ]95[، ]98[، ]98[ :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 -9

 .تشکیل شده است و سوخت هواپیما (بنزین جت)سوخت سبک جت  ،(جتنفت ) ورده نفتی سوخت سنگین جتآفر سهسوخت مصرفی بخش هوایی از  -8
 .باشد گاز می این رقم مصرف سوخت مایع یعنی نفت سفید و نفت -8
 .محاسبه شده است 9831تا  9835متوسط رشد سالیانه از سال  -9

 .محاسبه شده است 9831تا  9830متوسط رشد سالیانه از سال  -5
 .محاسبه شده است 9831تا  9839متوسط رشد سالیانه از سال  -0



 

 9-1نمودار 

 1339ای كشور در مصرف انرژی، سال  های مختلف حمل و نقل غیرجاده بخشسهم 

 
 

 

 

 9- جدول 

 1339تا  1331سال  ،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)

1331 84 3 90 3 968 99،854 

133  83 3 90 3 35 99،958 

1333 81 3 90 3 960 98،188 

1331 81 3 90 3 998 95،145 

1331 85 3 86 3 986 86،548 

1331 80 3 86 5 999 88،988 

1337 85 3 89 5 940 89،944 

1333 85 3 89 5 869 88،515 

1339 88 3 88 5 914 88،839 

  (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1339-1331 13/9-* - 19/9 - 98/1 59/99 

  ]981 -983[ :منبع

                                                           
 .باشد ها از رتبه داخلی به مرز هوایی می های داخلی، ارتقای برخی از فرودگاه علت كاهش فرودگاه -9

45.39% 

25.70% 

11.42% 

17.48% 

 خط لوله ریلی دریایی هوایی 



 

 9-3جدول 

 111 تا  111 سال  ،كشورهای هواپیمايي  شركت داخلي و بین المللي 1حمل و نقل هواييعملکرد  خالصه آمار

 سال

 بین المللي  داخلي

 كیلومتر -مسافر

 (میلیون)

 كیلومتر -تن

 (میلیون)
 

 كیلومتر -مسافر

 (میلیون)

 كیلومتر -تن

 (میلیون)

 111 5،936 948  9،551 818 

 111 5،445 149  9،905 959 

 11  5،489 590  9،914 854 

 113 0،539 994  5،889 838 

 111 3،100 094  0،995 915 

 111 4،883 434  0،041 9،889 

 111 3،198 9،185  4،541 9،050 

 117 99،895 9،916  1،190 159 

 113 3،889 333  96،669 9،655 

 119 1،651 395  3،530 341 

 111 99،869 9،689  1،431 153 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

 111-  111 59/4* 68/3*  01/3 89/1* 

 ]10 -19[، ]58[ :منبع

 

 9- نمودار 

  111 تا  111 سال  ،آمار عملکرد حمل و نقل هوايي كشور

 

                                                           
آماری  های سالنامهز ا 8696تا  8663های  و برای سال بر اساس استعالم صورت گرفته 8664تا  8666های  سطح فعالیت هوایی برای سال آمار -9

های هواپیمایی آمار خود را به سازمان هواپیمایی كشوری  قابل ذكر است كه در هر سال، تعدادی از شركت .ارائه شده است، حمل و نقل هوایی كشور

 .اند ارائه نموده
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 9-1جدول 
  1339تا  1331سال  ،1كشور در آمار عملکرد حمل و نقل هوايي

  ]981 -983[، ]10 -18[ :منبع 

                                                           
 .باشد های هواپیمایی داخلی و خارجی می آمار عملکرد مربوط به شركت -9

 .محاسبه شده است 9831تا  9838ز سال متوسط رشد سالیانه ا -8
 

 سال

تعداد كل 
 مسافرجابجا شده

 (میلیون نفر)

تناژ بار كل 
 جابجا شده

 (هزار تن)

كل پست 
 جابجا شده

 (هزار تن)

تعداد كل پرواز 
 انجام شده

نشست و برخاست 
هواپیماها در 

 های كشور فرودگاه

1331 98 36 0 19،800 - 

133  98 18 4/9 966،610 - 

1333 99 11 0 965،840 991،691 

1331 95 8/993 3/3 981،883 951،818 

1331 93 955 98 909،519 911،384 

1331 5/91 994 99 904،310 900،860 

1337 9/86 963 90 900،384 998،863 

1333 3/89 986 90 931،199 594،138 

1339 89 998 5/94 869،464 509،493 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1339-1331 99/1 10/3 94/0 55/96 95/58 



 

 9-1جدول 

  1339تا  1331سال  ،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

1331 85/40 83/3 33/85 48/8 

133  88/38 19/3 19/84 88/8 

1333 30/35 80/1 08/88 46/8 

1331 65/969 56/96 19/89 49/8 

1331 44/998 98/98 94/88 40/9 

1331 98/998 99/98 03/89 56/5 

1337 84/995 09/98 89/83 48/5 

1333 89/980 99/99 01/84 89/5 

1339 35/994 96/90 90/94 41/5 

های هواپیمايي  شركت
ايران در پروازهای 

 المللي كشور بین

1331 34/96 99/8 89/89 99/9 

133  80/98 18/8 93/90 48/6 

1333 40/98 61/8 96/96 59/8 

1331 69/90 89/8 63/06 69/8 

1331 15/84 30/8 98/00 60/5 

1331 95/96 34/9 31/05 08/0 

1337 18/89 05/9 83/91 99/3 

1333 41/89 50/9 39/59 39/3 

1339 11/80 36/9 40/51 09/1 

 های هواپیمايي شركت
خارجي در پروازهای 

 المللي كشور بین

1331 85/4 96/9 18/88 95/9 

133  59/9 99/9 69/89 43/9 

1333 05/5 48/9 41/85 05/9 

1331 93/98 44/9 89/88 65/8 

1331 18/98 38/9 05/50 19/9 

1331 88/95 89/8 83/91 30/9 

1337 00/90 53/8 40/86 19/9 

1333 19/93 30/8 48/86 90/8 

1339 34/91 96/8 84/80 98/8 

  ]981 -983[، ]10 -18[ :منبع



 

 9-1جدول 
 1339تا   1331سال  ،1آمار امکانات و زيرساخت حمل و نقل دريايي كشورخالصه 

 1339 1333 1337 1331 1331 1331 1333  133 1331 امکانات و زيرساخت

 9 9 9 9 9 8 8 8 8 (بندر)تعداد كل بنادر شمالي 

 96 96 96 96 96 96 4 4 4 (بندر)  تعداد كل بنادر جنوبي

 908 909 909 953 955 988 990 995 999 ( پست اسکله)های بنادر  تعداد اسکله

 - - 89،381 93،963 95،554 95،484 91،180 98،338 98،309 (متر)های بنادر  طول اسکله

 GT 111 تعداد شناورهای ثبت شده باالی 
 (فروند)نفتي و غیر نفتي 

94 89 09 435 338 188 9،608 
80،958 80،496 

 GT  111 تعداد شناورهای ثبت شده زير
 (فروند)نفتي و غیر نفتي 

404 085 984 89،680 80،140 88،495 85،919 

 900 983 988 995 995 964 963 993 998 (دستگاه) 3تعداد تجهیزات دريايي بنادر

 3،018 5،085 5،808 9،193 9،199 9،939 9،981 - - (هزار متر مربع)مجموع محوطه بنادر 

 9،659 9،691 9،645 395 396 438 490 410 411 (هزار متر مربع) مساحت انبارهای مسقف بنادر

 ]981 -980[ :منبع

 

                                                           
درصد و میزان دسترسی هوایی  09 درصد، میزان دسترسی ریلی بنادر 966ای بنادر  میزان دسترسی جاده 9834تا  9839ضمناً قابل ذكر است كه از سال . گردد اطالعات بنادر تجاری تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی ارائه می -9

 .بوده استدرصد  48بنادر 

 .بنادر نفتی شامل سیری، الوان و خارك منظور نشده است -8

 .باشد كش می این تجهیزات شامل قایق، الیروب و یدك -8



 

 9-7جدول 

 1339تا  1379سال  ،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)

1379 84،496 96،991 84،896 1،868 036  90،439 91،193 9،018 93،969 114  8،994 

1331 83،380 96،131 83،869 1،499 403  93،634 93،965 8،885 95،005 935  8،806 

1331 80،189 96،539 80،691 3،389 9،689  91،460 91،904 8،899 94،999 9،980  8،583 

133  89،359 98،563 86،584 96،018 9،644  88،193 93،895 9،888 90،599 9،905  8،498 

1333 88،390 94،811 89،989 98،461 9،611  85،996 93،689 0،988 90،695 9،488  9،551 

1331 85،831 91،588 88،113 90،319 9،899  80،103 95،488 4،899 98،153 9،996  8،309 

1331 99،181 89،000 81،880 93،046 9،611  89،818 95،908 1،499 98،999 0،468  8،463 

1331 98،888 88،830 99،948 86،308 9،968  83،904 99،393 4،956 96،693 5،983  8،168 

1337 94،301 85،809 99،833 91،864 9،610  84،096 98،636 4،818 96،399 9،883  5،968 

1333 58،988 88،464 90،834 85،690 9،900  86،658 99،499 0،699 96،106 5،418  3،384 

1339 58،088 98،935 94،844 89،568 9،999  89،889 93،040 8،958 99،869 8،911  3،380 

   (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1339-1379 60/4 10/95 19/5 98/99* 54/4*  81/9 09/6-* 99/0* 40/9-* 08/1*  01/98* 

  ]998[، ]53 -59[ :منبع
  

                                                           
 .باشد و اطالعات بنادر نفتی شامل سیری، الوان و خارك منظور نشده است های نفتی كشور نمی آمارهای نفتی شامل همه فعالیت -9



 

 9-3جدول 

 1339تا  1379سال  ،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 دار يخچال كانتینربر چندمنظوره بر روغن

 
 (نفر)مسافر (تن)بار

1379 94 84 8 91 5 9 4 9 998 
 

8،648،958 9،303 

1331 99 96 8 0 4 6 4 5 998 
 

8،603،351 8،086 

1331 95 96 9 9 4 6 4 5 961 
 

8،836،440 8،603 

133  99 84 9 9 1 6 4 5 964 
 

8،854،989 8،653 

1333 99 88 9 95 94 6 3 5 990 
 

8،981،199 8،583 

1331 56 95 9 89 93 6 4 5 986 
 

8،389،453 9،118 

1331 56 93 8 95 93 6 0 5 995 
 

8،488،111 9،118 

1331 59 3 9 89 94 6 5 9 998 
 

8،136،691 9،403 

1337 09 4 9 85 81 6 1 8 984 
 

9،141،098 9،303 

1333 08 8 8 81 83 6 1 8 980 
 

5،815،101 9،303 

1339 08 6 8 89 86 6 1 8 983 
 

5،833،394 9،303 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1339-1379 14/8* - - 68/5* 08/91* - 63/5 56/9-  68/8*  
 

43/5*  - 

  ]983 -989[ :منبع

                                                           
 .باشد و كشتیرانی دریای خزر می 3كشتیرانی ایران و هند، كشتیرانی والفجر ها شامل  این شركت -9



 

9-9جدول   

 1339تا  1379سال  ،یرانيتهای كش شركت باری و مسافری عملکرد

 سال
  3كشتیراني والفجر   (هزار تن)كشتیراني ايران و هند   (هزار تن) 

كشتیراني 

 دريای خزر

بارگیری از 

 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

 (تنهزار )

1379 98،898 95،603 8،894 8،985  04 43 8 8  558 595  094 

1331 98،894 98،898 9،109 9،156  89 89 89 89  909 908  033 

1331 96،884 99،639 9،589 9،969  80 80 86 86  569 556  449 

133  1،909 1،056 8،593 8،864  908 908 89 89  569 566  185 

1333 1،841 3،346 8،644 8،396  10 10 6 6  991 595  109 

1331 89،998 89،844 8،518 -  8،899 9،959 8،404 -  969 845  9،968 

1331 93،890 99،655 8،181 99،986  8،569 6 980 8،068  863 894  188 

1331 93،069 1،110 9،968 98،399  8،681 80 849 8،699  999 859  9،969 

1337 93،388 96،055 9،600 98،695  9،864 6 06 9،589  834 808  9،815 

1333 88،680 4،103 9،818 93،389  8،466 6 510 9،641  939 881  9،891 

1339 86،669 4،939 0،640 86،189  8،139 58 996 8،888  849 816  9،899 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1339-1379  88/9* 40/0-* 98/96* 46/85*  95/56* - - 98/19  43/0-* 99/0-*  50/4* 

 ]983 -989[ :منبع

                                                           
 .محاسبه شده است 9831تا  9835متوسط رشد سالیانه از سال  -9
 



 

 9-11جدول 

 1339 تا 1379 سال ،بنادر تفکیك به (باالی هزار تن) وارده های كشتي تعداد

 سال
 (فروند) باالی هزار تن تردد شناورهای

 
 جمع بنادر شمال جنوببنادر 

1379 8،088 9،848 5،665  

1331 8،139 9،599 5،585  

1331 9،816 9،096 0،666  

133  9،533 8،308 4،956  

1333 9،138 8،486 4،468  

1331 5،003 8،094 3،835  

1331 5،331 8،836 1،901  

1331 5،468 8،859 1،658  

1337 5،359 8،990 3،146  

1333 0،858 8،139 96،889  

1339 0،491 8،849 96،616  

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1339-1379  89/0* 99/1* 58/4  

 ]998[، ]980[، ]53 -59[ :منبع                               

 

 9-3نمودار 

1339تا  1379سال  ،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 

 1339تا  1331سال  ،خالصه آمار امکانات و زيرساخت حمل و نقل ريلي كشور

 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه 

1339- 1331 

 امکانات و زيرساخت 1331  133 1333 1331 1331 1331 1337 1333 1339

 (كیلومتر)جمع كل خطوط ريلي  1،563 1،919 1،186 96،319 99،960 99،981 99،459 98،865 98،091 09/8

 (كیلومتر) ]معادل يك خطه  [طول خطوط اصلي 4،803 4،818 4،063 3،819 3،515 3،495 1،641 1،938 1،415 39/8

 (كیلومتر)بهسازی خطوط  - 883 881 999 995 986 884 990 38 9*-98/99

 (كیلومتر)بازسازی خطوط  - - - - 955 865 893 31 990 63/998

 (ايستگاه)های عالئمي  تعداد كل ايستگاه 943 836 865 895 899 853 848 844 838 66/3

 (تونل)ها  تعداد تونل 895 895 895 894 894 891 891 891 891 99/6

 (كیلومتر)ها  طول كل تونل 988 988 988 984 984 983 983 983 983 94/6

 (گالری)تعداد گالری يك خطه  90 98 98 94 94 09 09 09 09 18/9

 (كیلومتر)ها  طول گالری 3/0 1 1 96 96 98 98 98 98 93/1

 (كیلومتر)ها  طول پل 888 889 889 809 809 800 801 841 841 99/8

 (دستگاه)باری در گردش های  تعداد كل واگن 90،383 90،591 94،848 91،393 89،960 89،088 89،480 89،390 88،669 58/8

31/0 9،531 9،064 9،938 9،859 9،804 9،938 9،600 9،698 198 
های مسافری در  سالن ها و میانگین تعداد واگن

 (دستگاه)سرويس و ذخیره 

 (دستگاه)تعداد كل لکوموتیو در گردش  883 898 845 835 838 969 969 996 955 89/9

 ]981 -984[، ]19 -34[ :منبع   
    

                                                           
 .محاسبه شده است 9831تا  9838سال  ازمتوسط رشد سالیانه  -9

 .محاسبه شده است 9831تا  9835سال  ازمتوسط رشد سالیانه  -8



 

 9- 1جدول 
 1339تا  1379سال ، به تفکیك باری و مسافری كشور واگن و لکوموتیو در حمل و نقل ريلي میانگین تعداد

 سال
 (دستگاه)های در سرويس  تعداد واگنمیانگین   (دستگاه) تعداد لکوموتیوهای در سرويسمیانگین 

 باری 1مسافری مانوری اصلي

1379 935 43 335 99،694 

1331 918 44 348 98،808 

1331 864 44 198 99،459 

133  889 39 9،698 95،860 

1333 889 34 9،600 90،883 
 1331 858 38 9،938 93،811 

1331 848 35 9،804 91،366 

1331 849 33 9،859 86،845 

1337 841 19 9،938 86،598 

1333 868 18 9،064 86،098 

1339 898 19 9،531 86،849 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1339-1379 99/5 33/9* 68/0* 34/9 

 ]19 -16[ :منبع
 
 9-13جدول 

 1339تا  1379سال  ،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)

1379 49/99 98/4 
 

86/85 93/99 

1331 99/98 69/3 
 

81/80 09/99 

1331 89/99 53/3 
 

94/80 39/95 

133  99/90 89/1 
 

36/83 65/93 

1333 81/94 69/96 
 

95/81 93/93 

1331 96/91 95/99 
 

83/86 98/91 

1331 85/89 55/98 
 

13/88 59/86 

1331 90/89 16/98 
 

66/89 88/86 

1337 88/80 89/95 
 

69/88 59/86 

1333 49/84 39/90 
 

38/88 85/86 

1339 39/83 09/94 
 

90/88 43/89 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1339-1379 94/1 59/1 
 

33/8* 81/9* 

 ]19 -16[ :منبع

                                                           
 .و ذخیره است در سرویس مسافری های واگنها و  سالنتعداد میانگین  -9
 .باشد شهری می حمل و نقل ریلی برونعملکرد مسافری صرفاً شامل  -8



 

 

 

 9-11جدول 

  1339تا  1379سال  ،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)

1379 10/99 088 9،999 969 9،386 69/915 

1331 88/99 551 9،980 38 8،689 51/935 

1331 31/93 399 9،438 999 8،910 89/888 

133  80/80 9،948 8،594 9،919 8،994 94/891 

1333 80/89 9،991 8،019 9،989 9،314 68/845 

1331 91/81 9،889 8،935 310 9،344 58/804 

1331 68/88 9،590 8،989 141 9،836 46/954 

1331 94/89 9،599 8،949 098 9،961 55/941 

1337 99/86 9،854 9،310 595 9،814 14/931 

1333 66/89 9،934 8،638 818 9،966 63/050 

1339 18/86 9،988 9،198 881 9،880 19/059 

 ( *درصد)متوسط رشد سالیانه 

1339-1379  58/4 03/3 86/5 99/5- 96/8- 38/98 

 ]861[، ]19 -39[ :منبع                    
 

  



 

 9-11جدول 

  1339تا  1379حمل 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 )

1379 - -  - - 
 

999 18  9،569 098 - 

1331 - -  - - 
 

885 884  9،935 599 14/33 

1331 - -  - - 
 

9،838 9،981  9،319 399 49/34 

133  - -  - - 
 

9،980 9،894  8،430 9،495 80/999 

1333 - -  - - 
 

9،949 9،883  9،818 8،884 18/919 

1331 - -  - - 
 

193 368  5،899 8،809 55/860 

1331 - -  - - 
 

9،966 166  5،419 8،944 54/899 

1331 98 99  9،933 8،609 
 

894 840  0،953 8،594 69/839 

1337 95 83  9،898 8،394 
 

48 03  5،098 8،869 89/808 

1333 53 08  9،694 8،348 
 

14 33  0،939 8،080 59/819 

1339 90 90  8،813 8،385 
 

898 850  4،998 9،338 18/890 

 ( *درصد)متوسط رشد سالیانه 

1339-1379  84/8*8 91/9*8  46/3-8 56/8-8 
 

31/96* 00/96*  89/94* 91/88* 88/90*8 

 ]19 -34[ :منبع

                                                           
 .موجود نیست9835تا  9841در منابع، اطالعات بار وارده به تفکیک موجود در جدول از سال  -9

 .استمحاسبه شده  9831تا  9830متوسط رشد سالیانه از سال  -8

 .محاسبه شده است 9831تا  9836متوسط رشد سالیانه از سال  -8



 

 9-11جدول 

  1339تا  1379سال  ،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)

1379 8،488 96،991 9،594 835 9،530 9،389 80 85،911 99،941 9،999،859 

1331 8،961 99،608 8،699 990 9،980 5،098 85 80،818 99،098 9،956،511 

1331 9،689 99،834 9،805 918 9،558 9،096 83 80،903 95،398 9،030،819 

133  9،550 98،649 9،648 589 5،994 9،966 86 83،414 93،693 8،696،184 

1333 9،851 99،038 9،961 918 5،904 8،899 88 81،858 93،938 8،999،313 

1331 8،830 93،830 9،980 509 8،583 8،806 88 86،841 91،984 8،469،100 

1331 
9،896 86،958 9،989 989 8،099 8،014 88 88،143 86،598 8،980،891 

1331 8،984 86،634 9،989 515 8،339 8،999 96 86،115 86،881 8،581،509 

1337 8،994 88،194 9،688 811 9،018 8،938 99 88،699 86،596 9،956،885 

1333 8،350 88،543 9،593 983 8،639 8،836 98 88،394 86،894 9،496،104 

1339 8،091 88،914 9،680 910 9،169 8،398 90 88،953 89،441 5،838،133 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

1339-1379  84/8-* 41/3* 39/8-* 54/8* 98/3-* 84/8-* 34/5* 33/8* 81/9* 93/99 

 ]19 -34[ :منبع

                                                           
 . باشد میالمللی  بین  سیستم بارنامه داخلی و بر اساسدرآمد  -9

file:///E:/parsafar7-27/collection-12-3/1387/فصل%209/jadval-10-9-ok.xls%23RANGE!A20


 

 9-1نمودار 

 1339تا  1379سال  ،آمار عملکرد حمل و نقل ريلي كشور

 

 
 

 

 

 9-1نمودار 

 1339وسیله حمل و نقل ريلي كشور، سال  سهم كاالهای حمل شده به
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 كیلومتر-نفر كیلومتر-تن

7.92% 

70.23% 

3.07% 

1.48% 5.68% 11.48% 0.14% 

 بار توشه سایر محصوالت مواد صنعتی مواد غذایی مواد كشاورزی مواد معدنی مواد نفتی    



 

 9-17جدول 

كشور به تفکیك باری و در  1لکوموتیوهامصرف سوخت برآورد میزان میانگین مسافت طي شده در هر سفر و 

 1339تا  1379سال  ،مسافری

مصرف سوخت برآورد 

 لکوموتیوها

 (گاز میلیون لیتر نفت)

 
میانگین مسافت طي شده در هر 

 سال (كیلومتر)سفر

 مسافری باری  مسافری باری

38/955  30/56   505 - 1379 

36/951 94/54  559 099 1331 

94/900 59/53  511 513 1331 

49/939 19/06  084 543 133  

83/936 50/09  094 540 1333 

88/919 51/48  088 545 1331 

98/894 89/30  088 533 1331 

81/896 14/18  058 503 1331 

08/890 14/969  088 539 1337 

48/899 80/999  094 064 1333 

91/889 66/993  059 099 1339 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

48/8* 33/3  98/9* 68/68
 1339-1379 

 ]998[ ،]19 -39[ :منبع                       
 
 

                                                           
 .باشدشامل مترو نمی -9

 .محاسبه شده است 9831تا  9836متوسط رشد سالیانه از سال  -8
 



 

 

 9-13جدول 

 1339تا  1331سال  ،(مترو) شهری تهران  خالصه آمار حمل و نقل ريلي درون

 1339 1333 1337 1331 1331 1331 1333  133 1331 1331 عنوان

 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه  

1339- 1331 

 86/99 8/880 9/888 888 964 964 16 16 16 16 16 (كیلومتر)طول كل مسیر 

 46/1 985 8/963 9/14 16 0/33 0/33 9/41 5/46 1/03 9/55 (كیلومتر)طول مسیر فعال 

38/969 46 09 54 58 90 96 85 88 89 83 های فعال ايستگاه
 

 58/1 15 34 30 39 48 09 59 98 98 98 (تعداد)تعداد قطار 

 81/98 469 081 089 518 563 895 845 805 805 805 (تعداد)تعداد واگن 

 41/86 931 951 993 984 890 801 899 868 959 08 (میلیون سفر)تعداد سفر انجام شده 

 كیلومتر جابجا شده  -مسافر

 (كیلومتر-میلیون مسافر)
- - - - - - - 5،415 0،880 0،889 54/9 9

 

 - - - - 834 894 839 896 933 909 960 (میلیون مسافر)ظرفیت حمل 

 ]988[ ،]95 -99[ :منبع

                                                           
 .محاسبه شده است 9831تا  9834متوسط رشد سالیانه از سال  -9
 



10فصل
و نقل  اقتصاد حمل

خالصه آمار
)دالر در هر بشكه(2010قيمت نفت خام ايران، سال:10-1جدول

74/76سنگين ايراننفت خام
18/78سبك ايراننفت خام

)دالر در هر ليتر(2010، سالمنتخبقيمت بنزين در چند كشور:10-3جدول
73/0آمريكا
51/1ژاپن
44/2تركيه

)دالر در هر ليتر(2010، سالمنتخبگاز در چند كشورقيمت نفت:10-4جدول
79/0آمريكا
28/1ژاپن
01/2تركيه

و نقل خانوار شهري، سال:10-14جدول 10،484،021)ريال( 1389هزينه خالص حمل
و نقل خانوار روستايي، سال هزينه خالص  6،025،161)ريال( 1389حمل

و نقل جاده:10-16جدول 1389تا1379شهري از سالاي برونمتوسط رشد ساليانه هزينه حمل
01/13)درصد(كيلومتر-متوسط رشد ساليانه كرايه هر تن
09/24)درصد(كيلومتر-متوسط رشد ساليانه كرايه هر نفر



 مقدمه

و برخي از كشودر اين فصل اطالعات مربوط به قيمت انواع حامل و نقل در ايران ايرههاي انرژي بخش حمل
بايهاو قيمت فروش حامل منتخب ارائه شده برخي همچنين. است شدههم مقايسه انرژي در بازارهاي بزرگ دنيا

و نقل مانند كرايهشاخصاز  و مسافرملح هاي اقتصادي مرتبط با بخش حمل هاي نفتي، هزينه حمل فرآورده،بار
و نقل هزينهو شخصييهزينه استفاده از خودرو و شهري از ديگر اطالعات ارائه شده در حمل خانوارهاي روستايي

.باشداين فصل مي
از دنيادر 2010 منتهي به سالقيمت نفت خام در بازه يازده ساله درصد همراه10با متوسط رشد ساليانه بيش

و از نفت خام نيجريه، 2010قيمت نفت خام سبك ايران در سال. بوده است و دوبي بيشتر از قيمت نفت خام اوپك
و تگزاس غربي كمتر بوده است هر02/26از درصد42/11نفت خام سنگين ايران با متوسط رشد. برنت دالر در

در. ده استيرس 2010دالر در هر بشكه در سال74/76به 2000در سال بشكه قيمت نفت خام سبك ايران نيز
از32/11بازه مشابه با متوسط رشد ساليانه  .دالر در هر بشكه رسيده است18/78به دالر75/26درصد

بهقيمت فروش فرآورده به طور كلي با روند 2010 سال هاي نفتي در بازارهاي بزرگ دنيا نيز در يازده ساله منتهي
.ها نسبت به سال قبل از آن كاهش يافته استقيمت،2009استثنا در سال البته به طورو افزايشي همراه بوده است

و نفت از كشورهاي منتخب مورد بررسيهمهدر 2010گاز در يازده ساله منتهي به سال قيمت بنزين  عربستان غير
و رشد قابل توجهي داشته و درصد براي بنزين59/13رشد متوسط ها مربوط به چين با بيشترين رشد قيمتاست

.گاز بوده است براي نفت درصد49/13
از. تر بوده است بسيار پايين،اي اين دو فرآورده نسبت به كشورهاي مورد بررسي، قيمت يارانه2010در ايران تا سال

عربنزين به صورت سهميه، 1386تيرماه سال آزاد آن براي بنزين معمولي بدون سرب ضه شد كه قيمت عرضه بندي
ها، قيمت با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه 1389در سه ماهه پاياني سال.بوده است ريال در هر ليتر 4،000

مي68/0ريال در هر ليتر تعيين شد كه اين قيمت برابر 7،000بنزين آزاد  است كه قابل توجه. باشد دالر در هر ليتر
، برابر 2010در سال  هر73/0، قيمت بنزين در آمريكا .ليتر بوده است دالر در

و روستايي و نقل خانوارهاي شهري رشد قابل 1389تا 1379از سال در كشور متوسط هزينه ساليانه حمل
به23/22 ساليانه رشدمتوسط اي داشته است به طوري كه هزينه خالص براي خانوار شهري با مالحظه درصد

با 10،484،021 و براي خانوار روستايي به99/19متوسط رشد ساليانه ريال  1389ريال در سال 6،025،161درصد
.رسيده است

و نقل جاده تن شهري برونايدر بخش حمل ن- كرايه هر و هر با به ترتيبكيلومتر در سطح كشور-رفكيلومتر
به 1389تا 1379درصد از سال09/24و درصد01/13متوسط رشد ساليانه ريال در 156و ريال 356به ترتيب

.رسيده است 1389سال 



10-1جدول
قيمتيك سالميانگين خام، نفت بشكه(2010تا2000بشكه هر در )دالر

سال
خام نفت
ايران سنگين

خام نفت
ايران سبك

اوپك خام دوبينفت خام نفت
خام نفت
غربي 1تگزاس

خام نفت
برنت

خام نفت
نيجريه

200002/2675/2660/2720/2637/3050/2842/28

200167/2190/2212/2381/2293/2544/2423/24

200209/2352/2336/2474/2316/2602/2504/25

200334/2689/2610/2878/2607/3183/2866/28

200406/3360/3405/3664/3349/4127/3813/38

200599/4766/5064/5035/4959/5652/5469/55

200627/5907/6108/6150/6102/6614/6507/67

200706/6730/6908/6919/6820/7239/7248/74

200849/9166/9445/9434/9406/10026/9743/101

200962/6025/6106/6139/6192/6167/6135/63

201074/7618/7845/7706/7845/7950/7905/81

ساليانه رشد *)درصد(متوسط

2010-200042/1132/1187/1054/1109/1080/1005/11

]166[،]155[:منبع

1- West Texas Intermediate (WTI)
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10-1نمودار
سال خام، نفت بشكه يك قيمت 2010ميانگين

78.18

77.45

78.06

79.45 79.50

8

)سبك(ايران اوپك دوبي غربي تگزاس برنت ه

81.05

نيجريه



10-2جدول
فرآوردهقيمت سالفروش جهان، بزرگ بازارهاي در نفتي هر(2010تا2000هاي ازاي به )ليتردالر

سال
آمريكا US(بازار Gulf(سنگاپور اروپابازار )روتردام(بازار

بنزين
سرب( بدون )871معمولي

گازنفت
)گوگرد2/0%(

كوره نفت
)گوگرد0/3%(

بنزين
)g/l15/02سوپر(

3گازنفت

)گوگرد5/0%(
كوره نفت

)4cSt380(
5بنزين

)g/l15/0سوپر(
3گازنفت

)گوگرد2/0%(
كوره نفت

)گوگرد5/3%(
����22/021/013/020/020/014/022/021/013/0
����20/018/011/017/017/012/018/018/011/0
����19/017/013/018/018/014/018/017/012/0
����23/021/015/022/021/016/022/021/014/0
����31/029/016/030/030/017/030/029/014/0
����42/044/023/039/043/024/039/045/022/0
����49/048/029/046/052/029/046/050/027/0
����54/053/033/052/056/035/058/056/032/0
���	66/074/045/065/077/047/068/079/044/0
���
44/043/035/044/044/036/044/044/034/0
����55/056/044/056/057/045/057/057/045/0

ساليانه رشد *)درصد(متوسط
���������61/902/1092/1249/1081/1011/1203/1041/1025/13

]155[:منبع

مي-1 اكتان .باشدعدد
مي-2 سرب .باشدمقدار
سال-3 است05/0گوگردميزان2005از شده .درصد
سينماتيك-4 گرانروي استوكسواحد سانتي اينجا ���1:باشدمي)cSt(در � 1���. 	
� � 10
��. 	
�
سال-5 تحقيقي2005از اكتان عدد با سرب بدون بنزين ،(RON)95باشدمي.



10-3جدول
بنزين كشور1قيمت چند ليتر(2010تا2000سال،منتخبدر هر در )دالر

عربستان2تركيهچينهندژاپنفرانسهبريتانياآلماناآمريكسال
200040/091/021/100/196/060/0--24/0
200139/090/009/193/086/0-32/0-24/0
200236/097/010/196/083/066/032/0-24/0
200347/021/124/115/192/0-35/0-24/0
200450/038/147/132/104/187/039/0-24/0
200560/050/158/144/113/1-45/0-24/0
200674/059/168/155/118/101/156/096/124/0
200774/082/189/174/119/1-61/094/116/0
200886/005/296/198/152/109/182/060/214/0
200962/080/155/168/128/1-86/073/114/0
201073/088/154/178/151/113/198/044/214/0

ساليانه رشد )درصد(متوسط
2010-200029/6*48/7*44/2*90/5*61/4*54/6*59/13363/5*458/4-
]193[،]182-181[،]176-172[،]155-151[،]148[:منبع

قيمتقيمت-1 شده ذكر خردههاي ماليات(فروشيهاي زيادي.باشدمي)شامل انطباق داراي هم با قياس در مختلف كشورهاي در قيمت مي.باشدنميروند را امر اين كيفيتدليل تفاوت كشورها، اين ارز تبديل نرخ تغيير توان
درمحص كشورها بازار ساختار و دانستوالت شده ذكر زماني .بازه

سال2- اطالعات تركيه Keyاز2010تا2006هايبراي World Energy Statistics است2006-2010 شده كه.استخراج است ذكر به ميقيمتالزم سال هر اول ماهه سه به مربوط .باشدها
سال-3 براي ساليانه رشد است2010تا2001هايمتوسط شده .محاسبه
سال-4 براي ساليانه رشد است2010تا2006هايمتوسط شده .محاسبه



10-4دولج
نفت كشور1گازقيمت چند ليتر(2010تا2000سال،منتخبدر هر در )دالر

عربستان2تركيهچينهندژاپنفرانسهبريتانياآلمانآمريكاسال
200040/074/023/178/075/039/0--10/0
200137/074/012/172/069/0-32/0-10/0
200235/079/013/173/066/041/032/0-10/0
200340/000/127/190/073/0-35/0-10/0
200448/017/150/110/181/062/039/0-10/0
200563/032/165/127/191/0-45/0-10/0
200671/040/175/136/197/075/055/055/107/0
200776/060/194/150/101/1-64/055/107/0
200800/195/115/286/136/170/083/018/207/0
200965/051/162/139/111/1-85/049/107/0
201079/062/184/152/128/1-96/001/207/0

ساليانه رشد )درصد(متوسط
2010-200014/7*22/8*11/4*88/6*48/5*-49/13397/10424/3-
]193[،]182-179[،]176-172[،]155-151[:منبع

قيمتقيمت-1 شده ذكر خردههاي ماليات(فروشيهاي نمي.باشدمي)شامل زيادي انطباق داراي هم با قياس در مختلف كشورهاي در قيمت مي.باشدروند را امر اين كيفيتدليل تفاوت كشورها، اين ارز تبديل نرخ تغيير توان
در كشورها بازار ساختار و دانستمحصوالت شده ذكر زماني .بازه

سال-2 اطالعات تركيه Keyاز2010تا2006هايبراي World Energy Statistics است2006-2010 شده كه.استخراج است ذكر به ميقيمتالزم سال هر اول ماهه سه به مربوط .باشدها
سال-3 براي ساليانه رشد است2010تا2001هايمتوسط شده .محاسبه
سال-4 براي ساليانه رشد است2010تا2006هايمتوسط شده .محاسبه



10-2نمودار
 2010تا 2000سال،منتخبقيمت بنزين در چند كشور

10-3 نمودار
2010تا 2000سال،منتخبگاز در چند كشور قيمت نفت
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10-5جدول
جهان بازارهاي در طبيعي گاز مكعب(2010تا2000سال،قيمت متر هر ازاي به )1دالر

ژاپنسال
(cif٢)٣

اروپااتحاديه
)cif(

قيمت متوسط
آلمان آمريكا4بريتانياواردات

)هابهنري(
كانادا

)آلبرتا(

����17/012/010/010/015/013/0

����17/015/013/011/015/013/0

����15/012/012/008/012/009/0

����17/016/014/012/020/017/0

����18/016/015/016/021/018/0

����22/021/021/026/031/026/0

����25/031/028/028/024/021/0

����28/032/029/021/025/022/0

���	45/045/041/039/032/029/0

���
32/0-30/017/014/012/0

����39/0-29/023/016/013/0

ساليانه رشد )درصد(متوسط

2010-200074/8*30/20573/10*24/9*37/0*16/0-*

]167[،]165[:منبع

از1- هيدروكربوريمترمكعببهBTUتبديل ترازنامه ضرايب از استفاده ايرانبر،با سبك گاز حرارتي ارزش استاساس شده مترمكعبكي(.انجام يو71/35=هزار تي بي )ميليون
2 - Cost, Insurance, Freight (average prices)

صورت-3 به ژاپن ميLNGدر .شودعرضه
4 -Heren NBP Index

سال-5 از ساليانه رشد است2008تا2000متوسط شده .محاسبه



10-4نمودار
 2010تا 2000، سال1هاي نفتي در بازارهاي بزرگ جهانقيمت فروش فرآوردهميانگين

10-5 نمودار
2010تا 2000قيمت گاز طبيعي در بازارهاي جهان، سال

US( ميانگين قيمت در سه بازار آمريكا-1 Gulf(و اروپا .محاسبه گرديده است) روتردام(، سنگاپور
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10-6جدول
)ريال در هر ليتر( 1389تا 1379هاي نفتي در بازار خليج فارس، سال اي فرآوردهمتوسط قيمت منطقه

 نفت كوره نفت گاز نفت سفيد بنزين موتور گاز مايع سال

13796/13258/18114/15913/14917/1037
13803/9972/13068/12535/12037/916
13815/11951/14541/14609/14316/1136
13822/11839/17212/16119/15644/1178
138337/156960/260628/27156/258666/1415
138436/224932/352136/393792/366791/2244
138578/258600/386440/443420/424100/2622
138645/340920/472860/548960/539520/3600
138700/360558/536294/639299/623915/3985
138815/293946/451129/445567/441159/3666
138944/393623/563217/58992/583184/4475

)درصد(متوسط رشد ساليانه
1389-137950/11*01/12*00/14*61/14*35/15*
]47[:منبع

10-6نمودار
 1389تا 1379سال هاي نفتي در بازار خليج فارس، اي فرآوردهمتوسط قيمت منطقه
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10-7جدول
نفتاسميقيمت وبنزين، نقلگاز و بخشحمل طبيعي 1389تا1379سال،كشوردرگاز

ارزسال نرخ 1)ريال(ميانگين
بنزين قيمت

سرب بدون معمولي
ليتر( هر در )ريال

بنزين قيمت
سرب بدون معمولي

ليتر( هر در )دالر

نفت گازقيمت
ليتر( هر در )ريال

نفت گازقيمت
ليتر( هر در )دالر

طبيعيقيمت گاز
هر( در ريال

)مترمكعب

طبيعيگازقيمت
هر( در دالر

)مترمكعب

13798،00038505/011001/0--
13808،00045006/012002/0--
13818،00050006/013002/0--
13828،28265008/016002/0--
13838،71880009/016502/0--
13849،02380009/016502/0--
13859،19680009/016502/0--

آزادسهميهآزادسهميهآزادسهميهآزادسهميه
138629،2831،0004،00011/043/0165-02/0---
13879،5671،0004،00010/042/0165-02/0-80008/0
13889،9171،0004،00010/040/0165-02/0-80008/0
138910،3351،00034،000310/039/01654-02/0-1105011/0
]214[،]208-207[،]47[:منبع

سال-1 است1380و1379هايدر شده مركزي بانك رسمي نرخ جايگزين بازار نرخ است، نبوده نرخي تك ارز .كه
سال-2 تيرماه از سهميه،1386بعد صورت به عرضهبنزين نرخي دو و .استشدهبندي

يارانه3- هدفمندي قانون اول روزمرحله بامداد از ماه28ها سهميه1389آذر بنزين قيمت و شده آغاز كشور ليتر،ايدر آزاد4،000هر بنزين قيمت و ليتر،ريال تعيين7،000هر .شدريال
سالاز-4 ماه سهميه1389بهمن نرخ دو با گاز نفت آزاد1،500اي، نرخ و ليتر هر در جايگاه3،500ريال در ليتر هر در شدهريال عرضه .استها

به5- مربوط قيمت آن9اين از پس ماهه سه در و است بوده سال اول يارانه(ماهه هدفمندي قانون اجراي از به)هابعد طبيعي گاز است2،600قيمت رسيده مكعب متر هر در .ريال



10-8جدول
فرآوردهمتوسط حمل كشورنرخ در نقل و حمل تفكيكشيوه به نفتي ازايريال(1389تا1379سال،هاي )كيلومتر-تنبه

لولهسال خط
ريليايجادهدريايي

كوچكشناور راهمخزنپيماجاده1گازكشپيمانفتكشجادهاستيجاريكشتياستيجاري آهندار

137953/875/35761/2503/9534/11326/80

138001/9-07/12432/97-28/89

138108/35-54/10157/104-12/98

138223/35-47/11327/136-82/109

138314/37-36/14129/188-1/113

138420/43--99/203-24/164

138514/49--59/214-91/196

138631/6075/2677/221225205208

138721/71756168270333271

138893/77817221356470345

1389831272163378485350

ساليانه رشد )درصد(متوسط

1389-137976/3852/13*33/20*48/1565/15*58/16

]47[:منبع

گازكش1- از مايع گاز حمل جادهبراي ميهاي استفاده .شودپيما



10-9جدول
نقليارانه و بخشحمل در شده تفكيكحاملپرداخت انرژيبه ريال(1389تا1379سال،هاي )ميليارد

طبيعيبرقگازمايعكورهنفتگازنفتبنزينسال كلازنقلوحملبخشيارانهدرصدجمعگاز
انرژيهايحاملپرداختييارانه

137922,44419,1227044750042,74534
138016,10116,3106054460133,46329

138118,99919,9056955640140,16433

138222,00321,5697885290244,89136

138337,05633,12389271602471,81142

138465,84658,8201,3019120591127,47032

138592,89368,3421,24483862410163,78943

138691,814101,0762,9641,25882800197,99442

138796,853110,4123,9219441521,279213,56140

138879,91580,215112,8382,4211342,101177,62340

13892--------

)درصد(ساليانهرشدمتوسط

1379-138815/15*42/2107/38*84/19*3 26/354 16/4788/2037/27
]42-37[:منبع

كاهش-1 به توجه با عدد توجهاين سالقابل در دريايي نقل و حمل كوره نفت سال1388مصرف به بازنگريست1387نسبت .نيازمند
سال-2 انرژي ترازنامه است1389در شده يارانهكهعنوان هدفمندي قانون اجراي به توجه ابا سالنرژهاي چهارم ماهه سه از حامل1389ي مصرف ماهيانه آمار به دسترسي عدم و بعد انرژيبه انرژي،هاي يارانه مقدار محاسبه امكان

.نداردوجود
سال-3 از ساليانه رشد است1388تا1385متوسط گرديده .محاسبه
سال-4 از ساليانه رشد است1388تا1384متوسط گرديده .محاسبه



10-10جدول
13892سال،خودرو كالسه تفكيكب1ساير كشورهاو توليد داخل سواري خودروهاي براي قيمت بازه

4)دالر(ساير كشورها3)ريالهزارده(توليد داخلكالس خودرو

 خودروهاي سواري بسيار كوچك
)Mini Compact passenger cars(

10،900-7،532 -

 كوچكترخودروهاي سواري
)Subcompact passenger cars(

19،000-8،053 13،350-11،800 

 كوچك خودروهاي سواري
)Compact passenger cars(

21،000-12،900 17،000-8،850 

 خودروهاي سواري متوسط
)Midsize passenger cars(

15،800-8،500 18،100-13،400 

 خودروهاي سواري بزرگ
)Large passenger cars(

36،500 -14،600 22،000-11،900 

 خودروهاي سواري بسيار بزرگ
)Very Large passenger cars(

57،000-36،500 33،700-10،650 

خودروهاي سواري بسيار بسيار بزرگ
)Extremely Large passenger cars(

-58،700-14،750 

]220- 219[،]186[:منبع

.باشندميToyotaوHonda،Hyundai،Kiaهاي خودروهاي بررسي شده مربوط به كارخانه-1
و خارجي-2 .اندبندي شدهاساس سطح تصوير خودرو طبقهبربه منظور امكان مقايسه، كليه خودروهاي داخلي
:داخل-3

 لوبو-پرايد صبا معمولي: سواري بسيار كوچكخودروهاي
 i207پژو- 141پرايد: خودروهاي سواري كوچكتر
 هيوندا ورنا دنده اتوماتيك-ريو: خودروهاي سواري كوچك
 E2تندر-روآ: خودروهاي سواري متوسط

3جديد تيپ3سواري مزدا-معموليELسمند: خودروهاي سواري بزرگ
 نيسان تينا-ماكسيما: سواري بسيار بزرگخودروهاي

:جهان-4
Toyota: خودروهاي سواري كوچكتر Yaris-Kia Rio 5

Honda: خودروهاي سواري كوچك Fit–Hyundai Accent

Honda: خودروهاي سواري متوسط Insight-Kia Soul

Honda: خودروهاي سواري بزرگ Element–Hyundai Elantra

Toyota: خودروهاي سواري بسيار بزرگ Highlander Hybrid-Kia Optima

Toyota: خودروهاي سواري بسيار بسيار بزرگ Land Cruiser-Kia Sedona



10-11جدول
هزينه وبرآورد ثابت يكخودروهاي نوكاركرد كشوري پيمايش(1389تا1379سال،در كيلومتر هر در )ريال

خودرو( ريال85:قيمت سالميليون 1)1389در

قيمتسال سوختافت تعميراتهزينه بيمههزينه هزينههزينه مجموع

137902/69318/2715/3846/4381/801

138047/72077/3148/4279/5051/845

138101/74930/5323/4951/6705/901

138268/77889/4590/5671/7917/961

138352/80948/5655/6503/9558/1026

138443/82148/5636/7272/10699/1057

138533/83348/5689/8099/11469/1085

138614/85731/9283/9512/14640/1191

138786/89269/7615/12039/17309/1263

138838/95254/11957/13759/18809/1398

138990/101171/20863/15433/20258/1577

ساليانه رشد )درصد(متوسط

1389-137987/381/2509/1589/1605/7

]142[:منبع

هزينه-1 جدول اين استدر شده محاسبه نو خودروي به مربوط سال.هاي نو،1389در خودروي شده85قيمت فرض ريال سالقيهمچنين.استميليون در نو خودروي نبودههايمت موجود قيمت كه رسميي نرخ گرفتن نظر در با
است گرديده محاسبه اتومبيلهزينه.تورم بيمه هزينه از عبارتند خودرو ثابت ثالث(هاي شخص و مي)بدنه پرداخت مستقيم غير طور به كه اتومبيل هر قيمت ساليانه كاهش هزينه هر.شودو در خودرو هر قيمت مادهكاهش طبق سال

ماليات151 مستقيمقانون آيينهاي و بانامهكشور برابر آن، اجرايي مي%25هاي گرفته نظر در سال هر براي نزولي صورت به خودرو هزينههزينه.شودارزش و خودرو سوخت هزينه شامل عمده طور به نيز خودرو كاركرد هايهاي
مي تعميرات به .باشدمربوط



10-12جدول
هزينه يكخودروبرآورد كاركرد و ثابت نوهاي كشوري پيمايش(1389تا1379سال،در كيلومتر هر در )ريال

خودرو( سالريالميليون140:قيمت 1)1389در

قيمتسال سوختافت تعميراتهزينه بيمههزينه هزينههزينه مجموع

137988/110569/3331/4671/6458/1250

138061/115338/3956/5144/7598/1319

138140/120375/4375/5982/9572/1402

138234/125588/5606/6993/11221/1494

138352/130900/7057/7918/13427/1593

138457/142800/7084/8753/15394/1739

138581/152300/7019/9837/16536/1857

138662/154723/14733/11615/20232/2013

138733/158329/14485/14505/23551/2108

138895/163014/18799/16607/26515/2250

138967/166621/25670/18708/26766/2377

ساليانه رشد )درصد(متوسط

1389-137921/460/2509/1545/1564/6

]142[:منبع

هزينه-1 جدول اين شدر محاسبه نو خودروي به مربوط استهاي سال.ده نو،1389در خودروي است140قيمت شده فرض ريال سال.ميليون در نو خودروي قيمت رسميهمچنين نرخ گرفتن نظر در با نبوده موجود قيمت كه هايي
است گرديده محاسبه اتومبيلهزينه.تورم بيمه هزينه از عبارتند خودرو ثابت ثالث(هاي شخص و ساليانه)بدنه كاهش هزينه ميو پرداخت مستقيم غير طور به كه اتومبيل هر ماده.شودقيمت طبق سال هر در خودرو هر قيمت كاهش

ماليات151 آيينقانون و كشور مستقيم باهاينامههاي برابر آن، مي%25اجرايي گرفته نظر در سال هر براي نزولي صورت به خودرو طورهزينه.شودارزش به نيز خودرو كاركرد هزينههاي و خودرو سوخت هزينه شامل هايعمده
مي تعميرات به .باشدمربوط



10-13جدول
يكخودروهزينهبرآورد كاركرد و ثابت نوهاي كشوري پيمايش(1389تا1379سال،در كيلومتر هر در )ريال

خودرو( سالريالميليون185:قيمت 1)1389در

قيمتسال سوختافت تعميراتهزينه بيمههزينه هزينههزينه مجموع

137963/150546/3448/4636/8093/1666

138098/156528/4075/5137/9237/1750

138174/162875/4497/5948/11794/1850

138201/169418/5831/6982/13732/1959

138390/176160/7185/7964/16200/2076

138443/182160/7116/8873/18192/2162

138533/183360/7154/9895/19742/2201

138648/194073/15375/11645/24640/2475

138776/215429/15237/14615/29757/2750

138867/216614/19560/16792/32333/2853

138938/220296/29838/18805/32077/3009

ساليانه رشد )درصد(متوسط

1389-137992/362/2709/1510/1513/6

]142[:منبع

هزينه-1 جدول اين استدر شده محاسبه نو خودروي به مربوط سال.هاي نو،1389در خودروي شده185قيمت فرض ريال سالهمچنين.استميليون در نو خودروي نبودههايقيمت موجود قيمت كه نرخي گرفتن نظر در رسميبا
است گرديده محاسبه اتومبيلهزينه.تورم بيمه هزينه عبارتند خودرو ثابت ثالث(هاي شخص و مي)بدنه پرداخت مستقيم غير طور به كه اتومبيل هر قيمت ساليانه كاهش هزينه طبق.شودو سال هر در خودرو هر قيمت مادهكاهش

ماليات151 وقانون كشور مستقيم باهاينامهآيينهاي برابر آن، مي%25اجرايي گرفته نظر در سال هر براي نزولي صورت به خودرو هزينههزينه.شودارزش و خودرو سوخت هزينه شامل عمده طور به نيز خودرو كاركرد هايهاي
مي تعميرات به .باشدمربوط



 1389تا 1379سال،كشور

 ناخالص
 خانوارل

1)ريال

 هزينه ناخالص
و نقل خانوار حمل
)ريال(روستايي

2،639،-
3،382،1،250،876
4،025،1،712،464
4،887،2،357،641
7،224،3،837،304
9،325،4،388،924
9،752،4،879،695
10،35،333،833
10،85،499،116
11،5-٢

12،36،816،479

1773/203

 1389تا 1379سال،كشوري

و در سال آن 1389 متفاوت است مقدار

است كه با توجه به آماري كشور ذكر شده
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10-14جدول
و روستاييي هزينه سال و نقل خانوارهاي شهري كش انه حمل

هزينه خالص
و نقل  خانوارل
)ريال(شهري

 هزينه خالص
و نقل خانوار حمل
)ريال(روستايي

هزينه ناخ
و نقل حمل
ر(شهري

1،798،361880،51439،053
2،240،8771،025،33882،508
2،960،0671،402،97925،963
3،663،2752،021،17487،062
5،447،5263،158،17024،663
6،973،8843،581،58125،718
7،502،1743،993،19552،155
8،170،2234،486،773370،870
8،775،3654،632،448859،497
9،215،4225،147،41174،018
10،484،0216،025،161350،528

)درصد(متوسط رشد ساليانه
23/2299/1944/7

[

10-7نمودار
و روستايي و نقل خانوارهاي شهري هزينه خالص حمل

مركز آمارو نقل خانوار شهري اعالم شده توسط بانك مركزي با اطالعات
مي 16،013،976 مركزي .باشدريال

و نقل خانوار روستايي مقدارنه ر سالنامه آمد 2،226،660اخالص حمل
.باشديمد از آن، نيازمند بازبيني

.است محاسبه گرديده 1389تا 1380ز سال

��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��		

هزينه خانوار روستايي هزينه خانوار شهري

متوسط هزين

 سال

ه
حمل
ش

1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
13891

1389-1379
]128-118[:منبع

ساليانهمتوسط

و-1 هزينه ناخالص حمل
بر اساس اطالعات بانك مر

ه1388سالدر-2 زينه،
و بعدمقادير سال هاي قبل

متوسط رشد ساليانه از-3

��	




 خانوار هرنقليه عمومي براي
)ريال(

 خانوار روستايي

87،513

95،007

105،990

128،314

133،145

137،855

135،178

179،236

340،135

343،756

499،689

53/21

نقليه عمومي براي هر خانوار
1389
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10-15جدول

و نقل جادهيه سال نقلييلشهري با وسا اي برونانه حمل
و روستايي در كشور 1389تا 1379سال،شهري

 خانوار شهري

78،187

84،586

96،435

116،857

115،328

117،206

120،522

160،545

306،316

311،441

451،929

)درصد(متوسط رشد ساليانه

137973/21

[،]142[

10-8نمودار
و نقل جاده با اي برونه ساليانه حمل نقلي وسايلشهري

و روستايي در كشور، سال 89تا 1379شهري

�	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	� ��	�

هزينه خانوار شهري هزينه خانوار روستايي

برآورد هزينه

 سال

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1389-379

]128[،]80[:منبع

برآورد هزينه

��		 ��	




10-16جدول
و فعاليت شاخصسطح ازاء به حمل تن-نفرهايهزينه و نقل-كيلومتر و حمل در 1389تا1379سال،كشورشهريبرونكيلومتر

13791380138113821383138413851386138713881389

رشد متوسط
ساليانه

)درصد(

1389-1379

تن هر كرايه استاني-ميانگين درون شده طي 18520523727734044039144450052760507/13)ريال(كيلومتر

تن هر كرايه استاني-ميانگين برون شده طي 10211112616119220021125329030033690/12)ريال(كيلومتر

هر كرايه كشور-تنميانگين كل شده طي 10711713317020321922526930831935601/13)ريال(كيلومتر

نفر هر كرايه كشور-ميانگين سطح در شده طي 2225293436383950939615609/24)ريال(كيلومتر

تن شده-ميليون طي 73،96678،95883،80499،914110،618116،889132،070142،942152،996159،814173،98301/9كيلومتر

نفر شده-ميليون طي *52،55451،81052،27255،87554،77954،88156،00160،10763،68564،78759،89232/1كيلومتر

]80-77[،]49[:منبع



10-9نمودار
هزينه نقلكل و باريمسافريحمل نقل و حمل و عمومي نقليه وسايل با
نقلبخشدر و كشوربرونايجادهحمل 1389تا1379سال،شهري
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اي جاده باري هزينه كل عمومي نقليه وسايل با اي جاده مسافري هزينه كل



10-17جدول
گسترش سازمان خودروسازي بخشصنعت شاغلين تعداد ايرانآمار صنايع نوسازي 1389تا1379سال،و

خودروسال خودروسايپاايران ديزلپارس ديزلزاميادسايپا خودرو ايران

137911،9005،1132،243-1،6841،922

138012،8546،3582،371-1،6924،508

138117،2746،9661،9311،3851،7554،800

138218،6488،3352،6911،4391،8635،212

138319،0028،6583،0472،4421،9965،629

138418،9938،7913،5662،4282،1215،166

138521،2558،8955،5071،6882،2465،772

138621،3468،8895،9401،7552،2125،587

138720،9428،7616،3011،7492،2395،341

138822،3869،6046،8001،5052،2425،330

138926،498110،46026،9741،6472،3005،300

ساليانه رشد )درصد(متوسط

1389-137979/872/756/1351/2*321/368/10*

]51[:منبع

نيز-1 تبريز و خراسان خودرو ايران آمار مركز.باشديمشامل خودرو ايران آمار سال اين است22،278در .نفر
مي-2 نيز كاشان سايپا آمار مركز.باشدشامل سايپا آمار سال اين .ستانفر10،180در
سال-3 از ساليانه رشد است1389تا1381متوسط گرديده .محاسبه



 

 

 

  11فصل 

 ای گازهای گلخانه
 

 خالصه آمار

  (تن متریک میلیون) 0202سال  ،کشورهای مختلفدر  انرژیانتشار دی اکسید کربن از مصرف  میزان :11-1جدول 

 33/062 ایران 

 66/0302 چین 

   (بر نفر CO2تن متریک ) 0202انرژی در کشورهای مختلف، سال انتشار دی اکسید کربن از مصرف سرانه  :11-2جدول 

 00/7 ایران 

 06/00 عربستان 

به ازای هزار دالر  CO2 تنمتریک ) 0202 سال های مبادله بازار در کشورهای مختلف، با استفاده از نرخکربن شدت  :11-3جدول 

  (آمریکا 0220سال 

 

 62/0 ایران 

 00/0 چین 

  0202  سال ،( toeبر CO2تن )بر عرضه کل انرژی اولیه  CO2میزان  :11-4جدول 

 44/0 ایران 

 20/3 چین 

 67/026 (CO2میلیون تن ) 0306سال  ،های کربن در بخش حمل و نقل میزان انتشار ترکیب :11-11جدول 

 64/007 (CO2میلیون تن ) 0306سال  ،های کربن در بخش خانگی و تجاری میزان انتشار ترکیب 
 60/62 (CO2میلیون تن ) 0306سال  ،های کربن در بخش صنعت میزان انتشار ترکیب 

 0،020،724 (CO2تن ) 0306سال  ،های کربن در بخش حمل و نقل دریایی برآورد میزان انتشار ترکیب :11-11جدول 

 007،362 (CO2تن ) 0306سال  ،و نقل ریلیهای کربن در بخش حمل  برآورد میزان انتشار ترکیب 
 0،002،770 (CO2تن ) 0306سال  خط لوله،های کربن در بخش  برآورد میزان انتشار ترکیب 

 020،603،006 (CO2تن ) 0306سال  ،ای های کربن در بخش حمل و نقل جاده برآورد میزان انتشار ترکیب 

 3،606،767 (CO2تن ) 0306سال  ،یهوایهای کربن در بخش حمل و نقل  برآورد میزان انتشار ترکیب 

 0306، سال های مختلف مصرف برآورد میزان انتشار دی اکسید کربن از یک بشکه معادل نفت خام در بخش :11-13جدول 

 (کیلوگرم بر بشکه معادل نفت خام)

06/300 

 0306سال  ،نفت خام در بخش حمل و نقل برآورد میزان انتشار دی اکسید کربن از یک بشکه معادل 

 (کیلوگرم بر بشکه معادل نفت خام)

07/377 



 

 مقدمه 

 باشرند همننرین    مری  ((N2O زاکسرید نیتررو   و (CH4)، متران  (CO2)دی اکسید کرربن  شامل با اثر مستقیم ای  گازهای گلخانه

 ای برا اثرر    گازهرای گلخانره   0(NMVOC)غیرمتران  و ترکیبرات آلری اررار    ( NOX)، اکسیدهای نیتروژن (CO)مونوکسید کربن 

IPCCتوسرط   هرای گرمرایش جنرانی آننرا     ای دیگری نیز وجود دارند کره تتانسریل   گازهای گلخانه. هستندغیرمستقیم 
ارائره   0

در حرال   .باشند می ای و اصطالحاً دارای اثر گلخانه اندازند گرما را در سیستم تروتوسفری به دام می ای گازهای گلخانه. گردد می

 . امل عمده تغییرات آب و هوای جنان استع ،تجمع این گازها در اتمسفر دلیل بهای تشدید اثر گلخانهحاضر 

 انتشار با هندچین، آمریکا و  کشورهایترتیب  به در دنیا انرژیاز مصرف  CO2کنندگان بیشترین تولید 0202در سال 

میلیون متریک  33/062ایران نیز با انتشار  در این سال. باشند می CO2میلیون متریک تن  60/0660و  00/0602، 66/0302

سرانه در همین سال . استبه خود اختصاص داده در دنیا  CO2در میان کشورهای تولیدکننده رتبه را  هشتمین ،CO2تن 

است که  این در حالی بوده ومتریک تن بر نفر  00/7ایران  درو  06/6چین  ،70/00، روسیه 20/00آمریکا  در CO2انتشار 

رتبه آمریکا  ،CO2سرانه انتشار در خصوص گردد  خاطرنشان می. باشد متریک تن بر نفر می 64/4در دنیا  CO2سرانه انتشار 

آمریکا، چین و ایران به ترتیب  درهمننین شدت کربن  .دنداردر دنیا را  مچین رتبه هفتادایران رتبه شصت و دوم و دهم، نوز

دهد میزان انتشار  برآوردهای صورت گراته نشان می. باشد می 3به ازای هزار دالر  CO2تنمتریک  62/0و  00/0، 40/2برابر 

 . خواهد رسید 0232میلیارد متریک تن در سال  03/42به  0662میلیارد متریک تن در سال  64/02از  CO2جنانی 

میزان بخش نیروگاهی به به مربوط ناشی از مصرف انرژی  کربنهای  ترکیببیشترین میزان انتشار  ،0306در سال در ایران 

 همین در .باشد میلیون تن می 67/026ها از بخش حمل و نقل  است همننین میزان انتشار این ترکیب میلیون تن 60/030

، مربوط به سوخت کشور به تفکیک نوع سوختحمل و نقل  های بخشزیرهای کربن در  بیشترین میزان انتشار ترکیب، سال

ای نیز بیشترین میزان  در میان وسایل نقلیه جاده. باشد میلیون تن می 04/47 میزانای به  نقل جاده  و  حمل گاز در بخش نفت

 . میلیون تن تعلق دارد 07/00کربن به خودروهای سواری به میزان  انتشار دی اکسید

 .درصد است 03/4برابر  0306تا  0376های  در سالناشی از مصرف انرژی در سطح کشور  CO2متوسط رشد سالیانه انتشار 

 ای، دریایی،  جاده های بخشزیردر بخش حمل و نقل CO2 انه انتشار یمتوسط رشد سال ،0306تا  0302های  در سال همننین

در همین . باشد می درصد 03/0درصد و  03/3، درصد 30/0 ،درصد 00/0درصد،  04/4ترتیب برابر  خط لوله به هوایی و ریلی،

 . دهد درصد را نشان می 40/4در بخش حمل و نقل رشدی برابر  CO2میزان انتشار  ها سال

 .نامه ارائه شده است در واژه ای بخش حمل و نقل ها و گازهای گلخانه آالیندهضرایب انتشار 

                                                           
1- Non- Methane Volatile Organic Compounds 
2- Intergovermental Panel on Climate Change 

 .ارائه شده است آمریکا 0220براساس دالر سال  های مبادله بازار در کشورهای مختلف با استفاده از نرخGDP بر  CO2 انتشار میزان یا کربنشدت  -3

 



 

     11-1جدول  

  (CO2 1تنمتريك ميليون ) 2111تا  2111انرژی درکشورهای مختلف، سال انتشار دی اکسيد کربن از مصرف ميزان 

متوسط رشد 

 (درصد)ساليانه 

2111-2111  

 (منطقه)کشور  2111 2111 2112 2113 2114 2112 2112 2112 2112 2112 2111

44/2- *  آمریکا 30/0060 70/0703 24/0766 60/0002 23/0666 76/0660 02/0604 70/6200 30/0030 27/0407 00/0602 

44/2- *  70/040 00/000  24/622 60/626  03/067 70/603  کانادا 07/073 00/060 06/067 20/067 00/600 

32/1- * 22/2212 12/2412 21/2222 32/2121 13/2221 22/2114 22/2222 11/2232 21/2222 21/2222  آمريكای شمالي 21/2212 

 برزیل 36/344 03/340 60/346 02/340 73/300 74/366 04/303 44/422 04/406 66/404 07/403 * 02/0

 آرژانتین 30/030 34/000 00/000 06/034 04/042 06/000 04/007 62/060 46/070 00/067 03/066 * 27/0

66/0 *  ونزوئال 40/034 72/040 72/046 64/033 60/040 00/040 03/002 06/000 62/060 22/006 44/000 

41/2 *  آمريكای مرکزی و جنوبي 33/221 23/1113 22/1114 22/1112 21/1123 23/1112 21/1142 14/1122 11/1221 32/1213 24/1222 

74/2- *  آلمان 66/004 60/077 33/000 63/070 47/067 36/047 60/002 03/007 27/003 60/760 66/763 

00/2- *  بریتانیا 34/062 72/070 60/060 00/070 40/003 26/003 02/000 06/066 07/063 67/000 44/030 

06/2-  *  ارانسه 60/420 64/420 73/420 30/420 60/402 66/403 37/406 26/403 00/400 02/360 02/360 

60/0  ترکیه 63/020 00/004 03/064 23/026 47/002 62/032 66/002 06/002 62/070 23/007 04/063 

12/1-  اروپا 22/4422 32/4212 13/4422 21/4231 24/4223 22/4222 22/4212 23/4222 42/4222 12/4314 22/4321 

07/2 *  روسیه 77/0460 06/0440 70/0022 60/0000 26/0006 06/0074 74/0600 30/0066 66/0632 46/0440 02/0633 

22/1 *  اوراسيا 12/2221 23/2122 23/2222 21/2322 22/2422 22/2443 22/2422 41/2422 21/2241 42/2224 13/2424 

74/0  ایران 60/300 00/334 07/360 07/307 66/427 20/400 24/477 30/406 20/000 06/040 33/062 

00/0  عربستان 04/062 34/320 60/300 06/347 76/300 04/420 04/426 47/366 70/400 00/430 40/470 

13/2  خاورميانه 22/1124 12/1121 22/1122 22/1243 34/1334 14/1421 21/1212 21/1232 14/1234 22/1212 23/1222 

 

                                                           
 (Table B.12 ،Transportation Energy Data Book: Edition 29, 2010) .باشد می long ton 604/2و معادل  short ton 020/0برابر هزار کیلوگرم و معادل تن متریک یک   -0



 

 11-1ادامه جدول  

متوسط رشد 
 (درصد)ساليانه 
2111-2111  

 (منطقه)کشور  2111 2111 2112 2113 2114 2112 2112 2112 2112 2112 2111

00/0 *  آاریقای جنوبی 20/306 70/360 60/376 73/400 02/440 03/430 62/444 00/463 02/406 62/400 02/460 

22/2  آفريقا 22/222 21/212 32/212 23/222 22/1112 24/1122 32/1122 21/1122 12/1122 21/1112 12/1142 

46/00  چین 70/0046 00/0666 04/3464 04/4266 70/0206 72/0000 04/0007 02/6004 43/6700 06/7024 66/0302 

30/2- *  ژاتن 43/0020 66/0063 60/0066 70/0046 06/0006 06/0040 06/0036 44/0004 40/0000 62/0024 47/0064 

11/2 1آسيا و اقيانوسيه 12/2222 32/2412 21/2111 22/2222 34/2222 24/11242 22/11111 12/11222 22/12242 12/12211 44/14121   

22/2  کل جهان 32/23232 12/23223 42/24222 22/22234 11/22424 21/22221 31/22222 42/22221 12/31312 22/22222 32/31221 

 ]006[ :منبع

  

                                                           
 .باشد شامل خاورمیانه نمی -0



 

 11-2جدول  

  (بر نفر CO2 1تنمتريك ) 2111تا  2111انرژی در کشورهای مختلف، سال انتشار دی اکسيد کربن از مصرف سرانه 

متوسط رشد ساليانه 

 (درصد)

2111-2111 

 (منطقه)کشور  2111 2111 2112 2113 2114 2112 2112 2112 2112 2112 2111

 آمریکا 77/02 00/02 00/02 00/02 37/02 06/02 00/06 60/06 07/06 60/07 20/00 * -30/0

 کانادا 43/00 60/07 64/07 70/00 23/06 06/06 06/00 00/00 27/00 46/06 00/06 * -00/0

 آمريكای شمالي 21/12 13/12 11/12 12/12 12/12 12/12 24/12 22/12 32/12 12/14 42/14 * -31/1

 برزیل 70/0 04/6 26/6 44/0 74/0 77/0 00/0 07/0 03/6 63/0 00/0 * 07/2

 آرژانتین 70/3 42/3 06/3 02/3 64/3 00/3 67/3 00/4 04/4 26/4 00/4 * 23/0

 ونزوئال 60/0 60/0 60/0 00/0 60/0 66/0 22/0 27/0 07/0 26/0 06/0 * 46/0

 آمريكای مرکزی و جنوبي 32/2 32/2 32/2 32/2 32/2 44/2 21/2 23/2 21/2 24/2 22/2 * 12/1

 آلمان 42/02 67/02 36/02 00/02 00/02 00/02 30/02 24/02 66/6 07/6 60/6 * -70/2

 بریتانیا 44/6 60/6 30/6 03/6 66/6 62/6 00/6 07/6 00/6 34/0 02/0 * -23/0

 ارانسه 73/6 76/6 66/6 73/6 73/6 74/6 73/6 02/6 04/6 00/6 04/6 * -70/2

 ترکیه 22/3 66/0 02/0 60/0 64/0 00/3 42/3 70/3 62/3 30/3 36/3 * 00/0

 اروپا 22/2 24/2 22/2 22/2 21/2 22/2 21/2 24/2 22/2 14/2 21/2 * -24/1

 روسیه 00/02 00/6 34/02 70/02 20/00 23/00 40/00 20/00 06/00 34/02 70/00 * 30/0

 اوراسيا 23/2 22/2 21/2 22/2 21/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 * 13/1

 
  

                                                           
 (Table B.12 ،Transportation Energy Data Book: Edition 29, 2010) .باشد می long ton 604/2و معادل  short ton 020/0برابر هزار کیلوگرم و معادل تن متریک یک   -0

 



 

 11-2ادامه جدول  

متوسط رشد ساليانه 

 (درصد)

2111-2111 

 (منطقه)کشور  2111 2111 2112 2113 2114 2112 2112 2112 2112 2112 2111

 عربستان 63/03 03/03 66/03 07/00 76/06 00/07 07/06 00/06 20/07 32/07 06/00 04/3

 ایران 66/4 00/4 02/0 40/0 70/0 04/6 00/6 62/6 03/6 03/7 00/7 04/4

 خاورميانه 33/2 34/2 23/2 22/2 13/2 21/2 22/2 22/2 22/2 12/2 41/2 21/2

 آاریقای جنوبی 07/0 60/0 00/0 06/0 42/6 00/6 00/6 06/6 67/6 36/6 47/6 * 20/0

 آفريقا 11/1 11/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 13/1 * 21/1

 ژاتن 40/6 42/6 43/6 00/6 00/6 73/6 70/6 04/6 00/6 66/0 00/6 * -30/2

 چین 06/0 34/0 70/0 07/3 64/3 00/4 46/4 70/4 02/0 44/0 06/6 60/02

 1آسيا و اقيانوسيه 12/2 12/2 22/2 42/2 21/2 22/2 12/3 13/3 22/3 41/3 23/3 22/2

 کل جهان 21/3 22/3 22/3 12/4 31/4 32/4 41/4 42/4 22/4 32/4 24/4 * 22/1

 ]006[ :منبع
 

  

                                                           
 .باشد خاورمیانه نمیشامل  -0



 

 11-3جدول  

2تنمتريك ) 2111تا  2111در کشورهای مختلف، سال مبادله بازار  های با استفاده از نرخ 1کربنشدت 
CO2 آمريكا 2112دالر سال  به ازای هزار)  

متوسط رشد ساليانه 

 (درصد)

2111-2111 

 (منطقه)کشور  2111 2111 2112 2113 2114 2112 2112 2112 2112 2112 2111

 کانادا 07/2 00/2 04/2 06/2 06/2 00/2 00/2 00/2 02/2 47/2 46/2 -00/0

 آمریکا 00/2 00/2 02/2 46/2 46/2 47/2 46/2 40/2 44/2 40/2 40/2 -26/0

 آمريكای شمالي 22/1 21/1 21/1 21/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 43/1 43/1 -22/1

 ونزوئال 20/0 00/0 00/0 02/0 26/0 20/0 60/2 06/2 62/2 60/2 63/2 -20/0

 آرژانتین 04/2 00/2 06/2 00/2 00/2 04/2 02/2 76/2 70/2 70/2 60/2 - 24/0

 برزیل 40/2 40/2 43/2 43/2 40/2 40/2 40/2 40/2 40/2 40/2 40/2 * -02/2

 آمريكای مرکزی و جنوبي 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 23/1 23/1 22/1 22/1 -12/1

 ترکیه 00/2 00/2 02/2 00/2 47/2 40/2 46/2 00/2 02/2 02/2 47/2 * 20/0

 آلمان 30/2 30/2 30/2 30/2 30/2 32/2 32/2 00/2 00/2 07/2 07/2 * -07/0

 بریتانیا 00/2 00/2 07/2 06/2 06/2 06/2 00/2 04/2 03/2 03/2 03/2 -60/0

 ارانسه 02/2 02/2 02/2 02/2 02/2 06/2 06/2 06/2 06/2 00/2 00/2 * -34/0

 اروپا 32/1 32/1 32/1 32/1 32/1 31/1 31/1 22/1 22/1 22/1 22/1 -22/1

 روسیه 64/0 40/0 42/0 30/0 00/0 26/0 67/0 76/0 74/0 67/0 00/0 - 06/3

 اوراسيا 22/2 21/2 22/2 22/2 42/2 31/2 12/2 22/1 24/1 24/1 24/1 - 12/4

 

                                                           
 .ارائه شده است آمریکا 0220براساس دالر سال  های مبادله بازار در کشورهای مختلف با استفاده از نرخGDP بر  CO2 انتشار میزان یا کربنشدت  -0

 (Table B.12 ،Transportation Energy Data Book: Edition 29, 2010) .باشد می long ton 604/2و معادل  short ton 020/0کیلوگرم و معادل برابر هزار تن متریک یک  -0



 

 11-3ادامه جدول  

متوسط رشد ساليانه 

(درصد)  

2111-2111  

(منطقه)کشور  2111 2111 2112 2113 2114 2112 2112 2112 2112 2112 2111  

03/0 *  62/0  60/0  36/0  06/0  30/0  30/0  06/0  00/0  07/0  06/0  30/0  ایران 

62/0  33/0  06/0  03/0  06/0  00/0  06/0  32/0  00/0  00/0  04/0  00/0  عربستان 

22/1 *  31/1  31/1  22/1  24/1  22/1  34/1  31/1  32/1  31/1  22/1  22/1  خاورميانه 

00/0- *  60/0  64/0  70/0  60/0  72/0  70/0  06/0  04/0  74/0  07/0  06/0  آاریقای جنوبی 

22/1- *  21/1  23/1  22/1  22/1  11/1  12/1  12/1  12/1  12/1  11/1  11/1  آفريقا 

66/2  00/0  27/0  00/0  03/0  06/0  44/0  00/0  00/0  27/0  63/0  20/0  چین 

23/0-  00/2  00/2  06/2  06/2  07/2  07/2  00/2  06/2  00/2  00/2  00/2  ژاتن 

22/2  13/1  22/1  22/1  23/1  24/1  22/1  22/1  22/1  24/1  21/1  21/1 1آسيا و اقيانوسيه   

41/1 *  22/1  21/1  21/1  21/1  21/1  22/1  22/1  21/1  21/1  22/1  21/1  کل جهان 

 ]006[ :منبع

                                                           
 .باشد شامل خاورمیانه نمی -0



 

 

11-4دول ج  

 2111و  2112های  سال ،از مصرف سوخت در دنيا CO2بيشترين توليدکنندگان گاز 

 کشور
 CO2 ميزان 

 (ميليون متريك تن)

  CO2ميزان 

 بر جمعيت

 (بر نفر CO2 تن)

بر عرضه کل  CO2ميزان 

 انرژی اوليه

toeبر CO2تن )
1) 

 2شدت کربن

بر  CO2متريك تن )

 (هزار دالر آمريكا

 2112 2111 2112 2111 2112 2111 2112 2111 

 00/0 27/0 20/3 23/3 06/6 44/0 66/0302 06/7024 چين

27/0407 آمريكا  00/0602  60/07 20/00  42/0 40/0 40/2 40/2 

 30/0 43/0 30/0 30/0 40/0 42/0 60/0660 72/0600 هند

46/0440 روسيه  02/0633  34/02 70/00  37/0 00/0 67/0 00/0 

62/0024 ژاپن  47/0064  66/0 00/6  30/0 32/0 00/2 00/2 

60/760 آلمان  66/763  07/6 60/6  36/0 33/0 07/2 07/2 

 07/2 00/2 00/0 00/0 62/00 60/02 67/070 27/030 کره جنوبي

06/040 ايران  33/062  03/7 00/7  47/0 44/0 60/0 62/0 

00/000 کانادا  70/040  46/06 00/06  20/0 03/0 47/2 46/2 

67/000 بريتانيا  44/030  34/0 02/0  37/0 36/0 03/2 03/2 

 ]006[، ]070[ :منبع
 

 

 

  

                                                           
1- ton of oil equivalent 

 .ارائه شده است آمریکا 0220براساس دالر سال  های مبادله بازار در کشورهای مختلف با استفاده از نرخGDP بر  CO2 انتشار میزان یا کربنشدت  -0



 

 

  11-1نمودار 

 2111و  2112های  در دنيا، سال CO2 ده کشور اول توليد کننده  CO2 سرانه انتشار مقايسه 

 
 

 11-2نمودار 

 2111و  2112های  در دنيا، سال CO2 ده کشور اول توليد کننده  1مقايسه شدت کربن

 
  

                                                           
 .ارائه شده است آمریکا 0220براساس دالر سال  های مبادله بازار در کشورهای مختلف با استفاده از نرخGDP بر  CO2 انتشار میزان یا کربنشدت  -0
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 11-2جدول  

 (2متريك تنميليارد ) 2131تا  1221سال  ،ميزان انتشار جهاني دی اکسيد کربن به تفكيك نوع سوخت 1برآورد

 سال
 های مايع سوخت  گاز طبيعي  زغال سنگ

 مجموع
OECD Non-OECD  OECD Non-OECD  OECD Non-OECD 

1221 27/4  30/4   67/0  20/0   47/0  60/3  02/00  

1221 60/3  00/4   20/0  20/0   40/0  66/3  32/00  

1222 00/3  00/4   26/0  60/0   63/0  04/3  00/00  

1223 00/3  07/4   06/0  20/0   64/0  04/3  00/00  

1224 06/3  30/4   00/0  60/0   76/0  03/3  7/00  

1222 04/3  46/4   30/0  64/0   77/0  64/3  23/00  

1222 67/3  00/4   46/0  20/0   63/0  67/3  06/00  

1222 00/4  60/4   46/0  20/0   60/0  00/3  60/00  

1222 26/4  46/4   47/0  20/0   22/6  00/3  60/00  

1222 20/4  06/4   00/0  26/0   20/6  60/3  30/03  

2111 00/4  06/4   06/0  07/0   27/6  26/4  63/03  

2111 06/4  74/4   63/0  06/0   27/6  26/4  60/03  

2112 02/4  20/0   67/0  30/0   24/6  02/4  40/04  

2113 37/4  70/0   77/0  46/0   04/6  30/4  60/00  

2114 44/4  00/6   02/0  66/0   32/6  62/4  30/07  

2112 44/4  27/7   03/0  04/0   30/6  76/4  06/00  

2112 44/4  63/7   04/0  00/0   30/6  63/4  23/06  

2112 40/4  00/0   60/0  66/0   03/6  00/0  06/06  

2112 47/4  36/0   20/3  02/3   02/6  32/0  37/32  

2112 40/4  63/0   20/3  00/3   60/0  37/0  00/32  

2111 46/4  00/0   22/3  00/3   06/0  00/0  67/32  

2111 00/4  24/6   23/3  37/3   62/0  60/0  40/30  

2112 03/4  00/6   20/3  47/3   60/0  70/0  66/30  

2113 03/4  40/6   26/3  00/3   63/0  02/0  30/30  

2114 03/4  64/6   00/3  66/3   60/0  06/0  76/30  

2112 03/4  73/6   00/3  76/3   63/0  60/0  00/33  

2112 03/4  60/6   06/3  00/3   64/0  02/6  00/33  

2112 04/4  00/02   00/3  66/3   67/0  00/6  23/34  

 
  

                                                           
 .باشد برآورد می، 0232تا سال   0226ارقام ذکر شده از سال  -0

 .باشد می long ton 604/2و معادل  short ton 020/0برابر هزار کیلوگرم و معادل تن متریک یک  -0

 (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 04/4  34/02  06/3  20/4  22/6  33/6  00/34  

2112 04/4  06/02  06/3  03/4  23/6  40/6  22/30  

2121 04/4  76/02  30/3  02/4  24/6  07/6  40/30  

2121 03/4  22/00  34/3  07/4  24/6  66/6  07/30  

2122 04/4  00/00  30/3  30/4  20/6  00/6  30/36  

2123 04/4  46/00  40/3  40/4  27/6  63/6  07/36  

2124 06/4  70/00  40/3  40/4  26/6  20/7  30/37  

2122 00/4  20/00  40/3  04/4  00/6  06/7  00/37  

2122 60/4  00/00  46/3  62/4  04/6  06/7  30/30  

2122 60/4  46/00  00/3  66/4  06/6  40/7  00/30  

2122 66/4  74/00  00/3  70/4  00/6  03/7  37/36  

2122 70/4  67/00  03/3  77/4  00/6  64/7  07/36  

2131 02/4  02/03  04/3  04/4  04/6  76/7  30/42  

 ]070[ :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

 07،004 04،603 00،066 7،470 نيروگاه

 6،000 0،070 4،700 3،637 صنعت

 0،766 0،720 0،472 630 آهن و فوالد       

 002 000 000 020 های غير فلزی کاني       

 3،046 3،274 0،463 0،463 ساير صنايع       

 6،330 7،733 6،603 4،074 حمل و نقل

 6،602 0،646 4،030 3،060 ای جاده      

 0،267 004 740 030 هوايي      

 702 600 603 300 المللي کشتيراني بين      

 064 000 433 307 های حمل و نقل ساير شيوه      

 0،663 0،700 0،437 0،206 های انرژی ساير بخش

 0،060 0،230 0،077 0،060 خانگي

 0،266 670 070 0،266 خدماتي

 437 403 433 420 کشاورزی

 0،060 0،207 622 000 های غير انرژی بر استفاده

 42،006 34،006 00،006 02،640 کل

  ]003[ :منبع

                                                           
میزان انتشار  0232تا  0220درصد کاهش یااته است در حالیکه از سال  00، حدود 0220تا  0600از سال  CO2انتشار  ،سناریوی مرجع اساسبر  -0

CO2  انتشار  در اازایش ناچیز تایانی این بازه زمانی، های در سال البته .باشد میتقریباً ثابتCO2 میزان انتشار  0232بنابر این در سال . وجود داردCO2 

 . خواهد بود 0220درصد بیشتر از سال  0حدود 



 

 11-2 جدول 

  در مقايسه با دی اکسيد کربن 1های گرمايش جهاني پتانسيلتخمين عددی 

  (کيلوگرم دی اکسيد کربنپتانسيل گرمايش يك  نسبت بهکيلوگرم گاز پتانسيل گرمايش يك )

 فرمول شيميايي ماده
 زمان عمر

 (سال)

 جهانيپتانسيل گرمايش 

 (اثر مستقيم برای افق زماني)

 سال 211 سال 111 سال 21

CO2 CO2 0متغیر
 0 0 0 

Methane CH4 00 70 00 6/7 

Nitrous oxide N2O 004 006 060 003 

HFC-23 CHF3 072 00،222 04،022 00،022 

HFC-32 CH2F2 6/4 0،332 670 020 

HFC-125 CHF2CF3 06 6،302 3،022 0،022 

HFC-134a CH2FCF3 04 3،032 0،432 430 

HFC-143a CH3CF3 00 0،062 4،472 0،062 

HFC-152a CH3CHF2 4/0 437 004 30 

HFC-227ea CF3CHFCF3 0/34 0،302 3،002 0،242 

HFC-236fa CF3CH2CF3 042 0،022 6،002 7،662 

HFC-245 fa CHF2CH2CF3 6/7 3،302 0،232 304 

HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 6/0 0،002 764 040 

HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 6/00 4،042 0،642 022 

Perflurinated Compounds      

Sulphur hexafluoride SF6 3،022 06،322 00،022 30،622 

Nitrogen trifluride NF3 742 00،322 07،022 02،722 

PFC-14 CF4 02،222 0،002 7،362 00،022 

PFC-116 C2F6 02،222 0،632 00،022 00،022 

 ]064[ :منبع  

 

                                                           
0- IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change)درصد تخمین زده  ±30جنانی حدود   های گرمایش ، عدم قطعیت را برای تتانسیل

 .است

 .شود های متفاوت حذف می یندهای مختلف با نرخآتوان تعریف کرد چرا که به وسیله ار برای دی اکسید کربن یک زمان عمر منفرد را نمی -0
 



 

 
 

 

 11-2جدول 

 (CO2هزار تن معادل ) 2111ای در کشورهای دنيا، سال  انتشار گازهای گلخانه

1ای منبع ايجاد و حذف گازهای گلخانه
 

 ايتاليا
  بريتانيا   فرانسه  

N2O CH4 CO2  N2O CH4 CO2  N2O CH4 CO2  

  460،600 6،660 4،066  367،367 3،730 4،006  424،200 7،664 4،760 انرژیتوليد و مصرف 

  000،470 67 0،003  030،220 046 0،066  007،304 300 0،267 حمل و نقل     

  02،073 020 0،070  07،676 64 0،260  02،024 63 603 فرآيندهای صنعتي

  - 2 2  0،040 - 03  0،230 - 620 ها حالل و ساير فرآورده

  - 00،026 07،246  - 02،040 46،060  - 07،700 00،033 کشاورزی

  -4،022 34 620  -30،464 000،070 0،432  -06،606 00 02 2داری جنگل و کاربری زمين، تغيير کاربری زمين

  060 00،220 0،003  0،436 02،400 0،006  032 00،640 0،226 پسماند

  467،003 46،340 34،046  300،006 76،604 00،647  366،400 44،706 06،040 کل انتشار خالص

 ]020[ :منبع      

  

                                                           
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 ای ناشی از تولید و مصرف انرژی، شامل انتشار این گازها از تمام بخش انتشار گازهای گلخانه این جدولدر  -0

 .ای است باشد و این مقادیر مربوط به سایر ارآیندهای تولیدکننده گازهای گلخانه ای ناشی از مصرف انرژی نمی تشار گازهای گلخانههایی که در جدول آمده است ان 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 -0

 .باشد می( -)حذف 



 

 
 

 

 11-2جدول ادامه 

ای منبع ايجاد و حذف گازهای گلخانه  
  اسپانيا  ژاپن     کانادا 

N2O CH4 CO2  N2O CH4 CO2  N2O CH4 CO2  

  066،030 0،640 0،430  0،037،000 040 6،026  023،222 40،222 02،222 توليد و مصرف انرژی

  60،403 67 624  004،643 060 0،006  006،222 622 0،222 حمل و نقل     

  00،207 06 020  40،077 006 0،270  40،222 06 0،002 فرآيندهای صنعتي

  0،630 2 0،622  - - 66  2 2 042 ها حالل و ساير فرآورده

  42،204 00،400 00،033  - 04،307 00،000  2 00،222 34،222 کشاورزی

  - - -  -73،000 0 6  03،222 00،222 7،022 داری جنگل کاربری زمين، تغيير کاربری زمين و

  00،264 03،030 0،007  03،006 4،706 0،666  462 00،222 0،222 پسماند

  300،060 30،200 07،606  0،000،762 02،440 00،274  040،222 60،222 47،222 کل انتشار خالص

 ]020[ :منبع      

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 

 11-2جدول 
 (تنميليون ) 1322تا  1322سال  ،از مصرف سوخت در بخش انرژی کشور ای انتشار گازهای گلخانهميزان 

 1322 1322 1322 1322 1322 1324 1323 1322 1321 1321 1322 1ای ازهای گلخانهگ
 (درصد)متوسط رشد ساليانه 

1322-1322 

CO2
0 36/326 60/302 60/336 60/304 60/374 63/366 02/402 00/440 00/460 07/474 02/400 04/4 

N2O
3 - - - - - - - 200/2 200/2 200/2 200/2 - 

CH4
3 - - - - - - - 243/2 246/2 202/2 200/2 06/6 

 ]040[ ،]40 -42[ :منبع

 11-11جدول 
 (تن دی اکسيد کربنميليون ) 1322تا  1322سال  ،به تفكيك بخش در کشور انرژیاز مصرف  4های کربن  انتشار ترکيبميزان  

 1322 1322 1322 1322 1322 1324 1323 1322 1321 1321 1322 بخش
 (درصد)متوسط رشد ساليانه 

1322-1322 

 36/4 67/026 66/020 26/027 24/022 43/020 26/67 26/06 40/04 36/02 72/74 66/70 2 حمل و نقل

 70/3 64/007 62/000 02/006 06/004 06/006 03/027 60/020 00/66 07/60 67/03 60/00 خانگي و تجاری

 07/0 60/62 20/07 03/00 30/70 60/66 06/70 72/60 77/60 06/64 37/00 04/00 صنعت

 * 00/0 66/00 00/00 26/00 04/02 04/02 03/6 06/6 70/6 04/6 60/6 00/02 کشاورزی

 37/6 60/030 04/034 64/030 04/007 46/000 20/022 20/64 30/03 60/00 00/02 02/70 نيروگاه

 * -00/0 36/00 44/00 67/00 76/00 63/00 24/00 07/00 66/00 30/00 00/03 03/03 پااليشگاه

 03/4 02/400 07/474 00/460 00/440 02/402 63/366 60/374 76/304 63/336 00/302 36/326 جمع

 ]040[ ،]47 [ :منبع

                                                           
ارائه  00بوده و میزان انتشار آننا به عنوان آالینده در اصل ای غیر مستقیم  گازهای گلخانهCO و NOX همننین الزم به ذکر است که . ده استشاقتباس  0306  از ترازنامه انرژی سالCH4  و N2Oاطالعات مربوط به انتشار  -0

 . گردیده است
بخش حمل و نقل با در در  CO2همننین میزان انتشار . ارائه شده است 0306تا  0307های  های انرژی سال  های هوایی بر اساس ترازنامه ناشی از سوخت CO2از ترازنامه هیدروکربوری استخراج شده اما انتشار  CO2میزان انتشار  -0

 .  گاز خط لوله لحاظ نشده است سفید و نفت  میزان انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف نفت 0303و  0302های  در سال. نظر گراتن انتشار حاصل از خط لوله برآورد گردیده است

همننین بر اساس این ضرایب، معادل . است تنمیلیون  00/3نیز برابر  0306تا  0307های  و در سال تنمیلیون  00/3برابر  0306بر اساس اطالعات جدول تتانسیل گرمایش جنانی، در سال  N2Oمعادل دی اکسید کربن انتشار  -3
 . است نتمیلیون  3/0و  00/0، 00/0، 27/0به ترتیب برابر  0306تا  0306از سال CH4 دی اکسید کربن انتشار 

از انتشار دی اکسید کربن  0306تا  0376 های سال ای نسوخته در محدوده زمانیه ن، آلدهیدها و هیدروکربCOهای  است چرا که مجموع انتشار آالینده شده معادل انتشار دی اکسید کربن در نظر گراته ،های کربن  انتشار ترکیب -4
 .باشد میقابل صرانظر کردن است و در همین محدوده زمانی، بسیار کمتر 



 

 
 

 

 11-11جدول 
 (تن دی اکسيد کربن) 1322تا  1321سال  ،کشور از مصرف انرژی در بخش حمل و نقل 1های کربن انتشار ترکيببرآورد ميزان 

 های بخش
 حمل و نقل

 1322 1322 1322 1322 1322 1324 1323 1322 1321 1321 نوع سوخت
 متوسط رشد 

 (درصد)ساليانه 

1322-1321 

 دريايي

 * -00/33 02،062 406،060 0،402،006 0،603،746 0،330،204 0،602،046 0،606،660 0،726،063 0،767،072 0،070،340 کوره نفت

 77/04 0،037،066 0،200،740 0،630،460 0،006،606 - - - - - - گاز نفت

 * 66/03 003،670 020،707 73،664 04،000 77،070 - - - - 30،072 بنزین

 * 00/0 0،020،724 0،626،633 4،006،040 3،667،062 0،400،066 0،602،046 0،606،660 0،726،063 0،767،072 0،620،606 دریایی جمع

 30/0 007،362 040،346 030،674 706،632 706،632 664،043 630،206 607،072 000،006 062،067 گاز نفت ريلي

 2خط لوله

3* -40/00 03،704 00،663 02،032 06،320 40،000 46،244 - 33،406 60،707 - گاز نفت
 

 * 06/3 670،736 700،266 760،007 037،220 764،666 0،220،206 733،064 600،000 670،060 707،032 گاز طبیعی

 * -34/3 004،300 002،640 066،200 066،200 003،726 026،400 - 060،330 026،400 - سفید نفت

 * 03/0 0،002،770 600،723 0،207،466 0،230،302 0،202،060 0،062،007 733،064 003،640 644،426 707،032 جمع خط لوله

 4هوايي
های  سوخت

 هوایی
0،066،400 0،606،330 0،033،240 0،072،243 0،000،022 3،063،600 3،070،202 3،300،004 3،027،646 3،606،767 03/3  

 ای جاده

 00/3 47،030،030 40،200،600 46،034،606 43،426،746 40،000،426 40،660،062 42،000،300 30،000،062 30،300،670 30،643،460 گاز نفت

 * 00/3 40،000،360 40،200،630 46،702،400 44،070،666 00،430،023 46،033،230 40،437،707 36،000،666 30،062،000 30،060،000 بنزین

CNG 6،463 6،660 00،607 060،240 000،060 0،242،624 0،270،003 3،667،660 6،004،404 00،236،000 06/020 

LPG 006،060 002،303 623،000 670،600 000،436 000،003 606،627 446،000 402،076 007،400 60/4- * 

 - - - 3،674 - - - - - - - سفید نفت

 04/4 020،603،006 67،473،073 67،736،030 62،672،030 60،606،366 62،674،020 03،020،703 70،660،367 74،436،032 60،644،604 ای جاده جمع

 40/4 026،666،004 020،660،024 027،200،772 022،230،706 020،432،242 67،260،000 06،200،066 04،440،004 02،300،664 74،720،300  2جمع کل

 ]040[ ،]47[ ،]40 -42[ :منبع

                                                           
از انتشار دی اکسید کربن در همین  0306تا  0302های نسوخته در محدوده زمانی  ن، آلدهیدها و هیدروکربCOهای  است چرا که مجموع انتشار آالینده شده های کربن معادل انتشار دی اکسید کربن در نظر گراته  انتشار ترکیب -0

 .باشد میقابل صرانظر کردن وده و ب محدوده زمانی، بسیار کمتر 
 .صورت تفکیک شده موجود نبوده و در نتیجه میزان انتشار دی اکسید کربن محاسبه نشده است گاز به میزان مصرف نفت سفید و نفت 0303و  0302های  در سال -0

 .محاسبه شده است 0306تا  0300متوسط رشد سالیانه از سال  -3
 .  استخراج شده است 0306تا  0307های  های انرژی سال  های هوایی از ترازنامه از سوخت CO2میزان انتشار  -4

 .محاسبه شده است 0306تا  0304متوسط رشد سالیانه از سال  -0
 .   گاز خط لوله لحاظ نشده است سفید و نفت  میزان انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف نفت 0303و  0302های  در سال -6



 

 
 

 

 

 11-3نمودار 

 1322 سال ،در کشور بخش تفكيك به سوخت مصرف از ناشي کربن های  ترکيب انتشار سهم برآورد

 

 
 

 

 

 

 11-4نمودار 

 1322 سال ،نقل و حمل مختلف های بخش در انرژی مصرف از ناشي کشور کربن های ترکيب انتشار سهم برآورد
 

1.92%

0.81%

1.05%

92.65%

3.57%

دریایی  ریلی  خط لوله جاده ای  هوایی 

 
  

22.79% 

24.51% 

18.84% 

2.63% 

28.87% 

2.36% 

 تاالیشگاه نیروگاه کشاورزی صنعت خانگی تجاری حمل و نقل



 

 
 

 

  11 –12جدول 

 (ميليون تن) 1322تا  1322سال  ای کشور، در بخش حمل و نقل جاده برآورد ميزان انتشار دی اکسيد کربن 

 سال
  نفت گاز  بنزين

CNG  LPG 
  جمع کشنده ونيکام ونتيکام اتوبوس بوس ينيم  جمع 1ساير كلتيس موتور وانت یسوار

1322 30/06 63/00 70/2 - 66/06  06/3 06/0 00/0 04/06 30/02 04/34  2022  76/2 

1321 06/07 03/03 20/0 - 07/30  63/3 60/0 34/0 66/07 67/02 64/30  2020  03/2 

1321 60/06 04/03 67/0 - 06/30  74/3 70/0 47/0 64/00 73/00 36/30  2020  00/2 

1322 07/00 40/04 02/0 - 06/36  70/3 70/0 60/0 02/00 60/00 06/30  2020  62/2 

1323 76/04 03/04 40/3 - 44/40  44/3 63/0 70/0 76/00 06/03 00/42  07/2  60/2 

1324 70/07 20/00 02/4 - 03/46  34/3 40/0 66/0 70/00 04/06 72/40  06/2  06/2 

1322 00/32 23/06 06/4 - 43/00  24/3 03/0 04/0 00/00 06/07 06/40  24/0  06/2 

1322 60/06 00/03 06/4 - 00/44  00/0 30/0 30/0 44/00 47/07 40/43  27/0  60/2 

1322 40/00 03/04 04/4 - 70/46  00/0 40/0 06/0 00/06 02/06 03/46  67/3  40/2 

1322 03/07 07/03 60/3 - 20/40  62/0 06/0 62/0 33/06 07/00 26/40  00/6  40/2 

1322 07/00 00/00 66/4 24/2 00/40  00/0 32/0 63/0 07/02 40/06 04/47  24/00  03/2 

 (درصد)متوسط رشد ساليانه  

1322-1322 62/4 * 34/2- * 67/02 * - 67/3 *  00/3- * 26/0- * 76/7 20/0 * 76/6  32/3  06/02 0  06/3- * 

 ]040[ :منبع

 

                                                           
 .سوز برآورد شده است های بنزین بوس ها و مینی ها، اتوبوس براساس اطالعات کارت سوخت مربوط به کامیون 0306دار ارائه شده در سال مق -0

 .محاسبه شده است 0306تا  0304های  سال متوسط رشد برای -0



 

 
 

 

 11 –13 جدول

 1322تا  1322سال  ،کشوردر بخش حمل و نقل و  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 بشكه 

کيلوگرم بر بشكه )معادل نفت خام 

 (معادل  نفت خام

 
 مصرف انرژی

 ميليون بشكه معادل)

 (نفت خام 

انتشار دی اکسيد کربن 

 (ميليون تن)

اکسيد کربن از انتشار دی 

يك بشكه معادل نفت خام 

کيلوگرم بر بشكه معادل  )

 (نفت خام

1322 63/034 36/326 06/372  27/006 66/70 62/306 

1321 00/066 00/302 33/360  22/060 72/74 20/303 

1321 40/606 63/336 60/366  22/026 36/02 02/304 

1322 06/607 76/304 36/306  60/002 40/04 70/300 

1323 40/0246 60/374 66/306  62/033 26/06 76/302 

1324 20/0006 63/366 70/304  06/004 26/67 04/302 

1322 00/0006 02/402 60/303  62/066 43/020 00/376 

1322 77/0000 00/440 66/360  30/060 24/022 30/300 

1322 60/0300  00/460 03/306  26/000 26/027 60/302 

1322 46/0337  07/474 00/304  04/070 66/020 23/376 

1322 64/0360 02/400 06/300  03/062 67/026 07/377 

 (درصد)متوسط رشد ساليانه  

1322-1322 27/0 03/4 0/2-  00/4 * 36/4 04/2- * 

 ]040[ :منبع

                                                           
  .باشد حمل و نقل، کشاورزی، نیروگاه و تاالیشگاه می خانگی و تجاری، صنعت، ها شامل این بخش  -0



 

 

 

 21فصل 

 ها انتشار آالینده

 
 خالصه آمار

 9،716،781 (تن) 9831کسيد کربن از مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، سال ميزان انتشار مونوبرآورد  :21-1جدول 

 9،189،731 (تن) 9831ميزان کل انتشار مونوکسيد کربن، سال برآورد  

 9،170،9,6 (تن) 9831سوز، سال  اي از وسايل نقليه بنزين برآورد ميزان انتشار مونوکسيد کربن در حمل و نقل جاده :21-3جدول 

 118،167 (تن) 9831 گازسوز، سال اي از خودروهاي نفت برآورد ميزان انتشار مونوکسيد کربن در حمل و نقل جاده 

 9،781،119 (تن) 9831برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي نيتروژن از مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، سال  :21-5جدول 

 30،118,،1 (تن) 9831برآورد ميزان کل انتشار اکسيدهاي نيتروژن در سال  

 617،106 (تن) 9831سوز، سال  اي از وسايل نقليه بنزين جادهبرآورد ميزان انتشار اکسيدهاي نيتروژن در حمل و نقل  :21-6جدول 

 8,7،,11 (تن) 9831گاز سوز، سال  اي از خودروهاي نفت برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي نيتروژن در حمل و نقل جاده 

 3,1،,90 (تن) 9831برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي گوگرد از مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، سال  :21-8جدول 

 ,,766،9 (تن) 9831برآورد ميزان کل انتشار اکسيدهاي گوگرد، سال  

 3،317 (تن) 9831سوز، سال  اي از وسايل نقليه بنزين برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي گوگرد در حمل و نقل جاده :21-9جدول 

 10،101 (تن) 9831گاز سوز، سال  نفتاي از خودروهاي  برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي گوگرد در حمل و نقل جاده 

 171،368 (تن) 9831برآورد ميزان انتشار آلدهيدها از مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، سال  :21-22جدول 

 661،131 (تن) 9831برآورد ميزان کل انتشار آلدهيدها، سال  

 99،811 (تن) 9831سوز، سال  وسايل نقليه بنزيناي از  برآورد ميزان انتشار آلدهيدها در حمل و نقل جاده :21-21جدول 

 113،011 (تن) 9831گاز سوز، سال  اي از خودروهاي نفت برآورد ميزان انتشار آلدهيدها در حمل و نقل جاده 

 ,61،,11 (تن) 9831از مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، سال  SPMبرآورد ميزان انتشار  :21-21جدول 

 ,8,1،01 (تن) 9831، سال  SPMبرآورد ميزان کل انتشار   

 11،111 (تن) 9831سوز، سال  اي از وسايل نقليه بنزين در حمل و نقل جاده SPMبرآورد ميزان انتشار  :21-25جدول 

 ,1,0،91 (تن) 9831سوز، سال  گاز اي از خودروهاي نفت درحمل و نقل جاده SPMبرآورد ميزان انتشار  

 9،377،769 (تن) 9831هاي نسوخته از مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، سال  برآورد ميزان انتشار هيدروکربن :21-21جدول 

 110،,1،08 (تن) 9831هاي، سال  برآورد ميزان کل انتشار هيدروکربن 

 33,،9،113 (تن) 9831سوز، سال  نقليه بنزيناي از وسايل  هاي نسوخته در حمل و نقل جاده برآورد ميزان انتشار هيدروکربن :21-28جدول 

 197،311 (تن) 9831سوز، سال  گاز اي از خودروهاي نفت هاي نسوخته در حمل و نقل جاده برآورد ميزان انتشار هيدروکربن



 

 مقدمه

بيشترين  9831در سال . پردازد هاي هوا ناشي از مصرف انرژي در کشور مي تشار انواع آاليندهنبه مقايسه ميزان ااين فصل 

مربوط به بخش حمل و  SPMو  هاي نسوخته هيدروکربن ،مونوکسيد کربن، اکسيدهاي نيتروژن هاي سهم در انتشار آالينده

و بخش خانگي و تجاري نيز بيشترين سهم  اکسيدهاي گوگردها باالترين سهم را در انتشار  نيروگاه در همين سال. باشد نقل مي

 .آلدهيدها دارا هستندانتشار را در 

طي اين در . دهد درصد را نشان مي 16/8متوسط رشد ساليانه  9831تا  9871هاي  انتشار مونوکسيد کربن 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 ,983تا  9871قل از سال اما در بخش حمل و ن

 . رسيده است 9831تن در سال  9،716،781به  ,983تن در سال  1،069،678اي که از  گونه ميزان انتشار کاهش يافته به

درصد و طي همين  91/8متوسط رشد ساليانه انتشار اکسيدهاي نيتروژن در بخش حمل و نقل  9831تا  9871هاي  در سال

 . بوده استدرصد  89/8هاي انرژي در کشور برابر  ها متوسط رشد ساليانه انتشار اين آالينده از تمام بخش سال

 38/8هاي نسوخته در بخش حمل و نقل  ، متوسط رشد ساليانه هيدروکربن9831در بازه زماني يازده ساله منتهي به سال 

، خودروهاي سواري بيشترين سهم را 9831در سال . باشد درصد مي 8/,7هاي انرژي در کشور معادل  درصد و در تمام بخش

در بخش حمل و نقل،  9831تا  9871هاي  در سال. اند شتهدادرصد،  1/16,با  انتشار اين آاليندهاي در  در حمل و نقل جاده

  .باشند درصد مي 18/8و  11/8به ترتيب داراي متوسط رشد ساليانه  SPMآلدهيدها و انتشار 

ها به غير از اکسيدهاي گوگرد بيشترين  بخش حمل و نقل در خصوص همه آالينده 9831شود که در سال  مشاهده مي

 .اجتماعي را به خود اختصاص داده است هاي هزينه

مربوط به  ،سرانه انتشار ناشي از مصرف انرژي ميزان متوسط رشد ، کمترين9831سال در بازه زماني يازده ساله منتهي به 

درصد بوده  31/1سرانه مربوط به آلدهيدها با  ميزان رشد درصد و بيشترين -61/0اکسيدهاي گوگرد با متوسط رشد ساليانه 

 .  است

  



 

 

 21-2 جدول

 (تن) 2389سال  ،در كشوربه تفکيک بخش  انرژياز مصرف ها  ميزان انتشار آالینده

 SPM (HC) هاي نسوخته هيدروكربن آلدهيدها CO NOX SOX بخش

 ,61،,11 9،377،769 171،368 3,1،,90 9،781،119 9،716،781 2حمل و نقل

 91،030 96،991 36,،888 901،737 916،117 61،116 خانگی و تجاري

 91،801 91,،,9 7,3 111،,19 9,3،871 7،936 صنعت

 6،081 900،191 077،,, 19،381 113،819 3،7,8, كشاورزي

 18،013 18,،11 - 111،610 111،661 391،, نيروگاه

 111 9،019 - 98،900 91،616 813 پاالیشگاه

 351،095 1،035،990 661،181 166،255 1،580،193 2،932،181 جمع

 ]911[، ]17[ :منبع

 
 

                                                           
 .دباش هاي حاصل از خط لوله نيز مي شامل آالينده بخش حمل و نقل يها آاليندهبرآورد ميزان انتشار  -9

 21-2نمودار 

 2389 سال ،انرژي  به تفکيک بخش در كشور از مصرف ها ندهیآال انتشار
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CO NOx SOx Aldehyde HC SPM 



 

 

 21-1 جدول

 (تن) 2389تا  2319سال  ،در كشور به تفکيک بخش انرژياز مصرف انتشار مونوكسيدكربن ميزان برآورد 

 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2380 2319 بخش

متوسط رشد 

 (درصد)ساليانه 

2389-2319 

2حمل و نقل
 9،16,،710 9،811،1,1 9،167،170 9،60,،181 9،71,،181 9،318،111 1،069،678 9،3,1،669 9،186،130 9،361،91, 9،716،781 ,7/8 * 

 * 16/9 61،116 61،171 60،981 3،180, 7،187, 1،917, 101،,, 8،137, 1،601, 91,،11 9،317, خانگی و تجاري

 * 10/1 7،936 7،086 7،011 86,،6 700،, 333،, 796،, 718،, 811،, ,1،19 1،671 صنعت

 * 61/9 3،7,8, 1،196, 3،877, 1،309, 1،190, ,11،81 17،3,3 13،6,9 ,81،,1 13،863 0،088, كشاورزي

 11/1 391،, 813،, 1،119 1،771 1،676 8،111 8،011 08,،1 1،667 1،6,1 1،871 نيروگاه

 * -1/,1 813 801 891 ,86 813 801 899 111 876 ,88 13, پاالیشگاه

 * 16/3 2،932،181 1،001،156 1،061،886 2،911،361 1،281،511 1،006،513 2،831،610 2،126،395 2،511،301 2،150،112 2،315،102 جمع

 ]911[، ]17[ :منبع

                                                           
 .دباش از خط لوله نيز مي آالينده انتشار اين شامل بخش حمل و نقل برآورد ميزان انتشار مونوکسيد کربن -9

 



 

 
 21-1نمودار 

   2389 تا 2319  سال ،بخش حمل و نقل در مونوكسيدكربنشار انت ميزان برآورد 

 
 

 
  21-3نمودار 

 2389 سال ،در كشور بخش کيتفک بهاز مصرف انرژي  دكربنيمونوكس انتشار سهم
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93.01% 

3.26% 

0.37% 

3.04% 

0.30% 

0.02% 

 پااليشگاه نيروگاه کشاورزي صنعت خانگي و تجاري حمل و نقل



 

21-3 جدول  

 (تن) 2389تا  2380سال  ،حمل و نقل كشور هاي برآورد ميزان انتشار مونوكسيد كربن از مصرف انرژي به تفکيک بخش

 ]911[، ]17[، ]11[ :منبع

                                                           
گاز و نفت سفيد به شكل تجمعي ارائه  مقدور نبوده است چرا که در اين دو سال ميزان مصرف نفت 9838و  9830هاي  گاز در سال گاز بخش خط لوله به دليل عدم دسترسي به مقدار نفت از نفت مونوکسيد کربنميزان انتشار  -9

 . گرديده است
 .استشده  محاسبه 9831تا  9831متوسط رشد ساليانه از سال  -1

 بخش
 حمل و نقل 

 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2380 نوع سوخت
متوسط رشد 

 (درصد)ساليانه 
2389-2380 

 دریایی

 * -99/88 173 1،611 98،601 66,،91 7،199 3،116 ,3،17 1،131 1،390 90،831 نفت کوره

 77/91 1،108 90،816 3،8,1 6،117 - - - - - - گاز نفت

 * 61/18 7،100 93,،8 13,،1 1،199 1،661 - - - - 9،011 بنزين

 9/1, 97،031 68,،96 08,،11 18،111 90،030 3،116 ,3،17 1،131 1،390 99،130 جمع دريايي

 ,/89 19,،1 ,1،80 1،168 1،017 1،017 6,,،8 8،181 8،198 1،177 1،370 گاز نفت ریلی

 2خط لوله

 * -31/90 919 988 1,7 9,0 191 186 - 979 819 - گاز نفت

 * 11/8 1,1 103 191 118 191 167 ,91 931 971 911 گاز طبيعي

 * 08/3 830 819 161 878 116 08, ,91 8,1 00, 911 جمع خط لوله

 09/1 1,6،,, ,8،36, 16،316 16،886 668،,1 81،0,1 303،,8 1,7،,8 11,،86 81،101 هاي هوايي سوخت هوایی

 اي جاده

 11/8 118،167 ,6,،180 181،663 ,111،91 191،891 193،131 ,31،,10 917،179 916،118 938،181 گاز نفت

 60/8 9،170،9,6 1،076,,،9 9،697،710 9،191,,،9 9،773،617 9،691،690 9،167،603 9,1،,,9،8 9،196،131 9،909،130 بنزين

 91/301 1،187 9،311 176 9,, 177 9,7 ,1 8 8 1 گاز طبيعي

LPG 1،,31 1،361 1،119 8،711 8،031 8،181 8،106 1،13, 1،6,6 1،198 19/1- * 

 9/8, 9،791،178 9،711،919 9،360،191 9،773،009 1،009،173 ,9،319،88 9،677،116 7،691,,،9 9،193،910 9،110،111 اي جادهجمع 

 1/8, 2،196،131 2،869،295 2،936،980 2،851،662 1،062،613 2،893،111 2،115،139 2،605،931 2،161،910 2،311،951  جمع كل



 

  21-1 جدول

 (تن) 2389تا  2319سال  ،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

2319 ,61،913 186،631 11،711 - 9،01,،676  93،187 98،919 6،199 36،937 ,1،771 976،786  0 1،913 

2380 603،910 1,7،1,7 86،888 - 9،909،130  93،,,9 98،,61 6،367 10،8,, ,1،,17 938،181  1 1،,31 

2382 630،611 173،613 ,7،68, - 9،196،131  91،9,1 91،19, 7،,16 1,،819 60،001 916،118  8 1،361 

2381 770،133 113،168 36،601 - 9،8,,،9,1  91،001 91،196 3،1,3 16،101 ,1،719 917،179  8 1،119 

2383 3,6،108 111،061 991،819 - 9،167،603  97،607 98،1,9 1،011 16،919 61،,16 10,،31,  1, 8،711 

2381 1,3،,66 ,91،819 919،711 - 9،691،690  97،010 91،866 90،961 1,،739 38،038 193،131  9,7 8،031 

2385 9،06,،688 ,,1،110 9,3،,71 - 9،773،617  9,،,39 99،188 90،18, 18،83, 37،13, 191،891  177 8،181 

2386 180،711 177،117 918،7,0 - 9،,,9،191  91،,17 99،373 99،331 11،871 31،817 111،91,  ,,9 8،106 

2381 131،,81 111،191 918،011 - 9،697،710  91،71, 91،860 98،178 909،,,3 17،7,8 181،663  176 1،13, 

2388 161،119 161،178 917،891 - 9،,,1،076  98،896 99،,60 98،801 13،198 18،171 180،,6,  9،311 1،6,6 

2389 331،807 111،1,1 961،161 9،817 9،170،9,6  98،066 99،7,1 98،1,6 90,،177 11،701 118،167  1،187 1،198 

 (درصد)متوسط رشد ساليانه 

2389-2319 60/1 * 81/0- * 67/10 * - 67/8 *  13/8- * 01/9- * 76/7 01/1 * 71/6 * 80/8  91/30 8 ,1/8- * 

]911[ :منبع

                                                           
 .باشد نمي وسايل نقليهاساس ميزان و نوع سوخت بوده و بر اساس مدل  بر  انتشار آالينده -9

 .برآورد شده است ،سوز هاي بنزين بوس ها و ميني ها، اتوبوس اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به کاميون بر 9831مقدار ارائه شده در سال  -1

 .محاسبه شده است 9831تا  9831هاي  متوسط رشد براي سال -8



 

 

 21-1نمودار 

 2389 سال ،كشور هاي حمل و نقل بخش کيتفک به دكربنيمونوكس انتشار سهمبرآورد 

 
 

 

 

 21-5 نمودار

 2389سال  ،سوختنوع اي كشور به تفکيک  حمل و نقل جادهدر سهم انتشار مونوكسيد كربن  برآورد

 
 

 

0.95% 

0.25% 

0.02% 

3.09% 

95.69% 

 جاده اي هوايي خط لوله ريلي دريايي

14.15% 

85.51% 

0.17% 

0.17% 

 LPG گاز طبيعي بنزين نفت گاز



 

 

 21-5 جدول

 (تن) 2389تا  2319سال  ،در كشور به تفکيک بخش انرژياز مصرف  انتشار اكسيدهاي نيتروژن ميزانبرآورد 

 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2380 2319 بخش

متوسط رشد 

 (درصد)ساليانه 

2389-2319 

2حمل و نقل
 9،171،,19 9،893،909 9،197،818 9،13,،697 9،,63،309 9،611،916 9،771،1,7 9،788،868 9،387،118 9،786،811 9،781،119 91/8 * 

 73/1 916،117 917،099 ,,931،6 936،813 939،611 979،113 970،011 961،173 969،179 19,،9,0 9,0،011 خانگی و تجاري

 68/1 9,3،871 9,1،911 08,،9,1 ,919،61 911،1,1 913،1,1 ,911،11 977،,91 997،918 907،1,6 901،991 صنعت

 9/,7 113،819 180،311 116،3,7 191،169 198،836 919،7,3 171،,93 931،060 976،198 937،168 911،188 كشاورزي

 73/6 111،661 ,,181،7 111،091 70,،,10 1,7،,91 971،770 ,969،11 ,,,،911 ,,919،0 81,،986 913،098 نيروگاه

 * -86/9 91،616 97,،91 71,،19 ,19،31 19،118 ,93،31 91،610 09,،91 91،170 19،770 30,،11 پاالیشگاه

 32/3 1،580،193 1،511،610 1،658،816 1،502،121 1،506،996 1،311،119 1،130،931 1،216،288 1،031،115 2،911،123 2،812،160 جمع

 ]911[، ]17[ :منبع
  

  

                                                           
 .دباش از خط لوله نيز مي آالينده انتشار اين شامل بخش حمل و نقل برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي نيتروژن -9

 



 

21 –6 جدول  

 (تن) 2389تا  2380سال  ،حمل و نقل كشور هاي برآورد ميزان انتشار اكسيدهاي نيتروژن از مصرف انرژي به تفکيک بخش

 بخش 

 حمل و نقل
 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2380 نوع سوخت

متوسط رشد 

 (درصد)ساليانه 

2389-2380 

 دریایی

 * -99/88 9،161 91،186 ,69،66 ,66،08 88،600 10،736 10،631 18،010 11،176 17،013 نفت کوره

 77/91 11,،86 ,10،10 81،161 ,,0،,1 - - - - - - گاز نفت

 * 61/18 01,،8 9،663 9،103 9،839 9،166 - - - - 93, بنزين

 * -7/9, 19،891 1،901, 887،,1 11،179 81،366 10،736 10،631 18،010 11،176 17،696 جمع دريايي

 ,/89 97،617 96،789 ,6,،96 611،,9 611،,9 98،393 61,،91 91،136 70,،99 99،9,1 گاز نفت ریلی

 * -31/90 171 97, 111 38, 381 196 - 666 9،111 - گاز نفت 2خط لوله

 09/1 80،116 11،619 7,0،,1 139،,1 990،,1 ,19،17 91،619 91،833 ,10،01 19،116 هاي هوايي سوخت هوایی

 اي جاده

 11/8 8,7،,11 ,11،,31 189،871 368،911 3,1،111 311،013 711،3,8 767،810 761،399 791،731 گاز نفت

 60/8 617،106 781،876 767،110 139،,78 ,0,،318 763،038 113،,61 611،663 77،919, 11،608, بنزين

 * 10/8 68,،9،611 879،,9،68 11,،9،613 11،930,،9 711،,9،61 9،697،989 3,9،,9،11 9،190،0,7 9،881،1,1 9،187،831 اي جمع جاده

 * 03/8 2،131،192 2،136،319 2،831،113 2،133،363 2،111،151 2،691،216 2،568،802 2،185،621 2،121،313 2،328،202  جمع كل

 ]911[، ]17[، ]11[ :منبع
 

 

                                                           
گاز و نفت سفيد به شكل تجمعي ارائه  ن مصرف نفتمقدور نبوده است چرا که در اين دو سال ميزا 9838و  9830هاي  گاز در سال گاز بخش خط لوله به دليل عدم دسترسي به مقدار نفت از نفت اکسيدهاي نيتروژن انتشار ميزان -9

 .گرديده است



 

21-1جدول   

  (تن) 2389تا  2319اي 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

2319 167،,6, 107،018 99،7,3 - 136،197  70،371 ,0،110 11،19, 881،181 10,،90, 636،398  

2380 133،113 196،111 97،189 - ,11،608  71،011 ,1،790 16،63, 8,9،916 191،961 791،731  

2382 811،391 116،111 17،888 - ,77،911  71،1,, ,,،110 11،11, 870،700 188،979 761،399  

2381 86,،809 186،116 19،079 - 611،663  78،3,0 ,,،11, 81،018 878،313 181،8,8 767،810  

2383 106،016 188،8,6 ,6،,16 - 61,،113  63،118 ,1،171 8,،869 878،698 170،931 711،3,8  

2381 1,1،,10 116،138 67،190 - 763،038  66،191 13،0,8 81،111 871،19, 811،361 311،013  

2385 ,0,،86, 161،183 7,،101 - 318،,0,  60،,11 11،113 11،11, 861،108 819،193 3,1،111  

2386 119،83, 116،111 63،971 - 78,،139  ,6،711 16،9,3 16،971 866،781 817،108 368،911  

2381 16,،1,7 188،116 67،387 - 767،110  ,7،119 13،089 ,9،,39 811،668 871،37, 189،871  

2388 1,6،1,9 111،,13 60،876 - 781،87,  ,9،711 11،11, ,9،611 831،831 868،181 31,،11,  

2389 191،878 100،1,1 76،1,1 611 617،106  ,0،771 1,،616 ,1،110 101،997 837،130 11,،8,7  

  (درصد)متوسط رشد ساليانه 

2389-2319 60/1 * 81/0- * 67/10 * - 67/8 *  13/8- * 01/9- * 76/7 01/1 * 71/6 * 80/8  

 ]911[ :منبع
 

                                                           
 .باشد نمي وسايل نقليهاساس ميزان و نوع سوخت بوده و بر اساس مدل  بر  انتشار آالينده -9

 .برآورد شده است ،سوز هاي بنزين بوس ها و ميني ها، اتوبوس اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به کاميون بر 9831مقدار ارائه شده در سال  -1



 

  21-6نمودار 
 اي كشور  برآورد سهم انتشار اكسيدهاي نيتروژن در حمل و نقل جاده

 2389به تفکيک نوع وسيله نقليه، سال 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.53% 

12.19% 

4.68% 

3.10% 

2.78% 

3.18% 

24.94% 

23.59% 

 کشنده کاميون کاميونت اتوبوس ميني بوس موتور سيكلت وانت سواري



 

21-8 جدول  

 (تن) 2389تا  2319سال  ،كشوردر به تفکيک بخش  انرژياز مصرف  اكسيدهاي گوگردانتشار  ميزانبرآورد 

 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2380 2319 بخش

متوسط رشد 

 (درصد)ساليانه 

2389-2319 

2حمل و نقل
 7,،108 77،09, 31،871 38،611 37،839 18،13, 11،311 16،168 901،711 909،371 90,،3,1 18/8 

 * -03/1 901،737 991،116 01,،989 910،610 986،661 986،339 ,66،,91 980،830 869،,98 981،131 111،,98 خانگی و تجاري

 * 01/0 111،,19 187،311 176،319 16,،119 111،091 180،091 ,113،66 011،,11 188،831 113،663 168،,19 صنعت

 * 61/9 19،381 11،030 19،611 ,10،86 10،106 93،887 ,97،73 93،071 96،3,9 97،171 18,،93 كشاورزي

 * 11/8 111،610 891،810 118،8,1 173،677 1,1،077 106،118 936،160 ,9,1،93 913،311 198،767 11,،101 نيروگاه

 * -98/91 98،900 96،971 96،910 11،331 18،896 91،771 98،183 91،110 1,1،,1 11،116 17،7,0 پاالیشگاه

 * 91/0 166،255 822،636 811،135 802،015 153،316 100،121 660،391 656،328 691،011 121،231 695،131 جمع

 ]911[، ]17[ :منبع

 

 

 
 

  

                                                           
 .دباش از خط لوله نيز مي آالينده انتشار اين شامل بخش حمل و نقل برآورد ميزان انتشار اکسيدهاي گوگرد -9

 



 

21 – 9 جدول  

 (تن) 2389تا  2380سال  ،حمل و نقل كشور هاي برآورد ميزان انتشار اكسيدهاي گوگرد از مصرف انرژي به تفکيک بخش

 بخش

 حمل و نقل 
 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2380 نوع سوخت

متوسط رشد 

 (درصد)ساليانه 

2389-2380 

 دریایی

 77/91 8،111 ,8،31 8،901 1،816 - - - - - - گاز نفت

 * 61/18 ,1 19 ,9 93 96 - - - - 7 بنزين

  19/919 81,،8 8،366 8،910 1،198 96 - - - - 7 جمع دريايي

  ,/89 9،633 9،600 31,،9 9،116 9،116 9،819 9،101 9،911 9،906 9،067 گاز نفت ریلی

 * -31/90 ,1 11 16 6, 30 33 -  61 991  - گاز نفت 1خط لوله

 09/1 9،881 9،111 ,9،91 9،998 9،017 183 360 317 373 1,3 هاي هوايي سوخت هوایی

 اي جاده

 11/8 10،101 639،,3 31،061 ,1,،31 01,،39 39،911 76،133 78،838 ,71،11 63،8,8 گاز نفت

 60/8 3،317 1،831 ,1،78 1،881 90،708 1،716 3،381 ,,3،9 7،818 6،689 بنزين

 18/8 11،111 068،,1 13،300 19،331 11،106 10،183 891،,3 83,،39 30،161 71،131 اي جمع جاده

 65/3 205،851 202،811 201،111 96،963 91،891 93،185 81،382 83،611 81،311 11،025  جمع كل

 ]911[، ]17[، ]11[ :منبع

                                                           
 .شده است محاسبه 9831تا  9836از سال  متوسط رشد ساليانه -9

گاز و نفت سفيد به شكل تجمعي ارائه  مقدور نبوده است چرا که در اين دو سال ميزان مصرف نفت 9838و  9830هاي  گاز در سال بخش خط لوله به دليل عدم دسترسي به مقدار نفت گاز از نفت اکسيدهاي گوگردميزان انتشار  -1

 .گرديده است



 

 21-20جدول 

  (تن) 2389تا  2319اي 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

2319 8،81, 1،613 911 - 6،971  6،777 1،376 1،838 81،011 91،691 6,،673  

2380 8،660 1،7,8 191 - 6،689  6،311 ,،010 1،,,1 88،,77 10،131 63،8,8  

2382 1،016 1،330 817 - 7،818  7،910 ,،131 1،717 8,،111 11،117 71،11,  

2381 1،68, 1،113 ,19 - 3،9,,  7،061 ,،138 8،061 8,،7,0 11،191 78،838  

2383 ,،9,1 1،169 793 - 3،381  6،,18 1،111 8،839 8,،713 1,،387 76،133  

2381 ,،763 8،91, 3,8 - 1،716  6،8,9 1،,1, 8،777 8,،,11 80،37, 39،911  

2385 6،198 8،886 1,1 - 90،708  ,،710 1،111 1،061 81،708 81،617 39،,01  

2386 ,،609 1،378 36, - 1،881  ,،111 1،191 1،196 8,،070 88،119 31،,1,  

2381 ,،198 1،161 369 - 1،78,  ,،171 1،,18 1،188 87،710 86،816 31،061  

2388 ,،711 1،311 766 - 1،831  1،111 1،116 1،111 86،7,3 81،78, 3,،639  

2389 ,،819 1،,19 176 3 3،317  1،3,, 1،870 ,،000 81،918 87،0,1 10،101  

  (درصد)متوسط رشد ساليانه 

2389-2319 60/1 * 81/0- * 67/10 * - 67/8 *  13/8- * 01/9- * 76/7 01/1 * 71/6 * 80/8  

 ]911[ :منبع
  

                                                           
 .باشد نمي وسايل نقليهاساس ميزان و نوع سوخت بوده و بر اساس مدل  بر  انتشار آالينده -9

 .برآورد شده است ،سوز هاي بنزين بوس ها و ميني ها، اتوبوس کاميون اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به بر 9831مقدار ارائه شده در سال  -1



 

 

 

 

  21-1نمودار 

 اي كشور،  گاز در حمل و نقل جاده برآورد روند انتشار اكسيدهاي گوگرد ناشی از بنزین و نفت

 (تن) 2389تا  2319سال 
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 21-22 جدول

 (تن) 2389تا  2319سال  ،كشور در به تفکيک بخش انرژياز مصرف  هاانتشار آلدهيد ميزانبرآورد 

 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2380 2319 بخش

متوسط رشد 

 (درصد)ساليانه 

2389-2319 

2نقل حمل و
 917،986 911،616 199،9,0 191،319 119،671 186،,83 119،610 113،761 163،016 168،6,9 171،368 11/8 

 * 98/6 36,،888 191،,88 801،,89 811،131 111،301 ,170،18 189،,,1 186،636 196،8,1 37,،910 938،110 خانگی و تجاري

 01/8 7,3 309 366 380 ,73 701 701 638 617 ,1, 70, صنعت

 * 61/9 077،,, 611،,, ,1،71, 9،878, ,9،17, 16،1,3 11،361 607،,1 03,،11 811،,1 16،108 كشاورزي

 50/1 661،181 655،310 638،916 613،156 593،101 551،110 511،113 195،861 110،611 136،250 118،519 جمع

 ]911[، ]17[ :منبع

 

 

  

                                                           
 .دباش از خط لوله نيز مي آالينده انتشار اين شامل بخش حمل و نقل برآورد ميزان انتشار آلدهيد -9

 



 

 
21 –21 جدول  

 (تن) 2389تا  2380سال  ،حمل و نقل كشور هاي برآورد ميزان انتشار آلدهيدها از مصرف انرژي به تفکيک بخش

 بخش

 حمل و نقل 
 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2380 نوع سوخت

متوسط رشد 

 (درصد)ساليانه 

2389-2380 

 دریایی

 77/91 ,3،39 1،611 7،389 6،011 - - - - - - گاز نفت

 * 61/18 7, 17 10 18 19 - - - - 3 بنزين

 31/919 3،371 1،716 7،3,9 6،067 19 - - - - 3 جمع دريايي

  ,/89 1،1,7 1،086 8،116 ,8،77 ,8،77 8،888 8،081 8،091 1،719 1،619 گاز نفت ریلی

 * -31/90 991 ,91 119 919 109 119 - 969 809 - گاز  نفت 1خط لوله

 09/1 11،971 11,،19 93،717 89,،93 93،161 693،,9 91،819 91،900 ,91،69 169،,9 هاي هوايي سوخت هوایی

 اي جاده

 11/8 113،011 196،919 ,111،67 103،180 11,،,10 101،396 911،111 993،,93 931،098 971،117 گاز نفت

 60/8 99،811 91،039 86,،91 ,91،01 98،731 0,,،91 99،871 09,،90 1،180 81,،3 بنزين

 11/8 181،110 113،111 187،199 ,,110،1 191،839 197،866 101،819 693،,91 918،118 930،166 اي جمع جاده

 66/3 111،863 163،652 168،016 118،169 112،610 136،538 112،611 121،892 122،250 299،616  جمع كل

 ]911[، ]17[، ]11[ :منبع
  

                                                           
 .شده است محاسبه 9831تا  9836از سال  متوسط رشد ساليانه -9

 .گاز و نفت سفيد به شكل تجمعي ارائه گرديده است مقدور نبوده است چرا که در اين دو سال ميزان مصرف نفت 9838و  9830هاي  گاز در سال گاز بخش خط لوله به دليل عدم دسترسي به مقدار نفت ميزان انتشار آلدهيد از نفت -1



 

 21-23 جدول

  (تن) 2389تا  2319 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

2319 1،871 8،831 911 - 7،113  97،016 91،800 6،090 30،716 11،177 96,،630  

2380 1،798 8،,1, 131 - 3،,81  97،819 91،79, 6،187 31،701 ,9،939 971،117  

2382 ,،17, 8،701 117 - 1،180  97،169 98،816 7،0,, 31،111 ,6،113 931،098  

2381 ,،161 8،369 679 - 90،,09  97،39, 98،817 7،711 10،938 ,6،0,9 93,،993  

2383 6،68, 8،398 11, - 99،871  96،,06 91،690 3،,80 10،917 6,،977 911،111  

2381 7،113 1،011 9،013 - 91،,,0  96،019 99،,11 1،,13 31،731 77،336 101،396  

2385 3،1,7 1،116 9،111 - 98،731  91،606 90،797 90،1,9 37،,18 31،139 10,،,11  

2386 7،191 8،700 9،991 - 91،01,  98،631 99،98, 99،981 33،161 38،301 103،180  

2381 7،698 8،391 9،903 - 91،,86  98،301 99،,37 91،118 1,،10, 19،687 111،67,  

2388 7،1,3 8،686 137 - 91،039  91،138 90،387 91،179 11،71, 37،611 196،919  

2389 6،3,1 8،171 9،1,7 90 99،811  91،113 99،018 91،691 13،619 18،171 113،011  

  (درصد)متوسط رشد ساليانه 

2389-2319 60/1 * 81/0- * 67/10 * - 67/8 *  13/8- * 01/9- * 76/7 01/1 * 71/6 * 80/8  

 ]911[:منبع        
 

                                                           
 .باشد نمي وسايل نقليهبر اساس ميزان و نوع سوخت بوده و بر اساس مدل   انتشار آالينده -9

 .برآورد شده است ،سوز هاي بنزين بوس ها و ميني ها، اتوبوس اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به کاميون بر 9831مقدار ارائه شده در سال  -1



 

 21-21 جدول

  (تن) 2389تا  2319سال  ،كشور به تفکيک بخش در انرژياز مصرف   SPMانتشار  ميزانبرآورد 

 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2380 2319 بخش

 متوسط رشد

 (درصد)ساليانه  

2389-2319 

2و نقلحمل 
 199،190 19,،197 180،,67 181،601 11,،806 161،011 166،7,9 179،631 118،861 131،138 11,،61, 18/8 

 * -13/8 91،030 96،119 97،110 97،116 97،6,8 93،016 93،301 91،113 10،817 10،1,1 ,19،98 خانگی و تجاري

 * 13/1 91،801 91،711 98،318 91،709 99،616 ,99،11 99،169 99،199 90،661 90،919 1،681 صنعت

 * 61/9 6،081 6،901 116،, 613،, 610،, 063،, ,1،19 1،117 1،6,7 1،163 981،, كشاورزي

 61/3 18،013 ,11،06 10،1,1 91،3,6 91،001 7,,،98 99،191 1،1,1 ,,,،99 91،181 99،901 نيروگاه

 * -01/90 111 183 100 9،817 9،131 ,19 331 9،0,0 16,،9 9،178 1،379 پاالیشگاه

 01/3 351،095 313،308 352،160 319،210 312،962 322،025 193،085 180،161 119،392 161،981 162،196 جمع

 ]911[، ]17[:منبع

 

                                                           
 .دباش از خط لوله نيز مي آالينده انتشار اين املش بخش حمل و نقل SPMبرآورد ميزان انتشار  -9

 



 

 

 

 

  21-8نمودار 

 2389 سال ،در كشور  بخش کيتفک بهاز مصرف انرژي  SPM انتشار سهم
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 پااليشگاه نيروگاه کشاورزي صنعت خانگي و تجاري حمل و نقل



 

  21-25 جدول

 (تن) 2389تا  2380سال  ،حمل و نقل كشور هاي از مصرف انرژي به تفکيک بخش SPMبرآورد ميزان انتشار 

 بخش

 حمل و نقل 
 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2380 نوع سوخت

متوسط رشد 

 (درصد)ساليانه 

2389-2380 

 دریایی

 77/91 1،679 90،610 11,،3 6،689 - - - - - - گاز نفت

 * 61/18 913 70 9, 3, 8, - - - - 11 بنزين

 11/919 1،391 90،799 3،618 6،631 8, - - - - 11 جمع دريايي

  ,/89 1،670 1،113 1،831 1،911 1،911 8،6,7 8،817 ,8،80 8،061 1،1,1 گاز نفت ریلی

 * -31/90 ,91 987 161 9,1 110 111 - 976 880 - گاز نفت 1خط لوله

 09/1 9،836 9،816 9،970 9،9,3 9،919 176 ,31 339 198 113 هاي هوايي سوخت هوایی

 اي جاده

 11/8 ,1,0،91 187،989 116،111 113،1,9 ,6,،,11 111،706 199،636 ,108،01 109،338 931،971 گاز نفت

 60/8 11،111 89،180 81،106 89،037 611،,8 81،118 11،813 17،916 11،873 11،071 بنزين

 * 97/8 171،611 163،869 173،100 83,،1,1 169،911 1,7،911 119،031 180،110 116،169 199،116 اي جمع جاده

 61/3 195،615 181،983 193،361 112،681 166،152 161،011 115،306 131،601 130،561 125،121  جمع كل

  ]911[، ]17[، ]11[ :منبع
 

                                                           
 .شده است محاسبه 9831تا  9836از سال  متوسط رشد ساليانه -9

 .گاز و نفت سفيد به شكل تجمعي ارائه گرديده است مقدور نبوده است چرا که در اين دو سال ميزان مصرف نفت 9838و  9830هاي  گاز در سال گاز بخش خط لوله به دليل عدم دسترسي به مقدار نفت از نفت SPMميزان انتشار  -1



 

 21-26جدول 

  (تن) 2389تا  2319سال  ،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

2319 99،801 3،717 117 - 10،,16  93،7,7 98،11, 6،,11 33،611 ,1،131 939،770  

2380 91،938 1،968 713 - 11،071  91،030 98،1,0 7،061 11،113 ,6،9,1 931،971  

2382 98،68, 1،,33 9،9,, - 11،873  91،70, 91،610 7،710 13،903 69،790 109،338  

2381 9,،180 1،139 9،78, - 17،916  91،,1, 91،619 3،111 13،119 69،111 108،01,  

2383 97،9,9 1،3,7 1،819 - 11،813  93،901 98،381 1،8,3 13،371 79،,06 199،636  

2381 91،109 90،108 1،381 - 81،118  97،,76 91،793 90،1,1 13،,01 3,،111 111،706  

2385 19،816 99،906 8،976 - 8,،611  96،01, 99،7,3 99،117 16،01, 10،119 11,،,6,  

2386 93،611 1،,61 1،371 - 89،037  9,،091 91،196 91،110 17،060 19،118 113،1,9  

2381 91،639 1،360 1،36, - 81،106  9,،911 91،791 98،6,9 901،1,0 900،,86 116،111  

2388 91،130 1،100 1،,,0 - 89،180  98،616 99،310 98،638 909،780 16،988 187،989  

2389 97،791 3،1,3 8،1,0 17 11،111  98،183 91،011 98،381 903،17, 901،,11 1,0،91,  

 (درصد)متوسط رشد ساليانه 

2389-2319 60/1 * 81/0- * 67/10 * - 67/8 *  13/8- * 01/9- * 76/7 01/1 * 71/6 * 80/8  

  ]911[ :منبع        

                                                           
 .باشد نميبر اساس ميزان و نوع سوخت بوده و بر اساس مدل وسايل نقليه   انتشار آالينده -9

 .برآورد شده است ،سوز هاي بنزين بوس ها و ميني ها، اتوبوس اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به کاميون بر 9831مقدار ارائه شده در سال  -1



 

 

 21-21 جدول

 (تن) 2389تا  2319سال  ،كشور به تفکيک بخش در انرژياز مصرف هاي نسوخته  انتشار هيدروكربن ميزانبرآورد 

 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2380 2319 بخش

متوسط رشد 

 (درصد)ساليانه 

2389-2319 

2حمل و نقل
 9،89,،7,7 9،811،713 9،,1,،839 9،669،397 9،73,،938 9،1,,،,36 1،991،117 9،190،613 1،003،177 9،181،398 9،377،769 38/8 

 00/8 96،991 96،180 ,96،73 97،711 81,،96 111،,9 ,91،86 98،313 98،133 91،111 91،991 خانگی و تجاري

 * 81/8 91,،,9 61,،,9 96،901 91,،91 91،780 98،108 98،061 ,98،11 91،611 99،311 99،911 صنعت

 * 61/9 900،191 901،0,0 ,900،16 11،911 11،899 31،7,1 31،913 60,،38 77،331 ,38،07 ,18،,3 كشاورزي

 * 16/91 18,،11 10،163 93،3,1 91،1,1 91،611 ,99،67 1،311 6،397 7،710 7،311 6،871 نيروگاه

 * -90/6 9،019 6,1 38, 190 730 786 711 1,, 9،978 811 1،013 پاالیشگاه

 15/3 1،035،990 1،095،981 1،260،813 1،051،211 1،158،901 1،082،611 2،905،316 2،180،012 2،638،258 2،508،090 2،133،131 جمع

 ]911[، ]17[ :منبع

 
 

  

                                                           
 .دباش از خط لوله نيز مي آالينده انتشار اين شامل بخش حمل و نقل هاي نسوخته برآورد ميزان انتشار هيدروکربن -9



 

  21-28 جدول

 (تن) 2389تا  2380سال  ،حمل و نقل كشور هاي نسوخته از مصرف انرژي به تفکيک بخش هاي برآورد ميزان انتشار هيدروكربن

 بخش

 حمل و نقل 
 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2380 نوع سوخت

متوسط رشد 

 (درصد)ساليانه 

2389-2380 

 دریایی

 77/91 96،9,9 97،770 91،813 99،071 - - - - - - گاز نفت

 * 61/18 7،919 8،191 ,1،17 1،311 18,،1 - - - - 9،069 بنزين

 * 13/10 18،819 19،933 96،311 98،108 18,،1 - - - - 9،069 جمع دريايي

  ,/89 7،711 ,7،81 7،819 6،197 6،197 6،907 ,,,،, 91,،, 991،, 1،180 گاز نفت ریلی

 * -31/90 101 113 119 1,3 863 ,10 - 111 1,, - گاز نفت 2خط لوله

 اي جاده

 11/8 197،311 816،003 199،618 91,،839 876،618 1,3،,87 ,9,،8,8 881،967 887،911 196،,89 گاز نفت

 60/8 33,،9،113 91،111,،9 71،013,،9 03،081,،9 9،713،8,7 78،396,،9 9،116،991 9،896،387 71,،9،931 9،070،311 بنزين

 17/8 9،316،191 9،199،009 9،138،619 9,,،9،331 011،,1،90 9،111،071 9،771،617 9،6,6،001 91،796,،9 9،836،783 اي جمع جاده

 60/3 2،811،162 2،939،823 1،008،111 2،920،618 1،221،911 2،955،586 2،185،283 2،662،821 2،515،382 2،391،118  جمع كل

  ]911[، ]17[، ]11[ :منبع
  

                                                           
گاز و نفت سفيد به شكل تجمعي  مقدور نبوده است چرا که در اين دو سال ميزان مصرف نفت 9838و  9830هاي  گاز در سال گاز بخش خط لوله به دليل عدم دسترسي به مقدار نفت از نفت هاي نسوخته هيدروکربنميزان انتشار  -9

 .ارائه گرديده است



 

 21-29جدول 

  (تن) 2389تا  2319سال  ،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

2319 ,13،11, 111،887 11،018 - 116،67,  89،811 11،,86 99،091 913،081 10،6,9 808،,,1  

2380 ,10،111 111،,18 8,،806 - 9،070،311  89،368 18،116 99،711 9,,،931 18،778 89,،196  

2382 669،1,1 16,،991 ,6،006 - 9،931،,71  81،107 11،19, 91،116 968،310 908،0,6 887،911  

2381 713،,03 131،971 31،9,, - 9،896،387  81،610 11،197 91،931 96,،181 901،611 881،967  

2383 389،11, 173،9,9 99,،167 - 9،116،991  80،119 18،908 9,،611 96,،913 991،19, 8,8،,9,  

2381 189،168 ,01،687 987،79, - 9،,78،396  11،8,1 19،183 97،1,3 961،,90 911،700 87,،1,3  

2385 9،08,،,01 ,83،761 9,1،010 - 9،713،8,7  16،769 91،686 93،731 960،811 9,9،991 876،618  

2386 101،106 168،113 981،63, - 9،,03،081  1,،079 10،109 10،103 961،010 9,8،,11 839،,91  

2381 1,1،7,1 173،11, 983،111 - 9،,71،013  1,،110 19،111 11،713 971،189 967،31, 199،618  

2388 18,،177 1,6،00, 918،791 - 9،,91،111  11،371 91،3,6 11،3,0 961،333 960،,11 816،003  

2389 3,1،808 190،810 9,7،676 9،131 9،113،,33  11،119 10،917 18،999 930،391 979،1,6 197،311  

 (درصد)متوسط رشد ساليانه 

2389-2319 60/1 * 81/0- * 67/10 * - 67/8 *  13/8- * 01/9- * 76/7 01/1 * 71/6 * 80/8  

 ]911[ :منبع         
  

                                                           
 .باشد نمي وسايل نقليهت بوده و بر اساس مدل بر اساس ميزان و نوع سوخ  انتشار آالينده -9

 .برآورد شده است ،سوز هاي بنزين بوس ها و ميني ها، اتوبوس اساس اطالعات کارت سوخت مربوط به کاميون بر 9831مقدار ارائه شده در سال  -1



 

 21-10جدول  

 (تن) 2389تا  2319سال  ،اي وسایل نقليه جاده گاز در ناشی از مصرف بنزین و نفتها  ميزان انتشار آالیندهبرآورد 

 سال
  گاز  نفت  بنزین

 CO NOX SOX HC Aldehyde SPM   CO NOX SOX HC Aldehyde SPM  

2319 9،01,،676 136،197 6،971 116،67, 7،113 10،,16  976،786 636،398 6,،673 808،,,1 96,،630 939،770  

2380 9،909،130 ,11،608 6،689 9،070،311 3،,81 11،071  938،181 791،731 63،8,8 89,،196 971،117 931،971  

2382 9،196،131 ,77،911 7،818 9،931،,71 1،180 11،873  916،118 761،399 71،11, 887،911 931،098 109،338  

2381 9،8,,،9,1 611،663 3،9,, 9،896،387 90،,09 17،916  917،179 767،810 78،838 881،967 93,،993 108،01,  

2383 9،167،603 61,،113 3،381 9،116،991 99،871 11،813  10,،31, 711،3,8 76،133 8,8،,9, 911،111 199،636  

2381 9،691،690 763،038 1،716 9،,78،396 91،,,0 81،118  193،131 311،013 39،911 87,،1,3 101،396 111،706  

2385 9،773،617 318،,0, 90،708 9،713،8,7 98،731 8,،611  191،891 3,1،111 39،,01 876،618 10,،,11 11,،,6,  

2386 9،,,9،191 78,،139 1،881 9،,03،081 91،01, 89،037  111،91, 368،911 31،,1, 839،,91 103،180 113،1,9  

2381 9،697،710 767،110 1،78, 9،,71،013 91،,86 81،106  181،663 189،871 31،061 199،618 111،67, 116،111  

2388 9،,,1،076 781،87, 1،831 9،,91،111 91،039 89،180  180،,6, 31,،11, 3,،639 816،003 196،919 187،989  

2389 9،170،9,6 617،106 3،317 9،113،,33 99،811 11،111  118،167 11,،8,7 10،101 197،311 113،011 1,0،91,  

  ]911[، ]17[ :منبع



 

 21-9نمودار 

   2389اي كشور به تفکيک نوع وسيله نقليه، سال  هاي نسوخته در حمل و نقل جاده برآورد سهم انتشار هيدروكربن
 

 
 
 

 

 21-20نمودار 

 2389 سالاي،  گاز در وسایل نقليه جاده ها ناشی از مصرف بنزین و نفت برآورد ميزان انتشار آالینده
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21-12جدول   

 (يون تنلمي) 1030 و 1025، 1001هاي  سال، جهاندر  هواهاي  انتشار آالیندهبرآورد 

 1001 1025 1030 
 (درصد)متوسط رشد ساليانه 

1030-1001 

   دي اكسيد گوگرد  
  -OECD 7/18 8/91 1/91 3/1 كشورهاي

 OECD  6/66 1/61 1/71 ,/0كشورهاي غير

 -0/, 1/90 1/1 8/99 اوراسيا/ اروپا 

 1/0 1,/6 1/13 11/, آسيا

 -1/0 0/11 6/81 89/, چين     

 3/8 3/91 3/, 8/6 هند     

 ASEAN 6/1 8/1 0/8 ,/0  كشورهاي عضو     

 -6/0 0/1 9/1 6/1 خاورميانه

 -0/9 7/8 7/8 7/1 آفریقا

 8/0 6/8 1/8 1/8 آمریکاي التين

 -1/0 1/36 6/38 8/10 جهان

   اكسيدهاي نيتروژن  

 -OECD  7/81 9/11 6/96 1/1كشورهاي

 OECD  9/11 6/,8 9/67 1/9كشورهاي غير

 -6/0 1/6 0/7 3/7 اوراسيا/ اروپا 

 0/1 7/11 81/, 8/17 آسيا

 6/9 8/11 8/19 1/96 چين     

 7/8 1/, ,/0 9/1 هند     

 ASEAN ,/1 8/1 1/, 1/9  كشورهاي عضو     

 1/9 ,/6 1/1 0/1 خاورميانه

 1/9 ,/3 1/, 1/1 آفریقا

 0/, 1/6 ,/, ,/, آمریکاي التين

 9/0 7/38 ,7/7 3/39 جهان

   PM( 2.5)ذرات معلق   

 -OECD 7/8 1/8 9/8 3/0 كشورهاي

 OECD  1/8, 1/86 3/86 1/0كشورهاي غير

 1/0 1/1 8/9 0/1 اوراسيا/ اروپا 

 -9/0 9/18 0/11 1/18 آسيا

 -3/0 1/90 1/98 9/98 چين     

 1/0 8/6 ,/1 ,/9 هند     

 ASEAN ,/8 7/8 3/8 8/0  كشورهاي عضو     

 -1/0 6/0 7/0 7/0 خاورميانه

 1/0 0/1 9/3 8/7 آفریقا

 -1/0 0/1 0/1 0/1 آمریکاي التين

 9/0 0/10 9/10 9/81 جهان

 ]938[ :منبع



 

 

 21-11جدول 

 (كيلوگرم به ازاي هر نفر) 2389تا  2319در كشور از سال از مصرف انرژي  ها انتشار آالینده سرانه

 2389 2388 2381 2386 2385 2381 2383 2381 2382 2380 2319 آالینده

رشد متوسط 

 (درصد)ساليانه 

2389-2319 

 * 39/9 ,1/,3 19/17 11/13 61/17 11/80 89/11 18/17 ,61/1 01/11 13/11 60/19 مونوكسيد كربن

 * 61/9 8/81, 18/81 68/86 17/81 ,6/8, 71/81 06/88 71/89 09/89 71/11 10/11 اكسيدهاي نيتروژن

 * -61/0 90/,1 01/99 68/99 10/99 61/90 18/90 71/1 30/1 6/90, 07/99 18/90 اكسيدهاي گوگرد

 * 11/9 11/17 16/13 77/11 76/13 01/81 10/80 11/13 7/16, 11/11 87/18 1/11, هاي نسوخته هيدروكربن

 31/1 31/3 10/3 30/3 71/3 11/3 90/3 71/7 10/7 93/7 76/6 78/6 هاآلدهيد

SPM 99/1 99/1 16/1 91/1 81/1 ,1/1 ,7/1 60/1 3,/1 66/1 79/1 87/9 

 ]911[، ]17[ :منبع

 



 

   

 21-22 نمودار

 2389تا  2319 سال ،كشور دراز مصرف انرژي  ها آالینده انتشار سرانه

 
 

 

   21-21 نمودار

  اي جادهدر حمل و نقل از مصرف انرژي  ها یندهآالميزان انتشار برآورد 

 2389سال  ،كشور هاي انرژي و كل بخش
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 21-13جدول 

براساس  اي ها و گازهاي گلخانه ر آالیندهبه دليل انتشا 2389در سال  كشور هاي انرژي بخش 2هاي اجتماعی هزینه

 (ميليارد ریال) 2382هاي سال  قيمت

 NOx SOx CO SPM CO2 بخش
1

CH4 جمع 

 79,،89 70 3،771 90،970 ,1،61 ,1,،9 3،896 حمل و نقل

 63,،91 6 ,1،18 131 11 9،608 ,11 خانگی و تجاري و عمومی

 99،608 1 7،1,1 118 99 8،9,8 760 صنعت

 1،711 9 9،098 103 33 891 9،016 كشاورزي

 97،170 6 99،991 711 1 ,1،87 9،971 نيروگاه

 9،180 6/0 101 81 05,1 919 ,1 پاالیشگاه

 77،966 6/37 83،116 91،991 1،313 99،936 91،836 جمع

 ]911[، ]17[، ]11[ :منبع

 

 

 

   21-23 نمودار

 2389، سال كشور آنها در بخش حمل و نقلاز انتشار  ناشی هاي اجتماعی در هزینه ها آالیندهسهم 

 

 

                                                           
 .شود هاي اجتماعي گفته مي ، هزينهجبران نمايداي را  به مجموع پولي که بتواند صدمات ناشي از انتشار مواد آالينده و گازهاي گلخانه -9

 .استخراج گرديده است 9831هاي اجتماعي مربوط به متان از ترازنامه انرژي سال  هزينه -1

26.34% 

4.89% 

8.54% 

32.21% 

27.79% 

0.22% 

NOx SOx CO SPM CO2 CH4 



 

 

 31فصل 

 کالن شهرهااطالعات حمل و نقل 
 

 خالصه آمار

 9،911 (میلیون نفر) 9831، سال تهران وسیله ناوگان اتوبوسرانی مسافر جابجا شده به :31 -3جدول 

 38 (میلیون نفر) 9831، سال تهران بوسرانی وسیله ناوگان مینی مسافر جابجا شده به

 9،911 (میلیون نفر) 9831، سال تهران تاکسیرانیوسیله ناوگان  مسافر جابجا شده به

 3/91 (میلیون سفر) 9831، سال تهران شهری تعداد سفرهای روزانه درون : 31-2جدول 

 863،391 (نفر هزار) 9831وسیله ناوگان اتوبوسرانی مشهد، سال  کل مسافر جابجا شده در سال به : 31-31جدول 

 9،111 (نفر هزار) 9831ناوگان تاکسیرانی مشهد، سال  وسیله بهتعداد مسافر جابجا شده روزانه متوسط   

 561،696 (نفر) 9831ناوگان اتوبوسرانی شیراز، سال  وسیله بهتعداد مسافر جابجا شده روزانه متوسط  : 31-31جدول 

 91،183 (دستگاه)های تحت نظارت شهر شیراز  تعداد کل تاکسی 

 199،139 (سفر) 9831های شخصی اصفهان، سال  تعداد سفرهای روزانه با سواری : 31-13جدول 

 8،195،118 (سفر) 9831تعداد کل سفرهای روزانه در اصفهان، سال 

 811 (هزار نفر) اهواز ناوگان اتوبوسرانی وسیله بهمتوسط روزانه مسافر جابجا شده  : 31-13جدول 

 981 (هزار نفر) اهواز ناوگان تاکسیرانی وسیله بهمتوسط روزانه مسافر جابجا شده 

 

  



 مقدمه

شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و اهوواز پرداتتوه    پنج کالن مرتبط با حمل و نقل و انرژی این فصل به ارائه اطالعات موجود

 درصود  31/95از متوسط رشد سواییانه   به ترتیب 9831تا  9831های  در سال ها و اتوبوس ها در شهر تهران تعداد تاکسی. است

 کواه  درصود   95/91متوسط سواییانه  طور  به 9831تا  9839از سال  نیز ها بوس تعداد مینی. اند برتوردار بودهدرصد  51/8و 

درصود بووده کوه     1/53شهری تهران حدود  مل و نقل عمومی در سفرهای درونح سهم، 9831همچنین در سال . است  داشته

 981برابور   9831طوول مسویر فعوال متوروی تهوران نیوز در سوال        . دهد نشان میدرصد کاه   9/9نسبت به سال قبل از آن 

 .اند دستگاه بوده 11کیلومتر و تعداد قطارها 
در . شوود  هر روز با افزای  چشمگیر تعداد تودروهوا بور آن افوزوده موی    که است  شهرها کالنآیودگی هوا از مهمترین معضالت 

روز در وضعیت ناسایم  81روز در وضعیت سایم،  819روز در وضعیت پاک،  SPM  ،18، تهران در تصوص آالینده 9831سال 

وز در وضوعیت پواک،   ر 918تهران  ،COدر همین سال در تصوص آالینده . روز در وضعیت بسیار ناسایم قرار داشته است 9و 

 .روز در وضعیت ناسایم قرار داشته است 5روز در وضعیت سایم و  963
متوسوط رشود سواییانه    درصد  1درصد و  98/99ها به ترتیب  ها و تاکسی تعداد اتوبوس ،9831تا  9831  سال ازدر شهر مشهد 

همچنین در این . گاز مصرف شده است هزار ییتر نفت 931،153هزار ییتر بنزین و  151،693در مشهد  9831در سال  .اند داشته

درصود و   -31/98متوسط رشد ساییانه تعداد تصادفات منجر به فوت و منجر به جرح بوه ترتیوب   ، 9831تا  9838از سال شهر 

 . درصد بوده است -98/1

ییتر  865به سال قبل از آن  ییتر بوده که نسبت 9،693متوسط مصرف ساییانه بنزین هر تانوار  ،در شهر شیراز 9831سال 

در شیراز، متوسط رشد ساییانه تصادفات منجر به فوت، جرح و تسارت به  9831تا  9831از سال  .دهد نشان می کاه 

دستگاه اتوبوس و  9،118در شیراز  9831همچنین سال  .درصد بوده است -13/89درصد و  96/1درصد،  31/96ترتیب 

 .ت وجود داشته استدستگاه تاکسی تحت نظار 91،183

و  درصد 81/1از متوسط رشد ساییانه به ترتیب  ها و اتوبوس ها تعداد تاکسی 9831تا  9831های  در شهر اصفهان در سال

در اصفهان، متوسط رشد ساییانه تعداد تصادفات منجر به فوت و منجر  9831تا  9835از سال  .اند بودهبرتوردار  درصد 19/1

ها متوسط رشد  تصادفات منجر به تسارت نیز طی همین سال و است درصد بوده -98/6درصد و  35/98به جرح به ترتیب 

ها و  درصد، سهم تاکسی 3/89های شخصی در تویید سفر  سهم سواری 9831در سال . دهد را نشان میدرصد  -98/91

 .درصد بوده است 15/91ها  درصد و سهم اتوبوس 9/86ها   مسافرک 

درصد  19/99درصد و  19/95به ترتیب  9831تا  9831از سال  ی شهر اهوازها ها و اتوبوس یانه تعداد تاکسیمتوسط رشد سای

در همین سال . گاز مصرف شده است میلیون ییتر نفت 668میلیون ییتر بنزین و  511در شهر اهواز  9831در سال . بوده است

روز  58اسایم و روز بسیار ن 89روز ناسایم،  986روز سایم،  19روز پاک،  11دهد که اهواز  بررسی آیودگی هوا نشان می

  .از وضع بهتری برتوردار بوده است 9833تطرناک داشته که در مجموع نسبت به سال 
به دییل عدم وجود  باشد ویی در مواردی نیز شهرها می مربوط به کالن ،الزم به ذکر است بیشتر اطالعات ارائه شده در این فصل

 .د نظر ارائه شده استهای مور ای مربوطه در استان منطقه اطالعات دقیق، آمار



 31-3جدول 

 3131تا  3133سال بوسرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران،  بوس و اتوبوس تحت نظارت سازمان تاکسیرانی، مینی آمار تاکسی، مینی

 3131 3133 3131 3131 3131 3131 3131 3132 3133 3133 عنوان

 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه  

3131- 3133 

 * 51/8 9،999 9،819 9،191 6،199 6،636 6،119 6،951 6،916 1،111 1،883 3(دستگاه)تعداد اتوبوس 

وسیله ناوگان  مسافر جابجا شده به

 (میلیون نفر)اتوبوسرانی 
9،981 156 399 188 199 9،111 9،111 9،811 9،911 9،911 88/1 

 - 813 811 896 - - - - - - - (خط) اتوبوسرانی تعداد خطوط

 - --  1 1 6 6 98 99 99 98 (سال)میانگین طول عمر اتوبوس 

 8 -95/91 138 9،816 9،656 9،119 8،516 8،938 8،818 8،181 8،981-  (دستگاه)بوس  تعداد مینی

وسیله ناوگان  مسافر جابجا شده به

 (میلیون نفر)بوسرانی  مینی
- - - - - - - 981 918 38 - 

داخل شهری  تعداد خطوط

 (خط) بوسرانی مینی
- - - - - - - 19 11 59 - 

 31/95 31،181 39،393 11،619 59،519 58،918 58،919 51،191 86،538 88،161 81،191 (دستگاه) 1تعداد تاکسی

 - 81،918 51،118 - - - - - - - - (دستگاه) بنزینی 1تعداد تاکسی

 - 55،938 59،381 - - - - - - - - (دستگاه)دوگانه سوز 1تعداد تاکسی

وسیله ناوگان  مسافر جابجا شده به

 (میلیون نفر)تاکسیرانی 
- - - - - - - - 9،811 9،911 - 

 ]91 -99[ :منبع    

  

                                                           
 .های تحت نظارت مینی بوسرانی نیز یحاظ شده است اتوبوس 9839از سال   -9

 .محاسبه شده است 9831تا  9839متوسط رشد ساییانه از سال   -8

 .باشد موقت، ون و مسافربر شخصی می ،(بخ  تصوصی)های دائم، سبز  شامل تاکسی  -8



 31-2جدول 

 3131تا  3131سال ، های حمل و نقل عمومی شهر تهران    شاخص

 3131 3133 3131 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان موضوع
 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه  
3131- 3131 

ی 
ها

فر
 س

ل
ک

ون
در

 
ی

هر
ش

 

 63/8 3/91 6/91 8/91 1/91 1/95 1/95 1/98 میلیون سفر  شهری تعداد سفرهای روزانه درون

 -88/8 8/88 1/88 6/88 8/88 1/86 1/86 89 کیلومتر در ساعت شهری متوسط کل سرعت سفر درون

 65/1 6/8 1/8 9/8 6/8 8/8 8/8 8/8 دقیقه  شهری متوسط زمان یک کیلومتر سفر درون

ی
وم

عم
ل 

 نق
ل و

حم
 

 متوسط زمان یک کیلومتر سفر با وسایل 

 حمل و نقل عمومی
 -89/5 9/8 9/8 1/8 9/8 1/1 1/5 1/5 دقیقه 

 متوسط زمان توقف وسایل نقلیه در هر

 شهری کیلومتر سفر درون
 - 9 9 9 9 9 9 9 دقیقه 

 89/1 1/53 1/11 1/59 1/59 1/51 1/59 1/53 درصد 3شهری سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای درون

در سفرهای ( مترو)سهم حمل و نقل ریلی 

 شهری درون
 11/91 8/9 1/9 1/6 9/1 1/5 1/5 1/5 درصد

 -58/8 1/91 1/96 1/96 8/99 1/99 1/99 1/93 درصد شهری سهم حمل و نقل با اتوبوس در سفرهای درون

 39/3 8/85 1/85 1/88 5/89 1/96 1/91 1/91 درصد شهری سهم حمل و نقل با تاکسی در سفرهای درون

بوس در سفرهای  سهم حمل و نقل با مینی

 شهری درون
 -18/91 1/8 1/8 9/8 8/8 1/1 1/3 1/3 درصد

متوسط هزینه هر مسافر در طول یک سفر با اتوبوس 

 بخش عمومی
 - 5،681 815 831 - - - - ریال

  ]91[، ]98 -99[ :منبع

                                                           
 .اندکی متفاوت است شهری سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای درونبوس با  مجموع سهم مترو، اتوبوس، تاکسی و مینی 9831تا  9838های  در سال -9



 31-1جدول 

 3131سال ، عملکرد جابجایی وسایل نقلیه شهر تهرانو  برآورد توزیع سفرهای روزانه

 وسیله نوع

 سفر ساکنین 

 (هزار سفر)
 

هزار )سفر غیر ساکنین 

 (سفر
 

 جمع سفر روزانه

 (هزار سفر)
 ضریب 

 جابجایی

 
 جابجایی روزانه 

 (جابجاییهزار )

 درصد تعداد   درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

 شخصی

 5/1 9،911  9  9 9،911  1/1 961  8/9 151 موتور سیکلت

سواری و وانت 

 مسافری
5،811 1/88  9،911 8/51  1،511 8/85  9  1،511 6/86 

 عمومی

 8/3 9،611  1/9  8/9 9،981  8/1 811  9/6 331 (مترو)قطار شهری 

 8/91 8،181  6/9  1/91 8،511  1/1 891  9/96 8،931 اتوبوس واحد

 8/8 511  1/9  1/9 811  6/6 931  1/1 981 بوس مینی

 عمومی نیمه

 8/8 651  6/9  1/8 511  3/9 11  9/8 811 ون

تاکسی، آژانس و 

 مسافربر
8،991 8/85  831 8/91  8،511 3/89  9  1،151 8/89 

 5/9 9،111  9  1/1 9،111  9/95 511  5/3 9،911 سرویس

 8/1 91  9  5/1 91  1/9 51  8/1 81 سایر

 911 81،891 -   911 91،311  911 8،981  911 98،191 جمع

 ]91[ :منبع

  



 

  31-1جدول 

 3131تا  3133، سال مترو شهر تهرانخالصه آمار 

 3131 3133 3131 3131 3131 3131 3131 3132 3133 3133 عنوان

 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه  

3131- 3133 

 81/95 8/886 5/888 888 919 919 11 11 11 11 11 (کیلومتر)کل مسیر طول 

 91/1 981 8/913 9/19 11 6/33 6/33 9/91 1/91 1/63 5/11 (کیلومتر)ر فعال طول مسی

 - 91 65 19 18 56 51 81 88 89 83 های فعال ایستگاه

 18/1 11 39 36 35 98 69 19 58 58 58 تعداد قطار 

 81/98 919 681 689 118 113 851 891 861 861 861 تعداد واگن 

 91/81 531 511 553 589 856 861 895 818 915 68 (سفرمیلیون )تعداد سفر انجام شده 

 کیلومتر جابجا شده  -مسافر

 (کیلومتر-میلیون مسافر)
- - - - - - - 1،911 6،886 6،885 - 

 9 13/85 - - - 839 859 839 891 933 965 916 (میلیون مسافر)ظرفیت حمل 

 ]988[، ]91 -99[ :منبع

 

                                                           
 .محاسبه شده است 9836تا  9831متوسط رشد ساییانه از سال  9-



1-31 

 3131 تا 3131، سال (هزار لیتر)تهران  منطقهگاز در  مصرف بنزین و نفت

 سوختنوع 
 

3131 3131 3131 3131 3133 3131 

 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه 

3133- 3131 

 بنزین
 

8،985،881 8،399،899 8،519،889 8،651،151 8،619،395 8،161،189 11/1- * 

 گاز نفت
 

9،193،551 8،839،119 9،366،186 9،985،193 9،365،338 9،633،183 99/8- * 

 ]86 -88[ :منبع

 

 31-1جدول 

 3131تا  3132سال  ،مواد سوختی شهر تهران عرضههای  جایگاهتعداد 

 3131 3133 3131 3131 3131 3131 3131 3132 نوع جایگاه

 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه 

3131- 3132 

 99/3 9689 911 989 918 919 11 18 18 گاز جایگاه عرضه بنزین و نفت

 CNG - - - 58 58 56 31 91 11/868های  جایگاه

 -LPG 98 98 1 1 1 1 1 1 18/1های  جایگاه

 - - 1 98 8 - - - - (بنزین و گاز)های دومنظوره  جایگاه

 ]95 -99[ :منبع
 

 31-1جدول 

 3131تا  3131سال  ،تصادفات رانندگی شهر تهران

 سال
 (نفر)صدمات انسانی   (فقره)تصادفات 

 مجروح فوت شده  جمع تصادفات منجر به خسارت منجر به جرح منجر به فوت

3131 881 96،186 889،966 858،589  819 95،588 

31311 913 1،113 919،698 996،991  991 99،669 

3131 816 91،895 993،116 913،586  818 81،196 

3131 819 93،151 911،199 963،395  839 88،685 

3131 819 89،119 951،919 991،511  838 81،619 

3133 - - - -  - - 

3131 893 88،518 38،599 911،139  - - 

 * (درصد)متوسط رشد سالیانه 

3131- 3131 85/9- 93/1 11/91- 16/98-  11/8 51/81 

 ]53[ :منبع
                                                           

 .ذکر شده است جایگاه عرضه بنزین در منبع صرفاً -9

 .محاسبه شده است 9831تا  9831متوسط رشد ساییانه از سال  -8

 .در دست است 9835صرفاً آمار ش  ماهه دوم سال  -8



 

 31-3جدول 

های سنجش و پایش بر حسب شاخص استاندارد  های هوای شهر تهران به تفکیک ایستگاه میانگین ساالنه آالینده

 31312تا  3131سال  ،(PSI)3آلودگی هوا 

3131 

 سرخه حصار فرهنگسرای بهمن پردیسان استاد نجات الهی آزادی تجریش قلهک آالینده

CO 11 61 91 11 66 11 1 

SO2 89 83 13 - 93 88 98 

SPM 63 35 31 59 65 65 18 

NO2 1 93 89 1 1/91 89 6 

3131 

 سرخه حصار فرهنگسرای بهمن پردیسان امام خمینی آزادی تجریش قلهک آالینده

CO 19 51 91 11  -58 91 

SO2 51 85 31 11  -81 81 

SPM 999 11 916 35  -39 68 

NO2 88 85 81 11  -85 99 

3133 

 سرخه حصار فرهنگسرای بهمن پردیسان امام خمینی آزادی تجریش قلهک آالینده

CO 11 69 911 63 61 55 96 

SO2 15 51 93 93 18 86 96 

SPM 19 95 36 18 93 93 11 

NO2 91 88 86 81 11 51 93 

3131 

 سرخه حصار فرهنگسرای بهمن پردیسان امام خمینی آزادی تجریش قلهک آالینده

CO 81 - 65 55 89 58 93 

SO2 18 - 63 13 85 81 89 

SPM 91 - 915 18 68 59 18 

NO2 81 - 69 31 51 11 89 

 ]91 -98[ :منبع
  

                                                           
1- Pollutant Standards Index 

مقوادیر متنوا ر    بوا  PSIناموه ارتبواط شواتص     در واژه. باشود  می PSI=100بر حسب شاتص استاندارد آیودگی  ها آالیندهمیزان حد مجاز برای کلیه  -8

 .غلظت هر آالینده ارائه شده است



 31-1جدول 

 ،های سنجش و پایش های هوای شهر تهران در کلیه ایستگاه  میانگین ساالنه آالینده

3) 3131تا  3131سال  
ppm) 

 3131 3133 3131 3131 آالینده

SO2 188/1 153/1 151/1 116/1 

O3 196/1 111/1 153/1 186/1 

NO 116/1 119/1 118/1 169/1 

NO2 159/1 163/1 119/1 - 

CH4 59/8 119/8 88/8 - 

NMHC
2 19/9 638/9 81/8 - 

THC
1 89/5 639/5 13/1 - 

CO 36/5 898/5 9/1 61/8 

SPM (میکروگرم به مترمکعب) 16/16 999 983/981 9/13 

 ]91 -98[ :منبع

 

 

                                                           
1 -Parts per million 

2- Non Methane Hydrocarbon  

3 -Total Hydrocarbon 



 31-33جدول 

 3131تا  3131سال ، هوا در شهر تهرانوضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی 

 SPM 

3131 3131 3133   3131   
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پای
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ج
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 18 81 98 9 51 991 89 81 3 59 51 81 91 8 8 919 91 85 81 89 پاك

 819 19 98 38 51 883 15 11 91 51 895 69 68 91 99 815 61 66 68 16 سالم

 81 8 6 8 3 81 5 1 98 8 58 5 3 98 93 91 91 1 1 1 ناسالم

 9 1 1 9 1 9 1 1 9 1 9 1 1 1 9 1 1 1 1 1 بسیار ناسالم

 1 1 1 1 1 9 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خطرناك

 CO 
3131 3131 3133   3131   
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 918 68 98 51 98 981 86 93 88 63 911 83 51 98 11 39 89 95 81 81 پاك

 963 86 98 53 89 886 69 91 91 81 965 13 59 89 83 899 61 95 99 98 سالم

 5 1 5 1 1 5 8 8 1 1 9 5 8 1 1 9 8 8 8 9 ناسالم

 1 1 1 1 1 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 1 1 1 1 1 خطرناك

]91 -98[ :منبع



 

 31-33جدول 

 (دستگاه) 3131سال  تا گذاری شده در شهر مشهد نقلیه موتوری و موتورسیکلت شماره وسایل

 جمع موتورسیکلت تریلی کامیون وانت و کامیونت بوس مینی اتوبوس سواری سال

3131 893،618 8،131 8،118 51،989 8،399 381 931،818 511،981 

 ]89[ :منبع 

 

 

 

 

 31-32جدول 

 3131تا  3133 سال ،شهری شهر مشهد تعداد وسایل نقلیه عمومی درون

 جمع (دستگاه) تاکسی (دستگاه) بوس مینی (دستگاه) اتوبوس سال 

3133 111 118 6،161 9،568 

3133 9،159 168 6،818 9،111 

3132 9،589 699 6،191 3،699 

3131 9،185 611 6،381 1،195 

3131 9،639 196 6،181 1،818 

3131 9،355 196 9،981 1،111 

3131 8،181 196 9،981 1،951 

3131 8،111 119 3،668 99،881 

3133 8،859 813 98،998 95،919 

3131 8،8619 81168 98،511 96،366 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

3131- 3133  98/99 - 11/1 - 

 ]89 -99[ :منبع

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .باشد دستگاه غیرفعال می 865از این تعداد  -9

 .باشد میکارتانجات و ادارات  شامل سرویس مدارس،ها  بوس در این سال تعداد مینی -8



 31-31 جدول

 3131اطالعات حمل و نقل عمومی شهر مشهد، سال 

 میزان واحد عنوان

 119 دستگاه  و کمتر سایه 1گاز سوز تعداد اتوبوس نفت

 669 دستگاه  9سایه 91تا  6گاز سوز تعداد اتوبوس نفت

 516 دستگاه  9سایه 91گاز سوز بی  از تعداد اتوبوس نفت

 189 دستگاه  سایه و کمتر 1سوز  CNGتعداد اتوبوس 

 981 دستگاه  سایه 91تا  6سوز  CNGتعداد اتوبوس 

 5/1 سال  متوسط عمر اتوبوسها

 59،881،111 ییتر ناوگان اتوبوسرانی گاز میزان مصرف نفت

 88،155،818 کیلوگرم ناوگان اتوبوسرانی CNGمیزان مصرف 

 863،391،998 نفر به وسیله ناوگان اتوبوسرانی جابجا شده در سالکل مسافر 

 8،961 ریال بلیط اتوبوسواقعی هزینه 

 91 دقیقه اتوبوس در شهربرای انتظار  زمان متوسط

 81 دقیقه اتوبوس در حومه شهربرای انتظار  زمان متوسط

 3/98 کیلومتر متوسط مسافت تطوط شهری

 5/88 کیلومتر متوسط مسافت تطوط حومه

 811 دستگاه  سایه و کمتر 1گاز سوز نفت 8بوس تعداد مینی

 68 دستگاه  سایه 91تا  6گاز سوز نفت 9بوس تعداد مینی

 9،958 دستگاه  سایه 91گاز سوز بی  از نفت 9بوس تعداد مینی

 98،511 دستگاه های رسمی، مسافربرهای شخصی و ساماندهی شده تعداد تاکسی

 6،119 دستگاه سوز CNGدهی شده  های رسمی و مسافربرهای سامان تعداد تاکسی

 5،989 دستگاه سوز LPGدهی شده  های رسمی و مسافربرهای سامان تعداد تاکسی

 5،561 دستگاه سایه و کمتر 1دهی شده  های رسمی و مسافربرهای سامان تعداد تاکسی

 5،391 دستگاه سایه 91تا  6دهی شده  سامانهای رسمی و مسافربرهای  تعداد تاکسی

 8،881 دستگاه سایه 91دهی شده بی  از  های رسمی و مسافربرهای سامان تعداد تاکسی

 9،111،111 نفر ناوگان تاکسیرانیوسیله  بهتعداد مسافر جابجا شده روزانه متوسط 

 8،111 ریال های گردشی انواع تاکسیوسیله  بهمتوسط کرایه در یک کیلومتر 

 ]89[ :منبع            

 

  

                                                           
 .باشد ای غیرفعال نیز میه اتوبوسشامل  -9

 .باشد شامل سرویس مدارس، کارتانجات و ادارات می -8



 31-31جدول 

 3133تعداد و سهم سفرهای روزانه با وسایل نقلیه مختلف شهر مشهد، سال 

 (درصد)سهم  تعداد سفر نوع وسیله نقلیه

 39/83 9،851،393 سواری شخصی

 85/88 9،119،938 تاکسی و مسافرک 

 16/8 991،588 وانت

 11/6 811،155 بوس مینی

 61/81 319،191 اتوبوس واحد

 58/8 915،168 اتوبوس غیر واحد

 89/91 558،996 موتورسیکلت

 33/1 818،988 دوچرته

 911 5،891،119 جمع

 ]3[ :منبع                              

 

 

 31-31جدول 

 3131 شهر مشهد، سال و گاز مایع گاز نفت ،مصرف بنزین

 بنزین 

 (هزار لیتر)

 گاز نفت

 ( هزار لیتر)

 گاز مایع

 (تن)

151،693 931،153 58،166 

 ]89[ :منبع                

  

 

 31-31جدول 

 به تفکیک وضعیت حقوقی 3مواد سوختی عرضههای  تعداد جایگاه

 3131تا  3131سال  ،در شهر مشهد

 جمع خصوصی دولتی سال

3131 6 56 18 

3131 6 81 59 

3133 5 81 58 

3131 1 68 69 

  ]89 -93[ :منبع                               

                                                           
 .باشد نمینفت سفید  های شامل فروشندگی -9



 31-31جدول 

 3131تا  3131سال  ،تعداد تصادفات رانندگی شهر مشهد

 سال
تصادفات منجر به فوت 

 (فقره)
تصادفات منجر به جرح 

 (فقره)
 تصادفات منجر به خسارت

 (فقره)
 جمع 

3131 999 91،111 56،851 16،111 

3131 918 1،696 81،883 55،116 

3131 913 9،188 81،151 59،136 

3131 61 9،918 85،911 58،113 

3133 91 9،888 86،399 85،935 

3131 19 6،891 98،138 91،111 

 *(درصد)متوسط رشد سالیانه 

3131- 3131 51/95- 69/1- 18/88-  91/91- 

 ]89 -99[ :منبع

 

 

 

 

 31-33جدول 

 3131  شده در شهر شیراز تا پایان سالگذاری  تعداد خودرو و موتورسیکلت شماره

 نوع
 تعداد

 (دستگاه) 

ضریب مالکیت 

به ازای هر 

 (دستگاه)خانوار 

ضریب مالکیت 

به ازای هر صد 

 (دستگاه)نفر 

 9/88 83/9 518،889 خودرو

 91/8 95/1 19،193 موتورسیکلت

  ]13[ :منبع                            



 31-31 جدول

3131نقل عمومی شهر شیراز، سال اطالعات حمل و   

 میزان واحد عنوان

 9،118 دستگاه 9تعداد کل ناوگان اتوبوسرانی

 189 دستگاه  9 سایه و کمتر 1ناوگان اتوبوسرانی تعداد 

 893 دستگاه  9سایه 91تا  6ناوگان اتوبوسرانی تعداد 

 15 دستگاه  9سایه 91بی  از ناوگان اتوبوسرانی تعداد 

 1 دستگاه نفر 91،111به ازای هر  در جابجایی مسافر اتوبوس فعالتعداد 

 561،696 نفر ناوگان اتوبوسرانی وسیله بهتعداد مسافر جابجا شده روزانه متوسط 

 93 کیلومتر در ساعت شهری با اتوبوس متوسط سرعت در سفر درون

  91تا  3 دقیقه اتوبوس در شیفت روز برایمتوسط زمان انتظار 

 51تا  89 دقیقه اتوبوس در شیفت شببرای متوسط زمان انتظار 

 91،183 دستگاه 8های تحت نظارت تعداد کل تاکسی

 8،163 دستگاه  سایه و کمتر 1تعداد تاکسی 

 5،315 دستگاه  سایه 91تا  6  تعداد تاکسی

 8،931 دستگاه  سایه 91بی  از   تعداد تاکسی

 991 دستگاه های بنزینی تعداد تاکسی

 91،963 دستگاه های گازسوز تعداد تاکسی

 918 نفر  هر تاکسی وسیله بهتعداد مسافر جابجا شده روزانه متوسط 

 88 کیلومتر در ساعت شهری با تاکسی گردشی متوسط سرعت در سفر درون

 81 کیلومتر در ساعت شهری با تاکسی تطی متوسط سرعت در سفر درون

 ]13[ :منبع                     
 

 

 31-23جدول 

 3131 تا 3131  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)

انه یمتوسط مصرف سال

 (لیتر)بنزین هر خودرو 

سرانه مصرف 

 (لیتر)ساالنه بنزین 

انه یمتوسط مصرف سال

 (لیتر)بنزین هر خانوار 

3131 9،581،811 861،913 868،911 688،893،111 9،999 581 9،915 

3133 9،569،811 895،689 813،951 911،839،111 9،961 539 9،338 

3131 9،111،911 835،836 518،889 689،181،591 9،868 598 9،693 

 ]13[ :منبع

  

                                                           
های فعال در جابجایی  تعداد اتوبوس 9831در سال  .باشد نیز می های متوقف قابل تعمیر و دستگاه ای غیرفعاله دستگاهشامل  ناوگان اتوبوسرانی -9

 .دستگاه بوده است 988مسافر 

 .باشد سیم می های تطی و گردشی، پایانه، فرودگاه و بی شامل تاکسی -8



 31-23جدول 

 3131تا  3131سال  شهر شیراز، LPGو  CNGگاز،  میزان مصرف بنزین، نفت

 

 3131 3133 3131 3131 نوع سوخت

 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه 

3131- 3131 

 61/8 611،116،9919 911،839،111 688،893،111 698،113،111 (لیتر)بنزین 

 13/91 951،118،991 593،595،111 989،596،111 996،833،111 (لیتر)گاز  نفت

LPG (تن) - - 33/3868 161،361 69،111 

CNG (متر مکعب) - - 8 51/99 983،191،115 988،919،111 

 ]13[ :منبع  

 

 

  

 

 31-22جدول 

 3131 در شهر شیراز، سال به تفکیک نوع سوخت مواد سوختیهای عرضه  تعداد جایگاه

 تعداد جایگاه نوع جایگاه عرضه
تعداد جایگاه به ازاء 

 نفر 333،333هر 

تعداد جایگاه به ازاء هر 

 1خودرو 333،333

 1/6 81/8 85 بنزینهای عرضه  جایگاهمجموع 

 - 91/9 93 بنزین معمولی

-  166/1 9 بنزین سوپر

-  988/1 8 گاز نفت

CNG 86/9 91 تک منظوره - 

LPG 9 166/1 - 

 - 988/1 8 بنزین معمولی، بنزین سوپر

 - CNG 8 988/1 بنزین معمولی، بنزین سوپر،

 - 81/1 6 گاز بنزین معمولی، نفت

 - CNG 8 988/1بنزین معمولی، 

 - CNG 8 911/1گاز،  بنزین معمولی، نفت

 ]13[ :منبع            
 

 

 

 

  
                                                           

 .شامل بنزین سوپر و معمویی است -9

 .محاسبه شده است 9831تا  9833متوسط رشد ساییانه از سال  8-

 .باشد مورد نیاز است که موجود نمیگاز سوز، تعداد آنها  و نفتگازسوز  تودرو 111/911به ازاء هر جهت محاسبه تعداد جایگاه  8-



 31-21جدول 

 3131تا  3131 سال، های عرضه گاز طبیعی شهر شیراز و مقدار عرضه گاز به خودروها تعداد جایگاه

 3131 3133 3131 3131 3131 عنوان
 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه 
3131- 3131 

های عرضه گاز   تعداد جایگاه
 (CNG)طبیعی 

6 1 99 91 86 51/51 

مقدار عرضه گاز طبیعی به 
 (متر مکعب)خودروها 

91،181،181 88،818،851 61،815،191 93،896،151 983،191،115 11/68 

 ]13 -19[ :منبع  

 

  31-21جدول 

 3131تا  3131سال  ،تعداد تصادفات رانندگی شهر شیراز

 سال
تصادفات منجر به فوت 

 (فقره)
تصادفات منجر به جرح 

 (فقره)
 تصادفات منجر به خسارت

 (فقره)
 جمع

3131 86 8،816 83،168 58،815 

3131 55 8،661 93،863 88،198 

3131 81 5،111 81،113 81،183 

3133 68 8،339 91،988 88،813 9 

3131 69 5،913 91،996 91،139 

 *(درصد)متوسط رشد سالیانه 

3131- 3131 31/96 96/1 13/89- 91/99- 

 ]13[ :منبع

 

 31-21 جدول

 3131 ، سال2وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی هوا در شهر شیراز 
 دروازه کازرونایستگاه   ایستگاه میدان امام حسین نام ایستگاه

 CO PM10 O3 SO2 NO2  CO PM10 O3 SO2 NO2 پارامترهای آالینده

 861 311 899 861 861  861 99 815 811 856 تعداد روزهای پاك

 - 813 53 - 5  - 839 99 9 91 تعداد روزهای سالم

 - - - - -  - - - - - تعداد روزهای ناسالم

 - - - - -  - 9 - - - تعداد روزهای هشدار

 - - - - -  - - - - - تعداد روزهای اضطراری

 861 861 861 861 865  861 861 861 861 861 جمع

]13[ :منبع

                                                           
 .قابل ذکر است اعداد مطابق منبع ارائه شده است. باشد میجمع تصادفات منجر به فوت، جرح و تسارت با جمع ارائه شده اندکی متفاوت  -9

 . کمتر است، 861اطالعات نگرفته، مجموع اعداد در هر ردیف از به علت اینکه بعضی روزها ایستگاه  -8
 



 31-21جدول 

 3131و  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 3131 3133 3131 3133 3131 3133 3131  3133 3131 3133 3131 3133 3131 3133 3131 

  55/8 15/8 19/985 99/951 98/1 195/1 113/1 191/1  51/8 99/9 98/59 81/61 196/1 191/1 191/1 991/1 آوریل

  91/8 11/8 66/955 83/915 193/1 191/1 113/1 193/1  86/8 86/9 99/11 33/66 181/1 193/1 111/1 981/1 مه

  86/8 89/8 11/893 95/931 181/1 185/1 191/1 191/1  88/8 88/9 86/61 19/98 188/1 188/1 111/1 958/1 ژوئن

  91/8 99/8 51/911 69/888 181/1 181/1 191/1 196/1  91/8 89/9 36/55 81/916 181/1 181/1 113/1 919/1 جوالی

  11/9 91/8 31/918 13/895 181/1 196/1 191/1 196/1  13/9 81/9 18/61 31/18 181/1 189/1 111/1 919/1 اوت

  96/8-  11/989-  199/1-  9/1-   18/9-  89/38-  181/1-  191/1-  سپتامبر

  91/8 63/8 58/989 11/981 198/1 191/1 191/1 191/1  19/8 88/9 91/93 13/11 181/1 181/1 191/1 969/1 اکتبر

  66/8 83/8 13/916 19/31 191/1 111/1 198/1 191/1  91/8 33/8 69/58 15/88 188/1 191/1 191/1 195/1 نوامبر

  69/8 65/8 19/991 19/31 111/1 115/1 111/1 191/1  86/8 81/8 15/18 53/85 181/1 191/1 191/1 111/1 دسامبر

  13/8-  51/63-  191/1-  11/1-   85/8-  91/18-  188/1-  191/1-  ژانویه

  66/9-  58/96-  181/1-  11/1-   15/9-  11/81-  191/1-  191/1-  فوریه

  59/9 86/8 89/918 91/998 181/1 198/1 11/1 193/1  86/9 81/9 81/53 81/93 181/1 198/1 111/1 989/1 مارس

  ]13[ :منبع

 



 31-21جدول 

 (دستگاه) 3131تا  3131سال  ،گذاری شده در شهر اصفهان تعداد وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت شماره

 جمع موتورسیکلت آمبوالنس کشنده کامیون کامیونت وانت بوس مینی اتوبوس سواری سال

3131 66،198 191 981 6،898 8،883 383 9،915 81  -93،9139
 

3131 989،566 689 188 98،691 5،115 8،899 8،111 15 18،865 855،581 

3131 916،851 9،851 8،896 55،398 9،313 98،815 1،181 889 18،965 866،811 

3131 31،893 851 969 1،883 8،816 9،681 9،851 38 18،699 911،811 

3133 61،181 118 898 3،131 8،163 9،891 156 91 11،916 983،165 

3131 991،911 165 388 98،819 8،189 5،388 8 98 66،159 916،953 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

3131- 3131 18/86 18/8 * 98/56 * 39/61 19/95 99/968 65/6 96/93 93/1- 8 13/59 

 ]96[ :منبع

 

 

 

 31-23جدول 

 (دستگاه) 3131تا  3131سال  ،تعداد وسیله نقلیه عمومی بر حسب نوع در شهر اصفهان

 جمع تاکسی (تحت نظارت)بوس  مینی اتوبوس سال

3131 196 9،951 96،588 93،591 

3131 9،116 9،961 85،518 86،163 

3131 9،983 9،811 89،999 81،911 

3133 9،813  -88،566  -

3131 9،8858 811 89،899 88،199 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

3131- 3131 19/1 83/83- * 81/1 18/1 * 

 ]96[ :منبع

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
 .باشد شامل موتورسیکلت نمی -9

  .محاسبه شده است 9831تا  9835متوسط رشد ساییانه از سال  8-

 .دستگاه به بخ  تصوصی واگذار شده است 939این تعداد اتوبوس در مایکیت شرکت واحد هستند و  -8



 31-21 جدول

 3131اطالعات حمل و نقل عمومی شهر اصفهان، سال 

 میزان واحد عنوان

 119 دستگاه  سایه و کمتر 1تعداد اتوبوس 

 561 دستگاه  9سایه 91تا  6تعداد اتوبوس 

 91 دستگاه  9سایه 91تعداد اتوبوس بی  از 

 556 دستگاه  سوز CNGتعداد اتوبوس 

 5 سال های فعال  متوسط عمر ناوگان اتوبوس

 111،111 نفر ناوگان اتوبوسرانی وسیله بهمتوسط روزانه مسافر جابجا شده 

 88تا  93 کیلومتر بر ساعت شهری با اتوبوس متوسط سرعت در سفر درون

 1/83 نفر متوسط ضریب سرنشین هر اتوبوس

 98 دقیقه متوسط زمان انتظار برای اتوبوس 

 1،193 دستگاه تعداد کل تاکسی پالک قرمز

 3،559 دستگاه های گازسوز تعداد تاکسی

 111،111 نفر تاکسیرانی وسیله بهمتوسط روزانه تعداد مسافر جابجا شده 

 9/8 نفر (بدون درنظر گرفتن راننده)متوسط ضریب سرنشین هر تاکسی 

 ]96[ :منبع            

 
 

 

 31-13جدول 

 3131، سال شهر اصفهان با وسایل نقلیه مختلف 2سفرهای روزانهتعداد و سهم 

 (درصد)سهم  تعداد سفر نوع وسیله نقلیه

 91/89 199،139 سواری شخصی

 61/86 381،651 تاکسی و مسافرک 

 51/8 98،653 وانت

 91/8 16،115 بوس مینی

 89/99 181،111 اتوبوس واحد

 99/9 15،199 اتوبوس غیر واحد

 69/3 865،389 موتورسیکلت

 88/3 811،391 دوچرته

 911 8،195،118 جمع

 ]96[ :منبع                            

 
 

  

                                                           
 .باشد غیرفعال نیز میای ه شامل اتوبوس -9

 بازگشت و غیربازگشت -8



 31-13جدول 

 3131 تا 3131، سال (هزار لیتر)گاز در منطقه اصفهان  مصرف بنزین و نفت

 سوختنوع 
 

3131 3131 3131 3131 3133 3131 

 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه 

3131- 3131 

 بنزین
 

9،188،118 9،911،116 9،111،115 9،188،885 9،196،881 181،968 11/9- * 

 گاز نفت
 

191،995 119،113 198،818 319،188 199،561 185،199 91/1- * 

 ]86 -88[ :منبع

 

 

 

 31-12جدول 

 3131تا  3131سال  ،اصفهان منطقهمواد سوختی در  عرضههای  تعداد پمپ و جایگاه

 سال
های  تعداد جایگاه

 دولتی

های  تعداد جایگاه

 خصوصی
های  تعداد جایگاه
CNG 

 تعداد پمپ

 گاز نفت بنزین سوپر بنزین

3131 8 65 - 831 81 31 

3131 8 66 - 581 88 991 

3133 8 69 - 118 81 989 

3131 8 91 85 199 59 983 

 ]9 -5[ :منبع        

 

 

 
 

  



 31-11جدول 

 3131تا  3131سال  ،شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت شهر اصفهانتصادفات درون 

 سال
 (نفر)صدمات انسانی   (فقره)تصادفات 

 مجروح فوت شده  جمع تصادفات منجر به خسارت منجر به جرح منجر به فوت

3131 913 3،983 88،691 51،111  969 1،915 

3131 918 3،569 88،985 58،818  968 1،519 

3131 956 3،599 59،139 51،613  913 1،511 

3131 959 98،811 55،985 16،691  911 98،135 

3133 899 6،138 91،893 86،199  811 9،181 

3131 851 5،868 95،118 93،918  891 1،519 

  (درصد)متوسط رشد سالیانه 

3131- 3131 35/98 98/6- 98/91- 16/1-  85/91 11/91- * 

 ]96[ :منبع

 

 

 

 31-11جدول 

 3131تا  3131سال اصفهان، شهر وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی هوا در 

 روزهای ناسالم روزهای سالم روزهای پاك سال 

3131 9 851 911 

3131 95 861 19 

3131 91 885 988 

3133 55 38 881 

3131 81 958 919 

 ]96[ :منبع                           

 

 

 31-11جدول 

    3131  شهر اصفهان، سال های سنجش و پایش های مؤثر ایستگاه نوع و میزان آالینده

 توضیحات ها سایر آالینده درصد آالینده  دومین درصد اولین آالینده  نام ایستگاه

 CO 38 SO2 98 O3-NOx میدان الله
فاقد سنسور 

PM10 
 - PM10 18 CO 1 O3- SO2-NOx میدان احمدآباد

 - PM10 39 SO2 91 CO-NOx میدان بزرگمهر

 O3فاقد سنسور  PM10 99 CO 99 NOx- SO2 میدان آزادی

 ]96[ :منبع

 



 

 31-11جدول 

 (دستگاه) 3131تا  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 91،111 898 968 9،166 889 399 915 819 183 89،116 

3131 91،918 619 9،831 1،591 563 9،918 818 891 8،888 81،151 

3131 58،111 9،818 8،861 95،969 131 9،668 619 536 569 68،158 

3133 58،181 9،561 311 95،859 593 651 815 919 33 69،168 

3131 83،988 99 951 8،668 899 913 858 998 98،919 16،859 

 (درصد)سالیانه  متوسط رشد

3131- 3131 15/89 13/89 88/9 88/9- 99/81 89/98 61/81 99/91 86/18 88/85 

 ]91[ :منبع

 

 

 31-11جدول 

 (دستگاه) 3131تا  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 

 (نفر)تاکسی 

3131 885 - 8،161 - 

3131 588 - 8،518 551 

3131 188 8،939 8،383 518 

3133 619 9،199 8،819 818 

3131 115 9،113 8،568 858 

 (درصد)متوسط رشد سالیانه 

3131- 3131 19/99 15/8- 19/95 51/3- 

 ]91 -1[ :منبع          

 

 

  

                                                           
 .آمده استدست  هاز تقسیم جمعیت بر تعداد وسیله نقلیه ب  -9



 31-13 جدول

 3131اطالعات حمل و نقل عمومی شهر اهواز، سال 

 میزان واحد عنوان

 811 دستگاه  سایه و کمتر 1تعداد اتوبوس 

 839 دستگاه  سایه 91تا  6تعداد اتوبوس 

 93 دستگاه  سایه 91تعداد اتوبوس بی  از 

 86 دستگاه  سوز CNGتعداد اتوبوس 

 811،111 نفر ناوگان اتوبوسرانی وسیله بهمتوسط روزانه مسافر جابجا شده 

 8،811 سفر ناوگان اتوبوسرانی وسیله بهمتوسط روزانه سفرهای انجام شده 

 1/1 سال  های فعال متوسط عمر اتوبوس

 81 دقیقه متوسط زمان انتظار برای اتوبوس

 81 کیلومتر بر ساعت  شهری با اتوبوس متوسط سرعت در سفر درون

 61 نفر سرنشین هر اتوبوسمتوسط ضریب 

 8،191 ریال وسیله ناوگان اتوبوسرانی متوسط هزینه جابجایی هر مسافر به

 8،568 دستگاه  تعداد کل تاکسی

 8،918 دستگاه های گازسوز تعداد تاکسی

 981،111 نفر وسیله ناوگان تاکسیرانی متوسط روزانه مسافر جابجا شده به

 81 درصد حمل و نقل در جابجایی مسافرسهم تاکسیرانی از کل سیستم 

 8 نفر (بدون در نظر گرفتن راننده)متوسط ضریب سرنشین هر تاکسی 

 ]91[ :منبع             

 

 

 

 

 31-11جدول 

 3131تا  3131سال  ،(میلیون لیتر) اهوازشهر  گاز مایع و گاز میزان مصرف بنزین، نفت

 3131 3133 3131 3131 نوع سوخت

 متوسط رشد

 (درصد)سالیانه 

3131- 3131 

 -83/8 511 588 559 553 بنزین

 -58/1 668 116 689 699 گاز نفت

LPG 985 988 933 918 83/93 

 ]91[ :منبع  

 
  



 31-13جدول 

 3131سال  اهواز،مواد سوختی شهر  عرضههای  تعداد جایگاه

 های خصوصی جایگاه دولتی های جایگاه نوع جایگاه

CNG 3 9 

 98 5 بنزین

CNG 1 1 و بنزین 

CNG   وLPG 1 9 

 9 1 گاز بنزین و نفت

 85 98 جمع

 ]91[ :منبع                         

 

 

 31-13جدول 

 3131تا  3131سال  ،اهوازمواد سوختی شهر  عرضههای  تعداد پمپ و جایگاه

 سال
های  تعداد جایگاه

 دولتی

های  تعداد جایگاه

 خصوصی

های  تعداد جایگاه

 (LPG)گاز مایع 

 تعداد پمپ

 نفت گاز بنزین سوپر بنزین

3131 1 81 8 - - - 

3131 1 89 8 986 96 59 

3131 1 89 8 983 96 11 

3133 1 88 8 911 96 69 

3131 98 85 9 998 96 96 

 ]91[ :منبع        

 

 

 31-12جدول 

 3131تا  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 51 8،999 89،618 88،368  59 8،131 

3131 85 8،315 91،688 88،191  83 8،818 

3131 13 8،911 99،563 81،899  991 8،189 

3133 61 8،159 95،316 99،598  11 8،619 

3131 91 9،836 9،991 1،199  95 9،838 

  (درصد)متوسط رشد سالیانه 

3131- 3131 18/91 * 83/9- 35/81- 83/91-  19/91 * 95/91- 

 ]91[ :منبع



 31-11جدول 

 3131شهر اهواز، سال  هوا دروضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی 

 سال
 تعداد روزهای

 پاك 

 تعداد روزهای 

 سالم

 تعداد روزهای

 ناسالم 

 تعداد روزهای

 بسیار ناسالم

 تعداد روزهای

 خطرناك 

3131 11 19 986 89 58 

 ]91[ :منبع       

 



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 ًهستند که مجموعا 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)بیشتر دی اکسید گوگرد  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  سینگ 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 سولفوره، کوره ذغال سنگ، زباله

 .  ور غیر مستقیم با مقدار گوگرد موجود در سوخت متناسب است به ها وختس
 

(N2O)اکسیدنیتروز

. باشد های تقویت شده با کود و سوختن زیست توده می های فسیلی و خا  ترین منابع اکسید نیتروز، احتراق سوخت عمده

N2O  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 های فسیلی هستند و میزان آنها با دمای فرآیند افزایش 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. وجود دارد 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)هوا شامل مونوکسیدکربن های  آالینده

 . باشند می 2(SPM)و ذرات معلق ( VOC)ترکیبات آلی فرار 

 

آلدهید

آلدهییدها عمیدتاد در   . های آلیفاتیک ییا آروماتییک باشید    گروه از تواند می Rهستند که  RCHOآلدهیدها دارای فرمول عمومی 

 .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   که هدف آنباشد  می سازمانی متشکل از کشورهای نفتی واقع در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبیاوپک 

اییران، عربسیتان    وسیله صیادرکنندگان عمیده نفیت شیامل     به ۶۹۵ در سال  این سازمان. صادرات نفت در سطح جهانی است

عربیی،  متحیده  اعضای آن آنگوال، اکوادور، الجزایر، امارات  ۵ 2۵ در سال .شد در بغداد تأسیسصعودی، عراق، کویت و ونزوئال 

 .باشند عربستان سعودی، قطر،کویت، لیبی، نیجریه و ونزوئال میایران، عراق، 



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 در اختیار شرکت کاالمنظور حمل و نقل 

 

 خط بازسازی

 .مسیر از مشطصی محدوده در مربو ه متعلقات و خط آهن تعویض از است عبارت خط بازسازی

خط سازیبه

 آنهیا صیورت   هیر دو  ییا  و روسیازی  یا زیرسازی زمینه در تواند می که آهن خط نواقص رفع و ترمیم از است عبارتخط  سازی به

 .پذیرد

 

 (GWP)پتانسیلگرمایشجهانی

  ی است که توسطشاخص گرمایش جهانیپتانسیل 
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 

 

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 مقررات ورود 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  دیگر مرز



ایترانزیتدریاییبهجاده

به قصد عبور از کشور و خروج از نقطیه دیگیر میرزی     ی کشورآب ک نقطه مرزاز ی بق مقررات ورود بار یا مسافر یا وسیله نقلیه 

 . را گوینداز  ریق جاده  کشور

                                                           
1- Global Warming Potential 

2- Intergovermental Panel on Climate Change
 
 



ترانزیتدریاییبهدریایی

ی آبی  به قصد عبور از کشور و خروج از نقطه دیگر مرز ی کشورآب از یک نقطه مرز بق مقررات ورود بار یا مسافر یا وسیله نقلیه 

 . را گویند کشور



 )ترکیباتآلیفرارغیرمتان
NMVOC) 

این ترکیبات آلی فرار که شامل متان نیستند عموماد 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 ها، آلدهیدها، آلکان الکل

 

کیلومتر-تن

 . باشد جایی کاالست که بیانگر حمل یک تن کاال در یک کیلومتر می کیلومتر واحد سنجش جابه -تن

 

آهنتوشهراه

جایی آن در واگن مسافری نباشد و در واگنی ویژه به همین نام توسط قطارهیای   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

 

ایجادهحملونقل

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 حمل و نقل درون

 . 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( کاال یا مسافر)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

 

ایجادهغیرحملونقل

 وسیایل حمیل و نقیل   توسیط    لولهخط و یا  ریل ،هوا، دریااست که از  ریق ( کاال یا مسافر)های حمل و نقلی  مجموعه فعالیت

 . ی صورت پذیردا جادهغیر

                                                           
1- Non- Methane Volatile Organic Compounds 



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 مورد استفاده  قرار میکشیدن ید  نیز 



(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

 

 (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 کارگیری مواد پودر شده را نیز شامل می 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 ذرات معلیق در  . 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،   مت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماریریوی، کاهش مقاو -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

عبارتند از استرالیا، بلژیک، جمهیوری چیک، فنالنید، آلمیان، مجارسیتان، ایرلنید، اتیریش، کانیادا،          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 .ایاالت متحده آمریکا نیوزیلند، لهستان، جمهوری اسلواکی، سوئد، ترکیه و

 :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)بار یا وسیله نقلیه  رفه انسان یا  سفر، جابجایی یک



وسیله-سفر

 . باشد می سفردر یک  وسیله نقلیهجایی یک  است که بیانگر جابه وسیله نقلیهجایی  واحد سنجش جابه



                                                                                                                                                                                     
 .ای درنظر گرفته شده است در این کتاب حمل و نقل خط لوله به عنوان یک بطش از حمل و نقل غیرجاده - 



سوآپ

 در بنادر شمالی و خروج معادل آن از 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

 شمال شرقی، غرب و سایر منا ق  ،های نفتی در منا ق شمال هتأمین بطشی از نیازهای کشور به فرآورد -

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

 ت از  ریق دریافت حق سوآپ یا هزینه جابجایی کسب درآمد برای شرک -

 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  5۰این سوخت از 

دارای دمیای احتیراق    C12تیا   C8درجیه فارنهاییت اسیت و بنیزین بیا فرمیول شییمیایی         ۱۶7خیودی آن   هخودب دمای احتراق

 .باشد درجه فارنهایت می 5۶۰خودی  هخودب

 

M85 سوخت

باشید کیه    میی  CH3OHمتانول دارای فرمول شییمیایی   .درصد بنزین تشکیل شده است ۰ درصد متانول و  5۰این سوخت از 

دارای دمیای احتیراق    C12تیا   C8درجیه فارنهاییت اسیت و بنیزین بیا فرمیول شییمیایی         5۹۱خیودی آن   هخودبدمای احتراق 

 .باشد میدرجه فارنهایت  5۶۰خودی  هخودب

شاخصآلودگیهوا

این شاخص، . شود استفاده می  (PSI) از شاخص آلودگی هوا معموالد برای تعیین آلودگی هوا، عالوه بر تعیین غلظت آلودگی

 .دهد ناسالم، بسیار ناسالم و آلودگی هوای شدید نشان می سالم، های پا ، وضعیت آلودگی هوا را در حالت

 

 (PSI)استانداردآالیندهشاخص

 PSIوضعیتهوا 

۵-۰۵هوای پا 
۰۵-۵۵ هوای سالم
۵۵ -2۵۵هوای ناسالم

2۵۵-7۵۵هوای بسیار ناسالم
7۵۵بیش از آلودگی هوای شدید

 

  کیفیت هوا را شاخص  روز کرده و آن 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 5زن متوسط ا

                                                           
1- Pollutant Standard Index 

2- Air Quality Index 





 (AQI)  کیفیتهواشاخص

 AQIوضعیتهوا
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  ۵/۵-5/5 ۵۵۵/۵-۵75/۵ (2)  ۵-۰۵ خوب

 ۵۹۵/۵-۵۱۰/۵-  ۰ /۰-5/5۵ ۰۰-۰5  ۰/5-5/۶ ۵7۰/۵-55/۵  (2)  ۰-۵۵  متوسط

های  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 /5 2۰۰-7۰5 2 /۰-۰ /5 22۰/۵-7۵5/۵ (2)  ۰ -2۵۵ ناسالم

 ۹/۵  -7۱5/۵ 2۵۰/۵-5۵5/۵ ۰۵ /۰-5/2۰۵ 7۰۰-525 ۰ /۰-5/7۵ 7۵۰/۵-۹۵5/۵ ۹۰/۵- /25  2۵-7۵۵ خیلی ناسالم

 خطرنا 
5۵۵-7۵  

۰۵۵-5۵   

۹5/ -2۰/  

۵5/2-۹۰/  

5۵5/۵-۹۵۰/۵ 

۵۵5/ -5۵۰/۵ 

5/5۵-۰/7۵ 

5/۰۵-۰/5۵ 

۰۵5-52۰ 

۹۵5-۰۵۰ 

5/7۰۵-۰/2۰۵ 

5/۰۵۵-۰/7۰۵ 

۰۵5/۵-5۵۰/۵ 

۹۵5/۵-۰۵۰/۵ 

(7) 

(7) 

در این منا ق عالوه بر محاسبه  .براساس ازن یکساعته به احتیاط نزدیکتر است AQIشود و تنها منا ق محدودی هستند که تعیین  ساعته گزار  می 5براساس مقادیر ازن  AQIدر بیشتر منا ق  - 

 .گرددهر کدام بیشتر بود گزار   و محاسبه شود نیز ساعته ممکن است شاخص ازن یک ،ساعته 5شاخص ازن 

2- NO2  دارای مقادیر کوتاه مدت در 
NAAQS تواند  نیست و تنها میAQI  را تولید نماید 2۵۵بالتر از. 

 .ساعته محاسبه شود  یا باالتر باید با استفاده از غلظت ازن   AQI ،7۵فراتر رود مقادیر  ppm7۱5/۵ساعته از  5وقتی غلظت ازن  -7

                                                           
1 - National Ambient Air Quality Standards  



ضریبانتشار

د که در نباش سوخت میای و آالینده منتشر شده در اثر مصرف انوا   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 بطش

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 بوده و نیازمند بازنگریکافی برخوردار ن



ایدربخشحملونقلهاوگازهایگلخانهضرایبانتشارآالینده  

گردوغبارآلدهیدCO2CONOXSOX HC نوعسوخت

تنبرمیلیونبشكهمعادلنفتخام

 2،2۵7 2،۵۵5 7،۹۱۶ ۱۶۹ 5،725 52 ،2 5،۰5۵ 5 نفت گاز

 - - - - - - ۱ 7۹۱،5 نفت سفید

 257 ۶5 ۱55،   ۱7 ۰،۱۰7  7 ،2  7۰۵،۱57 بنزین

 - - - -   ۶،۱ 52 ،2 75۰،55۰ نفت کوره

 - - - - - 5۹ ۹۶ ،727 گاز  بیعی

LPG 75۱،5۵7 2، 52 - - - - - 

 ۰7  2،555 - 5۱  7،7۹۹  2 ،۹ 2-  سوخت جت

 - - - - - - 2،۵۹7 ۹ سوخت جامد

لیترکیلوگرمبرهزار  

7 /27 ۰/2۰5۰  گاز نفت  5 /۰  ۶2/5  ۱2/22 5۵/ 2  ۹ / 7  

 - - - - - - ۹۵ 2/ 5 نفت سفید

۱۵/۹۹ ۶25 /۹۵ بنزین  ۹7/7  5۵/۵  5 /۹5 ۰2/۵  75/  

 - - - - ۰۹/۹5 ۰ /2  ۵۱/2۱25 نفت کوره

 - - - - - ۵۵۵۰/۵  /۶۶ گاز  بیعی

 ۵/ ۶ 5 /۹5 - 55/۵ 7/2۵  ۹۵/7۹ 2- سوخت جت

برتنکیلوگرم  

LPG 27/25۰5 ۱۱/ ۰ - - - - - 

 - - - - - - 77/2۶2۶ 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



                                                           
 سوخت سنگین جت - 

 .کتاب از ترازنامه انرژی استطراج شده استاین های هوایی در جداول  انتشار دی اکسید کربن ناشی از سوخت -2



هواییفرودگاهدارایمرز

المللی در یک فرودگاه صادر  مرز هوایی مجوزی است که از  رف هیأت دولت برای انجام پروازهای ورودی و خروجی بین

 (IATAو  ICAO)المللی هواپیمایی کشوری ایکائو و یاتا  المللی بر اساس ضوابط سازمان بین در حالیکه فرودگاه بین. گردد می

 .باشدای می ژهدارای خصوصیات و شرایط وی

 

کامیونت

سیط وانیت و   و حید ) تین سیاخته شیده اسیت     ۰/7و حداکثر  تن 2وسیله نقلیه باری است که برای بارگیری با ظرفیت بیش از 

  .(باشد کامیون می

 

کامیونکشنده

 . گردد ا الق میبه سیستم کشنده انوا  بارگیرها، کامیون کشنده یا اسب 

 

کشتی

به هر شناوری که معموالد از جنس فلز بوده، دارای موتور باشد و ظرفیت ناخالص آن بییش از پانصید تین باشید کشیتی گفتیه       

 . شود می

 

کشتیچندمنظوره

ها معموالد  ول  کشتیدر این گونه . کشتی است که توانایی حمل انوا  بارها از جمله کانتینر، کاالی متفرقه، کیسه و فله را دارد

 2۵ظرفییت آن حیدوداد   . باشد فوتی می 2۵ای  راحی شده است که ضریبی از ابعاد یک کانتینر  و عرض انبارها و عرشه به گونه

 . باشد جرثقیل می ۰تا  7انبار همراه با  ۰تا  5هزار تن و دارای 

 

برکشتیروغن

 . گیرد ده قرار میکشتی تانکرداری است که برای حمل مایعات مورد استفا

 

برخشککشتیفله

به  ور معمول، این کشتی فاقد جرثقییل اسیت   . باشد دارای انبارهایی در یک سطح می کهاست کشتی حامل محموالت همگن 

 . جا کردن کاال دارد و فقط دو قالب بزرگ برای جابه

 

(کانتینردار)کشتیکانتینربر

 . فوتی است 2۵دستگاه کانتینر 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

 

حجمداخلییاسطحتصویرخودروبراساسبندیخودروهایسواریبنزینیکالس

کمیته تصویب معیارهای مصیرف انیرژی در    مصوب  525-2خودروهای سواری بنزینی بر اساس استاندارد ملی ایران با شماره 

 از لحاظ حجم داخلی یا سطح تصویر خیودرو مطیابق   مورد استناد بوده است 75۰ که در سال  752 /2۱/5 وزارت نفت مورخ



در تجدیید نظیر    .های بعد تجدیید نظیر شیده اسیت     قابل ذکر است که این استاندارد در سال. دنشو بندی می کالس ذیلجدول 

 .بندی خودرو بر اساس حجم موتور صورت گرفته است کالس ،بعدی

 

 براساسحجمداخلییاسطحتصویرخودروبندیخودروهایسواریبنزینیکالس

(3m)حجمداخلیعبارتاختصاریکالسخودرو
(2m)سطحتصویر

(عرض×طول)

Mini CompactMC 5 /2 ≥ سطح ≤ 2/۹ حجم 

Sub Compact SC 52/2 ≥ حجم  5 /2 5/۹  ≥ سطح   2/۹ 

CompactC  ۵/7  ≥ حجم  52/2 2/۱  ≥ سطح   5/۹ 

Midsize M 7۱/7  ≥ حجم   ۵/7 ۹/۱  ≥ سطح   2/۱ 

Large L ۹5/7  ≥ حجم  7۱/7 ۵/5  ≥ سطح   ۹/۱ 

Very Large VL ۰۵/5 ≥ حجم  ۹5/7 2/۶ ≥ سطح   ۵/5 

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 انجام میبندی بر اساس سطح تصویر  وجود داشته باشد،  بقه

 

کمپرسی

نوعی از بارگیر با بدنه فلزی و مجهز به جک هیدرولیک باال برنده برای تطلیه کاال است که برای حمل کاالهیایی ماننید مصیالح    

 . رود کار می هب... ساختمانی، مواد معدنی و 

 

) گازطبیعیفشرده
 
CNG) 

 .شیود  زدایی به گاز  بیعی خشک تبیدیل میی   گویند که بعد از نم  بیعی مر وب میگاز  بیعی استطراج شده را اصطالحاد گاز 

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
2
LPG)

 ور عمده از  که به است های سنگین گازی شکل از سری پارافینی 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

 

3ایگازهایگلخانه

دی اکسید کربن . شود ای نامیده می ، اثر گلطانهیندآفر اندازند و این ای گرما را در سیستم تروپوسفری به دام می گلطانهگازهای 

(CO2) متان ،(CH4)ز، اکسید نیترو N2O))ای مستقیم و مونوکسید کربن  ، گازهای گلطانه(CO)   اکسییدهای نیتیروژن ،(NOX )

تجمیع ایین گازهیا در اتمسیفر     . 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

منطقیه  خطیر رییز  بهمین،    )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

 

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  بقه( 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 خانواده آلکاناولین عضو  ،متیل هیدرید یا متان

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 

دازد و در افراد سالم باعی  سیردرد، سیرگیجه، خسیتگی زییاد و تحرییک اعصیاب        ان زندگی بیماران قلبی و ریوی را به خطر می

 . 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

 

ایجادهناوگانحملونقلعمومی

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  یندیآیند تسعیر فرآفر .شود  می  بکار گرفته

 .شود  بیان( که در ایران ریال است) مالی  های صورت  در ارائه

 

نفتخام

ماتییک تشیکیل   نفتینیی و آرو 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      ،دریای شمالهای معروف به ویژه نفت خام  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

حمل و نقل بار مورد اسیتفاده قیرار   تن است که عمدتاد به منظور  2وانت، وسیله نقلیه موتوری سبک با ظرفیت باربری حداکثر 

 . 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



هزینهناخالصخانوار

 .باشد عبارت از هزینه خانوار بدون در نظر گرفتن فرو  دست دوم کاالها می

 

IPCC)هیأتبیندولتیتغییراتآبوهوا
 )

توسط سازمان جهانی  ۶55 ، 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 . ت سازمان ملل متحد تأسیس گردیدهواشناسی و بطش برنامه محیط زیس

 .باشد های انسانی می خصوص خطر تغییرات آب و هوا توسط فعالیت



(HC)هیدروکربن

گیازی هسیتند و   ، هیا  ترین هیدروکربن بکترین و س ساده. ندباش می شامل کربن و هیدروژن منحصرادی 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
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