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 چكیده
 اخیار،  هاای سال طی ایران در بنزین مصرف افزایش به توجه با باشد.می نفتی هایفرآوردهکننده مصرف بخش ترینبیش نقل و حمل بخش
 باا  ساازگاری  علت به طبیعی گاز است. شده ایگلخانه گازهای تولید اثر رب زمین شدن گرم جمله از هوا هایآلودگی افزایش موجب امر این

 مکانیسا   پیشانهادی  هایفرمول از استفاده با ،مطالعه این در شود. لتبدی نقل و حمل بخش در قالب سوخت عنوانبه تواندمیزیست محیط
 گازهاای  تولیاد  از حاصال  اجتمااعی  و خاارجی  هایهزینه سپس نقل، و حمل بخش از حاصل ایگلخانه گازهای انتشار میزان پاک، توسعه
 رساانی ساوخت  هاای جایگااه  کناونی  ظرفیت و تدول و مالک دید از خودروها کردن گازسوز از حاصل اقتصادی هایجوییصرفه ای،گلخانه
CNG جایگزینی جهت زنجان شهر CNG 22 ترتیاب  باه  ساوز گانهدو خودروهای )افزایش مختلف سناریوهای در فسیلی سوخت جای به 
 باه  مرباو   را ایگلخاناه  گازهاای  انتشاار  میازان  بیشاترین  نتایج، است. گرفته قرار بررسی مورد درصد( 29 و درصد 52 درصد، 29 درصد،

 ×1119 و 1/1 ×1119 ترتیاب  به اجتماعی و خارجی هایهزینه با سال در 2CO تن معادل 90/2×1119 با سوزبنزین فقط شخصی خودروهای
 4/3 ×219 باا  برابر CNG سوخت با سوزدوگانه شخصی خودروهای به مربو  ایگلخانه گازهای انتشار میزان کمترین و سال در ریال 2/1

 ،همچناین  داد. نشاان  ساال  در ریاال  1/1 ×12199 و 5/2 ×1419 ترتیاب  باه  اجتمااعی  و خاارجی  هاای هزیناه  باا  سال در 2OC تن معادل
 جهات  CNG رساانی سوخت هایجایگاه کنونی ظرفیت .باشدمی محسوس کامال خودرو مالک و دولت دیدگاه از اقتصادی هایجوییصرفه

 باا  ،مگار  ندارند مختلف سناریوهای در را جایگزینی ظرفیت و باشدمی شهر فعلی زسوزگا خودروهای پاسخگوی فسیلی سوخت با جایگزینی
 دارد. اقتصادی برآورد و مطالعه به نیاز خود این که CNG رسانیسوخت جدید هایجایگاه احداث
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 سرآغاز

 ایران در انرژی کنندهمصرف رینتمه  از یکی نقل و حمل
 گاز ذخایر دارنده دومین عنوان به ایران جایگاه .شودمی محسوب

 توسعه برای بسیاری پتانسیل ایران که دهدمی نشان دنیا،

 انرژی هایکنندهمصرف عمده ایهبخش در طبیعیگاز از استفاده
 ایجاد هایآلودگی میزان طرفی از و دارد نقل و حملخصوص به

 فشرده طبیعیگاز از حاصل ایگلخانه گازهای ویژهبه شده
(CNG)(1) گازهای نتیجه در زمین شدن گرم است. کمتر 
 و زنده موجودات سالمتی به رساندن آسیب باعث ایگلخانه
 معموال که است شده آن اقتصادی منافع وزیست محیط کیفیت

 انسان سالمت هایهزینه و یزیستمحیط هایهزینه صورت به
 شده منعکس (3)خارجی و (2)اجتماعی هایهزینه عنوان تحت

 در ولی دارد وجود تولید بخش در که هاییهزینه است.
 خارجی هایهزینه ،شودنمی وارد هاآن داخلی هایهزینه
 از ناشی هایصدمه بتواند که پولی مجموع به فیطر از اشد.بمی

 هزینه نماید، جبران را ایگلخانه گازهای و آالینده مواد انتشار
 محاسبه جهت شود.می گفته اجتماعی هایهزینه یا تخریب
 هافعالیت و هاآالینده اثر کردن کمی به نیاز تخریب هایهزینه

 )عباسپور، باشد.می طبیعی( و )انسانی اثرپذیر هایمحیط در
 اقتصادی هایهزینه مورد در زیادی مطالعات ،امروزه (.1301
 این از تعدادی که استشده  انجامزیست محیط هایآالینده
  باشد.می یافته توسعه کشورهای به مربو  مطالعات

(Forkenbrock, 2001)، هایهزینه مقایسه و بررسی به 
 ریلی و ایجاده قلنوحمل بخش دو در خصوصی و خارجی
 هایهزینه که دهدمی نشان وی مطالعه نتایج است.پرداخته
 و خارجی هایهزینه از کمتر ریلی نقلوحمل خصوصی و خارجی

  باشد.می ایجاده نقلوحمل خصوصی

(Mirasgedis, et al., 2000) ،اجتمااااعی هاااایهزیناااه 
 جزیاره  رد فسایلی  و پذیرتجدید هایانرژی با را برق هاینیروگاه
 هاای هزینه برآورد اساس بر ،مطالعه این اند.نموده مقایسه ایسلند
 از عمار  هاای ساال  اسااس  بر جهانی گرمایش آثار و میر و مرگ
 کاربن اکساید دی تان  یاک  ازای باه  هزیناه  میزان و رفته دست

 کاه  دهاد می نشان هاآن مطالعه نتایج است. شده بررسی منتشره

 هاای انارژی  باا  مقایساه  در سایلی ف هاای انرژی اجتماعی هزینه

  باشد.می باال ایسلند منطقه در برق سیست  توسعه در پذیرتجدید

 باه  ،(Kumar Sen & Tiwari, 2010) دیگاری  مطالعاه  در
 دهلی شهر نقل و حمل نهایی خارجی هایهزینه برآورد و بررسی
 )ترافیاک،  خاارجی  هایهزینه نوع چهار ،مقاله این در اند.پرداخته

 نتاایج  اسات.  شده بررسی صدا( و ایجاده تصادفات هوا، لودگیآ
 دهلای  در شاهری  نقال  و حمال  که است آن از حاکی مقاله این

 از کادام چیها  کاه  کناد می تحمیل را زیادی اجتماعی هایهزینه
  دانند.نمی آن ایجاد ضامن را خود کنندگاناستفاده

(Zhang et al., 2007)،  یساتی  زمحایط  تخریاب  هاای هزیناه
 در 2993 تاا  2999 هایسال طی را فسیلی الکتریسیته از حاصل
 از حاصال  آناالیز  کاه  دهاد مای  نشان نتایج اند.کرده بررسی چین
 .دارناد  عظیمای  تفاوت مختلف هایشهرستان تخریب هایهزینه

زیساتی  محایط  هاای هزینه دارای نیز غربی و مرکزی هایبخش
 دارند. شرقی بخش به نسبت باالتری

 گازهااای میاازان بررساای بااه مطالعااات از بعضاای در ،چنااینهم
 اقتصااادی هااایهزینااه و نقاال و حماال از حاصاال ایگلخانااه

 چاه  آن مانناد  اناد. پرداختاه  ایاران  درزیسات  محیط هایآالینده
 در انارژی  بااالی  مصارف  بررسای  به (1301 نظیری، و عابدی)

 نیاز  و اقتصادی هایبخش سایر با مقایسه در نقل و حمل بخش
 و اناد پرداختاه  ایگلخاناه  گازهای انتشار در بخش این بارز سه 

 بخاش  دو ایان  در را اجتمااعی  هاای هزینه و تخریب هایهزینه
 اناد رسایده  نتیجه این به هاآن اند.داده قرار تحلیل و تجزیه مورد
 و حمال  توساط زیسات  محیط تخریب و هاآالینده هایهزینه که

 .است ایجاده نقل و حمل از کمتر بسیار ریلی نقل
 و مساتقی   هاای هزیناه  بررسای  باه  ،(1305 عابادی،  و )کاظمی
 هاای ساوخت  مصرف از ناشی ایجاده نقل و حمل بخش خارجی
 .اناد پرداختاه  شهری درون ریلی نقل و حمل بر تأیید با و فسیلی

 مکانیس  فقدان به توجه با که نتیجه این بررسی نشان داده است
 کاه  سیاساتی  کشاور،  در اجتمااعی  هایهزینه دریافت و محاسبه

 ایان  ایجااد  از جلاوگیری  سیاسات  شاود،  گرفتاه  کار به تواندمی
 کلای  طاور  به وزیست محیط با سازگارتر هایبخش یا و هاهزینه

 رفاع  مانناد  موجاود  امکاناات  از بهینه استفاده با است. هزینه ک 
 و حمل ترکیبی یهاست یس ایجاد ها،راه شبکه در موجود نواقص
 از جاایگزین  هاای ساوخت  باه  فعلی هایسوخت تغییر ...، و نقل
 حاد  تا یشهر نقل و حمل بخش به یارانه پرداخت ،CNG قبیل

 کاال طااور بااه و بناازین مصاارف میاازان کاااهش امکااان،



 11 های فسیلی در بخش حمل و نقل درون شهری و ...از سوختای ناشی بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه

 هاای هزینه و هاآالینده میزان توانمی اقتصادی هایجوییصرفه
 رساند. حداقل به را نقل و حمل از ناشی
 نماودن  گازساوز  از حاصل اقتصادی هایجوییصرفه اب ارتبا  در

 دیدگاه .1 دارد: وجود دیدگاه دو CNG جایگزینی جهت خودروها
 ساه   خاود  نوبات  به کدام هر که خودرو مالک دیدگاه .2 دولت،

 باه  و دارد آلاودگی  کاهش آن تبع به و جویی صرفه درسزایی به
 کااهش  و بنزینای  هاای سوخت رویهبی مصرف کنترل آن دنبال
 همکااران،  و مااهوتچی ) دارناد.  پای  در رازیسات  محیط آلودگی
 ساوخت  عناوان  به (CNG) فشرده طبیعیگاز از استفاده .(1305

 ماورد کارهاای  راه از یکای  داخلی احتراق موتورهای در جایگزین
 آلودگی و فسیلی هایسوخت افزون روز مصرف به پاسخ در توجه
 هاای ساوخت  باا  CNG ینیجاایگز  البتاه  باشد.میزیست محیط
 هاای جایگاه ظرفیت مطابق بایستی نقل و حمل بخش در فسیلی

 احاداث  باه  نیاز صورت این غیر در که باشد CNG رسانیسوخت
 و وسایع  مطالعاات  نیازمناد  ایان  و طلباد می را جدید هایجایگاه
 باه  توجاه  باا  (.1305 همکاران، و )صوفی است. اقتصادی برآورد

 و زنجان شهر در آن انرژی باالی صرفم و نقل و حمل گسترش
 اهمیاات و نقال  و حماال بخاش  از حاصال  هااایآالیناده  انتشاار 

 زمینه در مطالعاتی فسیلی، هایسوخت جای به CNG جایگزینی
 میازان  بارآورد  ،مطالعاات  ایان  جملاه  از است. گرفته انجام فوق

 هاا، آالیناده  اجتمااعی  و خاارجی  هاای هزینه ای،گلخانه گازهای
 ظرفیاات تعیااین و خودروهااا کااردن گازسااوز تصااادیاق صاارفه
 الزم .باشندمی جایگزینی جهت CNG رسانیسوخت هایجایگاه

 ،%29 ،%22) ساناریو  4 اسااس  بار  ،تحقیاق  این که است ذکر به
 هدف و شده ارایه گازسوز خودروهای تعداد افزایش (%29 و 52%
 از لحاصا  ایگلخاناه  گازهای میزان برآورد حاضر تحقیق ارایه از

 مقایسااه و فسایلی  هااایساوخت  از ناشای  نقاال و حمال  بخاش 
 .باشدمی زنجان شهر در CNG سوخت جایگزینی با آن اقتصادی

 

 بررسی روش و مواد

 تن معادل ایگلخانه گازهای میزان برآورد CO2  بر

 CDM,((4) 2010( پاک توسعه مكانیسم اساس
 گازهااای باارآورد جهاات علماای مطالعااات از پااس ،تحقیااق ایاان

 پااک  توسعه مکانیس  پیشنهادی هایفرمول اساس بر ایگلخانه
(CDM) پااک  توساعه  مکانیسا   اسات.  گرفته انجامCDM, ) 

 گازهای انتشارات کاهش جهت المللیبین متدولوژی یک 2010)

 پروتکال  ذیال  که باشدمی نقل و حمل بخش از ناشی ایگلخانه
 توساعه  حال در کشورهای پایدار توسعه به کمک منظور به کیوتو

 در یافتاه  توساعه  کشورهای تعهدات انجام به کمک و سو یک از
 بینای  پیش دیگر سوی از ایگلخانه گازهای انتشار کاهش جهت
 طرح .1: مرحله پنج شامل (CDM) هایپروژه چرخه است. شده
 طارح  اساناد  در آن نگهداری و پروژه ثبت شامل پروژه فرمول و

 پاروژه  وجاود  و اجرایای  ماهیت اتاثب .3 ملی موافقت .2 هاپروژه
 کااهش  تاییاد  .2 آن تاییاد  و پاروژه  پاایش  .4 (2)(DOE )توسط

 اطالعاات  (Christopher Zegra, 2007) باشاد. مای  انتشارات
 این توسط ایگلخانه گازهای انتشار میزان برآورد جهت نیاز مورد
 میازان  ساوخت،  نوع شده، پیموده مسافت میزان از: عبارت روش
 و... شاده  جاا جاباه  مساافر  تعداد خودروها، تعداد فی،مصر سوخت

 مربوطاه  هاای ساازمان  از الزم اطالعات و آمار این که باشندمی
 پخااش ملاای شاارکت؛ 1302 زنجااان، گازاسااتان ملاای شاارکت)

 و راهنماایی ؛ 1302 زنجاان،  منطقاه  ایاران،  نفتای  هاای فرآورده
 نجاان، ز استان تاکسیرانی سازمان؛ 1302 زنجان، استان رانندگی
 انتشاار  میازان  برآورد شده ارایه روش بر اساس .شد تهیه (1302
 است. شده انجام زیر هایفرمول از استفاده با ایگلخانه گازهای
 پیماوده  مساافت  ازای باه  نقال  و حمل انتشار فاکتور (:1) فرمول
 شده

 
 

KM,i EF = وسایله  که مسافتی ازای به نقل و حمل انتشار فاکتور 
 مساافت  کیلاومتر  هار  ازای باه  2CO )گارم  کند.یم طی i نقلیه

  شده( پیموده

x,iSEC= نقلیاه  وسایله  باه  توجاه  با سوخت مخصوص مصرف i 
 کیلومتر( هر در )لیتر

CO2,xEF= 2 انتشار فاکتورCO 2 )گرم سوخت نوع به توجه باCO 
 لیتر( هر برای

CH4,xEF= 4 انتشار فاکتورCH 2 )گرم سوخت نوع به توجه باCO 
 (GWP(1) مبنای بر لیتر، هر برای

N2O,xEF= انتشار فاکتور O2N گارم  ساوخت  ناوع  باه  توجاه  با( 

2CO مبنای بر لیتر، هر برای GWP) 

x,iN= نقلیه وسایل کل تعداد i 

iN= نقلیه وسایل کل تعداد i مصرفی سوخت نوع به توجه با 
 مسافر هر ازای به نقل و حمل انتشار فاکتور (:2) فرمول
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p,iEF= از پیش مسافر هر ازای به نقل و حمل انتشار تورفاک 
 هر ازای به 2CO )گرم i نقلیه وسیله نوع به توجه با پروژه شروع
 مسافر(

KM,iEF= وسیله که مسافتی ازای به نقل و حمل انتشار فاکتور 
 مسافت کیلومتر هر ازای به 2CO )گرم کند.می طی i نقلیه

 شده( پیموده

iTD= نقلیه وسیله برای شده پیموده مسافت متوسط i )کیلومتر( 

iOC= نقلیه وسیله ظرفیت متوسط i )مسافران( 
 اساس بر مسافر هر ازای به نقل و حمل انتشار فاکتور (:3فرمول)
 سوخت مصرف

 
 

p,iEF= از پیش مسافر هر ازای به نقل و حمل انتشار فاکتور 
 هر ایاز به 2CO )گرم i نقلیه وسیله نوع به توجه با پروژه شروع
 مسافر(

x,iTC= نقلیه وسیله سوخت مصرف کل i لیتر( )میلیون 

CO2,xEF= 2 انتشار فاکتورCO 2 )گرم سوخت نوع به توجه باCO 
 لیتر( هر برای

CH4,xEF= 4 انتشار فاکتورCH 2 )گرم سوخت نوع به توجه باCO 

 (GWP مبنای بر لیتر، هر برای

N2O,xEF= تشاران فاکتور O2N گرم سوخت نوع به توجه با( 

2CO مبنای بر لیتر، هر برای GWP) 

iP = نقلیه وسیله توسط شده جابجا مسافران تعداد i 
 سال در پایه خطو  انتشارات (:4) فرمول

 
yBEy= تن سال در پایه خطو  انتشارات( 2CO) 

i,yP= نقلیه سیلهو توسط شده جاه جاب مسافران تعداد i سال در 

p,i,yEF= به توجه با مسافر هر ازای به نقل و حمل انتشار فاکتور 
 سال( در مسافر هر ازای به 2CO )گرم سال در i نقلیه وسیله نوع

 سال در پروژه انتشارات (:2) فرمول

 
yPE= تن سال در پروژه انتشارات( 2CO) 

PJ,x,yTC= نقلیه وسیله سوخت مصرف کل i وسطت سال در 
 لیتر( )میلیون پروژه
 سال در انتشار کاهش (:1) فرمول

 
yER = تن سال در انتشار کاهش( 2CO) 
 yBE = تن سال در پایه خطو  انتشارات( 2CO) 
 yPE = تن سال در پروژه انتشارات( 2CO) 

 

 ایگلخانه گازهای تولید از ناشی آلودگی هایهزینه 
 هاای فرماول  بار اسااس   شاده  انجاام  هاای سابه محا به توجه با

 شاده  تولید ایگلخانه گازهای انتشار میزان CDM) ( پیشنهادی

 ایگلخاناه  گازهاای  اناواع  تفکیاک  و باشاند می 2CO تن معادل
 از ،خااطر  هماین  باه  .باشاد نمای  پاذیر امکاان  2CO تان  معادل
 1302 درساال  کاربن  جهاانی  قیمت و کربن اجتماعی هایهزینه
 یاورو  5/1 ،1302 سال در کربن جهانی قیمت است. شده هاستفاد

 معادل و یورو قیمت به توجه با که باشدمی 2CO تن هر ازای به
 تولیادی  2COتان  معاادل  ریاال  09،499 فوق، سال در آن ریال
 هااایهزینااه (Lutken& HolmOlsen, 2011) باشاادماای

 2CO تان  هار  ازای باه  یاورو  20 ،1302 سال در کربن اجتماعی
 ساال  در آن ریاال  معاادل  و یاورو  قیمت به توجه با که باشدمی
(2010  باشاد مای  تولیدی 2COتن معادل ریال 331،999 فوق،

(Watkiss et.al,. 
 

 توسععه  و خودروها کردن سوزگاز اقتصادی ارزیابی 

 CNGرسانیسوخت هایجایگاه
 ساال  در CNG خودروهاای  تولید و تبدیل آمار آخرین اساس بر

 CNG سوزدوگانه خودروی 13424 حدود ،زنجان شهر در 1302
 را گازسااوز خودروهااای درصااد 2/11 حاادود باشااد.ماای فعااال

 را گازسااوز خودروهااای درصااد 2/03 و عمااومی خودروهااای
 خودروهای پیمایش متوسط دهد.می تشکیل شخصی خودروهای

 شخصای  خودروهاای  و روز در کیلاومتر  29 ساوز دوگانه شخصی
 مصارف  متوساط  میازان  .باشاد می روز در کیلومتر 49 سوزبنزین
 و راهنماایی  )اداره باشد.می روز در لیتر 2 و 3 ترتیب به نیز بنزین

 یاک  پیماایش  متوسط ،ضمن در (.1302 زنجان، استان رانندگی
 متوساط  و روز در کیلاومتر  399 حدود )تاکسی( عمومی خودروی
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 است. روز رد لیتر 2 )تاکسی(، عمومی خودروی هر بنزین مصرف
   (.1302 زنجان، استان تاکسیرانی سازمان)

 روزهاای  هاا مساافرت  برای تعطیل روزهای احتساب با ،همچنین
 داخلای  نار   اسات.  شاده  گرفته نظر در روز 312 خودروها کاری
 داخلای  نار   و لیتر هر ازای به ریال 1999 ،1302 سال در بنزین
 فاارس  خلایج  FOB نر  و مکعب متر هر ازای به ریال 499 گاز
 است شده گرفته نظر در لیتر هر ازای به ریال 1999 بنزین برای

 زنجاان،  منطقاه  -ایاران  نفتای  هایفرآورده پخش ملی )شرکت
 ارزیااابی و بررساای فااوق اطالعااات گاارفتن نظاار در بااا (.1302

 دیادگاه  از و دولات  دیادگاه  از خودروهاا  کردن سوزگاز اقتصادی
  است. پذیرفته انجام خودرو مالک

 

 رسعانی سعوخت  هعای جایگاه کنونی ظرفیت تعیین 

 در فسعیلی  سوخت جای به CNG جایگزینی جهت

 زنجان شهر
 روزشبانه مدت طول در گاز تزریق هایجایگاه که این به توجه با

 تزریاق  میازان  باه  توجه با اساس این بر ،باشدنمی مشتری بدون
 خودرو به ازگ تزریق جهت نیاز مورد زمان مقدار و جایگاه سالیانه

 رساانی ساوخت  هاای جایگاه کنونی ظرفیت (،1) جدول بر اساس
 مدت ،البته .شودمی محاسبه CNG جایگزینی جهت زنجان شهر
 کمپرسورها کارکرد و مخازن حج  به توجه با گیریسوخت زمان

 یک شده بیان مقدار بنابراین، باشد.می متفاوت هامشتری تعداد و
 بارای  نیااز  ماورد  زماان  مدت که این به هتوج با است. متوسط مقدار

 گرفتاه  نظار  در دقیقاه  2 متوساط  طورهب نقیله وسیله هر گیریسوخت
 هاآن نیاز مورد گاز میزان که است خودروهایی مورد در این .است شده
 بار  ،همچنین باشد. مکعب متر 12 حدود در گیریسوخت مرحله هر در

 کنااونی ظرفیاات تااوانماای (1) جاادول در موجااود اطالعااات اساااس

 خودروهاای  افازایش  اسااس  بار  را CNGرسانیسوخت هایجایگاه
 و %52 ،%29 ،%22) مختلاف  ساناریوهای  بار اسااس   سوزدوگانه
  آورد. دستبه (29%
 

 هایافته

 ایمیزان انتشار گازهای گلخانه 
 ایانتشار گازهای گلخاناه  های مربو  بهمحاسبهنتایج حاصل از 

دهد که حمل و نقل شاهری ساه    نشان می ((CDMبه روش 

 ای دارد. بر اساس نتایج حاصل ای در انتشار گازهای گلخانهعمده

 مختلف هایجایگاه در CNG تزریق میزان :(1) ولجد

 1331 سال -زنجان شهر
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1 2 3 14200 54249 
2 2 3 13114 10959 
3 2 3 14242 52519 
4 2 3 14419 52929 
2 2 3 13142 10222 
1 2 3 13452 15322 
5 2 3 12021 14192 
0 2 3 14141 53292 
2 2 3 11214 25029 
19 2 3 13421 15422 
11 2 3 11251 22022 
12 2 3 11201 25292 

 

 باه  و نیشاتر ی(، ب2انجام شده بر اساس جادول )  یهااز محاسبه
 ساه   شاهری  نقال  و حمال  کاه  دهدمی نشان ((CDM روش
 حاصل نتایج اساس بر دارد. ایگلخانه گازهای انتشار در ایعمده

 و بیشاترین  ،(2) جادول  بار اسااس   شاده  انجاام  هایمحاسبه از
 باه  مرباو   ترتیاب  باه  ایگلخاناه  ازهایگ انتشار میزان کمترین

 تان  معاادل  90/2 × 1119 با سوزبنزین فقط شخصی خودروهای

2CO سوخت با سوزدوگانه شخصی خودروهای و سال در CNG 

 نتاایج  ،همچنین باشد.می سال در 2CO تن معادل 4/3 × 219 با
 ایگلخاناه  گازهاای  انتشار میزان که دهدمی نشان آمده دستهب

 مصارف  باا  ساوز دوگاناه  )تاکسای(  عمومی خودروهای زا حاصل
 مصارف  باا  )تاکسی( عمومی خودروهای از بیشتر CNG سوخت
 CNG بااالی  مصرف علت به خود این و باشدمی بنزین سوخت

 بار  نتاایج  این البته باشد.می خودروها این در بنزین با مقایسه در
 ساناریوهای  در CNG مصارف  افازایش  و بنازین  کاهش اساس
 است. نمایان خوبی به لفمخت
 

 اجتماعی و خارجی هایهزینه رآوردب 
  زانامی اساس بر ایگلخانه ایاگازه هایهزینه زایشااف زانامی
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 توجاه  با باشد.می کربن جهانی قیمت و ایگلخانه گازهای انتشار
 نتاایج  شده محاسبه 2CO تن معادل ایگلخانه گازهای مقادیر به

بار   ایگلخاناه  گازهاای  اجتمااعی  و خارجی هایهزینه از حاصل
 ،تحقیااق ایاان در اساات. شااده ارایااه ،(4و 3، 2) جااداول اساااس

 بااه مربااو  اجتماااعی و خااارجی هااایهزینااه میاازان بیشااترین
 1119 و 1/1× 1119 مقادار  باا  سوزبنزین فقط شخصی خودروهای

 باا  سوزدوگانه شخصی خودروهای و باشدمی سال در ریال 2/1 ×
 باه  اجتمااعی  و خاارجی  هایهزینه مترینک دارایCNG سوخت
 باشد.می 1/1 × 19 12 و 5/2 ×19 14 مقدار با ترتیب

 

 خودروها گردن گازسوز اقتصادی ارزیابی 
 از ادیااقتص صرفه دارای CNG از استفاده ،(2) جدول بر اساس

 بار اسااس   کاه  باشاد مای  خاودرو  مالاک  و دولات  دیدگاه دو هر
 افازایش  حاال  در ترتیب به هاجوییصرفه این موجود سناریوهای

 صارفه  سابب  CNG جاایگزینی  باا  بنزین مصرف کاهش است.
  .شودمیزیست محیط آلودگی کاهش و اقتصادی جویی

 

 رسعانی سعوخت  هعای جایگاه کنونی ظرفیت تعیین 

  CNG جایگزینی جهت
 میازان  ،(1) جادول  هایمحاسبه و (1) جدول اطالعات اساس بر

 دساتگاه  CNG 15105902 هاای هجایگاا  کنونی ظرفیت اشغال
 کناونی  هاای جایگااه  و باشاد می موجود خودروهای %1/21 برای

 - 29%-22%) ساناریوهای  اساس بر را CNG جایگزینی ظرفیت
 ندارند. را سوزCNG خودروهای افزایش (29% - 52%

 
  در 2COمعادل ایگلخانه گازهای تولید میزان :(2) جدول

 1331 سال - جانزن شهر در مختلف سناریوهای

 سوخت نوع خودرو نوع

 (سال در 2CO )تن آالینده

  سناریوی

 مرجع

  سناریوی

 اول

  سناریوی

 دوم

  سناریوی

 سوم

 سناریوی

 چهارم

  تاکسی
 سوز( )دوگانه

 4/2 ×019 3/2 ×219 5/4 ×219 1/5 ×219 4/2 ×219 بنزین

CNG 1919× 2/5 1119× 94/1 1119× 1/1 1119× 2/1 1119× 3/1 

 سواری
 سوز()دوگانه

 0/2 ×219 1/5 ×219 4/1 ×1919 1/2 ×1919 0/2 ×1919 بنزین

CNG 219× 4/3 1919× 31/4 1919× 2/2 1919× 1/1 1919× 1/1 

 سواری
 سوز( )بنزین

 1/2 ×219 2/2 ×1919 94/1 ×1119 21/1 ×1119 90/2 ×1119 بنزین

 
 در 2CO تن عادلم ایگلخانه گازهای خارجی هایهزینه :(3) جدول

 1331 سال – زنجان شهر در مختلف سناریوهای

 سوخت نوع خودرو نوع

 سال( در )ریال هزینه مقدار

  سناریوی

 مرجع

  سناریوی

 اول

  سناریوی

 دوم

  سناریوی

 سوم

 سناریوی

 چهارم

 تاکسی
 2/5 ×1319 0/1 ×1419 5/3 ×1419 5/2 ×1419 2/5 ×1419 بنزین

CNG 1419× 5/2 1219× 3/0 1219× 0/0 1219× 1/2 1119× 94/1 

 سواری
 سوز()دوگانه

 2/2 ×1419 5/2 ×1419 1/1 ×1219 1/1 ×1219 2/2 ×1219 بنزین

CNG 1419× 5/2 1219× 4/3 1219× 1/4 1219× 2/4 1219× 3/2 

 سواری
 سوز( )بنزین

 1/1 ×1419 1/4 ×1219 3/0 ×1219 2/1 ×1119 1/1 ×1119 بنزین
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  در 2CO تن معادل ایگلخانه گازهای اجتماعی هایزینهه :(4) جدول

 1331 سال -زنجان شهر در مختلف سناریوهای

 سوخت نوع خودرو نوع

 سال( در )ریال هزینه مقدار

  سناریوی

 مرجع

  سناریوی

 اول

  سناریوی

 دوم

  سناریوی

 سوم

  سناریوی

 چهارم

 تاکسی
 سوز()دوگانه

 1/3 ×1419 5/5 ×1419 2/1 ×1219 31/2×1219 1/3 ×1219 بنزین

CNG 1119× 4/2 1119× 4/3 1119× 1/3 1119× 93/4 1119× 3/4 
 سواری
 سوز()دوگانه

 4/2 ×1419 3/2 ×1219 5/4 ×1219 92/5 ×1219 4/2 ×1119 بنزین

CNG 1219× 1/1 1119× 4/1 1119× 5/1 1119× 2/2 1119× 21/2 
 92/5 ×1419 5/1 ×1119 4/3 ×1119 2/2 ×1119 2/1 ×1119 بنزین سوز()بنزین سواری

 
 )ریال( (CNG) طبیعیگاز از استفاده بالقوه توان به توجه با خودروها کردن سوزگاز اقتصادی بررسی :(5) جدول

 
 مختلف سناریوهای در CNG هایجایگاه ظرفیت اشغال میزان از حاصل نتایج :(6) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 گیریو نتیجه بحث

 کاه  دهدمی نشان ایگلخانه هایگاز میزان از آمده دستهب نتایج
 خودروهاای  باه  مرباو   شاده  تولیاد  ایگلخانه گازهای بیشترین
 عماومی  خودروهاای  ،همچنین باشد.می سوزبنزین فقط شخصی

 بنزین به نسبت CNG سوخت باالی مصرف علت به سوزدوگانه
 مقایساه  با البته کنند.می ایجاد بیشتری ایگلخانه گازهای میزان
 مصارفی  ساوخت  مقادار  جاای  باه  اگار  که فهمید وانتمی نتایج

CNG ایگلخاناه  گازهاای  میزان شود، استفاده بنزین سوخت از 
 شاد.  خواهاد  بیشتر بنزین سوخت با عمومی خودروهای از حاصل

 میازان  باه  سوخت دو هر از که سوزدوگانه سواری خودروهای در
 از شاده  تولیاد  ایگلخانه گازهای میزان کنند،می استفاده یکسان
 ساوخت  از شاده  تولید ایگلخانه گازهای از بیشتر بنزین سوخت

CNG گازهاای  میازان  که رسید نتیجه این به توانمی باشد.می 
 CNGساوخت  از باالتر بسیار فسیلی سوخت از حاصل ایگلخانه

 (1302 )عابادی،  مطالعاه  در مشاابهی  وضعیت چنین که باشدمی
 تولیااد مختلااف وهایسااناری در ،همچنااین اساات. شااده گاازارش
 و ساوز  CNG خودروهاای  میازان  افزایش با ایگلخانه گازهای

 بیاانگر  خاود  ایان  کاه  کندمی پیدا افزایش بنزین مصرف کاهش
زیساات محاایط آلااودگی ایجاااد در نقاال و حماال بخااش اهمیاات

 ساوز CNG خودروهاای  میزان افزایش جایبه اگر ولی .باشدمی
 از بیشاتر  میازان  ایان  شود هاستفاد سوزبنزین خودروهای از فقط

 .شودمی شده ارایه سناریوهای در فوق مقادیر
 در ایگلخاناه  گازهاای  آلاودگی  هایهزینه بررسی دیگر سوی از

 در اجتماعی و خارجی هایهزینه بیشترین که دهدمی نشان شهر

 بررسی صرفه اقتصادی
 سناریوی 

 اول

 سناریوی 

 دوم

 سناریوی 

 سوم

 سناریوی 

 چهارم
 2/0×1919 0/1×1919 2/1×1919 2/2×1919 از دیدگاه دولت

 0،031،212،199 5،322،302،299 429،122،599 2،423،120،299 از دیدگاه مالک خودرو

 CNGهای میزان اشغال ظرفیت جایگاه سناریوهای مختلف
 15105902 سناریوی مرجع )وضعیت کنونی(

 12/29451113 (CNGافزایش خودروهای  %22یوی اول )سنار
 32/49242321 (CNGافزایش خودروهای  %29سناریوی دوم )
 20/11413402 (CNGافزایش خودروهای  %52سناریوی سوم )
 2/53121105 (CNGافزایش خودروهای  %29سناریوی چهارم )
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 عمااومی خودروهااای و سااوزبناازین فقااط شخصاای خودروهااای
 CNG ساوخت  صارف م بااالی  پتانسایل  علات  باه  ساوز دوگانه

 ساوخت  دو هار  از که سوزدوگانه سواری خودروهای در باشد.می
 اجتمااعی  و خارجی هایهزینه کنند،می استفاده یکسان میزان به

 ساناریوهای  در باشاد. مای  CNG سوخت از بیشتر بنزین سوخت

 ساوخت  از اساتفاده  میازان  سوزگاز خودروهای افزایش با مختلف
CNG ایان  که کندمی کاهش بنزین از ادهاستف میزان و افزایش 
 باه  .شودمی CNG سوخت با فوق هایهزینه افزایش سبب خود

 گازهاای  تولیاد  میازان  که رسید نتیجه این به توانمی ی،کل طور
 و خاارجی  هاای هزیناه  از اعا   آلاودگی  هاای هزینه و ایگلخانه

 ساوخت  از بااالتر  فسایلی  هاای ساوخت  مصارف  اثر رب اجتماعی

CNG مطالعاات  در را هاا هزینه این بررسی و برآورد که دباشمی 
 ترکای،  و صاادقی  ؛1303 عابادی،  و )لواسانی توسط که متعددی
 میزان که گیرینتیجه و مشاهده توانمی ،اندگرفته انجام (1305
 حمال  بویژه نقل و حمل بخش در خارجی و اجتماعی هایهزینه

 باشدمی باالتر بسیار فسیلی هایسوخت مصرف با ایجاده نقل و
 مانناد  پااک  هاای ساوخت  از اساتفاده  و جایگزینی به تصمی  که

CNG .دارند  
 از اقتصادی هایصرفه دارای CNG فشرده طبیعیگاز از استفاده
 نصاب  حتای  .است محسوس کامال خودرو مالک و دولت دیدگاه
CNG سال دو برای شاید خودرو مالک برای کارگاهی صورتبه 
 هاای هزیناه  کااهش  باا  ولای  .باشد نداشته اقتصادی صرفه اول

 مثبتای  نتیجاه  باه  خاودرو  مالاک  ،بنزین خرید برای شده صرف
 و )ماااهوتچی مطالعااه در عماال ایاان مشااابه کااه رسااید خواهااد

 رویاه بای  مصارف  کنتارل  کاه  است شده بیان (1305 همکاران،

  دارند. پی در رازیست محیط آلودگی کاهش و بنزینی هایسوخت
 ظرفیاات اشااغال میاازان از حاصاال نتااایج ساااسا باار ،همچنااین
 درصد 1/21 برای 15105902 حاضر حال در CNG هایجایگاه

 حاضاار وضااعیت پاسااخگوی کااه باشاادماای موجااود خودروهااای

 خودروهاای  تعاداد  موجاود  ساناریوی  4 بار اسااس   اگر باشد.می
 ظرفیاات CNG جایگاااه تعااداد همااین ،یابااد افاازایش گازسااوز
 مگار  ؛داشت نخواهد را فسیلی سوخت جای به CNG جایگزینی

امار   ایان  کاه  دهای   افزایش را CNG هایجایگاه تعداد که این
 مانناد  .باشاد مای  اقتصاادی  بارآورد  و وسایع  هایبررسی نیازمند
 و عتااابی؛ 1305 عاباادی، و )صااوفی توسااط کااههااایی بررساای

  است. گرفته انجام (1305 ،همکارانش

 ایجااد  آلاودگی  میازان  که دهدمینشان مطالعات از حاصل نتایج
 فسایلی  هاای ساوخت  از حاصال  ایگلخاناه  گازهای ویژهبه شده

 ایان  به توجه با باشد.می فشرده طبیعیگاز از بیشتر بسیار )بنزین(
 عماومی  خودروهاای  در فشارده  طبیعای گااز  مصارف  میازان  که

 ،واقع در باشدمی بنزین از بیشتر برابر( 0 الی 1)حدود ،ها()تاکسی
 خودروهاای  در بنزین مصرف انرژی راندمان از بیشتر زگا مصرف
 کاه  ساوز دوگاناه  ساواری  شخصای  خودروهای در است. عمومی
 میازان  ،باشاند مای  سوخت دو هر از متعادل مصرف میزان دارای

 CNG سوخت از باالتر بنزین سوخت از ناشی ایگلخانه گازهای

 ایبجا  بنزینای  ساوخت  چنان چه دهدمی نشان امر این باشد.می
 میازان  باه یقاین   گرفات، قرار می استفاده مورد فشرده طبیعیگاز

 شد.می کنونی وضعیت از بیشتر ایگلخانه گازهای

 سوخت با ایگلخانه گازهای اجتماعی و خارجی هایهزینه میزان
 فشارده  طبیعای گااز  ساوخت  با ایگلخانه گازهای از باالتر بنزین
 کااهش  اثار  رب تماعیاج و خارجی هایهزینه ،همچنین .باشدمی

بار  ) CNG افازایش  اثار  ربا  ولای  .یابدمی کاهش بنزین مصرف
 باا  قیااس  در ،افازایش  ایان . یاباد مای  افازایش  سناریوها( اساس

 دارای CNG ساوخت  ،حاال  هر در باشد.می کمتر بنزین افزایش
 خاودرو  مالاک  نظار  از ها   و دولات  نظر از ه  اقتصادی صرفه
 خودوهاای  از اساتفاده  ،فاوق  ماوارد  و خااطر  هماین  به .باشدمی

CNG سوخت و سوز CNG بنازین  جاایگزین  سوخت عنوان به 

 CNG هااایجایگاااه کنااونی ظرفیاات ولاای .شااودماای پیشاانهاد
 خودروهاای  تعداد افزایش با و باشدمی شهر فعلی نیاز پاسخگوی

 تعاداد  افازایش  و احاداث  در اقتصادی بررسی بایستی سوزدوگانه

 رد.بگی صورت CNG هایجایگاه
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