


بر میزان پیشرفت اقتصادی و ثبات سیاسي و اجتماعيتأمین و بکارگیری صحیح انرژی یکي از مهمترین موضوعاتي است که 

کشورها مؤثر است. در همین راستا حفاظت از منابع موجود، مدیریت مصرف، استفاده از منابع جدید انرژی و همچنین کاهش

شهایاثرات زیست محیطي ناشي از مصرف انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. بخش حمل و نقل یکي از مهمترین بخ

مصرف کننده انرژی است که برنامه ریزی همه جانبه در خصوص اصالح زیرساختهای آن، توسعه مناسب شیوه های حمل و

نقل غیرجاده ای، ارتقاء و نوسازی ناوگان، حل معضالت ترافیکي، باال بردن فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومي،

.ای غیر ضروری، موجب اصالح الگوی مصرف در این بخش خواهد گردیداستفاده از سوختهای پاک و جلوگیری از سفره

اولین گام به منظور برنامه ریزی صحیح در هر یک از این عرصه ها، دسترسي به داده های صحیح و جامع در حوزه حمل و نقل و

  .انرژی است

مورد نیاز در حوزه حمل و نقل و انرژی کشور است که  ، ارائه داده های"اطالعات حمل و نقل و انرژی کشور"هدف اصلي مجموعه کتابهای 

قابلیت تحلیل و استخراج شاخصهای مهم و تا حد امکان قابل مقایسه با شاخصهای جهاني در این حوزه را به

 .همراه داشته باشد. مطالب اصلي این کتاب که در یازده فصل ارائه میگردد به شرح زیر میباشد

تولید ید و مصرف سوختهای فسیلی و جایگاه ایران در جهانو ذخایر و میزان تول رژیان-

عرضه

)مصرف )به تفکیک بخشهای مصرف کننده

واردات

 . . . پایش کشورهای منتخب و

 میزان مصرف انواع حامل های انرژیاراائه میزان مصرف انرژی در بخش حمل و نقل

  مصرف به تفکیک شیوه های حمل و نقل

 سافرمصرف به تفکیک بار و م 

 سطح فعالیت به تفکیک شیوه های حمل و نقل 

  . . . میزان مصرف حمل و نقل به تفکیک جغرافیایی و

 ناوگان جاده ایارائه اطالعات و آمار

آمار ناوگان باری و مسافری

سن ناوگان

اسقاط

شهری و . . .  شهری و برون تعداد سفر درون

 مشخصات خودروهای سبکارائه آمار و -

تولید

رداتوا

مصرف سوخت چرخه ترکیبی انواع خودرو

استانداردها

بررسی سیکل های رانندگی

سنگینارائه آمار و مشخصات خودروهای  -

تولید



واردات

میزان تردد بین المللی

استانداردها

مشخصات فنی 

سوخت -

مشخصات سوخت های رایج

سوخت جایگزین

مشخصات جایگاه های سوخت گیری

بررسی سبد سوخت

تانداردهااس

فناوری های نوین  حوزه حمل و نقل -

کاهش مصرف سوخت

 رفاهایمنی و

).. نیرو محرکه )هیبرید، الکتریکی، قوای کم مصرف و

یتجهیزات جانب

ویژگي های جمعیتي -

سرانه مالکیت خودرو

سرانه حمل و نقل عمومی

کیلومتر-سرانه سفر

خودرو-سرانه سفر

مشخصات ناوگان غیر جاده ای-

آمار و مشخصات ناوگان حمل و نقل ریلی

آمار و مشخصات  ناوگان حمل و نقل دریایی

آمار و مشخصات ناوگان حمل و نقل هوایی

آمار و مشخصات ناوگان حمل و نقل لوله ای

حمل و نقل اقتصاد -

)قیمت فراورده های نفتی )داخلی و فوب

 اشتغالزایی و درآمد صنعت حمل و نقل

یشاخص های اقتصاد

انتشار گازهای گلخانه ای و آالینده ها -

 از مصرف انرژی به تفکیک بخش در کشور آالینده هاسهم انتشار

ضرایب انتشار گازهای گلخانه ای و آالینده ها

میزان انتشار گازهای گلخانه ای و آالینده ها به تفکیک شیوه های حمل و نقل

و . . .  استانداردها



میباشد. 1395تا   1390ضر هفتمین کتاب از این مجموعه است که داده های آن مربوط به سالهای به لطف خداوند کتاب حا

ساله و به دستور آقای دکتر دالویز  5الزم بذکراست در دوره مزبور داده و اطالعاتي گردآوری و تهیه نگردیده و کتاب حاضر پس از وقفه 

و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و آقای کامران بخشي مدیر طرح تهیه و مدیر عامل و آقای دکتر کاظمي نژاد مدیر بخش حمل 

 تدوین کتاب حمل و نقل و انرژی و همکاری روسا و کارشناسان مدیریت مزبور تهیه گردید.

عات  تهیه و منبع اطالعاتي و جمع آوری آمار ارائه شده توسط آنها و سپس صحه گذاری این اطال 200این دادهها با مراجعه به بیش از 

 .گردآوری شده است

قطعاً به رغم کلیه تالشهای صورت گرفته، کاستي هایي در این مجموعه وجود خواهد داشت که نیازمند اصالح و تجدید نظر

است. پیشاپیش از عزیزاني که این موارد را متذکر شده و ما را در بهبود، تکمیل و تصحیح اطالعات یاری دهند تشکر

.مینماییم

در تماس باشیدTransportation.book@ifco.irا به آدرس پست الکترونیکي با م



          فهرست مطالب و جداول

 نفت و گاز -1فصل 
            مقدمه

       2016تا  2007ذخایر نفت جهان، سال  1-1جدول 

      2016تا  2007تولید نفت جهان، سال  1-2جدول 

  2016تا  2007مصرف نفت جهان، سال  1-3جدول 

 2016ذخایر نفت، تولید و مصرف ده کشور برتر سال  1-4جدول 

 2016ذخایر، تولید و صادرات نفت خام و سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اوپک سال  1-5جدول 

 2016تا  2007صادرات نفت خام کشورهای عضو اوپک، سال  1-6جدول 

 2016تا  2007ادرات به تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک، سال نسبت ص 1-7جدول 

 1395تا  1385تولید، صادرات و واردات نفت خام کشور، سال  1-8جدول 

 1395تا  1385تولید فرآورده های نفتی کشور، سال  1-9جدول 

 1395تا  1385واردات و صادرات فرآورده های نفتی کشور، سال  1-10جدول 

 1395تا  1385فرآورده های نفتی کشور، سال  مصرف 1-11جدول 

 1395تا  1385مصرف فرآورده های نفتی کشور به تفکیک بخش، سال  1-12جدول 

 1395تا  1385اطالعات مربوط به حمل فرآورده های نفتی به تفکیک وسایل حمل و نقل در کشور، سال  1-13جدول 

 2016تا  2007، سال یعیذخایر گاز طب 1-14جدول 

 2016تا  2007تولید گاز طبیعی، سال  1-15 جدول

 2016تا  2007مصرف گاز طبیعی، سال  1-16جدول 

 2016ذخایر گاز، تولید و مصرف ده کشور برتر سال  1-17جدول 

 1395تا  1385واردات و صادرات فرآورده های نفتی کشور، سال  1-18جدول 

 1395تا  1385مصرف انرژی نهایی کشور، سال  1-19جدول 

 1395تا  1385سهم بخشهای مختلف در مصرف انرژی نهایی کشور، سال  1-20دول ج

 2016تا  2007مصرف بنزین قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه، سال  1-21جدول 

 

 مصرف انرژی در بخش حمل و نقل -2فصل 
 مقدمه

 ( یلیون بشکه معادل نفت خامم)  1395 سال در انرژی در بخش حمل و نقل کشورنهایی رف کل مص 2-1جدول 

 در بخش حمل و نقل )میلیون لیتر( 1395های عمده نفتی در سال  مصرف فرآورده 2-2جدول 

 در بخش حمل و نقل )درصد( 1395سهم مصرف فرآورده های عمده نفتی در سال  2-3جدول 

 ( درصد)  1395 سال درانرژی نهایی رف در کل مص بخش حمل و نقل کشورسهم  2-4جدول 

 (درصد) 1395 سال در بخش حمل و نقل کشورهم حاملهای مختلف انرژی در تأمین انرژی در س 2-5جدول 

  ( درصد)  1395 سال در حمل و نقل کشوررشد ساالنه مصرف نهایی حاملهای انرژی در بخش  2-6جدول 

 (درصد) 1395 سال رشد ساالنه مصرف انرژی در بخش حمل و نقل کشور در 2-7جدول 

 ( یلیون بشکه معادل نفت خامم)  1395تا  1385رف انواع حاملهای انرژی در بخش حمل و نقل کشور سال مص 2-8 جدول

 1395 تا 1385کشور سال ل صرف حاملهای انرژی، متوسط مصرف روزانه، سرانه مصرف و میزان مصرف هر خانوار در بخش حمل و نقم  2-9جدول 

 (خام نفت معادل بشکه میلیون) 1395 مصرفی سال سوخت نوع و نقل و حمل های شیوه تفکیک به کشور نقل و حمل بخش انرژی مصرف 2-10جدول 

 (خام نفت معادل بشکه میلیون) 1395 تا 1385 سال از نقل و حمل انرژی مصرف برآورد 2-11جدول 

 (خام نفت معادل بشکه میلیون) 1395تا سال  1391ای کشور از سال  مصرف سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل جاده 2-12جدول 

 (خام نفت معادل بشکه میلیون)برآورد مصرف ناوگان سواری، موتورسیکلت و وانت  2-13جدول 

 1395تا  1385از سال  ایحمل و نقل غیر جادهسطح فعالیت در  2-14 جدول

 

 



 شهریبرونشهری و درون ای،ناوگان جاده -3فصل
 مقدمه

 )میلیون دستگاه( 2015سال ودرو روند تولید جهانی خ 3–1جدول 

 )هزار دستگاه( 2015تا  2005تعداد خودروهای سواری موجود در ناوگان چند کشور انتخابی از سال  3-2جدول 

 )هزار دستگاه( 2015تا  2005های موجود در ناوگان چند کشور انتخابی از سال تعداد اتوبوس، کامیون و کشنده 3-3جدول 

 )دستگاه( 2015خودرو توسط شرکتهای تولید کننده در کشورها در سال  تعداد موتور 3-4جدول 

 )دستگاه( 2015تا  2005تعداد کامیون و کشنده تولید شده در کشورهای منتخب و جهان از سال  3-5جدول 

 )دستگاه( 2015تا  2005تعداد خودرو سواری تولید شده در کشورهای منتخب و جهان از سال  3-6جدول 

 )دستگاه( 2015تا  2005عداد اتوبوس تولید شده در کشورهای منتخب و جهان از سال ت 3-7جدول 

 )هزاردستگاه( 1395تا  1385کشور از سال روند تولید و ظرفیت خودرو سواری در  3–8جدول  

 )واحدهای منتخب( 1395 سهم استانهای تولیدکننده خودرو سواری طی سال 3–9جدول 

 )دستگاه( 1395تا  1385یل نقلیه موتوری شماره گذاری شده از سال تعداد انواع  وسا 3-10جدول 

 )دستگاه( 1395تا  1390کشور از سال گذاری شماره موتور سیکلتانواع وسایل نقلیه موتوری و تعداد  3–11جدول  

 2015و  2005های تعداد خودروها برای هر هزار نفر جمعیت در برخی مناطق و کشورها، سال 3-12جدول 

 )دستگاه( 1395تا  1385ی سنگین کشور از سال اسقاط خودروها برآورد تعداد 3-13دول ج

 )هزار سفر( 1395تا  1385عمومی مسافری از سال  وسیله نقلیه به تفکیک نوعکشور ای در حمل و نقل جاده شهریی درونتعداد سفرها 3-14جدول 

 )هزار نفر( 1395تا  1385عمومی مسافری از سال  وسیله نقلیه به تفکیک نوعکشور ی ادر حمل و نقل جاده شهریدرون فراسمتعداد  3-15جدول 

 )هزار سفر( 1395تا  1385عمومی مسافری از سال  وسیله نقلیه به تفکیک نوعکشور ای در حمل و نقل جاده شهریی برونتعداد سفرها 3-16جدول 

 )هزار نفر( 1395تا  1385عمومی مسافری از سال  وسیله نقلیه به تفکیک نوعکشور  ایدر حمل و نقل جاده شهریبرون فراسمتعداد  3-17جدول 

 )میلیون نفر( 1395تا  1385پیاده و متفرقه(  از سال -ترانزیت-کشور)وسایل نقلیهتعداد کل مسافرین جابجا شده از مرزهای جاده ای در  3–18جدول 

 )میلیون دستگاه( 2015ل ساروند خودروهای سواری در حال استفاده  3–19جدول  

 1395تا  1391وسایل نقلیه عمومی مسافری بر حسب نوع و عمر وسیله از سال  تعداد 3-20جدول 

 1395تا  1385کشور )پالک ایرانی( از سال  موجود در ناوگان هایو کشنده کامیون ،بوسمیانگین سن اتوبوس، مینیبرآورد  3-21جدول 

 )دستگاه( 1395مومی مسافری بر حسب نوع وسیله نقلیه تا پایان سال وسایل نقلیه ع تعداد 3-22جدول 

 )دستگاه(1395وسایل نقلیه عمومی مسافری بر حسب نوع و عمر وسیله تا پایان سال  تعداد 3-23جدول 

 1395سال در سطح کشور تا پایان سال  15تعداد ناوگان مسافری فعال فرسوده باالی  3-24جدول 

 1395تا  1391یل نقلیه عمومی مسافری بر حسب نوع مالکیت از سال وسا تعداد 3-25جدول 

 )تعداد( 1395تا  1385کشور از سال مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین فعال در  3–26جدول  

 

 خصوصیات وسایل نقلیه سبک -4فصل
 مقدمه

 1395تا  1391خودروهای سبک از سال آمار تولید و واردات  4-1جدول 

 1395داخلی خودروهای سواری به تفکیک شرکتها در سال آمار تولید  4-2جدول 

 1395انواع خودروهای سواری شرکتها در سال آمار تولید  4-3جدول 

 1395انواع خودروهای وانت شرکتها در سال آمار تولید  4 -4جدول 

 1395انواع خودروهای ون شرکتها در سال آمار تولید  4 -5جدول 

 1394تا  1385موتورسیکلتهای شماره گذاری شده از سال  آمار 4 -6جدول 

 )میلیون بشکه معادل نفت خام( 1395تا  1391مصرف فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل خودروهای سبک، موتورسیکلت از سال  4 -7جدول 

 1395تا  1385عملکرد آماری تولید و تبدیل خودروهای سواری دوگانه سوز از سال  4-8جدول 

 1395لغایت  1390از سال  CNGمصرف گاز طبیعی در بخش حمل و نقل و تعداد جایگاههای عرضه کننده  4-9دول ج

 1395مصرف، واردات، ارزش دالری بنزین مصرفی و رشد مصرف در سال  4-10جدول 

 4241-2بندی استاندارد میزان مصرف سوخت خودروهای سبک بنزینی تولید داخل بر اساس کالس 4-11جدول 

 میزان مصرف سوخت خودروهای سواری وارداتی  4-12جدول 



های مختلف حجم موتور برای خودروهای تولیدی به تفکیک کیلومتر در کالس 100مصرف سوخت ترکیبی در  میانگین و میانگین وزنی  4-13جدول 

 شرکت سازنده و خودروهای وارداتی

 لیتر در صد کیلومتر( 4/4کیلومتر )مصرف سوخت کمتر از  بر گرم 100 زیر کربن اکسید دی انتشار با بنزینی خودروهای 4-14جدول 

 مشخصات فنی وسایل نقلیه سبک تولید داخل 4-15جدول 

 بهترین رتبه انرژی در هر کالس خورو سبک 4-16جدول 

 مشخصات خودرو در هر کالس و طبقه 4-17جدول 

 Euro 6تا  Euro 3ی و دیزلی حدود آالیندگی های استاندارد خودروهای بنزین 4-18جدول 

 استانداردهای اندازه گیری و معیار مصرف سوخت در حوزه موتورسیکلت، خودرو سبک و سنگین و کیفیت سوخت 4-19جدول 

 های رانندگی مقایسه سیکل و های مورد استفاده در کشور خودروهای سبک و سیکل رانندگیهای سیکلمشخصات  -4-20جدول

 1Mمعیار انتشار دی اکسید کربن برحسب جرم خودرو برای خودروهای سواری تک دیفرانسیل گروه  روابط خط 4-21جدول 

  2Nو  1N و خودروهای تجاری گروه  2Mروابط خط معیار انتشار دی اکسید کربن برحسب جرم خودرو برای خودروهای مسافری گروه  4-22جدول 

 بازه انتشار دی اکسید کربن خودروها 4-23جدول 

 L3eب توان به جرم گروه سروابط معیار انتشار دی اکسید کربن موتورسیکلتهای کاربراتوری برح 4-24 جدول

 L3eب توان به جرم گروه سروابط معیار انتشار دی اکسید کربن موتورسیکلتهای انژکتوری برح 4-25جدول 

 بازه انتشار دی اکسید کربن موتورسیکلتها 4-26جدول 

 

 لیه سنگینخصوصیات وسایل نق- 5فصل

 مقدمه

 1395تا  1385از سال آمار تولید انواع خودروهای سنگین در کشور  5-1جدول 

 1395تا  1385در کشور از سال آمار واردات خودروهای سنگین  5-2جدول 

 1395تا  1385آمار خودروهای سنگین شماره گذاری شده از سال  5-3جدول 

 1395تا  1385سال آمار خودروهای سنگین اسقاط شده از  5-4جدول 

 1395انواع خودروهای سنگین شرکتهای داخلی در سال آمار تولید  5 -5جدول 

 1395آمار کلی تولید مینی بوس و میدل باس شرکتهای داخلی )دستگاه( در سال   5 -6جدول 

 1395تا  1385عملکرد آماری تولید و تبدیل خودروهای مینی بوس و اتوبوس دوگانه سوز از سال  5-7جدول 

 1395لغایت  1390از سال  CNGمصرف گاز طبیعی در بخش حمل و نقل و تعداد جایگاههای عرضه کننده  5-8جدول 

 1395مصرف نفتگاز در بخش حمل و نقل در سال  5-9جدول 

 )میلیون لیتر( 1395تا   1390مصرف نفتگاز در بخش حمل و نقل طی سالهای  5-10جدول 

 1395تا  1385کشور از سال  ایمل کاالهای وارداتی و صادراتی از مرزهای جادههای حاتردد کامیون 5-11جدول 

 1395تا  1385آمار متوسط عمر و تعدادخودروهای فعال عمومی حمل و نقل جاده ای کشور طی سالهای  5-12جدول 

 1395تا  1385نقل جاده ای کشور طی سالهای آمار میزان ترانزیت کاال و تعداد تردد کامیونهای حامل کاالی ترانزیتی در حمل و  5-13جدول 

 1395تا  1385تعداد مسافر جابجاشده و تعداد تردد وسایل نقلیه مسافری از مرزهای جاده ای در حمل و نقل جاده ای کشور طی سالهای  5-14جدول 

 1395تا  1385عمومی مسافری جاده ای طی سالهای تعداد سفر و مسافر جابجاشده درون و برون استانی توسط و تعداد تردد وسایل نقلیه  5-15جدول 

 1395تا  1391تعداد وسایل نقلیه عمومی باری برحسب نوع بارگیر و عمر وسایل طی سالهای  5-16جدول 

 1395تا  1391تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافری برحسب نوع و عمر وسایل طی سالهای  5-17جدول 

 1395تا  1391اری برحسب نحوه مالکیت وسایل طی سالهای تعداد وسایل نقلیه عمومی ب 5-18جدول 

 1395تا  1391طی سالهای   -تعداد وسایل نقلیه عمومی باری برحسب عمر وسایل نقلیه )دستگاه( 5-19جدول 

 1395تا  1391تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافری برحسب نحوه مالکیت وسایل طی سالهای  5-20جدول 

 1395تا  1391طی سالهای   -نقلیه عمومی مسافری برحسب عمر وسایل نقلیه )دستگاه(تعداد وسایل  5-21جدول 

 1395سهم تردد کامیونهای ایرانی و غیرایرانی و متوسط کاالی حمل شده از ارزهای جاده ای در سال  5-22جدول 

 1395سنگین در سال  تعداد سفر و مسافر خروجی از مرزهای جاده ای بر حسب نوع و ملیت وسیله عمومی 5-23جدول 

 1395تعداد سفر و مسافر ورودی از مرزهای جاده ای بر حسب نوع و ملیت وسیله عمومی سنگین در سال  5-24جدول 

 1395میزان کاالی ترانزیت ورودی بر حسب ملیت کامیون و نوع عبور در سال  5-25جدول 

 1395ملیت کامیون و نوع عبور در سال تعداد سفر کامیون حامل کاالی ترانزیت ورودی بر حسب  5-26جدول 



 1395میزان ترانزیت کاالهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای کشور بر حسب نوع عبور در سال  5-27جدول

 1395تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافری برحسب کشور سازنده وسیله تا پایان سال  5-28جدول 

 1395های مختلف در سال شاخص های عملکردی حمل و نقل مسافر در بخش 5-28جدول 

 1395شاخص های عملکردی حمل و نقل مسافر در بخشهای مختلف در سال  5-29جدول 

 لمشخصات خودروهای سنگین تولید داخ 5-30جدول 

 ایسنگین جادهروابط منحنی معیار مصرف سوخت ویژه ترمزی برحسب توان موتور برای موتور خودروهای دیزل سنگین و نیمه 5-31جدول

 ایجادهسنگین خارجروابط منحنی معیار مصرف سوخت ویژه ترمزی برحسب توان موتور برای موتور خودروهای دیزل سنگین و نیمه 5-32لجدو

  ایجادهای و خارجی دیزلی جادهخودروهاموتور بندی مصرف سوخت بازه 5-33جدول

 

  های مصرفي و سوخت های جایگزین در بخش حمل و نقلویژگي سوخت -6فصل
 مقدمه

 ارزش حرارتی بنزین 6-1جدول 

 انواع بنزین از نظر چگالی 6-2جدول 

 حدود مجاز فشار بخار رد بنزین در دماهای مختلف بر حسب درجه فارنهایت 6-3جدول

 عدد اکتان بنزین 6-4جدول 

 بر کیلومتر مسافت طی شده بر حسب گرم 6تا یورو 1میزان آالینده های مجاز موجود در بنزین در استانداردهای یورو 6-5جدول 

 ASTMدرصد تقطیر گازوئیل در دماهای مختلف در استاندارد  6-6جدول 

 بر حسب گرم بر کیلووات ساعت انرژی  6تا یورو 1میزان آالینده های مجاز موجود در گازوئیل برای خودروهای سنگین در استانداردهای یورو 6-7جدول 

 LPG(Liquified Petroleum Gas)مشخصات  6-8جدول 

 ( CNGارزش حرارتی گاز طبیعی فشرده شده ) 6-9جدول 

 در یک نگاه LPGو  CNGجدول مشخصات گاز  6-10جدول 

 ( LNGمشخصات گاز طبیعی مایع ) 6-11جدول 

 مشخصات ارزش حرارتی الکتریسیته 6-12جدول

 ارزش حرارتی بیواتانول 6-13جدول 

 ارزش حرارتی بیودیزل 6-14جدول 

 رزش حرارتی پیل سوختی و هیدروژنا 6-15جدول 

 مقایسه خواص اتانول سوختی با بنزین 6-16جدول 

 ارزش حرارتی اتانول سوختی 6-17جدول 

   ASTM D 5798و  ASTM D 4806اتانول سوختی و استانداردهای  6-18جدول 

 مشخصات فیزیکی سوخت بیودیزل 6-19جدول 

 ارزش حرارتی بیو دیزل 6-20جدول 

 در بیودیزل ASTM D6751-07aتاندارد اس 6-21جدول 

 ایزوبوتان و نرمال بوتان -خواص مهم سه ترکیب پروپان 6-22جدول 

 LPGارزش حرارتی  6-23جدول 

 گاز نفتی مایع ISIRI 257استاندارد ملی  6-24جدول 

 مقدار پروپان و بوتان در فصول مختلف سال 6-25جدول 

 ر سال(روند مصرف گاز مایع )مترمکعب د 6-26جدول 

 مصرف گاز مایع در کشور در بخش حمل و نقل)میلیون بشکه معادل نفت خام در سال( 6-27جدول 

 روند سهم مصرف گاز مایع در بخش حمل و نقل)درصد( 6-28جدول 

 CNGارزش حرارتی 6-29جدول 



 LNGارزش حرارتی 6-30جدول 

  ISO 15403اساس استاندارد بین المللی  مشخصات کیفی گاز طبیعی فشرده بعنوان سوخت خودروها بر 6-31جدول 

 ارزش حرارتی هیدروژن 6-32جدول 

 ارزش حرارتی الکتریسیته 6-33جدول 

 در آمریکا خودروها استاندارد شارژر 6-34جدول 
 

 ایجاده در حوزه حمل و نقلایمني ناوگان فناوری های نوین و - 7فصل
 مقدمه

 مشخصات برخی از خودروهای الکتریکی به روز دنیا 7-1جدول 

 1395سال تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین فعال تا پایان  7-2جدول 

 1395سال به تفکیک استانها در  وسایل نقلیهلفات در تصادفات درون شهری، برون شهری و مصدومات تکل  7-3دول ج

 1395سال به تفکیک استانها در  وسایل نقلیهادفات درون شهری، برون شهری و مصدومات لفات در تصتکل  7-4جدول 

 1395سال به ماههای سال در وسایل نقلیه برون شهری تصادفات کل تلفات در  7-5جدول 

 1395سال به تفکیک استانها در وسایل نقلیه درون شهری تصادفات متوفیات در  7- 6جدول

 1395سال به تفکیک استانها در وسایل نقلیه برون شهری ادفات تصمتوفیات در  7-7جدول 

 1395تا  1385تعداد جمعیت  کشور در سالهای  7-8جدول 

 سبکی هااستاندارد خودرو 7-9جدول

 موتورسیکلتاستانداردهای  7-10جدول

 

 ( ترکیلوم-سرانه حمل و نقل عمومي و سرانه سفر -سرانه مالکیت خودرو ) ویژگي های جمعیتي-8فصل 

 مقدمه

 1395تا  1385در کشور از سال  جمعیتبرآورد تعداد خودروهای سبک به ازای خانوار و  8-1جدول 

 تعداد سفر کامیون انجام شده در سطح کشور واحد)هزارسفر(8-2جدول 

 تعداد سفر کامیون انجام شده به تفکیک نوع بارگیر)هزارسفر( 8-3جدول 

 (میلیون )حمل شده در جاده های کشور بر حسب استان مبدا زان تن ـ کیلومتر کاالیمی 8-4جدول 

 1395تا  1391 در سال کاال در بخش های درون و برون استانی شاخص های حمل و نقل 8-5جدول 

 1395تا  1391های اخص های حمل ونقل کاال در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در سالش 8-6جدول 

 1395در بخش های مختلف در سال شاخص های حمل ونقل کاال  8-7جدول 

 )هزار نفر( 1395تا  1390تعداد مسافر جابجا شده برون استانی توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده ای از سال  8-8جدول 

 

 ایحمل و نقل غیرجاده -9فصل 
 مقدمه

 یلیون بشکه معادل نفت خام()م 1395تا  1385کشور از سال  هوایی میزان مصرف انرژی بخش حمل و نقل 9-1جدول 

 1395تا  1385اطالعات پایه ای امکانات و زیرساخت حمل و نقل هوایی کشور از سال  9-2جدول 

 1395تا  1385جابجایی بار، مسافر و پست شرکتهای هواپیمایی از سال  9-3جدول 

 1395 تا 1385عملکرد شرکتهای هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی  از سال  9-4جدول 

 1395تا  1385عملکرد شرکتهای هواپیمایی ایرانی در پروازهای بین المللی  از سال  9-5جدول 

 1395تا  1385عملکرد شرکتهای هواپیمایی خارجی در پروازهای بین المللی  از سال  9-6جدول 

  1395تا  1385اطالعات پایه ای امکانات و زیرساخت حمل و نقل دریایی کشور از سال  9-7جدول 

 1395تا  1385عملکرد جابجایی بار و مسافر در بخش حمل و نقل دریایی از سال  9-8جدول 

 1395تا  1385عملکرد واردات و صادرات و ترانزیت در بنادر در بخش حمل و نقل دریایی کشور از سال  9-9جدول 

 1395تا  1385سال از ی کشور در بخش حمل و نقل دریایآمار تناژ بارگیری و تخلیه شده در بنادر  9-10جدول 

 1395تا  1385از سال  در بخش حمل و نقل دریایی کشورآمار ناوگان دریایی کشور  9-11جدول 



 1395تا  1385عملکرد باری و مسافری شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از سال  9-12جدول 

 )فروند(1395تا  1385از سال شرکتهای وابسته  کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران وتعداد کشتی های شرکت  9-13جدول  

 )فروند(1395تا 1385، سال در بخش حمل و نقل دریایی کشور  تعداد کشتیهای وارده )باالی هزار تن( به تفکیک بنادر 9-14جدول 

 1395تا  1385از سال  کشور در حمل و نقل ریلیاصلی  لکوموتیو میانگین تعداد 9-15جدول 

 1395تا  1385از سال  به تفکیک باری و مسافری کشور واگن و لکوموتیو در حمل و نقل ریلی تعداد میانگین 9-16جدول 

 1395تا  1385از سال  کشور در حمل و نقل ریلیتعداد واگن باری  9-17جدول 

 1395تا  1385خالصه آمار حمل و نقل ریلی کشور و سطح فعالیت در این بخش از سال  9-18جدول 

 1395تا  1385ر عملکرد ترانزیت حمل و نقل ریلی کشور از سال آما 9-19جدول 

 1395تا  1385وسیله حمل و نقل ریلی کشور و درآمد حاصل از آن از سال گروه بندی کاالهای حمل شده به 9-20جدول 

 1385تفکیک باری و مسافری از سال و میانگین مسافت طی شده در هر سفر در کشور به  مصرف سوخت در حمل و نقل ریلیبرآورد میزان  9-21جدول 

 1395تا 

 1395تا  1385خالصه آمار حمل و نقل ریلی درون شهری تهران ) مترو( از سال  9-22جدول 

 )میلیون بشکه معادل نفت خام(1395تا  1385مجموع معادل مصرف سوخت در بخش حمل و نقل لوله ای از سال  9-23جدول 

  

 اقتصاد حمل و نقل -10فصل 
 مقدمه

 (دالر در هر بشکه) 2016تا  2007میانگین قیمت یک بشکه نفت خام، از سال  10-1جدول 

 ()دالر در هر لیتر 2016تا  2007گاز در چند کشور انتخابی از سال قیمت نفت 10-2جدول 

 ()دالر در هر لیتر 2016تا  2007قیمت بنزین در چند کشور انتخابی از سال   10-3جدول 

 )لیتر روزانه(2016ف بنزین در کشور و برخی کشورها در سال مصرسرانه  10-4جدول 

 1395تا  1385نسبت قیمت فرآورده ها در داخل به فوب خلیج فارس در سالهای   10-5جدول 

 1395تا  1385فروش با قیمت های داخلی و منطقه ای و مابه التفاوت آنها)یارانه( برای فرآورده های نفتی در سالهای  10-6جدول 

 )ریال هر مترمکعب(1395تا  1385قیمت داخلی گاز طبیعی در سالهای  10-7دول ج

 (BTUمیلیون )دالر به ازای هر  2016تا  2007 از سال قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهان 10-8جدول 

 )دالر در هر بشکه( 1395تا  1385های نفتی و نفت خام از سال های منطقه ای فرآوردهقیمت  10-9جدول

 لیتر( -)ریال 1395تا  1385های نفتی در بازار خلیج فارس در سال متوسط قیمت منطقه ای  فرآورده 10-10ول جد

 )ریال/لیتر( 1395تا  1385قیمت اسمی بنزین، نفت گاز و گازطبیعی بخش حمل و نقل در کشور در سالهای  10-11جدول

 )میلیارد ریال( 1395تا  1385سال  ازخش حمل و نقل یارانه پرداخت شده به تفکیک فرآورده ها در ب 10 -12 جدول

 کیلومتر کاالی حمل شده در هر سفر باری در کل وسایل باری –متوسط تن 10-13جدول 

 متوسط مسافت طی شده در هر سفر باری در کل وسایل باری 10-14جدول 

 شاخص های عملکردی حمل و نقل کاال 10-15جدول 

 حمل و نقل کاال از دیدگته مالکیت وسیلهشاخص های عملکردی  10-16جدول 

 )نفر( تعداد رانندگان فعال وسایل نقلیه باری جاده ای برحسب گروههای سنی 10-17جدول

 تعداد رانندگان فعال وسایل نقلیه باری جاده ای برحسب میزان تحصیالت) نفر( 10-18جدول 

 ای برحسب گروههای سنی) نفر(تعداد رانندگان فعال وسایل نقلیه مسافری جاده  10 – 19جدول 

 تعداد رانندگان فعال وسایل نقلیه مسافری جاده ای برحسب میزان تحصیالت)نفر( 10-20جدول 

 تعداد شرکتها و موسسات فعال مسافری برحسب نحوه مالکیت 10-21جدول 

    تعداد شرکتها و موسسات فعال باری برحسب نحوه مالکیت 10-22جدول 

   کتها و موسسات فعال باری فعال بین المللیتعداد شر 10-23جدول 

 تعداد شرکتها و موسسات فعال مسافری فعال بین المللی 10-24جدول 

  1390سال از سال 7تغییرات قیمت پراید پس از  10-25جدول 

 )خودرو به ازای هزار نفر( سرانه مالکیت خودرو در کشورهای جهان 10-26جدول 

 2016و و مصرف سوخت ایران و ترکیه در سال مقایسه وضعیت خودر 10-27جدول 

 میزان اتالف وقت در ترافیک )دقیقه( 10-28جدول 



 )هزار ریال( 1395تا  1385متوسط هزینه سالیانه حمل و نقل خانوارهای شهری و روستایی از سال  10-29جدول 

 1395تا  1385از سال شهری کشور در حمل و نقل برون کیلومتر -کیلومتر و تن -سطح فعالیت و هزینه حمل به ازاء شاخص نفر 10-30جدول 

 

 انتشار گازهای گلخانه ای وآالینده ها- 11فصل 
 مقدمه

 1395تا  1385هزار تن )گیگاگرم( طی سالهای ها و گازهای گلخانه ای در بخش حمل و نقل )انتشار آالینده 11-1جدول 

  (2CO ن)میلیون ت 2016تا  2006درکشورهای مختلف از سال  انرژیانتشار دی اکسید کربن از مصرف میزان  11-2جدول 

  (بر نفر 2CO ن)ت 2016تا  2005انرژی در کشورهای مختلف از سال انتشار دی اکسید کربن از مصرف سرانه  11-3جدول 

 2016سال  ،از مصرف سوخت در دنیا 2COبیشترین تولیدکنندگان گاز  11-4جدول 

 2016سال  ،از مصرف سوخت در دنیا 2COگاز  سرانه انتشار رتبه بندی براساس  11-5جدول 

 (درصد) 1395تا  1385سهم بخش حمل و نقل در انتشار آالینده ها طی سال  11-6جدول 

 ) تن( 1395میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای ناشی از تولید و مصرف انرژی در بخش حمل و نقل کشور در سال  11-7جدول 

 ) درصد( 1395سهم بخش حمل و نقل در انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای در کشور در سال  11-8جدول 

 ) تن( 1395میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش انرژی کشور در سال  11-9جدول 

 ) درصد( 1395ای کشور در سال سهم سوختهای فسیلی در انتشار گازهای آالینده و گلخانه  11-10جدول 

 )تن( 1395سهم سوختهای فسیلی در انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای کشور در سال  11-11جدول 

 )تن( 1395تا  1387میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای در بخش حمل و نقل کشور از سال  11-12جدول

 )تن( 1395تا  1385لخانه ای در بخش حمل و نقل جاده ای و دریایی کشور از سال میزان انتشار گازهای آالینده و گ 11-13جدول 

 )تن( 1395تا  1385میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای در بخش حمل و نقل ریلی کشور از سال  11-14جدول 

 )تن( 1395تا  1385از سال  میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای در بخش حمل و نقل هوایی کشور 11-15جدول 

 در مقایسه با دی اکسید کربن )کیلوگرم گاز بر کیلوگرم دی اکسید کربن( های گرمایش جهانیپتانسیلتخمین عددی  11-16جدول 

 M1روابط خط معیار مصرف انتشار دی اکسید کربن بر حسب جرم خودرو برای خودروهای سواری تک دیفرانسیل گروه  11-17جدول 

، خودروهای  M2روابط خط معیار مصرف انتشار دی اکسید کربن بر حسب جرم خودرو برای خودروهای سواری تک دیفرانسیل گروه  11-18جدول 

 N2و  N1تجاری گروه 

 CO2(gr/km)رتبه انتشار و انتشار  جدول اطالعات خودروهای تولید ایران براساس عدد معیار، 11-19جدول 

 Mخودروهای سواری گروه  Euro 6تا  Euro 3رد حدود مجاز استاندا 11-20جدول 

 M1 (g/km)ها در وسایل نقلیه مسافری سبک بنزینی و دیزلی گروه میزان استاندارد آالینده 11-21جدول 

 N1 (g/km)ها در وسایل نقلیه باری سبک بنزینی و دیزلی گروه میزان استاندارد آالینده 11-22جدول 

 آالیندگی انواع وسایل نقلیه استاندارد حد مجاز 11-23جدول 

 ها در وسایل نقلیه بنزینی در جهانمیزان استاندارد آالینده 11-24جدول 

 ها در خودروهای دیزلی سنگین در جهانمیزان استاندارد آالینده 11-25جدول 

 ها )جاری کشور(برای موتور سیکلت  ECE-40-01استاندارد  11-26جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرست نمودارها

 
 فصل اول

 2016 تا 2007سال  (بشکه میلیارد) جهان، خام نفت ذخایر 1-1نمودار 

 2016 تا 2007سال تولید نفت جهان )میلیون بشکه در روز(  1-2نمودار 

 2016 تا 2007سال  (روز در بشکه هزار) 2016 تا 2007 جهان، خام نفت مصرف 1-3نمودار 

 2016شورهای عضو اوپک، سال نسبت صادرات به تولید نفت خام ک 1-4نمودار 

 )میلیون بشکه معادل نفت خام( 1395تا  1385تولید، صادرات و واردات نفت خام کشور، سال  1-5نمودار 

 )میلیون بشکه معادل نفت خام( 1395تا  1385تولید فرآورده های نفتی کشور، سال  1-6نمودار 

  )درصد( 1395ای نفتی  ایران در سالسهم صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده ه 1-7نمودار 

 )درصد( 1395تا  1385سهم بخش حمل و نقل در مصرف انرژی نهایی کشور، سال  1-8نمودار 

 

 فصل دوم
 ( یلیون بشکه معادل نفت خامم)  1395 سال در انرژی در بخش حمل و نقل کشورنهایی رف کل مص 2-1نمودار

 ( یلیون بشکه معادل نفت خامم)  1395تا  1385ش حمل و نقل کشور سال رف انواع حاملهای انرژی در بخمص 2-2نمودار

 1395 تا 1385کشور سال ل متوسط مصرف روزانه، سرانه مصرف و میزان مصرف هر خانوار در بخش حمل و نق 2-3نمودار 

 (خام نفت معادل بشکه یونمیل) 1395تا سال  1391ای کشور از سال  مصرف سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل جاده 2-4نمودار 

 (خام نفت معادل بشکه میلیون)برآورد مصرف ناوگان سواری، موتورسیکلت و وانت  2-5نمودار 

  1395تا  1385برآورد تعداد  ناوگان سواری، موتورسیکلت و وانت کشور طی سالهای  2-6نمودار 

 1395تا  1385از سال  هواییحمل و نقل سطح فعالیت در  2-7نمودار 

 1395تا  1385از سال  ریلیحمل و نقل سطح فعالیت در  2-8ودار نم

 1395تا  1385از سال  دریاییحمل و نقل سطح فعالیت در  2-9نمودار 
 

 فصل سوم
 )میلیون دستگاه( 2015سال روند تولید جهانی خودرو  3-1نمودار 

 )هزاردستگاه( 1395تا  1385کشور از سال روند تولید و ظرفیت خودرو سواری در  3-2نمودار 

 )دستگاه( 1395تا  1385تعداد انواع  وسایل نقلیه سنگین شماره گذاری شده از سال  3-3نمودار 

 )دستگاه( 1395تا  1385تعداد انواع  وسایل نقلیه سبک شماره گذاری شده از سال  3-4نمودار 

 )دستگاه( 1395تا  1385تعداد انواع  موتورسیکلت شماره گذاری شده از سال  3-5نمودار 

 )دستگاه( 1395تا  1385ی سواری کشور از سال اسقاط خودروها برآورد تعداد 3-6نمودار 

 )دستگاه( 1395تا  1385ی سنگین کشور از سال اسقاط خودروها برآورد تعداد 3-7نمودار 

 داد()تع 1395تا  1385کشور از سال مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین فعال در  3-8نمودار 

 

 فصل چهارم
  1395تا  1391نمودار تعداد تولید خودروهای سواری)دستگاه( از سال  4-1نمودار 

  1395تا  1391از سال  نمودار تعداد واردات خودروهای سواری)دستگاه( 4-2نمودار 

 1395تا  1391نمودار تعداد تولید خودروهای وانت )دستگاه( از سال  4-3نمودار 

  1395تا  1391تعداد واردات خودروهای وانت )دستگاه( از سال نمودار  4-4نمودار 

 )دستگاه( 1395نمودار تولید داخلی خودروهای سواری به تفکیک شرکتها در سال  4-5نمودار 

 )دستگاه(  1395نمودار تولید انواع خودروهای وانت شرکتهای داخلی در سال  4-6نمودار 

  )دستگاه( 1395ی ون شرکتها در سال نمودار تولید انواع خودروها 4-7نمودار 

 )دستگاه( 1394تا  1385نمودار تعداد موتورسیکلتهای شماره گذاری شده )دستگاه( سال  4-8نمودار 



)میلیون بشکه معادل نفت  1395تا  1391نمودار مصرف فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل خودروهای سبک، موتورسیکلت از سال  4-9نمودار 

  خام(

  ECE 15سیکل رانندگی  4-10ودار نم

 EUDCسیکل رانندگی  4-11نمودار 

 EUDCLسیکل رانندگی  4-12نمودار 

 HYZEMسیکل رانندگی  4-13نمودار 

 FTP 72سیکل رانندگی  4-14نمودار 

 FTP 75سیکل رانندگی  4-15نمودار 

 HWFETسیکل رانندگی  4-16نمودار 

 IM 240سیکل رانندگی  4-17نمودار 

   LA 92سیکل رانندگی  4-18ر نمودا

 NYCCسیکل رانندگی  4-19نمودار 

   US 06 SFTPسیکل رانندگی  4-20نمودار 

 10مد سیکل رانندگی  4-21نمودار 

 10 – 15مد سیکل رانندگی  4-22نمودار 

 های رانندگی در کشورهای مختلفسیکل 4-23نمودار 

 ECER 15+EUDCهای رانندگی سیکل 4-24نمودار 

 

 پنجمفصل 
 1395تا  1385از سال نمودار تولید انواع خودروهای سنگین در کشور  5-1نمودار 

 1395تا  1385از سال نمودار واردات انواع خودروهای سنگین در کشور  5-2نمودار 

 1395تا  1385نمودار خودروهای سنگین شماره گذاری شده از سال  5-3نمودار 

 1395تا  1385قاط شده از سال نمودار خودروهای سنگین اس 5-4نمودار 

 1395تولید مینی بوس و میدل باس توسط شرکتهای داخلی )دستگاه( در سال  5-5نمودار 

 1395تولید اتوبوس توسط شرکتهای داخلی )دستگاه( در سال  5-6نمودار 

 1395تولید اتوبوس توسط شرکتهای داخلی )دستگاه( در سال  5-7نمودار 

 1395سال سایل نقلیه عمومی مسافری جاده ای درمسافر جابجاشده درون و برون استانی توسط و تعداد تردد وتعداد سفر و  5-8نمودار 

 

 فصل ششم
 2010-2050میزان تقاضای سوخت زیستی در جهان  6-1نمودار 

 روند تجاری شدن سوخت های زیستی 6-2نمودار 

 

 فصل هفتم
 1395شهری و مصدومات وسایل نقلیه کشور در سال ل تلفات در تصادفات درون شهری، برون ک  7-1نمودار

 1395شهری به تفکیک استانها به گزارش سازمان پزشکی قانونی در سال تعداد تلفات در تصادفات درون 7-2نمودار 

 1395شهری کشور به گزارش سازمان پزشکی قانونی در سال تعداد تلفات در تصادفات برون 7-3نمودار

 1395الی  1385هزار نفر جمعیت طی سالهای  100تصادفات کشور به نسبت تلفات  7-4نمودار

 

 فصل هشتم
 )میلیون نفر( 1395تا  1390تعداد مسافر جابجا شده برون استانی توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده ای از سال  8-1نمودار 

 )هزار مورد( 1395تا  1390فری جاده ای از سال تعداد سفر برون استانی توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسا 8-2نمودار 

 )هزار نفر( 1395تا  1390تعداد مسافر جابجا شده درون استانی توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده ای از سال  8-3نمودار 

 )هزار مورد( 1395تا  1390تعداد سفر درون استانی توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده ای از سال  8-4نمودار 



 روند کاهشی مسافر جابجا شده در جاده های کشور توسط ناوگان عمومی مسافری 8-5نمودار 

 مقایسه سهم )وسایل نقلیه شخصی+سواری کرایه( در جابجایی سفرهای روزانه درون شهری برخی شهرهای دنیا و شهر تهران 8-6نمودار 
 95ه مالکیت تا پایان سال سهم وسایل باری عمومی بر حسب نحو 8-7نمودار 

 95سهم وسایل مسافری عمومی بر حسب نحوه مالکیت تا پایان سال  8-8نمودار 

 (1395سال ) در سطح کشور تا پایان سال  15باالی  تعداد ناوگان مسافری فعال فرسوده 8-9نمودار 

 1395تا  1391تعداد ناوگان باری و مسافری بخش جاده ای از سال  8-10نمودار 

 

 صل نهمف
  1395تا  1385هوایی کشور از سال  میزان مصرف انرژی بخش حمل و نقل 9-1نمودار 

  1395تا  1385کشور از سال  تعداد فرودگاههای 9-2نمودار 

 1395تا  1385خروجی( در پروازهای داخلی و بین المللی طی سالهای -تعداد مسافر جابجا شده )ورودی 9-3نمودار 

  1385-1395جابجا شده در پروازهای داخلی و بین المللی طی سالهای  تناژ بار 9-4نمودار 

    1395تا  1385از سال  تعداد کل بنادر شمالی و جنوبی در بخش حمل و نقل دریایی کشور 9-5نمودار 

 )هزار تن( 1395تا  1385آمار تناژ تخلیه شده در بنادر کشور از سال  9-6نمودار 

 1395تا  1385یری شده در بنادر کشور از سال آمار تناژ  بارگ 9-7نمودار 

 1395 – 1385تعداد کشتی های شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای وابسته طی سالهای  9-8نمودار 

 )دستگاه( 1395تا  1385میانگین تعداد لکوموتیو اصلی در حمل و نقل ریلی کشور از سال  9-9نمودار 

 1395تا سال ی لکوموتیوهای در گردش سن طبقه بندی 9-10نمودار 

 )هزار دستگاه( 1395تا 1385طی سالهای شده  تعداد واگن بارگیری 9-11نمودار 

 1395تا  1385طی سالهای  )میلیون تن( تناژ بار بارگیری شده 9-12نمودار 

 1395تا  1385کیلومتر( طی سالهای -)میلیارد تن  تن کیلومتر 9-13نمودار 

 1395تا  1385اد مسافر جابجا شده )میلیون نفر( طی سالهای تعد 9-14نمودار 

 1395تفکیک نوع در حمل و نقل ریلی کشور در سال  سهم تناژ بار کاالهای حمل شده به 9-15نمودار 

 1395تا  1385متوسط سیر مسافر )کیلومتر( طی سالهای  9-16نمودار 

 1395تا  1385های )کیلومتر( طی سال متوسط سیر بار ترانزیت 9-17نمودار 

 )میلیون لیتر( 1395تا  1385مصرف سوخت گازوئیل توسط لکوموتیوها طی سالهای  9-18نمودار 

 )میلیون کیلومتر( 1395تا  1385طی سالهای  پیموده شده توسط قطارها مسافت 9-19نمودار 

 )درصد( 1395سهم واگن باری راه آهن و بخش خصوصی در پایان سال  9-20نمودار 

 )درصد( 1395سهم لکوموتیوهای راه آهن و بخش خصوصی در پایان سال  9-21ار نمود

 )میلیون بشکه معادل نفت خام( 1395سهم لکوموتیوهای راه آهن و بخش خصوصی در پایان سال  9-22نمودار 

 

 فصل دهم
 )دالر در هر لیتر(2016 تا 2007قیمت بنزین در چند کشور انتخابی از سال  10-1نمودار

 )دالر در هر لیتر(2016 تا 2007گاز در چند کشور انتخابی از سال قیمت نفت 10-2نمودا

 2016سرانه مصرف بنزین در ایران و برخی کشورهای جهان در سال  10-3نمودار

 1396تا  1387مقایسه مصرف و قیمت بنزین در کشور طی سالهای  10-4نمودار

 شورهای جهان )لیتر در روز(مصرف بنزین در ایران و سایر ک نهسرا 10-5نمودار

 2015تا  2000مقایسه قیمت خرید پراید طی سالهای  10-6نمودار 

 2016مقایسه قدرت خرید خودروهای لوکس، متوسط و اکونومی در ایران و آلمان در سال  10-7نمودار 

 تعرقه واردات خودرو در ایران و کشورهای دیگر  10-8نمودار 

 ایران GDPنمودار سرانه  10-9نمودار 

 در ایران و کشورهای دیگر GDPمقایسه قیمت سوخت براساس  10-10نمودار 

 سهم انواع وسایل نقلیه در سفرهای روزانه برخی شهرهای دنیا 10-11نمودار 

 )درصد( مقایسه سهم وسایل نقلیه و شخصی در سفرهای روزانه برخی شهرهای دنیا و تهران 10-12نمودار 



 1395تا  1385از سال  نه خالص و ناخالص ساالنه خانوارهای شهری و روستایی در بخش حمل و نقلمتوسط هزی 10-13نمودار 

 

 فصل یازدهم
 (2CO ن)میلیون ت2016تا  2006در دنیا از سال  انرژیمیزان انتشار دی اکسید کربن از مصرف  11-1نمودار

 (بر نفر 2CO ن)ت8200تا  8199سال در دنیا از  انرژیانتشار دی اکسید کربن از مصرف  سرانه 11-2نمودار

 )درصد((2016تا  2008)طی سالهای  CO2سهم کشورها در آالیندگی  11-3نمودار 

 (l/100km)روندتغییرات مصرف سوخت)بنزین( خودروهای تولیدی کشور 11-4نمودار

 (g/kmمنتشره از کل خودروهای تولیدی کشور) 2COروند تغییرات میانگین  11-5نمودار

 (g/km) خروجی اگزوز خودروهای بنزینی و دوگانه سوز تولیدی کشور COمقایسه میانگین 11-6نمودار

 (g/kmخروجی اگزوز خودروهای بنزینی و دوگانه سوز تولیدی کشور ) XHC+NOمقایسه میانگین 11-7نمودار 



 
 

 1ـ  1 

 1فصل 

  نفت و گاز

 

 خالصه آمار
 9.30   (درصد) 2016سال  سهم ایران در ذخایر نفت جهان در :1-1جدول 
 5 )درصد(   2016سال  ایران در تولید نفت خام جهان درسهم  :1-2جدول 
 1.9 )درصد(   2016سال  ایران در مصرف نفت خام جهان درسهم  :1-3جدول 
 6739.14 )میلیون بشکه معادل نفت خام(   1395سال  فرآورده های نفتی کشور در سهم ایران در تولید :1-4جدول 
 24.28   (خام نفت معادل بشکه میلیون) 1395در سال واردات بنزین  :1-10جدول 
 440.57 )میلیون بشکه معادل نفت خام(   1395سال  کشور در فرآورده های نفتیمصرف  :1-11جدول 
 272.61 )میلیون بشکه معادل نفت خام(   1395سال بخش حمل و نقل در  کشور در ده های نفتیفرآورمصرف  :1-12جدول 
 18 )میلیون بشکه معادل نفت خام(   2016سهم ایران در ذخایر گاز طبیعی جهان در سال  :1-14جدول 
 5.70 ام(  )میلیون بشکه معادل نفت خ 2016سهم ایران از تولید گاز طبیعی جهان در سال  :1-15جدول 
 5.70 )میلیون بشکه معادل نفت خام(   2016سهم ایران از مصرف گاز طبیعی جهان در سال  :1-16جدول 
 24.28 )میلیون بشکه معادل نفت خام(  میزان واردات بنزین کشور  :1-18جدول 
 1358 )میلیون بشکه معادل نفت خام(   1395مصرف انرژی نهایی کشور در سال  :1-19جدول 
 23.7 )درصد( 1395سهم بخش حمل و نقل در مصرف انرژی نهایی کشور در سال  :1-20جدول 
 1.74 رشد مصرف بنزین بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه نسبت به سال گذشته )درصد( :1-21جدول 

 

 1-1جدول 



 
 

 2ـ  1 

 (بشکه میلیارد) 2016 تا 2007 جهان، خام نفت ذخایر

 ایران سال
سهم ایران 

 )درصد(

لید تو

 اپک

سهم اپک 

 )درصد(
 غیر اپک

 غیر سهم

 )درصد( اوپک
 خاورمیانه

سهم خاورمیانه 

 جهان )درصد(

2007 20/138  96/10  10/957  90/57  70/174  85/13  00/755  87/59  00/1261  

2008 60/137  33/10 80/1028  21/77  60/180  55/13  70/753  57/56  40/1332  

2009 00/137  95/9 80/1068  63/77  60/821  26/13  60/752  67/54  60/1376  

2010 20/151  32/9 30/1167  20/77  40/329  31/20  60/765  01/49  10/1622  

2011 20/151  10/9 30/1196  40/72  40/329  90/19  00/795  10/48  60/1652  

2012 00/157  40/9 00/1211  60/72  00/331  80/19  70/807  40/48  90/1668  

2013 80/157  30/9 20/1214  90/71  90/341  30/20  50/808  90/47  90/1687  

2014 80/157  30/9 50/1216  60/71  70/341  10/20  70/810  70/47  10/1700  

2015 80/157  30/9 60/1211  40/71  00/486  60/28  50/803  30/47  60/1697  

2016 40/158  30/9 50/1220  50/71  20/486  50/28  50/813  70/47  70/1706  

 BP Statistical Review of World Energyمنبع: 
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 1-1 نمودار

 
 

 

 

 1-2جدول  



 
 

 4ـ  1 

 )میلیون بشکه در روز(تولید نفت جهان  

 ایران سال
سهم ایران 

 )درصد(
 تولید اپک

سهم اپک 

 )درصد(
 غیر اپک

 اوپک غیر سهم

 )درصد(
 خاورمیانه

سهم خاورمیانه 

 جهان )درصد(

2007 4303 5.26 35067.00 42/91 33925.00 41.51 25219.00 30.86 81729.00 

2008 4396 5.34 36203.00 43/97 33355.00 40.51 26320.00 31.97 82335.00 

2009 4249 5.26 33897.00 41/99 33661.00 41.69 24633.00 30.51 80732.00 

2010 4338 5.26 34753.00 42/14 34280.00 41.56 25314.00 30.69 82480.00 

2011 4321 5.20 35830.00 42/40 34258.00 41.00 27690.00 32.60 83576.00 

2012 3680 4.20 37405.00 3.90 35088.00 40.50 28270.00 32.50 86152.00 

2013 3558 4.00 36829.00 42.10 36062.00 41.40 28358.00 32.20 86808.00 

2014 3614 4.00 36593.00 41.00 38278.00 43.00 28555.00 31.70 88673.00 

2015 3920 4.20 38226.00 41.40 53445.00 58.60 30098.00 32.40 91670.00 

2016 4600 5.00 39358.00 42.70 52792.00 57.30 31789.00 34.50 92150.00 

 BP Statistical Review of World Energyمنبع: 

 

 

 1-2 نمودار
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 1-3جدول 

 (روز در بشکه هزار) 2016 تا 2007 جهان، خام نفت مصرف
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 BP Statistical Review of World Energy: مأخذ

 

 

 

 1-3 نمودار

 جهان % OECDسهم کشورهای غیر  OECDکشورهای غیر  % OECDسهم کشورهای  OECDکشورهای  سهم ایران % ایران سال

2007 1843 2.14 49632.00 57.50 36689.00 50/42 86321.00 

2008 1906 2.22 48023.00 55.99 37745.00 01/44 85768.00 

2009 1923 2.27 46009.00 54.36 39623.00 64/45 84631.00 

2010 1887 2.16 46523.00 53.21 40917.00 79/46 87439.00 

2011 1824 2.10 45924.00 51.50 42111.00 50/48 88034.00 

2012 1971 2.20 45587.00 50.20 44187.00 80/49 89774.00 

2013 2002 2.20 45558.00 49.20 45773.00 80/50 91331.00 

2014 2024 2.20 45057.00 48.30 47029.00 70/51 92086.00 

2015 1947 2.10 45643.00 47.50 49365.00 50/52 95008.00 

2016 1845 1.90 46217.00 47.90 50341.00 10/52 96558.00 
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  1-4جدول 

 2016 سال برتر، کشور ده مصرف و تولید نفت، ذخایر 

 روسیه عراق ایران کانادا عربستان ونزوئال کشور



 
 

 8ـ  1 

 ذخایر

 )میلیارد بشکه(
80/301  266.20 170.60 157.20 148.80 106.20 

 عراق کانادا ایران هروسی آمریکا عربستان کشور

 تولید

)هزار بشکه در 

 روز(

00/12402  12366.00 11269.00 4602.00 4470.00 4423.00 

 روسیه عربستان ژاپن هندوستان چین آمریکا کشور

 مصرف

)هزار بشکه در 

 روز(

00/19631  12381.00 4489.00 4037.00 3906.00 3206.00 
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 1-5جدول 

 2016ذخایر، تولید و صادرات نفت خام و سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اوپک، سال 

 کشور

 سرانه تولید

 ناخالص داخلی

 )دالر بر نفر(

 ذخایر نفت خام

 )میلیون بشکه(

 تولید نفت خام

 )میلیون بشکه(

 صادرات نفت خام

 )میلیون بشکه(

 54.3 1721.6 9,523 3,486 آنگوال

 31.4 549.0 8,273 5,583 اکوادور

 541.1 1146.3 12,200 3,949 الجزایر

 630.0 3088.3 97,800 37,678 امارات متحده عربی

 897.9 3651.3 157,200 5,120 ایران

 36.8 4647.8 148,766 4,389 عراق

 1502.6 10460.2 266,208 19,902 عربستان سعودی

 568.1 651.5 25,244 61,258 قطر

 707.4 2954.3 101,500 25,067 کویت

 34.3 390.2 48,363 5,193 لیبی

 568.1 1427.3 37,453 2,262 نیجریه

 262.5 2372.5 302,250 9,257 ونزوئال

 5290.1 33280.5 1,216,780 6,280 جمع اوپک

 BP Statistical Review of World Energyمنبع: 
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 1 -6جدول 

 (هزار بشکه در روز) 2016تا  2007شورهای عضو اوپک، سال فت خام کصادرات ن

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 کشور / سال

 1,724.4 1,747.6 1,638.9 1,701.6 1,693.2 1,543.0 1,683.0 1,770.0 1,044.0 1,158.0 آنگوال

 446.1 448.5 430.2 407.9 385.1 334.0 340.0 329.0 348.0 342.0 اکوادور

 1,209.6 1,247.6 1,205.5 1,196.9 1,257.7 698.0 709.0 747.0 841.0 1,253.0 الجزایر

 3,037.8 2,856.2 2,752.6 2,981.6 2,721.0 2,330.0 2,103.0 1,953.0 2,334.0 2,343.0 امارات متحده عربی

 2,819.7 1,595.5 1,579.1 1,609.4 2,558.0 2,537.0 2,583.0 2,406.0 2,574.0 2,639.0 ایران

 3,840.3 3,018.6 2,524.8 2,401.9 4,425.55 2,166.0 1,890.0 1,906.0 1,855.0 1,643.0 عراق

 8,969.9 8,318.1 8,141.3 8,364.7 8,418.9 7,218.0 6,644.0 6,268.0 7,322.0 6,962.0 عربستان سعودی

 1,071.5 1,011.7 1,117.5 1,109.7 1,054.1 588.0 586.0 647.0 703.0 615.0 قطر

 2,835.6 2,703.2 2,745.9 2,865.8 2,874.2 1,816.0 1,430.0 1,348.0 1,739.0 1,613.0 کویت

 289.0 294.5 357.0 672.4 1,015.1 300.0 1,118.0 1,170.0 1,403.0 1,378.0 لیبی

 1,755.9 2,132.0 2,169.4 2,216.1 2,389.4 2,377.0 2,464.0 2,160.0 2,098.0 2,144.0 نیجریه

 2,097.5 2,292.0 2,277.2 2,241.2 2,399.2 1,553.0 1,562.0 1,608.0 1,770.0 2,116.0 ونزوئال

 30,304.0 27,877.6 27,152.3 27,980.7 29,420.0 23,457.4 23,112.1 22,312.7 24,031.7 24,205.1 جمع اوپک

 BP Statistical Review of World Energyمنبع: 
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 1 -7جدول 

 2016نسبت صادرات به تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک، سال 

 کشور

 سرانه تولید

 ناخالص داخلی

 )دالر بر نفر(

 تولید نفت خام

 )میلیون بشکه(

 صادرات نفت خام

 )میلیون بشکه(

03/0 آنگوال  1721.6 54.3 

06/0 اکوادور  549.0 31.4 

 541.1 1146.3 0.47 الجزایر

 630.0 3088.3 0.20 حده عربیامارات مت

 897.9 3651.3 0.25 ایران

 36.8 4647.8 0.01 عراق

14/0 عربستان سعودی  10460.2 1502.6 

87/0 قطر  651.5 568.1 

24/0 کویت  2954.3 707.4 

09/0 لیبی  390.2 34.3 

40/0 نیجریه  1427.3 568.1 

11/0 ونزوئال  2372.5 262.5 

 BP Statistical Review of World Energyمنبع: 
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 1-4 نمودار
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 1 -8جدول 

 )میلیون بشکه معادل نفت خام( 1395تا  1385تولید، صادرات و واردات نفت خام کشور، سال  

 سال
 صادرات خالص نفت خام  تولید نفت خام

 صادرات نفت خام

 به ازای سوآپ 

 سهم صادرات از تولید

 )درصد( 
 واردات نفت خام 

1385 77/1480  881.6 46.58 59.5 131.4 

1386 82/1497  908.65 38.33 60.6 105.17 

1387 05/1470  862.73 29.61 58.6 74.44 

1388 51/1433  799.96 32.22 55.8 89.8 

1389 99/1438  819.97 8.17 56.9 13.26 

1390 83/1424  810.47 1.27 56.8 3.44 

1391 56/1040  413.48 4.06 39.7 1.03 

1392 47/1029  372.77 0 36.2 0 

1393 84/1022  391 0 38.2 0 

1394 7/1020  412 0 40.3 0 

1395 37/1370  765 0 55.8 0 

 1395هیدروکربوری  ترازنامهمنبع: 
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 1-5 نمودار

 
 

 
 
 

 



 
 

 15ـ  1 

 1 -9جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1395تا  1385تولید فرآورده های نفتی کشور، سال 

 گاز مایع نفت کوره نفت سفید هوایی سوخت نفت گاز بنزین پایه سال
 نفتا، پالتفرمیت، نفت

 2، گازها  1سفید صنعتی 

 ایسایرفرآورده ه

 غیر انرژی زا
 جمع

1385 87.22 181.41 7.82 45.17 37/196  11.94 14.66 42.79 587.38 

1386 87.46 183.83 7.44 46.53 17/188  11.20 15.25 43.97 583.85 

1387 86.56 193.04 7.67 45.94 31/199  11.37 15.62 35.91 595.42 

1388 86.65 199.96 9.11 39.75 10/196  12.13 15.38 50.41 609.49 

1389 87.78 205.03 9.66 32.48 87/196  12.69 14.90 45.14 604.55 

1390 92.41 213.42 8.42 32.01 40/198  13.42 15.71 47.14 620.93 

1391 100.27 211.56 4.61 31.99 93/205  13.22 15.34 47.95 630.87 

1392 114.14 220.21 8.8 26.87 81/199  14.28 16.50 52.09 652.70 

1393 121.96 216.44 9.3 22.51 23/175  14.70 24.69 46.28 631.11 

1394 120.47 201.61 10.25 23.23 86/165  15.97 25.11 52.99 615.49 

1395 118.94 202.27 11.07 17.75 28/163  15.75 21.26 57.03 6739.14 

 1395هیدروکربوری منبع: ترازنامه
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 1-6 نمودار

 
 

 

 

 



 
 

 17ـ  1 

 1 -10جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1395تا  1385واردات و صادرات فرآورده های نفتی کشور، سال 

 سال

 واردات

  

 صادرات

 بنزین
بنزین 

 هواپیما
 نفت گاز

گاز مایع 

2 
 گاز مایع

 نفت

 سفید
 نفت کوره نفت گاز

سوخت 

 جت
 انفت

 بنزین

 موتور

 برش سنگین نفتی از

 پتروشیمی

1385 55.18 0 11.47 5.68   0.00 45/0  0.00 18/99  0.00 0.36 0.00 0.00 

1386 38.22 0.02 15.68 4.75   0.00 30/0  50/0  13/72  0.0003 1.07 0.00 0.00 

1387 41.47 0 17.31 7.95   0.00 08/1  90/1  47/64  0.00 0.00 0.00 0.00 

1388 2.54 0 11.23 5.36   0.00 14/0  64/5  98/57  0.00 5.72 0.00 0.00 

1389 31.02 0 2.43 5.07   05/0  0.00 04/1  33/75  0.05 6.48 0.00 0.00 

1390 9.91 0 0 3.05   06/0  93/0  54/4  11/77  0.00 5.82 0.141 0.294 

1391 3.05 0 0.27 2.9   0.00 0.00 96/3  10/43  0.00 2.59 0.00 0.00 

1392 7.36 0 1.51 0.97   03/0  0.00 60/1  42/63  0.00 2.73 0.00 0.00 

1393 9.17 0 1.89 0.28   13/0  0.00 06/0  59/47  0.00 3.34 0.00 0.00 

1394 20.02 0 0 0   87/0  10/0  43/12  05/71  0.00 2.87 0.00 0.00 

1395 24.28 0 0 0   87/0  03/0  94/24  24/118  0.00 4.94 0.00 0.00 

 1395هیدروکربوری منبع: ترازنامه
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 1 -11جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1395تا  1385مصرف فرآورده های نفتی کشور، سال  

 نفت گاز بنزین موتور سال
 سوخت

 هوایی
 گاز مایع نفت کوره نفت سفید

 نفتا، پالتفرمیت، نفت

،  1سفید صنعتی 

 2گازها 

 جمع

1385 147.71 194.16 7.46 42.29 41/114  16.11 15.39 537.53 

1386 129.34 200.46 7.57 43.91 44/124  15.45 16.09 537.26 

1387 134.68 210.45 7.65 40.76 86/137  16.92 16.32 564.64 

1388 129.86 210.07 8.8 38.34 00/141  18.00 16.03 562.10 

1389 122.96 215.06 9.06 29.74 30/121  18.11 15.69 531.92 

1390 120.17 219.23 8.46 29.01 75/126  16.70 16.53 536.85 

1391 127.63 220.33 8.39 26.4 98/146  16.37 15.68 561.78 

1392 137.28 238.57 8.66 25.57 89/152  15.34 16.89 595.20 

1393 139.58 227.22 9.39 21.31 47/123  15.27 25.09 561.33 

1394 142.5 186.08 9.15 19.53 47/98  15.14 17.42 488.29 

1395 149.83 187.07 10.33 18.02 24/42  16.13 16.95 440.57 

 1395هیدروکربوری منبع: ترازنامه
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 1 -12جدول 

 (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1395تا  1385مصرف فرآورده های نفتی کشور به تفکیک بخش سال 

 خانگی حمل و نقل سال
تجاری، خدماتی 

 میو عمو
 جمع خوراک پتروشیمی کشاورزی صنعتی نیروگاه

1385 263.55 55.61 28.06 82.33 62.26 25.93 15.93 533.67 

1386 252.73 56.34 28.61 79.43 66.46 25.94 16.09 525.60 

1387 266.52 53.2 28.25 88.18 74.53 27.78 16.32 554.78 

1388 254.6 52.73 22.02 97.94 64.92 28.05 16.02 536.28 

1389 253.37 42.71 20.6 95.55 58.14 27.77 15.69 513.83 

1390 255.63 40.75 13.13 131.65 38.23 24.22 16.53 520.14 

1391 260.75 37.95 13.52 155.22 40.77 24.02 15.68 547.91 

1392 272.52 36.34 12.73 174.95 36.00 23.25 16.89 572.68 

1393 302.44 33.12 10.73 133.18 36.06 20.83 25.09 561.45 

1394 292.53 31.25 9.84 87.8 25.51 19.60 17.42 483.95 

1395 272.61 31.84 8.34 60.66 26.43 19.76 16.95 436.59 

 1395هیدروکربوری منبع: ترازنامه
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 1 -13جدول 

 1395تا  1385سال شور های نفتی به تفکیک وسایل حمل و نقل در کاطالعات مربوط به حمل فرآورده

 (ن تن کیلومترمیلیو)

 شناور استیجاری کوچک کشتی استیجاری گازکش جاده پیما خط لوله آهنمخزندار راه پیماکش جادهنفت سال

1385 8854 2547 25194 141 2389 27 

1386 7772 2209 25138 168 1905 61 

1387 8195 2282 27492 73 3742 18 

1388 8552 1914 27721 40 2670 29 

1389 7877 1482 24011 52 3485 19 

1390 8112 1834 21854 85 2870 20 

1391 8874 2232 23773 10 3691 36 

1392 7706 2557 24496 11 3549 35 

1393 9499 2082 22475 66 3021 39 

1394 10677 2069 21359 77 2210 37 

1395 11877 2505 22145 70 1380 48 

 1395هیدروکربوری رازنامهمنبع: ت
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 1 -14جدول 

 (مترمکعب تریلیون) 2016تا  2007 جهان، طبیعی گاز ذخایر

 % ایران سهم ایران سال
 کشورهای

OECD  

 کشورهای سهم

OECD % 

 غیر کشورهای

OECD  

 کشورهای سهم

 % OECD غیر
 خاورمیانه

 سهم

 خاورمیانه
 جهان

2007 28.13 15.90 16.56 9.40 160.49 90.60 74.17 41.90 177.05 

2008 29.61 16.00 16.44 8.90 168.84 91.10 75.82 40.90 185.28 

2009 29.60 15.90 17.00 9.10 169.60 90.90 75.70 40.60 186.60 

2010 33.10 16.90 18.10 9.20 178.00 90.80 79.40 40.50 196.10 

2011 33.10 15.90 18.70 9.00 189.70 91.00 80.00 38.40 208.40 

2012 33.60 18.00 18.60 10.00 168.60 90.00 80.50 43.00 187.30 

2013 33.80 18.20 19.20 10.30 166.50 89.70 80.30 43.20 185.70 

2014 34.00 18.20 19.50 10.40 167.60 89.60 79.80 42.70 187.10 

2015 34.00 18.20 19.60 10.50 167.30 89.50 80.00 42.80 186.90 

2016 35.50 18.00 17.80 9.50 168.50 95.50 79.40 42.50 186.60 
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 1 -15جدول 

 )تریلیون مترمکعب( 2016تا  2007تولید گاز طبیعی جهان،  

 ایران سال
سهم ایران 

% 

کشورهای 
OECD  

سهم کشورهای 

OECD % 

کشورهای غیر 
OECD  

های سهم کشور

 % OECDغیر 
 خاورمیانه

سهم 

 خاورمیانه
 جهان

2007 111.90 3.81 1100.90 37.45 1833.40 62.55 357.80 12.17 2939.30 

2008 116.30 3.82 1130.90 37.11 1916.40 62.89 248.30 12.61 3047.20 

2009 131.20 4.44 1121.90 37.95 1834.00 62.05 407.00 13.77 2955.90 

2010 0146.2  4.60 1148.20 36.13 2030.00 63.87 472.30 14.86 3178.20 

2011 151.50 4.63 1168.10 35.65 2108.10 64.35 526.10 16.06 3276.20 

2012 160.50 4.80 1211.50 36.10 2152.50 63.90 548.40 16.30 3363.90 

2013 166.60 4.90 1200.00 35.80 2169.80 64.20 568.20 16.80 3369.90 

2014 172.50 5.00 1248.20 36.30 2212.40 63.70 601.00 17.30 3460.60 

2015 192.50 5.40 1293.20 36.80 2245.50 63.20 617.90 17.40 3568.60 

2016 202.40 5.70 1281.60 36.10 2270.00 63.90 637.80 18.00 3551.60 

 BP Statistical Review of World Energyمنبع: 
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 1 -16جدول 

 )تریلیون مترمکعب( 2016تا  2007مصرف گاز طبیعی جهان،  

  OECDکشورهای  سهم ایران % ایران سال
سهم کشورهای 

OECD % 
  OECDکشورهای غیر 

سهم کشورهای غیر 

OECD % 
 جهان

2007 
113.00 3.86 1477.30 50.41 1453.10 49.59 293.04 

2008 
119.30 3.97 1499.20 49.89 1505.90 115.  3005.10 

2009 
131.40 4.48 1451.40 49.53 1479.20 5.47 2930.60 

2010 
144.60 4.59 1536.20 48.72 1616.90 51.28 3153.10 

2011 
153.30 4.76 1534.60 47.62 1688.40 52.29 3222.90 

2012 
456.10 4.70 1588.30 48.00 1726.10 52.00 3314.40 

2013 
162.20 4.80 1596.50 047.8  1751.10 52.20 3347.60 

2014 
170.20 5.00 1578.60 46.70 1814.30 53.30 3393.00 

2015 
191.20 5.50 1606.10 46.50 1862.60 53.50 3468.60 

2016 
200.80 5.70 1644.10 46.40 1898.60 53.60 3542.90 

 BP Statistical Review of World Energyمنبع: 

 

 

 

 



 
 

 24ـ  1 

 

 1 -17جدول 

  2016 سال برتر، کشور ده مصرف و تولید ،گاز ذخایر

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

 ذخایر

 (مترمکعب تریلیون)
1187.30 1162.50 885.10 618.10 300.00 290.80 215.10 196.40 182.00 159.10 6614.10 

 جهان استرالیا الجزایر عربستان نروژ چین اناداک قطر ایران روسیه آمریکا کشور

 تولید

 (مترمکعب تریلیون)
749.20 579.40 202.40 181.20 152.00 138.40 116.60 109.40 91.30 91.20 3551.60 

 جهان امارات آلمان مکزیک کانادا عربستان ژاپن ایران چین روسیه آمریکا کشور

 مصرف

 (مترمکعب تریلیون)
778.50 390.90 210.30 200.80 111.20 109.40 99.90 89.50 80.50 76.60 3542.90 

 BP Statistical Review of World Energyمنبع: 

 

 

 



 
 

 25ـ  1 

 1 -18جدول 

 )میلیون بشکه معادل نفت خام در سال( 1395تا  1385واردات و صادرات فرآورده های نفتی در دوره  

 صادرات نفت گاز واردات نفت گاز بنزین واردات صادرات گاز طبیعی واردات گاز طبیعی  سال

1385 
39.59 35.28 55.18 11.47 0.00 

1386 
38.07 34.63 38.22 15.68 0.50 

1387 
43.53 27.09 41.47 17.31 1.90 

1388 
35.65 41.80 42.13 11.23 5.64 

1389 
55.40 52.30 31.02 2.43 1.04 

1390 
72.76 58.37 9.91 0.00 4.54 

1391 
28.75 57.36 3.05 0.27 3.96 

1392 
33.10 57.18 7.36 1.51 1.60 

1393 
47.22 59.72 9.17 1.89 0.06 

1394 
55.85 52.77 20.05 0.00 12.43 

1395 
36.15 55.86 24.28 0.00 24.94 

 1395هیدروکربوری منبع: ترازنامه



 
 

 26ـ  1 

 

 1 -7 نمودار

 
 

 

 



 
 

 27ـ  1 

 1 -19جدول 

 ( میلیون بشکه معادل نفت خام) 1395تا  1385مصرف انرژی نهایی کشور، سال 

 سال
حمل و 

 نقل
 صنعت

 تجاری، خدماتی،

 عمومی
 کشاورزی خانگی

خوراک 

 پتروشیمی
 نامشخص سایر

 مصرف انرژی

 نهایی

1385 
266.85 225.61 7.81 323.14 36.32 80.87 37.21 27.19 1072 

1386 
259.23 249.36 79.4 341.15 36.33 99.66 38.76 69.13 1173 

1387 
278.02 275.81 79.57 333.43 41.67 112.83 31.43 58.32 1211 

1388 
275.95 288.6 76.3 346.25 43.12 119.64 44.59 64 1258 

1389 
287.69 303.84 77.11 336.11 44.9 125.74 16.64 18.43 1210 

1390 
294.31 314.81 70.08 358.1 45.63 126.46 9.82 10.09 1229 

1391 
303.58 .52324  67.96 333.82 47.35 120.16 9.5 15.45 1222 

1392 
313.78 335.14 70.97 362.09 49.19 134.95 5.05 1.53 1273 

1393 
322.37 350.41 73.65 361.7 49.81 173.53 5.09 0.63 1337 

1394 
303.98 308.26 75.84 371.55 50.94 143.32 10.03 0.7 1265 

1395 
319.68 331.24 79.13 .34396  53.19 164.2 4.86 9.84 1358 

 1395هیدروکربوری منبع: ترازنامه

 

 



 
 

 28ـ  1 

 1 -20جدول 

 (درصد) 1395تا  1385سهم بخشهای مختلف در مصرف انرژی نهایی کشور، سال 

 صنعت حمل و نقل سال
 تجاری،خدماتی،

 عمومی
 نهایی مصرف انرژی نامشخص سایر خوراک پتروشیمی کشاورزی خانگی

1385 24.89 0521.  6.98 30.14 3.39 7.54 3.47 2.54 100 

1386 22.1 21.26 6.77 29.08 3.1 8.5 3.3 2.89 100 

1387 22.96 22.77 6.57 27.53 3.44 9.32 2.6 4.82 100 

1388 21.93 22.93 6.06 27.51 3.43 9.51 3.54 5.09 100 

1389 23.77 25.1 6.37 27.77 3.71 10.39 1.37 1.52 100 

1390 23.94 25.61 5.7 29.13 3.72 10.29 0.8 0.82 100 

1391 24.84 26.55 5.56 27.3 3.87 9.83 0.78 1.26 100 

1392 25.32 24.34 5.73 29.22 3.97 10.89 0.41 0.12 100 

1393 24.1 26.2 5.51 27.04 3.72 12.97 0.41 0.05 100 

1394 24.05 24.39 6 29.4 4.03 11.34 0.79 0.06 100 

1395 3.72  24.56 5.87 29.39 3.94 12.18 0.36 0.73 100 

 1395هیدروکربوری منبع: ترازنامه

 1 -8 نمودار



 
 

 29ـ  1 

 
 

 

 

 

 

 

 1 -21جدول 



 
 

 30ـ  1 

 2016تا  2007مصرف بنزین قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه 

 )%(رشد نسبت به سال گذشته )میلیون لیتر در روز(میانگین مصرف روزانه  سال

2007 
67.04 0.00 

2008 
73.61 9.80 

2009 
64.45 12.40-  

2010 
66.93 3.80 

2011 
64.71 3.30-  

2012 
61.27 5.30-  

2013 
59.88 2.30-  

2014 
63.43 5.90 

2015 
68.41 7.85 

2016 
69.60 1.74 

 1395هیدروکربوری منبع: ترازنامه



 
 

 31ـ  1 

 



                                                                                        

 1  2فصل 
 

 2فصل 

  مصرف انرژی در بخش حمل و نقل

 

 خالصه آمار
 1/1371   معادل نفت خام()میلیون بشکه  1395مصرف نهایی انرژی، سال  مقدمه

 51/3 )درصد(   1395، سال  بخش حمل و نقلسهم حامل گاز طبیعی در تأمین انرژی در  : 2-4جدول 

 68/333 )میلیون بشکه معادل نفت خام(   1395ال س کشور دردر بخش حمل و نقل  انرژیمصرف  :2-11جدول 

 24/149   (خام نفت معادل بشکه میلیون) 1395ای کشور در سال  مصرف بنزین در بخش حمل و نقل جاده :2-12جدول 

 32/46 )میلیون بشکه معادل نفت خام(   1395سال  ای کشور در جادهمصرف گاز طبیعی در بخش حمل و نقل  :2-12جدول 

 108 )میلیون بشکه معادل نفت خام(   1395سال  ای کشور در جادهمصرف نفت گاز در بخش حمل و نقل  :2-12دول ج
 71/99 )میلیون بشکه معادل نفت خام(   1395ناوگان سواری در سال مصرف برآورد  :2-13جدول 

 55/39  خام( )میلیون بشکه معادل نفت  1395ناوگان وانت در سال مصرف برآورد  :2-13جدول 

 99/9 )میلیون بشکه معادل نفت خام(   1395برآورد مصرف ناوگان موتورسیکلت در سال  :2-13جدول 

 2865 )تن/کیلومتر(میلیون1395 هوایی در سالحمل و نقل سطح فعالیت در  :2-14جدول 
 145.478 (رتناژ بار حمل شده )هزا) 1395 دریایی در سالحمل و نقل سطح فعالیت در  :2-14جدول 
 27243 )تن/کیلومتر(میلیون1395 ریلی در سالحمل و نقل سطح فعالیت در  :2-14جدول 

 
 



                                                                                        

 2  2فصل 
 

 مقدمه

 .باشدی م رکشو انرژیرصد کل مصرف د 84.77 بیش از 1395 مصرف فرآوردههای نفتی بخش حمل و نقل در سال

 ن بشکه معادل نفت خام بوده است که از اینمیلیو 1371.1 به میزان 1395 همچنین مصرف نهایی انرژی کل کشور در سال

 نعتی و صگلیون بشکه معادل نفت خام مربوط به بخش حمل و نقل میباشد که بعد از بخشهای خانمی 324.1 میزان

 .باالترین مصرف را داراست
 

 فت خام بودهمیلیون بشکه معادل ن 107.62و  149.24 ترتیب به1395 در بخش حمل و نقل مصرف بنزین و نفتگاز در سال

 119.61ش از ن بخدرصد مصرف انرژی این بخش را به خود اختصاص داده است. مصرف بنزین در ای 80 که مجموعاً بیش از

 است. همچنین رسیده 1395 میلیون بشکه در سال 149.24 بهافزایشی با روند  1390 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال

 ی اخیراالهدرصد انرژی مصرفی این بخش میباشد که در س15.15حدود  1395 لسامصرف گاز طبیعی بخش حمل و نقل در 

 .درصد بوده است 17 دارای متوسط رشد ساالنه 1395تا  1390 رشد فزایندهای داشته است و در سالهای
 

 درصد مصرف انرژی بخش حمل و نقل را به خود اختصاص داده و پس از 93 ،ه ایمصرف انرژی بخش جاد 1395 در سال

 اند. کمترین مصارف نیز متعلق به حمل و نقل خط درصد قرار گرفته 2.28 با دریاییدرصد و بخش  3.38 با هواییآن بخش 

 .رصد بوده استد0.81 درصد و 0.14 به ترتیب با سهم مصرف لولهو  بخش ریلی
 

 گاز بخش حمل و نقل رادرصد کل مصرف نفت 93 درصد کل مصرف بنزین و بیش از 99 ای بیش از بخش حمل و نقل جاده

 به خود اختصاص داده است.  1395 در سال
 

 میلیون بشکه معادل نفت خام و میزان مصرف نفتگاز کامیونها، 149.24 مصرف بنزین خودروهای سواری 1395در سال 

 میلیون بشکه معادل نفت خام برآورد میشود.  108 ا مجموعاًه ها و کشنده کامیونت
 

 

 



                                                                                        

 3  2فصل 
 

 2-1جدول 

  ( یلیون بشکه معادل نفت خامم)  1395 سال در انرژی در بخش حمل و نقل کشورنهایی  رفکل مص 

 سال
مصرف فرآورده 

 های نفتی
  کل مصرف انرژی برق گازطبیعی

1395 269.7 48.2 0.3 318.1 

 

 2-1نمودار 

 
 

 

 

 

 

 2-2جدول 



                                                                                        

 4  2فصل 
 

 (در بخش حمل و نقل )میلیون لیتر 1395مصرف فرآورده های عمده نفتی در سال 

 جمع کل نفت کوره نفت گاز  نفت سفید بنزین گاز مایع سال

1395 3816.3 27380.5 3408.6 30264.4 9686 71555.9 

 

 2-3دول ج

 در بخش حمل و نقل )%( 1395سهم مصرف فرآورده های عمده نفتی در سال 

 جمع کل نفت کوره نفت گاز  نفت سفید بنزین گاز مایع سال

1395 5.33 38.26 4.76 42.29 9.34 100 

 

 

 2-4جدول 

  ( %)  1395 سال درانرژی نهایی رف در کل مص بخش حمل و نقل کشورسهم  

 سال
مصرف فرآورده 

 های نفتی
 برق گازطبیعی

 کل مصرف انرژی
 ( یلیون بشکه معادل نفت خامم)  

1395 19.67 3.51 0 318.1 

 

 

 2-5جدول 

  ( %)  1395 سال در خش حمل و نقل کشوربسهم حاملهای مختلف انرژی در تأمین انرژی در  



                                                                                        

 5  2فصل 
 

 سال
مصرف فرآورده 

 های نفتی
  کل مصرف انرژی برق گازطبیعی

1395 84.77 1.15 0.008 100 

 

 2-6جدول 

  ( %)  1395 سال در حمل و نقل کشوررشد ساالنه مصرف نهایی حاملهای انرژی در بخش  

 سال
مصرف فرآورده 

 های نفتی
 برق گازطبیعی

1395 0.48 3.09 23.54- 

 

 2-7جدول 

  ( %)  1395 سال رشد ساالنه مصرف انرژی در بخش حمل و نقل کشور در 

 سال
مصرف فرآورده 

 های نفتی
  کل مصرف انرژی برق گازطبیعی

1395 5.80- 3.09 23.54- 4.57- 

 

 

 

 

 2-8جدول 

  ( یون بشکه معادل نفت خامیلم)  1395تا  1385رف انواع حاملهای انرژی در بخش حمل و نقل کشور سال مص 



                                                                                        

 6  2فصل 
 

 سال
بنزین 

 موتور
 نفت گاز

 سوخت

 هوایی
 جمع مصرف نفت سفید گازطبیعی  LPG برق نفت کوره

1385 146.63 104.27 7.46 3.46 0.08 1.51 3.22 0 266.6343 

1386 127.93 108.59 7.57 6.79 0.1 1.59 6.41 0 258.9866 

1387 133.36 117.78 7.65 6.34 0.14 1.16 11.35 0.01 277.8 

1388 128.53 114.48 8.8 1.26 0.17 1.24 21.21 0 275.6915 

1389 121.36 120.85 9.06 0.13 0.18 1.36 34.15 0 287.0948 

1390 118.84 123.86 8.46 3.43 0.2 0.27 38.48 0 293.5442 

1391 126.63 124.81 8.40 0.17 0.22 0.16 42.61 0 302.83 

1392 136.32 124.78 8.66 2.11 0.21 0.1 41.05 0 311.12 

1393 138.53 127.06 9.39 0.15 0.19 0.17 43.52 0.04 318.9 

1394 141.85 107.29 9.67 0 0.22 0.13 45.34 0 304.5 

1395 149.24 107.29 10.94 5.31 0.19 0.04 46.88 0 314.58 

 

 

 

 2-2 نمودار

 



                                                                                        

 7  2فصل 
 

 
 

 

 2-9جدول 

 صرف حاملهای انرژی، متوسط مصرف روزانه، سرانه مصرف و میزان مصرف هر خانوار م 

 1395 تا 1385کشور سال ل در بخش حمل و نق



                                                                                        

 8  2فصل 
 

 سال

 حاملهای انواع ساالنه مصرف

 نقل و حمل بخش انرژی در
 نفت معادل شکه  ب میلیون)

 (خام

 روزانه مصرف متوسط
 (خام نفت ادلمع بشکه میلیون)

 مصرف سرانه

 (خام نفت معادل بشکه میلیون)

 خانوار هر مصرف

 (خانوار / خام نفت معادل بشکه)

1385 266.63 0.73 3.78 15.24 

1386 258.99 0.71 3.63 14.24 

1387 277.80 0.76 3.84 14.70 

1388 275.69 0.76 3.76 14.04 

1389 287.09 0.79 3.87 14.07 

1390 293.54 .800  3.91 13.85 

1391 302.83 0.83 3.98 13.92 

1392 311.12 0.85 4.04 13.94 

1393 318.90 0.87 4.09 13.93 

1394 304.50 0.83 3.86 12.96 

1395 314.58 0.86 3.94 13.05 

 ]101[،  ]77   [:منبع           

 

 
 2-3 نمودار

 



                                                                                        

 9  2فصل 
 

 
 



                                                                                        

 10  2فصل 
 

 

 

 

 

 2-10جدول

 (خام نفت معادل بشکه میلیون) 1395 سال مصرفی سوخت نوع و نقل و حمل های شیوه کیکتف به کشور نقل و حمل بخش انرژی مصرف

 گاز طبیعی LPG برق نفت کوره سوختهای هوایی گازنفت بنزین موتور 1395

ایجاده  
  46.88 0.04 0 0 0 0 149.24 سبک

  0 0 0 0 108 0 سنگین

 
        

 ریلی
 0 0 0.19 0 0 0 0 درون شهری

شهری برون  0 2.45 0 0 0 0 0 

 

 هوایی
 0 0 10.94 0 0 0 0 

 

 0 0 0 4.24 0 3.14 0.067  دریایی

 

 خط لوله
 0 0.45 0 0 0 0 0 



                                                                                        

 11  2فصل 
 

 سال

  غیرجاده ای جاده ای

 جمع کل  ریلی هوایی دریایی  ت گازنف گاز طبیعی گاز مایع بنزین

 رشد مصرف  رشد مصرف  رشد مصرف  رشد مصرف  رشد مصرف  رشد مصرف  رشد مصرف  رشد مصرف 

1385 146.63 -0.13 1.56 0.06 3.22 0.99 104.28 0.04 3.46 0.97 7.46 0.04 1.911 0.03 275.98 -0.03 

1386 127.93 0.04 1.65 -0.27 6.41 0.77 108.59 0.08 6.80 -0.07 7.57 -0.05 1.918 -0.01 268.44 0.07 

1387 133.36 -0.04 1.2 0.07 11.35 0.87 117.78 -0.03 6.35 -0.80 7.65 0.16 2.025 0.02 287.37 0.00 

1388 128.53 -0.06 1.28 0.10 21.21 0.61 114.48 0.06 1.26 -0.90 8.80 0.00 2.05 0.02 286.41 0.04 

1389 121.36 -0.02 1.41 -0.80 34.15 0.13 120.85 0.02 0.13 25.38 9.06 -0.08 2.157 -0.02 298.18 0.02 

1390 118.84 0.07 0.28 -0.43 38.48 0.11 123.86 0.01 3.43 -0.95 8.46 -0.04 2.15 -0.02 303.96 0.03 

1391 126.63 0.08 0.16 -0.38 42.61 -0.04 124.81 0.00 0.17 11.41 8.40 -0.01 2.176 0.08 313.36 0.03 

1392 136.32 0.02 0.1 0.70 41.05 0.06 124.78 0.02 2.11 11.67 8.66 -0.01 2.427 -0.04 324.11 0.10 

1393 138.53 0.02 0.17 -0.24 43.52 0.04 127.06 -0.16 26.74 0.27 9.39 0.03 2.572 -0.01 357.37 -0.02 

1394 141.85 0.05 0.13 -0.69 45.34 0.03 107.29 0.00 33.90 -0.84 9.67 0.19 2.54 0.12 350.39 -0.05 

1395 149.24  0.04  46.88  107.62  5.31  10.94  2.71  333.68  

 2-11جدول 

 (خام نفت معادل بشکه میلیون) 1395 تا 1385 سال از نقل و حمل انرژی مصرف برآورد



                                                                                        

 12  2فصل 
 

 2-12جدول  

 (خام نفت معادل بشکه میلیون) 1395 سالتا  1391از سال کشور ای  جادهمصرف سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل 

 

 گاز مایع از طبیعیگ نفت گاز بنزین سال

1391 126.63 120.01 42.50 0.16 

1392 136.32 119.49 41.06 0.10 

1393 138.53 121.82 42.92 0.17 

1394 141.85 107.37 45.35 0.13 

1395 149.24 108 46.32 0.04 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 13  2فصل 
 

  2-4نمودار 

 
 

  

 



                                                                                        

 14  2فصل 
 

 2-13جدول 

 (خام نفت معادل بشکه میلیون)برآورد مصرف ناوگان سواری، موتورسیکلت و وانت 

 مصرف وانت مصرف موتورسیکلت مصرف سواری مصرف کل بنزین سال

1385 146.63 102.25 3.74 40.64 

1386 127.93 86.21 3.03 38.69 

1387 133.36 88.75 3.28 41.33 

1388 128.53 85.60 3.47 39.46 

1389 121.36 81.97 4.87 34.52 

1390 118.84 78.50 5.77 34.57 

1391 126.63 82.76 7.49 36.39 

1392 136.32 89.03 8.55 38.73 

1393 138.53 90.54 8.96 39.02 

1394 141.85 93.63 9.32 38.91 

1395 149.24 99.71 9.99 39.55 

 

 برای برآورد مصرف ناوگان سواری، موتورسیکلت و وانت فرضیات زیر لحاظ شده است:

          برابر سواری می باشد. 2.5. مصرف متوسط وانت، 3                است. 6به  1. مصرف متوسط موتورسیکلت نسبت به سواری 2      توسط مصرف وسیله نقلیه تقسیم می شود.. مصرف کل به نسبت ناوگان و م1

 

 

 

  2-5نمودار 



                                                                                        

 15  2فصل 
 

 

 

 

 2-14جدول



                                                                                        

 16  2فصل 
 

  1395ا ت 1385کشور طی سالهای  ناوگان سواری، موتورسیکلت و وانت تعداد برآورد 
 ناوگان وانت ناوگان موتورسیکلت ناوگان سواری سال

1385 7847719 1721849 
1247783 

1386 9778789 2062294 
1755199 

1387 11150971 2470052 
2077119 

1388 12171041 2958433 
2243975 

1389 13321266 4751252 
2243975 

1390 14551847 6416843 
2563315 

1391 15175762 2373138  
2669031 

1392 15811027 9114249 
2751267 

1393 16690643 9914390 
2877335 

1394 17499374 10446455 
2908816 

1395 18688148 11230428 
2964838 

 

  2-6نمودار

 



                                                                                        

 17  2فصل 
 

 

 

 

 



                                                                                        

 18  2فصل 
 

 2-15دولج

 1395تا  1385از سال  ایحمل و نقل غیر جادهدر  1سطح فعالیت

 

 سال

 ی دریای 3ریلی )داخلی(2هوایی 

کیلومتر  -تن
 )میلیون(

 

 کیلومتر-نفر
 )میلیون(

 

 
 کیلومتر -تن

 ()میلیون

 کیلومتر -نفر
 )میلیون(

تناژ بار حمل 

 شده )هزار(

 نفر جابجا شده

 )هزار(

1385 3,591 16,521  20,54 12,549 110,151 3,708 

1386 2,441 24,161  20,23 13,900 106,994 3,902 

1387 1,943 18,325  20,54 15,312 113,920 5,403 

1388 1,694 17,645  20,25 16,81 130,904 8,872 

1389 1,982 21,090  21,78 17,61 140,115 8,826 

1390 2,171 21,753  21,01 17,88 135,145 10,206 

1391 2,090 22,514  22,604 17,172 138,626 11,410 

1392 7,886 26,078  22,400 17,409 138,937 15,593 

1393 6,281 25,089  24,461 16,272 146,653 17,111 

1394 2,550 25,868  25,014 14,938 131,964 18,276 

1395 2,865 27,554  27,243 12,982 145,478 18,267 

                                                           

1- Activity Level 

 عالم صورت گرفته، ارائه شده است.آمار سطح فعالیت هوایی براساس است -2

 باشدشهری میمنظور حمل و نقل ریلی برون -3

 

 



                                                                                        

 19  2فصل 
 

  2-7نمودار 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 20  2فصل 
 

  2-8نمودار 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 21  2فصل 
 

  2-9نمودار 

 



 

 3فصل 

 شهریبرونشهری و درون ای،ناوگان جاده

 

 خالصه آمار

 :3-2جدول

 :3-3جدول 

 )هزار دستگاه( 2015تعداد خودروهای سواری موجود در ناوگان کل جهان در سال 

 )هزار دستگاه( 2015های موجود در ناوگان کل جهان در سال تعداد اتوبوس، کامیون و کشنده

923590 
337250 

 :3-8جدول

 :3-11جدول 
 )دستگاه( 1395تا  1385تعداد انواع وسایل نقلیه موتوری شماره گذاری شده از سال 

 )دستگاه( 1395تا  1390کشور از سال گذاری شماره موتور سیکلتانواع وسایل نقلیه موتوری و تعداد 

2,182,506 
10083 

 1329337 )دستگاه( 1395ی کشور در سال اسقاط خودروها برآورد تعداد :3-13جدول

 )هزار سفر( 1395 کشور در سالای در حمل و نقل جاده شهری اتوبوسی برونتعداد سفرها :3-16جدول
3248 

 383 )هزار سفر( 1395 کشور در سالای در حمل و نقل جاده شهری مینی بوسی برونتعداد سفرها

 )هزار سفر( 1395 کشور در سالای در حمل و نقل جاده شهری اتوبوسی درونتعداد سفرها :3-15جدول 
1299 

 2619 )هزار سفر( 1395 کشور در سالای در حمل و نقل جاده شهری مینی بوسی درونتعداد سفرها

 2/10   1395کشور )پالک ایرانی(در سال  موجود در ناوگان های میانگین سن اتوبوسبرآورد  :3-21جدول 

 2/23   1395کشور )پالک ایرانی(در سال  بوس موجود در ناوگانمینی میانگین سنبرآورد 

 4/16   1395کشور )پالک ایرانی(در سال  موجود در ناوگان هایو کشنده میانگین سن کامیونبرآورد 

   
: 3-26جدول   141  1395تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین فعال در کشور در سال  

   



 مقدمه

شده، میزان گذاری شمارهاین فصل میزان تولیدات انواع خودرو در جهان، میزان تولیدات و انواع خودروهای در 

، برآوردی از میانگین شهریبرونو  شهریدرونانواع خودروهای مسافری سالیانه خودروهای اسقاط شده، تولید سفر 

ای در ایران طی سن انواع خودروهای موجود در ناوگان و برخی دیگر از اطالعات مرتبط با حمل و نقل جاده

کشورهای جهان از حدود  در تولید شدهارائه شده است. تعداد کل خودروهای سواری  1395تا  1385های سال

 است.رسیده  2015میلیون دستگاه در سال  68539516ز به بیش ا 2005میلیون دستگاه در سال  46,862,978

در کشورهای مختلف جهان از حدود  تولید شدههای و کشنده کامیونها تعداد اتوبوس، در حالی که طی همین سال

 رسیده است.  2015میلیون دستگاه در سال  3429026به حدود  2005میلیون دستگاه در سال  3,050,174

گذاری شمارهدر کشور  )به غیر از موتورسیکلت( دستگاه انواع خودرو 2,182,506تعداد  1395همچنین در سال 

دستگاه،  451,984 یعنی 1385شده در سال گذاری شماره یشده است که این میزان با توجه به تعداد انواع خودرو

 دهد. را نشان می رشد

 است. برآورد شده دستگاه  1329337، تعداد 1395کل خودروهای اسقاط شده تا پایان سال 

 سال 9/22و  1/10به  1385سال در سال  7/22و  3/13نیز به ترتیب از بوس مینیمیانگین سن ناوگان اتوبوس و 

کشور بوس مینیتر شدن ناوگان قدیمی تغییر یافته که نشان دهنده نوسازی ناوگان اتوبوس و 1394در سال 

 سال سن دارد. 15کشور باالی % از کل ناوگان مسافری 30حدود باشد. می

حدود  1395انجام گرفته در سال  در حمل و نقل جاده ای وسیله نقلیه عمومی مسافری شهریبروناز کل سفرهای 

 انجام گرفته است.  مینی بوسدرصد با  7درصد توسط  اتوبوس و  57، سواریتوسط درصد  36

خودروهای باری دارای بارنامه و خودروهای مسافری دارای صورت  شهریبرونالزم به ذکر است که در ناوگان 

 اند.وضعیت مسافر مد نظر قرار گرفته

 

   



 

 

 3 – 1جدول 

 دستگاه( هزار) 2015سال روند تولید جهانی خودرو 

 سهم از کل دنیا 2015 رتبه کشور

کشور(53کل دنیا)  - 45603 100 

 26.5 12095 1 چین

 10.2 4650 3 ژاپن

 5.1 2321 5 کره جنوبی

 1.5 667 16 ترکیه

 1.2 555 18 ایران

 oicaانجمن جهانی خودرو  :منبع
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(هزاردستگاه)2015روند تولید جهانی خودرو سال 



 

 

 3-2دول ج

 2015تا  2005از سال  چند کشور انتخابی موجود در ناوگانتعداد خودروهای سواری  

 )هزار دستگاه(
 

 سال چین هند ژاپن فرانسه انگلیس آلمان آمریکا کل جهان

617,914 132,909 46,090 30,652 30,100 57,091 7,654 8,900 2005 

723,567 129,909 42,302 31,258 31,300 57,347 13,300 34,430 2010 

884,506 120,984 44,403 32,613 31,800 60,668 27,174 120,724 2014 

923,590 126,014 45,071 33,542 32,000 61,873 30,570 135,119 2015 

 )درصد( متوسط رشد سالیانه

00/3 7/13 00/1 6/1 2/1 3/2 9/10 6/18 2015- 2005 

   Transportation Energy Data Book2005-2015 مأخذ:



 

 

 3-3جدول 

  2015تا  2005از سال  چند کشور انتخابی موجود در ناوگانهای و کشندهکامیون  ،تعداد اتوبوس

 )هزار دستگاه(

 

 سال چین هند ژاپن فرانسه انگلیس آلمان آمریکا کل جهان

245,798 104,788 3,133 3,943 6,198 16,734 4,415 21,750 2005 

309,395 119,179 2,960 4,220 6,444 15,512 9,500 43,590 2010 

337,250 146,154 3,356 4,677 6,652 14,981 11,230 23,191 2015 

 متوسط رشد سالیانه )درصد(

6/3 8/4 8/0 9/0 2/1 7/1- 0/7 0/7 2015- 2005 

   Transportation Energy Data Book2005-2015 مأخذ:



 

 

 3-4جدول 

  )دستگاه( 2015در سال  کشورها درموتور خودرو توسط شرکتهای تولید کننده  عدادت

World ranking of manufacturers 
Year 2015 

Rank                                                         Group 

90086346 Total 
10083831 TOYOTA 1 

9872424 VOLKSWAGEN 2 
7988479 HYUNDAI 3 
7485587 G.M. 4 
6396369 FORD 5 
5170074 NISSAN 6 
4865233 FIAT 7 

4543838 HONDA 8 

3034081 SUZUKI 9 

3032652 RENUALT 10 

2982035 PSA 11 

2279503 B.M.W 12 

2260579 SAIC 13 

2134645 DAIMLER AG 14 

1540576 MAZDA 15 

1540133 CHANGAN 16 

1218853 MITSUBISHI 17 

1209296 DONGFENG MOTOR 18 

1169894 BAIC 19 

1009369 TATA 20 

999802 GEELY 21 

938553 FUJI 22 

869592 GREAT WALL 23 

669284 ISUZU 24 

584038 ANHUI JAC AUTOMOTIVE 25 

562308 BRILLIANCE 26 

525922 CHERY 27 

509204 IRAN KHODRO 28 

496703 FAW 29 

446885 BYD 30 

422121 MAHINDRA 31 

368778 SAIPA 32 

307890 AVTOVAZ 33 

221524 HUNAN JIANGNAN 34 

199341 GUANGZHOU AUOT INDUSTRY 35 

152589 PACCAR 36 

152217 CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 37 

134603 ASHOK LEYLAND 38 

111878 HAIMA CARS 39 

97662 PROTON 40 

93927 XIAMEN KING LONG 41 

83408 GAZ 42 

70019 SOUTH EAST (FUJIAN) 43 

67801 ZHENGZHOU YUTONG 44 

66119 RONGCHENG HUATAI 45 

65101 NAVISTAR 46 

57171 SOLLERS 47 

46701 EICHER 48 

40422 CHENGDU DAYUN 49 

37354 HEBEI ZHONGXING 50 



 

 

 3-5جدول 

  )دستگاه( 2015تا  2005از سال جهان  کشورهای منتخب و درن و کشنده تولید شده کامیو عدادت

 سال ایران چین هند ژاپن فرانسه انگلیس آلمان آمریکا کل جهان

3,050,174 422,403 205,696 18,374 50,159 723,663 179,476 617,293 23,169 2005 

3,310,357 461,818 209,385 18,099 55,439 699,410 276,715 719,212 8,576 2006 

3,262,784 279,117 243,642 18,436 67,395 718,901 245,996 726,024 5,859 2007 

3,785,534 224,648 257,396 25,565 69,761 734,923 202,575 1,224,800 34,115 2008 

3039428 132283 69920 9003 25325 371686 154878 1,704,407 29,130 2009 

4216112 145946 
منتشر 

 نشده
10116 39296 520672 275662 2,259,161 32,929 2010 

4007500 243047 
منتشر 

 نشده
15348 

منتشر 

 نشده
512260 325775 1,923,839 33,789 2011 

3744617 267944 
منتشر 

 نشده
15689 

منتشر 

 نشده
583156 270519 1,704,319 20,172 2012 

3818186 250803 
منتشر 

 نشده
16455 

منتشر 

 نشده
580012 182601 1,882,185 7,441 2013 

3780643 289316 
منتشر 

 نشده
12610 

منتشر 

 نشده
604768 204578 1,770,109 15,757 2014 

3429026 322953 
منتشر 

 نشده
14602 

منتشر 

 نشده
586562 262224 1,467,217 14,159 2015 

 oica.net :منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3-6جدول 

  )دستگاه( 2015تا  2005از سال جهان  کشورهای منتخب و درخودرو سواری تولید شده  عدادت

 سال ایران چین هند ژاپن فرانسه انگلیس آلمان آمریکا کل جهان

46862978 4321272 5350187 1596356 3112961 9016735 1264111 3931807 725000 2005 

49982840 4366220 5398508 1442085 2723196 9756515 1473000 5233132 800000 2006 

53201346 3924268 5709139 1534567 2550869 9944637 1713479 6381116 882000 2007 

53637206 3776358 5526882 1446619 2145935 9916149 1829677 6737745 940870 2008 

47772598 2195588 4964523 999460 1819497 2161668  2175220 10383831 1170503 2009 

58239494 5273110  5552409 1270444 1924171 8310362 2831542 13897083 1367014 2010 

59897273 9916297  5871918 1343810 1931030 5258715  3040144 61448532  2803141  2011 

63070002 4105874 5388459 1464906 1682814 8554503 3296240 15523658 856927 2012 

65460263 4368835 5439904 1509762 0145822  8189323 3155694 41691808  630639 2013 

67530621 4253098 5604026 1528148 4641499  8277070 3162372 19795199  925975 2014 

68539516 4163679 5707938 1587677 1553800 7830722 3378063 21079427 884866 2015 

 oica.net :منبع 

 

 

 



 

 

 3-7جدول 

  )دستگاه( 2015تا  2005از سال جهان  کشورهای منتخب و دراتوبوس تولید شده  عدادت

 سال ایران چین هند ژاپن فرانسه انگلیس آلمان آمریکا کل جهان

459,431 34,259 8,790 1,431 3,687 11,763 30,347 175,390 2,396 2005 

447,453 31,846 9,290 1,269 4,072 11,063 58,227 195,333 4,104 2006 

587,109 28,419 9,085 1,355 4,336 11,516 44,420 344,005 4,286 2007 

369,163 21,400 10,038 1,774 4,151 11,660 44,101 119,888 3,718 2008 

297443 - 7786 1407 4024 8783 42002 129210 25729 2009 

359925 - 6936 1508 3475 10274 54616 161697 2759 2010 

349699 - - 1827 - 9427 50328 164339 2707 2011 

350335 - - 2305 - 10598 54906 169093 1131 2012 

345279 - - 2393 - 9755 43641 173148 450 2013 

315952 - - 2827 - 9402 44062 162292 417 2014 

321522 - - 3393 - 11425 53223 163894 685 2015 

 oica.net :منبع   

 

 

 

 



 

 

 3 – 8جدول 

 دستگاه(هزار) 1395تا  1385کشور از سال روند تولید و ظرفیت خودرو سواری در 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 عنوان

 1255.2 1255.2 958.3 624.8 788.4 1421.1 1359.6 1193.2 881.8 795.4 923.8 آمار تولید

 2048 2048 1900 1900 1900 1854 1374 1344 944 889 691 ظرفیت

 دفترصنایع ماشین سازی و نیرو محرکه -زارت صنعت، معدن و تجارتو مأخذ:
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 )هزاردستگاه( 1395 تا 1385کشور از سال روند تولید و ظرفیت خودرو سواری در 



 

 

 

 3 – 9جدول 

 (واحدهای منتخب) 1395 سهم استانهای تولیدکننده خودرو سواری طی سال

 سهم از تولید کشور استان

شرقیآذربایجان   5.9 

 10.7 اصفهان 

 59.7 تهران

 11.3 خراسان رضوی

 0.01 سمنان

 1.7 فارس

 7.9 کرمان

 2.5 مازندران

 0.29 مرکزی

 سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای-سالنامه آماری استانها-مأخذ: سالنامه آماری کشور

  

 3-10جدول 

  )دستگاه( 1395تا  1385از سال  شماره گذاری شده موتوریوسایل نقلیه  انواع  عدادت

 سال سواری اتوبوس مینی بوس وانت و کامیونت کامیون جمع

451,984 6,037 44,038 1,306 2,689 271,188 1385 

2,482,718 22,003 200,035 2,534 2,792 ,378,8601  1390 

,333,6091  9,899 136,982 1,531 1,290 739,330 1391 

,127,3611  7,144 98,651 320 737 691,740 1392 

,880,1301  40,664 178,081 217 674 ,076,9461  1393 

,516,9171  23,529 79,420 519 719 925,898 1394 

2,182,506 10,326 82,061 929 1,260 ,265,6781  1395 

سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای-سالنامه آماری کشور -مأخذ: استعالم نیروی انتظامی  
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   )دستگاه(1395 تا 1385تعداد انواع وسایل نقلیه سنگین شماره گذاری شده از سال 
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   )دستگاه(1395 تا 1385تعداد وسایل نقلیه سب  شماره گذاری شده از سال 



 

 

 3 – 11جدول 

 )دستگاه( 1395تا  1390کشور از سال گذاری شماره موتور سیکلتانواع وسایل نقلیه موتوری و تعداد 

 سایر شاورزیکماشین آالت  آمبوالنس تاکسی موتورسیکلت سال

1390 813386 39460 1730 6169 15749 

1391 418733 3293 662 9869 12020 

1392 312594 945 530 5559 9141 

1393 538632 7276 598 20565 16507 

1394 453249 3294 537 11302 8460 

1395 736953 48623 602 25991 10083 

 -سازمان راهداری جاده ای-مأخذ: سالنامه آماری کشور
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 3-12جدول 

 2015و  2005های سالبرخی مناطق و کشورها، تعداد خودروها برای هر هزار نفر جمعیت در 

 کشور/منطقه
 تعداد خودروها برای هر هزار نفر جمعیت

2005 2015 

 4/37 5/25 آفریقا

 9/95 9/47 آسیا، خاور دور

 2/141 2/91 آسیا، خاورمیانه

 2/208 8/123 برزیل

 4/661 9/583 کانادا

 7/191 5/116 آمریکای جنوبی و مرکزی

 8/115 5/23 چین

 0/348 3/241 اروپای شرقی

 6/597 8/577 اروپای غربی

 4/33 1/11 هند

 2/90 7/29 اندونزی

 4/602 2/548 اقیانوسیه

 1/820 2/837 آمریکا

 oica.net :منبع   



 

 

  3-13جدول  

 )دستگاه( 1395تا  1385کشور از سال سنگین ی اسقاط خودروها برآورد تعداد

 سال سواری اتوبوس بوسمینی و کامیونت وانت 1و کشنده کامیون جمع

144,784 76 5,954 2,756 1,757 134,241 
تجمعی تا 
1385 

225,210 85 7,025 3,447 2,164 212,489 1386 

221,675 96 9,863 2,929 1,958 206,829 1387 

367203 155 9891 3173 2040 351944 1388 

563248 276 10000 3358 2079 547535 1389 

727571 552 10020 5475 2148 709376 1390 

847598 1317 10130 7886 2203 826062 1391 

905840 1594 10176 8972 2276 882822 1392 

1103844 1817 10222 9072 2286 1080447 1393 

1237079 8158 10739 14539 5899 1197744 1394 

1329337 14499 11082 18143 10842 1274771 1395 
 مدلسازیمأخذ:

 

 
 

 

                                                           
 به دلیل فقدان طرح اسقاط، صرفاً اسقاط ناشی از تصادفات لحاظ شده است.ها و کشندهها برای کامیون  -1
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3-14جدول   

عمومی مسافری از سال  نقلیه وسیله به تفکی  نوعکشور ای در حمل و نقل جاده شهریی درونتعداد سفرها

 )هزار سفر( 1395تا  1385

 جمع بوسمینی اتوبوس  سواری سال

1385 4766 1760 4012 10538 

1390 6539 1946 4257 12742 

1391 6635 1691 1751 12077 

1392 6564 1570 2415 11549 

1393 6540 1476 2117 11133 

1394 5931 1354 2002 10287 

1395 5582 1299 2619 9500 

 -جاده ای و حمل و نقل سازمان راهداری-مأخذ: سالنامه آماری کشور
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  )دستگاه(1395 تا 1385ی سنگین کشور از سال  اسقاط خودروهابرآورد تعداد



 

 

3-15جدول   

عمومی مسافری از سال  وسیله نقلیه به تفکی  نوعکشور ای در حمل و نقل جاده شهریدرون فراسمتعداد 

 (نفر)هزار  1395تا  1385

 جمع بوسمینی اتوبوس  سواری سال

1385 18945 43901 67923 130769 

1390 25570 49026 65139 139935 

1391 26176 43600 59173 128949 

1392 26330 39209 52259 117798 

1393 27207 32599 47227 107033 

1394 24323 30137 45407 99867 

1395 21742 29100 39684 90525 

 -جاده ای و حمل و نقل سازمان راهداری-مأخذ: سالنامه آماری کشور

 

 

 

 

 



 

 

 

3-16جدول   

عمومی مسافری از سال  نقلیه وسیله به تفکی  نوعکشور ای در حمل و نقل جاده شهریونبری تعداد سفرها

 )هزار سفر( 1395تا  1385

 جمع بوسمینی اتوبوس سواری سال

1385 1795 3457 694 5946 

1390 2158 3470 690 6318 

1391 2347 3354 636 6337 

1392 2299 3392 558 6249 

1393 2164 3129 445 5738 

1394 2134 3215 423 5772 

1395 2028 3248 383 5659 

 -جاده ای و حمل و نقل سازمان راهداری-سالنامه آماری کشورمأخذ: 

 

 

 



 

 

 3-17جدول 

عمومی مسافری از سال  نقلیه وسیله به تفکی  نوعکشور ای در حمل و نقل جاده شهریونبر فراسمتعداد 

 (نفر)هزار  1395تا  1385

 جمع بوسمینی اتوبوس  سواری سال

1385 7107 74075 12004 93186 

1390 8488 76725 10640 95853 

1391 9226 77239 10136 96600 

1392 9120 75772 8588 93481 

1393 8769 65747 6790 83105 

1394 8507 64240 6334 79081 

1395 7724 62923 5816 76463 

 -جاده ای و حمل و نقل سازمان راهداری-مأخذ: سالنامه آماری کشور

 

 

 

 3 – 18جدول 

 پیاده و متفرقه(-ترانزیت-کشور)وسایل نقلیهتعداد کل مسافرین جابجا شده از مرزهای جاده ای در 

 (میلیون نفر) 1395تا  1385از سال  

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 15.1 13.5 12.8 13.5 11.2 12.1 12.6 9 7.2 6.4 5.9 تعداد مسافر

 -جاده ای و حمل و نقل سازمان راهداری-مأخذ: سالنامه آماری کشور

 

 

 



 

 

 3 – 19جدول 

 دستگاه(میلیون ) 2015سال روند خودروهای سواری در حال استفاده 

 درصد تغییر سهم از کل دنیا 2015 کشور

کشور(141کل دنیا)  947 100 4.4 

 15.6 14.3 135.8 چین

 0.5 6.4 61 ژاپن

 1.5 4.8 45.1 آلمان

 1.1 12.9 122.3 آمریکا

 5.2 1.7 16.6 کره جنوبی

 2.9 3.5 33.5 انگلستان

 0.6 3.4 32 فرانسه

 6 1.3 12.7 ایران

 2 4.8 44.3 روسیه

 oicaانجمن جهانی خودرو  :منبع

 

  3-20جدول 

 1395تا  1391وسایل نقلیه عمومی مسافری بر حسب نوع و عمر وسیله از سال  تعداد           

 1392 1391 نوع  شرح
1393 

 متوسط 1395 1394

تعداد 

 دستگاه

 2/18229 16028 15562 20550 19817 19189 اتوبوس

 2/33182 27707 28355 39105 36154 34590 مینی بوس

سواری 

 کرایه
34983 35927 38175 38533 39397 37403 

 2/88814 73132 82450 97830 91898 88762 کل

متوسط 

 عمر)سال(

 58/10 20/10 13/10 71/12 98/12 40/11 اتوبوس

 98/23 15/23 86/22 55/24 60/25 30/24 مینی بوس

سواری 

 کرایه
80/6 50/8 21/8 92/8 58/9 45/8 

 -جاده ای و حمل و نقل سازمان راهداری-مأخذ: سالنامه آماری کشور



 

 

 3- 21جدول

از سال  کشور )پالک ایرانی( موجود در ناوگان هایو کشنده کامیون ،بوساتوبوس، مینیمیانگین سن برآورد 

   1395تا  1385

 سال
 )سال( میانگین سن

 سواری کرایه  و کشنده کامیون  بوسمینی  اتوبوس

1385 13.3 22.7 19.4 6.9 

1386 13 23.3 19.1 5.8 

1387 13.2 23.9 17.9 6 

1388 12.8 23.2 16.1 5.4 

1389 11.8 23.9 16.9 5.3 

1390 11.8 23.9 15.7 5.3 

1391 11.4 24.3 15.9 6.8 

1392 13 25.6 17.4 8.5 

1393 12.7 24.6 17.3 8.2 

1394 10.1 22.9 16.1 8.9 

1395 10.2 23.2 16.4 9.6 
 -جاده ای و حمل و نقل سازمان راهداری-کشورمأخذ: سالنامه آماری 

 

 

 

 3-22جدول 

 )دستگاه( 1395تا پایان سال  وسیله نقلیهوسایل نقلیه عمومی مسافری بر حسب نوع  تعداد          

جمع تا سال  جمع سواری کرایه مینی بوس اتوبوس نوع مالکیت /نوع خودرو
1395 

 3304 3221 1120 1107 994 ملکی شرکت/ موسسه

 72028 71819 35534 24839 11446 ملکی راننده

 1592 1649 203 467 979 ملکی شراکتی

 6208 5761 1676 1942 2143 ملکی شخص دیگر

 83132 82450 38533 28355 15562 مجموع

 -جاده ای و حمل و نقل سازمان راهداری-مأخذ: سالنامه آماری کشور

 

 3-23جدول 

 )دستگاه(1395وسایل نقلیه عمومی مسافری بر حسب نوع و عمر وسیله تا پایان سال  تعداد           



 

 

 جمع سواری کرایه مینی بوس اتوبوس خودرو

 تعداد تعداد تعداد تعداد عمر)سال(

 1889 837 195 857 تا یکسال

 10037 5424 1662 2951 سال 5تا1

 30402 19609 5247 5546 سال 10تا  6

 15811 10079 1437 4295 سال 15 ات 11

 4523 2054 1901 568 سال 20تا 16

 7084 1274 4351 1459 سال 25تا  21

 2767 34 2498 235 سال 30تا  26

 6660 73 6472 115 سال 35تا  31

 2942 8 2932 2 سال 40تا  36

 869 1 868 0 سال 45تا  41

 137 3 134 0 سال 50تا  46

 11 1 10 0 سال 50باالی 

 83132 39397 27707 16028 جمع

 58/9 15/22 2/10 متوسط عمر

 -جاده ای و حمل و نقل سازمان راهداری-مأخذ: سالنامه آماری کشور

 

 3-24جدول 

 1395سال در سطح کشور تا پایان سال  15فعال فرسوده باالی ی ناوگان مسافرتعداد 

 1395 نوع وسیله نقلیه / سال 

 2379 اتوبوس

 19166 مینی بوس

 3448 سواری کرایه

 -جاده ای و حمل و نقل سازمان راهداری-مأخذ: سالنامه آماری کشور

 3-25جدول 

 1395تا  1391از سال  مالکیتوسایل نقلیه عمومی مسافری بر حسب نوع  تعداد 



 

 

نوع مالکیت 

 سال/
 متوسط 1395 1394 1393 1392 1391

ملکی شرکت/ 

 موسسه
1850 2476 3066 3221 3304 4/2783 

 4/79201 72028 71819 86816 83753 81591 ملکی راننده

 2/1782 1592 1649 2006 1877 1788 ملکی شراکتی

ملکی شخص 

 دیگر
3533 3792 5942 5761 6208 2/5047 

 2/88814 73132 82450 97830 91898 88762 مجموع

 -جاده ای و حمل و نقل سازمان راهداری-مأخذ: سالنامه آماری کشور

 

 

 3 – 26جدول 

 (تعداد) 1395تا  1385کشور از سال مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین فعال در 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

تعداد 

 مراکز
2 11 28 73 93 106 119 131 141 141 141 

 -جاده ای و حمل و نقل سازمان راهداری-مأخذ: سالنامه آماری کشور
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(تعداد)1395تا 1385مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین فعال در کشور از سال 



 

 4فصل 

 خصوصیات وسایل نقلیه سبک

 
 خالصه آمار   

 1,333,068 )دستگاه( 1395خودروهای سواری ، ون و وانت در سال آمار تولید  :4-1جدول 

 76,974 )دستگاه( 1395خودروهای سواری ، ون و وانت در سال  وارداتآمار  

 31 (%) 1394نسبت به سال  1395درصد رشد تولید خودروهای سواری گروه ایران خودرو در سال  :4-2جدول 

 8/57 )%( 1394نسبت به سال  1395درصد رشد تولید خودروهای سواری گروه سایپا در سال  

 77,680 )دستگاه( 1395های تولید داخل در سال تعداد وانت :4-4جدول 

 :4-7جدول 
  1395مصرف بنزین در بخش حمل و نقل خودروهای سبک، موتورسیکلت در سال 

 )میلیون بشکه معادل نفت خام(
24/149 

 :4-8جدول 
 

 )دستگاه(1395آمار تولید و تبدیل خودروهای سواری دوگانه سوز در سال 

 )دستگاه(1395آمار تولید و تبدیل خودروهای وانت دوگانه سوز در سال 

143, 129 

32,020 

 2,374 )دستگاه(1395در سال  CNGتعداد جایگاههای عرضه کننده  :4-9جدول 

 
  1395در بخش حمل و نقل خودروهای سبک، موتورسیکلت در سال  CNGمصرف 

 )میلیون مترمکعب روزانه(
6/20 

 

  



2 

 

 

 مقدمه

و  خصوصیات وسایل نقلیه سبک تولید داخل برخی ازتعداد خودروهای تولید داخل و وارداتی و همچنین  این فصل به بررسی

  پردازد.می استانداردهای خودروهای سبک و موتورسیکلتها برخی وارداتی و

کل تولید خودرو سواری در گروه خودروسازی های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به ترتیب شود همانگونه که دیده می

 1394نسبت به سال  1395درصد در سال  54.9و  73.9، 31نه متوسط سالیابا رشد  181747و  197989، 634481

 بوده است.

میلیون بشکه  149.24به میزان  1395مصرف بنزین در بخش حمل و نقل سبک و موتورسیکلتها در سال گردد مشاهده می

  درصد افزایش داشته است. 7با رشد معادل  1394معادل نفت خام بوده که نسبت به سال 

 

شود نیز در این فصل خودروها براساس آنها انجام می و مصرف سوخت رانندگی که تدوین استانداردهای آالیندگیهای سیکل

 . اندگرفتهمورد بررسی قرار 

  



 4 -1جدول 

 1395تا  1391سال  از سبکخودروهای آمار تولید و واردات 

 

 سال

 

نوع 

 محصول

 وارداتی تولید داخل 

 
 تعداد

 )دستگاه(

 تعداد

 )دستگاه(

 
1391 

 44840 788390  سواری

 168 0  ون

 30 115545  وانت

1392 

 78832 624750  سواری

 37 0  ون

 3 104633  وانت

 103247 958335  سواری 
 16 0  ون 1393

 966 150929  وانت 

 51316 892600  سواری 
 26 2  ون 1394

 142 75230  وانت 

 76715 1255211  سواری 
 15 177  ون 1395

 244 77680  وانت 
 وزارت صمت.اداره گمرک :منبع

 

 

 4-1نمودار 
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 4-2نمودار 

 
 4-3نمودار 

 
 4-4نمودار 
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 4 -2جدول 

  1395ال داخلی خودروهای سواری به تفکیک شرکتها در سآمار تولید 

 سواری

 نام شرکت

 1394رشد نسبت به سال  1395سال  

 
 تعداد

 )دستگاه(
 )درصد(

 9.1 367356  ایران خودرو مرکزی

 43.2 141095  ایران خودرو خراسان

 630.6 73092  ایران خودرو تبریز

 26 31272  ایران خودرو مازندران

 51 21666  ایران خودرو فارس

 31 634481  جمع گروه ایران خودرو 

 0 25  خودروسازان بم

 -31.9 1670  خودروسازان راین

 62.4 55008  خودروسازان مدیران

 54.9 181747  سایپا

 -84.6 288  سایپا آذربایجان

 43.7 134648  سایپا کاشان

 73.9 197989  پارس خودرو 

 139.4 3167  بن رو-بنیان توسعه صنعت خودرو

 57.8 517839  جمع گروه سایپا

 0 534  کارمانیا

 0 4023  گروه بهمن

 5.9 41448  کرمان موتور 

 AZVICO  80 0صنعت خودرو آذربایجان 

 -67.6 93  سازه های خودرو دیار

 40.7 1255211  تولید کل سواری
 وزارت صمت.اداره گمرک :منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4-5نمودار 
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  4 -3جدول  
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(دستگاه)1395نمودار تولید داخلی خودروهای سواری به تفکیک شرکتها در سال 



 1395ال در سها انواع خودروهای سواری شرکتآمار تولید 

 خودرو مرکزیایران 

 نام شرکت
 1394رشد نسبت به سال  1395سال  

 )درصد( )دستگاه( تعداد 

 9.1 367356  معمولی 206پژو 

 43.2 141095  اتوماتیک 206پژو 

 630.6 73092   206جمع پژو 

 26 31272  انژکتوری  405پژو 

 51 21666  دوگانه سوز 405پژو 

 31 634481  405جمع پژو 

 0 25  پژو پارس معمولی

 -31.9 1670  پژو پارس دوگانه سوز

 62.4 55008  جمع پژو پارس

 54.9 181747   90جمع تندر 

 -84.6 288  سمند

 43.7 134648  سمند دوگانه سوز

 73.9 197989  سمند لیموزین سریر

 139.4 3167  رانا

 57.8 517839  دانگ فنگ

 0 534  دنا

 0 4023  رانا

 5.9 41448  جمع تولید شرکت

 

 

 

 ایران خودرو خراسان

 34.9 67901  انژکتوری  405پژو 

 316 56250  دوگانه سوز 405پژو 

 94.4 124151  405جمع پژو 

 -83.2 4864  پژو پارس معمولی

 61.2 5748  پژو پارس دوگانه سوز

 -67.4 10612  جمع پژو پارس

 447 3687  هایما

 82.2 2645  سوزوکی

 43.2 141095  جمع تولید شرکت

 406.5 50680  سمند تبریز ایران خودرو
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  22412  سمند دوگانه سوز

 630.6 73092  جمع تولید شرکت

 ایران خودرو مازندران

 0 0  سمند

 26 31272  پژو پارس معمولی

 26 31272  جمع پژو پارس

 ایران خودرو فارس
 51 21666  معمولیپژو پارس 

 51 21666  جمع پژو پارس

 31 634481  کل تولید ایران خودرو

 پارس خودرو

 151.7 32370  90تندر 

 0 0  دوگانه سوز 90تندر 

 -4.8 14337  پارس تندر

B 90  36249 76935 

 158.6 82956  محصوالت رنو

 48 87279  پراید

 -63.6 5347  پراید دوگانه سوز

 25.7 92626  مونتاژ پراید

 175.3 22407  برلیانس

 73.9 197989  جمع تولید شرکت

 خودرو سازان بم
AT6GC  25 0 

 0 25  جمع تولید شرکت

 خودروسازان راین

 -99.8 5  دنده ای C30ولیکس 

 -0.9 231  اتوماتیک C30ولیکس 

Vela v5 at  1044 0 

Vela v5 Mt  390 90.2 

 - 3749  تولید شرکتجمع  

بنیاد توسعه صنعت 

 بن رو -خودرو

S300  3167 139.4 

 139.4 3167  جمع تولید شرکت

 BYD S6  534 0 کارمانیا



 0 534  جمع تولید شرکت

 خودرو سازان مدیران

Arrizo 5  4058 0 

MVM 110 S  6220 151.4 

MVM 530   274 91.7- 

MVM 550  6279 3.1- 

MVM110 – 4cyl  36 98- 

Tigo 5  14922 526.4 

MVM X22  1138 0 

MVM X33  5950 11.1- 

MVM 315  2394 28.5- 

MVM 315H  13737 85.3 

 62.4 55008  جمع تولید شرکت 

 سایپا

 56.8 112922  پراید

 -54 7595  پراید دوگانه سوز

 36.1 120517  جمع پراید سایپا

 88.7 13197  سراتو

 357.6 8708  برلیانس

 X200  39325 97.4تیبا 

 54.9 181747  جمع تولید شرکت

 -X100  288 84.6 سایپا آذربایجان

 سایپا کاشان

 49.6 55318  نسیم و صبا

 CS35  4686 0چانگان 

 X200  66811 27.9تیبا 

 X200  7833 72.6تیبا دوگانه سوز 

 43.7 134648  جمع تولید شرکت

 57.9 517839  جمع تولید شرکت گروه سایپا

 گروه بهمن

 82 2952  3مزدا 

 -99.8 1  لند مارک

 -B50 , B50F  1080 38 آسا 

 0 4033  جمع تولید شرکت
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 کرمان موتور

 I20  835 0هیوندای 

 I10  198 0هیوندای 

 0 336  620لیفان 

 1800cc  23 94.3 620لیفان 

 1026.5 2805  820لیفان 

 -x60   2795 67.9لیفان 

JAC J5  8455 26.2- 

JAC S5  20842 46.4 

 X50  5159 26.5لیفان 

 509 41448  جمع تولید شرکت

صنعت خودرو 

 آذربایجان

MG 360 MT  40 0 

MG 360 AT  40 0 

 0 80  جمع تولید شرکت

 سازه های دیار خودرو

 -100 0  سابرینا

GREAT WALL M4  93 40.8- 

 -67.6 93  جمع تولید شرکت
 وزارت صمت.اداره گمرک :منبع

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 -4جدول 



  1395ال انواع خودروهای وانت شرکتها در سآمار تولید 

 محصولنام  نام شرکت
 1394رشد نسبت به سال  1395سال  

 )درصد( تعداد )دستگاه( 

 ایران خودرو مرکزی

 3452.2 817  آریسان

 227.8 59  آریسان دوگانه سوز

 -22.8 1552  90تندر 

 0 0  گازسوز 90تندر 

 18.4 2428  جمع تولید شرکت

 ایران خودرو تبریز
 7.1 15  آریسان

 -28.8 12308  آریسان دوگانه سوز
 -38.7 12323  جمع تولید شرکت 

 602 2120  جمع تولید شرکت ایران خودرو دیزل
 -24.9 16871  جمع تولید شرکت جمع گروه ایران خودرو

 بن رو
 24.3 19718  151سایپا 

 24.3 19718  جمع تولید شرکت

 سازه های خودرو دیار

 -100 0  ویتکل تک کابین تک دیفرانسیل

 0 0  ویتکل تک کابین دو دیفرانسیل

 -9 30  ویتکل دو کابین تک دیفرانسیل

 -15.2 84  کابین دو دیفرانسیل ویتکل دو

 -78 114  جمع تولید شرکت

 زامیاد

 Z24N1B  19576 27.7نیسان انژکتوری دوگانه سوز 

 Z24N1  4676 34.9تک سوز  نیسان انژکتوری

 -Z28ND  3132 30.5دیزل 

 -9.1 189  وانت پادرا

 72.7 76  وانت درکا
 17.4 27649  جمع تولید شرکت 

 خودروپارس 
 71.8 2448  وانت ریچ

 71.8 2448  جمع تولید شرکت
 

 
    

 276.6 5171  مزدا تک کابین گروه بهمن
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 -92.5 35  مزدا تک کابین دو گانه سوز

 295.2 2869  مزدا دو کابین

 -92.5 52  مزدا دو کابین دو گانه سوز

 0 1  مینی وانت کارو

 -75.2 1624  ولنت کارا

 -100 0  ایسوزو

 -60.2 128  کاپرا

 -4.2 10880  جمع تولید شرکت

 21.9 49815  جمع تولید شرکت جمع گروه سایپا

 مرتب
 -100 0  پاژن

 -100 0  جمع تولید شرکت

 3.3 77680  وانت تولید کل
 وزارت صمت.اداره گمرک :منبع

 4-6نمودار 

 
 

 

 

  4 -5جدول  

2120

19718

114

27649

2448

10880

49815

00

10000

20000

30000

40000

50000

60000

گروه ایران 

خودرو

بن رو سازه های 

خودرو دیار

زامیاد پارس خودرو گروه بهمن گروه سایپا مرتب

1395نمودار تولید انواع خودروهای وانت شرکتهای داخلی در سال 

(دستگاه)



  1395ال شرکتها در س ونانواع خودروهای آمار تولید 

 رده نام شرکت
 1394رشد نسبت به سال  1395سال  

 )درصد( تعداد )دستگاه( 

 آکیادویچ

 3452.2 52  ون کوچک

 227.8 62  ون بزرگ

 18.4 114  جمع تولید شرکت

 0 0   سایپا

 0 15  ون بزرگ سروش دیزل مبنا

 0 48  وانا ایران خودرو دیزل

 اسنا

 0 0  ون کوچک

 0 0  ون بزرگ

 0 0  جمع تولید شرکت

 0 177  ون تولید کل
 وزارت صمت.اداره گمرک :منبع

 

 4-7نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

  4 -6جدول  
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آکیادویچ سایپا سروش دیزل مبنا ایران خودرو دیزل اسنا

1395نمودار تولید انواع خودروهای ون شرکتها در سال 

(دستگاه)
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 1394تا  1385سال  موتورسیکلتهای شماره گذاری شده ازآمار 

 سال
 موتور سیکلت شماره گذاری شده 

 )دستگاه( تعداد 

1385  862626 

1390  813386 

1391  418733 

1392  312594 

1393  538632 

1394  453249 

 معاونت طرح و برنامه بودجه . اداره آمار  –نیروی انتظامی :منبع 

 

 4-8نمودار 
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(  دستگاه)نمودار تعداد موتورسیکلتهای شماره گذاری شده 

1394تا 1385سال 



 

 4 -7جدول 

 ، موتورسیکلتمصرف فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل خودروهای سبک

 (خام میلیون بشکه معادل نفت) 1395تا  1391از سال 

 1395 1394 1393 1392 1391 سالفرآورده / 

 24/149 85/141 53/138 3177/136 6332/126 بنزین

 61/99 54/99 24/99 30/99 22/99 حمل و نقل سهم مصرف بنزین در بخش

 04/0 13/0 17/0 10/0 16/0 گاز مایع

 25/0 86/0 65/0 7/0 1 حمل و نقل در بخش گاز مایعسهم مصرف 

 ترازنامه هیدروکربوری:منبع

 
 
 

 4-9نمودار 

 
 

  

127

136
138

142
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130
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140

145

150

155

1391 1392 1393 1394 1395

لت  نمودار مصرف فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل خودروهای سبک، موتورسیک

(میلیون بشکه معادل نفت خام)1395تا 1391از سال 



16 

 

 

 4-8جدول 

 1395تا  1385دوگانه سوز از سال  سواری خودروهای ی تولید و تبدیلآمارعملکرد 

نام 

 محصول

نوع 

 محصول

 سال

85 

 سال

86 

 سال

87 

 سال

88 

 سال

89 

 سال

90 

 سال

91 

 سال

92 

 سال

93 

 سال

94 

 سال

95 

 129143 106452 122437 50122 126650 242023 370190 224857 205308 314643 111546 دوگانه سوز سواری

 1255211 892393 958335 624749 788390 1421006 1359599 1192244 1108208 981202 948188 کل سواری

 32020 36951 51939 19266 68914 104558 120737 70771 126953 113700 34289 دوگانه سوز وانت

 77680 75240 150929 104726 115545 189217 200526 193967 193030 162970 154121 کل وانت

 برنامه ریزی -وزارت صمتمأخذ:

 

  4-9جدول  

 1395لغایت  1390از سال  CNGمصرف گاز طبیعی در بخش حمل و نقل و تعداد جایگاههای عرضه کننده 

 سال 

 90 

 سال

 91 

 سال

 92 

 سال

 93 

 سال

 94 

 سال

 95 

 مصرف گاز طبیعی 

 (روز)میلیون مترمکعب در 
17.1 18.9 18.3 19.4 20.3 20.6 

تعداد جایگاههای عرضه 

 CNGکننده 
1887 2012 2181 2262 2321 2374 

 CNGطرح احداث -شرکت ملی پخش فرآورده های نفتیمأخذ:

 

 4-10جدول 

 1395مصرف، واردات، ارزش دالری بنزین مصرفی و رشد مصرف در سال 

ارزش دالری  مصرف بنزین موتور)میلیون لیتر در روز(

 مصرفی بنزین

 )میلیارد دالر(

 واردات بنزین

 )میلیون لیتر در روز(

رشد مصرف 

نسبت به سال 

 سوپر یورو معمولی )%(1394

50.1 21.3 3.3 10 12.1 5.3 

 CNGطرح احداث -شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - 1395آمارنامه سال مأخذ:

 

 

 

 

 

 

 

  4-11جدول  



  4241-2بندی استاندارد تولید داخل بر اساس کالسبنزینی میزان مصرف سوخت خودروهای سبک 

 

 

 

 4-11ادامه جدول 

 خودرو نام خودرو کالس
 حجم موتور

(CC) 

 ترکیبی  مصرف سوخت

COP 
 کیلومتر( 100)لیتر در 

 ترکیبی مصرف سوخت
TA 

 کیلومتر( 100)لیتر در 

1000v≤  25/6 16/6 812 110ام وی ام 

1400<v≤1300 

 05/7 06/7 1,323 پراید صبا ساژم

 89/6 64/6 1,323 پراید صبا زیمنس

 55/6 96/6 1,323 پراید نسیم زیمنس  

 36/6 63/6 1,323 زیمنس 141پراید 

 89/6 76/6 1,323 132پراید 

 16/7 80/6 1,342 1300لیفان 

 53/6 54/6 1,360 2تیپ  206پژو 

 55/6 46/6 1,360 (1400دی )اس  206پژو 

1500<v≤1400 

 73/8 17/8 1,468 بک اتوماتیکویرا لیفتپروتون 

 47/8 81/8 1,468 سدان اتوماتیکویرا پروتون 

 14/7 49/6 1,495 1500هیوندا ورنا  

 67/9 24/7 1,500 سدانویرا  پروتون 

 95/7 71/7 1,500 بکویرا لیفت پروتون 

 94/6 90/6 1,500 ریو

1600<v≤1500 

 TU5 1,584 86/6 15/7 سمند سورن

 72/6 99/6 1,587 5تیپ  206پژو 

 35/7 74/7 1,587 6تیپ  206پژو 

 61/6 32/7 1,587 (1600اس دی ) 206پژو 

 79/7 33/7 1,587 1600لیفان 

 23/8 69/7 1,597 2پروتون جن

 67/8 52/8 1,597 اتوماتیک 2پروتون جن

 85/9 28/10 1,598 باردووانت 

 67/8 48/8 1,598 پژو روآ

 87/6 92/6 1,598 )پارس خودرو( 90تندر 

 36/7 - 1,598 )ایران خودرو( 90تندر 

 76/6 10/7 1,598 1600مگان 

 82/6 72/6 1,599 1600هیوندا ورنا 

 18/8 3/7 1,599 )اتوماتیک(1600هیوندا ورنا 

1800<v≤1600 

 12/9 95/8 1,761 پژو پارس

 ELX 1,761 50/8 17/8پژو پارس 

 59/8 96/8 1,761 سمند

 XU7 1,761 75/8 80/8 سمند سورن

 92/8 54/9 1,761 انژکتوری 405 پژو

 05/8 61/7 1,781 فولکس واگن گل
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 خودرو نام  خودرو کالس
 حجم موتور

(CC) 

 ترکیبی  مصرف سوخت

COP 
 کیلومتر( 100)لیتر در 

 ترکیبی مصرف سوخت
TA 

 کیلومتر( 100)لیتر در 

2000<v≤1800 

 81/7 43/7 1,975 هیوندا آوانته

 63/8 23/8 1,975 هیوندا آوانته اتوماتیک

 03/9 48/9 1,998 2000زانتیا 

 50/10 67/10 1,998 وانت مزدا تک کابین

 50/9 06/11 1,998 وانت مزدا دو کابین

 21/8 66/7 1,998 2000مگان

 50/7 91/7 1,998 )اتوماتیک( 2000مگان

 86/7 65/7 1,999 3مزدا

2400<v≤2200 

 61/12 83/12 2,237 ون نارون

 97/11 20/11 2,237 وانت دیار

 70/10 73/10 2,295 کوراندو

 35/11 15/10 2,389 رونیز

 84/11 05/11 2,389 پیکاپ تک کابین

 84/11 32/11 2,389 پیکاپ دوکابین

 80/11 25/15 2,389 انژکتوری Z24وانت نیسان 

 60/14 12/17 2,389 انژکتوری  Z24Fوانت نیسان 

 89/11 85/11 2,389 ون کاروان

3000<v≤2400 

 500S 2,799 51/11 18/10چیرمن 

 GLV3000 2,972 - 21/12 پاژن

 GLD3000 2,972 21/12 41/13وانت پاژن 

 76/10 94/9 2,988 ماکسیما

 48/11 26/10 2,988 ماکسیما اتوماتیک



 

  4-12جدول  

 میزان مصرف سوخت خودروهای سواری وارداتی 

 کالس

 خودرو
 نام خودرو شرکت سازنده

 حجم موتور

(CC) 

 ترکیبی مصرف سوخت

 کیلومتر( 100)لیتر در 

1000v≤ TOYOTA YARISE 998 40/5 

1300<v≤1100 TOYOTA 

YARISE 1,298 00/6 

COROLLA1.3 1,300 10/6 

COROLLA1.3(A) 1,300 20/6 

1400<v≤1300 KIA RIO 1,399 30/6 

1500<v≤1400 M. BENZ 

A150 Coupe 1,498 20/6 

A150 Coupe(Automatic) 1,498 60/6 

A150 Sedan 1,498 70/6 

A150 Sedan (Automatic) 1,498 00/7 

1600<v≤1500 

PROTON 
IMPIAN 1,584 70/6 

GENT2 1,597 20/7 

RENAULT 

LOGANE 1,598 92/6 

MEGANE1.6 1,598 90/6 

MEGANE1.6(A) 1,598 70/7 

PEUGOT 307 1575 2/7 

1800<v≤1600 

M. BENZ 

A170 Coupe 1,699 60/6 

A170 Coupe(Automatic) 1,699 60/6 

A170 Sedan 1,699 80/6 

A170 Sedan (Automatic) 1,699 10/7 

C180 (NEW)KOMPRESSOR COUPE 1,796 80/7 

C180 K (KOMPRESSOR) (Automatic) 1,796 80/7 

C180 K (KOMPRESSOR)Sport 

Coupe(Automatic)/cl203type 
1,796 50/8 

C180 KOMPRESSOR ESTATE(A) 1,796 50/8 

C180(NEW)KOMPRESSOR COUPE(A) 1,796 10/8 

C200 K (KOMPRESSOR) 1,796 80/7 

C200 K (KOMPRESSOR) (Automatic) 1,796 10/8 

C200 KOMPRESSOR COUPE(A) 1,796 50/8 

E200 KOMPRESSOR 1,798 20/8 

E200 KOMPRESSOR(A) 1,798 50/8 

TOYOTA 
COROLLA(MULTI5)1.8 1,796 50/7 

COROLLA1.8 1,796 70/7 
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 4-12ادامه جدول 

 نام خودرو شرکت سازنده کالس خودرو
 موتور حجم

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی

 کیلومتر( 100)لیتر در 

2000<v≤1800 

TOYOTA 

RAW4 3DOOR 1,988 70/8 

RAW4 3DOOR(A) 1,988 20/9 

RAW4 5DOOR 1,988 60/8 

RAW4 5DOOR (A( 1,988 00/9 

BMW 118 i 1,995 90/5 

BMW 

320i Convertible or Sedan 1,995 20/8 

320i Saloon or Sedan 1,995 40/7 

I20i 1,995 90/7 

I20i Canvertible or Cabriolet 2008 1,995 60/6 

CTTROEN 
C5 1,997 00/8 

C5(A) 1,997 60/8 

FUJIAN DELICA PRIDE DN6492 1,997 70/10 

RENAULT 
MEGANE2.0 1,998 00/8 

MEGANE2.0(A) 1,998 40/8 

MAZDA MAZDA 6 1,999 80/8 

HYUNDAI 
SONATA2.0(NF) 2,000 00/8 

SONATA2.0(NF)(A) 2,000 40/8 

KIA 

CERATO 2,000 50/7 

CERATO (A) 2,000 70/7 

SPORTAGE 2 2,000 20/8 

TOYOTA HILUX 2 2,000 20/8 

VOLKSWAGEN 

Transporter Delivery van high roof2.0 2,000 9 

Transporter Delivery van medium high roof2.0 2,000 4/8 

Transporter Delivery van normal roof2.0 2,000 2/4 

Transporter Dropside truck double cab 2,000 3/9 

PEUGOT 407 2000 8.8 

2200<v≤2000 
M. BENZ 

A 200 COUPE 2,034 20/7 

A 200 TURBO COUPE 2,034 90/7 

B 200 2,034 50/7 

B 200 (A) 2,034 50/7 

B 200 TURBO 2,034 90/7 

(A  )B 200 TURBO 2,034 10/8 

C200 COUPE 2,148 50/6 

C200 STATE 2,148 80/6 

BMW 520i Saloon or Sedan 2,171 00/9 

  



 

 4-12ادامه جدول 

 نام خودرو سازندهشرکت  کالس خودرو
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی

 کیلومتر( 100)لیتر در 

2400<v≤2200 

MAZDA MAZDA 6 2,261 80/8 

TOYOTA HIACE 2,694 60/11 

SHAC ISTANA SH 6530 (M161G23D) 2,295 10/11 

FUJIAN DELICA DIGNITY DN6490M 2,350 6/11 

KIA SPORTAGE 2.7(A) 2,700 00/10 

AUDI A4 2,967 20/9 

SUZUKI GRAND VITARA 2,393 80/11 

TOYOTA CAMRY2.4(A/M) 2,400 80/9 

3000<v≤2400 

RUSSION VIHICLE 
GAZELLE22132 GAZelle32213 

SOBOL22171 
2,463 20/13 

HYUNDAI  

CANTAFE 2WD 2,656 10/10 

CANTAFE 2WD (A) 2,656 20/10 

CANTAFE 4WD 2,656 40/10 

CANTAFE 4WD (A) 2,656 60/10 

COUPE 2,656 90/9 

COUPE (A) 2,656 30/10 

TACSON(JM)(A) 2,656 00/10 

SONATA2.3(2008) 2,359 00/8 

SONATA2.3(A)(2003) 2,359 30/8 

BMW 

525i Saloon or Sedan 2,494 70/8 

325i Convertible or Cabriolet 2,497 90/8 

325i Coupe 2,497 40/8 

325i Saloon or Sedan 2,497 40/8 

325i Saloon or Sedan 2,979 60/9 

335i Convertible or Cabriolet 2,979 90/9 

335i Coupe 2,979 50/9 

530i Saloon or Sedan 2,979 80/8 

530xi Saloon or Sedan 2,979 70/9 

630i Saloon or Sedan 2,979 10/10 

730Li Saloon or Sedan 2,979 10/10 

330i Convertible or Cabriolet 2,996 20/9 

330i Coupe 2,996 70/8 

330i Saloon or Sedan 2,996 70/8 

630i Convertible or Cabriolet 2,996 60/9 

630i Coupe 2,996 00/9 

X3 3.0si SUV 2,996 50/9 

M. BENZ C280 2,996 40/9 
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 4-12ادامه جدول 

 نام خودرو شرکت سازنده کالس خودرو
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی

 کیلومتر( 100)لیتر در 

3000<v≤2400 
 

M. BENZ 

C280 4MATIC(Automatic) 2,996 60/9 

C280(A) 2,996 40/9 

C280(Automatic) 2,996 40/9 

E230 2,496 40/9 

E230 (A) 2,496 60/9 

CLK280 Cabriolet 2,996 50/9 

CLK280 Cabriolet(Automatic) 2,996 60/9 

CLK280 Coupe 2,996 20/9 

C230 2,496 30/9 

C230(Automatic) 2,496 30/9 

SPRINTER 314KA 4*2(AMBULANCE) 2,295 42/14 

C230 Sport Coupe 2,497 60/10 

C230 Sport Coupe(Automatic) 2,497 70/10 

CLK280 Coupe(Automatic) 2,996 50/9 

E280 4MATIC (Automatic) 2,996 20/10 

SLK 280 2,996 70/9 

SLK 280 (A) 2,996 50/9 

E280 2,997 30/9 

E280(A) 2,997 40/9 

v>3000 

AUDI Tt 3,189 20/8 

 A4 3,197 20/9 

SUZUKI GRAND VITARA 3,195 80/11 

VOLKSWAGEN 

Transporter Delivery van high roof3.2 3,200 5/10 

Transporter Delivery van high roof3.2(A) 3,200 2/10 

Transporter Delivery van medium high 

roof3.2 
3,200 9/9 

Transporter Delivery van medium high 

roof3.2(A) 
3,200 7/9 

Transporter Delivery van normal roof3.2 3,200 7/9 

Transporter Deliery van normal roof3.2(A) 3,200 5/9 

KIA SORENTO 3,340 80/10 

HYUNDAI  
AZERA(A) 3,342 20/10 

SONATA3.3(A) 3,342 10/10 

LEXUS 

LS 460 3,456 20/11 

RX 350 3,456 20/11 

ES 350 (A) 3,500 50/10 

GS430 (A) 4,293 40/11 

 

 

 



 

 4-12ادامه جدول 

 نام خودرو شرکت سازنده کالس خودرو
 حجم موتور

(CC) 

 مصرف سوخت ترکیبی

 کیلومتر( 100)لیتر در 

v>3000 

M.BENZ 

CLS350 (Automatic) 3,498 60/10 

CLS350(A) 3,498 10/10 

E350 3,498 70/9 

E350 4MATIC 3,498 40/10 

E350 4MATIC (Automatic) 3,498 70/10 

S350 3,498 10/12 

S350 (Automatic) 3,498 30/10 

S350 4MATIC (Automatic) 3,498 80/10 

S350 4MATIC L (Long 

Wheelbase)(Automatic) 
3,498 90/10 

S350 L (Long Wheelbase)(Automatic) 3,498 30/10 

SL350 3,498 30/10 

SL350 (Automatic) 3,498 90/9 

SLK350 3,498 60/10 

SLK350(Automatic) 3,498 10/10 

S500 5,461 70/11 

S500 (A) 5,461 90/11 

S500 4MATIC (A) 5,461 40/12 

MITUBISHI PAJERO (A) 3,800 50/13 

BMW 740Li Saloon or Sedan 4,000 20/11 

TOYOTA 

 

FORTUNER 4 (M/A) 4,000 70/12 

LAND CRUSER 200 (A) 4,000 20/12 

PRADO4 (A) 4,000 70/12 

LAND CRUSER 4500 4,477 60/12 

NISSAN MURANO 3,498 30/12 
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 4-13جدول 

برای های مختلف حجم موتور در کالسکیلومتر  100در ترکیبی مصرف سوخت  1میانگین و میانگین وزنی 

 وارداتیخودروهای و به تفکیک شرکت سازنده  خودروهای تولیدی

 شرکت سازنده کالس خودرو
 میانگین مصرف سوخت

 (کیلومتر 100در لیتر )

 میانگین وزنی مصرف سوخت

 (ومترکیل 100در )لیتر

1000v≤ 
 16/6 16/6 مدیران خودرو

 40/5 40/5 وارداتی

1300<v≤1100 49/6 85/6 وارداتی 

1400<v≤1300 

 50/6 49/6 ایران خودرو

 82/6 82/6 سایپا

 74/6 74/6 پارس خودرو

 80/6 80/6 کرمان موتور

 43/6 40/6 وارداتی

1500<v≤1400 

 90/6 90/6 سایپا

 98/7 98/7 زاگرس خودرو

 49/6 49/6 خودروسازان راین

 00/7 00/7 وارداتی

1600<v≤1500 

 89/8 26/8 ایران خودرو

 91/6 85/6 پارس خودرو

 33/7 33/7 کرمان موتور

 11/8 11/8 زاگرس خودرو

 01/7 01/7 خودروسازان راین

 27/7 73/7 وارداتی

1800<v≤1600 

 05/9 91/8 ایران خودرو

 61/7 61/7 خودروسازان بم

 14/8 98/7 وارداتی

2000<v≤1800 

 25/9 25/9 ایران خودرو

 48/9 48/9 سایپا

 66/7 66/7 پارس خودرو

 01/10 22/10 گروه بهمن

 83/7 83/7 خودروسازان راین

 37/8 58/8 وارداتی

2200<v≤2000 85/8 33/8 وارداتی 

2400<v≤2200 

 89/11 89/11 سایپا

 15/11 15/11 پارس خودرو

 83/12 83/12 بهمن گروه

 46/15 87/15 زامیاد

 20/11 20/11 دیارخودرو

 78/10 78/10 بنیان توسعه صنعت پارس

 89/9 79/10 وارداتی

                                                           
 با وزن تعداد انواع خودروها محاسبه شده است.میانگین مصرف سوخت وزنی  -1



 4-13ادامه جدول 

 شرکت سازنده کالس خودرو
 میانگین مصرف سوخت

 کیلومتر( 100)لیتردر  

 میانگین وزنی مصرف سوخت 

 کیلومتر( 100)لیتردر 

3000<v≤2400 

 10/10 10/10 پارس خودرو

 51/11 51/11 صنعت پارسبنیان توسعه 

 21/12 21/12 مرتب خودرو

 64/10 00/10 وارداتی

v>3000 
 27/11 27/11 ایران خودرو

 97/10 34/11 وارداتی

 ایگاه اطالعرسانی انجمن خودروسازان ایرانپ-شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران :منبع
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  4-14جدول  

 لیتر در صد کیلومتر( 4/4کیلومتر )مصرف سوخت کمتر از  بر گرم 100 زیر کربن اکسید دی انتشار با بنزینی خودروهای

 مدل نام كارخانه
حجم موتور 

CC 

نوع سيستم 
 انتقال قدرت

مصرف سوخت در 
سيكل تركيبي 

(LIT/100KM) 

در  CO2انتشار 
سيكل تركيبي 

(gr/Km) 

 استاندارد آاليندگي
مصرف سوخت ساليانه 

 هزار كيلومتر( 20)ليتر در 

 yaris Hybrid, MY2016 1497 E-CVT 3.3 75 Euro 6 660 

 Cayenne S-E Hybrid 2995 A8 3.4 79 Euro 6 680 

 CT, MY2015 1798 E-CVT 4.1 82 Euro 6 820 

 108 998 M5 3.8 88 Euro 6 760 

 500 and 500C,2012 onwards 875 SAT5 3.9 90 Euro 6 780 

 500 and 500C,2012 onwards 875 M5 4 92 Euro 6 800 

 
fortwo coupé, Model Year 

2016 999 M5 4.1 93 Euro 6 820 

 Ibiza 5 door 999 M5 4.1 94 Euro 6 820 

 New Ibiza ST 999 M5 4.1 94 Euro 6 820 

 
fortwo coupé, Model Year 

2016 999 A6 4.1 94 Euro 6 820 

 polo 999 M5 4.1 94 Euro 6 820 

 panda,From February 2012 875 SAT5 4.1 95 Euro 6 820 

 Twingo,2014 999 M5 4.2 95 Euro 6 840 

 Mii 999 M5 4.1 95 Euro 6 820 

 Citigo 999 M5 4.1 95 Euro 6 820 

 A1 999 M5 4.2 97 Euro 6 840 

 A1 Sportback 999 M5 4.2 97 Euro 6 840 

 Chrysler Ypsilon, MY 2015 875 A5 4.1 97 Euro 6 820 



   

-14جدول ادامه 
4 

   

 مدل نام كارخانه
حجم موتور 

CC 

نوع سيستم 
 انتقال قدرت 

مصرف سوخت در 
سيكل تركيبي 

(LIT/100KM) 

در  CO2انتشار 
سيكل تركيبي 

(gr/Km) 

 استاندارد آاليندگي 
مصرف سوخت ساليانه 

 هزار كيلومتر( 20)ليتر در 

 IS300h,MY2015 2494 E-CVT 4.2 97 Euro 6 840 

 108 998 AMT5 4.2 97 Euro 6 840 

 208 1199 AMT5 4.2 97 Euro 6 840 

 ForFour, Model Year 2015 999 M5 4.2 97 Euro 6 840 

 ForFour, Model Year 2015 898 M5 4.2 97 Euro 6 840 

 C4 Cactus 1199 AMT5 4.3 98 Euro 6 860 

 i10 998 M5 4.3 98 Euro 6 860 

 polo 999 D6 4.2 98 Euro 6 840 

 Mi To,2012 onwards 875 M6 4.2 99 Euro 6 840 

 Chrysler Ypsilon, MY 2015 875 M5 4.2 99 Euro 6 840 

 C3 999 M5 4.3 99 Euro 6 860 

 C3 999 AMT5 4.3 99 Euro 6 860 

 500 and 500C,2012 onwards 875 M6 4.2 99 Euro 6 840 

 panda,From February 2012 875 M5 4.2 99 Euro 6 840 

 
All New Focus, Model Year Post 

2015 999 M5 4.3 99 Euro 6 860 

 Fiesta, Model Year Post 2015 998 M5 4.3 99 Euro 6 860 

 208 1199 M5 4.3 99 Euro 6 860 

 Twingo,2014 898 M5 4.3 99 Euro 6 860 

 New Ibiza 5 door 999 M6 4.3 99 Euro 6 860 
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 4-14جدول ادامه 

 مدل نام كارخانه
حجم موتور 

CC 

نوع سيستم 
 انتقال قدرت 

مصرف سوخت در 
سيكل تركيبي 

(LIT/100KM) 

در  CO2انتشار 
سيكل تركيبي 

(gr/Km) 

استاندارد 
 آاليندگي 

مصرف سوخت 
)ليتر در ساليانه 
هزار  20

 كيلومتر(

 New Ibiza ST 999 M6 4.3 99 Euro 6 860 

 ForFour, Model Year 2015 898 M5 4.3 99 Euro 6 860 

 Celerio 998 M5 4.3 99 Euro 6 860 

 Celerio 998 A5 4.3 99 Euro 6 860 

 Yaris, MY2015 998 5MT 4.3 99 Euro 6 860 

VAUXHALL 
Viva 5 door Hatchback, Model Year 

2016 999 M5 4.3 99 Euro 6 860 
 شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران :منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4-15جدول 

 مشخصات فنی وسایل نقلیه سبک تولید داخل 

نام 

 شرکت
 نام موتور نام محصول

 CO2مصرف سوخت و انتشار  مشخصات فنی

عدد معیار 

انتشار 

CO2 

(gr/km) 

اختالف 

انتشار 

CO2  با

معیار 

برحسب 

 درصد

رتبه 

انتشار 

CO2 

استاندارد 

 نوع سوخت زیست محیطی
نوع 

 گیربکس

حداکثر 

توان 

خروجی 

 اسب بخار()

حجم 

موتور 

(cc) 

جرم 

خالص 

خودرو 

(kg) 

شهری 

lit/100 km  
یا 

m3/100km 

برون شهری 

lit/100 km 
یا 

m3/100km 

ترکیبی 

lit/100 km  
یا  

m3/100km 

انتشار 

CO2  
ترکیبی 

(gr/km) 

رو
ود

ن خ
یرا

ا
 

 M-5 74 1360 1125 9 5.1 6.5 154.29 163.7 -5.8% C Euro 4 بنزین TU3 سدان 206پژو 

 M-5 105 1587 1145 9.3 5.1 6.6 157 164.6 -4.6% C Euro 4 بنزین TU5 سدان 206پژو 

 M-5 74 1360 1010 9 5 6.4 152 158.5 -4.1% C Euro 4 بنزین TU3 هاچ بک 206پژو 

 M-5 105 1587 1110 9.3 5.1 6.6 157 163.0 -3.7% C Euro 4 بنزین TU5 هاچ بک 206پژو 

 M-5 100 1761 1179 12.1 6.2 8.38 197.33 166.2 18.7% G Euro 4 بنزین GLX XU7 405پژو 

دوگانه  GLX 405پژو 

 سوز
XU7 

 بنزین
M-5 

100 1761 1314 
  

8.45 201 172.4 16.6% G Euro 4 

 1314 1761 83 گاز
  

9.69 172 172.4 -0.2% D Euro 4 

 M-5 100 1587 1176 10.1 5.6 7.24 170.38 166.1 2.6% D Euro 4 بنزین SLX TU5 405پژو 

 M-5 105 1905 1177 بنزین ELX XUMپژو پارس 
  

8.3 195.16 166.1 17.5% G Euro 4 

 M-5 105 1587 1176 10.1 5.6 7.24 170.38 166.1 2.6% D Euro 4 بنزین ELX TU5پژو پارس 

 M-5 100 1761 1165 12.1 6.2 8.38 197.33 165.6 19.2% G Euro 4 بنزین XU7 پژو پارس

 XU7 پژو پارس دوگانه سوز
 بنزین

M-5 
100 1761 1314 

  
8.45 201 172.4 16.6% G Euro 4 

 1314 1761 83 گاز
  

9.69 172 172.4 -0.2% D Euro 4 

 M-5 110 1600 1140 9.1 5.6 6.9 162.84 164.4 -1.0% D Euro 4 بنزین K4M 90در تن

 A-4 110 1600 1140 بنزین K4M اتوماتیک 90تندر 
  

8.4 198.15 172.6 14.8% F Euro 4 
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4-51جدول ادامه   

نام 

 شرکت
 نام محصول

نام 

 موتور

 CO2مصرف سوخت و انتشار  مشخصات فنی

عدد معیار 

انتشار 

CO2 

(gr/km) 

اختالف 

انتشار 

CO2  با

معیار 

برحسب 

 درصد

رتبه 

انتشار 

CO2 

استاندارد 

 زیست محیطی
نوع 

 سوخت

نوع 

 گیربکس

حداکثر 

توان 

خروجی 

 اسب بخار()

حجم 

موتور 

(cc) 

جرم 

خالص 

خودرو 

(kg) 

شهری 

lit/100 km  
یا 

m3/100km 

برون شهری 

lit/100 km 
یا 

m3/100km 

ترکیبی 

lit/100 km  
یا  

m3/100km 

انتشار 

CO2  
ترکیبی 

(gr/km) 

رو
ود

ن خ
یرا

ا
 

 M-5 105 1587 1220 بنزین H30 CROSS TU5دی اف ام 
  

6.7 155.02 168.1 -7.8% C Euro 4 

 H30 CROSSدی اف ام 

 اتومات
TU5 بنزین A-4 105 1587 1220 

  
7.04 161.26 176.5 -8.6% C Euro 4 

 M-5 113 1645 1302 10.3 6.2 7.74 182.32 171.8 6.1% E Euro 4 بنزین EF7 دنا

 M-5 105 1587 1134 10.7 5.6 6.95 159.76 164.1 -2.7% D Euro 4 بنزین TU5 رانا

 M-5 113 1645 1265 9.8 5.9 7.49 175.98 170.1 3.4% E Euro 4 بنزین LX EF7سمند 

 EF7 دوگانه سوز LXسمند 

 بنزین

M-5 

113 1645 1383 
  

7.54 178 175.5 1.4% D Euro 4 

 1383 1645 102 گاز
  

7.8 139 175.5 
-

20.8% 
A Euro 4 

 M-5 94 1761 1231 12.6 6.4 8.34 194.5 168.6 15.4% G Euro 4 بنزین LX XU7ند سم

 XU7 دوگانه سوز LXسمند 
 M-5 94 1761 1383 بنزین

  
8.57 203 175.5 15.7% G Euro 4 

 گاز
 

83 1761 1383 
  

9.43 168 175.5 -4.3% C Euro 4 

 M-5 113 1645 1273 9.38 5.9 7.49 175.98 170.5 3.2% E Euro 4 بنزین EF7 نسمند سور

 M-5 148 1645 1286 10.4 5.6 7.33 172.1 171.1 0.6% D Euro 4 بنزین EF7-TC سمند سورن با توربوشارژ



 

 4-15جدول ادامه 

نام 

 شرکت
 نام موتور نام محصول

 CO2مصرف سوخت و انتشار  مشخصات فنی

عدد معیار 

انتشار 

CO2 

(gr/km) 

اختالف 

انتشار 

CO2  با

معیار 

برحسب 

 درصد

رتبه 

انتشار 

CO2 

استاندارد 

 نوع سوخت زیست محیطی
نوع 

 گیربکس

حداکثر 

توان 

خروجی 

 اسب بخار()

حجم 

موتور 

(cc) 

جرم 

خالص 

خودرو 

(kg) 

شهری 

lit/100 km  
یا 

m3/100km 

برون شهری 

lit/100 km 
یا 

m3/100km 

ترکیبی 

lit/100 km  
یا  

m3/100km 

انتشار 

CO2  
ترکیبی 

(gr/km) 

رو
ود

ن خ
یرا

ا
 

 M-5 94 1761 1243 12.6 6.4 8.34 194.5 169.1 15.0% G Euro 4 بنزین XU7 سمند سورن

سوزوکی 

 گراندویتارا اتومات
J24B بنزین M-5 164 2400 1545 

  
9.9 234 201.2 16.3% G Euro 5 
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 4-15جدول ادامه 

نام 

 شرکت
 نام موتور نام محصول

 CO2مصرف سوخت و انتشار  مشخصات فنی

عدد معیار 

انتشار 

CO2 

(gr/km) 

اختالف 

انتشار 

CO2  با

معیار 

برحسب 

 درصد

رتبه 

انتشار 

CO2 

استاندارد 

 نوع سوخت زیست محیطی
نوع 

 گیربکس

حداکثر 

توان 

خروجی 

 اسب بخار()

حجم 

موتور 

(cc) 

جرم 

خالص 

خودرو 

(kg) 

شهری 

lit/100 km  
یا 

m3/100km 

برون شهری 

lit/100 km 
یا 

m3/100km 

ترکیبی 

lit/100 km  
یا  

m3/100km 

انتشار 

CO2  
ترکیبی 

(gr/km) 

رو
ود

س خ
پار

 

 M-5 103 1498 1225 8.31 5.31 6.4 153 168.3 -9.1% B Euro 4 بنزین BM15L بکهاچ H320برلیانس 

 A-4 103 1498 1240 8.61 5.51 6.7 157 177.4 بنزین BM15L بکهاچ H320برلیانس 
-

11.5% 
B Euro 4 

 M-5 103 1498 1240 8.31 5.31 6.4 153 169.0 -9.5% B Euro 4 بنزین BM15L سدان H330برلیانس 

 A-4 103 1498 1250 8.61 5.51 6.7 157 177.9 بنزین BM15L سدان H330برلیانس 
-

11.8% 
B Euro 4 

 M-5 105 1598 1115 8.95 5.57 6.82 160.48 163.3 -1.7% D Euro 4 بنزین K4MA6 پارس تندر

 M-5 105 1598 1100 8.95 5.57 6.82 160.48 162.6 -1.3% D Euro 4 بنزین K4MA6 90تندر 

 A-4 105 1598 1146 10.83 6.89 8.32 196.37 172.9 13.6% F Euro 4 بنزین K4M C6 بکهاچ B90ساندرو 

 M-5 105 1598 1105 8.67 5.52 6.68 157.35 162.8 -3.4% C Euro 4 بنزین K4M A6 بکهاچ B90ساندرو 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 4-15جدول ادامه 

نام 

 شرکت
 نام موتور نام محصول

 CO2مصرف سوخت و انتشار  مشخصات فنی

عدد معیار 

انتشار 

CO2 

(gr/km) 

اختالف 

انتشار 

CO2  با

معیار 

برحسب 

 درصد

رتبه 

انتشار 

CO2 

استاندارد 

 نوع سوخت زیست محیطی
نوع 

 گیربکس

حداکثر 

توان 

خروجی 

 اسب بخار()

حجم 

موتور 

(cc) 

جرم 

خالص 

خودرو 

(kg) 

شهری 

lit/100 km  
یا 

m3/100km 

برون شهری 

lit/100 km 
یا 

m3/100km 

ترکیبی 

lit/100 km  
یا  

m3/100km 

انتشار 

CO2  
ترکیبی 

(gr/km) 

رو
ود

ر خ
دیا

 

 BAICسابرینا 

C30Dهاچ بک 
L4 – 4A91S بنزین A-4 113 1499 1090 8.66 4.65 6.11 143.36 162.1 -11.6% B Euro 4 

 BAICسابرینا 

C30D سدان 
L4 – 4A91S بنزین A-4 113 1499 1090 8.66 4.65 6.11 143.36 162.1 -11.6% B Euro 4 

 M-5 108 1500 1106 9.1 6.2 7.2 170 162.9 4.4% E Euro 4 بنزین M4 GW4G15گریت وال 
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 4-15جدول ادامه 

نام 

 شرکت
 نام موتور نام محصول

 CO2مصرف سوخت و انتشار  مشخصات فنی

عدد معیار 

انتشار 

CO2 

(gr/km) 

اختالف 

انتشار 

CO2  با

معیار 

برحسب 

 درصد

رتبه 

انتشار 

CO2 

استاندارد 

 زیست محیطی
نوع 

 سوخت

نوع 

 گیربکس

حداکثر 

توان 

خروجی 

 اسب بخار()

حجم 

موتور 

(cc) 

جرم 

خالص 

خودرو 

(kg) 

شهری 

lit/100 km  
یا 

m3/100km 

برون شهری 

lit/100 km 
یا 

m3/100km 

ترکیبی 

lit/100 km  
یا  

m3/100km 

انتشار 

CO2  
ترکیبی 

(gr/km) 

یپا
سا

 

 M-5 103 1500 1275 8.48 6.14 7.01 164.93 170.6 -3.3% C Euro 4 بنزین S300 TNN4G15Aآریو 

 A-4 112 1600 1275 10.13 5.48 7.18 169.28 179.1 -5.5% C Euro 4 بنزین S300 TNN4G16Aآریو 

 M-5 102 1500 1184 8.53 5.82 6.82 160.52 166.4 -3.5% C Euro 4 بنزین BM15L بکهاچ H220برلیانس 

 A-6 102 1500 1184 8.17 5.02 6.37 149.8 174.7 -14.3% B Euro 4 بنزین BM15L بکهاچ H220برلیانس 

 M-5 102 1500 1184 8.53 5.82 6.82 160.52 166.4 -3.5% C Euro 4 بنزین BM15L سدان H230برلیانس 

 A-6 102 1500 1184 8.17 5.02 6.37 149.8 174.7 -14.3% B Euro 4 بنزین BM15L سدان H230برلیانس 

 M-5 87 1503 1000 9.36 5.55 6.59 163.52 158.0 3.5% E Euro 4 بنزین M15 2تیبا 

 M15 تیبا دوگانه سوز
 M-5 80 بنزین

 
1130 9.63 5.84 7.24 169.4 164.0 3.3% E Euro 4 

 M-5 80 1503 1030 10.46 5.9 7.61 135.6 164.0 -17.3% A Euro 4 گاز

 M-5 87 1503 1040 9.36 5.55 6.59 163.52 158.0 3.5% E Euro 4 بنزین M15 2تیبا 

 M-5 63 1323 870 8.23 5.4 6.44 151.4 152.1 -0.4% D Euro 4 بنزین M13HP 111سایپا 

 M-5 63 1323 900 8.23 5.4 6.44 151.4 153.4 -1.3% D Euro 4 بنزین M13HP 131سایپا 



 

 

 

 

 4-15جدول ادامه 

ام 

 شرکت
 نام موتور نام محصول

 CO2مصرف سوخت و انتشار  مشخصات فنی

عدد معیار 

انتشار 

CO2 

(gr/km) 

اختالف 

انتشار 

CO2  با

معیار 

برحسب 

 درصد

رتبه 

انتشار 

CO2 

استاندارد 

 نوع سوخت زیست محیطی
نوع 

 گیربکس

حداکثر 

توان 

خروجی 

 اسب بخار()

حجم 

موتور 

(cc) 

جرم 

خالص 

خودرو 

(kg) 

شهری 

lit/100 km  
یا 

m3/100km 

برون شهری 

lit/100 km 
یا 

m3/100km 

ترکیبی 

lit/100 km  
یا  

m3/100km 

انتشار 

CO2  
ترکیبی 

(gr/km) 

یپا
سا

 

 M-5 63 1323 900 8.23 5.4 6.44 151.4 153.4 -1.3% D Euro 4 بنزین M13HP 132سایپا 

دوگانه  131سایپا 

 سوز
M13NI 

 M-5 بنزین
 

1323 

1000 8.79 5.68 6.83 160.48 158.0 1.6% D Euro 4 

 M-5 گاز
 

1000 9.28 5.78 7.08 125.63 158.0 
-

20.5% 
A Euro 4 

دوگانه  132یپا سا

 سوز
M13NI 

 M-5 بنزین

52 1323 

1000 8.79 5.68 6.38 160.48 158.0 1.6% D Euro 4 

 M-5 1000 9.28 5.78 7.08 125.63 158.0 ازگ
-

20.5% 
A Euro 4 

سدان  232سایپا 

 )ساینا(
M15 بنزین M-5 87 1503 1050 9.17 5.77 7.02 165.07 160.3 3.0% D Euro 4 

 M-5 124 1591 1236 7.85 5.95 6.65 156.38 168.8 -7.4% C Euro 4 بنزین cc G4FC 1600سراتو 

 A-6 156 1998 1293 9.62 5.63 7.09 166.95 180.0 -7.2% C Euro 4 بنزین cc G4KD 2000سراتو 
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 4-15جدول ادامه 

نام 

 شرکت
 نام موتور نام محصول

 CO2مصرف سوخت و انتشار  مشخصات فنی

عدد معیار 

انتشار 

CO2 

(gr/km) 

اختالف 

انتشار 

CO2  با

معیار 

برحسب 

 درصد

رتبه 

انتشار 

CO2 

استاندارد 

 نوع سوخت زیست محیطی
نوع 

 گیربکس

حداکثر 

توان 

خروجی 

 بخار(اسب )

حجم 

موتور 

(cc) 

جرم 

خالص 

خودرو 

(kg) 

شهری 

lit/100 km  
یا 

m3/100km 

برون شهری 

lit/100 km 
یا 

m3/100km 

ترکیبی 

lit/100 km  
یا  

m3/100km 

انتشار 

CO2  
ترکیبی 

(gr/km) 

من
 به

وه
گر

 

 A-6 102 1798 1395 11.77 6.24 8.28 195.162 184.9 5.6% E EURO 4 بنزین B50 CA4GD5آسا  

 A-4 128 2378 1855 12.88 8.22 9.93 233.58 206.9 12.9% F EURO 4 بنزین 4G69S4N لند مارک

جدید  3مزدا  

SEDAN 
LF بنزین A-5 147.4 2000 1335 10.49 6.02 7.67 180.66 182.0 -0.7% D EURO 4 



 4-15ادامه جدول 

نام 

 شرکت
 نام موتور نام محصول

 CO2مصرف سوخت و انتشار  مشخصات فنی

عدد معیار 

انتشار 

CO2 

(gr/km) 

اختالف 

انتشار 

CO2  با

معیار 

برحسب 

 درصد

رتبه 

انتشار 

CO2 

استاندارد 

 نوع سوخت زیست محیطی
نوع 

 گیربکس

حداکثر 

توان 

خروجی 

 اسب بخار()

حجم 

موتور 

(cc) 

جرم 

خالص 

خودرو 

(kg) 

شهری 

lit/100 km  
یا 

m3/100km 

برون شهری 

lit/100 km 
یا 

m3/100km 

ترکیبی 

lit/100 km  
یا  

m3/100km 

انتشار 

CO2  
ترکیبی 

(gr/km) 

رو
ود

ن خ
رما

ک
 

 A-4 140 1834 1355 12.4 7.4 9.3 221.2 182.9 20.9% G Euro 4 بنزین J5 1.8 4G93Dجک 

 M-5 111 1499 1315 9 6.1 7.2 172 172.4 -0.2% D Euro 4 بنزین J5 1.5 HFC4GB2.3Cجک 

 S5 M/Tجک 
 

 M-5 174 1997 1505 12.48 7.58 9.4 216.05 181.1 19.3% G Euro 4 بنزین

 A-4 174 1997 1545 13.47 7.4 9.62 220 192.1 14.5% G Euro 4 بنزین S5 A/T 4G93Dجک 

 M-5 131 1794 1155 10.8 6.9 8.4 198 165.1 19.9% G Euro 4 بنزین LFB479Q 620لیفان 

 X50 M/Tلیفان 
 

 M-5 102 1500 1150 10.2 6.3 7.6 177 164.9 7.4% E Euro 4 بنزین

 X50 A/Tلیفان 
 

 A-CVT 102 1500 1175 10.5 6.6 8 187 174.3 7.3% E Euro 4 بنزین

 M-5 131 1794 1330 10.44 7.46 8.56 201 173.1 16.1% G Euro 4 بنزین X60 M/T LFB479Qلیفان 

 A-CVT 131 1794 1330 9.7 6.5 7.7 175 181.7 -3.7% C Euro 4 بنزین X60 A/T LFB479Qلیفان 
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 4-15جدول ادامه 

نام 

 شرکت
 نام موتور نام محصول

 CO2مصرف سوخت و انتشار  مشخصات فنی

عدد معیار 

انتشار 

CO2 

(gr/km) 

اختالف 

انتشار 

CO2  با

معیار 

برحسب 

 درصد

رتبه 

انتشار 

CO2 

استاندارد 

 نوع سوخت زیست محیطی
نوع 

 گیربکس

حداکثر 

توان 

خروجی 

 اسب بخار()

حجم 

 موتور

(cc) 

جرم 

خالص 

خودرو 

(kg) 

شهری 

lit/100 km  
یا 

m3/100km 

برون شهری 

lit/100 km 
یا 

m3/100km 

ترکیبی 

lit/100 km  
یا  

m3/100km 

انتشار 

CO2  
ترکیبی 

(gr/km) 

رو
ود

ن خ
یرا

مد
- 

ری
چ

 

 سدان 5آریزو 
 

 M-5 116 1499 1355 9.4 6.2 7.4 174 174.234 -0.1% D EURO 4 بنزین

سدان  5آریزو 

  اتومات
 A-CVT 116 1499 1387 10.9 7.1 8.5 201 184.481 9.0% E EURO 4 بنزین

 T2Xتیگو 
 

 M-5 139 1971 1495 11.4 7.2 8.8 211 180.632 16.8% G EURO 4 بنزین

 اتومات T2Xتیگو 
 

 A-CVT 139 1971 1573 12.4 7.5 9.3 223 193.407 15.3% G EURO 4 بنزین

Mvm 110 
(SQR 7111-

S11) 
SQR472F بنزین M-5 68 1083 890 8.14 4.3 5.7 133 152.984 

-
13.1% 

B EURO 4 

Mvm 110S 
 

 M-5 68 998 936 7.3 5.1 5.9 140 155.086 -9.7% B EURO 4 بنزین

Mvm 530 SQR7201 بنزین M-5 139 1971 1290 11.45 6.12 8.9 189.67 171.264 10.7% F EURO 4 

Mvm 550-M/T SQR 484F بنزین M-5 139 1971 1360 10.5 6.5 8.1 190 174.5 8.9% E EURO 4 

Mvm 550-
CVT/T 

SQR 484F بنزین A-CVT 139 1971 1290 12.6 6.0 8.4 198.77 179.8 10.5% F EURO 4 

Mvm new 
X33-M/T  

 M-5 139 1971 1455 9.8 6.5 7.7 184 178.8 2.9% F EURO 4 بنزین

Mvm new 
X33-CVT/T  

 A-CVT 139 1971 1412 9.8 6.5 7.7 184 185.7 -0.9% D EURO 4 بنزین



 رسانی انجمن خودروسازان ایران ایگاه اطالعپ-شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران -رسانی کارخانجات سازنده خودروهای خارجی یگاههای اطالعپا مأخذ:

 

 

 4-16جدول 

 هر کالس خورو سبکبهترین رتبه انرژی در 

 رتبه انرژی خودرو  حجم موتور نام محصول نام شرکت کالس خودرو

A* مدیران خودرو MVM 110 1083 D 

B تیبا  سایپاII 1497 B 

C 

 206SD 1360 Cپژو  ایران خودرو

 H320 1498 C پارس خودرو

 JAC J5 1499 C کرمان خودرو

D سایپا Cerato 2000cc 1998 B 

SUV 2400 سوزوکی گراند ویتارا ایران خودرو B 

A.این محصول تنها تولید خودرو در کشور در این کالس  می باشد  :* 

 

 رتبه انرژی خودرو حجم موتور نام محصول نام شرکت کالس خودرو

A مدیران خودرو MVM 110 1083 D 

B 

 II 1497 Bتیبا  سایپا

 C 1323 132سایپا  سایپا

 C 1323 141سای  سایپا

 MVM NEW 315 1497 C مدیران خودرو

C پارس خودرو H320 1498 C 
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 4-17جدول 

 مشخصات خودرو در هر کالس و طبقه
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  4-18جدول  

Euro 3Euro 6

Tier Date CO HC HC+NOx NOx PM 

 خودروهاي سبك ديزلي

Euro 3 2000.01 0.64 - 0.56 0.50 0.05 

Euro 4 2005.01 0.50 - 0.30 0.25 0.025 

Euro 5 2009.091 0.50 - 0.23 0.18 0.0053 

Euro 6 2014.09 0.50 - 0.17 0.08 0.0053 

خودروهاي بنزيني

Euro 3 2000.01 2.30 0.20 - 0.15 - 

Euro 4 2005.01 1.0 0.10 - 0.08 - 

Euro 5 2009.091 1.0 0.10 - 0.06 0.0052,3 

Euro 6 2014.09 1.0 0.10 - 0.06 0.0052,3 

12011 

2  

3 PMP0.003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  4-19 جدول 

 استانداردهای اندازه گیری و معیار مصرف سوخت در حوزه موتورسیکلت، خودرو سبک و سنگین و کیفیت سوخت

 حوزه
شماره 

 استاندارد

سال تدوین /  

 بازنگری
 رشته عنوان

ت
کل

سی
ور 

وت
م

 

6626-2 1394 
و  CO2مصرف سوخت، تعیین معیار انتشار  -موتورسیکلت ها

 دستورالعمل برچسب انرژی
 کمیته ملی انرژی

6789 1393 
معیارها، روش اندازه گیری آالینده  -وسایل نقلیه دو یا سه چرخ

 های خروجی و تعیین میزان مصرف سوخت

کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی 

 محرکه

6653 1393 
حداکثر گشتاور و توان خالص قوای  -نقلیه دو یا سه چرخوسایل 

 محرکه

کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی 

 محرکه

 عملکرد )مصرف انرژی( -موتورسیکلت ها و موپدهای الکتریکی 1395 18373-1
کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی 

 محرکه

18373-2 1393 
عملکرد )مشخصه های عملیاتی  -موتورسیکلت ها و موپدهای برقی

 جاده(

کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی 

 محرکه

ک
سب

رو 
ود

خ
 

4241-2 1394 
مصرف سوخت،  -خودروهای سبک)بنزینی، دیزلی و دوگانه سوز(

 و دستورالعمل برچسب انرژی CO2تعیین معیار انتشار
 کمیته ملی انرژی

 منتشره CO2مصرف سوخت و میزان  -خودرو  1389 4241
کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی 

 محرکه

12087-1 1393 

اندازه گیری آالینده های  -هیبریدی _خودروهای جاده ای برقی

خروجی و مصرف سوخت )خودروهای غیر قابل شارژ از طریق 

 خارجی(

کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی 

 محرکه

12087-2 1391 
اندازه گیری آالینده های  -هیبریدی _برقیخودروهای جاده ای 

 خروجی و مصرف سوخت )خودروهای قابل شارژ از خارجی(

کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی 

 محرکه

  1393 
 -اندازه گیری مصرف انرژی -خودروهای جاده ای پیل سوختی

 خودروهای با سوخت هیدروژن فشرده

کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی 

 محرکه

ن
گی

سن
رو 

ود
خ

 

8361 1393 

موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین جاده ای و 

تعیین  -ماشین آالت راه سازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی

 معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی

 کمیته ملی انرژی

 کمیته ملی انرژی تعیین معیار مصرف سوخت -موتور اتوبوس های گازسوز 1395 21546

ت
وخ

س
 

 کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی ویژگی -نفت گاز -سوخت  -فرآورده های نفتی  1387 4903

 کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی ویژگی -بنزین موتورهای درون سوز -سوخت  -فرآورده های نفتی  1387 4904

6750-1 1388 
 -عنوان سوخت خودروگاز طبیعی فشرده به  -گاز طبیعی

 مشخصات کیفی
 کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

 های مورد استفاده در کشور   خودروهای سبک و سیکل رانندگیهای سیکل -20-4
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 رانندگی های سیکل -1-20-4 

شرود.  مری  دادهنشران  زمران   –سررعت   نمودارسیکل رانندگی یک الگوی رانندگی استاندارد شده است. این الگو به وسیله یک 

چندین سیکل استاندارد  میشود.انجام  رانندگیهای اساس سیکل خودروها بر و مصرف سوخت  تدوین استانداردهای آالیندگی

های مختلف حرکت خرودرو در سر ش شرهر و یرا     حالت نمایانگرهای استاندارد در کشورهای مختلف تدوین شده که این سیکل

 .خارج شهر میباشد

قروای   هایی نظیر شرایط ترافیکی و حرکتی و همچنرین فرهنرر راننردگی در یرک شرهر بروده و      پدیده سیکل رانندگی بیانگر 

 ثر است. ؤمحرکه خودروها نیز بر آن م

 به شرح ذیل است. رایج رانندگی های سیکل

 رانندگی اروپاییهای سیکل -

 رانندگی آمریکایی  های سیکل -

 رانندگی ژاپنی  های سیکل -

 

 رانندگی اروپاییهای سیکل -الف

جرود دارد کره در آن   هرا و هایی در این سیکلاست. به این معنی که بخش 1مدالهای سیکلرانندگی متعلق به های سیکلاین 

های توسعه یافتره ترری از   ، گروهنشان دهنده الگوی واقعی رانندگی نیستندها سیکلاینگونه . از آن جایی که سرعت ثابت است

 تعریف شدند. HYZEMرانندگی مانند سیکل های سیکل

 به شرح ذیل آمده است: رانندگی اروپاییهای سیکل

 ECE 15   (Emission Certification Of Light Duty Vehicles In Europe) 1-الف

برار   ،برر سراعت(  کیلومتر  50. مشخصه آن سرعت پایین وسیله نقلیه )حداکثر ل رانندگی معرف رانندگی شهری استاین سیک

 است. کم موتور و دمای پایین گازهای خروجی 

 4-10نمودار 

 ECE 15 سیکل رانندگی

 
 

 کیلومتر  052/4کل مسافت : 

 ثانیه   780مدت زمان : 

 کیلومتر بر ساعت   7/18سرعت متوسط : 

 کیلومتر بر ساعت 50سرعت ماکزیمم : 
 

 

                                                           
1 -modal 



 

 EUDC  (Extra Urban Driving Cycle)  2-الف

گیررد. در  وسیله نقلیه تا سرعت بزرگراهی شرتا  مری   ،. در انتهای سیکلشهری استبروناین سیکل توصیف کننده مسیرهای 

 است.  مدالاست ولی هنوز هم یک سیکل  ECE 15این سیکل سرعت و شتا  بیشتر از سیکل 

 

 4-11نمودار 

 EUDCسیکل رانندگی 

 
 کیلومتر  955/6کل مسافت : 

 ثانیه   400مدت زمان : 

 کیلومتر بر ساعت  6/62سرعت متوسط :  

 کیلومتر بر ساعت 120سرعت ماکزیمم : 

 

 EUDCL   (Extra Urban Driving Cycle Low Power) 3-الف

EUDCL   شبیه به  سیکل برای وسایل نقلیه با قدرت کم است. اینشهری برونیک سیکلEUDC  ولری حرداکثر    باشرد، مری

 است. کیلومتر بر ساعت  90در آن سرعت 

 

 4-12نمودار 

 EUDCLسیکل رانندگی 

 
 کیلومتر بر ساعت 90سرعت ماکزیمم : 

 

 

 HYZEM    4-الف
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 ،هرایی کره در آن سررعت ثابرت اسرت     قسرمت   ،HYZEMهای سیکل در زود گذر هستند.های سیکل HYZEMهای سیکل

. بنابراین نسربت  برگرفته شدندرانندگی اروپایی واقعی های از الگو HYZEMهای سیکلاست.  مدالهای سیکلخیلی کمتر از 

  .استاندارد اروپایی نماینده بهتری برای شرایط رانندگی هستندهای سیکلبه 

 
 4-10نمودار 

 HYZEMسیکل رانندگی 

 
 متر بر مجذور ثانیه   1/3شتا  ماکزیمم : 

 کیلومتر بر ساعت 36/68سرعت متوسط : 

 
 رانندگی ایاالت متحده  های سیکل -ب

در مقایسره برا   ، HYZEMهرای  سریکل هرا ماننرد   این سریکل است. زودگذر های سیکلرانندگی متعلق به های سیکلاین نوع 

 باشند.  رانندگی واقعی میهای الگوه دهنده بهتری برای ئارا مدالهای سیکل

 باشد.رانندگی ایاالت متحده به شرح ذیل میهای سیکل

 FTP 72 (Federal Test Procedure 1972)  1 -ب

جود دارد که از توقف واین سیکل شامل یک مرحله شروع با موتور سرد است. پس از این فاز، یک فاز با پیک های سرعت زیاد  

 شروع می شود.

  DDS ( یا Federal Urban Driving Schedule) FUDSاغلب  FTP72سیکل  

(Urban Dynamometer Driving Schedule یا )LA – 4 شود.  نامیده می 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 4-13نمودار 

 FTP 72سیکل رانندگی 

 
 کیلومتر بر ساعت( 2/91مایل بر ساعت ) 7/56سرعت ماکزیمم : 

 کیلومتر بر ساعت(   5/31مایل بر ساعت ) 6/19سرعت متوسط : 

 

 FTP 75 (Federal Test Procedure 1975)    2 –ب 

است ولی با این تفاوت که  FTP 72با یک فاز سوم اضافه است. این فاز دقیقاً مشابه اولین فاز  FTP 72همان   FTP75سیکل 

   .کندبا یک موتور گرم کار می
 

 4-14نمودار 

 FTP 75سیکل رانندگی 

 
 ثانیه   1874مدت زمان : 

 کیلومتر( 77/17مایل) 04/11کل مسافت : 

 کیلومتر بر ساعت 1/34سرعت متوسط : 
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 HWFET (High Way Fuel Economy)     3 –ب 

 برای تعیین مصرف سوخت خودروهای سبک ایجاد شده است. EPAاین سیکل رانندگی به وسیله 

 
 4-15نمودار 

 HWFETسیکل رانندگی 

 
 ثانیه 765مدت زمان : 

 کیلومتر( 45/16مایل )  26/10کل مسافت : 

 کیلومتر بر ساعت( 7/77) 3/48برساعت سرعت متوسط : مایل 
 

 IM 240 (Impaction & Maintenance)     4 –ب 

طی دوره تست، نگهداری و تعمیر اندازه گیری ها رود. با این سیکل انتشار گازسیکلی است که برای معاینه و بازبینی به کار می

 شود.  می

 

 4-16نمودار 

 IM 240سیکل رانندگی 

 
 ثانیه   240:  مدت زمان

 (کیلومتر بر ساعت 3/47ساعت )مایل بر 4/29:  سرعت متوسط

 (کیلومتر بر ساعت 2/91ساعت )مایل بر 7/56: سرعت ماکزیمم 
 

 



 

 

 

 LA 92  (UC)  (California Unified Cycle)    5 –ب 

 باشد.دارای یک میانگین سرعت باال می LA 92، یک مسیر شهری است. FTP72مانند    LA  92سیکل

 

 4-17نمودار 

   LA 92سیکل رانندگی 

 
 ثانیه  1435مدت زمان : 

 کیلومتر( 7/15مایل ) 8/9کل مسافت :

 (کیلومتر بر ساعت 6/36ساعت )ل بریما 6/24سرعت متوسط : 
  

 NYCC (New York City Cycle)   6 –ب 

   .باشدمیویژگی این سیکل میانگین سرعت پایین است. این سیکل نشان دهنده یک مسیر شهری در نیویورک 
 

 4-18نمودار 

 NYCCسیکل رانندگی 

 
 ثانیه   598:  مدت زمان

 کیلومتر( 89/1مایل ) 18/1:  کل مسافت

 (کیلومتر بر ساعت 4/11ساعت)مایل بر  1/7: سرعت متوسط 

 (کیلومتر بر ساعت 6/44ساعت)مایل بر 7/27:  سرعت ماکزیمم

 



50 

 

 US 06 SFTP  (Supplemental Federal test procedure united State)   7 –ب 

 . ه استشود. این سیکل برای توصیف یک الگوی رانندگی با  بار زیاد موتور وضع شدسیکل رانندگی پر تحرک نامیده می ینا

 
 4-19نمودار 

   US 06 SFTPسیکل رانندگی 

 
 ثانیه   569مدت زمان : 

 کیلومتر بر ساعت( 9/77) مایل برساعت 4/48سرعت متوسط : 

 کیلومتر بر ساعت(   2/129مایل بر ساعت ) 3/80سرعت ماکزیمم : 

 

 رانندگی ژاپنی های سیکل  –ج 

 . دتعلق دار مدالهای سیکلرانندگی ژاپنی به های سیکل

 رانندگی ژاپن به شرح ذیل است.های سیکل

   10مد    1 –ج 

 شهری است.  الگوی رانندگیاین سیکل نشان دهنده یک 

 
 4-20نمودار 

 10مد سیکل رانندگی 

 
 کیلومتر بر ساعت 7/17سرعت متوسط :

 کیلومتر بر ساعت 40سرعت ماکزیمم : 



 

 

  10 – 15مد   2 –ج 

 .  15و در انتها دوباره مد  10ر مد بعد سه با 15 داول ماست. این سیکل ترکیبی از پنج سیکل 

 4-21نمودار 

 10 – 15مد سیکل رانندگی 

 
 ثانیه   660مدت زمان : 

 کیلومتر  16/4:  کل مسافت

 کیلومتر بر ساعت 7/22:  سرعت متوسط
 

نشران داده شرده    4-20نمودار به منظور مقایسه در  کاربرد داردرانندگی که در اروپا، آمریکا و ژاپن های سیکلبه طور خالصه 

 .است
 4-22نمودار 

 های مختلفدر کشوررانندگی های سیکل

 
 
  اند .شده مقایسهرانندگی واقعی هستند های الگوکه نماینده  سیکلچند  جدول ذیلدر 
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 های رانندگی مقایسه سیکل -2-20-4

 4-20جدول 

 هایی از پنج سیکل رانندگیویژگی

 نوع سیکل
 سرعت

 km/h))v 

 شتاب

(2(m/s maxa 

 توان مخصوص

   (3s/2m)maxk  

FTP 72 4/31 5/1 4/38 

LA 92 7/39 0/4 3/74 

NYCC 4/11 7/2 8/38 

US 06 2/77 8/3 3/97 

 
 است.  V ،maxa ،maxk با کمترین سرعت FTP 72 سیکل

 است.قدرتمندتر   maxkو  maxaبا مقادیر باالتر  FTP 72نسبت به سیکل  LA 92 سیکل

 5/2که در حدود  3s/2m 97 مخصوصحداکثر توان ، 2s/m 8/3 حداکثر شتا  ،km/h 2/77با میانگین سرعت  YCC سیکل

 .بیشترین مصرف را در رانندگی شهری دارد ،است FTPبرابر در مقایسه با مقادیر سیکل 

 
 سیکل رانندگی در ایران    -3-20-4

 2استاندارد یورو  1386رانندگی در اروپا است و از آنجایی که در سال های سیکلسیکل رانندگی استفاده شده در ایران همان 

 نشان داده شده است. 4-21نمودار باشد که در می ECER 15+EUDC اجباری است سیکل مورد نظر

 
 4-23نمودار 

 ECER 15+EUDCرانندگی های سیکل

 
 

 
  



 معیار و بازه بندی مصرف سوخت خودروهای بنزینی

معیار و بازه بندی  "بنزینی خودروهای سوخت مصرف برچسب و معیار"با عنوان 4241-2 اساس استاندارد ملی شمارهبر 

در معیار و بازه بندی مصرف سوخت خودروهای بنزینی وارداتی تولید داخل و همچنین  مصرف سوخت خودروهای بنزینی

 گردد.ارائه می ذیل ولاجد

 

  4-21جدول 

 1Mروابط خط معیار انتشار دی اکسید کربن برحسب جرم خودرو برای خودروهای سواری تک دیفرانسیل گروه 

 

 0M(kg)ثابت  (g/km)خط معیار تاریخ اجرای دوره

تا  1/10/1394

30/09/1396 ECO 2_baseline 162.8 0.0457M M 0  8/1179 

تا  1/10/1396

30/09/1398 ECO 2_baseline 150.4 0.0457M M 0  

این مقدار در هنگام اجرای مرحله دوم 

براساس میانگین وزنی خودروهای 

توسط  95و  94تولیدی در سالهای 

سازمان ملی استاندارد با همکاری 

شرکت بهینه سازی مصرف سوخن و 

 وزارت صمت محاسبه میگردد.

 ECO 2_baseline 130 0.0457M M 0  به بعد 01/10/1398

این مقدار در هنگام اجرای مرحله دوم 

براساس میانگین وزنی خودروهای 

توسط  97و  96تولیدی در سالهای 

سازمان ملی استاندارد با همکاری 

شرکت بهینه سازی مصرف سوخن و 

 وزارت صمت محاسبه میگردد.

% به تفکیک بره  5دیفرانسیل / دنده اتوماتیک،  به اعداد معیار محاسبه شده برای خودروهای ون / دو 4-21یادآوری: در جدول 

 ازای هر حالت اضافه میگردد.
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 4-22جدول 

و خودروهای  2Mروابط خط معیار انتشار دی اکسید کربن برحسب جرم خودرو برای خودروهای مسافری گروه 

 2Nو  1N تجاری گروه 

 

 0M(kg)ثابت  (g/km)خط معیار تاریخ اجرای دوره

تا  1/10/1394

30/09/1396 ECO 2_baseline 196 0.093M M 0  8/1179 

تا  1/10/1396

30/09/1398 ECO 2_baseline 186 0.093M M 0  

این مقدار در هنگام اجرای مرحله دوم 

براساس میانگین وزنی خودروهای 

توسط  95و  94تولیدی در سالهای 

سازمان ملی استاندارد با همکاری 

بهینه سازی مصرف سوخن و شرکت 

 وزارت صمت محاسبه میگردد.

 ECO 2_baseline 175 0.093M M 0  به بعد 01/10/1398

این مقدار در هنگام اجرای مرحله دوم 

براساس میانگین وزنی خودروهای 

توسط  97و  96تولیدی در سالهای 

سازمان ملی استاندارد با همکاری 

سوخن و شرکت بهینه سازی مصرف 

 وزارت صمت محاسبه میگردد.

 % به تفکیک به ازای هر حالت اضافه میگردد.5به اعداد معیار محاسبه شده برای دنده اتوماتیک،  4-22یادآوری: در جدول 

  

 

 

 

 



 

 

 

 4-23جدول 

 بازه انتشار دی اکسید کربن خودروها

 نشانگر محدوده

 A انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  15%معیار منهای )

 B معیار( 15%معیار منهای ) <انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  9%معیار منهای )

 C معیار( 9%معیار منهای ) <انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  3%معیار منهای )

 D معیار( 3%معیار منهای ) <انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  3%) بعالوهمعیار 

 E معیار( 3%معیار منهای ) <انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  9%) بعالوهمعیار 

 F معیار( 9%معیار منهای ) <انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  15%) بعالوهمعیار 

 G معیار( 15%معیار منهای ) <انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  21%) بعالوهمعیار 
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 موتورسیکلتهامعیار و بازه بندی مصرف سوخت  -

معیار انتشار دی اکسید کربن و دستور العمل مصرف سوخت، تعیین  "با عنوان 6626-2بر اساس استاندارد ملی شماره 

 گردد.ارائه میذیل  ولادر جد موتورسیکلتهامعیار و بازه بندی مصرف سوخت  "موتورسیکلتها برچسب انرژی
 

 

 4-24جدول 

 L3eروابط معیار انتشار دی اکسید کربن موتورسیکلتهای کاربراتوری برسحب توان به جرم گروه 

 A2-L3eگروه  A1-L3eگروه  موتورسیکلتهای کاربراتوری

 2COمعیار =2CO α+32.6×215.2معیار =α+33.6×138.3 31/6/95تا  1/12/94مرحله اول از 

 2COمعیار =2CO α+31.9×215.2معیار =α+32.3×138.3 31/6/96تا  1/7/95مرحله اول از 

 2COمعیار =2CO α+31.3×215.2معیار =α+30.9×138.3 به بعد 1/7/96مرحله اول از 

 

 

 

  4-25جدول  

 L3eروابط معیار انتشار دی اکسید کربن موتورسیکلتهای انژکتوری برسحب توان به جرم گروه 

 A2-L3eگروه  A1-L3eگروه  موتورسیکلتهای کاربراتوری

 2COمعیار =2CO 8.63α+×117.0معیار =4.50α+×138.3 31/6/96تا  1/12/94مرحله اول از 

 2COمعیار =2CO α+59.9×0.117معیار =α+45×138.3.9 به بعد 1/7/96مرحله اول از 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4-26جدول 

 موتورسیکلتهابازه انتشار دی اکسید کربن 

 نشانگر محدوده

 A انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  10%معیار منهای )

 B معیار( 10%معیار منهای ) <انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  6%معیار منهای )

 C معیار( 6%معیار منهای ) <انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  2%معیار منهای )

 D معیار( 2%معیار منهای ) <انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  2%) بعالوهمعیار 

 E معیار( 2%معیار منهای ) <انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  6%) بعالوهمعیار 

 F معیار( 6%معیار منهای ) <انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  10%) بعالوهمعیار 

 G معیار( 10%معیار منهای ) <انتشار دی اکسید کربن ≤معیار(  14%) بعالوهمعیار 

 



 

 5فصل 

 خصوصیات وسایل نقلیه سنگین

 

 خالصه آمار

 875 )دستگاه( 1395تولید مینی بوس و میدل باس، سال  :5-1جدول 

 1,158 )دستگاه( 1395تولید اتوبوس، سال  

 15,022 )دستگاه( 1395تولید کامیون، کامیونت و کشنده سال  

 :5-2جدول 

 

 )دستگاه( 1395واردات مینی بوس و اتوبوس سال 

 )دستگاه( 1395واردات کامیون، کامیونت و کشنده سال 
146 
2,378 

 2,189 )دستگاه(1395مینی بوس و اتوبوس شماره گذاری شده در سال  :5-3جدول 

 92,387 )دستگاه(1395کامیون و کامیونت شماره گذاری شده در سال  

 8,547 )دستگاه(1395مینی بوس و اتوبوس اسقاط شده در سال  :5-4جدول 

 4,705 )دستگاه(1395کامیون و کامیونت اسقاط شده در سال  

-10جدول 

5: 
18070.14 )میلیون لیتر( 1395مصرف نفتگاز در بخش حمل و نقل در سال 

8 

 59.71 )درصد( 1395سهم نفتگاز در بخش حمل و نقل در سال  



 مقدمه

سنگین که عمدتا از فرآورده نفتگاز جهت تأمین  با عنایت به رشد تولید و واردات وسایل نقلیه

درصدی از مجموع انرژی مصرفی 48/39سوخت استفاده مینمایند مشاهده میگردد سهم 

 بیشترین مصرف را در بخش حمل و نقل داشته است.

تعداد و ترکیب ناوگان وسایل نقلیه سنگین در هر کشور بر رشد و توسعه اقتصادی آن تأثیرگذار 

 است. 

درصدی مواجه بوده است که  29/0با رشد میانگین ساالنه ی  1385-95نفت گاز در دوره  مصرف

با اعمال کنترل و روش منطقی کردن عرضه آن به بخش حمل و نقل در چارچوب مرحله ی 

درصدی را تجربه کرده است و در سال  8/26روند کاهشی  1394نخست طرح پایش از سال 

 داشته است. 1394نسبت به سال درصدی را  04/0رشد اندک  1395

از اوایل دهه هشتاد، بخشی از ناوگان سنگین مسافری کشور را وسایل نقلیه گازسوز تشكیل 

 منظور گردیده است.  5-7که آمار تبدیل و رشد ساالنه آن در این فصل در جدول شماره اند داده

و سطح فعالیت شهری برونو شهری درونآمار تولید و واردات، تعداد خودروهای سنگین 

های حامل کاالهای وارداتی و و میزان تردد کامیون شهری در کشوربرونخودروهای سنگین 

شده ای کشور از سایر موضوعاتی است که در این فصل به آنها پرداخته صادراتی از مرزهای جاده

 است.

 ورده شده است. آ در ادامه جداول فصل مشخصات فنی خودروهای سنگین کشور تولید شده

جاده ای و  سنگین نیمه و سنگین خودروهای دیزلی موتورهای سوخت مصرف مصوب ادیرمق

 آورده شده است.  در ادامه جداول فصلماشین آالت راهسازی، ساختمان، معدنی و کشاورزی 

خودروهای باری دارای بارنامه و شهری بروندرون شهری و الزم به ذکر است که در ناوگان 

مد نظر و تعداد سفرهای داخلی و ترانزیتی خودروهای مسافری دارای صورت وضعیت مسافر 

 اند.قرار گرفته

 



 

 5 -1جدول 

 1395تا  1385از سال  در کشور انواع خودروهای سنگین آمار تولید

 نوع محصول

 تولید انواع خودرو )دستگاه(

سال 
1385 

سال 
1386 

سال 
1387 

سال 
1388 

سال 
1389 

سال 
1390 

سال 
1391 

سال 
1392 

سال 
1393 

 سال
1394 

سال 
1395 

مینی بوس، میدل 

 باس
1741 2201 2347 3662 3388 3640 151 109 179 577 875 

 1158 729 482 396 904 2500 3081 3116 3856 4286 4104 اتوبوس

کامیون، کامیونت 

 و کشنده
18601 25062 32267 30566 36132 34486 16390 7061 20239 9915 15022 

]وزارت صمت[: منبع



 

 

 

 5-1نمودار 

 1395تا  1385از سال نمودار تولید انواع خودروهای سنگین در کشور 
 

 
 

 

 
 

0
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15000

20000

25000

30000

35000

40000

سال  
1385

سال  
1386

سال  
1387

سال  
1388

سال  
1389

سال  
1390

سال  
1391

سال  
1392

سال  
1393

سال  
1394

سال  
1395

مینی بوس، میدل باس اتوبوس کامیون، کامیونت و کشنده



 

 

 

 5-2دول ج

 1395تا  1385در کشور از سال آمار واردات خودروهای سنگین 

 سال

 بوس و اتوبوس مینی

 )دستگاه(

 و جرثقیلکشنده  وکامیونت ،  کامیون

 )دستگاه(

 واردات واردات

1385 668 4018 

1386 2438 3342 

1387 881 1279 

1388 378 6241 

1389 212 5907 

1390 355 4217 

1391 533 8680 

1392 469 13053 

1393 568 22571 

1394 98 792 

1395 146 2378 
 [گمرک]: منبع

  



 

 

 5-2نمودار 

 1395تا  1385از سال نمودار واردات انواع خودروهای سنگین در کشور 
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مینیبوسواتوبوس کامیون،کامیونتوکشندهوجرثقیل



 

 

 5-3جدول 

 1395تا  1385شماره گذاری شده از سال سنگین خودروهای آمار 

 نام محصول
 سال

 85 

 سال

 90 

 سال

 91 

 سال

 92 

 سال

 93 

 سال

 94 

 سال

 95 

 929 509 217 320 1531 2534 1537 مینی بوس

 1260 719 674 737 1290 2792 3366 اتوبوس

 82061 79420 178081 98651 136982 200035 140858 وانت و کامیونت

 10326 33529 40664 7144 9899 23003 15211 کامیون

 0 0 0 0 0 0 12537 تریلی

 25991 11302 20565 5559 9869 6169 0 ماشین آالت کشاورزی 

 کشنده، 

 نیمه یدک و جرثقیل
0 15749 12020 9141 16507 8460 10083 

 1395سال –سالنامه آماری کشور منبع: 

 

 



 

 

 5-3نمودار 

 1395تا  1385ار خودروهای سنگین شماره گذاری شده از سال دنمو
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مینی بوس اتوبوس وانت و کامیونت کامیون تریلی ماشین آالت کشاورزی   کشنده، 
نیمه یدک و جرثقیل



 

 

 5-4جدول 

 1395تا  1385اسقاط شده از سال  آمار خودروهای سنگین

 نام محصول
 سال

85 

 سال

86 

 سال

87 

 سال

88 

 سال

89 

 سال

90 

 سال

91 

 سال

92 

 سال

93 

 سال

94 

 سال

95 

 3604 5467 100 1086 2411 2117 185 244 149 42 57 مینی بوس

 4943 3623 10 73 55 69 39 82 142 119 154 اتوبوس

 343 517 16 46 110 20 109 28 16 32 15 کامیونت

 4362 4785 176 247 665 253 93 264 185 118 54 کامیون

 1979 1556 47 30 100 14 17 29 13 3 5 کشنده،

 1395سال –منبع: راهور ناجا 



 

 

 5-4نمودار 

 1395تا  1385نمودار خودروهای سنگین اسقاط شده از سال 

 
 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

مینیبوس اتوبوس کامیونت کامیون کشنده



 

 

 5 -5جدول 

1395در سال  داخلیی شرکتها سنگینانواع خودروهای آمار تولید 

تولیدانواعمینیبوسومیدلباس)دستگاه(ردهنامشرکت



ایرانخودرودیزل


1394رشدنسبتبهسال1395سال

 )درصد( تعداد)دستگاه(

19.9 295 آرین

19.9 295جمعتولیدشرکت



پیشرودیزلآسیا

H6858LCK 1220میدلباس

65209.5مینیبوساویکو

77148.4جمعتولیدشرکت

-120Sitra C 0100هوراندخودرودیزل

-21812.8مینیبوسایسوزگروهبهمن

H2480 350سروشدیزلمبنا

6608KLQ37184.6مینیبوسدیزلیاکیادویج

-0100مینیبوسفیاتلوتوس

87551.6مینیبوسومیدلباستولیدکل
 



 

 

 5 -5جدول ادامه 

 1395انواع خودروهای سنگین شرکتهای داخلی در سال آمار تولید 

تولیدانواعاتوبوس)دستگاه(ردهنامشرکت



ایرانخودرودیزل


1394رشدنسبتبهسال1395سال

 )درصد( تعداد)دستگاه(

-257O36 50شهری

1230C10
LOW FLOOR20مگاترنس

10099بینشهرییوتونگ

-457C0100بینشهری

85.3 139جمعتولیدشرکت

پیشرودیزلآسیا

G6120LCK 00اتوبوسشهری

5757بینشهری

-578.1جمعتولیدشرکت

-Sitra c300 0100هوراندخودرودیزل

050000بینشهریسیروسفررخش

-H3826.3 350یاورانخودروشرق

 



 

 

 5 -5جدول ادامه 

 1395انواع خودروهای سنگین شرکتهای داخلی در سال آمار تولید 

تولیدانواعاتوبوس)دستگاه(ردهنامشرکت



شهابخودرو


1394رشدنسبتبهسال1395سال

 )درصد( تعداد)دستگاه(

-100 26120شهریدیزل

301240بینشهری

SLF 00سملوفلور

-69.2 4جمعتولیدشرکت

عقابافشان

-82067.8اسکانیابینشهری

00سهمحور

00اسکانیاشهری

-82050.6جمعتولیدشرکت

00 اتوبوسبینشهریخودروزرین

اکیادویچ

10039شهریدیزلی

00شهریگازسوز

10039جمعتولیدشرکت

-115837اتوبوستولیدکل



 

 

 5 -5جدول ادامه جدول 

 1395انواع خودروهای سنگین شرکتهای داخلی در سال آمار تولید 

تولیدانواعکامیونت،کامیونوکشنده)دستگاه(ردهنامشرکت



ارسخودرودیزل


1394رشدنسبتبهسال1395سال

 )درصد( تعداد)دستگاه(

-100 0کشنده

840کامیون

-3659.6 4.5کامیونتتن

-20 120تولیدشرکتجمع

ایرانخودرودیزل

268570کامیونت

1021105.4کامیونکمپرسی

-66712.7کامیونباری

50389.1کامیونکشنده

245956.9جمعتولیدشرکت

رخشخودرودیزل

640کشنده

20کمپرسی

3300کامیونت

3960جمعتولیدشرکت



 

 

 5 -5جدول ادامه 

 1395انواع خودروهای سنگین شرکتهای داخلی در سال آمار تولید 

تولیدانواعکامیونت،کامیونوکشنده)دستگاه(ردهنامشرکت



سروشدیزلمبنا


1394رشدنسبتبهسال1395سال

 )درصد( تعداد)دستگاه(

0 1397کامیونت

0 1397جمعتولیدشرکت

زامیاد

-0100محورکامیونکشندهتک

-0100کامیونکشندهدومحور

-0100کامیونکمپرسیدومحور

-0100کامیونتایویکوگازسوز

460کامیون

1320کامیون

1380جمعتولیدشرکت

سیباموتور

7186.4کشنده

820کمپرسی

7761193.3کامیونت

1576114.4جمعتولیدشرکت



 

 

 5 -5 ادامه جدول

 1395انواع خودروهای سنگین شرکتهای داخلی در سال آمار تولید 

تولیدانواعکامیونت،کامیونوکشنده)دستگاه(ردهنامشرکت



کاریزانخودروقزوین


1394رشدنسبتبهسال1395سال

 )درصد( تعداد)دستگاه(

GL106K 39 160کامیونت

105K 587545.1کامیونت

490.6 626تولیدشرکتجمع

کاریزانخودروساوه

-7385.3 کامیون

-0100کامیونت

-0100کامیونت

-0100کامیون

-7389.3جمعتولیدشرکت

-69911.4جمعتولیدشرکتکاریزانخودرو

200کامیونتاکیاویچ

 
 

 

 



 

 

 5 -5ادامه جدول 

 1395داخلی در سال انواع خودروهای سنگین شرکتهای آمار تولید 

تولیدانواعکامیونت،کامیونوکشنده)دستگاه(ردهنامشرکت

دیزلماموت


1394رشدنسبتبهسال1395سال

 )درصد( تعداد)دستگاه(

-G400 30 92کشنده

G410  5850کشنده

G460 5468.8کشنده

-G3600100 کشنده

G460 1370کشنده

R440 180 کشنده

-R400 0100کشنده

P250 180کشنده

P310 194708.3کامیون

-P3600100 کامیون

P41030500 کامیون

126.8 1084جمعتولیدشرکت



 

 

17643.1 کامیونتیراژهدیزل

480کامیونترایانفنگستردیزل

12368.5کامیونکشندهاذهایتکس

خودروهایدیزلی

آذربایجان
80کامیون

1502251.5جمعتولیدشرکتهاتولیدکلکامیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 رشد )درصد( 1395سال  نام شرکت نوع محصول

مینی بوس و 

 میدل باس

 19.9 295 ایران خودرو دیزل

 148.4 77 پیشرو دیزل آسیا

 -100 0 هوراند خودرو دیزل

 -12.8 218 گروه بهمن

 0 248 سروش دیزل مپنا

 184.6 37 آکیا دویچ

 -100 0 لوتوس

 51.6 875 تولید کل مینی بوس و میدل باس

 

 

  5 -6جدول 

 1395آمار کلی تولید مینی بوس و میدل باس شرکتهای داخلی )دستگاه( در سال  



 

 

 5-5نمودار 

 1395تولید مینی بوس و میدل باس توسط شرکتهای داخلی )دستگاه( در سال 
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 رشد )درصد( 1395سال  نام شرکت نوع محصول

 اتوبوس 

 85.3 139 ایران خودرو دیزل

 -8.1 57 پیشرو دیزل آسیا

 -100 0 هوراند خودرو دیزل

 -69.2 4 شهاب خودرو

 102.5 820 عقاب افشان

 35.7 38 یاوران خودرو شرق

 -28.1 100 آکیا دویچ

 58.8 1158 تولید کل اتوبوس

 

 

  5-6ادامه جدول 

 1395آمار کلی تولید اتوبوس توسط شرکتهای داخلی )دستگاه( سال  



 

 

 5-6نمودار 

 1395تولید اتوبوس توسط شرکتهای داخلی )دستگاه( در سال 
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 رشد )درصد( 1395سال  نام شرکت نوع محصول

 کامیون 

 -20 120 ارس خودرو دیزل

 56.9 2459 ایران خودرو دیزل

 0 1397 سروش دیزل مپنا

 0 396 رخش خودرو دیزل

 3460 178 زامیاد

 30.7 3000 سایپا دیزل

 -89.3 73 کاریزان خودرو ساوه

 490.3 626 کاریزان خودرو قزوین

 -11.4 699 جمع کاریزان خودرو 

 114.4 1576 سیبا موتور

 1.1 3738 بهمن دیزل

 19.8 5314 گروه بهمن

 0 20 آکیا دویچ

 0 8 خودروهای دیزلی آذربایجان

 68.5 123 آذهایتكس

 0 48 ریان فن گستر دیزل

 43.1 176 تیراژه دیزل

 126.8 1084 ماموت

 51.5 15022 تولید کل کامیون

  5-6ادامه جدول 

 1395شرکتهای داخلی )دستگاه( سال  کامیون توسطآمار کلی تولید  



 

 

 5-7نمودار 

1395توسط شرکتهای داخلی )دستگاه( در سال  کامیونتولید 
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سایپادیزل کاریزانخودروساوه کاریزانخودروقزوین جمعکاریزانخودرو سیباموتور
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ریانفنگستردیزل تیراژهدیزل ماموت



 

 

  5-7جدول  

 1395تا  1385دوگانه سوز از سال  مینی بوس و اتوبوسعملكرد آماری تولید و تبدیل خودروهای 

 نوع محصول نام محصول
 سال

 85 

 سال

 86 

 سال

 87 

 سال

 88 

 سال

 89 

 سال

 90 

 سال

 91 

 سال

 92 

 سال

 93 

 سال

 94 

 سال

 95 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 166 دوگانه سوز مینی بوس

 875 577 179 109 151 3640 3388 3662 2347 4292 1912 کل مینی بوس

 0 0 0 0 0 127 53 719 309 578 1535 دوگانه سوز اتوبوس

 1158 729 842 296 904 2484 3081 3116 3856 4472 4125 کل اتوبوس

 برنامه ریزی -وزارت صمت

 

  5-8جدول  

 1395لغایت  1390از سال  CNGمصرف گاز طبیعی در بخش حمل و نقل و تعداد جایگاههای عرضه کننده 

 سال 

 90 

 سال

 91 

 سال

 92 

 سال

 93 

 سال

 94 

 سال

 95 

 مصرف گاز طبیعی 

 )میلیون مترمكعب در روز(
17.1 18.9 18.3 19.4 20.3 20.6 

تعداد جایگاههای عرضه 

 CNGکننده 
1887 2012 2181 2262 2321 2374 

 CNGطرح احداث -شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

 



 

 

 5-9جدول 

 1395مصرف نفتگاز در بخش حمل و نقل در سال 

 1395سال  شرح

 59.71 مصرف نفتگاز )درصد(

 1395انرژی سال نامه ازرت

 

 

  5-10جدول  

 )میلیون لیتر( 1395تا   1390 هایسال طیمصرف نفتگاز در بخش حمل و نقل 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 شرح

20429.20 مصرف نفتگاز 

4 
20516.98

5 
20507.081 

20937.19

9 
18345.24

0 
18070.14

8 

 59.71 60.11 57.85 51.76 58.26 55.14 سهم)درصد(

 1395ترازنامه انرژی سال 

 

 



 

 

  5-11دول ج 

 1395تا  1385کشور از سال  ایهای حامل کاالهای وارداتی و صادراتی از مرزهای جادهتردد کامیون

 سال

 صادرات  واردات

  تعداد سفر کامیون

 )هزار سفر(

 کاالی حمل شده 

 تن(هزار )
 

 تعداد سفر کامیون

 )هزار سفر(

 کاالی حمل شده 

 تن(هزار )

1385 73 1410  109 2228 

1386 96 1816  157 3097 

1387 104 2018  150 3109 

1388 123 2450  201 4064 

1389 128 2502  245 5004 

1390 115 2218  251 5698 

1391 79 1534  303 6918 

1392 67 1380  289 6614 

1393 71 1435  286 6628 

1394 77 1536  287 6621 

1395 107 1991  269 6228 

  [ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور]: منبع



 

 

 5-12جدول 

 1395تا  1385تعدادخودروهای فعال عمومی حمل و نقل جاده ای کشور طی سالهای آمار متوسط عمر و 

 شرح عناوین
 سال

1385 

 سال

1386 

 سال

1387 

 سال

1388 

 سال

1389 

 سال

1390 

 سال

1391 

 سال

1392 

 سال

1393 

 سال

 1394 

سال 

1395 

تعداد کامیونهای عمومی فعال 

 )پالک ایران( هزار دستگاه
137 168 217 253 306 348 378 395 423 353 359 

 16.4 16.1 17.3 17.4 15.9 15.7 16.9 16.1 17.9 19.1 19.4 سال-متوسط عمر کامیونها

تعداد اتوبوسهای عمومی فعال 

 )پالک ایران( هزار دستگاه
4 5 7 10 17 18 19 20 15 16 16 

 11.5 10.1 12.7 13 11.4 11.8 11.8 12.8 13.2 13 13.3 سال-متوسط عمر اتوبوسها

تعداد مینی بوسهای عمومی فعال 

 )پالک ایران( هزار دستگاه
5 7 12 15 31 33 35 36 39 28 33 

 24.1 22.9 24.6 25.6 24.3 23.9 23.9 23.2 23.9 23.3 22.7 سال-متوسط عمر مینی بوسها

  ]سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور[ : منبع



 

 

 5-13جدول 

 1395تا  1385و تعداد تردد کامیونهای حامل کاالی ترانزیتی در حمل و نقل جاده ای کشور طی سالهای  آمار میزان ترانزیت کاال

 شرح عناوین
 سال

1385 

 سال

1386 

 سال

1387 

 سال

1388 

 سال

1389 

 سال

1390 

 سال

1391 

 سال

1392 

 سال

1393 

 سال

 1394 

 سال

 1395 

میزان ترانزیت کاال از کشور 

 توسط کامیون )هزارتن(
4500 4456 4665 5755 8164 9245 10753 11590 12340 10919 7816 

تعداد تردد کامیونهای حامل 

 )هزار سفر( کاالی ترانزیتی
252 254 265 312 423 464 523 533 561 499 390 

 ]سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور[ : منبع

 

  5-14جدول  

 1395تا  1385وسایل نقلیه مسافری از مرزهای جاده ای در حمل و نقل جاده ای کشور طی سالهای تعداد مسافر جابجاشده و تعداد تردد 

 شرح عناوین
 سال

1385 

 سال

1386 

 سال

1387 

 سال

1388 

 سال

1389 

 سال

1390 

 سال

1391 

 سال

1392 

 سال

1393 

 سال

 1394 

 سال 

1395 

تعداد مسافر جابجاشده از 

مرزهای جاده ای با وسایل 

 )هزار سفر( نقلیه
873 1153 1179 1524 2093 1598 930 909 799 809 1017 

تعداد تردد وسایل نقلیه 

 مسافری از مرزهای جاده ای

 )هزار نفر(
53 60 68 93 128 103 78 74 73 86 114 

  ]سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور[ : منبع



 

 

 5-15جدول 

 1395تا  1385برون استانی توسط و تعداد تردد وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده ای طی سالهای تعداد سفر و مسافر جابجاشده درون و 

 نوع وسیله شرح عناوین
 سال

1385 

 سال

1390 

 سال

1391 

 سال

1392 

 سال

1393 

 سال

 1394 

 سال 

1395 

تعداد سفر و مسافر 

 جابجاشده 

 )هزار نفر( استانی درون

 29100 30137 32599 39209 43600 49026 43901 اتوبوس

 39684 45407 47227 52259 59173 65139 67923 مینی بوس

تعداد سفر و مسافر 

 جابجاشده 

 )هزار نفر( برون استانی

 62923 64240 67547 75772 77239 76725 74075 اتوبوس

 5816 6334 6790 8588 10136 10640 12004 مینی بوس

  [ 1395و ]وزارت راه و ترابری[ و ]سالنامه آماری کشور ]سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور[ : منبع



 

 

 5-8نمودار 

 1395 در سالتعداد سفر و مسافر جابجاشده درون و برون استانی توسط و تعداد تردد وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده ای 
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 5-16جدول 

 1395تا  1391طی سالهای  تعداد وسایل نقلیه عمومی باری برحسب نوع بارگیر و عمر وسایل

 نوع بارگیر شرح
 سال

1391 

 سال

1392 

 سال

1393 

 سال

 1394 

 سال 

1395 
 متوسط

 تعداد دستگاه

 )هزار دستگاه( 

 240 218 215 271 255 242 ثابت 

 142 142 138 152 141 136 غیرثابت

 382 360 353 423 395 378 کل

 متوسط عمر

 )سال(

 18.2 18 17.6 18.8 18.9 17.5 ثابت 

 14 14.1 13.7 14.5 14.7 13.1 غیرثابت

 16.6 16.4 16.1 17.3 17.4 15.9 کل

  0.9 1.9 -6.9 -0.6 9.4 رشد نسبت به سال قبل

 [1395ترابری[ و ]سالنامه آماری کشور  ]سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور[ و ]وزارت راه و: منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  5-17جدول  

 1395تا  1391تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافری برحسب نوع و عمر وسایل طی سالهای 

 شرح
 نوع 

 وسیله نقلیه

 سال

1391 

 سال

1392 

 سال

1393 

 سال

 1394 

 سال 

1395 
 متوسط

 تعداد دستگاه

 

 18229.2 16028 15562 20550 19817 19189 اتوبوس 

 33182.2 27707 28355 39105 36154 34590 مینی بوس

 متوسط عمر

 )سال(

 10.58 10.20 10.13 12.71 12.98 11.4 اتوبوس 

 23.98 23.15 22.86 24.55 25.60 24.3 مینی بوس

 -1.2 0.8 -15.7 6.5 3.5 رشد نسبت به سال قبل

 [1395کشور[ و ]وزارت راه و ترابری[ و ]سالنامه آماری کشور  ]سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای: منبع

 

 

 

 

 



 

 

  5-18جدول  

 1395تا  1391تعداد وسایل نقلیه عمومی باری برحسب نحوه مالكیت وسایل طی سالهای 

 مالكیت وسیله
 سال

1391 

 سال

1392 

 سال

1393 

 سال

 1394 

 سال 

1395 
درصد سهم 

نسبت به 

 جمع بارگیر غیرثابت بارگیر ثابت 1395سال 

 8349 14887 15506 13319 11876 ملكی شرکت/ موسسه
7644 

15993 4.4 

 181941 290454 349411 326677 313473 ملكی راننده
112094 

294035 81.7 

 11530 21233 24469 22632 21210 ملكی شراکتی
10775 

22305 6.2 

 15845 26843 33482 32643 31937 ملكی شخص دیگر
11523 

27368 7.6 

 217665 353417 422868 395271 378496 مجموع
142036 

359701 100 

 [1395]سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور[ و ]وزارت راه و ترابری[ و ]سالنامه آماری کشور : منبع

 

 

 

 

 



 

 

 5-19جدول 

 1395تا  1391سالهای طی   -تعداد وسایل نقلیه عمومی باری برحسب عمر وسایل نقلیه )دستگاه(

 عمر / سال
 سال

1391 

 سال

1392 

 سال

1393 

 سال

 1394 

 سال 

1395 
درصد سهم 

نسبت به 

 جمع بارگیر غیرثابت بارگیر ثابت 1395سال 

 2.1 7850 2784 4796 4050 738 92 6948 تا یک سال

 20.8 74710 32457 41253 91298 88294 92886 125067 سال 5تا  1

 26.9 96663 37484 59179 94670 120583 115457 77028 سال 10تا  6

 15.6 56043 30143 25900 37295 42430 23047 13728 سال 15تا  11

 3.4 12112 4560 7552 11925 14547 12069 16293 سال 20تا  16

 4.7 17025 6617 10408 19486 26581 23942 16358 سال 25تا  21

 3.4 12167 7046 5121 14100 15296 23200 38713 سال 30تا  26

 7.9 28544 7404 21140 26954 39498 32856 27714 سال 35تا  31

 6.2 22451 2831 19620 26083 47531 52147 43272 سال 40تا  36

 7.1 25595 8603 16992 21746 18628 13005 9565 سال 45تا  41

 1.5 5259 824 4435 4325 6496 4610 2004 سال 50تا  46

 0.4 1552 283 1269 1485 2246 1960 1806 سال 50باالی 

 100 359701 142036 217665 353417 422868 395271 378496 کل کشور

 [1395]سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور[ و ]وزارت راه و ترابری[ و ]سالنامه آماری کشور : منبع



 

 

  5-20جدول  

 1395تا  1391عمومی مسافری برحسب نحوه مالكیت وسایل طی سالهای تعداد وسایل نقلیه 

 مالكیت وسیله
 سال

1391 

 سال

1392 

 سال

1393 

 سال

 1394 

درصد  1395سال 

سهم 

نسبت به 

 1395سال 
 مینی بوس اتوبوس

سواری 

 کرایه
 مجموع

 4 3304 1208 1078 1018 3221 3066 2476 1850 ملكی شرکت/ موسسه

 86.6 72028 36179 24223 11626 71819 86816 83753 81591 رانندهملكی 

 1.9 1592 207 434 951 1649 2006 1877 1788 ملكی شراکتی

 7.5 6208 1803 1972 2433 5761 5942 3792 3533 ملكی شخص دیگر

 100 83132 39397 27707 16028 82450 97830 91898 88762 مجموع

 [1395حمل و نقل جاده ای کشور[ و ]وزارت راه و ترابری[ و ]سالنامه آماری کشور  ]سازمان راهداری و: منبع

 

 

 



 

 

 5-21جدول 

 1395تا  1391طی سالهای   -برحسب عمر وسایل نقلیه )دستگاه( مسافریتعداد وسایل نقلیه عمومی 

 هلیسوعمر 
 سال

1391 

 سال

1392 

 سال

1393 

 سال

 1394 

درصد سهم  1395سال 

نسبت به 

 جمع سواری کرایه مینی بوس اتوبوس 1395سال 

 2.3 1889 837 195 857 1005 14 633 985 تا یک سال

 12.1 10037 5424 1667 2951 12896 11846 12975 26395 سال 5تا  1

 36.6 30402 19609 5347 5546 30448 32113 32422 19671 سال 10تا  6

 19 15811 10079 1437 4295 12984 14596 7945 5515 سال 15تا  11

 5.4 4523 2054 1901 568 3488 4676 5572 8495 سال 20تا  16

 8.5 7084 1274 4351 1459 7483 10063 9089 5825 سال 25تا  21

 3.3 2767 34 2498 235 3923 6307 8668 10962 سال 30تا  26

 8 6660 73 6472 115 6158 9378 6505 5475 سال 35تا  31

 3.5 2942 8 2932 2 3178 5947 5972 4392 سال 40 تا 36

 1 869 1 868 0 817 2630 2079 1016 سال 45تا  41

 0.2 137 3 134 0 56 235 12 1 سال 50تا  46

 0 11 1 10 0 14 25 26 30 سال 50باالی 

 100 83132 39397 27707 16028 82450 97830 91898 88762 کل کشور

 [1395و حمل و نقل جاده ای کشور[ و ]وزارت راه و ترابری[ و ]سالنامه آماری کشور  ]سازمان راهداری: منبع



 

 

  5-22جدول  

 1395سهم تردد کامیونهای ایرانی و غیرایرانی و متوسط کاالی حمل شده از ارزهای جاده ای در سال 

 کل وسایل غیر ایرانی ایرانی عنوان / ملیت کامیون

 19 19 18 کامیون)تن(متوسط کاالی وارداتی توسط هر 

 23 24 23 متوسط کاالی صادراتی توسط هر کامیون)تن(

 20 23 19 متوسط کاالی ترانزیت شده توسط هر کامیون)تن(

 100 61 39 سهم کامیونهای وارداتی حامل کاال)درصد(

 100 31 69 سهم کامیونهای صادراتی حامل کاال)درصد(

 100 38 62 کاال)درصد(سهم کامیونهای ترانزیت شده حامل 

کلیلومتر کاالی حمل شده ترانزیتی توسط -میلیون تن

 کامیون
6529 3491 10020 

متوسط مسافت طی شده هر کامیون ترانزیت شده 

 )کیلومتر(
1344 1201 1273 

 سیستم تردداز مرزهای خارجی و  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور[ –]دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات : منبع



 

 

 5-23جدول 

 1395تعداد سفر و مسافر خروجی از مرزهای جاده ای بر حسب نوع و ملیت وسیله عمومی سنگین در سال 

 ملیت وسیله

 مینی بوس اتوبوس

 مسافر)نفر( سفر مسافر)نفر( سفر

 35 2 237131 16406 ایران

 0 0 9851 245 افغانستان

 0 0 17164 449 عراق

 11175 913 3255 275 ترکیه

 106 8 1876 86 آذربایجان

 0 0 4091 108 پاکستان

 0 0 80 2 گرجستان

 0 0 0 0 داغستان

 1 1 21 3 سایر

 11317 924 273469 17574 جمع

 سیستم تردداز مرزهای خارجی و  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور[ –]دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات : منبع

 



 

 

 5-24جدول 

 1395تعداد سفر و مسافر ورودی از مرزهای جاده ای بر حسب نوع و ملیت وسیله عمومی سنگین در سال 

 ملیت وسیله

 مینی بوس اتوبوس

 مسافر)نفر( سفر مسافر)نفر( سفر

 0 0 144436 9906 ایران

 0 0 4097 246 افغانستان

 42 2 38648 894 عراق

 0 0 16335 415 ترکیه

 12731 1217 2063 209 آذربایجان

 70 9 2474 85 پاکستان

 0 0 139 4 گرجستان

 0 0 24 2 داغستان

 0 0 0 0 سایر

 12843 1228 208216 11761 جمع

 سیستم تردداز مرزهای خارجی و  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور[ –]دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات : منبع



 

 

 5-25جدول 

 1395میزان کاالی ترانزیت ورودی بر حسب ملیت کامیون و نوع عبور در سال .
 سهم جمع دریایی ای به دریایی دریایی  به جاده ای  جاده ای به دریایی جاده ای به جاده ای  ملیت / نوع عبور

 61.9 4834195 147620 2937366 985516 763693 ایران

 12.8 999945 0 2 189 999753 ترکیه

 10.3 801419 0 98 798894 2426 عراق 

 8 628340 0 594686 22844 10809 افغانستان

 3.8 298702 0 0 16 298685 آذربایجان

 1.9 151020 0 16089 28289 106643 ترکمنستان

 0.5 39488 0 1065 1110 37313 قرقیزستان

 0.6 45344 3 8237 6635 30468 تاجیكستان

 0.1 4153 0 0 224 3929 پاکستان

 0 3300 0 0 716 2584 آلمان

 0.1 9872 0 968 623 8281 سایر

 100 7815778 147623 3558513 1845057 2264585 جمع

  100 1.9 45.5 23.6 29 درصد به کل

 سیستم تردداز مرزهای خارجی و  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور[ –]دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات : منبع

 



 

 

 5-26جدول 

 1395تعداد سفر کامیون حامل کاالی ترانزیت ورودی بر حسب ملیت کامیون و نوع عبور در سال 

 سهم جمع دریایی به دریایی دریایی  به جاده ای جاده ای به دریایی جاده ای به جاده ای ملیت / نوع عبور

 66.3 258764 9947 159170 50164 39483 ایران

 13.2 51595 0 1 10 51584 ترکیه

 7.6 29766 0 4 29643 119 عراق

 6.5 25359 0 23884 1006 469 افغانستان

 3.1 11984 0 0 1 11983 آذربایجان

 2 7657 0 1027 1250 5380 ترکمنستان

 0.5 1950 0 67 52 1831 قرقیزستان

 0.5 2058 1 351 332 1374 تاجیكستان

 0 189 0 0 9 180 پاکستان

 0 174 0 0 38 136 آلمان

 0.1 512 0 45 31 436 سایر

 100 390008 9948 184549 82536 112975 جمع

  100 2.6 47.3 21.2 29 درصد به کل

 سیستم تردداز مرزهای خارجی و  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور[ –]دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات : منبع

 



 

 

 5-27جدول

 1395ور در سال بمیزان ترانزیت کاالهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای کشور بر حسب نوع ع

 مواد غیرنفتی مواد نفتی نوع عبور
 جمع

 درصد به کل میزان

 29 2264585 2010707 253878 جاده ای به جاده ای )کامیون(

ورود از مرزهای جاده ای )کامیون( خروج از 

 بنادر
1476926 368131 1845057 23.6 

ورود از بنادر خروج از مرزهای جاده ای 

 )کامیون(
95164 3463349 3558513 45.5 

 1.9 147623 146000 1623 بنادر به بنادر )کامیون(

  7815778 5988187 1827591 جمع جاده ای

  100 76.6 23.4 درصد به کل

 سیستم تردداز مرزهای خارجی[ –]دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات : منبع

 



 

 

 5-28جدول 

 1395تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافری برحسب کشور سازنده وسیله تا پایان سال 

 سواری کرایه مینی بوس اتوبوس کشور سازنده/وسیله
 جمع

 درصد تعداد

 91.8 76316 37414 24206 14696 ایران 

 2.9 2434 114 1837 483 آلمان

 1.1 945 224 472 249 چین

 0.9 732 657 73 2 ژاپن

 0.7 597 141 427 29 سوئد 

 0.6 487 3 36 448 کره جنوبی

 0.5 431 422 6 3 فرانسه

 0.5 400 193 144 63 آذربایجان

 0.3 275 9 258 8 ایتالیا

 0.3 245 150 76 19 ترکیه

 0.2 148 22 123 3 ایرلند

 0.1 101 45 43 13 ایاالت متحده آمریكا

 0 21 3 6 12 سایر

 100 83132 39397 27707 16028 جمع

 آمار ناوگان مربوط به ناوگانهای دارای پالک میباشد.-سیستم کارت هوشمند[ –]دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات : منبع



 

 

 5-28جدول 

 1395عملكردی حمل و نقل مسافر در بخشهای مختلف در سال شاخص های 

 شرح
 سهم مسافر جابجا شده

 )درصد(

سهم میزان مصرف صورت 

 وضعیت )درصد(

سهم مسافت طی شده در 

 هر سفر )درصد(

میلیون نفر کیلومتر مسافر 

 جابجا شده

 9053 95 63 54 درون استانی

 37928 401 37 46 برون استانی

 46981 209 100 100 کل

 0 0 0 0 دولتی

 3848 194 19 22 تعاونی

 8501 213 81 78 خصوصی

 46981 209 100 100 کل

 سیستم صورت وضعیتهای صادر شده[ –]دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات : منبع

 

   

 



 

 

 5-29جدول 

 1395شاخص های عملكردی حمل و نقل مسافر در بخشهای مختلف در سال 

 شرح
 سهم میزان کاالی 

 حمل شده )درصد(

سهم میزان مصرف بارنامه 

 )درصد(

متوسط مسافت طی شده 

 در هر سفر )کیلومتر(

کیلومتر کاالی  -میلیون تن

 حمل شده 

 11801 141 27 27 درون استانی

 194003 652 73 73 برون استانی

 205805 510 100 100 کل

 234 350 ناچیز ناچیز دولتی

 12047 370 8 8 تعاونی

 193524 255 92 92 خصوصی

 205805 510 100 100 کل

 صادر شده[بارنامه های  –]دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات : منبع

 

 

 



 

 

 5-30دول ج

لمشخصاتخودروهایسنگینتولیدداخ

 کارخانه

 سازنده
 مدل موتور نام خودرو نوع خودرو

 تعداد و آرایش

 سیلندر

 حجم موتور

cc)1000) 

 حداکثرقدرت

 اسب  بخار

 )دور در دقیقه(

 حداکثر گشتاور

 نیوتون متر

 )دور در دقیقه(

 استاندارد

 آالیندگی

 مصرف

 1سوخت

 وزن

 2ناخالص
(kg) 
 

 ارس

 خودرو

 290( 2200) 726/9 سیلندر خطی AMICO M1929 - 6 کامیون
(1600-1100 )

1160 
EURO II 

 لیتر 30تا 25

 کیلومتر 100در 
19,500 

 310( 2200) 726/9 خطی سیلندر AMICO M2631 - 6 کامیون
(1000-1600 )

1350 
EURO II 

 لیتر 30تا 25

 کیلومتر 100در 
26,000 

 90( 3400) 168/3 سیلندر خطی AMICO M5.2 CA4D32-09 4 کامیونت
(1900-2100 )

210 
EURO II 

 لیتر 12 تا 10

 کیلومتر 100در 
5,200 

 ایران

 خودرو

 دیزل

 18,000 گرم بر کیلو وات ساعت EURO II 207 1600( 1100) 354( 2000) 967/11 سیلندر خطی C457 OM457 LA 6 شهریاتوبوس بین

 18,000 گرم بر کیلو وات ساعت EURO II 207 1600( 1100) 354( 2000) 967/11 سیلندر خطی SC457 OM457 LA 6 شهریاتوبوس بین

اتوبوس شهری 

 گازسوز
O457G OM475G 6 1080( 1200) 300( 2000) 967/11 سیلندر خطی EURO II 

 با فشار CNGلیتر  840

 کیلومتر 300بار در هر  200
11,680 

 18,000 گرم بر کیلو وات ساعت EURO II 214 1250(1100) 299 (2000) 967/11 سیلندر خطی O457 OM475LA 6 اتوبوس شهری

اتوبوس شهری 

 گازسوز
OSG SG9A-280 6 1250( 1500) 292( 2000) 867/8 سیلندر خطی EURO II 

 با فشار CNGلیتر  840

 کیلومتر 300بار در هر  200
18,000 

 BENZ LP/LPK کامیون

608 
OM 314 4 340( 1400-2000) 110( 2800) 782/3 سیلندر خطی EURO II 226 6,000 گرم بر کیلو وات ساعت 

  BENZ LP/LPK کامیون

808 
OM 314 4 340( 1400-2000) 110( 2800) 782/3 سیلندر خطی EURO II 226 8,000 گرم بر کیلو وات ساعت 

                                                           
 هاي سازنده ارائه شده است.مصرف سوخت بر اساس اطالعات شركت -1

 باشد.(، ماكزيمم وزن خودرو با سرنشين و بار ميGross Vehicle Weight) وزن ناخالص خودرو -2



 

 

 5-30ادامه جدول 

 کارخانه

 سازنده
 مدل موتور نام خودرو نوع خودرو

 تعداد و آرایش

 سیلندر

 حجم موتور

cc)1000) 

 حداکثرقدرت

 اسب  بخار

 )دور در دقیقه(

 حداکثر گشتاور

 نیوتون متر

 )دور در دقیقه(

 استاندارد

 آالیندگی

 مصرف

 سوخت

 وزن

 ناخالص
(kg) 
 

 ایران

 خودرو

 دیزل

اتوبوس 

 شهریندرو
MEGATRANS OM457 LA 6 1250( 1100) 299( 2000) 967/11 سیلندر خطی EURO II 214 24,500 گرم بر کیلو وات ساعت 

 BENZ کامیون
WHL/LK1924 

OM-355 6  820(1400) 6/222 (2200) 580/11 خطیسیلندر EURO II 265 گرم بر کیلو وات ساعت 
19,000 

 

 BENZ کامیون
WHL/LK2624 

OM-355 6  820 (1400) 6/222 (2200) 580/11 خطیسیلندر EURO II 265 26,000 گرم بر کیلو وات ساعت 

  Hyundai Mighty کامیونت
Light 

D4DB 4 2/294 (2000) 113(2900) 298/3 سیلندر خطی EURO II 218 5,500 گرم بر کیلو وات ساعت 

 کشندهکامیون 
BENZ 

1843LS/3600  
AXOR 

OM457LA 6 2100( 1100) 428( 1900) 967/11 سیلندر خطی EURO III 227 40,000 گرم بر کیلو وات ساعت 

 کامیون کمپرسی
BENZ AXOR 

3335K/3900 

TIPPER 

MB-OM 457 

LA 
 - گرم بر کیلو وات ساعت EURO III 212 1850( 1100) 354( 1900) 967/11 سیلندر خطی 6

 5,500 گرم بر کیلو وات ساعت EURO II 218 294( 2000) 113( 2900) 907/3 سیلندر خطی Hyundai CHORUS D4DB 4 مینی بوس

 290(2200) 100/7 سیلندر VOLVO B7RMKIII 6 اتوبوس رانیران
(1700-1200) 

1200 
EURO III 

در  کیلومتر 100لیتر در  23

 کیلومتر برساعت 90سرعت 
18,000 

 زامیاد

 IVECO Iris bus F4AE0682H*C اتوبوس شهری

(Tector) 
 EURO III - 19,000 930( 1250-1850) 264 (2500) 900/5 سیلندر خطی 6

 Euro CARGO کامیون

ML180E28 

F4AE0681A*C 

(Tector) 
 26,000 گرم بر کیلو وات ساعت EURO III 200 950( 1250-2100) 275( 2500) 880/5 سیلندر خطی 6



 

 

 5-30ادامه جدول 

 کارخانه

 سازنده
 مدل موتور نام خودرو نوع خودرو

 تعداد و آرایش

 سیلندر

 حجم موتور

cc)1000) 

 حداکثرقدرت

 اسب  بخار

 )دور در دقیقه(

 حداکثر گشتاور

 نیوتون متر

 )دور در دقیقه(

 استاندارد

 آالیندگی

 مصرف

 سوخت

 وزن

 ناخالص
(kg) 
 

 زامیاد

 Euro CARGO کامیون

MLC170 E24 H 
F4AE0681B*C 6 810( 1250) 245( 2700) 880/5 سیلندر خطی EURO III 200 17,000 گرم بر کیلو وات ساعت 

 EURO II - 33,000 1900(1100) 420 (1900) 798/13 سیلندر خطی IVECO 8210.42 MP 720E 42H 6 کشنده

اتوبوس گازسوز 

 شهری
SCANIA OSC9G01 - - (2000)260 

(1400-1250 )
990 

EURO II -  

 IVECO A50-12 بوسمینی
SOEIM 

8140.43 
 5,200 کیلومتر 100در  لیتر EURO II 10 269 (1800) 118( 3600) 800/2 سیلندر خطی 4

 شهاب

 خودرو

اتوبوس شهری 

 دیزل
2612 MIDR 062045 

C4 
 - - EURO II 1000(1400) 260 (2100) 000/10 سیلندر خطی 6

اتوبوس شهری 

 گازسوز
2612 

MGDR 062045 

I49 
 - - EURO II 1000 (1100) 260(2100) 000/10 سیلندر خطی 6

 سایپا

 دیزل

 135 000/4 سیلندر BUDSUN Phaser135 Ti 4 کامیون
(1600-1400) 

445 
EURO II 208 8,000 گرم بر کیلو وات ساعت 

 103( 2600) 990/3 سیلندر FOTON Phaser110 Ti 4 کامیونت
(1600-1400) 

360 
EURO II 2/13  6,365 کیلومتر 100لیتر در 

 VOLVO FH کشنده

440(4×2) ADR2 
D13A440 6 800/12 سیلندر 

(1800-1400) 
440 

(1400-

1050)2200 
EURO III 

 در 189

 rpm( 1200ـ  1800)
56,000 

 VOLVO FH 480 کشنده

(4×2) Tractor 
D13A480 6 480(1400-1800) 800/12 سیلندر 

(1400-1050) 
2400 

EURO III 189 1200 در rpm 56,000 

 



 

 

 5-30ادامه جدول 

 کارخانه

 سازنده
 مدل موتور نام خودرو نوع خودرو

تعداد و 

 آرایش

 سیلندر

حجم 

 موتور

cc)1000) 

 حداکثرقدرت

 اسب  بخار

 )دور در دقیقه(

 حداکثر گشتاور

 نیوتون متر

 )دور در دقیقه(

 استاندارد

 آالیندگی

 مصرف

 سوخت

 وزن

 ناخالص
(kg) 
 

 سایپا

 دیزل

 VOLVO FH 440 کشنده

(6×4) Tractor 
D13A440 6 800/12 سیلندر 

(1800-1400) 
440 

(1400-1050) 
2200 

EURO III 189 1200درrpm 100,000 

 کامیون
VOLVO FM 

440(6×4) Mixer 

comperesi 

D13A440 6 (1400-1800) 800/12 سیلندر 
440 

(1400-1050) 
2200 

EURO III 
189 

 rpm( 1200ـ  1800)
40,000 

 VOLVO FM9 کامیون
(4×2) 

D90B300 6 300( 1900) 400/9 سیلندر 
 

(1150-1350) 
1500 

EURO III 
 در 189

 rpm (1200ـ  1800)
21,000 

 RENAULT کامیون
MIDLUM (4×2) DXi7 6280 (2300) 200/7 سیلندر 

(1700-1200) 
1050 

EURO III 199 1200درrpm 18,000 

 RENAULT کامیون
MIDLUM (6×2) DXi7 6280 (2300) 200/7 سیلندر 

(1700-1200) 
1050 

EURO III 199 1200در rpm 26,000 

 RENAULT کمپرسی
MIDLUM (4×2) DXi7 6280(2300) 200/7 سیلندر 

(1700-1200) 
1050 

EURO III 199 1200در rpm 18,000 

بوسمینی  Phaser 135 مهسان 

Ti 
 EURO II 445 (1400-1600) 135 000/4 سیلندر4

گرم بر کیلو وات  208

 ساعت
8,000 

عقاب 

 افشان

 SCANIA (C9) شهریاتوبوس 

3112 

DC-911 

Scania 
 310( 1900) 870/8 سیلندر 5

(1300-1100 )
1550 

EURO III - 18,000 

 SKANIA (C12) شهریبین اتوبوس

4212 
DC-1206 

Scania 
 420( 1900) 700/11 سیلندر 6

(1300-1100 )
2000 

EURO III - 18,000 

 



 

 

 5-30ادامه جدول 

 کارخانه

 سازنده 
 مدل موتور نام خودرو نوع خودرو

 تعداد و آرایش

 سیلندر

 حجم موتور

cc)1000) 

 حداکثرقدرت

 اسب  بخار

 )دور در دقیقه(

 حداکثر گشتاور

 نیوتون متر

 )دور در دقیقه(

 استاندارد

 آالیندگی

 مصرف

 سوخت

 وزن

 ناخالص
(kg) 
 

 پیشرو 

 یدک

  -  - EURO III 1250 (1600) 300 - سیلندر lck6120 g ISLE+ 300 6 اتوبوس شهری

اتوبوس شهری 

 گازسوز
lck6120g CGE 280 6 1400 280 - سیلندر EURO III  -  - 

رخش 

خودرو 

 دیزل

 KAMAZ کامیون کشنده
وربودیزل ت

CHB 
- 760/11 400 1765 EURO III - 46,000 

 KAMAZ - - 760/11 360 1570 EURO III - 33,100 کامیون کمپرسی

 کاریزان

 وخودر

 K106 Cummins کامیون 

EQB125-20 
 6,500 کیلومتر 100لیتر در  EURO II 12 410 (1500) 125 - سیلندر خطی 4

 K110 کامیون 
Cummins 

EQB140-20 
 10,555 کیلومتر 100لیتر در  EURO II 5/13 502 (1500) 140 - سیلندر خطی 4

 K119 کامیون 
Cummins 

EQB180-20 
 EURO II - 19,000 610 (1500) 180 (2500) - سیلندر خطی 4

گروه 

 بهمن
 EURO II - 5,200 211 (2000) 95( 3400) 771/2 سیلندر خطی ISUZU 4JBI-TC 4 کامیونت

                                                           
 ارائه شده است. Kgm@rpmدر پايگاه اطالع رساني شركت سازنده با واحد  -1



 

 

 

 

 

موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمـه   "با عنوان  8361بر اساس استاندارد ملی به شماره 

تعیین معیار مصـرف   –سنگین جاده ای و ماشین آالت راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی 

 پارامتر مشخصه و مقادیر معیار به شرح ذیل می باشد: "سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی
 

 (characteristic parameter) خصهپارامتر مش

های معیار مصرف سوخت باشد که منحنیدر این استاندارد پارمامتر مشخصه، توان موتور بر حسب کیلووات می

  براساس توان به دست آمده است.

 مقادیر و الزامات تعیین معیار مصرف سوخت مدل -

ای براساس پارامتر مشخصه معیار مصرف سوخت ویژه ترمزی برای موتور دیزلی خودروهای جاده

 شود:تعیین می5-31جدولصورت برای دو دوره به

 5-31جدول

روابط منحنی معیار مصرف سوخت ویژه ترمزی برحسب توان موتور برای موتور خودروهای دیزل سنگین و 

 ایسنگین جادهنیمه

 *منحنی معیار دورهتاریخ اجرای 

0.07- 29/12/1395از زمان ابالغ تا 

Enginecurvepower  line base 63.305 PBSFC  

0.07- به بعد 01/01/1396از تاریخ 

Enginecurvepower  line base 51.299 PBSFC  

باشند. برای توان موتور می Pمصرف سوخت ویژه ترمزی موتور و  BSFC* در این روابط 

شود و عدد معیار محاسبه عدد معیار هر نوع موتور توان اسمی موتور در روابط باال قرار داده می

 شود.برای این نوع موتور محاسبه می

 

 

 سنگین نیمه و سنگین خودروهای دیزلی موتورهای سوخت مصرف مصوب ادیرمق

 جاده ای و ماشین آالت راهسازی، ساختمان، معدنی و کشاورزی

 



 

 

ای براساس پارامتر جادهمعیار مصرف سوخت ویژه ترمزی برای موتور دیزلی خودروهای خارج -

 شود:تعیین می5-32جدولصورت مشخصه برای دو دوره به

 5-32جدول

روابط منحنی معیار مصرف سوخت ویژه ترمزی برحسب توان موتور برای موتور خودروهای دیزل 

 ایجادهسنگین خارجسنگین و نیمه

 *منحنی معیار  ریخ اجرای دورهتا 

0.017- 29/12/1395از زمان ابالغ تا 

Enginecurvepower  line base 89.239 PBSFC  

0.017- به بعد 01/01/1396از تاریخ 

Enginecurvepower  line base 1.235 PBSFC  

باشند. برای توان موتور می Pمصرف سوخت ویژه ترمزی موتور و  BSFC* در این روابط 

شود و عدد معیار محاسبه عدد معیار هر نوع موتور توان اسمی موتور در روابط باال قرار داده می

 شود.برای این نوع موتور محاسبه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بندی برچسب انرژی بازه

 اسـاس  بـر ای جادهارجای و خسنگین جادهسنگین و نیمه یخودروهاویژه ترمزی موتور  سوخت مصرف برچسب

خودروهای  موتور هر مدل برای 2و  1های ترتیب در جدولویژه ترمزی موتور تعریف شده به سوخت مصرف معیار

 مصـرف  هـای گـروه  بنـدی رده در معیارمنحنی  مقادیر که ترتیب این به .دشومی تدوینای جادهای و خارججاده

 تعیـین  5-33 جدول طبق دیگر هایگروه محدوده گیرد.می قرار (Dمیانی )گروه  گروه شاخص عنوان به سوخت،

 شود.( مشخص میGتا  A) هایشاخص از یكی با بازه هر .گرددمی

 5-33جدول

ای و ی دیزلی جادهخودروهاموتور بندی مصرف سوخت های مربوط به بازهمحدوده گروه

 .شوندکه در برچسب استفاده می ایجادهخارج

 نشانگر محدوده

 A مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور <معیار(  5معیار منهای )% 

 B معیار( 5%معیار منهای ) ≤مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور  <معیار(  3%معیار منهای )

 C معیار( 3معیار منهای )%  ≤مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور  <معیار(  1%معیار منهای )

 D معیار( 1معیار منهای )%  ≤مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور  <معیار(  1%عالوه )معیار به

 E معیار( 1%عالوه )معیار به ≤مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور  <معیار(  3%عالوه )معیار به

 F معیار( 3%عالوه )معیار به ≤مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور  <معیار(  5%عالوه )معیار به

 G معیار( 5عالوه )% معیار به ≤مصرف سوخت ویژه ترمزی موتور  <معیار(  7%عالوه )معیار به

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 21546منحنی مجاز مصرف سوخت ویژه ترمزی مطابق با استاندارد  -

منحنی مجاز مصرف سوخت ویژه ترمزی معادل برای موتور گازسوز اتوبوس های گازسوز براساس پارامتر مشخصه 

 استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:توان با 

 Engine
0.07 -EBSFCAuthorized power curve = 357.59 × P 

 

در این استاندارد منحنی مجاز مصرف سوخت ویژه ترمزی معادل برای یک دوره تعیین میشود تا بعد از اجرایی 

این استاندارد و بازنگری آن بررسی اطالعات بیشتر امكان ارتقای شدن و ورود موتورهای گازسوز به کشور و اخذ 

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6فصل 

 

و سوخت های  مصرفیهای سوختویژگی 

  در بخش حمل و نقل جایگزین
 

 خالصه 
 سوخت های رایج

  بنزینGasoline 

  نفت گاز ، گازویيل یا دیزلDiesel 

 

 سوخت های جایگزین 
  سوخت مایع نفتیLPG 

  گاز طبيعی مایعLNG 

  الكتریسيتهElectricity 

 .  گاز طبيعی فشردهCNG 

 تجدید پذیرسوخت های 
 بيو اتانولBio-ethanol 

  بيودیزلBio-Diesel 

  پيل سوختی  –هيدروژنHydrogen  -Fuel Cell 

 

  



 سوخت های رایج

 بنزین -1

 
 گفته میشود. Petrolو در اروپا به آن  Gasolineاست و در آمریکا به آن  Benzinدر اصل بنزین یک کلمه آلمانی 

سوخت مایعی است که در موتورهای احتراق داخلی خودروها و برخی وسایط نقلیه استفاد میگردد. بنزین در  بنزین

 اصل بیرنگ است و تشخیص آن از دیگر مایعات و فرآورده های نفتی معموال رنگ مایل به صورتی یا قهوه ای دارد.

سوخت جایگزین برای بنزین و یا استفاده از  با توجه به افزایش مصرف در سالهای اخیر صنایع خودروسازی در جهت

 تکنولوژیهای جدید در خودروها میباشند .

 

کربن می باشد. این سوخت   12تا  5سوختی متشکل از صدها هیدروکربن با ترکیب شیمیایی مختلف و تعداد  

زین در پاالیشگاه از بیشترین سهم را در بین سوختهای مصرفی در بخش حمل و نقل شهری و جاده ای دارد. تولید بن

 طریق تقطیر نفت خام و شکستن هیدروکربورهای بزرگتر موجود در آن به ترکیبات کوچکتر انجام می شود.

 6-1جدول 

 بنزین ارزش حرارتی

 Btu/gal 116090 ارزش حرارتی پایين

 Btu/gal124340 ارزش حرارتی باال

 % 100 محتوای انرژی )درصد از محتوای انرژی بنزین(

 

 

 

 



 :Densityچگالی  -

هرچه چگالی بنزین باالتر باشد به اصطالح بنزین سنگینتر است مصرف آن کمتر بوده و برای استفاده کنندگان 

 مطلوبتر است. چگالی به وسیله پینکومتر یا عیدرومتر اندازه گیری میشود.

 6-2جدول 

 انواع بنزین از نظر چگالی

 درجه فارنهایت 60حداکثر چگالی در دمای  فارنهایتدرجه  60حداقل چگالی در دمای  نوع بنزین

 0.75 0.7 معمولی

 0.77 0.72 سوپر سرب دار

 0.78 0.725 سوپر بدون سرب

 

 Reid Vapor Pressure(PVR)فشار بخار  -

منظور از فشار بخار رد در واقع فشاریست که در درجه حرارت معین توسط فشار بخار سوخت بر سطح آزاد مایع وارد 

 میشود.

هرچه فشار بخار یک مایع بیشتر باشد آن مایع فرارتر است و فراریت میزان تمایل سوخت به تبخیر شده را نشان 

میدهد و هرچه سوخت فراریت بیشتر داشته باشد سوخت بهتر و کاملتر است. البته در فشار بخار باال میزان اتالف و 

 ایط بهینه تنظیم گردد.تبخیر و آلودگی بیشتر خواهد بود و الزمست در شر

 6-3جدول

 اهای مختلف بر حسب درجه فارنهایتبنزین در دمرد حدود مجاز فشار بخار 

 دمای محيط )درجه فارنهایت( حداکثر فشار بخار رد مجاز

12.7 60 

11 70 

9.4 80 

8 90 

 

 

 



 وجود در بنزین(مGUMان صمغ)ميز -

غلظت صمغ موجود  اولفینهای ناپایدار در درون بنزین ایجاد میشوند.ترکیباتی هستند که در اثر اکسید یا پلیمر شده 

بیشتر باشد چراکه موجب اشماالتی نظیر اسنداد لوله های انتقال دهنده بنزین و خرابی پمپها  0.1در بنزین نباید از 

 واحد میشود. 3تا  2و کاهش عدد اکتان در حدود 

 

 ميزان گوگرد در بنزین -

از پاالیشگاه با وجود طی فرآیند تصفیه و گوگردگیری به مقدار اندک نیز موجود میباشد که گوگرد در بنزین خروجی 

 موجب اشکاالت متعدد خواهد شد:

 ایجاد خوردگی در باک، موتور و تجهیزات خودرو در اقر تشکیل اسید سولفوریک 

 آلودگی محیط زیست به دلیل انتشار گازهای مسموم از اگزوز خودرو 

 بنزین کاهش عدد اکتان 

% بود که طبق 0.15% و برای بنزینهای سوپر 0.17در گذشته مقدار مجاز گوگرد برای بنزینهای معمولی 

 استانداردهای جدید باید مقدار آن کمتر باشد.

 

 عدد اکتان بنزین -

اشد تعیین کیفیت احتراق سوخت در موتورهای احتراق داخلی میباشد، هرچه عدد اکتان بنزین باالتر بمعیاری برای 

 احتراق آرامتر و بنزین با کیفیت تر میباشد.

 6-4جدول 

 عدد اکتان بنزین

 عدد اکتان نوع بنزین

 84-92 معمولی

 87-97 سوپر

 

 :ی کنترل آالیندگی سوخت بنزیناستانداردها

ماده مختلف میباشد که در اثر سوخن بسیاری از این موارد بصورت گازها و ترکیبات 150ترکیب بنزین شامل 

 شیمیایی مختلف وارد محیط میشوند.

میالدی اتحادیه اروپا استانداردهایی برای میزان آالینده های موجود در سوخت وسایل نقلیه وضع  90در اوایل دهه 

 میالدی میباشد. 2019در سال euro 6و جدیدترین آن استانداردیورو  1993در سال  1کرد. اولین استاندارد یورو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استانداردهای یورو سوخت

 

های مختلف خودروهای نو که در برای گونه تانداردهای آالیندگی اروپا، میزان بیشینه مجاز  انتشار گازهای آالیندهاس

(، NOxکند. این استاندارد، انتشار اکسیدهای نیتروژن )شوند را، تعریف میفروخته می ادیه اروپااتحکشورهای 

( را در PM( و ذرات معلق )CO) مونوکسید کربن(، NMHCهای بغیر از متان )(، هیدروکربنTHCها )هیدروکربن

معرفی می  EN 228بر دارد. مشخصات سوخت بنزین مطابق این استانداردهای آالیندگی، بر اساس استاندارد اروپایی

 گردد. 

 6-5جدول 
 1760تا  1300سواری با وزن بین میزان آالینده های مجاز موجود در بنزین را برای خودروهای در جدول زیر 

 بر حسب گرم بر کیلومتر مسافت طی شده توسط خودرو نشان میدهد. 6تا یورو 1کیلوگرم را در استانداردهای یورو

 استاندارد
زمان 

 انتشار
CO THC NMHC NOx HC+NOx PM 

 - Oct1993 5.17 - - - 1.4 1یورو

 - Oct1998 4 - - - 0.6 2یورو

 - - Jan2002 4.17 0.25 - 0.18 3یورو

 - - Jan2007 1.81 0.13 - 0.10 4یورو

 5a Jan2012 1.81 0.13 0.09 0.075 - 0.0050یورو

 5b Jan2013 1.81 0.13 0.09 0.075 - 0.0045یورو

 5a Sep2016 1.81 0.13 0.09 0.075 - 0.0045یورو

 5b Sep2019 1.81 0.13 0.09 0.075 - 0.0045یورو

 gr/kmها آالینده*واحد انتشار 

 

0.18  g/km 

Regulated 

NOx LIMIT 

0.72  g/km 

ON-ROAD 

NOx 

EMISSIONS 

EURO 5 

 
0.08 g/km 

Regulated 

NOx LIMIT 

0.37 g/km 

ON-ROAD NOx 

EMISSIONS 

EURO 6 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86


 ئیلگازو -2
سوخت گازوئیل یا یکی از فرآورده های نسبتاً سنگین نفت خام بوده پس از نفت سفید در برج تقطیر بدست میآید. 

 از جمله برشهایی است که هم در برج تقطیر اتمسفری و هم برج تقطیر خالء تولید میشود.نفت گاز 

و تشخیص از فرآورده های دیگر رنگ آنرا تغییر میدهند و به رنگ  گازوئیل مایعی بیرنگ است بمنظور شناخت آن

تا  14قهوه ای در میآورند. گازوئیل مخلوطی از هیدروکربنهای مختلفی است که در ساختار مولکولیشان بین 

 ( اتم کربن دارند.25)حتی تا20

 
کارخانجات میباشد، نسبت تراکم مهمترین کاربرد آن در سوخت موتورهای دیزلی، تأسیسات حرارتی و سوخت برخی 

موتورهای دیزلی بسیار باالتر از موتورهای بنزینی است بهمین دلیل از موتورهای دیزلی میتوان توان بیشتری دریافت 

 کرد.

به لحاظ مصرف در بخش حمل و نقل در دومین مرتبه قرار دارد. مصرف آن از دیرباز در خودروهای سنگین 

(HDVs)  ،هر چند که امروزه استفاده از آن  در ناوگان خودروهای سبک نیز توسعه یافته است.متداول بوده است 

 gasoilمشخصات گازوئیل 

 :Densityچگالی  -

 0.87kg/litتا  0.8kg/litگازوئیل دارای وزن نسبتا باالتری در مقایسه با دیگر سوختهای رایج است و چگالی آن بین 

 و آروماتیک در گازوئیل بیشتر باشد چگالی آن بیشتر خواهد بود.میباشد.هرچه مقدار هیدروکربورهای نفتی 

 :تقطير -

 درجه سانتیگراد میباشد370درجه سانتیگراد و نهایی تقطیر در دمای 18نقطه اول تقطیر در دمای 

 6-6جدول 

 درصد تقطير گازوئيل در دماهای مختلف ASTMطبق استاندارد 

 %65کمتر از  درجه سانتیگراد 250دمای 

 %85بیشتر از  درجه سانتیگراد 350دمای 

 %95بیشتر از  درجه سانتیگراد 370دمای 

 



 :ویسكوزیته یا گرانروی -

 گازوئیل گرانروی نسبتا باالیی و نسبتا خاصیت چسبندگی دارد.

و اگر گرانروی گازوییل باال باشد جریان در لوله های و پمپها و انرکتور پاشش سوخت را دچار افت فشار میکند  

 عملیات انتقال و بهره برداری از سوخت دچار مشکل میشود.

 اگر گرانروی گازوییل پایین باشد عملکرد در موتورهای دیلزلی مناسب نمیباشد.

 سانتی استوک باشد. 40تا  12مقدار مجاز آن باید بین 

 

 :نقطه ریزش و نقطه ابری شدن -

 سیال بلورهای جامد در آن ایجاد میشود.نقطه ابری شدن اولین دمایی است که هنگام سرد کردن 

 نقطه ریزش اولین دمایی که پس از انجماد سیال و در زمان گرم کردن ایجاد میشود.

 گازوییل باید در برابر سرما در دماهای پایین مقاومت باالیی داشته باشد و متبلور نشود.

درجه   -30تا  -15درجه سانتیگراد .  -10تا  0محدوده مناسب برای نقاط ابری شدن و ریزش در گازوییل به ترتیب 

 سانتیگراد میباشد.

 هرچه مواد نفتنی و آروماتیکی درون گازوئیل بیشتر باشد نقطه ریزش و نقطه ابری شده بهبود می یابد.

 گازوئيلميزان گوگرد در  -

 آلودگی هوا مشود.ترکیبات گوگردی و گوگرد در گازوئیل موجب مشکالتی در خوردگی روکش موتور دیزلی و 

 است . 50ppmمیزان مجاز گوگرد در گازوئیل طبق استانداردهای بین المللی کمتر از 

 گازوئيلدر  عدد ستان و نقطه آنيلين -

معیاری برای تعیین کیفیت گازوئیل و سوختهای دیزلی است هرچه عدد ستان باالتر باشد عمل احتراق درون سیلندر 

 یفیت بهتری دارد.سریعتر انجام شده و گازوئیل ک

نقطه آنیلین، پایینترین دمایی است که در آن حجمهای مساوی از سوخت و مادهی آنیلین بصورت تک فازی در می 

 آیند، باال بودن آنیلین بمعنای باال بودن اندیس دیزل آن و کیفیت بهتر سوخت میباشد.

کل مواجه میشود که موجب کوبش و تقه د با مشموتورهای دیزلی در فصل سرروشن شدن در صورت پایین بودن عدد ستان 

 در موتور دیزلی میشوند.

 

 

 

 

 

 



 استانداردهای آالیندگی گازوئيل
اتحادیه اروپا در سالهای گذشته قوانین و محدودیتهایی در مورد میزان ذرات آالینده موجود در گازوئیل وضع کرده است، اولین 

 میباشد. 2015در سال  6جدیدترین آن یوروو  1993در سال  1قانون وضع شده یورو

 6-7جدول 

تا  1ميزان آالینده های مجاز موجود در گازوئيل را برای خودروهای سنگين را در استانداردهای یورودر جدول زیر 

 نشان ميدهد. kg/kwhبر حسب گرم بر کيلووات ساعت انرژی توسط موتور خودرو  6یورو

 CO HC NOx NH3(PPM) PM زمان انتشار استاندارد

 Dec1992 4.5 1.1 8 - 0.612 1یورو

 Jan1997 4 1.1 7 - 0.15 2یورو

 Jan2001 1.2 0.66 5 - 0.13 3یورو

 Jan2007 1.5 0.46 3.5 - 0.02 4یورو

 Jan2012 1.5 0.46 2 - 0.02 5یورو

 Jan2015 1.5 0.11 0.4 - 0.01 6یورو

د، استفاده از سوخت گازوییل باش 4آالیندگی خودروی شما بطور مثال یورویادآوری می گردد که اگر سطح استاندارد 

 هیچ ضرری برای خودروی شما ندارد، ولی عکس این موضوع، صادق نیست. ،6یورو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سوخت های جایگزین

3-LPG(Liquified Petroleum Gas) 

از فرآورده های بسیار سبک برج تقطیر امسفری در نامیده می شود،  LPGگاز مایع نفتی که بصورت مخفف 

پروپان و بوتان با فرمول اتم کربن یعنی  4یا  3پاالیشگاه است این فرآورده عمدتا شامل هیدروکربنهای دارای 

 .میباشدC3H8 وC4H10شیمیایی 

LPG نوان محصول فرعی که معموالً در برخی نقاط دنیا به نام ترکیب عمده آن، پروپان، نیز شناخته می شود بع

در شرایط فشار و دمای عادی بصورت  LPGفرآیندهای تصفیه و تولید گاز طبیعی و پاالیش نفت خام تولید می شود. 

 اجزای آن به مایع تبدیل می شود.  ، atm10-8تحت فشار در دماهای باالتر و گاز است و 

 

 LPGکاربرد 

 بصورت سیلندر مصرف میشوددر مکانهایی که امکان لوله کشی ندارد گرمایش :  -

 سیستمهای سرمایش جذبی و برخی سیستمهای تهویه مطبوه کاربرد دارد.سرمایش:  -

 بسیاری از وسایل نقلیه در جهان از این سوخت استفاده میکنند.سوخت اتومبيل:  -

 مزایا

 است و در مخازن بصورت مایع در سیلندرهای مخصوص ذذخیره میشود. CNGدو برابر  LPGمحتوای انرژی 

مجهز به شیر قطع جریان در صورت نشت از خطوط انتقال سوخت هستد،لذا  استفاده از آنها ایمن تر از  LPGمخازن 

 سوخت بنزین می باشد.

LPG یلندرها  نمی شوید، یا در شرایط به صورت گاز  به محفظه احتراق موتور وارد می شود، لذا روغن را از دیواره س

دارای عدد  LPGاستارت سرد، روغن را رقیق نمی کند. بنابر این هزینه تعمیرو نگهداری موتور، کاهش خواهد یافت. 

 می باشد.  (RON=105)اکتان باال 

 %، 30بسیار توجیه پذیر است. هیدروکربنهای نسوخته بیش از  LPGاز دیدگاه زیست محیطی استفاده از  

 % در مقایسه با بنزین کاهش می یابد.60% و منواکسید کربن 20اکسیدهای نیتروژن 

 

 

 

 

 

 

 



 معایب

به لحاظ ایمنی، چون گاز پروپان سنگین تر از هواست در صورت نشت، بصورت لکه روی سطح زمین باقی مانده و 

 د. امکان شعله ور شدن آن روی سطح زمین و نیز نفوذ در آبهای زیرزمینی وجود دار

از ها درصد و عدم توانائی مناسب موتور در عبور از سرباالئی 15-10افت قدرت موتور در موتورهای تبدیلی به میزان 

 است.  LPGدیگر معایب  

در موتورهای تبدیلی اگر موتور به طور مناسب تبدیل نگردیده باشد در تابستانها گاز بصورت خشک سوخته و باعث 

 در زمستان نیز برای استارت سرد حتما باید با بنزین انجام شود.  جوش آمدن موتور گردیده و

 6-8جدول 

 LPG(Liquified Petroleum Gas)مشخصات 

 Btu/gal 84950 ارزش حرارتی پایین
 Btu/gal91410 ارزش حرارتی باال

 % 73 محتوای انرژی )درصد از محتوای انرژی بنزین(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (  CNG)گاز طبيعی فشرده شده  -4

 
از هیدروکربورهای سبک متان و اتان با یک و دو اتم کربن تشکیل شده استو بصورت مستقیم از منابع  گاز طبیعی

 زیرزمینی برداشت شده و هم میتواند از فرآورده های برج تقطیر و دیگر واحدهای پاالیشگاه بدست آید.

عمدتاً در مصارف صنعتی و خانگی و تاسیسات تولید بخار و برق کاربرد دارد بعلت کیفیت سوختن خوب، وجود منابع 

کافی و در دسترس بودن از دیدگاه اقتصادی بعنوان اصلی ترین سوخت جایگزین، در کشور ما مطرح است. گاز 

 . خیره میگرددسول ذ÷همواره در حالت گازی بوده و در همان فاز گاز در کطبیعی 

متراکم و در  bar200آن را تا فشار  "برای مصرف گاز طبیعی در خودروها با توجه به دانسیته انرژی کم آن یا معموال

 مخازن فلزی یا ) کامپوزیت( که برای این فشار عملیاتی طراحی شده است نگهداری می نمایند.

 
CNG  در  (وهله اول برای استفاده در خودروهای سبک بنزینیLIGHT DUTY VEHICLES .کاربرد دارد ) 

(  کیفیت سوختن خوب، عدد اکتان باال، راندمان بازدهی خوب سوخت، CNGاز جمله مزایای گاز طبیعی فشرده )

مسافت پیمایش کوتاه   کاهش انتشار منواکسید کربن و هیدروکربورهای نسوخته بوده و از معایب آن می توان به

 بعلت دانسیته انرژی پایین ،محدودیت حجم مخازن و وزن باالی مخازن ذخیره اشاره نمود.

 6-9جدول 

 ( CNGارزش حرارتی گاز طبيعی فشرده شده )

 Btu/lb20268 ارزش حرارتی پایین

 Btu/lb22453 ارزش حرارتی باال

 بنزین می باشد gal 1% انرژی  5/17معادل CNGاز  lb 1انرژی  محتوای انرژی )درصد از محتوای انرژی بنزین(



 

 LPGکاربرد 

 بسیاری از وسایل نقلیه در جهان از این سوخت استفاده میکنند.سوخت اتومبيل:  -

 بسیاری از لوکوموتیوها در جهان از این سوخت استفاده میکنند.سوخت قطار:  -

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPG VS CNG 



   6-10جدول  

 در یک نگاه LPGو  CNGمشخصات گاز 

 LPGگاز  CNGگاز  مشخصات

 CH4,C2H6 C3H8,C4H8 فرمول شيميایی

 ءمنشا

چاههای گاز، گاز خروجی از چاههای نفت، 

معادن زغال سنگ، برج تقطير و 

 واحدهای جانبی پاالیشگاه

محصول برج تقطير اتمسفری و محصول 

 پاالیشگاهجانبی واحد کراکينگ 

 سوخت اتومبيل، قطار کاربرد
گرمایش اماکن، سوخت سيكل تبرید، 

 کارخانجات صنعتی و اتومبيل

 تاثيرات زیست محيطی
عدم انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی 

 بسيار کم

که در مقایسه با  CO2انتشار مقداری 

 بنزین مقدار کمتر دارد

 خطر پایين انفجار ایمنی
ر ضربه به سيلندر خطر انفجار در اث

 ذخيره

 KH/L 9000 KH/L 25000 ارزش حرارتی

 Mpa 20-25 Mpa 2 فشار مخزن ذخيره

 25/1 10/1 نسبت هوا به سوخت در محفظه احتراق

 Kpa 1.1 Kpa 2.75 فشار کاری

 1.5219/1 0.5537/1 چگالی نسبت به هوا

 3X X وزن سيلندر ذخيره

 گاز یا مایع گاز حالت ماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( LNGگاز طبيعی مایع ) -5

% متان و 95شامل بیش از  LNGسرد شود به حالت مایع تبدیل میشود.  F-260گاز طبیعی در فشار اتمسفر تا 

% متان خالص نیز قابل 100تا حد  LNGدرصد کمی اتان و پروپان و سایر هیدروکربورهای سنگینتر است. البته 

، بیرنگ و غیرسمی است و نسبت به فلزات یا سایر مواد حالت خورندگی ندارد. بودستیابی میباشد. این ماده مایعی بی

LNG  درصد میسوزد 15تا  5وقتی تبخیر و یا با هوا ترکیب میشود در دامنه غلظت .LNG  یا بخار آن در محیط باز

 حالت انفجاری ندارد و کلیه آزمایشات ایمن بودن آنرا تأئید میکنند. 

LNG خودروهای سنگین دیزلی کاربرد دارد زیرا به دلیل ارزش حرارتی و دانسیته بسیار مشابه  در وهله اول برای

 گازوئیل است.

 :LNGاجزای سیستم خودروهای با سوخت 

است و سوخت به صورت بخار وارد  CNGمشابه موتورهای با سوخت  از لحاظ انتقال سوخت به موتور، -

 در نحوه نگهداری و تحویل سوخت است.CNGوLNGموتور میشود، فرق اساسی بین موتور های 

 طراحی شده است. 16barیا   330psiدوجداره میباشد و برای حداکثر فشار تا  LNGمخازن ذخیره  -

سرد شود در غیر اینصورت  F-260در ایستگاههای سوخت گیری از مخزن به خودرو باید سوخت تا دمای  -

 منجربه تبخیربخشی از سوخت میشود.

 :LNGاز مزایای استفاده 

 دانسیته باالتری نسبت به سوختهای گازی دارد زیرا بشکل مایع ذخیره میشود -

 مسافت پیمایش بیشتر -

 وزن کمتر مخازن ذخیره -

 امکان استفاده در خودروهای کوچکتر -

 سرعت سوختگیری باال -

 دقت باال در ارزیابی و کنترل ترکیب سوخت  -

 6-11جدول 

 ( LNGگاز طبيعی مایع )مشخصات 

 Btu/gal 74720 ارزش حرارتی پایین 

  Btu/gal84820 ارزش حرارتی باال

 % 64 محتوای انرژی )درصد از محتوای انرژی بنزین(

 

 

 



 الكتریسيته -6

 
امروزه آلودگی هوا از مهمترین مشکالت موجود در دنیا تبدیل شده است. در شهرهای پرجمعیت که تعداد اتومبیلها و 

آلودگی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی نیز مشهودتر است این عامل انتشار آلودگیها یا باید موتورسیکلتها بیشتر 

 حذف شوند یا باید چاره ای برای کاهش آنها اندیشیده شود.

استفاده از الکتریسیته برای راه اندازی خودروها ، یکی دیگر از روشهای جایگزین نمودن سوختهای فسیلی می 

نده های خودروهای الکتریکی صفر است و تنها آالینده هایی که می توان به آنها نسبت داد باشدمیزان انتشار آالی

 آالینده هایی است که در جریان تولید برق در نیروگاهها ایجاد می گردند.  

باتری را به انرژی الزم برای حراکت  خودروهای برقی از باتری بهره میگیرند و یک موتور الکتریکی انرژی الکتریکی

 چرخهای اتومبیل تبدیل میکند و خودرو بصورت کامال پاک حرکت میکند.

 مزایا :

 شتاب گیری ، سرعت و قدرت یک خودروی الکتریکی می تواند مانند خودروهای متداول باشد.  -

 راندمان بسیار باالیی داشته  -

 صدای بسیار کمتری ایجاد می کنند  نسبت به خودروهای بنزین یا گازوئیل سوز سرو -

خودروهای الکتریکی نیاز به موتورهای درونسوز نداشته و اجزای متشکله آنها  شامل باتری، سیستم شارژر  -

هست. برخالف سایر سوختها، الکتریسیته بعنوان فرم اصلی انرژی در  watering cartموتور، کنترلر و 

رار می گیرد. حال آنکه در سایر سوختها، این مواد بعنوان منابع اتومبیل جهت ایجاد حرکت مورد استفاده ق

 ذخیره انرژی بکار رفته، که این انرژی در اثر احتراق آزاد شده و سبب ایجاد حرکت می شود.

 

 معایب:

تصور عمومی بر این است که میزان پیمایش یک خودروی الکتریکی در مقایسه با یک خودروی بنزین یا  -

ار کمتر است ، ولی بسته به نوع باتری و شرایط محیطی یک خودروی الکتریکی می تواند گازوئیل سوز بسی

 را داشته باشد.مطلوبی پیمایش 

جا گیر بودن باتری های آن است که باعث میشود فضای باقیمانده برای سرنشینان و بار کمتر از خودروهای   -

 متداول باشد. 



 شارژ مجدد و دور ریز نمودن است. مل و نقل همچنین هنگاماستفاده از باتری، نیازمند دقت کافی در ح -

 نشت اسید و شوک الکتریکی نیز در استفاده از آن باید مورد توجه قرار گیرد. -

 
 خودروهای هيبرید:

یا چند منبع انرژی کار میکنند. موتور احتراق در کنار یک موتور الکتریکی کار  2همانطور که از نامشان پیداست با 

 با کمک هم ا انرژی الزم برای حرکت خودرو را تأمین میکنند. میکند و

ت و در همه مدلها موتور احتراق داخلی به موتور ر کنار هم در مدلها متفاوت اسنحوه قرار گرفتن این دو موتور د

 الکتریکی و باتری اضافه میشود.

دارد که انرژی خود را از باتری  وجودیک موتور الکتریکی در خودروهای هیبریدی ساختار خودروهای هيبریدی:

میگیرد و در طرف دیگر یک موتور احتراق که مستقیما انرژی سرچرخها را تأمین میکند یا باتری را توسط یک ژنراتور 

 شارژ میکند.

دسته موازی و سری  3در خودروهای هیبریدی از لحاظ نحوه اتصال و قرارگیری موتور احتراق داخلی و الکتریکی به 

 موازی تقسیم بندی میشود.-سریو 

های خودرو سازی هم اکنون در حال توسعه خودروهای هیبرید می باشند، خودروهایی که در آنها از یک  شرکت

موتور الکتریکی و یک موتور بنزینی یا گازوئیلی مجزا استفاده شده است. خودروهای هیبرید می توانند دو برابر 

داشته باشند. این خودروها ها گازوئیل سوز را بهمراه کاهش چشمگیر آالینده پیمایش متوسط یک خودروی بنزین یا

 نیازی به استفاده از جایگاههای شارژ باتری نیز ندارند.

 6-12جدول

 هيبرید ارزش حرارتی مشخصات

 Btu/kWh 3414 ارزش حرارتی پایین 

  Btu/kWh3414 ارزش حرارتی باال

 % انرژی یک گالن بنزین 3الکتریسیته معادل  kWh 1انرژی  انرژی بنزین(محتوای انرژی )درصد از محتوای 

  



 سوخت های زیستی

 

 بيواتانول -7

 
 را میتوان به دو روش پتروشیمیایی و زیستی تهیه کرد. C2H5OHاتانول یا الکل اتیلیک با فرمول شیمیایی 

اتانول  گیاهی تولید میشود. امروزه استفاده از بیوبیواتانول)اتانول زیستی( توسط تخمیر اجزای کربوهیدراتی مواد 

خالص و یا مخلوط آن با بنزین بعنوان سوخت در بخش حمل و "حاصل از بیوماس ، ذرت و نیشکر ، بصورت تقریبا

نقل متداول می باشد. در فرایندهای تبدیل مواد قندی به اتانول ، ساکاروز حاصل  از محصوالت قندی نظیر نیشکر ، 

ند یا ذرت شیرین از طریق روش های تخمیر به اتانول تبدیل می شود . سپس اتانول حاصل با فرایندهایی ، چغندر ق

 خالص سازی شده و به اتانول سوختی تبدیل می گردد. 

 
در فرایند های تبدیل نشاسته به اتانول، یک مرحله هیدرولیز نشاسته به  گلوکز ، اضافه تر از فرایند های مربوط به 

 وجود دارد که در نتیجه مصرف انرژی در تبدیل نشاسته به اتانول را نسبت به قند به اتانول افزایش می دهد .  قند 

سوختی مرغوب محسوب شده و بعنوان یک ترکیب اکسیژن دار با اضافه شدن به بنزین  113بیواتانول با عدد اکتان 

 .و ...  را کاهش دهد CO,HCی نظیرمی تواند عدد اکتان را افزایش داده و انتشار آالینده های

 



( در بسیاری از کشورهای تولید کننده این E5 & E10درصد ) 10و  5در حال حاضر استفاده از اتانول با ترکیب 

% 15% اتانول و 85مخلوطهایی از  .% اتانول است24% تا 22در برزیل ، این ترکیب شامل  .فراورده رایج می باشد

 .بنزین نیز به عنوان سوختهای جایگزین مورد استفاده قرارمی گیرند %5% اتانول و 95بنزین و 

افزودن مقدار جزئی بنزین به اتانول، از خوردگی قسمتهای  مختلف موتور جلوگیری نموده و به احتراق در هوای سرد 

سیل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، پروژه ای در خصوص پتان .کمک می کند

 سنجی تولید سوخت بیواتانول در ایران و امکانسنجی خودروهای موجود برای استفاده از آن انجام داده است. 

 6-13 جدول

 بيواتانول ارزش حرارتی

 Btu/gal for E100 76330 ارزش حرارتی پایین
 Btu/gal for E10084530 ارزش حرارتی باال

 بنزین(محتوای انرژی )درصد از محتوای انرژی 
 E85% و محتوای انرژی  66معادل  E100محتوای انرژی 

 بنزین می باشد gal 1% انرژی77تا  72معادل 

 
 استانداردها

و  ASTM D 4806اتانول سوختی به شکل درصد های مختلف ترکیب با بنزین باید قادر به رعایت استانداردهای 

ASTM D 5798   از  3% و اتحادیه اروپا 4، آمریکا   ٪ 21برزیل در حدود   2008در سال باشد . روند مصرف %

 تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل سوخت  خود را با سوخت های زیستی  تامین  نموده اند .

 2010-2050ميزان تقاضای سوخت زیستی در جهان 

 



 بيودیزل -8

 

، افزایش انرژی امنیت تأمین افزایش قیمت نفت و نیاز بههای زیستی به دلیل های اخیر محبوبیت سوختدر سال

های زیستی به عنوان یک منبع انرژی وجود دارد یافته است. جوانب مثبت و منفی زیادی در مورد استفاده از سوخت

 .که همین امر موجب انتقاد و نارضایتی برخی از جوامع علمی شده است

شود. این انرژی در گیاه ذخیره می فوتوسنتز است که طی فرایند خورشید انرژی هاتودهزیست منبع اصلی انرژی در

تواند طی فرایندهای مختلف حرارتی، تبدیل شیمیایی و تبدیل بیوشیمیایی میها تودهذخیره شده در گیاهان و زیست

 .به انرژی قابل استفاده برای انسان تبدیل شود

های یک سوخت مایع تجدیدپذیر و امیدبخش، جایگزین سوخت تواند به عنواندومین سوخت زیستی مایع که می

زیستی نیز مانند اتانول قابلیت استفاده به عنوان سوخت در خودروها را دارد و است. دیزل زیستی دیزل فسیلی شود،

 .تواند با سوخت دیزل نفتی مخلوط شودچنین میهم

 

شود. های گیاهی در حضور کاتالیست حاصل میاز روغن استر اسیدهای چرب است که عموماً، مونوآلکیلزیستی دیزل

نفتی است که به آن اجازه می دهد همه هایزیستی ناشی از شباهت ذاتی آن با سوختعالقه به استفاده از دیزل

تر اینکه پذیر، غیرسمی و از همه مهمها را داشته باشد و در عین حال زیست تجزیهخواص اصلی مهم این سوخت

رایج بر دو اصل بدون نیاز به اصالح یا نیاز به اندکی  داخلی احتراق موتورهای باشد. در حقیقتی نیز میکربن خنث

 .شوندزیستی طراحی مینفتی به سوختاصالح برای تغییر از حالت مصرف سوخت

 

 



شود. گلیسیرید هستند، تشکیل میهای تریحیوانی که شامل مولکول های گیاهی و چربیزیستی از روغندیزل

هایی هستند که از دانه های گیاهی خوراکی تصفیه شدهزیستی، روغنترین نوع خوراک برای تولید دیزلعمومی

 آیند. دست مین بهگردان، خرما، نارگیل و دانه کتاچون سویا، کلزا، دانه آفتابهم

نامند. استری میچون متانول و اتانول را تبادلهای با زنجیره کربنی کوتاه، همگلیسیریدها و الکلواکنش بین تری

شود. اغلب استری در حضور یک کاتالیست بازی، اسیدی یا آنزیمی انجام میواکنش تبادل

شود. استری استفاده میادلسیمبهعلتارزانوراحتبودن،برایتبهایبازیهمگنمانندهیدروکسیدسدیموپتادرصنعتازکاتالیست 

های اکسترمولیفیک کشف و تعیین مشخصه های اخیر، چند آنزیم لیپولیتیک از میکروارگانیسمچنین در سالهم

زیستی تاند که قابلیت کاتالیسهوازی مشتق شدههای بیها از ترمواسیدوفیل و ترموآلکیلوفیلاند. لیپازها و استرازشده

 .شودها در صنعت اقتصادی محسوب نمیچنان استفاده از آنزیمزیستی را دارند ولی همبرای تولید دیزل

 

 
نفتی، عدد ستان و نقطه زیستی مانند خواص سوختی شبیه دیزل با پایههای منحصر به فرد دیزلبا توجه به ویژگی

دیزل  یلی، این سوخت به عنوان جایگزین و یا مکمل سوختفس هایابری شدن و خاصیت روانی باال نسبت به سوخت

کننده، ماده اولیه تولید هیدروژن در زیستی به عنوان روانشود. عالوه بر این کاربرد، از دیزل)گازوئیل( محسوب می

 فاوت اساسی در ترکیبات بیودیزل وتهمترین م کننداستفادهمی…های روغن وکننده لکههای سوختی، پاکپیل

 10-12دیزل ، محتوای اکسیژن می باشد. میزان اکسیژن موجود در دیزل صفر است در حالیکه بیودیزل حاوی 

درصد وزنی اکسیژن می باشد که باعث بهبود احتراق و کاهش انتشار گازهای آالینده  و ذرات معلق می گردد. بعالوه 

 بیودیزل عاری از گوگرد می باشد.

. 

 
 

 



( به راحتی می توانند در تجهیزات مربوط به B2 , B5 & B20دیزل و مابقی گازوئیل )% بیو20مخلوطهایی تا 

 سوخت دیزل مورداستفاده قرار بگیرند. 

 6-14جدول 

 بیودیزل ارزش حرارتی

 Btu/gal for B100 119550 ارزش حرارتی پایین 
  Btu/gal for B100127960 ارزش حرارتی باال

 انرژی گازوئیل( محتوای انرژی )درصد از محتوای
% گازوئیل بوده و محتوای انرژی 97معادل  B100محتوای انرژی 

B20  گازوئیل می باشد.99معادل % 

 

 استانداردها

%( مشمول استانداردهای گازوئیل می گردد . در مورد بیو 20ترکیب های مختلف بیودیزل با گازوئیل ) تا کمتر از 

(،  جهت اجتناب از آسیب دیدگی موتورهای دیزل ،  این سوخت باید  محدودیت های  B100دیزل خالص )سوخت 

 را رعایت نماید .  ASTM D6751-07aتعیین شده  در استاندارد 

 

 مطابق نقشه راه آژانس بین المللی انرژی، روند تجاری شدن سوخت های زیستی مطابق جدول زیر می باشد. 

 6-15جدول 

 
 

 سوختهای زیستی مایع در ایران

باشد. در های تجدیدپذیر رو به افزایش میدر ایران نیز مانند سایر کشورهای دنیا تولید و گسترش استفاده از سوخت

در حال پیشرفت  تریکم شيب های زیستی از جمله سوخت زیستی مایع باهای تجدیدپذیر سوختمیان انرژی

 .است

شمسی توسط انجمن صنفی  1380وان افزودنی بنزین در سال زیستی به عنگیری از اتانولپیشنهاد بهره

 5طرح اختالط اتانول زیستی با بنزین به میزان  1387تولیدکنندگان اتانول ایران مطرح گردید. در نهایت، در سال 



درصد( به صورت طرح اولیه در استان خوزستان و سپس به تدریج در سراسر کشور، به تصویب  5درصد )بنزین 

های تابعه رسید. این طرح قرار بوده است که در سراسر کشور گسترش یابد و حتی میزان فت و شرکتوزارت ن

درصد افزایش یابد؛ اما آمار مشخصی در خصوص میزان اجرایی شدن آن وجود ندارد.  10اختالط اتانول با سوخت به 

در کشور وجود دارد؛ لیکن  E10 و حتی E5 زیستی به میزان مورد نیاز برای اجرای طرح بنزینلپتانسیل تولید اتانو

های کشاورزی، صنعتی و مدیریت زایدات و ضایعات و پسماندها به توانایی بایست در بخشاین توانایی بالقوه می

 .بالفعل تبدیل گردد

زیستی، هنوز طرح مصوب و در حال اجرایی در بخش سوخت کشور وجود ندارد. البته یک مورد در مورد دیزل

برداری رسیده بوده است که ادامه فعالیت این کارخانه با مشکل کارخانه تولیدی صنعتی در استان اصفهان به بهره

زیستی در درصد دیزل 2گیری از ترین و قابل اجراترین طرح بهرهرسد که مناسبمواجه شده است. لیکن،به نظر می

های ساست برای مصرف خودروهای دیزل سبک و اتوبوسولفور و با کیفیت باالیی باشد که قرار سوخت دیزل کم

 .شهری عرضه گردد

وص توجیه پذیری اقتصادی سوخت پژوهشکده بیوتکنولوژی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی فعالیت هایی در خص

این دیزل در کشور انجام داده است. همچنین پایلوت کشت جاتروفا بعنوان ماده اولیه تولید بیودیزل نیز توسط بیو

 مرکز انجام شده است.

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، پروژه ای در خصوص پتانسیل سنجی تولید 

 سوخت بیو دیزل  در ایران و بررسی موتور خودروهای موجود برای استفاده از آن انجام داده است. 

خصوص تولید سوخت های زیستی از جلبک فعالیت  پژوهشکده بیوتکنولوژی وابسته به سازمان علمی صنعتی در

نموده است.پژوهشگاه صنعت نفت، سازمان انرژی های نو و موسسه مطالعات انرژی نیز از دیگر مراکز فعال در زمینه 

 سوخت های زیستی در کشور می باشند.
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راندمان بهینه ، نیازمند تجهیزات جانبی بنام سیستم پیل سوختی است که سری پیل سوختی جهت تولید انرژی با 

شرایط بهینه عملکرد برای پیل سوختی ، شامل خلوص سوخت ، مقدار هوا و سوخت ورودی به سری پیل سوختی ، 

د. یک رطوبت گازها و مدیریت آب ، کنترل دما و نهایتا فشار گازها در سیستم و سری پیل سوختی را کنترل نماین

توان به سه قسمت عمده شامل بخش سوخت رسانی )مبدل سوخت و سیستم ذخیره سیستم پیل سوختی را می

هیدروژن( ، بخش تولید انرژی شامل سری پیل سوختی و سیستم کنترل رطوبت ، فشار ، دما و دبی گازها و نهایتا 

ده برق جهت تبدیل جریان و ولتاژ برق بخش تبدیل انرژی که مربوط به فصل مشترک بین پیل سوختی و مصرف کنن

 .باشد، تقسیم نمودبه ولتاژ و جریان مناسب می

تواند روش های در صورتی که هیدروژن در جایگاه سوخت گیری تولید شود، سیستم ذخیره سوخت خودرو می

های هیدرید فلزی ، مختلفی از قبیل ذخیره هیدروژن در مخازن تحت فشار ، بکار گیری نانوتیوبها ، بکارگیری جاذب 

را شامل شود. در صورت تولید هیدروژن در خودرو ، مبدل سوخت )باالخص  …بکارگیری هیدریدهای شیمیایی و 

 .گرددمبدل بنزین و متانول( قابل نصب بر روی خودرو بخش اصلی و پیچیده سیستم سوخت در خودرو را شامل می

بخش سوخت رسانی در مولدهای نیرو گاهی پیل سوختی خود از قسمت های مختلفی از جمله : بخش سوخت رسانی

. مبدل سوخت در سیستم تشکیلشدهاست…راکتور مبدل سوخت، سیستم هوادهی، کمپرسور، مخازن تحت فشار و 

فاده می پیل سوختی خودروها، سیستم را کمی پیچیده می کند اما دارای این مزیت است که از سوخت هایی است

کند که در زیر ساخت ها و شبکه های توزیع فعلی وجود دارند. همانگونه که اشاره شد، هنگامی که سوخت هیدروژن 

 .خالص در خارج از خودرو تولید و در خودروها بار گیری شود، سیستم پیل سوختی بسیار ساده تر خواهد گردید

کاربرد هیدروژن را به عنوان حامل انرژی با مشکل روبرو دانسیته کم انرژی هیدروژن در حالت گاز، : مبدل سوخت

می سازد. بدین معنی که نسبت به سوختهای مایع همچون بنزین یا متانول از انرژی کمی به ازای هر واحد حجم 

برخوردار است. بنابراین بارگیری هیدروژن گازی )تحت فشار متوسط و پایین( به مقداری که برد حرکتی قابل قبولی 

رسد. هیدروژن مایع از دانسیته انرژی خوبی برای خودروی پیل سوختی تأمین نماید، کاری مشکل به نظر میرا 

درجه سانتیگراد  253کیلو ژ ول به ازاء هر کیلوگرم( اما باید در دمای بسیار پایین )  120.7برخوردار است )حدود 

 .سازدسازی و حمل و نقل آن را مشکل میزیر صفر ( و فشارهای باال ذخیره شود که این مسئله ، ذخیره 



سوختهای متداول همچون گاز طبیعی ، پروپان و بنزین و سوختهایی مانند متانول و اتانول ، همگی در ساختار 

یا مبدلهایی که در محلهای  (onboard) مولکولی خود هیدروژن دارند. با بکارگیری مبدل نصب شده بر روی خودرو

توان هیدروژن موجود در این سوختها را جدا کرده و به عنوان سوخت در پیل ، میشوندسوخت گیری نصب می

شود. سوختی مورد استفاده قرار داد. بدین ترتیب مشکل ذخیره سازی هیدروژن و توزیع آن تقریبا بطور کامل رفع می

ت که در دسترس بوده و کار مبدل سوخت فراهم آوردن هیدروژن مورد نیاز پیل سوختی با استفاده از سوختهایی اس

باشد. مبدلهای سوخت باید توانایی انجام این کار را با حداقل آلودگی و باالترین راندمان حمل و نقل آن آسان می

داشته باشند. عملکرد مبدلهای سوخت به زبان ساده عبارت است از اینکه یک سوخت سرشار از هیدروژن را به 

 .نمایدهیدروژن و محصوالت فرعی دیگر تبدیل 

باشد. برای ارتقاء سطح بازده ، الزم است وزن و یکی از مشکالت مهم در زمینه ساخت مبدلها اندازه و وزن مبدل می

حجم مبدلها به ازای هر واحد انرژی الکتریکی حاصل از سیستم تا حد ممکن کاهش یابد. به همین ترتیب ، هزینه 

گران بودن این فناوری مانع از تولید انبوه خودرو نشود. دومین مشکل  ساخت مبدلها نیز باید پایین نگاه داشته شود تا

هایی همچون مونوکسید کربن )و در مهم در این زمینه میزان خلوص هیدروژن تولید شده از مبدلها است. آالینده

مونوکسید  بعضی از انواع سوخت ، سولفیدها( از محصوالت فرعی فرآیند تبدیل هستند. در این میان ، مقدار زیاد

تواند موجب سمی شدن کاتالیست پیل سوختی شود. از این رو الزم است قبل از ورود سوخت به درون پیل کربن می

سوختی ، مونوکسید کربن آن حذف شود. اگر چه انواع مختلفی از مبدلهای سوخت وجود دارند که اغلب از ترکیب 

 اند، فناوریهای مختلف حاصل گردیده

ت تولید انرژی با بازدهی بهینه ، نیاز به تغذیه مداوم سوخت و اکسید کننده ، خروج آب تولیدی یک پیل سوختی جه

از واکنش الکتروشیمیایی درون پیل ، مرطوب نگهداری غشاء توسط مرطوب نگه داشتن گازهای ورودی ، کنترل 

آورند، ی پیل سوختی فراهم میدرجه حرارت و فشار دارد. تجهیزات و امکانات جانبی که این شرایط بهینه را برا

 سیستم پیل سوختی نام دارند. 

 :توان به اجزای اصلی زیر تقسیم کردیک سیستم پیل سوختی را بطور کلی می

 .باشدسیستم سوخت رسان که شامل مبدل سوخت و یا سیستم ذخیره هیدروژن می -

 فراهم می آوردسیستم تأمین هوا یا اکسید کننده که اکسیژن مورد نیاز پیل سوختی را  -

سیستم مدیریت آب و حرارت که شامل سیستم مرطوب کننده گازهای ورودی ، سیستم خنک کننده ،  -

 .سیستم و یا شیرهای کنترل فشار و نماگرها است

که مربوط به فصل مشترک بین پیل سوختی و مصرف کننده  (Power Electronic) قدرت–الکترونیک  -

 .به ولتاژ و جریان مناسب می باشد برق جهت تبدیل جریان و ولتاژ برق

سیستم کنترل الکترونیکی که کنترل دما ، فشار ، برق خروجی از پیل ، شارژ باتری های ذخیره ، هماهنگی  -

 .را بر عهده دارد Power Electronic بین سیستم سوخت رسان و پیل سوختی و بخش

 ی پیل سوختی تأثیر متقابل داشته باشند. توانند بر عملکرد یکدیگر و بر سرهر یک از این سیستم ها می



ترین فرآورده جنبی آنها ، آب حاصل از ترکیب هیدروژن و پیل های سوختی به لحاظ محیطی نیز تمیزند، زیرا اصلی

 شود، مسئله دفع دارند. اکسیژن است، در حالی که باتری هایی که نهایتا از شارژ کردن مکرر فرسوده می

 مزایای پيل سوختی

 تولید گازهای گلخانه ای عدم 

 عدم تولید آالینده های هوا 

  امنیت انرژی 

  کارایی انرژی باالتر 

 
 مباحث و چالشها

 قیمت و طول عمر پیل سوختی 

 چگونگی، ابزار و دستگاههای مربوط ذخیره هیدروژن 

 رقابت با سایر تکنولوژیهاو  تولید، انتقال و تحویل هیدورژن به مصرف کننده 

 ایمنی باال و پذیرش عمومی 

 نحوه عملکرد در هوای سرد 

هیدروژن سبکترین گاز دو اتمی است که در شرایط فشار و دمای عادی به صورت گاز می باشد، برای استفاده از آن 

بعنوان سوخت نیاز به انرژی اولیه جهت استخراج آن از سایر منابع طبیعی و تبدیل آن به شکل مناسب جهت 

 احتراق درونسوز یا پیل های سوختی هست.استفاده درموتورهای 

هیدروژن را می توان از  منابع  مختلفی نظیر سوخت های فسیلی ، انرژی هسته ای ، بیو ماس و سایر سوختهای 

ریفرمینگ  به روش تولید آن بستگی دارد. "و راندمان انرژی هیدروژن کامالها جایگزین  استخراج نمود.میزان االینده

تولید هیدروژن از اتانول، و الکترولیز آب الکترولیز آب توسط منابع تجدید شونده ، فرایند گازی کردن، ، گاز طبیعی

های تولید هیدروژن می باشند.  هیدروژن تولید شده به این از روش ها توسط مواد شیمیایی یا انواع خاصی از باکتری

 یرد.روش می تواند در خودروهای پیل سوختی مورد استفاده قرار گ

 زمان مدت الکتریکی ترین مزیت خودروهای هیدروژنی به نسبت خودروهایبزرگ: زایای خودروهای هيدروژنیم

ی الکتریکی حداقل نیم ساعت به طول می انجامد. اما برای خودروهای خودروها برای که آنهاست شدن شارژ

عالوه مسافتی که یک خودروی هیدروژنی با هیدروژنی در مدت زمان حدود دو دقیقه این کار را انجام می شود. به 

 .هر بار شارژ میتواند بپیماید به نسبت خودروهای الکتریکی کمی باالتر است

 



روش عملکرد این موتورها بدین گونه است که گاز هیدروژن در برخورد با یک کاتالیزور، که معموالً از جنس پالتین 

 که صفحه ن و الکترون از آن آزاد می شود. سپس با گذر از یکساخته شده است، تجزیه می شود. یون های هیدروژ

 که منفی بارهای و میکنند پیدا عبور اجازه باشند هیدروژن یونهای همان که مثبت بارهای دارد نام الکترولیت

شود. ن ها باشند پشت صفحه الکترولیت باقی می مانند. به این صورت الکترونها از یون های هیدروژن جدا می الکترو

الکترون ها به موتور الکتریکی راهنمایی شده و موجب حرکت موتور الکتریکی می شوند. در آن طرف یونهای 

 .ر آب خواهد بودبخا ترکیب این نتیجه هستندکه هوا هیدروژن آماده ترکیب با اکسیژن

 

الکتریکی هر چند پاک یکی از موضوعاتی که بسیار در بحث محیط زیست اهمیت دارد این است که خودروهای 

هستند و به محیط زیست آسیب نمی رساند اما باید توجه کنید که تولید الکتریسیته که در آن ها مورد استفاده قرار 

لودگی ایجاد نمی کند و بدون آ اندازه این تا اصالً تولیدهیدروژن می گیرد، موجب آلودگی هوا می شود. در صورتی که

ظر بگیریم خودروهای هیدروژنی به نسبت خودروهای الکتریکی بسیار پاکتر هستند و شک اگر منبع انرژی را در ن

 .برای دوست داران محیط زیست خودرو های بسیار مورد توجه تری به حساب می آیند

 1-3-3شكل 

 

 
 

 6-15جدول 

 پيل سوختی و هيدروژنارزش حرارتی 

 Btu/lb  51585 ارزش حرارتی پایین
 Btu/lb61013 ارزش حرارتی باال

 بنزین می باشد gal% انرژی یک 44هیدروژن معادل  Lb  1انرژی محتوای انرژی )درصد از محتوای انرژی بنزین(

 

 



 سوختهای جایگزین

-رود. وقوع بحرانشمار میزیست بهبنایی، برای افزایش و بهبود کیفیت محیطهای عمده زیرنقل، یکی از هدفوحمل 

های سخت مبارزه با آلودگی سریع تعداد خودروها، کاهش ذخایر نفتی و تصویب قانونهای نفتی، افزایش 

های جایگزین را در دستور مصرف و با آالیندگی کم و همچنین استفاده از سوختزیست، ساخت خودروهای کممحیط

 .استکار مراکز تحقیقاتی جهان قرار داده

های حمل و نقل، مدت زیادی از توجه به آن عملکرد سیستممحیطی ناشی از رغم ابعاد وسیع مسائل زیستبه

نقل واست. در سطح جهانی، حملنقل، کیفیت هوا را پایین آورده و سبب اسیدی شدن آن شدهوحمل .گذردنمی

ترین معضالت ای حاصل از آن یکی از جدیکربن و انتشار آن در جو است و اثر گلخانهاکسیدعامل اصلی تولید دی

 آیدشمار میمحیطی بهتزیس

های های نفتی، افزایش سریع تعداد خودروها، کاهش ذخایر نفتی و تصویب قانونهای اخیر، وقوع بحراندر سال

مصرف و با آالیندگی کم و همچنین زیست سبب شده است ساخت خودروهای کم سخت مبارزه با آلودگی محیط

 .مراکز تحقیقاتی جهان قرار گیردهای جایگزین، در دستور کار استفاده از سوخت

های پاالیشگاهی برای تولید بنزین و گازوئیل، های نفتی و محدودیت ظرفیترویه فراوردهدر کشور ما نیز مصرف بی

چاره  عنوان راهبندی بنزین را بهتازگی برخی مسؤوالن، جیرهمشکل تأمین بنزین را تا حدی بغرنج کرده است که به

 .اندمطرح کرده

تواند بدون آب و غذا گذارد. انسان میجا میزیست بهای در محیطهای مختلف آثار قابل مالحظهآلودگی هوا از جنبه

تواند بیشتر از چند دقیقه زندگی کند. کیفیت مناسب هوا برای چند روزی به حیات خود ادامه دهد اما بدون هوا نمی

هان و جانوران، کاهش کیفیت آب و خاک، از بین رفتن آثار و سالمت انسان ضروری است. تهدید سالمت بشر، گیا

بناهای تاریخی و کاهش میدان دید از جمله آثار سوء آلودگی هوا هستند. کاهش میدان دید و از بین رفتن وضوح 

های بافتکند. آسیبهای مختلف در هوا احساس ناخوشایندی در انسان ایجاد میاثر وجود آالیندهاشیای پیرامونی بر

های گیاهی از جمله آثار گیاهی، کاهش میزان رشد و نمو و یا توقف آن، افزایش حساسیت در برابر آفات و بیماری

ها، سوزش چشم، زیانبار آلودگی هوا بر گیاهان است. گازهای سمی موجود در هوا باعث شیوع انواع سرطان

های قلبی و بروز زا و بیماریرابر عوامل بیماریهای زودرس، تحریک سیستم تنفسی، افزایش حساسیت در بزایمان

 شوند. می های مزمنی چون آسم و آمفیزمالریه و تشدید بیماریهایی چون برونشیت و ذاتبیماری

صورت توجهی از بنزین تولیدی و وارداتی به علت تفاوت قیمت با کشورهای همجوار، بهاگر این نکته را که میزان قابل

رسیم که کشور ما در زمره مشکالت باال بیفزاییم، به این نتیجه میشود، به شرقی خارج می قاچاق از مرزهای

شد. لذا بررسی رو خواهندنیاز وسایل نقلیه روبهکشورهایی قرار دارد که در آینده با معضل اساسی تأمین سوخت مورد

شده نظیر محدودیت تأمین مشکالت گفته رسد.نظر میهای موجود برای تامین سوخت مورد نیاز، ضروری بهحلراه

های ناشی از مصرف بیش از حد بنزین و بار اقتصادی تحمیل شده به دولت، موجب شده است سوخت، آلودگی



های جایگزین مسؤوالن به سمت کاهش مصرف سوخت خودروها، جایگزینی خودروهای فرسوده و استفاده از سوخت

 .تدوین کنند هایی را در این زمینهحرکت و برنامه

های فسیلی مشکالت زیستی فراوانی در پی دارد و باید به دنبال سوختی دیگر بود که از سوخت استفاده بیش از اندازه

 .ها آلودگی کمتری ایجاد کندهم بتواند جایگزین آنها شود و هم در مقایسه با دیگر سوخت

ها، به کاهش وابستگی کشور به گونه سوختاینکننده های جایگزین و خودروهای مصرفارتقای توسعه سوخت

 شود. سوخت فسیلی و بهبود کیفیت هوای شهرها منجر می

توان به صورت زیر های جایگزین از نوع سبک را برمبنای نوع سوخت جایگزین میکننده سوختخودروهای مصرف

 :بندی کردتقسیم

 

 )الكل)اتانول 

 بيودیزل 

 LPG 

 CNG 

 LNG 

 هيدروژن 

 هالكتریسيت 

 DME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اتانول : -10

 
 

 خواص سوخت

با افزایش نگرانی ها درباره گازهای گلخانه ای که منجر به گرم شدن جهان می شود با ید توجه داشت که سوخت 

مورد استفاده باید سوختی پاکیزه باشد اگرچه تالشهای انجام شده در جهت کاهش االینده های محلی همچون 

بیشتر کشورهای جهان به عنوان اساسی ترین  منواکسید کربن نسبتا موفق امیز بوده اند اما این موارد همچنان در

مشکل باقی مانده است ارتقای توسعه سوختهای جایگزین و خودروهای مصرف کنندها ین گونه سوختها منجر به 

کاهش وابستگی کشور به سوختهای فسیلی و بهبود کیفیت هوای شهری می گردد. تاکنون بسیاری از کشورهای 

یی را در مورد کاربرد اتانول به عنوان سوخت خودروها به انجام رسانده اند و نتایج به پیشرفته و در حال رشد پژوهشها

دست امده در این زمینه نشان میدهد که اتانول با داشتن عدد اکتان باال می تواند به عنوان جانشین برای تتراتیل 

 .سرب موجوددر بنزین موتور خودروها مطرح گردد 

درحال   .مایعی روشن ، بی رنگ و با بوی قابل تحمل است C2H5OHاتانول یا الکل اتیلیک با ترکیب شیمیایی 

این ماده با  .گیردخالص و یا مخلوط آن با بنزین بعنوان سوخت  مورد استفاده قرار می"حاضر این ماده بصورت تقریبا

ب اکسیژن دار با اضافه شدن به بنزین می تواند سوختی مرغوب محسوب شده و بعنوان یک ترکی 113عدد اکتان 

 .را کاهش دهد   COعدد اکتان را افزایش داده و انتشار آالینده هایی نظیر

 



در صد در اختالط با  24تا  3اتانول می تواند در موتورهای جدید بنزین سوز ، بدون هیچ تغییری در سیستم موتور از 

ماده با درصدهای باالتر نیازمند استفاده از موتورهای اختصاصی ویا دو منظوره  بنزین مصرف شود ، اما استفاده از این

 است. 

در بسیاری از کشورهای تولید کننده این فراورده تشکیل میشود که % بنزین 90% اتانول و 10از ترکیب E10سوخت 

خالص نیز بعنوان   "اتانول به شکل تقریبا .درصد اتانول است24تا  22در برزیل ، این ترکیب شامل رایج می باشد.

% بنزین به عنوان 5% اتانول و 95% بنزین و یا 15% اتانول و 85مخلوطی از   .جایگزین بنزین مصرف می شود

 .گیرندسوختهای جایگزین مورد استفاده قرارمی

 
 

 6-16جدول 

 مقایسه خواص اتانول سوختی با بنزین

 بنزین اتانول 

 0 8/34 اکسیژندرصد وزنی 

 78 210-35 (ºC)نقطه جوش

 8/26 7/42 (MJ/kg)ارزش حرارتی خالص

 93/0 18/0 (MJ/kg)حرارت حاصل از تبخیر

 7/14: 1 9:1 نسبت استوکیومتری هوا/سوخت

 96 82 (MON)عدد اکتان موتور 

 

 6-17جدول 
 اتانول سوختی ارزش حرارتی

 Btu/gal for E100 76330 ارزش حرارتی پایین 
 Btu/gal for E10084530 ارزش حرارتی باال

 محتوای انرژی )درصد از محتوای انرژی بنزین(
معادل  E85% و محتوای انرژی  66معادل  E100محتوای انرژی 

 بنزین می باشد gal 1% انرژی77تا  72

 



 نحوه توليد

 
درصد به روشهای  9کربنی )فرمانتاسیون( و درصد تولید اتانول از طریق تخمیر منابع  91در حال حاضر حدود 

از جمله منابع کربنی متعددی که در کشورهای مختلف یافت می شود میتوان به نیشکر ،   .سنتزی تولید می شود

چغندرقند،مالس، ذرت ، گندم و دیگر ترکیبات نشاسته دار و کلیه ترکیبات لیگنوسلولزی مانند ضایعات چوب ، 

 .زباله و حتی خود زباله اشاره نمود ضایعات کشاورزی ، کاغذ

 انتقال و توزیع

انتقال اتانول از طریق تانکر ، خطوط راه آهن یا بوسیله کشتی از روش های رایج انتقال این فراورده می باشد .هر چند 

اتانول با این  می باشد لیکن از انتقالها از طریق خطوط لوله از متداول ترین و باصرفه ترین روشها که انتقال فراورده

روش تا حد ممکن اجتناب می گردد، زیرا بدلیل حاللیت بسیار زیاد اتانول در آب  انتقال این فراورده در لوله موجب 

نفوذ می کند وارد جریان سوخت شود،  عالوه بر این هزینه حفاظت از ها می گردد که هر مقدار آبی که به درون لوله

فزایش می یابد. همچنین  بدلیل حاللیت بسیار باالی اتانول همواره اولین محموله های در مقابل نفوذ آب نیز اها لوله

خواهد بود که توسط فراورده های دیگر حل نشده و ها حمل شده در خطوط لوله حاوی مقدار بسیار زیادی از االینده

 در سیستم باقیمانده اند. 

زات توزیع بنزین استفاده می شود . سیستم  های توزیع درصد از تجهی 24برای توزیع سوختهای حاوی اتانول تا 

شباهت بسیاری با سیستم های توزیع بنزین دارند فقط در آنها تمام قسمت های فلزی از فوالد معمولی  E85سوخت 

   ، آهن سیاه یا برنز  تهیه شده و از فلزات ضعیفی نظیر روی ، سرب ، برنج و آلومنیوم در تهیه قطعات مربوط به آنها

استفاده نمی شود مضاف بر اینکه بعلت حاللیت باالی اتانول قطعات پالستیکی مورد استفاده نیز باید از جنس 

 پلیمرهای مقاوم تر ساخته شوند. 

 :در حال حاضر به سه روش از اتانول به عنوان سوخت استفاده میشود

 اتانول به عنوان مخلوط با بنزین 

  اکتاناتانول به عنوان افزایش دهنده 

 اتانول خالص به عنوان سوخت 

 



 مزایا استفاده از اتانول به عنوان سوخت

 کاهش انتشار دی اکسید کربن 

 کاهش انتشار CO و CH 

 کاهش انتشار VOC ها)ترکیبات آلی فرار(: سوخت های حاوی اتانول در کاهش VOC  ها موثرند و نسبت

 .به سایر سوخت ها صدمه کمتری به محیط زیست وارد میکنند

 کاهش انتشار ذرات معلق(10pm) 

 عدم وجود اکسید های سولفور(SOxها):  ،اگر اتانول خالص به عنوان سوخت استفاده شودSOx  ای ندارد

ها در هوا بوجود می آورد، باران  SOx و در نتیجه هیچ اسیدی تولید نمیشود. یکی از مشکالتی که وجود

 .های اسیدی است

 کاهش اکسید های نیتروژنNOx ها 

 نداشتن ترکیبات آروماتیک 

 افزایش عدد اکتان 

 کاهش ضربه(knocking) در موتور 

  ایمنی باال: اتانول از بنزین ایمن تر است و دیرتر آتش میگیرد، در برابر شعله به آسانی میسوزد و دود

 .کمتری نسبت به بنزین تولید میکند

 معایب استفاده از سوخت اتانول

 بنزین کمتر است که در نتیجه آن، خودرو های اتانول سوز از خودرو های  انرژی دریافتی از آن نسبت به

 .بنزینی ضعیفترند

 ساخت اتانول از مواد غذایی، باعث از دست رفتن مواد غذایی ضروری برای مردم میشود. 

د که خودش در حال حاضر فرایندی که برای استخراج اتانول مورد استفاده قرار میگیرد، انرژی بسیار زیادی نیاز دار

یک مشکل است اما با بهبود فرایند تولید اتانول و تولید آن از گیاهان و چوب)روش سلولزی(، این فرایند بهبود 

 .خواهد یافت

اد البته نگرانی هایی نیز برای استفاده از اتانول وجود دارد. بسیاری معتقدند استخراج اتانول از ذرت، هدر دادن مو

نفر در جهان از فقر غذایی رنج میبرند. یکی دیگر از مشکالت این روش این  هاملیوناست کهغذایی است. این درحالی 

است که استخراج اتانول از ذرت، به انرژی بیشتر نسبت به انرژی خود اتانول نیاز دارد و این بدین معناست که باید از 

 .منابع دیگر انرژی برای تولید این نوع سوخت استفاده کرد



 

 

 

 

 



 داردهای مرتبطاستان

و  ASTM D 4806اتانول سوختی به شکل درصد های مختلف ترکیب با بنزین باید قادر به رعایت استانداردهای 

ASTM D 5798   :باشد . جدول ذیل پاره ای از شرایط استانداردهای مذکور را نشان می دهد 

 6-18جدول 

 روش تست نوع سوخت مشخصه

 ASTM 1 2 3 N/Aکالس تبخیر بر اساس استاندارد 
) حداقل درصد ها اتانول و سایر الکل

 حجمی(
79 74 70 ASTM D5501 

)شامل هیدروکربن های ها هیدروکربن

 مصنوعی()درصد حجمی(
21-17 26-17 30-17 ASTM D4815 

 ,ºC 8/37 (psi) 5/8-5/5 5/9-0/7 12-5/9 ASTM D4953, D5190فشار بخار در 

D5191 
 6/2 6/2 9/3 ASTM D5059 (mg/lحداکثر میزان سرب)
 3/0 3/0 4/0 ASTM D3231 (mg/lحداکثر میزان فسفر)

 210 260 300 ASTM (mg/kgحداکثر میزان گوگرد)

D3120,D1266,D2622 
 --------- N/A 5/0 --------- حداکثر میزان متانول) درصد حجمی(

 C3-C8الکل های آلیفاتیک سنگین تر 

 )حداکثر درصد حجمی(
--------- 2 --------- N/A 

 ASTM E230 --------- 0/1 --------- آب)حداکثر درصد وزنی(
حداکثر اسیدیته بشکل اسید استیک 

(mg/kg) 
--------- 50 --------- ASTM D1613 

 1 --------- ASTM D512,D7988 --------- (mg/kgحداکثرکلراید غیر آلی)
ها حداکثر کل کلر بشکل کلراید

(mg/kg) 
--------- 2 --------- ASTM D4929 

حداکثر رسوبات )شسته 

 (mg/100mlنشده()
--------- 20 --------- ASTM D381 

حداکثر رسوبات )شسته شده با 

 (mg/100mlحالل()
--------- 0/5 --------- ASTM D381 

 07/0 --------- ASTM D1688 --------- (mg/100mlحداکثر مس )

 --------- شکل ظاهری

محصول باید 

شفاف ، روشن و 

عاری از هرگونه 

ذرات معلق یا ته 

 نشین شده باشد

--------- 

شکل ظاهری در دمای محیط یا 

سنجیده می شود )هر  ºC21دمای 

 کدام که باالتر باشد(

 

  



 بيودیزل : -11

 
 خواص سوخت

طویل که از منابع طبیعی تجدید پذیر مانند ست از استرهای منو الکیل اسیدهای چرب با زنجیر ا یودیزل عبارتب

روغنهای گیاهی وچربیهای حیوانی )مانند سویا ،بادام زمینی ، پنبه دانه ، گل آفتاب گردان و کنوال ) گونه ای از دانه 

شلغم روغنی ( و چربیهای حیوانی و روغن مصرف شده در آشپزی ) که به عنوان شبهه گریس شناخته می شود (  ( 

شود. این ترکیب سمی نبوده ، در محیط زیست تجزیه پذیر بوده و خواص فیزیکی مشابه سوخت گازوئیل تهیه می 

 دارد :

  6-19جدول  

 مشخصات فيزیكی سوخت بيودیزل

 89/0تا  87/0 وزن مخصوص

 8/5تا  ºC40 7/3ویسکوزیته کینماتیکی در 

 70تا  46 عدد ستان

 0024/0تا  wt% 0/0میزان گوگرد 

 16تا  -11 نقطه ابری شدن 

 13تا  -15 نقطه ریزش

 

 مشابه گازوئیل ، بیودیزل نیز سوختی است که در موتورهای دیزلی بکار گرفته می شود. 

 :در حال حاضر به سه روش از اتانول به عنوان سوخت استفاده میشود

 بیودیزل و مابقی 20مخلوطهایی تا -گازوئیل به عنوان مخلوط با  بیودیزل %( گازوئیلB2 , B5 & B20) 

 ستانبه عنوان افزایش دهنده  بیودیزل 

 مخلوطهایی با نسبتهای باالتر بیودیزل تا صددرصد بیودیزل خالص در -خالص به عنوان سوخت بیودیزل

 به بعد 1994موتورهای ساخته شده از سال 



و ذرات معلق Noxماتیک دارد که باعث افزایش انتشار آالینده هایی نظیر ودرصد حجمی آر 20-40 "گازوئیل معموال

عاری از آروماتیکها می باشد. در گازوئیل هیچ پیوند دوگانه ) الفینی ( وجود ندارد در  "می گردد. بیودیزل اساسا

 کم می باشد. حالیکه در بیودیزل بواسطه حضور قابل مالحظه محلهای غیر اشباع پایداری در مقابالکسیداسیون

 6-20جدول 

 بيو دیزل رزش حرارتیا
 Btu/gal for B100 119550 ارزش حرارتی پایین 

  Btu/gal for B100127960 ارزش حرارتی باال

 محتوای انرژی )درصد از محتوای انرژی بنزین(

% گازوئیل بوده 97% بنزین و 103معادل  B100محتوای انرژی 

% گازوئیل می 99بنزین و % 109معادل  B20و محتوای انرژی 

 باشد.

 

 نحوه توليد

 
یودیزل را می توان توسط تکنولوژیهای مختلف استریفکاسیون تولید نمود. در این تکنولوژیها ، چربیها و روغن فیلتر ب

شده و جهت جداسازی آب و آلودگیها فرآورش می گردند. در صورتیکه اسیدهای چرب آزاد موجود باشند، می توان 

به بیودیزل تبدیل نمود. این روغنها و چربیها سپس با Pretreatmentآنها راجدا نموده ویا با استفاده از تکنولوژیهای 

هیدروکسید پتاسیم یا سدیم ( مخلوط می گردد. مولکولهای روغن ) تری  "الکلی نظیر متانول و کاتالیست ) معموال

 .عمل خالصسازی انجام می پذیرد "فکیک شده و نهایتاتگلسیریدها ( سپس شکسته شده و به استرها وگلسیرول 

 
 

٢٠١٦بزرگترین کشورهای توليدکنندة بيودیزل در جهان، سال   

 



 انتقال و توزیع 

ها و کامیونها توسط تانکر "یا ترکیب های مختلف آن با گازوئیل مستقیما  (B100)سوخت بیودیزل به شکل خالص 

تصادی ترین گزینه در به جایگاههای عرضه کننده منتقل می گردد . انتقال این سوخت از طریق خط لوله ) که اق

حمل و نقل آن می باشد ( در حال حاضر در دست بررسی است.جهت توزیع این سوخت در جایگاهها ، از پمپ های 

 گازوئیل  استفاده می شود  .

 

 استانداردهای مرتبط

مورد ی گازوئیل می گردد . در %( مشمول استانداردها20ترکیب های مختلف بیودیزل با گازوئیل ) تا کمتر از 

(،  جهت اجتناب از آسیب دیدگی موتورهای دیزل ،  این سوخت باید  محدودیت  B100دیزل خالص )سوخت بیو

در جدول ذیل ها را رعایت نماید . خالصه ای از این محدودیت ASTM D6751-07aهای تعیین شده  در استاندارد 

 مشخص گردیده است : 

 6-21جدول 

 واحد محدوده روش آزمون مشخصه

 D93 130 min ºC نقطه اشتعال

 D2709 0.050 max % Volume آب و ذرات جامد

 D445 1.9-6 mm²/s ویسکوزیته کینماتیکی

 D874 0.020 max % mass خاکستر سولفاته

 D5453 0.05 max % mass گوگرد

  D130 No.3 max خوردگی نوار مس

  D613 47 min عدد ستان

 D2500 To be reported ºC نقطه ابری شدن

 D4530 0.050 max % mass باقیمانده کربن

 D664 0.80 max Mg KOH/g عدد اسیدی

 D6584 0.020 % mass گلیسرین آزاد

 D6584 0.240 % mass کل گلیسرین

 D4951 0.001max % mass مقدار فسفر

 D1160 360 max ºC % 90دمای تبخیر 

 

  



12-LPG 

 

 خواص سوخت

LPG  عمدتاً از دو ترکیب هیدروکربنی پروپان و بوتان با فرمول شیمیاییC4H10و C3H8 تشکیل شده است و 

معموالً در برخی نقاط دنیا به نام ترکیب عمده آن، پروپان، نیز شناخته می شود بعنوان محصول فرعی فرآیندهای 

اتمسفر بصورت مایع تبدیل میشود.  10-8در فشار تصفیه و تولید گاز طبیعی و پاالیش نفت خام تولید می شود.

 بوتان خود شامل دو ترکیب ایزوبوتان ونرمال بوتان است. 

 6-22جدول 

 خواص مهم این سه ترکیب در جدول زیر درج شده است:

ارزش حرارتی  چگالی ofنقطه جوش  وزن مولكولی ترکيب
BUT 

عدد اکتان 

 MON موتور

 1/97 21500 5077/0 -42 1/44 پروپان

 6/97 21090 5631/0 -7/11 1/58 ایزوبوتان

 6/89 21140 5844/0 -5/0 1/58 نرمال بوتان

 :LPGمزایای 

موتورهایی که با سوخت گاز مایع کار می کنند هزینه تعمیرات و نگهداری کمتری خواهند داشت. چون  -

LPG  دارای عدد اکتان باال حدود(RON=105)  می باشد قدرت موتور یا بازدهی سوخت بدون افزایش

 ضربه در موتور، با افزایش ضریب تراکم قابل افزایش است.

 در دسترس بودن ) درکشورهای تولید کننده( -

 ایمنی -

 نیاز به تغییرات جزیی در موتور خودروها و بازدهی مناسب سوخت می باشد.  -

نشت از خطوط انتقال سوخت هستد استفاده از آنها  چون این مخازن مجهز به شیر قطع جریان در صورت -

 ایمن تر از بنزین می باشد.



بصورت استاندارد دارای کمترین چرخه حیات انتشار گازهای  :LPGاز دیدگاه زیست محیطی استفاده از  -

گلخانه ای در مقایسه با سایر سوختهای تجاری است. پتانسیل کاهش اوزون با استفاده از این سوخت به 

% اکسیدهای 33انتشار هیدروکربنهای نسوخته  در مقایسه با بنزین نصف بنزین کاهش می یابد، همچنین

 % کاهش می یابد.60د کربن %، منواکسی20نیتروژن 

 : معایب 

 .میباشدسنگین تر  ودر مقایسه با بنزین، بزرگتر LPGمخزن نگهداری  -

 فراوانی منابع آن کامالً محدود است.  -

به لحاظ ایمنی، چون گاز پروپان سنگین تر از هواست در صورت نشت، بصورت لکه روی سطح زمین باقی  -

 می کند. مانده و در آبهای زیرزمینی نیز نفوذ 

 امکان شعله ور شدن آن روی سطح زمین نیز هست.  -

 درصد  10افت قدرت موتور در موتورهای تبدیلی تا -

 6-23جدول 

 LPG ارزش حرارتی

 Btu/gal 84950 ارزش حرارتی پایین 

 Btu/gal91410 ارزش حرارتی باال

 % 73 )درصد از محتوای انرژی بنزین(*محتوای انرژی 

 می باشد. 90کشور آمریکا با درصد پروپان نزدیک به  LPGمقدار محتوای انرژی ذکر شده مربوط به سوخت *

 استانداردهای مرتبط

 6-24جدول 

 در خصوص کیفیت گاز نفتی مایع دارای محدودیت های ذیل است : ISIRI 257استاندارد ملی 

 مشخصات

 شرح

 اتان
پروپان 

 تجاری

بوتان 

 تجاری
 پنتانها

مخلوط تجاری 

 پروپان و بوتان
 روش آزمایش

 صفر درصد حجمی
)مایع( 

 تبصره الف

)مایع( 

 تبصره الف

)مایع( دو 

 درصد
----- IP 127 

حداکثر فشار بخار در دمای 
ºF100 

 ASTM D 1267 2تبصره   9/4 7/14 

% 95دمائی که در آن حداکثر 

 ºCگاز مایع تبخیر می شود 
 33/38- 22/2  22/2 ASTM D 1837 

 ASTM D 1838 1شماره   1شماره  1شماره   حداکثر خورندگی نوار مس
 gr/m³  30/0 30/0  30/0 ASTM D 1266حداکثر مقدار گوگرد

  گرم در متر مکعب 5/3 حداکثرگوگرد مرکاپتان

 



 6-25جدول 

 تبصره الف : مقدار پروپان و بوتان در فصول مختلف سال به شرح ذیل است : 

 زمستان پائيز تابستان بهار هيدرو کربن

 "تقریبا %50 "تقریبا %70 "تقریبا %90 "تقریبا %70 بوتان

 "تقریبا %50 "تقریبا %30 "تقریبا %10 "تقریبا %30 پروپان

مصرف گاز مایع در کشور در سالهای اخیر روندی ثابت داشته ولی این روند در برخی سالهای گذشته به علت کمبود 

مصرف این فرآورده در بخش حمل و نقل  1395زمستان با نوساناتی همراه بوده است.در سال  گازطبیعی بخصوص در

 سال اخیر رسیده است. 10به کمترین میزان خود در 

 درصد افزایش یافته است. 9.87نسبت به سال قبل  1395مصرف گاز مایع در کلیه ی بخشها در سال 

 6-26جدول 

 )مترمكعب در سال( روند مصرف گاز مایع

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 بخش

حمل و 

 نقل
379358 401092 292190 310785 342538 67873 38972 24457 42165 31622 10077 

1395منبع: ترازنامه هیدروکربوری سال   

 

 6-27جدول 

 در کشور در بخش حمل و نقل)ميليون بشكه معادل نفت خام در سال( گاز مایع مصرف

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 بخش

 0.04 0.13 0.17 0.10 0.16 0.28 1.41 1.28 1.20 1.65 1.56 حمل و نقل

1395منبع: ترازنامه هیدروکربوری سال   

 

  6-28جدول  

 در بخش حمل و نقل)درصد( گاز مایع روند سهم مصرف

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 بخش

حمل و 

 نقل
9.68 10.66 7.10 7.77 1.67 0.98 0.65 1.13 0.86 0.25  

 1395منبع: ترازنامه هیدروکربوری سال 

 

 

 



 

 

 گازطبيعی -13

 

 خواص سوخت

درصد متان و درصدی از ترکیبات سنگین تر مانند اتان یا پروپان و درصد ناچیزی از  95گاز طبیعی شامل بیش از 

و ترکیبات گوگردی از مخازن گاز یا به صورت گازهای همراه  نفت از منابع نفت خام  CO2ترکیبات ناخالصی مانند 

دانسیته انرژی کم آن یا باید آن را تا فشار عملیاتی  استخراج می گردد. مصرف گاز طبیعی در خودروها با توجه به

bar200  (که برای این فشار عملیاتی طراحی شده است نگهداری نمایند )متراکم و در مخازن فلزی یا ) کامپوزیت

سرد نمایند تا به حالت مایع تبدیل می  -Fº260( و یا باید آن را در فشار اتمسفر تا دمای CNGگاز طبیعی فشرده 

 (. LNGد )گاز طبیعی مایع شو

 

 : CNGمزایای استفاده از 

 کیفیت سوختن خوب -

 عدد اکتان باال -

 کاهش انتشار منواکسید کربن و هیدروکربورهای نسوخته -

 :  CNGمعایب استفاده از 

 مسافت پیمایش کوتاه بعلت دانسیته انرژی پایین و محدودیت حجم مخازن -

 CNG توسعه زیر ساخت هایوزن باالی مخازن ذخیره و هزینه باالی  -

 :LNGمزایای استفاده از 

 دانسیته انرژی باالتری نسبت به سوختهای گازی دارد، زیرا به شکل مایع ذخیره می شود.  -

 استفاده آن در خودروهای کوچکتر امکان مسافت پیمایش بیشتر و وزن کمتر مخازن ذخیره،  -

 باال  LNGسرعت سوخت گیری   -



 دقت باالارزیابی و کنترل ترکیب سوخت با امکان  -

 

 

 

 :LNGمعایب استفاده از 

 نیاز به آموزش های خاص در زمینه استفاده از سوخت در دمای خیلی پایین  -

 صورت عدم دقت در دمای مناسب درتبخیر بخشی از سوخت  -

تا حد ماکزیمم ظرفیت، زیرا به اندازه الزم فضای  Cryogenicپرشدن مخزن دوجداره نبودن امکان پذیر  -

 خالی در باالی سطح مایع جهت تبخیر یا جوشیدن مایع باید در مخزن در نظر گرفته شود.

 عدم توسعه زیر ساخت های آن بهمراه هزینه باالی توسعه زیر ساخت ها.  -

 

 6-29دول ج
 CNGارزش حرارتی

 Btu/lb 20268 ارزش حرارتی پایین

 Btu/lb22453 حرارتی باالارزش 

 محتوای انرژی )درصد از محتوای انرژی بنزین(

lb CNG/gal Gasoline)) 
5/17 % 

 

 6-30جدول 
 LNGارزش حرارتی

 Btu/gal 74720 ارزش حرارتی پایین 

  Btu/gal84820 ارزش حرارتی باال

 % 64 محتوای انرژی )درصد از محتوای انرژی بنزین(

 

 نحوه توليد

گاز طبیعی را می توان به مقدار اندک از  تصفیه پسابها نیز بدست آورد. جهت استفاده از آن به صورت تجاری امروزه 

ابتدا در پاالیشگاههای گاز که در نزدیکی منابع استخراج قرار دارند، گاز مورد تصفیه فیزیکی و شیمیایی قرار گرفته و 

آب ، نقطه شبنم ، ارزش حرارتی و مقدار سولفیدها(  به  سپس با مشخصات فنی مورد نیاز ) محدودیت های مقدار

 خطوط انتقال گاز جهت مصارف متعدد تزریق می گردد.



 

 

 

 

 انتقال و توزیع

جایگاههای مخصوصی بوده که باید نیازهای مربوط به این دو نوع سوخت  LNGو  CNGجایگاههای عرضه سوخت 

در کشورهایی که  CNGحدود می باشد . جایگاههای عرضه در جهان بسیار م LNGرا رعایت نماید. جایگاههای 

 مصرف این سوخت را توسعه داده اند نظیر آرژانتین ، ایتالیا ، برزیل ، پاکستان، ایران و ... در دسترس می باشد. 

 استانداردهای مرتبط

است   مشخصات ، تدوین گردیده  ISO 15403که بر اساس استاندارد بین المللی  6750استاندارد ملی شماره 

کیفی گاز طبیعی فشرده بعنوان سوخت خودروها را نشان می دهد . برخی از محدودیت های ذکر شده در این 

 استاندارد به شرح ذیل می باشند: 

 6-31جدول 

 مقدار واحد پارامتر

 mg/scm 50 حداکثر مقدار آب

 mg/scm 100 حداکثر مقدار گوگرد

 S2H mg/scm 5حداکثر مقدار 

 2CO % mol 1حداکثر مقدار 

 

  



 هيدروژن -14

 
 خواص سوخت 

هیدروژن ساده ترین عنصر روی زمین است و شامل تنها یک پروتون و یک الکترون می باشد. در واقع گاز هیدروژن 

انرژی! میتواند انرژی های قابل استفاده را در خود ذخیره کنید. و به طور طبیعی  است نه یک منبع انرژی حامل یک

 .یافت نمی شود باید آن را به روش های مختلف تولید کرد

هیدروژن سبکترین گاز دو اتمی است که در شرایط فشار و دمای عادی به صورت گاز می باشد، برای استفاده از آن 

ولیه جهت استخراج آن از سایر منابع طبیعی و تبدیل آن به شکل مناسب جهت بعنوان سوخت نیاز به انرژی ا

 استفاده درموتورهای احتراق درونسوز یا پیل های سوختی هست.

 % جرمي هيدروژن است.2/11آب داراي  -

 مي رسد. ºC3000دماي سوختن هيدروژن در اتمسفر اکسيژن به  -

 %است.13 -%59محدوده انفجاری هیدروژن در غلظت  -

)چهار برابر متان( است. حد پایین انرژی حرارتی هیدروژن معادل  cm3/s61/0ریب نفوذ هیدروژن ض -

kj/kg120 .و نهایتاً اینکه محصول احتراق هیدروژن فقط آب است 

 و خطر انفجار آن مشابه بنزین است. قابلیت اشتعال باالیی داردهیدروژن بسیار   -

 6-32جدول 

 هيدروژن ارزش حرارتی

 Btu/lb 51585 ارزش حرارتی پایین 

  Btu/lb61013 ارزش حرارتی باال

 بنزین می باشد gal% انرژی یک 44هیدروژن معادل  Lb  1انرژی محتوای انرژی )درصد از محتوای انرژی بنزین(

 

 

 

 

https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production


 دالیل توليد گاز هيدروژن

استفاده قرار داد که در واکنش شیمیایی با آب هیدروژن را می تواند در پیل سوختی به جای فرآیند احتراق مورد 

شرکت کرده و خروجی این فرآیند آب می باشد. که می تواند در اتومبیل، خانه ها، نیروگاه قابل حمل و بسیاری 

 .موارد دیگر استفاده کرد

ت به دست های فسیلی در مبدل سوختوان از طریق تبدیل سوخت این گاز با روش های مختلفی تولید می شود، می

 .های تجدید پذیر و تجزیه آب تولید نمودآورد. یا با استفاده از انرژی 

 
 نحوه توليد

بسیاری از مواد شیمیایی ، هیدروکربورها و آب دارای هیدروژن می باشند. بنابراین می توان هیدروژن را از  منابع  

سوختهای جایگزین استخراج نمود.میزان مختلفی نظیر سوخت های فسیلی ، انرژی هسته ای ، بیو ماس و سایر 

 به روش تولید آن بستگی دارد.  "و راندمان انرژی هیدروژن کامالها االینده

مشاهده می گردد که بیشتر آنها در حال حاضر در حال بررسی و توسعه  "برخی از روش های تولید هیدروژن ذیال

 می باشند :

 هيدروژن توليد هایروش

 (تجدیدپذیرها) غیرفسیلی منابع تولید هیدروژن از .۱

 فتوالکتروشیمیایی•

 بیولوژیکی مواد•

 بیوشیمیایی•

 ترموشیمیایی•

 آب ترمولیز•

 آب رادیولیز•

 توده زیست مواد•

 آب الکترولیز•

 

 

https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2_%D8%A2%D8%A8
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2_%D8%A2%D8%A8


 (تجدیدناپذیرها) فسیلی منابع تولید هیدروژن از .۲

 STEAM REFORMER مبدل گاز طبیعی تبدیل با بخار آب •

عنصر اصلی گازطبیعی( در  )متان. باشدمی بخار متداول تولید هیدروژن، تبدیل گاز طبیعی توسطهای یکی از روش

 . → CH4 + H2Oباشدمی منوکسیدکربن گازهیدروژنو کند وحاصل این واکنش،ش تعادلی با بخار شرکت میواکن

CO + 3H2 

 هیدروژن حاصل از زغال سنگ•

گویند. برای تولید هیدروژن یاگاز شود را گازی شدن زغال سنگ میبه گاز تبدیل می سنگ زغال فر ایندی که در آن

در درجه حرارت وفشارهای باال گازی  (<۹۵%)خالص اکسیژنغنی از هیدروژن معموالً زغال سنگ با استفاده از

 2C+O2 → 2CO+ Heat CO + H2O +Heat → CO2 + H2شود. می

 AUTO THERTMAL مبدل گاز طبیعی تبدیل اوتو ترمال •

رود. بدین گونه که در این فرایند در مشعل راکتور مخلوط آب و در تبدیل سوخت بکار می thermal Auto روش

ها در این فرایند مخلوطی از کند. واکنشدمای باال عبور میدر  کاتالیست کننده وارد شده و از روی سطحاکسیده

باشد و در واقع انرژی مورد نیاز واکنش تبدیل های گرمازای اکسیداسیون جزیی وگرماگیرتبدیل با بخار آب میواکنش

گردد. از اینرو با تغییر نسبت هوا به سوخت دمای واکنش و جزیی تأمین می اکسیداسیون واکنش با بخار آب توسط

 .شوددر نتیجه دمای راکتورکنترل می

 پیرولیز •

بدین گونه است که با حرارت دادن هیدروکربنها بدون هوا که طی  هیدروکربنها دیگر روش برای تولید هیدروژن از

شوند. از مزایای این فرایند شکست تجزیه می جامد کربن و هیدروژن دروکربنها شکسته شده و بهاین فرایند، هی

گردد و از معایب آن هم وجود کربن جامد است که باید از حرارتی این است که هیدروژن با خلوص باالیی تولید می

 .شودبه صورت دی اکسیدکربن از سیستم خارج میراکتور خارج شود. بااضافه کردن هوا به راکتور داغ، کربن 

 

 انتقال و توزیع

با توجه به محتوای انرژی اندک سوخت هیدروژن در مقایسه با سوخت های متداول ، ایجاد زیر ساخت های الزم 

راوانی که برای نقل و انتقال آن دارای مشکالت فراوانی می باشد از این رو با توجه به اینکه تهیه هیدروژن از منابع ف

در دسترس می باشند میسر می باشد توصیه می شود که با در نظر گرفتن نسبت های بهینه بین هزینه تولید و 

 هزینه انتقال حتی االمکان نسبت به تولید هیدروژن در مناطق نزدیک به مبادی مصرف اقدام گردد.

 

 

 

 

https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1


 بطور کلی در حال حاضر هیدروژن به سه روش متداول ذیل انتقال می یابد : 

 خط لوله : که ارزان ترین روش انتقال هیدروژن می باشد

می توان هیدروژن را توسط کامیون ، راه آهن، کشتی یا ها تریلرهای با محفظه فشار باال : با استفاده از این سیستم

بودن این تریلرها استفاده از آنها برای حمل هیدروژن در مسافت های کمتر از  قایق حمل نمود . بعلت گران قیمت

 مایل کاربرد دارند. 200

تانکرهای حمل هیدروژن مایع : هر چند که فرایند مایع سازی هیدروژن فرایند گران قیمتی است ، لیکن با این روش 

 هن، کشتی یا قایق حمل نمود. می توان هیدروژن را در مسافت های طوالنی توسط کامیون ، راه آ

بطور آزمایشی  "جایگاههای عرضه سوخت هیدروژن نیازمند پمپ های مخصوص عرضه این سوخت می باشد که فعال

 در برخی کشورها نظیر آمریکا در حال استفاده می باشد.

 یش نشده استبطور کلی هر چند که فن آوری توزیع هیدروژن شناخته شده است ولی هنوز در مقیاس بزرگ آزما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكتریسيته -15

 
به عنوان نیروی  موتور الکتریکی عنوان منبع انرژی، و ازبه  های قابل شارژباتری شود که ازبه خودرویی گفته می

 .کندمحرکه استفاده می

 ۲۰و اوایل قرن  ۱۹خودروهای برقی در اواخر قرن . معرفی شدند ۱۸۸۰اولین خودروهای برقی کاربردی در دهه 

و به خصوص استارت  موتورهای احتراق داخلی گونه خودروها با پیشرفت درمتداول بودند تا این که تولید این

میالدی  ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰های هدر ده .خودروهای بنزینی ارزان، دچار افت شدید گردید تولید انبوه الکتریکی خودور و

ی سبب تولید انبوه و ایجاد بازار مندمجدداً خودروی برقی مورد توجه قرار گرفت ولی این عالقه بحران انرژی با وقوع

 .رقابتی نشد

آلودگی  های ناشی ازها و مرگها، افزایش بیماریبا توجه به پیشرفت فناوری باتری میالدی۲۰۰۸ از سال

نقالبی اساسی در تولید خودروهای برقی ،اایگازهای گلخانه ها در خصوص قیمت نفت و نیاز به کاهشنگرانی ،هوا

 .استصورت گرفته

استفاده از الکتریسیته برای راه اندازی خودروها ، یکی دیگر از روشهای جایگزین نمودن سوختهای فسیلی می باشد. 

زان انتشار آالینده های خودروهای الکتریکی صفر است و تنها آالینده هایی که می توان به آنها نسبت داد آالینده می

 هایی است که در جریان تولید برق در نیروگاهها ایجاد می گردند.  

های آزمایشات نشان داده است که شتاب گیری ، سرعت و قدرت یک خودروی الکتریکی می تواند مانند خودرو

متداول باشد. این خودروها همچنین راندمان بسیار باالیی داشته و نسبت به خودروهای بنزین یا گازوئیل سوز سرو 

صدای بسیار کمتری ایجاد می کنند بخصوص در وضعیت های توقف و حرکت پی در پی که بر خالف خودروهای 

توقف ندارند.  خودروهای الکتریکی نیاز به  متداول خودروهای الکتریکی نیازی به روشن ماندن موتور در زمان

موتورهای درونسوز نداشته لذا دارای اجزای مرتبط با سیستم سوخت و موتور احتراق نیستند. اجزای متشکله این 

هست. برخالف سایر سوختها، الکتریسیته  watering cartخودروها شامل باتری، سیستم شارژر موتور، کنترلر و 

 بعنوان فرم اصلی انرژی در اتومبیل جهت ایجاد حرکت مورد استفاده قرار می گیرد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C


) که امروزه عمدتاً از نوع اسیدی با قطبهای سرب هستند( ذخیره می شود و به ها درخودروهای برقی انرژی درباتری

پایین بوده که این امر در قدرت، پیمایش و وزن خودرو تاثیر می ها ریمصرف موتور می رسد. دانسیته انرژی در بات

 کیلوگرم خواهد بود. 500گذارد. بطور مثال وزن سری باتری الزم جهت استفاده در یک خودرو چهارنفره حدود 

ه این ترتیب باتری دارند که هرچند سال یکبار باید تعویض شوند. ب 30بسیاری از اتومبیل های برقی امروزه نیاز به 

 تحوالت این صنعت کامالً به تحوالت در صنعت باتری بستگی دارد.

شرکت های خودرو سازی هم اکنون در حال توسعه خودروهای هیبرید می باشند. خودروهایی که در آنها از یک 

ند دو برابر موتور الکتریکی و یک موتور بنزینی یا گازوئیلی مجزا استفاده شده است. خودروهای هیبرید می توان

داشته باشند. این خودروها ها پیمایش متوسط یک خودروی بنزین یا گازوئیل سوز را بهمراه کاهش چشمگیر آالینده

 نیازی به استفاده از جایگاههای شارژ باتری ندارند.

ت بوده اقتصادی، دارای محدودیت پیمایش و قدر -بطور خالصه خودروهای برقی علی رغم برخورداری از مزایای فنی

 و قیمت آنها نیز باال می باشد.

 6-33جدول 
 الكتریسيته ارزش حرارتی

 Btu/kWh 3414 ارزش حرارتی پایین 
  Btu/kWh3414 ارزش حرارتی باال

 % انرژی یک گالن بنزین می باشد3الکتریسیته معادل  kWh 1انرژی  محتوای انرژی )درصد از محتوای انرژی بنزین(

 نحوه توليد

الکتریسیته ای که در خودروهای برقی مورد استفاده قرار می گیرد همان جریان موجود در شبکه انتقال است که در 

 باتری اتومبیلها ذخیره می گردد.

 انتقال و توزیع 

سیستم های شارژ خانگی خودروهای الکتریکی به سادگی وصل کردن باتری های قابل شارژ به پریز برق فعالیت می 

زینه سوخت گیری خودرو با الکتریسیته در مقایسه با بنزین علیرغم تفاوت قیمت الکتریسیته در نقاط کنند . ه

 مختلف قابل رقابت است بخصوص اگر مصرف کننده از مزایای شارژ در ساعات غیر اوج مصرف استفاده کند.

 استانداردهای مرتبط

یک استاندارد بین المللی در خصوص امنیت خودروهای الکتریکی و سرنشینان آن می باشد که  ISO 6469استاندارد 

 از سه بخش زیر تشکیل شده است :

 قسمت اول : ذخیره انرژی در باتری

 در خصوص امنیت و حفاظت در برابر آنهاقسمت دوم: خطاهای عملکردی 

 قسمت سوم: محافظت از افراد در برابر خطرات الکتریسیته

 



 6-34جدول 

 استاندارد شارژر در آمریكا

 نوع اتصال مشخصات تعریف نوع

 نوع اول
جربان متناوب مستقیماً به شارژر تعبیه شده در 

 .خودرو وصل است

 ۱۶متناوب، ولت جریان۱۲۰

کیلووات(۹۲٫۱آمپر)=  

SAE J1772 , 

NEMA 5-15 

 نوع دوم

جربان متناوب مستقیماً به شارژر تعبیه شده در 

ولت تکفاز. بیشینه  ۲۸۰–۲۴۰خودرو وصل است. 

آمپر۴۰آمپر، با کلیدی با قدرت قطع ۳۲جریان   

۲۰۸– آمپر)=  ۸۰–۱۲ولت؛ ۲۴۰

کیلووات( ۲٫۱۹–۵٫۲  

SAE J1772 , 

IEC 62196 , 

Magne Charge, 

Avcon, 

IEC 60309 

IEC 62198-2 

 نوع سوم

جریان مستقیم از شارژر خارج خودرو. حداقل توان 

آمپر و ۴۰۰مورد نیاز نیست ولی حداکثر جریان 

باشدکیلووات می۲۴۰توان   

ولت جریان  ۶۰۰–۳۰۰ولتاژ باال 

 مستقیم، جریان باال )صدها آمپر(

Magne Charge 

CHAdeMO , 

SAE J1772 , 

IEC 62196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DMEدی متيل اتر  -16
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 خواص سوخت

ضرر برای محیط بی ،؛ ترکیبی تمیز، بیرنگ، غیرسمی  CH3 – O- CH3با فرمول شیمیایی DMEدی میتل اتر یا 

 .است  ، با بویی اترگونه و به شدت آتش گیرزیست

DME  زا و غیرسمی است و در اثر مجاورت هوا تولید پراکساید نسبتا خنثی، بدون اثرخورندگی، غیرسرطان ترکیبی

 شودو آب تجزیه می  Co2و به بوده کند. نیمه عمر این ماده در اتمسفر کوتاه و کمتراز یک روز نمی

 .بنابراینعاملیبرایتخریبالیهازنمحسوبنمی گردد

مطرح شده است. این ماده از گاز طبیعی به دست می آید. مشخصات فیزیکی دی دی متیل اتر اخیرا بعنوان سوخت 

متیل اتر مشابه گاز مایع )پروپان و بوتان( است. این خاصیت موجب می شود که بتوان از زیربناهای موجود برای 

 .معرفی میشود ذخیره سازی و انتقال گاز مایع برای دی متیل اتر نیز استفاده کرد. در این مقاله دی متیل اتر

 

 دی متيل اتر بعنوان سوخت خودرو

 
به عنوان  DMEاز اینکه مطرح شد. قبل 1995بار در سال بعنوان سوخت اتومبیل برای اولین DMEاستفاده از 

ور شدن متانول ها درنظر گرفته شود، به عنوان ماده کمکی جهت بهبود خواص شعلهسوخت خالص برای اتومبیل

، شددر حد مینیمم مورد نیاز و در حالت گازی به محفظه احتراق تزریق می DMEابتدا  در این روش مطرح بود. 

 DME.نظریه استفاده از گردید سپس سوخت با عددستان کمتر )متانول( به گاز گرم متراکم بطور مستقیم اضافه می

توان در مقیاس تجاری را می DMEرسید، لیکن اثبات اینکه به عنوان سوخت خالص در بدو امر عجیب بنظر می

 تولید نمود؛ منجر به پذیرش نظریه و شروع آزمایشهای موتوری در آزمایشگاههای دنیا شد.



شود. این ماده کامالً سازگار با محیط زیست است به نحوی که در حال دی متیل اتر از آب گیری متانول حاصل می ?

 .رودماس با بدن انسان به کار میحاضر در کپسول های افشانه مواد )اسپری( در ت

دی متیل اتر از لحاظ شیمیایی نسبتا بی اثر، از نظر خوردگی غیر خورنده، از جهت زیست شناسی غیر سرطان زا و 

تقریبا غیر سمی بوده و بسیار شبیه به گاز پروپان است و با تغییر اندکی در جنس آب بندی و واشرها می توان از 

 LPG گاز مایع برای نگهداری و حمل و نقل آن استفاده کرد. یعنی جایگزین مناسبی برای کلیه تجهیزات کاربردی

 زیاد، اکسیژن محتوای بودن دارا نیز و کربن–به دلیل عدم وجود پیوند های کربن .در مصارف حرارتی و خانگی است

می تواند یک ( ۵۳تا  ۳۸ه جای ب ۵۵به واسطه داشتن عدد ستان زیاد ).است کم بسیار آن معلق ذرات و دوده انتشار

 .جایگزین مناسب )و نه یک جزء قابل اختالط( برای نفت و گاز یا سوخت جت باشد

 

 ارتباط با موتورهای دیزل عبارتنداز: مقایسه با سوخت دیزل بر پایه نفت خام در  در DMEمزایای 

 برای سوختهای دیزل حاصل از نفت خام( و نقطه  55)در مقایسه با عددستان حدود  55ـ60ددستان باال ع

نماید و از طرفی در دماهای پایین که امکان اختالط سریع سوخت و هوا را فراهم می -co 25جوش پائین در حدود 

 گیرد.ام میشروع کارکرد موتور سریعتر انج

 درصد وزنی سبب سوختن  35محتوای اکسیژن کربن و – عدموجودپیوندکربنDME شود.بدون دود می 

 های حاصل از احتراق کاهش آالیندهDME  نسبت به سوختهای دیزل حاصل از نفت خام به میزان

 صددر 30از کاهش هیدروکربورهاو بیشدرصد 70کاهش ذرات معلق، درصد  Sox، 90کاهش درصد100

 .برآورد گردیده استNoxکاهش

  سر و صدای کم ایجاد شده در موتور در مقایسه با سوخت دیزل از دیگر مزیتهایDME رود.به شمار می 

 با دیزلی احتراق سیکلهای در آن از میتوان بنابراین میباشد بهتر کمی آن دیزل،احتراق سوخت با قیاس در 

 . برد بهره باال بازده

 نمیشود دیده اگزوز خروجی در گوگرد اکسید گوگرد، نداشتن دلیل به .  

 نظیر کاتالیست سموم زیرا نمود استفاده تبدیلی کاتالیزورهای از ماشین اگزوز درخروجی میتوان راحتی به 

 . ندارد وجود اگزوز خروجی در گوگرد

 نمینماید تخریب را ازن الیه آن، فتوشیمیایی فعالیت کمبود دلیل به.  

 ندارد انسان سالمت روی بر بدی اثر . 

 

 

 

 :DMEمعایب 

 دیزل سوخت نصف آن حرارتی ارزش 

http://oildoc.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-12_19-57-51.jpg
http://oildoc.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-12_19-57-51.jpg


 موتور و نوع روان کننده های مورد استفاده کنندگی روان سیستم در تغییر به نیاز 

 گرددمی موتور آببندی سیستم در استفاده مورد پلیمری قطعات شدن متورم باعث . 

 میگردد تبخیر راحتی به جوش نقطه بودن پایین دلیل به .  

 ها نمود) لیکن بررسی استفاده بنزینی موتورهای در آن از نمیتوان اکتان عدد بودن پایین دلیل به

 .)سوز در دست اقدام است LPGدر خصوص استفاده از آن در خودروهای 

  برای استفاده ازDME باشد ولی به دلیل فشار در موتورهای دیزل تغییرات اساسی مورد نیاز نمی

 بخار نسبتا باالی این ماده، به محفظه سوخت جدید و سیستم تزریق سوخت جدید احتیاج خواهد بود.

 16-1جدول
 ارزش حرارتی

 Btu/gal 116090 ارزش حرارتی پایین 

 Btu/gal124340 ارزش حرارتی باال

 % 100 )درصد از محتوای انرژی بنزین( محتوای انرژی

 
 نحوه توليد

DME باشداز دو روش قابل تولید می : 

 هیدراسیون کاتالیستی متانول تولیدی از گاز سنتزدی -

 از گاز سنتز  DMEسنتز مستقیم  -

 انتقال و توزیع

توان از تجربیات وسیع و تکنولوژی باشد، میمی LPGبسیار مشابه گاز مایع  DMEاز آنجائیکه خواص فیزیکی 

تواند به صورت مایع سرد می DMEسازی گیری نمود.ذخیرهبهره LPGسازی موجود در ارتباط با حمل و ذخیره

های با انجام اندک اصالحاتی که عمدتاً مرتبط با سیستم LPG( در مخازن متداول 1psigو فشار  -oc 25)دردمای

باشد، بدلیل مسائل امنیتی از یک افزودنی نظیر اتیل فاقد بو می DMEجام شود. از آنجائیکه بندی است، انآب

شود. این ماده بواسطه سابقه تاریخی استفاده از آن در گاز مایع و همچنین مرکاپتان جهت بودار کردن آن استفاده می

 شود.استفاده می ppm 20، با غلظتی در حدود DMEنزدیکی نقطه جوشش به 

 جایگزینهای خودروها با سوخت



 شود:بطور کلی ساخت یک خودرو با سوخت جایگزین چهار مرحله اصلی را شامل می

 شاسی 

 موتور 

 سیستم سوخت 

 تجهیزات مربوط به نوع کاربری 

قابلیت استفاده درموتور خودرو را دارند. اینها مهمترین سوختهای جایگزین برای  LPGیا  CNG ،LNGسوختهای 

 نزین هستند. دیزل و ب

 توانند به نوبت با یکی از سوختهای جایگزین یا بنزین کار کنند.می bi-fuelموتورهای  

زمان سوخت جایگزین با دیزل را دارند. در این موتورها سوخت قابلیت مصرف هم dual-fuelموتورهای  

 یگزین گردد.تواند تا میزان باالیی با گاز، جاشود و میدیزل برای کمک به احتراق مصرف می

گیرند که مصرف خودروهای هیبرید پیشرفته نیز موتورهای بنزینی یا دیزلی را همراه با انرژی الکتریکی بکار می

 دهد.های منتشر شده را کاهش میسوخت و آالینده

 سيستم سوخت -

CNG ،LNG  وLPG مخازن آنها معموالً سیلندرهایی  شوند.در مخازنی که روی خودرو نصب شده، ذخیره می

 تر بوده و از نظر شکل هندسی نیز نسبت به آنها محدودیت دارند. های بنزین و گازوییل سنگینهستند که از باک

گردد که خودرو تبدیل شده، نسبت به کند و موجب میاین موضوع نصب آنها را بر روی خودروها قدری مشکل می

بایست هوشمندانه انجام شود تا پیامدهای اشته باشد. به همین علت کار تبدیل میحالت تک سوخته وزن بیشتری د

 تبدیل کاهش یابد.

سازندگان تجهیزات تبدیل خودروها، نیاز به مخازن سوخت با ظرفیت کافی و وزن کمتر را تا حد بسیار زیادی با 

 اند.های هوشمندانه برطرف کردهطراحی و جانمایی

 جایگزینموتورهای سوختهای 

تواند متنوع باشد. در ادامه به تعدادی از کنند؛ میقوای محرکه خودروهایی که از سوختهای جایگزین استفاده می

 کنیم. مهمترین آنها اشاره می

 CNGگاز طبيعی  -

 موتورهای گازسوز موجود از سه نوع متفاوت هستند.

 (dedicatedاند )آنها که فقط برای کارکردن با گاز طراحی و ساخته شده 

 (bi-fuelاند )آنها که برای کارکردن با یکی از دو سوخت گاز یا بنزین ساخته شده 

 (dual-fuelتوانند از ترکیب گازوییل و گاز استفاده کنند )زمان میآنها که بطور هم 



ان سیکل در هم dual-fuelمجهز به سیستم جرقه برای احتراق هستند. موتورهای  bi-fuelو  dedicatedموتورهای 

 رود. شود؛ برای ایجاد احتراق بر پایه تراکم، بکار میکنند و مقدار سوخت دیزل که با گاز سوزانده میدیزل کار می

 
تر است متداول CNGشود. استفاده از ای روی خودرو حمل میدر مخازن ویژه LNGیا  CNGگاز طبیعی به صورت 

در مواردی که نیاز به سوخت و پیمایش بیشتری باشد توصیه  LNGو دانش استفاده از آن سابقه بیشتری دارد. 

 گردد.می

CNG  توانند باشند و های متفاوتی میشود. این مخازن از نسلبار ذخیره می 250الی  200در مخازنی با فشار بین

 باشند. از نوع تمام فوالدی تا انواع تمام کامپوزیت موجود می

LNG  شود تا به حالت مایع درآمده و در مخازن دو جداره عایق )وکیوم( راد سرد میگدرجه سانتی -162تا دمای

 گردد. نگهداری می

گاز طبیعی یک سوخت جایگزین پاک است که منافع متعددی برای مصرف کننده بدنبال دارد. این گاز بی رنگ است 

 شود. می یابی بودارو خورنده نیست و در اصل بدون بو نیز هست که برای کمک به نشتی

)ذرات معلق( را  PMو  NOxها از جمله رویکرد جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت دیزل قابلیت کاهش آالینده

 دارد. عالوه بر این، عموماً بهای گاز طبیعی از بنزین و گازوییل کمتر است. 

 LPGپروپان  -

شناسیم از محصوالت جانبی تصفیه نفت خام و گاز طبیعی است. پروپان که به عنوان گاز مایع نیز می LPGپروپان یا 

شود. رفتار پروپان بسیار به بنزین شباهت دارد و بنابراین بار نگهداری می 10در دمای معمولی و در مخازنی با فشار 

 رود. ای بکار میدر موتورهای اشتعال جرقه

 
 

 انژکتور پروپان موجود است:دو نوع سیستم 

 سوخت پاش مایع -1

 سوخت پاش بخار -2



شود. از آنجا که پروپان، کربن پایینی دارد و سوختی پاک در حالت اول، پروپان به حالت مایع وارد محفظه احتراق می

و گازهای  NOx(، COها، منواکسیدکربن )تواند موجب کاهش انتشار هیدروکربنشود؛ جایگزینی آن میمحسوب می

 ( گردد. GHGای )گلخانه

 رساند.عالوه بر این، پروپان سمی نیست و خاک یا آب را در صورت نشت یا ریخته شدن آسیب نمی

 موتورهای الكتریكی -

کند که های باتری برای موتور الکتریکی خود استفاده مییک خودرو تمام الکتریکی، خودرویی است که از توان انباره

توانند از انواع اسیدی، نیکل متال ها میشوند؛ باتریها با اتصال به برق شارژ میباشد. باتریکه آن میتنها قوای محر

 ( یا انواع دیگر باشند. lithium-ion(، یون لیتیومی )Ni-MHهیدرید )

(، عدم ICE) خودروهای تمام الکتریکی مزایایی دارند که از جمله بی صدا بودن به دلیل نداشتن موتور احتراق داخلی

 باشد.نیاز به تعویض دنده و داشتن اجزای متحرک کمتر می

کنند؛ اما باید توجه داشت که تولید برق مورد نیاز آنها، خود عامل ایجاد این خودروها به تنهایی آالیندگی تولید نمی

 باشد. ها میها در نیروگاهآالینده

 های سوختیپيل -

کند. محصوالت بین هیدروژن و اکسیژن )بطور معمول( الکتریسته تولید میهای سوختی، واکنش شیمیایی در پیل

باشد. در یک خودرو مجهز به پیل سوختی، برق حاصل از پیل سوختی در موتورهای جانبی این واکنش آب و گرما می

 شود. رانه خودرو هستند؛ مصرف میالکتریکی که قوای پیش

 ین خودروها صفر است، دو عامل دیگر نیز موجب جذابیت این خودروها شده است:ها در اعالوه بر اینکه انتشار آالینده

 هیدروژن از منابع متعدد و در دسترس قابل استحصال است. -1

وری سوز برای استخراج انرژی شیمیایی سوخت، بسیار بهرههای سوختی نسبت به موتورهای درونپیل -2

 باالتری دارند. 

 
سازی هیدروژن از مهمترین عوامل کند. ذخیرهژی هیدروژن را به الکتریسیته تبدیل می% از انر50پیل سوختی تقریباً 

 باشد. هیدروژن، چگالی انرژی کمی دارد. محدود کننده برای استفاده از پیل سوختی در خودروها می

ر به صورت با 700برای ذخیره هیدروژن کافی، برای پیمایش منطقی خودرو، هیدروژن باید در مخازنی تحت فشار 

 گاز ذخیره شود یا از مواد دیگری مانند متانول، اتانول یا گاز طبیعی بر روی خودرو، استخراج گردد.



راه دیگر ذخیره هیدروژن با استفاده از مواد جاذب است. سازندگان متعددی در حال آزمایش خودروهای هیدروژنی 

 اند.  های معمولی نیز به بازار معرفی کردههستند و مدلهایی به عنوان نمونه با محدوده پیمایش خودرو

 ميكروتوربين ها -

در خودروهای هیبرید موازی همچون اتوبوسها یا  (APU)میکروتوربین به عنوان یک منبع تولید توان کمکی 

نند که ککند که به نوبه خود، برق الکتروموتور را تامین میها را شارژ میرود. میکروتوربین، باتریکامیونها بکار می

 آورد. چرخهای خودرو را به حرکت در می

تواند از سوختهایی مانند گاز طبیعی، بیو دیزل، دیزل یا پروپان استفاده کند. میکروتوربین یک میکروتوربین می

 شود. ها و مصرف سوخت میموجب کاهش استهالک موتور، کاهش آالینده

 
 يودیزلب -

رود. ها در خودروهای سنگین بکار میبیودیزل یا ترکیب بیودیزل برای کاهش مصرف سوختهای نفتی و آالینده

 بیودیزل سوختی قابل استحصال در محل و تجدیدپذیر برای موتورهای دیزل است. 

% 95بیودیزل +  B5 (5%باشد. سوخت های حیوانی یا زیست توده قابل تولید میهای گیاهی، چربیبیودیزل از روغن

 تواند در هر موتور دیزلی مصرف شود. گازوییل( می

 % گازوییل(80بیودیزل +  %20نیز تایید نمایند. ) B20توانند موتورهایی را برای سوخت سازندگان موتور می

ها خواهیم داشت. به دلیل و هیدروکربن CO(، PMای در انتشار ذرات معلق )کاهش قابل مالحظه B20با سوخت 

گیرد؛ اما راندمان حرارتی تغییری چگالی انرژی کمتر بیودیزل، به میزان کمی گشتاور موتور تحت تاثیر قرار می

 نخواهد کرد.

 



 

 

 

 7فصل 

 در حوزه حمل و نقلایمنی ناوگان  و فناوری های نوین

 ایجاده
 
 

 خالصه آمار

 1395شهری در سال تعداد فوت شدگان تصادفات درونکل  
4,355 

 1395شهری، سال تعداد فوت شدگان تصادفات برونکل  
10,427 

 1395کل تعداد مصدومان تصادفات ارجاعی به مراکز پزشكی قانونی ، سال  
332,071 

 



 

 

 مقدمه  

ایمنی در بخش حمل و نقل به ویژه جاده ای از موضوعات بسیار چاش برانگیز است که موجب ایجاد حساسیت 

در اقشار مختلف مردم میگردد، در سالهای اخیر آمار تصادفات جاده ای در کشور به سرعت در حال رشد بوده 

از هموطنان در داخل و خارج شهرهای کشور هستتی.  در  و هر روز شاهد کشته و زحخمی شدن تعداد زیادی 

 این بخش به معرفی سیستمهای کاهش دهنده مصرف سوخت و افزایش دهنده ایمنی میپردازی. 

در حال حاضر استاندارد کردن قطعات ایمنی در طراحی خودروها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استتااده  

رتقای ایمنی خودروها، یک الزان قانونی به منظور کاهش تلاات انسانی در از تجهیزات ایمنی جدید و نوین در ا

حوادث کشور محسوب میگردد  با بهره گیری مناسب از استانداردهای تدوین شده و معتبر بین المللی، ملتی و  

بته   قطعات و مواد زمینه برای نهادینه کردن کاربرد استاندارد و حرکتت شرکتی برای طراحی، انتخاب و کنترل 

 سوی تولیدات با کیایت باال و بهبود مستمر کیایت فراه. میآید 

اجبار و ترغیب خودروسازان بترای  نیز در جهت و موتور سیكلتها استانداردهای ملی مربوط به ایمنی خودروها 

این استانداردها نیز در این فصل ارائه شده  به همین منظورفهرست تر بسیار مؤثر است تولید خودروهای ایمن

 است    

ا ارائه همربوط به تصادفات رانندگی و صدمات ناشی از آنپزشكی قانونی و نیروی انتظامی اطالعات همچنین 

تعداد فوت شدگان را بسیار بیشتر از نیروی ، پزشكی قانونیدلیل اینكه در برخی گزارشات اند  گردیده

تعداد کشته شدگان در محل تصادف را گزارش نیروی انتظامی صرفاً  اینست که دهدمیانتظامی گزارش 

)الزم بذکر است کنند ها فوت میدر بیمارستان ،نماید در حالی که تعدادی از آسیب دیدگان تصادفاتمی

  اطالعات این بخش از گزارشات پزشكی قانونی کشور استخراج گردیده است (

فوت کل  تعداد 1395 دهد که در سالی قانونی نشان میارائه شده توسط پزشك بررسی آمار و اطالعات

بوده است  در طی همین سال نار  332071 در تصادفات و تعداد مجروحیننار  15932در تصادفات  شدگان

 . بوده استدرصد  9/19به ازای هر صدهزار نار جمعیت  تلاات در تصادفات کشور تعداد 

  



 

 

چیزی فراتر از موتور، گیربکس، کابین و تایرها محسوب می شود. اگر نگاهی دقیق تر داشته باشیم، خواهیم دید این امروزه اتومبیل 

 .وسیله نقلیه به برخی از آخرین تکنولوژی ها و فناوری ها مجهز شده و اینک بسیار هوشمندتر، بهینه تر و امن تر از قبل شده است

رقابت شدید با یکدیگر، مربوط ی های جدید به خودروها به تالش های مستمر خودروسازان در یکی از دالیل اصلی راهیابی تکنولوژ

 د.های نوین باش . این مساله سبب شده صنعت خودروسازی همواره پویا باقی مانده و به دنبال دستیابی به فناوریمی شود

 آخرین فناوری های روز دنیا مؤثر در کاهش مصرف سوخت -

 ارتقای فناوری خودروها که از راهکارهای افزایش کارایی در بخش حمل و نقل می باشد، به شرح زیر می باشد: برخی از نمونه های

  (e-Torque) گشتاور برقی -

د. این سیستم در نرا بر روی برخی از محصوالت خود ارایه می کن e-Torqueسیستم کمکی برخی خودروسازان پیشرو در جهان،

 .بوده و به روشی هوشمندانه عملکرد و کارایی خودرو را بهبود می بخشدواقع یک سیستم هیبرید نرم 

، Start-Stopژنراتور جایگزین آن شده است. این ژنراتور هنگام فعال بودن سیستم دینام وجود ندارد وe-Torqueدر خودروهای مجهز به

 .دهد را تشکیل میخاموش و روشن شدن موتور را مدیریت کرده و در همکاری با آن ساختاری هیبریدی 

 . کندو عملکرد خودرو نیز روان تر می  شدهقدرت و گشتاور پیشرانه باعث ارتقای e-Torqueسیستم

 سیست. تعلیق فعال -

در کنار تغییر .را در عین راحت بودن به یک سدان اسپرت تبدیل می کندخودروهااست که یسیستم تعلیق فعال یکی از موارد

دینامیکی، سیستم تعلیق فعال خودرو می تواند در ارتقای ایمنی و جلوگیری از وارد شدن صدمات بیشتر به خصوصیات و رفتارهای 

 .سرنشینان نیز بسیار موثر واقع شود

در صورت تشخیص برخورد حتمی یک خودروی دیگر با قسمت های جانبیبا سرعتی بیش از عملکرد این سیستم اینگونه است که 

متر باال می برد. با این کار  میلی 80در عرض نیم ثانیه ارتفاع سمت متناظر را تا  خودروهایق پیشرفته این کیلومتر، سیستم تعل 25

 .اثر ضربه به زیر درها و قسمت مقاوم تر شاسی انتقال یافته و از احتمال وارد شدن صدمات شدیدتر به سرنشینان کاسته می شود

 سیست. شارژ بی سی. -

یکی به قابلیت شارژ بی سیم مجهز هستند. با برقی شدن اتومبیل ها، انتظار می رود این فناوری به صنعت بسیاری از لوازم الکترون

 .خودرو نیز راه پیدا کند

این . می باشند تحقیق و توسعه به منظور استفاده بهینه از فناوری شارژ بی سیمخودروسازان پیشرو در فناوری ها در جهان، در حال 

 کند.که می تواند با پارک کردن وسیله نقلیه برقی بر روی آن، باتری را شارژ  نموده اندطراحی پدهایی  خودروسازان

رسد. کاربرد  اگر چه این پدها یک طرح تحقیقاتی به شمار می روند، اما پیاده سازی آنها در آینده نزدیک بسیار محتمل به نظر می

 .هستند راحت و تناسب با زندگی شهری مدرن از مزایای این پدها



 

 

 ریموتور توربوبا نسبت تراک. متغی -

 تکنولوژی ابداعی ژاپنی ها در تغییر نسبت تراکم را می توان یکی از بزرگ ترین پیشرفت های موتورهای درون سوز تلقی کرد.

بهتر یا ، نسبت تراکم برای دستیابی به مصرف سوخت شناخته می شوندVC-Turboکه با نام موتورهای مجهز به این تکنولوژی در 

تغییر می کند. این تغییر کامال خودکار و هوشمندانه بوده و بدون دخالت مستقیم راننده صورت  ،استخراج قدرت بیشتر از سیلندرها

 .می پذیرد

 .با بکارگیری این موتورها، خودرو به یک اتومبیل کم مصرف و یا مدلی قدرتمند تبدیل می شود

 ی پنل های ذخیره سازی انرژ -

میالدی، نیمی از خودروهای تولیدی شرکت ها از نوع هیبریدی خواهند بود. این خبر برای محیط زیست فوق العاده  2040تا سال 

است اما یکی از مشکالتی که در رابطه با این نوع اتومبیل ها مطرح می شود آن است که باتری های آنها فضای زیادی را اشغال 

 .کنند و بسیار سنگین هستند می

یونی این باتری ها باز هم بیش از اندازه سنگین هستند. در اروپا، ـ شرفت های حاصله در زمینه ساخت باتری های لیتیومعلیرغم پی

و می توانند انرژی را  مشغول تحقیق و بررسی پنل هایی هستند که روی بدنه کار گذاشته می شوند ،خودروساز 9گروهی مشتمل بر 

اند و از  این صفحات از نوعی فیبر پلیمری و رزین کربنی ساخته شده.ی امروزی شارژ شوندذخیره نموده و سریع تر از باتری ها

 .برخوردارند کاریاستحکام کافی برای نصب روی بدنه و انعطاف الزم برای جوش

ولید درصد کاهش دهند. این صفحات انرژی ت 15می توانند وزن یک اتومبیل را تا  ،است که پنل های سبک یاد شده شایان ذکر

شده از طریق تکنولوژی هایی نظیر ترمزهای احیاکننده را دریافت می کنند و یا زمانی که خودرو به منابع شارژ متصل می شود 

 .مورد استفاده قرار می دهند ،انرژی را در خود ذخیره کرده و در زمان نیاز

که می توانند انرژی  هستندنهاده و درصدد استفاده از صفحاتی  پای را اندکی فراتر از تولید پنل های سبک برخی خودروسازان

خودروسازان دنیا  می توان گفت که قابلیت جذب انرژی یا ذخیره سازی آن، در هر حال باپنل های  تولید .خورشیدی را جذب کنند

 .می باشندبه دنبال راهی برای ساخت خودروهای مقرون به صرفه تر و سبک تر 

 

 

 

 

 



 

 

 ی(بهبود راندمان قوای محرکه بنزین)کاهش مصرف سوخت موتور 

برای ایجاد احتراق به سه عامل هوا )اکسیژن(، ماده سوختنی )بنزین، گازوئیل ...( و گرما نیاز است. کیفیت و میزان این سه عامل در 

خت ورودی به موتور تعیین کننده توان کند. برخالف تصور عمومی میزان سوتوان تولیدی یک موتور احتراقی نقش بسزایی ایفا می

 .خروجی آن نیست بلکه توان خروجی موتور نسبت مستقیمی با میزان هوای ورودی به آن دارد

کند تا نسبت هوا به سوخت را بصورت استوکیومتریک در هر زمان تالش می(ECU)از آنجاییکه سیستم الکترونیکی کنترل موتور

گرم هوا( نگه دارد )بجز موارد خاص مانند استارت موتور درحالت سرد و یا موتورهای باکارکرد  14.7گرم سوخت به ازای  1)معادل 

ایجاد خاص( بنابراین با افزایش حجم هوای ورودی به سیلندرها، پاشش سوخت نیز بیشتر شده و به تبع آن احتراق قویتری در موتور 

 می شود.

اند با استفاده از روشهای مختلف میزان هوای ورودی به موتور را در کنترل خود خودروسازان و طراحان موتور همواره تالش کرده لذا

های باال، مانند دورهای هایی که توان زیادی مورد نیاز نیست هوای کمتری وارد موتور شده و در زمان نیاز به توانگرفته و در زمان

 .مین کنندأهوای مورد نیاز موتور را به طور کامل تباال و شتابگیری، 

 EngineTechnologies تكنولوژیهای موثر در کاهش مصرف سوخت در موتور -

 بهبود تناس موتور 

همانگونه که توضیح داده شد، بهبود و افزایش حجم هوای ورودی به موتور میتواند تاثیر بسزایی در افزایش توان و گشتاور خروجی 

شد، بنابراین میتوان از موتور کوچکتری برای تولید همان میزان توان و گشتاور بهره برد که این خود سبب کاهش مصرف آن داشته با

از سوی دیگر با تغییر دور موتور، میزان هوای ورودی به موتور نیز تغییر کرده و در دورهای پایین )به دلیل باال بودن  .سوخت میگردد

باال )به دلیل سرعت باالی باز و بسته شدن سوپاپها و زمان ناکافی جهت پرشدن سیلندرها از هوا( تلفات پمپ شدن هواو دورهای 

 .کنندموتورها توانی کمتر از توان حداکثر خود را تولید می

 

طراحان موتور همواره تالش کرده اند با بهبود تنفس موتور در دورهای پایین و باال )تمامی دورهای کاری موتور( به نمودار لذا 

 در این بخش عبارتند از:مطرح ترین تکنولوژیها  برخی ازیکنواخت و مسطحی از توان خروجی دست یابند. 



 

 

 منیاولد ورود هوا با طول متغیر (Variable Intake Manifold) 

این فناوری با تغییر دادن طول موثر منیفولد هوا به تنفس بهتر موتور در دورهای پایین )با طوالنی کردن مسیر هوای ورودی( و 

اساس  تر کردن مسیر هوای ورودی( کمک کرده و در نتیجه باعث افزایش گشتاور و توان خروجی موتور میگردد.دورهای باال )با کوتاه

 .است (supercharging effect) ای به نام اثر سوپرشارژیکار این فناوری استفاده از پدیده

 

 

 زمانبندی متغیر سوپاپها (Variable Valve Timing: VVT) 

اوری یکی از گامهای موثر در بهبود تنفس موتورها، استفاده از چند سوپاپ برای ورود و خروج هوا به سیلندر بود. پس از این فن

استفاده از زمانبندی متغیر سوپاپها میتواند تاثیر بسزایی در افزایش توان موتور داشته باشد. همانطور که میدانیم میزان هوای ورودی 

به سیلندر به زمان باز و بسته شدن سوپاپها و مدت باز بودن آنها بستگی دارد که این خود تابعی از شکل بادامکها و زاویه قرارگیری 

سوپاپها در دورهای باال زودتر باز شده و دیرتر بسته  VVT روی میل بادامک )میل سوپاپ( است. با به کار گیری فناوریآنها 

 .میشوند تا هوا زمان کافی برای ورود به سیلندر داشته باشد

 

 

 

 



 

 

 جابجایی متغیر سوپاپها)Variable Valve Lifting: VVL(  

داشته با این تفاوت که در آن جابه جایی سوپاپها دستخوش تغییر شده و با بیشتر  VVT فناوریاین فناوری نیز فلسفه ای مشابه 

 .بازشدن سوپاپها هوای بیشتری به موتور وارد میگردد

 

 

 غیرفعال کردن سیلندرها (Cylinder Deactivation)  

مصرف سوخت و آالیندگی در زمانهایی که به توان این فناوری که بیشتر در موتورهای با حجم باال استفاده میشود به منظور کاهش 

% توان موتور خود 30راننده معموال از  (part load) کمتری از موتور نیاز است، استفاده میشود. در شرایط رانندگی کم بار

به منظور کاهش  باال میرود. (Pumping loss) استفاده میکند بنابراین دریچه گاز درحالت تقریبا بسته بوده و تلفات پمپ کردن

 .این تلفات سامانه کنترل موتور، چند سیلندر را غیرفعال میکند

 

 

 

 

 

 



 

 

 کوچكسازی موتور (Downsizing) به همراه افزودن توربوشارژر (Turbo charging) 

دارد و آن فناوری دیگری که تاثیر بسزایی در کاهش مصرف سوخت دارد کم کردن حجم موتور می باشد. این روش یک نکته منفی 

هم از دست دادن توان موتور است. طراحان موتور به منظور جبران کاهش توان موتور به فناوریهای کنترل ورود هوا رجوع کرده و در 

 .گام بعدی به سراغ فناوریهای توربوشارژ یا سوپرشارژ کردن حرکت کرده اند

 

   بهبود پاشش سوخت و فرایند احتراق 

کاهش میزان سوخت مصرف شده برای ایجاد  ،برای کاهش مصرف سوخت در خودروها بکار میرود از جمله روشهای دیگری که

 ز:. برخی از این روشها عبارتند امی باشدبا افزایش کیفیت احتراق و کاهش احتراق ناقص  ،احتراق

 پاشش مستقی. سوخت به داخل محاظه احتراق (Direct Injection) ه از جمله روشهای دیگری ک

کاهش مصرف سوخت در خودروها بکار میرود میتوان به کاهش میزان سوخت مصرف شده برای ایجاد احتراق با افزایش کیفیت برای 

 :احتراق و کاهش احتراق ناقص اشاره کرد. برخی از این روشها عبارتند از

 پاشش مستقی. سوخت به داخل محاظه احتراق (Direct Injection) 

های طوالنی در موتورهای دیزل بکار رفته است ولی استفاده از آن در موتورهای بنزینی با پاشش مستقیم سوخت برای مدت 

مشکالتی مواجه بوده است. توسعه سیستمهای کنترلی الکترونیکی در کنار تحلیل دقیق تر فرایند احتراق کمک شایانی به توسعه 

 .است میالدی به تولید انبوه رسیده 90این فناوری کرده و از اواخر دهه 

 
 پاشش رقیق سوخت (Lean Burn)  

و  40موتورهای رقیق سوز نیز جزء خانواده موتورهای پاشش مستقیم میباشند که در آنها نسبت هوا به سوخت میتواند تا حدود 

 Pumping) حتی بیشتر )نسبت وزنی( متغیر باشد. در این موتورها به دلیل باال بودن سهم هوای ورودی، میزان تلفات پمپ کردن

loss) کاهش یافته و راندمان موتور افزایش می یابد. 

 



 

 

 ستااده از فناوری بازخورانی گازهای احتراقا (EGR)  

است. هرچند  NOx یکی از عمده مشکالت موتورهای پاشش مستقیم باالرفتن دمای گازهای احتراق و درنتیجه تولید آالینده

الینده های کربنی منجر میشود ولی از سویی با افزایش دمای گازهای احتراق محیط احتراق بهتر این موتورها به کاهش تولید آ

فراهم می آورد. یکی از راه حلهای طراحان استفاده از بازخورانی گازهای خروجی است. این گازها از نظر  NOx مناسبی برای تولید

سبب میشوند سوخت کمتری پاشیده شده و درنتیجه  واکنش شیمیایی تقریبا خنثی بوده و با اشغال کردن بخشی از حجم سیلندر

 .دمای احتراق و مصرف سوخت کاهش پیدا کند

 

 مدیریت انرژی لوازم جانبی موتور 

 برخی از راهکارهای مدیریت مصرف سوخت خودروها، در بخش لوازم جانبی موتور، عبارتند از: 

 استااده از فرمان برقی (EPS: Electric Power Steering) 

کنند بدلیل اتصال همیشگی به میل لنگ موتور، تلفات زیادی را به فرمانهایی که از کمک هیدرولیکی برای تقویت فرمان استفاده می

کنند. با بگارگیری سیستم فرمان برقی این تلفات به حداقل رسیده و فقط در زمانهایی که راننده قصد فرمان دادن موتور اعمال می

شود. بنابراین سیستم فرمان برقی با کاهش تلفات هیدرولیکی، به موتور )به صورت توان الکتریکی( گرفته میداشته باشد توانی از 

 .بهبود مصرف سوخت کمک خواهد کرد

 بكارگیری آلترناتور هوشمند 

 :شود که مزایای زیر را به دنبال دارددر این سامانه گشتاور آلترناتور به صورت هوشمند کنترل می

 شودر آلترناتور هنگام شتابگیری باعث بهبود بازدهی دینامیکی خودرو میکاهش گشتاو 

 شودافزایش گشتاور آلترناتور هنگام ترمزگیری باعث برگشت انرژی ترمزی و بهبود مصرف سوخت می 

 دهداز دشارژ باتری جلوگیری کرده و عمر باتری را افزایش می 

 کنداور و ارتعاشات تحمیلی جلوگیری میکنترل دقیق گشتاور آلترناتور از تغییر سریع گشت 

 استااده از واترپمپ و پمپ روغن الكتریكی 

در موتورهای احتراقی عمل احتراق انجام می شود که مقداری از گرمای حاصل از احتراق به داخل موتور رسوخ کرده و باعث گرم 

ر پمپ )مکانیکی( که نیروی حرکتی خود را به کاری موتور بوسیله گردش مایع خنک کاری توسط واتشدن موتور می شود، خنک

شود. شود که این امر باعث اتالف مقداری از توان تولید شده توسط موتور میگیرد، انجام میوسیله تسمه از میل لنگ موتور می

کتریکی بدلیل همچنین سرعت حرکت واتر پمپ با سرعت میل لنگ برابر است و هیچ بازخوردی از دمای موتور ندارد. واتر پمپ ال

کاری موتور به دلیل بازخوردی که این حذف اتالفات ناشی از وجود تسمه و پولی توان موتور را افزایش می دهد و همچنین خنک

گیرد کامال هوشمند شده و به دلیل ثابت نگه داشتن دمای موتور در حالت نرمال مصرف سوخت سیستم از دمای موتور و رادیاتور می

 .یابدکاهش می

 .عملکرد پمپ روغن الکتریکی نیز مشابه واترپمپ الکتریکی می باشد

 

 



 

 

 فن خنک کننده با دور متغیر 

شوند به غالب فن های استفاده شده برای خنک کاری سیال موتور دارای یک یا دو دور کاری بوده و به صورت ترموستاتی کنترل می

باالیی از پیش تعیین شده شروع به کار کرده و پس از رسیدن به حد دمای این صورت که پس از رسیدن دمای آب موتور به یک حد 

توان مدیریت بارهای الکتریکی را به صورت بهینه پایینی، از حرکت باز می ایستند. درصورتیکه از فن با دور متغیر استفاده شود می

 .ه بهبود راندمان حرارتی موتور کمک کردانجام داد و عالوه برآن، دمای موتور را نیز به صورت بهینه کنترل کرده و ب

 سیست. تهویه مطبوع با کمپرسور برقی، مزایای این فناوری عبارتند از: 

 کاهش مصرف سوخت به علت بهبود در کنترل سیستم سرمایش و کاهش اندازه کمپرسور و قطعات متعلقه 

 بسترسازی مناسب برای کاربرد در سیستمهای start-stopی و الکتریکی، خودروهای هیبرید 

 بهبود Performance در حالت کار درجا (Idling) و کاهش زمان Cool down با یک کمپرسور کوچکتر 

 بهبود در سیستم کنترل کولر مخصوصا برای کولرهای اتوماتیک 

 های شوک نیرو ناشی از ضربه کالچ در دورهای باالافزایش عمر کمپرسور و کاهش تنش 

 کاهش نویز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :های موثر در کاهش مصرف سوخت عبارتند ازسایر فناوری

  استفاده از آلیاژهای آلومینیوم در ساخت بلوکه و سرسیلندر موتور به منظور کاهش وزن و بهبود انتقال حرارت و ساخت

 ... سیستمهای شاسی، بدنه، صندلیها و

 کاهش اصطحکاک موتور 

 استفاده از موتورهای سوخت Diesel/CNG/LNG/ 

 بکارگیری سایر سوختهای جایگزین مانند Bio-fuel 

 کاهش ضریب آیرودینامیک: 

o بهبود استایل بیرونی خودرو، نصب اسپویلر 

o استفاده از سیستمهای هوشمند کنترل هوای ورودی به محفظه موتور 

 مانند استفاده از چراغهای)مدیریت انرژی لوازم خودرو LEDیریت برف پاک کن شیشه عقب، مد، خاموش شدن اتومات گرم

 و . . . (کن 

 بهبود مقاومت غلتشی تایر و استفاده از سیستمهای هشدار دهنده کاهش باد تایر (TPMS) 

 استفاده از ایزوالتور جهت کاهش تلفات گرمایشی و سرمایشی محفظه سرنشین 

 

 

 

 



 

 

 خودروها فناوری ها در کاهش مصرف سوختتوسعه کاربرد 

در حوزه قوای محرکه و خودرو باتوجه به سطح فناوری و هزینه مورد نیاز، در اولویت باالتری نسبت  توسعه و ارتقاء فناوریهای موجود

به الکتریکی کردن خودروها قرار دارند. اما نباید از نظر دور داشت که میزان اثربخشی این فناوری محدود بوده و جهت دستیابی به 

 .ناگزیر به استفاده از فناوریهای الکتریکی خواهیم بودCO2 اهداف بلند مدت در کاهش مصرف سوخت و آالینده

 روشن خودکارت  پیاده سازی سیست. خاموش(Stop-Start) 

کند و با خاموش کردن موتور در کار می(Idle)زمان در حالت درجا %35در رانندگی شهری، موتور خودروها به طور متوسط در

به سیستمی (STST)روشن خودکارـ  مصرف سوخت کمک کرد. سیستم خاموشزمانهایی که به آن نیاز نیست میتوان به کاهش 

شود که در آن با تشخیص وضعیت خودرو در حالتی که نیاز به کارکرد موتور احتراقی نیست، مانند توقف کامل پشت چراغ اطالق می

وتور را خاموش کرده و سپس به نسل پیشرفته(، م)قرمز )نسل اول این سیستم( و یا در حالت کاهش سرعت به سمت توقف کامل 

مصرف سوخت %10کند. الزم به ذکر است این سیستم قابلیت کاهش محض اطالع از قصد راننده جهت حرکت، موتور را روشن می

 .در ترافیکهای شهری را دارد

  توسعه خودروهای هیبریدی 

بول و وزن متناسبی دارند با این حال مصرف کننده خودروهای مجهز به موتور احتراقی عملکرد باال، پیمایش مناسب، هزینه قابل ق

همواره به دنبال ساخت  ،سوختهای فسیلی و تولیدکننده آالیندگی و گازهای گلخانه ای می باشند. طراحان خودرو و قوای محرکه

داشته باشد.  خودرویی بوده اند که با کمترین آالیندگی و مصرف سوخت، پیمایش و قابلیتهای عملکردی و هزینه مقبولی نیز

الکتریکی و  الکتریکی پاسخ طراحان به نیاز صنعت خودروسازی بوده است. این خودروها از دو منبع )عموماًـ خودروهای هیبرید

 مین نیروی پیشرانش خودرو استفاده میکنند. أاحتراقی( جهت ت

رفته در آنها، در مدلهای مختلف همچون  خودروهای هیبرید الکتریکی با توجه به ظرفیت باتری و توان موتور الکتریکی بکار

شوند که با توجه به عرضه می(Full Hybrid)و یا هیبرید کامل(Mild Hybrid)، هیبرید مالیم(Micro Hybrid)میکروهیبرید

، افزایش توان موتور الکتریکی، قابلیتهای حرکت خودرو به صورت تمام الکتریکی نیز افزایش یافته به همین نسبت قیمت خودرو

 .یابدپیچیدگیهای تکنولوژی ساخت و بهبود مصرف سوخت نیز افزایش می

 Plug-in)ایدر صورتیکه خودروهای هیبریدی قابلیت شارژ باتری از خارج خودرو را نیز داشته باشند به آنها هیبرید دوشاخه

Hybrid) لکتریکی بیشتر و قیمت باالتری مصرف سوخت کمتر، پیمایش ا شود. این طرح از خودروی هیبریدی معموالًگفته می

 .نسبت به نمونه های بدون دوشاخه آن دارند

 كیتوسعه خودروهای الكتری 

از باتریهای با  خودروهای الکتریکی از انرژی الکتریکی جهت تولید نیروی پیشران خود استفاده میکنند. این انرژی الکتریکی عموماً

، شود. باتری ها پس از تخلیهظرفیت ذخیره سازی باال )لیتیومی( استخراج شده و در موتور الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می

دلیل عدم تولید آالیندگی در محل کاربرد )چرخه تولید آالیندگی از ه . خودروهای الکتریکی بشوندتوسط برق شبکه خارجی شارژ 



 

 

خ در اینجا مدنظر نیست( به عنوان گزینه بسیار مناسبی جهت بهبود کیفیت هوای شهرها به ویژه در مناطق پرتردد و چاه تا چر

های رانندگی آنها به باشند. اما از آنجاییکه میزان مسافت پیموده شده با این خودروها و همچنین قابلیتمرکزی شهرها مطرح می

توسعه و فراگیری آنها به توسعه تکنولوژی باتریها و  و کتریکی به کار رفته در آنها بستگی داردشدت به نوع و ظرفیت باتری و موتور ال

ای از بازار خودروی جهان را شود در آینده خودروهای الکتریکی سهم قابل مالحظهموتورها وابسته است. با این حال پیش بینی می

 .گیرنددر اختیار 

عملکرد باال، پیمایش مناسب، هزینه قابل قبول و وزن متناسبی دارند با این حال مصرف کننده خودروهای مجهز به موتور احتراقی 

سوختهای فسیلی و تولید کننده آالیندگی و گازهای گلخانه ای می باشند. در طرف دیگر خودروهای الکتریکی فاقد مصرف سوخت و 

تهای عملکردی چندان مطلوبی ندارند به عالوه اینکه هزینه اولیه آالیندگی )در محل استفاده( بوده اما پیمایش کم داشته و قابلی

بسیار باالتری نسبت به خودروهای متداول بنزینی دارند. در این میان طراحان خودرو و قوای محرکه همواره به دنبال ساخت 

ه مقبولی نیز داشته باشد. خودرویی بوده اند که با کمترین آالیندگی و مصرف سوخت، پیمایش و قابلیتهای عملکردی و هزین

الکتریکی پاسخ طراحان به نیاز صنعت خودروسازی بوده است. این خودروها از دو منبع )عموما الکتریکی و -خودروهای هیبرید

 میالدی با ورود تویوتا پریوس 1997احتراقی( جهت تامین نیروی پیشرانش خودرو استفاده میکنند. خودروهای هیبریدی از سال 

(Prius)  با هوندا اینسایت 1999و سپس در سال (Insight)های بسیاری به ، به مرحله تجاری وارد شده و در ادامه شرکت

 .اندهای هیبریدی خود مبادرت ورزیدهعرضه نمونه

     

ف همچون خودروهای هیبرید الکتریکی با توجه به ظرفیت باتری و توان موتور الکتریکی بکار رفته در آنها، در مدلهای مختل

شوند که با عرضه می (Full Hybrid) و یا هیبرید کامل (Mild Hybrid) ، هیبرید مالیم(Micro Hybrid) میکروهیبرید

توجه به افزایش توان موتور الکتریکی، قابلیتهای حرکت خودرو به صورت تمام الکتریکی نیز افزایش یافته به همین نسبت قیمت 

 .یابدخت و بهبود مصرف سوخت نیز افزایش میخودرو، پیچیدگیهای تکنولوژی سا

 Plug-in) ایدر صورتیکه خودروهای هیبریدی قابلیت شارژ باتری از خارج خودرو را نیز داشته باشند به آنها هیبرید دوشاخه

Hybrid) تری شود. این طرح از خودروی هیبریدی معموال مصرف سوخت کمتر، پیمایش الکتریکی بیشتر و قیمت باالگفته می

 .نسبت به نمونه های بدون دوشاخه آن دارند



 

 

 

 7-1جدول 

 مشخصات برخی از خودروهای الكتریكی به روز دنیا

 موتور مدل
نوع 

 باتری

پیمایش  مصرف سوخت

با هر 

شارژ 

(km) 

زمان 

شارژ         

 (hrs @ 

240) 

kwh/100 km  معادلlit/100 km 

 ترکیبی شهری بزرگراه ترکیبی شهری بزرگراه

fortwo electric 
drive 

convertible 
55 KW DCPM Li-lon 22.4 17.4 19.9 2.5 1.9 2.2 109 6 

fortwo electric 
drive coupe 

55 KW DCPM Li-lon 22.4 17.4 19.9 2.5 1.9 2.2 109 6 

500e 
82 kw AC 
induction 

Li-lon 19.3 17.4 18.0 2.1 1.9 2 140 4 

i3 BEV 
125 kw AC  
induction 

Li-lon 18.6 15.5 16.8 2.1 1.7 1.9 130 4 

Spark EV 104 kw ACPM Li-lon 19.3 16.2 17.4 2.2 1.8 2 132 7 

Focus Electric 
107 kw AC 

PMSM 
Li-lon 21.1 19.3 19.9 2.4 2.1 2.2 122 3.6 

e-Golf 
85 kw  AC 

PMSM 
Li-lon 19.9 16.8 18.0 2.2 1.9 2 134 4 

B-Class Electric 
Drive 

132 kw  AC  
induction 

Li-lon 25.5 24.2 24.9 2.8 2.7 2.8 140 3.5 

Leaf 80 kw DCPM Li-lon 20.5 16.8 18.6 2.3 1.9 2.1 135 5 
Model S (60kw-
hr battery pack) 

225 kw  AC  
induction 

Li-lon 21.8 22.4 21.8 2.4 2.5 2.5 335 3.8 

Model S (85kw-
hr battery pack) 

270 kw  AC  
induction 

Li-lon 23.0 23.6 23.6 2.6 2.6 2.6 426 4.8 

Model S (90kw-
hr battery pack) 

285 kw  AC  
induction 

Li-lon 23.0 23.6 23.6 2.6 2.6 2.6 426 4.8 

Model S AWD- 
70D (70kw-hr 
battery pack) 

140 (front) 
140 (rear) 

Li-lon 20.5 20.5 20.5 2.3 2.3 2.3 386 4.8 

Model S AWD- 
85D (85kw-hr 
battery pack) 

140 (front) 
140 (rear) 

Li-lon 19.9 21.8 21.1 2.2 2.5 2.3 434 4.8 

Model S AWD-
90D (90kw-hr 
battery pack) 

140 (front) 
140 (rear) 

Li-lon 19.9 21.8 21.1 2.2 2.5 2.3 434 4.8 



 

 

 7-1جدول ادامه

 مشخصات برخی از خودروهای الكتریكی به روز در دنیا 

Model S AWD-
P85D (85kw-hr 
battery pack) 

164 (front) 
350 (rear) 

Li-lon 21.8 23.6 22.4 2.4 2.6 2.5 407 4.8 

Model S AWD-
P90D (90kw-hr 
battery pack) 

164 (front) 
350 (rear) 

Li-lon 21.8 23.6 22.4 2.4 2.6 2.5 407 4.8 

Soul Electric 
81 kw AC 

PMSM 
Li-lon 23.0 17.4 19.9 2.5 1.9 2.2 150 4 

e6 
75 kw AC 

PMSM 
Li-lon 32.3 34.2 33.6 3.6 3.8 3.7 204 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (Fuel Cell) فناوری پیل سوختی

خودروهای مجهز به پیل سوختی نسل آینده خودروهای الکتریکی میباشند که در آن از انرژی حاصل از واکنش شیمیایی میان 

هیدروژن و اکسیژن، بخارات آب و الکتریسیته حاصل میگردد و در نهایت این الکتریسیته در موتور الکتریکی صرف رانش خودرو 

 ها به صورت تجاری، تولید و روانه بازار شده است.خودرونمونه این گردد. اخیرا اولین می

 

 

 زیر ساخت های برق و الكترونیک خودرو

های آینده گروه خودروسازی سایپا، نیاز مبرم به یک بستر الکترونیکی با توجه به تعداد قابل مالحظه واحدهای کنترلی در پلتفرم

عالوه بر برآوردن این  CAN های خودروئی نظیردارد. بکارگیری شبکهمطمئن جهت تبادل اطالعات بین این واحدها کامال وجود 

المللی انداز بینها و ابزار مضاعفی را در اختیار خودروساز قرار خواهد داد. شرکت سایپا به عنوان یک خودروساز با چشمنیاز، قابلیت

های بستر الزم جهت بکارگیری انواع سیستم های الزم برق و الکترونیک برای محصوالت آتی است تادر حال توسعه زیرساخت

 پیشرفته در خودروهای آینده را ایجاد نماید. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :های این شبکه الکترونیکی یکپارچه عبارتند ازبرخی از ویژگی

  به اشتراک گذاری اطالعات سنسوری و محاسباتی به منظور کاهش هرچه بیشتر قیمت سخت افزارها و در عین حال

 هایتافزایش قابل

 

 

  راهكارها و سیاست های مؤثر در کاهش مصرف سوخت 

 ,Carbon Dioxide (CO2), Methane (CH4), Nitrous Oxide (N2O))ایافزایش انتشار گازهای گلخانه

Fluorinated Gases (F-gases))نو به دنبال آن تشدید پدیده گرمایش زمی(Global Warming) ، باعث افزایش فشارهای

و به تبع آن  (CO2)دی اکسید کربن خصوصاًکاهش تولید این گازها برای جهانی به منظور وضع قوانین و مقررات محدود کننده 

 مصرف سوخت، شده است. کاهش 

و نقل، در بخش حمل باشد. می 2020برای سال gr/km 95کمتر از CO2به عنوان مثال محدودیت بعدی در اروپا دستیابی به

تولیدی خودروها به معنای کاهش مصرف سوخت در CO2معادل مصرف سوخت در خودرو بوده و کاهش میزانCO2میزان انتشار

 .آنها خواهد بود

تکنولوژی موتورهای احتراقی  یهایی جهت کاهش مصرف سوخت باشند. ارتقاحلاین فشارها سبب شده خودروسازان به دنبال راه

 در این بخش می باشند:ها بوده است. در این راستا دو تکنولوژی اصلی نوید بخش بهبودهای بیشتر حلاهیکی از موثرترین این ر

 کوچک سازی موتور به همراه افزودن توربوشارژر و پاشش مستقیم سوخت 

  الکتریکی خودروی کامالً دستیابی بههیبرید کردن و افزایش قابلیتهای الکتریکی خودرو تا 

 .های مشتریان در خرید خودرو بوده استابی به توان و قدرت باال و مصرف سوخت پایین همواره یکی از انگیزهاز سوی دیگر، دستی



 

 

 میزانای از آنها با ذکر گیرند که در شکل زیر به نمونهفناوریهای بسیاری مورد استفاده قرار می ،برای کاهش مصرف سوخت

 :ثیرگذاری، اشاره شده استأت

 

 تمختلف خودرو در کاهش مصرف سوخهای سه. بخش

 سازندگان و شرکت های پیشرو در زمینه فناوری خودرو

 برخی از شرکت ها و گروه های مطرح در عرصه فناوری روز دنیا در حوزه های مرتبط با خودروعبارتند از:

 تویوتا  --- اینفینیتی --- نیسان ---- ب ام دبلیو  ---- آئودی  ----- فولکس واگن  ---- مرسدس بنز  --- گروه فیات کرایسلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  های نوین مرتبط با ایمنی خودرو  فناوری 

 ایمنی -

آوری های نوین ارتقاء ایمنی خودروها با استفاده از روش های سنتی محدود بوده و پیشرفت در این زمینه بدون استفاده از فن

شرط الزم برای ورود به بازار تلقی می شود ولی خودروهای ایمن در سطح امکانپذیر نمی باشد. رعایت حداقل های قانونی به عنوان 

المللی به دالیل دیگری بین المللی دارای امکانات و تجهیزاتی هستند که فراتر از سطح استانداردهای اجباری است. خودروسازان بین 

تر ایمنی خودروهای خود هستند و در این راستا از های اجتماعی به دنبال ارتقاء هرچه بیشاز جمله بحث رقابت پذیری و مسئولیت

که در سرتاسر دنیا - Global NCAP فن آوری های پیشرفته بیشترین بهره برداری را می کنند. مؤسسه غیر انتفاعی و بین المللی

مدت هاست که اقدام به آزمایش و رتبه بندی ایمنی خودروها نموده است.  -نمایندگی دارد 9الیا، ژاپن و ...نظیر اروپا، آمریکا، استر

 Occupant) این مؤسسه ایمنی خودروها را بر اساس سطح تجهیزات ایمنی و نتایج تست برخورد در چهار حوزه ایمنی سرنشین

Safety)ایمنی کودک ، (Child Safety)ده، ایمنی عابر پیا (Pedestrian Safety) به راننده-و سیستم های هوشمند کمک 

(Safety Assist)  رتبه بندی می کند و نتایج ارزیابی را به صورت عمومی در وب سایت خود منتشر می کند. مشتریان بر اساس

ه اغلب خودروسازان محصوالت این ارزیابی ها می توانند از رتبه ایمنی خودرویی که می خواهند خریداری کنند مطلع شوند. امروز

خود را پیش از ورود به بازار در این مراکز ارزیابی می کنند و نتایج رتبه بندی را به عنوان سند ایمن بودن خودروی خود و به عنوان 

پیشگیری از ها در با توجه به نقش بسزای این سیستم.دهدیک ابزار تبلیغاتی مؤثر در جذب مشتری در معرض دید عموم قرار می

هایی ای که اگر خودروهای آینده به سیستمای به این مقوله داشته است به گونهتوجه ویژه Euro NCAP وقوع تصادفات، مؤسسه

 Lane Departure) ، هشدار خروج از خط(Autonomous Emergency Braking-AEB) نظیر ترمز اضطراری خودکار

Warning System-LDWS)ت، کنترل تطبیقی سرع (Intelligent Speed Adaptation-ISA) های و برخی از سیستم

 را نخواهند داشت.  Euro NCAP هایپیشرفته دیگر مجهز نباشند صالحیت ارزیابی در تست

 

 
 

 

http://www.globalncap.org/
http://www.globalncap.org/
http://www.euroncap.com/en
http://www.euroncap.com/en
http://www.euroncap.com/en
http://www.euroncap.com/en


 

 

 سیست. های ایمنی هشداردهنده به راننده -

 

این سیستم ها هروقت احساس کنند ، راننده از عوامل ایمنی در رانندگی غفلت کرده یا سایر عوامل خطر آفرین راننده و خودرو 

موقع به راننده ، مانع از ایجاد تصادف و در نتیجه مانع از آسیب به خودرو ، سرنشینان ، عابران را تهدید می کنند ، با هشدار به 

 .پیاده و سایر خودروهای مجاور می شوند

 

 

 سیست. های ایمنی پایدارکننده خودرو -

 

از ایجاد تصادفات می با ایجاد پایداری بیشتر برای خودرو در تمام حالت های رانندگی ، مانع  سیستم های پایدار کننده ،

 ... و ABS , EBD , ESP مانند سیستم های شوند

 

 

 

 Rollover Prevention/Mitigation(RP/M) پیشگیری/ کاهش واژگونی -

بیشتر سازندگان، خودروها را به سیستم کنترل پایدار الکترونیکی مجهز کرده اند. در عین حال، بعضی از سازندگان نیز سامانه های 

)مانند محکم کردن کمربندها( را پیشنهاد می کنند. با این حال سامانه موردبحث در اینجا از این سامانه ها بسیار آماده سازی 

پیشرفته تر است. اگر این سامانه متوجه احتمال چپ کردن خودرو شود )مانند حالتی که راننده با سرعت می پیچد یا با سرعت زیاد 

چه بنزین را کنترل کرده و در کنترل وضعیت خودرو به راننده کمک می کند. این سامانه در از مسیر منحرف می شود( ترمزها و دری

 و در جنرال موتورز به نام Roll Stability Control ، در فورد به نام Electronic Roll Mitigation دایملر/کرایسلر به نام

 Proactive Roll Avoidance .شناخته می شود 

می گوید. با  Roll Over Protection System نام گذاری کرده و ولوو به آن Active Roll Mitigation رارنجروور این سامانه 

 .این حال تمام این سامانه ها، هدف امنیتی واحدی دارند



 

 

 محافظت فعال در برابر واژگونی )چپ شدن( -
Active Rollover Protection (ARP) 

 
در حقیقت بخشی از  (Active Rollover Protection« )محافظ فعال واژگونی»تر آن ضد واژگونی یا به عبارت صحیح 

گونه که از نامش مشخص است وظیفه تشخیص و جلوگیری از واژگونی خودرو را بر عهده دارد. خودرو است و همان ESPسیستم

های رگ است چراکه این خودروها در پیچهای بزبلندها و شاسیکاربرد اصلی این سیستم در خودروهایی با مرکز ثقل باال مانند ون

 .هستند واژگونیذ درمعرض خودرو تند با سرعت باال به دلیل بر هم خوردن تعادل

ARP که شتاب جانبی از عدد ای تحت کنترل دارد و درصورتیطور پیوسته میزان شتاب جانبی خودرو را به کمک سنسور ویژهبه

هایی شود و برای جلوگیری از واژگونی، با درگیر کردن ترمز چرختعیین شده از سوی شرکت سازنده خودرو فراتر برود، وارد عمل می

 شود.های داخل پیچ و درنتیجه واژگونی خودرو میاز بلند شدن چرخ که در سمت بیرون پیچ هستند مانع

تواند است و به این ترتیب در چنین وضعیتی حتی می ESPگونه که گفته شد این سیستم کنترل پایداری خودرو یا البته همان

 در سیستم این کاربرد. گرداند باز خودرو به را تعادل موتور، دور از کاستن با و کند کنترل نیز را خودرو گاز میزان باز بودن دریچه

 بیشتر خودروها این واژگونی و است نادر خودروها این در تند هایپیچ در واژگونی پدیده که چرا ندارد عمومیت سواری خودروهای

است که  ESPتواند کمکی به راننده بکند و نمی ARPسیستم موارد این در دهدکهمی رخ راننده انگاریسهل و تصادف اثر در

 وظیفه دارد مانع از خروج خودرو از پیچ شود.
 

 تتطبیق هوشمند سرع -
Intelligent speed adaptation or intelligent speed advice (ISA) 

 
ای را دارند. زمانی که راننده درجه 180سنسورهای نصب شده در این سیستم قابلیت تشخیص نقاط کور پشت خودرو با گستره دید 

کند و -ای اسکن میدرجه 180دید  فضای عرضی عقب خودرو را با گستره BSD بخواهد خودرو را از پارک خارج کند سنسورهای

https://www.khodrotak.com/fa/tags/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://www.khodrotak.com/fa/tags/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://www.khodrotak.com/fa/tags/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://www.khodrotak.com/fa/tags/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://www.khodrotak.com/fa/tags/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81
https://www.khodrotak.com/fa/tags/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81


 

 

دهد. این عملکرد سیستم اگر مانعی در حال نزدیک شدن به خودروی در حال خروج از پارک وجود داشته باشد به راننده هشدار می

 .شودشناخته می Rear Cross Traffic Allert (RCTA) تحت عنوان

 

 (Adaptive Cruise Control-ACC) تثبیت سرعت تطبیقی -

تم تثبیت سرعت تطبیقی به صورت هوشمند سرعت خودرو را روی مقداری که راننده از پیش تنظیم کرده است ثابت نگه سیس

است؛ با این تفاوت که سیستم  (Cruise Control) دارد. از اینرو بخشی از عملکرد این سیستم همانند سیستم تثبیت سرعتمی

دهد و در ه در جلوی خودرو فاصله با خودروها و موانع روبرو را تشخیص میتثبیت سرعت تطبیقی با کمک سنسور رادار نصب شد

که روبروی خودرو مانعی وجود نداشته باشد، سیستم مجدداً دهد. زمانیصورت لزوم سرعت خودرو را به سرعت هوشمند کاهش می

فاصله زمانی ایمن با خودروی روبرو از قبل دهد تا به مقدار از پیش تنظیم شده توسط راننده برسد. معموالً سرعت را افزایش می

را کم یا زیاد تواند آنثانیه است و راننده با توجه شرایط جوی و ترافیکی می 2فرض حدوداً شود. مقدار پیشتوسط راننده تنظیم می

 :باشدکند. بسته به برد سنسورها و الگوریتم مورد استفاده، این سیستم دارای سه گونه متفاوت می

 ACC High Speed: 120های بیشتر از سنسور مورد استفاده در این گونه از نوع رادار با بُرد باال است و برای سرعت 

 .گرددکیلومتر بر ساعت استفاده می

 ACC Low Speed: 120های تا سنسور مورد استفاده در این گونه از نوع رادار با بُرد متوسط است و برای سرعت 

 .گردداستفاده میکیلومتر بر ساعت 

 ACC Stop-and-Go: درپی مورد استفاده قرار میهای پیها و حرکتهای شهری و برای توقفاین سیستم در ترافیک-

 .گیرد-گیرد. در الگوریتم عملکردی این سیستم عالوه بر زمان برخورد، فاصله طولی با خودروی جلویی نیز مَد نظر قرار می

 
 



 

 

 تماس اضطراری -
eCall 

 
در واقع نسخه ی پیشرفته ی سیستم تماس اورژانسی کنونی است. شماره ی اورژانس  (eCall) سیستم تماس اضطراری اتوماتیک

، GPRS در هنگام تماس با مراکز اورژانسی، با استفاده از E112 است. سیستم 999و در کشور انگلستان  112در سراسر اروپا 

عالوه بر این می تواند به  (eCall) راکز ارسال می کند. سیستم تماس اضطراری اتوماتیکموقعیت آنالین تماس گیرنده را به این م

صورت اتوماتیک و از طریق اطالعات ماهواره ای با مراکز اورژانسی تماس گرفته و حتی برخی از جزئیات خودرو، نظیر باز شدن 

 .ایربگ ها را به آن ها اطالع دهد

 

 Electronic Brakeforce Distribution (EBD) توزیع الكترونیكی نیروی ترمز -

 
بین چرخ ها می باشد  ترمز در واقع نوعی کمک ترمز محسوب می شود که وظیفه آن توزیع الکترونیکی نیروی ، EBD سیستم ترمز

می باشد ، سیستم ای بی دی را می توان تقسیم کننده Electronic Brake force Distribution  و مخفف عبارت

عقب  ، که به تناسب وزن وارد شده بر هر چرخ ، نیروی ترمز را بین چرخ های جلو نامید الکترونیکی نیروی ترمز

 .کند می تقسیم راست و چپ ،

 

 



 

 

می باشد یعنی هر اتومبیلی که دارای سیستم  ABSنصب می شود و مکمل عملکرد ترمز  ABSبر روی ترمز  EBDسیستم 

EBD  باشد ، قطعا به سیستمABS  ، اربرد سیستم کنیز مجهز می باشدEBD  را می توان حفظ پایداری خودرو در شرایط زیر

 دانست.

 ترمز به همراه بار و مسافر. -1

 ترمز گرفتن در پیچ. -2

 

 Event or Accident Data Recorder (EDR) کننده اطالعاتثبت -

 
کننده اطالعات، در هنگام بروز هر رویداد غیرعادی مانند تصادف، کلیه اطالعات خودرو نظیر سرعت، شتاب، استفاده از سیستم ثبت

کند. از این اطالعات برای بررسی وضعیت خودرو در هنگام بروز تصادف را در لحظات قبل و بعد از آن ثبت می سایر شرایطترمز و 

 کاربردهای علمی، فنی و قضایی است.شود و دارای استفاده می
 

های انطباقی / دستیار چراغ -

 دید در شب

Adaptive Headlights / Night-Vision Assist(AH/NVA) 

های تصویربرداری حرارتی اجرا شود اما هدف همه های مادون قرمز یا دوربینهای گوناگون نظیر چراغتواند به صورتدید در شب می

باشد. در این سیستم متر( می 305فوت ) 1000دید راننده برای مشاهده موانع، جانوران یا عابر پیاده تا حد  آنها افزایش میزان

تر هستند. شوند، درخشانشود و مواردی که با چشم غیرمسلح به سختی دیده میتصویر بر روی یک صفحه نمایش، نشان داده می

گیرند که ای قرار میدهد مثالً به هنگام دور زدن به گونهو، جهت نور را تغییر میهای انطباقی نیز با توجه به جهت حرکت خودرچراغ

 تواند به سرعت نیز حساس باشد و نور را با توجه به سرعت خودرو تنظیم کند.راننده مسیر خود را به خوبی ببیند. این سیستم می

 

 

 

 



 

 

 های جلوی انطباقیچراغ -

 

 چرخش با را خود کار هاسیستم این از بعضی . کنندمی دنبال را خودرو فرمان چرخش جهتهای جلوی قابل تنظیم )انطباقی( چراغ

ها، که برخی دیگر از این سیستمحالیدر. کنندمی اشاره سمتی چه به هاچرخ که بداند راننده تا دهندمی انجام جلو هایچراغ فعال

 .ها برای راننده مشخص شودکنند تا جهت چرخش چرخای را روشن میجداگانههای جلوی چراغ

 نور باالی خودکار -

های جلوی خودرو را بین حالت سیستم نور باالی خودکار در شرایطی که خودرویی از جلو بیاید یا شرایطی که نور تغییر کند، چراغ

ی دور به شما می که در حال رانندگی با نور باال هستید و خودرویی از فاصلهعنوان مثال هنگادهند. بهنور باال و نور پایین تغییر می

کنند و پس از عبور آن، دوباره به حالت نور باال صورت خودکار به حالت نور پایین تغییر میهای جلو بهشود، چراغنزدیک می

 .گردندبازمی

 
 Rearview Camera(RC) دوربین دید عقب -

کند. این سیستم در واقع کند بلکه از کودکان نیز در قبال تصادف محافظت مینه تنها از خودرو نگهداری میهای دید عقب دوربین

باشد. سیستم دوربین دید عقب به های بغل و سیستم بوق هشدار دهنده دنده عقب میتوسعه راهکاری قدیمی نظیر تغییر زاویه آینه

تواند به قسمت پشت خودروی خود به صورت همزمان داشته باشد. این سیستم می دهد که دید کامل و وسیعی ازراننده امکان می

 ( خودرو نیز عمل کند.Navigation Systemصورت هماهنگ با سیستم راهبری )

 

 Blind-Spot Detection / Side Assist(BSD/SA) ردیابی نقطه کور/ دستیار جانبی -

دهد و در صورتی درو را که در آینه خودرو قابل رویت نیستند تشخیص میسیستم تشخیص نقطه کور نقاط کور جانبی و عقب خو

دهی خودرو اجتناب کند. این دهد تا از فرمانکه در آن طرفین کناری و عقب خودرو مانعی وجود داشته باشد به راننده هشدار می



 

 

شود فضای اطراف را اسکن سپر خودرو نصب میسیستم معموالً با استفاده از سنسورهای اولتراسونیک بُرد باال که در طرفین عقب 

توان فضای طرفین خودرو را نیز شناسایی شود که میهایی در زیر آینه خودرو نصب میکند. در برخی از انواع این سیستم دوربینمی

دون توجه به عالمت کند. در برخی از انواع این سیستم، در صورتیکه خودرویی در نقطه کور وجود داشته باشد و راننده بخواهد ب

زن هشداردهنده در آینه اقدام به تعویض خط کند، سیستم از طریق یک اقدام اضافی )هشدار صوتی یا لرزش فرمان یا چراغ چشمک

دقت عملکرد  LDWS و BSD کند. در یک سیستم یکپارچه با ادغام اطالعاتتری را اعالم میداخل آینه( به راننده اخطار جدی

 .یابدادی ارتقاء میسیستم تا حد زی

 

ای را دارند. زمانی که راننده درجه 180سنسورهای نصب شده در این سیستم قابلیت تشخیص نقاط کور پشت خودرو با گستره دید 

کند و -ای اسکن میدرجه 180فضای عرضی عقب خودرو را با گستره دید  BSD بخواهد خودرو را از پارک خارج کند سنسورهای

دهد. این عملکرد سیستم حال نزدیک شدن به خودروی در حال خروج از پارک وجود داشته باشد به راننده هشدار میاگر مانعی در 

 .شودشناخته می Rear Cross Traffic Allert (RCTA) تحت عنوان

 

 هشدار برخورد با جلو -

های صورت بوقدهد. هشدارها معموال بهشدار میالوقوع از سمت جلو هی وقوع تصادف قریباخطار برخورد با جلو، به راننده درباره

 .گیرندطور مستقیم در میدان دید راننده قرار میزن هستند که بههای چشمکقابل شنیدن و چراغ

 



 

 

 (Autonomous Emergency Braking-AEB) ترمز اضطراری خودکار  -

 

 آلودگی و یا حواستوجهی، خوابموانع روبرو که ناشی از بیسیستم ترمز اضطراری خودکار به صورت هوشمند از تصادفات خودرو با 

 کند. عملکرد این سیستم شامل دو مرحله اصلی هشدار و پیشگیری از برخورد است. در مرحله هشدارپرتی راننده است جلوگیری می

(Forward Collision Warning-FCW) دهند و در می سنسورهای این سیستم )دوربین/رادار( موانع روبرو را تشخیص

دهد. در صورتیکه راننده به عالئم صورتیکه خطر برخورد وجود داشته باشد از طریق هشدار صوتی و یا بصری به راننده اخطار می

 کند تا با مانع برخورد نشودهشدار توجه نکند و یا بموقع ترمزگیری نکند سیستم به صورت خودکار اقدام به ترمزگیری می

Autonomous Emergency Braking-AEB است. بر اساس مراحل عملکرد این سیستم نشان داده شده 2در شکل

 AEB) ، بین شهری(AEB City) انواع مختلف ترمز اضطراری خودکار عبارتند از: شهری Euro NCAPبندی مؤسسه-تقسیم

Interurban)عابر پیاده ، (AEB Pedestrian) و وسایل نقلیه دوچرخ (AEB Cyclist). 

 

 

برای تمام خودروهای سواری جدید در بازار  2020شود که نصب این سیستم تا سال بینی میاساس تحقیقات به عمل آمده پیشبر 

برای خودروهای تجاری اجباری  2014از سال  AEB اروپا الزامی شود. پیش از این، بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، نصب سیستم

 .شده است

 
 جهت پیشگیری از برخورد با روبرو AEB مراحل عملکرد سیستم

 



 

 

 (AEB City & AEB Interurban) شهریترمز اضطراری خودکار شهری و بین -

شهری ترمز خودکار از نقطه نظر ماهیت سنسورهای مورد استفاده و نوع موانع قابل تشخیص عملکرد مشابهی ی شهری و برونگونه

شهری قابلیت استفاده در ی برونشود در حالیکه گونهشهری استفاده می یهای کم در محدودهی شهری برای سرعتدارند. گونه

 .ها را نیز داردها و جادههای باال برای اتوبانسرعت

ی دید آن بسته به کارخانه سازنده به ی شهری عمدتاً از نوع رادار بُردکوتاه بوده و برُد و زاویهسنسورهای مورد استفاده در گونه

است  km/h 50 تر ازهای کمدرجه از جلوی خودرو است. بنابراین گونه شهری بیشتر مناسب سرعت 60ر و مت 60ترتیب حدود 

تواند موانع را در گستره دید نسبتاً وسیعی تشخیص دهد. سنسورهای مورد استفاده در این گونه تنها قابلیت تشخیص وسایل و می

تواند تشخیص اده، وسایل نقلیه دوچرخ، درخت، حیوانات و گاردریل جاده را نمینقلیه چهار چرخ را دارد و سایر اشیاء مانند عابر پی

 .بدهد

شهری سنسورهای مورد استفاده از نوع رادار با بُرد باال است و بسته به نوع کارخانه سازنده بُرد و زاویه دید آن به ی بروندرگونه

شهری، این سیستم قابلیت استفاده در ی برونسورهای گونهدرجه است. به دلیل بُرد بیشتر سن 20متر و  200ترتیب حدود 

تر، برای استفاده در محیط شلوغ شهری مناسب نیست. را نیز دارد. اما به دلیل زاویه دید کم km/h200 های باال تا حدودسرعت

توان از آن هم برای و می شوددر نسل جدید سنسورهای رادار، زاویه و بُرد سنسور به صورت تطبیقی با سرعت خودرو تنظیم می

شهری همانند گونه شهری تنها قابلیت تشخیص خودروهای چهار چرخ ی بروندرون شهر و هم برای بیرون شهر استفاده نمود. گونه

 .دارد

از  محل نسب سنسور رادار معموالً در جلوپنجره خودرو و کنار آرم جلو است. اغلب برای باال بردن دقت و قابلیت اطمینان سیستم

 (data fusion) هاشود. در این صورت اطالعات رادار و دوربین با استفاده از روش ادغام دادهدوربین فیلمبرداری نیز استفاده می

یابد. محل نصب این دوربین معموالً پشت شیشه جلو در کنار شوند و ضریب اطمینان عملکرد سیستم افزایش میبا هم ترکیب می

های ایمنی گرچه نصب دوربین برای این دو گونه الزامی نیست اما از آنجاییکه این دوربین برای سایر سیستمآینه عقب خودرو است. ا

های هشدار خروج از مسیر، تشخیص تابلوهای ترافیکی، تشخیص عابر پیاده و غیره( نیز کاربرد دارد، و کمک به راننده )نظیر سیستم

 .دکار رایج استهای ترمز خواستفاده از آن در انواع سیستم



 

 

 

 ترمز اضطراری خودکار برای عابر پیاده و وسایل نقلیه دوچرخ  -

 (AEB Pedestrian & AEB Cyclist) 

پذیر راه قرار های ایمنی حفاظت از کاربران آسیبدر دسته سیستم AEB Cyclist و AEB Pedestrian سیستم ترمز

 شوند. نیز شناخته می AEB VRU (Vulnerable Road Users) گیرند. از اینرو تحت عنوان کلیمی

های پردازش گیری از دوربین نصب شده در پشت شیشه خودرو و روشبا بهره AEB Cyclist و AEB Pedestrian سیستم

دهد و در صورتی که راننده واکنش بموقع انجام ندهد، تصویر، نوع موانع روبرو )عابر پیاده و یا وسایل نقلیه دوچرخ( را تشخیص می

 کند. سیستم به صورت خودکار اقدام به ترمزگیری می

باشد  Stereo باشند. در صورتی که سیستم مجهز به دوربین Stereo و یا Mono توانند به صورته میهای مورد استفاددوربین

)یعنی دو دوربین با فاصله مشخص در کنار هم(، سیستم قابلیت سنجش عمق موانع را نیز خواهد داشت. در غیر این صورت از یک 

 گردد. سنسور رادار نیز جهت سنجش فاصله با موانع نیز استفاده می

گیری فواصل دارد و به دلیل عدم اگرچه رادار قابلیت تشخیص باالیی در تفکیک نوع موانع ندارد، اما به دلیل دقتی که در اندازه

شود. تأثیرگذاری شرایط جوی در عملکرد آن، اغلب برای افزایش دقت سیستم از ترکیب اطالعات دوربین در کنار رادار استفاده می

 بین مورد استفاده، بُرد و زاویه دید دوربین متفاوت است.بسته به مدل دور

 

 



 

 

متری با دقت خوبی قابل تشخیص هستند.  40ای است که موانع تا فاصله ها، وضوح تصویر به اندازهاما در انواع معمولی این سیستم

 .دهندمتری نیز تشخیص می 500ه ها، با وضوح باالیی که دارند، موانع را تا فاصلتر این دوربینتر و گراننوع پیشرفته

 

 فرمان اضطراری خودکار -

کندتاازتصادفخودروجلوگیریکندبهرانندهکمکمی خودکار دهی اضطراریسیستم هدایت یا فرمان  

. 

 

 سازگاری اصالح شده خودرو -
Improved Vehicle Compatibility(IVC) 

های ناشی از تصادف خودروها در جاده سازگاری اصالح شده خودرو، عبارت از فرایند تغییر طراحی خودرو به منظور کاهش آسیب

های استاندارد گیرد، تصادف خودرو با عابر پیاده یا موتورسیکلت است. تستباشد. آنچه بیشتر در این بحث مد نظر قرار میمی

ناشی از تصادف، با توجه به جنس سپر، شکل هندسی کاپوت جلو و ... طراحی و اجرا شده است مختلفی برای تعیین میزان آسیب 

 گیرد. که طراحی ظاهری خودرو با توجه به نتایج آن صورت می

 

 



 

 

 Anti-Lock Braking System (ABS) سیست. ترمز ضد قال -

ها در حین ترمز به حرکت شود تا در هنگام ترمزهای ناگهانی، خودرو دچار لغزش نشود و چرخسیستم ترمز ضد قفل باعث می

 برای Boschهای مدرن آن توسط شرکت ای دارد اما نمونهغلتشی خود ادامه دهند. هرچند این روش سابقه دیرینه

MercedesBenzشود و در هر لحظه مقدار ها سنسور سرعت نصب میروی تمامی چرخ ، توسعه یافته است. در این سیستم بر

وجود آید، سیستم پردازش مرکزی هها بشود. هنگامی که تفاوت بین سرعت دورانی چرخگزارش می ECUها به سرعت دورانی چرخ

د. این سیستم در انواع خودروهای کند تا خطری متوجه خودرو نشولغزش را ردیابی کرده و دستورات الزم را برای ترمزها ارسال می

 سازی است.ها و ... قابل پیادهها، اتوبوسسواری، کامیون

 

 Brake Assist System – (BAS) سیست. دستیار ترمز -

ای فشار گونهکند. در شرایطی که راننده پدال ترمز را به دستیار ترمز، سیستمی است که شرایط ترمز کردن راننده را تفسیر می

العمل معمول به یک حالت اضطراری است، دستیار ترمز نیروی ترمزی بیشتری را دهد که طبق محاسبات سیستم، حالت عکسمی

شود و اثرات مثبت ( سوار میABSهای ترمز )مانند این سیستم به راحتی بر روی تمامی مدل کند.نسبت به حالت عادی ایجاد می

شود، همچنین بسیاری به همراه دارد. این سیستم با کاهش سرعت باعث اجتناب از بروز تصادف یا کاهش خسارات ناشی از آن می

العمل راننده در برخورد با رایی سیستم دستیار ترمز به عکسبرد. کاکمتر بودن سرعت، قدرت راننده را در کنترل خودرو باال می

 رود.( بخشی از این سیستم به شمار میEBAحوادث اضطراری بستگی دارد. الزم به ذکر است که سیستم دستیار ترمز اضطراری )

 

 

 Emergency Brake Assist(EBA) سیست. دستیار ترمز اضطراری -

 ( یا توزیع الکترونیکی نیروی ترمز Antilock Braking Systemضدقفل )این سیستم ترمزی با سیستم ترمز 

(ElectronicBrakeforce Distributionتفاوت دارد. این سیستم هنگامی که راننده به صورت ناگهانی ترمز می )کند ،

شود که فاصله توقف خودرو می)برداشتن سریع پا از روی پدال گاز و فشار پدال ترمز( عمل کرده و با افزایش فشار ترمزی سبب 

تواند در برخی خودروها به هنگام احساس بروز تصادف، به صورت تر متوقف شود. این سیستم میتر شده و خودرو سریعکوتاه

 Stability( یا سیستم کنترل پایداری )Smart Cruise Control Systemهماهنگ با سیستم کنترل عملکرد هوشمند )

Control Systemکند. ( عمل 

 

 Daytime Running Lights (DRL) سیست. روشنایی فعال -

پذیری خودرو از جمله فاکتورهایی است که تأثیر زیادی در پیشگیری از تصادفات دارد. زیرا بسیاری از تصادفات به این علت رؤیت

شود تا در هر شرایط نوری، باعث میدهد که دو خودرو از وجود یکدیگر آگاه نیستند. استفاده از سیستم روشنایی فعال، روی می

خودرو برای دیگران قابل رؤیت باشد. تأثیر مثبت استفاده از این سیستم در کاهش تصادفات چندخودرویی در آمارها نشان داده شده 

 کند.های خودرو را روشن میاست. این سیستم در هنگام شب به صورت خودکار چراغ

 

 

 

 



 

 

 Side Impact Protection System (SIPS) جانبیسیست. محافظت در برابر ضربات  -

برای محافظت از سرنشینان در مقابل ضربات جانبی وارده به خودرو ارائه شده است. در این  VOLVOوسیله شرکت این فناوری به

بدنه پیچ  ( قرار دارند و بهtransverse steel railفوالدی )یض های راننده و سرنشینان بر روی یک ریل عرسیستم صندلی

به سمت کنسول مرکزی حرکت کند و به این ترتیب عالوه  شود که در هنگام تصادفات جانبی، صندلیشود. این شیوه باعث مینمی

 کند. کند، صندلی نیز حرکت کرده و بخشی از بار را به کنسول منتقل میبر این که بدنه خودرو، قسمتی از ضربه جانبی را تحمل می

های هوای جانبی های جدیدتر به جای کنسول مرکزی،از کیسهشود. در مدلرنشین ضربه کمتری را متحمل میبه این ترتیب س

 کنند.پذیری بیشتری دارند و ضربه کمتری را به سرنشین منتقل میشود که قابلیت انعطافاستفاده می

 

 سیست. کمكی رانندگی بین خطوط -

دهد و و بیرون رفته باشد، سیستم کمکی رانندگی بین خطوط به خودرو فرمان می در صورتی که خودرو از خطوط جاده تجاوز کرده

 نیز خط از انحراف هشدار هایسیستم هایقابلیت دارای عموماً دست، ازاین هاییسیستم کند.آن را به داخل خطوط هدایت می

 .هستند

 
 

 رانندگی بین مرکز خطوط -

دارد. شود و خودرو را بین مرزهای خطوط جاده نگه میعالئم و خطوط جاده میسیستم تمرکز خط مانع بیرون رفتن خودرو از 

شود، سیستم تمرکز خط داری خط یک سیستم واکنشی است که تنها هنگام انحراف از خط حرکت فعال میکه دستیار نگهدرحالی

 .خطوط جاده بیرون رودگذارد که از کند و نمیفعال روی نگه داشتن خودرو بین خطوط تمرکز میصورت پیشبه

 



 

 

 رانندگی بین مرکز خطوط -

دارد. شود و خودرو را بین مرزهای خطوط جاده نگه میسیستم تمرکز خط مانع بیرون رفتن خودرو از عالئم و خطوط جاده می

تمرکز خط شود، سیستم داری خط یک سیستم واکنشی است که تنها هنگام انحراف از خط حرکت فعال میکه دستیار نگهدرحالی

 .گذارد که از خطوط جاده بیرون رودکند و نمیفعال روی نگه داشتن خودرو بین خطوط تمرکز میصورت پیشبه

 

 دید در شب -

رو استفاده یافته از اشیای موجود در جاده پیش سیستم دید در شب از قابلیت تصویربرداری حرارتی برای نمایش گرمای انتشار

 ها در شب برای چشم انسان دشوار استی آنکمک به دیدن اشیایی است که مشاهده کند. چنین سیستمی برایمی

 

 (High Beam Assist) نورباالی هوشمند -

کند. کند و در صورت لزوم ، نورباالی خودرو را فعال و یا غیر فعال میاین سیستم به صورت هوشمند شرایط محیطی را ارزیابی می

کند و بسته به گیری میدر جلوی خودرو میزان روشنایی محیط و نور خودروهای اطراف را اندازهحسگرهای نور و دوربین نصب شده 

 .کندسازی نورباالی خودرو را اعمال میشرایط، دستور الزم جهت فعال

 



 

 

 :شودشرایطی که تحت آن نورباالی خودرو فعال می

  کیلومتر در ساعت باشد 30سرعت خودرو بیش از. 

 تاریک باشد ناحیه جلوی خودرو. 

 هیچ خودرویی از روبرو با چراغ روشن در حال نزدیک شدن نباشد. 

 )خودرویی در جلوی خودروی راننده وجود نداشته باشد )چراغ عقب خودروی جلویی روشن نباشد. 

 های کنار جاده به حد کافی نباشدروشنایی چراغ. 

 

 :شودشرایطی که تحت آن نورباالی خودرو غیرفعال می

 کیلومتر بر ساعت باشد 30رو کمتر از سرعت خود. 

 ناحیه جلوی خودرو تاریک نباشد. 

 خودرویی در حال نزدیک شدن از روبرو تشخیص داده شود. 

 چراغ عقب خودروی جلویی تشخیص داده شود. 

 منبع روشنایی قوی در جاده تشخیص داده شود. 

 هشدار تردد در عقب -

شود و در صورت عبور اجسام یا خودروها از عقب خودرو، به راننده فعال می سیستم هشدار تردد عقب هنگام حرکت در دنده عقب

  .دهندها جهت عبور را نیز نشان میدهد. اکثر این سیستماخطار می

 دوربین دید اطراف -

ه و دید کلی درج ۳۶۰کنند تا نمای ها را ترکیب میهای دوربین دید اطراف از تصویر چند دوربین بیرونی استفاده کرده و آنسیستم

، مدل لوکس خودروهای طور که برخی ازدهند؛ بههای دید اطراف همچنان به پیشرفت خود ادامه میاز خودرو ارائه دهند. دوربین

 .خوبی مشاهده کندتواند محیط اطراف خود را بهکنند که راننده به کمک آن میبعدی از خودرو ایجاد میسه

 

  های رانندگی نیمه خودرانسیست. -

ها ترین حالت، این سیستمدهند. در سادهبرای محصوالت خود ارائه می خودران های رانندگی نیمهتعدادی از خودروسازان، سیستم

حال، راننده باید توجه خود تنهایی در مسیر خود حرکت کند. بااینکنند تا خودرو بتواند بهیوتمرکزخطراترکیبمکنترل کروز انطباقی 

از جمله  .درستی عمل کنندی انسانی نیاز دارند تا بتوانند بهها در برخی شرایط به مداخلهرکز کند؛ زیرا این سیستمرا روی جاده متم

 :توان به موارد زیر اشاره کردهای رانندگی نیمه خودران که توسط خودروسازان مختلف ارائه شده، میبرخی سیستم

 (ولوو) پایلوت اسیست -(تسال)اتوپایلوت - (بنز مرسدس) دیسترونیک پالس - (اینفینیتی ،نیسان) پروپایلوت - (کادیالک) سوپرکروز



 

 

 های آپشن ایمنیبسته -

ها کنند که بسیاری از آناغلب خودروسازان چند سیستم ایمنی را زیر چتر یک پکیج ایمنی جامع ترکیب می

شده توسط خودروسازان مختلف ارائه شده های شناختهمجموعهرانندگی نیمه خودران هستند. در زیر تعدادی از  افزارسخت شامل

 .است

 

-  AcuraWatchآکورا 

داری خط، اخطار انحراف خط، نور باالی خودکار هشدار برخورد از جلو، ترمز اضطراری خودکار ، کنترل کروز انطباقی، دستیار نگه

 های جلو و تمرکز خطچراغ

 

 

 Driver Monitoring System (DMS) سیست. نظارت بر راننده -

 به کار گرفته شد. این سیستم که همراه با سیستم  TOYOTAتوسط شرکت  2006این سیستم در سال 

Pre-CollisionSystem(PCS) وسیله یک سنسور مادون قرمز میزان توجه راننده را بررسی کند، بهبه صورت همزمان کار می

وسیله صدا یا باشد یا به هر دلیلی به جاده توجه نکند و موقعیت خطرناکی ردیابی شود، بهکند. در صورتی که راننده خواب آلوده می

همچنین این سیستم قادر است تا در   شودزن، هشدارهای الزم به صورت دیداری یا شنیداری به او داده میهای چشمکچراغ

 ایمنی خودرو نظیر ترمز اضطراری را فعال کند.های دهد، سایر سیستمالعملی از خود نشان نمیهنگامی که راننده عکس

 

 

 Collision Warning System (CWS) سیست. هشداردهنده تصادف -

بینی نظیر مادون قرمز، رادار، مافوق صوت و دوربین برای تعیین احتمال در یک سیستم هشداردهنده تصادف، از حسگرهای پیش

بینی یک تصادف، این سیستم، هشدارهای الزم را به راننده داده یا به صورت پیششود. در هنگام بروز یک برخورد استفاده می

شوند که ها معموالً هنگامی فعال میشود. این سیستمهای پیشگیری از تصادف در خودرو میاتوماتیک موجب فعال شدن سیستم

 العمل راننده وجود ندارد.زمان کافی برای عکس

 

 Alcohol Ignition Interlock (AII) قال الكل -

گیری کرده و در صورت بیشتر بودن آن از مقدار این سیستم در هنگام استارت خودرو، میزان الکل موجود در بازدم راننده را اندازه

دهد. همچنین در حین رانندگی نیز این سیستم در فواصل زمانی معین به کار خود ادامه داده و در مجاز، اجازه حرکت به خودرو نمی

 دهد.صورت تشخیص شرایط غیرمجاز، با هشدار به راننده اقدامات پیشگیرانه را انجام می

 

 

 

 

 



 

 

 کنترل الكترونیكی پایداری -

Electronic Stability Control (ESC, also known as Electronic Stability Program, ESP) 

دهد. ( خودرو را افزایش میhandlingیند راهبری )آایمنی فر(، در واقع skidاین سیستم با ردیابی و جلوگیری از سر خوردن)

هایی را برای ترمزها ارسال پذیری خودرو ردیابی کند، به صورت اتوماتیک فرمانهنگامی که سیستم، مشکلی را در کنترل فرمان

( و steeringدهی)سته فرمانکند تا خودرو در راستای مورد نظر راننده قرار گیرد. این سیستم در حالت عادی به صورت پیومی

کند. هنگامی که زاویه چرخش فرمان و جهت حرکت خودرو تطابق نداشته باشند، این سیستم میزان گیری میجهت خودرو را اندازه

 وسیلهه های مناسب برای ترمزها، خودرو را به جهت مطلوب راننده )که بگیری کرده و ارسال فرمانپذیری را اندازهانحراف فرمان

 گرداند.فرمان تعیین شده است( باز می

 

 

 Cornering Brake Control (CBC) کنترل ترمز به هنگام دور زدن -

و با توسعه فناوری ترمز ضد قفل ارائه شده است. این  BMWهای ایمنی خودرو است که توسط شرکت این سیستم یکی از فناوری

ها، دهد. این سیستم با تعیین دقیق میزان دوران چرخسیستم در هنگام دور زدن خودرو، توزیع مناسب نیرو بین ترمزها را انجام می

ترین حالت ترمز در بهینه کند و عملکند. به این ترتیب هر چرخ به صورت مستقل عمل میفشار سیلندرهای ترمز را تنظیم می

 شود.شود. با این مکانیزم، سیستم خیلی زودتر از احساس راننده عمل کرده و عمالً راننده در هنگام دور زدن متوجه آن نمیانجام می

 

 

 Adaptive Cruise Control(ACC) کنترل عملكرد انطباقی -

روند. امروزه به کمک یابی به سرعت یکنواخت به کار میدست( مدرن به منظور Cruise Controlهای کنترل عملکرد )سیستم

ای به دریچه گاز و ترمزها فرمان دهد که در هنگام تغییر بار تواند به گونهسنسورها و استفاده از رادار، سیستم کنترل عملکرد می

شدت ترمز کرده و کمربندهای ایمنی  ترافیکی مسیر، مشکلی بوجود نیاید. اگر سیستم احساس کند که تصادفی روی خواهد داد، به

کند. هنگامی که مسیر باز شود یا ترافیک از بین برود، سیستم بدون گرفتن دستور از راننده، خودرو را به همان سرعت تر میرا محکم

شده و کنترل خودرو  گرداند. البته اگر راننده در حین عملکرد این سیستم، پدال ترمز را فشار دهد، سیستم کنترلی قطعاولیه باز می

 گیرد. در اختیار راننده قرار می

 

 کنترل فعال چرخش -
Active Yaw Control (AYC) 

دهد. روش کار به ها به جاده را افزایش می( چرخgripاین سیستم الکترونیکی با استفاده از یک دیفرانسیل فعال میزان چسبندگی )

دست کنند( بهگیری میها)که نیروهای طولی و جانبی خودرو را اندازهسنجشتاباین صورت است که سیستم با اطالعاتی که از 

وسیله یک سامانه الکترونیکی با تعیین دقیق گشتاور مورد نیاز در هر ( خودرو را حس کرده و بهyawآورد، هرگونه چرخش )می

ده است معموالً بر روی دیفرانسیل عقب اعمال ابداع ش Mitsubishiوسیله شرکت کند. این سیستم که بهچرخ با آن مقابله می

 به هیچ وجه ارتباطی با سیستم ترمز خودرو ندارد. AYCهای مشابه در این است که شود. تفاوت عمده آن با سایر سیستممی

 

 

 



 

 

 Airbag کیسه هوا -

کند تا ده در خودرو را از گاز پر میهای تعبیه شسیستم کیسه هوا در هنگام ترمزهای ناگهانی و احتمال بروز تصادف به سرعت کیسه

تواند متفاوت باشد. یک خودرو های هوا با توجه به نوع خودرو میهای جدی به سرنشینان گردد. تعداد کیسهمانع رسیدن آسیب

ف کیسه هوا در جهات مختل 14داری  Toyota Land Cruiser V8تواند فقط شامل یک کیسه هوا برای راننده باشد یا مانند می

باشد. در خودروهای دارای کیسه هوا، سنسورهای شتاب و ضربه نصب شده است که به محض وقوع تصادف آن را حس کرده و در 

شود که قبل از برخورد العاده باعث میشود. این سرعت فوقکسری از ثانیه، عملیات صدور دستور و پرشدن کیسه هوا انجام می

 پذیر ایجاد کند.یسه هوا مانعی نرم و انعطافسرنشین به بدنه خودرو )در هر جهت( ک

 

 

 ای/های هوای دو مرحلهکیسه -

 شناسایی سرنشین 

Dual-Stage Airbags(OS/DSA)/Occupant-

Sensitive 

های هوا باید بتوانند با ریسک پایین و با توجه سرنشینان خودرو از لحاظ خصوصیات فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند و سیستم کیسه

توانند ابعاد و وزن سرنشین را حس کرده و همچنین سایر های کنترلی به راحتی میخصوصیات هر فرد، عمل کنند. امروزه سیستمبه 

اطالعات نظیر باز بودن کمربند ایمنی، نشستن غیر عادی سرنشین )مانند خم شدن برای روشن کردن رادیو یا برداشتن چیزی از 

های هوا با توجه ای کیسهسرعت خودرو را نیز کسب کنند. این سیستم کنترل چند مرحله های کودک و حتیکف خودرو(، صندلی

 های هوا تأثیر بیشتری در حفظ جان سرنشینان داشته باشد.کند تا کیسهبه اطالعات ظاهری و نحوه قرارگیری سرنشین کمک می

 

 

 

 Tire Pressure Monitoring(TPM) مانیتورینگ فشار باد الستیک -

ها قادرند به هنگام کم شدن فشار باد الستیک به واسطه هشدار دهنده صوتی یا روشن این سیستم سنسورهای موجود در چرخدر 

شوند که بتوانند با الستیک ای طراحی میشدن یک چراغ در صفحه پشت فرمان، راننده را آگاه کنند. معموالً این خودروها به گونه

 کیلومتر( را بپیمایند تا به نزدیکترین تعمیرگاه برسند. 80ل )مای 50باد خود مسافتی حدود  کم

 

 Under-Run Protection ( URP) محافظت از زیرروی -

شود، تا در هنگام تصادف از رفتن های محافظی برای قسمت عقب خوردوهای باری و تریلرها طراحی میدر این سیستم میله

بزرگ جلوگیری شود. تأثیر استفاده از این روش، کاهش چشمگیر جراحات در خودروهای عقب به قسمت زیرین این خودروهای 

شود تا عابر ها سبب میشود. عالوه بر آن، این میلههای محافظ جانبی نیز نصب میتصادف است. همچنین در بسیاری از موارد میله

 های بزرگ آسیب نبیند.ها یا زیر این خودروتورسیکلت نیز در تصادفات در ناحیه چرخوپیاده یا راکب م

 

 Emergency Response(ER) ضطراریا واکنش -

 های مختلفی در خودروها برای پاسخ در قبال اتفاقات اضطراری وجود دارد. به عنوان مثال سیستم  روش

Enhanced Accident Response System (EARS) کند، های هوا عمل میکرایسلر هنگامی که کیسه-شرکت دایملر

کند. سیستم ارائه شده توسط شرکت فولکس های داخلی خودرو را روشن کرده، قفل درها را باز کرده و پمپ سوخت را قطع میچراغ



 

 

کند. در برخی خودروها نیز به طع میهای خطر را نیز روشن کرده و اتصال باطری به دینام را نیز قواگن عالوه بر این موارد، چراغ

 شود. محض تصادف، خبر آن برای مراکز مرتبط مانند اورژانس و پلیس ارسال می

 

 (Lane Departure Warning System-LDWS) هشدار دهنده خروج از مسیر -

 
شیشه جلو( خطوط جاده را سیستم هشدار دهنده خروج از مسیر با استفاده از یک دوربین قرار گرفته در جلوی خودرو )پشت 

پرتی یا عدم هوشیاری راننده به خطوط کناری مسیر نزدیک شود، سیستم از دهد. زمانی که خودرو به دلیل حواستشخیص می

دهد. در مواقعی که راننده راهنمای ای )لرزش فرمان یا نشیمنگاه صندلی( به راننده هشدار میطریق هشدار صوتی یا بصری یا المسه

تر، سیستم از طریق اصالح فرمان از خروج از مسیر های پیشرفتهشود. در مُدلرا فعال کند هشداری به راننده داده نمیخودرو 

 .(Lane Keeping Assist) کندناخواسته راننده جلوگیری می

 

Seat-Belt Reminder (SBR) - یادآوری کمربند ایمنی 

شود با استفاده از مجموعه حسگرهایی که در خودور نصب های جلو عقب نصب میصندلیسیستم یادآوری کمربند ایمنی که بر روی 

های اشغال ها به وسیله سرنشین اشغال شده است و آیا کمربند مربوط به صندلیدهد که کدام یک از صندلیشود تشخیص میمی

شود یا به صورت شنیداری به راننده داده میشده بسته شده است یا خیر. در صورت بسته نبودن کمربند، اخطارهای دیداری و 

 آید.اتوماتیک از حرکت خودرو جلوگیری به عمل می



 

 

 7-2جدول 

 1395سال تعداد مراکز معاینه فنی مكانیزه خودروهای سنگین فعال تا پایان 

 تعداد مراکز معاینه فنی نام استان

 1 ایالم

 1 کهگیلویه و بویر احمد

 3 اردبیل

 3 خراسان جنوبی

 6 یزد

 2 چهارمحال بختیاری

 2 خراسان شمالی

 2 زنجان

 3 سمنان

 3 البرز

 3 ق.

 2 گلستان

 2 بوشهر

 3 قزوین

 5 کردستان

 3 هرمزگان

 4 لرستان

 6 مرکزی

 7 آذربایجان غربی

 2 گیالن

 5 مازندران

 5 آذربایجان شرقی

 4 سیستان و بلوچستان

 6 خوزستان

 5 کرمان

 8 اصاهان

 10 خرسان رضوی

 10 تهران

 14 فارس

 ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  منبع: دفتر آمار و ایمنی و



 

 

  7-3دول ج 

 1395سال به تاكیک استانها در  وسایل نقلیهلاات در تصادفات درون شهری، برون شهری و مصدومات تکل 

 تصادفات)برون شهری( کل متوفیات کل مصدومین

 سال

 تعداد )فقره( درصد تغییر تعداد )فقره( درصد تغییر تعداد )فقره( درصد تغییر

9/0 276762 6/0-  27567 8/9  164986 1385 

3/11- 245418 9/16-  22918 7/22-  127606 1386 

2/11 272877 9/1  23362 1/7  136619 1387 

2/8 295179 7/1-  22974 5/5  144172 1388 

6 312745 2/1  23249 9/5  152666 1389 

5- 297257 7/13  20068 2/23-  117256 1390 

2/7 318802 9/4-  19089 7/0-  116403 1391 

0/1- 315719 7/5-  17994 7/3-  112114 1392 

6/3- 304485 2/6-  16872 8/8-  102275 1393 

8/2 313017 7/1-  16584 1/1-  101161 1394 

4/6 333066 9/3-  15932 6/0-  101792 1395 

 منبع: دفتر آمار و ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 

 



 

 

 7-4جدول 

 1395سال در  به تاكیک استانها وسایل نقلیهدرون شهری، برون شهری و مصدومات اات در تصادفات لتل ک

 کل تلاات نام استان

 126 ایالم

 168 کهگیلویه و بویر احمد

 196 اردبیل

 200 خراسان جنوبی

 213 یزد

 223 چهارمحال بختیاری

 230 خراسان شمالی

 252 زنجان

 261 سمنان

 276 البرز

 308 ق.

 322 گلستان

 335 بوشهر

 374 قزوین

 380 کردستان

 431 هرمزگان

 443 لرستان

 465 مرکزی

 513 آذربایجان غربی

 559 گیالن

 628 مازندران

 665 آذربایجان شرقی

 764 بلوچستانسیستان و 

 905 خوزستان

 920 کرمان

 1020 اصاهان

 1133 خرسان رضوی

 1156 تهران

 1458 فارس

 



 

 

  7-1نمودار

 1395تصادفات درون شهری، برون شهری و مصدومات وسایل نقلیه کشور در سال تلاات در کل 

 
 [سازمان پزشكی قانونی کشور ]:منبع
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 7-5جدول 

 1395سال در  ماههای سالبه وسایل نقلیه رون شهری بتصادفات کل تلاات در 

 ماه/متوفیات برون شهری درصد کل متوفیات درصد

4/8  1335 7/8  فروردین 906 

7/7  1221 4/7  اردیبهشت 774 

7/8  خرداد 839 8 1393 

3/9  1474 2/9  تیر 957 

4/10  1662 8/10  مرداد 1130 

7/10  1711 7/10  شهریور 1120 

2/9  1467 1/9  مهر 954 

4/8  1346 3/8  آبان 863 

1/7  1139 3/7  آذر 761 

8/6  1077 5/6  دی 682 

1/6  964 4/6  بهمن 665 

2/7  1143 4/7  اساند 776 

 جمع 10427 100 15932 100

درصد 65  سه. متوفیات ناشی از تصادفات برون شهری از کل 

 منبع: دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 

 

 

 



 

 

 7- 6جدول

 1395سال در به تاكیک استانها وسایل نقلیه درون شهری تصادفات در  متوفیات

تمتوفیاکل  نام استان  

 16 ایالم

 23 کهگیلویه و بویر احمد

 50 اردبیل

 25 خراسان جنوبی

 78 یزد

 31 چهارمحال بختیاری

 38 خراسان شمالی

 30 زنجان

 23 سمنان

 91 البرز

 89 ق.

 85 گلستان

 90 بوشهر

 48 قزوین

 50 کردستان

 88 هرمزگان

 75 لرستان

 79 مرکزی

 115 آذربایجان غربی

 119 گیالن

 192 مازندران

 189 آذربایجان شرقی

 70 سیستان و بلوچستان

 277 خوزستان

 219 کرمان

 381 اصاهان

 399 خرسان رضوی

 828 تهران

 378 فارس

[سازمان پزشكی قانونی کشور ]:منبع  



 

 

 7-2نمودار 

 1395سال  سازمان پزشكی قانونی دربه گزارش به تاكیک استانها شهری رونتصادفات دتلاات در تعداد 
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 7-7جدول 

 1395سال در به تاكیک استانها وسایل نقلیه برون شهری تصادفات در  متوفیات

تتعداد متوفیا نام استان  

 105 ایالم

 128 کهگیلویه و بویر احمد

 126 اردبیل

 152 خراسان جنوبی

 128 یزد

 165 چهارمحال بختیاری

 141 خراسان شمالی

 198 زنجان

 225 سمنان

 180 البرز

 218 ق.

 213 گلستان

 223 بوشهر

 263 قزوین

 294 کردستان

 217 هرمزگان

 350 لرستان

 420 مرکزی

 405 آذربایجان غربی

 499 گیالن

 426 مازندران

 427 آذربایجان شرقی

 577 سیستان و بلوچستان

 568 خوزستان

 593 کرمان

 619 اصاهان

 622 خرسان رضوی

 303 تهران

 991 فارس

[سازمان پزشكی قانونی کشور ]:منبع  



 

 

 7-3نمودار

 1395شهری کشور به گزارش سازمان پزشكی قانونی در سال تعداد تلاات در تصادفات برون

 

[سازمان پزشكی قانونی کشور ]:منبع  
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7-8 جدول    

  1395تا  1385تعداد جمعیت  کشور در سالهای 

 سال جمعیت )نار( سال جمعیت )نار(

76038000 1391 70496000 1385 

76942000 1392 71366000 1386 

77856000 1393 72266000 1387 

78773000 1394 73196000 1388 

79926270 1395 74157000 1389 

  75150000 1390 

 منبع : مرکز آمار ایران

 

 

 

 

 
 



 

 

7-5نمودار  

1395الی  1385هزار نار جمعیت طی سالهای  100صادفات کشور به تنسبت تلاات   

 

 

 [سازمان پزشكی قانونی کشور ]:منبع
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 7-9جدول

 سبکی هااستاندارد خودرو

 

 استاندارد مرجع موضوع استاندارد ردیف
استاندارد 

 ملی ایران

 Directive/70/157/EEC 4243 تراز صدای مجاز ۱

۲ 

حااظ عرضی زیر شاسی 

و  (RUPD) عقب خودرو

 نصب 
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 58 

 -ایران 

سی آر ایوان

۵۸ 

۳ 
موقعیت نصب پالک عقب 

 خودرو )تجدید نظر اول(

Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 
1003/2010 ۶۴۹۱ 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 79) تجهیرات فرمان ۴

 -ایران 

سی آر اییوان

۷۹ 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 11) قال و لوال ۵

 -ایران 

سی آر اییوان

۱۱ 

۶ 
عالئ. و وسایل 

 ی شنیداریهشداردهنده
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 28 

 -ایران 

سی آر اییوان

۲۸ 

۷ 
وسایل دید غیر مستقی. و 

 هانصب آن
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 46 

 -ایران 

سی آر اییوان

۴۶ 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 10) سازگاری الكترومغناطیسی ۸

 -ایران 

سی آر اییوان

۱۰ 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 21) اتصاالت داخلی ۹

 -ایران 

سی آر اییوان

۲۱ 



 

 

۱۰ 
ها، صندلیاستحكام 

 هاسریها و پشتگاهتكیه
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 17 

 یو –ایران 

 ۱۷آر  سیایان

۱۱ 

ها و استحكام صندلی

مربوط به  -ها های آنگاهتكیه

 خودروهای مسافری بزرگ

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 80 

 -ایران 

آر سی اییوان

۸۰ 

۱۲ 
های برجستگی

 M1 گروه بیرونی
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 26 ۶۶۲۲ 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 39) سنجوسایل سرعت ۱۳

 -ایران 

سی آر اییوان

۳۹ 

 Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No پالک شناسایی ۱۴
19/2011 

۶۴۸۹ 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 3) نماچراغ شب ۱۵

 -ایران 

سی آر اییوان

۳ 

۱۶ 
های موقعیت جلو و چراغ

 الیهمنتهی عقب، ترمز و
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 7 

 -ایران 

 ۷سی آر اییوان

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 91) گر جانبیچراغ نشان ۱۷

 -ایران 

سی آر اییوان

۹۱ 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 6) چراغ راهنما ۱۸
 -ایران 

 ۶سی آر اییوان

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 4) روشنایی چراغ پالک عقب ۱۹
 -ایران 

 ۴سی آر اییوان

۲۰ 

بندی شده چراغ جلو آب

 ) (HSB) هالوژنی

منتشرکننده نور باال و پایین 

 (نامتقارن

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 31 ۱۰۴۷۵ 

۲۱ 

ای مورد های رشتهالمپ

 یدیتأ  هایچراغ در استااده

 شده برای وسایل

 موتوری وتریلرهای  نقلیه

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 37 ۸۵۰۰ 



 

 

۲۲ 

های جلو وسایل نقلیه چراغ

منابع نوری تخلیه  مجهز به

 گازی

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 98 ۱۰۴۷۴ 

۲۳ 

منابع نوری تخلیه گازی 

های المپ مورد استااده در

ی تخلیه تأییدشده

 موتوری وسایل نقلیه گازی

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 99 ۱۰۴۷۳ 

۲۴ 

های جلوی وسایل چراغ

نقلیه 

منتشرکننده نور  موتوری

مجهز  باال و پایین نامتقارن

 ای یاهای رشتهبه المپ

LED 

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 112 ۱۰۴۵۸ 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 19) شكن جلوچراغ مه ۲۵

 -ایران 

سی آر اییوان

۱۹ 

 Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No های بكسلقالب ۲۶

1005/2010 

یو ای -ایران 

۱۰۰۵ 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 38) شكن عقبچراغ مه ۲۷

 -ایران 

سی آر اییوان

۳۸ 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 23 ۶۴۹۲) چراغ دنده عقب و چراغ مانور ۲۸

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 125) میدان دید جلو ۲۹

 -ایران 

سی آر اییوان

۱۲۵ 

۳۰ 
زدا زدا و مهسیست. برفک

 شیشه جلو

Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 
672/2010 

۴۱۵۹ 

۳۱ 
کن و سیست. برف پاک

 شوی شیشه جلوشیشه

Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 
1008/2010 

یو ای -ایران 

۱۰۰۸ 

 های چرخحااظ ۳۲
(Regulation(EC No.661/2009 Regulation  

EU) 1009/ 2010) 
یو ای -ایران 

۱۰۰۹ 



 

 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 25) پشت سری ۳۳

 -ایران 

سی آر اییوان

۲۵ 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 73) های جانبیحااظ ۳۴

 -ایران 

سی آر اییوان

۷۳ 

 Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No های ممانعت از پاششسیست. ۳۵
109/2011 

یو ای -ایران 

۱۰۹ 

 جرم و ابعاد ۳۶
(Regulation(EC 

No.661/2009 RegulationEU) 1230/ 2012) 
یو ای -ایران 

۱۲۳۰ 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 89) ی سرعتمحدودکننده ۳۷

 -ایران 

سی آر اییوان

۸۹ 

۳۸ 

خودروهای تجاری در 

با  رابطه

بیرونی رو  هایبرجستگی

به جلو از صاحه عقب 

 هاکابین آن

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 61 

 -ایران 

سی آر اییوان

۶۱ 

۳۹ 
قطعات کوپلینگ مكانیكی 

 مرکب از خودروهای
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 55 

 -ایران 

سی آر اییوان

۵۵ 

۴۰ 

 بستهوسایل کوپلینگ 

(CCD)یک نوع  ، نصب

 (CCD) یتأییدشده

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 102 

 -ایران 

سی آر اییوان

۱۰۲ 

۴۱ 
حااظت از سرنشینان 

 هنگام برخورد از روبرو
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 94 

 -ایران 

سی آر اییوان

۹۴ 

۴۲ 
سرنشینان حااظت از 

 هنگام برخورد جانبی
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 95 

 -ایران 

سی آر اییوان

۹۵ 

۴۳ 
حااظ عرضی زیر شاسی 

 جلو
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 93 ۷۴۹۹ 



 

 

  Regulation(EC) سیست. هیدروژنی ۴۴
No. 79/ 2009 

۱۷۴۷۰ 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 100 ۲۱۴۷۱) الكتریكی )برقی(خودرو  ۴۵

 Directive 80/1269/EC ۶۴۸۳ توان موتور ۴۶

۴۷ 

معیار مصرف سوخت 

خودروهای بنزینی دیزل و 

 سوزدوگانه

--- ۴۲۴۱-۲ 

۴۸ 
معیار مصرف سوخت 

 های دیزلپیشرانه
--- ۸۳۶۱ 

 پذیریهدایت ۴۹
ISO 7401 
ISO 4138 
ISO 3888 

۶۴۸۷ 

 EEC ۶۴۸۵/85/3821 ایتجهیزات ثبت جاده ۵۰

 ۲-۹۱۹۰ --- نشانینصب کپسول آتش ۵۱

۵۲ 
ی الزامات نصب مجموعه

 CNG قطعات گازسوز خودرو

ECE Regulation 
110:2008 

۷۵۹۸ 

۵۳ 

جلوگیری از خطرات 

سوزی )مخازن آتش

 سوخت مایع(

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 34 

۱۰۹۴۱ 

استاندارد ملی 

 ۶۴۸۰شماره 

برای مخازن 

 سوخت

۵۴ 
حااظت از خودرو در برابر 

 غیر مجاز استااده
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 18 ۶۶۲۳ 

۵۵ 

حااظت از راننده در برابر 

مكانیزم فرمان در 

 تصادفات

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 12 

۴۱۶۴ 

 -ایران 
 سی آراییوان

۱۲ 

۵۶ 

های شناسایی کنترل

ها و دستی، خبردهنده

 نشانگرها

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 121 

۶۲۹۳ 

 -ایران 

سی آر اییوان

۱۲۲ 

۵۷ 
های ایمنی و نصب شیشه

 هاآن
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 43 ۷۰۹-۲ 



 

 

۵۸ 

سوختن مواد داخلی  نحوه

گروه معینی از وسایل 

 نقلیه موتوری

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 118 

۶۶۲۵ 

 -ایران 

سی آر اییوان

۱۱۸ 

۵۹ 

 هاساختار عمومی اتوبوس

 و M2 مسافربری گروه)

M3) 

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 107 ۴۱۶۰ 

۶۰ 

استحكام سازه اصلی 

وسایل نقلیه مسافری 

 بزرگ

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 66 ۴۱۶۰ 

۶۱ 
خودروهای حمل کاالی 

 خطرناک
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 105 ۶۷۴۱ 

۶۲ 

کمربندهای ایمنی و 

های نگهدارنده، سیست.

نگهدارنده های سیست.

های کودکان و سیست.

 کودکانIsofixنگهداری

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 16 

۷۷۹ 

 -ایران 

سی آر اییوان

۱۶ 

۶۳ 
حااظت از خودرو در برابر 

 استااده غیر مجاز
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 116 ۶۶۲۳ 

۶۴ 
و  دسترسی به وسیله نقلیه

 قدرت مانور

Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 
130/2012 

یو ای -ایران 

۱۳۰ 

۶۵ 
سیست. ترمزگیری وسایل 

 نقلیه موتوری و تریلرها
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 13 

۶۷۴۲ 

 -ایران 

سی آر اییوان

۱۳ 

۶۶ 
سیست. ترمزگیری 

 خودروهای سواری )سبک(

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No.13-
H 

۶۷۴۲ 

 -ایران 

سی آر اییوان

 ۱۳اچ 

۶۷ 

های کمربند گاهتكیه

های ایمنی، سیست.

 هانگهدارنده و نگهدارنده

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 14 

۴۰۱۷ 

 -ایران 

سی آر اییوان

۱۴ 



 

 

۶۸ 
 نصب وسائل روشنایی و

 ی نوریدهندهعالمت
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 48 ۶۴۷۹ 

۶۹ 
های رانندگی در روز چراغ

 برای وسایل نقلیه موتوری
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 87 ۲۰۴۵۷ 

۷۰ 

های سیست. سازگار چراغ

برای وسایل  (AFS) جلو

 نقلیه موتوری
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 123 

 -ایران 

سی آر اییوان

۱۲۳ 

۷۱ 
چراغ توقف برای وسیله 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 77 ۷۰۳۳) نقلیه موتوری

 های گرمایشیسیست. ۷۲
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 122 

 -ایران 

سی آر اییوان

۱۲۲ 

 Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No نصب تایرها ۷۳
458/2011 

، ۲و۱۰۹۳-۱

 ۲و۲۱۶۹-۱

یو ای -ایران 

۴۵۸ 

۷۴ 

تایرهای پنوماتیک وسایل 

 هانقلیه و تریلرهای آن

 (C1 کالس)
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 30 

، ۲و۱۰۹۳-۱

 ۲و۲۱۶۹-۱

۷۵ 

تایرهای پنوماتیک وسایل 

نقلیه تجاری وتریلرهای 

 (C3 و C2 کالس) هاآن
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 54 --- 

۷۶ 

آالیندگی صوتی چرخش 

تایر، چسبندگی در سطح 

خیس و مقاومت 

 و C2 کالس) غلتشی

C3) 

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 117 
، ۲و۱۰۹۳-۱

 ۲و۲۱۶۹-۱



 

 

۷۷ 

تایر زاپاس برای استااده 

موقت، تایرها/ سیست. 

حرکت روی سطح صاف و 

سیست. کنترل فشار 

 بادگیر

(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 64 
، ۲و۱۰۹۳-۱

 ۲و۲۱۶۹-۱

 حااظت از افراد پیاده ۷۸
Regulation (EC) No78/2009 ۱۴۴۳۸ 

 مطبوع های تهویهسیست. ۷۹
Directive 2006/40/EC ۱۶۴۴۴ 

 ایمنی عمومی ۸۰
Regulation (EC) No661/2009 ۱۷۴۷۱ 

 Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No نشانگر تعویض دنده ۸۱
65/2012 

۱۶۴۴۳ 

۸۲ 
ترمز اضطراری  سیست.

 پیشرفته
Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 

347/2012 

یو ای -ایران 

۳۴۷ 

۸۳ 
سیست. هشدار انحراف از 

 مسیر
Regulation (EC) No 661/2009 Regulation (EU) No 

351/2012 
۱۷۴۷۹ 

 سیست. هشدار خودرو ۸۴
(Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 97 

 -ایران 

سی آر اییوان

۱۲۲ 

۸۵ 
حااظت از سرنشینان 

 Regulation(EC No.661/2009 UNECE Regulation No. 29 ۷۰۳۴) کابین وسیله نقلیه تجاری

 
 

 

 



 

 

 7-10جدول

  موتورسیكلتاستانداردهای 

 موضوع استاندارد ردیف

شماره 

استاندارد 

 ملی

شماره استاندارد بین 

 المللی

 EC /۲۰۰۲/۲۴ ۷۵۵۸ دو یا سه چرختایید نوع وسایل نقلیه  ۱

 EEC۹۳/۱4/ ۱۳۲۶۳ ترمزگیری وسایل نقلیه دو یا سه چرخ –موتورسیكلت  ۲

شناسایی عملكرد ها ، خبردهنده ها و نشانگرهای وسایل  –موتورسیكلت  ۳

 نقلیه دو یا سه چرخ

۱۳۱۳۸ /EEC29/93 

 EEC78/2009/ ۱۳۲۶۲ جک های وسایل نقلیه دو چرخ –موتورسیكلت  ۴

نصب تجهیزات روشنایی و وسایل عالمت دهنده نوری  –موتورسیكلت  ۵

 وسایل نقلیه دو یا سه چرخ

۱۳۸۰۶ /EEC92/93 

 EEC30/93/ ۱۳۲۶۱ وسایل هشدار دهنده شنیداری برای وسایل نقلیه دو یا سه چرخ –موتورسیكلت  ۶

 JIS D ۵۳۰۲ ۶۱۹۷ باتری موتوسیكلت ۷

 EEC41/2002/ ۶۷۰۱ وسایل نقلیه دو یا سه چرخ –حداکثر سرعت  ۸

 EEC41/2002/ ۶۶۵۳ وسایل نقلیه دو یا سه چرخ –حداکثر گشتاور و توان موتور  ۹

 ISO ۱۰۲۳۱:۲۰۰۳ ۷۶۳ تایر بادی موتورسیكلت ۱۰

 EEC93/93/ ۸۳۱۴ وسایل نقلیه دو یا سه چرخ –جرم و ابعاد  ۱۱

 EC7/2000/ ۸۳۱۵ وسایل نقلیه دو یا سه چرخ –سرعت سنج  ۱۲

 EEC33/93/ ۸۳۱۶ موتورگازی و موتورسیكلت ها –تجهیزات ضد سرقت  ۱۳

 EEC34/93/ ۸۳۱۷ موتورگازی و موتورسیكلت ها –پالک های شناسایی  ۱۴

 EEC34/93/ ۸۳۱۸ موتورگازی و موتورسیكلت –موقعیت نصب پالک  ۱۵

 EEC32/93/ ۸۳۱۹ موتورگازی و موتور سیكلت –دستگیره سرنشین موتورسیكلت های دوچرخ  ۱۶

  EC۹۷/۲۴/(۲C) ۱۰۲۸۳ موتورگازی و موتورسیكلت –وسایل روشنایی و عالمت دهنده های نوری  ۱۷

  EC۹۷/۲۴/(6C) ۱۱۴۱۰ وسایل نقلیه دو یا سه چرخ –مخزن سوخت  ۱۸



 

 

موتورگازی دو چرخ و موتورسیكلت  –راهكار های جلوگیری از دستكاری  ۱۹

 ها

۱۱۴۱۱ (7C)/EC۹۷/۲۴  

  EC۹۷/۲۴/(10C) ۱۱۴۱۲ موتورسیكلت دو یا سه چرخ –اتصال یدک کش  ۲۰

تكیه گاه های کمربند ایمنی و کمربند ایمنی موتورگازی سه چرخ و  ۲۱

 بدنهموتورسیكلت های سه چرخ و یا چهارچرخ دارای 

۱۱۴۱۳ (11C)/EC۹۷/۲۴  

  EC۹۷/۲۴/(12C) ۱۱۴۱۴ شیشه، شیشه شور و برف پاک کن شیشه جلو، برفک زدا و مه زدا ۲۲

معیارها، روش اندازه گیری آالینده های خروجی و تعیین میزان مصرف  ۲۳

 سوخت

۶۷۸۹ (5C)/EC۹۷/۲۴  

  EC۹۷/۲۴/(9C) ۱۰۲۸۲ موتورگازی و موتورسیكلت –سطح صدا  ۲۴

  EC۹۷/۲۴/(4C) ۱۷۲۲۰ وسایل نقلیه دو یا سه چرخ –آینه های دید عقب  ۲۵

سازگاری الكترومغناطیسی وسایل نقلیه و واحدهای فنی مجزای  ۲۶

 وسایل نقلیه دو یا سه چرخ –الكتریكی و الكترونیكی 

۱۹۱۰۱ (8C)/EC۹۷/۲۴  

  EC۹۷/۲۴/(3C) ۲۰۱۲۷ وسایل نقلیه دو یا سه چرخ –برجستگی های بیرونی  ۲۷

موتورسیكلت  –تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی  ۲۸

 ها

۲-۶۶۲۶ -- 

 

 



 

 

 

 8فصل 

 ( کیلومتر-سرانه حمل و نقل عمومی و سرانه سفر -سرانه مالکیت خودرو ) ویژگی های جمعیتی

 خالصه آمار  

 75/0 )دستگاه( 1395سال ی سبک به ازای هر خانوار، هاتعداد خودرو :8-1جدول

 62923 )هزار نفر( 1395تعداد مسافر جابجا شده برون استانی توسط اتوبوس در سال  :8-8جدول

 5816 )هزار نفر( 1395تعداد مسافر جابجا شده برون استانی توسط مینی بوس در سال 
 7724 )هزار نفر( 1395تعداد مسافر جابجا شده برون استانی توسط سواری کرایه در سال 

 3248 )هزار مورد(1395 سال  اتوبوس در تعداد سفر برون استانی توسط  :8-9جدول

 383 )هزار مورد(1395 سال  مینی بوس در تعداد سفر برون استانی توسط 

 2028 )هزار مورد(1395 سال  سواری کرایه در تعداد سفر برون استانی توسط 

 90525 )هزار نفر( 1395رون استانی توسط اتوبوس در سال تعداد مسافر جابجا شده د :8-10جدول

 29100 )هزار نفر( 1395استانی توسط مینی بوس در سال رون تعداد مسافر جابجا شده د

 39684 )هزار نفر( 1395رون استانی توسط سواری کرایه در سال تعداد مسافر جابجا شده د

 1299 )هزار مورد(1395 سال  اتوبوس در رون استانی توسط تعداد سفر د :8-11جدول 

 2619 )هزار مورد(1395 سال  اتوبوس در ون استانی توسط تعداد سفر در 

 5582 )هزار مورد(1395 سال  سواری کرایه در رون استانی توسط تعداد سفر د 



 

 

 

 %26 1395تا  1390طی سال  روند کاهشی مسافر جابجا شده در جاده های کشور توسط ناوگان عمومی مسافری :8-5 نمودار

 0 - 8501 – 38340 به ترتیب 1395خصوصی( در سال -تعاونی-)دولتیکیلومتر مسافرجابجا شده -میلیون نفر :8-15جدول 

 0 - 194 – 213 1395خصوصی( در سال -تعاونی-)دولتیکیلومتر( (شده در هر سفر مسافت طیمتوسط 

 20 )نفر( 1395توسط اتوبوس در سال  متوسط تعداد مسافر در هر سفر :8-16جدول 

 15 )نفر( 1395توسط مینی بوس در سال   متوسط تعداد مسافر در هر سفر 

 4 )نفر( 1395توسط سواری کرایه در سال  متوسط تعداد مسافر در هر سفر 

  %82  95عمومی بر حسب نحوه مالکیت تا پایان سال  باری ملکی راننده در بخشسهم  :8-7 نمودار

  %87  95مسافری عمومی بر حسب نحوه مالکیت تا پایان سال  ملکی راننده در بخشسهم  :8-8 نمودار

 359701  1395در سال مجموع وسایل نقلیه عمومی باری به تفکیک مالکیت وسیله  :8-31جدول 

 83132  1395در سال مجموع وسایل نقلیه عمومی مسافری به تفکیک مالکیت وسیله  :8-34جدول 

 :8-9 نمودار
 به ترتیب 1395سال تا پایان سال 15سواری فعال فرسوده باالی -مینی بوس-نقلیه عمومی مسافری اتوبوستعداد دستگاه وسایل 

3448 – 2379 - 
19166 

 359701 1395تعداد ناوگان باری در سال  :8-37جدول 

 16028 - 27707 – 39397 به ترتیب 1395سال  درسواری -مینی بوس-مسافری اتوبوس ناوگانتعداد  

 4/16 1395در سال متوسط عمر ناوگان باری  :8-39جدول 

 2/10 – 15/23 – 6/9 به ترتیب 1395سال  درسواری -مینی بوس-مسافری اتوبوسمتوسط عمر ناوگان  



 

 

  مقدمه

همچنین تعداد  وهزار نفر بوده  79,926 در حدود  1395مرکز آمار ایران در سال  هایشود. جمعیت ایران بنابر سرشماریبررسی می باری و مسافری های حمل و نقلدر این فصل شاخص

 رسیده است. 1395هزار خانوار در سال  24,196خانوارهای ایرانی به 

های کشور توسط وسایل نقلیه شخصی و  جاده میزان کل مسافر جابجا شده در 95ال  91طی سالهای دستگاه رسیده است.  83/227به ازای هر هزار نفر  1395در سال  تعداد خودروی سبک

هزار سفر 17میزان مسافر، ساالنه بطور متوسط، توسط  بوده است. این ای انجام شده، ساالنه در حدود یک تا یک و نیم میلیارد نفر مقصد جاده -عمومی مسافری بر اساس آمارگیری مبدا ناوگان

کرایه و در سفرهای  سواری بوس، ون و استانی، مینی استانی بوده است. در سفرهای درون درصد، درون 55استانی و  درصد سفرها برون 45وسیله نقلیه مسافری انجام شده است. که در حدود 

 استانی، اتوبوس بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.  برون

درصد این شاخص از 60میلیارد بوده است. الزم به ذکر است بیش از 52متوسط،  ساالنه بطور های کشور، کیلومتر مسافر جابجا شده در جاده-شاخص نفر95الی ،  91براساس آمار طی سالهای 

 و35، 28جنوبی، ایالم و مازندران به ترتیب با  غربی بوده است. استانهای خراسان شرقی و آذربایجان خراسانرضوی، اصفهان، فارس، سیستانوبلوچستان، خوزستان، آذربایجان مبدا استانهای تهران،

 .اند مسافر جابجا شده بوده کیلومتر-درصد، دارای باالترین رشد نفر4

میلیون 15به 91میلیون نفر در سال 11شده، پیاده و متفرقه در طی دوره مذکور، از  ای کشور با وسایل نقلیه، ترانزیت در بخش جابجایی مسافر نیز، تعداد کل مسافرین عبوری از مرزهای جاده

شده  نفر و متوسط مسافر خارج 9درصد روبرو بوده است. متوسط مسافر وارد شده توسط هر وسیله نقلیه مسافری طی این سالها در حدود 35است که با رشدی معادل  رسیده95نفر در سال 

درصد و 43یشتر بوده است، بطوریکه این رقم در سفرهای ورودی ایرانی از مابقی ملیتها ب نفر بوده است. سهم سفر وسایل نقلیه حامل مسافر با ملیت10توسط هر وسیله نقلیه مسافری در حدود 

 .درصد بوده است53 در سفرهای خروجی

ونقل  مرز بازرگان جابجا شده است الزم بذکر است که سهم کامیونهای ایرانی در حمل شایان ذکر است که در بازه زمانی مذکور، بیشترین میزان کاالی وارداتی و صادراتی توسط کامیون از طریق

  .به طوری که دارای بیشترین متوسط سفر کامیون و کاالهای وارده و صادره طی پنج سال مذکور بوده است المللی کشور نسبت به سایر ملیتها بیشتر بوده، بین

  .درصد واردات کشور ، توسط کامیونهای ایرانی انجام شده است 44درصد صادرات و  62بطوریکه در حدود 

 
 

  
 

 

 

 



 

  8-1جدول  

 1395تا  1385از سال در کشور  جمعیتبه ازای خانوار و  ی سبکهاتعداد خودرو برآورد 

 سال
 جمعیت

 )هزار نفر(

 خانوار

 1)هزار خانوار(

 سبک هایخودرو تعداد

 )دستگاه(

 سبک  یهاتعداد خودرو

 هر هزار نفر به ازای

 سبک یهاتعداد خودرو

 به ازای هر خانوار 

1385 70,496 17,502 7,711,978 40/109 44/0 

1386 71,532 18,116 8,544,285 45/119 47/0 

1387 72,584 18,890 9,501,967 91/130 51/0 

1388 73,196 19,625 10,407,183 30/141 53/0 

1389 73,651 20,390 11,445,811 16/153 56/0 

1390 74,733 21,186 12,809,655 46/170 60/0 

1391 76,038 22,013 13,758,628 94/180 63/0 

1392 76,942 22,872 14,566,883 323/183 64/0 

1393 77,856 23,194 15,780,376 68/202 68/0 

1394 78,733 23,722 16,799,692 27/213 71/0 

1395 79,926 24,196 18,209,734 83/227 75/0 

  

                                                           
 .است آمده دستهب 1390 تا 1385 هایسال بین سالیانه رشد متوسط محاسبه با 1395 تا 1390 هایسال در خانوار تعداد -3



 

 

 8-2جدول 

 هزارسفرواحد:         تعداد سفر کامیون انجام شده در سطح کشور واحد

 متوسط 95 94 93 92 91 سال
 متوسط رشد

 ساالنه

 رشد در طی

 دوره

 26822 کل کشور

26878 

27338 25748 27195 26796 3/0  4/1  

  رشد نسبت به سال قبل
2/0 

7/1 8/5 6/5 4/0   

 دهصادر ش ماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ بارنامه های
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8-3جدول 

 واحد:هزارسفر      انجام شده به تفکیک نوع بارگیرکامیون  سفرتعداد 

 متوسط 95 94 93 92 91 بارگیر / سال
 متوسط رشد

 ساالنه

 رشد در طی

 دوره

6/10370 9897 9852 10547 10608 10949 اطاقدار  6/10370  6/9-  

2/5036 5152 4852 5278 5129 4770 کمپرسی  2/5036  8 

4/82 673 673 914 746 656 548 501 مسقف  

6/64 731 731 917 825 723 633 557 یخچالدار  

4/1066 1092 1011 1119 1067 1043 بغلدارمعمولی  4/1066  7/4  

4/1965 1984 2026 1987 1951 1879 تانکرمخزندار  4/1965  6/5  

8/1110 1028 1003 1144 1209 1170 بونکر  8/1110  1/12-  

2/277 273 293 303 265 252 جامبو  2/277  3/8  

8/4217 4368 3817 4231 4221 4452 کفی  8/4217  9/1-  

-5/5 99 99 104 89 98 94 110 کمرشکن  

4/1107 1327 1125 1115 984 986 بغلدارچادری  4/1107  6/34  

2/141 138 108 138 169 153 سایر  2/141  8/9-  

2/26796 27195 25748 27338 26878 26822 کل  3/0  4/1  

رشد نسبت به 

 سال قبل
 2/0  7/1  8/5-  6/5  4/0    

 دهماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ بارنامه های صادر ش



 

 

 8-4جدول 

 واحد: میلیون       زان تن ـ کیلومتر کاالی حمل شده در جاده های کشور بر حسب استان مبدا می
 رشد در طی

 دوره

 متوسط رشد

 ساالنه
 استان /سال 91 92 93 94 95 متوسط

 آذربایجان شرقی 7133 6807 6680 6674 8198 4/7098 5/3 9/14

 آذربایجان غربی 3924 4451 3937 4207 4449 6/4193 2/3 4/13

 اردبیل 1391 1163 1254 1381 1405 8/1318 3/0 0/1

 اصفهان 19633 19913 19179 19684 20852 2/19852 5/1 2/6

 البرز 1299 1657 1367 1564 1949 2/1567 7/10 0/50

 ایالم 508 807 602 890 1048 771 8/19 3/106

 بوشهر 3884 5014 4345 4400 4348 2/4398 9/2 9/11

 تهران 14412 14271 13354 14039 16283 8/14471 1/3 0/13

 چهارمحال وبختیاری 1377 1363 1306 1347 1377 1354 0/0 0/0

 خراسان جنوبی 1491 2026 1945 1987 2245 8/1938 8/10 6/50

 خراسان رضوی 18153 19176 19687 15556 19209 2/18356 4/1 8/5

 خراسان شمالی 1569 1495 1540 1603 1480 4/1537 -4/1 -7/5

 خوزستان 24701 28775 23058 25760 25828 4/25624 1/1 6/4

 زنجان 2574 2204 2384 1972 2146 2220 -4/4 -6/16

 سمنان 4553 4264 4519 4142 4341 8/4363 -2/1 -7/4

 سیستان وبلوچستان 2889 3419 2419 3044 2907 6/2935 2/0 6/0

 فارس 9609 10342 10271 10970 11987 8/10635 7/5 7/24

 قزوین 2886 2831 2772 2534 2704 4/2745 -6/1 -3/6

 قم 1806 2157 2117 2349 2493 4/2184 4/8 0/38

 کردستان 2638 2435 2466 2065 2236 2368 -0/4 -2/15



 

 کرمان 8323 10234 10286 8831 12864 6/10107 5/11 6/54

 کرمانشاه 2396 2497 2525 2495 2623 2/2507 3/2 5/9

 کهگیلویه وبویراحمد 212 214 227 149 164 2/193 -2/6 -6/22

 گلستان 1782 1993 2000 2162 2235 4/2034 8/5 4/25

 گیالن 3059 2702 2554 2649 3097 2/2812 3/0 2/1

 لرستان 1679 1682 1688 1656 1872 4/1715 8/2 5/11

 مازندران 4194 4214 3963 4379 4094 8/4168 -6/0 -4/2

 مرکزی 6344 6042 6463 6151 7050 6410 7/2 1/11

 هرمزگان 19353 20753 18948 16989 17259 4/18660 -8/2 -8/10

 همدان 3398 6310 3282 3496 3949 3547 8/3 2/16

 یزد 12143 12357 14804 10728 13112 8/12628 9/1 0/8

 کل 14 2/14 1/14 14 2/14 1/14 4/0 4/1

  4/0 4/1 7/0 7/0 4/1 
رشد نسبت به سال  

 قبل
 دهفناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ بارنامه های صادر شماخذ: دفتر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 8-5جدول 

 1395تا  1391های در سال کاال در بخش های درون و برون استانی شاخص های حمل و نقل

 رشد در طی

 دوره

 متوسط رشد

 ساالنه
 شاخص تفکیک  91 92 93 94 95 متوسط

 درون استانی 29 29 29 28 27 28 -8/1 -9/6

 سهم میزان کاالی حمل شده )درصد(

 
 برون استانی 71 71 71 72 73 72 7/0 8/2

   
 کل کشور 100 100 100 100 100

 درون استانی 28 29 29 28 27 28 -9/0 -6/3

 برون استانی 72 71 71 72 73 72 3/0 4/1 سهم میزان مصرف بارنامه)درصد(

   
 کل کشور 100 100 100 100 100

 درون استانی 141 138 142 141 141 141 0/0 0/0

 برون استانی 634 633 649 643 652 642 7/0 8/2 متوسط مسافت طی شده در هر سفر)کیلومتر(

 کل کشور 497 492 503 499 510 500 6/0 6/2

 درون استانی 13806 13910 13995 12990 11801 13300 -8/3 -5/14

 برون استانی 175506 178034 186872 173421 194003 181567 5/2 5/10 کیلومتر کاالی حمل شده-میلیون تن

 کل کشور 189312 191944 200867 186411 205805 194868 1/2 8//7

 دهماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ بارنامه های صادر ش

 

 

 

 



 

 8-6جدول 

 1395تا  1391های در سالاخص های حمل ونقل کاال در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی ش

 رشد در طی

 دوره

 متوسط رشد

 ساالنه
 شاخص تفکیک 91 92 93 94 95 متوسط

5/4  1/1  خصوصی 88 87 88 92 92 89 

 سهم میزان کاالی حمل شده )درصد(

 

0 0/0  تعاونی 8 9 8 8 8 8 

100-  100-  دولتی 4 4 4 0 0 2 

   
 کل 100 100 100 100 100

4/3  8/0  خصوصی 89 88 89 92 92 90 

 سهم میزان مصرف بارنامه)درصد(
0 0/0  تعاونی 8 9 8 8 8 8 

100-  100-  دولتی 3 3 3 0 0 2 

   
 کل 100 100 100 100 100

  
 خصوصی 504 506 517 503 522 512

متوسط مسافت طی شده در هر 

 سفر)کیلومتر(

9/7  9/1  تعاونی 343 336 339 348 370 347 

50-  16-  دولتی 698 507 519 331 350 481 

6/2  6/0  کل 497 492 503 499 510 500 

1/16  8/3  خصوصی 166660 172492 180959 175787 193524 177884 

 کیلومتر کاالی حمل شده-میلیون تن

8/12  1/3  تعاونی 10678 11426 11018 10435 12047 11121 

-98 63-  دولتی 11974 8026 8890 189 234 5863 

7/8  1/2  کل 189312 191944 200867 186411 205805 194868 

 دهماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ بارنامه های صادر ش



 

 

 8-7جدول 

 1395های مختلف در سال شاخص های حمل ونقل کاال در بخش 

 کیلومتر کاالی حمل- میلیون تن

 شده

شده در هر  متوسط مسافت طی

 )کیلومتر( سفر

 بارنامه  سهم میزان مصرف

 ) درصد )

 حمل شده  سهم میزان کاالی

 ( درصد )
 شرح

 درون استانی 27 27 141 11801

 برون استانی 73 73 652 194003

 کل کشور 100 100 510 205805

 350 234 ناچیز ناچیز دولتی

 تعاونی 8 8 370 12047

 خصوصی 92 92 522 193524

 کل 100 100 510 205805

 ماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات ـ بارنامه های صادر شده

 

 

 



 

 8-8جدول 

 واحد:هزار نفر   1395تا  1390تعداد مسافر جابجا شده برون استانی توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده ای از سال 

 سال
 مسافر جابجا شده )هزارنفر(

 سواری کرایه مینی بوس اتوبوس جمع

1390 95853 76725 10640 8488 

1391 96600 77239 10136 9226 

1392 93481 75772 8588 9120 

1393 83105 67547 6790 8769 

1394 79081 64240 6334 8507 

1395 76463 62923 5816 7724 

 دفتر آمار و تلفیق برنامه بودجه  –وزارت راه و شهرسازی  -: ماخذ

 سالنامه آماری کشور  -

 

 

 

 



 

 

 8-1 نمودار 

 
 مأخذ: مرکز آمار ایران سالنامه آماری کشور
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1395تا 1390

اتوبوس مینی بوس  سواری کرایه



 

 8-9جدول 
 واحد:هزار مورد        1395تا  1390تعداد سفر برون استانی توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده ای از سال 

 سال

 تعداد سفر 

 سواری کرایه مینی بوس اتوبوس جمع

1390 6318 3470 690 2158 

1391 6337 3354 636 2247 

1392 6249 3329 558 2299 

1393 5738 3129 445 2164 

1394 5772 3215 423 2134 

1395 5659 3248 383 2028 

 دفتر آمار و تلفیق برنامه بودجه  –: وزارت راه و شهرسازی ماخذ

 سالنامه آماری کشور 

 

 

 

 

 



 

 

 8-2نمودار 

  
 دفتر آمار و تلفیق برنامه بودجه  –: وزارت راه و شهرسازی ماخذ

 سالنامه آماری کشور  
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1395تا 1390تعداد سفر برون استانی توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده ای از سال 

اتوبوس مینی بوس  سواری کرایه

هزارمورد



 

 8-10جدول 

 واحد:هزار نفر   1395تا  1390رون استانی توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده ای از سال دتعداد مسافر جابجا شده 

 سال
 تعداد مسافر )هزارنفر(

 سواری کرایه مینی بوس اتوبوس جمع

1390 139935 49026 65139 25770 

1391 128949 43600 59173 26176 

1392 117798 39209 52259 26330 

1393 107033 32599 47227 27207 

1394 99867 30137 45407 24323 

1395 90525 29100 39684 21742 

 دفتر آمار و تلفیق برنامه بودجه  –وزارت راه و شهرسازی  -: ماخذ

 سالنامه آماری کشور -

 

 

 

 



 

 

 8-3نمودار 

 
 دفتر آمار و تلفیق برنامه بودجه  –: وزارت راه و شهرسازی ماخذ

 سالنامه آماری کشور  
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اتوبوس مینی بوس  سواری کرایه

 هزارنفر



 

 8-11جدول 

 واحد:هزار مورد   1395تا  1390تعداد سفر درون استانی توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده ای از سال 

 سال
 تعداد مسافر )هزار مورد(

 سواری کرایه مینی بوس اتوبوس جمع

1390 12742 1946 4257 6539 

1391 12077 1691 3751 6635 

1392 11549 1570 3415 6564 

1393 11133 1476 3117 6540 

1394 10287 1254 3002 5931 

1395 9500 1299 2619 5582 

 دفتر آمار و تلفیق برنامه بودجه  –وزارت راه و شهرسازی   -:ماخذ

 سالنامه آماری کشور -

 

 

 

 



 

 

 8-4نمودار 

 
 

 دفتر آمار و تلفیق برنامه بودجه  –: وزارت راه و شهرسازی ماخذ

 سالنامه آماری کشور 
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 8-5نمودار 

 %  بر اساس آمارگیری مبداء و مقصد 26روند کاهشی مسافر جابجا شده در جاده های کشور توسط ناوگان عمومی مسافری با شیب 

 1395تا  1390طی سالهای 
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 8-6نمودار 

 کرایه( در جابجایی سفرهای روزانه درون شهری برخی شهرهای دنیا و شهر تهرانمقایسه سهم )وسایل نقلیه شخصی+سواری 
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 8-12جدول 

 جابجایی مسافر با وسایل نقلیه عمومی جاده ای

رشد در 

 طی

 دوره

متوسط 

 رشد

 ساالنه

 عنوان 91 92 93 94 95 متوسط

26-  2/7-  194580/6 166988 178948 190139 211279 225549 

درون استانی و خارج میزان مسافر جابجا شده مجموع 

  کشور کل در جاده های  (ثبتیشده از استان)

 واحد: هزارنفر

   
- 2/7  7/6-  9/5-  0/10-  

 
  رشد نسبت به سال قبل

8/23-  6/6-  104473/2 92022 94377 100146 114982 120839 
میزان مسافر جابجا شده با اتوبوس(ثبتی) در سطح کشور 

 واحد: هزارنفر    - بر حسب استان مبدا 

   
- 5/6  5/2-  8/5-  9/12-  

 
  رشد نسبت به سال قبل

4/34-  10-  56282/6 45500 51741 54016 60847 69309 
در سطح  (ثبتی)میزان مسافر جابجا شده با مینی بوس

 واحد: هزارنفر    - کشور 

   
9/9-  1/12-  2/4-  2/12-  

 
  رشد نسبت به سال قبل

1/16  8/3  177884 193524 175878 180959 172492 166660 
در سطح  (ثبتی)مسافر جابجا شده با سواری کرایه میزان

 واحد: هزارنفر    - کشور بر حسب استان مبدا 

   
3/4-  2/10-  7/8-  5/1  

 
  رشد نسبت به سال قبل

 فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ صورت وضعیت های صادر شدهماخذ: دفتر 

 

 

 

 



 

 

 8-13جدول 

 سفر وسایل نقلیه عمومی جاده ای حامل مسافر

رشد در 

 طی

 دوره

متوسط 

 رشد

 ساالنه

 عنوان 91 92 93 94 95 متوسط

7/17-  7/4-  16860 15159 16058 16871 17798 18414 

درون استانی و میزان مسافر جابجا شده مجموع 

 کشورکل در جاده های  (ثبتیخارج شده از استان)

 واحد: هزارسفر

   
7/4-  6/5-  8/4-  2/5-  

 
  رشد نسبت به سال قبل

9/9-  6/2-  8/4745  4547 4569 4605 4963 5045 
 در سطح کشور  (ثبتی)تعداد سفر اتوبوس 

 واحد: هزارسفر

   
5/2-  5/0-  8/0-  2/7-  

 
  رشد نسبت به سال قبل

6/31-  -9/0 6/3669  3002 3425 3562 3972 4387 
در  (ثبتی)میزان مسافر جابجا شده با مینی بوس

 فرسواحد: هزار -سطح کشور 

   
9-  4/12-  8/3-  3/10-  

 
  رشد نسبت به سال قبل

3/15-  -4/1 6/8444  7610 8064 8704 8863 8982 
تعداد سفر سواری کرایه (ثبتی) در سطح کشور بر 

 واحد: هزارسفر -حسب استان مبدا 

   
0/4-  6/5-  4/7-  - 8/1  

 
  رشد نسبت به سال قبل

 صادر شده وضعیتهایماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ 

 

 

 



 

 8-14جدول 

 مسافرشاخص های عملکردی حمل ونقل 

 عنوان 91 92 93 94 95 متوسط االنهس متوسط رشد ورهد رشد در طی

19-  1/5-  6/51783  46981 47769 49759 56426 57983 

میزان نفر ـ کیلومتر مسافر جابجا شده در 

  جاده های کشور بر حسب استان مبدا 

 واحد: میلیون

   
0/5-  6/1-  0/4-  8/11-  

 
  رشد نسبت به سال قبل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 8-15جدول 

 شاخص های حمل ونقل مسافر در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی

دورهی رشد در ط ساالنه متوسط رشد   شاخص تفکیک 91 92 93 94 95 متوسط 

   
 دولتی ناچیز ناچیز 0 0 0

 جابجا شده  هم میزان مسافرس

 (درصد)

 

 تعاونی 21 22 20 23 22 6/21 2/1 8/4

 خصوصی 78 78 80 77 78 2/78 0 0

   
 دولتی ناچیز ناچیز 0 0 0

 صورت وضعیت  میزان مصرفسهم 

 (درصد)
 تعاونی 17 18 17 19 19 18 8/2 8/11

 خصوصی 83 82 83 81 81 82 -6/0 -4/2

   
 دولتی 924 662 0 0 0

 شده در هر سفر مسافت طیمتوسط 

 کیلومتر((

 

 تعاونی 189 183 150 183 194 8/179 7/0 6

 خصوصی 195 201 200 204 213 6/202 2/2 6

   
 دولتی 560 49 0 0 0

کیلومتر مسافرجابجا -میلیون نفر

  شده

 

 تعاونی 10702 10072 6618 8834 8501 4/8945 -6/5 -6/20

 خصوصی 46720 46305 43141 38935 38480 2/42716 -7/4 -6/17



 

 8-16جدول 

 نقلیه مسافری ای حمل ونقل مسافر برحسب انواع وسیلهشاخص ه

 رشد در طی

 دوره

 متوسط رشد

 ساالنه
 شاخص تفکیک 91 92 93 94 95 متوسط

 اتوبوس 54 54 53 53 55 54 5/0 9/1
 سهم میزان مسافر

 د(درص)جابجا شده 

 

 مینی بوس 31 29 28 29 29 29 -4/1 -6/5

 سواری کرایه 16 17 19 18 18 18 3 5/12

صورت  هم میزان مصرفس اتوبوس 27 28 27 29 30 28 7/2 1/11

 وضعیت

 (درصد(

 

 مینی بوس 24 22 21 21 20 22 -5/4 -7/16

 سواری کرایه 49 50 52 50 50 50 5/0 2

سافر در هر م وسط تعدادمت اتوبوس 24 23 22 21 20 22 -5/4 -7/16

 سفر

 (نفر(

 

 مینی بوس 16 15 15 15 15 15 -6/1 -3/6

 کرایهسواری  4 4 4 4 4 4 0/00 0

طی شده در  وسط مسافتمت اتوبوس 402 413 415 431 442 421 4/2 10

 هر

 (کیلومتر)سفر 

 مینی بوس 91 96 86 86 88 89 -8/0 -3/3

 سواری کرایه 129 124 117 118 118 121 -2/2 -5/8

 اتوبوس 47230 46425 41029 39636 39623 42789 -3/4 -1/16
 کیلومتر مسافر -ون نفرمیلی

 جابجا شده

 

 مینی بوس 4538 5588 4572 4337 3456 4498 -6/6 -24

 سواری کرایه 6215 4413 4158 3796 3900 4496 -11 -2/37

 ماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ صورت وضعیت های صادر شده

 

 



 

 

 

 8-17جدول  

 واحد: تن      از مرزهای جاده ای کشور برحسب نوع کاال میزان واردات کاال توسط کامیون
 رشد در طی

 دوره

 متوسط رشد

 ساالنه
 شرح 91 92 93 94 95 متوسط

 نفتی 56746 38455 39767 38583 46616 4/44033 -8/4 -9/17

 غیر نفتی 1476956 1341417 1395558 1497741 1944413 1531217 1/7 7/31

 جمع 1533702 1379872 1435325 1536324 1991029 4/1575250 7/6 8/29

   
 رشد نسبت به سال قبل  4 7 6/29 7/7

 سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز -ماخذ: دفترفناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

 .تن بوده است20درصد بوده است. همچنین متوسط کاالی وارداتی توسط هر کامیون طی این سالها  97کاالهـای غیرنفتـی درصد و سهم واردات 3سهم واردات کاالهای نفتی توسط کامیون طی این سالها، 
 

 8-18جدول 

 واحد: تن     یزان صادرات کاال توسط کامیون از مرزهای جاده ای کشور برحسب نوع کاال م
 شد در طیر

ورهد  

 متوسط رشد

 ساالنه
 شرح 91 92 93 94 95 متوسط

8/1  4/0  2/1317737  نفتی 1392884 1082033 1190080 1505654 1418035 

9/12-  4/3-  8/5283825  غیر نفتی 5524616 5531701 5438055 5115254 4809503 

10-  6/2-  جمع 6917500 6613734 6628135 6620908 6227538 6601563 

   
6/2-  9/5-  1/0-  2/0  4/4-  رشد نسبت به سال قبل 

 سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز -دفترفناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ماخذ: 

تن 23سالها  درصد بوده است. همچنین متوسط کاالی صادراتی توسط هـر کـامیون طـی ایـن80صادرات کاالهای غیرنفتی  درصـد و سـهم20سهم صادرات کاالهای نفتی توسط کـامیون طـی ایـن سـالها، 

 .بوده است



 

 8-19جدول 

عداد سفر و کاالی ترانزیت ورودی برحسب ملیت کامیونت   

 شد در طیر

ورهد  

 متوسط رشد

 ساالنه
 ملیت وسیله شرح /سال 91 92 93 94 95 متوسط

3/13-  5/3-  2/306316  ایران تعداد سفر 298574 301585 353936 318722 285764 

9/0-  2/0-  4/53539  ترکیه تعداد سفر 52080 56215 55169 52638 51595 

4/35-  4/10-  آذربایجان تعداد سفر 18559 22715 19372 15370 11984 17600 

7/34-  1/10-  4/13975  ترکمنستان تعداد سفر 11717 12127 18786 14590 7657 

7/97-  61-  ازبکستان تعداد سفر 2152 853 6485 150 50 738 

2/93-  9/48-  6/913  آلمان تعداد سفر 2556 978 521 339 174 

9/43-  5/13-  قزاقستان تعداد سفر 221 117 172 146 124 156 

9/31  2/7  6/2011  تاجیکستان تعداد سفر 1560 1924 2432 2084 2058 

8/75-  9/29-  8/628  پاکستان تعداد سفر 782 1275 521 377 189 

7/39-  9/11-  8/2931  قرقیزستان تعداد سفر 3234 4147 3548 1780 1950 

1/84-  9/36-  4/56  بلغارستان تعداد سفر 107 42 80 36 17 

600 7/62  ارمنستان تعداد سفر 4 140 49 39 28 52 

8/57-  4/19-  2/103206  سایر تعداد سفر 131398 131228 105701 92286 55418 

4/25-  1/7-  4/501125  جمع تعداد سفر 522944 533346 560772 498557 390008 

 سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز -ماخذ: دفترفناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

 

 



 

 

 8-20جدول 

 ردد کامیون های حامل کاالی وارداتی و صادراتی از مرزهای جاده ای برحسب ملیت کامیونت

ورهد شد در طیر  
 متوسط رشد

 ساالنه
/سال شرح 91 92 93 94 95 متوسط  

ملیت 

 وسیله

5/4-  1/1-  4/37692  ایرانی تعدادسفرکامیون وارداتی 45052 36860 30843 32660 43047 

1/6-  6/1-  6/694862  773696 593232 577863 705602 823920 ( تن)میزان کاالی وارداتی  غیر ایرانی 

5/90  5/17  4/42247 وارداتیتعدادسفرکامیون  33647 29709 39927 43862 64092   کل 

5/71  4/14  6/880387  1217332 943092 857462 674270 709782 ( تن)میزان کاالی وارداتی  ایرانی 

1/36  8 8/79939  غیر ایرانی تعدادسفرکامیون وارداتی 78699 66569 70770 76522 107139 

8/29  7/6  2/1575250  1991028 1536324 1435325 1379872 1533702 ( تن)وارداتیمیزان کاالی   کل 

7/4  2/1  4/183815  ایرانی تعدادسفرکامیون صادراتی 180972 178066 180694 189839 189506 

5/9  3/2  4106736 4308289 4274969 4095636 3920010 3934776 ( تن)میزان کاالی صادراتی  غیر ایرانی 

5/34-  10-  4/103230 صادراتی تعدادسفرکامیون 122119 110812 105751 97423 80047   کل 

7/35-  4/10-  2/2494827  1919250 2345939 2532499 2693724 2982724 ( تن)میزان کاالی صادراتی  ایرانی 

1/11-  9/2-  8/287045  غیر ایرانی تعدادسفرکامیون صادراتی 303091 288878 286445 287262 269553 

10-  6/2-  2/6601563  6227539 6620908 6628135 6613734 6917500 ( تن)میزان کاالی صادراتی  کل 

 سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز -ماخذ: دفترفناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

 
 

 

 



 

 8-21جدول 

 ردد وسایل نقلیه مسافری حامل مسافر از مرزهای جاده ایت

 () واحد: نفر     ترانزیت، پیاده و متفرقهعبوری از مرزهای جاده ای با وسایل نقلیه، تعداد کل مسافرین 

ورهد شد در طیر  
 متوسط رشد

 ساالنه
 سال 91 92 93 94 95 متوسط

34/8 8/7  6/13210603  جمع 1192665 13491331 12809424 13469217 15090381 

   
2/8  12 2/5  1/5-  5/20  رشد نسبت به سال قبل 

 

 8-22جدول 

(رودی و خروجی)وحامل مسافر از مرزهای جاده ایداد سفر وسایل نقلیه مسافری تع  

ورهد شد در طیر  
 متوسط رشد

 ساالنه
 سال 91 92 93 94 95 متوسط

7/40  9/8  4/72271 داد سفر وسایل نقلیهتع جمع 67015 62344 61001 76730 94267   

   
9/9  9/22  8/25  2/2-  7-  رشد نسبت به سال قبل 

 

 

 

 

 



 

 

 8-23جدول 

 واحد: نفر       سافر وارد و خارج شده از مرزهای جاده ای با وسایل نقلیه مسافری م

 شد در طیر

ورهد  

 متوسط رشد

 ساالنه
 سال 91 92 93 94 95 متوسط

8/9  4/2 سافرم جمع 660581 648199 581480 613167 725203 645726   

   
9/2  3/18  4/5  3/10-  9/1  رشد نسبت به سال قبل 

 (.شامل سفرهای ترانزیتی نمی باشدتوضیح: ) 

 سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز -ماخذ: دفترفناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

 

 

 8-24جدول 

 )ورودی و خروجی)تعداد سفر وسایل نقلیه حامل مسافر ترانزیت شده از مرزهای جاده ای 

 شد در طیر

ورهد  

 متوسط رشد

 ساالنه
 سال 91 92 93 94 95 متوسط

3/78  6/15  2/12919  20401 9023 11777 11953 
تعداد سفر  جمع 11442  

   
4/26  1/126  4/23-  5/1-  5/4  رشد نسبت به سال قبل 

 سیستم کنترل تردد ثبتی از مرز -ماخذ: دفترفناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

 

 

 

 

 



 

 8-25جدول 

 (حد: نفر)وا     ورودی و خروجی ا وسایل نقلیه از مرزهای جاده ایتعداد مسافر ترانزیت شده ب

 شد در طیر

ورهد  

 متوسط رشد

 ساالنه
 سال 91 92 93 94 95 متوسط

1/8  2 2/247108 فراسمتعداد   جمع 270164 261168 216481 195746 291982   

   
8/4  2/49  6/9-  1/17-  3/3- سال رشد نسبت به قبل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 8-26جدول 

 سهم تردد کامیون های ایرانی و غیر ایرانی و متوسط کاالی حمل شده از مرزهای جاده ای

شد در ر

 ورهد طی

متوسط 

 رشد

 ساالنه

 شاخص ملیت 91 92 93 94 95 متوسط

 ایرانی 18 19 19 18 18 18 0/0 0/0

 غیرایرانی 21 23 21 22 19 21 -5/2 -5/9 متوسط کاالی وارداتی توسط هر کامیون )تن(

 کل وسایل 19 21 20 20 19 20 0/0 0/0

 ایرانی 22 22 23 23 23 23 1/1 5/4
متوسط کاالی صادراتی توسط هر کامیون 

 )تن(
 غیرایرانی 24 24 24 24 24 24 0/0 0/0

 کل وسایل 26 23 23 23 23 23 0/0 0/0

 ایرانی 57 55 44 43 40 48 -5/8 -8/29

 کامیونهای وارداتی حامل کاال )درصد(سهم 

 
 غیرایرانی 43 45 56 57 60 52 7/8 5/39

   
 کل وسایل 100 100 100 100 100

 ایرانی 60 62 63 66 70 64 9/3 7/16

 غیرایرانی 40 38 37 34 30 36 -9/6 -25 د(رص)د ادراتی حامل کاالص هم کامیونهایس

  
100 100 100 100 100 

 وسایلکل  100

 ماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ سیستم تردد ثبتی از مرزهای جاده ای

 .توضیح : شامل وسایل نقلیه ترانزیت شده نمی باشد

 

 

 



 

 8-27جدول 

 شاخصهای عملکردی بخش ترانزیت کاال از مرزهای کشور توسط کامیون

شد در ر

 طی

 ورهد

متوسط 

 رشد

 ساالنه

 91 92 93 94 95 متوسط
ملیت 

 کامیون
 شاخص

 ایرانی 8887 9991 11069 8753 6529 9046 -4/7 -5/26

 از کشور کاالی ترانزیت شده یلیون تن.کیلومترم

 
 غیرایرانی 5606 6801 6466 5024 3491 5478 -2/11 -7/37

 جمع 14495 16792 17535 13777 10020 14524 -8/8 -9/30

 ایرانی 19 20 21 21 19 20 0/0 0/0
هر کامیون  رانزیت شده توسطت توسط کاالیم

 (تن)
 غیرایرانی 22 24 24 24 23 23 1/1 5/4

 کل وسایل 21 22 22 22 20 21 -2/1 -8/4

 ایرانی 57 57 63 64 66 61 7/3 8/15
 ترانزیت شده حامل هم کامیونهایس

 (درصد) کاال
 غیرایرانی 43 43 37 36 34 39 -7/5 -9/20

   
 جمع 100 100 100 100 100

 ایرانی 1689 1727 1726 1609 1344 1619 -6/5 -4/20

 غیرایرانی 1163 1219 1250 1267 1201 1220 8/0 3/3 هر سفر شده هر کامیون در وسط کیلومترطیمت

 جمع 1453 1501 1539 1470 1273 1447 -3/3 -4/12

 و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ سیستم تردد ثبتی از مرزهای جاده ایماخذ: دفتر فناوری اطالعات 

 
 

 

 

 



 

 

 8-28جدول 

هم تردد وسایل نقلیه مسافری ایرانی و غیر ایرانی و متوسط مسافر جابه جا شده از مرزهای جاده ایس  

 شد در طیر

 ورهد

متوسط 

 رشد

 ساالنه

 شاخص تفکیک 91 92 93 94 95 متوسط

 سط مسافر واردمتو ایرانی 12 14 11 11 11 8/11 -2/2 -3/8

 وسیله شده توسط هر

 (نفر(

 غیرایرانی 7 7 7 6 5 4/6 -1/8 -6/28

 کل وسایل 9 10 9 8 8 8/8 -9/2 -1/11

 وسط مسافر خارجمت ایرانی 13 15 12 11 11 4/12 -¼ -4/15

 شده توسط هر وسیله

 (نفر(

 غیرایرانی 7 6 6 5 4 6/5 -1/13 -9/42

 کل وسایل 11 11 10 8 8 6/9 -7/7 -3/27

 م وسایل نقلیهسه ایرانی 45 41 52 44 32 8/42 -2/8 -9/28

 وارد شده حامل

 (درصد)مسافر 

 غیرایرانی 55 59 48 56 68 2/57 4/5 6/26

   
 جمع 100 100 100 100 100

 نقلیههم وسایل س ایرانی 54 52 63 51 46 2/53 -9/3 -8/14

 خارج شده حامل

 (درصد)مسافر 

 غیرایرانی 46 48 37 49 54 8/46 1/4 4/17

   
 جمع 100 100 100 100 100

 .شامل وسایل نقلیه ترانزیت شده نمی باشد:1توضیح

 .وسایل نقلیه شامل اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری کرایه می باشد: 2 توضیح

 یسازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ سیستم تردد ثبتی از مرزهای جاده ادفتر فناوری اطالعات و ارتباطات ماخذ:

 

 

 



 

 

 8-29جدول 

 رکیب ناوگان بارت

واحد:       1395تعداد وسایل نقلیه عمومی باری برحسب نحوه مالکیت وسیله تا پایان سال 

 دستگاه

 جمع

 مالکیت وسیله بارگیر ثابت بارگیر غیرثابت

 تعداد درصد

 ملکی شرکت/موسسه 8349 7644 15993 4/4

 ملکی راننده 181941 112094 294035 7/81

 ملکی شراکتی 11530 10775 22305 2/6

 ملکی شخص دیگر 15845 11523 27368 6/7

 جمع 217665 142036 359701 100



 

 

 
 درصد 5/60 5/39 100

  دماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات ـ سیستم کارت هوشمن

 

 8-7نمودار 

 
 

 

 8-8نمودار 

/ ملکی شرکتی

موسئسه

4%

ملکی شراکتی

6%
ملکی شخص دیگر

8%

ملکی راننده

82%

95سهم وسایل باری عمومی بر حسب نحوه مالکیت تا پایان سال 



 

 
 8-30جدول 

           یلاوسنوع بارگیر و عمر وسایل نقلیه عمومی باری برحسب  عدادت

 متوسط 95 94 93 92 91 نوع بارگیر شرح
متوسط رشد 

 ساالنه

رشد در طی 

 دوره

 تعداد دستگاه

 -2/10 -7/2 240186 217665 215107 271028 254625 242506 ثابت

 4/4 1/1 141764 142036 138310 1518410 140646 135990 غیرثابت

 -5 -3/1 381951 359701 353417 422868 395271 378496 کل

   -8/0 8/1 -4/16 7 4/4  رشد نسبت به سال قبل

متوسط عمر 

 )سال(

 9/2 7/0 2/18 18 6/17 8/18 9/18 5/17 ثابت

 6/7 9/1 14 1/14 7/13 5/14 7/14 1/13 غیرثابت

/ ملکی شرکتی

موسئسه

4%

ملکی شراکتی

2%

ملکی شخص دیگر

7%

ملکی راننده

87%

95سهم وسایل مسافری عمومی بر حسب نحوه مالکیت تا پایان سال 



 

 

 1/3 8/0 6/16 4/16 1/16 3/17 4/17 9/15 کل

   9/0 9/1 -9/6 -6/0 4/9  رشد نسبت به سال قبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-31جدول

 واحد: دستگاه      وسایل نقلیه عمومی باری برحسب نحوه مالکیت وسیله تعداد

 شد در طیر

 ورهد

 متوسط رشد

 ساالنه
 نوع مالکیت/سال 91 92 93 94 95 متوسط

7/34  7/7  2/14316  ملکی شرکت/موسسه 11876 13319 15506 14887 15993 

2/6-  6/1-  ملکی راننده 313473 326677 349411 290454 294035 314810 

2/5  3/1  8/22369  ملکی شراکتی 21210 22632 24469 21233 22305 



 

3/14-  8/3-  6/30454  ملکی شخص دیگر 31937 32643 33482 26843 27368 

5-  3/1-  6/381950  مجموع 378496 395271 422868 353417 359701 

  
8/0-  8/1  4/16-  7 4/4  رشد نسبت به سال قبل  

 ماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ سیستم کارت هوشمند ناوگان

 بودند، در سیستم کارت هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف شدندکلیه ناوگانهایی که فاقد کارت معاینه فنی معتبر 94 توضیح: درسال

 

 

 8-32جدول 

 واحد: دستگاه         تعداد وسایل نقلیه عمومی باری برحسب عمر وسیله 

 شد در طیر

 ورهد

متوسط 

 ساالنه رشد
 عمر/سال 91 92 93 94 95 متوسط

1/9  2/2  6/3771  تا یک سال 6948 92 738 4050 7580 

3/40-  1/12- 1تا 5سال 125067 92886 88294 91298 74710 94451   

5/25  8/5  2/100880 6تا 10سال 77028 115457 120583 94670 96663   

2/308  1/42  6/34508 11تا 15سال 13728 23047 42430 37295 56043   

7/25-  1/7-  2/13389  12112 11925 14547 12069 
16تا 20سال 16293  

4/1  1 4/20678  17025 19486 26581 23942 
21تا 25سال 16358  

6/68-  1/25-  2/20695  12167 14100 15296 23200 
26تا 30سال 38713  



 

 

3 7/0  2/31113  28544 26954 39498 32856 
31تا 35سال 27714  

1/48-  1/15-  8/38296 36تا 40سال 43272 52147 47531 26083 22451   

6/167  9/27  8/17707  25595 21746 18628 13005 
41تا 45سال 9565  

4/162  3/27  8/4538  5259 4325 6496 4610 
46تا 50سال 2004  

1/14-  7/3-  8/1809  1552 1485 2246 1960 
باالی 50سال 1806  

5-  3/1-  6/381950  359701 353417 422868 395271 
 کل کشور 378496

   
8/0-  8/1  4/16-  0/7  4/4  رشد نسبت به سال قبل 

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ سیستم کارت هوشمند ناوگانماخذ: 

 .که فاقد کارت معاینه فنی معتبر بودند، در سیستم کارت هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف شدند کلیه ناوگانهایی 94ل توضیح: درسا

 8-33جدول 

 ترکیب ناوگان مسافری

 اد وسایل نقلیه عمومی مسافری برحسب نوع و عمر وسیلهتعد

 شد در طیر

 ورهد

 متوسط رشد

 ساالنه
 شرح نوع بارگیر 91 92 93 94 95 متوسط

5/16-  4/4-  2/18229  اتوبوس 19189 19817 20550 15562 16028 

-9/19 تعداد دستگاه  4/5-  2/33182  مینی بوس 34590 36154 39105 28355 27707 

6/12  سواری کرایه 34983 35927 38175 38533 39397 37403 3 



 

3/6-  6/1-  4/88814  کل 88762 91898 97830 82450 83132 

   
2/1-  8/0  7/15-  5/6  5/3  رشد نسبت به سال قبل 

5/10-  7/2-  58/10  20/10  13/10  71/12  98/12  40/11  اتوبوس 

-7/4 متوسط عمر )سال(  2/1-  98/23  15/23  86/22  55/24  60/25  30/24  مینی بوس 

9/40  9/8  45/8  58/9  92/8  21/8  50/8  80/6  سواری کرایه 

 ماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ سیستم کارت هوشمند ناوگان

 هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف شدندکلیه ناوگانهایی که فاقد کارت معاینه فنی معتبر بودند، در سیستم کارت 94 توضیح: درسال

 

 8-34جدول 

 واحد: دستگاه      تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافری برحسب نحوه مالکیت وسیله 

 شد در طیر

 ورهد

 متوسط رشد

 ساالنه
ع مالکیت /سالنو 91 92 93 94 95 متوسط  

6/78  6/15  4/2783 شرکت/موسسهملکی  1850 2476 3066 3221 3304   

7/11-  1/3-  4/79201  ملکی راننده 81591 83753 86816 71819 72028 



 

 

11-  9/2-  4/1782  ملکی شراکتی 1788 1877 2006 1649 1592 

7/75  1/15  2/5047  ملکی شخص دیگر 3533 3792 5942 5761 6208 

3/6-  6/1-  4/88818  مجموع 88762 91898 97830 82450 83132 

   
2/1-  8/0  7/15-  5/6  5/3  رشد نسبت به سال قبل 

 ماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ سیستم کارت هوشمند ناوگان

 دشدنکلیه ناوگانهایی که فاقد کارت معاینه فنی معتبر بودند، در سیستم کارت هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف 94 توضیح: درسال

 

 8-35جدول 

 احد: دستگاهو   1395عداد وسایل نقلیه عمومی مسافری برحسب کشور سازنده وسیله تا پایان سال ت

 جمع

 کشور سازنده اتوبوس مینی بوس سواری کرایه
 تعداد درصد

 ایران 14696 24206 37414 76316 8/91

 آلمان 483 1837 114 2434 9/2

 چین 249 472 224 945 1/1

 ژاپن 2 73 657 732 9/0

 سوئد 29 427 141 597 7/0

 کره جنوبی 448 36 3 487 6/0



 

 فرانسه 3 6 422 431 5/0

 آذربایجان 63 144 193 400 5/0

 ایتالیا 8 258 9 275 3/0

 ترکیه 19 76 150 245 3/0

 ایرلند 3 123 22 148 2/0

 ایاالت متحده آمریکا 13 43 45 101 1/0

 سایر 12 6 3 21 0/0

 جمع 16028 27707 39397 83132 100

  ماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات ـ سیستم کارت هوشمند

 آمار ناوگان، صرفاً مربوط به ناوگان های دارای پالك ایران است1: توضیح

 

 8-9نمودار 

 

 (1395سال ) در سطح کشور تا پایان سال  15باالی  تعداد ناوگان مسافری فعال فرسوده
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 8-36جدول 

 واحد: دستگاه       تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافری برحسب عمر وسیله
 شد در طیر

 ورهد

 متوسط رشد

 ساالنه
/سال عمر 91 92 93 94 95 متوسط  
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8/91  7/14  2/905  تا یک سال 985 633 14 1005 1889 

62-  5/21-  8/14829 1تا 5سال 26395 12975 11846 12896 10037   

6/54  5/11  2/29011 6تا 10سال 19671 32422 32113 30448 30402   

7/186  1/30  2/11370 11تا 15سال 5515 7945 14596 12984 15811   

8/46-  6/14-  8/5350 16تا 20سال 8495 5572 4676 3488 4523   

6/21  0/5  8/7908 21تا 25سال 5825 9098 10063 7483 7084   

8/74-  1/29-  4/6525 26تا 30سال 10962 8668 6307 3923 2767   

6/21  5 2/6835 31تا 35سال 5475 6505 9378 6158 6660   

33-  5/9-  2/4486 36تا 40سال 4392 5972 5947 3178 2942   

5/14-  8/3-  2/1482 41تا 45سال 1016 2079 2630 817 869   

13600 1/242  2/88 46تا 50سال 1 12 235 56 137   

3/63-  2/22-  2/21 باالی 50سال 30 26 25 14 11   

3/6-  6/1-  4/88814  کل کشور 88762 91898 97830 82750 83132 

   
2/1-  8/0  7/15-  5/6  

5/3  
 رشد نسبت به سال قبل

 ماخذ: دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ـ سیستم کارت هوشمند ناوگان

 دفاقد کارت معاینه فنی معتبر بودند، در سیستم کارت هوشمند، غیرفعال شده و از آمار ناوگان حذف شدنکلیه ناوگانهایی که 94 توضیح: درسال

 

 8-37جدول 

 1395تا  1391از سال تعداد ناوگان باری و مسافری بخش جاده ای 
 متوسط 95 94 93 92 91 نوع وسیله نقلیه / سال 

 381951 359701 353417 422868 395271 378496 باری



 

 

 مسافری

 18229 16028 15562 20550 19817 19189 اتوبوس

 33182 27707 28355 39105 36154 34590 مینی بوس

 37403 39397 38533 38175 35927 34983 سواری

  442833 435867 520698 487169 467258 جمع کل

 

 8-10نمودار 

 
 8-38جدول 

 1395تا  1391از سال متوسط عمر ناوگان باری و مسافری بخش جاده ای 
 متوسط 95 94 93 92 91 نوع وسیله نقلیه / سال 

 6/16 4/16 1/16 3/17 4/17 9/15 باری
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1395تا 1391تعداد ناوگان باری و مسافری بخش جاده ای از سال 

کامیون اتوبوس مینی بوس سواری



 

 مسافری

 5/11 2/10 13/10 71/12 98/12 4/11 اتوبوس

 1/24 15/23 86/22 55/24 6/25 3/24 مینی بوس

 4/8 58/9 92/8 21/8 5/8 8/6 سواری
 

 8-11نمودار 
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1395تا 1391متوسط عمر ناوگان باری و مسافری بخش جاده ای از سال 

کامیون اتوبوس مینی بوس سواری



 

 

 

 9فصل 

 ایحمل و نقل غیرجاده
 خالصه آمار

 94/10 )میلیون بشکه معادل نفت خام( 1395بخش هوایی، سال میزان انرژی مصرفی در  :9-1جدول 

 20 (فرودگاه) 1387سال تعداد فرودگاههای داخلی در  :9-2جدول 

 288 )فروند( 1395تعداد ناوگان ثبت شده در حمل و نقل هوایی سال  
 46096 )صندلی( 1395تعداد صندلی ثبت شده در حمل و نقل هوایی سال  
 9/22 (نفر)میلیون  1395ال س تعداد کل مسافر جابجا شده در حمل و نقل هوایی در :9-3جدول 

 1/97 )تن( 1395سال تناژ بار جابجا شده در حمل و نقل هوایی در  

 273327 )میلیون نفر( 1395تعداد کل پروازهای انجام  شده در حمل و نقل هوایی در سال  
 17 )بندر( 1395تعداد بنادر شمالی و جنوبی در بخش حمل و نقل دریایی در سال  :9-7جدول 

 18870 خروجی()هزار نفر(–)ورودی در بخش حمل و نقل دریایی تعداد مسافر جابجا شده  :9-8دول ج

 20256 ()هزارتن در بخش حمل و نقل دریاییمیزان تخلیه نفتی 

 25931 ()هزارتن در بخش حمل و نقل دریایینفتی  بارگیریمیزان 

 72402 (تن)هزار  در بخش حمل و نقل دریایی میزان صادرات کاالهای غیرنفتی و نفتی :9-9جدول   

 36430 (تن)هزار  در بخش حمل و نقل دریایی غیرنفتی و نفتیمیزان واردات کاالهای  
 6281 (تن)هزار  در بخش حمل و نقل دریایی میزان ترانزیت کاالهای غیرنفتی و نفتی 

 86 1395در سال کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران تعداد کشتی های شرکت  :9-13جدول

 23 1395در سال دریای خزر کشتیرانی شرکت تعداد کشتی های  

 20 1395در سال  والفجرکشتیرانی تعداد کشتی های شرکت  

 1502 1395سال )دستگاه(در  در سرویس و ذخیرهمسافری های تعداد واگنمیانگین  :9-16جدول

 24081 1395سال )دستگاه( در  در سرویس و ذخیره باری هاینگتعداد وامیانگین  
 459 1395سال )دستگاه(در  سرویس و ذخیرهدر  اصلیهای لکوموتیوتعداد میانگین  
 91 1395سال )دستگاه( در  در سرویس و ذخیره مانوریهای لکوموتیوتعداد میانگین  

 9/23 1395در سال  کشور حمل و نقل ریلیبخش در در گردش تعداد واگن باری  :9-17جدول

 50/22 1395در سال  کشور حمل و نقل ریلیبخش در در سرویس تعداد واگن باری  

 23 1395درسال  حمل و نقل ریلی در سطح فعالیت مسافری ریلی تعداد مسافر )میلیون نفر( آمار :9-18جدول

 13 1395درسال  در سطح فعالیت مسافری ریلیکیلومتر( حمل و نقل ریلی  -کیلومتر)میلیارد نفر-آمار نفر 

 2/40 1395درسال  فعالیت باری ریلیدر سطح آمار تناژ حمل شده)میلیون تن( حمل و نقل ریلی  

درسال  در سطح فعالیت باری ریلیکیلومتر( حمل و نقل ریلی -کیلومتر)میلیارد تن-تن میانگینآمار 
1395 

2/27 



 

 432 )میلیون لیتر نفت گاز(1395در سال  مصرف سوخت در حمل و نقل ریلیمیزان  :9-21جدول 

 563 1395در هر سفر)کیلومتر( در سال میانگین مسافت طی شده لکوموتیو مسافری  
 676 1395در هر سفر)کیلومتر( در سال  باریمیانگین مسافت طی شده لکوموتیو  

 :9-23جدول
بشکه )میلیون  1395تا  1385مصرف سوخت در بخش حمل و نقل لوله ای از سال  مجموع معادل

 (معادل نفتخام
112/3 

  



 

 مقدمه

باشد ای کشور که شامل حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی و خط لوله میحمل و نقل غیرجاده آمار و اطالعات در این فصل

 . خواهد گرفتمورد بررسی قرار 

 1395دستگاه لکوموتیو در سال  739دستگاه به  452تعداد لکوموتیو از  1385در سال در بخش حمل و نقل ریلی 

میلیون لیتر نفتگاز  432میلیون لیتر نفتگاز به  304از  1385سال افزایش یافته است. مصرف سوخت نیز در این بخش در 

حمل و نقل ریلی  در بخشبار حمل شده  شده و  جابجاتعداد مسافر  1395افزایش داشته است. در سال  1395در سال 

 میلیون تن بوده است. 3/40میلیون نفر و  23کشور به ترتیب 

رسیده و در  1395هواپیما در سال  288به  1385هواپیما در سال  120از  در بخش حمل و نقل هوایی تعداد کل ناوگان،

 1/97میلیون نفر و  9/32 به 1385تن در سال  155میلیون نفر و  18شده از  جابجابار  تناژ طی همین مدت تعداد مسافر و 

میلیون بشکه معادل  46/7از  1385مصرف سوخت نیز در این بخش در سال افزایش یافته است.  1387هزار تن در سال 

 افزایش داشته است. 1395میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  94/10نفت خام به 

 1395کشتی در سال  84به  1390کشتی در سال  136های کشتیرانی از های شرکتدر حمل و نقل دریایی تعداد کشتی

هزار تن  145479به  1385هزار تن در سال  110150رسیده است. همچنین وزن کاالی جابجا شده حمل و نقل دریایی از 

هزار  18870به  1385هزار نفر در سال  3708میزان مسافر جابجا شده در این بخش نیز از  افزایش یافته، 1395در سال 

 31084به ترتیب از  1385میزان صادرات و واردات کاالهای غیرنفتی و نفتی در سال افزایش یافته است.  1395نفر در سال 

 افزایش رسیده است. 1395هزار تن در سال  36430و  72402هزار تن به  49070و 

های الزم به منظور شهری یا مترو مورد توجه قرارگرفته و زیر ساختهای اخیر در کشور، حمل و نقل ریلی دروندر سال

باشد. در حال توسعه و تکمیل می ،مؤثر است توسعه این شیوه حمل و نقل که در حل مشکالت ترافیکی شهرهای بزرگ بسیار

افزایش و طول مسیر در همین  1395میلیون نفر در سال  721به  346از  1385تعداد سفر انجام شده در این بخش در سال 

 کیلومتر رسیده است. 180به  6/88مدت از 

 1395حمل و نقل لوله ای به تفکیک فرآورده نفت گاز، نفت سفید و گاز طبیعی به ترتیب در سال  مصرف سوخت در بخش

میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که آمار مربوطه در این بخش اشاره شده است.  71/2و  36/0 -042/0



 

 9-1جدول 

  1395تا  1385كشور از سال  هوايي میزان مصرف انرژی بخش حمل و نقل
 

 )میلیون بشکه معادل نفت خام( 

 سال
سوخت جت 

 سبک

سوخت جت 
 سنگین

 جمع سوخت هواپیما

1385 56/0 9/6 010/0 46/7 

1386 53/0 05/7 006/0 57/7 

1387 59/0 05/7 005/0 65/7 

1388 53/0 27/8 005/0 8/8 

1389 5/0 55/8 01/0 06/9 

1390 41/0 05/8 005/0 46/8 

1391 38/0 01/8 002/0 40/8 

1392 21/0 35/8 001/0 66/8 

1393 38/0 9 003/0 39/9 

1394 29/0 38/9 003/0 67/9 

1395 32/0 61/10 005/0 94/10 

 [ترازنامه هیدورکربوری] :منبع 

 

 



 

 9-1 نمودار
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میزان مصرف انرژی بخش حمل و نقل  هوايي كشور از سال

1395تا 1385



 

 9-2جدول 

تا  1385از سال حمل و نقل هوايي كشور  اطالعات پايه ای امکانات و زيرساخت
1395  

 

 سال

تعداد 
فرودگاههای 

  داخلي
 (دوگاهوفر)

تعداد فرودگاههای 
 بین المللي

 (فرودوگاه)

تعداد فرودگاههای 
 دارای مرز هوايي

 (فرودوگاه)

تعداد 
ناوگان ثبت 

  شده
 (فروند)

تعداد 
صندلي ثبت 

  شده
 (صندلي)

1385 25 8 20 120 20573 

1386 26 8 20 141 23133 

1387 25 8 21 176 31477 

1388 25 8 21 201 33595 

1389 23 8 23 197 32381 

1390 23 8 23 206 34185 

1391 23 8 23 223 36571 

1392 22 8 24 254 40666 

1393 20 9 25 248 40999 

1394 20 9 25 268 44889 

1395 20 9 25 288 46096 

 1395سالنامه آماری هوایی  -فرودگاهها و ناوبری هوایی ایرانماخذ: سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسالمی ایران و شرکت 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 9-2نمودار 
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1395تا 1385كشور از سال تعداد فرودگاههای

تعداد فرودگاههای داخلي تعداد فرودگاههای بین المللي   تعداد فرودگاههای دارای مرز هوايي 



 

 

 

 

 9-3جدول 

  1395تا  1385جابجايي بار، مسافر و پست شركتهای هواپیمايي از سال 
 

 سال

تعداد كل مسافر 

 جابجا شده 
 )میلیون نفر(

تناژ بار جابجا 

 شده 
 )تن(

میزان كل پست 

 جابجا شده 
 )تن(

تعداد كل پروازهای 

 انجام شده

1385 18 155 12 164594 

1386 5/19 147 14 167896 

1387 1/20 108 16 166837 

1388 8/21 120 16 189944 

1389 24 143 5/17 204707 

1390 3/25 142 9/15 206754 

1391 9/24 8/80 4/5 209230 

1392 7/25 9/62 6/4 214957 

1393 2/28 6/72 9/3 229233 

1394 9/28 4/86 3/3 244774 

1395 9/32 1/97 9/3 273327 

 سالنامه آماری هوایی  -ماخذ: سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسالمی ایران و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

 

 



 

 

 

 9-4جدول 

  1395تا  1385عملکرد شركتهای هواپیمايي ايراني در پروازهای داخلي  از سال 
 

 سال

تعداد مسافر جابجا 

 شده 
 (خروجي-ورودی)

 )میلیون نفر(

تناژ بار جابجا 

 شده
 (خروجي-ورودی)

 تن(هزار)

میزان كل پست 

 جابجا شده 
 (خروجي-ورودی)

 ن(هزارت)

تعداد كل پروازهای 

 انجام شده

1385 42/12 17/32 76/4 77/113 

1386 41/12 68/31 5/50 42/112 

1387 61/12 24/28 73/5 27/115 

1388 44/14 69/37 21/5 21/136 

1389 10/16 16/47 79/5 85/147 

1390 48/16 41/56 84/3 12/149 

1391 65/16 58/13 005/3 07/150 

1392 62/16 16/11 676/2 25/152 

1393 46/17 09/10 291/2 30/154 

1394 25/18 69/9 601/1 41/163 

1395 02/22 52/12 781/1 73/191 

 سالنامه آماری هوایی  -ماخذ: سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسالمی ایران و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

 

  



 

 9-5جدول 

  1395تا  1385عملکرد شركتهای هواپیمايي ايراني در پروازهای بین المللي  از سال 
 

 سال

تعداد مسافر جابجا 

 شده 
 (خروجي-ورودی)

 )میلیون نفر(

تناژ بار جابجا 

 شده
 (خروجي-ورودی)

 تن(هزار)

میزان كل پست 

 جابجا شده 
 (خروجي-ورودی)

 ن(هزارت)

تعداد كل پروازهای 

 انجام شده

1385 86/3 12/66 06/5 95/37 

1386 87/4 89/65 62/6 15/40 

1387 65/4 28/49 14/8 93/34 

1388 56/4 81/51 81/8 79/34 

1389 80/4 76/59 61/9 99/36 

1390 10/5 63/51 22/10 32/36 

1391 008/5 86/28 595/0 05/37 

1392 07/6 53/26 663/0 60/41 

1393 71/6 23/32 660/0 88/46 

1394 33/6 55/38 641/0 93/45 

1395 98/5 56/45 809/0 79/42 

 سالنامه آماری هوایی  -هوایی ایرانماخذ: سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسالمی ایران و شرکت فرودگاهها و ناوبری 

 

 

 

 



 

  9-6جدول  

  1395تا  1385عملکرد شركتهای هواپیمايي خارجي در پروازهای بین المللي  از سال 
 

 سال

تعداد مسافر جابجا 

 شده 
 (خروجي-ورودی)

 )میلیون نفر(

تناژ بار جابجا 

 شده
 (خروجي-ورودی)

 تن(هزار)

میزان كل پست 

 جابجا شده 
 (خروجي-ورودی)

 ن(هزارت)

تعداد كل پروازهای 

 انجام شده

1385 83/1 65/56 91/1 92/12 

1386 24/2 28/49 86/1 33/15 

1387 58/2 76/30 94/1 66/16 

1388 86/2 73/30 16/2 94/18 

1389 10/3 27/36 13/2 87/19 

1390 68/3 40/34 80/1 35/21 

1391 21/3 38/38 21/1 71/21 

1392 09/3 25/25 949/0 11/21 

1393 98/3 28/30 079/1 05/28 

1394 30/4 12/38 32/1 44/35 

1395 91/4 99/38 38/1 81/38 

 سالنامه آماری هوایی  -ماخذ: سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسالمی ایران و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

 

 

 

 



 

 9-3 نمودار
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در پروازهای  ( خروجي-ورودی)تعداد مسافر جابجا شده 

1395تا 1385داخلي و بین المللي طي سالهای 

للي  تعداد مسافر جابجا شده شركتهای هواپیمايي خارجي در پروازهای بین الم

للي  تعداد مسافر جابجا شده شركتهای هواپیمايي ايراني در پروازهای بین الم

تعداد مسافر جابجا شده شركتهای هواپیمايي ايراني در پروازهای داخلي

 میلیون نفر



 

 9-4 نمودار
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تناژ بار جابجا شده در پروازهای داخلي و بین المللي  

1385-1395طي سالهای 

تناژ بار جابجا شده در پروازهای بین المللي هواپیماهای خارجي

تناژ بار جابجا شده در پروازهای بین المللي هواپیماهای ايراني

تناژ بار جابجا شده در پروازهای داخلي هواپیماهای ايراني

 هزار تن



 

 9-7جدول 

 ات و زيرساخت حمل و نقل دريايي كشوراطالعات پايه ای امکان
  1395تا  1385از سال  

 

 
 سال

تعداد كل بنادر 
 شمالي
 )بندر( 

تعداد كل بنادر 
 جنوبي
 )بندر( 

ظرفیت اسمي بنادر 
 كشور

 (میلیون تن)

ظرفیت مسافری 
 بنادر كشور

 (میلیون تن)

1385 4 10 123 2/5 

1386 4 10 137 6 

1387 4 10 142 7/7 

1388 4 10 150 5/9 

1389 4 10 163 5/10 

1390 4 10 172 13 

1391 4 10 180 14 

1392 4 10 190 16 

1393 6 11 200 5/17 

1394 6 11 209 2/18 

1395 6 11 217 20 

  حمل و نقل دریاییسالنامه آماری  -جمهوری اسالمی ایران بنادر و دریانوردی ماخذ: سازمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9-5 نمودار
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حمل و نقل دريايي تعداد كل بنادر شمالي و جنوبي در بخش 

1395تا 1385از سال كشور

تعداد كل بنادر شمالي تعداد كل بنادر جنوبي

 بندر



 

  9-8جدول  
  1395تا  1385از سال در بخش حمل و نقل دريايي عملکرد جابجايي بار و مسافر 

 

 سال

تعداد مسافر جابجا شده 

 خروجي(–)ورودی 

 )هزار نفر(

میزان جابجايي 

 كانتینری 

 (TEU)هزار 

 میزان تخلیه نفتي

 )هزارتن(

 میزان بارگیری نفتي

 )هزارتن(

میزان كل تخلیه و بارگیری كاالی نفتي 

 و غیرنفتي در بنادر 

 )هزار تن(

1385 3708 1664 31393 15162 110150 

1386 3902 1963 28467 11818 106993 

1387 5403 2199 27722 13080 110112 

1388 6349 2707 30053 14711 130904 

1389 8826 2994 24331 18676 140115 

1390 10206 3165 20902 21712 135154 

1391 11410 2593 21515 17317 138626 

1392 15593 2260 23638 20332 138937 

1393 17111 2454 22338 21668 146653 

1394 18267 2100 20760 25251 131964 

1395 18870 2664 20256 25931 145479 

  حمل و نقل دریاییسالنامه آماری  -جمهوری اسالمی ایران بنادر و دریانوردی ماخذ: سازمان 

  

 
 



 

 9-9دول ج
  1395تا  1385از سال  حمل و نقل دريايي كشوردر بخش  عملکرد واردات و صادرات و ترانزيت در بنادر

 

 سال
 غیرنفتي و نفتيمیزان صادرات كاالهای 

 (تن)هزار 

 میزان واردات كاالهای غیرنفتي و نفتي

 (تن)هزار 

 میزان ترانزيت كاالهای غیرنفتي و نفتي

 (تن)هزار 

1385 31084 49070 7801 

1386 30909 48622 6530 

1387 30083 51820 5350 

1388 35976 53398 6958 

1389 45803 50429 3910 

1390 46061 43910 4166 

1391 44244 45570 5570 

1392 53021 36801 7689 

1393 52483 42842 10770 

1394 53538 35987 9092 

1395 72402 36430 6381 

  حمل و نقل دریاییسالنامه آماری  -جمهوری اسالمی ایران بنادر و دریانوردی ماخذ: سازمان 



 

  9-10جدول  

  1395تا  1385سال از حمل و نقل دريايي كشور در بخش آمار تناژ بارگیری و تخلیه شده در بنادر  
 

 سال
 تخلیه بنادر)هزارتن(

 
كاالی جابجا شده حمل و نقل دريايي  بارگیری بنادر)هزارتن(

 نفتي غیرنفتي )هزارتن(
 

 نفتي غیرنفتي

1385 41929 31393 
 

21666 15162 110150 

1386 43322 28467 
 

23386 11818 106993 

1387 46664 27722 
 

22646 13080 110112 

1388 52433 30053 
 

33707 14711 130904 

1389 53623 24331 
 

43485 18676 140115 

1390 49383 20902 
 

43157 21712 135154 

1391 51871 21515 
 

47923 17317 138626 

1392 43039 23638 
 

51928 20332 138937 

1393 52669 22338 
 

49978 21668 146653 

1394 41674 20760 
 

44279 25251 131964 

1395 42333 20256 
 

56952 25931 145479 

  حمل و نقل دریاییسالنامه آماری  -جمهوری اسالمی ایران بنادر و دریانوردی ماخذ: سازمان 

  



 

 

 9-6نمودار 

 1395تا  1385آمار تناژ تخلیه شده در بنادر كشور از سال 
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غیرنفتي نفتي

 )هزارتن(



 

 9-7نمودار 

 1395تا  1385آمار تناژ  بارگیری شده در بنادر كشور از سال 
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غیرنفتي نفتي



 

  9-11جدول  

 1395تا  1385از سال  حمل و نقل دريايي كشوردر بخش آمار ناوگان دريايي كشور 
 

 های كشتیرانيشركت هایتعداد كشتي

 باری -مسافربری مسافربری كانتینربر چندمنظوره برروغن حمل كاالهای عمومي بر خشکفله سال

1385 50 18 3 15 18 6 5 

1386 51 8 4 24 17 5 4 

1387 61 7 4 25 29 9 2 

1388 63 2 3 29 28 9 2 

1389 63 0 3 31 30 9 2 

1390 59 2 3 31 30 9 2 

1391 54 2 3 34 31 8 2 

1392 42 2 2 37 29 8 4 

1393 39 3 6 39 31 8 2 

1394 37 5 9 38 31 8 2 

1395 36 0 7 0 28 4 9 

  حمل و نقل دریاییسالنامه آماری  -جمهوری اسالمی ایران بنادر و دریانوردی ماخذ: سازمان 



 

  9-12جدول  

 1395تا  1385عملکرد باری و مسافری شركت كشتیراني جمهوری اسالمي ايران از سال 
 

 كشتیراني جمهوری اسالمي ايران 

  )هزارتن(

 كشتیراني جمهوری اسالمي ايران و هند

 )هزارتن(

كشتیراني 

 8والفجر

كشتیراني 

 دريای خزر

 سال
بارگیری از بنادر 

 خارجي

تخلیه در بنادر 

 داخلي

 صادرات

)بارگیری از بنادر 

 داخلي(

تخلیه در بنادر 

  خارجي

بارگیری از بنادر 

 خارجي

تخلیه در بنادر 

 داخلي

 صادرات

)بارگیری از 

 بنادر داخلي(

تخلیه در بنادر 

 خارجي

 بار 

 )تن(

 مسافر 

 )نفر(

 بار 

 )تن(

 مسافر 

 )نفر(

1385 18246 11055 3929 11120 
 

2501 3 136 2602 
2250

8 
1993 3179

0 
0 

1386 18604 9996 4102 12841 
 

3029 36 274 3011 
1368

3 
1768 4529

0 
0 

1387 18833 10655 4066 12045 
 

4207 0 60 4534 
2250

8 
1993 5054 0 

1388 22026 7968 4393 18834 
 

3700 0 596 4079 
8499

1 
1686 6632

6 
0 

1389 20001 7481 6076 30934 
 

3981 52 410 3323 
8211

4 
1686 7394

2 
0 

1390 15325 6392 4866 13800 
 

1449 113 718 2054 
8211

4 
1868 7394

2 
0 

1391 11139 4390 3609 10359 
 

1324 114 340 806 
8204

4 
1843 8226

7 
0 

1392 11942 7712 6680 10909 
 

182 65 689 409 
8204

4 
1843 9053

2 
0 

1393 15782 9438 7064 13903 
 

0 0 409 0 
8204

4 
1843 9610

4 
0 

1394 13275 5777 9758 17421 
 

0 0 0 0 
8204

4 
1843 9332

9 
0 



 

1395 12730 9348 9378 12905 
 

0 0 0 0 
7168

6 
1713 9465

8 
0 

  حمل و نقل دریاییسالنامه آماری  -جمهوری اسالمی ایران بنادر و دریانوردی ماخذ: سازمان 

 

  9-13 جدول  

  1395تا  1385از سال كشتیراني جمهوری اسالمي ايران و شركتهای وابسته تعداد كشتي های شركت   
 )فروند(

 كشتیراني ايران و هند كشتیراني جمهوری اسالمي ايران خزر كشتیراني دريای 8كشتیراني والفجر سال

1385 16 7 85 7 

1386 12 9 84 8 

1387 21 10 98 8 

1388 20 14 95 7 

1389 19 16 95 7 

1390 19 16 93 7 

1391 19 19 89 7 

1392 19 22 77 6 

1393 19 24 82 3 

1394 19 23 84 4 

1395 20 23 86 0 

 حمل و نقل دریاییسالنامه آماری  -جمهوری اسالمی ایران بنادر و دریانوردی ماخذ: سازمان 



 

 9-8نمودار 
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تعداد كشتي های شركت كشتیراني جمهوری اسالمي ايران و شركتهای وابسته 

1395-1385طي سالهای 

8كشتیراني والفجر كشتیراني دريای خزر

كشتیراني جمهوری اسالمي ايران كشتیراني ايران و هند



 

 9-14جدول 

  1395 تا1385، سال حمل و نقل دريايي كشور در بخش  تعداد كشتیهای وارده )باالی هزار تن( به تفکیک بنادر 

 )فروند(

 جمع كل بنادر جنوب بنادر شمال سال

1385 3280 3984 8285 

1386 3351 4390 9169 

1387 3116 4588 9053 

1388 3981 4983 10234 

1389 3371 5668 10090 

1390 2779 5889 9172 

1391 2422 5702 8808 

1392 1762 5854 8512 

1393 19260 6253 9196 

1394 1946 6719 9028 

1395 1847 6393 9020 

  حمل و نقل دریاییسالنامه آماری  -جمهوری اسالمی ایران بنادر و دریانوردی ماخذ: سازمان 

 9-15جدول 

 1395تا  1385از سال  كشور در حمل و نقل ريلياصلي  لکوموتیو میانگین تعداد
 



 

 سال
  )دستگاه( تعداد لکوموتیوهای در سرويسمیانگین 

 در سرويس تعداد كل

1385 452 272 

1386 467 274 

1387 473 279 

1388 486 302 

1389 507 313 

1390 558 323 

1391 591 337 

1392 626 351 

1393 671 389 

1394 713 429 

1395 739 459 

 سالنامه آماری کشور  – سالنامه آماری ریلیماخذ: 

 

 

 9-8نمودار 
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1395تا 1385میانگین تعداد لکوموتیو اصلی در حمل و نقل ریلی كشور از سال 

تعداد كل در سرويس

 دستگاه



 

 

59قبل از سال 

45%

1359-1363
14%1364-1368

0%

1369-1373
8%

1374-1378
0%

1379-1383
3%

1384-1388
5%

1389-1393
18%

1394-1395
7%

طبقه بندی سنی لکوموتیوهای در گردش  



 

 9-16جدول 

 1395تا  1385از سال  به تفکیک باری و مسافری كشور واگن و لکوموتیو در حمل و نقل ريلي میانگین تعداد
 

 سال
 )دستگاه( های در سرويس و ذخیرهتعداد واگنمیانگین   )دستگاه( تعداد لکوموتیوهای در سرويسمیانگین 

 باری مسافری مانوری اصلي

1385 272 85 1135 21406 

1386 274 88 1129 21633 

1387 279 91 1253 21726 

1388 302 93 1263 21816 

1389 313 94 1353 22001 

1390 324 97 1368 22082 

1391 337 98 1426 22230 

1392 351 95 1475 22562 

1393 389 91 1460 22715 

1394 429 89 1430 22803 

1395 459 91 1502 24089 

 راه آهن جمهوری اسالمی ایران -وزارت راه و شهرسازی  -سالنامه آماری کشور  – سالنامه آماری ریلیماخذ: 

 

 



 

 9-17جدول 

 1395تا  1385از سال  كشور در حمل و نقل ريليتعداد واگن باری 
 

 سال
  دستگاه(هزار )تعداد واگن باری 

 در سرویس در گردش

1385 21.2 19.6 

1386 21.4 20.1 

1387 21.5 20.3 

1388 21.6 20.4 

1389 21.8 20.1 

1390 21.9 19.5 

1391 22 20.2 

1392 22.3 20.6 

1393 22.5 21.02 

1394 22.6 21.41 

1395 23.9 22.50 

 راه آهن جمهوری اسالمی ایران -وزارت راه و شهرسازی  -سالنامه آماری کشور  – سالنامه آماری ریلیماخذ: 
 

 



 

 9-10نمودار 

 
 

 9-11 نمودار
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تناژ بار بارگیری شده

 هزار دستگاه
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  9-18جدول  

 1395تا  1385خالصه آمار حمل و نقل ريلي كشور و سطح فعالیت در اين بخش از سال 
 

 سال

 مسافری
 

 باری

 تعداد مسافر
 )میلیون نفر(

 كیلومتر-نفر
  كیلومتر( -)میلیارد نفر

 تناژ حمل شده
 )میلیون تن(

 كیلومتر-تن
 كیلومتر(-)میلیارد تن

1385 3/21 5/12 
 

0/33 5/20 

1386 5/24 9/13 
 

0/31 2/20 

1387 2/26 3/15 
 

0/33 5/20 

1388 7/27 8/16 
 

8/32 2/20 

1389 8/28 6/17 
 

5/33 8/21 

1390 6/28 9/17 
 

1/33 0/21 

1391 0/27 2/17 
 

3/34 6/22 

1392 5/25 4//17 
 

7/32 4/22 

1393 8/24 3/16 
 

0/34 5/24 

1394 4/24 9/14 
 

6/35 0/25 

1395 0/23 0/13 
 

2/40 2/27 

 راه آهن جمهوری اسالمی ایران -وزارت راه و شهرسازی  -سالنامه آماری کشور  – سالنامه آماری ریلیماخذ: 
 
 
 
 



 

 9-12نمودار 

 
 

 

 9-13نمودار 
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 9-19جدول 

 1395تا  1385آمار عملکرد ترانزيت حمل و نقل ريلي كشور از سال 

 سال 
تعداد واگن بارگیری 

 (دستگاهشده )

 تناژ بار ترانزيت

 )هزار تن(

تن كیلومتر بار ترانزيت  

 نفتي و غیر نفتي )میلیون(

تن كیلومتر بارترانزيت 

 نفتي )میلیون(

تناژ بار بارگیری 

 شده )هزارتن(

1385 554881 1546 2134 979 32978 

1386 513961 1541 2171 642 30995 

1387 529405 1357 1896 545 33044 

1388 527235 1487 2082 393 32817 

1389 536149 1432 1913 239 33458 

1390 522138 956 1370 210 33104 

1391 543364 906 1295 241 34276 

1392 518385 530 717 201 32693 

1393 554908 797 996 88 34924 

1394 571710 1435 2116 100 35647 

1395 643166 1143 1549 287 40282 

 راه آهن جمهوری اسالمی ایران -وزارت راه و شهرسازی  -سالنامه آماری کشور  – سالنامه آماری ریلیماخذ: 

 



 

 9-20جدول 

 1395تا  1385وسیله حمل و نقل ريلي كشور و درآمد حاصل از آن از سال گروه بندی كاالهای حمل شده به

 سال
مواد نفتي  

 )هزار تن(

مواد 

 معدني

(هزار تن)  

مواد 

 كشاورزی

(هزار تن)  

 مواد غذايي

(هزار تن)  

 مواد صنعتي

(هزار تن)  

ساير 

 محصوالت

 (هزار تن)

 بار توشه

(هزار تن)  

 تناژبارخالص

 (هزار تن)

 كیلومتر –تن 

 میلیون تن)

 (كیلومتر

درآمد حمل بار 

 )میلیارد ريال(

1385 4340 20452 1424 431 3614 2697 32 32978 20542 3136 

1386 3127 20087 1121 595 2881 3144 40 30995 20229 3530 

1387 3447 22947 1033 399 1693 3482 44 33044 20540 4450 

1388 2856 22578 1548 428 2084 3280 43 32817 20247 4741 

1389 2649 23497 1026 496 1901 3842 46 33458 21779 5384 

1390 3176 23481 630 445 1631 3688 52 33104 21008 5808 

1391 3251 24445 948 469 1571 3537 56 34276 22604 7228 

1392 3319 24234 710 448 1150 2775 58 32693 22400 9512 

1393 2919 24555 1536 416 2347 3123 28 34924 24461 10629 

1394 3394 23486 1474 557 3183 3316 239 35647 25014 9730 

1395 3521 28017 1368 888 3266 2973 249 40282 27243 9858 

 راه آهن جمهوری اسالمی ایران -وزارت راه و شهرسازی  -سالنامه آماری کشور  – سالنامه آماری ریلیماخذ: 

 

 

 

 



 

 9-14نمودار 
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1395سهم تناژ بار كاالهای حمل شده به  تفکیک نوع در حمل و نقل ريلي كشور در سال 



 

 9-15نمودار 

 
 

 9-16نمودار 
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 9-21جدول 

ه تفکیک باری و مسافری از و میانگین مسافت طي شده در هر سفر در كشور ب 1و نقل ريلي مصرف سوخت در حملبرآورد میزان 

 1395تا  1385سال 

 میانگین مسافت طي شده در هر سفر)كیلومتر(  لکوموتیوها مصرفي سوخت
 سال

 مسافری باری  )میلیون لیتر نفت گاز(

304  623 588 1385 

305  653 568 1386 

322  622 584 1387 

326  617 607 1388 

343  651 611 1389 

342  634 626 1390 

366  659 636 1391 

386  685 682 1392 
409  700 656 1393 

404  702 611 1394 

432  676 563 1395 
 راه آهن جمهوری اسالمی ایران -وزارت راه و شهرسازی  -سالنامه آماری کشور  – سالنامه آماری ریلیماخذ: 

 

 9-17نمودار 

                                                           
 باشد.شامل مترو نمی  -1
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9-18نمودار 
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 9-20نمودار 

 
 

 9-21نمودار 

 

راه آهن

4%
خصوصی

96%

1395سهم واگن باری راه آهن و بخش خصوصي در پايان سال 

راه آهن

88%

خصوصي

12%

1395سهم لکوموتیوهای راه آهن و بخش خصوصي در پايان سال 



 

  9-22جدول  

 1395تا  1385خالصه آمار حمل و نقل ريلي درون شهری تهران ) مترو( از سال 
 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 عنوان

 180 180 146 134 134 124 124 2/108 1/97 90 6/88 طول مسیر )كیلومتر(

 107 100 89 82 81 76 64 57 57 53 46 )تعداد( ايستگاههاتعداد 

 721 717 671 664 633 568 489 459 448 427 346 تعداد سفر انجام شده )میلیون سفر(

 شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه – سالنامه آماری شهر تهرانماخذ: 

 
 

 

 

 



 

 9-23جدول 

  1395تا  1385از سال مصرف سوخت در بخش حمل و نقل لوله ای مجموع معادل  

 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سال های نفتي فرآورده  جمع

  نفت گاز نفت سفید گاز طبیعي  )میلیون بشکه معادل نفت خام(

06/3  46/2 5/0 1/0 1385 

12/3  59/2 46/0 07/0 1386 

05/3  47/2 46/0 12/0 1387 

89/2  42/2 41/0 06/0 1388 

49/3  01/3 42/0 06/0 1389 

06/3  7/2 32/0 04/0 1390 

13/3  8/2 32/0 01/0 1391 

3/3  9/2 37/0 03/0 1392 

97/2  83/2 104/0 036/0 1393 

695/3  59/3 069/0 036/0 1394 

112/3  71/2 36/0 042/0 1395 

 مصرف سوخت توربینها و دیزل ژنراتورهای خطوط لوله جهت انتقال نفت خام و فرآوردههای نفتی میباشدمجموع شامل ای  و نقل لولهحمل 
 

 



 

 9-22نمودار 
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1395تا 1385مجموع معادل مصرف سوخت در بخش حمل و نقل لوله ای از سال 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 



 

 

 

 10فصل 

 اقتصاد حمل و نقل
 خالصه آمار

  )دالر در هر بشکه( 2016قیمت نفت خام ايران، سال  : 10-1جدول 

 57/39 سنگین ايران  

 66/41 سبک ايران  

  )دالر در هر لیتر(   2016سال  ،در چند كشور انتخابي گازقیمت نفت : 10-2جدول 

 547/0 آمريکا  

 720/0 ژاپن 

 216/1 انگیس 

  )دالر در هر لیتر(   2016قیمت بنزين در چند كشور انتخابي، سال  :10-3جدول 

 567/0 آمريکا  

 991/0 ژاپن 

 454/1 انگیس 

)لیتر 1395مقايسه میزان مصرف سرانه بنزين در ايران و تركیه به ترتیب در سال  : 10-4جدول 

 در روز(
09/0-95/0 

 4500 (ريال/مترمکعب) 1395 قیمت گاز طبیعي در سال :10-7جدول 
-12جددددول 

10: 

 (میلیارد ريال) 1395سال يارانه پرداخت شده فرآورده بنزين در 
27958 

-15جددددول 

10: 

 )كیلومتر(1395متوسط مسافت طي شده در هر سفرحمل و نقل كاال در سال 
510 

-17جددددول 

10: 

 )نفر(1395تعداد رانندگان فعال وسايل نقلیه باری جاده ای در سال 
471290 

-19جددددول 

10: 

 )نفر(1395تعداد رانندگان فعال وسايل نقلیه مسافری جاده ای در سال 
119623 

-21جددددول 

10: 

 1395تعداد شركتها و موسسات فعال مسافری وسايل نقلیه جاده ای در سال 
2225 

-22جددددول 

10: 

 1395 تعداد شركتها و موسسات فعال باری وسايل نقلیه جاده ای در سال
4293 

-23جددددول 

10: 

 1395تعداد شركتها و موسسات فعال باری بین المللي جاده ای در سال 
707 

-24جددددول 

10: 

 1395تعداد شركتها و موسسات فعال مسافری بین المللي جاده ای در سال 
35 



 

 

-26جددددول 

10: 

 2015نفر در ايران در سال 1000سرانه مالکیت خودرو به ازای هر 
240 

-27جددددول 

10: 

 2016میزان اتالف وقت در ترافیک در ايران و تركیه به ترتیب )دقیقه)( در سال 
82/225 

-29جددددول 

10: 

  1395متوسط هزينه خالص سالیانه حمل و نقل خانوار شهری در سال 
26248 

 29928  1395متوسط هزينه ناخالص سالیانه حمل و نقل خانوار شهری در سال  
 14651  1395متوسط هزينه خالص سالیانه حمل و نقل خانوار روستايي در سال  
 15951  1395متوسط هزينه ناخالص سالیانه حمل و نقل خانوار روستايي در سال  

-30جددددول 
10 

 )ريال(1395كیلومتر طي شده در كشور در سال  –میانگین كرايه هر تن 
868 

 

 مقدمه

اند و همچنين سعي شده است آمار و انرژي از منظر اقتصادي مورد بررسي قرار گرفتههاي در اين فصل انواع حامل

 اطالعات اقتصادي بخش حمل و نقل نيز تا حد امكان ارائه گردند.

به  1385ريال به ازاي هر ليتر در سال  800از دهد كه قيمت بنزين در كشوران ميهاي انجام شده نشبررسي

به  ريال 165از  گازطي همين بازه زماني قيمت نفت رسيده است. در 1395سال ريال در هر ليتر در  10000

ليتر در روز كه در مقايسه آن با  95/0مصرف سرانه بنزين  ايران  است.ريال به ازاي هر ليتر افزايش يافته  3000

 ليتر در روز بوده قابل تأمل است . 09/0كشور همسايه تركيه كه معادل 

نفت خام سبک  . قيمت همراه بوده است منفيدر دنيا رشد  2016ساله منتهي به سال  10نفت خام در بازه قيمت 

 خام سنگين ايران از نفت  كمتر بوده است. نفت خام اوپک، دوبي و تگزاس غربي از قيمت 2016سال  در ايران

رسيده است. قيمت نفت خام  2016 سالدالر در هر بشكه در  57/39ه ب 2007هر بشكه در سال  در  دالر  06/67

 است.  دالر در هر بشكه رسيده 76/41 دالر به  30/69ايران نيز در بازه مشابه از  سبک

اي، افزايش سفرهاي غير ضروري، از هاي حمل و نقل غير جادهعدم توسعه حمل و نقل عمومي، عدم گسترش شيوه

و . . تر قبال خودروسازان به توليد خودروهاي كم مصرفستدم ارده خارج نكردن خودروهاي فرسوده با مصرف باال، ع

رويه مصرف انرژي در كشور با قيمت پايين بوده كه منجر به افزايش بي هاياز جمله پيامدهاي عرضه حامل. 

 هاي ملي شده است.اي و آالينده و اتالف سرمايهسوخت، انتشار گازهاي گلخانه

اختصاص يافته به فرآورده هاي نفتي با توجه به سهميه بندي  يارانه 2016 تا سال 2007ساله  10در بازه ر ايران د

بندي عرضه شد كه قيمت  نزين به صورت سهميهب 1386از تيرماه سال ،.است كاهش يافته ، و ارائه بنزين آزاد

با  1389پاياني سالريال در هر ليتر بوده است. در سه ماهه  4000سرب  عرضه آزاد آن براي بنزين معمولي بدون

ريال در هر ليتر تعيين شد كه اين قيمت در سال  7000قيمت بنزين آزاد  ها، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه

 .بوده استدر هر ليتر ريال  12000و براي بنزين سوپر  10000براي بنزين معمولي    1395

 دالر در هر ليتر بوده است 567/0در آمريكا  قيمت بنزين 2016قابل توجه است كه در سال ،

 رشد قابل 1395 تا 1385توسط هزينه ساالنه حمل و نقل خانوارهاي شهري و روستايي در كشور از سال م

ريال و براي خانوار روستايي به هزار  26248اي داشته است به طوري كه هزينه خالص براي خانوار شهري  مالحظه

 .است رسيده 1395سال  در ريالهزار  14651



 

 

 ايم در بخش ها بوده ه در ميانه آن شاهد اجراي مراحلي از طرح هدفمندي يارانهك 1395تا 1385در بازه سالهاي 

 دهبو ميليارد ريال 130591و  168و  27958 به ترتيب و نفت گاز  حمل و نقل يارانه پرداختي بنزين و گاز مايع

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10-1جدول 

 (بشکهدالر در هر ) 2016تا  2007خام، از سال يک بشکه نفت قیمت میانگین 

 سال

 نفت خام

سنگین 

 ايران

 نفت خام 

 سبک ايران

نفت 

 خام 

 اوپک

 نفت خام 

 دوبي

 نفت خام 

تگزاس 

 غربي

 نفت خام 

 برنت

 نفت خام 

 نیجريه

2007 06/67  30/69  08/69  19/68  20/72  39/72  48/74  

2008 49/91 66/94 45/94 34/94 06/100 26/97 43/101 

2009 62/60 25/61 06/61 39/61 92/61 67/61 35/63 

2010 74/76 18/78 45/77 06/78 45/79 50/79 05/81 

2011 11/106 29/108 46/107 18/106 04/95 26/111 65/113 

2012 06/109 79/109 45/109 08/109 13/94 67/111 21/114 

2013 73/105 19/107 87/105 47/105 99/97 66/108 95/111 



 

 

2014 18/96 26/97 29/96 07/97 28/93 95/98 35/101 

2015 80/48 40/51 49/49 20/51 71/48 39/52 41/54 

2016 57/39 66/41 76/40 19/41 34/43 73/43 54/44 

 [bp2017-annual statistical of world energy 2017] :مأخذ
 

 

 

 

 

 

 10-2دول ج

 (دالر در هر لیتر) 2016تا  2007گاز در چند كشور انتخابي از سال قیمت نفت 

 ژاپن فرانسه انگلیس آلمان آمريکا  سال

2007 76/0 60/1 94/1 49/1 01/1 

2008 00/1 95/1 15/2 86/1 36/1 

2009 65/0 51/1 62/1 39/1 11/1 

2010 79/0 62/1 84/1 52/1 28/1 

2011 02/1 01/2 24/2 84/1 64/1 

2012 048/1 65/1 871/1 561/1 328/1 

2013 063/1 597/1 842/1 527/1 301/1 



 

 

2014 046/1 633/1 889/1 512/1 213/1 

2015 771/0 206/1 467/1 090/1 843/0 

2016 547/0 912/0 216/1 948/0 720/0 

 [key world energy statistics 2007-2016] ::مأخذ
باشد. روند قيمت در كشورهاي مختلف در قياس با هم داراي انطباق فروشي )شامل ماليات( ميهاي خردهقيمتهاي ذكر شده قيمت -

توان تغيير نرخ تبديل ارز اين كشورها ، تفاوت كيفيت محصوالت و ساختار بازار كشورها در طول بازه باشد. دليل اين امر را ميزيادي نمي

  زماني ذكر شده دانست.

 

 

 

 10-3دول ج

 (دالر در هر لیتر) 2016تا  2007از سال  در چند كشور انتخابي بنزينقیمت  

 ژاپن فرانسه انگلیس آلمان آمريکا  سال

2007 74/0 82/1 89/1 74/1 19/1 

2008 86/0 05/2 96/1 98/1 52/1 

2009 62/0 80/1 55/1 68/1 28/1 

2010 73/0 88/1 54/1 78/1 51/1 

2011 96/0 24/2 17/2 10/2 90/1 

2012 987/0 144/2 12/2 081/2 848/1 



 

 

2013 983/0 114/2 094/2 079/2 662/1 

2014 944/0 097/2 140/2 061/2 540/1 

2015 652/0 521/1 650/1 494/1 164/1 

2016 567/0 360/1 454/1 388/1 991/0 

 [key world energy statistics 2007-2016] :مأخذ
باشد. روند قيمت در كشورهاي مختلف در قياس با هم داراي انطباق فروشي )شامل ماليات( ميهاي خردهقيمتهاي ذكر شده قيمت -

توان تغيير نرخ تبديل ارز اين كشورها ، تفاوت كيفيت محصوالت و ساختار بازار كشورها در طول بازه باشد. دليل اين امر را ميزيادي نمي

  زماني ذكر شده دانست.

 

 10-1 نمودار

 (در هر لیتر )دالر 2016 تا 2007سال  قیمت بنزين در چند كشور انتخابي از



 

 

 
 

 

 

 

 10-2 نمودار

 2016 تا 2007گاز در چند كشور انتخابي از سال قیمت نفت
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 10-3 نمودار

 
 ونقل وري حمل هاي اقتصادي و مديريت بهره دفتر ارزيابي-وزارت راه و شهرسازي معاونت حمل و نقلخذ:أم



 

 

 10-4 نمودار

 ونقل وري حمل اقتصادي و مديريت بهره هاي دفتر ارزيابي-وزارت راه و شهرسازي معاونت حمل و نقلخذ:أم 

 



 

 

 10-4جدول 

 
 ونقل وري حمل هاي اقتصادي و مديريت بهره دفتر ارزيابي-وزارت راه و شهرسازي معاونت حمل و نقلخذ:أم



 

 

 

 

 

 ايراننفتيهايفرآوردهپخشمليشركتمأخذ: 

 

 



 

 

 10-5جدول 

 1385تا  1395 فرآورده ها در داخل به فوب خلیج فارس در سالهای  قیمتنسبت  

 گاز مايع سالفرآورده/
 قیمت بنزين

 نفت سفید
 نفت كوره نفت گاز

 ساير نیروگاهها ساير نیروگاهها معمولي سوپر

1385  012/0 285/0 207/0 037/0 014/0 039/0 036/0 036/0 
1386  009/0 296/0 211/0 030/0 011/0 031/0 026/0 026/0 

1387 
 سهميه اي

009/0 
280/0 186/0 

026/0 009/0 026/0 008/0 024/0 
 746/0 007/1 آزاد

1388 
 سهميه اي

011/0 
332/0 222/0 

037/0 013/0 037/0 008/0 026/0 
 887/0 197/1 آزاد

 پیش از هدفمندی 1389
 سهميه اي

015/0 
266/0 178/0 028/0 

010/0 028/0 007/0 021/0 
 170/0 710/0 959/0 آزاد

 پس از هدفمندی 1389
 /710 888/0 457/0 سهميه اي

170/0 600/0 
257/0 

447/0 447/0 
 600/0 243/1 420/1 233/1 آزاد

1390 
 360/0 سهميه اي

079/1 

627/0 502/0 
120/0 423/0 

181/0 
307/0 307/0 

 423/0 878/0 004/1 آزاد

1391 
 21/0 271/0 360/0 سهميه اي

052/0 185/0 079/0 
447/0 447/0 

 185/0 380/0 434/0 079/1 آزاد

1392 
 224/0 280/0 153/0 سهميه اي

054/0 189/0 081/0 
144/0 144/0 

 189/0 392/0 448/0 459/0 آزاد

1393 
 434/0 496/0 212/0 سهميه اي

091/0 129/0 152/0 
109/0 210/0 

 307/0 620/0 682/0 655/0 آزاد

1394 
 624/0 713/0 322/0 سهميه اي

148/0 212/0 252/0 
188/0 289/0 

 361/0 504/0 891/0 980/0 027/1 آزاد
 433/0 188/0 302/0 232/0 148/0 891/0 069/1 363/0 تک نرخي

 385/0 167/0 285/0 218/0 141/0 907/0 088/1 36/0 تک نرخي 1395

 [ترازنامه هيدروكريوري] :مأخذ                           



 

 

 10-6جدول 

 1385تا  1395فروش با قیمت های داخلي و منطقه ای و مابه التفاوت آنها)يارانه( برای فرآورده های نفتي در سالهای 

 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 

 درآمد فروش داخلي

 4943 4661 4751 3951 4138 4321 600 135 127 116 124 گازمايع

 بنزين
 معمولي

21494 23525 24496 23619 47292 
94819 104544 115068 147787 234743 261463 

 12115 12544 11254 7196 5907 4909 سوپر

 4653 5003 5516 4417 4490 4931 686 1076 1144 1232 1187 نفت سفید

 گاز نفت
 334 270 250 276 نیروگاه 

17746 
24660 

73413 86732 110201 
11928 12350 

 743174 71353 48376 4672 4863 4628 4418 ساير

 نفت كوره
 272 259 231 232 نیروگاه 

13248 
21927 

36364 35502 32037 
9558 4911 

 4058 3972 9340 709 921 843 763 ساير

 378806 353761 31146 252866 228856 213284 79572 30817 32080 30825 28493 جمع

  [ترازنامه هيدروكربوري -آمارنامه شركت ملي پخش -BP 2016] :مأخذ



 

 

 10-6جدول ادامه 

 1385تا  1395فروش با قیمت های داخلي و منطقه ای و مابه التفاوت آنها)يارانه( برای فرآورده های نفتي در سالهای 

 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 

 ارزش منطقه ای

 24565 23315 36879 43925 47345 20344 17371 12885 14859 12837 10150 گازمايع

 301649 290921 409904 445824 427571 17416 125966 106558 131364 111239 103814 بنزين موتور

 32990 33545 60194 80510 85525 41014 29834 29048 44318 40996 31897 نفت سفید

 نفت گاز
 نیروگاه 

133332 174149 212634 150056 203055 293569 676438 715356 598955 
55788 56547 

 260866 243081 ساير

نفت 

 كوره

 نیروگاه 
41047 59286 72519 60101 65777 102045 276045 256869 159262 

51943 29413 

 10532 11386 ساير

 716563 709978 1265194 1542483 1512923 631131 442003 358648 475693 398497 320239 جمع

  [ترازنامه هيدروكربوري -آمارنامه شركت ملي پخش -BP 2016] :مأخذ



 

 

 10-6جدول ادامه 

 1385تا  1395آنها)يارانه( برای فرآورده های نفتي در سالهای فروش با قیمت های داخلي و منطقه ای و مابه التفاوت 

 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 

 يارانه

 19622 18654 32127 39974 43207 16023 16771 12750 14731 12721 10025 گازمايع

 28072 43634 250864 323560 317120 74432 78675 82938 106868 87704 82320 بنزين موتور

 28337 38542 54678 76093 81034 36082 29148 27972 43174 39764 30710 نفت سفید

 نفت گاز
 نیروگاه 

128638 169271 207502 14505 185308 220533 603025 628625 487947 
43859 44197 

 186552 171738 ساير

 نفت كوره
 نیروگاه 

40052 58213 71338 59120 52529 70778 239680 221367 133703 
42385 24503 

 6474 7415 ساير

 337757 356217 953648 1289618 1284067 417847 362431 327831 443613 367672 291746 جمع

  [ترازنامه هيدروكربوري -آمارنامه شركت ملي پخش -BP 2016] :مأخذ



 

 

 10-7جدول 

  1395تا  1385طبیعي در سالهای قیمت داخلي گاز  
 واحد:ريال هر مترمکعب

 قبل از اجرای طرح هدفمندی يارانه ها

 1385 1386 1387 1388 

 5/185 80 80 - (CNGبخش حمل و نقل)

 پس از اجرای طرح هدفمندی يارنه ها

1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 

9
هه

ما
 

3
هه

ما
 

7
هه

ما
 

5
هه

ما
 

7
هه

ما
 

5
هه

ما
 

7
هه

ما
 

5
هه

ما
 

7
هه

ما
 

5
هه

ما
 

7
هه

ما
 

5
هه

ما
 

110 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 4500 4500 4500 4500 

  [ترازنامه هيدروكربوري -آمارنامه شركت ملي پخش -BP 2016] :مأخذ



 

 

  10-8 دولج 

  (BTUمیلیون )دالر به ازای هر  2016تا  2007 سال از قیمت گاز طبیعي در بازارهای جهان

  سال
 ژاپن

)1fLNG (ci 

متوسط قیمت 

 واردات آلمان
 بريتانیا

 مريکا آ

 هاب()بازار هنری

 كانادا 

 )آلبرتا(

2007  73/7  99/7  01/6  95/6  17/6  

2008  55/12  60/11  79/10  85/8  99/7  

2009  06/9 53/8 85/4 89/3 38/3 

2010  91/10 03/8 56/6 39/4 69/3 

2011  73/14 49/10 04/9 01/4 47/3 

2012  75/16 93/10 46/9 76/2 27/2 

2013  17/16 73/10 64/10 71/3 93/2 

2014  33/16 11/9 25/8 35/4 87/3 

2015  31/10 72/6 53/6 60/2 01/2 

2016  94/6 93/4 69/4 46/2 22/1 

  [ترازنامه هيدروكربوري -آمارنامه شركت ملي پخش -BP 2016] :مأخذ

                                                 
1-   Cost, Insurance, Freight 



 

 

  10-9دولج 

)دالر در هر        1385تا  1395 سال ازو نفت خام های نفتي فرآوردههای منطقه ای قیمت 

 بشکه(

 بنزين موتور سوپر نفت خام سبک ايران  سال
بنزين موتور 

 معمولي
 نفت كوره نفت گاز نفت سفید

 گازمايع
 (تن)دالر در هر 

1385  09/62  42 16/41  2/48  14/35  5/28   

1386  10/78  30/50  29/49  40/58  80/34  30/38  63/520  

1387  72/83 01/56 89/54 77/66 43/61 62/41 22/69761/671 

1388  47/68 49/47 54/46 90/46 76/74 60/38 87/572 

1389  92/82 18/57 18/57 89/59 39/77 44/45 99/739 

1390  41/111 89/75 89/75 17/79 76/78 07/62 89/881 

1391  90/108 18/75 18/75 76/77 2/59 54/59 30/897 

1392  93/105 08/72 08/72 73/74 44/46 97/55 41/878 

1393  45/85 88/60 88/60 90/16 18/65 87/44 78/692 

1394  77/46 38/39 38/39 44/35 40/57 30/24 83/397 

1395  43/46 79/36 79/36 49/35 1/46 98/25 37/387 

  [ترازنامه هيدروكربوري -شركت ملي پخشآمارنامه  -BP 2016] :مأخذ



 

 

 10-10 جدول

(لیتر -ريال) 1385تا  1395در بازار خلیج فارس در سال های نفتي فرآورده قیمت منطقه ای متوسط   

 )ريال بر دالر(نرخ تسعیر  نفت كوره نفت گاز نفت سفید بنزين موتور گازمايع سال

1385 2589 3864 4434 4241 2622 9200 

1386 3413 4728 5490 5396 3600 9400 

1387 3609 5363 6393 6240 3985 9574 

1388 2942 4511 4455 4412 3667 9500 

1389 3940 5632 5899 5831 4476 9850 

1390 5006 7968 8312 8270 6517 10500 

1391 11884 18418 19052 18961 14588 24500 

1392 11762 17855 18511 18519 13863 24770 

1393 9925 16135 16403 16280 11891 26500 

1394 6330 11224 10101 9919 6925 28500 

1395 6381 11026 10636 10531 7786 29970 
 [هيدروكربوريترازنامه  -آمارنامه شركت ملي پخش -BP 2016] :مأخذ         

 
 

 

 

 10-11جدول



 

 

 )ريال/لیتر( 1395تا  1385قیمت اسمي بنزين، نفت گاز و گازطبیعي بخش حمل و نقل در كشور در سالهای 

 نفت گاز بنزين سوپر  بنزين معمولي بدون سرب سال
 گاز طبیعي

 )ريال/مترمکعب(

1385 800 1400 165 - 

 - آزاد سهمیه آزاد سهمیه آزاد سهمیه 

1386 1000 4000 1400 1100 165 - - 

1387 1000 4000 1500 5400 165 - 80 

1388 1000 4000 5000 8000 165 - 80 

1389 1000 4000 1500 5400 165 - 110 

1390 4000 7000 5000 8000 1500 3500 2600 
1391 4000 7000 5000 8000 1500 3500 2600 
1392 4000 7000 5000 8000 1500 3500 2600 
1393 7000 10000 8000 1100 2500 5000 4500 
1394 7000 10000 8000 1100 2500 5000 4500 
1395 10000 10000 12000 12000 3000 3000 4500 

 [ترازنامه هيدروكربوري -آمارنامه شركت ملي پخش -BP 2016] :مأخذ         

 

 

  10 -12 دولج 

 (میلیارد ريال) 1395تا  1385سال  از 1در بخش حمل و نقل به تفکیک فرآورده ها پرداخت شده يارانه
                                                 

 شود.در اين جدول حمل و نقل، شامل خط لوله و دريايي نمي -1



 

 

 CNG نفت سفید گازمايع گازنفت بنزين سال

1385 81765 68756 984 0 270 

1386 86749 91967 1355 0 3045 

1387 90432 96447 987 10 3947 

1388 82087 82037 2479 0 3716 

1389 77535 113351 1302 0 17491 

1390 73610 124591 268 0 12227 

1391 314638 341603 423 0 64428 

1392 321289 328776 262 0 56123 

1393 248969 273304 365 0 51522 

1394 43434 121738 160 0 14189 

1395 27958 130591 168 0 10283 

 [ترازنامه هيدروكربوري] :مأخذ               



 

 

  10-13جدول 

 باری در كل وسايل باریكیلومتر كاالی حمل شده در هر سفر  –متوسط تن

 1395 1394 1393 1392 1391 سال

 7568 7240 7348 7141 7058 كیلومتر –تن 

 [راهداري و حمل و نقل جاده اي سازمان] :مأخذ                                 

 

 

 

 

  10-14جدول 

 باری در كل وسايل باریدر هر سفر مسافت طي شده متوسط 

 1395 1394 1393 1392 1391 سال

 510 499 503 492 497 كیلومتر

  [سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي] :مأخذ                                 

 

 



 

 

 10-15 جدول

 عملکردی حمل و نقل كاالشاخص های 

 شرح
 درون استاني

1391 1392 1393 1394 1395 
 27 28 29 29 29 (درصدسهم میزان كاالی حمل شده )

 27 28 29 29 28 (درصدسهم میزان مصرف بارنامه )
 141 141 142 138 141 (كیلومترمتوسط مسافت طي شده در هر سفر )

 11801 12990 13995 13910 13807 االی حمل شدهكیلومتر ك-میلیون تن

 برون استاني 
 73 72 71 71 71 (درصدسهم میزان كاالی حمل شده )

 73 72 71 71 72 (درصدسهم میزان مصرف بارنامه )
 652 643 649 632 624 (كیلومترمتوسط مسافت طي شده در هر سفر )

 194003 173421 186872 178034 175506 االی حمل شدهكیلومتر ك-میلیون تن

 كل كشور 
 100 100 100 100 100 (درصدسهم میزان كاالی حمل شده )

 100 100 100 100 100 (درصدسهم میزان مصرف بارنامه )
 510 499 503 492 497 (كیلومترمتوسط مسافت طي شده در هر سفر )

 205805 186411 200867 191944 189312 االی حمل شدهكیلومتر ك-میلیون تن
 [سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور-سالنامه آمار كشور] :مأخذ

 



 

 

 10-16 جدول

 شاخص های عملکردی حمل و نقل كاال

 (درصدسهم میزان كاالی حمل شده ) شرح
1391 1392 1393 1394 1395 

 87 87 22 29 22 خصوصي
 2 2 2 8 2 تعاوني
 3 3 / / / دولتي

 -33 -33 -33 -33 -33 كل

 (درصدسهم میزان مصرف بارنامه ) 
 87 87 28 22 28 خصوصي
 2 2 2 8 2 تعاوني
 3 3 4 4 4 دولتي

 -33 -33 -33 -33 -33 كل

 (كیلومترمتوسط مسافت طي شده در هر سفر ) 
 677 6-4 6-9 635 63 خصوصي
 493 2/4 448 445 4/4 تعاوني
 463 -44 6-8 639 582 دولتي

 6-3 /88 634 /87 / 89 كل
 (كیلومترمتوسط مسافت طي شده در هر سفر ) 

 -8467/ -96929 -23868 -87/97 -55553 خصوصي
 -9/73 -3/ 46 --3-2 --/75 -3592 تعاوني
 74/ -28 2283 2375 --89/ دولتي

 736236 -25/-- 733259 -8-8/ -284-7 كل
 [راهداري و حمل و نقل جاده اي كشورسالنامه آماري سازمان -سالنامه آمار كشور] :مأخذ



 

 

 10-17جدول

 واحد: نفر       تعداد رانندگان فعال وسايل نقلیه باری جاده ای برحسب گروههای سني

 95 94 93 92 91 سن / سال

 1457 2261 3493 3459 3550 سال 25تا 

 39042 49330 57312 35125 76607 29تا  25

 202649 198605 194363 213176 222952 39تا  30

 133555 127033 119859 133544 151810 49تا  40

 94587 93286 88890 103101 135304 سال و باالتر50

 471290 470515 463917 518405 590223 كل كشور

 [سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور-سالنامه آمار كشور] :مأخذ
 



 

 

 10-18 جدول

 واحد: نفر       میزان تحصیالتتعداد رانندگان فعال وسايل نقلیه باری جاده ای برحسب 

 95 94 93 92 91 سن / سال

 1020 1909 2768 5448 9348 بیسواد

 15861 17794 19557 26304 37379 خواندن و نوشتن

 88657 93066 94978 117019 148990 پايان ابتدايي

 241385 236687 229263 244026 258697 سیکل

 108841 106416 103852 112208 121614 ديپلم

 8114 7767 7288 7527 7941 كارداني

 7164 6646 6048 5734 6018 كارشناسي

 192 171 146 123 125 كارشناسي ارشد و باالتر

 56 59 17 16 21 تحصیالت حوزوی

 471290 470515 463917 518405 590223 كل كشور

 [سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور-سالنامه آمار كشور] :مأخذ



 

 

 10 - 19جدول 

 واحد: نفر       جاده ای برحسب گروههای سني مسافریتعداد رانندگان فعال وسايل نقلیه 

 95 94 93 92 91 سن / سال

 465 645 958 1202 1462 سال 25تا 

 8905 10376 11842 17425 24084 29تا  25

 45106 45124 46270 59429 72419 39تا  30

 35727 35007 34967 42829 53935 49تا  40

 29420 29389 29259 35948 48648 سال و باالتر50

 119623 120541 123293 156833 200548 كل كشور

 [كشورسالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي -سالنامه آمار كشور] :مأخذ

 



 

 

  10-20جدول  

 واحد: نفر       میزان تحصیالتجاده ای برحسب  مسافریتعداد رانندگان فعال وسايل نقلیه 

 95 94 93 92 91 / سال تحصیالت

 243 545 805 1753 2870 بیسواد

 4057 4543 5111 7096 10563 خواندن و نوشتن

 22284 24083 25877 35023 48568 پايان ابتدايي

 57909 57137 57136 69948 84419 سیکل

 30751 30197 30480 38270 48002 ديپلم

 2313 2132 2126 2648 3381 كارداني

 2006 1845 1710 2046 2670 كارشناسي

 49 47 37 38 60 كارشناسي ارشد و باالتر

 11 12 11 11 15 تحصیالت حوزوی

 119623 120541 123293 156833 200548 كل كشور

 [سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور-سالنامه آمار كشور] :مأخذ



 

 

 10-21جدول 

        نحوه مالکیتبرحسب  مسافریفعال شركتها و موسسات تعداد 

 95 94 93 92 91 سال

 1981 1911 2067 2024 2244 خصوصي

 170 160 187 187 181 تعاوني

 3 0 0 0 15 دولتي

 2225 2071 2254 2211 2440 جمع

 [سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور-سالنامه آمار كشور] :مأخذ

 

 10-22جدول 

        نحوه مالکیتبرحسب  باریفعال شركتها و موسسات تعداد 

 95 94 93 92 91 سال 

 4066 3916 3994 3868 3863 خصوصي

 212 206 215 218 213 تعاوني

 15 6 90 90 102 دولتي

 4293 4128 4299 4176 4178 جمع

 [سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور-سالنامه آمار كشور] :مأخذ



 

 

  10-23جدول  

 باری فعال بین الملليفعال شركتها و موسسات تعداد 

 95 94 93 92 91 سال

 707 943 862 861 745 تعداد

 [سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور-كشورسالنامه آمار ] :مأخذ

 

 

  10-24جدول  

 مسافری فعال بین الملليفعال شركتها و موسسات تعداد 

 95 94 93 92 91 سال

 35 41 41 41 7 تعداد

 [سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور-سالنامه آمار كشور] :مأخذ

 

 

 

 

 

 



 

 

 10-25 جدول

 
 ونقل  وري حمل هاي اقتصادي و مديريت بهره دفتر ارزيابي-وزارت راه و شهرسازي معاونت حمل و نقلمإخذ:



 

 

 10-6نمودار 

 
 ونقل  وري حمل هاي اقتصادي و مديريت بهره دفتر ارزيابي-وزارت راه و شهرسازي معاونت حمل و نقلمإخذ:



 

 

 10-7نمودار 

 
 ونقل  وري حمل هاي اقتصادي و مديريت بهره دفتر ارزيابي-معاونت حمل و نقلوزارت راه و شهرسازي خذ:مأ



 

 

 10-8نمودار 

  
 ونقل وري حمل هاي اقتصادي و مديريت بهره دفتر ارزيابي-وزارت راه و شهرسازي معاونت حمل و نقلمإخذ:



 

 

10-26جدول 

 ونقل وري حمل اقتصادي و مديريت بهره هاي دفتر ارزيابي-وزارت راه و شهرسازي معاونت حمل و نقلخذ:أم        



 

 

 10-27جدول 

 
 [Turkish Statistical Insتركيهآمارموسسه -ايرانآمارمركز -اسالميشورايمجلسهايپژوهشمركز -ايجادهونقلحملوراهداريسازمانآماري:سالنامهمنبع] :ذمأخ 



 

 

 10-28جدول 

 
ونقل وري حمل هاي اقتصادي و مديريت بهره دفتر ارزيابي-و نقل وزارت راه و شهرسازي معاونت حملخذ:أم  



 

 

 
ونقل وري حمل هاي اقتصادي و مديريت بهره دفتر ارزيابي-وزارت راه و شهرسازي معاونت حمل و نقلخذ:أم  

 



 

 

10-8نمودار   

 
ونقل حملوري  هاي اقتصادي و مديريت بهره دفتر ارزيابي-وزارت راه و شهرسازي معاونت حمل و نقلخذ:أم  

 



 

 

 10-9نمودار 

 
ونقل وري حمل هاي اقتصادي و مديريت بهره دفتر ارزيابي-وزارت راه و شهرسازي معاونت حمل و نقلخذ:أم  

 



 

 

 10-10نمودار 

 
ونقل وري حمل هاي اقتصادي و مديريت بهره دفتر ارزيابي-وزارت راه و شهرسازي معاونت حمل و نقلخذ:أم  

 



 

 

 10-11نمودار 

 
ونقل وري حمل هاي اقتصادي و مديريت بهره دفتر ارزيابي-وزارت راه و شهرسازي معاونت حمل و نقلخذ:أم



 

 

10-92جدول     

 1395تا  1385از سال  انه حمل و نقل خانوارهای شهری و روستاييیمتوسط هزينه سال

 ريال(هزار )

 سال
 هزينه خالص خانوار

 شهری

هزينه ناخالص 

 خانوار شهری

هزينه خالص 

 خانوار روستايي

هزينه ناخالص خانوار 

 روستايي

1385 7,502 9,752 3,993 4,879 

1386 8,170 10,370 4,486 5,333 

1387 8,775 10,859 4,632 5,499 

1388 9,215 11,547 5,147 -1 

1389 10,484 12,350 6,025 6,816 

1390 11,810 13,365 7,825 8,432 

1391 12,756 14,589 9,257 10,141 

1392 15,912 18,449 10,931 11,938 

1393 19,973 23,736 12,281 12,281 

1394 23,135 27,160 13,228 13,228 

1395 26,248 29,928 14,651 15,915 

     

  [سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشورسالنامه آماري  -شوركسالنامه آماري ] :مأخذ 

 

 

                                                 
مقادير  سالنامه آماري كشور ذكر شده اسات كاه باتوجه به 660،226،2ناخالص حمل و نقل خانوار روستايي مقدار  1388در سال ،  -1

 سالهاي قبل و بعد از آن، نيازمند بازبيني ميباشد



 

 

  10-12نمودار  

در بخش  ساالنه خانوارهای شهری و روستاييو ناخالص متوسط هزينه خالص 

 1395تا  1385از سال  حمل و نقل
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 10-30جدول 

 1395تا  1385از سال  كشور شهریبرونكیلومتر در حمل و نقل  -كیلومتر و تن -هزينه حمل به ازاء شاخص نفرسطح فعالیت و 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

كیلومتر طي  -میانگین كرايه هر تن

 شده كل كشور )ريال(
225 269 308 319 356 - - 697 833 862 868 

132,07 كیلومتر طي شده -تن میلیون

0 
142,94

2 
152,99

6 
159,81

4 
173,98

3 
178,67

9 
189,31

2 
191,94

4 
200,86

7 
186,41

1 
205,80

5 

 46,981 47,769 49,759 56,426 57,982 58,400 59,892 64,787 63,685 60,107 56,001 كیلومتر طي شده -میلیون نفر

 [سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور سالنامه آماري -سالنامه آماري كشور]: مأخذ  



 

 

 

  11فصل 

 انتشار گازهای گلخانه ای و

 آالینده ها
 

 خالصه آمار

 :11-1جدول 

 

  تن( متریک )میلیون 2016سال  ،كشورهاي مختلفدر  انرژياز مصرف ناشی  2COانتشار  میزان

 630.9 ایران

 5350.4 آمریکا

 760.8 آلمان

 361.8 تركیه

 9123 چین

 9065.8 (2CO)میلیون تن  2016سال  در 2COبیشترین تولید كننده  :11-4جدول 

 16.3 )تن(2016در سال   2CO بیشترین سرانه تولید :11-5جدول 

 21.6 (درصد) 1395سال در   2COسهم بخش حمل و نقل در انتشار  :11-6جدول 

 94.34 (درصد) 1395سال در   COسهم بخش حمل و نقل در انتشار 

 68.91 (درصد) 1395سال در   XNOسهم بخش حمل و نقل در انتشار  

 94.46 (درصد) 1395سال در   HCسهم بخش حمل و نقل در انتشار  

 86.61 (درصد) 1395سال در   PMسهم بخش حمل و نقل در انتشار  

 374921434 (تن) 9513سال ناشی از مصرف فرآورده گاز طبیعی در   2COبیشترین مقدار انتشار آالینده  :11-9جدول 

-13جدول 

11: 

 131837572 )تن( 1395در سال  جاده اي و دریاییدر بخش حمل و نقل   2COمیزان انتشار آالینده 

-14جدول 

11: 

 2552899 )تن( 1395در سال ریلی در بخش حمل و نقل   2COمیزان انتشار آالینده 

-15جدول 

11: 

 4758234 )تن(  1395در سال  یهوایدر بخش حمل و نقل   2COمیزان انتشار آالینده 

 



 

 مقدمه 

(، COمونوكسید كرربن ) با اثر مستقیم و  (،O2N( ز(، اكسید نیترو4CH(، متان )2COدي اكسید كربن )شامل اي گازهاي گلخانه

اي دیگرري  گازهاي گلخانره  هستند. غیر مستقیم با اثر 1(NMVOCو تركیبات آلی فرار غیر متان )( XNOاكسیدهاي نیتروژن )

گرما را در سیستم تروپوسفري به این گازها  گردد.ارائه می IPCC2آنها توسط  هاي گرمایش جهانیپتانسیلنیز وجود دارند كه 

در شود كره  اي میتجمع این گازها در اتمسفر موجب تشدید اثر گلخانهباشند. می ايو اصطالحاً داراي اثر گلخانه اندازنددام می

 عامل عمده تغییرات آب و هواي جهان است. این سال 

 2076.8و  4833.1، 9056.8با  هندوستاندر دنیا چین، آمریکا و  2COبه ترتیب بیشترین تولید كنندگان  2016در سال 

، تن بر نفر 6.4چین براي و  1.6هندوستانبراي ، 15براي آمریکا  2COباشند، این در حالیست كه سرانه انتشار میلیون تن می

م را داراست و سرانه رتبه هشت ،میلیون تن 653.4ایران به لحاظ تولید دي اكسید كربن در دنیا با انتشار در این سال است. 

فرآورده نفتی استفاده حاصل از  2COبیشترین میزان انتشار  1395در سال  ،است تن بر نفر .17ان، نیز براي ایر 2COانتشار 

 .باشد میلیون تن، می 375 به میزانگاز طبیعی در بخش حمل و نقل 

بخش حمل و نقل ارائه و محدوده انتشار آالینده ها در  ايها و گازهاي گلخانهضرایب انتشار آالینده بعد اتصفحدر جدول 

 شده است.

  

                                                           
Non Methane Volatile Organic Compounds -1 

2- Intergovermental Panel on Climate Change 



 

 

11-1جدول   

1395تا  1385)گیگاگرم( طی سالهای تن هزار ) در بخش حمل و نقل و گازهای گلخانه ای هاانتشار آالینده  

 

 هیدروكربوريمأخذ : ترازنامه 

 

 گازهای گلخانه ای CO2 CO XNO XSO HC N2O 4CH SPM سال

1385 98.116 2061.32 1771.48 94.81 2114.61 5.71 33.80 266.53 100594 

1386 95.727 1852.32 1732.75 96.91 1910.38 5.45 31.30 271.53 98074 

1387 102.722 1936.51 1836.24 104.63 2007.84 5.80 34.54 293.10 105246 

1388 100.892 1868.73 1725.19 101.76 1939.36 5.65 37.31 284.67 103427 

1389 104.985 1800.05 1739.44 106.43 1887.39 5.70 41.08 297.36 107614 

1390 107.666 1779.32 1780.91 108.57 1865.64 5.72 42.34 303.22 110330 

1391 110.767 1866.38 1800.71 109.87 1958.85 5.91 45.53 307.15 113554 

1392 114.361 1988.92 1875.72 110.59 2072.49 6.10 46.90 309.47 117236 

1393 116.909 2025.10 1909.80 112.67 2106.58 6.21 48.36 315.14 119851 

1394 109.371 2010.76 1739.93 97.12 2066.83 5.76 49.19 272.23 112189 

1395 114.638 2120.52 15,1481  98.08 2156 5.93 51.33 274.95 117555 



 

  

11-2جدول   

  (2CO ن)میلیون ت 2016تا  6200انرژی درکشورهای مختلف از سال انتشار دی اکسید کربن از مصرف میزان 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 کشور )منطقه(
 5350.4 5445.0 5599.9 5544.3 5406 5617.3 5754.6 5529.8 5954.1 6132.4 6029.2 متحدهایاالت 

 527.4 531.6 545.5 548.2 536 550.8 544.5 525 565.5 567.2 556.6 كانادا

 6348.0 6458.1 6627 6582.4 6433.8 6650.2 6758.9 6506.3 6967.5 7145.1 7036.2 آمریکای شمالی
 458.0 491.3 508.3 486.6 447.3 428.4 400.3 352.1 374.9 351.4 336.9 برزیل

.150.3 آرژانتین  162.9 166.1 159.2 172.7 176.5 182.3 188.4 189.3 193.4 194.3 
 161 164 166.6 175.1 177.7 166.3 171.3 171.1 176.8 165.3 161.4 ونزوئال

آمریکای مرکزی و 
 جنوبی

1075 1126.6 1168.2 1126.5 1210.3 1256.3 1316.2 1354.3 1380.1 1377.9 1348.2 

 760.8 751.1 749.4 795.1 770.7 761.0 779.9 751.0 806.5 807.2 840.1 آلمان

46.04 433.4 454.4 497.4 512.2 494.4 529.7 513.0 561.4 568.9 579.0 بریتانیا  
 316.0 309.7 304.3 337.3 336.4 335.8 360.8 355.9 370.1 309.6 378.8 فرانسه
 361.8 343.0 337.9 305.5 317.0 303.4 288.6 283.4 264.8 280.7 253.7 تركیه

 6258.5 6240.1 6272.5 6464.8 6627.9 6671.2 6661.9 6478.0 6995.1 7017.8 7024.7 اروپا
 1490.1 1521.9 1542.2 1533.8 1582.2 1572.1 1509.8 1464.1 1578.3 1552.4 1559.0 روسیه

 230.6 226.2 218.2 229.8 231.5 240.1 231.8 225.5 234.4 232.9 224.5 اوراسیا
 630.9 616.5 623.7 594.7 564.2 560.9 548.2 544.6 529.8 505.5 473.5 ایران

 621.8 611.7 589.0 552.9 543.7 518.4 501.5 457.2 439.0 405.9 387.9 عربستان

 2167.8 2127.5 2058.1 2000 1921 1846 1816 1714.9 1670.2 1560.2 1477.4 خاورمیانه

 

 
 



 

 11-2 ادامه جدول 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 کشور )منطقه(

 425.7 421.8 444.0 439.4 435.6 440.7 449.2 447.1 447.5 411.5 401.3 آفریقاي جنوبی

094.11 1055.4 1047.6 978.1 939.6 آفریقا  1092.1 1127 1158.2 1190.4 61192.  1209.0 

 9123.0 9164.5 9224.1 9218.8 8979.4 8806.7 8118.7 7692.5 7362.3 7223.9 6661.6 چین

 1191.2 1206.6 1240.8 1274.6 1284.4 1192.1 1182.4 1110.2 1273.1 1266.0 1252.2 ژاپن

 16100.5 15907.2 15814.5 15666.4 15343.7 14897.2 13987.1 13264.2 12951.9 12654.1 11589.1 آسیا و اقیانوسیه

 33432.0 33303.9 33342.5 33226.1 32759.7 32413.0 31528.4 30145.3 30800.4 30481.9 29430.1 کل جهان

   [bp2016] :منبع



 

 11-3 جدول 

  (بر نفر 2CO ن)ت 2016تا  2005کشورهای مختلف از سال  در انرژیانتشار دی اکسید کربن از مصرف سرانه 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 کشور )منطقه(

 15 15.3 15.8 15.9 15.6 16.4 17.3 16.7 18.1 18.9 18.8 19.3 ایاالت متحده

 8.9 8.9 8.9 9.5 9.3 9.1 9.5 9 9.6 9.5 9.8 9.7 آلمان

 5.7 6.1 6.3 7 7.2 6.9 7.6 7.4 8.2 8.5 8.8 8.8 بریتانیا

 4.5 4.5 4.4 4.9 5 4.9 5.2 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9 فرانسه

 4.3 4.1 4 3.8 4 3.9 3.7 3.6 3.7 3.8 3.5 3.2 تركیه

 10.5 10.7 10.8 10.9 11.2 11.2 10.7 10.1 10.9 10.7 10.8 10.3 روسیه

 6.9 7 7.1 6.9 6.7 6.7 6.7 6.8 6.7 6.7 6.3 5.9 ایران

 6.6 6.6 6.7 6.8 6.5 6.4 5.9 5.4 5 4.9 4.6 4.2 چین

 9 9.1 9.4 9.7 9.6 9.3 8.8 8.4 8.8 9.3 9 9.1 ژاپن

 energyatlas.iea.orgمأخذ:

  



 

  

  11-1نمودار 
 2016تا  2006در دنیا از سال  انرژیمیزان انتشار دی اکسید کربن از مصرف 
 

 
 
 
 

 11-2نمودار 
 2008تا  1998در دنیا از سال  انرژیانتشار دی اکسید کربن از مصرف  سرانه
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 11-3 نمودار 
 (2016تا  2008)طی سالهای  CO2سهم کشورها در آالیندگی 

 
 UNION OF CONCERNED SCEITISTSمأخذ: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

29,00;چین %

1,00;فرانسه %

1,00;لهستان %

1,00;ایتالیا %

1,00;ترکیه %
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 11-4جدول  

 2016سال  ،از مصرف سوخت در دنیا 2COبیشترین تولیدکنندگان گاز 

 کشور
  2COمیزان 

 )میلیون تن(

 9056.8 چین

 4833.1 آمریکا

 2076.8 هندوستان 

 1438.6 روسیه

 1147.1 ژاپن

 731.6 آلمان

 589.2 کره جنوبی

 563.4 ایران

 540.8 کانادا

 527.2 عربستان سعودی

 UNION OF CONCERNED SCEITISTSمأخذ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11-5جدول  

 2016سال  ،از مصرف سوخت در دنیا 2COگاز  رتبه بندی براساس سرانه انتشار 

 کشور
 )تن(  2COمیزان 
 (سرانه)

 16.3 عربستان  سعودی

 16.2 استرالیا

 15.0 ایاالت متحده امریکا

 14.9 کانادا

 11.6 کره جنوبی

 9.9 روسیه

 9.0 ژاپن

 8.9 آلمان

 7.7 لهستان

 7.4 آفریقای جنوبی

 7.1 ایران

 6.4 چین

 5.6 بریتانیا

 5.4 ایتالیا

 4.5 فرانسه

 4.2 ترکیه

 3.6 مکزیک

 2.0 برزیل

 1.7 اندونزی

 1.6 هندوستان

 UNION OF CONCERNED SCEITISTSمأخذ: 

 
 
 
 
 
 

 



 

 11-6جدول  

 سال

 (درصد) 1395تا  1385سهم بخش حمل و نقل در انتشار آالینده ها طی سال 

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 

CO 94.32 93.64 93.61 93.2 92.99 93.11 93.55 93.82 94.3 94.30 94.34 

NOx 70.4 69.2 68.9 67.3 67.1 67.9 68 68.4 71.5 68.07 68.91 

Sox 12.6 12.1 12.4 12.5 13.9 13.9 12.8 12.7 13.1 18.59 21.72 

HC 93.6 92.9 92.9 92.5 92.3 92.3 92.9 92.7 93.1 94.27 94.46 

PM 82.8 82.5 83.2 82.9 84 82.9 83 81.4 82 85.70 86.61 

CO2 22.6 21.3 21.5 21 21.5 21.3 21.8 21.8 21.7 21.3 21.6 

CH4 75.73 75.48 74.84 77.70 79.49 77.59 78.83 78.66 80.54 81.90 82.36 

N2O 48.84 48.07 48.71 47.23 48.04 49.78 50.55 51.25 54.64 54.79 55.36 

Green House 22.95 21.64 21.79 21.28 21.82 21.58 22.17 22.16 22.06 21.68 21.95 

 ه نیرومأخذ: ترازنام

 

 

 

 

 

 



 

 11-7جدول  

 1395در سال  میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای ناشی از تولید و مصرف انرژی در بخش حمل و نقل کشور

 واحد: تن

 ترازنامه نیرومأخذ: 

 

 

 

 

 

 11-8جدول 

 1395سهم بخش حمل و نقل در انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای در کشور در سال 

 واحد: درصد

 مأخذ: ترازنامه نیرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CO2 CO XNO 2SO 4CH N2O SPM 3SO سال

1395 139148704 9708013 911028 402792 52058 6724 276858 4402 

 CO2 CO XNO 2SO 4CH N2O SPM 3SO سال

1395 23.75 97.53 48.31 45.60 82.81 61.18 79.06 48.79 



 

11-9جدول    
 1395انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش انرژی کشور در سال میزان 

 واحد: تن

 مأخذ: ترازنامه نیرو

 

 

 

 CO2 CO XNO 2SO 4CH N2O SPM 3SO سوخت/گاز 

 - - 16 270 30 1388 13883 7101207 گاز مایع

 - 35594 2998 30907 41069 369637 9583189 65139182 بنزین

 - - 66 330 7294 1520 2371 7914243 نفت سفید

 6016 268292 6701 4216 456072 664589 142330 86239415 نفت گاز

 2650 6687 166 825 348049 60555 59671 26531425 نفت کوره

 - 37323 696 24659 - 741 119688 374921434 گاز طبیعی

JP4 137561 20125 776 86 1 4 2203 - 

ATK 4620672 12848 48179 29978 32 129 75 357 



 

11-10جدول    
 1395سهم سوختهای فسیلی در انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای کشور در سال 

 واحد: درصد

 مأخذ: ترازنامه نیرو

 

 

 

 

 2CO CO XNO 2SO 4CH O2N SPM 3SO سوخت/گاز 

 - - 0.15 0.43 0.003 0.07 0.14 1.21 گاز مایع

 - 10.16 27.28 49.17 4.65 19.60 96.27 11.12 بنزین

 - - 0.60 0.53 0.83 0.08 0.02 1.35 نفت سفید

 66.67 76.62 60.98 6.71 51.63 35.24 1.43 14.72 نفت گاز

 29.37 1.91 1.51 1.31 39.40 3.21 0.60 4.53 نفت کوره

 - 10.66 6.34 39.23 0.08 39.20 1.20 64 گاز طبیعی

JP4 0.02 0.20 0.04 0.01 0.002 0.04 0.63 - 

ATK 0.79 0.13 2.55 3.39 0.05 1.18 0.02 3.96 



 

11-11جدول    
 1395سهم سوختهای فسیلی در انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای کشور در سال 

 تنواحد: 

 مأخذ: ترازنامه نیرو

 

 

 

 XNO 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت 

حمل و نقل جاده ای و 

 دریایی
        

 2996 30895 64879152 35451 9544602 - 40905 368149 بنزین

 2545 2545 48362951 226566 123581 3433 288356 463430 نفت گاز

 5 159 109068 - - - - - گاز مایع

 59 18283 16543101 - - - - - گاز طبیعی

 - - 1943299 602 2 431 28245 6018 نفت کوره

 5605 51882 131837572 262619 9668185 3864 357506 837597 جمع

         حمل و نقل ریلی

 985 143 2551899 11960 6523 181 15221 24463 نفت گاز 

 985 143 2551899 11960 6523 181 15221 24463 جمع

         حمل و نقل هوایی

JP4 776 86 - 20125 2203 137561 1 4 

ATK 48179 29978 357 12848 75 4620672 32 129 

 - - - 1.2 332 - 1.4 13 بنزین

 133 33 4758234 2279 33305 357 30065 48968 جمع

 6724 52058 139148704 276858 9708013 4402 402792 911028 جمع کل



 

11-12جدول   
 1395تا  1387 سالاز کشور انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای در بخش حمل و نقل  میزان

 واحد: تن

 مأخذ: ترازنامه نیرو
 

 

 

 

 

 

 

 XNO 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال / گاز 

1387 885245 419075 4695 8685865 299968 122233382 35367 5832 

1388 910778 543911 6598 8382221 307270 133940429 39604 5825 

1389 871972 389358 4248 7937478 568834 124681489 41656 5736 

1390 904296 497370 5863 7813502 317975 130462725 44168 5955 

1391 922145 483658 5616 8315036 320542 133107930 45416 5763 

1392 951343 511546 6001 8903585 323873 142624129 47082 6148 

1393 510587 282380 6908 8923064 329752 138587918 48601 6317 

1394 927532 560209 6836 9207323 298123 146365781 49731 6412 

1395 911028 402792 4402 9708013 276858 139148704 52058 6724 



 

 11-13جدول  
 1395تا  1385ای و دریایی کشور از سال  انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای در بخش حمل و نقل جاده میزان

 واحد: تن

 مأخذ: ترازنامه نیرو

 

 

 

 XNO 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال / گاز 

1385 794813 310544 3221 9449575 247237 104591386 - - 

1386 780647 325172 3456 8268940 258318 106983905 32416 5159 

1387 843179 393635 4394 8637787 279967 118011143 35293 5832 

1388 863327 515041 6255 8336662 284575 129213207 39604 5825 

1389 822884 359438 3893 7893089 545314 119799678 41656 5736 

1390 857720 468901 5526 7775431 295597 125839202 44168 5955 

1391 875165 454900 5275 8278732 297938 128444515 45416 5763 

1392 902468 481509 5645 8871761 300266 137789471 47082 6148 

1393 456776 249371 6516 8884943 303808 133249808 48601 6317 

1394 861425 519440 6351 9171441 266082 139778930 49731 6412 

1395 837597 357506 3864 9668185 262619 131837572 52058 6724 



 

 11-14جدول  
 1395تا  1385بخش حمل و نقل ریلی کشور از سال انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای در  میزان

 واحد: تن

 مأخذ: ترازنامه نیرو

 

 

 

 

 XNO 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال / گاز 

1385 8200 5102 61 2192 4009 804228 - - 

1386 8227 5119 61 2199 4022 858504 48 331 

1387 8691 5408 64 2322 4249 906985 51 350 

1388 8809 5481 65 2351 4307 919273 51 355 

1389 9247 5754 68 2467 4521 965015 54 372 

1390 9234 5746 68 2462 4515 963676 54 372 

1391 9886 6151 73 2636 4833 1031645 58 398 

1392 10435 6493 77 2783 5102 1088999 61 420 

1393 12236 7614 91 3263 5982 1276964 72 493 

1394 22520 14012 167 6005 11010 2350110 132 907 

1395 24463 15221 181 6523 11960 2552899 143 985 



 

 11-15جدول  
 1395تا  1385انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای در بخش حمل و نقل هوایی کشور از سال  میزان

 واحد: تن

 مأخذ: ترازنامه نیرو

 

 

 

 

 

 XNO 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال / گاز 

1385 32561 19565 231 43565 15385 3293955 - - 

1386 33130 19965 236 41417 15698 3278080 23 92 

1387 33375 20032 237 45757 15753 3315254 23 93 

1388 38642 23389 277 43208 18388 3807949 27 107 

1389 39841 24166 286 41922 18999 3916797 27 110 

1390 37342 22724 269 35609 17864 3659847 26 102 

1391 37094 22607 268 23668 17771 3631771 25 102 

1392 38440 23544 279 29042 18505 3745659 26 105 

1393 41575 25395 301 34858 19962 4061147 28 114 

1394 43587 26757 318 29877 21031 4236740 30 119 

1395 48968 30065 357 33305 2279 4758234 33 133 



 

 11-16جدول  

  در مقایسه با دی اکسید کربن 1های گرمایش جهانیپتانسیلتخمین عددی 

  )کیلوگرم گاز بر کیلوگرم دی اکسید کربن(

 فرمول شیمیایی ماده
 زمان عمر

 )سال(

 پتانسیل گرمایش جهانی

 )اثر مستقیم برای افق زمانی(

 سال 500 سال 100 سال 20

2CO 2CO 1 1 1 2متغیر 

Methane 4CH 12 72 25 6/7 

Nitrous oxide O2N 114 289 298 153 

HFC-23 3CHF 270 12,000 14,800 12,200 

HFC-32 2F2CH 9/4 2,330 675 205 

HFC-125 CHF2CF3 29 6,350 3,500 1,100 

HFC-134a 3FCF2CH 14 3,830 1,430 435 

HFC-143a 3CF3CH 52 5,890 4,470 1,590 

HFC-152a 2CHF3CH 4/1 437 124 38 

HFC-227ea 3CHFCF3CF 2/34 5,310 3,220 1,040 

HFC-236fa 3CF2CH3CF 240 8,100 9,810 7,660 

HFC-245 fa 3CF2CH2CHF 6/7 3,380 1,030 314 

HFC-365mfc 3CF2CH2CF3CH 6/8 2,520 794 241 

HFC-43-10mee 3CF2CHFCHFCF3CF 9/15 4,140 1,640 500 

Perflurinated compounds      

Sulphur hexafluoride 6SF 3,200 16,300 22,800 32,600 

Nitrogen trifluride 3NF 740 12,300 17,200 20,700 

PFC-14 4CF 50,000 5,210 7,390 11,200 

PFC-116 6F2C 10,000 8,630 12,200 18,200 

[102] :منبع

                                                           
1- IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change)درصد تخمین  ±35جهانی حدود  هاي گرمایش، عدم قطعیت را براي پتانسیل

هاي گرمایش اساس این پتانسیل بررا  ايمحاسبات معادل دي اكسید كربن براي گازهاي گلخانه(، EPAآژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ) زده است.

 دهد.می جهانی انجام

 شود.هاي متفاوت حذف مییندهاي مختلف با نرخآتوان تعریف كرد چرا كه به وسیله فربراي دي اكسید كربن یک زمان عمر منفرد را نمی -2
 



 

 

 

 11-17جدول 

 M1روابط خط معیار مصرف انتشار دی اکسید کربن بر حسب جرم خودرو برای خودروهای سواری تک دیفرانسیل گروه 

 

 0M (kg) ثابت  (gr/kmخط معیار ) تاریخ اجرای دوره

 0M-_base line=162.8+0.0457*(Mco2E 8/1179( 30/9/1396تا  1/10/1394

 
 
 
 
 
 

11-81جدول   

 ،  M2روابط خط معیار مصرف انتشار دی اکسید کربن بر حسب جرم خودرو برای خودروهای سواری تک دیفرانسیل گروه 

 N2و  N1خودروهای تجاری گروه 

 

 0M (kg) ثابت  (gr/kmخط معیار ) تاریخ اجرای دوره

 0M-*(M093+0.196_base line=co2E 8/1179( 30/9/1396تا  1/10/1394



 

 

11-19جدول   

 CO2(gr/km)رتبه انتشار و انتشار  جدول اطالعات خودروهای تولید ایران براساس عدد معیار،

 نام محصول نام شرکت
نوع 

 سوخت
 2co(gr/km)انتشار  نام موتور

 2coعدد معیار انتشار 

(gr/km) 

با  2coاختالف انتشار 

 برحسب درصد معیار
 2coرتبه انتشار 

 ایران خودرو

 TU3 154.29 163.7 5.8- C بنزین سدان 206پژو 

 TU5 157 164.6 4.6- C بنزین سدان 206پژو 

 TU3 152 158.5 4.1- C بنزین هاچ بک 206پژو 

 TU5 157 163.0 3.7 C بنزین هاچ بک 206پژو 

 XU7 197.33 166.2 18.7 G بنزین GLX 405پژو 

 دوگانه سوز GLX 405پژو 
 بنزین

XU7 
201 172.4 16.6 G 

 D -0.2 172.4 172 گاز

 TU5 170.38 166.1 2.6 D بنزین ELX 405پژو 

 XUM 195.16 166.1 17.5 G بنزین ELXپژو پارس 

 TU5 170.38 166.1 2.6 D بنزین ELXپژو پارس 

 XU7 197.33 165.6 19.2 G بنزین پژو پارس

 پارس دوگانه سوز پژو
 بنزین

XU7 
201 172.4 16.6 G 

 D -0.2 172.4 172 گاز

 K4M 162.84 164.4 1.0- D بنزین 90تندر 

 TU5 198.15 172.6 14.8 F بنزین اتوماتیک 90تندر 

 TU5 155.02 168.1 7.8- C بنزین H30 CROSSدی ام اف 

 EF7 161.26 176.5 8.6- C بنزین اتومات H30 CROSSدی ام اف 

 TU5 182.32 171.8 6.1 E بنزین دنا

 EF7 159.76 1764.1 2.7- D بنزین رانا

 EF7 175.98 170.1 3.4 E بنزین LXسمند 

 دوگانه سوز LXسمند 
 بنزین

EF7 
178 175.5 1.4 D 

 A -20.8 175.5 139 گاز

 XU7 194.5 168.6 15.4 G بنزین LXسمند 

 XU7 203 175.5 15.7 G بنزین دوگانه سوز LXسمند 



 

 

 G -4.3 175.5 168 گاز

 EF7 175.98 170.5 3.2 E بنزین سمند سورن

 EF7-TC 172.1 171.1 0.6 D بنزین سمند سورن با توربوشارژ

 XU7 194.5 169.1 15 G بنزین سمند سورن

 J24B 234 201.2 16.3 G بنزین سوزوکی گراندویتار اتوماتیک

 پارس خودرو

 BM15L 153 168.3 9.1- B بنزین هاچ بک H320برلیانس 

 BM15L 157 177.4 11.5- B بنزین هاچ بک H320برلیانس 

 BM15L 153 169.0 9.5- B بنزین هاچ بک H330برلیانس 

 BM15L 157 177.9 11.8- B بنزین هاچ بک H330برلیانس 

 K4MA6 160.48 163.3 1.7- D بنزین پارس تندر

 K4MA6 160.48 162.6 1.3- D بنزین 90تندر 

 K4MA6 157.35 162.8 3.4- C بنزین هاچ بک B90ساندرو 

 K4MC6 196.37 172.9 13.6 F بنزین هاچ بک B90ساندرو 

 دیار خودرو
 L4-4A91S 143.36 162.1 11.6- B بنزین هاچ بک BAIC 30Dسابرینا 

 L4-4A91S 143.36 162.1 11.6- B بنزین سدان BAIC 30Dسابرینا 

 GW4G15 170 162.9 4.4 E بنزین M4 گریت وال

 سایپا

 TNN4G15A 164.93 170.6 3.3- C بنزین S300آریو 

 TNN4G16A 169.28 179.1 5.5- C بنزین S300آریو 

 BM15L 160.52 166.4 3.5- C بنزین هاچبکH220برلیانس 

 BM15L 149.8 174.7 14.3- B بنزین هاچبکH220برلیانس 

 BM15 160.52 166.4 3.5- C بنزین سدانH230برلیانس 

 BM15 149.8 174.7 14.3- B بنزین سدانH230برلیانس 

 M15 153.35 158 3.5 E بنزین تیبا

 تیبا دوگانه سوز
 بنزین

M15 
151.4 164 3.3 E 

 A -17.3 164 151.4 گاز

 M15 160.48 159.8 4.1- C بنزین 2تیبا 

 M13HP 125.63 152.1 0.4- D بنزین 111سایپا 

 M13HP 151.4 153.4 1.3- D بنزین 131سایپا 

 M13N1 160.48 158 1.6 D بنزین دوگانه سوز 131سایپا 



 

 

 A -20.5 158 125.63 گاز

 M13HP 151.4 153.4 1.3- D بنزین 132سایپا 

 دوگانه سوز 132سایپا 
 M13N1 160.48 158 1.6 D بنزین

 A 20.5 158 125.63  گاز

 M15 165.07 160.3 3 D بنزین سدان )ساینا( 232سایپا 

 G4FC 156.38 168.8 37.4- C بنزین سی سی 1600سراتو 

 G4KD 166.95 180 7.2- C بنزین سی سی 2000سراتو 

 كرمان خودرو

 4G93D 221.2 182.9 20.9 G بنزین J5 1.8جک 

 HFC4GB2 3C 172 172.4 0.2- D بنزین J5 1.5جک 

 G 19.3 181.1 216.05  بنزین S5 M/Tجک 

 4G93D 220 192.1 14.5 G بنزین S5 A/Tجک 

 LFB479Q 198 165.1 19.9 G بنزین 620لیفان 

 E 7.4 164.9 177  بنزین X50 M/Tلیفان 

 E 7.3 174.3 187  بنزین X50 A/Tلیفان 

 LFB479Q 201 173.1 16.1 G بنزین X60 M/Tلیفان 

 LFB479Q 175 181.7 3.7- C بنزین X60 A/Tلیفان 

 گروه بهمن
 A-6 195.162 184.9 5.6 E بنزین B50آسا 

 A-4 233.58 206.9 12.9 F بنزین لند مارک

 A-5 180.66 182 0.7- D بنزین SEDANجدید  3مزدا

مدیران خودرو 
 چري

 M-5 174 174.3 0.1- D بنزین سدان 5آریزو

 A-CVT 201 184.5 9 E بنزین سدان اتومات 5آریزو 

 M-5 211 180.7 16.8 G بنزین T2Xتیگو 

 A-CVT 223 193.4 15.3 G بنزین اتومات  T2Xتیگو 

Mvm 110 SQR 7111-S11 بنزین SQR472F 123 153 13.1- B 

Mvm 110S 9.7 155.1 140  بنزین- B 

Mvm 530 بنزین SQR7201 189.67 171.3 10.7 F 

Mvm 550-M/T بنزین SQR484F 190 174.5 8.9 E 

Mvm 550-CVT/T بنزین SQR484F 198.77 179.8 10.5 F 

Mvm new X33-M/T 2.9 178.8 184  بنزین F 



 

 

Mvm new X33-CVT/T 0.9 185.7 184  بنزین- D 

 ایران خودرو
 آریسان دوگانه سوز

 OHVG 11 218 209.3 4.2 E بنزین

 A -15.9 209.3 176  گاز

 K4M 178.37 199 10.4- B بنزین تندر پیکاپ

 ZG24 254.96 244.6 4.2 E بنزین ریچ پارس خودرو

 دیار خودرو

 MITSUBISHI بنزین WNGLE 5وانت دوکابین تک دیفرانسیل 

4G69S4N 
260.6 244.1 6.7 E 

 MITSUBISHI بنزین WNGLE 5وانت تک کابین تک دیفرانسیل 

4G69S4N 
260.6 234.4 11.2 F 

 MITSUBISHI بنزین WNGLE 5وانت دوکابین دو دیفرانسیل 

4G69S4N 
260.6 255.3 2.1 D 

 MITSUBISHI بنزین WNGLE 5وانت تک کابین دو دیفرانسیل 

4G69S4N 
260.6 245.5 6.1 E 

 زامیاد

 Z24 267.84 236.3 13.4 F بنزین Z24NIزامیاد 

 دوگانه سوز Z24NBزامیاد 
 Z24 285.2 255.3 11.7 F بنزین

 Z24 229.3 255.3 10.2- B گاز

 EQ474I-30 268.14 246.0 9 E بنزین Z24PAزامیاد 

 BG13-20 173.2 177.9 2.7- D بنزین DFSK K01درکا 

 D 2.9 178.9 184  بنزین Z24NIزامیاد 

 M13 156.26 173.5 9.9- B بنزین 151سایپا  سایپا

 گروه بهمن 

 4G69S4N 225.158 240.4 6.4- C بنزین کاپرا تک کابین

 4G69S4N 243.34 250.7 2.9- D بنزین کاپرا دوکابین

 OHV-G 211.76 206.0 2.8 D بنزین تک کابین B1700 کارا

 4B1Q 207.04 206.0 0.5 D بنزین تک کابین B2000کارا 

 FE-CIS 247.552 206.0 20.2 G بنزین تک کابین  B2000 مزدا

 دوگانه سوز تک کابین  B2000i مزدا
 FE-CIS 248.051 226.0 9.8 F بنزین

 FE-CIS 197.343 226.0 12.7- B گاز

 FE-CIS 250.198 213.5 17.2 G بنزین دو کابین  B2000 مزدا

 دوگانه سوز دو کابین  B2000i مزدا
 FE-CIS 249.94 229.3 9.02 F بنزین

 FE-CIS 196.135 229.3 14.5- B گاز

  



 

 

11-02جدول   

 Mخودروهای سواری گروه  Euro 6تا  Euro 3حدود مجاز استاندارد 

 Euro 6تا  Euro 3حدود آالیندگی های استاندارد 

 خودروهای سبک دیزلی

PM NOX HC+NOX HC CO Date Tier 

0.05 0.50 0.56 - 0.64 2000.01 Euro 3 

0.025 0.25 0.30 - 0.50 2005.01 Euro 4 

30.005 0.18 0.23 - 0.50 12009.09 Euro 5 

30.005 0.08 0.17 - 0.50 2014.09 Euro 6 

 

 خودروهای سبک بنزینی

PM NOX HC+NOX HC CO Date Tier 

- 0.15 - 0.20 20.30 2000.01 Euro 3 

- 0.08 - 0.10 1.0 2005.01 Euro 4 

2.30.005 0.06 - 0.10 1.0 12005.09 Euro 5 

2.30.005 0.06 - 0.10 1.0 2014.09 Euro 6 

 برای تمام مدلها 2011زا -1

 .این اعداد فقط برای خودروهای با تکنولوژی پاشش مستقیم سوخت اجرا میشوند -2

 رم بر کیلومتر تغییر مییابدگ 0.003عدد به PMPدر صورت استفاده از روش اندازهگیری  -3

 

 

 11-4نمودار 

 روندتغییرات مصرف سوخت)بنزین( خودروهای تولیدی کشور 

 



 

 

 11-5نمودار 

 منتشره از کل خودروهای تولیدی کشور 2COروند تغییرات میانگین 

 
 

 11-6نمودار 

 خروجی اگزوز خودروهای بنزینی و دوگانه سوز تولیدی کشور COمقایسه میانگین 

 
 

 



 

 

 11-7نمودار 

 خروجی اگزوز خودروهای بنزینی و دوگانه سوز تولیدی کشور XHC+NOمقایسه میانگین 

 
 

 

 



 

 

 11-21نمودار 

  M11 (g/km)ها در وسایل نقلیه مسافری سبک بنزینی و دیزلی گروه میزان استاندارد آالینده

 CO HC HC+ NOx XNO PM2 تاریخ استاندارد

 دیزل

 I* 07/1992 (16/3)72/2 - (13/1)97/0 - (18/0)14/0 یورو

 II 01/ 1996 0/1 - 7/0 - 08/0یورو

 II 01/ 1996a 0/1 - 9/0 - 10/0یورو

 III 01/2000 64/0 - 56/0 50/0 05/0یورو

 IV 01/2005 5/0 - 30/0 25/0 025/0یورو 

 V 09/2009b 5/0 - 23/0 18/0 005/0eیورو

  VI 09/2014 5/0 - 17/0 08/0 005/0eیورو 

 بنزین

 - - I* 07/1992 (16/3)72/2 - (13/1)97/0 یورو

 - - II 01/ 1996a 2/2 - 5/0یورو

 - III 01/2000 30/2 20/0 - 15/0یورو

 - IV 01/2005 0/1 10/0 - 08/0یورو 

  V 09/2009b 0/1 10/0c - 06/0 005/0d,eیورو

  VI 09/2014 0/1 10/0c - 06/0 005/0d,eیورو 

 .باشندمی  (COP)مقادیر داخل پرانتز مربوط به تطابق تولید*     

     a 30/09/1999تا 

      b01/2011  -هابراي همه مدل 

g/kg      c  068/0=NMHC3 

d      قابل استفاده فقط براي خودروهاي داراي موتورDI4 

      e با استفاده از شیوه اندازه گیريPMP  به g/km 0045/0  كند.میتغییر 

 [ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت معاونت نوسازي ناوگان] :منبع
  

 

 

 

 

                                                           
 صندلی داشته باشد. 8خودرو مسافري كه با احتساب راننده حداكثر  -1

2- Particulate Matter 

3- Non Methane Hydrocarbon 

4- Direct Injection 



 

 

 11-22نمودار 

 N11 (g/km)ها در وسایل نقلیه باری سبک بنزینی و دیزلی گروه میزان استاندارد آالینده

 CO HC HC+ NOx XNO PM2 تاریخ استاندارد †گروه

 دیزل

 I, Class 1N

≤1305kg 

 I 10/1994 72/2 - 97/0 - 14/0یورو

 II ،IDI 01/1998 0/1 - 70/0 - 08/0یورو

 II ،DI 1998/01a 0/1 - 90/0 - 10/0یورو

 III 01/2000 64/0 - 56/0 50/0 05/0یورو

 IV 01/2005 50/0 - 30/0 25/0 025/0یورو 

 V 2009/09b 50/0 - 23/0 18/0  0/005eیورو

 VI 09/2014 50/0 - 17/0 08/0  0/005eیورو 

 II, Class 1N

1305-1760kg 

 I 10/1994 17/5 - 40/1 - 19/0یورو

 II ،IDI 01/1998 25/1 - 0/1 - 12/0یورو

 II ،DI 1998/01a 25/1 - 30/1 - 14/0یورو

 III 01/2001 80/0 - 72/0 65/0 07/0یورو

 IV 01/2006 63/0 - 39/0 33/0 04/0یورو 

 V c09/2010 63/0 - 295/0 235/0  0/005eیورو

 VI 09/2015 63/0 - 195/0 105/0  0/005eیورو 

 >III, class 1N

1760kg 

 I 10/1994 90/6 - 70/1 - 25/0یورو

 II ،IDI 01/1998 5/1 - 20/1 - 17/0یورو

 II ،DI 1998/01a 5/1 - 60/1 - 20/0یورو

 III 01/2001 95/0 - 86/0 78/0 10/0یورو

 IV 01/2006 74/0 - 46/0 39/0 06/0یورو 

 V 2010/09c 74/0 - 350/0 280/0  0/005eیورو

 VI 09/2015 74/0 - 215/0 125/0  0/005eیورو 

N2 

 V 2010/09c 74/0 - 350/0 280/0  0/005eیورو

 VI 09/2015 74/0 - 215/0 125/0  0/005eیورو 

 

                                                           
 باشد.می تن متریک 5/3خودرو باري با حد اكثر منظور  -1

2- Particulate Matter 



 

 

 ضوابط و استانداردها  -22-12
 استاندارد آالیندگی خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت کشور -1-22-12

گازوئیلی، دوگانه سوز و گازسوز ساخت داخلی و وارداتی و  جدول زمانی استاندارد حد مجاز آالیندگی انواع خودروهاي بنزینی،

 شود:همچنین موتورسیکلت به شرح زیر تعیین می

 
 

 11-23جدول 

 استاندارد حد مجاز آالیندگی انواع وسایل نقلیه

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 دوره زمانی

 Euro ΙΙ Euro ΙΙΙ Euro ΙV خودروهاي سبک و سنگین

 ECE R 40-10 Euro Ι Euro ΙΙ Euro ΙΙΙ موتورسیکلت

 [ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت معاونت نوسازي ناوگان] :منبع

 

 ها در وسایل نقلیه بنزینی در جهان ارائه گردیده است.میزان استاندارد آالینده ذیلدر جدول  -
 

 11-24 جدول

 CO HC HC+ NOx XNO PM1 تاریخ استاندارد گروه

 بنزین

 I, Class 1N

≤1305kg 

 - - I 10/1994 72/2 - 97/0یورو

II 01/1998یورو  2/2 - 50/0 - - 

 - III 01/2001 3/2 20/0 - 15/0یورو

 - IV 01/2005 0/1 10/0 - 08/0یورو 

 V 2009/09b 0/1 f10/0 - 06/0 d,e005/0یورو

 VI 09/2014 0/1 f10/0 - 06/0 d,e005/0یورو 

 II, Class 1N

1305-1760kg 

 - - I 10/1994 17/5 - 40/1یورو

II 01/1998یورو  0/4 - 65/0 - - 

 - III 01/2001 17/4 25/0 - 18/0یورو

 - IV 01/2006 81/1 13/0 - 10/0یورو 

 V 2010/09c 81/1 g13/0 - 075/0 d,e005/0یورو

 VI 09/2015 81/1 g13/0 - 075/0 d,e005/0یورو 

 >III, class 1N

1760kg 

 - - I 10/1994 90/6 - 70/1یورو

II 01/1998یورو  0/5 - 80/0 - - 

 - III 01/2001 22/5 29/0 - 21/0یورو

                                                           
1- Particulate Matter 



 

 

 - IV 01/2006 27/2 16/0 - 11/0یورو 

 V 2010/09c 27/2 h16/0 - 082/0 d,e005/0یورو

 VI 09/2015 27/2 h16/0 - 082/0 d,e005/0یورو 

N2 

 V 2010/09c 27/2 16/0 - 082/0 d,e005/0یورو

 VI 09/2015 27/2 16/0 - 082/0 d,e005/0یورو 

 <kg 1250   Class I ،kg 1700-1250  Class II  ،kg 1700  Class IIIباشند: چنین می 1/2براي یورو  N1هاي مرجع جرمی كالس  †

a      بعد از این تاریخ موتورهاي  30/09/1999تا(DI2  باید به حدIDI3 )برسند 

      b01/2011  -هابراي همه مدل 

c      01/2012  -هابراي همه مدل 

d      قابل استفاده فقط براي خودروهاي داراي موتورDI 

      e با استفاده از شیوه اندازه گیريPMP  به g/km 0045/0  كند.میتغییر 

 g/kg      f068/0NMHC= 

 g/kg      g090/0NMHC= 

 g/kg      h108/0NMHC= 

 [ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت معاونت نوسازي ناوگان -سالنامه آماري كشور ] :منبع

 

 
 

 11-25 جدول

 ها در خودروهای دیزلی سنگین در جهانمیزان استاندارد آالینده 

 CO استاندارد
gr/kwh 

HC 
gr/kwh 

NOx 
gr/kwh 

PM1 
gr/kwh 

SMOKE 
1-smoke in m 

 - I 50/4 10/1 8 36/0یورو 

 - II 4 10/1 7 15/0 یورو 

 III 10/2 66/0 5 10/0 80/0یورو 

 IV 50/1 46/0 5/3 02/0 50/0یورو 

 V 50/1 46/0 2 02/0 50/0یورو 

 [ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت معاونت نوسازي ناوگان] :منبع

                                                           
2-Direct Injection  

3- Indirect Injection 

1- Particulate Matter  

 



 

 

 هاحد مجاز خروجی موتورسیکلت -
 

 11-26 جدول

 ها )جاری کشور(برای موتور سیکلت  ECE-40-01استاندارد 

 کالس COPتطابق تولید  TAنوع تأیید شده 

 منوکسید کربن

g/Km5/17=CO g/Km21=CO kg 100 R< 

(200/(100-R×))5/5+17/17=CO (200/(100-R×))21+21=CO kg 300 <_R<_ kg100 

g/Km35=CO g/Km42=CO 300 < R 

 های نسوختههیدروکربن

g/Km2/4 HC = g/Km6HC= kg 100 R< 

(200/(100-R×))8/1+2/4= HC (200/(100-R×))4/2+6= HC kg 300 <_R<_ kg100 

g/Km2/8 HC = g/Km12 HC = 300 < R 

 [ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت معاونت نوسازي ناوگان] :منبع
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