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  چکیده

 يهاسوخت هیرویها و در واقع مصرف ببرخوردار است، اما استفاده نادرست از آن يمنابع انرژ نیتریاز غن رانیاکشور 

رین تمهمبنزین . شده استوارد و همچنین محیط زیست هاي اقتصادي به بخش يریناپذخسارات جبران، کشوردر یلیفس

ونقل کشور، نقش این سوخت به دلیل کاربرد گسترده در شبکه حمل. شودیمصرف م ایرانکه در داخل  است ورده نفتیآفر

تولید و افت تأمین آن بر وضعیت اقتصادي کشور مؤثر  روندبسیار مهمی در چرخه اقتصادي دارد و هرگونه تغییر و تحول در 

بنابراین بیشترین توجهات . است یشخص يمربوط به خودروها و ينقل شهرولدر بخش حم نیسهم مصرف بنز ترینبیش. است

مصرف سوخت  يسازنهیبه به يادیمقدار زجلب شود که به نقل وفرهنگ حمل نیا رییتغباید به سمت  آنبراي کاهش مصرف 

جایگزینی با براي  نهادشیپ نیبهتر یکیالکتر دوچرخهنقل بر اساس وحمل .کمک خواهد کرد يبر منابع انرژ تیریو مد

به را  یلیفس يبه منابع محدود سوخت ها یها وابستگدوچرخه نیکاربرد ا .خودروهاي شخصی در سفرهاي درون شهري است

 ،هاو معرفی ساختار آن یکیالکترهاي با دوچرخه ییشده تا ضمن آشنا یمقاله سع نیدر ا. دهندیکاهش ممقدار بسیار زیادي 

کاهش  در آن ات اقتصادياثر یبه بررس يشهردرون  يهانقلودر حمل سوزنیبنز خودروهاي ها باآن گزینیجایبا  ژهیبه طور و

 درونهاي نقلودر حمل عملاین دهد با نشان می و بر این اساس سناریویی ارائه خواهد شد که پرداخته شود بنزینمصرف 

میلیارد  28.955د، که بدین طریق روزانه حدود خواهد شجویی نزین صرفههزارلیتر ب 7238.8روزانه به طور متوسط ، شهري

انجام شده با خودروهاي سواري  درون شهري کاهش نرخ سفرهاي ،سناریواین  اساس. گیردسازي ریالی صورت میریال ذخیره

  .که سازگار با توسعه پایدار است است

  

صرفه جویی  لکتریکی، مدیریت مصرف سوخت،دوچرخه ا شهري، درون حمل و نقلین، بنز ،انرژي :واژگان کلیدي
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  مقدمه

 و بوده خارج از واردات ینفت يها فرآورده نیتام منبع ،هستند یداخل نفت منابع فاقد که توسعه حال در يکشورهادر 

 عیوس عرضه که نفت کننده دیتول يکشورها در. شود یم نییتع یالملل نیب يها متیق اساس بر زین ها  فرآورده متیق

 اصطالح به و است یجهان يها متیق از تر نییپا ها متیق معموال رد،یگ یم صورت یدولت موسسات توسط ینفت يها سوخت

 داشته تناسب یجهان يها متیق با يحدود تا سوخت یداخل يها متیق کهی صورت در. شود یم پرداخت مصرف ارانهی ینوع

 متیق با یداخل يها متیق کهیصورت در اما. شود یم تحمل قابل مصرف یجیتدر شیزااف و دیآ ینم شیپی مشکل معموال باشد،

 سوخت یواقع متیق جیتدر به ابد،ی کاهش یمل پول دیخر قدرت داخل در یپول تورم اثر در ای و نداشته تناسب یجهان يها

 مشکل آن تداوم که کند یم دایپ اجروهمچون وضعیت هم اکنون ایران  انهیگرا اصراف يرفتارها و کند یم جلوه کمتر و کم

  . ]1[است نیآفر

 ياقتصاد شرفتیپ دار یمعن شاخص کی عنوان به يحد تا است ممکن چه اگر رانیا در ینفت يها فرآورده مصرفافزایش 

ناخالص  دیتول در میمستق مشارکت و داشته یمصرف جنبه عمدتاً که ییها فرآورده مورد در حال نیع در یول شود قلمداد

 یم اقتصاد دوش بر یبزرگ یمال و ياقتصاد يها نهیهز و بوده نیآفر مشکلها  آن مصرفدر  هیرو یب رشد ،اخلی ندارندد

   .]2[دنگذار

. ابدی یم شیافزا شدت به یصنعت يها فرآورده از یبعض يبرا تقاضا ینیشهرنش گسترش و ياقتصاد توسعه ندیدرفرآ

 در کنندگان مصرف توجه مورد ندیفرآ نیا در که هستند ییکاالها از خاص بطور نیبنز و عام بطور ینفتي ها فرآورده

 یصنعت کاربرد يادیز حدود تا کوره نفت و گاز نفت مثل ینفت يسوختها اقالم از یبعض .باشند یم توسعه حال در يهاداقتصا

 است ییها سوخت جمله از نیبنز یول. رندیگ یم قرار استفاده مورد يباربر و نقل و حمل ای و داتیتول توسعه انیجر در و داشته

 رفاه مصرف يالگوها رواجو  شهروندان یپول درآمد شیافزا با آن يبرا تقاضا و بوده نانیشهرنش مصرف مورد يادیز حدود تا که

 .]3[ابدی یم شیافزا شدت به انهیگرا

 طیمح حفظ و يانرژ نهیبه مصرف به یجهان توجه ونقل ایران  و بخش حمل دربسیار باالي سوخت هاي فسیلی  مصرف

یافتن  و کشور در يانرژ مصرف شدت بهبود يبرا ریاخ يها سال در يمتعدد اقدامات و مطالعات که شده باعث ستیز

  :ها عبارتند از  که برخی از آن ردیپذ انجام ینفت يها فرآورده براي ینیگزیجا

 .نقل عمومی داخل شهري و تالش جهت افزایش ظرفیت وسایل حمل -

ریزي و ساخت مسیرهاي مترو در کالن شهرهاي مشهد و  راه اندازي و گسترش مترو در تهران و همچنین برنامه -

  . شود یم يانرژ مصرف کاهش و درون شهري نقل و حمل دربرق  ي پاكانرژ از استفاده امکان باعثاصفهان که 

 .در کالن شهرهاهاي زیست محیطی  هاي خودروها جهت کاهش آلودگی طرح زوج و فرد پالك -

 .کنندگان مصرفو کاهش سهمیه  تسوخ کارت هوشمندبنزین با استفاده از  بندي طرح سهمیه -

 .حذف کارت سوخت خودروهاي وارداتی -

 .استفاده از گازطبیعی و گاز مایع توسط خودروهاي دوگانه سوزجهت  CNG هاي جایگاهو افزایش بهره برداري  -

 . هت کاهش سفرهاي داخل شهريافزایش خدمات الکترونیکی ج -

 .پیشگیري و مبارزه با خروج غیر قانونی بنزین از کشور -

به . جلوي رشد روز افزون واردات بنزین به کشور را بگیرند اند اند اما هنوز نتوانسته همه موارد فوق تا حدودي موفق بوده

درصد  1.2ان مصرف داخلی کشور در این سال خام، میز درصدي در تولید نفت 2.5علیرغم کاهش  1388طوري که در سال 

بهینه نکردن  ادامه روند فعلی ودر صورت . درصدي صادرات نفت ایران شده است 7.3 که این امر سبب کاهشافزایش داشته 

واردکننده نفت تبدیل  مصرف داخلی کشور، ضمن کاهش درآمدهاي ارزي کشور، تدریجاً ایران از یک صادرکننده نفت به یک

   .]4[د شدخواه

 ایران ينقل شهر و در بخش حمل نیبیشترین سهم مصرف بنزشود که  الذکر اینگونه برداشت می با توجه به مباحث فوق
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 ینیگزیجا افتنیباید به سمت  نیبیشترین توجهات براي کاهش مصرف بنزبنابراین . است یشخص يمربوط به خودروها

 يراه حل برا نیبهتر یکیالکتر يها دوچرخه. ي جلب شودکوتاه شهر ينقل ها و خودروهاي موجود در حمل يمناسب برا

 يبرابر موتورها نیچند ها این دوچرخهراندمان . است يشهر ينقل ها و سوز در حمل نیبنزخودروهاي سواري  با ینیگزیجا

استفاده  یکیك الکترپا يها از انرژ کنند، آن یمصرف م نیبنز یاحتراق داخل ياست و برخالف آنکه موتورها یاحتراق داخل

  .دهند یرا کاهش م یلیفس يبه منابع محدود سوخت ها یدوچرخه ها وابستگ نیکاربرد ا نیهمچن. نندک یم

 کاهش يبرا سپس و شده يادآوری نقل و حمل بخش انرژي مصرف سهم و ینفت يها فرآورده تیاهم ابتدا مقاله نیا در

خودروهاي شخصی در بخشی از  دوچرخه هاي الکتریکی با جایگزینی ن،آ کردن نهیبه و کشور نقل و حملبخش  يانرژ مصرف

نقل  اقتصاد حمل و توسعه اهداف تحقق راستاي درمقاله  طول در. و بررسی قرار گرفته است بحثمورد سفرهاي داخل شهري 

و نقل درون  حمل اقتصادي در بخش منافع ارزیابی هدف ،بنزین مصرف در جویی صرفه همچنین و ملی توسعه ،پایدار شهري

 شده دنبال نقل هاي درون شهري و خودروهاي شخصی در حملهاي الکتریکی با  دوچرخهصورت جایگزینی  درشهري ایران 

   .است پاسخ داده شودمطرح در این زمینه  زیر که  سواالتو سعی شده به  است

و  ي سواريخودروهاورت گرفته با صشهري  روزانه درون کاهش تعداد سفرهاي قابلیت هاي الکتریکی دوچرخهیا  -

 ؟ را دارداصالح الگوي مصرف بنزین 

توسعه نقل درون شهري،  و جایگزین کردن خودروهاي شخصی با دوچرخه هاي الکتریکی در سیستم حمل یا -

 ؟را به همراه خواهد داشت شهري  اقتصاد

  دارد؟ اقتصادي توجیههاي الکتریکی  بر روي دوچرخه گذاري سرمایهیا  -

 روش تحقیق

و  اي است که با استفاده از کتب نظري و توصیفی و به شیوه مطالعه کتابخانه صورتبه  نوشته روش پژوهش در این

گزارشات و مقاالت بررسی منابع . گشته استتدوین مربوطه، هاي  سازمان هاي گزارشو همچنین  مقاالت فارسی و انگلیسی

به اطالعات و منابع  و منابع خارجی، مهمترین روش بررسی براي دستیابی بررسی مقاالت و همچنین کشور علمی در داخل

بار در کشور، در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد و با  طرح دوچرخه الکتریکی براي اولین .مورد نیاز در این مقاله بوده است

هش مصرف بنزین و کاهش آالینده هاي نقل هاي درون شهري به منظور کا و هدف جایگزینی با وسایل نقلیه شخصی در حمل

الکتریکی و کنترلر آن در دست طراحی و   هاي موتور و بخشنقل مطرح شده است  و محیطی مربوط به بخش حمل زیست

و امکان مقایسه آن با وسایل نقلیه شخصی از نظر مصرف سوخت، با  براي ارزیابی طرح دوچرخه الکتریکی . باشد ساخت می

تعداد  مصرف سوخت خودروهاي شخصی، تعداد خودروها و میزان رشدرائه شده در رابطه با میزان ات ااستفاده از گزارش

اند، نمودارهاي الزم  که در بخش مراجع معرفی شدههاي مربوط  ، توسط سازمانها  توسط آن انجام شده درون شهري سفرهاي

هاي فسیلی  نقل ایران توسط سوخت و انرژي مصرفی بخش حملبا توجه به اینکه تقریبا کل  .اند رسم و مورد تحلیل قرار گرفته

اصراف گرایانه و مناسب نبودن  یمصرف يالگوها رواجشود، نمودارهاي مربوط به آن به منظور تاکید بیشتر بر  تامین می

رخه هاي دوچنقل از طریق جایگزین کردن  و هاي حمل تغییر در شیوهدر ایران و لزوم  نقل و بخش حمل وري انرژي بهره

در انتها با استفاده از . اند کننده انرژي  پاك و تجدیدپذیر برق هستند، ارائه شده که مصرف ،سوز وسایل نقلیه بنزینالکتریکی با 

و نمودارهاي رسم شده، سناریویی ارائه شده که بر اساس کاهش تعداد سفرهاي درون شهري صورت گرفته آمارهاي موجود 

تعداد این سفرها از طریق جایگزین کاهش  .و به دنبال آن کاهش مصرف سوخت استوار است سوز توسط خودروهاي بنزین

اقتصاد شهري را به  توسعهو  بوده گیرد که سازگار با اصول توسعه پایدار خودروها صورت می هاي الکتریکی با کردن دوچرخه

  .همراه خواهد داشت

  دوچرخه الکتریکی

ها  این دوچرخه. هاي مرسوم است که ظاهر آنها همچون دوچرخه هستند هینقل لیسااز و اي هاي الکتریکی دسته دوچرخه

انرژي مورد نیاز براي حرکت موتور . رود داراي یک موتور الکتریکی کمکی هستند که در چرخ جلو یا عقب دوچرخه به کار می
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هاي الکتریکی بدون آلودگی  دوچرخه  .شود الکتریکی توسط باتري لیتیمی یا اتمی کوچک قابل شارژ با برق شهر، تامین می

باشند و داراي امکانات استاندارد ترافیکی همچون کاله ایمنی، سرعت سنج، راهنما، چراغ، بوق و  محیطی و صوتی می زیست

  .ها دارند امکاناتی همچون سبد مناسب جلو و عقب و جاي مخصوص استراحت پاها غیر از رکاب

زدن شبیه یک  تواند در حالت معمولی با رکاب سوار می نقل، دوچرخه و در سیستم حملبا استفاده از دوچرخه الکتریکی 

تواند به سادگی  دوچرخه معمولی رانندگی نماید و در صورتی که خسته شود و یا نیاز به سیستم کمکی براي حرکت باشد، می

ها، توسط  در این دوچرخه. ه خود ادامه دهدبا فشار یک دکمه سیستم الکتریکی و موتور مربوطه را وارد دور نماید و به را

توان همچون موتور سیکلت شتاب گرفت و همچنین میتوان موتور را خاموش  نیروي موتور و با استفاده از دنده مناسب می

  . زنی سرعت را کنترل نمود کرده و فقط با  رکاب

  بازار دوچرخه هاي الکتریکی 

 نیبازار فروش ا. در سطح جهان است یکیالکتر يها نده انواع دوچرخهکن دیتول نیبزرگتر نیدر حال حاضر کشور چ

. است دهیرس 2009در سال   دستگاه ونیلیو دو م ستیاز ب شیبه ب 1998از چهار هزار دستگاه در سال  نیها در چ دوچرخه

  .]5[دهد یرا  نشان م نیها در چ دوچرخه نیا دیرشد تول) 1(شکل

توسط  یکیهستند و در ژاپن دوچرخه الکتر هینقل وسیله نیکنندگان ا دیتول نیبزرگتر آلمان و هلند يکشورهادر اروپا 

متحده اکثر  االتیدر ا. شود یبه اروپا صادر م وانیتا درشده  دیتول يها دوچرخه. شود یم دیکشور تول نیا يساز صنعت خودرو

سهم ) 2(شکل. ها است نوع دوچرخه نیا استفاده از او فدرال مخالف ب یالتیا نیاز قوان یبعض نآ لیبوده و دل یها واردات آن

  .]7و6[دهد یرا نشان م یکیالکتر يها دوچرخه دینقاط مختلف جهان در تول

به  یاهداف متنوع يبرا ها، در این کشورها بسته به نوع و قابلیت موتور الکتریکی آنهاي الکتریکی ساخته شده  دوچرخه

راهنما  يها دوچرخه ک،یپر تراف يها در شهر هیله نقلیوس س،یپل هینقل لیها به عنوان وسا نتوان از آ یمثال م يروند، برا یکار م

 يها از دوچرخه کایمتحده امر االتیدر کشور ا. استفاده کرد حیبانان و تفر جنگل هینقل لیوسا ،يسوار در مسابقات دوچرخه

مشکل  يداراشهرها که  کیتردد در نقاط پرتراف ای يکوتاه شهر يها در مسافرت هینقل لیمعموال به عنوان وسا یکیالکتر

  .]8[ودش یهوا هستند، استفاده م یو آلودگ نگیپارک

  

  الکتریکی يها مختلف جهان در تولید دوچرخه سهم نقاط: 2شکل                     نیدر چ یکیالکتر يدوچرخه ها دیرشد تول: 1شکل
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       :هاي الکتریکیدوچرخه یکیساختار الکتر معرفی

   ]9[نشان داده شده است) 3(در شکل  دوچرخه یکیالکتر هايخشب 

   يباتر -1

  .بدون جاروبک که در هاب چرخ عقب قرار گرفته است میمستق انیموتور جر -2

کنترل  نیو همچن يسرعت، فاصله و سطح شارژ باتر ریدوچرخه نظ يها ریکنترل همه متغ فهیکنترلر که وظ-3



 

 ٥

  .را بر عهده دارد BLDCسنسورها و موتور 

  .کند یبه موتور را قطع م یترمز که توان انتقال -4

 رابط يهامیس -5

  

 ]9[هاي الکترونیکی دوچرخه  قسمت: 3شکل 

  
  

  باتري  

. شود استفاده می ها دوچرخهاین سه نوع باتري در انواع مختلف . ندهاي الکتریکی هست هاي قابل شارژ قلب دوچرخه باتري

این سه نوع باتري  .کننده و همچنین شرایط محیطی نوع باتري مورد استفاده نیز متفاوت است بسته به کاربرد و وزن مصرف

  :عبارتند از

-Valve-regulated lead Acid(VRLA) 

-Lithium-Ion(Li-ion) 

-Nickel-Metal hydride(NiMH) 

  .ها صورت گرفته است اي بین انواع باتري مقایسه) 1(در جدول

  دوچرخه هاي الکتریکی در يکاربرد يانواع باتر سهیمقا). 1(جدول

LI-ION NIMH  VRLA فاکتورهاي باتري 

 )دالر(متیق  ١٣٠  ٢٧٠  ٥٠٠

 (Kg)جرم  ٢٦  ١٤  ٨

 عمر طول  ١.٥  ٢  ٤.٥

  )KW(توان  ١٠  ٤  ٥

  ارتاثر درجه حر  ٦.٢  -  ٢.٩

  

  موتور جریان مستقیم بدون جاروبک  

و مشخصات ) 2(مشخصات یک موتور جریان مستقیم بدون جاروبک معمول براي دوچرخه هاي الکتریکی در جدول

 .]10[آمده است) 3(جهت تغذیه این موتور در جدول مورد استفاده باتري 
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  تغذیه کننده موتور يمشخصات باتر).3(جدول                                  مشخصات موتور دوچرخه هاي الکتریکی). 2(جدول

  

                                                                                                                                          

  

  

  

  

  

  :نشان می دهد را بکار رفته الکتریکی موتور مذکور را که در هاب چرخ عقب دوچرخه) 4(شکل

  

  ]10[در هاب چرخ عقب دوچرخه BLDCموتور . 4شکل

  
  

  کنترلر

این قسمت وظیفه . قسمت در ساختار الکتریکی دوچرخه هاي الکتریکی بخش محرك و کنترلر آن استاساسی ترین 

کنترل توان الکتریکی از باتري به موتور الکتریکی، عملکرد صحیح سنسورهاي مربوط به موتور الکتریکی و کنترل متغیرهاي 

  . یستم محرك دوچرخه الکتریکی را نشان می دهدس )5(شکل. را بر عهده دارد) سرعت، فاصله، سطح شارژ باتري(دوچرخه

  

  سیستم محرك و کنترل کننده. 5شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Lead Acid  نوع باتري

 عدد سري 2  تعداد باتري

 12v*2  ولتاژ

 7Ah  آمپرساعت نامی

 25.8v  اضطراري ولتاژ

 BLDC  نوع موتور

 200W  قدرت نامی

 400rpm  سرعت

 32  تعداد قطب

 24v  ولتاژ

  

  

 راننده

 پدال

  کنترلر    

 موتور

  موتور
 

  چرخ دنده    

 

  

محرك 

 چرخ

  باتري

 

 تجهیزات اضافی



 

 ٧

  نقل پایدار وحمل 

هاي آینده کاهش توان نسل ونقل پایدار بخشی از پایداري جهانی است بطوریکه نیازهاي کنونی اجتماعات بدونحمل

هاي زیر باشد، پایدار تلقی می چنانچه داراي ویژگی ونقلحملیک سیستم  .شودبراي رفع نیازهاى کنونى را شامل می

  .]11[شود

و با  سالمت انسان و اکوسیستم اي افراد و جامعه را براي رسیدن به امنیت در یک روش مداوم بانیازهاي دسترسی پایه -

  .فراهم کند هاتوجه به یکسانی بین نسل

  .و از اقتصاد پویا حمایت کند قابل استطاعت مالی باشد، با سودمندي عمل کند -

اجزاء را بازیافت کند و استفاده از زمین و تولید  ،محدود کندي مصرف منابع تجدیدپذیر را در حد رسیدن به پایدار -

 .صدا را به حداقل برساند

 بهستگی ، کاهش میزان واببسیار مورد توجه قرار گرفته هدر کشورهاي توسعه یافت کهیکی از محورهاي توسعه پایدار 

، همچون قطارهاي شهرينقل عمومی وحملو حرکت به سمت درون شهري  هاينقلوشخصی در حمل سواري نقلیه لوسای

 هاي کوتاه شهرينقلودر حمل شخصیسواري  هايخودرو از حد از بیش استفاده. روي استسواري و پیاده، دوچرخهاتوبوس

هاي زیست محیطی  آلودگی وترافیک ش هزینه هاي جاري خانوارها، افزایش آن افزای و به دنبال باعث افزایش مصرف سوخت

   .هستند شهري پایدارنقل وحملمتضاد با اصول  همگیکه ودگی هوا ، صوتی و غیره شده از قبیل آل

   شهريپایدار نقل وحملاقتصاد و توسعه  انرژي مصرفالگوي 

یند توسعه است که در آن عالوه بر هماهنگی بین آاي از فر ان گونهمفهومی کلی براي بی شهري پایدارنقل وحملتوسعه 

هاي محیط هماهنگ با ظرفیت يسیاسی، پیشرفت هاو  مختلف اجتماعی، اقتصادي، فرهنگیهاي شهري در ابعاد پیشرفت

 انرژي رف منابعشهري، مصاقتصادیندهاي مهم در توسعه آیکی از فر. دیابزیست شهر و بدون تأثیرات منفی بر آن تحقق می

تعامل بین . شهري دارد اقتصاد اي در توسعهکنندهنقش تعیین سوخت فسیلی الگوي مصرف منابع. براي توسعه است مختلف

بیشتري براي  هاياست که تغییر در آن مستلزم کنترل شهر و توسعه پایدار شهري چنان حساس در انرژي نحوه مصرف

  . ]12[شهر است توسعه بخصوص حفظ محیط زیستدر ابعاد  محافظت از موازنه و تعادل

متاسفانه اکثر خودروها سوخت . اندنقل وابستهوحمل یها نفر در جهان به خودرو به عنوان عامل اصلونیلیامروزه م

 يدهایکربن، اکسدیمونواکس یاحتراق داخل يدر موتورها نیبا مصرف بنز. کنندیمصرف م نیو در راس آنها بنز یلیفس

 يو تجمع گازها يدیاس يهاهوا، باران یباعث آلودگ یمواد سم نیا. شودیم دیکربن تول دیاکسيها و ددروکربنیه ن،تروژین

 هاهاي گزاف اقتصادي جهت مبارزه با آالیندهشهري و تحمیل هزینه ستیزطیمح بیدر اتمسفر شده که باعث تخر يگلخانه ا

ونقل و وابستگی محض به آن متضاد با اهداف توسعه اقتصاد حمل محدود است يمنبع انرژ کی نیبنز نیگذشته از ا. شوند یم

هاي درون قلنوناشی از وابستگی به خودرو در حملمحیطی مشکالت اقتصادي، اجتماعی و زیست) 4(جدول .پایدار است

ت فوق الذکر را نداشته و کرده که مشکال ییمشکالت خودروسازان را مجبور به ساختن خودروهااین  .دهدشهري را نشان می

 یلیفس يهاکنند که نسبت به سوختیاستفاده م یکیالکتر يخودروها از انرژ نیا. باشند ستیزطیدوست دار مح نیهمچن

 .] 13و11[دارد يکامال سازگار ستیزطیارزانتر است و با مح اریبس

  

  درومشکالت اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از وابستگی به خو: 4جدول

  زیست محیطی  یاجتماع  ياقتصاد

  تولید گازهاي گلخانه در حجم باال  کاهش کیفیت زندگی  هزینه هاي اضافی ناشی از آلودگی

  آلودگی صوتی  کاهش ایمنی اجتماعی  هزینه هاي ساخت بی رویه جاده ها

  شهريتوسعه بی رویه   از میان رفتن حومه هاي دور افتاده  از میان رفتن اراضی کاراي کشاورزي

  بیماري هاي قلبی، ریوي و سرطان  مشکالت روحی  وابستگی محض به نفت
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اساسی  نیازمند تبیین دو مفهوم نقل شهريوسیستم حملاقتصاد  و پایداريانرژي  درك بهتر روابط بین الگوي مصرف

  .و الگوي مصرف است شهري پایدارنقل وحملتوسعه 

  شهري توسعه حمل و نقل پایدار

الکتریکی و  انرژى ,به استفاده از منابع تجدیدپذیر  توجههمچون مبتنی بر اصولی  شهري پایدارنقل وحملتوسعه 

 توجه به ،هاى آیندهتوجه به نسل ،فسیلى هاىسوخت مانند زیستمحیط کنندهتجدیدناپذیر و آلوده هاىاستفاده کمتر از انرژى

نامحدود است و  با شرایط معاصر آن اي متناسبنسان در هر دورهکه نیازهاي ا از آنجا. محیط زیست و کاهش آلودگى است

روند و منابع بین می کند، بخشی از منابع تجدیدناپذیر با مصرف باال به سرعت ازبرداري بیشتر از طبیعت تالش میبهره براي

 با شعار ناپذیرتجدید ابعجویی در مصرف منرو توسعه پایدار بر ضرورت صرفه از این. یابددر دسترس آیندگان کاهش می

  .]14[کندمصرف بهینه تأکید می

به حساسیت توسعه پایدار نسبت به  نیازهاي بشر از طرف دیگر منجرافزایش طبیعی از یک طرف و  محدودیت منابع

 تخریببرداري از منابع طبیعی به حفظ منابع و کاهش بهره کند که درالگوي مصرف خاصی را ترویج می والگوي مصرف شده 

توسعه پایدار  زیست و نقش آن در تحقق اصولالگوي مصرف سازگار با محیط توسعه پایدار اهمیت زیادي به. آنها توجه دارد

کننده توسعه پایدار مصرف پایدار تضمین. کنندرا براي توسعه پایدار مطرح می پایدار از این رو محققان الگوي مصرف. می دهد

بنابراین بهینه سازي مصرف منابع و توسعه . است رویه منابعسازد مصرف بیعی را دچار مشکل میمنابع طبی آنچه امروز. است

ترین  کنند، مناسباز منابع طبیعی استفاده می یند تولیدات صنعتی کهآزیست محیطی براي کارآمدتر کردن فر هايفناوري

هاي ساخت و سازهاي شهري و در زمینه راهکارن به چندی) 5(در جدول .فشار بشر بر محیط زیست هستند راه براي کاهش

هاي شهري ریزي شهري اشاره شده که اجراي آن ها باعث تغییر در الگوي مصرف سوخت هاي فسیلی در حمل و نقلبرنامه

  .  نقل پایدار هستندوو در راستاي دستیابی به توسعه اقتصاد حملمی شود 

  

  سعه اقتصاد حمل و نقل پایدار شهريجهت دستیابی به تو چندین راهکار): 5(جدول

  زمینه طراحی و برنامه ریزي شهري  زمینه ساخت و ساز شهري

  طراحی مسیرهاي دوچرخه رو  عدم تمرکز فعالیت هاي اقتصادي در مرکز شهرها

  طراحی پارکینگ هاي مخصوص براي دوچرخه  کاهش ساخت اتوبان هاي شهري

  ریزي براي وسایل حمل و نقل عمومی برقی برنامه  ایجاد مسیرهاي مستقل براي دوچرخه

  برنامه ریزي براي حمل و نقل عمومی با کمترین مصرف  ایجاد مسیرهاي مستقل براي حمل و نقل عمومی

  

  مصرف  ياصالح الگو 

هایی است که هم حافظ منابع باشد و هم بهبود الگوي مصرف مستلزم استفاده از روش و فسیلی مصرف منابع کاهش

سازي هایی دارد که نیازمند دقت در الگوسازي، ترویج و فرهنگاین رویکرد ظرافت. در تأمین نیازهایش محدود نسازد انسان را

هاي جدید، جایگزین کردن منابع جدید انرژي، کاهش استفاده از فناوري. است مدت براي دستیابی به اهدافریزي بلندو برنامه

رویه و تهدیدکننده منابع هاي مقابله با مصرف بیتوسعه پایدار از مهمترین روش اجباري مصرف منابع و تهیه برنامه جامع

  . طبیعی در شهرهاست

شود که هایی طرفداري میدر توسعه پایدار از فناوري. انداز توسعه فناوري هاي جدید کاهش فشار بر منابع استچشم

هاي پاك، کاهش مصرف انرژي به همراه ز انرژي، استفاده اکاهش مصرف سوختهاي روش. یط زیست هستندطرفدار مح

نقل درون وحمل ستمیدر س یکیالکتر ياستفاده از دوچرخه ها. ]15[هاي جدید هستندافزایش راندمان از اهداف فناوري

  . خواهد کرد یلیکمک بزرگی به کاهش فشار بر منابع سوخت فس ،يشهر

هاي آن در ارزش میمدت و تفهریزي بلندبیعی نیازمند برنامهاساسی در زمینه اصالح الگوي مصرف منابع ط اصالحات

سازي و تجهیز مراکز دهند و همانند دیگر اقدامات اصالحی نیازمند فرهنگاین اصالحات به سرعت نتیجه نمی. جامعه است
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ي توسعه پایدار و در مصرف منابع، رویکرد بدون مشارکت آنها برا مردمبا توجه به نقش . هاي جدید استمصرف به فناوري

شهري عمدتاً نتیجه مصرف باالي شهروندان در  يهانقلوامروزه مصرف باالي سوخت در حمل. حفظ منابع نتیجه بخش نیست

چنانچه . مردم انجام شود لبنابراین تالش براي اصالح و بهینه کردن مصرف باید با همراهی و مشارکت فعا. است نهیزم نیا

صرف بهینه باشد، میزان مصرف منابع بدون ایجاد محدودیت براي تأمین نیازهاي انسان کاهش میجامعه پذیراي الگوهاي م

رویکرد  نیاما ا. سازدیهم حافظ منابع است و هم انسان را در تأمین نیازهایش محدود نم یکیالکتر يهاطرح دوچرخه. یابد

 .ردیتوسط دولت صورت گ دیکار با نیکه قطعا امردم است  نینیازمند دقت در الگوسازي، ترویج و فرهنگ سازي در ب

انرژي و  گاهرا از دید شخصی به دلیل وابستگی به خودرو نقل شهريودر بخش حمل ایجاد شده معیارهاي ناپایداري) 6(جدول

  .دهدنشان می زیست محیط

  

  به دلیل وابستگی به خودرو شخصی نقل شهري معیارهاي ناپایداري در بخش حمل و: 6جدول

  زمینه طراحی و برنامه ریزي شهري  رژيان

  آلودگی بیش از حد هوا  افزایش مصرف انرژي هاي فسیلی

  گرم شدن زمین  اتمام منابع انرژي فسیلی

  از بین رفتن عناصر محیط طبیعی  صدمه زدن به نسل هاي آینده

  گاز بین رفتن خاك و تبدیل به جاده و پارکین  کاهش امنیت انرژي در آینده و وابستگی

  

در کشورهاي .دارد یدوچرخه نقش مهم ي در کشورهاي توسعه یافتهشهر ریزيو برنامه کیتراف تیریامروزه در مد

 هینقل لینسبت به وسا این وسایل نقلیه الکتریکی. اندداده الکتریکیهاي دوچرخههاي مرسوم جاي خود را به پیشرفته دوچرخه

و  کند یاشغال م یکم يفضا. ندارد یطیمح ستیو ز یصوت یآلودگ. دنندار یفسیل به سوخت يازیو ن هستندتر  ارزان گرید

 فیط نکهیبه عالوه ا. در راه بهبود سالمت جامعه است یگام ابدی تیکه عموم یرتآن آسان است و در صو يو نگهدار ریتعم

هاي  مهمی از جابجائی اکنون در برخی شهرهاي جهان سهم هم. و حوادث آن کم خطرتر است شود یرا شامل م یعیوس یسن

این دوچرخه ها در راستاي اهداف توسعه سیستم حمل و نقل پایدار و . گیرد صورت می ها دوچرخهاین درون شهري توسط 

کاهش وابستگی به فرآورده هاي نفتی و حرکت به سمت رشد اقتصاد حمل و نقل پایدار شهري ساخته و مورد استفاده قرار 

   .گرفته اند

کننده به عنوان بزرگترین کشور تولید هاي الکتریکینقل شهري براساس دوچرخهودر زمینه حمل نتجربه کشور چی

کاهش بنزین وارداتی به این کشور و  هاي فسیلیسوخت مصرف در الگو، نشان دهنده تغییر هاي الکتریکی در جهان دوچرخه

کرد که تا  ینیب شیپ نیسبز، در کشور چ نیچوابسته به جنبش حرکت به سمت  Mckinsey یکمپان 2007در سال . است

 لیاز وسا عیحجم وس نیاضافه خواهد شد و چنانچه ا نیچ يهاابانیبه خ هینقل لهیدستگاه وس ونیلیم 270حدود  2030سال 

 یبشکه نفت خام از خارج خواهد بود در حال اردیلیم 6.2 النهمجبور به وارد کردن سا نیمصرف کنند، چ یلیسوخت فس هینقل

از آن  یمیبشکه نفت خام در سال بوده که ن اردیلیم 2.8حدود  2007در سال  ینفت يهاخام و فرآوردهمصرف نفت زانیکه م

داخل به فکر  یبر منابع سوخت تیریاز بحران سوخت و مد يریجلوگ يبرا نیوجود دولت چ نیا با. ]16[وارد شده است زین

را انتخاب  یکیالکتر هینقل لیامر وسا نیمحقق شدن ا يافتاد و برا یلیت فسمصرف کننده سوخ يهالیاتومب يبرا ینیگزیجا

و در راس  یکیالکتر هینقل لیوسا دیجد ينقل و استفاده از تکنولوژوحمل یمیقد يهاساختار روش دیبا تجد نیکشور چ. کرد

نقل بکاهد و حجم ودر حوزه حمل یلیخود به نفت و سوخت فس یاز وابستگ يادیتوانسته به مقدار ز یکیآنها دوچرخه الکتر

 نیچ  Shanghaiمختلف در شهر  هینقل لیدرصد استفاده از وسا) 6(شکل. کاهش دهد يادیخود را به مقدار ز یواردات نفت

  .]17[دهدیرا نشان م 2010در سال 

د که جمعیتی بالغ بر پیاده سازي طرح دوچرخه هاي الکتریکی در کشور ایران با توجه به تجربه کشور چین در این مور

رویه بنزین و واردات آن به داخل برابر ایران دارد، قطعا عملی خواهد بود و می تواند به مقدار بسیار زیادي از مصرف بی 15
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  .کشور بکاهد و به توسعه اقتصاد شهري و ملی کمک کند

  

  نیچ  Shanghaiمختلف در شهر  هینقل لیدرصد استفاده از وسا. 6شکل
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  بررسی سیستم حمل و نقل ایران - 4

  کالن شهرهاي ایرانانواع وسایل نقلیه موجود در ناوگان حمل و نقل داخل شهري  - 1- 4

) مشهد، قم، اهواز راز،یاصفهان، ش ز،یتهران، کرج، تبر(در کالن شهرهاي يساالنه درون شهر يتعداد سفرها) 7(لدر شک

  .]18[برآورد شده است 1389الی  1384ایران به تفکیک نوع وسیله نقلیه از سال 

  

  در کالن شهرهاي ایران به تفکیک نوع وسیله نقلیه يساالنه درون شهر يتعداد سفرها: 7شکل
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سواري شخصی سواري کرایه اتوبوس و مینی بوس

  
  

هاي درون شهري را در کشور هاي سواري شخصی باالترین حجم سفرنشان داده شده، خودرو) 7(همانطور که در شکل

سوخت  به ارانهی هنگفت پرداختسفرها توسط آنها انجام گرفته است و درصد از این  43حدود  1388داشته اند و در سال 

 در. ]18[است شده یعمران و یفرهنگ ، یاجتماع يهانهیهز ریسا يبرا دولت یمال قدرت کاهش موجب مورد نیاز این خودروها

 با متیق شیافزا نیا یول داشته ياشده ینیب شیپ رشد و مهمتر از همه بنزین ینفت يها فرآورده متیق ریاخ يهاسال

 و نقلوحمل يهامتیق رشد موجب ینفت يهاوردهفرآ متیق شیافزا نحالیا با. کند بوده است اریبس یواقع متیق مالحظه

شهري با  نقلوحملدر کشور ایران، اینکه  از است عبارت امر نیا تعل نیمهمتر که است شده جامعه سطح در یعموم تورم
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نجام آن هم فقط در تهران در ا يزیناچ سهم وگرفته  قرار استفاده موردنقل الکتریکی بسیار کم واستفاده از وسایل حمل

وحملبوده است، در نتیجه بخش  ناهنجار زین ياجاده نقلوحمل در سوخت مصرف نیهمچن وسفرهاي داخل شهري داشته 

 ياکننده نیینقش تع یموضوع در رفاه و توسعه مل نیا. داشته است ینفت يهافرآورده مصرف به يدیشد یوابستگ کشور نقل

 . دارد

بخش  یوابستگ دیمنظور با نیاي نقل ارزان نگاه داشته شود و براوخدمات حمل تمیق یبه نحو مطلوب دیبه هر حال با

 ياعطا ینقل به معنوخدمات حمل نمودن البته ارزان. ابدیکاهش  ی و به خصوص بنزیننفت يهانقل به مصرف فرآوردهوحمل

در  یتیریو مد یفن يروشها با دیشود بلکه بایم یبه اقتصاد مل هاي سنگیننهیهز لیباعث تحم ارانهی ياعطا رایز ستین ارانهی

  . ها کاهش مصرف بنزین استکه یکی از این روش نقل را کاهش دادوحمل یواقع نهیسطوح مختلف هز

هاي الکتریکی می تواند به مقدار زیادي جوابگو نقل شهري با استفاده از دوچرخهوتغییر الگوي حملرابطه  نیدر هم

و  یمنیا ست،یزطیباعث حفظ محبنزین عالوه بر بهبود مصرف ، باال کیترافها در مناطق داراي دوچرخه استفاده از این. باشد

 که در و ارزان دارد منیروان، انقل وحملکمک به  ی،در رفاه عموم يموثر نقش بیترت نیشده و به ا يبهبود مصرف انرژ

   .خواهد داشت داریاف توسعه پابا اهد یمطلوب يو سازگارخواهد بود موثر بسیار  یاقتصاد مل

هري رونق با افزایش جمعیت شازي داخلی همراه خودروس هايکارخانهکه در ایران ) حدود یک دهه(چندین سالی است 

در این راستا از آنچه در دهه . نقل کشور افزوده می شودوگرفته اند و هر ساله بر رشد شماره گذاري خودروها در ناوگان حمل

ونقل توسعه نیافتن متوازن شبکه حملده افزایش تولید خودروهاي پرمصرف بوده است، امري که باید به آن شغفلت گذشته 

اختن دولت الکترونیک به منظور و ارتباطات براي س هاي اطالعاتيو بهره نبردن از فناور ، وسایل نقلیه الکتریکیعمومی

   .را افزود اهش سفرهاي درون شهريک

  خودروهاي سواري در ایراناري روند شماره گذ - 2- 4

و  سازيپیشرفت صنایع اتومبیل، و بدنبال آن وسعت شهرها ایرانطورکلى افزایش جمعیت در بسیارى از شهرهاى  به

رشد ناهماهنگ وسایل نقلیه . شده است نقلیه شخصى تعداد وسایلاعث افزایش ونقل از جمله عواملى است که بتوسعه حمل

درکالن  .گرددیم سوختو افزایش زمان مسافرت، میزان آلودگى هوا و مصرف  هاباعث ایجاد تراکم در خیابان شخصى

و بدین ترتیب بخش عمده اندشدهمتمرکز  ، تعداد چشمگیرى از ادارات و مراکز تجارى در منطقه مرکزى شهرهاي ایرانشهر

جابجایى شهروندان با وسایل نقلیه شخصى مستلزم برخوردارى . شودیم جذب این منطقهصورت گرفته در روز اى از سفرهاى 

مى باشد که هم  بسیار زیاد و نیز برخوردارى از تسهیالت پارکینگ اتومبیل ها در محدوده مرکزى شهر خیابان ها از کشش

  .اکنون تأمین موارد فوق مشکالت بسیارى را به همراه دارد

بیانگر  1389الی  1379سال هاي  یطشده  يگذارشمارهتعداد خودرو آمار  با تحلیلشهرهاي ایران شدن یروند ماشین

خود است که  حال افزایشدرصد در  22 با رشدتقریبا  هر ساله سواري شخصینقلیه  لاین واقعیت است که  نرخ رشد وسای

شماره سواري د خودروتعدا)8(شکل .ها استشهر النتیجه افزایش مصرف سوخت درشهرها و ب شدنماشینیافزایش  نمایانگر

  .دهدهاي مذکور را نشان میطی سال رانیشده در ا يگذار
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  1389الی  1379طی سال هاي  رانیشده در ا يشماره گذارسواري  تعداد خودرو: 8شکل
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  الگوي مصرف انرژي بخش حمل و نقل ایران 

میلیون بشکه معادل نفت خام از کل مصرف نهایی انرژي  287.3 ایران نقلوحمل در سیستم يانرژ مصرفزان می

درصد از کل انرژي کشور را  25نقل حدود وبوده، یعنی بخش حمل 1388میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  1136.19

نقل و، صنعت و حملخانگی، عمومی و تجاريهاي شمیزان مصرف فرآورده هاي نفتی توسط بخ) 9(شکل .مصرف کرده است

  .]4[دهدنشان می 1388الی  1385را طی سال هاي 

  

  نقلو، صنعت و حملخانگی، عمومی و تجاريمیزان مصرف فرآورده هاي نفتی توسط بخش هاي :9شکل
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خانگی، عمومی و تجاري صنعت حمل و نقل

  
                   

نقل چندین برابر بخش صنعت که مولد ثروت است، وکه مصرف انرژي بخش حملمشاهده می شود ) 9(با توجه به شکل

کننده از الگوي مناسبی مصرف هايدرکلیه بخش نقل کشوروالگوي حملاساساً دهنده این است که می باشد و این نشان

نظور اصالح این الگو در بخش به م .ها ضرورتی انکار ناپذیر استبخش برخوردار نبوده و اصالح الگوي مصرف انرژي درکلیه

نقل شخصی و عمومی و میزان ارتقاي فناوري وگذار بر مصرف، مانند ساختار ناوگان حملنقل، الزم است تا عوامل تأثیروحمل

 و کلیهسوخت متنوع گردد ب سبد یعمومی و ترک قبال مردم در استفاده از وسایل نقلیهستها، میزان امصرف سوخت آن
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شهري صورت ، کاهش سفرهاي غیر ضروري سازينقل، ارتقاي صنعت خودرووهاي حملساخت جمله اصالح زیرراهکارها از 

شناسایی و ارزیابی دقیق به  و اصالح ساختارها و قوانین در این زمینه، پس ازگرفته از طریق خودرو با استفاده از دوچرخه 

  . آیدمرحله اجرا در

این سوخت به دلیل کاربرد گسترده در . شود، بنزین استیدر داخل کشور مصرف م نفتی که وردهآترین فرمهم رانیا در

تحول در وضعیت تولید و افت تأمین ودارد و هرگونه تغییر رانیونقل کشور، نقش بسیار مهمی در چرخه اقتصادي اشبکه حمل

هاي نفتی در سال سهم مصرف فرآوردهبر اساس اطالعات موجود، بیشترین . مؤثر است ایران بسیار تصاديآن بر وضعیت اق

ونقل از مصرف این موضوع با توجه به اینکه سهم بخش حمل. درصد بوده است 26.4مجموع  با ، مربوط به بنزین1388

و به دنبال  برخوردار است اي  اهمیت ویژه از ،]4[بوده) بیشترین سهم(درصد  53.36 ودحد 1388هاي نفتی در سالفرآورده

. شودمیو به این دلیل حجم عظیمی ارز و اعتبارات از کشور خارج  باشدمی یر به واردات این دو محصول باارزشآن کشور ناگز

ودر حمل موجود بنزین سوز خودروهايکاهش  متدر کشور باید به س بنزینبنابراین بیشترین توجهات براي کاهش مصرف 

   .باشد نقل هاي داخل شهري

  

    ایران نقلوحملبخش  انرژيده تامین کننهاي حامل - 1- 3- 4

هاي نفتی بصورتی است که فرآورده 1388نقل ایران در سال وبخش حملهاي مختلف انرژي در تأمین انرژي حاملسهم 

افزایش جمعیت و تراکم در شهرهاي بزرگ و همچنین . ]4[اند بوده%  0.05و برق % 7.02، گاز طبیعی %92.93داراي سهم 

هاي فسیلی، استفاده از برق براي جابجایی مسافر در شهرها را امري واسطه مصرف سوخت شهرها بهآلودگی وسیع هواي 

 حال حاضر تنها در شهر تهران از برق به عنوان نیروي محرکه در بخش حمل و نقل استفاده می در. ناپذیر کرده است اجتناب

میزان مصرف ) 10(شکل .باشدهن شهري در حال اجرا میآ هاي راهمشهد، اصفهان، شیراز و تبریز پروژه شود و در شهرهاي

  . دهدنقل را نشان میوهاي مختلف تامین کننده انرژي مورد نیاز بخش حملحامل

  

  نقل ایرانوهاي مختلف تامین کننده انرژي مورد نیاز بخش حملحامل: 10شکل
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فرآورده هاي نفتی گاز طبیعی برق

  
  

هاي نفتی باالترین سهم را در تامین انرژي بخش شود هم اکنون فرآوردهده میمشاه) 10(همانطور که از روي شکل

 تر جایگزین آنارزان خدمات حمل و نقلچنانچه مصرف سوخت در کشور همچنان افزایش یابد و . و نقل کشور دارندحمل

کننده و مصرف کننده  دیتول يبرا يعتریوس به بازار یو دسترس افزایش روزافزون خواهد داشت یداخل داتیتول متیق نشود،

   .نخواهد بود که این امر لطمه سنگینی به اقتصاد ایران خواهد زد سریم
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 ریناپذ اجتناب ياقتصاد توسعه و یاجتماع رفاه تبع به سفر داخل شهري يتقاضا شیافزابا توجه به اینکه در کشور 

شهري از دوچرخه يباال کیتراف يدارا يرهایمس در نقلوحملسیستم  در يانرژ مصرف بهبود يبراشود ، پیشنهاد میاست

 طیمح حفظ باعث ینفت يهافرآورده مصرف بهبود بر عالوه که شود استفاده هاي الکتریکی به جاي وسایل نقلیه بنزین سوز

 رزانا و منیا روان، نقلوحمل به کمک ی وعموم رفاه در يموثر نقش بیترت نیا به و شده استهالك کاهش و یمنیا ست،یز

 يتقاضا کاهش باعثنقل درون شهري به مقدار بسیار زیادي وهاي الکتریکی در سیستم حملاستفاده از دوچرخه. دارد

 ارتقاء موجب نیبنابرا و شد خواهدو در نتیجه کاهش مصرف بنزین در کشور  بنزین سوز یشخص هینقل یلوسا با مسافرت

طرح دوچرخه .دارد داریپا توسعه اهداف با یمطلوب يسازگار و باشدیم وثرم یمل اقتصاد بر و نقل شدهوحمل و يانرژ بخش

باشد و چنانچه از یم و ساخت یطراح، یامکان سنج ،یواحد نجف آباد در دست بررس یآزاد اسالم اهدر دانشگ یکیالکتر يها

باشد و از  يشهر يهانقلودر حملسوز نیبنز هینقل لیوسا يبرا یخوب نیگزیتواند جایم ردیقرار گ تیطرف دولت مورد حما

   .دینما يریجلوگ ندهیکشور در آ یبحران سوخت

  مصرف بنزین در ایران تولید و روند 

 بوده رشد به رو وستهیپ یداخل يسازخودرو عیصنا کار آغاز با زمان هم و 1330 دهه يها سال از رانیا در نیبنز مصرف

 نیتام به قادر یداخل يهاشگاهیپاال تیظرف کهیطور به است رفته باال ياهیرویب صورت به ریاخ يهاسال در مصرف حجم و

 نیترجیرا عنوان به نیبنز .شودیم آن واردات صرف ارز یتوجه قابل ریمقاد ساله همه و نبوده ینفت فرآورده نیا يتقاضا

 دهه سه یط فرآورده نیا مصرف. دهدیم لیتشک را کشور ینفت يهافرآورده مصرف از ياعمده سهم ،هینقل لیوسا سوخت

 ساالنه حدود به 1340 دههدر  تریل ونیلیم 1070 حدود از ساالنه متوسط مقدار و داشته يصعود ریس یکل بطور گذشته

میلیون لیتر رسیده  23619به حدود ساالنه  1388و در سال  ]19[است دهیگرد بالغ 1370 دهه در تریل ونیلیم 11000

با بهره  ه ومهمی برداشته شد هايهاي نفتی گامایش مصرف بنزین در کشور، در زمینه تولید فرآوردههمزمان با افز. ] 4[است

 18هاي نفتی کشور از روزانه ظرفیت تولید فرآورده 1376ال در س و بندرعباس 1372 هاي اراك در سال[برداري از پاالیشگاه

  . ]20[ه استمیلیون لیتر رسید 40روزانه بیش از میلیون لیتر به 

ه میلیون لیتر رسید 35بیش از  به روزانه 1376میلیون لیتر و در سال  20به  ن مصرف روزانه بنزینمیانگی 1368در سال

میزان متوسط  )11(شکل. ]21و18[شودلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میمی 60نه به طور متوسط و هم اکنون روزا است

  .]4[دهدنشان می 1389تا  1384هاي در روز طی سالات آن را میزان وارد )12(و شکل تولید و مصرف بنزین

  

میزان بنزین وارداتی در روز طی سال : 12شکل   1384 - 1389سال هاي  متوسط مصرف بنزین در روز طی: 11شکل

  1389الی  1384هاي 
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یکی از . حدود یک سوم بنزین مصرفی کشور از طریق واردات تأمین شده استدهند که نشان می) 12(و ) 11(هايشکل

 هايدرصدي تولید و واردات خودروهاي بنزین سوز در کشور طی سال 10بنزین، افزایش حدود  دالیل این افزایش مصرف

ات روزافزون این حامل انرژي در کشور صورت ادامه روند کنونی مصرف بنزین، همچنان شاهد واردباشد و در می 1387-88

اس مصوبه مجلس در مصرف بر اسهاي قیمتی و اعمال محدودیت براي کنترل این روند نامطلوب، اجراي سیاست .خواهیم بود

،  1386تیر ماه 6ار بر بودجه و منابع درآمد عمومی و کنترل مصرف سوخت از کاهش فشبراي  1386در قالب قانون بودجه 

ط مصرف بنزین در بهار سال حالی بود که متوس این در. با استفاده از کارت هوشمند سوخت گرفته شد توزیع بنزینتصمیم به 

ال از سبندي بنزین طبق آمار و اطالعات موجود و با اجراي سهمیه. یده بودمیلیون لیتر رس78به رکورد تاریخی روزانه  1386

میلیارد لیتر  27لیتر و در مجموع بیش از میلیون  34و  22،  20سط روزانه به ترتیب به طور متو 1388 سال تا پایان 1386

بندي اجراء نمی شد متوسط مصرف روزانه بنزین در در صورتی که اگر سهمیه. تاس جویی به عمل آمدهدر مصرف بنزین صرفه

میلیون لیتر در روز نیز  120د به حدو شد که در سال جاريرسد و پیش بینی میمیلیون لیتر می 98به بیش از  1388سال 

   .افزایش یابد

میزان کاهش ناشی از اعمال این . درصد کاهش داشته است 3.6 ،از آن ، مصرف بنزین نسبت به سال قبل 1388در سال 

برداري از سوخت، بهره و کاهش سهمیه خودروهاي سواري و همچنین استفاده از کارت هوشمند بنزین طرح سهمیه بندي

مصرف بهینه توسط  استفاده از گازطبیعی و گاز مایع توسط خودروهاي دوگانه سوز، کنترل و مدیریت CNG يهاجایگاه

  .]20[بوده است مردم، پیشگیري و مبارزه با خروج غیر قانونی بنزین از کشور

بت به سال برابري نس 2.9و  1.9 به ترتیب با افزایش 1388بخش حمل و نقل در سال  مصرف گازطبیعی و گاز مایع در

درصد تعداد خودروهاي  10نقل، حدود ورغم این جایگزینی در بخش حملاما علی. گردید گذشته جایگزین مصرف بنزین موتور

بنابراین همانطور که . افزایش یافته که این امر موجب افزایش واردات این حامل انرژي گردید سوز تولید داخل و وارداتی بنزین

 به کشور در شده عرضه نیبنز تمام کننده مصرفا بیتقر سوز نیبنز هینقل لیوسا کهیآنجائ ازشد، در مباحث قبلی نیز ذکر 

 مصرف در ياکننده نییتع عامل گیردو تعداد سفرهاي که توسط آن ها صورت می هینقل لیوسا نیا تعداد روند،یم شمار

  .دنباشیم نیبنز

 خودروهاي تعداد 1403 سال تا شود، می بینی پیش اخیر، سالیان طی کشور در خوروسازي صنعت چشمگیر رشد با

 بسیار هايهزینه به توجه با رسدمی بنظر.  یابد افزایش دستگاه میلیون 23 حدود به فعلی دستگاه میلیون 11 حدود از کشور

 رشد روند و بخش این در دولت دالري میلیارد چند هايیارانه و کشور سوخت مهمترین عنوان به بنزین عرضه و تهیه سنگین

وسایل حمل و نقل  از استفاده سمت به گیري جهت شهرها، کالن در خصوص به محیطیزیست مباحث و آن، سریع العاده فوق

 شتریب وارداتو  بوده شیافزا به رو نیبنز مصرف و دیتول شکاف که است آن از یحاک هاینیب شیپ. الکتریکی مناسب باشد

 يهانهیهز مستلزم نهیگز دو نیا از کدام هر که. دارد اقتضاء را یداخل شیپاال تیظرف شیافزا ای و کمبود نیتام يبرا نیبنز

 .است کشور اقتصاد يبرا يامالحظه قابل ياقتصاد و یمال
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 )وانت و سواري(سبک نفر بوده اند و تعداد وسایل نقلیه متعلق 18116000تعداد کل خانوارهاي ایرانی  1386در سال 

  .]18[آمده است) 7(ها به تفکیک نوع سوخت در جدولبه این خانوار

  

  1386به تفکیک نوع سوخت در سال  سبک تعداد وسایل نقلیه. 7جدول

  تعداد وسیله نقلیه    نوع وسیله نقلیه

LPG 49001  سوز 

CNG337962  )یکارگاه لیتبد(سوز 

CNG594398  )يکارخانه ا(سوز 

 7700551  بنزین سوز

 773216  نفت گاز سوز

  

اند و اگر این رشد سالیانه تا پایان سال درصد داشته 11.14ر این سال وسایل نقلیه بنزین سوز رشد ساالنه در حدود د 

هاي ایران بیشتر بوده، تعداد کل حفظ شده باشد که قطعا در مدت این سه سال رشد خودروهاي بنزین سوز در خیابان 1389

   .برآورد شده است) 4(در شکل 1389ل تا پایان سا نقل کشوروآنها در ناوگان حمل

هاي ایران و افزایش تقاضاي بنزین بیشتر توسط آنسوز در خیابانبا وجود رشد روز افزون در تعداد وسایل نقلیه بنزین

کننده هاي آینده بخشی از سفرهاي داخل شهري صورت گرفته توسط خودروها با وسایل نقلیه مصرفها، چنانچه در سال

 وجود به ياعمده يارز نهیهز و افتهی شیافزا مرتباً بنزین واردات مقدارار همچون انرژي الکتریکی، جایگزین نشود، انرژي پاید

 کمبود منظور به شتریب نیبنز دیتول و شیپاال يبرا بخواهند یداخل يها شگاهیپاال کهیصورت در گرید طرف از. آورد خواهد

 يبرا نازل يهامتیق طیشرا در که داشت خواهد ضرورت يامالحظه قابل ياهیسرما يهانهیهز، ندینما اقدام یداخل عرضه

 یکفائ خود اهداف با و نداشته یقبول قابل یمال و ياقتصاد هیتوج هايگذارهیسرما نیا) نیبنز جمله از( ینفت يهافرآورده

 يگرید توجه قابل و مهم مسئله حال نیع در. داشت نخواهد يسازگار يانرژ بخش در دیتول يهاطرح يآور سود و ياقتصاد

سوخت مصرف در هیرویب رشد از یناش یطیمح ستیز مشکالت، باشدیم محضي اقتصاد مسائل از شیب آن تیاهم دیشا که

 نظر دیتجد خود نوبه به و بوده آن معلول يادیز حدود تا کشور يشهرها يهوای آلودگ که است شهرها در ژهیو به یلیفس يها

   .دارد اقتضاء را ها سوخت گونه نیا مصرف و دیتول امهبرن در یاساس

  

  1389تا پایان سال  در ناوگان حمل و نقل کشور) وانت و سواري(برآورد تعداد کل خودرو بنزین سوز سبک:  4شکل
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ودروهاي شخصی با دوچرخه این قسمت سناریویی تعریف شده است که براساس آن با جایگزین کردن بخشی از خدر 

زیادي از مصرف بنزین و اثرات نامطلوب جانبی آن به میزان بسیار  می توان قل هاي داخل شهريهاي الکتریکی در حمل و ن



 

 ١٧

  . در اقتصاد کشور کاست

  

  بنزین  نقش دوچرخه هاي الکتریکی در کاهش وابستگی به 

در  يکنندگان انرژمصرف نیترعمده یشخص ینیبنز يسوار يدر کشور، خودروها ینقل عموموعدم توسعه حمل لیبه دل

سه دهه گذشته بطور  یط نیاز مصرف کل بنز یشخص يسوار يهاسهم خودرو، به طوریکه باشندیم ينقل شهروبخش حمل

د درص 30سوز حدود نیبنز هینقل لیوسا ریدرصد و سهم سا 2سوز حدود  نیبنزي هایدرصد، سهم تاکس 68متوسط در حدود 

و  سوز نیبنز يهانیماش ی با بخشی ازنیگزیجا يراه حل برا نیبهتر یکیالکتر يهادوچرخهبا این وجود  .]18[بوده است

   .است ينقل شهروحملناوگان در  کاهش سفرهاي درون شهري انجام شده توسط آنها

با  یشخص ياز خودروها یشکردن بخ نیگزیتوان با جایشده است که براساس آن م فیتعر ییویقسمت سنار نیدر ا

آن در  یو اثرات نامطلوب جانب نیاز مصرف بنز يادیز اریبس زانیبه م يداخل شهر يهانقلودر حمل یکیالکتر يهادوچرخه

  . اقتصاد کشور کاست

  

  سناریو  

 کاهش سفرهاي داخل شهري خانوارها با خودروهاي سواريبه روش اساس این سناریو اصالح الگوي مصرف بنزین 

هاي الکتریکی در بخشی از جایگزینی خودروها با دوچرخهاز طریق سوز و در نتیجه کاهش مصرف بنزین روزانه شخصی بنزین

شود و در نهایت میزان بنزین صرفهبر این اساس ابتدا آمار الزم جهت نوشتن سناریو برآورد می. سفرهاي داخل شهري است

  . گیردصادي آن مورد بحث قرار میجویی شده در این روش به همراه توجیه اقت

اند که نسبت به هزار نفر بوده 18116برابر  1386کل خانوارهاي ایرانی در سال تعداد  ]18[بر اساس آمار موجود در  -

حفظ شده باشد تعداد کل  1389چنانچه این رشد تا پایان سال . درصدي بوده است 3.51سال هاي قبل داراي رشد 

 .شودهزار نفر برآورد می 20091این سال حدود خانوارهاي ایرانی در 

برابر با  1386در سال  هر خانوار يازا بهی شخص يسوار يخودروهاتعداد متوسط ]18[بر اساس آمار موجود در -

دستگاه  0.4619حدود  به ازاي هر خانوار آنها تعداد 1389درصدي تا پایان سال  7.41بوده است که با رشد  دستگاه 0.3763

 .محاسبه شده است) 1(شخصی در این سال از رابطه سواريتعداد کل خودرو .شودمیبرآورد 

 
)هزار دستگاه(       9280 = 20091 * 0.4619 = تعداد کل خودرو سواري شخصی              )1(        

 
هزار دستگاه  8682نقل کشور ومربوط به ناوگان حمل )وانت و سواري(سبک هینقل لیتعداد کل وسا) 7(بر اساس جدول

، 1389سال پایان رشد تا  نیبا حفظ هم. درصد داشته است 11.14به اندازه  ياانهیبوده که متوسط رشد سال 1386در سال 

با این وجود بین این تعداد خودرو و تعداد کل  .دشویهزار دستگاه برآورد م 11918سال برابر با  نیتعداد کل خودرو در ا

هزار خودرو برابر  2638در واقع . هزار خودرو فاصله وجود دارد 2638تعداد ) 1(آمده در رابطهخودرو سواري شخصی بدست 

همگی بنزین سوز ) 1(بنابراین تعداد خودرو بدست آمده از رابطه. خودروهاي وانت و خودروهاي با سوخت گاز طبیعی هستند

 .خواهند بود

 40053حدود  1386ن شهري با وسایل نقلیه سبک در سال متوسط سفرهاي روزانه درو ]18[بر اساس آمار موجود در 

تعداد این سفرها  1389با حفظ همین رشد تا پایان سال . درصدي بوده است 4.7هزار سفر بوده و داراي رشد میانگین سالیانه 

د در حالیکه در این تعداد سفر برآورد شده، مربوط به کل خودروهاي سبک ناوگان می باش.  هزار سفر برآورد می شود 45970

برآورد مربوط به . این سناریو نیاز به تعداد سفرهایی داریم که توسط خودروهاي سواري شخصی بنزین سوز انجام شده باشد

 .انجام شده است) 2(این سفرها در رابطه
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)هزارسفر(  35795 = 11918 / (45970*9280) = متوسط سفرهاي شهري با خودروهاي سواري بنزین سوز   )2 (

               

        
شود، با یک تناسب ساده هزار دستگاه خودرو انجام می 11918هزار سفر توسط  45970با توجه به اینکه ) 2(در رابطه

  . هزار دستگاه خودرو سواري بنزین سوز محاسبه شده است 9280تعداد سفر روزانه انجام شده توسط 

، ابتدا تعداد سفر روزانه انجام ی بنزین سوزشخص يسوار يخودروهابا ي هر خانوار متوسط روزانه سفرهابراي محاسبه 

 هر خانوار يبه ازا یشخص يسوار يمتوسط تعداد خودروهاو سپس در )) 3(رابطه(محاسبه می شود گرفته توسط هر خودرو

رخه هاي الکتریکی در عمل جایگزینی خودروها با دوچ) 5(با استفاده از عدد بدست آمده در رابطه )). 4(رابطه(ضرب می شود

  .گیردبخشی از سفرهاي درون شهري خانوارها صورت می

 
)سفر(         3.857 = 9280 / 35795  = تعداد سفر روزانه انجام شده توسط هر خودرو بنزین سوز        )3(               

)    1.78 = 0.4619 * 3.857  = متوسط روزانه سفرهاي خودروهاي سواري بنزین سوز براي هر خانوار  -خودرو(

) 4( سفر  

 

هاي الکتریکی را جایگزین سفرها دوچرخه 0.78سفر انجام گرفته توسط هر خانوار با خودرو شخصی، در  1.78چنانچه از 

بدست خواهد ) 6(جویی در مصرف بنزین از رابطه میزان صرفه)) 5(رابطه(خودروها کنیم، با توجه به مصرف بنزین در هر سفر

 .آمد

،میانگین مصرف روزانه ) 3(و با توجه به شکل ]21[ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران براساس آمار موجود در شرکت -

همانطور که  .ها مصرف می کنندمیلیون لیتر بوده است که خودروها و موتور سیکلت 60حدود  1389ایران در سال  بنزین

بوده  درصد 68سه دهه گذشته بطور متوسط در حدود  یط نیاز مصرف کل بنز یشخص يسوار يسهم خودروهاگفته شد 

 .کنندمیلیون لیتر بنزین مصرف می 40.8ی به طور میانگین روزانه شخص يسوار يهاخودروبر این اساس . است

  

)سفر -لیتر(         1.14 = 35.795 / 40.8  = میزان مصرف بنزین به ازاي هر سفر                             )5 (  

)لیتردر روزهزار(        7238.8 = 9280 * 0.78  = میزان صرفه جویی در مصرف بنزین                        )6 (  

 

   توجیه اقتصادي -6-2

جویی در این حجم زیاد از بنزین، ریال در نظر بگیریم با صرفه 4000را  1389در سال  اسمی هر لیتر بنزین اگر قیمت

میلیارد ریال می  10568.575گیرد که ساالنه چیزي حدود سازي ریالی صورت می رد ریال ذخیرهمیلیا 28.955روزانه حدود 

  . شود

لیتر در هر صد کیلومتر مسافت طی  10میزان مصرف بنزین خودروهاي داخلی تقریبا  ]18[بر اساس آمار موجود در 

 11.4توان نتیجه گرفت که در هر سفر شود میمی لیتر بنزین مصرف 1.14با توجه به اینکه در سناریو در هر سفر . شده است

  . کیلومتر پیموده شده است

. کیلووات ساعت انرژي الکتریکی نیاز دارند 1.3-0.9کیلومتر به 100هاي الکتریکی به طور معمول در هر دوچرخه

اعت انرژي الکتریکی نیاز کیلووات س 0.148شود، حدود کیلومتر پیموده می 11.4بنابراین در هر سفر که به طور میانگین 

 .بدست می آید) 7(دارند و در نتیجه مقدار انرژي الکتریکی که دوچرخه ها روزانه نیاز خواهند داشت از رابطه

  

  انرژي الکتریکی مصرفی=  1373.44 = 9280 * 0.148  )     مگاوات ساعت(                                  )7( 

به ازاي هرکیلووات ساعت به ) بدون تعرفه(چنانچه قیمت تمام شده برق تولیدي کشور ،]22[بر اساس آمار موجود در 
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میلیارد ریال  1.37هاي الکتریکی، روزانه برابر  ریال باشد، هزینه انرژي الکتریکی مورد نیاز براي دوچرخه 1000طور میانگین 

هاي  جهت طی کردن مسافت برابر با دوچرخهحال آنکه هزینه صرف شده براي تامین سوخت بنزین خودروها . خواهد بود

هاي الکتریکی در میلیارد ریال با جایگزین کردن دوچرخه 27.585میلیارد ریال است، در نتیجه روزانه  28.955الکتریکی، 

هاي جدید و توان جهت ساختن نیروگاه جویی اقتصادي خواهد شد که از آن میسفرهاي درون شهري، در مصرف انرژي صرفه

هاي هاي مربوط به مکانها و هزینههاي الکتریکی، مسیرهاي مخصوص آنهاي الزم جهت تولید دوچرخهین زیر ساختتام

  .  ها استفاده کردعمومی در شهر جهت شارژ باتري آن

  

  نتیجه گیري  - 7

یدار بیان شد و سپس نقل کشور به عنوان رکن اصلی توسعه پاودر بخش حمل يانرژ تیریمد تیاهمابتدا  در این مقاله

هاي آن ها جهت آشنایی بیشتر، نقش آن ها در کاهش ضمن معرفی دوچرخه هاي الکتریکی و برشمردن برخی از ویژگی

نقل ایران مورد وسیستم حملدر این راستا . نقل هاي درون شهري مورد بحث و بررسی قرار گرفتومصرف بنزین در حمل

استفاده  ونقل عمومی کشور و عدمبنایی در بخش حملعدم وجود امکانات زیرنکه بدلیل و نتیجه حاصل ایبررسی قرار گرفت 

در ترافیک هاآن که هم وقت، بیش از حد شهروندان از وسایل نقلیه شخصی شده است استفادهاز آن توسط شهروندان سبب 

از منابع  ساالنه مبالغ هنگفتیبه طوریکه  درومیاز انرژي کشور به هدر  شود و هم منابع زیاديمیهاي سنگین شهرها گرفته 

نقل شهري به مقدار بسیار وهاي الکتریکی در سیستم حملاستفاده از دوچرخه. یابدمیاختصاص  مالی کشور به واردات بنزین

الکتریکی به هاي استفاده از دوچرخه. کاهد و همچنین سازگاري کامل با توسعه پایدار داردزیادي از وابستگی به بنزین می

سوز و به دنبال آن نیبنز هینقل لیوسا  یمنطقریروزافزون و غ شیبا افزاکه  رانیکشور ا درجاي وسایل نقلیه احتراق داخلی 

مواجه است، می تواند مزایاي  یبر منابع سوخت تیرینسبت به  مد یتوجهیکننده و باز طرف مصرف سوخت  يتقاضا شیافزا

  :باشد زیر را به همراه داشته 

   .هاي شهرينقلوکاهش مصرف بنزین در حمل -

  .جوئی هاي ارزيصرفه و در نتیجه بنزینکاهش واردات   -

  .هاي ریالیجوئیصرفه و در نتیجه بنزینکاهش یارانه  -

  .هاي مربوط به آنزیست و هزینههاي محیطکاهش آلودگی -

  .آن یل کاهش کاربريبه دل کاهش نرخ رشد تورم در اثر افزایش قیمت بنزین -

  .کاهش نرخ تصادفات شهري -

 شهري نقل پایداروهاي الکتریکی در کاهش مصرف بنزین و توسعه اقتصاد سیستم حملدر رابطه با نقش دوچرخه

سفرهاي  0.78هاي الکتریکی در سوز با دوچرخهارائه شد که بر اساس آن با جایگزینی خودروهاي سواري بنزینسناریویی 

شود که باعث صرفه جویی می جوییلیتر بنزین در کشور صرفههزار 7238.8روزانه ري انجام شده توسط خودروها، شهدرون

با توجه به . شودمیلیارد ریال می 10568.575که ساالنه چیزي حدود  شدمیلیارد ریال در روز خواهد 28.955ریالی به اندازه 

. کیلووات ساعت انرژي الکتریکی نیاز دارند 1.3-0.9کیلومتر به 100ر هاي الکتریکی به طور معمول در هاینکه دوچرخه

کیلووات ساعت  0.148شود، حدود کیلومتر پیموده می 11.4بنابراین در هر سفر صورت گرفته با خودرو که به طور میانگین 

ها روزانه نیاز خواهند داشت حدود انرژي الکتریکی نیاز دارند و در نتیجه با این جایگزینی مقدار انرژي الکتریکی که دوچرخه

میلیارد ریال  1.37هاي الکتریکی، روزانه برابر مگاوات ساعت است و هزینه انرژي الکتریکی مورد نیاز براي دوچرخه 1373.44

هاي حال آنکه هزینه صرف شده براي تامین سوخت بنزین خودروها جهت طی کردن مسافت برابر با دوچرخه. خواهد بود

هاي الکتریکی در میلیارد ریال با جایگزین کردن دوچرخه 27.585میلیارد ریال است، در نتیجه روزانه  28.955ی، الکتریک

هاي جدید و توان جهت ساختن نیروگاهجویی اقتصادي خواهد شد که از آن میسفرهاي درون شهري، در مصرف انرژي صرفه

هاي هاي مربوط به مکانها و هزینهکتریکی، مسیرهاي مخصوص آنهاي الهاي الزم جهت تولید دوچرخهتامین زیر ساخت
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Abstract 
 
Iran and the world experience in the past few decades shows that economic growth and industrial 

development as a prerequisite for the political authority, independence and national boom over the 
cultural factors of energy, productivity of its management and correct the sources of energy 
particularly fossil fuels. 

In Iran the most important oil products in the country, is gasolene. The fuel due to extensive 
usage transportation network in country, a very important role in Iran’s economic cycle and any 
change in the production and a drop of their economic situation of the country is effective. 

Most of the share gasolin consumption in the urban transportation is related to private cars. 
Therefore the most attention to reduce gasolin consumption in the country must be towards changing 
the culture and transportation to attract a lot to fuel consumption and management over energy 
resources will help.Although Iran has the rich energy resources but the wrong use of them and in fact 
immethodical use fossil fuels in the country has caused irreparable losses. Electric bicycles are best 

proposal for the succession with private cars on trips inside the city. 
Efficiency electric bicycles several times Internal combustion engines and is contrary to the 

internal combustion engines gasolin consumption, clean energy use electric. also use this bike are 
limited resources to dependence on fossil fuels will decrease. In this article has been trying to get 
acquainted with electric bicycle, especially with succession in cars with transportation of the city to 
investigate the effects of economic reduce gas consumption to be paid. 
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consumption of fuel-saving economic 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


