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بررسی میزان انتشار گازهای گلخانهای ناشی از سوختهای فسیلی
در بخش حمل و نقل درون شهری و برآورد
میزان کاهش هزینههای خارجی و اجتماعی با جایگزینی گاز طبیعی
(مطالعه موردی :شهر زنجان)
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کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست -آلودگی هوا ،دانشکده محیطزیست و انرژی ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران
 2دانشیار دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 3استادیار دانشکده محیطزیست و انرژی ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران
 4مربی مدعو گروه مهندسی بهداشتمحیط ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران
(تاریخ دریافت1321/92/22 :؛ تاریخ تصویب)1324/12/92 :

چكیده
بخش حمل و نقل بیشترین بخش مصرف کننده فرآوردههای نفتی میباشد .با توجه به افزایش مصرف بنزین در ایران طی سالهاای اخیار،
این امر موجب افزایش آلودگیهای هوا از جمله گرم شدن زمین بر اثر تولید گازهای گلخانهای شده است .گاز طبیعی به علت ساازگاری باا
محیطزیست میتواند بهعنوان سوخت قالب در بخش حمل و نقل تبدیل شود .در این مطالعه ،با استفاده از فرمولهای پیشانهادی مکانیسا
توسعه پاک ،میزان انتشار گازهای گلخانهای حاصل از بخش حمل و نقل ،سپس هزینههای خاارجی و اجتمااعی حاصال از تولیاد گازهاای
گلخانهای ،صرفه جویی های اقتصادی حاصل از گازسوز کردن خودروها از دید مالک و دولت و ظرفیت کناونی جایگااههاای ساوخترساانی
 CNGشهر زنجان جهت جایگزینی  CNGبه جای سوخت فسیلی در سناریوهای مختلف (افزایش خودروهای دوگانهساوز باه ترتیاب 22
درصد 29 ،درصد 52 ،درصد و  29درصد) مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج ،بیشاترین میازان انتشاار گازهاای گلخاناهای را مرباو باه
خودروهای شخصی فقط بنزینسوز با  2/90×1911معادل تن  CO2در سال با هزینههای خارجی و اجتماعی به ترتیاب  1/1 ×1911و ×1911
 1/2ریال در سال و کمترین میزان انتشار گازهای گلخانهای مربو به خودروهای شخصی دوگانهسوز با سوخت  CNGبرابر باا 3/4 ×192
معادل تن  CO2در سال باا هزیناههاای خاارجی و اجتمااعی باه ترتیاب  2/5 ×1914و  1/1 ×91912ریاال در ساال نشاان داد .همچناین،
صرفهجوییهای اقتصادی از دیدگاه دولت و مالک خودرو کامال محسوس میباشد .ظرفیت کنونی جایگاههای سوخترساانی  CNGجهات
جایگزینی با سوخت فسیلی پاسخگوی خودروهای گازسوز فعلی شهر میباشد و ظرفیت جایگزینی را در سناریوهای مختلف ندارند مگار ،باا
احداث جایگاههای جدید سوخترسانی  CNGکه این خود نیاز به مطالعه و برآورد اقتصادی دارد.

کلید واژهها :بخش حمل و نقل ،گازهای گلخانهای ،هزینههای خارجی ،هزینههای اجتماعی ،گاز طبیعی فشرده
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سرآغاز
حمل و نقل یکی از مه ترین مصرفکننده انرژی در ایران
محسوب میشود .جایگاه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز
دنیا ،نشان میدهد که ایران پتانسیل بسیاری برای توسعه
استفاده از گازطبیعی در بخشهای عمده مصرفکنندههای انرژی
بهخصوص حمل و نقل دارد و از طرفی میزان آلودگیهای ایجاد
شده بهویژه گازهای گلخانهای حاصل از گازطبیعی فشرده
) )1((CNGکمتر است .گرم شدن زمین در نتیجه گازهای
گلخانهای باعث آسیب رساندن به سالمتی موجودات زنده و
کیفیت محیطزیست و منافع اقتصادی آن شده است که معموال
به صورت هزینههای محیطزیستی و هزینههای سالمت انسان
تحت عنوان هزینههای اجتماعی( )2و خارجی( )3منعکس شده
است .هزینههایی که در بخش تولید وجود دارد ولی در
هزینههای داخلی آنها وارد نمیشود ،هزینههای خارجی
میباشد .از طرفی به مجموع پولی که بتواند صدمههای ناشی از
انتشار مواد آالینده و گازهای گلخانهای را جبران نماید ،هزینه
تخریب یا هزینههای اجتماعی گفته میشود .جهت محاسبه
هزینههای تخریب نیاز به کمی کردن اثر آالیندهها و فعالیتها
در محیطهای اثرپذیر (انسانی و طبیعی) میباشد( .عباسپور،
 .)1301امروزه ،مطالعات زیادی در مورد هزینههای اقتصادی
آالیندههای محیطزیست انجام شده است که تعدادی از این
مطالعات مربو به کشورهای توسعه یافته میباشد.
) ،(Forkenbrock, 2001به بررسی و مقایسه هزینههای
خارجی و خصوصی در دو بخش حملونقل جادهای و ریلی
پرداختهاست .نتایج مطالعه وی نشان میدهد که هزینههای
خارجی و خصوصی حملونقل ریلی کمتر از هزینههای خارجی و
خصوصی حملونقل جادهای میباشد.
) ،(Mirasgedis, et al., 2000هزیناااههاااای اجتمااااعی
نیروگاههای برق را با انرژیهای تجدیدپذیر و فسایلی در جزیاره
ایسلند مقایسه نمودهاند .این مطالعه ،بر اساس برآورد هزینههاای
مرگ و میر و آثار گرمایش جهانی بر اسااس ساال هاای عمار از
دست رفته و میزان هزیناه باه ازای یاک تان دیاکسایدکاربن
منتشره بررسی شده است .نتایج مطالعه آنها نشان میدهاد کاه
هزینه اجتماعی انرژیهاای فسایلی در مقایساه باا انارژیهاای
تجدیدپذیر در توسعه سیست برق در منطقه ایسلند باال میباشد.

در مطالعاه دیگاری ) ،(Kumar Sen & Tiwari, 2010باه
بررسی و برآورد هزینههای خارجی نهایی حمل و نقل شهر دهلی
پرداختهاند .در این مقاله ،چهار نوع هزینههای خاارجی (ترافیاک،
آلودگی هوا ،تصادفات جادهای و صدا) بررسی شده اسات .نتاایج
این مقاله حاکی از آن است که حمال و نقال شاهری در دهلای
هزینههای اجتماعی زیادی را تحمیل میکناد کاه هایچ کادام از
استفادهکنندگان خود را ضامن ایجاد آن نمیدانند.
) ،(Zhang et al., 2007هزیناههاای تخریاب محایطزیساتی
حاصل از الکتریسیته فسیلی را طی سالهای  2999تاا  2993در
چین بررسی کردهاند .نتایج نشان مایدهاد کاه آناالیز حاصال از
هزینههای تخریب شهرستانهای مختلف تفاوت عظیمای دارناد.
بخشهای مرکزی و غربی نیز دارای هزینههاای محایط زیساتی
باالتری نسبت به بخش شرقی دارند.
همچنااین ،در بعضاای از مطالعااات بااه بررساای میاازان گازهااای
گلخانااهای حاصاال از حماال و نقاال و هزینااههااای اقتصااادی
آالیندههای محیط زیسات در ایاران پرداختاهاناد .مانناد آن چاه
(عابدی و نظیری )1301 ،به بررسای مصارف بااالی انارژی در
بخش حمل و نقل در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی و نیاز
سه بارز این بخش در انتشار گازهای گلخاناهای پرداختاهاناد و
هزینههای تخریب و هزینههاای اجتمااعی را در ایان دو بخاش
مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند .آنها به این نتیجه رسایدهاناد
که هزینههای آالیندهها و تخریب محیط زیسات توساط حمال و
نقل ریلی بسیار کمتر از حمل و نقل جادهای است.
(کاظمی و عابادی ،)1305 ،باه بررسای هزیناههاای مساتقی و
خارجی بخش حمل و نقل جادهای ناشی از مصرف ساوختهاای
فسیلی و با تأیید بر حمل و نقل ریلی درون شهری پرداختاهاناد.
نتیجه این بررسی نشان داده است که با توجه به فقدان مکانیس
محاسبه و دریافت هزینههای اجتمااعی در کشاور ،سیاساتی کاه
میتواند به کار گرفتاه شاود ،سیاسات جلاوگیری از ایجااد ایان
هزینهها و یا بخشهای سازگارتر با محیطزیست و به طاور کلای
ک هزینه است .با استفاده بهینه از امکاناات موجاود مانناد رفاع
نواقص موجود در شبکه راهها ،ایجاد سیست های ترکیبی حمل و
نقل و  ،...تغییر سوخت های فعلی باه ساوخت هاای جاایگزین از
قبیل  ،CNGپرداخت یارانه به بخش حمل و نقل شهری تا حاد
امکااان ،کاااهش میاازان مصاارف بناازین و بااه طااور کاال
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صرفه جویی های اقتصادی میتوان میزان آالیندهها و هزینههاای
ناشی از حمل و نقل را به حداقل رساند.
در ارتبا با صرفهجوییهای اقتصادی حاصل از گازساوز نماودن
خودروها جهت جایگزینی  CNGدو دیدگاه وجود دارد .1 :دیدگاه
دولت .2 ،دیدگاه مالک خودرو که هر کدام به نوبات خاود ساه
به سزایی در صرفه جویی و به تبع آن کاهش آلاودگی دارد و باه
دنبال آن کنترل مصرف بیرویه سوختهاای بنزینای و کااهش
آلودگی محیط زیسات را در پای دارناد( .مااهوتچی و همکااران،
 .)1305استفاده از گازطبیعی فشرده ) (CNGبه عناوان ساوخت
جایگزین در موتورهای احتراق داخلی یکای از راه کارهاای ماورد
توجه در پاسخ به مصرف روز افزون سوخت های فسیلی و آلودگی
محیط زیست میباشد .البتاه جاایگزینی  CNGباا ساوختهاای
فسیلی در بخش حمل و نقل بایستی مطابق ظرفیت جایگاههاای
سوخترسانی  CNGباشد که در غیر این صورت نیاز باه احاداث
جایگاههای جدید را میطلباد و ایان نیازمناد مطالعاات وسایع و
برآورد اقتصادی است( .صوفی و همکاران .)1305 ،باا توجاه باه
گسترش حمل و نقل و مصرف باالی انرژی آن در شهر زنجان و
انتشاار آالینادههااای حاصال از بخاش حماال و نقال و اهمیاات
جایگزینی  CNGبه جای سوختهای فسیلی ،مطالعاتی در زمینه
فوق انجام گرفته است .از جملاه ایان مطالعاات ،بارآورد میازان
گازهای گلخانهای ،هزینههاای خاارجی و اجتمااعی آالینادههاا،
صاارفه اقتصااادی گازسااوز کااردن خودروهااا و تعیااین ظرفیاات
جایگاههای سوخترسانی  CNGجهت جایگزینی می باشند .الزم
به ذکر است که این تحقیاق ،بار اسااس  4ساناریو (،%29 ،%22
 %52و  )%29افزایش تعداد خودروهای گازسوز ارایه شده و هدف
از ارایه تحقیق حاضر برآورد میزان گازهای گلخاناهای حاصال از
بخاش حمال و نقاال ناشای از ساوختهااای فسایلی و مقایسااه
اقتصادی آن با جایگزینی سوخت  CNGدر شهر زنجان میباشد.
مواد و روش بررسی
 برآورد میزان گازهای گلخانهای معادل تن  CO2بر
اساس مكانیسم توسعه پاک )(CDM, 2010
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ایاان تحقیااق ،پااس از مطالعااات علماای جهاات باارآورد گازهااای
گلخانهای بر اساس فرمول های پیشنهادی مکانیس توسعه پااک
) (CDMانجام گرفته اسات .مکانیسا توساعه پااک ) CDM,
 (2010یک متدولوژی بینالمللی جهت کاهش انتشارات گازهای
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گلخانهای ناشی از بخش حمل و نقل میباشد که ذیال پروتکال
کیوتو به منظور کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توساعه
از یک سو و کمک به انجام تعهدات کشورهای توساعه یافتاه در
جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از سوی دیگر پیش بینای
شده است .چرخه پروژههای ) (CDMشامل پنج مرحله  .1:طرح
و فرمول پروژه شامل ثبت پروژه و نگهداری آن در اساناد طارح
پروژهها  .2موافقت ملی  .3اثبات ماهیت اجرایای و وجاود پاروژه
(توسط  .4 )2()DOEپاایش پاروژه و تاییاد آن  .2تاییاد کااهش
انتشارات مایباشاد (Christopher Zegra, 2007) .اطالعاات
مورد نیاز جهت برآورد میزان انتشار گازهای گلخانهای توسط این
روش عبارت از :میزان مسافت پیموده شده ،نوع ساوخت ،میازان
سوخت مصرفی ،تعداد خودروها ،تعداد مساافر جاباهجاا شاده و...
میباشند که این آمار و اطالعات الزم از ساازمان هاای مربوطاه
(شاارکت ملاای گازاسااتان زنجااان1302 ،؛ شاارکت ملاای پخااش
فرآوردههاای نفتای ایاران ،منطقاه زنجاان1302 ،؛ راهنماایی و
رانندگی استان زنجان1302 ،؛ سازمان تاکسیرانی استان زنجاان،
 )1302تهیه شد .بر اساس روش ارایه شده برآورد میازان انتشاار
گازهای گلخانهای با استفاده از فرمولهای زیر انجام شده است.
فرمول ( :)1فاکتور انتشار حمل و نقال باه ازای مساافت پیماوده
شده

 = EF KM,iفاکتور انتشار حمل و نقل به ازای مسافتی که وسایله
نقلیه  iطی میکند( .گارم  CO2باه ازای هار کیلاومتر مساافت
پیموده شده)
 =SECx,iمصرف مخصوص سوخت با توجاه باه وسایله نقلیاه i
(لیتر در هر کیلومتر)
 =EFCO2,xفاکتور انتشار  CO2با توجه به نوع سوخت (گرم CO2
برای هر لیتر)
 =EFCH4,xفاکتور انتشار  CH4با توجه به نوع سوخت (گرم CO2
برای هر لیتر ،بر مبنای ))1(GWP
 =EFN2O,xفاکتور انتشار  N2Oبا توجاه باه ناوع ساوخت (گارم
 CO2برای هر لیتر ،بر مبنای )GWP
 =Nx,iتعداد کل وسایل نقلیه i
 =Niتعداد کل وسایل نقلیه  iبا توجه به نوع سوخت مصرفی
فرمول ( :)2فاکتور انتشار حمل و نقل به ازای هر مسافر
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 =EFp,iفاکتور انتشار حمل و نقل به ازای هر مسافر پیش از
شروع پروژه با توجه به نوع وسیله نقلیه ( iگرم  CO2به ازای هر
مسافر)
 =EFKM,iفاکتور انتشار حمل و نقل به ازای مسافتی که وسیله
نقلیه  iطی میکند( .گرم  CO2به ازای هر کیلومتر مسافت
پیموده شده)
 =TDiمتوسط مسافت پیموده شده برای وسیله نقلیه ( iکیلومتر)
 =OCiمتوسط ظرفیت وسیله نقلیه ( iمسافران)
فرمول( :)3فاکتور انتشار حمل و نقل به ازای هر مسافر بر اساس
مصرف سوخت

 =EFp,iفاکتور انتشار حمل و نقل به ازای هر مسافر پیش از
شروع پروژه با توجه به نوع وسیله نقلیه ( iگرم  CO2به ازای هر
مسافر)
 =TCx,iکل مصرف سوخت وسیله نقلیه ( iمیلیون لیتر)
 =EFCO2,xفاکتور انتشار  CO2با توجه به نوع سوخت (گرم CO2
برای هر لیتر)
 =EFCH4,xفاکتور انتشار  CH4با توجه به نوع سوخت (گرم CO2
برای هر لیتر ،بر مبنای )GWP
 =EFN2O,xفاکتور انتشار  N2Oبا توجه به نوع سوخت (گرم
 CO2برای هر لیتر ،بر مبنای )GWP
 = Piتعداد مسافران جابجا شده توسط وسیله نقلیه i
فرمول ( :)4انتشارات خطو پایه در سال

 =yBEyانتشارات خطو پایه در سال (تن )CO2
 =Pi,yتعداد مسافران جابه جا شده توسط وسیله نقلیه  iدر سال
 =EFp,i,yفاکتور انتشار حمل و نقل به ازای هر مسافر با توجه به
نوع وسیله نقلیه  iدر سال (گرم  CO2به ازای هر مسافر در سال)
فرمول ( :)2انتشارات پروژه در سال

 =PEyانتشارات پروژه در سال (تن )CO2

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،6شماره  ،11پاییز و زمستان 1314

 =TCPJ,x,yکل مصرف سوخت وسیله نقلیه  iدر سال توسط
پروژه (میلیون لیتر)
فرمول ( :)1کاهش انتشار در سال
 = ERyکاهش انتشار در سال (تن )CO2
 = BEyانتشارات خطو پایه در سال (تن )CO2
 = PEyانتشارات پروژه در سال (تن )CO2
 هزینههای آلودگی ناشی از تولید گازهای گلخانهای
با توجه به محاسابه هاای انجاام شاده بار اسااس فرماول هاای
پیشنهادی )  (CDMمیزان انتشار گازهای گلخانهای تولید شاده
معادل تن  CO2میباشاند و تفکیاک اناواع گازهاای گلخاناهای
معادل تان  CO2امکاانپاذیر نمایباشاد .باه هماین خااطر ،از
هزینههای اجتماعی کربن و قیمت جهاانی کاربن درساال 1302
استفاده شده است .قیمت جهانی کربن در سال  1/5 ،1302یاورو
به ازای هر تن  CO2میباشد که با توجه به قیمت یورو و معادل
ریال آن در سال فوق 09،499 ،ریاال معاادل تان CO2تولیادی
ماایباشااد ) (Lutken& HolmOlsen, 2011هزینااههااای
اجتماعی کربن در سال  20 ،1302یاورو باه ازای هار تان CO2
میباشد که با توجه به قیمت یاورو و معاادل ریاال آن در ساال
فوق 331،999 ،ریال معادل تن CO2تولیدی مایباشاد )2010
.(Watkiss et.al,
 ارزیابی اقتصادی گازسوز کردن خودروها و توسععه
جایگاههای سوخترسانیCNG

بر اساس آخرین آمار تبدیل و تولید خودروهاای  CNGدر ساال
 1302در شهر زنجان ،حدود  13424خودروی دوگانهسوز CNG
فعااال ماایباشااد .حاادود  11/2درصااد خودروهااای گازسااوز را
خودروهااای عمااومی و  03/2درصااد خودروهااای گازسااوز را
خودروهای شخصی تشکیل میدهد .متوسط پیمایش خودروهای
شخصی دوگانهساوز  29کیلاومتر در روز و خودروهاای شخصای
بنزینسوز  49کیلومتر در روز میباشاد .میازان متوساط مصارف
بنزین نیز به ترتیب  3و  2لیتر در روز میباشد( .اداره راهنماایی و
رانندگی استان زنجان .)1302 ،در ضمن ،متوسط پیماایش یاک
خودروی عمومی (تاکسی) حدود  399کیلاومتر در روز و متوساط
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هر دیسپنسر (دقیقه)

اشغال زمانی

 میزان انتشار گازهای گلخانهای
نتایج حاصل از محاسبه های مربو به انتشار گازهای گلخاناهای
به روش ) )CDMنشان میدهد که حمل و نقل شاهری ساه
عمدهای در انتشار گازهای گلخانهای دارد .بر اساس نتایج حاصل

(دارای دو نازل)

یافتهها

تعداد دیسپنسر

دوگانهسوز بار اسااس ساناریوهای مختلاف ( %52 ،%29 ،%22و
 )%29بهدست آورد.

در روز (متر مكعب)

سوختگیری هر وسیله نقیله بهطور متوساط  2دقیقاه در نظار گرفتاه
شده است .این در مورد خودروهایی است که میزان گاز مورد نیاز آنها
در هر مرحله سوخت گیری در حدود  12متر مکعب باشد .همچنین ،بار
اساااس اطالعااات موجااود در جاادول ( )1ماایتااوان ظرفیاات کنااونی
جایگاههای سوخت رسانی CNGرا بار اسااس افازایش خودروهاای

1
2
3
4
2
1
5
0
2
19
11
12

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

کارکرد کل دیسپنسرها

شهر زنجان
با توجه به این که جایگاههای تزریق گاز در طول مدت شبانهروز
بدون مشتری نمیباشد ،بر این اساس با توجه باه میازان تزریاق
سالیانه جایگاه و مقدار زمان مورد نیاز جهت تزریق گاز به خودرو
بر اساس جدول ( ،)1ظرفیت کنونی جایگاههاای ساوخترساانی
شهر زنجان جهت جایگزینی  CNGمحاسبه میشود .البته ،مدت
زمان سوختگیری با توجه به حج مخازن و کارکرد کمپرسورها
و تعداد مشتریها متفاوت میباشد .بنابراین ،مقدار بیان شده یک
مقدار متوسط است .با توجه به این که مدت زماان ماورد نیااز بارای

جایگاه

14200
13114
14242
14419
13142
13452
12021
14141
11214
13421
11251
11201

در روز

جهت جایگزینی  CNGبه جای سوخت فسعیلی در

شهر زنجان -سال 1331
اشغال کل دیسپنسرها

 تعیین ظرفیت کنونی جایگاههعای سعوخترسعانی

جدول ( :)1میزان تزریق  CNGدر جایگاههای مختلف
کارکرد × مدت زمان

مصرف بنزین هر خودروی عمومی (تاکسی) 2 ،لیتر در روز است.
(سازمان تاکسیرانی استان زنجان.)1302 ،
همچنین ،با احتساب روزهای تعطیل برای مساافرتهاا روزهاای
کاری خودروها  312روز در نظر گرفته شاده اسات .نار داخلای
بنزین در سال  1999 ،1302ریال به ازای هر لیتر و نار داخلای
گاز  499ریال به ازای هر متر مکعب و نر  FOBخلایج فاارس
برای بنزین  1999ریال به ازای هر لیتر در نظر گرفته شده است
(شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتای ایاران -منطقاه زنجاان،
 .)1302بااا در نظاار گاارفتن اطالعااات فااوق بررساای و ارزیااابی
اقتصادی گازسوز کردن خودروهاا از دیادگاه دولات و از دیادگاه
مالک خودرو انجام پذیرفته است.

11

54249
10959
52519
52929
10222
15322
14192
53292
25029
15422
22022
25292

از محاسبههای انجام شده بر اساس جادول ( ،)2بیشاترین و باه
روش ) )CDMنشان میدهد کاه حمال و نقال شاهری ساه
عمدهای در انتشار گازهای گلخانهای دارد .بر اساس نتایج حاصل
از محاسبه های انجاام شاده بار اسااس جادول ( ،)2بیشاترین و
کمترین میزان انتشار گازهای گلخاناهای باه ترتیاب مرباو باه
خودروهای شخصی فقط بنزینسوز با  2/90 × 1911معاادل تان
 CO2در سال و خودروهای شخصی دوگانهسوز با سوخت CNG
با  3/4 × 192معادل تن  CO2در سال میباشد .همچنین ،نتاایج
بهدست آمده نشان میدهد که میزان انتشار گازهاای گلخاناهای
حاصل از خودروهای عمومی (تاکسای) دوگاناهساوز باا مصارف
سوخت  CNGبیشتر از خودروهای عمومی (تاکسی) باا مصارف
سوخت بنزین میباشد و این خود به علت مصرف بااالی CNG
در مقایسه با بنزین در این خودروها میباشد .البته این نتاایج بار
اساس کاهش بنازین و افازایش مصارف  CNGدر ساناریوهای
مختلف به خوبی نمایان است.
 برآورد هزینههای خارجی و اجتماعی
میازان افازایش هزینههای گازهاای گلخانهای بر اساس میازان
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انتشار گازهای گلخانهای و قیمت جهانی کربن میباشد .با توجاه
به مقادیر گازهای گلخانهای معادل تن  CO2محاسبه شده نتاایج
حاصل از هزینههای خارجی و اجتمااعی گازهاای گلخاناهای بار
اساااس جااداول ( 3 ،2و ،)4ارایااه شااده اساات .در ایاان تحقیااق،
بیشااترین میاازان هزینااههااای خااارجی و اجتماااعی مربااو بااه
خودروهای شخصی فقط بنزینسوز باا مقادار  1/1× 1911و 1911
×  1/2ریال در سال میباشد و خودروهای شخصی دوگانهسوز باا
سوخت CNGدارای کمترین هزینههای خاارجی و اجتمااعی باه
ترتیب با مقدار  2/5 ×19 14و  1/1 × 19 12میباشد.

است .کاهش مصرف بنزین باا جاایگزینی  CNGسابب صارفه
جویی اقتصادی و کاهش آلودگی محیطزیست میشود.

 ارزیابی اقتصادی گازسوز گردن خودروها
بر اساس جدول ( ،)2استفاده از  CNGدارای صرفه اقتصاادی از
هر دو دیدگاه دولات و مالاک خاودرو مایباشاد کاه بار اسااس
سناریوهای موجود این صرفهجوییها به ترتیب در حاال افازایش

 تعیین ظرفیت کنونی جایگاههعای سعوخترسعانی
جهت جایگزینی CNG

بر اساس اطالعات جدول ( )1و محاسبه های جادول ( ،)1میازان
اشغال ظرفیت کنونی جایگااههاای  15105902 CNGدساتگاه
برای  %21/1خودروهای موجود میباشاد و جایگااههاای کناونی
ظرفیت جایگزینی  CNGرا بر اساس ساناریوهای (- 29%-22%
 )%29 - %52افزایش خودروهای CNGسوز را ندارند.

جدول ( :)2میزان تولید گازهای گلخانهای معادل CO2در
سناریوهای مختلف در شهر زنجان  -سال 1331
آالینده (تن  CO2در سال)
نوع خودرو

نوع سوخت

تاکسی
(دوگانه سوز)

بنزین

سواری
(دوگانهسوز)
سواری
(بنزین سوز)

سناریوی

سناریوی

سناریوی

سناریوی

سناریوی

CNG
بنزین

مرجع
2/4 ×192
5/2 ×1919
2/0 ×1919

اول
5/1 ×192
1/94 ×1911
2/1 ×1919

دوم
4/5 ×192
1/1 ×1911
1/4 ×1919

سوم
2/3 ×192
1/2 ×1911
5/1 ×192

چهارم
2/4 ×190
1/3 ×1911
2/0 ×192

CNG

×192

×1919

×1919

×1919

×1919

بنزین

3/4

2/90 ×1911

4/31

1/21 ×1911

2/2

1/94 ×1911

1/1

2/2 ×1919

1/1

2/1 ×192

جدول ( :)3هزینههای خارجی گازهای گلخانهای معادل تن  CO2در
سناریوهای مختلف در شهر زنجان – سال 1331
مقدار هزینه (ریال در سال)
نوع خودرو

تاکسی
سواری
(دوگانهسوز)
سواری
(بنزین سوز)

نوع سوخت
بنزین
CNG
بنزین
CNG
بنزین

سناریوی

سناریوی

سناریوی

سناریوی

سناریوی

مرجع
5/2 ×1914
2/5 ×1914
2/2 ×1912
2/5 ×1914

اول
2/5 ×1914
0/3 ×1912
1/1 ×1912
3/4 ×1912

دوم
3/5 ×1914
0/0 ×1912
1/1 ×1912
4/1 ×1912

سوم
1/0 ×1914
2/1 ×1912
2/5 ×1914
4/2 ×1912

چهارم
5/2 ×1913
1/94 ×1911
2/2 ×1914
2/3 ×1912

1/1 ×1911

1/2 ×1911

0/3 ×1912

4/1 ×1912

1/1 ×1914
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جدول ( :)4هزینههای اجتماعی گازهای گلخانهای معادل تن  CO2در
سناریوهای مختلف در شهر زنجان -سال 1331
مقدار هزینه (ریال در سال)
نوع خودرو

نوع سوخت

تاکسی
(دوگانهسوز)
سواری
(دوگانهسوز)
سواری (بنزینسوز)

بنزین
CNG
بنزین
CNG
بنزین

سناریوی

سناریوی

سناریوی

سناریوی

سناریوی

مرجع
3/1 ×1912
2/4 ×1911
2/4 ×1911
1/1 ×1912
1/2 ×1911

اول
2/31×1912
3/4 ×1911
5/92 ×1912
1/4 ×1911
2/2 ×1911

دوم
1/2 ×1912
3/1 ×1911
4/5 ×1912
1/5 ×1911
3/4 ×1911

سوم
5/5 ×1914
4/93 ×1911
2/3 ×1912
2/2 ×1911
1/5 ×1911

چهارم
3/1 ×1914
4/3 ×1911
2/4 ×1914
2/21 ×1911
5/92 ×1914

جدول ( :)5بررسی اقتصادی گازسوز کردن خودروها با توجه به توان بالقوه استفاده از گازطبیعی )( (CNGریال)
بررسی صرفه اقتصادی
از دیدگاه دولت
از دیدگاه مالک خودرو

سناریوی

سناریوی

سناریوی

سناریوی

اول
2/2×1919
2،423،120،299

دوم
1/2×1919
429،122،599

سوم
1/0×1919
5،322،302،299

چهارم
0/2×1919
0،031،212،199

جدول ( :)6نتایج حاصل از میزان اشغال ظرفیت جایگاههای  CNGدر سناریوهای مختلف
سناریوهای مختلف
سناریوی مرجع (وضعیت کنونی)
سناریوی اول ( %22افزایش خودروهای )CNG
سناریوی دوم ( %29افزایش خودروهای )CNG
سناریوی سوم ( %52افزایش خودروهای )CNG
سناریوی چهارم ( %29افزایش خودروهای )CNG

بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدست آمده از میزان گازهای گلخانهای نشان میدهد کاه
بیشترین گازهای گلخانهای تولیاد شاده مرباو باه خودروهاای
شخصی فقط بنزینسوز میباشد .همچنین ،خودروهاای عماومی
دوگانهسوز به علت مصرف باالی سوخت  CNGنسبت به بنزین
میزان گازهای گلخانهای بیشتری ایجاد میکنند .البته با مقایساه
نتایج میتوان فهمید که اگار باه جاای مقادار ساوخت مصارفی
 CNGاز سوخت بنزین استفاده شود ،میزان گازهاای گلخاناهای
حاصل از خودروهای عمومی با سوخت بنزین بیشتر خواهاد شاد.
در خودروهای سواری دوگانهسوز که از هر دو سوخت باه میازان
یکسان استفاده میکنند ،میزان گازهای گلخانهای تولیاد شاده از
سوخت بنزین بیشتر از گازهای گلخانهای تولید شاده از ساوخت

میزان اشغال ظرفیت جایگاههای CNG
15105902
29451113/12
49242321/32
11413402/20
53121105/2

 CNGمیباشد .میتوان به این نتیجه رسید که میازان گازهاای
گلخانهای حاصل از سوخت فسیلی بسیار باالتر از ساوختCNG
میباشد که چنین وضعیت مشاابهی در مطالعاه (عابادی)1302 ،
گاازارش شااده اساات .همچنااین ،در سااناریوهای مختلااف تولیااد
گازهای گلخانهای با افزایش میازان خودروهاای  CNGساوز و
کاهش مصرف بنزین افزایش پیدا میکند کاه ایان خاود بیاانگر
اهمیاات بخااش حماال و نقاال در ایجاااد آلااودگی محاایطزیساات
میباشد .ولی اگر بهجای افزایش میزان خودروهاای CNGساوز
فقط از خودروهای بنزینسوز استفاده شود ایان میازان بیشاتر از
مقادیر فوق در سناریوهای ارایه شده میشود.
از سوی دیگر بررسی هزینههای آلاودگی گازهاای گلخاناهای در
شهر نشان میدهد که بیشترین هزینههای خارجی و اجتماعی در
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خودروهااای شخصاای فقااط بناازینسااوز و خودروهااای عمااومی
دوگانهساوز باه علات پتانسایل بااالی مصارف ساوخت CNG
میباشد .در خودروهای سواری دوگانهسوز که از هار دو ساوخت
به میزان یکسان استفاده میکنند ،هزینههای خارجی و اجتمااعی
سوخت بنزین بیشتر از سوخت  CNGمایباشاد .در ساناریوهای
مختلف با افزایش خودروهای گازسوز میازان اساتفاده از ساوخت
 CNGافزایش و میزان استفاده از بنزین کاهش میکند که ایان
خود سبب افزایش هزینههای فوق با سوخت  CNGمیشود .باه
طور کلی ،میتوان به این نتیجه رسید که میازان تولیاد گازهاای
گلخانهای و هزینههاای آلاودگی اعا از هزیناههاای خاارجی و
اجتماعی بر اثر مصارف ساوختهاای فسایلی بااالتر از ساوخت
 CNGمیباشد که برآورد و بررسی این هزینههاا را در مطالعاات
متعددی که توسط (لواسانی و عابادی1303 ،؛ صاادقی و ترکای،
 )1305انجام گرفتهاند ،میتوان مشاهده و نتیجهگیری که میزان
هزینههای اجتماعی و خارجی در بخش حمل و نقل بویژه حمال
و نقل جادهای با مصرف سوخت های فسیلی بسیار باالتر میباشد
که تصمی به جایگزینی و اساتفاده از ساوخت هاای پااک مانناد
 CNGدارند.
استفاده از گازطبیعی فشرده  CNGدارای صرفههای اقتصادی از
دیدگاه دولت و مالک خودرو کامال محسوس است .حتای نصاب
 CNGبهصورت کارگاهی برای مالک خودرو شاید برای دو سال
اول صرفه اقتصادی نداشته باشد .ولای باا کااهش هزیناههاای
صرف شده برای خرید بنزین ،مالاک خاودرو باه نتیجاه مثبتای
خواهااد رسااید کااه مشااابه ایاان عماال در مطالعااه (ماااهوتچی و
همکاران )1305 ،بیان شده است کاه کنتارل مصارف بایرویاه
سوختهای بنزینی و کاهش آلودگی محیطزیست را در پی دارند.
همچنااین ،باار اساااس نتااایج حاصاال از میاازان اشااغال ظرفیاات
جایگاههای  CNGدر حال حاضر  15105902برای  21/1درصد
خودروهااای موجااود ماایباشااد کااه پاسااخگوی وضااعیت حاضاار
میباشد .اگر بار اسااس  4ساناریوی موجاود تعاداد خودروهاای
گازسااوز افاازایش یابااد ،همااین تعااداد جایگاااه  CNGظرفیاات
جایگزینی  CNGبه جای سوخت فسیلی را نخواهد داشت؛ مگار
این که تعداد جایگاههای  CNGرا افزایش دهای کاه ایان امار
نیازمند بررسیهای وسایع و بارآورد اقتصاادی مایباشاد .مانناد
بررساایهااایی کااه توسااط (صااوفی و عاباادی1305 ،؛ عتااابی و
همکارانش )1305 ،انجام گرفته است.

نتایج حاصل از مطالعات نشانمیدهد که میازان آلاودگی ایجااد
شده بهویژه گازهای گلخاناهای حاصال از ساوختهاای فسایلی
(بنزین) بسیار بیشتر از گازطبیعی فشرده میباشد .با توجه به ایان
که میازان مصارف گاازطبیعای فشارده در خودروهاای عماومی
(تاکسیها)( ،حدود 1الی  0برابر) بیشتر از بنزین میباشد در واقع،
مصرف گاز بیشتر از راندمان انرژی مصرف بنزین در خودروهاای
عمومی است .در خودروهای شخصای ساواری دوگاناهساوز کاه
دارای میزان مصرف متعادل از هر دو سوخت مایباشاند ،میازان
گازهای گلخانهای ناشی از سوخت بنزین باالتر از سوخت CNG
میباشد .این امر نشان میدهد چنان چه ساوخت بنزینای بجاای
گازطبیعی فشرده مورد استفاده قرار میگرفات ،باه یقاین میازان
گازهای گلخانهای بیشتر از وضعیت کنونی میشد.
میزان هزینههای خارجی و اجتماعی گازهای گلخانهای با سوخت
بنزین باالتر از گازهای گلخانهای با ساوخت گاازطبیعای فشارده
میباشد .همچنین ،هزینههای خارجی و اجتماعی بر اثار کااهش
مصرف بنزین کاهش مییابد .ولای بار اثار افازایش ( CNGبار
اساس سناریوها) افازایش ماییاباد .ایان افازایش ،در قیااس باا
افزایش بنزین کمتر میباشد .در هر حاال ،ساوخت  CNGدارای
صرفه اقتصادی ه از نظر دولات و ها از نظار مالاک خاودرو
میباشد .به هماین خااطر و ماوارد فاوق ،اساتفاده از خودوهاای
 CNGسوز و سوخت  CNGبه عنوان سوخت جاایگزین بنازین
پیشاانهاد ماایشااود .ولاای ظرفیاات کنااونی جایگاااههااای CNG
پاسخگوی نیاز فعلی شهر میباشد و با افزایش تعداد خودروهاای
دوگانهسوز بایستی بررسی اقتصادی در احاداث و افازایش تعاداد
جایگاههای  CNGصورت بگیرد.
یادداشتها
)Compressed Natural Gas (CNG
Social Costs
External Costs
)Clean Development Mechanism (CDM
)Designated Operational Entities (DOE
)Global Warming Potential (GWP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

بررسی میزان انتشار گازهای گلخانهای ناشی از سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل درون شهری و ...

43

فهرست منابع
اداره راهنمایی و رانندگی استان زنجان .1302 .مرکز آمار و اطالعات.
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران -منطقه زنجان .1302 .مرکز آمار و اطالعات.
شرکت ملی گاز استان زنجان .1302 .مرکز آمار و اطالعات.
سازمان تاکسیرانی استان زنجان .1302 .مرکز آمار و اطالعات.
صادقی ،م .و ترکی ،م .1305 .بررسی هزینههای خارجی تولید برق در ایران ،تحقیقات اقتصادی .شماره .02صص.121-132
صوفی ،م.؛ عابدی ،ز .و عتابی ،ف .1305 .امکانسنجی اقتصادی جایگزینی CNGبهجای بنازین در تاکسایهاای شاهر تهاران .محایط
شناسی .سال سی و چهارم .شماره .45صص.43-29
کاظمی ،ر .و عابدی ،ز .1305 .بررسی و محاسبه هزینههای خارجی حمل و نقل جادهای با تاکید بر حمل و نقل ریلی .انجمان مهندسای
حمل و نقل ریلی .شماره .2صص.30- 42
عابدی ،ز .و نظیری ،م .1301 .بررسی تطبیقی هزینههای خارجی در بخش حمل و نقل ریلی و جادهای .انجمان مهندسای حمال و نقال
ریلی ،شماره ،11صص.1-10
عابدی ،ز .1302 .بررسی اثرات حمل و نقل ریلی و جادهای درگرمایش جهانی .انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی .شاماره .49صاص-02
.01
عباسپور ،م .1301 .انرژی محیطزیست و توسعه پایدار .چاپ اول .تهران .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی .صص.325-335
عتابی ،ف.؛ عابدی ،ز .اصفهانیان ،و .و ماهوتچی ،ک .1305 .تحلیل هزیناه -منفعات احاداث و بهارهبارداری از جایگااه ساوخترساانی
تکمنظوره CNGبرای بخش خصوصی در شهر تهران .اقتصاد انرژی .سال چهارم .شماره .14صص .25-112
لواسانی ،ح .و عابدی ،ز .1303 .برآورد اقتصادی هزینه خسارات اجتماعی آالیندههای هوا به علت عدم ارایه تسهیالت مناساب پارکینا
در شهر تهران .انسان و محیطزیست .صص .11 -21
ماهوتچی ،ک.؛ عتابی ،ف .و عابدی ،ز .1305 .اثرات اقتصادی بهرهبارداری و توساعه جایگااههاای ساوخترساانی  CNGو خودروهاای
گازسوز در ابعاد ملی .پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصاد محیطزیست .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده محیطزیست و
انرژی .صص.04-15
Cristopher Zegra, P. 2010. The clean development mechanism and transportation. Energy Policy, Vol 35, pp.
5136-5150.
Forkenbrock, D. J. 2001. Comparison of external costs of rail and truck freight transportation. Transportation
Research Part A. 35: 321-337.
Kumar Sen, A. & Tiwari, G. 2010. Estimating marginal external costs of transport in Dehli. Transportation
Policy. 17: 27-37.
Lutken, S. & Holm Olsen, K. 2011. Progressing towards post-2011 carbon markets. Journal of United
Nations Environment Programs. available online [http://www.unep.org/search. carbon+market pdf].
Mirasgedis, S.; Diakouiaki, D.; Papagianakis, L. & Zervos C. 2000. Impact of social costing on the
Compettiveness of Renewable Energies: the cost of crete. Energy Policy. 28: 67-73.

1314  پاییز و زمستان،11  شماره،6  سال،پژوهشهای محیطزیست

44

Watkiss, P.; Andoff, D.; Dowing, T.; Hepburn, C.; Hope, C. & Tol, R. 2010. The Social Cost of Carbon. the
Department for Environment, Food and Rural Affairs. Available online [http://social costs of
carbon.aeat.com, pdf.
United Nations Framework Convention of on Climate Change, Clean Development Mechanism -Executive
Board. 2010. Basline Methodology for Bus Rapid Transit Project. Version 03. 1.0 . 48pp.
Zhang, Q. U.; Wei, Y. M.; Chen, Y. & Guo, H. 2007. Environmental damage costs from fossil electricity
generation in China 2000-2003. Journal of Zhejiang Univ SciA. 11: 1816-1825.

