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  چکیده
به دلیل اهمیت بخش حمل ونقل و به ویژه حمل و نقل زمینی در رشد و توسـعۀ اقتصـادي   

نقـش بـه سـزائی در دسـتیابی بـه      ، ر بر عملکـرد ایـن بخـش   مؤثعلل و عوامل  بررسی، کشورها
ین باره خواهـد  ریزي بهبود مدیریت درا اطالعات موثق جهت تدوین راهبردهاي اصالحی و برنامه

و بررسـی رونـد   حمـل و نقـل   ارزیابی کمی و کیفـی مصـرف انـرژي در بخـش     ، رو داشت. ازاین
ي فسـیلی از یـک سـو و    ها سوختحاصل ازبا توجه به کمیابی فزایندة منابع انرژي ، تغییرات آن

هاي اخیر از سـوي   دهه طیبخش این از افزایش مصرف محیطی ناشی  تشدید پیامدهاي زیست
گویاي اهمیت و ضرورت تحقیق درایـن زمینـه اسـت. ایـن درحـالی اسـت کـه اسـتفاده         ، دیگر

ثـار  ایجادآسـاز   زمینـه ، در کنار فواید اقتصـادي حاصـله  ، گسترده از انرژي در بخش حمل و نقل
مطالعـۀ   در. است هاي اجتماعی بر جامعه تحمیل گردیده خارجی مهمی بوده که در قالب هزینه

، COیعنـی  ، ر آالینده مهم ناشی از مصرف بنزین و گازوئیـل در کشـور  میزان انتشار چها، حاضر
CO2 ، NOx وSPM 1390تا  1376ساله ( 15 یزمان ةباز یطها براساس جدول ضرایب انتشار ( 

هـاي تحقیـق    یافتـه  اسـت.   برآورد شده آنهاهاي خارجی مرتبط با  هزینه، سپسو  دهشمحاسبه 
میلیـون تـن آالینـده در اثـر مصـرف       13ساالنه رقمی معادل ، د که به طور متوسطده نشان می
تحمیلی آن بـه جامعـه بـا     جانبیي  هزینهشود. که  تولید می، بخش حمل ونقل کشورانرژي در 

در ایـن تحقیـق    چنـین  همهزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد.  111حدود  بهاحتساب نرخ تورم 
ها در کشور دامـن   آالیندهاین به افزایش غلظت توسعۀ حمل و نقل زمینی که این با، ده شدمشاه

ی حاصله اجتماع يها نهیرشد هز نیانگیاز مشیب، بخشاین رشد ارزش افزوده  نیانگیمولی ، زده
حمل و نقل زمینی در تولید ناخـالص  بخش است. البته روند تغییرات سهم ارزش افزوده  بودهآن 

هاي اجتماعی حاصل از مصرف  و هزینهمحیطی زیست   هاي آالیندهکشور بر روي روند تغییرات 
  ه است.  ي نداشت انرژي اثر

  JEL :D62بندي  طبقه

مصـرف  ، هاي اجتماعی هزینه، ضریب انتشار، آلودگی هوا، اي حمل و نقل جاده:ها کلید واژه
  ،  انرژي
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  مقدمه - 1

هر کشور است که نقش مهمـی در توسـعه    ي اقتصادها بخش ینتر مهمحمل ونقل از 

سبب رشـد اقتصـادي در    ،کردن مبادله و تجارت  پایدار دارد. بخش حمل ونقل با هموار

کشورهاي  ي د. تجربهساز می فراهمرفاه را  ایجادهمه سطوح ملی و جهانی شده و زمینه 

دهد که توسعه حمل ونقـل موجـب افـزایش رشـد اقتصـادى و       در حال توسعه نشان می

مصـرف انـرژي در    فراوانبه دلیل اهمیت ، شود. با این همه افزایش بازدهی اجتماعی می

در افزایش بازدهی مصرف انرژي و  سازيتاکنون تحقیقات زیادي براي بهینه ، این بخش

هاي به عمـل   . با وجود تمام تالشاستیا در حال انجام  انجام شده وبخش حمل و نقل 

نفتـی  هـاي   توسط فرآوردهبخش حمل ونقل  مصرفیدرصد انرژي  95هنوز حدود ، آمده

ي هـا  بخـش  ینتـر  مهـم تـرین و   بخـش از پرمصـرف  این ، شود. به همین جهت می تأمین

هـاي   الینـده ویژه نفت در جهان به شمارآمده و سهم مهمـی در انتشـار آ   مصرف انرژي به

از رشـد روز  ، دهند که مصـرف بخـش حمـل و نقـل     می زیستی دارد. آمارها نشان  محیط 

 2006درصـد در سـال    60.5بـه   1973درصد در سال  45.5افزونی برخوردار بوده و از 

تـا سـال   از افزایش تقاضاي مصـرف انـرژي    درصد 63، ها بینی است. براساس بیش رسیده

ایـن افـزایش تقاضـا بـه      تـر  بـیش  .اص خواهد داشـت بخش حمل ونقل اختصبه  2030

  .)1390، (محمدي داشتخواهد  اختصاصکشورهاي درحال توسعۀ آسیایی 

 زمینـی  بخش حمل ونقل، حمل ونقل يها بخش زیر ینتر مهم از یکی، دیگر سوي از

 ینتر بیش و اختصاص داده به خود و مسافر بار حمل ونقل در را سهم ینتر بیش است که

 از خصوصـا  گذشـته  يها سال طی. شود می بخش ناشی این از نیز هوا هاي آالینده انتشار

 خودروهـاي  تولیـد ، شهرنشـینی توسـعه    و جمعیـت  افزایش موازات به 1370دهه اوایل

 و شهري در مناطق خصوصا ،خودروها این تمرکز. است یافته گیري چشم افزایش شخصی

 مشـکالت  و مسـائل  ،شـهري  هـاي محـیط در   هاآالینده از عظیمی حجم تخلیه و انتشار

 حاضر حال در و آورده وجود به تهران جمله از کشور شهري مناطق از بسیاري در را حادي

 ینتـر  مهـم  از یکـی  عنـوان  بـه  دیگر شهرهاي از تعدادي و شهر این در هوا آلودگی معضل

 خسـارات  هـا  آالینـده  از حجـم  این انتشار باشد می مطرح کشور یمحیط زیست معضالت 

 طـی  در بحران این افزون روز شدت و تأثیرنماید.  می تحمیل کشور اقتصاد بر را هنگفتی

 طبـق  کـه  اي گونـه  بـه ، اسـت  کرده معطوف خود به را بشري جوامع تر بیش توجه، زمان

 امـل وین عتـر  مهمآلودگی هوا یکی از  اخیر يها سال در جهانی بهداشت سازمان گزارش

کشـورها   اقتصـاد  بـر  نیـز  را تـوجهی  قابلي  هزینه که شده شناخته جهان در میر و مرگ
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 کـم  نظـارت  کمـی  دلیـل  بـه  یافتـه  توسـعه  تـر  کـم  کشـورهاي  . درنموده است  تحمیل

  تري دارد. بحرانیا وضعیت مسئله این ،با این موضوع مهم مرتبط هاي سازمان

  

 مبانی نظري و ادبیات موضوع -2

 هايیارانه اعطاي و انرژي هاي حامل بودن ارزان، فسیلی يها سوخت غنی منابع وجود

 منابع این اتالف و مصرف تا است باعث شده آن از بهینه استفاده عدم و کشور در سنگین

  باشد.  داشته توجهی افزایش قابل گذشته دهه چند طی ارزش با

کـه در   باشـد  مـی ي عمده مصرف انرژي در کشور بخش حمل ونقـل  ها بخش یکی از

درصد از کل مصرف انـرژي کشـور را بـه خـود اختصـاص داده       25.3حدود  1390سال 

در  مصـرف انـرژي   ناشی از اجتماعی هايهزینه کل شده انجام است. بر اساس محاسبات

 اعالم ریال هزار میلیارد 32معادل  1390 سال در ایران دراي  هبخش حمل و نقل جاد

 سال بوده است. قطعااین رصد تولید ناخالص داخلی در د 9/6  معادل رقم شده که این

 را ايکننـده  نگـران  انـداز  توانـد چشـم   مـی ، مناسب تدابیر اتخاذ بدون روند این استمرار

 . نماید کشور تحمیل اقتصادي پیکره بر را هنگفتی هايهزینه دهد و قرار کشور يرو پیش

  ).1391سال(ترازنامه انرژي وزارت نیرو 

هـاي   تـالش  جهـان اندکـه تـاکنون درسـطح     ه عمـل آمـده نشـان داده   هاي ب بررسی

هاي حمل و نقل به طور  هاي خارجی ناشی از سیستم اي به منظور ارزیابی هزینه گسترده

المللی ایجاد  ه و ادبیات فنی غنی را در سطح بینصورت گرفتکلی و یا به صورت موردي 

  اي مختصر اشاره کرد. گوشه عنوان بهتوان به موارد زیر تنها  به طوري که می شده است،

 حمل ونقـل  کل  هاي هزینه در تحقیقی به مطالعه 1975سال در  و همکاران ١کیلر

وسایل   انواع روزانه وآمد رفت هاي هزینه، تحقیق این سانفرانسیسکو پرداختند. در شهري

 بـا  یسـکو فرانس سان خلیج ناحیه در راه آهن و اتوبوس، اتومبیل مانند زمینی حمل ونقل

  . اند شده مقایسه یکدیگر

 موتـوري  نقلیـۀ  وسـایل  هاي هزینه مورد در جامعی بررسی 1992در سال  ٢مکنزي

آمریکـا بـه    هاي خارجی مربوط بـه راننـدگی در   هزینهآن، آمریکا انجام داد که براساس 

مطالعـه  ، 1992سال در  ٣هانسونشود.  میلیارد دالر درسال بالغ می 300رقمی درحدود 

  

 

1- Keeler 
2- Mackenzie 
3- Mark hanson 
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سـی   دي واشـنگتن  شـهري  هاي  جاده از استفاده اجتماعی هاي  جامعی در خصوص هزینه

 هـاي   جاده رو ماشین يها بخش حمل ونقل خارجی هاي  هزینه تحقیق این در .انجام داد

  . ه استدش  داده شرح هزینه تعیین يها روش و شهري مشخص گردیده

زمینـی   حمـل ونقـل   اجتمـاعی  هـاي  هزینه، 2001اي در سال  طی مطالعه ١سانسون

 هـاي  و هزینـه   نموده مقایسه کنندگان استفاده هاي جاري هزینه با آهن) را راه و اي (جاده

 به مربوط نهایی هاي هزینه براساس را1998 در سال انگلستان اي جاده حمل ونقل بخش

  است. دهنبو برآورد کلي  هزینه موتوري و وسایل نقلیۀ

) ناشـی از  PMsهاي اقتصادي آلـودگی ذرات ریـز (   هزینه، )2010( ٢گیو و همکاران

  اند.  حمل و نقل زمینی در پکن را تخمین زده

 یخارج هاي ینهدرخصوص هز، 2012در سال  یمطالعه جامع یط یاروپائ یسیونکم

  است. را ارائه نموده یاروپا اطالعات یهعضو اتحاد يبخش حمل ونقل در کشورها

اي به بررسی اثرات خـارجی حمـل و نقـل     در مطالعه ،)2013( ٣کراویوتو و همکاران

مقایسـه   المللـی مـورد   زمینی در مکزیک پرداخته و برآوردهاي خود را با برخی ارقام بین

نـد  میلیارد دالر در سال برآورد کرد 59.42ند. آنها مقدار چنین اثراتی را حداقل قرار داد

  د. بواز تولید ناخالص داخلی  درصد  6.2 معادلکه 

گذاري جـاده   با ارزشیابی اثرات عدالت جویانه قیمت ،)2014( ٤سیوموآ و لوکاس دي

اثـرات فضـائی و اجتمـاعی    ، در شهرهاي اروپائی و با تمرکز بر محدودة کالنشهر مادریـد 

د دریافتنهاي مختلف اجتماعی بررسی کردند. آنها  گذاري جاده را براي گروه برنامه قیمت

اي بر روي افـراد غیرمـاهر و کـم درآمـد سـاکن در جنـوب        که باراقتصادي چنین برنامه

) میزان کاهش رفاه حاصل از آلودگی هـوا در  2014( ٥است. چن و هی گذار تأثیرمادرید 

ریـزي یـک سیاسـت عمـومی در زمینـۀ       چین را مورد ارزیابی قرارداده و از آن براي پایه

، حمل و نقل شخصی استفاده نمودند. آنها بـا کمـک مـدل محاسـباتی تعـادل عمـومی      

ـ میلیارد یوآن چین وکاهش رفـاهی   361کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان ازة انـد  هب

 O3میکرونـی و   10و  5/2میلیارد یوآن را در اثـر انتشـار بـیش از حـد ذرات ریـز       228

  گیري کردند.   اندازه

  

 

1-Tom Sansom 
2-Guo et al 
3-Cravioto et al 
4-Di Ciommo and Lucas 
5-Chen and He 
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 انتشـار  از ناشـی  خسـارات  گـذاري  ارزش به موازات گسترش ادبیات موضوع درزمینۀ

 برخی دیگر از کشورهاي همانند نیز ایران در،  هاي اخیر هاي محیطی در طی دهه آالینده

 اي درمـورد ارزیـابی   مطالعات موردي و پراکنده اخیر دهه  یک در خصوصا توسعه درحال

   است.  ها انجام شده انتشار آالینده اجتماعی هاي هزینه اقتصادي

هاي مناسب براي بررسی اثرات خارجی و  چهارچوب ارزیابی و ارائۀ شیوه که طوريبه 

 . فراهم شده استي مختلف حمل و نقل ها روشیمحیطزیست یا مقایسه آثار 

 تأکیـد  با( تهران هواي آلودگی اجتماعی هايبه بررسی هزینه  )1373( علیخانی لطف

هـاي اجتمـاعی    هزینه، )1383حسینی و مزرعتی (. درمانی) پرداخته است هاي هزینه بر

بررسـی   1380ي فسیلی بر سالمت ساکنان تهران را در سـال  ها سوختناشی از مصرف 

 458، میلیارد ریال و با روش درآمـد  6/5هائی را  چنین هزینه، با روش بیمۀ عمر کرده و

 اند.  میلیارد ریال برآورد نموده

منتشـره   SO2) نیز درتحقیقی به محاسبۀ هزینۀ اجتماعی 1386صادقی و همکاران (

 رجیاثـرات خـا   خصـوص  در مطالعـه  ینتـر  مهماند.  از نیروگاه برق شهید رجائی پرداخته

 درمورد 1388 سال در ایران ترابري و راه و وزارت گزارش مربوط به اي جاده نقل و حمل

 اثـرات خـارجی   محاسـبۀ  بـراي ، گـزارش  ایـن  در. اسـت  اثرات خارجی تصـادفات  هزینۀ

 آراي یعنـی  دیـات  روش و داخلـی  ناخالص تولید روش از اي جاده و نقل حمل تصادفات

  است. شده استفاده کشور هاي اسالمی دادگاه

حمـل و نقـل در    یـت بـر اهم  تأکیدبا ، )1389و همکاران ( یشاه طهماسب، چنین هم

 یکشـور طـ   يهـا  اسـتان  يو بـار  يحمل و نقل مسافر ینسب یکارآئ یسۀبه مقا، اقتصاد

 ) اثـرات خـارجی  1389زنـوز و همکـاران (   انـد.  پرداختهتوسعه سوم و چهارم  يها برنامه

نتایج حاصل از این تحقیق  تهران را بررسی کردند، در شخصی خودروهاي با نقل و حمل

 اوج هـاي  در زمـان  تهران در شخصی هايخودرو خارجی اثرات نشان داده که هزینۀ کل

 ینتـر  بـیش نیـز   هزینۀ تصادفات. است ریال 695، اوج غیر دورة در و ریال 855 ترافیک

 آلـودگی  بـه  متعلـق  سهم ترین کم که درحالی اثرات خارجی داشته هاي هزینه در را سهم

 است.  بوده صوتی

هاي خـارجی ناشـی از آلـودگی     اي هزینه ) طی مطالعه1390اصفهانیان و همکاران (

این شـهر،  هواي کالنشهر تهران را برآورد نموده و نشان دادند که حمل و نقل زمینی در 

 دهند. میهاي اجتماعی را به خود اختصاص  ها و هزینه باالترین میزان انتشار آالینده
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  اقتصاد در ونقل حمل اهمیت

گیـري و اسـتمرار    شـکل  در اثر آن و اقتصاد در نقل و در بررسی نقش زیربنائی حمل

ــد، هــاي شــغلی ایجــاد فرصــت نظــر نقطــه از کشــورها اقتصــادي رشــد فرآینــد ، تولی

از ، بخـش  ایـن  افـزوده  ارزش و شود که اشتغال عنوان می، و غیره صادرات، ريگذا سرمایه

 بـاقري . (آینـد  به حساب مـی  اقتصادي توسعه و رشد کلیدي در ارزیابی معیارهاي جمله

و توسـعۀ   و رشـد  و نقـل  حمـل  شـبکه  بین رشـد و توسـعه   که به طوري ،)1389، لویه

 و حمـل  بخش سهم، شود. براساس آمار موجود کشورها رابطۀ متقابلی دیده می اقتصادي

 مرکـز ( اسـت.  رسیده 1389در سال  رصدد 7.5 به حدود، ملی ناخالص تولید کل از نقل

 نیروي نفر هزار 2078 میان از، 1390 سال سرشماري نتایج براساس .)1389 ایران آمار

 ونقل حمل بخش ) دردرصد 5، 72( نفر هزار 1507،  ونقل حمل بخش درکل شاغل کار

ناشی  اقتصاد کل افزوده تشکیل ارزش، میان به بیان دیگر اند. بوده کار به مشغول اي جاده

در بسیاري از  نقل و حمل بخش افزوده گیري ارزش با شکل ،داخلی از رشد تولید ناخالص

افـزایش   شـتاب  ، شود و اغلب همبستگی معنی داري دیده می، کشورهاي درحال توسعه

، اسـت. آنچنانکـه   داخلی ناخالص تولید افزایش شتاب از بیش، ارزش افزودة حمل و نقل

 افـزوده  ارزش رشـد  و درصـد  1.7 حدود، کشورهاي درحال توسعه ساالنه میانگین رشد

بـا بررسـی    .)1382لویـه  باقري( است برآورد شده درصد 3.3، نقل درآنها و   حمل بخش

 رشـد تولیـد   خـورد و بـه مـوازات    آمارهاي مربوط به ایران نیز روندي مشابه به چشم می

و  داشـته  صعودي باً رونديغال نیز نقل و حمل بخش افزوده ارزش سهم، داخلی ناخالص

 اسـت.  بـوده  داخلـی  ناخـالص  تولیـد  رشد درصد تر از بیشآن  افزوده ارزش رشد درصد

 حدود 1390 تا 1376 يها سال طی ونقل حمل بخش افزوده ارزش رشد درصد میانگین

 درصـد  5.18 همین دوره حـدود  طی داخلی ناخالص تولید رشد میانگین و درصد 7.59

   .)1390، ایران آمار هاي اقتصادي مرکز داده(شود  برآورد می

  

 تولید و مصرف انرژي در جهان و ایران 

بـه    1999میلیون تن در سـال   3486.9تولید نفت جهان از   ١BPبراساس گزارش 

ي نفتـی جهـان از   هـا  هرسـیده و مصـرف فـرآورد    2013میلیون تـن در سـال    4130.2

 2013میلیـون تـن در سـال     4185.1به  1999میلیون تن نفت خام در سال  3548.9

آمارها نشـان  . درصدداشته است 15.5سال رشدي معادل با  15یعنی طی  ،رسیده است
  

 

1- BP Amoco Statistical Review of World Energy  2014. 
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 4976.3بـه   2035افزایشی بوده و میزان آن در سال  چنان همدهند که روند مصرف  می

 22درصـد طـی    16میلیون تن معادل نفت خام خواهد رسید که گویاي رشدي معـادل  

میلیون تن معادل نفـت   831آمریکا با مصرف ، 2013در سال  BPق آمار سال است. طب

 از درصـد  19.8 معـادل  با سهمی(نفت  کننده مصرف ینتر بزرگ عنوان به چنان ، همخام

 507.4مصرف  با چین، آمریکا متحده ایاالت از پس .شود شناخته می )جهان مصرف کل

  است.  ص دادهباالترین میزان مصرف را به خود اختصا تن میلیون
  

  هاي نفتی (درصد) فرآورده مصرف نهایی از کل کنندگان مصرف سهم -1جدول 

 بخش 

  سال

 و عمومی، خانگی

  تجاري

  نقل و حمل  صنعت

1376  30.30  15.04  38.46  

1377  27.15  12.98  40.04  

1378  26.31  12.90  44.65  

1379  26.64  13.04  47.97  

1380  25.23  13.97  49.35  

1381  25.45  13.74  51.13  

1382  22.57  13.72  53.11  

1383  20.86  13.81  54.46  

1384  19.73  13.10  54.32  

1385  18.25  12.24  53.85  

1386  17.82  12.58  50.85  

1387  15.53  13.68  50.58  

1388  14.02  11.98  83.36  

1389  14.07  12.24  55.03  

1390  13.17  9.14  61.02  

1391  12.51  9.35  60.61  

  1391تا  1376هاي  ، سالترازنامه انرژي منبع:

  

شود که حمل  مشخص می، ي مختلفها بخش هاي نفتی با مقایسه میزان مصرف فرآورده

جهـان اسـت    نفتـی  هـاي  مصـرف فـرآورده   از سهم داراي باالترین، درصد 62.4و نقل با 
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معـادل نفـت    میلیون تـن  166.1ایران با تولید ، 2013در سال  .)1391(ترازنامه انرژي 

در  .)BP 2014( صـاص داده اسـت  تچهاردرصد از سهم تولید جهانی را به خـود اخ ، خام

میلیون تـن   57.7معادل با ، هاي نفتی کشور نیز میزان  کل مصرف فرآورده 1391سال 

، میلیون تن معـادل نفـت خـام    35معادل نفت خام بوده که بخش حمل ونقل با مصرف 

 و حمـل  بخش .)1391اختصاص داده است (ترازنامه انرژي درصد مصرف را به خود  60

 مصـرف  کـل  درصـد  93 از بیش و بنزین مصرف کل درصد 99 از نیز بیش اي جاده نقل

 توجه قابل. است داده اختصاص خود به 1391 سال در نقل و حملرا در بخش  گاز نفت

بـه   1391تـا سـال    1376 سـال  از نقل و حمل در بخش گاز نفت و بنزین مصرف، آنکه

انـد.   درصد برخـوردار بـوده   57/3درصد و  5.07ترتیب ساالنه از رشد متوسطی به مقدار 

حـدود    1391هاي انرژي در بخش حمل ونقل کشـور در سـال    سرانه مصرف انواع حامل

بشکه معادل نفت خام به ازاي هر نفر بوده است (اطالعات حمل ونقل و تراز نامـه   36/3

درصـد مصـرف    85اي بیش از  جاده  دهند که بخش  ا نشان میآماره .)1391انرژي کشور

ي دیگر رقم ناچیزي را مصرف ها بخش انرژي کل حمل ونقل را به خود اختصاص داده و

  اند. کرده
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1391تا  1376ي ها سال، مآخذ: تراز نامه انرژي

  خانگی و حمل و نقل، ي صنعتها بخش در ینفت يها فراورده مصرف زانیم سهیمقا -1نمودار 
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 پیامدهاي مصرف انرژي در بخش حمل ونقل زمینی

طـور   بـه . را در پی دارد محیط زیست در ذرات و گازها انتشار، نقلیه وسیلۀ استفاده از

 احتـراق  از هستند کـه   هائی اولیۀ (آالینده هاي آالینده بخش به دو هاي هوا آالینده کلی

منتشـر  جـاده   مجـاور  منطقـۀ  هـواي  در ها و کامیون ها اتومبیل نظیر سوز درون موتورهاي

 طریـق  اتمسـفر و از  در اولیـه  هـاي  تبدیل آالینـده که از (ثانویه  هاي ند) و آالیندهشو می

 توپوگرافی و رطوبت، هوا دماي، هواشناسی متعدد مرتبط با عوامل شیمیایی هاي واکنش

در  NOxو   HCواکنش  با عنوان مثال به .گردند دسته بندي می)، شوند می منطقه حاصل

شود. اگرچه حضور ایـن مـاده    اي به نام ازون تولید می آالیندة ثانویه، حضور نور خورشید

 ولـی ، شـود  آور خورشید می زیان حفاظت در برابر تشعشعات، موجب در الیۀ استراتوسفر

  خطرناك است ها بسیار انسان سالمت براي، سطح زمین حضور آن در

  

  هاي خودرو بر سالمت انسان انتشار آالیندهاثرات 

ساز (نظیـر انـواع    هاي خونی و سیستم خون ها موجب بروز و یا تشدید بیماري آالینده

هاي گـردش   بیماري ،ماندگی ذهنی) عقب ماننداختالالت روانی ( ،) ها و سرطان خونی کم

 اننـد گاه تـنفس (م هاي دست هاي عروق مغزي) و بیماري  بیماري،  فشار خون انندم خون (

ها نه تنها پس از  شوند. این آالینده آمفیزم) میو  آسم،  برونشیت،  هاي حاد تنفسی عفونت

. کننـد  تهدیـد مـی  تولد بلکه حتی پیش از آن و در دوران جنینی نیز سـالمت آدمـی را   

،  سوزش چشـم ،  اي از اثرات به صورت عوارضی نظیر کاهش بینایی طیف گسترده، درواقع

دراین زمینـه قابـل مشـاهده    ، هاي دیگر حوصلگی و بسیاري از ناراحتی کم،  تهوع،  سردرد

  است. 

  

 زمینی حمل ونقل اجتماعی هاي فایده و ها هزینه گیري اندازه اهمیت

 و هـا  هزینـه  از اي مجموعه ،فعالیت دیگري هر مانند هاي مرتبط با حمل ونقل فعالیت

 اسـت  هـایی  هزینه معنی به خصوصی هاي هزینه. دارد را در پی خارجی و خصوصی منافع

، خارجی یـا اجتمـاعی   هاي ولی هزینه، شود ربط می منحصراً متوجه فرد و یا افراد ذي که

و ایجادکنندگان آنها خود را مسئول ندانسته  شود منتقل میغیرمرتبط با فعالیت  به افراد
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 در شـده  تمام قیمت در مه و به ناچار به سایر افراد جامعه و دولت تحمیل شده و اغلب

ممکـن اسـت داراي    ،به ارکـان جامعـه   ، یهای . تحمیل چنین هزینهشوند نمی گرفته نظر

هـاي   باشـند. هزینـه   یمحیطـ زیسـت  فرهنگی و ، اجتماعی، نظر اقتصادي ابعاد مهمی از

فعالیـت اقتصـادي برسـالمت شـهروندان و      یا آالینده یک سوء مخرب و یا اثرات ناشی از

هـاي   مصادیقی از هزینه ،ها و غیره اکوسیستم، کشاورزي محصوالت، موجودات زندهسایر 

 بهو هزینۀ تخریب بوده  هاي اجتماعی معادل  هزینه، اجتماعی هستند. به تعبیري دیگر

 گازهـاي  و آالینـده  مـواد  انتشـار  از ناشـی  با آن بتوان صدمات دارد که مقدار پولی اشاره

  .)1390، کاظمی( نمود جبران را هاي گلخانه

 و حمـل ونقـل   در بخش کمیاب منابع درمورد اهمیت حفظ بسیاري تحقیقات اخیرآً

 بـرآورد  گرفتـه و  صـورت  آن محیطـی  زیسـت   و اجتمـاعی  مشـکالت  و مسـائل  کنتـرل 

مطـابق بـا   . اسـت  جملـه  آن از، اجتمـاعی  هزینۀ محاسبۀ و بخش این خارجی هاي هزینه

، رو ازایـن . باشـند  نهـایی  هـاي  هزینه کامل کنندة منعکس باید ها ، قیمتعلم اقتصاد اصول

 هـاي  مالیـات ( گذاري قیمت به بهبود سازوکارهاي کمک براي هاي واقعی آگاهی از هزینه

 مالیـات  و اسـتفاده  حـق ، بیمـه  يگـذار  قیمت، جاده و پارکینگ از استفاده حق، سوخت

حمل  هاي پروژه مدیریت براي. اهمیت خواهد بود جاده) حائز گذاري و ارزش نقلیه وسایل

، کارآمـد  و دقیـق  مقررات و قوانین مانندابعاد فنی و عوامل نهادي  کنار در، نقل زمینی و

خارجی و استفاده از آنهـا بـراي تصـحیح     هاي هزینه برآورد نظیر اقتصادي کارهاي و ساز

 هاي خارجی هزینه اقتصادي براي ارزیابی. داي برخوردارن ویژهاهمیت  ازها  ريگذا سیاست

 اسـتفاده مسـتقیم از   کـه  هنگـامی . دوجـود دار  مختلفـی  هـاي  شـیوه  زمینی حمل ونقل

 بـازار  يها روشي غیرمستقیمی نظیر ها روش استفاده از، نباشد مکنبازاري م يها قیمت

، (سـنگاچین شـود   مـی توصـیه   خـارجی  هـاي  براي برآورد هزینه، فرضی بازار و جایگزین

1390(.  

  

  حمل ونقل زمینی خارجی هاي هزینه بۀي محاسها روش

 تغییـرات  و آب آلـودگی ، هـاي خـارجی حمـل و نقـل زمینـی      در محاسـبۀ هزینـه  

تصـادفات (مـالی و جـانی) و نیـز     ، پسـماندها  دفـع ، صـدا  خاك و آلودگی، هیدرولوژیکی
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خسارات اقتصادي ناشی از کمک به گرمایش جهانی با رویکردها و فنـون مناسـب مـورد    

پـولی بـا دو گـروه از     هـاي  ارزش بـه  بـازاري  غیـر  اثـرات  تبدیل و سازي کمیتوجه است. 

   پذیر است: زیر امکان هاي روش

 توابع از ها و براساس استفاده پدیده معلولی و علی روابط بر مبتنی ١     عینی يها روش -

  جایگزینی) هزینۀ رویکرد خسارت (مانند

٢ ذهنی يها روش -
و  شـده  ایجـاد  احتمـالی و یـا    خسـارات  ذهنـی  متکی به ارزیابی 

 گـذاري  ارزش، ي هزینـۀ پیشـگیري  هـا  روشفرضـی (ماننـد    بازارهاي مبتنی بر تشکیل

  گذاري التذاذي) قیمت مشروط و روش

ي هـا  روش امـا ، دهنـد  نمی نشان مستقیم طور به را فرد مطلوبیت تابع عینی يها روش

، عینی يها روش به نسبت. شوند می طمربو افراد مطلوبیت توابع به مستقیم طور به ذهنی

 افـراد  کـم  آگاهی نیز و اطالعات کمبود دلیل به مطلوبیت تابع تعیین ذهنی يها روشدر 

 و نمـوده  عمل علیت رابطۀ براساس شد ذکر که گونه همان عینی يها روش. مشکل است

 بـرآورد  اسـاس  ایـن  بـر  را زمینـی  حمـل ونقـل   هـاي  پـروژه  از ناشی هاي خارجی هزینه

 نوع جمله از مختلفی عوامل به خارجی هاي هزینه تعیین مناسب انتخاب روش. نمایند می

 بسـتگی  مالی منابع و زمان، اطالعات به دسترسی نیز و شوند گذاري باید ارزش که اثراتی

 ندهسـت  بررسـی  قابل سادگی به شوند می تولید میزان تغییر به منجر پیامدهایی که. دارد

، شـوند  مـی  طبیعی منابع و زیست محیط کیفیت تغییر به منجر که پیامدهاییمورد  در اما

 زیسـتگاه  تغییر در، مثال عنوان به. دنمای می دشوار و پیچیدهرا  این تغییرات گذاري ارزش

 مشـروط  گـذاري  ارزش یـا  زمین ارزش، فرصت هزینۀ مثل ییها روشاز  گیاهی گونه یک

 یـک  گـاهی  تفـرج  هاي ویژگی بر اثرات یا شود می استفاده وارده و زیان سود تخمین براي

  . شوند می تعیین مشروط گذاري ي ارزشها روش با بوم زیست

  

 تحقیقروش شناسی  - 3

نـوع و  ، انجـام شـده  ، و مرور اسـناد موجـود   اي در این تحقیق که به صورت کتابخانه

هاي مهم ایـن   میزان سوخت مصرفی در بخش حمل ونقل زمینی و میزان انتشار آالینده
  

 

1- Objective 
2- Subjective 
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محاسبه و سپس  1390تا  1376ي ها سال اساس ضرایب انتشار اعالم شده طی بخش بر

ي ثابت سـال  ها قیمت ها بر اساس هاي اجتماعی ناشی از انتشار این آالینده میزان هزینه

 1390 ي واقعی آن براي سـال ها قیمت Cost Plusمحاسبه و با استفاده از روش  1381

  برآورد شده است.

 ها و هزینه اجتماعی حمل ونقل زمینی مدل محاسباتی آالینده

، از دوقسـمت تشـکیل شـده اسـت. در قسـمت اول     ، مدل محاسباتی در این تحقیق

هاي خارجی آالینده مـورد   هزینه میزان کل، ها و در قسمت بعد میزان کل انتشار آالینده

  اند.  محاسبه قرار گرفته

  برآورد انتشار به صورت زیر است: برايرابطه به کار رفته 

)1(  ER�,�,� = EF�,�,� ×  FS �,�  ×  FC�  

  که در آن:

ER�,�,�  ، میزان انتشار آالیندهi از بخشj  با سوختk  

FS   kاز سوخت  jمیزان سهم بخش ،  �,�

FC�  ، مصرف سوختk باشند.  می  

  نیز از رابطه زیر استفاده شده است.  (�ER)گیري میزان کل انتشار  براي اندازه

)2(  ER�  =  ∑ ∑ ∑ ER�,�,����  

بـراي تعیـین   کـه   شود هاي خارجی پرداخته می در قسمت دوم مدل به برآورد هزینه

  است:  رابطه زیر مورد استفاده قرار گرفته، آن

  )3(  EC�,�,� =  EF�,�,�  ×  PC�  

  که در آن:  

EC�,�,� هاي خارجی آالینده  هزینهi از بخشj  با سوختk  ،  

PC�  ، مصرف سوختi باشد.  می  

  اند.  محاسبه شده) 4طۀ (نیز از راب (�EC)هاي خارجی  میزان کل هزینه

  )4(  EC�  =  ∑ ∑ ∑ EC�,�,����  
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هاي هوا ناشی از مصرف سوخت در حمل ونقل زمینی از  روند انتشار آالینده -4

  1390تا  1376

ابتدا میزان بنزین و نفت گاز مصرفی در ، هاي مختلف برآورد انتشار آالیندهبه منظور 

) اسـتخراج  2(ي مورد نظـر  بـه شـرح جـدول     ها سال بخش حمل ونقل زمینی در طول

  گردید.

  

 1390 تا 1376يها سال طی  زمینی نقل و حمل بخش در شده مصرفبنزین و نفت گازمیزان  -2جدول 

 لیتر) (میلیون

  نفت گاز   بنزین   سال

1376  12146  11863  

1377  13500  11581  

1378  14100  12468  

1379  15380  13384  

1380  16521  13904  

1381  18252  14838  

1382  20322  14927  

1383  22006  15559  

1384  24285  16516  

1385  26670  16579  

1386  23270  16791  

1387  24256  18117  

1388  23378  17429  

1389  22073  18514  

1390  21615  18833  

  1390، منبع : تراز نامه انرژي و اطالعات حمل ونقل و انرژي

  

انـد.   ) ارائـه شـده  3ها در بخش حمل ونقل زمینی در جـدول (  ضرایب انتشار آالینده

جداول متفاوتی را از نظر ضرایب انتشار در بخش حمل ونقـل  ، هاي مختلف البته سازمان

انرژي مربـوط   ترازنامهها مندرج در  از ضریب انتشار آالینده، اند. دراین تحقیق کردهاعالم 
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استفاده شـده  ، سازمان بهینه سازي مصرف سوخت منتشر گردیده توسط 1390به سال 

  ) 3است. (جدول 
 

  

  اي) بخش حمل ونقل جاده (در ها ندهیانتشارآال بیضر -3جدول 

  واحد SPM CO  NOx  CO2  نوع فرآورده

 Kg/1000L  2371.4  13.5  347  1.34  بنزین

 Kg/1000L  2817  32  8.6  15.6  نفت گاز

  1390، تراز نامه انرژي و سازمان بهینه سازي مصرف سوخت منبع:

  

  ناشی از مصرف بنزین  NOxنمونه محاسبات انجام شده جهت تعیین میزان آلودگی  -4جدول 

ER�,�,� = EF�,�,� ×  FS �,�  ×  FC� 

FC� FS �,� EF�,�,� ER�,�,� 

در   NOxضریب انتشار آالینده 

  (بنزین) سوخت مورد نظر

سهم مصرف سوخت در 

  (درصد) بخش مورد نظر

  میزان مصرف سوخت

  برحسب میلیون لیتر

 کل ضریب انتشار

  برحسب تن

13.4  1  12146  163971  

  تحقیق یافته هايمنبع: 

  

سـهم   کننـده انـرژي  ي مصـرف  ها بخش ذکر است که درصورت محاسبه سایر شایان 

مصرف سوخت در بخش مورد نظر عدد یک نخواهد بود و متناسب با درصـد مصـرف آن   

اي قبالً از اطالعات  تغییر خواهد کرد. از آنجا که میزان مصرف در بخش حمل ونقل جاده

است. نتـایج   بخش برابر با یک فرض شدهاین سهم ، اند انرژي به دست آمده حمل ونقل و

ي بنزین و نفـت گـاز در   ها سوختها حاصل از مدل ارائه شده براي  میزان انتشار آالینده

  است. نمایش داده شده 5دول ج

  

  

  

  اي (تن) در بخش حمل ونقل جادهو نفت گاز مقادیر آلودگی حاصل از مصرف بنزین  -5ل جدو
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  آالینده
 سال

Nox CO2 CO SPM 
 نفت گاز بنزین نفت گاز بنزین نفت گاز بنزین نفت گاز بنزین

1376 163971 379616  28803024 33418071  4214662 100836  16276 185063  

1377 163971 370592  32013900 32623677  4684500 98439  18090 180664  

1378 190350 398976  33436740 35122356  4892700 105978  18894 194501  

1379 207630 428288  36472132 37702728  5336860 113764  20609 208790  

1380 223034 444928  39177899 39167568  5732787 118184  22138 216902  

1381 246402 474816  43282793 41798646  6333444 126123  24458 231473  

1382 274347 477664  48191591 42049359  7051734 126880  27231 232861  

1383 297081 497888  52185028 43829703  7636082 132252  29488 242720  

1384 327848 528512  57589449 46525572  8426895 140386  32542 257650  

1385 360045 530528  65794890 46703043  9254490 140922  35738 258632  

1386 314145 552896  57407090 48672126  8074690 146863  31182 269537  

1387 327456 579744  57520678 51035589  8416832 153995  32503 282625  

1388 315603 582752  55438589 51300387  8112166 154794  31327 284092  

1389 286956 504433  50406478 44390286  7375832 133943  28483 245825  

1390 281691 506457  49481632 44570574  7240502 134487  27960 246823  

  یافته هاي تحقیقمنبع: 

  

 گی هوا در حمل ونقل زمینی هاي اجتماعی آالینده برآورد هزینه - 5

JAICAهاي اجتماعی از مـدل پیشـنهادي جایکـا (    برآورد هزینه براي، در ادامه
١

 و) 

اسـتفاده شـده   ین اثرات از ضرایب هزینه ارائه شده در تراز نامه انرژي ابراي کمی کردن 

هاي خارجی بر اساس مطالعات انجام شـده توسـط بانـک جهـانی و      هزینه، است. سپس

مقادیر ارائه شده توسط آژانس حفاظـت محـیط    چنین همسازمان محیط زیست ایران و 

در اختیـار قـرار    1381سـال  ي ثابـت  هـا  قیمت زیست آمریکا محاسبه شده و بر مبناي

 .)1391و 1390ي ها سال اند (ترازنامه انرژي گرفته

  
  1381 سالیها قیمت براساسیخارجیها نهیهز -6ول جد

  SPM CO NOx CO2  آالینده

  80  4800  1500  34400  هزینه (هزارریال براي هر تن)

  1390، : تراز نامه انرژي نبعم

  

 

1- Japan International Cooperation Agency 
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) محاسبه شده و نتایج آن در قالب 4) و (3هاي خارجی با کمک روابط ( میزان هزینه

  ئه گردیده است. ا) ار8جدول (
  

در سال  NOxهاي اجتماعی (خارجی) آالینده  نمونه محاسبه انجام شده جهت برآورد هزینه - 8جدول 

1376 

EC�,�,� =  EF�,�,�  ×  PC� 

PC� EF�,�,� EC�,�,� 

  آالیندهي  هزینه

  ریال براي هر تن 1000

  ضریب انتشار مورد نظر

  (بنزین + نفت گاز) برحسب تن

 1000اجتماعی (ي  هزینهکل  

  ریال)

4800  163971+379616  2609217600  

  
  ي بنزین و نفت گازها سوختبا توجه به مصرف اي  هخارجی در بخش حمل ونقل جادي  هزینه -9جدول 

  گاز

 سال
Nox CO2 CO SPM (هزار ریال) کل 

1376 2609217600 4977687632 6473246250 6926042336 20986193818 

1377 2565902400 5171006160 7174407750 6837123840 21748440150 

1378 2828764800 5484727680 7498017000 7340781120 23152290600 

1379 3052406400 5933988800 8175936000 7891346240 25053677440 

1380 3206215200 6267637392 8776456500 8222994576 26473303668 

1381 3461846400 6806515104 9689350500 8804008512 28761720516 

1382 3609652800 7219275984 10767920250 8947188192 30544037226 

1383 3815851200 7681178512 11652500250 9363970336 32513500298 

1384 4110525600 8329201680 12850921500 9982587600 35273236380 

1385 4274750400 8999834640 14093117250 10126334880 37494037170 

1386 4161796800 8486337280 12332329500 10344719840 35325183420 

1387 4354560000 8684501392 12856239750 10840411456 36735712598 

1388 4312104000 8539118096 12400439250 10850383328 36102044674 

1389 3798667200 7583741152 11264662500 9436189696 32083260548 

1390 3783110400 7524176512 11062483500 9452557216 31822327628 

  30576315224  9190175482  10529365350  7266645753  3590128640  میانگین 

  یافته هاي تحقیقمنبع: 
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 ها در بخش حمل و نقل زمینی هاي خارجی آالینده مقایسه هزینه

 

  
  یافته هاي تحقیقمنبع: 

  هاي ناشی از بخش حمل ونقل زمینی خارجی آلودگیي  هزینهمیانگین سالیانه  -2نمودار 

  

هاي خارجی مصرف بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل  مقایسه هزینه

 اي جاده

  

  
  یافته هاي تحقیق: منبع

نفت گاز در بخش حمل و نقل ي بنزین و ها سوختهاي خارجی  میانگین ساالنه هزینه -3نمودار 

  اي جاده

  

هاي اجتمـاعی ناشـی از مصـرف بنـزین در بخـش       دهد که هزینه می نشان  3نمودار 

  از سوخت نفت گاز هستند. تر بیشحمل ونقل زمینی 

SPM CO Nox CO2

هزینه هاي خارجی 9.19 10.53 3.59 7.27
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بنزین نفت گاز

میانگین هزینه خارجی سالیانه 16.320 14.256
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 هاي خارجی براساس قیمت واقعی محاسبه هزینه

ي ثابـت  هـا  قیمـت  هاي خارجی محاسبه شده بر مبنـاي  هزینه ي با توجه به محاسبه

 از،  1390هاي خارجی محاسبه شـده در سـال    تر شدن هزینه براي واقعی ،  1381سال 

  با دو رویکرد تغییرات قیمت ارز دالر و نرخ تورم استفاده شده است.  Cost Plusروش 

  

 محاسبه قیمت واقعی بر اساس نرخ ارز

براسـاس  هـاي خـارجی    هزینـه  ،با استفاده از رابطه زیـر ،  در رویکرد تغییرات نرخ ارز

  اند: اصالح شده 1390قیمت سال 

  ExCt����  =  ExCt���� ×  
$��������

$��������
  

متوسـط قیمـت دالر اسـت. براسـاس     ، Rate$،  هاي خـارجی  هزینه،  ExCtکه در آن 

متوسـط قیمـت دالر در سـال    ، مقادیر نرخ ارز اعالم شده از سوي بانـک مرکـزي ایـران   

، بـوده اسـت. بـه ایـن ترتیـب      ١ریـال  12107،  1390ریال ودر سال  7958برابر  1381

 محاسبه خواهد شد. 1.52حدود ، 1381به سال  1390سال نسبت قیمت رسمی ارز در 

 اي (براسـاس  هاي خارجی ناشی از حمل ونقـل جـاده   حال اگر میانگین ساالنه هزینه

هـزار   30که رقمـی معـادل بـا     1390 تا 1376ي ها سال براي 1381 ) ي ثابتها قیمت

) در نسـبت  9ریـال) بـوده (جـدول      30576315224، تـر  ریال (به طور دقیـق میلیارد 

هـاي   به برآورد میانگین هزینه، نتیجه، ) ضرب شودCost Plusتغییرات نرخ ارز (به روش 

زار میلیارد ریال (و ه 46رقمی معادل با به ، 1390ي سال ها قیمت اجتماعی ساالنه و با

  ریال) منتهی خواهد شد.  میلیارد 46475تر  یا به طور دقیق

 محاسبه قیمت واقعی بر اساس نرخ تورم

سـال  هاي خارجی محاسبه شده بر اسـاس نـرخ تـورم از     هزینه،  در رویکرد نرخ تورم

  شود: از رابطه زیر اصالح می، 1390تا  1381

  ExCt����  =  ExCt���� × ∏ (1 + InfRat�)
����
����  

  . باشد ام می iنرخ تورم سال ،  �InfRatکه در آن 

  ∏ (1 + InfRat�)
����
����   

هـاي اجتمـاعی    میانگین ساالنه هزینـه ضرب رقم برآوردي  حاصل، این رابطه براساس 

و بـر اسـاس قیمـت سـال      1390تـا   1376ي هـا  سـال  اي طـی  بخش حمل ونقل جاده

  

 

  کزي، بانک مر1393ي ماهانۀ اقتصادي فروردین ها شاخصمستخرج از  -1
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رقمـی  ، در باال) (محاسبات تبدیل نرخ تورم 3.7هزار میلیارد) در عدد  30(حدود 1381

  .هزار میلیارد ریال را در اختیار خواهد گذارد 111معادل با 

  

  و پیشنهادات يگیر نتیجه - 6

 و شـهرها  در افـزون آمـد و شـد خودروهـا     روز افـزایش  و ماشینی زندگی گسترش با

بهبود نسبی سـطح رفـاه اجتمـاعی     و اقتصادي فواید به موازات، اخیر قرن نیم در ها جاده

، مسـافر حاصـل گردیـده    و کـاال  ییجـا  جابـه  سـرعت  افزایش و ارتباطات گسترشکه از 

زیسـت و انتشـار گازهـاي آالینـدة      هاي قابل توجهی در اثر کاهش کیفیت محـیط  هزینه

اند. از ایـن   شکل گرفته، ي فسیلی موردنیاز بخش حمل و نقلها سوختمرتبط با مصرف 

، از آن ناشی جانی و مالی ضایعات و  یمحیطزیست موضوع آلودگی هوا و آثار مخرب ، رو

، با چنـین مضـمونی   است.  شده لیبدتهاي جدي زندگی انسانی  چالش از یکی به امروزه

جهـان و   کشـورهاي  دانشـگاهی بسـیاري از   و تحقیقـاتی  مراکـز  در اي گسترده تحقیقات

راهکارهـاي   و گـی  آلـود  علـل  ویژه درمیان کشورهاي توسعه یافته بـه عمـل آمـده تـا     به

 يهـا  روش اي از بـا کمـک مجموعـه   ، نتیجـه  در شناسائی شـوند.  و کاهش آن جلوگیري

اثرات سـوء را در   شدت توان کاهش می، چنین علل و عواملی شناخت منظور به کاربردي

در ، هـاي حمـل و نقـل موجـود     هاي مدیریتی بهبود وضـعیت سیسـتم   ریزي قالب برنامه

  دستور کار قرارداد. 

هاي اجتمـاعی   محیطی و هزینهزیست هدف این تحقیق ارزیابی اقتصادي پیامدهاي 

هاي آن نشان دادند که هـم   مصرف انرژي در بخش حمل ونقل زمینی ایران بوده و یافته

در بخش حمـل و نقـل نیـز     دةرشد ارزش افزو، زمان با رشد تولید ناخالص داخلی کشور

آن نزدیک بـه دو برابـر رشـد تولیـد ناخـالص       همواره با سیر صعودي مواجه بوده و رشد

، هـاي گذشـته   سال گذشته بوده است. همزمان با رشد جمعیت طی دهه 15داخلی طی 

رشد اشتغال در بخش حمل ونقل نیز روندي صعودي داشته اسـت. علـل افـزایش رشـد     

توان به افـزایش نـرخ ارزش افـزوده بخـش نیـز ارتبـاط داد.        اشتغال در این بخش را می

گویاي نزدیکی شرایط بخـش حمـل ونقـل کشـور بـا شـرایط       ، سی نتایج این تحقیقبرر

  بررسی شده در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و نیز درحال توسعه است. 

هـاي نفتـی    درصد از کل مصرف فـرآورده  60نزدیک به ، با نتایج این بررسی براساس

درصد بنزین کشور  99 چنین همکشور در بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفته و 

هـاي فسـیلی از متوسـط     انـرژي سـرانه  است. در ایران مصرف  در این بخش مصرف شده
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درصـد   68مصرف انـرژي هـر ایرانـی حـدود     که  طوري باشد به می تر بیشمصرف جهانی 

  .) 2011(تراز نامه انرژي از متوسط جهانی است  تر بیش

،  CO ،CO2ه مهم حاصـل از احتـراق یعنـی    در این تحقیق میزان انتشار چهار آالیند

NOx  وSPM هاي نفتـی طبـق بـا     اي ناشی از مصرف فراورده در بخش حمل ونقل جاده

سـازمان   توسـط ضـرایب انتشـار ارائـه شـده      چنـین  هـم و  JAICAمدل استفاده شـده  

میلیـون تـن درسـال بـرآورد      13به طور متوسط معادل بـا  ، سازي مصرف سوخت بهینه

 هـاي فـوق بـا اسـتفاده از     هاي خـارجی ناشـی از آالینـده    هزینه، چنین همگردیده است. 

از نفت گـاز (حـدود دو هـزار     تر بیشي ارائه شده در ترازنامه انرژي براي بنزین ها قیمت

هـاي خـارجی (براسـاس قیمـت      است. میانگین ساالنه هزینه میلیاردریال) به دست آمده

هزار میلیاردریـال و بـا    30رقمی معادل نیز اي  ) در بخش حمل و نقل جاده1481سال 

هزار میلیار بـرآورد شـده    111بررسی معادل با مورد ي ها سال اعمال نرخ تورم در طول

(معـادل   1390برابر کـل بودجـه وزارت بهداشـت درسـال      5، 6است. این مقدار حدود 

  است.  هزار میلیاردریال) بوده 17.19

امر بهبـود   گذاري در ضرورت سرمایه،  تحقیقهاي برآوردشده دراین  با توجه به هزینه

، هـا  ریزي براي کاهش آلودگی هوا به ویـژه در کـالن شـهر    مدیریت حمل و نقل و برنامه

هـاي مزبـور بـراي     درصـد از هزینـه   10تا  5اي که با اختصاص  گونه شود. به آشکارتر می

ان دسـتیابی  امکـ ، راي با آلودگی هوا درکشو اجراي اقدامات کنترلی و سازوکارهاي مقابله

هاي اجتماعی فراهم خواهـد شـد. بـه نظـر      کاهش هزینهدرصدي  90به فواید حاصل از 

هاي انرژي به ویـژه در   کردن قیمت حامل و واقعی هایارانه حذف تدریجیرسد که با  می

ي فسیلی ایجـاد شـده و   ها سوختزمینۀ مناسبی براي کاهش مصرف ، بخش حمل ونقل

یاري خواهد رسـاند.  ، هاي اجتماعی مترتب از آن هزینه ش آلودگی واز این طریق به کاه

اي مطـابق بـا    مصرفی در بخش حمـل ونقـل جـاده    کیفیت سوخت اصالح، درعین حال

پـیش  ، استانداردهاي جهانی از یک سو و ارتقاي سطح کیفی خودروهاي سـاخت داخـل  

نقل زمینـی بـه    شرط دستیابی به اهداف کاهش آلودگی ناشی از عملکرد بخش حمل و

  آید. شمار می

  

  منابع فهرست 

اهمیت و جایگاه صـنعت حمـل ونقـل در ارتقـاء و      ).1383عبدالرضا رضایی (، ارجرودي

 عمران سراسرکشور.   کنفرانس دانشجویان . یازدهمینشکوفایی اقتصاد کشور
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. دانشـگاه علـم   انـرژي  و صدا , هوا کیفیت بر حمل ونقل اثرات بینی پیشپریسا. ، احمدي

 وصنعت ایران. تهران.  

بررسی ابعاد اقتصادي جایگزینی گـاز طبیعـی فشـرده بـه جـاي      ). 1384حیدر (، اشرفی

گیـري آن در بخـش    کـار  بـه زیستی حاصـل از   بنزین و گازوئیل با اشاره به مسائل محیط

 هران.ي اقتصادي. دانشگاه تریز هارشد. توسعه و برنام نامه کارشناسی . پایانحمل ونقل

ي خارجی ناشی از آلودگی هـواي  ها هبرآورد هزین ).1390وحید و همکاران (، اصفهانیان

دانشـگاه   . دومین همایش ملی مـدیریت آلـودگی هـوا و صـدا. تهـران     . کالن شهر تهران

 صنعتی شریف.

، . مصـباح. سـال سـوم   جایگاه حمـل ونقـل در اقتصـاد کشـور    ) 1382(   اکبر، باقري لویه

 .9شماره

، گـزارش نـرخ تبـدیل ارز   ، نامه بانـک مرکـزي   تراز، مرکزي جمهوري اسالمی ایرانبانک 

  .1392، گزارش شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی ایران

ارشـد   نامـه کارشناسـی   . پایـان بندي منابع آلودگی هواي تهران سهم). 1383( رضا، بیات

  . زیست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف. مهندسی محیط

ي  هزینـه  بـرآورد  تحقیقاتی پروژه" ، 1385 ترابري و راه وزارت حمل ونقلي  پژوهشکده

 ."ایران دراي  هجاد تصادفات

هاي اجتماعی ناشی از مصـرف انـرژي    بررسی هزینه). 1383(   فرزام، پور اصغر سنگاچین

 . بر بخش حمل ونقل در ایران تأکیددر ایران با 

 وزارت نیرو ،  ریزي انرژي دفتر برنامه ، 91تا  76ي ها سال نامه انرژي کل کشور تراز

ترجمـه سـیاوش   ،  ) اقتصـاد محـیط زیسـت   1374(، اي  بـاتمن. ، پیـرس. دي ، ك ترنر. آ.

 .انتشارات دانشگاه فردوسی،  علی کالهی، عوض کوچکی،  دهقانیان

فسـیلی   يهـا  سوختهاي اجتماعی ناشی از مصرف  برآورد هزینه). 1383(   نونا، حسینی

  .3شماره ،  . سال اولبرسالمت ساکنان تهران. اقتصادانرژي

خارجی آلودگی هوا ناشی از فعالیت بخش حمـل  ي  هزینهبرآورد ). 1391(   فاطمه، زاهد

 .اي در ایران ونقل جاده
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اي کشـور بـرمحیط زیسـت.     خارجی بخش جـاده ي  هزینه). برآورد 1385(   فاطمه، زاهد

 . 3شماره ،  8دوره ، زیستعلوم و تکنولوژي محیط 

 از ناشـی  اجتمـاعی  هـاي  هزینـه  بینی ). پیش1388میرحسین موسوي (، زهرائی گنجی

 زمانی ساختاري، سريهاي  مدل از استفاده با نقل ریلی و حمل بخش در سوخت مصرف

 .  2شماره ،  11دوره ، . علوم و تکنولوژي محیط زیستفازي– عصبی هاي شبکه و سیستم

 در شخصـی  خـودرو  بـا  نقل و حمل بیرونی پیامدهاي). 1389( همکاران و هادي,  زنوز

 .2 شماره، 8 دوره، )سابق اقتصادي هاي بررسی( مقداري اقتصاد صلنامهف .تهران شهر

پژوهشکده علوم پایـه کـاربردي جهـاد دانشـگاهی     ، سازمان بهینه سازي مصرف سوخت

-1385ي هـا  سـال  ) اطالعات حمل ونقل و انرژي کشـور 1388( دانشگاه شهید بهشتی.

1388 

بررسـی کـارآئی   ، )1389تقـی ( ، سارا و حیـدري ، شمس الهی، اسماعیل، شاه طهماسبی

ي هـا  سـال  هاي کشور در طول برنامـۀ سـوم و   نسبی حمل و نقل مسافري و باري استان

 1389زمستان ، رة دومشما، سال دوم، ابتدائی برنامۀ چهارم؛ مجلۀ مهندسی حمل و نقل

 هـاي  شـیوه  بـازنگري  ). ضـرورت 1389محمد حسین (، سعیده. صبوري دیلمی، شفیعی

 و مسـائل  بررسـی  ماهنامـه  - اقتصـادي  مجلـه  ایـران.  اقتصـاد  در انـرژي  مصرف و تولید

 اقتصادي.  يها سیاست

. بـزرگ  تهـران  هـواي  آلـودگی  کنتـرل  جـامع  ). طـرح 1376(   ا هو کیفیت کنترل شرکت

  ژاپن. المللی بین هاي سازمان همکاري

 زیستی حمل ونقـل زمینـی   هاي خارجی محیط تخمین هزینه). 1391روح اله (، کاظمی

 .قم) -(مطالعه موردي آزاد راه تهران

 خسـارات بهداشـتی   ارزیـابی  جامع طرح). 1382( حسن، کریمزادگان، رحمتیان مرتضی

 .تهران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده، تهران هواي آلودگی

). مروري بر تحـوالت بخـش حمـل    1388(  ي بخش تولیديها سیاستدفتر تحقیقات و 

 سال. ، وزارت اقتصاد و دارایی،  معاونت امور اقتصادي، 1387- 1379ي ها سال ونقل

 ایـران  در اي جـاده  تصادفات بر مؤثر اقتصادي عوامل ). بررسی1390فریبرز (، محمدي م

)88-1350(   
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 ناخـالص  تولیـد  بـین  بلندمـدت  و مدت کوتاه روابط بررسی .)1389( اعظم، محمدباقري

ایران. سومین همایش ملـی انـرژي در    در اکی فسیلی دي انتشار و انرژي، مصرف، داخلی

 ایران 

هاي خارجی آلودگی هـوا   ارزیابی چگونگی برآورد هزینه) 1387(   سید محمدرضا،  هیبتی
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Abstract 
Due to the importance of transpor sector, particularly road transport in economic 

growth and development of the nations, analysis of the causes and factors affecting 
the performance of the sector will lead in achieving reliable information to develop 
corrective strategies and improvement of management plans to this end. For this 
reason, the quantitative and qualitative assessment of energy consumption in this 
sector and studying the process of its changes, due to increased scarcity of energy 
resources related to the fossil fuels in one hand and intensified environmental 
impacts resulted from bigger consumption of fossil fuels in recent decades on the 
other hand, reveal the importance and necessity of research in this area. This 
happens when extensive use of the products related to the conventional energy 
resources in the transportation success associated with the economic benefits 
emerged from it made grounds in imposing important external effects which are 
incurred by the society.   

In the present study the amounts of emission of four important pollutants 
generated through consuming petrol and gasoline in the country; that is, CO, CO2, 
NOx and SPM(s) have been calculated based on emission coefficients for a 15-year 
(1975-2011) time. Then, with respect to the existing market rates, the external costs 
related to the four pollutants mentioned in above have been estimated and provided. 
In addition, by using the Cost Plus method and for addressing more realistic external 
costs, inflation rates and foreign currency rates have been used. The findings of this 
research show that an average amount of 13 million tons of pollutants is emitted 
annually due to the consumption of energy in transport sector. By calculating the 
social costs related to these pollutants from road transport, an average of 111 
thousand billion Rials is imposed to the society each year as an external costs.  

Meanwhile, it has been seen that although road transport development has 
contributed to the increase in the concentration of above-mentioned pollutants in the 
country, and the average growth of the value added in this sector was more than 
average growth in the resulted social costs. Of course, the process of changes in the 
share of value added of road transport in Gross National Product was not effective 
on the process of changes in environment pollutants and the social costs generated 
by energy consumption. 

JEL Classification: D62 
Keywords:  Road transport, Air pollution, Emission coefficient, Social costs, 

Energy consumption. 
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