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 چکیده

باشمگ  از ننااهم  ل مل ق نیمل ازمی از ای ممیلخانم همای زمصرف انرژی ناشی از سوخت فسیلی عامل مهم  ووییمگ زماز

ای بمرای باشگ، بررسی میزان مصرف انمرژی ق ووییمگ زازهمای زلخانم های انرژی در هشور میبزرزتران مصرف هننگه

رازی های ل مل باشگ  با عناات ب  جااگاه ل ل ق نیل رالی در برنام برنام  رازی هاهش انتشار نن بسیار لائز اه یت می

های رالی در ااران با اسمتااده ای در اثر اجرای طرحنیل، هگف اان پژقهش بررسی میزان هاهش انتشار زازهای زلخان  ق

 بمرداری بیسمت سمای  از ؛ در دق سمناراو اجمرا ق بهمرهUNFCCCق  سموخت-زانیمم-سمه -تیچهارچوب فعایاز دق رقش 

ده است  نتااج لاصل از اان پژقهش هماهش انتشمار بسمیار مورد( ق عگم اجرای نن بو 34های در دست اناام رالی )طرح

ای در اهسیگ هربن ناشی از ل ل ق نیمل جمادهملیارد ون معادل دی 44محسوس از اان طراق بوده است ه  انتشار لگقد 

 واماق  در %4ه چنین هاربرد رقشهای اماد شمگه ونهما  دهگ سناراوی دقم را ب  لگاقل نصف در سناراوی اقل ویلیل می

 باشگ گ نتااج مطلوب میادهنگ ه  مو نتااج را نشان می

 

 ایای، انتشار، گاز گلخانهحمل و نقل، ریلی، جاده کلیدی: هایهژوا

 

 مقدمه  -1
ای ناشی از حمل و نقل بزرگترین منبع تولید گازهای گلخانه    

فعالیتهای بشر می باشد که تغییرات آب و هوایی را در برر دارد  

حدود یک چهارم دی اکسید کربن منتشرره ناشری از این بخش، 

 (  Price et al., 2006مصرر  انرر ی را منتشرر مری کنرد 

ان اصرلی و فعالیتهرای کرونقرل از ارحمل بخرش دیگراز طر  

باشد و تاثیرات فراوانی بر دیگرر بخشرهای عمده هر اجتماع می

( 86  والیی، فرهنگی و اجتماعی دارد نظامی، تجاری، اقتصادی،

این دو   .بنابراین رشد و توسعه حمل و نقل اجتناب ناپذیر است

موضوع اهمیت بررسی ارتباط حمرل و نقرل و انتشرار گازهرای 

 گلخانه ای را دوچندان می کند  

صنعت حمل و نقل یكی از صنایع مصر  کننده انر ی است     

که عمده آن را سوخت فسیلی تامین می کند که نه تنها نگرانری 

در خصرروس سرروختهای فسرریلی در بررر دارد، بلكرره  جوامررع را

محیطری نیرز از دیگرر جنبره هرای معضالت اجتماعی و زیست

 ,Zegras  باشردمصر  سوخت بره صرورت روزافرزون مری

نشان داده شده است در ایران،  1که در شكل  (  همانگونه2007

حمل و نقل با مصر  حدود یک چهارم از انر ی کشور، پس از 

گی سررهد دوم را در مصررر  انررر ی دارد مصررر  انررر ی خرران

از جمله معضالت زیست محیطی   ( 1392 وکیلی و همكاران، 

های محیطی و تخریب محری  زیسرت از عالوه بر انتشار آالینده

ای و در توان به انتشار گازهای گلخانهطریق پاکتراشی زمین، می

روشرهای مختلیری تغییرات آب و هوایی اشراره داشرت  پی آن 

کاهش معضالت زیست محیطری حمرل و نقرل از جملره برای 

افزایش راندمان موتورها، کاهش زمران سریر از طریرق احردا  

مسیرهای جاده ای، ریلی، هروایی و دریرایی مناسربتر، مردیریت 

ضرمن کراهش تقاضای سیر و     انجام شده است که هرر یرک 



توانرد در سرازوکار توسرعه ای، مریمیزان انتشار گازهای گلخانه

 موثر باشد  پاک

چوب ارسازوکار توسعه پاک در قالب چهر 2005در فوریه      

کنوانسیون تغییرات آب و هوایی بین کشورهای متعهرد اجرایری 

 1گردیررد  در ایررن سررازوکار کشررورهای منرردر  در ضررمیمه 

 کشورهای صنعتی( با سرمایه گذاری در پرو ه هایی کره منجرر 

ی در کشورهای منردر  به کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ا

شروند، گرواهی  کشورهای درحرال توسرعه( مری 2در ضمیمه 

( در یافت نموده و کشور میزبران مالكیرت CERکاهش انتشار  

پرو ه را بر عهده داشته و در مسیر توسعه پایردار سرریعتر گرام 

 (  Aunan et al., 2004برخواهد داشت  

( 1لره اصرلی یک پرو ه سازوکار توسعه پاک شامل دو مرح     

باشرد  کره در مرحلره ( اجرای پرو ه می2تدوین سند پرو ه، و 

تدوین پرو ه، سند ایده اولیه پرو ه و موافقنامه بین شرکا مشتمل 

بر مطالعات امكانسنجی اولیه و برآورد هزینه های کراهش تهیره 

سرنجی مطالعره امكرانمی شود  سرسس سرند پررو ه بره اسرتناد 

ناریوی انتشرار پایره، میرزان کراهش یلی، تدوین و تعیین سرصتی

ای ناشی از پرو ه  نقش افزوده(، تردوین انتشار گازهای گلخانه

 وو تعیرین متردولو ی و برنامره پرایش پررو ه در حرین اجرررا  

ه؛ تدوین گردیرده و سرسس تجهیزات مورد نیاز برای پایش پرو 

 توسرعه پراک سرازوکارهای توس  مرجع صالحیتدار ملی پرو ه

نهادهررای شررد  پررس از آن، سررند پرررو ه را  هرردتصررویب خوا

به هیئرت نموده و در نهایت  صالحیتدار عملیاتی بررسی و تأیید

  ارسرال توسرعه پراک جهرت ثبرت سرازوکارهای اجرایی پرو ه

 گردد می

با دریافت نامه ثبت پرو ه مراحل اجرایی پرو ه براساس   

ر این گردد  دنامه همكاری آغاز میوظایف محوله در موافقت

های الزم جهت تهیه گزارشات پایش گیریمرحله بایستی اندازه

کاهش انتشار براساس برنامه پایش مذکور در سند پرو ه توس  

مجریان پرو ه صورت گیرد  گزارش پایش پرو ه توس  یكی از 

 ( مورد بررسی قرار DOEنهادهای صالحیتدار عملیاتی  

اجرای پرو ه مشخص گیرد تا میزان کاهش انتشار ناشی از می

  گردد 

مجوز کاهش بدین صورت کاهش انتشار تایید شده سسس     

( برحسب نوع توافقات EBانتشار از طریق هیأت اجرایی  

های درگیر در نامه همكاری به نام شرکتمذکور در موافقت

هیت  پرو هگیتنی است که طول اجرای  گردد پرو ه صادر می

سال قابل تمدید است  21باشد که تا یا ده سال می

 UNFCCC, 2013a  ) 

نمایش داده شده است تا نوامبر  2همانگونه که در شكل      

پرو ه ثبت شده در  7400، بخش بسیار بزرگی از 2013

مكانیسد ساز وکار توسعه پاک، به کاهش انتشار گازهای گلخانه 

( %10(، و مدیریت پسماند  حدود %74ای در صنایع  حدود 

 3/0حالی که بخش حمل و نقل سهد بسیار اندک   در است

 ,UNFCCCدرصدی را به خود اختصاس داده است  

2013b  ) 

 

 

 

 
 

 های کشور از مصرف انرژیسهم هر یک از بخش .1شکل 
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 های ثبت شده مکانیسم توسعه پاک بر حسب نوعتعداد پروژه .2شکل 

 
ار توسعه پاک برای سیستد های حمل و نقرل پرو ه های سازوک

هرای را می توان در ساخت، استیاده، تغییر و بهینه کردن سیستد

 موجود یا سیستد های جدید تعریف نمود  

در همین راستا الزم به توضیح است  کره مطالعرات ارزیرابی     

زیست محیطی طرح های حمل و نقرل عرالوه برر جمرع آوری 

ف عملكردهایی در جهت دهی پررو ه اطالعات محیطی و تعری

به سمت و در راستای توسعه پایدار، اطالعات زیادی در تعیرین 

های حمرل و نقرل از لحراا تراثیر برر غلظرت و مقایسه سیستد

 تواند ارائه دهد ای میگازهای گلخانه

از طرفی میزان مصر  انر ی در زیر بخشهای حمل و نقل،      

عواملی است کره طری سرالهای  ازجمله مهد ترین و موثر ترین

اخیر و به ویژه با بروز بحران هرای پیراپی انرر ی مرورد توجره 

سیاست گزاران اقتصادی جهان قرار گرفته است  در کشور های 

در حال توسعه نیز توجره بره میرانگین مصرر  انرر ی در زیرر 

ساختهای صنعت حمل و نقل سهد قابل مالحظره ای در تعیرین 

 ارهای اقتصادی دارد سیاست های توسعه ساخت

عامل مهد در تولید انر ی در بخش حمل و نقل اسرتوار برر      

سوخت های فسیلی است که عامل اصلی در ارتبراط برا انتشرار 

شرود  رونرد رشرد مصرر  گازهای گلخانره ای محسروب مری

سال  15سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل در ایران ، طی 

ه در این میران مصرر  درصد بوده است  ک 100گذشته حدود 

گازوئیل و بنزین به عنوان اصلی ترین سروخت بخرش حمرل و 

نقل  به ویژه حمل و نقل زمینی( به شرمار مری آیرد  وکیلری و 

 ( 1392همكاران، 

یكی از مهمترین ویژگیهای حمل و نقل ریلی مصر  کمترر      

سوخت در مقایسه حمل برابر بار و مسرافر نسربت بره جراده و 

مل و نقل است  هد اکنرون بخرش حمرل و نقرل سایر شقوق ح

درصدی از حمل و نقل برار و مسرافر  16ریلی علی رغد سهد 

حردود درصرد مصرر  گازوئیرل را بره خرود 2در کشور، تنها 

دهد  آمار بانک جهانی حاکی از آن است که میزان اختصاس می

لیتر و در  7/6مصر  سوخت در راه آهن برای حمل بار بالغ بر

 باشد لیتر می 33اخص مزبور برابر جاده ای شحمل و نقل 

در استیاده از راه آهن به عنوان گزینه حمل و نقرل، کراهش      

 ای از یرک سرو؛ تصرر  وتقاضای سوخت و گازهای گلخانره

 تخریب زمین کمتر برا ظرفیرت ثابرت حمرل نسربت بره دیگرر 

 های حمل و نقل زمینی نیز برتری نسبی دیگر راه آهن در سیستد

 نشان می دهد  را و ه های سازوکار توسعه پاکپر

دو عامل ذکر شده به همراه ایمنی براال و تصرادفات کمترر،      

های تعمیر و نگهداری کمترر نسربت بره استهالک کمتر و هزینه

دیگر شقوق حمل و نقل سبب شده تا از این سیستد بره عنروان 

 ( 86حمل ونقل سبز یاد شود  والیی، 

ی این پژوهش بررسی میرزان کراهش انتشرار لذا هد  اصل     

گازهای گلخانه ای ناشی از برنامه های حمرل و نقرل ریلری در 

باشد  در این پژوهش، اطالعات پایه نقش به سرزایی را ایران می

اییا می نمایند  لذا اهتمام مطالعه حاضر بر دقت سنجی اطالعات 



ی هراپایه موجود در گزارشات ارزیابی زیسرت محیطری پررو ه

ای ناشری ریلی در ایران و محاسبه میزان کاهش گازهای گلخانره

از اجرای پرو ه های هد  با تاکید بر روشهای مورد پذیرش در 

چهارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و سازوکار توسرعه 

 باشد پاک می

 

 هاروش -2
نهر  -نهر  مصهرف-سههم-چهارچوب فعالیت -2-1

 انتشار

بسیار مناسب و جامعی را در سهد هر این چهارچوب درک      

 Schipper etنمایرد  نقل ایجراد مری جز  از ساختار حمل و

al., 2000 مصر  انر ی در حمرل و نقرل بره چهرار عامرل  )

 (:Zegras, 2007اصلی بستگی دارد  

سیر در کیلومتر است که ناشی از تعرداد  "فعالیت"شاخص      

 ثیر گرذار برر فعالیرت سیر و طول میسر است  از جمله عوام ترا

توان به ساختار جامعه نظیر درصرد توزیرع جنسریت و سرن، می

درآمد  تنوع سریر و طرول آن ارتبراط مسرتقید برا درآمرد دارد( 

 Schafer, 2000   ترکیرب اقتصراد ،)Cameron et al., 

 (؛ برشمرد   2003

بر مصرر  انرر ی حمرل ونقرل و انتشرار  "سهد"شاخص      

  واع مختلف روشهای حمل و نقرل تراثیر دارد آالینده های در ان

حمل و نقل الكتریكری بره طرور مسرتقید تولیرد  ،به عنوان مثال

آالینده نمی نماید  عوامل بسیار زیرادی در ایرن شراخص نقرش 

ر ابر ارزش زمان مردم بسیمد آدرخواهند داشت  به عنوان مثال، 

ن باشد  لذا سرعت سیر، راحتی و خصوصری برودتاثیر گذار می

سیر از جمله تقاضاهای ایجاد شده خواهد بود  درآمرد برر نروع 

 Rajamani etوسیله حمل و نقل و مالكیت  نیز موثر است  

al., 2003 ) 

عوامل متعددی نظیر نوع موتور، فن آوری و سن وسیله حمرل   

گذارند  همچنین نروع تاثیر می "نرخ مصر "و نقل بر شاخص 

میرزان و نروع انتشرار گازهرای  برر نروع مسرتقیماً "نرخ انتشار"

گازهرای گازوییرل  گرذارد  بره عنروان مثرالای تاثیر مریگلخانه

  نمایدمنتشر میگاز طبیعی  متیاوتی از ای گلخانه

E= A * S * I * F                             1)  

 که در آن:

E انتشار آالینده بر حسب کیلوگرم : 

Aر: فعالیت بر حسب مسافر  تن( کیلومت 

Sکیلومتر- تن( : سهد بر حسب درصد سهد از مسافر 

Iنرخ مصر  بر حسب میزان مترمكعب سوخت برر کیلرومتر :-

  تن( مسافر

Fنرخ انتشار بر حسب کیلوگرم آالینده بر مترمكعرب سروخت :

 

 
 سوخت-میزان-سهم-روش محاسبه میزان انتشار در چهارچوب فعالیت .3شکل 

 

 
حمل و نقل  ایتعیین میزان انتشار گازهای گلخانه -2-2

 UNFCCCبا استفاده از روشهای مورد تایید 

 حمل و نقل ریلی -2-2-1

بر اساس دفترچه راهنمای پنل بین المللری تغییررات هروایی در 

ای در سرطح ملری خصوس تهیه فهرست انتشار گازهای گلخانه

 IPCC, 2006) ،شرده در راه آهرن  بكار گرفته کوموتیوهایلو

گردنرد: دیزلری، برقری و بخراری  به سه دسته تقسید بندی مری

شار
 انت

ان
میز

 

  تیفعال

 مسافرکیلومتر= سفر * کیلومتر

 :موثر عوامل

 تیجمع 

 افراد مارآ 

 درآمد 

 اقتصاد 

 یشهر ساختار 

..... 

 سهم

 درصد مسافر کیلومتر

 :موثر عوامل

   درآمد 

   هشد زهیموتور نرخ 

 تاسیسات زیربنایی 

   خدمات زانیم 

   مربوطهی ها نهیهز 

  ..... 

 مصرفنرخ 

 میزان مصرف بر کیلومتر مسافر

 :موثر عوامل

 موتور نوع 

 هینقل لهیسو بار مقدار 

 هینقل لهیوس قدمت 

 سوخت تراکم زانیم 

..... 

 نرخ انتشار

 بر میزان مصرفنرخ انتشار 

 :موثر عوامل

 سوخت نوع 

 موتور نوع 

 هینقل لهیوسی تکنولوژ 

 هینقل لهیوس سن 

 دما 

 ایدر از ارتفاع 

..... 

= * * * 



 دیزلری نیرز عمردتاً بره سره گرروه دسرته بنردی  لوکوموتیوهای

که به موتورهرای دیرزل  1های مانوریلوکوموتیو( 1می شوند:  

( 2   مجهزنرردکیلررووات  2000تررا  200بررا ترروان خروجرری 

ر و مرورها در مسیرهای برای عبو عمدتاً 2درزینیوهای تلوکومو

تروان بره ترافیرک هرای روند  به عنوان مثال میکوتاه به کار می

شهری و اطرا  شهر اشاره داشت  ایرن نروع لوکوموتیوهرا بره 

کیلرووات  1000ترا  150موتورهای دیزلی برا تروان خروجری 

انتقال مسافر و برای  3( لوکوموتیوهای معمولی3اند   مجهز شده

شروند کره دارای بره کرار گرفتره مریوالنی در مسیرهای طر بار

-کیلرووات مری 4000تا  400موتوری دیزلی با توان خروجی 

 ( EEA, 2002باشند  

بررای تخمرین میرزان انتشرار بین المللی تغییرات هروایی پنل    

( ناشی از حمرل و O2, N4, CH2COای  مستقید گازهای گلخانه

دهرد  توجره نهاد میالگوریتد زیر را با کمی تغییر پیش نقل ریلی

ای نظیرر مونوکسرید نتشار غیر مستقید گازهای گلخانرهشود که ا

اکسید گوگرد، ذرات معلق و اکسیدهای کربن، مواد آلی فرار، دی

 نیترو ن در این خصوس صرفنظر شده است 

 
 

 ربن ناشی از حمل و نقل ریلیدرخت تصمیم گیری برای تخمین میزان انتشار دی اکسید ک .4شکل 

 

E=(Feulj*EFj)                                            

           2)  

 که در آن:

Eمیزان انتشار بر حسب کیلومتر : 

Feulj : سوخت نوع  مصرj  بر حسب ترا ول 

EFj نرخ انتشار سوخت از نوع :j   بر حسب کیلوگرم بر ترا ول 

 
 ایادهحمل و نقل ج -2-2-2
پنل بین المللی تغییررات هروایی در راهنمرای تهیره فهرسرت    

(، روش کرامال 2006ای در سطح ملری  انتشار گازهای گلخانه

ای ناشری از حمرل و تخمین میزان گازهای گلخانرهمشابهی در 

 ای دارد نقل جاده

 

در انتشهار  زمینهیبررسی حمهل و نقهل  -2-3

 ایگازهای گلخانه
 ای در مرحله ساختزهای گلخانهانتشار گا -2-3-1

، موجرب کارکرد ماشین آالت راه سازی در مرحله سراخت      

 گازهرای گلخانره ای  به ویرژه انتشرارآلودگی زیست محیطی و 

ای که متناسب گذاری و تولید گازهای گلخانه  میزان تاثرشودمی

باشد را های ساخت زیرسازی راه آهن میبا میزان کارکرد ماشین

آیا داده 

مناسب در خصوص 

میزان کربن 

موجود در سوخت 

 موجود است؟

 شروع

محاسبه میزان انتشار  

ده از فرمول با  استفا

ارائه شده و داده های 

 نرخ انتشار پیش فرض

محاسبه میزان 

انتشار  با  

استفاده از فرمول 

ارائه شده و داده 

 تفصیلیهای 

 خیر

 بله



توان با مقدار عملیات خراکی و فاصرله حمرل متوسر  آنهرا می

الزم به ذکر است عملیات اجرای زیرسازی راه آهن   تخمین زد

های حمل و نقل در ظرفیت ثابت نسبت به ساخت دیگر سیستد

 بررار کمتررر آلررودگی تولیررد مرری نمایررد 5/2زمینرری در حرردود 

   (Steenbrink, 1974( و  1373 یونسكو،  

هرا را در دو کشرور آلمران و میزان انتشار آالینردهجدول زیر    

درصدی ایرن  30شایان ذکر است افزایش   نشان می دهد ایران

مقادیر در ایران به لحاا تیاوت استیاده در تكنولو ی سراخت و 

 فرسوده بودن تجهیزات نسبت به کشور آلمان میروض است  

 
تر بار حمل شده برای هر تن کیلوم انتشار آالینده هامیزان  .1جدول 

 (85)آزما،  در کشور آلمان و تخمین آن در ایران

 آلمان واحد نوع آالینده
برآورد 

 ایران

 29/0 22/0 کیلوگرم دی اکسید کربن

 7/4 6/3 گرم اکسیدهای ازت

 05/2 58/1 گرم منوکسید کربن

 06/1 81/0 گرم هاهیدروکربور

 3/0 23/0 گرم دی اکسید گوگرد

 
به این مهد که میزان خراکریزی و خراک بررداری و با توجه      

ترروان از همچنررین فاصررله متوسرر  منررابع قرضرره و دپررو را مرری

 هرای زیسرت محیطری طررح-اقتصرادی-گزارشات توجیه فنری

ای استخرا  نمود  مقایسه میزان کاهش تقریباً دو آهن و جادهراه

هرای ای در سراخت پررو هو نید برابری انتشار گازهای گلخانره

شناسری یلی کامال مشهود است  اما برا توجره بره اینكره روشر

در   UNFCCCخاصرری برررای ایررن نرروع کرراهش انتشررار در 

نگردیده است، در این پرژوهش از آن صررفنظر گردیرده اسرت  

توجه شود که این صرفنظر کردن در جهت محافظه کارانه بروده 

ی سیستد حمل و نقل ریلی در میزان کاهش انتشار گازها و قطعاً

 ای سهد به سزاتری خواهد داشت گلخانه

 

بهر  ساخت سیستمهای حمهل و نقهل زمینهیتاثیر  -2-3-2

 کاهش منابع مصرف گازهای گلخانه ای

 سیستمهای حمل و نقل زمینیاستیاده از زمین برای ساخت      

های سربز و پاکتراشی زمین در محل احدا  باعث کاهش زمین 

منررابع مصررر  گازهررای  و تغییررر کرراربری و در نتیجرره کرراهش

توضریح داده میشرود  ای می باشد  در ایرن میران مجردداًگلخانه

 سرراخت راه آهررن در ظرفیررت ثابررت نسرربت برره سرراخت دیگررر 

های حمل و نقل زمینی از تصر  باند کمتری در حردود سیستد

مضرا  برر   (1373 یونسكو،  دو بار کمتر استیاده خواهد کرد

نبی را به علرت توقرف قطرار این موضوع که راه آهن توسعه جا

می توانرد بره عنروان  که خودتنها در ایستگاه ها نخواهد داشت 

عاملی در جهت کراهش مسراحت زمرین در تعرویر کراربری 

   اراضی و در نتیجه کاهش آهنگ تولید این گازها باشد

 

 گاه کربن در پوشش گیاهی و خاک  ذخیره .2جدول 

  (IPCC, 2000) تا عمق یک متر

احت مس منطقه

)میلیارد 

 هکتار(

پوشش 

 گیاهی

 مجموع خاک

جنگلهای 

 استوایی

76/1 212 216 428 

جنگلهای 

 معتدل

04/1 59 100 159 

جنگلهای 

 شمالی

37/1 88 471 559 

ساوان 

 استوایی

25/2 66 264 330 

چمنزار 

 معتدل

25/1 9 295 304 

بیابان و نیمه 

 بیابان

55/4 8 191 199 

 127 121 6 95/0 توندرا

 240 225 15 35/0 تاالب

 131 128 3 60/1 مزرعه

 2477 2011 466 12/15 مجموع

 
بهرداری از ای در مرحله بهرهانتشار گازهای گلخانه -2-3-3

 ایسیستم حمل و نقل جاده

میزان انتشار گازهرای  همانطور که در بخش پیشین ذکر شد،     

و نررخ به چهار عامل فعالیرت، سرهد، نررخ مصرر  ای گلخانه

ای و ریلری انتشار دارد  برای مقایسه سیستد حمل و نقرل جراده

( سرناریو 1کافیست که در دوسناریو محاسربات انجرام گرردد:  

: ( سرناریو دوم2،  %100اول: سیستد حمل و نقل ریلی با سهد 



فعالیت سیسرتد  %90برابر سهمیای با سیستد حمل و نقل جاده

آهرن حردود که ایجاد راهشود زیرا فرض می  حمل و نقل ریلی

برا مقایسره محاسربات انجرام  ظرفیت القایی تولید نمایرد  10%

انتشرار  یرا افرزایش پذیرفته در ایرن دو سرناریو، میرزان کراهش

در دو سیستد حمل و نقرل زمینری مشرخص ای گازهای گلخانه

نرخ مصر  و انتشار برای هرر سرناریو برر اسراس  خواهد شد 

 توان از جداول زیر مشخص نمود روشهای یاد شده را می

 
 نر  مصرف .3جدول 

مصررررررررر   جاده ریل

سرررررررروخت 

سیستد حمل و 

 نقل به ازا :

مینرررری  کامیون

 بوس

 سواری اتوبوس

 -هررررر نیررررر 30 15 18 - 12

کیلرررومتر بررره 

 میلی لیتر

 -هررررر تررررن - - - 25 6

بررره کیلرررومتر 

 میلی لیتر 

 
گازها و ذرات خروجی در موتورهای دیزلی نر  انتشار  .4جدول 

 لیتر سوخت 3785بر حسب کیلوگرم در ازای مصرف 

 دیزلی نوع آالینده

2CO 10377 
CO 27 
HC 2/61 

xNO 100 
xSO 18 

 50 ذرات معلق

  
همانطور که در جدول فوق مشخص است، ارقام مربوط بره      

شار ترکیب حاصلضرب نرخ مصر  و نررخ انتشرار در میزان انت

 باشرد نررخ انتشرار مری-نرخ مصر -سهد-چهارچوب فعالیت

شرای  حاضرر در توجه شود که میزان میانگین مصر  سوخت 

هر  برایبرای شبكه ریلی کشور با توجه به مطالعات انجام شده، 

هر تن  برایسانتیمتر مكعب و  28/12نیر کیلومتر مسافر معادل 

 سرانتیمتر مكعرب گازوئیرل مری باشرد 14/6کیلومتر بار معادل 

  (85( )مترا، 85)آزما، 

گیگا ول انر ی  037/0 از طرفی به ازای هر لیتر گازوییل     

 UNFCCCاین اطالعات برای استیاده از روش  گردد آزاد می

 مورد نیاز است  

 

 های قطار عادیمشخصات آالینده .5جدول 

 CO2 CO NOx SO2 PM10 

انتشار  یبضرا

ی هایندهآال

گرم بر    گازوئیل

 گیگا  ول انر ی(

73326 403 325 342 254 

 

و  همانطور که از جداول فوق مشخص است، میزان انتشار متان

ناچیز و قابل صرفنظر  2COبه نسبت انتشار  اکسیدهای ازت

و  و مقایسه انتشار متانکردن است  بدین لحاا از محاسبه 

 گردد در دو سنارویو یاد شده، صرفنظر می ازت اکسیدهای

 

 نتایج -4
 فعالیههت سیسههتم حمههل و نقههل ریلههی در حههال  -4-1

 برنامه ریزی

با بررسی بیش از سی طرح ریلی در دسرت طراحری، اجررا و    

همدان،  –تهران ، بندر انزلی -رشت  -قزوین  برداری نظیر:بهره

، ارومیره -مراغره ،جوکرار -انشعاب همدان، کرمانشاه -سمنگان

، " بخش داخرل ایرران(، هرات – شمتیغ(  خوا " تبریز -میانه

سرریع ، سرنند  –همردان اردبیل،  –میانه ، اینچه برون -گرگان

 –خ  دوم تهران ، آستارا –رشت ، اصیهان –قد  -السیر تهران 

اتصال سبزوار به ، مشهد –اتصال اسیراین به محور تهران ، میانه

اتصال ایالم بره غررب ، شهرکرد به شبكه، دمشه –محور تهران 

، عسرلویه –بوشرهر  -شریراز، اتصال یاسرو  بره شربكه، کشور

، زاهردان –چابهرار ایرانشرهر اقلید، –یزد ، خسروی –کرمانشاه 

مشرهد  میرانبر ریلری  -اتصال خلیل آباد و کاشمر به محور بافق

میمره  -گلسایگان -خمین -اراک، مشهد( -مشهد به تهران -بافق

 -و آنتنری شریراز –گلگهر ، دوغارون به شبكه، اراک( -اصیهان 

 –خرررم ابرراد  –درود مشررهد،  –بجنررورد  –گرگرران ، داراب

ازنرا،  –اصریهان ، بندر عباس -الر  -جهرم  -شیراز اندیمشک، 

اتصال راه آهرن شرمالغرب بره محرور ، اسیراین -محور بجنورد

رودهرن ، هاتصال سراب به شبك، سنند  از مسیر بیجار -همدان



 6 ؛ میزان فعالیت بر اساس جدولجیرفت -بد، آمل -الریجان -

 مشخص شده است 

 

 های ریلیبرداری طرحمیزان فعالیت بیست سال اول بهر .6جدول 

  فعالیت مسافری

 کیلومتر(-)میلیارد نفر

  فعالیت باری

 کیلومتر(-)میلیارد تن

89/268 00/558 

 ن گیرت کره در مجمروع تروابا عنایت به جردول فروق مری     

هرای حمرل و نقرل ریلری، بررداری بیسرت سراله از برنامرهبهره

کیلرومتر -میلیون تن 558000کیلومتر و -میلیون نیر 268890

در    در سرناریو اول( آهن جابجرا خواهنرد شردبا استیاده از راه

سناریو دوم نود درصد ایرن فعالیرت از حمرل و نقرل جراده ای 

 استیاده خواهند نمود 

 
ای سیسهتم محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانهه -4-2

 )سناریو اول(حمل و نقل ریلی در ایران 

محاسبات در این دو بخش از دو روش انجام شده اسرت  روش 

ای که در مطالعرات اول، استیاده از میزان انتشار گازهای گلخانه

آمرده اسرت  در روش  7رود و در جدول سنجی بكار میامكان

 شود استیاده می UNFCCCشناسی مندر  در روشدوم، از 

 
 

 سوخت-میزان-سهم-چهارچوب فعالیتبا استفاده از  و اولیسنارای محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه .7جدول 

یسیستد ریل  میلیارد لیتر مصر  انر ی  کیلومتر مسافر/تن( فعالیت 
سهد –ید کربن( چهارچوب فعالیت ساکتن معادل دیکل انتشار  

 نرخ انتشار –نرخ مصر   –

68/3226 268890000 مسافری  8846303398 

 9178915720 3348 558000000 باری

68/6574  مجموع  18025219118 

  
 UNFCCCبا استفاده از روش  سناریو اولای محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه .8جدول 

  کیلومتر مسافر/تن( فعالیت سیستد ریلی
گیگا میلیارد ی بر حسب مصر  انر 

  ول

  UNFCCCبا روش  کل انتشار 

 (ید کربنساکمعادل دی  تن

38/119 268890000 مسافری  8754182894 

87/123 558000000 باری  9083331576 

26/243 17837514470 مجموع  17837514470 

 

ای سیسهتم محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانهه -4-2

 )سناریو دوم(ر ایران ای دحمل و نقل جاده

همانطور که پیشتر اشاره شد، در این سناریو حمل و نقل بردون 

 احتساب سیستد ریلری تحرت طراحری و اجررا در نظرر گرفتره 

 شود  لذا محاسبات مطابق جداول زیر خواهد بود می

 
 سوخت-میزان-سهم-لیتو دوم با استفاده از چهارچوب فعابای سنارمحاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه .9جدول 

 میلیارد لیتر مصر  انر ی  کیلومتر مسافر/تن( فعالیت سیستد جاده
 ( ید کربنساکمعادل دی تنکل انتشار  

 نرخ انتشار –نرخ مصر   –سهد –چهارچوب فعالیت 

 9952091322 3630 242001 مسافری

 34420933950 12555 502200 باری

 44373025272 16185  مجموع

  



 UNFCCC ای سناریو دوم با استفاده از روشمحاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه .10جدول

  کیلومتر مسافر/تن( فعالیت سیستد جاده
مصر  انر ی بر حسب میلیارد 

 گیگا  ول

  UNFCCCبا روش  کل انتشار 

 (ید کربنساکمعادل دی  تن

31/134 242001 مسافری  9848455756 

53/646 502200 باری  24934103406  

85/598 4391094917 مجموع  43910949170 

 

  بحث -5
 نررخ -نرخ مصر -سهد-در استیاده از چهار چوب فعالیت     

سنجی و  های مرسوم در مطالعات امكانانتشار با استیاده از داده

آهن در ایران های راهتوجیه اقتصادی، فنی، زیست محیطی طرح

 ناشرری از بهررره برررداری از  ایمیررزان انتشررار گازهررای گلخانرره

 18طراحی در بازه بیست سراله حردود -های در حال اجراطرح

نود درصد تن دی اکسید کربن خواهد بود  درحالیكه اگر  میلیارد

ای اختصراس فعالیت  ظرفیت( را به حمل و نقرل جراده همین

تن دی اکسید کربن  میلیارد 3/44دهید، میزان انتشار به بیش از 

 خواهد رسید 

طررح بره طرول حردود  34برداری این بنابراین اجرا و بهره     

انتشرار  %146توانرد حرداقل هشت هزار و پانصد کیلرومتر مری

 ای را کاهش دهد  گازهای گلخانه

برررای میررزان انتشررار  UNFCCCاگررر از روش پیشررنهادی      

ای منتشره گازهای گلخانهای استیاده شود، میزان گازهای گلخانه

 %90تن و بررای  میلیارد 8/17های ریلی مذکور نزدیک حاز طر

تن خواهد برود  و برا  9/43ای نزدیک همان میزان فعالیت جاده

استیاده از ابزار گروه بین المللی تغییررات آب و هروایی، میرزان 

برررداری اشرری از بهرررهای نکرراهش انتشررار گازهررای گلخانرره

 خواهد بود  %100کیلومتر، 8500

که در این میان از کاهش حتمی انتشرار گازهرای  توجه شود     

ای در حین ساخت پررو ه و همچنرین کراهش تخریرب گلخانه

ای صرفنظر شده اسرت و بنرابراین مصر  گازهای گلخانهمنابع 

ای ناشری از حمرل و نقرل میزان کاهش انتشار گازهای گلخانره

 ریلی بسیار بیشتر خواهد بود 

روش مرسروم در ایرران و   طرفی برین نترایح حاصرل از از     

 اردوجود د %4حدود  یتیاوت UNFCCCروش تایید شده در 

از طر  دیگر همانگونه که از محاسربات مشرخص اسرت،      

 ستری به حمل و نقل ریلی در خصوس انتقال بار، کاهش محسو

 

 ریررزی نسربت انتقررال مسررافر دارد و ایررن موضرروع الررزام برنامرره

 ق ریلری را بریش از پریش نمایران بر توسعه انتقرال برار از طریر

  سازدمی

  

 گیرینتیجه -6
توان دید که سیستد حمل و نقل ریلی با کاربرد هر روشی می   

 ای کرراهش چشررمگیری در انتشررار گازهررای برره نسرربت جرراده

ای از یک سرو برر ای دارد  کاهش انتشار گازهای گلخانهگلخانه

بهبرود کیییرت کاهش تغییرات آب و هوایی و از سوی دیگر به 

ای از یک سرو انجامد  کاهش انتشار گاز گلخانههوای محی  می

درآمد قابل توجهی از طریق سازوکار توسعه پاک به همراه دارد 

 دهد  های اجتماعی را کاهش میو از سوی دیگر میزان هزینه

ترا  100با استیاده از روشهای مختلف، سیستد ریلی حدود      

ای منتشر ای گاز گلخانهمل و نقل جادهکمتر از سیستد ح 140%

نماید که سهد کاهش انتشار در انتقال بار بسیار محسوسرتر و می

 باشد بیشتر از انتقال مسافر می

-کاربرد چهارچوب فعالیتاز طرفی تیاوت نتایح حاصل از      

های مرسوم در نرخ انتشار با استیاده از داده -نرخ مصر -سهد

و  و توجیه اقتصادی، فنی، زیست محیطی سنجی مطالعات امكان

   دارند ی چهاردرصدیتیاوت UNFCCCهای داده
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مرکز  "علد و تكنولو ی در خدمت حمل و نقل" ،(1373یونسكو،  -

 انتشارات کمیسیون ملی یونسكو در ایران 
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