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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
  43-  60صفحات ،1389، بهمن و اسفند 12 و 11های  شماره

 
 

 در سایر کشورها) CNG(ونقل گازسوز  ای حمل های توسعه سیاست
  

 1سید مهدی میرفتاح

  
ـ  یها ارانهیم  ین و اختصاص سهم عظ    ی بنز ی تقاضا یش انفجار یافزا ـ  بـه ا   ی دولت ـ  ن فـرآ  ی  از جملـه    یورده نفت

 یبند مهیسرانجام استفاده از ابزار سه. است   اخیر بودهیها اقتصادی در دهه  کشور از بعد سیاسی ویها چالش
ـ   .اسـت  ر مورد توجه دولتمردان کشورمان قـرار گرفتـه        یه تقاضا در سال اخ    یرو یجهت کاهش رشد ب     یدر پ

ـ م گاز ا  یر عظ یاست و با اتکا به ذخا     ین س یاتخاذ ا   توسـعه   همچـون ن  یگزی جـا  یهـا  ، اسـتفاده از فرصـت     رانی
. است  شناخته شده  یبند هیاست سهم یق س ی در توف  یاتی و عمل  ییربنای ز یونقل گازسوز از جمله راهبردها     حمل

ـ  و ترک  ی بـه اوضـاع اقتـصاد      ی ضمن نگرش اجمال   ،ن مقاله یدر ا   چنـد شـور منتخـب، تجـارب و          یب انـرژ  ی
 یهـا  اهـرم . اسـت  گرفتـه ه خودروهای گاز سوز مورد بررسی قرار        های کاربردی آنها در قبال توسع       سیاست

ـ ونقل گاز سـوز ا     رگذار بر توسعه حمل   یثٔ تا ی از جمله راهکارها   ی و اجتماع  ی، فرهنگ یمال  ن کـشورها بـوده    ی
ـ  .اسـت ه  بـه اجـرا در آمـد      هـا    بخـش  است که به صورت منسجم و متناسب با سـایر           ین فـراهم سـاز    ی همچن

 و ارائه   یاتی مال یها ستایاست که غالباً به صورت س      ثر بوده ؤگر عوامل م  یاسب از د   من ی و بسترها  ها ساختریز
  .است  فعال به اجرا درآمدهیک نظام بانکیالت توسط یتسه

  

  .توسعه ،سوخت جایگزین ،گازطبیعی ،خودروی گازسوز ،ونقل حمل:  کلیدییهاواژه 
  

  مقدمه .1
. اسـت  ر بـوده یـ  اخیها ران در دههی اقتصاد ایونقل چالش جد  در بخش حمل یم انرژ ی عظ یها ارانهی

 نقطـه   ی و اقتـصاد   یاسـ ی از دو منظـر س     ی نفت وارداتـ   یها  چرخه تحرک کشور به فرآورده     یوابستگ
، گازسوز کردن خودروها و     یبندهین، سهم یمت بنز ی ق یآزادساز. شودیر محسوب م  یپذبیار آس یبس

ه ین بحران توصـ   ی خروج از ا   ینظر برا   مورد ی به عنوان راهکارها   یونقل عموم  جانبه حمل توسعه همه 
 یهـا   بـه سـوخت    ینقـل جهـان    و ناوگان حمـل   کردیها و با لحاظ رو    نهین گز یان ا ین م یدر ا . استشده
اسـت توسـعه صـنعت    ین منبـع گـاز جهـان، س      ی کشور به عنوان دومـ     یر گاز ی ذخا ین و فراوان  یگزیجا

ر ین اسـاس، اسـتفاده از تجـارب سـا         یـ بر ا . ستا ها ساخته  نهیر گز یز از سا  ی گاز سوز را متما    یخودرو
  .رسد ی به نظر میه عقل و علم ضروریم بنابر توصین طرح عظیکشورها در ا

                                                           
 mmirfattah@yahoo.com                                                                                .ت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نورأعضو هی. 1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 18

https://ejip.ir/article-1-233-fa.html


44 12 و 11های  مجله اقتصادی سال دهم شماره

 آغاز گردید و در ابتدا شاهد روند 1920استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت خودرو از سال 
ایجاد محدودیت برای    1979 و   1974های    های نفتی سال   شوک در پی    اما ،ای بود   بسیار کند و خزنده   

 زمینـه مـساعد بـرای توسـعه خودروهـای      هـای زیـست محیطـی     وهمچنـین چـالش   های نفتی   وردهآفر
یـد   تـالش فراوانـی جهـت توسـعه و تول          امروزه. های جایگزین فراهم گردید    گازسوز و سایر سوخت   

گزین هـای جـای    در مقایسه با سایر سوخت     CNG1 سوخت   اماگیرد    خودروهای الکتریکی صورت می   
اسـت و روز بـه روز در حـال افـزایش سـهم خـود در بـازار مـصرف                        پیـشی گرفتـه    LPG2به استثنای   
 از   درصد یکدر حال حاضر تقریباً     . باشد   متانول، اتانول و الکتریسیته می     مانندهای جایگزین    سوخت

  .کنند  با گاز طبیعی فشرده کار میناوگان حمل و نقل جهان
 .کننـد   دنبـال مـی    )CNG( را در استفاده از گاز طبیعـی فـشرده           کشورهای جهان اهداف مختلفی   

بخشی برای کاهش هزینه سوخت و بخشی در جهـت کـاهش آلـودگی محـیط زیـست و شـهرها از                      
 جهانی برای حراست از     المللی و توصیه جامعه     وضع قوانین بین  . کنند  خودروهای گازسوز استفاده می   

انجمـن  . اسـت  ت و سـوی گـاز طبیعـی فـشرده داشـته           ای در رویکرد به سم      ثیر عمده تأمحیط زیست   
ونقـل    در توکیو گاز طبیعی را رسماً به عنـوان جـایگزین سـوخت حمـل               1995جهانی انرژی در سال     

 موفـق نظیـر    گـسترش خودروهـای گازسـوز را در چنـد کـشور           هـای   سیاسـت  ، در ادامـه   .اعالم کـرد  
  3.دهیم ر می مورد بررسی قرا... هندوستان وایتالیا، برزیل، آرژانتین،

  

   رویکرد جهانی.2
کنند در حالی کـه در        کشور جهان تردد می    60 میلیون خودروی گازسوز در بیش از        4امروزه حدود   

 آرژانتین، ایتالیـا،    مانندکشورهایی  .  تنها حدود یک میلیون خودروی گازسوز موجود بود        1996سال  
  .اند ین صنعت بسیار فعال و مؤثر بودهمصر، نیوزلند، چین، روسیه، ژاپن و نروژ در زمینه توسعه ا

هـای سـوختگیری گـاز طبیعـی فـشرده را بـه               های گازسـوز و جایگـاه      تعداد اتومبیل ) 1(جدول  
 4.دهد تفکیک کشورهای مختلف در سطح جهان نشان می

                                                           
1. Compressed Natural Gas 
2. Liquefied Petroleum Gas 
3. www.Iangv.org 
4 . www.iangv.org 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 18

https://ejip.ir/article-1-233-fa.html


45 ...ونقل گازسوز  ای حمل های توسعه سیاست

  های سوختگیری در کشورهای مختلف ای گازسوز و جایگاه  تعداد اتومبیل.1جدول 
  

  تعدادجایگاه سوختگیری  تعداد خودرو  نام کشور  تعداد جایگاه سوختگیری  تعداد خودرو  نام کشور
  222  20505  کانادا  1105  1243024  آرژانتین
  337  19400  آلمان  860  850000  برزیل
  37  15486  بولیوی  620  600000  پاکستان
  38  12000  مالزی  463  400800  ایتالیا
  10  9780  ایرلند  198  204000  هند

  102  7100  فرانسه  1300  130000 آمریکا
  158  5585  کره جنوبی  270  69300 چین
  24  5500  بالروس  79  52000  مصر
  12  4900  شیلی  140  50000  ونزوئال
  28  4660  اندونزی  130  45000  اوکراین
  28  4500  تایلند  78  43380  کلمبیا
  44  4260  سوئد  218  36000  روسیه
  127  2104  استرالیا  79  31988  بنگالدش

  275  13439   کشور دیگر37  40  22058  نایرا
  7293  3927369  کل کشورها  271  20600  ژاپن

 Source: www.iangv.com. 
  

های ذیربط     همیاری و همکاری تمام گروه     دلیلتوسعه و گسترش بازار خودروهای گازسوز به        
المللـی    ین که یک اتحادیه ب    1المللی خودروهای گازسوز    ین جهت اتحادیه بین   ه ا ب. و ذینفع بوده است   

 1995اعـضای اتحادیـه در سـال        .  تأسـیس شـد    1986در بخش خودروهای گازسـوز اسـت در سـال           
 تـسهیل توسـعه جهـانی و سـودآور          .هایی را که باید توسط اتحادیه انجام شود تبیین کردند          مأموریت

یل اتحادیه پنج کمیته کـاری تـشک  . ها قرار داده شد     مأموریت ترین مهمکردن خودروهای گازسوز از     
  .در تبیین وظایف مشخص شده دنبال کنندکه ی را افهداداد تا 

هـای توسـعه فنـی، ارتبـاط دولتـی، ارتباطـات و اطالعـات، بازاریـابی و عـضویت در                      استراتژی
اتحادیه در نظر دارد، رقابت مداوم گاز طبیعی        . ند قرار گرفت  مورد توجه هایی    اتحادیه با تشکیل کمیته   

 ،در واقـع .  فناوری بهبود بازدهی و تأثیرات زیست محیطی را عرضه کند   ها و همچنین   با سایر سوخت  
المللی با ایجاد یک تریبون جهانی زمینه بحث، فناوری و انتقال و پیشرفت صـنعت را                  این اتحادیه بین  

هـای ملـی و     توسعه محلی بازارهای خودرو گازسوز سایر مؤسسه      آغازبا مرور زمان و     . کند  فراهم می 
  :ترین آنها عبارتند از های محلی تأسیس شدند که مهم ی کنترل فعالیتای برا منطقه

  
                                                           

1 . International Association for Natural Gas Vehicles (IANGV) 
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46 12 و 11های  مجله اقتصادی سال دهم شماره

  اتحادیه خودروهای گازسوز آمریکا -
  اتحادیه خودروهای گازسوز کانادا -
  اتحادیه خودروهای گازسوز اروپا -
  سسه خودروهای گازسوز فرانسهؤم -
  سسه خودروهای گازسوز انگلستان، ایتالیا و استرالیاؤم -

ای جهـت تـرویج و توسـعه خودروهـای            ها فعالیـت گـسترده      ت و اتحادیه   از این مؤسسا   یکهر
 .هایی در این زمینه کسب گردید گازسوز منطقه مربوط آغاز کردند و تجارب و موقعیت

  

   آرژانتین.3
 میلیـون نفـر     5/37ایـن کـشور بـیش از        . باشد  آرژانتین کشوری گسترده و دارای جمعیت پراکنده می       

کنند، کشاورزی و تولیـدات اولیـه غالـب فعالیـت آنهـا               شهرها زندگی می  جمعیت دارد که بیشتر در      
 میلیـارد دالر و   280 به ترتیب    GDPتولید ناخالص داخلی و نسبت عرضه کل انرژی اولیه به           . باشد  می
سـت از    ا سـاختار نظـام حمـل و نقـل آرژانتـین عبـارت            . )1382،یانـرژ  ترازنامـه  (باشـد    درصد می  21

 درصـد،   13هـای شـهری       درصـد، اتوبـوس    24هـای مـسافرتی      ، اتوبـوس   درصـد  42ونقل کـاال     حمل
 درصد و   1آهن     درصد، راه  3 درصد، حمل و نقل هوایی       7 درصد، خودروها    5ای    ونقل روخانه  حمل

  .باشد  درصد تولید ناخالص ملی می3 درصد و حمل و نقل حدود 5سایر وسایل 
آرژانتین از منابع بـسیار     . ر را دارد   درصد انرژی مصرفی این کشو     47گاز طبیعی سهمی بیش از      

شـبکه گازرسـانی    . اسـت  یافتـه  برداری از آنها توسعه     غنی گاز برخوردار است و در دو دهه اخیر بهره         
عالوه بر توزیع گاز طبیعی در داخل کشور آن را به کشورهای همسایه مانند اروگوئه، شیلی و برزیل 

 از سـال  پـیش   تـا .کنـد   سـال را تـضمین مـی   17 از   ذخایر این کشور مصرف گاز بیش     . دهد  انتقال می 
 ایـن شـرکت بـه کلـی         امـا  صنایع نفت و گاز این کشور در اختیار شرکت ملی نفت و گاز بود                1991

سـازی و رقابـت در        های خود راه را برای خصوصی       تجدید سازمان گردید تا با فروش منابع و دارایی        
  1.عرصه نفت و گاز هموار سازد

های ایـن     سازی شرکت گاز، امکانات، اختیارات و دارایی        ای قوانین خصوصی  با تصویب و اجر   
 این تدابیر و افزایش تولید . شرکت انتقال دهنده واگذار گردید2 شرکت توزیع کننده و 8شرکت به 

اجـرای پـروژه خودروهـای      . موجب افزایش بازدهی گردیـد     )1996-1990(های   گاز طبیعی در سال   
 و با شروع به کار دو جایگاه سوختگیری آغاز شد با این تفاوت که پروژه                1984گازسوز اواخر سال    

                                                           
1. Regulatory Reform in Argentin Natural Gas Sector, www.iea.org 
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47 ...ونقل گازسوز  ای حمل های توسعه سیاست

این کشور و کشورهای دیگر مانند کانادا، نیوزلند با مقـروض بـودن دولـت و بـاال بـودن نـرخ تـورم                
  .ساخت همراه بود و امکانات پرداخت یارانه به متقاضیان گازسوزکردن خودرو را منتفی می

تـرین کـشورها در زمینـه گازسـوزکردن خودروهـا محـسوب                موفـق  اکنون آرژانتـین در زمـره     
 جایگـاه سـوختگیری رتبـه       1105 خودروی گازسوز و تأسیس      1243024شود و با داشتن بیش از         می

فعالیـت خودروهـای گازسـوز بـا تبـدیل          . اسـت  اول خودروهای گازسوز را به خـود اختـصاص داده         
هـای    ابزار تفاوت فاحش میان قیمـت سـوخت        ثرترینؤخودروهای دولتی و عمومی آغاز گردید و م       

 سـنت بـود کـه بـه عنـوان           6 سنت و هر لیتـر گـاز         53قیمت یک لیتر بنزین در آن زمان        . مختلف بود 
یل اضافه شد و عـالوه بـر   ی به مالیات گازو1996در اواخر سال . گردید بزرگترین مشوق محسوب می 

سـازمان   (یلی اجباری شـد   یای سبک گازو   درصد مالیات اضافی برای خودروه     10آن یکسال بعد نیز     
 را به سـاختن     یبسیارگذاران     دولت سرمایه  ،اه ه  در بخش جایگا  . )1382 ، مصرف سوخت  یساز بهینه

های توزیع گـاز را       پمپ  و ای سوخت بنزین نیز تشویق شدند     ه جایگاه تشویق کرد و صاحبان جایگاه     
  .ها ایجاد کنند در همان جایگاه

های ساخت و تولید کمپرسور، سیلندر گاز و سایر ادوات مربوط  ارخانهتأسیس صنایعی مانند ک
هـای خودروهـای گازسـوز ایـن      توسـعه برنامـه  . ها گردیـد  به این صنایع باعث تعدیل و کاهش قیمت    

 درصد افزایش یافت آغاز گردید 20که بیکاری به  کشور در اواسط بحران و کساد اقتصادی و زمانی  
ی برنامـه بیکـاری بـه شـدت کـاهش یافـت و رشـد چـشمگیری در تولیـد                      ساله اجـرا   6 طی دوره    اما

  .ناخالص ملی مشاهده گردید
 دولـت   .هـا بـود      برنامه آغاز از   پس نقش محدود دولت     ،عامل مهم دیگر در موفقیت این کشور      

 عهده بخش خصوصی همـراه بـا نظـارت    رگذاری آغازکننده این راه بود و ادامه مسیر ب    تنها با سرمایه  
 های خودروهای گازسوز هنوز هیچ ناوگان منظم اتوبوس علیرغم وجود برنامه توسعه. بود لتقوی دو

 اصـلی ایـن امـر تفـاوت فـاحش میـان قیمـت خودروهـای              دلیـل . گازسوز در آرژانتین موجود نیست    
  .باشد گازسوز و دیزل سنگین می

  

   برزیل.4
 میلیـارد دالر    800اخلی به ارزش     میلیون نفر و تولید ناخالص د      173برزیل کشوری با جمعیت حدود      

. )1382،یانـرژ  ترازنامـه  (باشد   می 23/0 معادل   GDPدر این کشور نسبت کل انرژی اولیه به         . باشد  می
ونقـل ایـن    باشد و بخش اعظم ناوگان حمـل       های جایگزین در جهان می     برزیل پیشتاز صنعت سوخت   

هـای متعـدد در زمینـه        چـه پـروژه   اگر. کنـد   های الکلـی و گـاز طبیعـی اسـتفاده مـی            کشور از سوخت  
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48 12 و 11های  مجله اقتصادی سال دهم شماره

 ایجاد انگیزه و توسـعه بیـشتر خودروهـای الکلـی در             اما ،خودروهای گازسوز برزیل انجام شده است     
کنند و خودروهای مسافربری       میلیون وسیله نقلیه تردد می     32در این کشور حدود     . اولویت قرار دارد  

ندارنـد و مجـوز سـاخت وسـایل نقلیـه           هـای دیزلـی را       های سبک اجازه استفاده از سوخت      و کامیون 
از زمان استفاده گـاز طبیعـی بـه صـورت گـسترده           . شود   برای صادرات تأیید می    تنهایلی  یسبک گازو 

  .های گازسوز کردن خودروهای آغاز گردید همراه با آن برنامه
ل ای در برزی    تواند برای تمام انواع حمل و نقل جاده          گاز طبیعی می    که  اعالم شد  1995در سال   

 از آن تنها مؤسسات تاکـسیرانی و اتوبوسـرانی مجـاز بـه اسـتفاده از                 پیشکه   استفاده شود در صورتی   
در سـال  . اش را گازسـوز کنـد     نیروی پلیس نیز موظف شد وسـایل نقلیـه        . خودروهای گازسوز بودند  

ها که تعداد خودرو های گازسوزنمودن خودروها با یک جهش نسبی همراه بود به طوری  برنامه1997
 آرژانتـین را الگـوی      ،برزیـل .  خودرو رسـید   6000 هزار خودرو و تولید ماهانه       320 به   2002در سال   

در حال حاضر بیش از     . کند  است و به طور گسترده از تجربیات این کشور استفاده می           خود قرار داده  
دوم کننـد و برزیـل رتبـه           جایگـاه سـوختگیری در ایـن کـشور فعالیـت مـی             860 هزار خودرو و     850

  .)2008 ،گولدین (باشد خودروهای گازسوز را در دنیا دارا می
  

   ایتالیا.5
 1226 میلیون نفـر و تولیـد ناخـالص داخلـی بـه ارزش               60ایتالیا کشوری تاریخی و با جمعیت حدود        

در ایـن  . منابع عمده تأمین انرژی این کشور نفت و زغال سنگ وارداتـی اسـت      . باشد  میلیارد دالر می  
 روسـیه،  همچـون باشد و کـشورهایی    الزم برای توسعه و تولید گاز طبیعی موجود نمی  کشور ظرفیت 

ایتالیا نخستین کشور جهان در استفاده از گـاز طبیعـی    . کنند  الجزایر و هلند گاز مورد نیاز را تأمین می        
ی انداز های تحقیقاتی برای راه  در آستانه جنگ جهانی دوم فعالیت     . است برای سوخت خودروها بوده   

 از گاز طبیعـی  1930خودروها با سوخت گاز طبیعی آغاز شد و خودروهای بسیاری در ایتالیا از سال       
  .کردند استفاده می

توانـد بـرای کـشورهایی کـه برنامـه            وضعیت فعلی ایتالیا نتیجه یک تجربه طوالنی اسـت و مـی           
 توجه به فضای جنـگ   و با1950تا اواسط سال   . گازسوزکردن خودروها را در پیش دارند مفید باشد       

در این زمان مبنای سوختگیری مخازن .  جایگاه سوختگیری گاز طبیعی در ایتالیا فعال بود       150حدود  
شدند که بتـوان پـس    ای داخل اتومبیل جاسازی می تعویض بود به این ترتیب که مخازن به گونه   قابل  

در  .)1383،ثمـرین  بهلولی (رداز خالی شدن آنها را با مخازن پرشده هم اندازه و هم شکل تعویض ک              
 اتوبـوس گازسـوز در ایـن        700 جایگـاه سـوختگیری و       463 هزار خـودرو،     400حال حاضر بیش از     
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49 ...ونقل گازسوز  ای حمل های توسعه سیاست

زیست شهری حفظ محیط های گازسوز درون انگیزه اصلی استفاده از اتوبوس   .کنند  کشور فعالیت می  
هـای    نفوذ اتوبوس  اما ،باشد و جلوگیری از تخریب و فرسایش ابنیه تاریخی واقع در مراکز شهرها می            

 محـدودیت فـضای نگهـداری اتوبـوس         ، اصـلی آن   دلیـل باشد و     گازسوز هنوز کمتر از انتظارات می     
علیرغم کمبود گاز شرکت ملی گـاز ایـن کـشور اسـتراتژی جـامعی بـرای بـازار خودروهـای                     . است

  .است گازسوز تدوین کرده
ختلـف شـهر، قیمـت براسـاس فـشار          های سـوختگیری در منـاطق م        برای تشویق احداث جایگاه   

 بخشی از هزینه صاحبان جایگاه برای افزایش فشار گاز به دلیل            از این طریق  شود تا     ورودی تنظیم می  
هـای جدیـد و پرداخـت     هسیس جایگأهای مالی جهت تا   تشویق. پایین بودن فشار ورودی جبران شود     

 در ،همچنـین . باشـد  ها می ز دیگر سیاستا اه ه های استانداردسازی جایگا  درصد از هزینه   5/22حدود  
شـود تـا اشـتغال و     های جدید امکانات گازسوزکردن خودروها در محـل جایگـاه فـراهم مـی            جایگاه

 بـه حـد مطلـوب برسـد از          CNGتا زمانی که فروش     . درآمد الزم برای دوره ابتدایی کار ایجاد گردد       
  .یابند ری توسعه میهای مذکور نیز به تدریج با افزایش مشت این طریق کارگاه

کند و برای مـشتریان مطالعـات ارزیـابی     شرکت گاز از توسعه خودروهای گازسوز حمایت می       
 ایـن   .دهـد    بـه صـورت رایگـان انجـام مـی          یکسنجی را براساس شرایط خاص هر         اقتصادی و امکان  

مـورد  امکانات رایگان تا انجام مهندسی پایه طرح و تهیه مشخصات فنی بـرای جایگـاه سـوختگیری                  
اندازی تجهیزات نیز در صورت نیاز        یابد و مساعدت و اخذ تأییدیه ساخت جایگاه و راه           نظر ادامه می  

  .شود انجام می
های ذیربط برقرار     های سوختگیری و مؤسسه     ارتباطات الزم بین شرکت گاز، دارندگان جایگاه      

هـای   روش. گیـرد   ان قرار می  های تبلیغاتی منظم و هماهنگی به رایگان در اختیار مشتری          سیاست. است
افزارهای الزم برای برآورد سودآوری تبـدیل         ایجاد ارتباط شامل مقاله، بروشور، نوار ویدیویی و نرم        

  .گیرد خودروها به راحتی در اختیار متقاضیان قرار می
 گازسـوز ایتالیـا نقـش       یهـای دولـت در گـسترش خودروهـا         ها و تشویق   بدون تردید همکاری  

های گازسوز کـردن، تـأمین اعتبـارات الزم           های مالیاتی در کاهش هزینه     تشویق. است ای داشته   عمده
در خرید خودروهای گازسوز و تبدیل خودروها و فراهم کردن تأسیسات زیربنایی از طریق بهسازی               
مداوم شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی همراه با توسعه منابع داخلی گاز طبیعی و خرید گاز از خـارج           

  .است ها به استفاده از خودروهای گازسوز شده روی آوردن بسیاری از مردم و سازمانموجب 
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50 12 و 11های  مجله اقتصادی سال دهم شماره

   هندوستان.6
. باشـد   میلیـون نفـر مـی   1050هندوستان کشوری وسیع و بسیار پهناور در قاره آسیا با جمعیتی حـدود     

 حـدود  GDP میلیارد دالر و نسبت عرضه کـل انـرژی اولیـه بـه     493تولید ناخالص داخلی این کشور    
ثرترین آالینـده ایـن     مـؤ کثـرت جمعیـت و تـردد خودروهـا          . )1382،انرژی ترازنامه (باشد   می -08/1

 آلـودگی شـهر دهلـی توسـط خودروهـا ایجـاد              درصـد  50 ، مثـال  به عنـوان  شود    کشور محسوب می  
 سال آینـده بـه شـدت بـر آمـار            10بینی شده است در اثر آلودگی هوای این کشور در             پیش. شود  می

  .شود افزوده میمیر مرگ و 
 شکل گرفت و شرکتی هندی یک شبکه توزیـع          1992تفکر سوخت گاز طبیعی فشرده از سال        

 گـاز   1994از سـال    .  به دلیل تعـداد محـدود خودروهـا موفـق نـشد            اما ،گاز طبیعی فشرده را ارائه داد     
ا آمـاده   هـ  های توسعه و گـسترش زیرسـاخت        فشرده به عنوان سوخت جایگزین برگزیده شد و برنامه        

  .گردید
هـا   ها و تاکـسی   دولت هند اعالم کرد که تمام خودروهای تجاری شامل اتوبوس          1998در سال   

 در غیـر ایـن صـورت از         .یل استفاده کنند  ی از گاز طبیعی فشرده به جای گازو       2001 تا سال    بایست می
دسـت اقـدام    رفت و آمد آنها جلوگیری خواهد شد و به خودروهایی که دارای مدرکی مبنی بـر در                  

  .شود  ماه وقت اضافی داده می6بودن تبدیل دارند 
 از ناوگـان حمـل و نقـل دهلـی           بایـست  مییلی  ی هزار اتوبوس گازو   10دولت نیز اعالم کرد که      

شرکت حمل و نقـل دهلـی در انجـام          . های گاز طبیعی فشرده جایگزین شود      خارج و توسط اتوبوس   
 ساله که توسط دادگاه عالی هنـد در سـال   2صله زمانی های گازسوز در فا    به موقع سفارشات اتوبوس   

هـای حمـل و نقـل         اعالم شد تمام اتوبوس    1999در سال   .  تعیین شده بود با شکست مواجه شد       1998
 بـه گـاز طبیعـی فـشرده تبـدیل خواهنـد شـد و تمـام خودروهـای حمـل و نقـل                         2001دهلی تا سـال     

هـای پایتخـت را تـرک     ن صورت باید خیابان درغیر ای.شوند خصوصی و عمومی شامل این اجبار می   
این اقدامات اجباری و ناگهانی سبب برانگیختـه شـدن خـشم مـردم و شـورش در شـهرها                    . کردند  می

های گاز طبیعی فـشرده       دولت به مالکین خودروها به منظورخرید کیت       1999گردید تا اینکه از سال      
 هـزار   204 ایـن کـشور بـا داشـتن بـیش از             اکنـون . کنـد   یارانه و معافیت از پرداخت بهـره اعطـاء مـی          

 جایگاه سوختگیری یـک برنامـه فعـال و روبـه رشـد را بـرای خودروهـای                   198خودروی گازسوز و    
 آلـودگی هـوا اثـر       لحـاظ گویـد کـه از         برخی تحقیقات در این کشور مـی       اما ،کند  گازسوز دنبال می  
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51 ...ونقل گازسوز  ای حمل های توسعه سیاست

 1.یار کم نیستها در دهلی بهتر از سوخت دیزل با گوگرد بس گازسوزکردن اتوبوس
  

   ایاالت متحده آمریکا.7
 میلیـارد دالر از جملـه       8978 میلیـون نفـر و تولیـد ناخـالص داخلـی             286آمریکا بـا جمعیـت حـدود        

 ایـن   GDPنسبت عرضه کل انرژی اولیه بـه        . باشد  های جایگزین می   کشورهای فعال در زمینه سوخت    
هـای جـایگزین     چه برخی متولیان سوخت   اگر. )1382،انرژی ترازنامه (باشد   می 2541/0کشور حدود   

 امنیت انرژی و توسعه صنایع مختلـف      اما ،های جایگزین هستند   مدعی مزایای زیست محیطی سوخت    
هـای افـزایش اشـتغال،        انگیـزه . اسـت  زیرمجموعه صنعت خودرو برای متصدیان امر در اولویت بـوده         

ثر در ؤ عـواملی بـسیار مهـم و مـ    امنیت انرژی، حفظ تراز تجاری و عدم وابـستگی بـه سـایر کـشورها          
در ایـن کـشور ائـتالف خودروهـای گازسـوز           . اسـت  توسعه صنایع خودروهای گازسوز آمریکا بوده     

هـا،  ه های مختلفی برگرفته از سازندگان تجهیزات خودروهـا، سـازندگان جایگـا             تشکیل شد و کمیته   
طبیعــی  انبی گــازهــای جـ  هــای خـدماتی و ســرویس ســازمان ننـدگان خودروهــای گازسـوز و  دکتولی

  .دادند هایی از این ائتالف را تشکیل می بخش
هـای دولتـی     ائتالف برای ورود به بازار خودروهای گازسوز، عوامل قیمـت سـوخت، حمایـت             

های جایگزین، در دسترس بودن فناوری و توجه بـه مـسائل زیـست محیطـی را       برای مصرف سوخت  
نرژی ایاالت متحده آمریکا، برنامه شـهرهای پـاک را          همراه با ائتالف، وزارت ا    . مورد توجه قرار داد   

ارتقــاء  هــای هــا و برنامــهبرنامــه شــهرهای مختلــف را بــر توســعه روش اســت کــه ایــنطراحــی کــرده
های حمل و نقل اصالح شده با تأکید بر مزایـای سـوخت               جویی انرژی، کارایی انرژی و برنامه      صرفه

 بـه شـرایط یـک شـهر پـاک           دسـتیابی ی بـه منظـور      طبق نظر وزارت انـرژ    . کند  جایگزین، تشویق می  
های مرتبط با انرژی و       ن شهری را جهت ایجاد برنامه     والئمدیران شهری باید سیاستگذاران و دیگر مس      

 وام به افرادی که قـصد تبـدیل         ءدولت نیز بودجه عظیمی با هدف اعطا      . دهی کنند   اعمال آنها سازمان  
  .گازسوز جدید را دارند اختصاص دادخودروی قدیمی خود یا خریداری یک خودروی 

این برنامه به خوبی انجام گرفت زیرا اقساط بدون مـشکل بازپرداخـت شـد و دولـت اقـدام بـه                      
کننده  براساس مصوبات سیاست انرژی برای خرید خودروهای مصرف. های مجدد نمود  پرداخت وام 

شـود و مـشتری    یاتی ارائه مـی های مال های سوختگیری تخفیف هاندازی جایگا   سوخت جایگزین و راه   
 50 هـزار تـا      2تواند برای خرید یک خودرو با سوخت پاک متناسب با وزن خـودرو مبلغـی بـین                    می

های مالی تـسهیالت در قـوانین راهنمـایی و راننـدگی بـرای               در کنار سیاست  . هزار دالر دریافت کند   
                                                           

1. International Association for Natural Gas Vehicle: Transit Bus Fleets. www.iangv.org 
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 خودروهـای بـا کمتـر از دو یـا     که تردد  جایی، مثالبه عنوان. خودروهای گازسوز در نظر گرفته شد 
اسـت، خودروهـای بـا سـوخت پـاک           سه سرنشین در خطوط ویژه یا مسیرهای پرتردد محـدود شـده           

سـازی    در راسـتای فرهنـگ    . ها رفـت و آمـد کننـد          با یک سرنشین در این محدوده      تنهامجازند حتی   
جهت توسعه ناوگان خودروهای گازسوز یک خودرو با سوخت گاز طبیعی فشرده توسط کارکنـان               

   1.کاخ سفید به رئیس جمهور آمریکا هدیه شد
د را خدمات پستی ایاالت متحده نیز موظـف گردیـد بخـش قابـل تـوجهی از خودروهـای خـو                 

در مجموع تبلیغات و استفاده     . دهد  ها را در کشور تشکیل       گازسوز کرده و یکی از بزرگترین ناوگان      
ها برای استفاده از خودروهـای گازسـوز    ها، مزایای ترافیکی و کاهش مالیات از ابزارهایی چون یارانه   

 هـزار   130یش از   اکنون در ایاالت متحده آمریکا ب     . باعث پیشروی طرح خودروهای گازسوز گردید     
هـای   در ارتباط بـا اتوبـوس  . باشند   جایگاه سوختگیری در حال فعالیت می      1300خودروی گازسوز و    

کارگیری تعداد زیـادی اتوبـوس گازسـوز در         باشد و با ب     یشتاز این تجربه می   گازسوز ایاالت متحده پ   
آنجلس   در کالیفرنیا و لوس، مثالبه عنوان. افزاید امور حمل و نقل روز به روز به سهم این ناوگان می          

 هزار اتوبـوس گازسـوز در       45د و طبق برآوردها حدود      نباش  ها گازسوز می    درصد اتوبوس  86حدود  
  .کنند ایاالت متحده تردد می

هـای بـزرگ گازسـوز تولیـد         سازی ایاالت متحده، امـروزه اتوبـوس        تمام کارخانجات اتوبوس  
سزایی در آمریکـا تـأثیر بـ    ش عرضـه در بـازار   و افـزای  ها  کنند و این توسعه صنعت ساخت اتوبوس        می

 برابر حجم سیـستم  5های گاز طبیعی فشرده  حجم سیستم سوخت در اتوبوس   . ها خواهد داشت   قیمت
که حجم سیستم سـوخت گـاز طبیعـی مـایع شـده دو برابـر سیـستم سـوخت                     یل است در حالی   یگازو
طبیعـی مـایع بـه اتوبـوس سـرویس           جایگـاه سـوخت گـاز        60یل است و درحال حاضر حدود       یگازو
 مخارج  دلیلبه  .  کامالً مورد شک و تردید بود      1990های گازسوز در دهه      نسل اول اتوبوس  . دهد  می

 ایـن   . بـه اسـتفاده از آنهـا وجـود نداشـت           بسیاریها گرایش    و غیرقابل اعتماد بودن نسل اول اتوبوس      
 سـفارش   خـصوص نقل منعکس شده و     های حمل و      های تعدادی از نمایندگی    گیری  افکار در تصمیم  

 کـه مخـارج     آنجلـس دریافـت     داره حمل و نقل لوس    ا. های گازسوز بیشتر تجدیدنظر کردند     اتوبوس
یلی یهـای گـازو     درصد بیشتر از اتوبـوس     40 حدوداً نزدیک به     1995های گازسوز سال     اداره اتوبوس 

 به وزارت انرژی ارائـه داد        انجمن علمی حمل و نقل عمومی آمریکا نظرات خود را          ،در نهایت . است
ونقـل    اظهار داشت کـه مـشکالت کلیـدی متـصدیان امـور حمـل              گونه این   1998و در گزارش سال     

                                                           
1. European Natural Gas Vehicle Association, Government Policy Making for NGVs: A Survey of 
Europe and Selected Countries, www.engva.org 
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53 ...ونقل گازسوز  ای حمل های توسعه سیاست

  .های گازسوز به این شرح است اتوبوس
یلی خود بـسیار    یهای گازسوز نسبت به همتای گازو       اتوبوس آغازگذاری اصلی و هزینه       سرمایه

 سوختگیری، آموزش رانندگان و تعمیرکـاران بـسیار فراتـر از            های  های ایستگاه   گرانتر هستند و هزینه   
 همچنین هزینه نگهداری ایستگاه سوختگیری، نگهداری اتوبوس، کـاهش          .باشد  موتورهای دیزل می  

انجمن حمـل و نقـل      . باشد  شعاع عمل، ایمنی موتور، وزن اضافی و عمر کم ترمز از دیگر معایب می             
که تمایل   های گازسوز آینده در صورتی     ئلی هستند که اتوبوس   عمومی آمریکا اظهار داشت اینها مسا     

  اصــلی مــشکالتدلیــل.  برآنهــا غالــب آینــدبایــستمــی بیــشتری در بــازار داشــته باشــند بــه حــضور

بـا  . های موجـود بـود     های گازسوز و عدم استفاده از ظرفیت       ، جدیدبودن صنعت اتوبوس   یها اتوبوس
هـا و افـزایش عرضـه در         ههـا و جایگـا     اخت اتوبوس گذشت زمان و افزایش تخصص و مهارت در س        

 گازسـوز تـا حـدودی       یهـا  ها روند نزولی به خود گرفت و بسیاری از مشکالت اتوبـوس             بازار قیمت 
متحـده آمریکـا      اتـانول رقیـب اصـلی گـاز طبیعـی فـشرده در ایـاالت               ،در حال حاضـر   . منتفی گردید 
باشـد در    درصـد مـی  8/78اتـانول سـوز   شود و متوسط نـرخ رشـد سـاالنه وسـایل نقلیـه              محسوب می 

  1.باشد  درصد می4/12که این نرخ برای وسایل نقلیه با گاز طبیعی فشرده حدود  صورتی
  

   چین.8
 2/1117باشد و تولید ناخالص داخلی ایـن کـشور بـه               میلیون نفر می   1272جمعیت این کشور حدود     

 است و نسبت عرضه کل انـرژی اولیـه بـه            منابع عظیم نفت و گاز در چین نهفته       . رسد  میلیارد دالر می  
GDP   منابع نفت و گاز اغلـب در نیمـه شـمالی اسـت و              . )1382،ترازنامه انرژی  (باشد   می 02/1 معادل

های اخیر دیدگاه چین به سمت اسـتفاده هـر چـه بیـشتر از                 در دهه . اند  بیشتر منابع گاز طبیعی ناشناخته    
هـای انـرژی      و افـزایش تولیـد را در رأس برنامـه         اسـت و اسـتراتژی توسـعه         ذخایر گاز معطوف شـده    

 درصد و تـا     8 به   2010ها میزان تولید گاز طبیعی چین تا سال           براساس این برنامه  . اند  خویش قرار داده  
سنگ منبـع اصـلی تـأمین انـرژی ایـن             زغال. رسد   درصد تولید انرژی این کشور می      10 به   2015سال  

 ،اسـت  انرژی این کشور را به خود اختصاص داده        ید درصد تول  70شود و حدود      کشور محسوب می  
  .شود لذا چین یکی از کشورهای آلوده دنیا محسوب می

 و لذا چـین     از بین رفتند   بیش از یک میلیون نفر در اثر آلودگی هوای این کشور             1997در سال   
زیـست  های خودروهای گازسوز تا حدودی از آلودگی محـیط         سعی دارد با توسعه و گسترش برنامه      

                                                           
1. Estimated Number of Alternative – Fueled Vehicles in Use in United States, www.ia.afdc.gov 
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بینـی    های اخیـر صـنایع خودروسـازی چـین توسـعه چـشمگیری داشـته و پـیش                    در سال  1.خود بکاهد 
 میلیـون در سـال      49 بـه    1997 میلیون در سـال      12های موجود در این کشور از         شود تعداد اتومبیل    می

  .ای از آلودگی را در برخواهد گرفت  خواهد رسید که طبیعتاً سهم عمده2010
گـذاری دولتـی در توسـعه و تـشریح تحقیقـات              معـضالت کـشور چـین سـرمایه       با توجه به این     

فعالیت این کشور در ابتدا بر سـوخت گـاز طبیعـی مـایع متمرکـز                . خودروهای گازسوز را آغاز کرد    
 خـودرو   5300 میلیون دالر جهت تبدیل سوخت       4ای به ارزش       برنامه گسترده  1997گردید، در سال    

 جایگـاه سـوخت گـاز طبیعـی نیـز در سـال              نخـستین . ایع آغاز شد  و اتوبوس به سوخت گاز طبیعی م      
  . به کار کردآغازها با سوخت گاز طبیعی مایع   برای تاکسی1997

 با گاز طبیعی    بایست می خودروهای حمل و نقل گروهی       تمامپس از این برنامه نیز مصوب شد        
های جدی جهت توسعه      سیاست  که ندا موظف ساخت  های محلی ر   مقامات چین دولت  . مایع کار کنند  

 1600های گازسوز در چین بـیش از         مجموع اتوبوس .  اتخاذ کنند   را و گسترش خودروهای گازسوز   
های فعلی نیز قرار اسـت بـه عنـوان بخـشی از تـدارکات المپیـک                   ریزی  باشد و طبق برنامه     دستگاه می 

  . هزار اتوبوس گازسوز وارد سیستم شوند20 تعداد 2008
های مالیـاتی   د و گسترش خدمات خودروهای گازسوز از ابزارها و انگیزه کشور چین برای تولی   

در حال حاضر حدود   . رسد  است و همچنین گاز طبیعی نصف قیمت بنزین به فروش می           استفاده کرده 
  2.کنند  جایگاه سوختگیری در این کشور فعالیت می270 هزار خودروی گازسوز و 70

  

   مصر.9
جمعیت ایـن کـشور   . باشد ری از تمدن بشری واقع در قاره آفریقا می      مظاه مصر کشوری تاریخی و با    

 ،ترازنامه انـرژی   (رسد   میلیارد دالر می   80 تولید ناخالص داخلی به بیش از         و  میلیون نفر  66در حدود   
 دلیـل  بـه    . اسـتخراج گردیـد    ور در این کـش    20های پایانی قرن      منابع عظیم نفت و گاز از دهه      . )1386

های اجتماعی ناشی از آلودگی محیط زیست به مراتب بیـشتر             نی در این کشور هزینه    وجود آثار باستا  
  .باشد از سایر کشورها می

 تصمیم گرفت تا با تکیه بر منابع داخلـی خودروهـا را گازسـوز               1990کشور مصر از آغاز دهه      
هـای   ر سـال  وزارت نفـت مـصر د     . های اجتماعی ناشی از آلودگی را به حداقل برسـاند           نماید و هزینه  

 بررسـی امکـان گازسـوزکردن خودروهـا و کـارایی گـاز              برای دو پروژه آزمایشی را      1993 و   1992
                                                           

1. Wuzongzhi.Promises of Cleaner Cars. www.bjreview.com 
2. Institute of Natural Gas Vehicles, Chine’s Petroleum Society, Natural Gas Vehicles in China. 
www.engva.org 
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ها در  این پروژه. طبیعی به تصویب رسانید و این نخستین گام در راستای تبدیل سوخت خودروها بود     
از . انیدها را به اثبات رس     های نفتی اجرا شد و موفقیت طرح      جهت تبدیل سوخت خودروهای شرکت    

های مالی توسـط      از تأمین  بخشی.  دولت رسماً پیشگام در طرح جایگزینی سوخت گردید        1996سال  
بـرای  . های حمایت مالی از مالکـان خـودرو شـد            متصدی برنامه  1دولت انجام شد و بانکی به نام نسار       

شـود کـه    مـی ها به رانندگان تاکسی وام پرداخـت        تبدیل و توسعه خودروهای گازسوز و تأمین هزینه       
به منظور حمایت مشتریان خودروهای گازسـوز کـه         . گیرد  انه انجام می  بازپرداخت آن به صورت ماه    

  .است خودروهای آنها نیاز به تعمیر و رسیدگی دارند، تسهیالت در نظر گرفته شده
 پـروژه بهبـود     ، مثـال  بـه عنـوان    .های کشورهای خارجی نیز مؤثر بوده اسـت        در این میان کمک   

 میلیـون   63 بیش از    1999الملی ایاالت متحده آمریکا در سال          مؤسسه توسعه بین   سویهره از   هوای قا 
تأمین تعدادی خودرو با سـوخت      . گذاری کرد    اقدامات متنوع کاهش آلودگی هوا سرمایه      برایدالر  

در . گـذاری بـود     گاز طبیعی فشرده برای دو شرکت بزرگ اتوبوسرانی قاهره بخـشی از ایـن سـرمایه               
دار را ممنـوع کـرد و متعهـد شـد تمـام وسـایل نقلیـه                   ب  این اقدامات دولت استفاده از بنزین سر      کنار  

  .عمومی در قاهره را به گاز طبیعی فشرده مجهز کند
 سـاله تبـدیل   5 تـا دوره  درخواست کردنـد  وزاری کابینه نیز از وزیر نفت و وزیر محیط زیست           

 سـال  3یستم سـوخت گـاز طبیعـی فـشرده را بـه      های کوچک قاهره و حومه به س ها و اتوبوس   تاکسی
  . درغیر این صورت سازمان ترافیک به آنها مجوز تردد نخواهد داد، دهندکاهش

عوامل موفقیت کشور مصر در طرح گازسوزکردن خودروها، اقدامات اجباری، ارائه تخفیفات            
از طبیعـی و    و تسهیالت در کنار حضور مؤثر دولت، مالحظات زیـست محیطـی، فراوانـی ذخـایر گـ                 

ها و رشد اقتصادی این کشور با توجه به پدیدآمدن           تفاوت بسیار زیاد میان قیمت گاز و سایر سوخت        
 جایگاه سـوختگیری    79 خودرو و    52000در حال حاضر بیش از      . باشد  های تازه می   ها و فعالیت   شغل

  2.در این کشور مشغول ارائه خدمات هستند
  

   روسیه .10
 378باشد و سـطح تولیـد ناخـالص داخلـی ایـن کـشور بـه                    میلیون نفر می   145جمعیت روسیه حدود    

 ذخـایر گـاز بـه       لحـاظ روسیه از منابع عظیم و غنی انرژی برخوردار اسـت و از             . رسد  میلیارد دالر می  
 ایـن   GDPنـسبت عرضـه کـل انـرژی اولیـه بـه             . باشد   کشور در سطح جهان مطرح می      نخستینعنوان  

                                                           
1. Nasar 
2. BP Amocos Egypt Clean Fuels Initiative, Natural Gas Vehicles Company, Summary of Operation, 
www.Iangv.org  
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ای بـه سـمت اسـتفاده از          روسیه رویکرد جدی و گـسترده     . )1382،انرژیترازنامه   ( است 65/1کشور  
 همراه با کشف منابع عظیم گاز طبیعـی در روسـیه سـهم    1980گاز طبیعی اتخاذ کرده است و از دهه     

است و ایـن رونـد بـه طـور پیوسـته ادامـه               این انرژی را در سبد مصرفی خود روز به روز افزایش داده           
شود و این سهم نیـز        انرژی روسیه با گاز طبیعی تأمین می      از   نیمیروزه بیش از    ای که ام    داشته به گونه  

  .همچنان رو به افزایش است
ها   انواع سوختخصوصها در   یعنی آستانه جنگ جهانی دوم تحقیقات و بررسی1936از سال 

هـای   نهای جایگزین برای انـواع ماشـی       ها جهت استفاده عملی از سوخت       این طرح  واقع در   ،شدآغاز  
پس از طی چند دهه برنامه خودروهای گازسـوز در روسـیه توسـعه عمیقـی                . نظامی صورت پذیرفت  

  . هزار دستگاه رسید250یافت و تعداد خودروهای گازسوز به 
 رشد سریع این خودروها کارخانجات مختلـف بـرای تولیـد ادوات و قطعـات                دلیلهمچنین به   

 اما سرانجام بـه     ، چشمگیری در این صنعت ایجاد شد      های خودروهای گازسوز اقدام کردند و مهارت     
های مختلف کشور برنامه خودروهای گازسـوز نیـز           فروپاشی شوروی و ایجاد اختالل در بخش       دلیل

هـای خودروسـازی بخـش عمـده تولیـد وسـایل و قطعـات                  کارخانـه  1992در سـال    . متوقف گردید 
  .شود  نوع مخزن در روسیه تولید می4 در حال حاضر اماگازسوز کردن خودروها را متوقف کردند 

های اخیر دولت روسیه با وضع قوانینی سـعی در رونـق بخـشیدن بـه بـازار خودروهـای                     در سال 
. هـا را افـزایش داد    دولت مالیات غیرمستقیم بنزین و سایر سـوخت       2000از سال   . است گازسوز داشته 

 به موجب این    .ای گازسوز ارائه داد    نیز مجلس روسیه قرائت خود را از قانون خودروه         1999در سال   
های محلی باید خودروهای گازسوز خریداری کنند و     قانون که برگرفته از قوانین آمریکا بود، دولت       

دولـت نیـز قیمـت یـک مترمکعـب          . ابزارهای مالیاتی مبتنی بر منافع زیست محیطی باید نهادینه شوند         
به طور کلی دولت روسیه سیاسـت       . یب کرد گاز طبیعی را کمتر از نصف قیمت یک لیتر بنزین تصو          

در حـال   . کنـد   کاهش قیمت گاز و افزایش قیمت بنزین را برای پیشبرد اهداف خـویش اسـتفاده مـی                
 جایگـاه سـوختگیری در ایـن کـشور فعـال            216 هـزار خـودروی گازسـوز و         36000حاضر بـیش از     

  1.هستند
  

   ژاپن.11
تولید ناخـالص داخلـی   . باشد  میلیون نفر می128 حدود یافته با جمعیت  ژاپن کشوری صنعتی و توسعه    

 0922/0 معـادل  GDPرسد و نسبت عرضـه کـل انـرژی اولیـه بـه                 میلیارد دالر می   5648این کشور به    
                                                           

1 . Natural Gas Vehicles in Russia – The Blue Coridor Project.www.Iangv.org 
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 همچـون سـنگ اسـت و سـایر منـابع            تنها منبع تأمین انرژی داخلی زغال     . )1382،انرژی ترازنامه (است
اسـت ایـن    این وابستگی موجـب شـده    . شود  ر کشورها وارد می   نفت، گاز و اورانیوم مورد نیاز از دیگ       

 برای تأمین انرژی مورد نیاز خود اتخاذ کند و همچنین آلـودگی شـهرهای                را کشور استراتژی جدی  
 میلیون خودروی دیزل در کنـار سـایر         12 میلیون خودروی سواری و بیش از        60این کشور با حضور     

با توجه بـه دو نکتـه فـوق ژاپـن رویکـرد بـه سـمت و          . است صنایع آالینده مشکل را دو چندان کرده      
مصرف گـاز طبیعـی در حمـل و    . است سوی گاز طبیعی فشرده در ناوگان حمل و نقل را اتخاذ کرده          

 برای نخستین بار اسـتفاده      1937در سال   . گردد  های پیش از جنگ جهانی دوم بر می        نقل ژاپن به سال   
 1000 حـدود    1939ها آزمایش شـد و تـا سـال            و اتوبوس  از گاز طبیعی برای سوخت برخی موتورها      

ــی   ــتفاده م ــی اس ــاز طبیع ــتگاه خــودرو از گ ــد دس ــال. کردن ــانی دوم،   در س ــانی جنــگ جه ــای پای ه
 1961 همراه با نوسازی صنایع ژاپـن در    مجدداًگازسوزکردن خودروها روند نزولی به خود گرفت و         

ایی خودروهای گازسوز به منظـور تـسریع در          گردهم 1991در سال   . مسیر روبه رشدی را اتخاذ کرد     
ها تشکیل شـد و در پـی         طرح خودروهای گازسوز از طریق ارتقاء دانش و اشاعه اطالعات و فناوری           

الملـل بـرای سـاخت     وزارت صـنایع و تجـارت بـین     .  را آغـاز کـرد     یهای گذاری  آن نیز دولت سرمایه   
 پرداخـت کـرد و در   یهـای قابـل تـوجه       انـه ها یار  های عملیاتی جایگاه    تجهیزات سوختگیری و هزینه   

  .کرد ها را تأمین می کنار آن نیز سازمان محیط زیست بخشی از هزینه
 یارانـه جهـت خریـد خودروهـای گازسـوز باهمکـاری           ءونقل طرحی بـرای اعطـا      وزارت حمل 

یمـت  دولـت نیمـی از تفـاوت ق       .  میلیـون دالر اجـرا کـرد       4/10داران و با تأمین اعتبار        اتحادیه کامیون 
 درصـد مخـارج سـاخت یـک         66خرید یک خودروی گازسوز با یک خودروی بنزینی را به عالوه            

  .کند جایگاه سوختگیری را تأمین می
ه ساختن فرهنگ خودروهـای گازسـوز       نهای این کشور در جهت توسعه و نهادی         از دیگر برنامه  

.  بــود2002وتبــال اســتفاده گــسترده از خودروهــای گازســوز در برگــزاری مــسابقات جــام جهــانی ف
داد بـه     ابزارهای مالیاتی بخش اعظم ابزارهای توسـعه خودروهـای گازسـوز در ژاپـن را تـشکیل مـی                  

 سـاله پرداخـت مالیـات       3هـای مخـتص تجهیـزات خودروهـای گازسـوز از معافیـت                که زمین  طوری
 گاز طبیعـی   از2001رفت و تا سال  ها بکار می  ها نیز در توسعه طرح      مالیات سوخت . برخوردار هستند 

توسعه و گستردگی ناوگان اتوبوسرانی ژاپن مانند وسایل نقلیه سبک          . شد  فشرده مالیاتی دریافت نمی   
  .باشند های گازسوز هنوز در فاز توسعه می نبوده است و اتوبوس

 بـر   زیـرا شـود     تنوع زیاد در انواع خودروهای گازسوز به عنوان یک عامل مـؤثر محـسوب مـی               
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هـای تویوتـا، نیـسان، ایـسوز،         اکنـون شـرکت     هـم . اسـت  ا تأثیرگـذار بـوده    ای ایـن خودروهـ    هـ   قیمت
 271 هـزار خـودرو و       21میتسوبیشی و هیوندا در تولید خودروهای گازسـوز سـهم دارنـد و بـیش از                 

 1.جایگاه سوختگیری به ارائه خدمات مشغول هستند
 

  گیری نتیجه. 12
هـا بـه خـود گرفتـه        قایسه با سایر سوخت   بازار خودروهای گازسوز در جهان روندی رو به رشد در م          

 کشور جهان ناوگان حمل و نقل خود را با تکنولوژی سوخت گاز طبیعـی تجهیـز         50است و بیش از     
ها در مصرف انـرژی و کـاهش         ریزی و سیاستگذاری دولت     میزان ذخایر گاز طبیعی، برنامه    . اند  کرده

های جهانی نفـت و      ها و بحران    سیاست آلودگی، شرایط جغرافیایی در گسترش و توسعه گاز طبیعی،        
کـشورهای  . اسـت  گاز طبیعـی بـوده  یکرد کشورهای مختلف به سمت گاز از جمله علل و عوامل رو 

 توسعه و ترویج این صـنعت از ابزارهـای مـالی، فرهنگـی و              برایموفق در زمینه خودروهای گازسوز      
هـای   لیـاتی، ارائـه تـسهیالت و وام    ماهـای  ابزارهـای مـالی شـامل تخفیـف      . اند  اجتماعی استفاده کرده  

  :است سه روش دریافت مالیات اتخاذ گردیده. استبلندمدت به دارندگان خودروهای گازسوز بوده
شامل مالیات بر فـروش، مالیـات بـر امـوال، مالیـات غیرمـستقیم بـر             : مالیات به وسیله نقلیه   ) الف

  .شود خودروهای وارداتی می
 صـورت باشـد کـه غالبـاً بـه           مالیات بـر تـردد و جـاده مـی         :  نقلیه مالیات بر استفاده از وسیله    ) ب

  .شود عوارض دریافت می
هـای غیرمـستقیم و مالیـات بـر          به صورت مالیات بر فروش ساده، مالیات      : مالیات بر سوخت  ) ج
  .شود ها اخذ می آالینده

تبلیـغ در   . نـد داردر کنار ابزارهای مالیاتی دو ابزار فرهنگی و اجتماعی نیز حضوری بسیار مؤثر              
هـای   های دولتی از اتومبیل ن و مدیران دستگاه  های عمومی، استفاده مسئوال    مدارس، ادارات، آموزش  

  .است گازسوز از جمله ابزارهای فرهنگی نشر و گسترش این تفکر بوده
 تخفیف در حق پارک، گسترش محدوده حق تـردد          همچونهمراه با آن نیز امتیازات اجتماعی       

ثر ؤای گازسوز، امکان حضور در روزهای شلوغ و پرتردد از جمله ابزارهای مفید و مـ               برای خودروه 
های مختلف با تشخیص شرایط زمـان    وجود اجبار و هماهنگی و انتخاب سیاست   ،به عالوه . است بوده

در اغلـب کـشورها ناوگـان حمـل و نقـل سـبک عمـومی و                 . و مکان بر میزان اثربخشی افزوده است      
های آخـر    ها در اولویت    واقع شده است و تبدیل خودروهای سنگین و اتوبوس         خصوصی هدف اولیه  

                                                           
1. The State of NGVS in Japan, www.iangv.org 
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هـای اولیـه و تعمیـر و     ها اعم از هزینـه   اصلی این پدیده تفاوت بسیار زیاد هزینه دلیل. است قرار گرفته 
لذا کشورهای مختلـف در حـال حاضـر         . باشد  نگهداری میان اتوبوس گازسوز و مشابه دیزلی آن می        

 افـزایش عرضـه و      مترصـد داننـد و      ی استفاده از خودروهای سنگین گازسوز مناسب نمـی        زمان را برا  
  .باشند ها می ها و هزینه کاهش قیمت

تنها کشورهایی چون ایاالت متحده آمریکـا کـه خـود سـازنده خودروهـای سـنگین گازسـوز                   
 طی یک   البته این حرکت  . هستند در جهت گازسوزکردن ناوگان اتوبوس درون شهری اقدام کردند         

حضور  .های بسیاری را تحمیل کرد و حتی بسیاری از مدیران اجرای آن را متوقف ساختند                دهه هزینه 
 .بسیار کند و با احتیاط سایر کشورها در جهت تبدیل سـوخت موتورهـای سـنگین جـای تأمـل دارد                    

اسـت   ابیر بـوده  تـد  جمله ها و تهیه لوازم و ادوات نیز از       ها بر اجرای طرح   دولت مدانظارت دقیق و کار   
دهد با ورود هر صنعت جدیـد افـراد غیرمتخـصص و سـودجو بـا هـدف کـسب                      زیرا تجربه نشان می   

 مجـازی افـزایش     صـورت هـا بـه       درآمدهای نامشروع بازار را تحت کنتـرل خـود قـرار داده و هزینـه              
  .باشد ینظارت دقیق الزم و ضروری مها و حذف عوامل نامربوط   لذا به منظور کنترل قیمت،دنیاب می
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