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 بسمه تعالی

 

 :مقدمه 

درایتی که به او بخشیده بود خلیفه خود برروی          زمانی که خداوندانسان راخلق نموداورا بواسطه عقل و        

تنها کسانی توانستند برروی زمین به خوبی زندگی کنند که از این درایت نهایت استفاده               . زمین قرارداد   

امروزه رفاه ازآن کسانی است که از تدبیر خود بیشترین بهره رامی برند وتکنولوژی رامسخر                  . رابردند

افرادی که کشورهای جهان سوم راتشکیل داده اند فقط            .  تکنولوژی خودساخته اند نه خودرا مسخر     

مصرف کننده تکنولوژی غرب هستند وسهم بسیار اندکی در فن آوری دارندواز آنجا که با تکنولوژی                 

این عوامل باعث   .روز دنیا آشنایی بسیار کمی دارنددر بهره گیری از آن هم با مشکل روبه رو هستند                   

جوامع شده است وعدم بهره وری باعث شده زمان بکارگیری ماشین آالت                عدم بهره وری در این        

وتجهیزات افزایش پیداکند  بدون آنکه نظارت کافی بر بهره گیری از ماشین آالت در دوره خارج از                     

GUEST
٢ ١١٦٢
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محدوده مجازبکار گیری آنها داشته باشند ونتیجه آن مشکالتی نظیر مسائلی است که در رابطه                          

کشور مابوجود آمده حال مادر تالش هستیم تا بواسطه موقعیت ویژه ای که در باخودروهای فرسوده در 

بین کشورهای در حال توسعه داریم به جایگاه اصلی خودبرسیم این موقعیت های ویژه ازجمله عبارتند                 

 .از منابع عظیم خدادادی انرژی وموادخام ، نیروی انسانی منحصر به فرد از نظر توانائی فکری وجسمی

 

جه به تعداد انبوه خودروهای فرسوده در ایران ومیزان زیاد مصرف سوخت وآلودگی هوا لزوم                     باتو

تدوین دستوالعملهای مناسب وکارا بعنوان راه کار درجهت بهبود وضعیت حاد فعلی بیش از پیش حس                

ازجمله راه کارهای جلوگیری از آلودگی هوا ومصرف باالی سوخت ، از رده خارج کردن                . می گردد 

بطور خالصه می توان موارد ذیل      . دروهای فرسوده وجایگزین کردن با خودروهای جدید تر است         خو

 .  را بعنوان سرفصلهای اقدامات الزم درجهت نیل به اهداف فوق الذکر عنوان نمود

 

 تدوین دستورالعملی برای کنترل فرسوده گی خودروها بصورت اتوماتیک ومکانیزه توسط ارگانهای             -

گروه های سنی مختلف وتعیین شرایط ویژه برای  تصمیم گیری در مورد خودرودر هر                   مربوطه  در     

محدوده از سن خودروها،تعیین معیار فرسودگی والزام در رعایت مفاد دستورالعمل کنترل فرسودگی                

 .خودرو

تنظیم .  کنترل تغییر مصرف سوخت باافزایش عمر خودرو وارائه راه کار برای کاهش مصرف سوخت              -

 .ر بطور مرتب وتبدیل سیستم کاربراتوری به انژکتوراز آن جمله اندموتو

 . تعیین شرایط دقیق اسقاط کردن خودروها وبطور کلی ویژگیهای یک خودروی فرسوده-

.  تعیین شرایطی که باعث به تاخیر افتادن زمان فرسودگی خودرو می گردد وآموزش به افراد جامعه                   -

به گونه ای است که جایگزینی خودرو هزینه های ارزی فراوان به                باتوجه به اینکه شرایط کشور ما         
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همراه دارد باید نهایت تالش در جهت حفظ ونگهداری از خودروبرای جلوگیری ازخرابی وفرسودگی              

برای این منظور تهیه دستورالعملی که بتواند صاحبان خودرو را راهنمائی نماید               . زودرس به عمل آید   

در این راهنما زمانهای تعویض قطعات ، زمانهای بازدید فنی واز این قبیل باید                 . بسیار مفید خواهد بود   

 .مشخص شود

 

 آسان سازی تعویض قطعاتی که باعث می شود در اثرکارکرد، خودرو به خودروی فرسوده تبدیل                    -

 .این امر شامل کاهش هزینه های تعویض وخدمات باکیفیت مطلوب می باشد. شود

باید ضمن تدارک چنین امکاناتی به      . قل عمومی آسان ،راحت وقابل اطمینان         ایجاد وسائط حمل ون    -

. افراد آموزش داده شود که در کارهای روزمره خود از وسائط حمل ونقل عمومی استفاده نمایند                       

حداکثراستفاده از وسائط حمل ونقل عمومی باعث عدم بکارگیری زیاد خودروهای شخصی شده که                

 .اهش فرسودگی خودروهای کشورداردتاثیر مستقیمی برروی ک

  بررسی رابطه درآمد افراد وهزینه از رده خارج کردن خودرو یا قطعات خودرو-

.  مقایسه ارزش افزوده حاصل از یک ماه کار وفعالیت فرد وارزش افزوده برای تولید یک خودرو                     -

لیل باال بودن بهره وری بامقایسه درآمد افراد در کشورهای غربی وقیمت خودرو مشاهده می شود که بد       

کارافراد سازمانها ازدرآمد وسود مناسبی برخوردارند واین باعث درآمد باالی افراد بوده وارزش افزوده             

حاصل از کار وتالش آنها متناسب باارزش افزوده حاصل ازتولید خودرو بوده وبراحتی قادرند در دوره                

 .ن خودروی خود راتعویض نمایندهای بسیار کوتاهتر ازدوره های مصرف خودرو در ایرا

 . دسترسی آسان به مراکز معاینه فنی وکاهش زمان انتظار برای معاینه فنی-

 پائین آوردن نرخ بهره بانکی برای دریافت وام تعویض خودرو در مقایسه با هزینه های ناشی از                          -

منافع ملی در   . باید توجه شود این تعویض هم دارای منافع ملی است وهم شخصی             . فرسودگی خودرو 
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ارتباط با محیط زیست ،صرفه جوئی درمصرف سوخت و اشتغال ، منافع شخصی در ارتباط با هزینه                      

اعطای یارانه برای تعویض خودروهای فرسوده      * اضافی تعمیرات ،مصرف باالی سوخت وازاین قبیل           

سترده خودروهای فرسوده   فایده برای این کار در مقابل اثرات بسیار گ         / با در نظر گرفتن وتحلیل هزینه     

 .برروی سیستم اقتصادی واجتماعی کشور

 .     تعیین وانتشار نتایج حاصل از آثار جایگزینی خودروهای فرسوده در ایمنی وسالمتی افراد جامعه -

  

 تعیین توان تعداد تولید خودرو توسط شرکتهای خودروساز ولزوم ارتقاء توان تولید باتوجه به میزان                   -

 .جدید وتقاضا برای جایگزینی خودروهای فرسودهتقاضاهای 

 ازآنجا که تولیدات فعلی کارخانجات خودرو سازی پاسخگوی نیازهای متقاضیان جدید خودرو نمی              -

 این میزان تولید قادر نخواهد بود تقاضای افراد متقاضی جایگزینی خودرو رابرآورده                   "باشد مطمئنا 

ین افزایش بهره وری کارخانجات برای بهره برداری صحیح          سازدلذا افزایش ظرفیتهای تولیدی و همچن     

 .وبهینه از ظرفیت موجود وظرفیتهایی که در آینده افزوده خواهد شدضروری است

 لزوم کاهش هزینه تولید قطعاتی که مستقیما در اثر فرسودگی بر میزان انتشار آالینده ها تأثیر می                        -

 .گذارد

ن تولید وتولید در تیراژباال تأثیر مهمی برکاهش قیمتهای           افزایش بهره وری وهمچنین افزایش توا      

قطعات دارد کاهش قیمتهای قطعات وخودرو انگیزه جایگزینی وتعویض راباال خواهد برد ضمنا                 

وجود قوانین الزام آور برای جایگزینی قطعات و خودروهای فرسوده تقاضا رابه میزان قابل توجهی               

موجب اطمینان خودروسازان درافزایش فروش خواهد شدوبه       افزایش خواهد دادافزایش در تقاضا      

افزایش عرضه خواهد انجامیدکه تیراژدر سطح باال را بدنبال داردمیزان تولید زیاد موجب کاهش                 

 .هزینه های تولیدی واستفاده ازتمام ظرفیت کارخانجات می گردد
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اشته باشد انتقال خودروهای     در شرایطی که جامعه آمادگی الزم برای ازرده خارج کردن خودرو ند              -

فرسوده به مناطقی از کشور که آالیندگی خودروها تأثیر چندانی برآلودگی هوا ندارد، بطور موقت می                

 .تواند مورد توجه قرارگیرد

   آنچه دربخشهای مختلف این گزارش آمده است خالصه ای از فعالیتهای انجام گرفته است که طی                   

 .دگزارشهای بعدی تکمیل خواهد ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چگونگی روند انجام مطالعات) 1
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 :متدولوژی انجام کار) 1-١

 .تعیین فرد مسئول برای هر قسمت توسط مدیر پروژه با توجه به سوابق وتخصص فرد مسئول ) الف    

 

برقرار کردن جلسه جهت توجیه فرد مسئول برای استفاده از اطالعات موجود در منابع                         )       ب

 .  های مختلفSEARCH ها و KEY WORDالعاتی منجمله اینترنت ودادن اط

 

 و سایر منابع داخلی و خارجی ومراجعه به سازمانهای            INTERNETاستخراج اطالعات از    )        ج

 .مورد نیاز

 

چاپ عناوین مقاالت ، کتاب ، مجالت ، مدارک وهر آنچه که به نحوی با بخش مربوطه                        )         د

 . ود توسط فرد مسئول قسمتمرتبط می ش

 

 و تأئید مسئول مربوطه      INTERNETبررسی عناوین ومتون در صورت در دسترس بودن            )        ح

 .وپس ازبازرسی متون توسط مسئول بخش ومدیر پروژه اقدام به چاپ کردن می شود

 

 مطالعه مدارک بدست آمده و طبقه بندی آنها جهت استفاده بعدی)        و
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 . تجزیه وتحلیل مدارک بدست آمده توسط مسئوالن هربخش جهت استفاده در هرقسمت)       ز

 

 .دادن گزارش ماهانه از نتایج بدست آمده وخالصه ای از مطالعه انجام شده)       هـ

 

برقراری جلسات روسای بخشها جهت تجزیه وتحلیل نهائی و نتیجه گیری از مطالعات انجام                  )       ط
 .آنهاشده وارتباط بین 

 

 :تیم مطالعاتی پروژه) 1-2 
در انجام بررسی ها و مطالعات طرح مطالعاتی تعویض خودروی فرسوده متخصصین و                            

کارشناسان زیر همکاری داشته و حسب مورد از دانش و اطالعات نامبردگان در زمینه پروژه                       
 .استفاده گردیده است

 مفوق لیسانس مهندسی صنایع و سیست   کامران دارائی

 دکترای سوخت و انرژی  ابوالحسن غفارنژاد

 دکترای صنایع   شهنام طاهری

 دکترای مکانیک   رامین رزمی

 دکترای اقتصاد   علی مانی

 فوق لیسانس مهندسی مکانیک   فواد نجفی

 فوق لیسانس انرژی   مطلب میری

 فوق لیسانس شیمی   امید پورعلی

 کارشناس کامپیوتر   مصطفی صادقپور

 کارشناس کامپیوتر   گدلیلیال بی

 فوق لیسانس مهندسی شیمی   جالل مظلوم

 کارشناس صنایع   أرام رحیمی

 حقوقدان   سید رضا عماد
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،  افراد و گروه های مختلف در امر تهیه و گردأوری اطالعات و أمارو امور مالی و اداری                      "ضمنا

همکاری ، سایر خدمات جنبی  ماشین نویسی و    ، مراجعه به ارگان های ذیربط و پیگیری موضوعات       

 داشته اند

 

 

 

 

 

 

 

توسعه یافته ودر حال    (بررسی تجربه کشورهای منتخب      )1

که طرح تعویض خودروهای فرسوده را مورد         ) توسعه

 .بررسی ویا اجرا قرار داده اند
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آمريکا ، کانادا ، يونان ،          : مروری بر تجربه کشورهای        ) ١-٢

 .لند ، نروژ، ايتاليادانمارک، فرانسه ، اير
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 :آمریکا) 2-1-1  

برنامه های  خرید وسائط نقلیه با        1990 از اصالحیه قانون هوای پاک آمریکادر سال          108      دربخش  

می ) پاالیشگاهها،نیروگاههاوغیره(روش بیع متقابل درلیستی از اقدامات کنترل حمل ونقل که شرکتها              

 .تهای آلودگی اوزون ومونواکسید کربن در نظر بگیرندآورده شده استبایست ازجهت محدودی

به شرکتهای مالی تأمین کننده اعتبارات برنامه کاهش آلودگی اکسیدهای نیتروژن وهیدروکربن ها                   

دراثر برنامه های اسقاط کردن خودروها اعالم گردیده که کسانی می توانندازاین اعتبارات در جهت                  

 زیست محیطی ناشی ازاقدامات آالیندگی خوداستفاده کنند ویا آنکه دربازار خرید            تامین شرایط قانونی  

های ERCمیزان  . وفروش آالیندگی به صورت میزانی از کاهش آلودگی آنرا خرید وفروش کنند                

بعد ازآن  .  سال اعتبار دارد    3تا2بدست آمده از طریق برنامه اسقاط کردن خودروهای فرسوده برای               

توسط عامالن آلوده کننده می بایست انجام گیردتا میزان کاهش آلودگی مورد انتظار             اقدامات دیگری   

CAAبدست آید . 
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برنامه ) هنوزبه عنوان بزرگترین  ( برای اولین بار     Uncalدرکالیفرنیا شرکت نفت کالیفرنیا   1990درسال  

 The South Coast)،برنامه باز یابی اتومبیل ساحل جنوبی(SCRAP)های اسقاط کردن راتحت عنوان 

Recycled Auto Program)  به اجرا در آورد. 

بعبارت دیگر  (1971دستگاه خودرو بامدل سالهای قبل از       7000دراین برنامه ابتدا،هدف اسقاط کردن        

.  بودکه در حال کارکردن بودند      1971از اتومبیلهای قبل از   % 2این مقدار   . بود) سال  19باسن بیش از     

درحالیکه برنامه به کارخود ادامه می داد         . دالرپیشنهاد شد 700رایط  برای اسقاط هرخودروی واجدش    

ومسئوالن منطقه در سازمان مدیریت کیفیت هوای       ) دالالن(کمپانی فورد وبعضی از فروشندگان محلی       

 دراین برنامه منجر به اسقاط        "ساحل جنوبی کمکهای اضافی را به این برنامه سرازیرکردندکه نهایتا             

 . نقلیه گردید وسیله8376کردن 

همچنین مدیریت منابع هوای کالیفرنیا کمکهائی را از جهت انجام آزمایشهای تعیین آالیندگی برروی                

 وتجزیه وتحلیل اطالعات مربوط به این برنامه کردند         SCRAPتعدادی از خودروهای اسقاطی دربرنامه      

 .تا محاسبات مربوط به کاهش خالص آلودگی انجام گردد

برنامه آزمایشی در شیکاگو و دلوار چند صد خودروی فرسوده از رده خارج                  2ی  ، ط 1992در سال   

 چندین برنامه اسقاط کردن دیگر در کالیفرنیا ودر مناطق دیگر مثل ساندیگو و                    1993ازسال  . شدند

برنامه های مشابه دیگری در مناطق فونیکس وشیکاگو در حال اجرا               . لوس آنجلس بکار گرفته شد     

 ها معموال توسط منابع خصوصی تأمین اعتبار شده ولی در چندین مورد سازمانهای                   این برنامه . است

 دالر به ازای هر     600 تا   500در بیشتر موارد کمکهای داده شده در حدود         . محلی تأمین اعتبار کرده اند    

 . خودرو واجد شرایط بوده است 

کمترین مقداردر برنامه   (ال بوده    س 20 تا   15معموال حداقل سن مورد نیاز برای اسقاط کردن خودرو ،            

 ). سال بوده است12دلوار 
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/ بازرسی  =((I/M)وسائط نقلیه حائز شرایط غالبا ازبین آنهائی که اخیرا از آزمایش معاینه فنی                       

هیچکدام از برنامه های اجراشده صاحبان خودروهای اسقاطی          .رد شده بودندانتخاب شدند   ) نگهداری

 . جدید در ازاء گرفتن کمک یا جایزه مالی نکردرا مجبور به خرید یک خودروی

ERC سازمان حفاظت محیط زیست دستورالعمل هایی رابرای محاسبه واستفاده از مقادیر            1993در سال 

 .های بدست آمده از برنامه های اسقاط کردن را تهیه کرد

 

 

تهایی که داوطلبانه به از     ، هیئت مدیره سازمان منابع هوای کالیفرنیا قوانینی را برای شرک           1998در اکتبر   

 .رده خارج کردن وسائط نقلیه سبک اقدام کنند پیشنهاد کرد
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 : کانادا ) 2-1-2

 خودرو  1100 باهد ف حذف      (BC)، یک برنامه آزمایشی در منطقه بریتیش کلمبیا           1996     در سال   

ن برنامه مشترکا توسط اتحادیه نمایشگاه       ای. قدیمی درمناطق ویکتوریا و مین لندپائین به اجرا درآورد          

 . محصوالت نفتی کانادا، ودیگرسازمانهای منطقه ای تأمین اعتبار گردید و انستیتوی BCداران خودرو

 ویاقبل از آن بوده و می بایست اخیرا از امتحان               1983وسائط نقلیه حائز شرایط می بایست مدلهای           

ایل می بایست تا محل اوراق کردن خودروها رانده می شدند           این وس .  رد شده باشند    (I/M)معاینه فنی   

جایزه یا کمک مالی بسته به انتخاب خودروی جایگزین           . تا از اینکه هنوز کار می کنند مطمئن شوند          

 550درحدود   (دالر کانادا  750صاحبان وسائط نقلیه حائز شرایط می توانستند                 . فرق می کرد    

ل مدل جدید بعنوا ن جایزه دریافت کنند ودرصورت خرید              در ازای خرید یک اتومبی     ) دالرآمریکا

 500 سال بیشتر نبوده باشد به میزان          8اتومبیل جایگزین از بازار اتومبیلهای دست دوم که سن آنها از               

در غیر از صورتهای قبلی صاحبان خودرو ها  می توانستند از مبلغی معادل   . دالر کانادا جایزه می گرفتند    

. برای استفاده ازخطوط حمل ونقل عمومی در شبکه بصورت رایگان استفاده کنند                دالرکانادا   1000

 .انتخاب اخیر را اکثرمردم ترجیح می دادند
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 :یونان)  ٣-١-٢

.  اعالم کرد  1993 تا مارس    1991این کشور،اولین کشوری بود که برنامه اسقاط کردن رااز ژانویه                 

تسریع در معرفی خودروهای مجهز به کاتالیست ها وبهبود کیفیت            اولین برنامه در شهر آتن وبا هدف         

 درصدی در تعرفه گمرک برای اتومبیلهای نو بعنوان جایزه برای              60 تا   40هوا در منطقه بود کاهش       

خریداران اتومبیلهای جدید در نظر گرفته شد، بشرط آنکه یک خودرو قدیمی تر از ده سال رااز رده                     

ی نظیر کاهش مالیات شماره گذاری وعوارض سالیانه را در خارج از برنامه                 دیگر مزایای . خارج کنند 

اسقاط کردن وبرای هر کسی که خودروی جدید مجهز به سیستمهای کاتالیستی راخریداری می کرد                  

 1993هردو برنامه در سال      . بعدها برنامه اسقاط کردن به سراسر یونان تعمیم داده شد            . در نظرگرفتند 

 .خاتمه یافت 
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 :مجارستان) ۴-١-٢

 در شهر بوداپست پایتخت مجارستان برنامه ای باهدف حذف تعداد زیادی               1993در سپتامبر سال         

مدلهای تاربانت ، وارتر     (خودروهای قدیمی دوزمانه ووانتهایی که هنوز کار می کردند اعالم گردید             

 ) . بورگ و بارکاس 

 نوع مدل جدید مناسب     5انه که اتومبیل خود را اسقاط وبا یکی از           صاحبان خودروهای با موتور دوزم    

 دالر  500محیط زیست که توسط دولت اعالم شده بود تعویض می کردند می توانستند مبلغی درحدود                

در صورت عدم جایگزینی خودروی قدیمی خود بعنوان انتخاب         . آمریکا را بعنوان جایزه در یافت کنند      

تند برای یکسال بطور مجانی خود وخانواده شان از سیستم حمل ونقل عمومی               جایگزین آنها می توانس   

شبکه ای در بوداپست استفاده کنند این برنامه که هنوز در حال اجرا است بعدها به سراسر مجارستان                      

در این حالت مزایای مالی به صاحبان خودرو از طریق مالکین بنگاه ویا مسئولین برنامه                . تعمیم داده شد  

اط کردن پرداخت می شد به شرط آنکه صاحبان نمایشگاه ویا مسئولین برنامه اسقاط کردن حداقل                 اسق

همچنین مزایای مالی   .  خودرو با موتور دو زمانه رادر سال خریداری واز رده خارج می کردند                  200

تمیزتر با نوع   ) یا موتورشان (برای اسقاط کردن را در صورت جایگزینی اتوبوسها و کامیونهای قدیمی             

 .در نظر گرفتند
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 :دانمارک)  ۵-١-٢

برای )  دالر آمریکا    1000معادل  ( کرون دانمارک    500 جایزه ای به مبلغ      1944در این کشور در سال      

 سال را از رده خارج کندوبدون شرط جایگزینی با اتومبیلی            10هر کسی که خودرویی با سن بیشتر از          

میزان مزایای مالی پیشنهادی با       .  ادامه پیدا کرد    1995ایان سال    برنامه تا پ   . دیگر در نظر گرفته شد      

اکثریت قابل توجهی از وسائط نقلیه در شش ماه اول اسقاط            . گذشت هر شش ماه کاهش پیدا می کرد       

در .   درصد همه ناوگان بودند از رده خارج شدند        6 خودرو که کمی بیش از       100000در حدود   . شدند

 درصد  19خودروها ،خودروی جدیدی را جایگزین کرده ودر حدود             درصد از صاحبان      11حدود  

تعداد کمی هم خودروی جایگزین      . سال داشت را خریداری کردند      10خودرو دیگری که بیش از        

 1 درصد و    6/0از ناوگان خودرو دانمارک بترتیب در حدود          NOxو HCبرآورد کاهش   . نخریدند

 . درصد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فرانسه)  ۶-١-٢

 .به اجرا در آمد1994در فرانسه اولین برنامه اسقاط کردن خودروهای فرسوده در فوریه    
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سال 10به افرادی که اتومبیل خود را که بیش از            )  دالر آمریکا  950معادل  ( فرانکی   5000یک جایزه   

درصد از هزینه   6این مقدار در حدود      . داشتند وبا مدلهای جدیدتر جایگزین می کردند اعطا می شد            

تخفیفات بعدی توسط تولید کننده های اتومبیل و         .  بود   1994توسط  یک خودروی جدید در سال          م

 . صاحبان نمایشگاه اعطا می شد

 تا  1995 فرانک از اکتبر      7000برنامه دوم با جایزه ای در حدود          .  پایان گرفت     1995طرح در ژوئن     

یدا کرده و جایزه برای جایگزینی         سال کاهش پ    8حداقل سن به     .  انجام گرفت   1996پایان سپتامبر    

طی هردو برنامه به میزان        .  فرانک کاهش پیدا کرد       5000خودروهای با ابعاد نسبتا کوچک به            

 . وسیله نقلیه از رده خارج شدند 1،560،000

تعداد خالص خودروهایی   .  درصد رسید  8 میزان اسقاط کردن به ماکزیمم خود یعنی           1996   در سال   

 . دستگاه رسید700،000ا این برنامه و بطور اتوماتیک از رده خارج شدند به حدود که بدون ارتباط ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اسپانیا)  ٨-١-٢

 برنامه مشابهی را اعالم کرده و معافیت مالیاتی از            1994تقریبا همزمان با فرانسه ، اسپانیا در آوریل              

ان جایزه برای افرادی که اتومبیل با سن بیشتر         را بعنو )  دالر 750 تا   630(  پزوتا   100،000 پزوتا تا    85000
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برنامه شش ماهه   .  سال را اسقاط کرده ویک مدل جدید تررا جایگزین آن کنند در نظر گرفتند                 10از  

 سال  7 ادامه پیدا کرد که حداقل سن برای اسقاط کردن به             1995در اکتبر تجدید شده وتا پایان ژوئن         

 وسیله نقلیه اسقاط شده و طی این          146،000 و   211،000تیب   بتر 1995 و   1994در  . کاهش پیدا کرد  

 . درصد ناوگان را تشکیل می دادند4/7 و 5/11برنامه ها تعویض شدند که بترتیب 

دستگاه 199،000 تعداد   1994تعداد وسائط نقلیه ای که بهر صورت ازرده خارج می شوند در سال                    

 .شد1995 دستگاه در سال 23000وبایک نتیجه منفی برابربا 

 ، کاهش قابل توجهی در مالیات  نمره گذاری وسائط نقلیه نکته ای بود که مجزا از برنامه                   1996درسال  

 بصورت برنامه ای    1997برنامه اسقاط کردن از اول سال       . اسقاط کردن به خودروهای جدید مزیتی داد      

 .دائمی در آمد

 

 

   

 

 

 

 

 

 :ایرلند)  ٩-١-٢

وبامدل )  سال 10با حداقل   ( کسانی که خودرویشان را اسقاط کرده           1995    در ایرلند از ژوئن سال     

 دالر  1600معادل( پوند مالیات شماره گذاری      1000جدیدی ازخودروجایگزین میکردند میتوانستند       

 ادامه پیدا کند تا پایان سال       1996این برنامه که در ابتدا تصور می شد تا دسامبر            . دریافت کنند ) آمریکا

 .دا کرد ادامه پی1997



 20 

 دستگاه وسیله نقلیه از ناوگانی که          35000 و    19400 ،    5140 بترتیب    1997 و 1996 و 1995در سال    

.  داشت اسقاط گردید    1997 خودرو در سال      1،134،000 و   1995 خودرو در سال      990،000حدودا    

 . سال بودند12 تا 10اکثریت خودروهای اسقاطی تحت این برنامه دارای سن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نروژ) ١٠-١-٢

 .  اعالم گردید1996   در نروژ یک مزیت مالی از جهت اسقاط کردن در سال 

برای اسقاط کردن   )  دالر آمریکا  800( کرون نروژ    5000سال مبلغ   10برای یک اتومبیل باسن بیشتر از        

در مورد جایگزینی خودروی اسقاطی با خودروی دیگر هیچ اجباری               . خودروشان پرداخت گردید   

 .بخش قابل توجهی از خودروهای اسقاطی با وسائط نقلیه دست دوم جایگزین گردید.  ود نداشتوج
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اضافی نسبت به میزان  اسقاط کردن       )  درصد ناوگان  7( وسیله نقلیه    150000مزیت مالی باعث گردید تا      

 .طبیعی که ساالنه اتفاق می افتاد از رده خارج گردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ایتالیا)  ١١-١-٢

   ایتالیا آخرین کشور اروپائی بود که مزایای مالی برای تسریع در اسقاط کردن وسائط نقلیه را اعالم                     

 900حدودا  (  میلیون لیر    2 میلیون لیر تا     5/1 دولت ایتالیا جوایزی را به میزان         1997از ژانویه سال    . کرد

خودروی ) میزان جابجایی موتور  ( ابعاد  برای هر وسیله نقلیه اسقاطی و متناسب با         )  دالر آمریکا  1200تا  

 .جایگزین خریداری شده اختصاص داد
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اختصاص مزیت مالی مشروط به خرید یک خودروی جدید و مشروط به کاهش قیمت خودرو به                       

 .میزان جایزه تعیین شده از طریق تولید کنندگان  وصاحبان نمایشگاه بود

 5/1 ماه دیگر وبا جایزه          4گاه بعد از پایان به مدت         آن.  پایان یافت  1997این برنامه در سپتامبر سال        

 .ادامه پیدا کرد) همه ابعاد(میلیون لیره ای برای خودرو های  با ابعاد مختلف 

از )  درصد ناوگان  4در حدود   ( خودروی قدیمی    1،148،000 در حدود    1997طی این برنامه و در سال       

 . رده خارج شدند

 میلیون لیر   25/1در آن زمان مزیت مالی به میزان              . ه دولتی اعالم گردید      برنام 1998از فوریه تا سپتامبر     

)  دیزل یا بنزین  ( میلیون لیر بشرط آنکه مدل خودروی جایگزین  دارای مصرف سوخت متوسط               5/1یا  

 . لیتر باشد7 کیلومتریا حتی کمتر از 100 لیتر در 9 تا 7

 ،متان و یا برق کار می       LPGیگزین که با سوخت     ، جوایزی هم به خودروهای جدید جا      1997از اکتبر   

 .کردند اختصاص پیدا کرد

 میلیون لیر بوده و برنامه دارای تاریخ اتمام           5/3در مورد وسائط نقلیه برقی ، مزیت مالی اسقاط کردن             

 توسط دولت ایتالیا    1998برنامه ای یکساله نیز برای اسقاط کردن موتور سیکلتها  در سال                . نمی باشد 

 .  الم گردیداع

 زیست محیطی برنامه های اسقاط کردن در کشورهای           – سیاسی   – اقتصادی   – اثرات اجتماعی    2-2 

 :مختلف 

 اروپا برنامه های  اسقاط  کردن  خودروهای  فرسوده  را           خارج از  کشورهای  متعددی  در اروپا و       

سقاط  کردن  خودروهای  قدیمی  توسط        مالی  برای  ا     امتیازات.  به  اجرا درآورده اند      1990  دهه خاللدر

 تا  1994(و اسپانیا   ) 1994-1995( دانمارک    ، ) تا زمان  حال    1993( ، مجارستان      )1991-1993(ان   نیو
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درنظر ) 98 و   97(و ایتالیا   ) 1996(نروژ  ) 1995- 1997 (  لند ایر  ،)1994 - 1996(، فرانسه    )زمان  حاضر 

  . استگرفته شده

 .هم  این  برنامه ها را اجرا کرده اند) بریتیش  کلمبیا (اف  در آمریکا و کاناد مختل های ایالت

  .ند  زیر عنوان  گردیده  ا تهای معموالً به  صور  ها اهداف  اصلی  این  برنامه

 خرید خودروی     قدرت ایجاد انگیزه  برای  صنایع  خودروی  ملی  و اقتصاد ملی  با تقویت                    - 1

 .جدید

 . خودروهای  جدیدتر و ایمن تر معرفییمنی  حمل  و نقل  با  بهبود ا- 2

 . آالینده های  خودروها ن مصرف سوخت و کاهش  داد- 3

تقویت صنعت   .  وجود داشته  است       نیز  طرحها بررسی  اهداف  زیست  محیطی         این     در همه  

د خودروی  ملی      نیز فقط  در کشورهایی  که  صنعت  تولی            خودروی ملی بعنوان یک هدف اقتصادی        

  . ذکر شده  است  اندبزرگی  داشته

هدف اول از گزارش فعلی ارزیابی این طرحها از جهت ابزار سیاستگذاری وروشهای دستیابی                 

 . به عملکرد بهتر زیست محیطی ومصرف سوخت  ناوگان خودرو می باشد

ه خیلی کم بوده    چون اطالعات در زمینه اثرات طرح بر ایمنی وجود نداشته و اگر وجود داشت                 

 .  است اثرات طرحها برایمنی  بصورت محدودی مورد بررسی قرار گرفته است

جالب است بدانیم که در سالهای اخیر میزان مرگ ومیر درجاده ها درکشورهای غربی باوجود                 

 .  افزایش پیمایش در سال بر حسب کیلومتر کاهش یافته است 
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ها بر اثر پیشرفتهای ناشی از طراحی وسائط نقلیه بوده تعیین اینکه چه میزان از کاهش مرگ و میر      

 .   وچه میزان براثر دیگر سیاستهای اتخاذ شده توسط دولتها برای ایمن کردن جاده ها بسیار مشکل است               

یرات  یارائه  هر گونه  برآورد در مورد سهم  برنامه های  اسقاط  کردن  خودروهای  فرسوده  در تغ                بنابر این   

 .است میزان  حوادث  و مرگ  و میر جاده ها مشکل   مربوط  به

 اثرات  عمده     و  خودرو و متغیرهای  اقتصادی  موثر بر آن         بازاروضعیت    درک   در این  گزارش    

 .دن مورد   ارزیابی  قرار میگیرخواهند داشت این  برنامه ها   کهاقتصادی

  اختصاص  دارد اولین  بخش  از این  گزارش  به  این  تجزیه  و تحلیل  

این  ارزیابی  ابتدائاً به     . می پردازد   ط کردن  برنامه های  اسقا  زیست محیطی  به  ارزیابی      مهم دومین  بخش    

 سعی  دارد تا روشن  کند که  چگونه  این  کاهش  بایستی               پرداخته و   ابعاد کاهش  آلودگی  بدست  آمده        

 در گازهای      موجود    شیمیایی مواداد آن  تأثیر می گذارد در بین        محاسبه  شده  و چه  متغیرهای  اصلی  بر ابع       

 جهانی  مورد توجه       و که  فعالً در سطوح  ملی     است  این  گزارش  بر روی    آالینده  هایی          تمرکز  اگزوز،  

 . هستند

  ،Soxر  ، اکسیدهای  سولفو(Nox) از اکسیدهای  نیتروژن    می توان در مورد آالینده های  ملی  و محلی  

موارد  را نام  برد در مورد          HC وهیدروکربن هاCO  و منواکسید کربن  PMذرات  معلق  

 عمدتاً به  دی  اکسید کربن         و GHG آالینده های  موسوم  به  گازهای   گلخانه ای          ین گزارش به  جهانی  ا 

CO2  و ارزیابی  دقیقتر می بایست  شامل  متان           ه محدود بود CH4    و اکسید نیترو  N2O  هم  بگردد .  

  .برای توجیه بکار گیری یک سیاست خاص تنها ارائه نتایج مربوط به کاهش آلودگی کافی نیست 
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 زیست  محیطی    هایاقتصادی  بودن  کاهش های  بدست  آمده  از عوامل  اساسی  و مهم  در ارزیابی  سیاست              

تن هزینه   بر تا متغیرهای  اصلی  که       بر آنست عی    این  تجزیه  و تحلیل  س       در بنابراین . بکار گرفته  شده  است   

ده  برنامه های  اسقاط  کردن      یاف نسبت  هزینه  به        با دانستن  و هدر را مشخص  ک     ثرگذاشتهکاهش  آلودگی ا 

 .دند ارزشمند باشنمشخص  گردد که  این  برنامه ها کی  و چرا می توان

نه به فایده ، شفاف کردن هرچه بیشتر چهارچوب         وارزیابی هزی  مانند هر روش  ارزیابی  اقتصادی       

 .        می آید "ارزیابی برای تجزیه وتحلیل مهم است ، بخصوص برای بررسی مواردی که متعاقبا

  استاندارد هزینه  و فایده  در هر برنامه  اسقاط  کردن  بایستی  در مقایسه  با یک  مقدار                   ارزیابی  اوالً

 . گرددانجام

   ویاادامه وضعیت موجود         برای  مقایسه  همانا حالت  دخالت  نکردن                  گزینه  ساده ترین 
درحال  بازرسی  و نگهداری       معاینه فنی یا    مثل  بهبود برنامه های    زیست محیطی دیگر   سیاستهای.می باشد

 گذاری  بر سوخت  در جهت  داخلی  کردن  هزینه های               های مالیات  یا تغییر سیاست      و (I/M) اجرا
 .شوند  نیز بایستی  در نظر گرفته   خارجی

می  در مقایسه  با دیگر سیاستها  موردنظر به  اهداف   دستیابی، سهم  برنامه های  اسقاط  کردن  در      ثانیاً

و سیاستهای  مختلف    بر        ه  قوانین  بخش  حمل  و نقل  پیچیده  بود       چرا که    ،روشن  و شفاف  گردد   بایست  

 . رندتأثیرات متقابل دایکدیگر

 و   ) I&M (معاینه فنی  ، برنامه های   استانداردهای  محیطی  زیستیاز " غالبا ، برای  مثال

 . زمان  برای  کاهش  آلودگیهای  ناشی  از حمل  و نقل  استفاده  می شود بطور هممالیات های  سوخت  

فقط  در مورد سهم  اضافی        وردن  خودرو بایستی  در یک  بستر قانونی         ک برنامه های  اسقاط     ارزیابی

 . آلودگی    دارند انجام  گرددکاهشکه  آنها در 
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، مقادیر هزینه ها وفواید برنامه های مورد نظردر            محدوده های  زمانی  و مکانی         باتوجه به   نهایتاً

تجزیه وتحلیل برنامه ها در محدوده های زمانی میان مدت ودراز مدت می تواند                   . ابتدا تعیین گردند  

 . صورت ایده ال انجام بگیرد ب

مستهلک  تا قبل  از       می شود خودرویی  که  اکنون  خریداری       و بادوام      است یئ خودرو کاال  چون

 بر روی  دیگر تصمیمات        می تواند   خرید خودرو  ، برای  چندین  سال  مورد استفاده  قرار می گیرد         شدن

بر آنکه ارزیابی های مربوط به نتایج برنامه ها            این مطلب تأکیدی است       .گذاردبخرید  در آینده  تأثیر      

بایستی درخالل چندسال انجام گرفته وسعی گرددتا رفتار ومتغیرهای مختلف در خالل مدت زمان                     

 .مورد نظر تشریح گردد 

ارانه  گممکن  است  خیلی  ساده  ان     )  ساکن( استاتیک     بصورت کوتاه  مدت  و یا   برنامه ها در  ارزیابی 

 .باشد

 برنامه  اسقاط  کردن  خودروها     ناشی ازاجرای های  جدید   خودرو ها افزایش  خرید    ارزیابیین    در ا 

 .دگرفته نمی شو خرید بعد از بکارگیری  برنامه  در درازمدت  در نظر یثبت  میگردد ولی  کاهش  تقاضا 

  تجزیه وتحلیل در   و فایده ها در محل  مشخص  تعریف  می شوند،             ها  هزینه   ارزیابی  از آنجائیکه 

 ودرمحدوده مکانی    د که  هزینه ها و فایده ها مطلقاً متناسب  با هدف  مشخص  برنامه                شبایستی  مطمئن     

مثل  در بعضی  مناطق  مشخص        زیست محیطی اگر هدف  آنستکه  صدمات       .  ارزیابی  گردیده اند  مربوطه

 شود که  در مناطق  پرجمعیت  اثرات           شهرهای  بزرگ  کاهش  یابند این  حقیقت  بایستی  در نظر گرفته             

 این  مطلب  نسبت  قابل          مشخص کردن  .  داشت یمبزرگتری  در مقایسه  با مقادیر متوسط  ملی  خواه            

  . در مقایسه  با طرحهای  ملی  در پی  خواهد داشت را هزینه  به  فایده  ی ازقبولتر
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 ممکن  است  بر روی  بازارهای  بین  المللی            برنامه های  گسترده  اسقاط  کردن  در سطح  ملی        اجرای

 تغییرات  اقتصادی  و محیط  زیستی  در دیگر کشورها را             ه و خودروهای  جدید و دست  دوم  اثر گذارد       

 .باعث  گردد

اثرات  بین   ولی   معموالً در سطح  ملی  انجام  می گیرد،         ه فاید   به  اگر چه  تجزیه  و تحلیل های  هزینه     

 . بصورت  خیلی  کوتاه  در نظر گرفته  شود  زبایدنیالمللی  

بررسی اثرات برنامه بر وضعیت زیست محیطی           سومین  و آخرین  بخش  ازاین  گزارش  به              -3

 . سوسیالیستی سابق واینکه چگونه می توان آنرا اجرا کرد، دارد-کشورهای اروپائی

بدست  انجام  گرفته  در کشورهای  غربی           این  اطالعات  از مطالعه  موردی  و از تجزیه  و تحلیل             

ه گیری های  کلی   بتوان نتیج ده  تا   ش خودروی  روسیه  تلفیق        ن ناوگا مورد در موجود و با اطالعات       آمده

 .ددا انجام  رابرای  کشورهای  اروپائی  شرقی  و مرکزی  

 

 

-قتصادیودرو و نتایج ا اثرات  برنامه های  اسقاط  کردن  بر بازار خ) 1- 2-2

 :سیاسی آن-اجتماعی

 : فروش  خودروهای  جدید

 :ودروخ عوامل  تعیین  کننده  اصلی  در بازار تقاضای  ) 2-2-1-1
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داشته وبه   به  دارایی  مصرف  کننده        ی شدید  وابستگی  تقاضا برای  خودرو در هر برهه  از زمان          

بعبارت  دیگر تقاضا   . (کننده ها ارتباط  دارد   دقیقتر این  تقاضا به  درآمد جاری  قابل  دسترس  مصرف             بیان

دارای  االستیسیته  درآمد باال بوده  و به  ارزش  همه  دارائی های  واقعی  و مالی  به  ارث  رسیده  از دوره  زمانی          

 .)قبل  بستگی  دارد

رف   مقدار وام  گرفتن  هم  نقش  مهمی  در تعیین  میزان  خرید خودروها دارد چرا که  هر مص                       

 .پیدا می کند تا درآمد جاری دردسترس خود را افزایش دهد  فرصت   باگرفتن وامکننده ای

بوده ولی تصمیم برای خرید یک خودرو با تصمیم            تقاضا برای  خودروها به  قیمت  نیز مرتبط           

  . کمتری  دارند متفاوت  استبرای خرید اجناسی که دوام

، مصرف  کننده ها همچنین      استفاده کرد برای  چندین  سال       می توان    را از آنجائیکه  یک  خودرو    

آن  و خرید    ) یا اسقاط  کردن  ( خودروی  فعلی  خود را با فروش          چه زمانی می بایست  تصمیم  بگیرند که      

 . جایگزین کنند خودروی  دیگر

 درآمدی    منوط  به  وضعیت    ن آن ا به  تعویق  انداخت   ی خرید خودرو     برای  مصرف  کننده ها  تصمیم

 .می باشد ، قیمت  خودروها در آینده  و جهت گیری های  محتمل  در دیگر متغیرها  آنها

تقاضا برای خودرو مانند تقاضا برای دیگر کاالهای بادوام باارزشهای حال وآینده متغیرهای                   

 .اقتصادی مرتبط بوده وهر لحظه امکان تغییر آن وجود دارد 

 باتقاضا برای دیگر کاالها که ناشی از ماهیت با دوام آن می                بدلیل تفاوت تقاضا برای خودرو     

باشد می بایست این تقاضارا در هرزمان به دو بخش تقسیم کرد ، یکی تقاضای جدید وافزایشی                           

 .ودیگری تقاضای ناشی از جایگزینی  خودروی قدیمی 
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 "ه دست دوم که نهایتا    می تواند هم شامل وسائط نقلیه نو باشد وهم وسائط نقلی            ی تقاضای  افزایش 

 . ابعاد ناوگان را افزایش دهد 

ادی  از نظر     اقتص تقاضای  جایگزینی  فقط  شامل  خودروهایی  می گردد که  بدالیل  فنی  و                     

 .دشو برنامه  اسقاط  کردن  این  مورد آخر هدفگذاری  میگردیده ودرصاحبانشان  از کار افتاده  تلقی  

 یک خودرو دارد ، تصمیم گیری صاحب خودرو برای خرید              بدلیل عمر چندین ساله ای که       

خودرو درحال حاضر می تواند برتصمیمات دیگری که وی درآینده خواهد گرفت تأثیر بگذارد                      

بنابراین سابقه شماره گذاریهایی که در گذشته انجام گرفته ونیز دانستن ساختار سنی ناوگان                            .

تباط باتغییراتی که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد دربر          مورداستفاده می تواند اطالعات مهمی را درار      

 .داشته باشد 

پس دیدی که درتجزیه وتحلیل تقاضا برای خودرو می بایست وجود داشته باشد، دیدی                        

 .دینامیک بوده وبجایبررسی یکسال می بایست چندین سال رادرنظر گرفت 

 یک  خودرو و      خودرو بین خرید وتملک    کاالیی مثل     ماهیت  بادوام  و پایدار         بدلیل  ، بعالوه

 .تفاوت وجود دارد استفاده  از آن  

 قیمت سوخت مصرفی برای     بااین اجناس قیمتهای متفاوتی دارند برای مثال قیمت خرید یک خودرو              

ولی الگوهای استفاده و    . راندن آن و هزینه نگهداری آن برای یک مدت زمانی مشخص متفاوت است              

 . ر اثر می کنندبر روی یکدیگخرید 
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برای مثال ، استفاده شدید از خودرو باعث فرسودگی زود هنگام آن شده و ممکن است خرید یک                       

 تشریح و حتی پیش بینی تغییرات در تقاضا برای خودرو  بر اثر تغییر هر                  .را تسریع کند  جدیدترخودرو  

 .  بسیار مشکل می باشد بیان گردیدندیک از متغیرهایی که 

می بایست انجام   رد نیست   نفبا توجه به این واقعیت که خودرو کاالیی همگن و م              بازار   درک

 .گیرد 

دو  گروه از     می توان    در حالیکه تقسیم بندی بازار خودرو برطبق ابعاد وسن خودروها انجام می گیرد              

 .  خودرو را مشخص کرد ان و خریدارمالکین

یل داردند در خالل هر چهار سال  وبعد از خرید            نشان داده شده گروههایی که درآمد باالیی دارند تما         

 . بقیه کاالها خودروی خود را عوض کنند

این افراد خودروی مدل قبلی خودرا در بازار خودروی دست دوم فروخته واین خودروی فروخته شده                  

یا توسط گروههای بادر آمد پائین تر بعنوان خودروی اصلی ویا توسط گروههای با در آمد باالتر                         

بعنوان خودروی دوم و سوم آنها خریداری می گردد و نشان دهنده آنست  که اگر چه بازار خودروی                   و

 .مدل جدید ودست دوم متفاوت هستند ولی به مقدار زیادی بهم مرتبط هستند 

بعالوه قیمت یک خودروی کارکرده در بازار برای مالک خودرو بعنوان بخشی ازسرمایه شخصی تلقی               

 قیمت تعیین شده  در بازار برای        "نتیجتا. بر تصمیم وی در مورد تعویض آن اثر گذارد          شده و می تواند     

 .خودروی کارکرده رابطه اساسی بین دو بخش بازار را ایجاد میکند 

 : مالی در اسقاط کردن خودرو یک انگیزهاثرات اقتصادی) 2-2-2

 .  بحث ضروری است  طرح اسقاط کردن برای پی گیرینوع   سی بین دو معرفی تفاوت اسا
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که   برای هر خورو اسقاط شده بدون در نظر گرفتن، تصمیمی           صیدر اولین طرح پاداش و جایزه مشخ       

که وسیله نقلیه در صورتی ، جایزه حتی یعنی . مصرف کننده در مورد جایگزینی می گیرد داده می شود         

ی دیگری در جهت       و یا حتی خودرو      باشدجایگزین و خریداری شده قدیمی تر از اسقاط شده                

 .، به صاحب خودرو تعلق می گیرد جایگزینی خریداری نگردد

خودروی قدیمی با نوع       جایگزینی    را بشرط   ای دومین حالت در طراحی وقتی است که جایزه             

 .در طرح در نظر گرفته شود )  خودروی مدل جدید " ونه لزوما"معموال(بخصوصی از خودرو

 . ندننده طراحی شده ا    کنوع انتخاب جایگزینی توسط مصرف         تاثیر گذاری بر      باهدفهر دو طرح     

هدف اصلی در این طرحها افزایش ابعاد ناوگان قبلی با ورود خودروهای جدید نیست بلکه در طرح                     

مانند شبکه حمل ونقل عمومی ، موتور سیکلت ،            (اول امکان استفاده از دیگر روشهای حمل ونقل            

هم گردیده ودر طرح دوم مصرف کننده مجبور به تعویض             برای مصرف کننده فرا    ) دوچرخه وغیره 

  .خودروی خود با یک خودروی جدید ودر یک دوره زمانی مشخص می گردد 

 و  " پول نقد برای اسقاط کردن     "بنابراین ، این دو گروه از برنامه های اسقاط کردن را بعنوان طرحهای             

 .  می نامند"پول نقد برای تعویض"

 در برنامه هایی استفاده می شود که در آنها خرید یک خودروی                 "ی تعویض  پول نقدبرا  "از عبارت 

جدید بعنوان خودروی جایگزین تعریف می شود ، اگر چه انواع دیگری از جایگزینی نیز ممکن است                  

 . تعیین شده باشد 

ی  مالی برای اسقاط کردن در آنستکه ارزش وسائط نقلیه هدفگذاری شده باال م                 امتیازاولین اثر یک     

این کار باعث افزایش ارزش دارایی های مصرف کننده شده و نهایتاً درآمدهای قابل دسترس                   . رود  

 . آنها را باال می برد
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 صرف خرید خودروی     می تواند بر طبق ماهیت برنامه اسقاط کردن، افزایش درآمد قابل دسترس                 

 ، افزایش درآمد قابل      اگر خرید یک خوردوی جایگزین اجباری نباشد        . جایگزین بگردد یا نگردد      

 . دسترس مصرف کننده می تواند صرف خرید کاالی دیگر و یا حتی پس انداز گردد

 تعداد  ، تأمین می شود    برای صاحبانشان  که توسط خودرو    ی ارزش باالی خدمات حمل و نقل         بخاطر

ا  ب که به آن عادت کرده اند      تصمیم به جایگزین کردن خودروی قدیمی خود         خودرو نصاحباکمی از   

 .  گیرندمیدیگر ) شبکه حمل ونقل عمومی(سیستمهای حمل ونقل

 مالی اثرات مهمی بر بازار خواهد داشت بطوریکه تا زمانیکه طرح در              امتیاز یک   تعییندر هر دو مورد،     

 . افزایش فروش خودرو وجود خواهد داشت حال اجرا است 

برنامه فروخته می شوند     هر   بخاطر اجرای خودروهایی که   ) مشخصات(  ، خصوصیات    بهر حال 

 .بعالوه ، الگوی زمانی افزایش فروش احتماالً متفاوت خواهد بود. متفاوت خواهد بود

   ScrappageSchemes -for-Cashبرنامه های پول نقد برای اسقاط کردن) 2-2-3

 
 دوم  برنامه های پول نقد برای اسقاط کردن تقاضا برای خودروهای دستدر اثر اجرای در کوتاه مدت،  

  سن خودرویشان    مالی به صاحبان خودروهای قدیمی که         امتیازات در عمل     .پیدا می کند     افزایش  

سن متوسط بازنشستگی براساس مشخصات سنی ناوگان مورد        ( باشد  نزدیک به سن متوسط بازنشستگی      

های با   گروههای کم درآمد یا خانواده        "را احتماال این خودروها   .  داده می شود      )نظرتعیین می شود  

  . استفاده خواهند کرد خریداری خواهند کرد آنها بعنوان خودروی دوم یا سوم  ازدرآمد باالتر که

همانطور که قبالً بحث شد، این گروهها بیشتر عادت به خرید خودروهای جایگزین دست دوم دارند                    

 .تا خودروهای نو
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 سال سن   10 بیشتر از    باروی قدیمی   از مصرف کننده ها معموالً خود      ) که مهم هم هستند   (فقط اقلیتی   

که از بازارهای    )ECMT-1998( مدارکیبر طبق    . خود را با خودروی جدید عوض می کنند              

 . از جایگزینی ساالنه است% 10ت نسبدانمارک، فرانسه و ایتالیا بدست آمده ، این 

که  دهند انجام می   را خودروی جدید خریده   مالی داده شد   امتیاز در واکنش به      خودرو بعضی از صاحبان  

بیانگر آنست که در صورت نبود برنامه ویا بعد از پایان یافتن زمان اجرا ی برنامه با کاهش خرید مواجه                     

 نمایش دهنده اثر برنامه ها بر شماره گذاری های جدید در دانمارک و               1 -2منحنی شکل . خواهیم شد 

 . نروژ را نشان مید هد 

 دید درکشورهای دانمارک ونروژ  وضعیت شماره گذاریهای ج-1 -2شکل

 
 

 

 

 . ادامه پیدا کرد1995 تا ژوئن و ارائه گردید1994برنامه دانمارک در ژانویه 
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 بود که در برنامه سال قبل ارائه گردیده بود و جوایزی خیلی کمتر از  1995جوایز داده شده در نیمه اول       

 .  نداشت مشخصی هم بهمراهاثر 

 1994 شدید م وبعد ازافزایش   خیلی ک  بمقدارر فروش خودروها حتی      نشاندهنده کاهش د    فوق منحنی

 . می باشد 

 فروش، اگرچه کاهش در   اعالم شد می توان گفت    1996  سال  در خالل  ای که در مورد نروژ و جایزه       

 خیلی کم بوده    ولی نسبت به مورد سال قبل افزایش شماره گذاری اولیه         سال بعد از برنامه وجود نداشته،       

 . است 

 در خالل   ، از صاحبان خودروی دانمارکی که تصمیم به اسقاط کردن خودروی خود گرفتند               رصدد45

 .خودروی دست دومی را بعنوان خودروی جایگزین انتخاب کردندشش ماهه اول 

 .  درصد از آنها یک خودروی مدل جدید را در همان زمان خریداری کردند11فقط و

 دوچرخه  ور خانه داشتند و یا از وسائط نقلیه عمومی               از خودروی دیگری که د        هم  درصد بقیه  44

 .استفاده کردند 
  . خودروهای جایگزین خریداری شده درخالل برنامه در دسترس نیست نروژواطالعات دقیقی در مورد

 نسبت به خودروهای وارداتی در       1996 مشخص گردیده که ورود خودروهای کارکرده در سال            ولی

 پول نقد برای اسقاط کردن ممکن است        برنامه اثر بهرحال .)19000 تا   7000 از   ( برابر گردید    2سال قبل   

 تقاضا برای    منتقل شده و   بطور غیر مستقیم به بخشی از بازار که معموالً خودروی جدید می خرند                    

 افزایش قیمت آنها رادر بازار بدنبال       "پیدا کرده ونهایتا   برنامه افزایش     اجرای خودروهای مستعمل بدلیل  

  . ته باشدداش

 جدید داشته و واجد شرایط برخورداری از          " خودروهای نسبتا  "بعضی صاحبان خودروها که معموال     

امتیازات تعیین شده نیستند ممکن است تصمیم بگیرند تا از موقعیت ایجاد شده در اثر افزایش قیمت                       

 .ار نشوند استفاده کرده و خودروی جدیدی را بخرند حتی اگر که از منافع برنامه برخورد
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 برنامه های پول نقد برای اسقاط کردن عمدتاً            شده درطی بعالوه، از آنجائیکه خودروهای خریداری       

 عمر باقیمانده متوسط کوتاهتری در مقایسه با مدلهای جدید               دارایخودروهای دست دوم هستند،       

این  . ین تعیین کرد  خودروهای جایگز  آنها بایستی مجدداً      برایبنابراین، در میان مدت       . بودخواهند  

گشته عمل باعث می گردد که موج دیگری از تقاضا برای جایگزینی خودروهای دست دوم ایجاد                      

   .افزایش تقاضا برای خودروهای جدید را نیز در پی خواهد داشت "ونهایتا

   Replacements Schemes- for–Cash  ی  جایگزینی پول نقد برایبرنامه ها) 2-2-4

پیش  با مدلهای جدید      ی قدیم ی جایگزینی خودرو  بشرط اسقاط کردن    یبرنامه ها ر اثر   ی که د  تغییرات

  . از برنامه قبلی است بزرگتر می آید

آنها نه  .  عادات خود را تغییر دهند      یبیشتر مصرف کننده ها که خواهان شرکت دربرنامه هستند بایست            

 استفاده ببرند بلکه بایستی از اتومبیلی که         از فرصتهای پیشنهادی   وتنها بایستی با تصمیم خرید جلو آمده        

  . جدید عادت کنندی و به مدلهادل بریدهبه آن عادت داشته اند 

آیند، احتماالً مدلهای ارزانتر را     می   جدید بر  یاز آنجائیکه بعضی از آنها بسختی از عهده خرید خودرو          

 .را انتخاب خواهند کرد) کچ نسبتاً کویخودروها(

 و به ابعاد خودروی خریداری شده توجهی        شدهالی بصورت یک مبلغ پولی ثابت داده         م امتیازموقعیکه  

بیشتر منتفع می شوند ،  چراکه تخفیفی که بصورت  امتیاز                تخفیف   از مدلهای با ابعاد کوچک       نشود

 . مالی  مطرح می گردد درصد بیشتری از قیمت کلی آنها را شامل می شود 

 ی خودروها ی به قیمت کاهش تقاضا برا      در کوتاه مدت   جدید   یمدلها یبنابراین ، افزایش تقاضا برا     

 برنامه شامل حال    یمالامتیازات   را که    ل مستعم خودروهایهمه   این کار قیمت  . می شود  تمام   لمستعم

 .  را کاهش خواهد داد نمی شودآنها 
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باالتر هستند کاهش    با درآمد    یکه در اختیار خانواده ها    ه   تا چهار سال   یک یبنابراین ، ارزش خودروها   

 بدین صورت که تصمیم       .می دهد     هم تحت تاثیر قرار         را آنها ی تصمیمات جایگزین   ه و پیدا کرد 

 . جایگزینی را برای وقت مناسبتر یعنی تا بعد از پایان برنامه به تعویق بیندازند

ستعمل دوباره   برای خودروهای م    بعد ازپایان برنامه تقاضا    به ایتالیا نشان می دهد که           شواهد مربوط 

ورسیدن به حالت اولیه زمانی      عرضه اضافی خودروهای مستعمل        که با    اگرچه  .ردکشروع به افزایش    

بنابراین ، این صاحبان ممکن است به امید افزایش قیمت خودروهای مستعمل                  . طول خواهد کشید   

به تعویق  زمان کاهش پیدا می کند ،        گذشت  ودروی مستعمل با     خ ارزش    چون .شوندمنتظر آینده    

 ..انداختن فروش آن مستلزم تحمل هزینه مربوطه توسط صاحبان خودرو است 

 خودروی خود   کرده و  خودروی خود را در خالل برنامه تعویض         صاحبان خودرو،  دیگر آنستکه    حالت

با  یا    و  کرده عوضد  باش خودروی اولیه خود     مقایسه با  دارای حجم موتورکوچکتری در   را با مدلی که     

ها در مورد کاهش قیمت خودروی مدل جدید به توافق رسیده وتفاوت بین قیمت دو خودرو                 فروشنده  

 .راهرچه بیشتر کاهش دهند 

 تواند کاهش    ی م ی، کاهش قیمت یک    جایگزین یکدیگر هستند    کارکرده جدید و   ی خودروها چون

 . داشته باشدی را در پیقیمت دیگر

اه داران درخالل اجرای برنامه به اجرا در می             تبلیغات سنگینی که تولید کنندگان خودرو ونمایشگ         

آورند بهمراه کاهش عمومی قیمت خودروهای جدید می تواند حتی صاحبان خودروهایی که واجد                  

 خرید خودروها چه در چارچوب      "شرایط نیستند را هم متقاعد به جایگزینی خودروی خود کرده نتیجتا          

 .نامه خواهد بود برنامه چه خارج از برنامه از پی آمدهای این بر

محور ( سرانه GDPو) محور سمت چپ(  در فرانسه و ایتالیا       ها  شماره گذاری  تعداد نشاندهنده   2شکل  

 .این دو کشور است ) سمت راست
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 اول سرانه و شماره گذاری بار     GDP ، دو کشور دارای الگوی مشابه در مورد           1993 تا   1980از اوائل   

سپس، در هر دو کشور     رخ داده    1980 در خالل نیمه دوم       یید مورد افزایش شد   دودر هر . د  نمی باش 

( ولی بعد از آن، فرانسه      . قرارگرفت   1993بازار خودرو تحت تاثیر عمیق رکورد اقتصادی جهانی در           

 7/1از  ( افزایش شدیدی را شاهد بود       ) عنوان کرد  1996 تا سپتامبر     1994 از فوریه      ای را  که جایزه 

 3 به مدت    ی که در حالیکه ایتالیا در بحران عمیق      ) 1994 میلیون خودرو در     2 تا حدود    1993میلیون در   

 .  باقی ماند طول کشیدسال 

 آنها  در بود، فروش خودرو   بموازات یکدیگر  سرانه هر دو کشوردر خالل این مدت          GDPدر حالیکه   

 .اختالف شدیدی را نشان داد 

 وضعیت اقتصادی نسبتاً خوب آن کشور کاهش           با وجود  و بعد از پایان برنامه های فرانسه          و1997در  

 .  پیش آمد در آن کشور در فروش خودروهای جدیدیشدید

 4/2(برعکس فرانسه ، ایتالیا باالترین تعداد شماره گذاری اولیه را که تا آن وقت شاهد بود تجربه کرد                    

وش خودرو را حتی قبل      در فر  قابل توجهی  نشان داد که ایتالیا افزایش       مربوطهاطالعات  ) میلیون خودرو 

 .  شاهد بود 1996از برنامه و درخالل ماههای آخر 

 افزایش یافت، سالی    1994 متداوماً و بسرعت از       اسپانیا اولیه ساالنه در کشور    ی ها یشماره گذار تعداد  

 . که برنامه برای اولیه بار ارائه گردید 

ام نج، برنامه در اسپانیا هنوز در حال ا        اوالً  . در هر صورت، وضعیت در این کشور کامالً متفاوت بود             

ماه بین دو برنامه    برای چند     یعنی  خیلی کوتاه  یدتمفقط برای   .  نموده است  ئمیاست و دولت آنرا دا     

PREVER, Renove, II plan امتیاز مالی لغو گردید .  

قبل الهای   در مقایسه با ماههای مشابه س        ی درفروش خودروها  ول شدید نزدر این ماهها اسپانیا شاهد        

 . یعنی سالی که رکود اقتصادی وجود داشت رسید1993 به سطح سال بودکه
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دولت مالیات شماره گذاری را بطور قابل مالحظه ای کاهش           ، مالی اسقاط کردن   امتیازاتثانیاً عالوه بر    

ی اه تقاضا برای  که  جایگزینی برای فقط قابل توجهی نه     امتیاز که   رساند درصد 7 درصد به    12 داده واز 

 .دبو نیز جدید

همانطور که در   ( نفر در اسپانیا کمتر از فرانسه و ایتالیاست            1000خودرو به   تملک  نکه ، نسبت    دیگرآ

 ). بخش نشانداده شده است 11 و 10شکل 

این .  دارد   ی جدید واضافی  به عبارت دیگر، بازار اسپانیا هنوز فرصتهای بیشتر را برای توسعه در تقاضا             

 دو کشور   که نسبت به   شده تقاضای جدید     باعث افزایش   اسپانیا  در GDPه افزایش   به معنی آن است ک    

 که درآنها  است    بوده اشباع     حالت  نزدیک به   حالیکه بازار دو کشور قبلی           بوده در   قبلی باالتر 

 . است ها خودروهاناشی ازجایگزینیتقاضا

 برای جایگزینی از نوعی که      برای جمع بندی ، می بایست گفت که در کوتاه مدت برنامه های پول نقد              

در فرانسه و ایتالیا بکار برده شده است تقاضا برای مدلهای جدید را بسیار باالتر از برنامه های پول نقد                       

 . برای اسقاط کردن افزایش داده است 

که می توانسته بعد     تصمیمات جایگزینی بوده     ناشی از  افزایش    این  ، بنظر می رسد که     بهر حال 

گردد، بخصوص در کشورهایی که     منجر کاهش شدید فروش خودروهای جدید         به ازبرنامه  

در مقایسه   . بوده است  ثابت بوده و یا بصورت خیلی آهسته در حال افزایش              آنها ابعاد ناوگان 

مقدار متوسط رشدی که در دراز مدت اتفاق می افتد اختالف بین ایندو برنامه از لحاظ                         

 .ودافزایش فروش خودروهای جدیدکم می ش

 

  وضعیت شماره گذاریهای جدید در ایتالیا و فرانسه -2 -2شکل
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 :ت صنعقیمتهاومنافع) 2-2-5

 . برنامه پول نقد برای اسقاط کردن تقاضا برای خودروهای دست دوم را افزایش می دهد 

 . الً افزایش قیمت آنها را بدنبال خواهد داشت امتحااین کار 

  . تأمین کرد ی ارزان خارجکارکرده با ورود خودروهای را می توانز ، افزایش تقاضا در یک اقتصاد با
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 خوردوهای  می تواند باعث جذب     اگرچه     ،  کرده کمتر بر قیمت ها را        برنامهاین کار می تواند اثر      

درکشورهائی که این برنامه هابه اجرا درآمده تغییربخصوصی از جهت             .باکیفیت پائین به کشور گردد    

 . ت مدلهای جدیدمشاهده نشده است قیم

ر کامالً متفاوتی بر قیمتها   اثآ هست به خودروی مدل جدید      نیازبرای جایگزینی که     طرحهای پول نقد  در

اجرای این برنامه ها باعث می شودتاقیمت مدلهای جدید ونیز مدلهای دست دوم که                 . بوجود می آید  

 .هش یابد سن آنها کمتر ازسن اعالم شده در برنامه است کا

 نمایشگاه داران قیمت خودروهای بزرگتر را کاهش داده سعی می کنند              و ابتدا تولید کنندگان خودرو   

آنگاه بنا به مکانیزم تشریح شده در باال ،         . تا جبران تقاضای بیشتر برای خودروهای کوچکتر را بنمایند           

 . ید را کاهش خواهد داد  قیمتهای مدل جدبهمراه خودکاهش درقیمتهای خودروهای مستعمل نیز 

بعالوه غالباً ارائه مزیت مالی جنگ تجاری را بین تولید کنندگان مختلف خودرو ایجاد می کند که                       

 . سعی دارند تا سهم بازار خود را بدست آورده یا نگه دارند 

 . شان می دهد  را ن1997 نشاندهنده افت قیمتها در اثر ارائه مزایای مالی در ایتالیا و در ژانویه 3 -2شکل

 مقادیر واقعی بسیار بیشتر      عمل که در  اعالم شد بر اساس مقادیر اسمی      % 5/3 در حدود    کاهشی

 . بوده است 

 در بازار     است که   ییاطالعات نشانداده شده در این منحنی ارائه کننده شاخص برای همه اتومبیلها                 

  . ندشابخته شده  که در خالل برنامه فرو خودروهایی"نه انحصارا و  اندفروخته شده

 برای خودروهای    کاهش قیمت )  ایجاد شاخص می باشد      دراز مثال مورد نظر       % 10که در حدود     (

 در مقایسه با خودروهای کوچکتر کاهش خواهد          نیزبزرگتر شدیدتر بوده همچنانکه تقاضا برای آنها        
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 جبران نگردیده   یبعد ، افت و کاهش نشانداده دائمی بوده و با افزایش قیمت                واقع بعالوه ، در   .یافت

 . است 

 این کاال    جهانی ی با در نظر گرفتن کاهش عمومی قیمتها          ی خودروها را بایست    کاهش واقعی قیمت   

 .  کردبررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1995 در سال 100بر پایه مقدار ( شاخصهای قیمت در ایتالیا واتحادیه اروپائی-3-2شکل 
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 )1996-1997(حجم موتورخودروها در ایتالیا شماره گذاریهای خودروها از جهت -1-2جدول 

 
 

 منافع صنعت خودرو را      ی بطور قابل مالحظه ا     ی جدید در کوتاه مدت بایست      یرشد فروش خودروها  

 . تقویت کند 

اول آنکه  .  عنصر کاهش خواهد یافت      2 توسط   یبا این وجود، این افزایش بالقوه بطور قابل مالحظه ا          

 جدید به   ی ها یتغییر جهت شماره گذار   : دوماً. شد کاهش می یابد   قیمت عمومی همانطور که عنوان       

منفعت )  نشان داده شده است     1-2برای مثال در مورد ایتالیا در جدول          (  کوچکتر   یسمت خودروها 

  . به همراه خواهدداشت  داران و نمایشگاهگران صنعترابرای تریکم

سرانجام تجربه های    .منافع هستند ر در زمان     بلکه تغیی  هبودن ی از افزایش منافع یک افزایش واقع       یبخش

قبلی نشان داده است که در یک کشورمشخص تغییراتی درتوزیع مجددسهم بازار خودرو می تواند                    

ن ارائه برنامه امتیازات مالی اسقاط کردن، خودروهای        ادرزم که   ییتولید کنندگان خودرو   . اتفاق بیفتد 
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 بخود اختصاص خواهند    ز کل شماره گذاریهای جدیدرا    داشته باشند سهم بزرگتری ا     را کوچک بهتری 

 .داد

 .نمی برند  از فرصت بدست آمده در برنامه استفاده  خودروسازیبنابراین لزوماً همه صنایع

در کنار افزایش بالقوه منافع، برنامه های اسقاط کردن فواید غیر قابل انکار دیگری هم برای تولید                         

 .کنندگان خودرو خواهند داشت 

تولید میزان مشخصی از حداقل     نعت خودرو دارای هزینه های ثابت نسبتاً باالتری بوده و احتیاج به                ص

افزایش موجودی    در یک دوره فروش پائین احتماالً            .خودرو دارد تا به میزان بهینه هزینه ها برسد            

  پائین خود را فروش   مجبور خواهد کرد تا قیمتهای  ران  دارا  تولید کنندگان و نمایشگاهخودرو

 

 

 را برای خرید     تامین اعتبارمی شود   سرمایه بخش خصوصی   راکه توسط     آورده و برنامه های بیع متقابل     

 اگر دولت یا یک شخصیت    . خودروهای قدیمی و ایجاد انگیزه برای خریداری جدید به اجرا درآورند           

 های تولیدکنندگان شده وبه     باعث کاهش هزینه   بخشی از این هزینه را بپردازد،          بتواند  خارجی حقوقی

آنها کمک می کند تااثرات ناشی از وضعیت اقتصادی موجود را بارسیدن به میزان تولید بهینه کاهش                    

اسقاط کردن برصنعت خودرو مشکل بوده ولی         باید گفت که ارزیابی اثرات برنامه های          درکل.دهند  

چه محدود بر فروش خودرو ومنافع         برنامه های پول نقدبرای اسقاط کردن دارای اثراتی مثبت اگر              

 .صنعت خودرو درکوتاه مدت ومیان مدت می باشد 

در حالیکه برنامه در     ( بوده در زمان بسیار کوتاه مفید       ی جایگزین ی پول نقد برا   یاثرات موقت برنامه ها   

 که معموالً   یآنهای(  کمپانیها   ی بعض ی در میان مدت و دراز مدت بخصوص برا           یول) ستحال اجرا 
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 در کوتاه مدت     را و ممکن است استفاده آنها      دههزینه بر بو  )  سازند ی با ابعاد کوچک نم     یروهاخود

 . تحت تاثیر قرار دهد

  :یاثرات بر اقتصاد مل) 2-2-6

 پول نقد برای     ی دارند ، برنامه ها      )مثل ایتالیا ( ی قو ی مل ی که صنعت خورو    یمعموالً در کشورهای   

.  و میزان استخدام خواهد داشت          )تولید ناخالص داخلی   (GDP را بر رشد       ی اثرات مثبت   یجایگزین

 چون  می کند  بهتر عمومی را هم     درآمدهایعالوه بر آن، اعالم شده که این نوع از برنامه ها وضعیت               

) و مالیات نمره گذاری      ک   رم و گ    "مالیات برتولید  " VAT  (ی از مالیات اضاف      ید ناش  یعوا

 . برنامه خواهد بود  هایبرخودروهای جدید بیشتر از کل هزینه

 توسط  هیک برآوردانجام گرفت  . ، اطالعات زیادی برای ارزیابی وجود ندارد        GDPدر مورد اول یعنی     

 5/1از کل افزایش     (1997 در   GDP درصد از رشد     4/0نشانداده در حدود  ) 1998(بانک مرکزی ایتالیا    

ا یتالیا  1997  تا   1996از  . نست  را می توان ناشی از افزایش در فروش خودروها دا         ) 1996درصدی برای   

تعداد .  سال گذشته شاهد بود        20 را در خالل       جدیدشدیدترین افزایش در میزان نمره گذاری ها           

 میلیون  47/2 میلیون به    74/1 درصد افزایش پیدا کرده و از        40خودروهای نمره گذاری شده در حدود       

 که به   یبازار. ی برنامه اسقاط کردن دانست     رسید ولی همه این افزایش را نمی توان بر اثر مزیت مال              

.  نشانداده بود  1996 سال متوالی ساکن بود، از قبل از برنامه عالئمی از بهبودی را در اواخر                      4مدت  

که درطی  بخشی از خودروها  .  قبل از برنامه در حال افزایش بود         نسفارشات داده شده به نمایشگاه دارا     

 بدون آنکه هزینه ای برای دولت       ن برنامه ازرده خارج می شوند     درصورت نبود ،برنامه جایگزین شوند    

 . داشته باشد

آینده پیش  دربرای تعیین اثرات برنامه درکاهش های احتمالی فروش خودرو که دردرازمدت و             بعالوه  

می آیدبایستی تجزیه وتحلیل کاملتری انجام گیردچراکه در شماره گذاریهای جدید که در ژانویه                     
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که باوجود   .فت عالئمی دال برکاهش قابل توجه در این شماره گذاریها بدست آمد                 انجام گر  1999

 که بر اثراجرای برنامه حاصل شده می توان           GDP عدم اطالعات کافی برای ارزیابی نسبت افزایش        

 درصد را میتوان ناشی     4/0گفت که این افزایش بخصوص در کوتاه مدت مثبت بوده وافزایش تا میزان              

 . رنامه دانستاز اجرای ب

 عمومی، نقطه نظر تشریح شده در باال خیلی ساده انگارانه بوده و شاید هم درست                  درآمدهایدر مورد   

عنصر 3درتفاوت بین هزینه ناشی از اختصاص دادن امتیازات مالی ودرآمدهای مالیاتی حاصله               . نباشد  

 .اساسی می بایست در نظر گرفته شود 

سقاطی خودروهایی هستند که در هر صورت و در کوتاه مدت اسقاط            ، بعضی از خودروهای ا    " اوال -1

ه باشد، بنابراین درمحاسبه اثر طرح بر درآمدهای            حتی اگر برنامه وجود نداشت       می شوند و تعویض    

عمومی هزینه های ناشی از امتیازات مالی برای اسقاط کردن آنها یک ضرر مالی کامل بر دولت                          

 .ا درنظر گرفت وجامعه است ونمی بایست آنها ر

 بعالوه دردوره کوتاهی فروش خودرو ومالیاتهای مربوطه بدلیل اجرای برنامه افزایش پیدا می کند                  -2

ولی درمیان مدت فروش خودرو ومالیاتهای مربوطه در مقایسه با زمانی که برنامه ای وجود ندارد                        

 .کاهش پیدا می کند 

ت، افزایش خرید خودروها باعث کاهش درآمد       سرانجام آنکه چون بودجه مصرف کننده ثابت اس        -3

 .  میشودی بادوام هادیگر کاالبرای خرید در دسترس برای دیگر هزینه ها ، بخصوص 

 ایتالیا نشاندهنده کاهش هزینه های خرید مبلمان ، نگهداری            1997برای مثال اطالعات مربوط به سال        

 .منزل وساختمان سازی است 
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یات پرداخت می شود ، کاهش مصرف آنها درآمدهای دولتی را            چون برای موارد ذکر شده مال     

 . می دهد  نیز کاهش

بنابراین بدون تجزیه وتحلیل کمی وعمیق اعالم اینکه درآمدهای عمومی در اثر برنامه های پول نقد                     

برای جایگزینی افزایش پیدا می کند ، صحیح نبوده ولی می توان گفت که بخشی از هزینه های برنامه                     

 .زطریق گرفتن مالیات مربوط به فروش خودروهای جدید می توان تأمین کرد را ا

 :اسقاط کردن بر محیط زیستی اثرات برنامه ها) 2-3

دربرنامه تجدید ناوگان خودرو دوپارامتر مهم وجود دارد که اثرات مهمی را بر محیط زیست می                        

 .ئط نقلیه قدیمی با نوع جدید می باشد جایگزینی وسای ناشی از جویاولین آن تغییر در آلودگ . گذارد

ع خیلی  انوا بسیاربهتری نسبت به       زیست محیطی  وسائط نقلیه جدیدتر معموالً دارای عملکرد         چون  

ند ، اعتقاد بر این است که تسریع در تجدید ناوگان بوسیله از رده خارج کردن مدلهای                       هستقدیمی  

در  را   یآلودگی زیست محیط  کاهش  ل مالحظه ای     بطور قاب  د توان ی م )آلوده کننده ترین  (خیلی قدیمی   

 . پی داشته باشد 

به ضایعات  ) دوکه از آنها وسائط نقلیه ساخته می ش            ( ی طبیع تبدیل سریعترمنابع  دوم همانا     پارامتر

 اتومبیل  ن طریق ساخت  می باشد که از   ) ی از مراحل اسقاط کردن وسائط نقلیه قدیم       ی ناش یباقیمانده ها (

 تسریع در میزان اسقاط کردن خودرو ممکن است دارای              .انجام می گیرد   آن       اوراق کردن  سپسو

 تولید ، اسقاط کردن ،       اثرات ناشی ازمراحل   باشد چون باعث افزایش       ماثرات زیست محیطی منفی ه     

پارامتر اول را می توان بصورت هزینه های خارجی متغیر در نظر                 .ی می شود  اوراق کردن  و بازیاب     

. افزایش پیدا می کند        ) یعنی پیمایش    (آن متناسب بامیزان ضایعات خودرو          گرفت چون مقدار      
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درحالتیکه پارامتر دوم را بصورت هزینه های خارجی ثابت در نظر می گیرند چون مراحلی که عنوان                    

 .شده برای هر خودرو یکبار اتفاق می افتد 

بخشی شود خودرو برآورده    می بایست درطول عمر    هزینه خارجی ایجاد شده بوسیله یک خودرو         چون  

  . از هزینه های کل که متغیر است با افزایش عمر خودروافزایش می یابد

درخودروهای  که می شود روشن پیمایش از طرف دیگر، با توجه به هزینه های خارجی به ازای           

ارزیابی  در نتیجه دو پارامتر یاد شده          .با عمر کوتاهتر سهم هزینه های خارجی ثابت افزایش می یابد               

 .زیست محیطی برنامه های اسقاط کردن تحت تأثیر دوپارامتر فوق ودردوجهت مخالف قرار می گیرد                

 خارجی چون هزینه های     است مثبت   اتقدیمی تر دارای اثر   های  یک طرف کوتاه کردن عمر خودرو     از

اق کردن  چون باعث افزایش تعداد مراحل تولید واور        دهد  از طرف دیگر ،          می متغیر آنها را کاهش   

بعبارت دیگر باعث افزایش هزینه     . ناشی از برنامه می شود در درازمدت دارای اثرات منفی خواهد بود              

برای طرحهای موقت که یک بار انجام می شوند هزینه           . های خارجی ثابت به ازاء پیمایش می گردد          

هزینه های ازبین   های ثابت زیست محیطی مربوط به ساخت واوراق کردن خودرو را می توان بصورت                

 .رونده در نظرگرفت 

وقتی که خودرو ساخته شد، راهی برای کاهش هزینه های زیست محیطی ناشی از مراحل تولید وجود                   

اثرات ناشی از برنامه اسقاط کردن خودرو اگر چه غیرقابل اجتناب هستند ولی می توان آنها را                   . ندارد  

این .یه وتحلیل زیست محیطی بحساب آورده شوند           بنابراین بایستی در تجز    . جلو یا عقب انداخت       

مطلب برای برنامه های اسقاط کردن که بیش از یکبار ویا دائمی انجام می شوند دیگر صادق نبوده وبه                    

این دلیل است که برای ارزیابی عمومی برنامه های مذکور ، دانستن ابعاد صدمات ناشی از این دو بعد                     

 . زیست محیطی حائز اهمیت است
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 باال دست و پایین دست      مراحل خارجی ناشی از     زیست محیطی طالعات قبلی نشانداده که هزینه های        م

بطور قابل مالحظه ای در مقایسه با         )  ساخت و اوراق کردن     مراحلبعبارت دیگر (سیکل عمر خودرو     

 .  شود کمتر استمیآنچه که توسط خودروها و در طول زمان مورد استفاده ، ایجاد

طول در  نرژی  از نیازهای مربوط به ا       % 30که در حدود      (Bickel et al.,1997) نشانداده شده 

آن  از  درصد باقیمانده بخاطر استفاده     70 ه و دبوخودرو بخاطر تولید آن و مراحل پایان عمر آن             عمر

 .  خودرو متمرکز شود  از استفادهکه بیانگرآنستکه تجزیه وتحلیل می بایست برزمان. است 

اثرات زیست محیطی   برای بررسی    شاخص کامالً رضایت بخشی       مربوط به انرژی    ، نیازهای  بهرحال

مصرف مشابه بنزین دردومحل مختلف یکی مناطق پرجمعیت شهری            برای مثال،   . ایجاد شده نیست     

 .  باشد ودیگری دراطراف شهر می تواند آثار متفاوتی داشته

 . خراجی حمل و نقل می باشد  نشاندهنده ، بعضی نتایج از در مورد هزینه های2-2جدول 

 

 

 

  برآورد هزینه های خارجی ناشی از کارکرد خودرو-2 -2جدول
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یز ف صدمه    ناشی از  هزینه هزینه های خارجی در ستون سوم بر حسب عالقه مصرف کننده به پرداخت              

 . بیان گردیده است  یا محیط زیست درسالمت فیکی وارده به 

مواردی که در معرض آالیندگی قرار میگیرند انجام گرفته وشامل            با توجه به    صدمه فیزیکی   ارزیابی  

اثرات ناشی از حوادث خودروها برسالمت بشر وهزینه های خارجی ناشی از آلودگی صوتی نیست                    

 .ونتایج مذکور مربوط به سفر بین دوشهر اشتوتگارت و مانهایم می باشد 

  . را نشانداده اند ی صدمات بیشتردرون شهری یمسافرتها

 هزینه های خارجی استفاده از خودروها         محتاطانه ای از    می توان بعنوان ارائه      را بنابراین سومین ستون  

نشانداده شده که بامطالعه مشابهی می توان هزینه های خارجی ناشی از مراحل باالدست وپائین                . دانست

 .رابرآورد کرد ) مراحل ساخت و اراق کردن (دست 

 کیلومتر کارکند متوسط هزینه برای      150،000 سال عمر ، درکل      6/10و با اگرفرض کنیم که یک خودر    

 . یورو به ازای کیلومتر پیمایش خواهد بود6/6ساخت ، اوراق کردن وبازیابی در حدود 

ن حد سن در برنامه های فرانسه و        ی ازس  پائین تر  حد (تقلیل داده    سال   7به عمر یک خودرو را      چنانچه

توسط هزینه به ازای    م برای آن درنظربگیریم آنگاه    کیلومتر کار کرد   100,000 و) شد گرفته   بکاراسپانیا  

 .  افزایش پیدا می کند یورو 10 بهکیلومتر 

تمامی نتایج ارائه شده بادرصدی از عدم قطعیت همراه بوده وبوضوح نشان دهنده آن هستند که اثرات                   

درمقایسه بااثرات  )  وقبل از آن   80هه  مدلهای د (باال دست وپائین دست درمورد خودروهای قدیمی تر          

 یورو به ازای پیمایش     40 یورو در برابر     6/6یعنی  (استفاده از آنها بطور قابل مالحظه ای کمتر می باشند           

ولی بهرحال درمورد خودروهای جدید تر که دارای آالیندگی کمتری می باشند این مطلب صادق                ) . 

 . نیست 
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 برابر باآسیبی است که     " تقریبا EURO-2یک موتور با استاندارد     آسیب ایجاد شده در پیمایش توسط       

 . از ساختن واوراق کردن آن حاصل می شود 

 و  ه داده شده است محتاطانه بود      2-2بایستی به یادداشت که برآورد هزینه های بیرونی که در جدول               

 باشد که اعالم شده ،       از استفاده خودرو ممکن است باالتر از مقداری         حاصل متوسط هزینه های بیرونی   

 بقیه   که ولی همانگونه . د  نمناطق شهری پرجمعیت در نظر گرفته شو        دربخصوص وقتی که مسافرتها    

این بدان معنی است که      . شت نخواهد دا  درمقدار برآورد وجود   اند ، تغییر عمده ای       نشان داده مطالعات  

 آلوده کننده  خودروهای قدیمی و     رده خارج کردن  ارزیابی برنامه های واقعی اسقاط کردن با هدف از         

 . استفاده از آنها تمرکز داشته باشد تا دیگر مراحل از دوره عمر خودرودوره زمانیبایستی بر 

در ده یا پانزده سال بعد        Euro-2  موتورهای   "رابرای برنامه اسقاط کردن مثال      ینتیجه گیری مشابه  

 . د نمیتوان انجام دا

مکان ا  پیشرفته کمک طرحهای اکولوژیکی   ای مختلف خودرو که ب       بازیابی بخشه   میزانافزایش  با  

 هزینه های خارجی    نیب توازن   و آسیبهای باالدست و پائین دست را کاهش داده           پذیرگردیده می توان  

 . دکر برقرارراثابت و متغیر

طعاً  بر بوده و مقداری آلودگی نیزتولید می کنند ولی ق            نرژی ا ،از طرف دیگر ، اگرچه مراحل بازیابی       

امکان بازیابی وجود ندارد یعنی بعد از مقدار            دیگر  بدون هزینه زیست محیطی       از حد مشخصی    عدب

  . معینی کاهش هزینه های ثابت زیست محیطی دیگرامکان ندارد

 اثرات  که برای یکبار انجام میگیرندمیتوانند دارای      طرحهای موقت     می توان گفت که    برای جمع بندی  

ی ثابت زیست محیطی      بر هزینه ها    شخصی اثر م  لیوبوده  یر زیست محیطی      متغ هزینه های مثبت بر    

  . ندارند
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است نمی توان در     بر محیط زیست مشکل      چون پیش بینی تحوالت تکنولوژیکی واثرات این تحوالت       

حال حاضر نتیجه گیری مشخصی راکه براثر برنامه های دائمی اسقاط کردن درمحیط زیست ایجاد می                 

  .شود انجام داد 

 حتی اثرات   قاط کردن می تواند    در آینده نزدیک  برنامه دائمی اس        بیانگرآنستکهاطالعات در دسترس    

 . هم داشته باشد منفیزیست محیطی

ونوع هزینه  دهرانبه  ج ارزیابی دقیق و هم       با  بایست  های مشابه می    برنامه گیریبکاربرای   پیشنهاد گونههر

 .وردهای کمی ارائه دهد خارجی رادر نظر گرفته ودر صورت امکان برآ

 آنکه داشتن خودروهای باعمر بیشتربجای اسقاط کردن         برایمناسب  مینه های    ز در آینده ممکن است   

فراهم شوددربرنامه های توسعه پایدار که باهدف کاهش تقاضا برای مواد خام طرح ریزی می شوند،                   

 . د تبلیغ گرد

بعبارت (ید شده درخالل کارکرد خودرو        تمرکز اصلی براثرات زیست محیطی تول       گزارش فعلی    در

می باشد تابتواند ارزیابی نسبت به تجربه واقعی دراسقاط کردن خودروها را             ) دیگر آالینده های اگزوز   

 .ارائه دهد 

 : جویبرآورد تغییرات در آالینده ها ) 2-3-1

 :  اسقاط کردن یمکانیزم برنامه ها ) 2-3-1-1                      

 که  شده بعضی مطالعات نشانداده     در .  اصلی در برنامه های اسقاط کردن نسبتاً ساده است          نیت و هدف  

 . توزیع کلی آالینده های ناوگان در بین خودروهای ناوگان پیچیده است 

  HC, CO  مقدار قابل توجهی از آلودگی کلی ناوگان بخصوص            می تواند  بخش کوچکی از ناوگان   

 ناوگان خودروی آمریکا به ده قسمت مساوی        داده شده   نشان 3-2 جدول   همانطور که در  (را تولید کند    

 ) . تقسیم شده میزان آالیندگی قسمتهای مختلف تعیین گردیده است
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 ه آالیند رانندگیکیلومتر یک    به ازای   می توانند  از طرف دیگر مشخص شده که وسائط نقلیه قدیمی          

 همانا  آلوده کننده  بیشتر خودروهای      .ندنکتولید  نسبت به خودروهای جدید     را    زیادتری های جوی 

  .خودروهای مدل قدیمی هستند

 نتیجه گیری کرد که اگر بتوان باارائه برنامه امتیازات مالی             "فوق می توان مستقیما   بر اساس مالحظات    

گروه کوچکی از آلوده کننده های ناب را حذف وبا خودروی جدیدتر جایگزین کرد می توان                         

 محدودی بدست آورد چون      "ی در آالینده های جوی را باصرف هزینه نسبتا           کاهش قابل مالحظه ا    

 .امتیازات مالی فقط به گروه کوچکی از آلوده کننده های ناب پرداخت می شود 

جامعه ای  . د  باش راهی عملی  برای داخلی کردن هزینه های حارجی محیط زیستی              می تواند این برنامه   

می تواند ازطریق دولت به صاحبان خودروهای آلوده کننده           که از آلودگی جوی آسیب دیده است          

 . آلودگی را کاهش دهند "پول پرداخت کند تاخودروی خود رابانوع تمیزتر عوض کرده ونتیجتا

 انجام  جا بسیار پیچیده تر از تعریف کوتاهی است که در این              مل در ع   این فکر  متأسفانه ، بکارگیری  

 . گرفته است 

 . داردنبالً بحث گردید ارتباط ساده ای بین سن خودرو و ضریب آلودگی آن وجود اوالً همانگونه که ق

ثانیاً کل  .  مشابه نامشخص است  مشخص گردیده که توزیع آلودگی حتی  بین وسائط نقلیه با مدل                  

 . آلودگی تولید شده در یک برهه زمانی بستگی به متغیرهای مختلف دارد 

 . متغیرها بایک روش مشخص است  از این یتعدادهدف برنامه های اسقاط کردن تغییر 

نیز بادیگر عواملی که بررفتار صاحبان خودرو تأثیرمی            یکدیگر واکنش انجام داده و         راین متغیرها ب  

 .گذارند مرتبط بوده واز این طریق بر آلودگی کلی ناوگان تأثیر می گذارند 

 اسقاط کردن بکار گرفته       های  برنامه  وتاثیر قیم بر اقتصادی بودن   ت مستقیم و غیرمس   فعل وانفعاالت این  

  . به همراه داشته باشدنتیجه ای  دور از انتظار را یتواند ر گذاشته و ماثشده 
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  در ناوگان خودرو آمریکا HC , CO توزیع آلودگی -3 -2جدول

Fleet’s Decile HC Emissions

(% of total)

CO Emissions

(% of total)

10th 

9th 

8th 

7th 

6th 

5th 

4th 

3rd 

2nd 

1st 

44.2 

15.2 

10.7 

8.2 

6.6 

5.3 

3.9 

2.8 

1.9 

1.1 

31.7 

19.5 

14.4 

10.6 

7.8 

5.7 

4.2 

2.9 

2.0 

1.1 

  : آلودگی های ناوگان کننده متغیرهای اصلی  تعیین ) 2-3-1-2

 ابعاد  یعنیط به یک ناوگان     بوکل آالیندگی هر آالینده جوی با افزایش تعداد خودروهای مر          " اوال -1

 . ناوگان افزایش می یابد

يش ا ب رابطه ای را  عالوه بر آن ، مقدار آلودگی آالینده ها بصورت مثبت               -2 يما  یعنی کیلومتر   پ

  حمل و نقل   در عرضه و تقاضا    موثر بر  اقتصادی و اجتماعی  مسافت طی شده که خودبه عوامل چندگانه        

 .مرتبط است ، دارد 

توسط م بعبارت دیگر مقدار      وضریب آلودگی خودروی ناوگان      توسط  مسومین متغیر اصلی همانا       -3

به ازای کیلومتر    ) برای هرالگوی رانندگی مشخص و تعریف شده          ( شده  متصاعد یهر آالینده جو   

 . مسافت طی شده است 

Source: Glazer et al., 1995 
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. توسط برای کل ناوگان بی معنی است         مبر حسب تعاریف فنی مشخص، تعیین یک ضریب آلودگی            

ر مورد نوع سوخت مصرفی ، سن خودروی مورد نظر و تکنولوژی                   بعضی تفاوت های اساسی د      

 ).بعبارت دیگر خودروی کاتالیست شده ، یا کاتالیست نشده(مشخص را می بایست ارائه کرد

معهذا، یک ضریب آلودگی متوسط برای کل ناوگان در ادامه این بحث ارائه خواهد شد، چون در                       

 .دث شفاف تر شدن بحث می گردبدون از دست دادن دقت باعبسیاری موارد ، 

 ) داده خواهد شدمناسبتوضیحات بیشتر در جای (

ر محاسبه آلودگی حمل و نقل جاده ای بایستی الگوی رانندگی خودروی مورد نظر              د ،    آنکه " نهایتا -4

 .بگیرد  قرار مطالعهتحت 

وقف و راه افتادن ها ،      توسط مقدار آالینده متصاعده در هر کیلومتر بسته به سرعت رانندگی ، میزان ت              م

 .زمانهای خالص کارکردن و تعداد استارت های سرد می تواند تغییرات بزرگی را نشان دهد

به وضوح نشاندهنده رابطه مثبت با آلودگی         پیمایش    متوسط  و در حالیکه متغیرهایی نظیر ابعاد ناوگان      

 را  یند اثرات مختلف  نتوایختلف م د، الگوهای رانندگی م   می باش ناوگان کلی برای هر آالینده مورد نظر         

 .گرفته داشته باشند  آالینده بخصوصی که مورد تجزیه و تحلیل قرار بر

و ضریب  ) که برای الگوی رانندگی بکار می رود       ( رابطه  متوسط سرعت خودرو         از توصیف ترکیبی 

 . آالیندگی دقت کافی را بهمراه خواهد داشت 

 راه بندان و ترافیک بیشتر در مناطق شهری           وآن اینستکه  یک نکته مهم و عمومی را باید متذکر شد           

 در مناطق شهری افزایش راه بندان معموالً با کاهش متوسط سرعت، ایستادن و راه افتادن                 افتاده و اتفاق  

 .  همراه میگرددNOxبیشتر و افزایش در میزان آالیندگی بیشتر آالینده های جوی به غیر از
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آالیندگی جوی بیشترآالینده ها در شرایط رانندگی شهری بیشتر از دیگر             بنابراین بطور متوسط میزان     

 . حاالت رانندگی است 

 تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر       دبکارگیری هر برنامه تسریع اسقاط کردن خودروهای فرسوده می توان         

شهای بعدی  بخ.  تمامی این اثرات ممکن می بایستی ارزیابی شوند            .  متغیر ذکر شده داشته باشد         4

 در ارزیابی کلی می      ومتوسط پیمایش  مورد از موارد فوق یعنی میزان آالیندگی           2نشاندهنده اهمیت   

 . باشند 

 :برآورد ابعاد کاهش آلودگی بدست آمده ) 2-3-1-3

 بستگی به   همیزان آالیندگی تولید شده توسط یک خودرو در خالل یک دوره زمانی مثالً یک سال                    

 به ازای هر کیلومتر رانندگی،      ه هر یک از آالینده های متصاعد       از یعنی گرم  ی میزان متوسط آالیندگ

 . سطح فعالیت و کارکرد و مسافت پیموده شده در خالل یکسال دارد 

بستگی به مشخصات فنی وسن ناوگان       (اسقاط کردن یک خودروی قدیمی قبل از بازنشستگی طبیعی          

 در  درو می تواند  اجتناب از آلودگی است که خو       به معنی     )خودرو ووضعیت اقتصادی کشورها دارد     

 .  پیش از هنگام اسقاط نگردد بشرط آنکهخالل عمر باقیمانده مورد انتظارش تولید کند 

وجود داشته باشد که فرض کنیم        وفنی) متوسط عمر خودرو در ناوگان مورد نظر         (اگر دالیل آماری    

 آنگاه میزان کلی آالینده     ،عمر کند (L) میزانخودروی اسقاط شده می توانست تا سالهای بیشتری به            

 :را می توان بصورت ساده زیر نشان داد) اجتناب می شود ( نشده دها که تولی

=ER (old,gr/km) *VMT(old,km) *L(old,yr)  خودرو قدیمی میزان آالینده اجتناب شده با اسقاط کردن 

 . ه است خودروی قدیمی است که اسقاط گردیدمربوط به oldکه اندیس 
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 می بایست میزان مسافت طی شده با           گونه ای از طرف دیگر ، صاحبان خودروهای اسقاط شده به              

 .دننخودروی قدیمی را با وسیله دیگری جایگزین ک

 آلودگی بر حسب میزان متوسط       یهر خودروی جایگزینی که استفاده کنند به نوبه خود مقدار           آنها از 

 .  ایجاد خواهد کرد(L)نظرلهای مورد  در خالل سایبرای مقدار مسافت مشخص

بنابراین، کاهش در آالیندگی جوی بدست آمده در طی برنامه اسقاط کردن به اندازه ای که مورد                       

 می بایست از مقداری که قبالً       توسط خودروهای جایگزین  آلودگی ایجاد شده    . ت نخواهد بود  سانتظارا

بنابراین میزان خالص کاهش     .  کم شود     هتحت عنوان میزان آالینده اجتناب شده مشخص گردید             

 : آلودگی در طی برنامه اسقاط کردن یک خودروی قدیمی بصورت زیر خواهد بود 

=(ER(old)*VMT(old)-ERrpl*VMTrpl)*L  میزان خالص الودگی اجتناب شده با اسقاط کردن خودرو

  قدیمی

 

 خوروی جایگزین است     برای لبیانگر میزان متوسط آلودگی و مسافت طی شده در سا            rplکه اندیس 

 . که توسط مصرف کننده انتخاب گردیده است 

 

  تعیین  بخصوصی برای خودروی جایگزین    شرایطبیان این مطلب ارزشمند است که تازمانیکه در برنامه          

 .لی برای اینکه خودروی جایگزین باید جدیدتر از خوردوی اسقاطی باشد وجود نداردینگردیده دل

باید یک خودروی   ن می توان روشهای دیگر حمل و نقل را در نظر گرفت و لزوماً               یینبعالوه، در جایگز  

 . دیگر بعنوان جایگزین در نظر گرفته شود
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راباهمان تعداد  (N)سرانجام اینکه ، اگر در یک برنامه اسقاط کردن بتوان تعدادی خودروی قدیمی              

ت می آید را می توان از رابطه          کلی کاهش آلودگی که بدس     مقدارخودروی جدیدتر جایگزین کرد ،    

 .زیر بصورت تقریبی بدست آورد

=(ER(old)*VMT(old)-ERrpl*VMTrpl)*L*N مقدار خالص کاهش آلودگی با اسقاط کردن  تعداد خودروی

 قدیمی

 ,  ER (old)  VMT(old) ,ه رابا دشودر این حالت متوسط خصوصیات خودروهای در نظر گرفته            

Errpl , VMTrpl  عملکرد یک خودروی منفرد نخواهد بودکه نشاندهنده بیان کرده. 

برای محاسبه کاهش آلودگیهای    است که در دستورالعملهای امریکایی       ای   معادله فوق معادله ساده شده    

  . گردیده است  از برنامه بیان بدست آمده 

ی مقدار کاهش    موثرترباشد یعن  زیست محیطی که یک برنامه اسقاط کردن از نقطه نظر          آنبنابراین برای   

 : بر اساس چهار متغیر زیر عمل کنندمسئولین می توانندآلودگی آالینده مورد نظر افزایش یابد 

اول، آنها می توانند اختالف بین متوسط میزان آالیندگی خودروی اسقاطی و میزان متوسط                         -1

 . بزرگ در نظر بگیرندتا حد امکانآالیندگی خودروی جایگزین را

 انتخاب  "ای ناب هآلوده کننده   "ئن شوند که خودروی اسقاطی بطور مناسبی از بین            آنها بایستی مطم  

 .  باشدمیزان آالیندگی کمتری داشته  ممکن یشده و خودروی جایگزین نیز تا جا

 اسقاط کردن در نظر بگیرند که دارای عمر باقیمانده قابل              ایآنها بایستی خودروهایی را بر     : دوم   -2

 مالی در   امتیاز یک   راثر اسقاطی ب  یبایستی در نظر داشت که تمام خودروها       . دنش با (L)  "توجهی مثال 

 . در هر صورت اسقاط خواهند شد حتی اگر دخالتی هم توسط برنامه انجام بگیردسالهای آتیخالل 
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 باشد مقداری پول صرف     ناگر خودروی خریداری شده توسط برنامه قبالً در آستانه از رده خارج شد              

این کار برای اقتصاد یک     .  است   بوده ناچیز یا حتی نزدیک به صفر       مقداری شده که    کاهش آلودگی 

 اتالف محض خواهد بود، صرفنظر از این که سازمان تامین کننده منابع مالی چه کسی باشد؟

يشمقامات تصمیم گیرنده ممکن است بر اساس            -3 يما  تصمیم گیری کرده و خودروهایی را         پ

 . در سال مقدار حداقلی از مسافت را بر حسب کیلومتر طی می کنندانتخاب کنند که مطمئناً 

  زمان حتی اگر لزوماً نزدیک به    ( ده  بوط کردن خودرویی که خیلی کم مصرف        اسقاپرداختن پول برای    

بعالوه در جائیکه جایگزینی باعث کاهش در        .  صرفه اقتصادی ندارد  ) از رده خارج شدن نبوده باشد      

ازای هر کیلومتر می شود، هر چقدر مقدار کیلومتر طی شده در سال توسط مالک                 ه ها به    دینمیزان آال 

 . خودرو بیشتر باشد میزان کاهش آلودگی کلی بدست آمده نیز بزرگتر خواهد بود

 در آالینده های مورد نظر آنستکه       یشتر به کاهش ب    دستیابی سرانجام اینکه آخرین راه باقیمانده برای      -4

ر انتخاب مناسب خودروهای      بهمیشه سعی    . ( را جایگزین نمایند        (N)وها   از خودر   زیادیتعداد  

 ) باشداسقاطی و خودروهای جدید

که در آن متغیرهای ذکر شده تحت تاثیر قرار می گیرند توسط طراحی برنامه مشخص                   روشی   "اساسا

 . می گردد 

 : طراحی برنامه و اثرات بر متغیرهای مورد نظر  )2-3-2

 :متوسط ضرائب آالیندگی ) 2-3-2-1                      

دو راه اصلی برای افزایش اختالف بین میزان متوسط الودگی خودروی اسقاطی و جایگزین آن وجود                  

 ترین وسیله نقلیه است که در واقع افزایش اولین  آلوده کننده در راه اول سعی بر انتخاب و حذف         . دارد  

 .  در باال می باشدذکرشدهعامل اختالف 
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 واجد شرایط بودن وسائط نقلیه      ای شده بر  تعییندر عمل این کار عمدتاً از طریق محدودیت های سنی            

  . می گیرد و از طریق استفاده از برنامه های بازرسی برای آزمایش کردن میزان آالیندگی انجام 

وهای انتخاب شده   در راه دوم تمرکز بیشتر بر وسائط نقلیه جایگزین بوده و سعی بر آنستکه حتماً خودر                

 که برای این هدف      ی ترین شرایط  یمعمول. تمیزترین نوع در دسترس بوده باشد       از جهت آالیندگی     

 خرید یک مدل جدید برای جایگزینی خودروی             ی است که در نوع      تعریف شده همانا محدودیت     

 . اعمال می شود اسقاطی 

سبت به عملکرد زیست محیطی        حتی می توان برنامه هایی را طراحی کرد که جایزه پیشنهادی ن                   

 آلودگی عمل   جدیدقوانین   با طبقمنخودروی خریداری شده تفاوت بکند، برای مثال خودروهایی که            

 واجدد را می توان شرط پرداخت بیشتر به خریدار             ن شو  می می کنند و در آینده مشخص خریداری        

 . شرایط کرد

هر دو راه فوق الذکر به صورت عملی کار کنند          اینکه برنامه های اسقاط کردن بتوانند بطور همزمان در          

 با خریداران بالقوه        باال   در بیشتر موارد، صاحبان خودروهای قدیمی با آالیندگی                 .  است  یدبع

 اجتماعی متفاوت ،      –آنها دارای خصوصیات اقتصادی        . خودروهای مدل جدید متفاوت هستند          

 .  عادات و رفتار مختلفی هستند،درآمدها

 سال که عادت به خرید خودروهای        15تقاعد کردن صاحب یک خودرو با سن بیشتر از            برای مثال م  

 . دست دوم و ارزان دارد به اینکه یک مدل جدید بخرد خیلی کار سختی است 

برنامه هایی که سعی دارند تا این جایگزینی بخصوص انجام  بگیرد یا تعداد محدودی خودروی                          

ی را قائل شوند تا  مردم  متقاعد شوند           اد بایستی مزایای مالی زی    اسقاطی را جذب خواهند کرد یا اینکه      

 . که عادات خود را تغییر دهند 
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تنها برنامه مجارستان را می توان      .  است برود    هتقریباً هیچ یک از برنامه های اجرا شده این راه را نتوانست           

با موتور دو زمانه انتخاب شد تا با        در این برنامه خودروهای قدیمی      . می توان نام برد   ’ بعنوان یک استثنا  

این برنامه تاکنون تعداد محدودی از خودروهای اسقاطی را از          . خودروهای جدید و پاک عوض شوند       

 . رده خارج کرده است 

تمام برنامه های اجرا شده در آمریکا به اضافه آنهایی که در کانادا، دانمارک و نروژ اجرا شده اند                          

رده اند آنها شرایطی را برای انتخاب خودرویی که باید از رده خارج شوند                  اولین روش را انتخاب ک     

 .  برای خودروی جایگزین تعیین کنندی اینکه شرایط نهتعیین کرده اند

 . در تمام برنامه های اروپایی دیگر ، بغیر از برنامه مجارستان راه دوم انتخاب شده است

 utantsThe Local Poll: آالینده های محلی) 2-3-2-2

توجه جداگانه به آالینده هایی که قبالً تحت عنوان آالینده های محلی مطرح شده یعنی                         

(PM,Nox,Sox,HC,CO)             ضرائب آالیندگی را   دو گازهای گلخانه ای  می تواند بحث در مور

 . شفاف تر کند 

ه وجود  در مورد گروه اول آالینده ها، بدون شک پیشرفتهای تکنولوژیک قابل توجهی در دهه گذشت                

داشته که همراه با تقویت قوانین زیست محیطی منجر به کاهش قابل توجه در متوسط آالیندگی بیشتر                   

 . آالینده های مورد نظر گردیده است 

قوانین واقعی در حال اجرا استاندارد های مشخص را برای االینده های               (EU)در داخل اتحادیه اروپا      

(CO,HC,Nox)      کاهش نسبت به اولین    ) در واقع یک دهم   ( درصد   90از  تعیین کرده است که بیشتر

 . محدودیتها تعیین شده نشان می دهد
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کاهش های بیشتری نیز توسط شورای اروپایی تصویب شده که در خالل چند سال آینده اجباری                        

 .موارد مشابه در مورد آالیندگی ذرات معلق از خودروهای دیزلی وجود دارد. خواهد شد

.  تعیین شده بود       1988ل  ا است که قبالً در س       از مقداری  برابر کمتر     7/2حدود  محدوده واقعی در     

 .  به اجرا درخواهد آمد 2006 و 2001کاهش های بیشتر در سالهای 

استانداردهای اتحادیه اروپا در مورد خودروهای جدید که به بازار وارد می شوند نیز بایست رعایت                     

 . شده باشد

توسط آلودگی برای خودروهائی که از قبل مورد استفاده           من بعنوان ضرائب    این استاندارد را نمی توا     

با مسن شدن یک خودرو ، میزان االیندگی آن نسبت به عملکرد اولیه بدتر می                 . هستند در نظر گرفت     

این کار در مورد هر خودروئی صادق است بخصوص در مورد آنهایی که خوب نگهداری نمی                 . شود  

 . شوند

رویی که به گروه سنی خاص تعلق دارد الگوهای آالیندگی بیشتر را در مقایسه با مدلهای                 بنابراین خود 

رو وجود دارد بلکه    دجدید نشان مید هد نه تنها بدلیل آنکه قوانین سخت تری نسبت به زمان ساخت خو               

  . می باشد بدلیل شرایط کارکردن ضعیف آن

ودرو را بعنوان نمایانگر متوسط خصوصیات        اصلی وجود دارد در مورد اینکه چرا سن یک خ             ییلدال

آالیندگی خودرو در نظر گرفته و اینکه چرا کم کردن سن ناوگان خودرو منجر به کاهش قابل توجه                    

 . در آلودگی اکثر آالینده ها می شود

     .که عالوه برمسائل فوق، نکات دیگری را نیز باید در نظر داشت               شواهدموجود نشان می دهد    

.  تأثیر عمده ای بر الگوی آالیندگی داشته باشد          می تواند  دیگری   یه، پارامترهای رفتار   اول از هم   -1

که فقط بصورت تقریبی با سن خودرو       ( مسافت کلی که توسط خودرو و در خالل عمرش طی میشود             



 62 

نگهداری بطور موثری بر عملکرد محیط زیستی        ) پریودهای زمانی (و نوع و فرکانس     ) مرتبط می شود  

نوع سوخت مصرفی و    .  می گذارد    شدمی با  خودرو استفاده از  اثری می گذارد که ناشی از        یک خودرو 

نیز بر کیفیت   ) مثل وجود تجهیزات کاتالیستی و شرایط نگهداری آنها       (دیگر خصوصیات تکنولوژیک    

 . در هر گروه سنی اثر خواهد گذاشتشدهو کمیت آالینده های متصاعد

رای میزان باالیی از آالیندگی ذرات معلق هستند که در مورد                 خوروهای دیزلی قدیمی احتماالً دا      

عکس این مطلب برای آالینده های       . نظر کردن است    قابل صرف  سنیی با همان مدل     بنزینخودروهای  

 دارای میزان باالئی از آالیندگی ذرات         " یعنی خودروهای بنزینی قدیمی احتماال       سرب صادق است  

  . دیزلی قدیمی وباهمان مدل سنی قابل صرف نظرکردن می باشدسرب هستند که در موردخودروهای 

 در االیندگی آالینده های مورد نظر نخواهد داشت         یبعالوه ، باالرفتن عمر ناوگان اثر مشابه       -2

آالینده .  نشان مید هد     NO2رابطه باالتری را با سن خودرو در مقایسه با        COبرای مثال میزان آالینده     . 

NO2    رابطه ) ازجهت سن ( داشته که خود باشرایط موتور        ه حرارت احتراق بستگی     اساساً به درج

 .تأثیر خواهد گذاشتشده  موتور هم بر مقدار آالینده های متصاعد)حجم( جابجایی.نزدیکی ندارد

 باالتر مصرف سوخت باالتر و میزان االیندگی بیشتری را در مقایسه با                )حجم(موتور های با جابجایی   

 .با همان گروه سنی نشان می دهندخودروهای کوچکتر 

اطالعات جمع آوری شده نشان می دهد که تنها استفاده از شاخص سن ممکن است باعث نشود که                      

حتی ممکن است مسائل مشابهی نیز از          . جمع آوری و از رده خارج شوند         "آلوده کننده های ناب    "

 .خودروهای جایگزینی بوجود آید
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 باشد خرید خودروهای مدل جدید دیده نشده           شرط کردن خودرو   موقعیکه در برنامه از رده خارج       

ان گمعموالً فرض می شود که خودروی جایگزین یک خودرو با مدل متوسط است که نماینده ناو                     

 . مورد استفاده می باشد 

 . تر و اسقاطی می باشدی متوسط میزان آالیندگی ناوگان مورد استفاده احتماالً کمتراز خودروهای قدیم

معیار انتخاب دیگری در برنامه برای جلوگیری از مطلب فوق وجود نداشته باشد بعضی خودروهای            اگر  

 .. خودشان هم آلوده کننده های ناب باشند می توانندجایگزین 

یک بررسی انجام گرفته در خالل اجرای برنامه دانمارک که شرط خاصی برای خودروی جایگزین                   

 درصد خودروهای جایگزین خریداری شده بیشتر از ده سال          19دود   نشانداده که در ح    دتعیین نکرده بو  

جلوگیری این نوع از مسائل را در برنامه پول نقد برای جایگزینی می توان با تحمیل خرید                  . سن داشتند   

 .خودروهای مدل جدید تمهید کرد

آلوده "به  خیلی بعید است که یک خودروی مدل جدید در خالل سه یا چهار سال اولیه از عمر خود                      

 تبدیل شود که این سه یا چهار سال زمانی است که معموالً برای ارزیابی اثرات برنامه الزم                   "کننده ناب 

 .  در هر صورت ، برنامه های پول نقد برای تعویض ممکن است پیچیدگیهایی را پیش بیاورد.است
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ی مختلف که دربرنامه آزمایشی سالخودروهای اسقاطی مدلها) گرم برمایل( مقدار متوسط آالیندگی -4-2شکل 

 .درایلی نویز اندازه گیری شده است 1993

 The Global Pullutants:آالینده های جهانی) 2-3-2-3

که آالینده ها شدیداً     ( وجود دارد  مصرف سوخت  متوسط و CO2در مورد آالینده آماری که در اروپا 

ای قدیمی با خودروهای جدیدتر همیشه        نشان می دهد که جایگزینی خودروه       ) هستندبه آن وابسته     

 بشرط آنکه هم خودروی اسقاطی و هم خودروی           بودهمتضمن کاهش در متوسط آالیندگی خودرو        

 .جایگزین بدقت و از بین بدترین و بهترین خودروها از جهت شدت سوخت مصرفی انتخاب شوند

وخت مصرف در خالل     شدید در متوسط س     ی نشان دهنده کاهش    5 -2 در شکل  هخط پر نشانداده شد    

 .  به یک حداقلی در متوسط سوخت مصرفی می رسد87/1986 می باشد تا اینکه در سال 80دهه 

مصرف به بعد     و از آن       اشته ادامه د   1993 که تا     شدهبعد از این تاریخ افزایش در مصرف مشاهده             

 .شروع به کاهش می کند  بطور آهسته ولیسوخت دوباره 

 سوختی پائین   مان خریداری شده بطور متوسط دارای راند        1993یک خودروی جدید که در        

( بعضی از عالئم ملی      . د  می باش  سال قبل از آن       7تری نسبت به یک مدل جدید خریداری شده در            

 .  است بودهحتی خیلی شدید تر) جهت گیری ملی

 

ر متوسط   بطو 1995منحنی مربوط به ایتالیا نشاندهنده آنست که یک مدل جدید خریداری شده در                   

  . ه است سال قبل داشت12درمصرف بیشتری را نسبت به مدلهای جدید 

 سال را با یک خودروی       10در اینچنین موردی ، یک برنامه اسقاط کردن که خودرویی قدیمی تر از                

 . شودCO2 جدید جایگزین می کند می تواند منجر به افزایش آالینده 
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 برای همه خودروها CO2  متوسط وزنی مصرف سوخت وآالیندگی-5 -2شکل

 
 

در برنامه پول نقد برای جایگزینی که در فرانسه ، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا اجرا شد، اطالعات نشان داد که                     

 آنستکه  حاکی از  موتور کوچک بوده که        )حجم(بیشتر خودروهای خریداری شده دارای جابجایی       

 . ست  اهخودروی جایگزین دارای مصرفی زیر مقدار متوسط بود

 آگاهانه طرفدار   هادر هر صورت ، مهم است که بدانیم این کار بدلیل آن نبوده که تصمیم گیرنده                       

آخرین برنامه  . در بعضی موارد حتی عکس آن صادق بوده است          . انتخاب موتورهای کوچکتر بوده اند      

 . اعالم کردند  بزرگتر را در مورد خرید خودروهایی باالترامتیازاتفرانسه و اولین برنامه در ایتالیا 

 موتور و مصرف سوخت خودروهای         )حجم( جابجایی تر درمورد مشخصات   تجزیه وتحلیل جزئی      

 .  دارد  ضرورتاسقاطی و جایگزین

ات مصرف سوخت خودروهایی که حتی اگر برنامه اجرا نشده بود فروخته می             مشخصبرآورد مربوط به    

 .  مورد نیاز است ندشد



 66 

امه های پول نقد برای اسقاط کردن بر آالیندگی گازهای گلخانه ای در                    قضاوت در مورد اثر برن      

تعیین شده براساس مشخصات فنی وسن ناوگان        (جائیکه خودروی جایگزین احتماالً یک مدل متوسط       

. شکلتر می باشد    م از ناوگان مورد استفاده در زمان اجرای برنامه است            )خودرو وپارامترهای اقتصادی    

ه مهم می بایست به ارزیابی ما اضافه شود و آن اینست که منحنی قبلی نشان می                  درهر صورت یک نکت   

دهد که در اروپای غربی در طراحی برنامه های اسقاط کردن می بایست دقت الزم به گونه ای به کار                      

 . در ناوگان نگردد گرفته شود که در نهایت منجر به افزایش آالینده ،

 :متر مسافت پیموده شده کیلوپیمایش یا2-3-2-4          

موفق به کاهش قابل توجه در میزان کیلومتر          همدر بخشهای قبلی نشانداده شده که چنانچه در یک برنا          

 . تر خواهد بود   شویم ، آن برنامه موفق" نابیاه آلوده کننده "مسافت طی شده توسط

هده دارد می بایست سعی کند تا       برای انجام این کار، سازمانی که سازماندهی برنامه اسقاط کردن را بع            

خودروهای اسقاطی خودروهایی بوده باشند که اساساً بعنوان وسیله حمل و نقل استفاده شده و برای                     

اثر برنامه های اسقاط کردن در صورتیکه منجر به آن شود که            . استفاده های جزئی نگهداری نشده باشد     

ی اسقاطی رانده شوند کمتر خواهد شد و این          خودروهای جایگزین به مقدار بیشتر نسبت به خودروها        

 .نکته باید در نظر گرفته شود

 مسافت پیموده شده کلی توسط        پیمایش یا اگر چه برنامه های اسقاط کردن مستقیماً با هدف تغییر              

 .ًفکرمیکنند که می تواند بر آن تاثیر کند  غالبا ولی طرح نمی شودناوگان

 

سافت پیموده شده توسط هر خودرو متناسب با سن خودرو             م  پیمایش یا  توسطم که   همشخص گردید 

 .تغییر می کند
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را در هر سال نسبت به           ) کیلومتر(خودروهای جدیدتر بطور قابل مالحظه ای مسافت بیشتری                 

 .  نشان داده شده است 4-2خودروهای قدیمی تر طی می کنند همانطور که در جدول 

دیمی چه میزان بیشتر مسافت طی میکنند به کشور مورد          برآورد اینکه خودروهای جدید نسبت به نوع ق       

 .نظر و تجزیه و تحلیل آن بستگی دارد

ط به کشور آمریکا نشان می دهد که نسبت بین متوسط مسافت طی شده توسط یک                      بواطالعات مر 

 . می باشد2 درحدود قدیمی تر  سن یا سال10خودروی شخصی جدید و یک خودروی 

در ( وپا نشاندهنده نسبت کمتری است ولی مقدار آن در همان حدود است             بعضی اطالعات در مورد ار    

  ).،آمار مربوطه درجداول ضمیمه آورده شده است 7/1حدود 

يشبر اساس این شواهد در مورد           يما  بایستی انتظار داشت که جایگزینی خودروهای قدیمی با            پ

سال را برای همه آن سالهایی که       خودروهای جدیدتر بطور قابل مالحظ ای میزان مسافت طی شده در             

خودروهای اسقاطی در صورت نبود برنامه از رده خارج کردن مورد استفاده قرار می گرفتند افزایش                   

 . می دهد
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 .اعالم گردیده است1990 متوسط پیمایش ساالنه برحسب مایل که براساس سن خودرودرآمریکابرای سال-4-2جدول

 

ت آماری بوده و توضیحی را در رابطه بین سن خودرو و میزان مسافت              در هر صورت اینها فقط توصیفا     

عوامل اقتصادی واجتماعی بجای مشخصات خودروهای مدل جدید                .دنپیموده شده را نمی ده       

 .مسئولیت عمده در افزایش تقاضا ی حمل ونقل را برعهده دارند 

هم (ای جدید و کارکرده را          خرید بیشتر خودروه     د حمل و نقل می توان        یبنابراین افزایش تقاضا   

 . ایجاد کند ) جایگزینیتقاضایتقاضای فزاینده و هم در 

خانواده ها ممکن است خودروی جدیدتر و گرانتر یا خودروهای دست دوم ارزانتر را متناسب با                         

 . درآمدشان و تقاضای حمل و نقل خود را انتخاب کنند 

چون آنها  رندمایل به خرید مدلهای جدیدتر دا      برای مثال کسانی که بطور مرتب مسافرت می کنند ت            

از طرف دیگر،    . بهتری را دارا باشند    و ممکن است حتی راندمان سوخت        بودهمعموالً راحت تر ایمن تر    

خصوصیات بهتر مدلهای جدید تر ممکن است افزایشی را در متوسط مسافت طی شده به ازای هر                        
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مکن است احساس ایمنی بیشتر کرده و سوخت           چون صاحبان این خوروها م      ،خودرورا افزایش دهد  

 .کمتری را مصرف کرده و مسافرت را لذت بخش تر ببینند

بطه دوم دارای اثرات واقعی باشد، کم کردن سن خودروهای ناوگان می تواند افزایش در                  ااگر این ر  

 بهمراه  فتد برنامه اسقاط کردن اتفاق بی      درنبود بود با توجه به آنچه که ممکن          را کل مسافت طی شده   

قی کاهش آلودگی بدست آمده توسط برنامه را تحت          ناین کار در عوض می تواند بصورت م         . آورد

 . تاثیر قرار دهد 

يش ارزیابی اثر کاهش سن ناوگان بر روی کل         برای اطالعات کافی  يما برای آن   .  وجود ندارد     پ

جدید را برای جایگزینی با      برنامه ها ی اسقاط کردن که احتیاجی به اینکه مصرف کننده یک مدل                   

يشد ندارد یک توافق معمول در ثابت نگه داشتن تئوریک میزان کلی                 بخرخودروی قدیمی    يما پ

ه از طریق پرسش نامه های توزیعی ی انجام شدبعضی بررسی ها . قبل و بعد از اجرای برنامه وجود دارد  

خودرویشان را تعویض کرده بودند و      در بین صاحبان خودروها که در طی برنامه های آزمایشی آمریکا            

 . نیز در برنامه دانمارک ، اعتبار تئوری بیان شده را تأئید کرده است 

در . اینکه تئوری مشابه در مورد برنامه های پول نقد برای جایگزینی صحیح است یا نه مسلم نیست                   

 ، کیسه هوا ،      هوای داخل  تهویه مطبوع بعضی موارد مدلهای جدید تر با قیمتهای ارزان امکاناتی نظیر             

در این موارد بهبود      . ضبط صوت و غیره را که زمانی گران و کم بودند در اختیار می گذارند                          

يشخصوصیات خودرو می تواند اثرات مهمی را در  يما  .خودروهای جایگزین داشته باشدپ

دروهای جدید  خو) مثل استارت در زمستان      (Reliabilityبعالوه بهبود در میزان اطمینان پذیری        

 . می تواند اثر عمده ای بر تعداد دفعات استفاده و طول مسافرت متوسط داشته باشد
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يش  در مورد تغییرات ممکن در متوسط        خاصی بررسی يما  بر اثر اجرای برنامه های اسقاط        پ

همچنین شواهد تجربی شخصی که داللت بر افزایش تقاضا برای حمل و               . کردن انجام نگرفته است      

وضعیت در مورد بهبودی    .   وجود ندارد  داشته باشند  اثر بهبود متغیرهایی مثل راحتی و ایمنی           نقل در 

 . بدست آمده در راندمان سوخت کمی فرق می کند 

 

 نشان  وبراساس شواهد تجربی  ی معمولی   هار منحنی های تقاضا مربوط به  کاال       ثهمچنان که در مورد اک    

ر به افزایش مصرف یا بعبارت دیگر میزان مسافت طی شده            که کاهش در هزینه های سفر منج       داده شده 

 .می گردد و برعکس

ای اسقاط کردن همراه    هدر نتیجه گیری باید عنوان کرد که دلیلی وجود ندارد تا امکان اینکه برنامه               

يشبا جایگزینی با یک خوروی مدل جدید بتواند منجر به افزایش در کل              يما  از نظر دور     را  بگردد پ

 بداریم 

يشافزایش در کل  مکان  ا يما  ولی نکاتی که در باال اشاره شده داللت          وجود دارد  بخاطر برنامه    پ

 .  ، این افزایش در ابعاد محدود خواهد بودآید وجود  به اگر افزایشیهبر آن دارد ک

 

 :اثر متقابل معیارهای منتخب اعمال شده بر یکدیگر ) 2-4

 غیر مستقیم بین     ی که قبالً عنوان گردید ، تقابل        به غیر از اثرات مستقیم طرحهای اسقاط کردن         

 اینها عمدتاً مربوط به میزان         .  مهم هم باشد    دکه می توان   وجود دارد معیارهای مختلف اعمال شده       

 . میباشدپیمایش توسط مآالیندگی و 
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 خارج  برای اطمینان از اینکه تنها وسائط نقلیه ای که دارای میزان آالیندگی های باال هستند از رده                      

  . اعالم کردند شرایط برای این برنامه ها را واجد فقط خوروهای قدیمی شوند

 تغییر کرده  بیشتر    یا  سال و  15 تا   7شرایط سنی در برنام های اجرا شده در آمریکا و اروپا از حداقل                  

   .است

روه سنی  قیمت بازار خودروهای قدیمی و کارکرده که به یک گروه سنی تعلق دارند با انتخاب آن گ                   

 مالی بطور موثری میزان حداقلی را برای ارزش بازار خودروهای قدیمی              امتیاز. افزایش خواهد یافت    

این خودروها در بازار خودروهای کارکرده دیگر کمتر از مقدار            . حائز شرایط برنامه ایجاد می کند         

افی بزرگ با شد، کمبودی هم در پیشنهادی در برنامه فروخته نخواهند شد ، بعالوه اگر برنامه به اندازه ک       

از طرف دیگر، همیشه یک گروه کم درآمد        . عرضه برای این نوع خوردوها در محل ایجاد خواهد شد           

 . از مصرف کنند ها نیاز به این خودروهای  ارزان و قدیمی دارند 

 اجرای  به منطقه ) شهر یا کشور  ( واردات خودروهای قدیمی از دیگر مناطق       مواجه با   در نتیجه یا    

 اول  تدر حال .  بود یا اینکه قیمت خوروهای با مدل مورد نظر افزایش خواهد یافت                  یمبرنامه خواه 

 .باید کاهش یابدکه   چناناجرای برنامه باعث نخواهد شد که سن ناوگان آن

ض تعویض و جایگزینی    معرر حالت دوم، بعضی از خانواده ها که متضرر می شوند و خودرویشان در               د

ند یا اینکه خودروی موجود خود را برای         خری شوند که یا خودروهای مدل قدیمی تر ب         مروباست مج 

 .چندین سال دیگر نگهداری کنند 

تر در صورت   باآالیندگی بیش  بعضی از خودروهای قدیمی تر و          ای راکه  این اثر میتواند عمر باقیمانده     

 از   قسمتی  ممکن است بدان معنی باشد که      این. نبود برنامه می توانستند داشته باشند را افزایش می دهد           

  اسقاط شده توسط خودروهای قدیمی تر از آنهایی که از رده خارج شده اند                         پیمایش کل مقدار 
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 در هر دو مورد ، موفقیتهای زیست محیطی که در اثر برنامه بدست می آید کمتر                 .جایگزین خواهد شد  

 . از مقدار مورد انتظار خواهد بود

جلوگیری از کم شدن عرضه خودروهای قدیمی و دست دوم و            ( جلوگیری از این اثر     در تالش برای    

ا می بایست   ه بعضی مطالعات نشان داده که در این طرح        )تغییرات بزرگ در قیمت دراین بخش از بازار       

نشانداده شده که میزان بهینه اسقاط       . یک تعداد بسیار محدودی از خودروهای قدیمی اسقاط شوند             

 . خودرو در سال به ازای هر یک میلیون خودرو در کل باشد2000وها می تواند کردن خودر

 از اینکه بطور متوسط میزان          داشتن  در جهت اطمینان     که دیگر شرایط برای خودروهای جایگزین      

 .  بر دیگر متغیر ها داشته باشدنفیآالیندگی کاهش پیدا می کند می تواند اثرات م

ه صاحبان خودروها را مجبور به خرید یک خودروی مدل              ک رنامه هایی همانطور که قبالً اشاره شد ب      

جدید می کند احتماالً خانواده هایی را که نسبتاً منتفع میشوند انتخاب کرده و خانواده هایی را که نمی                     

بعضی از خانواده   . توانند از عهده هزینه هایی که در اثر برنامه ایجاد می شود برآیند را حذف می کند                   

 خودروی دوم بمثابه( برای استفاده های جزئی  که منتفع می شوند ممکن است خودروهای خود را        ها که 

این . نگهداری  و میزان پیمایش ساالنه آنها زیر مقدار متوسط بوده است را اسقاط کنند                  ) یا سوم خود  

 .  را کاهش می دهد با آالیندگی باالکار میزان پیمایش 

یار صاحبان با درآمدهای باالتر هستند احتماالً نگهداری بهتر و مناسب             در اخت  هبعالوه ، خودروهایی ک   

از . توسط االیندگی آنها آنقدر باال نخواهد بود        ماین بدان معنی است که میزان       . تری را خواهند داشت     

طرف دیگر، با حذف خانواده های فقیرتر احتماالً برنامه موفق به اسقاط کردن بخش بزرگی از آلوده                    

نخواهد ) یعنی خودروهای خیلی قدیمی که جهت حمل و نقل استفاده میشوند          (  های ناب واقعی     کننده

 . دالیل کمی برای تایید این مطلب وجود دارد .شد
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امتیاز مالی و   ن   برای داد   را  سال 10 یعنیدر برنامه های اجرا شده در ایرلند ، یک محدوده سنی پائین تر             

  شامل  درصد 50ی اسقاطی ،      ها از خودرو   .م گردید    اعالبشرط خرید یک خودروی مدل جدید           

بهر حال تعداد   .  سال سن داشتند     16 درصد از آنها بیشتر از        10 سال بوده و فقط       12 تا   10خودروهای  

زیاد مراحل اسقاط کردن برای یک گروه سنی مشخص می تواند نشاندهنده این واقعیت باشد که این                    

 بنابراین ، برای انکه این اطالعات معنی دار باشند بایستی            بوده،ه  گروه مشخص سنی نسبتاً بزرگتر از بقی      

 . مقایسه ای از آنها با کل خودروهای مورد استفاده برای هر گروه سنی انجام گیرد

 سال به کل تعداد خودروهای مورد استفاده با سن مشابه کمتر             16نسبت خودروهای اسقاطی بزرگتر از      

 . بود 

ر خالل برنامه از رده خارج شدند ولی حتی با این تعداد، اگر چه این مقدار                     درصد از آنها د     17فقط  

 با میزان متوسط اسقاط کردن       ای معنی دار هستند ، نمی توان چیزی را ثابت کرد در صورتیکه مقایسه              

 .که برای این گروه سنی معمول است انجام نگیرد

ن می دهد که کدام گروه سنی از خودروها            اطالعات در دسترس برای ایتالیا کاملتر بوده و بهتر نشا            

 .بهترین استفاده را از برنامه کردند

 اعالم گریده ، میزان از رده خارج شدن را برای همه            1997برنامه پول نقد برای جایگزینی که در ژانویه         

 یا بعبارت دیگر درصد از رده خارج شدن در بین           نمیزان کلی اسقاط کرد   . گروههای سنی افزایش داد     

 که(  نسبت به میزان متوسطی که چهار سال قبل داشت          . برابر شد  2کل خودروهای مورد استفاده تقریباً      

 درصد رسیدو با این       6/6 درصد به     7/3یعنی از    )  وجود داشت    برای خودروها   یتقاضای خیلی کم   

(ودند  وجود، موفقیت برنامه برای خودروهای نسبتاً جدیدی که نزدیک به حد پائین سنی اعمال شده ب                 

 .خیلی بیشتر بود )  سال10
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برای چهار سال   ( مقایسه ای بین متوسط مقدار خودروهای اسقاطی در گروههای سنی               6 -2در شکل 

برای .  بود انجام گرفته است        1997با نتایج بدست آمده از اولین برنامه که در سال               ) قبل از برنامه     

نسبت )  درصد 130( برابر   3/2 در حدود    1997 سال میزان اسقاط کردن در       13 تا   10خودروهای با سن    

 سال ، نسبت به حدود      15 از    باعمر بیش   در حالیکه برای خودروهای قدیمی     ،به متوسط سالهای قبل بود    

 جالب است که بدانیم میزان اسقاط کردن خودروهای            .) درصد بیشتر  40فقط  ( کاهش پیدا کرد      4/1

 .  مقدار مربوط به ایرلند بودخیلی نزدیک به)  درصد3/16( سال 15مسن تر از 

 . مقایسه مقدار اسقاط کردن خودروها درایتالیا قبل وبعد ازبرنامه -6 -2شکل

 
 

 اطالعات رسمی درمورد اسقاط کردن می تواند تقریبی باشد چون بعضی مالکان خود را                اوقاتبعضی  

نسبت بین میزان اسقاط    بهرحال  . از شر خودروی قدیمی خالص می کنند بدون آنکه آنرا اعالم کنند               

 نمی بایست از این مسئله متاثر شده         بودرتواکردن در سالهای مختلف که تجزیه و تحلیل قبلی بر آن اس            

 . باشد
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 :متغیرهای دیگر که بر آالیندگی ناوگان اثر می کند ) 2-5

 :ابعاد ناوگان ) 2-5-1                  

  در انتخاب راههای جایگزین برای حمل و نقل         که زادی اسقاط کردن بدلیل آ    یبرنامه های پول نقد برا    

 بر کاهش ابعاد ناوگان اثر گذاشته و مسلماً نرخ رشد ناوگان را کاهش می دهد ، د می توانقائل می شود 

 . آنچنانکه در برنامه های نروژ و دانمارک نشانداده شده است 

خریدهای جایگزین است تا یک       بهرحال این مطلب یک اثر موقت بوده و بیشتر بخاطر تاخیر در                    

 . تصمیم دائمی برای نخریدن خودروی جایگزین

در هرد و کشور مذکور، چند ماه بعد از پایان برنام اسقاط کردن ناوگان مجدداً شروع به بزرگ شدن                      

 .  نداشته است  ادامه دراز مدتدرکرد که آشکارا نشان می دهد که کاهش موقت 

 

 مالحظه در متوسط قیمت       قابلپول نقد برای جایگزینی همانا کاهش           از آنجائیکه اثر برنامه های         

 دست دوم میباشد ، این کار می تواند باعث افزایش نرخ رشد ناوگان در مقایسه با                   و خودروهای جدید 

بعبارت دیگر کاهش قیمت نه تنها      . د شود   انرخ رشدی که در صورت نبود امتیازات مالی اتفاق می افت           

نی را افزایش میدهد بلکه تقاضای افزایش یابنده برای خودروهای جدید را هم                   تقاضا برای جایگزی   

 .باعث می شود

هر . از طرف دیگر تصمیم برای خرید یک خودروی افزایش یابنده تنها بستگی به قیمت بازار آن ندارد                  

رآورده خانواده بشرطی خودروی جدید را خواهد خرید که این خرید نیاز حمل و نقل آن خانواده را ب                  

 . کند 

چنان که خریدهای   ) مثل ایتالیا و فرانسه   (بنابراین این اثر بایستی نسبتاً در آن کشورها کم اهمیت باشد              

 )قبالً تقاضای افزایش یابنده پائین بود( جایگزین بصورت شماره گذاریهای اولیه در سال افزایش یافت 
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 برابعاد ناوگان)1996(ونروژ) 1994-1995( اثر برنامه های اسقاط کردن دردانمارک -7 -2شکل

 

 :اثر برنامه های اسقاط کردن بر ترافیک و الگوهای رانندگی ) 2-5-2           

 یهر گونه امتیازات مالی برنامه های اسقاط کردن نمی تواند اثرات مستقیم بر متوسط الگوهای رانندگ                 

ستقیم می تواند منجر به تغییراتی در       ان خودروهای شخصی داشته باشد بهرحال بعضی اثرات غیر م          گناو

 .ابعاد ناوگان و متوسط پیمایش گردد

اگر یک برنامه اسقاط کردن افزایشی در پیمایش را بهمراه داشته باشد می تواند باعث اثرات منفی در                     

بهرحال چون شواهد آشکاری در مورد ارتباط بین جایگزینی خودروهای قدیمی و                . ترافیک گردد   

 نمی کند تا درصد پیدا کردن          کننده ایش وجود ندارد ، کمکی به فرد تجزیه و تحلیل             تغییر در پیم  

 . بین پیمایش، ترافیک و میزان متوسط االیندگی باشدیارتباط غیر مستقیم و غیر مسلم دیگر

، می توان انتظار داشت که راه بندان و          نداگر بر اثر اجرای برنامه ابعاد ناوگان کاهش یا افزایش پیدا ک             

 . رافیک هم کاهش یا افزایش پیدا کند ت
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در مورد ابعاد ناوگان کاهشی که ممکن است در اثر برنامه های پول نقد برای اسقاط کردن ایجاد شود                    

قابل اثر  بنابراین  .  دانست    ی مشخص بوط و را می توان بصورت موقت ، کوتاه مدت و بدون اثر مر                

 . ه برنامه ها انتظار داشت توجهی بر روی ترافیک را نمی توان بخاطر اینگون

از طریق  ( در جائیکه برنامه های پول نقد برای جایگزینی بتواند افزایش در ابعاد ناوگان را شتاب ببخشد                 

 . باعث شود تواند افزایش ترافیک را هم  همچنین می) کاهش قیمتی که ایجاد می شود

 وجود اثری کامالً غیر مستقیم خواهد این اثر اگر چه در تئوری ممکن است مطرح شود ولی حتی با این          

 .تجزیه و تحلیل و کمی کردن مسئله فوق بسیار مشکل می باشد .بود 

 بیشتر مطالعات می بایست ارزیابی را در مورد اثر قیمت بر               بوده، تجربی هم کامالً بحث انگیز        دشواه

 . تقاضای خودرو ناشی از برنامه های پول نقد برای جایگزینی انجام دهند

عالوه، کاهش و افزایش در ترافیک فقط مرتبط با تعداد خودروهایی که برای اولین معامله شناسایی                    ب

می شوند و یا آنهائیکه برای بار دوم معامله می شوند نیست ، بلکه با محل بخصوصی که این برنامه در                       

 در مناطق شهری    اشماره گذاریه  اگر افزایش یا کاهش خالص در         .آنجا اتفاق می افتد نیز مرتبط است      

 .متمرکز شود این اثر بیشتر آشکار می شود ، چیزی که لزوماً اتفاق نخواهد افتاد

 :اثرات در دراز مدت  ) 2-5-3

کاهش آلودگی بدست آمده معموالً     . برنامه های تشریح شده همیشه در کوتاه مدت ارزیابی شده اند              

تمامی ارزیابی های مرور شده     . زه گیری شده است      ساله از زمان اعالم برنامه اندا      3در یک دوره زمانی     

 . اعالم کرده اند که بعد از این مدت دیگر اثری ناشی از برنامه وجود نداشته است 
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  ولی .عملی می شد     هر صورت    به نوشدن ناوگان که توسط امتیازات مالی اعالم شده             ،  سال 3بعد از   

د داشت امکان وجود    ن وجود نخواه   دیگر ه سال ت بر محیط زیست بعد از س       مثباین واقعیت که اثرات     

 .دیگر اثرات در میان مدت را از بین نخواهد برد

 

 )1997 و1992( نمایش ناوگان خودروایتالیا برحسب گروه سنی -8 -2شکل

 
 

 

 

در اولین بخش نشانداده شد که چگونه طرحهای پول نقد برای جایگزینی پیش بینی در مورد بعضی                      

را کرده و به کاهش فروش خودروهای جدید در خالل زمانهای مربوطه منجر می              تصمیمات جایگزینی   

  تجدید ناوگان   هایی که در بازار انجام می گیردسرعت        پیش بینی  برنامه بخاطر سال بعد از پایان     در. شود

 . می شود دنسبت به زمان طبیعی تجدید ناوگان کن
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 به بازار معرفی     وباآالیندگی کم تمیز  اگر فرض کنیم که در خالل امسال یک مدل خودروی خیلی                

مربوطه کمتر   امتیاز مالی     و  که فروش این خودرو در صورت نبودن برنامه          می توان نتیجه گرفت   شود  

  .می شد 

 یجدید باشند خودروهای  ی   رود بر اثر برنامه  خریدار خودرو     ی  بعضی  از صاحبان  خودروها که  انتظار م       

)  تر    پاک ی خودروها ی بجا ( به  این  خودروها    ی را داشته  و به  رانندگ      انند که  بدترین  عملکرد   ی ر را م 

 . که  بتوانند ادامه  خواهند داد ی چند سال  و تا زمان ایبر

 نشاندهنده آنست    باشد این  شکل  ی   م 1997 و   1992 در    یتالیا ناوگان  ا   ی نمایانگر توزیع  سن   8-2 شکل   

ترین تعداد رادربین گروههای مختلف سنی به خود اختصاص          که میزان شماره گذاری های جدید باال       

  .داده است 

 باال در   ی فروش  خیل  ی بودند که ناشی از     نسب دارای اکثریت  سال    5 با سن      ی خودروها 1997 درخالل   

 ثراتبرنامه  ممکن  است  ا    ی   بنابراین  بعد از اثرات  مثبت  وکوتاه  مدت زیست  محیط             . بود 1992سال   

 .شاهد بود در میان  مدت  و بلندمدت   منفی  یمحیطزیست  

  در طول  زمان  همیشه  بصورت  دائمی  و آرام  اتفاق  نمی افتد          باآلودگی کمتر  ارائه  تکنولوژیهای  جدید و     

حادیه  تا(EU  در خالل  چند سال  آینده  ما شاهد ارائه  خودروهای  تمیزتر بر طبق  دستورالعمل های                      .

 ونیز شاهد ارائه  خودروهای  باکارآیی  سوخت  بهتر که  نتیجه  توافقات  در سطح  اروپا وسطوح        بوده )اورپا

  . خواهیم  بود  استملی

  از ژوئن         EC/97/24 تر مطابق  بادستورالعمل ایمنل  فروش  موتور سیکلت های  تمیزتر و   برای  مثا

 برای  خودروهایی      EU در      ت محیطی  یس استانداردهای  سخت تر  ز       . است     هد شروع  گردی    1999

  .EC/98/69)دستورالعمل (ارائه  گردیده  است   2001جدیدسال 

  ی  بودن  برنامه  اسقاط  کردند اقتصا ) 2-6             
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  هزینه  برنامه  چیست  ؟                   

 یک  خودروی  جدید    خرید به     قضاوت  در مورد طرحهای  پول  نقد برای  جایگزینی  که  درآن  احتیاج              

د بهر حال  هزینه های  هر گونه  دخالت        . درآمدهای  عمومی  ارزیابی  می شو    بر اثر طرح      اساساست  غالبا بر  

که  از نظر درآمدهای     این مصرف  کنندگان  ارزیابی  گردد تا        و دولت  بایستی  ابتدائاً از نقطه  نظر شهروندان       

 نست  که     آ  می توان  گفت  که  اگر هزینه های  دولت  افزایش  یابد به  معنی               در تعریف  ساده     .عمومی   

درآمدهای  مالیاتی  وجود   وه های  دولت    ن تراز مشابه  بین  هزی     تا ندان  بایستی  مالیات  بیشتری  بپردازند    وشهر

هزینه ( است صت   فر ط  دولت  خرج  می شود دارا ی  یک  هزینه          توس بعالوه  هر پول  که          .داشته  باشد 

فرصت عبارت از ارزش بهترین حالت استفاده ازمنابعی است که می باید از دست داده شود تاکاالئی یا                   

رفاه  اجتماعی  می تواند از    ده ،   ان  داده  ش  شهمچنانکه  در مسائل  تامین  اجتماعی  ن      ،  ) خدمتی تولید گردد  

 این    .ل  و نقل  یا هر بخش  دیگری  تامین  شود           راههای  مختلف  و با صرف  هزینه  مشابه  در بخش  حم            

 . باشد(Expenditure) هزینه  مستقیم  مخارج ازمی تواند حتی  باالترت هزینه  فرص

 بنابراین  تمام  منابع  ملی  اختصاص یافته  به  برنامه  اسقاط  کردن  اعم  از امتیازات  مالی  و هزینه های  اداری                     

  . هزینه  اجرای  طرح   در نظرگرفته  شودمرتبط  بایستی  بعنوان 

 در بعضی  موارد تولیدکنندگان  خودرو ونمایشگاه  داران  مشارکت  اقتصادی  در اجرای  طرحها داشته اند              

 .به این صورت که برای جذب تعداد بیشتر خریداران قیمتهای خودرا پائین می آورند 

اهش  قیمتها نه  تنهااختیاری  بوده  بلکه  بخشی  از این  کاهش              از این  گزارش  نشانداده  که  این  ک        1 بخش   

 .ثرات  متقابل  دیگر متغیرها اقتصادی  طرح  بوده  ا ست  اقیمت  بعلت  

ه  برای  تولیدکنندگان  و نمایشگاه  داران  بوده  و سهم  مهمی  را در                ن بی  شک  کاهش  قیمت  بیانگر هزی      

 .اجرای  طرحها دارد
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، چراکه این امتیازات    تخفیفات  داده  شده  را نبایستی  از دید دولت  بعنوان  هزینه  در نظر گرفت                بهرحال   

 .مالی توسط دولت ایجاد نشده تا به آن با دیدهزینه نگریسته شود 

ض  برای   ود در ع  شون  می ا تولیدکنندگان  و نمایشگاه  دار      متوجه  ضررهایی  که  از جهت  کاهش  قیمت       

 فوائد از طریق  گرفتن  مالیات ها و سیستم  مالیاتی  تامین              ،چون این دگان  سودخالص می  باشد  مصرف  کنن 

 .نگردیده  است  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  : برحسب تن الیندگی  جویآهزینه  جلوگیری  از 

 اسقاط   اقعی  امتیاز مالی  بصورت  یک  مقدار ثابت  پول  به  ازای  خودروی            ووه  شده    رب در بیشتر موارد تج   

در بریتیش  کلمییا و     (و سن     ) درایتالیا و فرانسه  ( در چند مورد بسته  به  ابعاد           فقط .  است  شده ده داشده   

  . خودروی  جایگزین  خریداری  شده  وجود داشته  است  درمورد تفاوتهایی ،) کالیفرنیا
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م شده برای صاحبان خودرو        ی که درمورد تأمین منابع مالی امتیازات اعال              بغیر از هزینه  مستقیم     

 ناشی    کارهای عملی مربوطه    که  از      هستیمضی  هزینه های  اداری  روبرو       عهر طرحی  با ب    وجوددارد در 

پولهایی  که   پیشنهاد می شود یا    برای  اسقاط  کردن       که یئ شرایط  بودن  خودرو    واجد می شود مثل  کنتر ل   

 ای  مربوط  به  جمع  آوری  اطالعات      ههزینه و پرداخت  شود    به  تولیدکنندگان  از جهت  توزیع  می بایست       

  .  اسقاطی  وجایگزین  و غیره  درموردخودروهای

 .بوده  و غیر قابل  صرفنظر کردن  است  متناسب  این  هزیه  تقریبا   با تعداد خودروهای  اسقاطی  

  دالر به  ازای  هر       100   تا 50  گزارشهای  مربوط  به  آمریکا و کانادا این  هزینه ها را در حدود 

 برای  بعضی  از طرحها این  هزینه  شامل  بازرسی  و آزمایش  آالیندگی  نیز                  .خودرو برآورد کرده  است   

 تا   خودرو حائز شرایط  برای  گرفتن  جایزه  مشخص  شده  و در بعضی  موارد هزینه های  کنترل                     می شود 

در برنامه های  اروپایی  این      ( خودروهای  اسقاطی  را نیز شامل  می شود            آالیندگی  قبل  از برنامه  برای       

 . ) آزمایشها در نظرگرفته  نشده  است

  .هزینه  کل  طرح  را بصورت  زیر نشان  داد که  با تعداد خودروهای  اسقاطی  متناسب  است میتوان 

 =C.N                                                                     طرح هزینه کلی 

   .   تعداد خودروهای  اسقاطی  استNتوسط  هزینه  به  ازای  هر خودرو و م   C که   

  خواهد بود زیر متوسط  هزینه  جلوگیری  از هر آالیندگی  بصورت 

C*N/ ( ER (old)  *VMT(old)  -ERrep*VMTrep) * L*N 

 

های  اسقاط  کردن  را     ح بودن  انواع  طر    ینتایج  اولیه  در مورد اقتصاد      از این  معادله  می توان  بعضی  از         

 .مشخص  کرد
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  ( احتیاج  به  امتیاز مالی بیشتری       توجه  اوال مشخص  شد که  طرحهای  پول  نقد برای  جایگزینی  برای  جلب          

  .کردن  داردنسبت  به  طرحهای  پول  نقد برای  اسقاط   ) فرمول  فوقدر c ی برایمقدارباالتر 

  ها بنابراین  آنها بایستی  میزان  کاهش  آلودگی  بیشتری  را بدست  آوردند تا در مقایسه  با نوع  دوم  طرح                    

 را که  همانا    " آلوده  کننده های  ناب    " نتیجتا بسیار مهم  است  که  این  طرحها بتوانند          .اقتصادی تر باشند 

 در یک  خانواده  بعنوان  روش  اصلی  در            و ی  آالیندگی  بوده    خودروهایی  هستندکه  دارای  میزان  باال      

 . راانتخاب کنند حمل  و نقل  مطرح  هستند

  . اطالعات  و توضیحات  داده  شده  در باال بیانگر آنست  که  این  موضوع  اتفاق  نخواهد افتاد

 اسقاط  شده  نمی توان  در      یودروها توضیح  داد شد تنها با تکیه  بر سن  خ          های قبل   همانطور که  در بخش    

 .مورد عملکرد زیست  محیطی  آنها نتیجه گیری  کرد

 ساله  را جذب        13 تا     10 خودروهای      "اکثرا این  واقعیت  که  طرحهای  پول  نقد برای  جایگزینی               

 می توانرا  اند  ده ی ش  برنامه های کشورآمریکاخودروهای  قدیمی تر هدف  گذار        درکرده درحالیکه 

 که  ارائه  تجهیزات  کاتالیستی  پیش  هنگام  در ناوگان  آمریکاو کانادا باعث  جذب                 کردبدینگونه  توجیه  

 . است خودروهای  قدیمی تر گشته

  می  را انتخاب    1970 بعبارت  دیگر در حالیکه  در امریکا می بایست  مدلهای  مربوط  به  سالهای  دهه                    

ئین  اروپا با اعمال    شرط  حداقل  سن  پا        دم  کاتالیستی  از رده  خارج  شو      تا یک  خودرو بدون  سیست     ندردک

 های  آمریکا بر خالف  اروپا در طرحهای        ه برنام . کرد ه  خارج  د را از ر   1980 خودروهای  مدلهای  دهه      تر

 در   پول  نقد برای  جایگزینی  تعداد محدودی  از خودروهای  قدیمی  با شرط  سن  و مشخصات  گذشته                   

 برایی  که  توسط  اروپائیها در طی  برنامه  پول  نقذ          هائ انتخاب ، انتخاب  شد  I/M مورد بازرسی  و نگهداری  

  تمرکز این  برنامه ها بیشتر بر جذب  تعداد زیادی  از             .داشت  جایگزین  انجام  گرفت  دقت  خیلی  کمتری        

ر فرض  کنیم  که  تجزیه  و تحلیل  کننده ها  بطور دقیق           الوه  اگ عخودروها بجای  تاکید بر کیفیت  آنها بود ب       
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  طبقه بندی  انندتوند آنگاه  آنها می    نبوط  به  ناوگان  را بدا    رمیزان  آالیندگی  و پیمایش  تمام  وسائط  نقلیه  م        

رو آالیندگی  که  با برنامه  استقاط  کردن  و خرید یک  خود            ) میزان(تمامی  خودروها را بر طبق  کمیت         

 .حذف می شود را انجام دهند جایگزین  

 توسط   زیادی  قدار خیلی  قدیمی  وجود دارد که  به  م          با آالیندگی باال و    اساسا یک  گروه  خودروهای       

می  کم تر استفاده     که سپس  یک  گروه  نسبتا جدیدتر از خودروها       ،صاحبانش  مورد استفاده  قرار میگیرند    

 و همین  طور بترتیب  تا          کردهیزان  نسبتا کمتری  از آلودگی  را تولید               وجوددارند که  م     شوند نیز 

 .خودروهایی  که  از رده  خارج  شدن  آنها تاثیر حداقل  در کاهش  آلودگی  دارد

ست  با دادن  امتیازات      ای ب می برسند     آلودگی  از کاهش  کلی     ی بخواهند به  سطح  مشخص     مسئولین اگر  

 سپس  برنامه  را برای  دیگر       ، دن  گروه  اول  که  مشخص  شده  برنامه  را شروع  کرده           مالی  برای  اسقاط  کر   

 .شده برسند اهش  هدفگذاری  کگروهها ادامه  داده  تا زمانی که  به  میزان  

 ،آلودگی  کاهش  یافته  تغییر نکند      ) میزان( با کمیت      ه و ردن  هر خودرو ثابت  بود     ک اگر هزینه  اسقاط      

ه  هزینه  نهایی   و هزینه  متوسط  به  ازای  کاهش  تن  آلودگی  با افزایش  کل  میزان  آلودگی  حذف                        آنگا

 .شده  افزایش  خواهد یافت  

شودتا  امتیازات  مالی    به  خودروهای  بیشتر و بیشتری  ارائه             می بایست  برای  کاهش های  آلودگی  بزرگتر   

  .م ی کننده های  ناب  برس محدودآلوده به تعداد باالتری از

  به  جایزه  باالتری     " احتماال  دارند  وضعیت  نگهداری  بهتری    ترکه صاحبان  خودروهای  نسبتا جدید       برای

  .د  تا متقاعد به  اسقاط  کردن  خودروی  خود شوندبو خواهد نیاز

همانگونه  که   ،ایش  یابنده  خواهد بود   فز ا کاهش  آلودگی  دارای    شکل          ازای تن  بنابراین  هزینه  نهایی  به      

 اسقاط  کردن  که  در جهت  از رده  خارج  کردن            برای برنامه های  پول      . نشانداده  شده  است    9 -2در شکل  
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 توسط  نقطه ای  در سمت       می باشد  از آلوده  کننده های  ناب  که  بدقت  انتخاب  شده اند           یدودحتعداد  م 

  .باشدمی  داده  خواهد شد که  دارای  هزینه  پایین  برای  تن  آلودگی  کاهش  یافته  چپ  از منحنی   نمایش 

 

 
 

 

 هزینه نهائی برنامه ها به ازای تن آالیندگی کاهش یافته– 9-2شکل 

   ای کهد ولی  با هزینها بزرگتر می توان مقدار  بزرگتری  از کل  الودگی  را کاهش  د باابعاد  های ه برنامدر

بنابراین  برنامه های  با ابعاد بزرگ  پول  نقد برای  جایگزیی  که  در اروپا اجرا بوده ، ما افزایش  یابنده  دائ

  . قرار می گیرند9-2 نشانداده  شده  در شکل  منحنیشد به  احتمال  زیاد در سمت  راست  و قسمت  باالی  

 برنامه    دیگرمثلتوسط  احتمال  اینکه  سیاستهای      میی  و    هزینه های  نها    مقادیر باالتر   با نزدیک  شدن  طرح  به    

 بصورت    که  اصالح خودروهای  قدیمی تر و بدون  سیستم  کاتالیستی             و بهبود بازرسی  و نگهداری      

  .اجرا شوند بیشتر می شود) کاراتر(موثرتری  

  شواهدی  از تجربه های  گذشته  ) 2-4-3
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نوع  برای هر  هزینه  به  ازای  تن  کاهش  آلودگی             نهت  کمی  کرد    تاکنون  فقط  تالش  معدودی  در ج       

 بعالوه  همه  آنها متوجه        و  .بوده   همه  این  تالشها در آمریکا و کانادا               .آالینده  انجام  گرفته  است      

مال متفاوت  و    ارزیابی ها در مورد برنامه ها با طرحهای  کا        .برنامه های  پول  نقد  برای  اسقاط  کردن  بوده اند      

 بررسی   ، بنابراین  مقایسه  آنها به  سادگی  امکان پذیر نیست          ،تئوری های  کامال مختلف  انجام  گرفته  است        

  .یکی  از این  گزارشها می تواند نتایج  مفیدی  را به  بار آورد

ه  کاهش  تخمینی  هر کدام  از         هزینه  کلی  برنامه  ب     ن در بیشتر موارد هزینه  به  ازای  تن  را باتقسیم  کرد            

 در   فقط اجرای  برنامه  اکه  گوی    Nox,Co,HCیعنی  برای    .   آورند  مینظر بدست   مورد آالینده های 

 . بوده  است    هاجهت  رسیدن  به  آن  کاهش

) 1997(  نادا کا نردو برنامه  اسقاط  ک   ) 1990(کال   یونو) 1992(ز  نویط  به  برنامه های  ایلی       و شواهد مرب 

کاهش  HC به  ازای  تن  ) 1997( دالر آمریکا 3500نشان  می دهد که  متوسط  هزینه  واحد در حدود 

 دالر آمریکا برای     21000کاهش  یافته  و در حدود      CO دالر آمریکا در ازای  تن     600یافته  و در حدود     

 و نمی توان  آنها را به  دیگر برنامه های            این  ارقام  صددرصد نبوده    .  بود NOxهر تن  کاهش  از آالینده       

 اسقاط  کردن  تعمیم  داد

 بعالوه  آنهانشان  می دهند که  این  سیستمها        . می دهد نشانه ها را ین هز تخمینی سطح  بهر حال  این  ارقام     ولی

 از  NOx   برای  مثال  کاهش  آالینده     .چه  آالینده های  بخصوصی  را می توانند به  راحتی  کاهش  دهند           

 ولی  بهر حال  کاهش  آالینده  مونواکسید          است،  طریق  برنامه های  تجدید ناوگان  سخت تر و پر هزینه         

 .گذاری  کرد  می توان  بصورت  کارآ هدف  را طی این برنامهکربن

ینه  به   به  اجرا درآمد متوسط  هز     ) کانادا(تیش  کلمبیا   ی که  در منطقه  بر     " اسقاط  بکن   خودرورا"  برنامه

  . ارزیابی  کرد  زیر وبطور مجزا  فرضیه2ازای  کاهش  آلودگی  را با استفاده  از 

 .اشد توسط  بر گرفته  از ناوگان  موجود بم بودکه  خودروی  جایگزین  یک  خودرواول آنمورد 
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 .باشد  آن  بود که  خودرو یک  خودرومدل  جدید دوم مورد 

موارد فوق  برای   ) 1997   (ی دالر 550 دیگری     ی و  دالر 370لف  یکی      امتیاز مالی  مخت    2 برنامه     در

 جزءشرایط بوده بدتر بوده    جدید    ل خریدمد  ی که  در حالت  Co,HC نسبت  اقتصادی     .درنظرگرفته شد 

 .مشخصی نشان داده نشده است  تغییرNoxدرموردو

 مختلف   یاستهایمقایسه ای  بین  س )1992کنگره  آمریکا   ( سرانجام  اینکه  در یکی  از مطالعات  در دسترس          

  )ساکن منابع     ( در دیگرفعالتیهای  اقتصادی     وهم  در بخش  حمل  و نقل        هم Nox وHC برای  کاهش  

  . انجام  گرفته  است

 برنامه های  بازرسی  و نگهداری  بود هبود وضعیت  مهمترین  انتخاب در بخش  حمل  و نقل  همانا ب

  

نی  د  هزینه  کاهش  آلودگی  به  ازای  تن  که  توسط  برنامه  اسقاط  کر            Co,HC که  از جهت      ن  بود آ نتیجه   

بدست  بازرسی  و نگهداری       بوطه به  همان  اندازه  است  که  از اقدامات  مر         ،که  خوب  طراحی  شده  باشد     

 . سال  را از رده  خارج   کنند15ر از باسن بیشت خودروهای  می آید بشرطی که

رحالتیکه خودروهای اسقاطی جدیدتر بودند مقایسه ای که انجام گرفته نتایج قابل توجهی را بهمراه                  د

  . نداشته است 

نتیجه گیری درمورد   . برآوردی تجربی وجودندارد    "تقریبابرنامه های  پول  نقد برای  جایگزینی        درمورد 

را میتوان بدینگونه خالصه کرد که         شده  دراین  گزارش  و دیگر اطالعات  در دسترس          همه عناصربحث 

این برنامه ها درمقایسه بابرنامه های پول نقد برای اسقاط کردن دارای نتایج اقتصادی بهتر نبوده وبهمان                  

 .نسبت هم درمقایسه باسیاستهای بهبود بازرسی ونگهداری دارای نتایج اقتصادی بهتر نیستند 

 

 

 رنامه  اسقاط  کردن  وجود دارد؟ ب درچه  ابزار عمده  سیاستگذاری ) 2-7 
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 و امکان پذیر که      ن بایستی  در مقابل  سیاستهای  جایگزی        را  برنامه های  اسقاط  کردن      بکارگیریامکان   

کنیم هدف  مشابهی  را درجهت  بکارگیری  کارآترین  و اقتصادی ترین  اقدامات  دارند می بایست  بررسی               

. 

 که بصورت جایگزین برای طرحهای اسقاط کردن مطرح بوده               روشهای اصلی  فقط      بخشدر این     

 .ودرکاهش آالیندگی زیست محیطی ناوگان خودروموثر می باشند ، بحث می گردند 

) ناوگان خودرو (یعنی فقط به اقداماتی که درجهت بهبود کیفیت زیست محیطی روشهای حمل ونقل                

ددر مدیریت کنترل ترافیک رادر نظر        بکار گرفته می شوند پرداخته وطیف گسترده روشهای موجو            

 . ندارد 

ی  نسبی   یمتها مکانیزم  نهایی  که  برنامه های  اسقاط  کردن  بوسیله  آنها به  نتیجه  می رسند همانا تغییر در ق                  

  را  توضیح  داده  شد این  مکانیزمها   حد پایین            "قبال همانگونه  که        .همه  خودروهای  دردسترس  است    

 بسته  به      و حال  بطور موقت  یا دائم    ( شرایط  برای  طرح  را ایجاد می کنند        واجد مت  خودروهای درمورد قی 

  . ) داردطرح  برنامه

 و بنابراین    پیداکرده نسبت  به  همه  خودروهای  جدید افزایش         ها انجام  این  کار ارزش  نسبی  این  خودرو         با

 چند  می توانداز این  تغییر در قیمتهای  نسبی         .ار می دهند را تحت  تاثیر قر     جایگزین ارزانی خودروهای 

 درآلمان، بااصالح سیستم مالیات گذاری ساالنه        1997در جوالی    برای  مثال      .راه  مختلف  بدست  آید   

توسط  دولت  آلمان     اعالم شده     تغییرات      .بدست  آمد خودروها تغییر مشابهی در قیمتهای نسبی            

 مطابقت  داشتند   4 و و یور  3 وبرای  خودروهای  شخصی  که  با استانداردهای  موتور یور       الی  را   ممعافیتهای   

 این    .افزایش  داد راقائل  شده  و درهمان  زمان  مالیات  خودروهایی  که  به  سیستم  کاتالیستی  مجهز نبودند                

 برتری  دادن  خودروهای      کار بطور قابل  توجهی  سرعت  جایگزینی  خودروها را افزایش  داده  و در جهت            

 .(ZEW,1997)  بودباآالیندگی کمتر
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 سال  گذشته  اعمال     6 در خالل     سیاستگذارانه ای است که    مجارستان واقدامات  مثال  دیگر مورد دولت    

 خودروهای  قدیمی  افزایش  نیافته  بلکه  مالیات  خودروهای           میزان مطلق مالیات   دراینمورد    .کرده  است  

 جایگزینی  با    برایطور قابل  مالحظه ای  کاهش  یافته  و در نتیجه  خرید خودروهای  سبزتر                    تمیزتر ب 

  .خودروهای  قدیمی  و کثیف  تشویق  گردید

 می تواند اثرات  اقتصادی  و زیست  محیطی  شبیه  به  آنچه             نیز بهبود برنامه های  موجود بازرسی  و نگهداری     

  .نامه های  اسقاط  کردن  بدست  می آید را ایجاد کندکه  در اثر امتیازات  ملی  بر

 سخت تری  را برای  همه  خودروها اعالم  کرده  و               زیست محیطی  اگرقانون  استانداردهای  ایمنی  و        

متوسط هزینه نگهداری که درشرایط مناسب      برنامه های  بازرسی  و نگهداری  موفق  به  اعمال  آن  گردند           

این  موضوع   هزینه های  نگهداری  یک       . باآن روبرو هستند افزایش پیدا می کند      کارکرد صاحبان خودرو  

  . در مقایسه  با خودروهای  جدیدتر افزایش  خواهد داداخودرو قدیمی  ر

 و   هتغییر کرد .  جدیدتربه نفع خریدهای جایگزین      مجموعه  قیمتهای  نسبی  برای  خودروهای  قدیمی  و        

  . مدلهای  جدیدتر خواهدبودهتدرجتقاضا  برای  خودرو 

نیز تائید کننده  این  مطلب  است  که  تغییرات  در برنامه            ) 1997( بعضی  شواهد تجربی  برنامه  دولت  اسپانیا     

  می تواند اثرات  قابل  توجهی  بر میزان  معامالت  دست  اول  داشته  نتیجتا              I/M بازرسی  و نگهداری  

  .تولیدکنندگان  خودرو داشته  و از طریق  آنها بر کل  اقتصاد اثر بگذاردای  براین  سیاست  اثرات  مفیدی 

 از نقطه  نظر زیست  محیطی   انتخاب  معتبر دیگر بجای  برنامه های  اسقاط  کردن  همانا برنامه های  تبدیل  به                  

صورت  اجباری  یا از     یا ب را این  کارها      . از طریق  تعمیرات  و اصالحات  است           خودروها ردنکاحسن   

 برنامه های  اجباری  را از      . معافیت های  مالیاتی  و غیره  می توان  انجام  داد       ، سوبسیدها   ، طریق  امتیازات  مالی  

 این  برنامه ها    .انجام  داد   شد می توان   فته گ I/Mطریق  مکانیزمی  مشابه  با آنچه  که  در مورد برنامه ای  بهبود         
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 برنامه    اصالح  و       .خودروهای  قدیمی  بدون  سیستم  کاتالیستی  را افزایش  خواهد داد           هزینه  نگهداری    

  .تعمیر داوطلبانه  با امتیاز مالی  تغییرات  مختلفی  را به  دنبال  خواهد داشت

   بطور کلی  هزینه  اصالح  تعمیر یک  خودرو بطور قابل  مالحظه ای  کمتر ازهزینه  جایگزینی  آن  با یک                  

 از جهت  تامین  مالی  این  برنامه ها        مسئولین را   این  هزینه  کمتر می تواند      . خورو تمیزتر و جدیدتر است     

 هزینه هایی  که  در برنامه های  اسقاط       نسبت به  کاهش  آلودگی  را با صرف  هزینه های  کمتر          کردهکمک   

ارت  دیگر با صرف  هزینه  مشابه  می توان        بعب. تر بدست  آورند   به کردن  ایجاد می شود و نسبت  اقتصادی      

تعداد زیادی  صاحبان  کم  درآمد آلوده  کننده های  ناب  را متقاعد کرد تا در برنامه  شرکت  کرده  و نتیجتا                  

از طرف  دیگر فوائد زیست  محیطی  اصالح  وتعمیر           . فواید زیست  محیطی  بزرگتری  را بدست  آورد         

 مدت  زمان  محدودی  داشته       می تواند ور شان  در شرایط  بسیار بدی  است           خودروهای  قدیمی  که  موت    

 برگشته یا اینکه احتیاج به       کوتاه  آنها به  خصوصیات  زیست  محیطی  قدیمی  خود        دت بعد از یک  م    .باشد

 مختلف    گروه  2 برنامه های  اسقاط  کردن  و اصالح  و تعمیر بایستی            .تعمیرات پرهزینه تری پیدا می کنند     

 شرایط  نسبتا   دراولی می بایست خودروهای قدیمی که      . را هدف گذاری نمایند   از خودروهای  قدیمی     

 درنظر گرفت   ه  و نمی توان  آنها را حتی  با اقدامات  تعمیر و اصالحی  در مسافتهای  طوالنی  راند              داشتبدی   

. 

 خودروهای  نسبتا جدید که  در شرایط          ویر می توان بصورت  کارا بر      را  اقدامات  اصالحی  و تعمیراتی    

 با دوام  آنچنانکه  باید کار       یبه  عبارت  ساده تر موقعیکه  یک  کاال      .  هستند اعمال  کرد    بهترینگهداری   

 آن  یا تعمیر و اصالح        ی راه  وجود دارد اسقاط  کردن  و جایگزین       2 )  عملکرد زیست  محیطی    شامل(نکند  

 . بستگی  به  شرایط  اولیه  آن  داردنتخابهار یک  از ا نسبی  هراندمان  .آن 

 بدون    که ازنتایج باارزشی است که    و تعمیر موتور به  بهبود وضعیت  ایمنی  خودرو          ح   آنکه  اصال  "نهایتا

 . منجر نمی گردد شک  در برنامه های  اسقاط  کردن  بدست  می آید
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 در آلمان  و در مجارستان  داده  شده  است          1985 از سال      امتیازات  مالی  برای  اصالح  خودروهای  شخصی      

. 

ای  اصالح  و    ه برنامه  "اخیرا )  ، مالموو لندن    ، گوتنبرگ استکهلم( بعضی  شهرهای  سوئد انگلستان          در

  .ست ده امتعمیر موتور کامیونها و اتوبوسهای  شهری  به  اجرا درآ

برای تعیین نسبتهای هزینه به فایده واقتصادی        بهرحال    ولیداشته     بهمراه  این  تجربیات  نتایج  نسبتا خوبی     

 .می بایست مطالعات بیشتری انجام گیرد  درمقایسه  با برنامه های  اسقاط  کردن  بودن آنها

 

  فوائد کاهش  آالینده های  جوی  )2-8

درموردصدمات ناشی لی  ماارزیابی      تا  برای  ارزیابی  هزینه  و فایده  برنامه های  کاهش  آلودگی  الزم  است         

این  کار احتیاج  به  ارزیابی  کاالهایی        .  آالیندگی  جوی  در حمل  و نقل  بخش  خصوصی  انجام  گیرد            از

 پیچیده  بوده    ها این برآورد . داردکه ارزش بازاری ندارند       سالمت  بشر و دارایی های  زیست  محیطی       مثل

 . می باشند قطعی  ن نیز صددرصد  بدست آمدهو نتایج 

 گرفته تاابعاد    در خالل  این  دهه  صورت      و ای  مختلف  وهه در هر صورت  تالشهای  چندی  که  توسط  گر       

این هزینه های خارجی مشخص گردد ،سهم قابل توجهی درارزیابی برنامه های اسقاط کردن وفرموله                 

را که  در مطالعات  جدید بدست  آمده         هم   م نتیجه گیری     دو  خصوصا  .کردن سیاستگذاریها داشته است     

 .می بایست  برای  ارزیابی  برنامه های  اسقاط  کردن  مشخص  نمود

 بسته  به    و درحمل  و نقل  شخصی  توسط  خودرو بمقدار زیاد به  محل  بستگی  داشته                ی اوال صدمه  خارج  

 انجام    ریپرجمعیت  مثل  مناطق  شه   ر محلی    د خودرو    سفر وقتیکه    . یک  سفر تغییر می کند     شخصل  م حم

میگیرد سالمت  بشر که  ارزشمندترین  کاالاست  بوسیله  آلودگی  صدمه  می بیند و این  صدمه  در مناطق                    
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 وقتیکه  شرایط  آب  و هوایی  نامناسب  نیز وجود داشته  باشد صدمه  بیشتر                 باال  تراکم  جمعیت   وباشهری   

  )  پایین و فرکانس  پایین  و غیرهدبرای  مثال  سرعت  با(است  

 درمناطق  "با اجرای موفقیت آمیز ازرده خارج کردن خودروهای با آالیندگی باال که غالبا                  بنابراین   

شهری پرجمعیت مورد استفاده قرار می گیرند می توان نسبت هزینه به فایده بهتری را درطرحهای                        

 .اسقاط کردن بدست آورد 

  یک  ای انجام  گرفته  نشان  می دهد که  صدمه  وارده  در از          1995 کمیسیون  اروپا در       مطالعه ای  که  توسط  

 از اگزوز خودروهای  شخصی  و هر وسیله  نقلیه  جاده ای  دیگر خیلی  باالتر از                  شده متصاعد  تن آالینده 

 بخصوص  وقتیکه     ود،می ش صدمه ای  است  که  از دودکش  بلند یک  منبع  ثابت  و به  همان  میزان  متصاعد                

 مختلف  فرآیند پخش  اتمسفر یک          طبیعت این  مسئله  بخاطر        .مناطق  پرجمعیت  در نظر گرفته  شود        

 .می باشد

 متمرکز می شوند در حالیکه        جمع و  از اگزوز در یک  منطقه  نسبتا کوچک         شده   آالینده های  متصاعد 

 . صدکیلومتری  پخش  و رقیق  می شوند  از دودکش  در شعاعی  چندشدهآالینده های  متصاعد

 اگر همان  منطقه  کوچک  که  آالینده ها در آن  پخش  می شوند دارای  تراکم  جمعیت  باالیی  باشد                        

  .اختالف  بین  هزینه های  خارجی  ناشی  از این  دو عامل  قابل  توجه  می گردد

که کاهش آالیندگی درحمل ونقل را بدنبال        این نکته موید آنستکه مقایسه اقتصادی بوده سیاستهائی           

 .دارند با دیگر اقداماتی که آالیندگی منابع ثابت وساکن صنعتی را کاهش می دهد صحیح نیست 

 از خودروهایی  که  در مناطق  شهری  رفت  و آمدی  کنند              CO برای  مثال  حذف  یک  تن  از آالینده ها        

 متری  در همان  محل  باشد اگر چه  هزینه          200ز یک  دودکش      ا  COمی تواند بهتر از حذف  همان  مقدار       

 .کمتری  را داشته  باشد 
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 اگر این  نتیجه گیری  صحیح  باشد انجام  معامالت  درمورد مقایسه  کاهش  آلودگی  متحرک  با مقادیر                   

   . موثر باشد کاهش  در منابع  ثابت  آنچنانکه  در آمریکا انجام  می شود نمی تواند ازجهت  اقتصادی

 سر جمع  آنکه  اطالعات  در دسترس  درمورد صدمه  حاصله  از آالینده های  جوی  بیانگر آنستکه                          

 که  در مناطق  جمعیت      ثیفطرحهای  اسقاط  کردن  در صورت  موفقیت  در اسقاط  کردن  خودروهای  ک            

اطقی  هستند که  درآنها اجرای  برنامه های       این  مناطق  من  . شهری  رفت  و آمد می کنند می تواند مفیدتر باشد       

 کاهش  آلودگیهای  زیست  محیطی  مطرح  می شوند و        یراباسقاط  کردن  بصورت  یک  سیاست  ارزشمند       

با جمعیت  کم  بمراتب  میزان  کمتری         ومناطق  دور افتاده    درخودرواستفاده  بر عکس  صدمه  حاصله  از        

 .به  فایده  برای  اسقاط  کردن  آنها مطلوب  نیست  بنابراین  نسبت  هزینه هاشته دا

 

 

  شواهدی  از تجربیات  گذشته  

 متاسفانه  اطالعات  کمی  درمورد نسبتهای  هزینه  به  فایده  طرحهای  اسقاط  کردن  قبلی  در دسترس  است                  

  . کرده  استنچون  نهایتا کسی  از این  معیار برای  ارزیابی  آنها استفاده  

  .ن  درکشور نروژ می باشددر ک تنها ارزیابی  هزینه  همانا در مورد ارزیابی  برنامه  پول  نقد برای  اسقاط

 5000 و در سراسر کشور به  اجرا درآمد جایزه ای  به  میزان                 1996 در برنامه  کشور نروژ که  درخالل          

 سال  تعلق    10 عمر بیش  از     با اسقاطی     به  صاحبان  خودروهای    1997 در   ) دالر امریکا  880(ن  نروژ   وکر

 .گرفت  

  .هیچ  شرطی  در مورد جایگزینی  خودروی  جدید بر صاحبان  خودروهاتحمیل  نگردید

 خودرو بغیر از خودروهایی  که  درهر صورت  و حتی  بدون  جایزه                  150000 در حدود     بطور تخمینی 

 توسط  انستیتوی    5/0 فایده  به  هزینه ای  برابر با       وبمطل نسبت  نا  . ازرده خارج شدند   اسقاطی  می گردیدند 
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 انجام  گرفت  ارزیابی      1995 مطالعه ای  که  در      .و برای  این  برنامه  تعیین  شد       ) 1997(حمل  و نقل  نروژ      

پروژه  اسقاط  کردن  درمنطقه  دلوار      اقتصادی که  از طریق  برآوردهای       ی بود  تعمیم  نتایج  درجهت لبیجا

  .) خودروی  قدیمی  از رده  خارج  شدند125 (.آمده  بودبدست  

 در این  مطالعه  ابتدا برآورد شد که  تعداد خودروهای  اسقاطی  در مقابل  امتیازات  مالی  متفاوت  چه  مقدار         

پس  مقدار کاهش     س . به  عبارت  دیگر عرضه  خودروهای  اسقاطی  چه  مقدار خواهد بود                   بوده یا  

HC,Nox براساس  این  فرضیه  که  جای  خودروهای  اسقاطی          وطی   اابق  با تعداد خودروهای  اسق     مط  را 

 بصورت   )یعنی  با میزان  متوسط  آالیندگی    ( خودروهای  متوسط  ناوگان  مورد استفاده  خواهند گرفت           را

 .کمی تعیین کردند 

، دالر 500 ، دالر 250ای    ه ا براساس  جایزه  سرانجام  اینکه  این  برنامه  فایده  خالص  سناریوهای  مختلف  ر         

  . دالر و نیز تعداد متفاوت  خودروهای  اسقاطی  ارزیابی  کرد1000 و  دالر750

 مقایسه  هزینه  به  فایده  براساس  چهار فرضیه  مختلف  در مورد ارزش  پولی  آالیندگی  حذف  شده  انجام                   

 ارزیابی     5-2 درجدول نشان داده شده   مقدار تخمینی      4 بخصوص  فواید بدست  آمده  بر طبق            ،گرفت

 .گردیدند

 
 ارائه گردید )1995( مقادیر تخمینی در مورد هزینه های کاهش آالیندگی ناشی از فرضیاتی که توسط هان – 5-2جدول
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و )  خودرو 20000در حدود   ( که  ابعاد محدودی       ی برنامه های  اسقاط  کردن   بدست آمده،  بر طبق  نتایج     

اهند .دارند تاثیر مثبتی  را براساس  همه  ارزیابی ها فایده  خو           )  دالر 250(نیز امتیازات  مالی  نسبتا کمی         

 بعد از   )مقدار منفی  در مورد فایده  خالص  دارد       انجام گرفته    Aفقط  ارزیابی  که  براساس  فرضیه       (داشت   

 ازآید مقدارش  منفی  شده  یا بعبارت  دیگر برنامه              اثر این  طرح  بدست  می        بر که      ین   فایده  خالص    آ

 دالر آمریکا برای  اسقاط       500 (برای امتیاز مالی بزرگتر موفق بیرون نمی آید         ایده   فآزمایش  هزینه  به      

 . حاکی از این مطلب هستند A,B,Cکه مقادیر منفعت داده شده )  خودرو200000کردن  

ازات  ملی  نسبتا بزرگ  در صورتی   دارای  فایده  خالص  مثبت  هستند که                 طرحهای  با ابعاد بزرگ  با امتی      

 استفاده   Dموقعیکه  از مقادیر مربوط  به  فرضیه      (هزینه های  خارجی  آالیندگی  را خیلی  باال ارزیابی   کنیم           

 اسقاطی  حدودا    دالری  و میزان  خودروهای      1480 فایده  خالص  کل  در زمانی  که  از جوایز             .)می شود

 . به  حداکثر خود می رسداستفاده می شودیک  میلیون  خودرو

 :را تأئید می کند  مطلب  دو نتایج این  

 

 

  . یکی  اینکه  برنامه های  با ابعاد کوچک  بسیار موثرتر از برنامه های  بزرگ  هستند

دمه  ناشی  آالیندگی  جوی  زیادی      کردن  در مناطق  حساس  که  ص      اسقاط   برنامه های      اجرای  دیگر آنکه 

 .است  نسبتا مفیدتر هستند

  بدلیل(که  افزایش  ارزش  خودروهای  قدیمی           است  این  حقیقت     نشان دهنده     بهرحال  این  مطالعه       

 می تواند تصمیم  بر جایگزینی  خودروی  دیگر را برای  خانواده های  با            )نامتیازات  مالی  برنامه  اسقاط  کرد    

رآمد کمتر به  عقب  انداخته  و بنابراین  باعث  می شود تا بعضی  آلوده  کننده های  ناب  عمر بیشتری  داشته                   د

  .دنباش
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  معیار انتخاب :برنامه های اجراشده درگذشته  می توان  گرفت  ازدرسهایی که )2-10

کردن  به  اهداف  خود میر سند پیشنهاد یا          چندین  معیار انتخاب برای  اطمینان  از اینکه  برنامه های  اسقاط           

 این  معیارها در جهت  انتخاب  خودروهای  اسقاطی  و خودروهای  جایگزین                    .بکارگرفته  شده  است   

 .می باشند

  . معیارها جایگزینی  خودروها همانند عملکرد زیست  محیطی  آنها می باشد

 آشکارا    ،دن  خودروهای  اسقاطی       کر شرایط واجد     هر شرط  محدود کننده  اضافی  برای                    

  .نند را کاهش  خواهد داد کی  که  بالقوه  می توانند در طرح  شرکت ئتعدادخودروها

  . طرح  اثر خواهد گذاردن اقتصادی  بودبر از طرف  دیگر اگر انتخاب  درست  انجام  گرفته  باشد 

 انتخاب  معیار عرضه  خودروهای  اسقاطی  ) 2-10-1

  مقدار جایزه  و میزان 

 مقدار پولی  که  به  صاحبان  خودرو بعنوان  امتیاز مالی  برای  اسقاط  کردن  خودرویشان  تعلق  می گیرد راه                  

 .اساسی  برای  انتخاب  کمیت  وکیفیت  خودروهایی  است  که  به  محل  اسقاط  شدن  فرستاده  می شوند

  : هستند  روبروخاب انت3 صاحبان  خودروهای  قدیمی  معموال با 

 و با انجام  تعمیرات  و نگهداری  مناسب  از شرایط  عملکرد                    شتهخودروی  خود رانگه  دا      -1

 . ن  شوندئخودرویشان  مطم

 .نمایند  سعی  بر فروش  خودروی  خود در بازار دست  دوم    -2

 . ها بفروشندچیاقرخودرو خود را را به  او -3

  .را انتخاب  می کنند که  به  آنهابهترین  قیمت  را ارائه  دهد انتخاب  آخر آنها موردی  2 در بین  



 97 

 حمل  ونقل  دیگر و با       باروشهای دیگر بایست تقاضای  حمل  و نقل  خود را          می   در هر دو مورد آنها       

 ساده ترین  توضیح  اقتصادی  در مورد تصمیمات  صاحبان  خودرودرمورد              . کنند  تأمینهزینه  مربوطه     

 کنند که  ارزش        می یان  کننده  آنستکه  آنها درصورتی  خودروی  خود را اسقاطی                ب  اسقاط  کردن 

 جدا از هزینه  تعمیرات  که  برای  رساندن  به  این  شرایط  الزم                 (V)خودروی  آنها در شرایط  کارکردن      

  (SV)ی گیرد کمتر از مقداری  باشد که  در اثر برنامه  اسقاط  کردن  به  آنها تعلق  م                       (RC) است  

  V-RC<SV      :بنابراین  صاحبان  خودروها بشرطی  خودروی  خود را اسقاط  می کنند که

  را در مورد خودروها افزایش  داده  و از طریق             )SV (مت  اسقاط  کردن   ینعی  ق ص امتیاز مالی  بصورت  ت   

یافته  و شرایطی  را برای          این  افزایش  تعداد خودورهای  اسقاطی  طی  یک  دوره  زمانی  افزایش                       

 آن    ود باال رفتن  سن    ممکن  ب      و آورد که  پیش  از آن  بعلت  کاهش  قیمت  خودرو             می تصمیم گیری  پیش 

نگهداری  و امتیاز مالی  کم  فقط  خودروهای  قدیمی تر         با اسقاط  کردن  خودرو     برنامه .گرفته شود تصمیم   

  . جذب  خواهد کرد راری  بوده  و هزینه های  تعمیر باالیی  دارندبد را که  دارای  ارزش  بازار کمت

رد ک بنابراین  از طرف  دیگر می تواند اثر مثبت  بر برنامه  داشته  باشدچون  خودروهایی  را جذب  خواهد                   

 .که  احتماال دارای  میزان  متوسط  آالیندگی  باالیی  باشند

 زمان  طبیعی  از رده        به روهایی  جذب  خواهند شد که  نزدیک        دیگر آنکه  با جوایز مالی  کوچک  خود       

نها  آ  پول  برای  اسقاط  کردن      اختصاص بنابراین     .خارج  شدنشان  بوده  وعمر باقیمانده  کمی  داشته  باشند        

سختی  صاحبان  کم  درآمد     ب بعالوه  یک  جایزه  کم        . برای  اقتصاد خواهد بود       صرف یک  اتالف  هزینه  

لوده  کننده های  ناب  رامتقاعد خواهد کرد تاخودروی  خود را با نوع  جدیدتر و تمیزتر که  هزینه های                    آ

  .قابل  توجهی  را در بردارد عوض  کنند

ذب  برنامه   ج هزینه های  تعمیرکمتر     و با افزایش  جایزه  مالی  خودروهای  بیشتری  با ارزش  بازار بیشتر               

 و  همچنین  خودروهایی  را جذب        ه آلودگی  راافزایش  داد    کاهش مقدار کلی      این  مطلب  . خواهند شد 
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بنابراین  میزان  اقتصادی  بردن  برنامه  را      باشند  خواهد کرد که  دارای  عملکرد زیست  محیطی  نسبتا خوبی            

  .کاهش  خواهد داد

شته  باشد تا تعداد خودروهایی  که         پس  جایزه  داده  شده  بایستی  با دیگر شرایط  موردنیاز همخوانی  دا             

  .باید اسقاط  شوند را محدود به  کثیف ترین  آنها بنماید

ه   د دالر متفاوت  بو   1600 دالر   تا     500 از    ی جایگزین  برای میزان  جایزه  داده  شده  برای  برنامه های  پول  نقد       

ا یک  دهم  تا یک      باین  مقدار تقریبا برابر       . دالر بوده  است    800 در حدود    مقدارو معمول ترین    ) 1997(

جایزه  داده  شده  پول  نقد برای  اسقاط  کردن  معموال خیلی            . پانزدهم  متوسط  قیمت  خودروی  جدید است     

 . دالر آمریکا بوده  است  700 تا 300کم تر بوده  و در حدود 

  شرایط  سنی  )2-10-2

 فقط  خودورهای  قدیمی تر از          .ده  مورد استفاده  قرار گرفته  است       ر طرحهای  اجرا ش   اکث معیار سنی  در    

 سال  بوده  که  در برنامه های  اسپانیا   8 و   7 کمترین  سن  مورد نیاز      . در برنامه  پذیرفته  شده اند     یسن  بخصوص 

 سال  وارد برنامه     9و   7ن   ی در هر مورد تعداد خیلی  کمی  اتومبیلها با سن  ب            .و فرانسه  بکار گرفته  شده اند    

 . شده  است  بکارگرفتهشده اند بیشترین  شرایط  سنی  در برنامه های  آمریکا 

 اسقاط  کردن  خودروهای  قدیمی  شکایاتی  را از طرف  اتحادیه  کلکسیون  داران  اتومبیلهای  قدیمی                ر خط

 لیست ارزشمند قدیمی  در کالیفرنیا        خودروهای  انهدام برای  جلوگیری  از       . است  بهمراه داشته امریکا  

  نتهیه شده ودرمعرض عموم قرارگرفت تاکلکسیو         خودروهایی  که  حائز شرایط  اسقاط  کردن  بودند          

 شد جایزه ای     یخریداران   توسط  کلکسیون  دارا     به خودروهائی که    .داران بتوانندآنها را خریداری کنند    

  .تعلق  نمی گرفت 

 توضیح  داه  شد تنها شرایط  سنی  برای  از رده  خارج  کردن  کثیفت ترین  خودرو و                   همانطور که  در باال   

 .نیز باید استفاده کرد  از دیگر معیارهای   بودهبیشترین  مصرف  کننده  کافی  ن
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 I&M انتخاب  از طریق  برنامه های  بازرسی  ونگهداری  )2-10-3

 را از طریق  برنامه های  بازرسی  و نگهداری  و آزمایش             روهاودغالب  برنامه های  اجرا شده  در آمریکا خ       

 .ده اندانجام دا از جهت  عملکرد آنهابدترین  انتخاب توسط  آالیندگی  آنهاو نهایتا ممیزان  

 با دستکاری    تاکه  این  نوع  از انتخاب  می تواند صاحبان  بعضی  از خودروها را وادار کند                  ه   بحث  شد   

ط  به   وخودمیزان  آالیندگی  آنها را بطور مصنوعی  باال برده  به  شرایطی  برسند که  جایزه  مرب               خودروهای   

 .داده شود والن  آزمایش  آالیندگی  رشوه  ئ مس گرفته وحتیممکن است بهاسقاط  کردن  به  آنها تعلق  

  .این  مسائل  نباید بیش  از اندازه  بها دادکندولی  به  د اگر چه  این  نوع  از تقلب  می تواند نتایج  برنامه  را ب

 باعث   شود تا صاحبان  خودروهای  نسبتا تمیزتر و با وضعیت  نگهداری  بهتر              می تواند  جایزه    همیشه میزان 

رزش  بازار خودروهای  آنها احتمال   بسیار باالتر از امتیاز مالی             ا از آنجائیکه      .از این  برنامه  حذف  شوند    

 از خودرو  بخوبی  انجام         بازرسی بعالوه  اگر      .شده  است  آنها عالقه ای    به  تقلب  نخواهند داشت           داده   

 .دبوبسیار مشکل  خواهد ن دتقلب  کردگیر

 عملکرد  بهتری نسبت به  که  دارای  عملکرد    راها  ورد مطمئناً نمی توان  جلوی  اسقاط  کردن  بعضی  ازخو       

 .د را گرفت  متوسط  گروه  سنی  خود هستن

  .راباعث نخواهد شد  تغییر زیادی  در نتایج  بدست  آمده   نقص بهرحال  این  

 در بعضی  برنامه ها مثل  برنامه ای  که  درکانادا اجرا شد از نتایج  برنامه های  بازرسی  و نگهداری   که  در                      

 با استفاده  از این  نتایج        .ار انتخاب  استفاده  شد    بعنوان  معی    بود سال  قبل  از برنامه  اسقاط  کردن  انجام  گرفته       

  .می توان  از تقلب   جلوگیری  کرد
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یک  یا دو سال  قبل  انجام  گرفته  نمی تواند اطالعات  زیادی  در مورد                  در ازطرف  دیگر بازرسی  که        

 . و این  نتایج  آنچنانکه  مورد انتظار است  باشد .شرایط  واقعی  خود رو بدهد 

 برای  اطمینان  از اینکه  خودروهای  اسقاطی  دارای  عمر   بازرسی ونگهداری  در بعضی  موارد از برنامه های       

 . را بر حسب  کیلومتر داشته اند استفاده  شده  است   پیمایشباقیمانده  قابل  توجهی  بوده  ومیزان  معینی  از 

 که  در ایلیویز اجرا شده  قضاوت  در مورد عمر                 در برنامه  آزمایشی  پول  نقدی  برای  اسقاط  کردن           

 باقیمانده  مورد انتظار توسط  گروهی  از مکانیکهای  با تجربه  انجام  گرفت  

  :شماره گذاری  و  نامه شرایط  داشتن  بیمه )2-10-4

دادن  ه و  نام  معموال از خودروهایی  که  برای  اسقاط  کردن  معرفی  می شود مدارک  مربوط  به  بیمه                    

  . مرتب  در یک  دوره  شخصی  زمانی  قبل  از برنامه  درخواست  می شودعوارض

 تا به     اند  این  کار برای  جلوگیری  از ورود خودروهایی  است  که  استفاده  نمی شده  یا دوباره  ثبت  نام  شده                

محل  اسقاط  کردن    تا که  خودرو    در بیشتر طرحهای  آمریکایی  خواسته  شده        .آن  امتیاز مالی  تعلق بگیرد    

  .رانده  شود

 می توان  برای  انتخاب  خودروهایی  که         ) استفاده  تفریحی   یا برای  مثال  استفاده  تجاری         (پالک از نوع    

  .  باالتری  هستند استفاده  کردپیمایشدارای  متوسط  

 دو با این  کار    .یار انتخاب  استفاده  کرد    خودرو می توان  بعنوان  مع     صدورپالک سرانجام  آنکه  از محل       

ا نهاتوده  کننده  از دیگر مناطق  یا اس       ل اول  آنکه  از ورود خودروهای  قدیمی  آ         .هدف  انجام  گرفته  است   

 از محل   "تاقاطی  عمدسود که  خودروهای  اشبرای  گرفتن  امتیازات  مالی  جلوگیری  شود دوم  آنکه  سعی           

  دارنداطق  پر رفت  و آمد شهری  که  میزان  آالیندگی  باال و صدمات  وارده  بیشتر                        مثل  من    یمشخص

 .شخصی  از کاهش  آلودگی  مورد نظر بدست  آیدمدتا میزان  ناب  شوخانت
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  ) ن  آوریف( تکنولوژی    مربوط به شرایط) 2-10-5

 شرایط    گرفتن  امتیاز     واجدایی  که    را برای  خودروه   ) فن  آوری (شخصی   م بعضی  از طرحها تکنولوژی      

  در برنامه  مجارستان  هدف  از رده  خارج  کردن  موتورهای  دوزمانه  قدیمی               .مالی  بودند تعیین  کرده اند    

  .بودند مورد استفاده  ز که  هنوبود

بدون   وهای بعضی  تولیدکنندگان  خودروی  اروپایی   و نمایشگاه  داران  پیشنهاد کرده اند که  خودر                  

  .ه  خارج  کنندد از ر سنتم  کاتالیستی  را بدون  توجه  به  سسی

  . دیگر شرایط  تکنولوژی  را نیز برطبق  نوع آالینده  مورد نظر می توان  پیشنهاد کرد

 کاهش  ذرات    برای از اسقاط  کردن  تعداد محدودی  از خودروهای  دیزلی  قدیمی  و کثیف  می توان                   

 از دیگر راههای  اطمینان  از اینکه  خودروهای  اسقاطی  میزان  قابل  توجهی  از پیمایش                .فاده  کرد  است  قمعل

 هستند که     پیمایشاین  خودروها دارای  متوسط        .  اتوبوسها می باشد   هدفگذاریدر سال  را داشته اند       

 برای  جایگزینی  یکی  از      است  ولی  متوسط  هزینه ای  که       متوسط برابر یک  خودروی  شخصی        2حدودا  

 الزم  است  باالتر بوده  و در نتیجه  جایزه ای  که  برای  متقاعد کرن  صاحبان  خودروها به                       هاخودرو این

  .اینکه  در برنامه  اسقاط  کردن  شرکت  کننده  الزم  است  باالتر خواهد بود

آالینده ای  اصلی  بدست  می آید نیز صد         این  برنامه  درجهت  کاهش         اجرای نسبتهای  اقتصادی  که  از    

   .درصد نیست 

 هدنبو  ها  خانواده  روها بعالوه  امکان  اجرا و کارایی  این  برنامه  را باید با توجه  به  اینکه  صاحبان  این  خود                 

 و تصمیم     ه متفاوت  بود  های خرید    این  شرکتها دارای  قدرت       . هستند ارزیابی  کرد     ها بلکه  شرکت  

ریهای  مربوط  به  حمل  و نقل  را با توجه  به  متغیرهای  دیگری  انجام  می دهند که  نیاز به  مطالعات                            گی

  .بیشتری  و عمیق تری  دارد
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 فروش  قطعات  و استفاده  مجدد ) 2-11

ات  ا  فروش  مجدد و استفاه  مجدد از همه  قطع             ی در برنامه  اسقاط  کردن  در کالیفرن         ی قوانین  پیشنهاد 

 رامنع می کند تاکاهش آلودگی ازمنابع            خودرویی  که  بمنظور کاهش  آلودگی  اسقاط  می شوند           

 .متحرک بدست آید 

  یقدیمی  و کثیف  روهایتوسط  عمر خود  م تاخیر افتادن     یابه درجهت  جلوگیری  از طوالنی  شدن  و         کار این   

 برنامه های    کارخود ادامه داده ودر    یی  اسقاطی  به    با استفاده  از قطعات  بدست  آمده  از خودروها         که است 

 بنابراین  هدف  نهایی  همانا تسریع  در اسقاط  کردن  و جایگزین             .دنداوطلبانه  اسقاط  کردن  جذب  نمی شو    

 بیان  گردید   "قبال همانطور که      .جذب  برنامه  نشوند  روهاخودروهای  قدیمی  است  حتی  اگر این  خود          

 از یکطرف  می تواند باعث       . اثر مختلف  را در پی  خواهد داشت           2مه  تسریع  در جایگزینی       یک    برنا  

 در  را خودروهای  جدید   هته  و نهایتا بهبود ساز      ش گ دهای  اسقاطی  و بازیابی  ش      هافزایش  تعداد خودرو   

 .یابندزایش   و بنابراین  هزینه های  ثابت  محیط  زیستی  اف.باعث شود خالل  یک  دوره  زمانی  

اب  را تسریع  کرده  و      نای    ه دهکننوده   ل از طرف  دیگر می تواند کار از رده  خارج  کردن  بعضی  از آ               

 زیست  محیطی  مثبت  یا منفی         خالص اثرکلی تعیین  اینکه    . را نیز حذف  کند       هطوبنابراین  آلودگی  مرب  

 .باشد می بوده  مشکل  

  خودروهای  جایگزین  )2-12

  شرایط  سنی  )2-12-1

 در   . در بیشتر برنامه های  اروپایی  شرط  شده  که  خودروهای  جایگزین  خودروی  مدل  جدید بوده  باشد               

اجازه  نبوده  باشد    1988 قبل  از    شماره گذاری  لی  دست  دوم  بشرط  آنکه  سا     روبرنامه  کانادا خرید خود   

 .)  نبوده  باشند بیشتر هشت  سال  ازدیگرخودروهائی که سنشانبعبارت  (داده شد



 103 

 در این    .ی  جایگزین  قائل  نشدند    رو تمام  برنامه های  دیگر که  اجرا شده  محدودیتی  درمورد سن  خود            

اوگان  نی  اسقاطی  بامتوسط  خودرو در       روتوسط  خود ) کیلومتر(برنامه ها فرض  شده  که  میزان  پیمایش         

 .جایگزین  گردیده  است  

  .نوعیتی  در مورد ورود خودروهای  قدیمی تر از چهار سال  اعمال  گردیدمجارستان  م در م

 بهر حال  این  کار مستقل  از برنامه  اسقاط  کردن  بوده  و نتایج  را تحت  تاثیر قرارداد ولی  نمی توان  آنرا                       

  .جزئی  از برنامه  دانست 

   طدیگر شرای) 2-12-2 

 .ی  جایگزین  بوده  است  رومول ترین  معیار مورد استفاده  در انتخاب  خود شرایط  تکنولوژیکی  مع

د که  مجهز به  سیستم های  کاتالیستی         ش خرید خودروهای  جایگزین  در یونان  محدود به  خودروهایی             

 .بودند 

 بر  و جدید وهایردخوایامتیاز مالی  را بر     ) اجرا شده 1998که  در هفت  ماهه  اول         ( دومین  برنامه  ایتالیا     

 دیزلی  شامل  خودروهای  ( کیلومتر باشد      100 لیتر در      9حسب  مصرف  سوخت  که  می بایست  زیر           

  .قائل  گردید) وبنزینی

سوخت متان، ت  در ایتالیا امتیاز مالی  را به  خودروهای  جایگزین  که  از                 خ دیگر برنامه  مرتبط  با سو      

LPG موفقیت  این  برنامه  تاکنون  کامال محدود بوده  که              .داده است   برق  استفاده   کنند اختصاص       و 

  . باشدمتان وبرق میبرای  تامین  ) جایگاههای  سوخت ( های مربوطهزیر ساختفقدان می تواند بخاطر 

 اپل    ، سوزوکی  سوئیفت   ،  ماربال   SEAT ( مدلهای  بخصوص  مثل      1994 در برنامه  مجارستان  در        

 مدلهای  . بعنوان  خودروهای  جایگزین  واجد شرایط  تعیین  گردیدند         )کس  واگن  پولو   فول ، رنو ،کورسا

مربوط توسط یک کمیته وباتوجه به مشخصات موتور،وجودسیستمهای کاتالیستی ،قیمت وغیره                     

 .انتخاب گردید 
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  امتیازات  مالی  برای  استفاده  از سیستمهای  حمل  و نقل  عمومی  ) 2-13

 بعنوان  یکی  از راههای           عمومی کانادا استفاده  رایگان  از شبکه  حمل  ونقل          ومه  مجارستان      در برنا 

از تا  دراین  مورد صاحبان  خودروهای  اسقاطی  تشویق  شدند        . جایگزین  در امتیازات  مالی  پیشنهاد گردید     

 سعی  دارد تا بر      مالینوع  امتیاز    این     .سیستمهای  حمل  و نقل  عمومی  بجای  خودروی  خود استفاده  کنند          

  . تاثیر بگذارد وجودندارد حمل  و نقل  در مناطق  شهری تقسیماتی که درموردنوع

شد تاخود   زمانه  پیشنهاد    و به  صاحبان  خودروهای  باموتور د      . برنامه  اجرا شده  در مجارستان  موفق  نبود       

 ارزش  ساالنه  استفاده     .  استفاده کنند   رایگان   رتازحمل ونقل عمومیبصو  ) نفر 4حداکثرتا(وخانواده خود 

 .ه است بود )  دالر آمریکا 144معادل ( فورینتFt 30000 در حدود  برای هرفردرایگان 

ی خرید یک خودروی     امتیاز مالی  داده  شده  برا     درحدود امتیاز مالی       این  بنابراین  بر روی  کاغذ ارزش    

  . بود)  دالرآمریکا480معادل (فورینتFt  100000جایگزین یعنی 

 بسیاری  از صاحبان  این  خودروها افراد بازنشسته  بوده            .بهر حال  در عمل  این  پیشنهاد خیلی  جذاب  نبود         

 سال  سن  در مجارستان  ساالنه  مبلغی  برای  استفاده  رایگان  از حمل  و نقل  عمومی                65 همه  افراد باالی      بهو

 استفاده  رایگان     فرصت  از این   دندومی توانستند یگر صاحبان  خودروها که  جوانتر بو       د .تعلق می گیرد    

 نمی توانستند فقط  بر استفاده  از حمل  و نقل             چون حمل  و نقل  عمومی  به  بهترین  وجه   استفاده  کنند           از

  . اسقاط  بکنندعمومی  تکیه  کنند ترجیح  دادند که  خودروی  قدیمی  خود را نگهدارند تا اینکه 
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 دالر کانادار برای  یک        500( امتیاز پیشنهادی      3 بر عکس  در تجربه  کانادا نتایج  مثبت  بود از بین                  

مدل  جدید و یا یک       جایگزین   ی و خودر   دالر کانادا برای  یک      700 ،کار کرده     جایگزین   ی وخودر

 درصد از صاحبان  خودروهای       52فراد که  همانا     بیشتر ا  ) سال  استفاده  رایگان  از حمل  و نقل  عمومی          

  .ان  در شبکه  عمومی  استفاده  کنند     گد که  از حمل  و نقل  رای       نشرکت  کننده  در برنامه  بودند ترجیح  داد       

 افرادی  بودند که  هرگز از حمل  و نقل  رایگان  استفاده  نکرده               ) یک  سوم   حدوددر(بعضی  از این  افراد      

  .بودند

 جالب    .ر بیشتر موارد آنها بعد از استفاده  رایگان  از حمل  و نقل  عمومی  کامال اظهار رضایت  کردند                   د

سه  باخرید  ای برنامه  برای  حالتی  که  از حمل  ونقل  رایگان  استفاده  شود در مق              یاست  که  برآورد اقتصاد   

 و نقل  عمومی  بر حسب  متوسط              آلودگی  ناشی  ازحمل      .تر بود د یا جدید ب     هخودروهای  کارکرد 

  .آلودگی  ایجاد شده  به  ازای  مسافر کیلومتر توسط  وسائط  نقلیه  عمومی  در محل  محاسبه  شد

 انتخاب   2 بمراتب  باالتر از     ی که  متوسط  هزینه  استفاده  رایگان  پیشنهاد       بایدگفت توضیح  این  مطلب      در

 وسائط  حمل  و نقل        چون  کرد که   بحث و بر عکس  می توان        ) دالر کانادا  1000درحدود(بوده  دیگر  

 می توان صفر در    را به  ازای  مسافر کیلومتر    نهائید میزان  آالیندگی     نعمومی  در هر صورت  رانده  می شو     

 . نظر گرفت

 

 ؟ سابق  مفید باشد تیسالییس درکشورهای  سوتوانسته آیا برنامه های  اسقاط  کردن  خودروها ) 2-14

ی سابق درمقایسه باکشورهای اروپای غربی که مجری برنامه های اسقاط                بیشترکشورهای  سوسیالیست 

 قوانین  و استانداردهای  متفاوتی       بوده دارای  شرایط  اقتصادی  اجتماعی  و اداری  متفاوتی            کردن بوده اند  

یت آمیز برنامه های  اسقاط    قری  موف  بکارگی  .ه ای  دارند اددر مورد اثرات  زیست  محیطی  حمل  و نقل  ج          

 . بدون  در نظر گرفتن  این  تفاوتها امکانپذیر نیست  هاکشور کردن  دراین
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  . کشور قبلی  را نمی توان  مستقیما به  این  کشورها تعمیم  داد          9در مورد   آمده   بنابراین  نتیجه گیری  بدست     

 . داردن سابق  مشخصات  اقتصادی  اداری  همگن  وجود         حتی  در بین  این  گروه  از کشورهای  سوسیالیستی       

  های روسیه  از جهت  متغیرهایی  که  مربوط  به  بحث  می شود تفاوت               وفدراسیونبرای  مثال  بین  اسلونی        

 زیادی  به    مقدار  ذکر شد ارزیابی  زیست  محیطی  به           قبلیبزرگی  وجود داشته  و همانگونه  که  در بخش           

فاکتور متوسط  آلودگی  درمورد آالینده های  اصلی  مورد نظر و میزان  پیمایش  خودروهای                    دانستن   

 متاسفانه  بدست  آوردن     .شرایط  نگهداری  ومشخصات  آنها بستگی  دارد     و  سن  آنها   ،  مختلف  در ناوگان     

 بخاطر همه  این  دالیل       . اطالعات  دقیق  در مورد این  متغیرها برای  کشورهای  اروپای  شرقی  آسان  نیست            

 در هر صورت  با دانستن  اصول  اولیه            .نمی باشد   ارائه  راهکارسیاستگذاری  براین  این  کشورها آسان          

ی  تجزیه  و تحلیل  جزئی تر از تجربه  مجارستان  می توان  پشنهادات  دقیق تر          بهمراهبرنامه های  اسقاط  کردن     

  . کردرائهن  کشورها ا برای  تصمیم  گیرندگان  ایرا

  مورد مجارستان  ) 2-14-1

صد از ناوگان  خودروهای  مجارستان  را مدلهایی  تشیکل  می داد که               ر د 90 در حدود     1991 در سال    

 این  بخش  از ناوگان  کامال قدیمی  بوده  و دارای               .ند  شورهای  سوسیالیستی  سابق  تولید شده  بود       کدر

 خودروهای  مورد استفاده که  ساخت  کشورهای  صنعتی  غربی  بودند کمی              .بود سال    9تا7متوسط  سن    

 بسیاری  از خودروهای  مورد استفاده  دارای  شرایط             . سال  بودند   9/8توسط  سن     مجوانتر بوده  دارای      

 سوم    بخصوص  خودروهای  قدیمی  با موتور دو زمانه  که  در حدود یک            همحیط زیستی  خیلی  ضعیفی  بود   

  .را تشکیل  می دادند )  درصد از کل  ناوگان30در حدود (مدلهای  اروپای  شرقی  

 به   1991 میلیون  خودرو  در      2 از آن  زمان  تاکنون  ناوگان  خودرو در مجارستان  رشد دائمی  داشته    و از                

  :دیگر انجام  گرفته  است     پدیده    2رشد ناوگان  به  موازات       . )6جدول( رسید 1997 میلیون  در سال       3/2

 سال  در سال  6/9سن  از توسط  م . است ن مسن  شد ن واوال ناوگان  خودرو بسرعت  در حال  مستهلک  شد 
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 ساخت    که  ثانیا نسبت  خودروهای  مورد استفاده          . رسیده  است   1997 سال  در     12 به  بیش  از       1991

لب  است  که  نه        اج. رسید  1997در   % 44ه  حدود  غربی  هستند هرسال  افزایش  یافته  ب          های   کشور

ی  جدید توسط  واردات  خودروهای  غربی  تامین  گردیده  بلکه  میزان           هاتنهااکثریت  قابل  توجهی  از تقاضا    

قابل  توجهی  از خودروهای  جایگزین  برای  خودروهای  قدیمی  تولید اروپای  شرقی  نیز ازخودروهای                  

خودروی قی   ر نفر از صاحبان  خودروها مدل  ش      330000 تخمین  زده  شد که  درحدود        .غربی  بوده  است   

اکثریت  این  مدلهای  قدیمی  اوراق      .  جایگزین  کرده اند  1997 تا   1993خود را باخودروهای  غربی  مدل        

 متاسفانه   . اند   شده بهرحال  بعضی  از آنها احتماال به  افراد کم  درآمد کشورهای  دیگر فروخته                 .شده اند

 .اطالعاتی  در مورد آنکه  چه  تعداد از این  خودروها صادر شده اند در دسترس  نیست  

 

 

 

 
 

  مشخصات ناوگان خودروی مجارستان-  6-2جدول 

 

 

 ه ،  در نظرگرفتن  افزایش  متوسط  نه  فقط  برای  مدلهای  شرقی  که  برای  خودروهای  غربی  نیز مطرح  بود                 

 فرآیند سریع     .رسید )  سال  برای  مدلهای  شرقی     1/14در برابر   ( سال    7/9 این  مقدار به       1998 در سال  
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 7-2 همانطور که  در جدول     (توجه  به  این  واقعیت  می توان  توضیح  داد           رابا ) مسن  شدن (قدیمی  شدن    

الل  دوره  زمانی  مورد تجزیه  و       تعداد قابل  توجهی  از خودروهای  وارداتی  در خ         ) نشان  داده  شده  است   

  نشان  می دهد که  متوسط  سن  کل             7-2 جدول      . دست  دوم  بوده اند      قدیمی و   تحلیل  خودروهای 

 : دلیل  انجام  گرفته  است  دو این  کاهش  به  . استخودروهای  نو با پیشرفت  زمان  کاهش  یافته

مردم  از عهده  خرید مدلهای      ، دسترس  خانواده ها    درآمد اوال بارشد اقتصاد مجارستان  و رشد متوسط  در       

 .نده اجدیدتر بر  آمد

 

خودروهای  ورود با معرفی  یک  محدوده  سنی  باالتر برای              قابل مالحظه ای    ثانیا این  جهت گیری  بطور   

ه  بود به  ترتیب      سال  سن  تعیین  شد    10 به  مقدار حداکثر     1991 این  محدوده  که  در       . تقویت  شد   کارکرده

 . رسید1997 سال  در سال  4 وسرانجام  6 و 8به  مقادیر 

 

 
 نسبت خودروهای وارداتی ودست دوم غربی به کل شماره گذاریهای جدیددر – 7-2جدول 

 )1993-1997(مجارستان

 

در بودا پست     (دا در بودا پست  تعیین  شد      تاب1993امتیاز مالی  برای  صاحبان  با موتور دو زمانه  در سال               

  .  و سپس  به  تمامی  کشور گسترش  یافت ) درصد از ناوگان  خودرو مجارستان  تمرکز یافته25حدود 
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 محیطی  والن  زیست ئین  برنامه  توسط  مس    م وه  د ک شد در حالی    برگزار شهردای     باحمایت اولین  برنامه    

 نشان  داده  شده  است  موفق         6 -2ر که  در جدول      این  برنامه ها همانطو     .مجارستان  تامین  اعتبار گردید    

  تعداد کل  خودروهای  مدل  شرقی  حتی  قبل  از اعالم  برنامه  امتیازات  مالی  در حال  کاهش                      .ند  نبوده  ا 

 بخصوص  نسبت       . دراین  جهت گیری  وجود نداشته  است        ی به  بعد افزایش    1993 از سال      .ه است    بود

 کاهش    )6-2آخرین  ستون  جدول   ( شرقی  مورد استفاده         هایمدلدربین   زمانه  دوتور  خودروهای  با مو   

 کل  مدلهای    در درصد   37 درصد به      34 از    کمی افزایش بر عکس   با      .ل  توجهی  را نشان  نمی دهد     ابق

 میزان    یل  این  دوره  زمان    در خال آنستکه  این  آمار نشان  دهنده     . رسید   1997 تا   1993 درخالل     و شرقی

 . آنها حتی  پایین تر از دیگر مدلهای  شرقی  که  هدف  گذاری  نشده  بودند بوده  است  ناسقاط  کرد

همانا تعیین  شرط    ها شد یکی  ازدالیل  موفقیت  محدود این  برنامه           ه گفت های قبلی  همانطور که  در بخش      

 متوسط  خالص  درآمد ساالنه  یک          .است خرید یک  مدل  جدید بعنوان  خودروهای  جایگزین  بوده               

  بجایی با جا  ( جدید با سایز متوسط     وردیک  چهارم  قیمت  یک  خو    حدود در 1997کارگر مجارستان  در    

 .بوده است )51/1 تا 41/1موتور 

درصد  6 تا 2بربا امتیاز مالی  داده  شده  توسط  دولت  برای  اسقاط  کردن  یک  خودرو با موتور دو زمانه  برا         

اگر چه  این  مقدار جالب  توجه  بود ولی  این  امتیاز            . قیمت  یک  خودرو جدید با همان  سایز بوده  است             

  .می  خود بنمایدیسختی  می توانست  یک  خانواده  کم  درآمد رامتقاعد به  جایگزینی  خودروی  قدبمالی 

 6 تا   5 امتیاز مالی  برابر با       هاولین  برنامه  فرانس  دربدانیم    بد نیست  برای  اینکه  یک  مقایسه  نسبی  انجام  دهیم           

که  درطرح   ی   مقدار مشابه  با مقدار      .درصد هزینه  متوسط  یک  خودروی  جدید در نظر گرفته  شد               

 کمی  بیشتر از    1997الص  متوسط  درآمد ساالنه  یک  کارگر فرانسوی  در         خ ولی. مجارستان  پیشنهاد شد    

 41 در واقع  متوسط  قیمت  یک  خودروی  جدید برابر با دستمزد           . یک  خودروی  جدید بود     متوسط  قیمت 

از آنجائیکه  بیشتر صاحبان  خودروهای  با موتور دو زمانه  افراد کم  درآمد هستند احتمال  اینکه                 .هفته  بود   



 110 

ی  ع بر عکس  آنها س      . باشد می کم    خرندحتی  با گرفتن  امتیاز مالی  بتوانند یک  خودروی  مدل  جدید ب             

 که  غالبا آسایش  بیشتر       را  مدل  اروپای  غربی      ی و  دست  دوم  و ترجیحا قدیم       رویخواهندکرد تا خود  

 .  کنندیمدلهای  شرقی  دارند خریداربااطمینان  بیشتری   درمقایسه  

اشند عرضه  این  گونه        ب 1991 وارداتی  نباید مدل  پایین تر از            خودروهایشرط  سنی     اینکه   بهرحال 

 در نتیجه  بسیاری  از      .خودروها را جهت  جایگزینی  کم  کرده  و باعث  افزایش  قیمت  بازار آن ها شد                 

 و تصمیم    شتهصاحبان  خودروهای  کم  درآمد خودروهای  قدیمی  خود را برای  چندین  سال  دیگر نگهدا            

 .به تعویق انداختند انند بیشتر خرج  کننده  بتوک آنها را تا زمان  دیگر یدر مورد جایگزین

 .موفقیت  بیشتری  داشته  است  ) اتوبوسها وکامیونها( برنامه  اسقاط  کردن  همزمان  برای  وسائط  سنگین  

 یبرای  تعویض  خودرو   ) 1997 آمریکا در     الر د 3600در حدود     () فورینت(750000Ft یک  جایز    

 شرایط  مربوط  به  قوانین  محیط        واجدبا یک  خودروی  جدید که        ) ندمحدوه  سنی  قائل  نگردید   (قدیمی   

 . توسط  دولت  تعیین  شد انجام گرفته باشد اتی موتورش  تغییر درزیستی  بوده  یا اینکه 

 قدیمی  یا موتور شان  با نوع  جدید و با آالیندگی  کم             ی امتیازات  مالی  مشابهی  برای  جایگزینی  کامیونها     

 صاحبان  خودروهای  قدیمی  می توانستند خودروهای  جایگزین  ارزان  ساخت  مجارستان                  .ین  شد تعی

 .  کرده  و از فواید برنامه  اسقاط  کردن  بهره مند شوندیراخریدار

 ناوگان    ییطحمزیست  ن  اقدام  سیاستگذاری  دیگر در جهت  بهبود عملکرد          ی در خالل  مدت  مشابه  چند    

 بعضی  از آنها با هدف  بهبود کیفیت  ایمنی  ومحیط  زیستی                      .جارستان  انجام  گرفت   خودروهای  م 

  جدید  استاندارد آلودگی  برای  خودروهای       . شدند انجام  گرفت   می وارد بازار  "خودروهایی  که  جدیدا  

یستی  می توانستند در    فقط  خودروهای  با سیستم  کاتال     1995  از ماه  می    .بطور قابل  مالحظه ای  باالتر رفت     

 ECE R.83.01 تمام  خودروهای  جدید می بایست  بااستاندارد         1997کشور خرید وفروش  شوند از       

  .دنمطابقت  داشته  باش
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کاهش  بودندی  وارداتی  برای  خودروهای  که  مجهز به  سیستمهای  کاتالیستی           ی در ضمن  مالیات  خودروها   

ن  مدلهای  کاتالیتیک  هنوز بخش  عمده ای  از ناوگان  را تشکیل  داده              خودروهای  شخصی  بدو   .پیدا کرد 

 90 در حدود    1995 مقدار آنها در سال        .ولی  درصد آنها در کل  ناوگان  بسرعت  در حال  کاهش  است            

 .  درصد رسید82 به  1997 در سال  ودرصد

  روهایه  خود می  داده  شده  برای  ه     داتص امتیازات  اق  .کرد دیگر اقدامات  اهداف  وسیعی  را پی گیری          

 در مالیات  سالیانه     ی درصد 25 تا   20 کاهش    .کارکرده بود مجهز به  سیستمهای  کاتالیتیک  اعم  از نو یا          

خودروهای  مجهز به  سیستم  کاتالیتیک  براساس  کیفیت  تکنولوژی  کنترل  آلودگی  بکارگرفته  شده  در                

  .خودرو تعلق  می گرفت 

 کاهش  مالیات  مشابهی  برای  کامیونهایی  که  قوانین  کمیسیون  اقتصادی  اروپا را رعایت  می کردند در                   

  .ه ازقبل درحال کارکردن بودند نظر گرفته  شد گروه  سوم  از اقدامات  در مورد خودروهایی  بود ک

آالیندگی  خودروهایی  که  مجهز به       در جهت  بررسی  میزان         اجباری  یک  بازرسی   سالیانه    1995 از سال    

تردد پیدا  اجازه  دند  شی  که  از امتحان  بازرسی  رد می        یخودروها. سیستم  کاتالیستی  بودند اعالم  گردید     

 به  صاحبانی  که  خودروهای  خود را مجهز به  سیستم                ی را  دولت  سوبسید   1994از سال     . نمی کردند

  .کاتالیستی  بکننداختصاص  داد

 درصد از هزینه  اصالح  را شامل  می شد بعدا به  مقدار پول  مشخصی                 60ن  سوبسید که  اساسا حدود        ای

کامال موفق   وتعمیر تبدیل  شد برنامه  اصالح         ) دالر آمریکا  120در حدود   ( ) فورینت(Ft2500برابر با 

 . خودرو   درآن  شرکت  کردند100000 در حدود  اززمان اعالم برنامهبودچرا که 

 تخمین  زده  شده  که  اصالح  خودروهای  قدیمی  با موتور دو زمانه  وچهار زمانه  درکشورهای  اروپایی                    

 متوسط  آلودگی  را به  میزان      )داسیا الدا اشکودا  ،بارکاس   ،  ارتبورگ   وت  و   نشامل  مدلهای  تاربا  (ی   قشر

 . کاهش  داد  درصد50
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 درصد و برای     50درست  کمی  بیش  از     CO درصد و برای      50 کاهش  در مورد هیدروکربنها بیش  از        

    . درصد بوده  است50های  نیتروژن  داکسی

  مشخصات  تحوالت  جدیددر ناوگان  خودرو اروپای  شرقی  )2-14-2

  نرخ  رشد در ناوگان  اروپای  شرقی  )2-14-2-1

 و  نفر 1000رهرد صاحبان    خودرو د     تعدا   و  سرانه GDP اطالعات  پایه  در مورد       11-2 و   10-2 شکل   

 در مورد کشورهای       .نرخ  رشد ناوگان  در بعضی  کشورهای  اروپای  شرقی  و غربی  را نشان  می دهد                 

 .بوده اندن  نمایانگر کشورهایی  است  که  دارای  برنامه  اسقاط  کرد نحنیغربی  م

تعداد ورانه   سGDP دهنده  رابطه  مثبت  بین      نشان 10 قبل  از همه  چیز اطالعات  داده  شده  در شکل                

GDP    بین   پراکندگی  نقاط  بیانگر آنستکه  رابطه.  نفر می باشد1000خودروهای  شخصی  به  ازای  

  سرانه  بطور     GDPداشتن  خودرو برای  صاحبان  درآمد کم  دارای  شیب  تندتر بوده  و با افزایش                      و

  .ل  می کندای  شیب  بسمت  صفر می یندهزاف

 نفر کاهش  زیادی  پیدا می کند          1000 در مورد تعداد صاحبان  خودرو در هر                1995 شاخصهای   

 نفر به  سمت      1000 سرانه  وتعداد صاحبان  خودرو به  ازای           GDPبخصوص  وقتیکه  مقادیر مربوط  به         

یز اختالفات  بزرگی  وجود دارد     کند حتی  در بین  این  کشورها ن      می  مقادیر کشورهای  اروپای  غربی  میل       

  .  این  مطلب  است نشاندهندهبرای  مثال  پراکندگی  درمورد یونان  ایتالیا دانمارک  و نروژ 

ی  وجود دارد ولی  درواقع  اغلب  کشورهای  اروپای  شرقی          شرق اگر چه  اختالفاتی  در کشورهای  اروپای        

 در حالیکه  در بعضی        .اوگان  خودروهای  شخصی  هستند    درحال  گذر از فاز افزایش  نرخ  رشد در ن            

این  کار شروع  نشده  در دیگر کشورها مثل  اسلونی  در خالل  چند سال               )  آذربایجان   و یومولدا(کشورها  

 ، در کل  می توان  گفت  متوسط  رشد          بهرحال . آینده  به  سمت  کاهش  نرخ  رشد پیش  خواهند رفت            

 معنی  است  که  در مقایسه  کشورهای         ینیه  کشورهای  اروپای  غربی  بزرگتر است  که  بد       ناوگان  آنها از بق   
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با اروپای  غربی  دراین  مناطق  نسبت  خریداران  خودرو که  به  ناوگان  موجود اضافه  می شوند فزاینده  بوده                  

ند به  میزان  زیادی  از خریدهای         و این  افزایش  درخودروهایی  که  برای  اولین  بار نمره  گذاری  می شو              

  .مربوط  به  جایگزینی  بیشتر است  

 وتعداد 1996-1993 متوسط  رشد ناوگان  برای  سالهای            . مطلب  است     این تائید کننده    11 -2 شکل 

    . در منحنی  نشانداده  شده  است1995 نفر در سال  1000صاحبان  خودرو در 

 10-2 کشورهایی  که  در گوشه  پایین  وچپ  شکل            ،مالحظه  در بعضی  موارد    با وجود اختالفات  قابل       

قرار دارند مثل  رومانی  در سمت  چپ  و قسمت  باالیی  منحنی  قرار دارند که  بمعنی  آنستکه  ناوگان                         

و بر عکس  پایین ترین  نرخ  رشد در بین                . سرعت  در حال  رشد است       بخودروهای  شخصی  آنان       

های  مورد بررسی  در کشورهای  فرانسه   نروژ ایتالیا نشانداده  شده  که  قبال دارای  سطح  باالیی  از                    کشور

  . نفر بوده اند1000صاحبان  خودرو در 

شوند    می   گذاری  اولیه      شماره دراین  کشورها   نسبت  خریدهای  جایگزین  در بین  کل  خودروهایی  که              

  . باالتر باشد بایدورهای  اروپای  شرقی در مقایسه  با بیشتر کش

 همچنین  بیانگر آنستکه  نرخ  رشد ناوگان  خودروکشورهای  اروپای  شرقی  در                 11-2 و    10-2 شکل  

خالل  چندسال  آینده  می تواند نسبتا باال بماند چرا که  هنوز فاصله  قابل  توجهی  بین  تعداد صاحبان                          

 .ورها و کشورهای  اروپای  غربی  وجود دارد  این  کشبین نفر1000خودرو در 
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برحسب ارزش دالر (سرانه GDP میزان تملک خودرو در هر هزار نفر بصورت تابعی از – 10-2شکل 

  برای برخی کشورهای اروپای غربی وشرقی1995در سال ) 1990

AZE : AZERBAIJAN       MDA:MOLDAVIA         RUS:RUSSIA           ROM:ROMANIA        LVA:LATVIA 

HRV:CROATIA                SVR:SLOVAKIA           POL:POLAND         LTU:LITUANIA          ESP:SPAIN  

BGR:BULGARIA              HUN:HUNGARY          EST:ESTONIA         SVN:SLOVENIA        GR:GERMANY 

IRL:IRELAND                    ITA:ITALY                   FRA:FRANCE          DK:DENMARK           NOR:NORWAY 

CZE:CHEK REPUBLIC 
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 نرخ رشد ناوگان بصورت تابعی از سطح تملک در هر هزار نفر در برخی از کشورهای -  11-2شکل 
 اروپای شرقی وغربی

 
 
 
 
 
 
 



 116 

 

  درکشورهای  اروپای شرقی  نکیفیت  فرآیند صاحب  خودرو شد)2-14-2-2

 بدانیم  می توان     اگر مورد کشور مجارستان  را بعنوان  نماینده  گروهی  از کشورهای  سوسیالیستی  سابق                

  .دست  آوریم بعالئم  بیشتری  را در مورد کیفیت  توسعه  ناوگان  این  کشورها 

 یعنی    بوده )  سال  بوده  10ن  در حدود    سمتوسط   ( نقطه  شروع  را با این  مشخصه  که  دارای  ناوگان  قدیمی            

 سپس  در فاز    ،ستی  سابق  تولید شده       بخش  عمده ای  از خودروهای  مورد استفاده  درکشورهای  سوسیالی        

د زیادی  ازخودروهای  دست  دوم  ساخت  کشورهای  غربی  و صنعتی  با متوسط              ااول  از تحول  ورود تعد    

 اضافه  شده  و بعضی       به ناوگان موجود   بعضی  از این  خودروها      . سال  را شاهد هستیم     8 تا   6سن  در حدود    

های  قدیمی  شرقی  که  یا اسقاط  شده اند یا به  افراد کم  درآمد درکشورهای                با مدل   ی جایگزین دلیلدیگر ب 

 .خارجی  فروخته  شده اند به  ناوگان  اضافه  می شوند

 یک  کشور اروپای  شرقی  دیگر بوده          می توانسته   کشور مقصد برای  خودروها بخصوص  در دوره  اول         

   .باشد 

ویا ا بسرعت  اقداماتی  را درمورد ممنوعیت  ورود خودروهای  قدیمی              بهر حال  بسیاری  از این  کشوره      

کشورهای آسیائی یا آفریقائی    .  خودروهای  قدیمی  انجام   دادند     ورود  عوارض  گمرکی  باال برای     تعیین

 .می توانستند مقصددیگر این خودروها باشند 

 .شور مورد نظر انجام  بگیرد    ک با شرایط  خاص      شروع  این  فاز اول  می تواند در زمانهای  مختلف  و مطابق           

برای  مثال  زمستانهای  سرد و شرایط  بد بعضی  جاده های  روسیه  می تواند استفاده  ازخودروهای  ساخت                   

 بعالوه  پیدا کردن  لوازم       .غرب  را که  برای  شرایطی  کامال متفاوت  طراحی  و ساخته  شده اند مشکل  کند             

 این  مسائل     . و هزینه  نگهداری  خیلی  باال برود         همدلهای  غربی  ممکن  است  مشکل  بود        یدکی  برای     

 در هر    .ست  دوم  بر حذر کند    دمی تواند بعضی  از مصرف  کننده ها را از وارد کردن  خودروهای  غربی              
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ینجا عنوان  گردید   صورت  اطالعات  موجود تائید کننده   این  مطلب  است  که  شاخصهای  کیفی  که  در ا               

 .برای  بیشتر کشورهای  اروپای  شرقی  صادق  است  

 از آنجائیکه  عمده  خودروهایی  که  ساالنه  نمره  گذاری  می شوند خودروهای  دست  دوم  هستند ناوگان                 

وگان  هم   میزان  آالیندگی  نا  توسط   این  لزوما بدان  معنی  نیست  که  م        .در این  فاز بسرعت  قدیمی  می شود     

 .بدتر می شود

 برای  مثال  یک  خودروی  دست  دوم  ساخت  غرب  ممکن  است  دارای  عملکرد زیست  محیطی  مشابه                    

 بنابراین  ارائه  انبوه     . بهتری  در مقایسه  با خودروهایی  شرقی  در همان  سن  و یاکمی  جوانتر باشد                 حتییاو

 نمی   درواقع . آالیندگی  بسیاری  از آالینده ها را کاهش  دهد          توسط مخودروهای  غربی  می تواندمیزان      

 نتیجه گیری  مشخص  در مورد تغییر الگوی  متوسط  آلودگی  بدون  داشتن  اطالعات  دقیقتر در                       توان

 .دگی   ناشی  از خودروهای  غربی  و شرقی  بر طبق  سن  آنها را انجام  دادینتوسط  آالمموردمیزان  

  .توسط  سن  خودروهای  که  برای  اولین  بار نمره  گذاری  می شدند مداوما کاهش  یافت             مبعد   در سالهای    

 در حالیکه     ،ای  اولین  بار نمره  گذاری  شدند اکنون  مدلهای  جدید بودند               ربیشتر خودروهایی  که  ب     

 سن  ناوگان    .ته  بودند خودروهای  وارداتی  دست  دوم  که  تعداد قابل  توجهی  بودند دراقلیت  قرار گرف               

 نسبت  خودروهای    .چرا که  خودروهای  نمره  شده  جدیدتر بودند      ،کرد ولی  آهسته تر    ن  شروع  به  زیاد شد   

و   آنچه  که  تغییر کرد نسبت  بین  خودروهای  ن        (غربی  که  برای  اولین  بار نمره  می شدند تقریبا ثابت  ماند          

 . )و دست  دوم  وارداتی  بود

 این     . بود  بت  خودروهای  غربی  درکل  تعداد خودروهای  مورد استفاده  دائما درحال  افزایش                     نس

پذیری  راحتی  واطمینان        ، بر اثر تغییر خصوصیات  ایمنی            دجهت گیری  در مراحل  آینده  می توان        

 . تغییر کند قابل مقایسه باخودروهای غربی باشندای  ساخت  اروپای  شرقی  کههخودرو
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در همان  زمان  توجه  به  مسائل  زیست  محیطی  افزایش  یافته  و اقدامات  مختلف  درجهت  کاستن  از                         

 .است  ناوگان  انجام  گرفته   جویآلودگی  

 استانداردهای  آلودگی  برای  خودروهای  نمره  جدید بطور قابل  مالحظه ای  سخت تر شده  تا فاصله  بین                  

  . و غربی  درمورد قوانین  جدید کم  شود کشورهای  اروپای  شرقی

 عوارض  بر روی  خودروهای  قدیمی  وارداتی  از جمله  اقدامات  اعالم  شده              یا تعیین  در این  فاز ممنوعیت      

 در نتیجه     .شد بازرسی  فنی  خودروهای  مورد استفاده  بیشتر شده  و شامل  آزمایش  آلودگی  هم                      .بود

 هنوز در حال  حاضر . ناوگان  اروپای  شرقی  بطور قابل  مالحظه ای  بهبود پیدا کرد   عملکرد زیست  محیطی  

ی  خیلی  قدیمی  وجود دارد که  در شرایط  فرسودگی  باال وعملکرد                روهاتعداد نسبتا زیادی  از خود      

 .ضعیف  زیست  محیطی  هستند 

 

 ورهای  اروپای  شرقی  ایفا کنندنقشی  که  برنامه های  اسقاط  کردن  می توانند در کش)2-14-3

اشاره  شد از برنامه های  اسقاط  کردن  می توان  بطور مشخصی  استفاده             شهای قبل    همانطوری  که  در بخ    

 یعنی   (اگر درصد نسبتا کوچکی  از خودروها مسول  بخش  بزرگی  از آلودگی  کلی  ناوگان  باشند              . کرد  

ورد امتیازات  مالی  می تواند تعداد متناسبی  از آالینده های  جوی  را با               دراین  م  )همان  آلوده  کننده  ناب     

 این  کار می تواند از آشفتگیهای  عمده        .تعداد مشخصی  از خوروهای  انتخابی  کاهش  دهند      کردن  اسقاط   

  .در بازار جلوگیری  کرده  و هزینه  کلی  برنامه  را در سطح  پایین  نگه  دارد

آنها .هستند   اگر چه  در اغلب  موارد اینطور         . های  ناب  لزوما قدیمی ترین  خودروها نیستند       آلوده  کننده 

همچنین  می توانند خودروهای  جدیدی  باشند که  دارای  کیفیت  پایین  و شرایط  نگهداری  بد بوده  و                      

اند دارای  گروهی  از      حتی  یک  ناوگان  باسن  خیلی  کم  می تو          .یطی  پایینی   باشند    حت  م سعملکرد زی 

خودروها باشد که  در مقایسه  با دیگر خودروها بصورت  آلوده  کننده های  ناب  عمل  کنند دراین  حالت                   
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ارزش  مطلق  میزان  آالینده های  بدترین  خودروها در مقایسه  با خودروهای  قدیمی تر پایین تر بوده  و                     

 . ندباشمی آلوده  کننده های  ناب  مسئله ای  ن

در حالیکه تمایل نسبت به تعویض       . وضعیت در کشورهای سوسیالیستی سابق عکس این حالت است          

خودروهای قدیمی شرقی با مدلهای غربی جدیدتر وجود دارد ولی هنوز تعداد زیادی مدلهای قدیمی با         

ی کیفیت پائین که دارای عملکرد زیست محیطی بدی درمقایسه با ناوگان خودروهای اروپای غرب                    

 .هستند وجود دارد

 امکان پذیر بودن اجرای      ،بدلیل پرهزینه بودن طرحهای اسقاط کردن همه خودروهای با کیفیت پائین            

ی ناب  هاهکنندبرنامه هایی که موفق به انتخاب تعداد کمتری از آلوده       . این طرحها دور از واقعیت است     

 شوند می توان به       هستند در سال دارا       ایش باالیی را   پیموسط  متکه نسبتاً آلودگی باالتری داشته و          

 .موفقیت آنها بیشتر امید داشت

همانطور که در تجربه کشورهای غربی مشاهده شده است، قائل شدن نقش بالقوه برای طرحهای اسقاط                

کردن بدان معنی نیست که لزوماً هر نوع برنامه منجر به بهبود شرایط زیست محیطی با صرف هزینه                        

 .گرددمناسب برای جامعه 

مطالعه دقیق طرح و در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی ، فنی و سیاسی کشور مورد نظر بعنوان                          

 .شرایط پایه و اساسی مطرح است

و با در نظر گرفتن     (همانگونه که در موردکشورهای اروپای شرقی دیده شده، شرایط اقتصادی حاکم              

جایگزینی که نیاز به خرید یک خوردو مدل        نتایج محاسبات بگونه ای است که طرحهای پول نقد برای           

 .جدید را مطرح می کند موفق نخواهند بود
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خودروهای جدید درمقایسه با متوسط قدرت خرید خانواده ها در اورپای شرقی خیلی گران بوده و                     

عمدتاً خانواده هایی که بتوانند از عهده خرید یک خودروی مدل جدید برآیند ، دارای خودروهای                     

با شرایط نگهداری نامناسب  نبوده و اگر هم دارای یک چنین خودروهایی باشند بهرحال آنرا                   قدیمی  

 .جایگزین خواهند کرد حتی اگر امتیاز مالی هم وجود نداشته باشد 

و برعکس ، صاحبان آلوده کننده های ناب که از عهده خرید خودروهای مدل جدی برنیایند نیاز به                       

 . ارند تا اجرای طرح ممکن شده و راندمان مناسب داشته باشد امتیاز مالی بسیار بزرگی د

درحالتی که خودروهای سنگین درطرحهای پول نقد برای جایگزینی مورد نظر باشند وضعیت کمی                  

 .فرق می کند 

اتوبوسها و کامیونها معموالً به شرکتهائی که دارای قدرت خرید باالتری نسبت به خانواده ها هستند                     

 مطالعه طرحهایی اینچنین ازجهت میزان کاهش آالینده های جوی احتیاج به بررسی                    تعلق داشته و   

حتی از نقطه نظر صنعتی طرحهای پول نقد برای جایگزینی ممکن است اثرات مفیدی                 . بیشتری دارد   

برای خودروسازهای محلی نداشته باشند ، چرا که اکثریت قابل توجهی از مصرف کنندگان در اروپای                 

ح می دهند که مدلهای غربی را بجای خودروهای شرقی که دارای متوسط قیمت کمتری                  شرقی ترجی 

 .هستند خریداری کنند 
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بنابراین حتی با ارائه امتیازات مالی برای متقاعد کردن بعضی از مردم برای خرید مدل جدید ، نمی توان                   

مقرراتی را بر علیه خودروهای     اکثریت تقاضا را به سمت خودروهای تولید داخل سوق داد مگر آنکه               

وضع چنین مقرراتی لزوماً نمی تواند بنفع شرایط زیست محیطی باشد چرا که                . مدل غربی وضع کرد      

اغلب خودروهای جدید غربی دارای عملکرد زیست محیطی بهتر در مقایسه با موارد مشابه شرقی                       

 . هستند 

صاحب کم  . ط کردن می توانند مفیدتر باشند        از جهت مسائل اقتصادی برنامه های پول نقد برای اسقا          

احتماالً از امتیازات مالی در جهت خرید خودروهای قدیمی و دست دوم              ”آلوده کننده ناب    “در آمد   

   E Uاین خودروها اگر چه با استانداردهای زیست محیطی اتحادیه اروپا                 . غربی استفاده می کنند      

متوسط آالیندگی کمتری در مقایسه با مدلهای اروپای شرقی          مطابقت ندارند ولی مطمئناً دارای میزان        

که واجد شرایط اسقاط شدن هستند بوده ، بخصوص اگر در این برنامه ها معیار واجد شرایط بودن                        

 .بدرستی تعریف و در جهت انتخاب آلوده کننده های ناب بوده باشند 

سط مشخصات خودروهای اسقاطی و      امکان اجرای مفید و کارآرای این برنامه بستگی کامل به متو              

در برنامه های آمریکا نشانداده شده که این انتخاب را می توان با کمک برنامه های                    . جایگزین دارد   

درمورد خودروهای جایگزین هم می بایست گفت که آنها می             . بازرسی و نگهداری بهتر انجام داد         

 .ه را دارا باشند توانند مشخصات یک خودوری متوسط در ناوگان مورد استفاد
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به این دلیل است که ناوگان مورد استفاده باید از وضعیت نگهداری مناسب برخوردار بوده وبا مقررات                  

متوسط عملکردهای زیست محیطی و پیمایش       . و استانداردهای زیست محیطی مطابقت داشته باشند          

این بدان معنی است که       . خودروهای مورد استفاده می بایست با تقریب مناسبی مشخص بوده باشند             

طرحهای اسقاط کردن زمانی می توانند بصورت موفق اجرا شوند که مجموعه قوانین و سیاستهای اولیه                 

مثل مجموعه استانداردهای ایمنی و آالیندگی برای همه خودروهای            ( حمل و نقل و محیط زیست         

قبالً بدقت بکار گرفته    ) نگهداری  مورد استفاده و یا نو ، برنامه های فنی و زیست محیطی بازرسی و                   

                .شده باشند 

از جهت متوسط کیفیت خودروهای جایگزین می بایست گفت که بررسی مشخصات زیست محیطی و               

ایمنی خودروهای دست دوم وارداتی در جهت جلوگیری از ورود مدلهای با کیفیت پائین از اهمیت                    

ر مورد برنامه مجارستان بحث شده تعیین شرایط خیلی سخت          ولی همچنانکه د  . خاصی برخوردار است    

برای خوردوهای دست دوم وارداتی می تواند قیمت متوسط خودورهای                 ) یا ممنوعیت کامل      ( 

که در  ” آلوده کننده های ناب قدیمی        “ جایگزین را افزایش داده و  در روند از رده خارج کردن                 

بنابراین باید بین بهبود کیفیت خودروهای شماره        . د کنند   اختیار افراد کم درآمد است مشکالتی ایجا       

که باعث افزایش قیمت متوسط خودروهای جایگزین       ( جدید از طریق اعمال محدودیتها برای واردات        

 و میزان تعویض خودروهای با عملکرد بد ناوگان با خودروهای جدید توازنی را برقرار کرد) می گردد 
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ه ای طراحـی شـده کـه مشخصات ویژه ای برای جایگزینی قائل شده یعنی                در ایـن حالـت بـرنامه بگونـ        

خودروهـای جایگزیـن نـو نـبوده بلکـه بـر حسـب مشخصات ایمنی و زیست محیطی و قیمت بازار آنها                       

ولی این برنامه ها در معرض خطرات ناشی از فساد و رشوه گرفتن در جریان برنامه                . انـتخاب مـی شوند      

 .ی باشد های بازرسی و نگهداری م

در مـورد کشـورهای غربـی سیاسـتگذاران بدقت روند اجرای برنامه های اسقاط کرن را در مقابل دیگر                  

سیاسـتهای جایگزین که نتیجه مشابهی را داشته باشد ، زیر نظر دارند ، اگر چه که تعیین آنکه کدامیک                    

 . ل است از اقدامات نتایج مطلوب را با باالترین راندمان بهمراه دارد بسیار مشک

چـون بیشـتر کشـورهای اروپـای شـرقی بـا رشـد سریع ناوگان خودرو روبرو بوده و هر ساله تعداد نسبتاً           

زیادی از شماره گذاریهای اولیه انجام می گیرد سیاستگذاران آنها توجه بیشتر به سمت اقدامات تقویت                

 .اشته اند کننده خرید خودروهای تمیزتر و بدون توجه به برنامه های اسقاط کردن د

ایـن اقدامـات شـامل قوانیـن زیسـت محیطـی مثل ، استانداردهای آالیندگی سخت تر برای خودروهای             

 .شماره جدید و امتیازات اقتصادی برای خرید و استفاده خودروهای سبزتر بوده است 

 صاحب  ایـن سیاسـتها مـی توانـند دسـتیابی بـه فوایـد مـیان مدت و دراز مدت ناشی از میزان باالتر افراد                        

خـودرو را در عیـن اجتـناب از ضـررهای زیسـت محیطـی کـه مشخصه ناوگان خودروهای غربی است                      

 .عملی کنند 
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بـرنامه های اسقاط کردن می توانند نقش مهم خود را در حذف آلوده کننده های ناب قدیمی از جهت                    

ممکن است نقش زیسـت محیطـی و صـنعتی حفظ کنند ، اگر چه در مقایسه با کشورهای اروپای غربی                

 . کمتری را داشته باشد 

از جهـت مشخصـات زیسـت محیطـی خودروهـای موجـود ، بـرنامه هـای اصالح و تعمیر خودروها در                       

کشورهای اروپای شرقی همچنان بصورت یک روش معتبر در مقایسه با برنامه های اسقاط کردن مطرح       

مثبت آنها می باشد ولی فواید زیست       بـوده و تجربـیات قبلـی ، در مـورد مجارسـتان نشـان دهـنده نتایح                   

محیطی اصالح و تعمیر خودروهای قدیمی شرقی دارای دوره محدود زمانی می باشد چرا که تجهیزات                

 کیلومتر کارکرد و متناسب با مدل بخصوصی از خودرو که بر روی             80000 تا   20000کاتالیسـتی بعد از     

تر مسافت طی شده اگر خودرو اسقاط نگردد      آن نصـب می شوند مستهلک شده بعد از این مقدار کیلوم           

این دوره زمانی برای    . مـی تـوان انـتظار داشـت که دوباره شروع به تولید میزان زیادی آالیندگی نماید                  

و با نگهداری بد کوتاه تر      ) مثل موتورهای دوزمانه    ( خودروهـای قدیمـی تـر و با تکنولوژی ضعیف تر            

 .می شود 

واند ابزار مناسبی از جهت سیاستگذاری برای برخی  از خودروها مثل            بـرنامه هـای اسـقاط کـردن مـی ت          

اتوبوسـها و کامـیونها بـوده باشـد بشـرط آنکه دارای پیمایش زیادی در سال بوده و در تولید و عملکرد                       

در همه برنامه های اسقاط کردن که تا امروز اجرا شده اند بهبود             . شـرکتهای کوچـک موثـر بوده باشند         

 .محیطی ناوگان خودرو از جمله اهداف اصلی بوده است عملکرد زیست 

  ـ نتیجه گیری و پیشنهادات  )15ـ 2
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 :  ـ نتیجه گیری کلی )1ـ 15ـ 2

 :  اثر زیست محیطی دارند 2برنامه های اسقاط کردن عمدتاً 

اولیـن اثـر مثبـت بـوده و باعث کاهش میزان آالینده های جوی ناشی از ناوگان خودرو می شوند چون                      

 . ودروهای قدیمی تر و آلوده کننده را با خودروهای جدید تر و تمیزتر تعویض می کنند خ

دومین اثر منفی می باشد چون متوسط عمر خودرو را کوتاه کرده و بنابراین اگر برنامه ها دائمی بوده یا                    

ی ایجاد  در طـی زمـان چندیـن بـار تکـرار شوند باعث افزایش میزان مصرف انرژی و مواد و آالینده ها                     

شـده بـر اثـر فرآیندهایی که در خالل ساخت ، اوراق کردن و اسقاط کردن و بازیابی پیش می آید می                       

 .شوند 

چـون اخـتالف واقعـی در عملکرد زیست محیطی بین بعضی خودروهایی قدیمی و جدید وجود دارد ،                   

 .اثر مثبت در بیشتر برنامه های اجرا شده نمایان گردیده است 

 بـادوام تـر بوده و نسبت به خودروهای قدیمی سطوح آالیندگی طراحی شده را در                خودروهـای جدیـد   

 .خالل پیمایش بیشتری حفظ می کنند 

بــرنامه هــای اســقاط کــردن مــی توانــند کــاهش عمــده ای را در مــیزان آالیندگــی هیدروکربــن هــا و   

های اسقاط کردن بر    اثـرات مثبت برنامه     . منواکسـیدکربن بـه ازای کیلومـتر پـیمایش بـه همـراه آورنـد                

بعبارت دیگر حتی   (آالیندگـی گازهـای گلخانه ای مسلم نبوده و حتی ممکن است منفی هم بوده باشد                 

 به میزان بسیار زیادی به      CO2  گردد تغییرات در آالیندگی       CO2مـی تواند باعث افزایش کلی میزان        

 .طراحی جزئی برنامه ها بستگی دارد 
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 نـوع مـی تواند بخاطر اثرات متقابل ناشی از خرید خودروهای             کـاهش آالیـنده هـای بخصـوص از هـر          

پـرقدرت تـر و اسـتفاده بیشتر مصرف کنندگان از آنها در خالل برنامه پول نقد برای اسقاط کردن کمتر      

کـاهش آالیندگی بدست آمده بر اثر برنامه های موقت نیز موقتی بوده و بهبود بدست آمده عمر    . شـود   

تـازه شـدن ناوگـان بصورت طبیعی و بدون وجود هر گونه امتیاز مالی باعث                . کوتاهـی خواهـد داشـت       

 .  بعد خواهد شد 3 یا 2جایگزینی خودروهای قدیمی در خالل 

فوایـد ناشـی از بـرنامه های اسقاط کردن دائمی بستگی زیادی به بهبود متوسط آالیندگی نسل جدید از          

 . خودروها و موتورها دارد 

ن آنگـاه بـه نتایج زیست محیطی مطلوب خواهند رسید که خودروهای آینده              بـرنامه هـای اسـقاط کـرد       

دارای میزان آالیندگی بهتری نسبت به خودروهای قدیمی تر بوده و در عین حال اثرات زیست محیطی                 

 . فرآیندهای ساخت و اوراق کردن خودروها نیز بهبود پیدا کرده باشد 

ش عمده درمیزان آالیندگی گردیده است ولی پیشرفتهای        ارائـه مـبدلهای کاتالیستی سه راهه باعث کاه        

در نتیجه برای ناوگان خودرو     . تکنولوژیک از آن زمان تاکنون فقط کاهش کمی را بهمراه داشته است             

 .که به تجهیزات کاتالیستی مجهز هستند میزان فواید بدست آمده از اسقاط کردن کم می شود 

 

 

آالیندگی مربوط به استارت سرد بدست آمده که نوید بهبود بیشتر           اخـیراً پیشـرفتهایی در زمیـنه کاهش         

 .در زمینه های زیست محیطی را می دهد 
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ارزیابـی بـرنامه هـای اسـقاط کـردن مـی بایسـت عالوه بر بررسی اثرات آن بر استانداردهای آالیندگی                      

ثیر می گذارد نیز    مدلهـای مخـتلف ،بـر متغـیرهای اقتصادی که بر رفتار صاحبان خودرو و هزینه طرح تا                 

در زمانـی که هزینه کاهش آالیندگی به ازای تن باال می باشد می بایست دیگر اقدامات                 . اسـتوار باشـد     

 .زیست محیطی جایگزین نیز در نظر گرفته شوند 

سـاختمان مالیاتـی در ارتـباط بـا تملـک و اسـتفاده از خودرو می تواند بصورت عنصر کلیدی در تعیین                       

 .برای مجموعه خودروهای مورد نظر باشد امتیاز مالی کلی 

چـنانچه سـاختار مالیاتـی موجـود بگونـه ای باشـد کـه فرضاً خودروهای قدیمی تر میزان مالیات سالیانه                      

کمـتری نسـبت بـه خودروهـای جدیدتـر بپردازند ، اقتصادی بودن طرحهای اسقاط کردن می تواند زیر               

 .سوال برود 

 :ی مختلف اسقاط کردن که تاکنون انجام گرفته است نتایج حاصل از برنامه ها)  2ـ15ـ2

 :  گروه اصلی از برنامه های اسقاط کردن را مشخص نمود 2 از آنچه تاکنون بیان گشته می توان 

بـرنامه هـای پـول نقـد بـرای اسـقاط کـردن کـه در آنهـا امتیازات مالی بدون توجه به تصمیمی که                           .1

 .ود مصرف کننده بعداً خواهد گرفت پرداخت می ش

بـرنامه هـای پول نقد برای جایگزینی که در آنها دادن امتیازات مالی مشروط به خریدن نوع خاصی               .2

 ) معموالً لزوماً یک خودروی مدل جدید ( از خودروهای جایگزین می باشد 
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زمانـی که انتخاب خودروهای واجد شرایط برای از رده خارج شدن بدقت انجام می گیرد ، برنامه های                   

بـرای اسـقاط کـردن مـی تواند نتایج مفیدی را در جهت کاهش آالیندگی و با هزینه مناسب                    پـول نقـد     

 .بهمراه آورد یعنی هزینه ای که در مقایسه با دیگز روشهای کاهش آالیندگی ناوگان کمتر می باشد 

های تعداد خودروهای اسقاطی در هر دو برنامه می بایستی تعداد محدودی باشد که از بین آلوده کننده                  

مناسـب ناوگـان انـتخاب شـده انـد ، درغـیر اینصـورت هزیـنه کاهش آالیندگی به ازای  تن بطور قابل                         

 . مالحظه ای افزایش خواهد یافت 

بعـالوه فراخوانـی تعـداد زیـاد خودروها برای اسقاط کردن و جایگزینی در حین اجرای طرح می تواند                    

 .د آشفتگیهای قابل توجهی را در بازار خودرو ایجاد کن

در طـرحهای پـول نقـد بـرای جایگزینی که تاکنون اجرا شده مشاهده گردیده که میزان اقتصادی بودن                    

پائیـن بـوده و در بیشـتر مـوارد بـه خاطـر محدودیتـی کـه بـرای خـرید خـودروی جدید قایل شده اند ،                             

ه اند از   گـروههای کـم درآمـد کـه تـوان خرید خودروهای جدید را حتی با امتیاز مالی پیشنهادی نداشت                   

ایـن نابرابـری ایجـاد شـده در بـرنامه باعث عدم جذب بسیاری از خودروهای        . بـرنامه حـذف شـده انـد         

قدیمـی در ناوگـان اسـت که به مقدار زیاد توسط خانواده های کم درآمد برای امر حمل و نقل استفاده       

 .می شود 

ناسب خودروهای اسقــــــاطی نگشته و تعداد                                 بنابراین این بـــــــــرنامه ها مــــــــــــــوفق به انتخاب م
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بعالوه برای تاثیر گذاری بر تصمیم مربوط به        . زیادی از آلوده کننده های ناب در ناوگان باقی می مانند            

 با یک خودروی    که ممکن است  ( خـرید یـک خـودروی جدیـد بجـای اسـقاط کـردن ساده خودروها                 

 می بایست پرداختهای بیشتری انجام بگیرد )دست دوم جایگزین کرده و یا اصالً  جایگزین نداشته باشد 

در نتـیجه ، ایـن برنامه ها دارای متوسط هزینه کاهش آالیندگی بر حسب تن باالتری در مقایسه با دیگر                 

 .ابزار سیاستگذاری زیست محیطی می باشند 

اطالعات موجود نشاندهنده آنستکه متوسط مصرف سوخت       .  هـم مهـم مـی باشـد          زمـان اجـرای بـرنامه     

 .  بوده اند 1980 باالتر از مقادیر مربوط به نیمه دوم 1990خودروهای جدید اروپایی دراوائل 

ایـن مطلـب مـی تواند موید آن باشد که بعضی از برنامه های پول نقد برای جایگزینی که در اوائل دهه                       

 .  شده اند CO2اند باعث افزایش در میزان کلی آالیندگی اجرا شده 1990

از طـرف دیگر این برنامه ها باعث افزایش درصد خودروهای کوچک در کل شماره گذاریهای جدید                 

 . می شوند 

 از خودروهای جدید دوباره به حدود CO2 متوسط آالیندگی    1990در بیشـتر کشـورها از اوایـل دهـه           

 . است  رسیده 80میزان نیمه دهه 

بـرنامه هـای پـول نقـد بـرای جایگزینی می تواند اثرات اقتصادی مثبتی را برای کشور ارائه کننده داشته                       

 .بشرط آنکه آن کشور دارای صنعت خودروی ملی قابل توجهی باشد . باشد 
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ولی این افزایش   .  و میزان اشتغال خواهد شد       GDPافزایش در فروش خودروهای جدید باعث افزایش        

با پایان یافتن برنامه ممکن است کاهش در میزان . ز هـم موقـت بـوده و عمـر کوتاهـی خواهد داشت             بـا 

فـروش را شـاهد بـوده و بعـالوه هزیـنه اضـافی برای خودروها باعث کاهش درآمد در دسترس خانواده        

 .جهت دیگر کاالها خواهد شد 

وسیالیستی سابق می   نتایجـی کـه از بـرنامه هـای اسـقاط کـردن در کشورهای س               )  3ـ  15ـ  2

 : توان گرفت 

 در بیشـتر کشـورهای اروپـای شـرقی و مرکزی شاهد رشد دائمی ناوگان خودرو با متوسط نرخ رشدی             

ایـن بـدان معنـی است که در خالل این فاز بیشتر             . بمراتـب باالتـر از کشـورهای اروپـای غربـی هسـتیم              

موجود نبوده بلکه نمایانگر افزایش     خودروهـای شـماره جدیـد مربوط به جایگزینی خودروهای قدیمی            

چون برنامه های اسقاط کردن بمنظور تاثیر گذاری بر تصمیمات جایگزینی           . خـالص ناوگـان مـی باشد        

طراحـی مـی شوند ، درمقایسه با کشورهای غربی نقش محدودتری در مسائل اقتصادی و محیط زیست                  

 .خواهند داشت 

 در حال تغییر کمی و کیفی می باشند ولی تعداد زیادی از طـرف دیگر ، اگر چه  ناوگان شرقی بسرعت      

از  خودروهـای قدیمـی سـاخت اروپای شرقی با عملکرد ایمنی و زیست محیطی ضعیف باقی مانده اند                    

 .که باعث می شوند اسقاط کردن خودروها بعنوان یکی از ابزار بالقوه در نظر سیاستگذاران باقی بمانند 
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ای مذکور موفقیت برنامه های پول نقد برای جایگزینی  را با مشکل   محدودیـتهای درآمـدی در کشوره     

معموالً توسط خانواده های کم درآمد استفاده شده و         ”آلـوده کنـنده هـای نـاب         “ .روبـرو کـرده اسـت       

 .هزینه یک خودروی جدید می تواند بخش بزرگتری از درآمد این بخش را بخود اختصاس دهد 

ایگزینی خودروهای تجاری و عمومی چون بجای خانواده ها ، شرکت           در بـرنامه هـای پول نقد برای ج        

هـا مـالک خودروهـا بـوده و ایـن شـرکت هـا دارای ظرفیـتهای مالـی مـتفاوت و برنامه های دراز مدت                    

مشـخص هسـتند از امتـیازات مالـی و کـاهش مالـیاتها یـا کمکهـای مالی این برنامه ها بخوبی می توانند                         

 کامیونها در مراحل اولیه رشد ناوگان و بازسازی اقتصادی بخش عمده از کل              اتوبوسها و . استفاده کنند   

 .آالیندگی ناوگان را باعث می شوند 

بهـتر اسـت قـبل از هدفگذاری برای تجدید ناوگان مجموعه سیاستهای حمل ونقل و زیست محیطی در                   

چهارچوب مناسب برای ابزار    این قوانین می توانند     . قالـب قوانیـن آالیندگی به اجرا گذاشته شده باشند           

اقتصـادی و قانونـی از قبیل طبقه بندی شماره گذاریها و قوانین آالیندگی را از طریق آزمایشهای قبل از                    

 . فروش و مراحل بازرسی و نگهداری بعد از فروش ایجاد کنند 

ی و در کشـورهایی مـثل روسـیه ، نـبود قوانیـن زیسـت محیطـی در تولـید خـودرو و بـرنامه هـای بازرس                

نگهـداری بعـد از تولـید ، ارائـه امتیازات مالی برای اسقاط کردن خودروها می تواند در مراحل بعدی و      

 به اضافه اینکه  این. بعد از آنکه اصول اولیه ای که عنوان شد جایگاه خود را پیدا کرد مفید باشد 

 

 

 . خودرو هستند اجرا شود برنامه ها باید در مناطق شهری که دارای میزان باالتری از متوسط تملک
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 :دیگر ابزار سیاستگذاری ) 4ـ 15ـ 2

چـون هدف از ارائه این قسمت بررسی طرحهای اسقاط کردن بوده به دیگر ابزار بهبود وضعیت زیست                  

ولـی ایـن بـدان معنـی نیسـت که آنها مفید نبوده یا  از اهمیت       . محیطـی فقـط اشـاره ای گـردیده اسـت            

سیاستهای کنترل آالیندگی از پیش شرطهای اعالم برنامه اسقاط کردن          برعکس  . کمـتری بـرخوردارند     

 .می باشند 

 ابـزار سیاسـتگذاری دیگـر را مـی توان بعنوان جانشین های برنامه های اسقاط کردن از جهت              3حداقـل   

 . تغییرات زیست محیطی مشابه معرفی کرد 

 یک راه تغییر قیمتهای نسبی خودروهای      امتـیازات مالـی ارائـه شده در برنامه های اسقاط کردن نهایتاً            -1

با تغییر ساختار مالیاتی که ساالنه از خودروها گرفته       . قدیمـی تر نسبت به خودروهای جدیدتر می باشند          

 .می شود می توان بطور دائمی اثر مشابهی را ایجاد کرد 

می ) ت محیطی   بخصوص از جهت مسائل زیس    ( ایجـاد و یـا بهـبود بـرنامه  های بازرسی و نگهداری               -2

 . تواند حرکت خودروهای قدیمی تر را پرهزینه کرده و نهایتاً صاحبان آنها را تشویق به جایگزینی نماید

بهبود برنامه های بازرسی و نگهداری بدلیل آنکه صاحبان خودروهائی را که از امتحان بازرسی رد شده                 

 آنکه آنرا تعمیر نمایند می تواند جذاب اند تشویق به آن می کند که یا خودروی خود را عوض کرده یا 

 .باشد چون در هر دو صورت مستقیماً قیمتهای نسبی بازار را تغییر نمی دهد 
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بـرنامه هـای اصالح و تعمیرات و تبدیل به احسن کردن قبل از برنامه های اسقاط کردن میتوان بسیار                    -3

ستمهای کنترل آالیندگی و تبدیل     مجهـز کـردن خـود روهـا بـه کاتالیسـت هـا و دیگر سی                . مفـید باشـد     

موتورهـا بگونه ای که بتواتنند با سوختهای جایگزینی رانده شوند در بعضی موارد می تواند اقتصادی تر    

 . از جایگزینی باشد ولی فواید بالقوه از جهت ایمنی بیشتر در برنامه های جایگزینی ثابت شده است 
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  اطالعات و آمار خودروهاي-١٦-٢
  آمريكا، كانادا و كشورهاي اروپايي
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مروري بر نكات مهم كه از برنامه هاي اسقاط كردن 
 خودروهاي فرسوده در آمريكا بدست آمده است.
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فني كم -بررسي و شناسايي ويژگيهاي اقتصادي) ٣

مصرف ترين خودروهاي دنيا كه بصورت تجاري وارد 

 بازار شده اند
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 ـ مقدمه ١ـ٣

مصرف انرژي وسايط نقليه موتوري در همه دنيا از اهميت خاصي برخوردار است چرا كه  

اين حساسيت در مورد كشورهاي وارد . يش است افزايش مصرف خودرو بسرعت در حال افزا

 .كننده نفت كه وابسته به عملكرد كشورهااي صادر كننده نفت هستند بيشتر مي باشد

 .آورده هاي نفتي در كشور و صادرات نفت را نشان مي دهد جدول زير مصرف فر

 صادرات نفت خام مصرف روزانه به بشكه سال

٠٠٠/٦٤٧/١ ٠٠٠/٨٣٩ ١٣٦٧ 

٠٠٠/٨٢٣/١ ٠٠٠/٨٨١ ١٣٦٨ 

٠٠٠/٢٢٤/٢ ٠٠٠/٩١٨ ١٣٦٩ 

٠٠٠/٤٦٠/٢ ٠٠٠/٩٨٠ ١٣٧٠ 

٠٠٠/٣٩٧/٢ ٠٠٠/٠٧٧/١ ١٣٧١ 

٠٠٠/١٨٤/٢ ٠٠٠/١٢٥/١ ١٣٧٢ 

٠٠٠/٢٢٠/٢ ٠٠٠/١٩٥/١ ١٣٧٣ 

٠٠٠/٢٩٠/٢ ٠٠٠/١٣٦/١ ١٣٧٤ 

٠٠٠/٦٢٠/٢ ٠٠٠/١٥٥/١ ١٣٧٥ 

٠٠٠/٦٠٤/٢ ٠٠٠/٤٩٢/١ ١٣٧٦ 

٠٠٠/٣٣٣/٢ - ١٣٧٧ 

 

 بـيش از  ١٣٦٧ دهد كه روند مصرف فرآورده هاي نفتي داخلي نسبت به سال  جدول فوق نشان مي   

 برابر شده است و در عيين حال روند رو به افزايش مصرف فرآورده هاي نفتـي سـاالنه همچنـان      ٢

اما ببينـيم  كـه   . ادامه اين فرايند در سالهاي آينده باعث كاهش صادرات نفت خواهد شد . ادامه دارد 

GUEST
٢٠٢



 ٢٠٣

جدول زير توليد خودرو داخـل كشـور   . نه ، مصارف خودروها چگونه مي باشد از اين مصرف روزا   

 در مقـام    ١٣٧٩جدول مزبور نشان مي دهد كـه توليـد خـودرو داخلـي در سـال                 . را نشان مي دهد   

 برابر شده است و به همين نسبت مصرف بنزين در كشـور افـزايش    ٩ ، تقريبا    ١٣٧٦مقايسه با سال    

 سال آينده برنامه توليد     ٣رنامه آتي شركتهاي سازنده خودرو كه در طي         و اين موضوع با ب    . مي يابد   

 . هزار خودرو را دارند بحراني تر  مي گردد٥٠٠

 تعداد اتومبيل توليد داخلي سال

١٨٠٠٠ ١٣٦٧ 

١١٠٠٠ ١٣٦٨ 

١٩٠٠٠ ١٣٦٩ 

٢٨٠٠٠ ١٣٧٠ 

٣٤٠٠٠ ١٣٧١ 

٣٠٠,٠٠٠٠ ١٣٧٩ 

 

ودي كشور را غرق در بحران ترافيـك مـي كنـد و ايـن                سال آينده به ز    ٥ ميليون خودرو تا     ٢توليد  

اگر مصرف فرآورده هاي نفتي بخواهد بـيش  . بحران زندگي در شهرها را سخت و دشوار مي نمايد  

از اين افزايش يابد، صادرات نفت كاهش يافته و اين به معناي افزايش شـديد قيمـت دالر خواهـد                    

 :افكار عمومي سه خواسته متضاد دارد. بود

اين افـزايش امكـان خـودرو دار        . كثريت مردم از افزايش توليد خودرو داخلي استقابل مي كنند         ـ ا ١

 .شدن بدنه جمعيت شهري را تمهيد مي كند

 .ــ اكثريت مردم از كاهش صادرات نفت استقبال نمي كند٢

 .ـ مردم از شدت گرفتن بحران ترافيك، خرسند نمي شوند٣



 ٢٠٤

مردم پاسخ بدهد، حذف يارانه بنزين است و همين امر باعـث            آنچه كه مي تواند به هر سه خواسته         

 . استقبال مردم از خودروهاي كم  مصرف مي گردد

با توجه به ناوگان موجود خودروهاي شهري و عمر متوسط آنها نياز به جايگزيني برخي از آنها بـا                   

روهـاي كـم    اين خود . خودروهاي جديد كم مصرف ، يكي از راه حلهاي انرژي در كشور مي باشد             

 . مصرف يا بصورت واردات يا اصالح خودروها توليد داخل با استاندارد مناسب جبران مي گردد

در اين بررسي ابتدا اهميت اقتصاد سوخت بررسي و ارائه مي شود سپس عوامـل مـوثر بـر شـدت                     

در ايـن راسـتا يـك    . مصرف سوخت در وسايط نقليه و پارامترهاي وابسته به آنها شرح مـي گـردد      

ستاندارد مشخص جهت مصرف سوخت با توجه به تجربيات كشورهاي دنيـا ارائـه شـده و انـواع      ا

در پايـان تكنولـوژي هـايي بـا انرژيهـاي      . توليدات شركتهاي بزرگ بر اساس آن بررسي مي گـردد         

جايگزين در وسايط نقليه بصورت كوتاه بحث شـده و مخصوصـا از نقطـه نظـر سياسـتگذاري در                    

 .دقسمت آخر بحث مي شو

آالينده هاي وسايط نقليه ، مسائل مختلفي را ايجاد مي كنند و اگر چه پيشرفتهايي در بهبود كيفيـت           

هواي محيط مناطق بزرگ و عمده ايجاد گردد ولي به جهت رساندن اين مناطق به استاندارد هـواي           

 .پاك الزم است بررسي كوتاه در مورد اين مقوله نيز پرداخته شود

 



 ٢٠٥

 

 FUEL ECONOMYت       اقتصاد سوخ-٢-٣
. در آمريكا اقتصاد سوخت را در جهت قانونمندي بر حسب آزمايشهاي استاندارد تعريف مي كننـد               

در اين آزمايشها دو مرحله از سرعتهاي وسايط نقليه را اندازه گيري مي كنند يكـي در مسـافرتهاي                   

ت متنوعي جهـت شـبيه      در اين راستا اطاقهاي مخصوص و تجهيزا      . شهري و ديگري در بزرگراهها    

  و در بزرگراههـا  FEurba     چنانچه اندازه گيري در شهر را با . سازي حركت خودرو موجود است

 :نشان  دهيم، اقتصاد سوخت از رابطه زير بدست مي آيد  FEhwyرا با  

ايط اما قاعدتا بين نتايج آزمايشگاهي و واقعيت اختالفاتي وجود دارد كه از مهمترين عوامل آن شـر                

 .وسيله نقليه ، شرايط هوا و جاده و الگوهااي رانندگي هستند

اختالف را نشان مي دهد كه بيشتر       %  ١٥ صورت گرفت    ١٩٨٢در مقايسه اي كه در آمريكا در سال         

در محدوده نتايج درون شهري مشاهده شد و مهمترين عامل اين اختالف وضعيت سنگين ترافيكي               

ايـن پارامتريـك،   . زديكي مناسبي با نتايج آزمايشگاهي نشان مي دهد       اما نتايج بزرگراهي ن   . مي باشد 

مقياس مناسب جهت مقايسه خودرو و تعيين يك استاندارد مناسب جهت ايجاد يك الگوي واقعـي   

 .و عملي از خودرو مي باشد

اما انجام آزمايشها و اندازه گيري هاي واقعي معموال دشوار و پر هزينه  مي باشد لـذا مـي بايسـت                      

در اين راستا يك معادله تقريبي بصورت خطي معرفـي          . يك شبيه سازي در اين مورد صورت گيرد       

قبـل از بدسـت آوردن ايـن رابطـه ابتـدا مـي       . شده و كليه پارامترهاي موثر در آن مشاهده مي شود    

 .بايست كليه پارامترهاي موثر بر مصرف سوخت شناسائي گردد

hwyurbacom FE/45.0FE/55.0FE/1 +=
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  پارامترهاي موثر بر مصرف سوخت -٣-٣

بسياري معتقدند كه كاهش اندازه وسيله نقليه موثرترين روش براي افـزايش اقتصـاد سـوخت مـي                  

. كاهش قدرت ماكزيمم به ازاي واحد وزن وسيله نقليه نيز مي تواند تاثير بزرگي داشته باشـد            . باشد

ال عامـه   كاهش اندازه وسيله نقليه معمـو     . البته پارامتر دوم تا حدي در بر گيرنده عامل اول مي باشد           

پسند نبوده و لذا مي بايست در اين مبحث بررسي اقتصاد سوخت بدون كاهش اندازه وسيله نقليـه                  

 .يا عملكرد آن انجام گيرد

ابتدا به بررسي توان الزم جهت يك خودرو مي پردازيم زيرا بسياري از عوامل در سوخت به تـوان                   

توان از بارهاي موجـود در يـك وسـيله       توان مورد نياز در يك خودرو را مي         . خودرو باز مي گردد   

 :اين بارها عبارتند از . نقليه محاسبه كرد

 )مقاومت در برابر حركت تغيير شكل الستيك در اثر غلطش (مقاومت غلطشي الستيك  -

 مقاومت هوا  -

 )اينرسي ( شتاب اتومبيل  -

 )سطوح شيب دار(صعود از تپه  -

 )يستم راديوضبط ، فرمان و ترمزهامانند تهويه مطبوع ، روشنائي ، س(تجهيزات جانبي  -

 پنج مورد فوق بر حسب توان مورد نياز به ترتيب زير عبارتند از 

 ـ توان الستيكها ١

 ـ توان براي مقاومت هوا ٢

 ـ توان براي مقابله با اينرسي ٣

 Pg=MgV Sinθ            ـ توان براي مقابله با شيبب ٤

  Pacc                   ـ توان براي تجهيزات جنبي    ٥

MgVCP pt =

1000/AVc
2
1P 3

Dair ρ=

t
V

2
1P

2

i ∆
∆

=
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 g) شامل بـاري كـه حمـل مـي كنـد          ( جرم وسيله نقليه     M ضريب مقاومت غلطشي ،      CPدر اينجا   

 سـطح جلـويي     A ضـريب دراگ و      CD چگـالي هـوا و       ρ و   m/s سرعت بر حسب     Vشتاب ثقل ،    

 . مقدار شيب مي باشد  tanθخودرو بر حسب متر مربع و 

ندگي معموال پائين است ولي بهرحال توان بـاال در شـرايط            توان مورد نياز براي موتور در خالل ران       

 .رانندگي غير معمول مورد نياز مي باشد

 . سه حالت را در  نظر مي گيريم

 %٦ـ باال رفتن از شيب ١

 ـ حركت دائمي با سرعت باال در افق ٢

  مايل بر ساعت در ثانيه ٣ـ حركت با شتاب ٣

در سه حالت فوق با مشخصات جدول يك در شكل  ACAR 93 ١توان مورد نياز براي يك خودرو

 .  نشان داده شده است١

 ـ مشخصات دو خودرو نمونه١جدول 
     AVCAR 93 High-MPG 

innertial weight [lbs (curb weight plus 300 lb)]  3234 2749 
inertial mass (tonnes)    1.467 1.247 
interior volume (cubic feet)   108.4 108.4 
engine displacement (liters)   2.77 1.4 
maximum power (kW)    105 89 
N over v (rpm/mph)    34 34 
engine speed under power (rpm average)  1870 1870 
idle speed (rpm)    731 731 
engine friction at zero power k [KJ/(rev.l)]  0.225 0.191 
fuel use slope b     2.5 2.5 
thermal efficiency    38 39 
power to weight ratio (hp/1000lbs)   43.5 43.5 
rolling resistance CR    0.01 0.0075 
air resistance    0.663 0.507 
transmission efficiency    0.87 0.92 
vehicle accessory power Pacc (KW average)  0.75 0.5 

 

 

                                                           
١ -Sales – weighted average 1993 model Car 
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 توان مورد نياز: ١شكل 

 كيلووات براي حركت در افق كافي مـي باشـد           ٣٠ مشاهده مي شود حدود      ١همانگونه كه از شكل     

علت اين امـر  .  كيلووات براي شتاب گيري در سرعتهاي باال الزم مي باشد        ١٠٥در حاليكه حداكثر    

وزن و در سرعت باال مقاومت هـوا        نيز واضح است زيرا در سر بااليي و شتاب گرفتن عامل اصلي             

از اينجا مي توان اختالف بين توان موتور در شرايط معمولي و رانندگي غيـر               . عامل اصلي مي باشد   

 . معمول را مشاهده نمود

 ٥/٤٣ مي توان اينگونه نتيجه گيري نمود كه براي يك خـودرو بـا نسـبت متوسـط وزن                    ١از شكل   

.  كيلـووات مـورد نيـاز مـي باشـد        ٧٥تهاي متوسـط حـدود      اسب بخار بر هزار پوند وزن ، در سرع        

شـتاب گيـري    . بنابراين شتاب گيري در سرعتهاي متوسط دليلي براي داشتن توان بـاال نمـي باشـد               

سريع با موتورهاي معمولي احتياج به تعويض دنده و كاهش فواصل بين دنده ها مـي باشـد تـوان                    
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ودروها باشد زيرا تـوان بـاال نيـاز بـه موتورهـاي             موتور باال  امروز نمي تواند يك عامل مهم در خ          

 . حجيم تر و در نتيجه تلفات بيشتر موتور مي باشد

 

  راندمان موتور -٤-٣

راندمان كلي موتور از حاصلضرب دو عامل بدست مي ايد يكي راندمان حرارتـي كـه بيـان كننـده                    

ل مـي شـود و ديگـري        ميزاني از انرژي سوخت است كه به كار مربوط به حركـت پيسـتونها تبـدي               

 .راندمان مكانيكي كه بخشي از كاري است كه توسط موتور به وسيله نقليه داده مي شود

 درصد مي باشد كـه  ٤٠بعنوان نمونه راندمان كلي بويلرهاي سيكلهاي بخار در نيروگاهها در حدود         

 كـه از بازيـابي   راندمان يك نيروگاه برق با سـيكل تركيبـي  . اين ماشينها بسيار بزرگ و ثابت هستند     

 .  درصد افزايش پيدا نموده است٥٠انرژي گازهاي خروجي استفاده مي كند در حدود 

جهت بررسي راندمانهاي اتومبيلها اجازه دهيد تا بررسي كوچكي از دو نوع موتور احتراق جرقه اي     

 .داخلي و ديزل انجام شود

رقه درون مخلوط سوخت    در موتورهاي احتراق جرقه اي ، احتراق توسط جبهه آتش از ج            

بـا تغييـرات نسـبت سـوخت و هـوا در محفظـه          . و هوا كه بصورت متراكم درآمده شروع مي شود        

.  كنتـرل مـي گـردد      ١مقدار هوا توسط يك شـير     . احتراق مي توان توان خروجي متغيري ايجاد نمود       

ـ                 د كـه ايـن   مكش ايجاد شده توسط پايين رفتن پيستون ايجاد يك خالء نسبي در مانيفوله مـي نماي

بنابراين در مرحله مكش توان زيادي صرف ايجاد اصطكاك و          . خالء باعث مكش در شير مي گردد      

لذا به نظـر مـي رسـد كـه          . مكش هوا مي گردد كه اين يك زيان عمده در اقتصاد سوخت مي شود             

بحث در ايـن مـورد      (ايجاد يك سيستم پمپاژ سوخت در جبران اين خسارت بسيار مهم  مي باشد               

در يك موتور احتراق داخلي جرقه اي در صورت صحيح بودن ). بخشهاي بعد موكول مي گردد به    

                                                           
١ -Throttle Valve 
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نسبت سوخت به هوا از نظر شيميايي و احتراقي همه سوخت و هوا بـا تركيـب شـدن مناسـب بـه       

CO2   و H2O   چنانچه نسـبت هـوا بـه سـوخت بـاالتر از مقـدار تعيـين شـده در                   .  تبديل مي شوند

، جرقه و احتراق و گسترش جبهه آتش نسبت به حالت موازنه به سختي ترموديناميك سوخت باشد

 . حاصل خواهد شد و احتراق كاملي صورت نخواهد گرفت

در حالت كمپرس كـردن ،  . در موتور ديزل از قطرات سوخت و كمپرس كردن باال استفاده مي شود      

خود در سـطح قطـرات      درجه حرارت و فشار باال مي رود و بعد از تزريق سوخت ، احتراق خود ب               

به عبـارت ديگـر     . در سطوح توان معمولي نسبت سوخت به هوا خيلي كم مي باشد           . اتفاق مي افتد  

در اين موتورها توان خروجي متغيـر را بـا تغييـر            . داراي هواي بيشتري نسبت به حالت قبل هستيم       

 . دست آوردمقدار سوخت تزريقي در حاليكه مقدار هواي ورودي هميشه يكسان است مي توان ب

موتور ديزل بطور قابل مالحظه اي راندمان باالتري از موتورهاي احتراق داخلي دارند زيـرا پديـده                 

 . مكش و تلفات در كنترل را نداشته و داراي نسبتهاي تراكم باال بوده اند

موتورهاي ديزل در وسائط نقليه تجاري كه وزن كـم و قـدرت انتقـال بـاال مهـم نبـوده و اقتصـاد                        

اما امروزه از موتورهاي ديـزل بـه همـراه توربوشـارژ و          .  مهم مي باشد بكار برده مي شوند       سوخت

سيستمهاي جديد تزريق با موفقيت در خودروهاي سواري استفاده مـي شـود و بصـورت موفقيـت        

 .  را رعايت مي كنندNOXآميز قوانين 

 

  راندمان حرارتي -٥-٣

 نام برده مي شود در موتورهااي احتراق داخلي حـدود         راندمان حرارتي كه غالبا با راندمان مشخصه      

 درصـد نسـبت بـه مقـدار حرارتـي بـاالئي             ٣٥ درصد نسبت به مقدار حرارتي پائين سوخت يا          ٣٨

ايـن حالـت در   .  درصـد رسـاند   ٥٠  و حتـي      ٤٥سوخت مي باشد اين مقدار را مي توان تا حـدود            

وخت، بازيـابي گـاز از اگـزوز و         صورت افزايش نسبت تراكم سوخت و افزايش نسبت هوا بـه سـ            
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.. احتراق سريعتر، كنترل زمان عملكرد سوپاپها، استفاده بهينه از ورودي و اگـزوز در هـر سـرعت و    

 .ايجاد مي گردد كه همگي اين عوامل بصورت يكجا عملي نمي باشد

. يكي از جالب ترين و مهمترين عوامل در موتورهااي احتراق جرقه اي ، سوخت رقيـق مـي باشـد               

اين عامل از جهت راندمان مفيد است زيرا يك گاز كه حاوي مولكولهاي ساده تري باشـد بـر اثـر                      

زيـرا در مولكولهـاي     . حرارت ايجاد فشار باالتري را نسبت به يك گاز با مولكول پيچيده مي نمايد             

 هوا  به عنوان مثال با افزايش نسبت     . پيچيده بيشتر انرژي حرارتي تبديل به حركات داخلي مي گردد         

عالوه بر ايـن  .  درصد افزايش مي يابد١٠ بطور اسمي راندمان در حدود     ٦٧/١به سوخت با ضريب     

اگر بتوان نسبت سوخت به هوا را در محدوده وسيعي تغيير داد در حاليكه موتور از احتراق مناسبي                

يم تـوان   برخوردار باشد مي توان از آن جهت جبران تلفات در شير كنترل هوا و مسـائل آن و تنظيـ                   

 هـدف  ٤٥ درصد تـا  ٣٨بطور خالصه بهبود راندمان حرارتي از حدود . خروجي موتور استفاده كرد  

كه يك راه رسيدن به اين هدف بدست آوردن موتورهاي احتراق داخلـي جرقـه            . بالقوه مهمي باشد  

راه ديگري در رسيدن به هدف فوق و حل مسائل زيسـت محيطـي ،               . اي با سوختن رقيق مي باشد     

تور ديزل و بكارگيري موتورهاي جديد با توربو شارژ و تزريق مستقيم سوخت بـداخل سـيلندر                مو

بعنوان مثاال هيدروژن (راه ديگر استفاده از سوخت با مولكولهاي ساده تر و عدد اكتان باال        . مي باشد 

 رانـدمان  اما به هرحال افزايش و. و طراحي موتور با راندمان باال براي آن سوخت مي باشد  )يا متان   

 .غير عملي و ممكن مي باشد)  درصد٥٠ يا ٤٥حدود (حرارتي موتورها از يك حد 

 

  راندمان مكانيكي -٦-٣

 درصـد مـي   ٥٢راندمان مكانيكي موتورها در اتومبيلهاي معمولي در شـهر و بزرگراههـا در حـدود     

بـا تـوان كمتـر بيشـتر مـي      اين راندمان در اتومبيلهاي با توان باال كمتر و در مورد اتومبيلهاي    . باشد

 . باشد
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در . برابـر صفراسـت   ) در حالـت خالصـي      (راندمان مكانيكي زمانيكه موتور توان خروجي نـدارد         

.  درصـد مـي باشـد      ٩٠حالت باز بودن شير كنترل بصورت كامال باز ، راندمان مكانيكي در حـدود               

راندمان مكـانيكي نزديـك   برخالف راندمان حرارتي كه بدست اوردن راندمانهاي باال عملي نيست،      

 . درصد را مي توان بدست آورد١٠٠به 

ايـن تقريـب  بـا       . تجزيه و تحليلي كه ارائه مي گردد بر اساس تقريبي ساده ولي دقيق استوار است              

 و انـرژي  y كه بصورت انرژي سوخت تبديل شـده در محـور    ٢اطالعات نشان داده شده در شكل       

تمـام نقـاط از يـك خـط     . ور متغير ارائه شده استوار است    و در دور هاي موت     Xخروجي در محور    

 .بنابراين مي توان نوشت. مستقيم عبور مي كنند

تـوان خروجـي     Pb حجم جابجائي موتور بر حسب ليتـر و          Vو  ) دور بر ثانيه  ( سرعت موتور    Nكه  

وسط  را فشار موثر مت    Pb/NV يعني   Xمعموال محور   .  مي باشد  KWموتور يا توان ترمزي بر حسب       

 ترمزي مي نامند  كه بر حسب كيلو پاسكال عبارت است از 

 انرژي سـوخت بـه   K را مي توان همان راندمان حرارتي كه قبال بحث شد در نظر گرفت و       bثابت  

ازاء دور و ليتر جابجائي مورد نياز براي غلبه براي اصطكاك موتور در تـوان خروجـي صـفر، مـي                     

 :باشد

 در  b و شـيب     Kموتور اين واقعيت را نشان مي دهد كه تقـاطع           اين مدل ساده در سوخت مصرفي       

در نزديكي بازشدگي كامـل شـير       . مورد موتورهاي مختلف به مقدار كمي از يكديگر متفاوت است         

 مي توان مشاهده نمـود كـه ميـزان سـوخت در موتورهـاي               ٢كنترلي يعني در قسمت راست شكل       

ير راندمان حرارتي را به مقدار زيادي كاهش مي         احتراق داخلي جرقه اي در زمان باز شدن كامل ش         

 از آنجا كه بيشتر وسايط . اين يك پديده معمولي است و تاثير مهمي در مورد آالينده ها دارد. دهد
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 ١٩٨٧ ليتري در ساال ٢٦/٢ سيلندر ، ٤نرخ سوخت مصرفي براي يك خودرو : ٢شكل 

گاز به ته چسبيده عمل نمـي كننـد، ايـن وضـععيت عمـال      نقليه در حالت شير كامال باز يعني پدال  

 .اتفاق نيافتاده و حالت غني بودن سوخت اثر كمي بر اقتصاد سوخت دارد

 عامل عملكرد موتور يكي سرعت و ديگري توان مي باشـد            ٢ ،) ١(يك خصوصيت  مهم در معادله       

 صـادق   Pb  و   Nتـور در    كه صورت خطي عمل مي كنند در نتيجه اگر معادله براي نقاط عملكرد مو             

 كه بيانگر الگوي رانندگي است نيز <Pb> و <N>باشد براي هر نقطه عملكرد متوسط ديگري مانند     

 بين موتورهاي وسيله نقليه تـا حـدودي       Kنتايج سالهاي اخير نشان مي دهد كه        . صادق خواهد بود  

 . تغيير آنچناني نكرده استbكاهش يافته اما 

 . موتور وجود داردسه نوع اصطكاك در عملكرد

 ـ انرژي مصرفي براي عمليات پمپ كردن ١
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 ـ غلبه بر اصطكاك مالشي ٢

 ـ انرژي مصرفي در تجهيزات جانبي ٣

پمپ كردن وابسته به حركت هوا و بخار سوخت به داخل سيلندر و خروج محصوالت احتراق بـه                  

 دقيقي انجام داد با اين حال در مورد اصطكاك نيز نمي توان اندازه گيريهاي. خارج سيستم مي باشد

منحني پائين تر كه به سمت راست شيب پيدا مـي  . از يك مدل ارائه شده در شكل استفاده مي شود     

 . كند مربوط به اصطكاك است كه با افزايش توان خروجي رو به پائين رفته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راندنمان مكانيكي و حرارتي: ٣شكل 
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رانـدمان حرارتـي اصـوال مسـتقل از تـوان      . راندمان موتـور مـي باشـد   اين شكل نشاندهنده هر دو     

 .با تعريف راندمان مكانيكي خواهيم داشت.  مي باشدPbخروجي 

 و ٢ متغير خروجي مخصوص در شكل X.  بدست آمده است ٣ و ٢كه تساوي دوم به كمك شكل 

ژول بر دور ليتـر و       كيلو X=0.13 مقدار   ٣در نقطه اي مشخص در شكل       .  مي باشد  Pb/NV يعني   ٣

Pf/NV=0.55بنابراين .  كيلوژول بر دور ليتر مي باشد: 

 مي باشد كه اين مقدار يك وضعيت معمولي در رانندگي در بزرگراهها مي باشـد ايـن رانـدمان در          

در رانندگي در شهر زماني كـه اتومبيـل در حالـت    .  درصد مي باشد٤٨رانندگي در شهر  در حدود  

 ٣مكانيكي صفر و در زمانيكه در حـداكثر رانـدمان باشـد بـر اسـاس شـكل                   خالص باشد راندمان    

 .  درصد مي باشد٨٨راندمان مكانيكي در حدود 

 

  شبيه سازي اقتصاد سوخت -٧-٣

 .با توجه به بحث هاي انجام شده توان خروجي موتور را مي توان بصورت زير نوشت

Pb=(Pt+Pair+Pi +Pg)/ ε + Pacc 
در يـك دوره راننـدگي كـه هـر دو انتهـاي دوره      .  از موتور به چرخها مي باشد راندمان انتقال εكه

انرژي سوخت مصرفي به ازاء واحد مسافت طـي شـده بـر حسـب               . در يك ارتفاع باشند   ) سيكل  (

 .كيلوژول بر مايل از معادله زير بدست مي آيد

 

ز نيز انرژي ذخيره شـده در   ترمE.  مربوط به تعداد متوسط زماني دوره كامل مي باشد< >در اينجا 

 .ترمزها به ازاء واحد مسافت مي باشد كه بصورت تقريبي از رابطه زير بدست مي آيد
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)٦( 

 

متوسـط   Vp، (M*=1.035M) جرم افزوده وسيله نقليه براي در نظرگرفتن اينرسي چرخشي *Mكه  

ك مشخصه بـي بعـد     ي β تعداد توفقها به ازائ مسافت و        nسرعتهاي ماكزيمم در سيكلهاي فرعي ،       

 .در مورد سيكل رانندگي است كه تقريبا برابر با يك است

 احتياج به تفصيل بيشتري دارد كه درجاي خود و در صورت لزوم       ٥البته شرح كليه جمالت معادله      

اما آنچه مهم است استفاده از اين معادله در برآورد اقتصـاد سـوخت              . در مود آنها بحث خواهد شد     

 . عريف  سوخت استاندارد بصورت زير تعريف مي شودبنابر ت. مي باشد

MPG=120600/εfuel 

 

 حـرارت پـائين سـوخت مـورد آزمـايش بـر حسـب               ١٢٠٦٠٠ بر حسب كيلوژول بر مايـل و         εكه  

 نشان مي دهد كه مهمتـرين متغيـر راننـدگي كـه تعيـين       ٥مطالعه رابطه   . كيلوژول بر گالن مي باشد    

اين رابطه مي توانـد مـا را قـادر    . سرعت متوسط كلي مي باشدكننده انرژي مصرفي مي باشد همانا    

 كند تا 

  اقتصاد سوخت را از مشخصات وسيله نقليه محاسبه كنيم–الف 

 . تصحيحات مربوط به مشخصات رانندگي را تخمين بزنيم–ب 

 AVCAR,93ابتدا مسير جريان انرژي را در يك اتومبيل         . اجازه دهيد تا اين دو مورد را نشان دهيم        

 .  مشاهده نماييم٤ محاسبه شده است را در شكل EPAكه در سيكل رانندگي 

 

 

 

2/n.V*ME 2
pbrake β=

)٧( 
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 درصد سوخت مصرفي تامين كننده خروجي موتور بوده و نيم ديگر براي اصطكاكها الزم          ٥٢اساسا  

 درصـد آن بـه چرخهـا مـي     ١٥ط  درصد از انرژي سوخت بوده و فق       ٢٠است خروجي موتور فقط     

 محل با استفاده از سه مـورد تخمـين مختلـف            ٤ مصرف انرژي  در      ٤در سمت راست شكل     . رسد

مقاومت غلطش الستيك ها و مقاومت هوا و ترمز ها تقريبا نيمي از انرژي را               . نشان داده شده است   

 .جذب مي كنند

 بصورت وابستگي   ٥اده كردن معادله    مثال ديگر از محاسبات اقتصاد سوخت را مي توان بصورت س          

 خودرو بـا سيسـتم      ٥٠) ١٩٩١( انجام داد براي     M,V,Nمعادله به وسيله نقليه بر حسب پارامترهاي        

  ٥انتقال قدرت دستي پنج سرعته مقايسه بين مصرف سوخت مـدل و مـورد آزمـايش را در شـكل                    

 . مشاهده مي كنيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصرف سوخت خودروهاي نمونه: ٥شكل 
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 .  درصد مشاهده شده است٦انحراف معيار در بررسي اين منحني در حدود 

 مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه پارامترهااي ٥ و رابطه ٥با توجه به مشخصات خودروها در شكل       

 : موثر هستند(MPG)زير در كاهش اقتصاد سوخت 

 )افزايش ضريب تراكم (ـ راندمان حرارتي نسبتا باال١

 نسبتا كم  CRر الستيكها در نتيجه ـ افزايش فشا٢

 ـ شكل آيروديناميك خودرو و كم بودن ضريب دراگ ٣

 ـ كم بودن تجهيزات كمكي ٤

 ـ نزديك بودن دنده ها در جعبه دنده ٥

 )منظور دور موتور(ـ سرعت خالصي نسبتا كم ٦

 

  عوامل غير فني در اقتصادي سوخت -٨-٣

ن كه ريشه در فرهنگ و روابط اجتماعي افراد دارد بسـيار            استفاده از وسيله نقليه و بحث در مورد آ        

دشوار مي باشد اما آنچه كه بين شبيه سازي اقتصاد سوخت و عوامل آن با مسائل استفاده از خودرو  

 .  توجه كنيد٦به عنوان نمونه به شكل . مشترك است، سرعت رانندگي مي باشد

در رانندگي با سرعتهاي ثابـت بـراي يـك          اين شكل وابستگي مصرف سوخت به ازاء واحد فاصله          

در اين نمونه اگر چه نامنظمي هايي در مصرف انرژي در سرععتهاايي كه            . خودرو معمولي مي باشد   

 . دنده ها عوض مي شوند وجود دارد اما در منحني ارائه شده اين موضوع متعادل شده است

اسـت چـون بـا افـزايش سـرعت          پارامتر اصطكاك موتور براي افزايش از يك سرعت معلوم ثابت           

وسيله نقليه در دنده ثابت سرعت موتور افزايش يافته و در نتيجه اثرات اصـطكاكي بـه ازاي واحـد     

 . مسافت ثابت مي ماند
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 مصرف سوخت خودرو در حالت حركت سطح افق: ٦شكل 

 نشان داده   ٧در شكل   يا بعبارت ديگر نرمي ترافيك       Vffرابطه اقتصاد سوخت با سرعت جريان آزاد        

) زمانيكه سرعت خودرو با سرعت ترافيكي برابر باشد       (اقتصاد سوخت در رانندگي نرم      . شده است 

 .بيشتر  از سرعت متوسط خودرو مي باشد Vffباالتر از زماني است كه 

حالت اخير كه الگوي رانندگي معمولي مي باشد ترمزها به دفعات استفاده مي شود چون با افزايش                 

اگر راننده بتواند بـه     . عت در يك جاده شلوغ و سپس كاهش سرعت ، اين عمل انجام مي گيرد              سر

مي تواند حتي اقتصادي سـوخت بهتـري را در زمـان سـرعت گـرفتن و                 . سرعتهاي پائين تر برسد   

 .كاهش سرعت زمانيكه اتومبيل در افق و سرعت متوسط مشابه حركت مي كند بدست آورد

بردهاي محدودي دارد ولي راننده معمولي مي تواند مصرف سـوخت           اين روش كاهش سرعت كار    

 .كاهش دهد% ١٥را با استفاده از قوانين ساده زير تا 
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 ـ دوري از استارتهاي پياپي و ترمزهاي سخت و ناگهاني ١

 ـ پيروي از سرعتهاي اشاره شده در تابلوهاي سرعت مجاز٢

 ـ عدم حمل بارهاي اضافي ٣

 يتها در يك سفر ـ متمركز نمودن مامور٤

 .ـ در صورت توقف خودرو بيش از يك دقيقه آنرا خاموش كنيد٥

 .ـ باد الستيكها مطابق سفارش سازنده در حداكثر فشار نگه داشته شود٦

 .ـ از ترمزهاي غير ضروري پرهيز شود٧

 .ـ موتور را تنظيم نموده و از روغنهاي پائين آورنده اصطكاك استفاده شود٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصرف سوخت و سرعت متوسط: ٧ شكل
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  تاثيرات اقتصاد سوخت بر تغييراات جوي و آلودگي -٩-٣
 

. توليد سوختهاي فسيلي همچون نفت موجب افزايش گازهاي گلخانه اي در جو زمين شـده اسـت         
شواهد علمي به شدت نشان مي دهد كه انباشته شدن گازهاي گلخانـه اي در جـو زمـين موجـب                     

 .  جوي كره زمين شده است كه عواقب جدي را در بر خواهد داشتافزايش دما و تغييرات
وسايط نقليه با سوختهاي غير اقتصادي موجب توليد دي اكسيد كربن بيشـتري كـه مهمتـرين گـاز                   

هـر گـالن   . گلخانه اي ساخت بشر است نسبت به وسايل نقليه با سوخت اقتصادي هستند مي شود         
يكـي  .  پوند اكسيد كربن در جو مي شود       ٢٠ب توليد   موج. سوخت كه وسيله نقليه مصرف مي كند      

خريد وسايط نقليـه      از مهمترين كارهائي كه در ارتباط با كاهش گرماي زمين مي توانيم انجام دهيم،             
 MPG ٢٠ بجاي   ٢٥MPGخريد وسيله نقليه كه مصرف سوخت آن        . با مصرف سوخت پائين است    

 . ردن در دوره عمر وسيله نقليه خواهد شد تن دي اكسيد ك١٠مي باشد موجب جلوگيري از توليد 
از جملـه تغييـر     . روشهاي متعددي در اين مورد عالوه به استفاده از خودرو كم مصرف وجود دارد             

امروزه در اتومبيلهاي پيشرفته يك مبـدل كاتاليتيـك سـه    . سوخت خودرو از مهمترين آنها مي باشد      
 را با حذف    NOXكرده و در همان حال ميزان        و هيدروكربنها را در اگزوز خودرو اكسيد         COراهه  

 .البته اين موضوع در اتومبيلهاي احتراق داخلي جرقه اي صادق است. اكسيژن كاهش مي دهد
 را در اگزوز ديزل كاهش دهند زيـرا بـدليل وجـود اكسـيژن اضـافي                 NOXاين مبدلها  نمي توانند      

بعالوه در زماني كه نسـبت  . مي گردد پائين در آزمايشگاه مشكل NOXبدست آوردن ميزان آالينده    
مخلوط سوخت به هوا در قدرت خروجي باال به سمت موازنه مي رود دوده يا كـربن را بصـورت                    

در مورد وضعيت رقيق كردن سوخت مبدل كاتاليتيك سـه راهـه در جهـت               . آالينده خواهيم داشت  
تور ممكن است آنمقدار     از مو  NOXكاهش اكسيد نيتروژن جلوگيري  كرد و در مورد آالينده هاي            

كه انتظار مي رود كم نباشد و از همه مهمتر اينكه مخلوطهاي رقيق ممكن است محترق نشـوند يـا                    
 . اينكه احتراق ناقص صورت گيرد

با اين حال وجود استاندارد آلودگي هـوا مـا را بـر آن مـي دارد كـه در جهـت حفـظ ايـن مقـادير               
 .سياستگذاري خاص بنمائيم
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 هاي اقتصاد سوخت  تكنولوژي-١٠-٣
يكـي بهبـود   . گردد بندي مي تكنولوژيهاي بهبود اقتصاد سوخت يك وسيلة نقليه در دو بخش تقسيم       

تمركز اصلي راندمان مكـانيكي     (راندمان موتور با افزايش جذب انرژي دروني سوخت به كار مفيد            
اصـطكاك و   . هـوا مانند مقاومت   (و ديگري كاهش توان مصرفي در مقابل بارهاي اضافي          ) باشد  مي

 .باشد تجهيزات جانبي مي
 :در افزايش راندمان مكانيكي مهمترين عوامل عبارتند از

. شـود  ناميـده مـي  ATM ١ بهبود انتقال قدرت با كاهش سـرعت موتـور در تـوان خروجـي، كـه      -١
هـا در جعبـه دنـده تـا حـد       هاي بيشتر و كاهش نسبت دنده مؤثرترين روش در اين راه ساخت دنده      

تكنولوژي جديدي كه امروزه در اين راه مؤثر بوده است استفاده از سيستمهاي انتقال . باشد ميامكان  
در اين سيستمها نسبت دنده ها در جعبه دنده بصورت پيوسته افـزايش             . باشد   مي AV2قدرت پيوسته 

روهـا  نمونه هايي از ايـن خود . توان سرعت نسبتاً ثابتي در موتور داشت     پيدا كرده و بدين ترتيب مي     
 سيلندر است كـه  ٤ ليتر، ٥/١باشد كه يك خودرو از نوع كامپكت با حجم موتور          مي PRIUSتويوتا  

 ٢/٥ (MPG ٤٥ها    و در بزرگراه  )  ليتر در يكصد كيلومتر    ٥/٤ (MPG ٥٢مصرف سوخت آن در شهر      
ر  سـيلند ٤ ليتـري،  ٧/١ با حجم موتـور  HXهمچنين هوندا سيويك . باشد  مي) ليتر در يكصدكيلومتر  

 ليتـر در يكصـد      ٩/٥ (MPG ٤٠در شـهر و     ) كيلـومتر    ليتر در يكصـد    ٧/٦ (MPG ٣٥داراي مصرف   
خودروهاي با انتقال قـدرت معمـولي       . باشند  در بزرگراه، نمونة ديگري از اين خودروها مي       ) كيلومتر

 . بوده استMPG ٣٠در اين رده خودروهايي كه ذكر شد داراي مصرف 
جهـت  . باشد  ها مي   همترين عوامل در اقتصاد سوخت نسب ت دنده       همانگونه كه بحث شد يكي از م      

در بـاالترين  . گيـريم  تحليل، يك خودرو با سيستم انتقـال قـدرت دسـتي اسـتاندارد را در نظـر مـي                 
 نسبت دنده لغزش كالچ در حركت خودرو دخالت نموده و اين نسبت دنده از حالت              ) ترين  سنگين(

بنابراين تغييرات سـرعت موتـور   . ماند  ثابت ميتوقف تا رسيدن خودرو به يك سرعت باال      
 .گردد زياد مي

بنابر ايـن ايجـاد يـك       .باشد  ها احتياج به يك نسبت دندة پايين مي         از طرف ديگر در بزرگراه    
ها كه داراي نسبت دندة نزديك به يكـديگر بـوده و تعـويض آنهـا                  اي از دنده    چنين محدوده 

هـاي    پذير نخواهد بود زيرا احتياج بـه دنـده          مكاناما در عمل ا   . آسان باشد مورد نياز است    
 .بسياري خواهد بود

 
                                                           

١  Aggressive transmission management 
٢  Continuously variable transmission 
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در .  دنـده در حالـت سيسـتم انتقـال دسـتي برتـري دارد             ٥ دنده نسبت به داشتن      ٦داشتن  
سيستمهاي خودكار با كوپلينگ سيال دنده هاي كمتري مورد نياز است زيـرا پـايين تـرين               

ــايين در سيســتم ديســكي  ــده پ ــا دو دن ــده تقريب امــروزه اســتفاده از .  را مــي پوشــانددن
 . دنده خودكار در اقتصاد سوخت نقش مهمي را ايفا مي كنند٥ دنده دستي و ٦سيستمهاي 

با تمام اين موضوعات ايجاد چنين تكنولوژي هـايي در سيسـتم انتقـال قـدرت در كـاهش                   
اول . تسرعت موتور به دو دليل توسعه چنداني در بين شركتهاي سازنده پيدا ننموده اسـ              

آنكه موتور در سرعتهاي پايين به نرمي كـار نمـي كنـد و دوم آنكـه تـوان نسـبتا بـاال در                        
با اين حال اين تكنولوژي در حال توسـعه         . سرعتهاي پايين موتور بسرعت بدست نمي آيد      

 .و بصورت رقابت در بين شركتهاي خودرو سازي در آمده است
ســريعترين رشــد . كاك موتــور كــاهش حجــم موتــور در تــوان ثابــت و كــاهش اصــط -٢

تكنولوژي در وسائط نقليه طي سالهاي اخير در توان مخصوص كـه نسـبت تـوان بيشـينه      
ايـن تـوان مخصـوص در بيسـت سـال      . موتور به حجم موتور مي باشد بدست آمده است  

عوامل متعددي در اين راستا تعيين كننده مـي باشـند           . را نشان مي دهد   % ٣/٣اخير رشدي   
 : بررسي آنها پرداخته خواهد شدكه در ذيل به

  استفاده از بادامكها با تكنولوژي باال-٢         افزايش تعداد سوپاپها-١
  افزايش نسبت تراكم-٣
 )انژكتوري( تزريق سوخت با تكنولوژي هاي پيشرفته -٤
 )TIMING( كنترلرهاي پيشرفته مانند زمان بندي احتراق -٥
  كنترل متغير سوپاپها-٧      ي تنظيم منيفولدهاي ورودي و خروج-٦

اگر حجم جابجايي پيستون ها در يك توان ثابت كاهش يابد، توان مخصوص افزايش پيـدا                
در همين حال اصطكاك موتور كه متناسب با جابجايي پيستون مي باشـد كـاهش               . مي كند 

در % ٦/٦در حجم موتـور افـزايش   % ١٠در خودروهاي امروزي با كاهش   . پيدا نموده است  
 ).متوسط اندازه گيري در شهر و بزرگراه ها. (اندمان را در پي داشته استر

 و كـاهش حجـم موتـور در اقتصـاد           ATMامروزه هر چنـد اسـتفاده از تكنولـوژي هـاي            
سوخت بكار گرفته مي شود اما در نگاه راننده و استفاده كننده چندان مورد استقبال نمـي                 

بـه عنـوان مثـال دو       .  به ايده آل مناسـب رسـيد       اما با ايجاد فرهنگ مناسب مي توان      . باشد
يكي از خودروها با تكنولوژي قديم و ديگـري بـا تكنولـوژي             . خودرو را در نظر مي گيريم     

مورد نظر بوده كه مي خواهيم در هر دو از يك سطح توان پايين به سطح توان باالتر            جديد
 . نشان داده شده است٨روند كار در شكل . برسيم
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  و كاهش حجم موتور در خودروهاي امروزي و قديميATM مقايسة تكنولوژي -٨شكل 

 
 مي توان با فشار دادن پدال گاز و در نتيجـه بـاز شـدن بيشـتر                  Aدر خودرو اول از نقطه      
 به سطح تـوان     Aسوخت در يك دور ثابت موتور از سطح توان در           گلوگاه سيستم تزريق    

وزي كـه داراي حجـم موتـور كمتـر و بـا تكنولـوژي               اما در خودروهاي امـر    .  رسيد Bدر  
ATM             ميباشند، ابتدا با كاهش دنده  وافزايش دور موتور بـه نقطـة A’    رفتـه و سـپس بـا 

 .رسيم  مي’Bافزايش پدال گاز به سطح توان باالتر 
سيستم انتقال خودكار تكنولوژي آشنايي است و در كاركرد مناسـب موتـور در دورهـاي                

در اين سيستمهاي دستي، عمل كردن كالچ باعث افزايش سرعت       . باشد  مينسبتاً ثابت مفيد    
گردد، حتي اگر خوب انجام گيـرد، يـك ثانيـه             موتور شده و گرفتن مجدد كالچ زمان بر مي        

 .كند زمان برده و راحتي حركت را تا حدودي كم مي
  و كـم كـردن انـدازة موتـور شـبيه بسـياري از ديگـر                ATMبا توجه به اين موضـوعات،       

توان بكار بست،     هاي مربوط به كارايي انرژي كه بدون از دست دادن راحتي مي             تكنولوژي
 .نيست
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 اسـتفاده از سيسـتمهاي       ،VVC1هايي كه در افزايش تـوان مخصـوص اشـاره شـد،               يكي از روش  
اين سيستم بر مبناي حركت كنترل شدة سوپاپها مطابق با سـرعت   . باشد  كنترل متغير سوپاپها مي   

اي طراحي نمود     توان بگونه   سوپاپ ورودي را مي   . باشد  موتور نسبت به حالت ثابت آن مي      و توان   
ايدة ايـن طـرح   . كه جايگزين شير گلوگاهي در سيستم تزريق سوخت براي نيل به توان كمتر گردد      

باشد، بدينگونه كه در ابتداي مرحلة مكـش بـاز شـده و در زمانيكـه بـه                    كنترل سوپاپ ورودي مي   
د راينجا شير گلوگاهي سيستم تزريق استفاده نشده اسـت و  . شود ياز باشد، بسته مي هواي كمي ن  

بعـد از بسـته شـدن كامـل سـوپاپ           . رسـد   بنابراين فشار در منيفولد ورودي به مقداراتمسـفر مـي         
مقدار هواي مـورد    . نمايد  پيستون به حركت پايين رفتن خود ادامه داده و ايجاد يك خالء نسبي مي             

. باشـد   فشار خالء به فشار اتمسفر، در حالت كاركرد خالص موتور مـي   ١:٧با نسبت   نياز متناسب   
با اين كار افت انـرژي ناشـي از   . شود اين كار توسط بازگشت پيستون در مرحلة تراكم اصالح مي         

پمپ كردن سيال به ميزان زيادي از بين ميرود اما همچنان در منيفولد مقـداري تلفـات اصـطكاكي                   
 .وجود دارد

باشد و اهميت آن در بارهاي كـم كـه      در اقتصاد سوخت بسيار مهم مي      VVCربرد سيستمهاي   كا
 ATM   ، VVCبـرخالف   . شـود قابـل مالحظـه اسـت         افت شير گلوگاهي سيستم تزريق حذف مـي       

 .ميتواند اين منافع را بدون از دست دادن راحتي راننده ايجاد كند
)  كيلـووات  ٥( اسـب بخـار      ٧ي بطور متوسط    در رانندگي شهري يك خودرو امروز     .  كاهش بار  -٢

باشـد، سـوخت      چون اين مقدار در مقايسه با توانائيهـاي موتـور كـم مـي             . توان خروجي نياز دارد   
 .شود تا توان خروجي را تامين كند بيشتر براي غلبه بر اصطكاكهاي داخلي موتور مصرف مي

در % ٤تـوان   بـار مـي  % ١٠اهش در خودروهاي امروزي بدون تغيير دادن سيستم انتقال قدرت و ك        
ايـن ميـزان كـاهش بـار از         . ها را ايجاد نمود     در رانندگي در بزرگراه   % ٥مصرف سوخت شهري و     

كـاهش مقاومـت غلتشـي چرخهـا و كـاهش وزن در               ،) آئروديناميـك (طريق كـاهش مقاومـت هـوا        
ها مربوط به تهويه    بارهاي تجهيزات جانبي كه بيشترين آن     . گردد  نسبت وسيلة نقليه ايجاد مي      اندازة

توان كاهش داد، بدينصورت كه فقط در زمنا نياز از آن استفاده نمود               باشد را مي    داخل خودرو مي  
در كل با كـاهش تقريبـي       . و راندمان تجهيزات را بهبود بخشيد و نياز به استفاده آنها راكاهش داد            

 آنكه نيازي به كوچك كردن اقتصاد سوخت را بهبود بخشيد بدون% ١٢تواند  مي% ٢٥بار به ميزان    
نيروي مقاومت خودرو تاريخچة طـوالني را از كـاهش آن تجربـه كـرده اسـت و در                   . موتور باشد 

براي خودروهاي جديد   . سالهاي اخير مسئلة شكل خودرو اب مقاومت كم مزيد بر علت شده است            
 ايـن   ١٩٨٧معمول بوده كه در خودروهـاي جديـد در          % ٤٥ ضريب مقاومت هوا     ٧٠در اواسط دهة    

                                                           
١  Variable Valve Control 
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برخي از محصوالت امروزي    .  رسيد ٣٥/٠ به حدود    ١٩٩٠ رسيد و در سال      ٣٨/٠ضريب به حدود    
 . باشند  مي٣/٠داراي ضريب مقاومت هواي 

مقاومت غلتشي چرخها با افزايش فشار الستيك با اسـتفاده از مـواد و طرحهـاي پيشـرفته روبـه                    
نـي و كنتـرل مناسـب و راحـت خـودرو            كاهش مقاومت غلتشي با مسائلي نظيـر ايم       . كاهش ميرود 

(HANDLING)گردد  در جاده محدود مي. 
دهد كه با   نتايج نشان مي  . باشد  كاهش وزن با حجم داخلي ثابت، مهمترين قسمت در كاهش بار مي           

 ، مصرف سوخت را از طريق بارهاي ترمـزي     (AVCAR)در وزن يك خودرو نمونه      % ١٠كاهش  
% ٤/٥ موتـور     كـاهش انـدازة   % ١٠ه و بصورت غيرمستقيم بـا       كاهش داد % ٧/٢و الستيك به ميزان     

را در مصـرف سـوخت      % ١/٨مصرف سوخت كاهش پيدا نموده اسـت، كـه بـدين ترتيـب كـاهش                
 .دو راه براي كاهش وزن خودرو وجود دارد. خواهيم داشت

 . بهترين استفاده ا زمواد موجود-الف
 . طراحي جديد با استفاده از مواد جديد-ب

غييرات در طراحي شكل بدنه و استفاده بيشتر از مواد جديد مثل تركيبات تقويت شده با     بيشترين ت 
نمونة آزمايشگاهي بنام اولترااليت در جنرال موتورز       . الياف تاثير را در كاهش وزن خواهد داشت       

 .باشد با بدنة مواد مركب، تقريباً نصف وزن وسائط نقليه با اندازه مشابه مي
  
 دروي مناسب انتخاب خو-١١-٣
 

تـوان بـه    وسائط نقليه را مـي   . گردد  در اينجا يك خودرو مناسب با ديد اقتصاد سوخت بررسي مي          
طبــق . تقســيم نمــود) وانــت (٢  و خــودروي بــاربري ســبك١دو دســتة كلــي خــودروي ســواري

در . هاي انجام گرفته در كشور آمريكا يك استاندارد مصرف سوخت معرفي گرديده است              بررسي
 ليتـر بـه ازاي      ٦/٨ (MPG ٥/٢٧ندارد براي خودروهاي سواري ميزان مصـرف سـوخت          اين استا 

تعيـين نمـوده   )  ليتر به ازاي يكصـد كيلـومتر  ٤/١١ (MPG ٧/٢٠و خودروي وانت ) يكصد كيلومتر 
 در اين كشور مشخصات ناوگان خودروهاي سـواري بـه شـرح زيـر               ١٩٩٩طبق آمار سال    . است
 :است

 .كصد كيلومتر ليتر در ي١/٨: مصرف سوخت 
  ليتر٣٠٨٨ :فضاي داخلي خودرو

  ليتر٢٧٢٠: حجم موتور
                                                           

١ Passenger cars 
٢ Light trucks vehicles 
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  اسب بخار به ازاي يكصد كيلوگرم ٥/١٢  :توان مخصوص 
با بررسي يك چنين ناوگاني ميتوان خصوصيات مهم يك خودرو بـا اقتصـاد سـوخت مناسـب را                   

 :ه دنبال دارداساساً بهبود متوسط راندمان مكانيكي تركيبي از كاهشهاي زير را ب. يافت
  اصطكاك موتور-الف
  موتور  اندازة-ب
  سرعت موتور-ج

توان عالوه بر موارد فوق راندمان حرارتي را بهبود و بـار وسـيلة                براي بهبود اقتصاد سوخت مي    
يكي از روشهاي افـزايش رانـدمنا حرارتـي اسـتفاده از موتورهـاي انژكتـوري               . نقليه را كاهش داد   

از آ،جاييكـه مـا     . باشـد    جهت كلي و هم از جهـت كـاهش وزن مهـم مـي              كاهش بار هم از   . باشد  مي
درصدد داشتن نسبت ثابت توان ماكزيمم به وزن هستيم، كاهش وزن به معني كاهش بار اضـافي                 

 .باشد در جابجايي موتور مي
كاهش پيدا % ٢٥كاهش پيدا نموده بار كلي در حدود % ١٥با يك وسيله نقليه كه وزن اينرسي آن 

 :به داليل زسر افزايش پيدا مي كند% ٦٥ متوسط راندمان مكانيكي تا كرده و
 .كاهش پيدا مي كند% ١٥ كاهش پمپ كردن و افتهاي تجهيزات به ميزان -
كاهش پيدا كرده و با افزايش % ١٥ جابجايي موتور بر اثر كاهش وزن وسيله نقليه به ميزان -

 ٤/١در جابجايي تا % ٥٠اين كاهش . ي كندكاهش ادامه پيدا م% ٤٠توان مخصوص اين ميزان تا 
 .ليتر باعث مي شود تا نسبت توان به وزن وسيله نقليه ثابت بماند

 اسب بخار بر ليتر امروزه و با استفاده از موتورهاي با ٨٥ به ٥١افزايش توان مخصوص از 
ده از حفظ متوسط سرعت موتور در توانهاي مختلف با استفا. تكنولوژي باال بدست آمده است

 . عملي شده استATMتكنولوژي 
اين اهداف در بسياري از خودروهاي امروزي دنبال مي گردد و در بررسي هاي آينده مشخصات 

 .چند خودروي انتخابي ارائه مي گردد
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 :توضيحات       
       
Eng      حجم سيلندر بر حسب ليتر 
Cyl      تعداد سيلندر 
Cty      ازاي ليتر در يكصد آيلومترمصرف سوخت در شهر به  
Hwy      مصرف سوخت در بزرگراه به ازاي ليتر در يكصد آيلومتر 
Trans      نوع سيستم انتقال قدرت 
Auto      انتقال قدرت خودآار 
Auto-s      انتقال قدرت خودآار خاص 
Man      انتقال قدرت دستي 
FFV      خودرو با سوخت متنوع 
AV      رو با سيستم انتقال قدرت پيوستهخود 
P      خودرو با سوخت بنزين  بدون سرب 
T       سوپر شارژر/ توربو شارژر 

$      
خودروهايي آه با ديد مصرف بهينة سوخت طراحي نشده 

 اند
SOHC      خودرو با يك ميل بادامك 
DOHC      خودرو با دو ميل بادامك 
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SUBCOMPACT CARS 

         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  ACURA Integra Auto-4 1.8 4 9.8 7.8   

  ACURA Integra Man-5 1.8 4 9.4 7.6   

  ACURA Integra Man-5 1.8 4 9.4 7.8 P 

  BENTLEY Azure Auto-4 6.8 8 21.4 14.7 P$ 

  BENTLEY Continental SC Auto-4 6.8 8 21.4 14.7 P$ 

  BENTLEY Continental T Auto-4 6.8 8 21.4 14.7 P$ 

  BMW 325Cl Man-5 2.5 6 11.8 8.1 P 

  BMW 325Cl Auto-S5 2.5 6 12.4 8.7 P 

  BMW 330Cl  Man-5 3.0 6 11.2 7.8 P 

  BMW 330Cl  Auto-S5 3.0 6 12.4 8.7 P 

  BMW M3 Man-6 3.0 6 14.7 9.8 P$ 

  CHEVROLET Camaro Auto-4 3.8 6 12.4 7.6   

  CHEVROLET Camaro Man-5 3.8 6 12.4 7.6   

  CHEVROLET Camaro Auto-4 5.7 8 13.1 9.0 P 

  CHEVROLET Camaro Man-6 5.7 8 12.4 8.4 P 

  CHEVROLET Metro Auto-3 1.3 4 7.8 6.9   

  FERRARI 456 MGT/MGTA Auto-4 5.5 12 23.5 15.7 P$ 

  FERRARI 456 MGT/MGTA Man-6 5.5 12 23.5 14.7 P$ 

  FORD Escort ZX2 Auto-4 2.0 4 9.4 7.1   

  FORD Escort ZX2 Man-5 2.0 4 9.0 7.1   

  FORD Mustang Auto-4 3.8 6 12.4 8.7   

  FORD Mustang Man-5 3.8 6 12.4 8.1   

  FORD Mustang Auto-4 4.6 8 13.1 9.4   

  FORD Mustang Man-5 4.6 8 13.1 9.4   

  FORD Mustang 4V Man-5 4.6 8 13.8 9.4   

  HONDA Civic HX Auto(AV) 1.7 4 6.7 5.9   

  HONDA Civic HX Man-5 1.7 4 6.5 5.3   

  HONDA Prelude Man-5 2.2 4 10.7 8.7 P 

  HONDA Prelude Auto-S4 2.2 4 11.2 9.0 P 

  HYUNDAI Tiburon Auto-4 2.0 4 11.2 7.8   

  HYUNDAI Tiburon Man-5 2.0 4 10.2 7.6   

  JAGUAR XK8   Auto-5 4.0 8 13.8 9.8 P 

  JAGUAR XKR   Auto-5 4.0 8 14.7 10.7 P$T 

  LEXUS IS 300 Auto-S5 3.0 6 13.1 10.2 P 

  MERCEDES-BENZ CLK320   Auto-5 3.2 6 11.2 8.1 P 

  MERCEDES-BENZ CLK430   Auto-5 4.3 8 13.1 9.4 P 

  MERCEDES-BENZ CLK55 AMG Auto-5 5.4 8 13.8 9.8 P 

  MITSUBISHI Eclipse Auto-4 2.4 4 11.8 8.7   

  MITSUBISHI Eclipse Man-5 2.4 4 10.7 7.8   

  MITSUBISHI Eclipse Auto-S4 2.4 4 11.8 8.7   

  MITSUBISHI Eclipse Man-5 3.0 6 11.8 8.4 P 

  MITSUBISHI Eclipse Auto-S4 3.0 6 11.8 8.4 P 

  PONTIAC Firebird/Trans Am Auto-4 3.8 6 12.4 7.6   
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  PONTIAC Firebird/Trans Am Man-5 3.8 6 12.4 7.6   

  PONTIAC Firebird/Trans Am Auto-4 5.7 8 13.1 9.0 P 

  PONTIAC Firebird/Trans Am Man-6 5.7 8 12.4 8.4 P 

  PONTIAC Sunfire Auto-3 2.2 4 10.2 8.1   

  PONTIAC Sunfire Auto-4 2.2 4 10.2 7.4   

  PONTIAC Sunfire Man-5 2.2 4 10.7 7.4   

  PONTIAC Sunfire Auto-4 2.4 4 11.2 8.4   

  PONTIAC Sunfire Man-5 2.4 4 10.7 7.4   

  ROLLS ROYCE Corniche Auto-4 6.8 8 21.4 14.7 P$ 

  SAAB 9-3 Conv. Auto-4 2.0 4 11.2 8.4 T 

  SAAB 9-3 Conv. Auto-4 2.0 4 11.2 8.4 PT 

  SAAB 9-3 Conv. Man-5 2.0 4 10.7 7.8 PT 

  SAAB 9-3 Conv. Man-5 2.0 4 11.2 8.1 T 

  SAAB 9-3 Viggen Conv. Man-5 2.3 4 11.8 7.6 PT 

  SATURN SC (SOHC) Auto-4 1.9 4 9.0 6.5   

  SATURN SC (DOHC) Auto-4 1.9 4 9.4 6.7   

  SATURN SC (SOHC) Man-5 1.9 4 8.4 5.9   

  SATURN SC (DOHC) Man-5 1.9 4 8.7 6.2   

  SUBARU Impreza AWD Auto-4 2.2 4 10.2 8.1   

  SUBARU Impreza AWD Man-5 2.2 4 10.2 8.1   

  SUBARU Impreza AWD Auto-4 2.5 4 10.2 8.4   

  SUBARU Impreza AWD Man-5 2.5 4 11.2 8.4   

  SUZUKI Esteem Auto-4 1.6 4 8.7 6.9   

  SUZUKI Esteem Man-5 1.6 4 7.8 6.4   

  SUZUKI Esteem Auto-4 1.8 4 9.0 7.1   

  SUZUKI Esteem Man-5 1.8 4 8.4 6.7   

  SUZUKI Swift Auto-3 1.3 4 7.8 6.9   

  SUZUKI Swift Man-5 1.3 4 6.5 5.6   

  TOYOTA Camry Solara Conv. Auto-4 2.2 4 11.2 8.1   

  TOYOTA Camry Solara Conv. Auto-4 3.0 6 12.4 9.0   

  TOYOTA Celica Auto-4 1.8 4 8.1 6.5   

  TOYOTA Celica Man-5 1.8 4 8.4 7.1   

  TOYOTA Celica Man-6 1.8 4 10.2 7.4 P 

  TOYOTA Celica Auto-4 1.8 4 10.2 7.8 P 

  VOLKSWAGEN Cabrio Auto-4 2.0 4 10.7 8.4   

  VOLKSWAGEN Cabrio Man-5 2.0 4 9.8 7.6   

  VOLKSWAGEN New Beetle Auto-4 1.8 4 10.2 8.1 PT 

  VOLKSWAGEN New Beetle Man-5 1.8 4 9.4 7.6 PT 

  VOLKSWAGEN New Beetle Auto-4 2.0 4 10.7 8.4   

  VOLKSWAGEN New Beetle Man-5 2.0 4 9.8 7.6   

  VOLVO C70 Conv. Auto-5 2.3 5 11.8 9.0 PT 

  VOLVO C70 Conv. Man-5 2.3 5 11.2 8.4 PT 

  VOLVO C70 Conv. Auto-5 2.4 5 11.8 8.7 PT 
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COMPACT CARS 

         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  ACURA 3.2CL Auto-5 3.2 6 12.4 8.1 P 

  AUDI A4 Man-5 1.8 4 10.2 7.4 PT 

  AUDI A4 Auto-5 1.8 4 11.8 8.1 PT 

  AUDI A4 Auto-5 2.8 6 13.1 9.0 P 

  AUDI A4 Quattro Man-5 1.8 4 10.7 7.8 PT 

  AUDI A4 Quattro Auto-5 1.8 4 11.8 8.7 PT 

  AUDI A4 Quattro Man-5 2.8 6 13.1 9.8 P 

  AUDI A4 Quattro Auto-5 2.8 6 13.1 9.4 P 

  AUDI S4 Man-6 2.7 6 13.8 9.8 PT 

  AUDI S4 Auto-5 2.7 6 13.8 9.8 PT 

  BENTLEY Continental R Auto-4 6.8 8 21.4 14.7 P$ 

  BMW 325l Man-5 2.5 6 11.8 8.1 P 

  BMW 325l Auto-5 2.5 6 12.4 8.7 P 

  BMW 325Xl Man-5 2.5 6 12.4 8.7 P 

  BMW 325Xl Auto-5 2.5 6 12.4 9.0 P 

  BMW 330l Man-5 3.0 6 11.2 7.8 P 

  BMW 330l Auto-5 3.0 6 12.4 8.7 P 

  BMW 330Xl Man-5 3.0 6 11.8 8.7 P 

  BMW 330Xl Auto-5 3.0 6 13.8 9.4 P 

  BMW 525l Man-5 2.5 6 11.8 8.1 P 

  BMW 525l Auto-5 2.5 6 12.4 8.7 P 

  BMW 530l Man-5 3.0 6 11.2 7.8 P 

  BMW 530l Auto-5 3.0 6 13.1 9.0 P 

  BMW 540l Auto-5 4.4 8 13.1 9.8 P 

  BMW 540l Man-6 4.4 8 15.7 10.2 P$ 

  BMW 540l Auto-5 4.4 8 15.7 11.2 P$ 

  BMW M5 Man-6 4.9 8 18.1 11.2 P$ 

  CHEVROLET Cavalier Auto-3 2.2 4 10.2 8.1   

  CHEVROLET Cavalier Auto-4 2.2 4 10.2 7.4   

  CHEVROLET Cavalier Man-5 2.2 4 10.2 7.1   

  CHEVROLET Cavalier Auto-4 2.4 4 11.2 8.4   

  CHEVROLET Cavalier Man-5 2.4 4 10.7 7.4   

  CHEVROLET Prizm Auto-3 1.8 4 8.1 7.1   

  CHEVROLET Prizm Auto-4 1.8 4 7.8 5.9   

  CHEVROLET Prizm Man-5 1.8 4 7.4 5.7   

  CHRYSLER Sebring Auto-4 2.4 4 11.8 8.7   

  CHRYSLER Sebring Man-5 2.4 4 10.7 7.8   

  CHRYSLER Sebring Auto-4 3.0 6 12.4 8.7   

  CHRYSLER Sebring Man-5 3.0 6 11.8 8.4   

  CHRYSLER Sebring Auto-S4 3.0 6 12.4 8.7   

  CHRYSLER Sebring Conv. Auto-4 2.7 6 11.8 8.4   

  CHRYSLER Sebring Conv. (V Mode) Auto-4 2.7 6 11.8 8.1   

  DAEWOO Lanos Auto-4 1.5 4 9.8 6.4   
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  DAEWOO Lanos Man-5 1.5 4 9.0 6.5   

  DAEWOO Lanos Auto-4 1.6 4 10.7 7.4   

  DAEWOO Lanos Man-5 1.6 4 9.4 6.7   

  DAEWOO Nubira Auto-4 2.0 4 10.7 7.6   

  DAEWOO Nubira Man-5 2.0 4 10.7 7.6   

  DODGE Neon Auto-3 2.0 4 9.8 7.6   

  DODGE Neon Man-5 2.0 4 8.7 7.1   

  DODGE Stratus Auto-4 2.4 4 11.8 8.7   

  DODGE Stratus Man-5 2.4 4 10.7 7.8   

  DODGE Stratus Auto-4 3.0 6 12.4 8.7   

  DODGE Stratus Man-5 3.0 6 11.8 8.4   

  DODGE Stratus Auto-S4 3.0 6 12.4 8.7   

  FORD Escort Auto-4 2.0 4 9.0 6.7   

  FORD Focus CVH Auto-4 2.0 4 9.4 7.1   

  FORD Focus Auto-4 2.0 4 9.4 7.6   

  FORD Focus CVH Man-5 2.0 4 8.4 6.5   

  FORD Focus Man-5 2.0 4 9.4 7.1   

  HONDA Civic (SOHC-VTEC) Auto-4 1.7 4 7.6 6.2   

  HONDA Civic Auto-4 1.7 4 7.8 6.2   

  HONDA Civic Man-5 1.7 4 7.4 6.0   

  HONDA Civic (SOHC-VTEC) Man-5 1.7 4 7.4 6.4   

  HYUNDAI Accent/Brio Auto-4 1.5 4 9.4 6.7   

  HYUNDAI Accent/Brio Man-5 1.5 4 8.4 6.5   

  HYUNDAI Accent/Brio Auto-4 1.6 4 9.4 6.7   

  HYUNDAI Accent/Brio Man-5 1.6 4 8.7 6.4   

  HYUNDAI Elantra Auto-4 2.0 4 9.8 7.1   

  HYUNDAI Elantra Man-5 2.0 4 9.4 7.1   

  INFINITI G20 Auto-4 2.0 4 10.2 7.8   

  INFINITI G20 Man-5 2.0 4 9.8 7.6   

  JAGUAR XJ8 Auto-5 4.0 8 13.8 9.8 P 

  JAGUAR XJR Auto-5 4.0 8 14.7 10.7 P$T 

  KIA RIO Auto-4 1.5 4 9.4 7.8   

  KIA RIO Man-5 1.5 4 10.7 7.8   

  KIA Sephia/Spectra Auto-4 1.8 4 11.2 7.8   

  KIA Sephia/Spectra Man-5 1.8 4 9.8 8.1   

  LEXUS ES 300 Auto-4 3.0 6 12.4 9.0   

  LINCOLN Cougar Man-5 2.0 4 10.2 6.9   

  LINCOLN Cougar Auto-4 2.5 6 11.8 8.1   

  LINCOLN Cougar Man-5 2.5 6 11.8 8.1   

  MAZDA Millenia Auto-4 2.3 6 11.8 8.4 PT 

  MAZDA Millenia Auto-4 2.5 6 11.8 8.7 P 

  MAZDA Protégé Auto-4 1.6 4 9.0 7.1   

  MAZDA Protégé Man-5 1.6 4 8.1 6.9   

  MAZDA Protégé Auto-4 2.0 4 9.4 7.8   

  MAZDA Protégé Man-5 2.0 4 9.4 7.6   

  MERCEDES-BENZ C240 Auto-5 2.6 6 11.8 9.0 P 

  MERCEDES-BENZ C240 Man-6 2.6 6 13.1 8.7 P 
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  MERCEDES-BENZ C320 Auto-5 3.2 6 12.4 9.0 P 

  MERCEDES-BENZ CL500 Auto-5 5.0 8 14.7 10.2 P$ 

  MERCEDES-BENZ CL55 AMG Auto-5 5.4 8 14.7 10.7 P$ 

  MERCEDES-BENZ CL600 Auto-5 5.8 12 15.7 10.2 P$ 

  MITSUBISHI Mirage Auto-4 1.5 4 8.4 6.7   

  MITSUBISHI Mirage Man-5 1.5 4 7.4 6.0   

  MITSUBISHI Mirage Auto-4 1.8 4 9.0 7.4   

  MITSUBISHI Mirage Man-5 1.8 4 8.4 6.5   

  NISSAN Altima Auto-4 2.4 4 11.2 8.4   

  NISSAN Altima Man-5 2.4 4 10.2 7.6   

  NISSAN Sentra Auto-4 1.8 4 9.0 7.1   

  NISSAN Sentra Man-5 1.8 4 8.7 6.7   

  NISSAN Sentra Auto-4 2.0 4 9.8 7.8   

  NISSAN Sentra Man-5 2.0 4 9.8 7.6   

  OLDSMOBILE Alero Auto-4 2.4 4 11.2 8.1   

  OLDSMOBILE Alero Man-5 2.4 4 10.7 7.4   

  OLDSMOBILE Alero Auto-4 3.4 6 11.2 7.4   

  PLYMOUTH Neon Auto-3 2.0 4 9.8 7.6   

  PLYMOUTH Neon Man-5 2.0 4 8.7 7.1   

  PONTIAC Grand Am Auto-4 2.4 4 11.2 8.1   

  PONTIAC Grand Am Man-5 2.4 4 10.7 7.4   

  PONTIAC Grand Am Auto-4 3.4 6 11.2 7.4   

  SATURN SL (SOHC) Auto-4 1.9 4 8.7 6.4   

  SATURN SL (DOHC) Auto-4 1.9 4 9.4 6.7   

  SATURN SL (SOHC) Man-5 1.9 4 8.1 5.9   

  SATURN SL (DOHC) Man-5 1.9 4 8.7 6.2   

  SUBARU Legacy AWD Auto-4 2.5 4 10.7 8.7   

  SUBARU Legacy AWD Man-5 2.5 4 11.2 8.4   

  TOYOTA Camry Solara Auto-4 2.2 4 10.2 7.4   

  TOYOTA Camry Solara Man-5 2.2 4 9.8 7.1   

  TOYOTA Camry Solara Auto-4 3.0 6 11.8 8.7   

  TOYOTA Camry Solara Man-5 3.0 6 11.8 8.7   

  TOYOTA Corolla Auto-3 1.8 4 8.1 7.1   

  TOYOTA Corolla Auto-4 1.8 4 7.8 6.0   

  TOYOTA Corolla Man-5 1.8 4 7.4 5.7   

  TOYOTA Echo Auto-4 1.5 4 7.4 6.2   

  TOYOTA Echo Man-5 1.5 4 6.9 5.7   

  TOYOTA Prius Auto(AV) 1.5 4 4.5 5.2   

  VOLKSWAGEN Golf Auto-4 1.8 4 10.2 8.1 PT 

  VOLKSWAGEN Golf Man-5 1.8 4 9.4 7.6 PT 

  VOLKSWAGEN Golf Auto-4 2.0 4 10.7 8.4   

  VOLKSWAGEN Golf Man-5 2.0 4 9.8 7.6   

  VOLKSWAGEN GTI Auto-4 1.8 4 10.2 8.1 PT 

  VOLKSWAGEN GTI Man-5 1.8 4 9.4 7.6 PT 

  VOLKSWAGEN GTI Man-5 2.8 6 11.8 8.4   

  VOLKSWAGEN Jetta Auto-4 1.8 4 10.2 8.1 PT 

  VOLKSWAGEN Jetta Man-5 1.8 4 9.4 7.6 PT 
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  VOLKSWAGEN Jetta Auto-4 2.0 4 10.7 8.4   

  VOLKSWAGEN Jetta Man-5 2.0 4 9.8 7.6   

  VOLKSWAGEN Jetta Auto-4 2.8 6 12.4 9.0   

  VOLKSWAGEN Jetta Man-5 2.8 6 12.4 8.4   

  VOLKSWAGEN Passat 4motion Auto-5 2.8 6 13.8 9.8 P 

  VOLVO C70 Coupe Auto-5 2.3 5 11.8 8.7 PT 

  VOLVO C70 Coupe Man-5 2.3 5 11.2 8.4 PT 

  VOLVO C70 Coupe Auto-5 2.4 5 11.2 8.4 PT 

  VOLVO S40 Auto-5 1.9 4 10.7 7.4 PT 

  VOLVO S60 Man-5 2.3 5 11.2 8.4 PT 

  VOLVO S61 Auto-5 2.3 5 11.8 8.7 PT 

  VOLVO S62 Auto-5 2.4 5 11.2 8.4 PT 

  VOLVO S63 Auto-5 2.4 5 11.2 8.4 P 

  VOLVO S64 Man-5 2.4 5 11.2 8.4 P 
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MIDSIZE CARS 

         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  ACURA 3.2TL Auto-5 3.2 6 12.4 8.1 P 

  ACURA 3.5RL Auto-4 3.5 6 13.1 9.8 P 

  AUDI A6 Auto-5 2.8 6 13.8 9.4 P 

  AUDI A6 Quattro Man-6 2.7 6 13.8 9.8 PT 

  AUDI A6 Quattro Auto-5 2.7 6 13.8 9.8 PT 

  AUDI A6 Quattro Auto-5 2.8 6 13.8 9.8 P 

  AUDI A6 Quattro Auto-5 4.2 8 13.8 9.4 P 

  AUDI A8 Quattro Auto-5 4.2 8 13.8 9.4 P 

  AUDI S8 Quattro Auto-5 4.2 8 15.7 11.2 P$ 

  BENTLEY Arnage Auto-4 6.8 8 21.4 14.7 P$ 

  BMW 740l Auto-5 4.4 8 13.8 10.2 P 

  BMW 740l (3 Mode) Auto-S5 4.4 8 15.7 11.2 P$ 

  BUICK Century Auto-4 3.1 6 11.8 8.1   

  BUICK Regal Auto-4 3.8 6 11.8 7.8   

  BUICK Regal Auto-4 3.8 6 13.1 8.4 PT 

  CADILLAC Catera Auto-4 3.0 6 13.8 9.8   

  CADILLAC Eldorado Auto-4 4.6 8 13.8 8.7 P 

  CADILLAC Seville Auto-4 4.6 8 13.8 8.7 P 

  CHEVROLET Lumina Auto-4 3.1 6 11.8 8.1   

  CHEVROLET Malibu Auto-4 3.1 6 11.8 8.1   

  CHEVROLET Monte Carlo Auto-4 3.4 6 11.2 7.4   

  CHEVROLET Monte Carlo Auto-4 3.8 6 11.8 7.8   

  CHRYSLER Sebring 4-DR Auto-4 2.4 4 11.8 7.8   

  CHRYSLER Sebring 4-DR Auto-4 2.7 6 11.8 8.4   

  CHRYSLER Sebring 4-DR Auto-S4 2.7 6 11.8 8.1   

  DAEWOO Leganza Auto-4 2.2 4 11.8 8.4   

  DAEWOO Leganza Man-5 2.2 4 11.8 8.4   

  DODGE Stratus 4-DR Auto-4 2.4 4 11.8 7.8   

  DODGE Stratus 4-DR Auto-4 2.7 6 11.8 8.4   

  DODGE Stratus 4-DR Auto-S4 2.7 6 11.8 8.1   

  HONDA Accord Auto-4 2.3 4 10.2 7.8   

  HONDA Accord (VTEC) Auto-4 2.3 4 10.2 7.8   

  HONDA Accord (VTEC) Man-5 2.3 4 9.0 7.4   

  HONDA Accord Man-5 2.3 4 9.4 7.4   

  HONDA Accord Auto-4 3.0 6 11.8 8.4   

  HYUNDAI Sonata Auto-4 2.4 4 11.2 8.4   

  HYUNDAI Sonata Man-5 2.4 4 10.7 7.8   

  HYUNDAI Sonata Auto-4 2.5 6 11.8 8.7   

  HYUNDAI Sonata Man-5 2.5 6 11.8 8.4   

  HYUNDAI XG 300 Auto-5 3.0 6 12.4 8.7   

  INFINITI I30 Auto-4 3.0 6 12.4 9.0   

  INFINITI Q45 Auto-4 4.1 8 13.1 10.2 P 
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  JAGUAR S-Type 3.0 Litre Auto-5 3.0 6 13.1 9.4 P 

  JAGUAR S-Type 4.0 Litre Auto-5 4.0 8 13.8 9.8 P 

  JAGUAR Vanden Plas Auto-5 4.0 8 13.8 9.8 P 

  JAGUAR Vanden Plas S/C Auto-5 4.0 8 14.7 10.7 P$T 

  JAGUAR XJ8L Auto-5 4.0 8 13.8 9.8 P 

  LEXUS GS 300/GS 430 Auto-S5 3.0 6 13.1 9.8 P 

  LEXUS GS 300/GS 430 Auto-5 4.3 8 13.1 10.2 P 

  LINCOLN LS Auto-5 3.0 6 13.1 9.4 P 

  LINCOLN LS Man-5 3.0 6 13.1 9.4 P 

  LINCOLN LS Auto-S5 3.0 6 13.8 9.8 P 

  LINCOLN LS Auto-5 3.9 8 13.8 9.8 P 

  LINCOLN LS Auto-S5 3.9 8 13.8 9.8 P 

  LINCOLN Sable Auto-4 3.0 6 11.8 8.7   

  LINCOLN Sable Auto-4 3.0 6 13.1 8.7 FFV 

  MAZDA 626 Auto-4 2.0 4 10.7 8.4   

  MAZDA 626 Man-5 2.0 4 9.0 7.4   

  MAZDA 626 Auto-4 2.5 6 11.8 9.0 P 

  MAZDA 626 Man-5 2.5 6 11.2 8.7 P 

  MERCEDES-BENZ E320 Auto-5 3.2 6 11.8 8.4 P 

  MERCEDES-BENZ E320 4matic Auto-5 3.2 6 11.8 8.7 P 

  MERCEDES-BENZ E430 Auto-5 4.3 8 13.1 9.4 P 

  MERCEDES-BENZ E430 4matic Auto-5 4.3 8 13.8 10.2 P 

  MERCEDES-BENZ E55 AMG Auto-5 5.4 8 13.8 9.8 P 

  MITSUBISHI Diamante Sedan Auto-4 3.5 6 13.1 9.4 P 

  MITSUBISHI Galant Auto-4 2.4 4 11.2 8.4   

  MITSUBISHI Galant Auto-4 3.0 6 11.8 8.7 P 

  NISSAN Maxima Auto-4 3.0 6 12.4 9.0   

  NISSAN Maxima Man-5 3.0 6 10.7 8.7   

  OLDSMOBILE Aurora Auto-4 3.5 6 12.4 8.4   

  OLDSMOBILE Aurora Auto-4 4.0 8 13.8 9.4 P 

  OLDSMOBILE Intrigue Auto-4 3.5 6 12.4 8.4   

  PONTIAC Grand Prix Auto-4 3.1 6 11.8 8.1   

  PONTIAC Grand Prix Auto-4 3.8 6 11.8 7.8   

  PONTIAC Grand Prix Auto-4 3.8 6 13.1 8.4 PT 

  ROLLS ROYCE Silver Seraph Auto-5 5.4 12 19.6 14.7 P$ 

  SAAB 9-3 Auto-4 2.0 4 11.2 8.4 T 

  SAAB 9-3 Auto-4 2.0 4 11.2 8.4 PT 

  SAAB 9-3 Man-5 2.0 4 10.7 7.8 PT 

  SAAB 9-3 Man-5 2.0 4 11.2 8.1 T 

  SAAB 9-3 Viggen Man-5 2.3 4 11.8 7.6 PT 

  SAAB 9-5 Auto-4 2.3 4 11.8 8.1 T 

  SAAB 9-5 Auto-4 2.3 4 12.4 9.0 PT 

  SAAB 9-5 Man-5 2.3 4 11.2 7.8 T 

  SAAB 9-5 Man-5 2.3 4 11.2 8.4 PT 
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  SATURN L100/200 Auto-4 2.2 4 9.8 7.1   

  SATURN L100/200 Man-5 2.2 4 9.4 7.1   

  SATURN L300 Auto-4 3.0 6 11.8 9.0   

  TOYOTA Camry Auto-4 2.2 4 10.2 7.4   

  TOYOTA Camry Man-5 2.2 4 9.8 7.1   

  TOYOTA Camry Auto-4 3.0 6 11.8 8.7   

  TOYOTA Camry Man-5 3.0 6 11.8 8.7   

  VOLKSWAGEN Passat Man-5 1.8 4 10.7 7.6 PT 

  VOLKSWAGEN Passat Auto-5 1.8 4 11.8 8.4 PT 

  VOLKSWAGEN Passat Man-5 2.8 6 11.8 8.1 P 

  VOLKSWAGEN Passat Auto-5 2.8 6 13.1 9.0 P 

  VOLVO S80/S80 Executive Auto-4 2.8 6 12.4 9.0 PT 

  VOLVO S80/S80 Executive Auto-4 2.8 6 12.4 8.7 P 
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LARGE CARS 

         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  AUDI A8 L Auto-S5 4.2 8 13.8 9.4 P 

  BMW 740IL Auto-5 4.4 8 13.8 10.2 P 

  BMW 750IL Auto-5 5.4 12 18.1 11.8 P$ 

  BUICK Lesabre Auto-4 3.8 6 12.4 7.8   

  BUICK Park Avenue Auto-4 3.8 6 12.4 7.8   

  BUICK Park Avenue Auto-4 3.8 6 13.1 8.4 PT 

  CADILLAC Deville Auto-4 4.6 8 13.8 8.7 P 

  CHEVROLET Impala Auto-4 3.4 6 11.2 7.4   

  CHEVROLET Impala Auto-4 3.8 6 11.8 7.8   

  CHRYSLER 300 M Auto-S4 3.5 6 13.1 9.0   

  CHRYSLER Concorde Auto-4 2.7 6 11.8 8.4   

  CHRYSLER Concorde Auto-4 3.2 6 12.4 8.7   

  CHRYSLER LHS Auto-4 3.5 6 13.1 9.0   

  DODGE Intrepid Auto-4 2.7 6 11.8 8.4   

  DODGE Intrepid Auto-S4 2.7 6 11.8 8.1   

  DODGE Intrepid Auto-S4 3.2 6 12.4 8.7   

  DODGE Intrepid Auto-S4 3.5 6 13.1 9.0   

  FORD Crown Victoria Auto-4 4.6 8 13.1 9.4   

  FORD Taurus Auto-4 3.0 6 11.8 8.7   

  FORD Taurus Auto-4 3.0 6 13.1 8.7 FFV 

  LEXUS LS 430 Auto-5 4.3 8 13.1 9.4 P 

  LINCOLN Continental Auto-4 4.6 8 13.8 9.4 P 

  LINCOLN Grand Marquis Auto-4 4.6 8 13.1 9.4   

  LINCOLN Town Car Auto-4 4.6 8 13.1 9.4   

  MERCEDES-BENZ S430 Auto-5 4.3 8 13.1 9.4 P 

  MERCEDES-BENZ S500 Auto-5 5.0 8 14.7 10.2 P$ 

  MERCEDES-BENZ S55 AMG Auto-5 5.4 8 14.7 10.7 P$ 

  MERCEDES-BENZ S600 Auto-5 5.8 12 15.7 10.2 P$ 

  PONTIAC Bonneville Auto-4 3.8 6 12.4 7.8   

  PONTIAC Bonneville Auto-4 3.8 6 13.1 8.4 PT 

  ROLLS ROYCE Park Ward Auto-5 5.4 12 19.6 14.7 P$ 

  TOYOTA Avalon Auto-4 3.0 6 11.2 8.1   
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SMALL STATION WAGONS 

         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  AUDI A4 Avant Quattro Man-5 1.8 4 10.7 7.8 PT 

  AUDI A4 Avant Quattro Auto-S5 1.8 4 11.8 8.7 PT 

  AUDI A4 Avant Quattro Man-5 2.8 6 13.1 9.8 P 

  AUDI A4 Avant Quattro Auto-S5 2.8 6 13.8 9.8 P 

  AUDI S4 Avant Man-6 2.7 6 13.8 9.8 PT 

  AUDI S4 Avant Auto-S5 2.7 6 13.8 9.8 PT 

  BMW 325I Sport Wagon Man-5 2.5 6 11.8 8.1 P 

  BMW 325I Sport Wagon Auto-S5 2.5 6 12.4 8.7 P 

  BMW 325XI Sport Wagon Man-5 2.5 6 12.4 9.0 P 

  BMW 325XI Sport Wagon Auto-S5 2.5 6 12.4 9.0 P 

  BMW 525I Sport Wagon Man-5 2.5 6 12.4 8.7 P 

  BMW 525I Sport Wagon Auto-S5 2.5 6 12.4 9.0 P 

  BMW 540I Sport Wagon Auto-S5 4.4 8 15.7 11.2 P$ 

  DAEWOO Nubira Station Wagon Auto-4 2.0 4 10.7 7.6   

  DAEWOO Nubira Station Wagon Man-5 2.0 4 10.7 7.6   

  SATURN SW (SOHC) Auto-4 1.9 4 9.0 6.5   

  SATURN SW (DOHC) Auto-4 1.9 4 9.4 6.7   

  SATURN SW Man-5 1.9 4 8.7 6.2   

  SUBARO Impreza Wagon AWD Auto-4 2.2 4 10.2 8.1   

  SUBARO Impreza Wagon AWD Man-5 2.2 4 10.2 8.1   

  SUZUKI Esteem Wagon Auto-4 1.8 4 9.0 7.1   

  SUZUKI Esteem Wagon Man-5 1.8 4 8.7 6.9   

  VOLVO V40 Auto-5 1.9 4 10.7 7.4 PT 
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MIDSIZE STATION WAGONS 

         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  AUDI A6 Avant Quattro Auto-5 2.8 6 13.8 9.8 P 

  FORD Focus Station Wagon Auto-4 2.0 4 9.4 7.1   

  FORD Focus Station Wagon (4V) Auto-4 2.0 4 9.4 7.6   

  FORD Focus Station Wagon (4V) Man-5 2.0 4 8.4 6.5   

  FORD Focus Station Wagon (4V) Man-5 2.0 4 9.4 7.1   

  FORD Taurus Wagon (4V) Auto-4 3.0 6 12.4 9.0   

  FORD Taurus Wagon (2V) Auto-4 3.0 6 13.1 9.0   

  FORD Taurus Wagon (2V) Auto-4 3.0 6 13.1 9.0 FFV 

  LEXUS RX300 4WD Auto-4 3.0 6 13.1 10.7   

  LEXUS RX300 2WD Auto-4 3.0 6 12.4 10.2   

  LINCOLN Sable Wagon Auto-4 3.0 6 12.4 9.0   

  LINCOLN Sable Wagon Auto-4 3.0 6 13.1 9.0 FFV 

  MERCEDES-BENZ E320 Wagon Auto-5 3.2 6 11.8 8.4 P 

  MERCEDES-BENZ E320 4matic Wagon Auto-5 3.2 6 11.8 8.7 P 

  SAAB 9-5 Wagon Auto-4 2.3 4 12.4 9.0 T 

  SAAB 9-5 Wagon Auto-4 2.3 4 12.4 9.4 PT 

  SAAB 9-5 Wagon Man-5 2.3 4 11.2 8.4 T 

  SAAB 9-5 Wagon Man-5 2.3 4 11.8 8.7 PT 

  SAAB 9-5 Wagon Auto-4 3.0 6 13.1 9.0 PT 

  SATURN LW200 Auto-4 2.2 4 9.8 7.4   

  SATURN LW300 Auto-4 3.0 6 11.8 9.0   

  SUBARU Legacy Wagon AWD Auto-4 2.5 4 10.7 8.7   

  SUBARU Legacy Wagon AWD Man-5 2.5 4 11.2 8.4   

  SUBARU Legacy Wagon AWD Auto-4 3.0 6 11.8 8.7 P 

  VOLKSWAGEN Passat Wagon Man-5 1.8 4 10.7 7.6 PT 

  VOLKSWAGEN Passat Wagon Auto-5 1.8 4 11.8 8.4 PT 

  VOLKSWAGEN Passat Wagon Man-5 2.8 6 11.8 8.1 P 

  VOLKSWAGEN Passat Wagon Auto-5 2.8 6 13.1 9.0 P 

  VOLKSWAGEN Passat Wagon 4motion Auto-5 2.8 6 13.8 9.8 P 

  VOLVO V70 Man-5 2.3 5 11.2 8.4 PT 

  VOLVO V71 Auto-5 2.3 5 11.8 9.0 PT 

  VOLVO V72 Auto-5 2.4 5 11.2 8.4 P 

  VOLVO V73 Auto-5 2.4 5 11.8 8.7 PT 

  VOLVO V74 Man-5 2.4 5 11.2 8.4 P 

  VOLVO V75 Auto-S5 2.4 5 11.8 8.7 PT 

  VOLVO V70 AWD Auto-5 2.4 5 13.1 9.4 PT 
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SMALL PICKUP TRUCKS 2WD 

         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  CHEVROLET S10 Pickup 2WD Auto-4 2.2 4 12.4 9.4 FFV 

  CHEVROLET S10 Pickup 2WD Man-5 2.2 4 10.7 8.4 FFV 

  CHEVROLET S10 Pickup 2WD Auto-4 4.3 6 13.8 10.7   

  CHEVROLET S10 Pickup 2WD Man-5 4.3 6 14.7 10.7   

  GMC Sonoma 2WD Auto-4 2.2 4 12.4 9.4 FFV 

  GMC Sonoma 2WD Man-5 2.2 4 10.7 8.4 FFV 

  GMC Sonoma 2WD Auto-4 4.3 6 13.8 10.7   

  GMC Sonoma 2WD Man-5 4.3 6 14.7 10.7   

  ISUZU Hombre Pickup 2WD Auto-4 2.2 4 12.4 9.4 FFV 

  ISUZU Hombre Pickup 2WD Man-5 2.2 4 10.7 8.4 FFV 

  ISUZU Hombre Pickup 2WD Auto-4 4.3 6 13.8 10.7   
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STANDARD PICKUP TRUCKS  2WD 

         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  CHEVROLET C1500 Silverado 2WD Auto-4 4.3 6 14.7 11.2   

  CHEVROLET C1500 Silverado 2WD Man-5 4.3 6 14.7 11.8   

  CHEVROLET C1500 Silverado 2WD Auto-4 4.8 8 14.7 11.8   

  CHEVROLET C1500 Silverado 2WD Man-5 4.8 8 15.7 11.8   

  CHEVROLET C1500 Silverado 2WD Auto-4 5.3 8 15.7 12.4   

  DODGE Dakota Pickup 2WD Man-5 2.5 4 11.8 9.4   

  DODGE Dakota Pickup 2WD Auto-4 3.9 6 14.7 11.8   

  DODGE Dakota Pickup 2WD Man-5 3.9 6 14.7 10.7   

  DODGE Dakota Pickup 2WD Auto-4 4.7 8 16.8 12.4   

  DODGE Dakota Pickup 2WD Man-5 4.7 8 15.7 11.8   

  DODGE Dakota Pickup 2WD Auto-4 5.9 8 18.1 13.8   

  DODGE Ram 1500 Pickup 2WD Auto-4 3.9 6 15.7 11.8   

  DODGE Ram 1500 Pickup 2WD Man-5 3.9 6 15.7 11.2   

  DODGE Ram 1500 Pickup 2WD Auto-4 5.2 8 18.1 12.4   

  DODGE Ram 1500 Pickup 2WD Man-5 5.2 8 16.8 12.4   

  DODGE Ram 1500 Pickup 2WD Auto-4 5.9 8 19.6 13.1   

  FORD Explorer Sport Trac 2WD Auto-5 4.0 6 14.7 11.8   

  FORD Explorer Sport Trac 2WD Man-5 4.0 6 13.8 11.2   

  FORD F150 Pickup 2WD Auto-4 4.2 6 14.7 11.8   

  FORD F150 Pickup 2WD Man-5 4.2 6 14.7 11.8   

  FORD F150 Pickup 2WD Auto-4 4.6 8 14.7 11.2   

  FORD F150 Pickup 2WD Man-5 4.6 8 15.7 12.4   

  FORD F150 Pickup 2WD Auto-4 5.4 8 15.7 12.4   

  FORD Ranger Pickup 2WD Auto-4 2.5 4 11.8 9.8   

  FORD Ranger Pickup 2WD Man-5 2.5 4 10.7 9.0   

  FORD Ranger Pickup 2WD Auto-5 3.0 6 14.7 11.2   

  FORD Ranger Pickup 2WD Man-5 3.0 6 13.8 10.7   

  FORD Ranger Pickup 2WD Auto-5 4.0 6 13.8 10.7   

  FORD Ranger Pickup 2WD Man-5 4.0 6 13.1 10.7   

  GMC C1500 Sierra 2WD Auto-4 4.3 6 14.7 11.2   

  GMC C1500 Sierra 2WD Man-5 4.3 6 14.7 12.4   

  GMC C1500 Sierra 2WD Auto-4 4.8 8 14.7 11.8   

  GMC C1500 Sierra 2WD Man-5 4.8 8 14.7 11.8   

  GMC C1500 Sierra 2WD Auto-4 5.3 8 15.7 12.4   

  MAZDA B2500 2WD Auto-4 2.5 4 11.8 9.8   

  MAZDA B2500 2WD Man-5 2.5 4 10.7 9.0   

  MAZDA B3000 Auto-5 3.0 6 14.7 11.2   

  MAZDA B3000 Man-5 3.0 6 13.8 10.7   

  MAZDA B4000 Auto-5 4.0 6 14.7 10.7   

  MAZDA B4000 Man-5 4.0 6 13.1 10.7   
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  NISSAN Frontier Truck 2WD  Auto-4 2.4 4 11.8 9.8   

  NISSAN Frontier Truck 2WD  Man-5 2.4 4 10.7 9.0   

  NISSAN Frontier Truck V6 2WD  Auto-4 3.3 6 14.7 12.4   

  NISSAN Frontier Truck V6 2WD  Auto-4 3.3 6 15.7 13.1 PT 

  NISSAN Frontier Truck V6 2WD  Man-5 3.3 6 14.7 12.4   

  NISSAN Frontier Truck V6 2WD  Man-5 3.3 6 15.7 13.1 PT 

  TOYOTA Tacoma 2WD Auto-4 2.4 4 11.2 10.2   

  TOYOTA Tacoma 2WD Man-5 2.4 4 10.7 9.4   

  TOYOTA Tacoma 2WD Auto-4 2.7 4 12.4 10.7   

  TOYOTA Tacoma 2WD Auto-4 3.4 6 13.8 11.8   

  TOYOTA Tacoma 2WD Man-5 3.4 6 13.1 10.7   

  TOYOTA Tundra 2WD Auto-4 3.4 6 14.7 12.4   

  TOYOTA Tundra 2WD Man-5 3.4 6 14.7 11.8   

  TOYOTA Tundra 2WD Auto-4 4.7 6 15.7 13.1   
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STANDARD PICKUP TRUCKS  4WD 

         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  CHEVROLET K1500 Silverado 4WD Auto-4 4.3 6 15.7 11.8   

  CHEVROLET K1500 Silverado 4WD Man-5 4.3 6 15.7 13.1   

  CHEVROLET K1500 Silverado 4WD Auto-4 4.8 8 15.7 13.1   

  CHEVROLET K1500 Silverado 4WD Man-5 4.8 8 15.7 13.1   

  CHEVROLET K1500 Silverado 4WD Auto-4 5.3 8 15.7 13.1   

  CHEVROLET S10 Pickup 4WD Auto-4 4.3 6 15.7 13.1   

  CHEVROLET S10 Pickup 4WD Man-5 4.3 6 15.7 13.1   

  DODGE Dakota Pickup 4WD Auto-4 3.9 6 16.8 13.1   

  DODGE Dakota Pickup 4WD Man-5 3.9 6 15.7 11.8   

  DODGE Dakota Pickup 4WD Auto-4 4.7 8 18.1 13.1   

  DODGE Dakota Pickup 4WD Man-5 4.7 8 16.8 12.4   

  DODGE Dakota Pickup 4WD Auto-4 5.9 8 19.6 13.8   

  DODGE Ram 1500 Pickup 4WD Auto-4 5.2 8 19.6 14.7   

  DODGE Ram 1500 Pickup 4WD Man-5 5.2 8 18.1 13.8   

  DODGE Ram 1500 Pickup 4WD Auto-4 5.9 8 19.6 13.8   

  FORD Explorer Sport Trac 4WD Auto-5 4.0 6 15.7 12.4   

  FORD Explorer Sport Trac 4WD Man-5 4.0 6 14.7 12.4   

  FORD F150 Pickup 4WD Auto-4 4.2 6 15.7 12.4   

  FORD F150 Pickup 4WD Man-5 4.2 6 15.7 12.4   

  FORD F150 Pickup 4WD Auto-4 4.6 8 15.7 13.1   

  FORD F150 Pickup 4WD Man-5 4.6 8 16.8 13.1   

  FORD F150 Pickup 4WD Auto-4 5.4 8 16.8 13.8   

  FORD Ranger Pickup 4WD Auto-5 3.0 6 15.7 12.4   

  FORD Ranger Pickup 4WD Man-5 3.0 6 13.8 11.8   

  FORD Ranger Pickup 4WD Auto-5 4.0 6 15.7 12.4   

  FORD Ranger Pickup 4WD Man-5 4.0 6 14.7 11.8   

  GMC K1500 Sierra 4WD Auto-4 4.3 6 15.7 11.8   

  GMC K1500 Sierra 4WD Man-5 4.3 6 15.7 13.1   

  GMC K1500 Sierra 4WD Auto-4 4.8 8 15.7 13.1   

  GMC K1500 Sierra 4WD Man-5 4.8 8 16.8 13.1   

  GMC K1500 Sierra 4WD Auto-4 5.3 8 15.7 13.1   

  GMC K1500 Sierra 4WD Auto-4 6.0 8 21.4 16.8   

  GMC Sonoma 4WD Auto-4 4.3 6 15.7 13.1   

  GMC Sonoma 4WD Man-5 4.3 6 15.7 13.1   

  ISUZU Hombre Pickup 4WD Auto-4 4.3 6 16.8 13.8   

  MAZDA B3000 4WD Auto-5 3.0 6 15.7 12.4   

  MAZDA B3000 4WD Man-5 3.0 6 13.8 11.8   

  MAZDA B4000 Auto-5 4.0 6 15.7 12.4   

  MAZDA B4000 Man-5 4.0 6 14.7 11.8   

  NISSAN Fontier Truck V6 4WD Auto-4 3.3 6 15.7 12.4   
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  NISSAN Fontier Truck V6 4WD Auto-4 3.3 6 15.7 13.1 PT 

  NISSAN Fontier Truck V6 4WD Man-5 3.3 6 14.7 13.1   

  NISSAN Fontier Truck V6 4WD Man-5 3.3 6 15.7 13.8 PT 

  TOYOTA Tacoma 4WD Auto-4 2.7 4 12.4 11.2   

  TOYOTA Tacoma 4WD Man-5 2.7 4 12.4 11.2   

  TOYOTA Tacoma 4WD Auto-4 3.4 6 13.8 12.4   

  TOYOTA Tacoma 4WD Man-5 3.4 6 13.8 11.8   

  TOYOTA Tundra 4WD Auto-4 3.4 6 15.7 13.1   

  TOYOTA Tundra 4WD Man-5 3.4 6 15.7 13.1   

  TOYOTA Tundra 4WD Auto-4 4.7 8 16.8 13.8   
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VANS, CARGO TYPE 

         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  CHEVROLET Astro 2WD Cargo Auto-4 4.3 6 13.8 10.7   

  CHEVROLET Astro AWD Cargo Auto-4 4.3 6 15.7 11.8   

  CHEVROLET G1500/2500 Chevy Van 2WD Auto-4 4.3 6 15.7 13.1   

  CHEVROLET G1500/2500 Chevy Van 2WD Auto-4 5.0 8 16.8 13.1   

  CHEVROLET G1500/2500 Chevy Van 2WD Auto-4 5.7 8 16.8 13.8   

  DODGE Ram Van 1500 2WD Auto-3 3.9 6 15.7 13.8   

  DODGE Ram Van 1500 2WD Auto-4 5.2 8 18.1 13.1   

  DODGE Ram Van 1500 2WD Auto-4 5.9 8 19.6 13.8   

  DODGE Ram Van 2500 2WD Auto-3 3.9 6 16.8 14.7   

  DODGE Ram Van 2500 2WD Auto-4 5.2 8 18.1 13.1   

  DODGE Ram Van 2500 2WD Auto-4 5.9 8 19.6 13.8   

  FORD E150 Econoline 2WD Auto-4 4.2 6 16.8 12.4   

  FORD E150 Econoline 2WD Auto-4 4.6 8 14.7 11.2   

  FORD E150 Econoline 2WD Auto-4 5.4 8 15.7 12.4   

  FORD E250 Econoline 2WD Auto-4 4.2 6 16.8 12.4   

  FORD E250 Econoline 2WD Auto-4 5.4 8 18.1 13.1   

  GMC G1500/2500 Savana 2WD Auto-4 4.3 6 15.7 13.1   

  GMC G1500/2500 Savana 2WD Auto-4 5.0 8 16.8 13.1   

  GMC G1500/2500 Savana 2WD Auto-4 5.7 8 16.8 13.8   

  GMC Safari 2WD Cargo Auto-4 4.3 6 13.8 10.7   

  GMC Safari AWD Cargo Auto-4 4.3 6 15.7 11.8   
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VANS, PASSENGER TYPE 

         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  CHEVROLET Astro 2WD pass. Auto-4 4.3 6 14.7 11.2   

  CHEVROLET Astro AWD pass. Auto-4 4.3 6 15.7 12.4   

  CHEVROLET G1500/2500 Chevy Expr 2WD Auto-4 4.3 6 16.8 13.1   

  CHEVROLET G1500/2500 Chevy Expr 2WD Auto-4 5.0 8 16.8 13.8   

  CHEVROLET G1500/2500 Chevy Expr 2WD Auto-4 5.7 8 18.1 13.8   

  DODGE Ram Wagon 1500 2WD Auto-3 3.9 6 16.8 14.7   

  DODGE Ram Wagon 1500 2WD Auto-4 5.2 8 18.1 13.1   

  DODGE Ram Wagon 2500 2WD Auto-4 5.2 8 19.6 14.7   

  DODGE Ram Wagon 2500 2WD Auto-4 5.9 8 19.6 13.8   

  FORD E150 Club Wagon Auto-4 4.2 6 16.8 12.4   

  FORD E150 Club Wagon Auto-4 4.6 8 16.8 11.8   

  FORD E150 Club Wagon Auto-4 5.4 8 18.1 13.8   

  GMC G1500/2500 Savana 2WD Auto-4 4.3 6 16.8 13.1   

  GMC G1500/2500 Savana 2WD Auto-4 5.0 8 16.8 13.8   

  GMC G1500/2500 Savana 2WD Auto-4 5.7 8 18.1 13.8   

  GMC Safari 2WD pass. Auto-4 4.3 6 14.7 11.2   

  GMC Safari AWD pass. Auto-4 4.3 6 15.7 12.4   
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MINIVANS  2WD 

          
 Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem.  

 CHEVROLET Venture FWD Auto-4 3.4 6 12.4 9.0    

 CHRYSLER Voyager/Town&City 2WD Auto-3 2.4 4 11.8 9.8    

 CHRYSLER Voyager/Town&City 2WD Auto-4 3.3 6 13.1 9.8 FFV  

 CHRYSLER Voyager/Town&City 2WD Auto-4 3.8 6 13.8 9.8    

 DODGE Caravan 2WD Auto-3 2.4 4 11.8 9.8    

 DODGE Caravan 2WD Auto-4 3.3 6 13.1 9.8 FFV  

 DODGE Caravan 2WD Auto-4 3.8 6 13.8 9.8    

 DODGE Caravan 2WD Auto-S4 3.8 6 13.1 9.8    

 FORD Windstar FWD Van Auto-4 3.8 6 13.1 10.2    

 FORD Windstar FWD Wagon Auto-4 3.8 6 13.1 9.8    

 HONDA Odyssey Auto-4 3.5 6 13.1 9.4    

 MAZDA MPV Auto-4 2.5 6 13.1 10.2    

 MERCURY Villager FWD Wagon Auto-4 3.3 6 13.8 10.2    

 NISSAN Quest Auto-4 3.3 6 13.8 10.2    

 OLDSMOBILE Silhouette FWD Auto-4 3.4 6 12.4 9.0    

 PONTIAC Montana FWD Auto-4 3.4 6 12.4 9.0    

 TOYOTA Sienna Auto-4 3.0 6 12.4 9.8    
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MINIVANS 4WD 

          
 Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem.  

 CHRYSLER Town&Country AWD Auto-4 3.8 6 13.8 10.7    

 DODGE Caravan AWD Auto-4 3.8 6 13.8 10.2    

 DODGE Caravan AWD (V mode) Auto-4 3.8 6 13.8 10.2    
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SPORT UTILITY VEHICLES  2WD 

                 
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  CHEVROLET Blazer 2WD Auto-4 4.3 6 13.8 10.7   

  CHEVROLET Blazer 2WD Man-5 4.3 6 14.7 10.7   

  CHEVROLET C1500 Sububan 2WD Auto-4 5.3 8 16.8 13.1   

  CHEVROLET C1500 Tahoe 2WD Auto-4 4.8 8 15.7 11.8   

  CHEVROLET C1500 Tahoe 2WD Auto-4 5.3 8 16.8 13.1   

  CHEVROLET Tracker 2WD Conv. Auto-4 2.0 4 10.2 9.0   

  CHEVROLET Tracker 2WD Conv. Man-5 2.0 4 10.2 9.0   

  CHEVROLET Tracker 2WD Hardtop  Auto-4 2.0 4 10.2 9.0   

  CHEVROLET Tracker 2WD Hardtop  Man-5 2.0 4 10.2 9.0   

  CHEVROLET Tracker LT RWD Auto-4 2.5 6 12.4 11.2   

  CHRYSLER PT Cruiser Auto-4 2.4 4 11.8 9.0   

  CHRYSLER PT Cruiser Man-5 2.4 4 11.8 9.4   

  DODGE Durango 2WD Auto-4 4.7 8 16.8 12.4   

  DODGE Durango 2WD Auto-4 5.9 8 19.6 13.8   

  FORD Escape 2WD Man-5 2.0 4 10.2 8.4   

  FORD Escape 2WD Auto-4 3.0 6 13.1 9.8   

  FORD Expedition 2WD Auto-4 4.6 8 14.7 11.2   

  FORD Expedition 2WD Auto-4 5.4 8 18.1 13.1   

  FORD Explorer 2WD Auto-5 4.0 6 14.7 10.7   

  FORD Explorer 2WD Auto-4 5.0 8 16.8 12.4   

  FORD Explorer Sport 2WD Auto-5 4.0 6 13.8 10.7   

  FORD Explorer Sport FFV 2WD Auto-5 4.0 6 14.7 11.2 FFV 

  FORD Explorer Sport 2WD Man-5 4.0 6 13.1 10.7   

  FORD Explorer USPS 2WD Auto-5 4.0 6 14.7 10.7   

  FORD Explorer USPS FFV 2WD Auto-5 4.0 6 14.7 11.2 FFV 

  GMC C1500 Yukon 2WD Auto-4 4.8 8 15.7 11.8   

  GMC C1500 Yukon 2WD Auto-4 5.3 8 16.8 13.1   

  GMC C1500 Yukon XL 2WD Auto-4 5.3 8 16.8 13.1   

  GMC Jimmy 2WD Auto-4 4.3 6 13.8 10.7   

  GMC Jimmy 2WD Man-5 4.3 6 14.7 10.7   

  HONDA CR-V 2WD Auto-4 2.0 4 10.7 9.4   

  HONDA Passport 2WD Auto-4 3.2 6 13.8 11.2   

  HONDA Passport 2WD Man-5 3.2 6 13.8 11.8   

  HYUNDAI Santa Fe Auto-4 2.4 4 11.8 8.7   

  HYUNDAI Santa Fe Man-5 2.4 4 11.2 8.4   

  HYUNDAI Santa Fe Auto-4 2.7 6 12.4 9.0   

  INFINITI QX4 2WD Auto-4 3.5 6 15.7 12.4   

  ISUZU Rodeo 2WD Auto-4 2.2 4 13.8 10.7   

  ISUZU Rodeo 2WD Man-5 2.2 4 12.4 10.2   

  ISUZU Rodeo 2WD Auto-4 3.2 6 13.8 11.2   
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  ISUZU Rodeo 2WD Man-5 3.2 6 13.8 11.8   

  ISUZU Rodeo Sport 2WD Auto-4 2.2 4 13.8 10.7   

  ISUZU Rodeo Sport 2WD Man-5 2.2 4 12.4 10.2   

  ISUZU Rodeo Sport 2WD Auto-4 3.2 6 14.7 11.8   

  ISUZU Trooper 2WD Auto-4 3.5 6 15.7 12.4   

  JEEP Cherokee 2WD Auto-4 4.0 6 14.7 11.2   

  JEEP Cherokee 2WD Man-5 4.0 6 13.8 10.2   

  JEEP Grand Cherokee 2WD Auto-4 4.0 6 14.7 11.2   

  JEEP Grand Cherokee 2WD Auto-5 4.7 8 15.7 11.2   

  KIA Sportage Auto-4 2.0 4 13.1 11.2   

  KIA Sportage Man-5 2.0 4 11.8 10.2   

  KIA Sportage Man-5 2.0 4 12.4 10.7   

  LINCOLN Navigator 2WD Auto-4 5.4 8 19.6 13.8 P 

  MAZDA Tribute 2WD Man-5 2.0 4 10.2 8.4   

  MAZDA Tribute 2WD Auto-4 3.0 6 13.1 9.8   

  MERCURY Mountaineer 2WD Auto-5 4.0 6 14.7 10.7   

  MERCURY Mountaineer 2WD Auto-4 5.0 8 16.8 12.4   

  MITSUBISHI Montero Sport 2WD Auto-4 3.0 6 13.1 10.7   

  MITSUBISHI Montero Sport 2WD Auto-4 3.5 6 13.8 11.2   

  NISSAN Pathfinder 2WD Auto-4 3.3 6 14.7 12.4   

  NISSAN Pathfinder 2WD Auto-4 3.5 6 14.7 12.4   

  NISSAN Pathfinder 2WD Man-5 3.5 6 13.8 12.4   

  NISSAN Xterra 2WD Man-5 2.4 4 12.4 9.8   

  NISSAN Xterra V6 2WD Auto-4 3.3 6 14.7 12.4   

  NISSAN Xterra V6 2WD Man-5 3.3 6 14.7 12.4   

  PONTIAC Aztek FWD Auto-4 3.4 6 12.4 9.0   

  SUZUKI Grand Vitara Auto-4 2.5 6 12.4 11.2   

  SUZUKI Grand Vitara Man-5 2.5 6 12.4 10.7   

  SUZUKI Grand Vitara XL7 Auto-4 2.7 6 13.8 11.8   

  SUZUKI Grand Vitara XL7 Man-5 2.7 6 13.1 11.8   

  SUZUKI Vitara 2-DR Auto-4 1.6 4 9.4 8.7   

  SUZUKI Vitara 2-DR Man-5 1.6 4 9.4 8.4   

  SUZUKI Vitara 2-DR Auto-4 2.0 4 10.2 9.4   

  SUZUKI Vitara 2-DR Man-5 2.0 4 10.2 9.4   

  SUZUKI Vitara 4-DR Auto-4 2.0 4 10.2 9.4   

  SUZUKI Vitara 4-DR Man-5 2.0 4 10.7 9.4   

  TOYOTA 4Runner 2WD Auto-4 3.4 6 13.8 11.8   

  TOYOTA Rav4 2WD Auto-4 2.0 4 9.8 8.1   

  TOYOTA Rav4 2WD Man-5 2.0 4 9.4 7.6   

  TOYOTA Sequoia 2WD Auto-4 4.7 8 16.8 13.1   
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SPORT UTILITY VEHICLES  4WD 

         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  ACURA MDX Auto-5 3.5 6 13.8 10.2 P 

  AUDI Allroad Man-6 2.7 6 14.7 11.2 PT 

  AUDI Allroad Auto-S5 2.7 6 15.7 11.2 PT 

  BMW X5 Man-5 3.0 6 15.7 11.8 P 

  BMW X5 Auto-S5 3.0 6 15.7 11.8 P 

  BMW X5 Auto-S5 4.4 8 18.1 13.8 P 

  CHEVROLET Blazer 4WD Auto-4 4.3 6 15.7 11.8   

  CHEVROLET Blazer 4WD Man-5 4.3 6 15.7 13.1   

  CHEVROLET K1500 Suburban 4WD Auto-4 5.3 8 16.8 14.7   

  CHEVROLET K1500 Tahoe 4WD Auto-4 4.8 8 16.8 13.8   

  CHEVROLET K1500 Tahoe 4WD Auto-4 5.3 8 16.8 13.8   

  CHEVROLET Tracker 4WD Conv. Auto-4 2.0 4 10.2 9.4   

  CHEVROLET Tracker 4WD Conv. Man-5 2.0 4 10.7 9.4   

  CHEVROLET Tracker 4WD Hardtop Auto-4 2.0 4 10.2 9.4   

  CHEVROLET Tracker 4WD Hardtop Man-5 2.0 4 10.7 9.4   

  CHEVROLET Tracker LT 4WD Auto-4 2.5 6 13.1 11.8   

  CHEVROLET Tracker ZR2 4WD Auto-4 2.5 6 13.1 11.8   

  CHEVROLET Tracker ZR2 4WD Conv. Auto-4 2.0 4 10.7 9.4   

  CHEVROLET Tracker ZR2 4WD Conv. Man-5 2.0 4 10.2 9.4   

  DODGE Durango 4WD Auto-4 4.7 8 18.1 13.1   

  DODGE Durango 4WD Auto-4 5.9 8 19.6 13.8   

  FORD Escape 4WD Man-5 2.0 4 10.7 9.0   

  FORD Escape 4WD Auto-4 3.0 6 13.1 9.8   

  FORD Expedition 4WD Auto-4 4.6 8 16.8 13.1   

  FORD Expedition 4WD Auto-4 5.4 8 19.6 13.8   

  FORD Explorer 4WD Auto-5 4.0 6 15.7 12.4   

  FORD Explorer 4WD Auto-4 5.0 8 16.8 12.4   

  FORD Explorer Sport 4WD Auto-5 4.0 6 15.7 12.4 FFV 

  FORD Explorer Sport 4WD Man-5 4.0 6 14.7 12.4   

  FORD Explorer USPS 4WD Auto-5 4.0 6 15.7 12.4   

  FORD Explorer USPS FFV 4WD Auto-5 4.0 6 15.7 12.4 FFV 

  GMC Jimmy 4WD Auto-4 4.3 6 15.7 11.8   

  GMC Jimmy 4WD Man-5 4.3 6 15.7 13.1   

  GMC K1500 Yukon 4WD Auto-4 4.8 8 16.8 13.8   

  GMC K1500 Yukon 4WD Auto-4 5.3 8 16.8 14.7   

  GMC K1500 Yukon 4WD Auto-4 6.0 8 19.6 14.7   

  GMC K1500 Yukon XL 4WD Auto-4 5.3 8 16.8 14.7   

  GMC K1500 Yukon XL 4WD Auto-4 6.0 8 19.6 14.7   

  HONDA CR-V 4WD Auto-4 2.0 4 10.7 9.4   

  HONDA CR-V 4WD Man-5 2.0 4 10.7 9.4   
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  HONDA Passport 4WD Auto-4 3.2 6 14.7 11.8   

  HONDA Passport 4WD Man-5 3.2 6 13.8 11.8   

  HYUNDAI Sanata Fe Auto-4 2.7 6 12.4 10.2   

  INFINITI QX4 4WD Auto-4 3.5 6 15.7 12.4   

  ISUZU Rodeo 4WD Auto-4 3.2 6 14.7 11.8   

  ISUZU Rodeo 4WD Man-5 3.2 6 13.8 11.8   

  ISUZU Rodeo Sport 4WD Auto-4 3.2 6 14.7 11.8   

  ISUZU Rodeo Sport 4WD Man-5 3.2 6 13.8 11.8   

  ISUZU Trooper Auto-4 3.5 6 15.7 12.4   

  ISUZU Trooper Man-5 3.5 6 14.7 12.4   

  ISUZU Vehicross Auto-4 3.5 6 15.7 12.4   

  JEEP Cherokee 4WD Auto-4 4.0 6 15.7 11.8   

  JEEP Cherokee 4WD Man-5 4.0 6 13.8 10.7   

  JEEP Grand Cherokee 4WD Auto-4 4.0 6 14.7 11.8   

  JEEP Grand Cherokee 4WD Auto-5 4.7 8 16.8 12.4   

  JEEP Wrangler 4WD Auto-3 2.5 4 14.7 13.1   

  JEEP Wrangler 4WD Man-5 2.5 4 12.4 11.8   

  JEEP Wrangler 4WD Auto-3 4.0 6 15.7 13.8   

  JEEP Wrangler 4WD Man-5 4.0 6 14.7 12.4   

  KIA Sportage Auto-4 2.0 4 12.4 10.7   

  KIA Sportage Man-5 2.0 4 11.8 10.7   

  KIA Sportage (2 mode) Auto-4 2.0 4 13.1 11.2   

  KIA Sportage (2 mode) Man-5 2.0 4 12.4 10.7   

  LAND ROVER Discovery Ser II Auto-4 4.0 8 18.1 13.8 P 

  LAND ROVER Range Rover Auto-4 4.0 8 18.1 13.8 P 

  LAND ROVER Range Rover Auto-4 4.6 8 19.6 15.7 P 

  LEXUS LX 470 Auto-4 4.7 8 18.1 14.7   

  LINCOLN Navigator 4WD Auto-4 5.4 8 19.6 14.7 P 

  MAZDA Tribute 4WD Man-5 2.0 4 10.7 9.0   

  MAZDA Tribute 4WD Auto-4 3.0 6 13.1 9.8   

  MERCEDES-BENZ ML 320 Auto-5 3.2 6 13.8 11.2 P 

  MERCEDES-BENZ ML 430 Auto-5 4.3 8 14.7 11.8 P 

  MERCEDES-BENZ ML 55 AMG Auto-5 5.5 8 16.8 13.8 P 

  MERCURY Mountaineer 4WD Auto-5 4.0 6 15.7 12.4   

  MERCURY Mountaineer 4WD Auto-4 5.0 8 16.8 12.4   

  MITSUBISHI Montero Auto-4 3.5 6 16.8 13.8 P 

  MITSUBISHI Montero Man-5 3.5 6 18.1 13.1 P 

  MITSUBISHI Montero Sport 4WD Auto-4 3.0 6 13.8 11.2   

  MITSUBISHI Montero Sport 4WD Auto-4 3.5 6 14.7 11.8   

  NISSAN Pathfinder 4WD Auto-4 3.5 6 15.7 12.4   

  NISSAN Pathfinder 4WD Man-5 3.5 6 14.7 13.1   

  NISSAN Xterra V6 4WD Auto-4 3.3 6 15.7 12.4   

  NISSAN Xterra V6 4WD Man-5 3.3 6 14.7 13.1   

  OLDSMOBILE Bravada AWD Auto-4 4.3 6 15.7 11.8   
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  SUBARU Forester AWD Man-5 2.5 4 11.2 8.4   

  SUZUKI Grand Vitara 4WD Auto-4 2.5 6 13.1 11.8   

  SUZUKI Grand Vitara 4WD Man-5 2.5 6 12.4 11.2   

  SUZUKI Grand Vitara XL7 4WD  Auto-4 2.7 6 13.8 11.8   

  SUZUKI Grand Vitara XL7 4WD  Man-5 2.7 6 13.8 11.8   

  SUZUKI Vitara 2-DR 4WD Auto-4 1.6 4 9.8 8.7   

  SUZUKI Vitara 2-DR 4WD Man-5 1.6 4 9.4 8.7   

  SUZUKI Vitara 2-DR 4WD Auto-4 2.0 4 10.2 9.4   

  SUZUKI Vitara 2-DR 4WD Man-5 2.0 4 10.7 9.8   

  SUZUKI Vitara 4-DR 4WD Auto-4 2.0 4 10.2 9.4   

  SUZUKI Vitara 4-DR 4WD Man-5 2.0 4 10.7 9.4   

  TOYOTA 4Runner 4WD Auto-4 3.4 6 14.7 12.4   

  TOYOTA LandCruiser Wagon 4WD Auto-4 4.7 8 18.1 14.7   

  TOYOTA Rav4 4WD Auto-4 2.0 4 10.2 8.7   

  TOYOTA Rav4 4WD Man-5 2.0 4 10.7 8.7   

  TOYOTA Sequoia 4WD Auto-4 4.7 8 16.8 13.8   

  VOLVO V70 XC AWD Auto-5 2.4 5 13.1 10.7 PT 
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MINICOMPACT CARS 
         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  AUDI TT Coupe Man-5 1.8 4 10.7 7.6 PT 
  AUDI TT Coupe Quattro Man-5 1.8 4 11.8 8.1 PT 
  AUDI TT Coupe Quattro Man-6 1.8 4 11.8 8.4 PT 
  BMW 325Cl Conv. Man-5 2.5 6 12.4 8.7 P 
  BMW 325Cl Conv. Auto-5 2.5 6 12.4 9.0 P 
  BMW 330Cl Conv. Man-5 3.0 6 11.8 8.4 P 
  BMW 330Cl Conv. Auto-5 3.0 6 13.1 9.0 P 
  BMW M3 Conv. Man-6 3.2 6 14.7 10.2 P$ 
  JAGUAR XK8 Conv. Auto-5 4.0 8 13.8 9.8 P 
  JAGUAR XKR Conv. Auto-5 4.0 8 14.7 10.7 P$T 
  MERCEDES-BENZ CLK320 Cabriolet Auto-5 3.2 6 11.8 8.4 P 
  MERCEDES-BENZ CLK430 Cabriolet Auto-5 4.3 8 13.1 9.8 P 
  MITSUBISHI Eclipse Spyder Man-5 2.4 4 10.7 7.8   
  MITSUBISHI Eclipse Spyder Auto-4 2.4 4 11.8 8.7   
  MITSUBISHI Eclipse Spyder Man-5 3.0 6 11.8 8.7 P 
  MITSUBISHI Eclipse Spyder Auto-4 3.0 6 12.4 9.0 P 
  PORSCHE 911 Carrera 2/4 Man-6 3.4 6 13.8 9.4 P 
  PORSCHE 911 Carrera 2/4 Man-6 3.4 6 13.8 9.8 P 
  PORSCHE 911 Carrera 2/4 Auto-5 3.4 6 14.7 9.4 P 
  PORSCHE 911 Carrera 2/4 Auto-5 3.4 6 14.7 9.8 P 
  PORSCHE 911 Turbo Man-6 3.6 6 15.7 10.7 P$ 
  PORSCHE 911 Turbo Auto-5 3.6 6 15.7 10.7 P$ 
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2- SEATER CARS 
         
  Name Model Trans Eng Cyl. Cty Hwy Rem. 

  NCURA NSX Auto-4 3.0 6 13.8 9.8 P 
  NCURA NSX Man-6 3.2 6 13.8 9.8 P 
  AUDI TT Roadster Man-5 1.8 4 10.7 7.8 PT 
  AUDI TT Radster Quattro Man-6 1.8 4 11.8 8.4 PT 
  BMW Z3 Coupe Man-5 3.0 6 11.2 8.4 P 
  BMW Z3 Coupe Auto-5 3.0 6 12.4 8.7 P 
  BMW Z3 Raoadster Man-5 2.5 6 11.8 8.7 P 
  BMW Z3 Raoadster Auto-5 2.5 6 12.4 9.0 P 
  BMW Z3 Raoadster Man-5 3.0 6 11.2 8.4 P 
  BMW Z3 Raoadster Auto-5 3.0 6 12.4 9.4 P 
  BMW Z8 Man-6 4.9 8 18.1 11.2 P$ 
  CHEVROLET Corvet Auto-4 5.7 8 13.1 9.0 P 
  CHEVROLET Corvet Man-6 5.7 8 12.4 8.4 P 
  DODGE Viper Conv. Man-6 8.0 10 21.4 11.2 P$ 
  DODGE Viper Coupe Man-6 8.0 10 21.4 11.2 P$ 
  FERRARI 360 Modena/Spider Man-6 3.6 8 21.4 14.7 P$ 
  FERRARI 361 Modena/Spider Auto-6 3.6 8 23.5 14.7 P$ 
  FERRARI 550 Maranello/Barchetta Man-6 5.5 12 29.4 18.1 P$ 
  HONDA Insight Man-5 1.0 3 3.9 3.5   
  HONDA S2000 Man-6 2.0 4 11.8 9.0 P 
  LAMBORGHINI DB132/144 Diablo Man-5 6.0 12 23.5 18.1 P$ 
  MAZDA MX-5 Miata Auto-4 1.8 4 10.7 8.4 P 
  MAZDA MX-5 Miata Man-5 1.8 4 10.2 8.4 P 
  MAZDA MX-5 Miata Man-6 1.8 4 10.2 8.4 P 
  MERCEDES-BENZ SL-500 Auto-5 5.0 8 14.7 10.2 P$ 
  MERCEDES-BENZ SL-600 Auto-5 6.0 12 18.1 12.4 P$ 
  MERCEDES-BENZ SLK230 Kompressor Auto-5 2.3 4 10.2 7.8 PT 
  MERCEDES-BENZ SLK230 Kompressor Man-6 2.3 4 11.8 8.1 PT 
  MERCEDES-BENZ SLK320 Auto-5 3.2 6 11.2 8.7 PT 
  MERCEDES-BENZ SLK320 Man-6 3.2 6 13.1 8.7 PT 
  PLYMOUTH Prowler Auto-4 3.5 6 13.8 10.2 P 
  PORSCHE Boxter Man-5 2.7 6 12.4 8.7 P 
  PORSCHE Boxter Auto-5 2.7 6 13.8 9.4 P 
  PORSCHE Boxter S Man-6 3.2 6 13.1 9.0 P 
  PORSCHE Boxter S Auto-5 3.2 6 13.8 9.8 P 
  TOYOTA MR2 Man-5 1.8 4 9.4 7.8   
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 :توضيحات       
       
Eng      حجم سيلندر بر حسب ليتر 
Cyl      تعداد سيلندر 
Cty      يكصد آيلومترمصرف سوخت در شهر به ازاي ليتر در  
Hwy      مصرف سوخت در بزرگراه به ازاي ليتر در يكصد آيلومتر 
Trans      نوع سيستم انتقال قدرت 
Auto      انتقال قدرت خودآار 
Auto-s      انتقال قدرت خودآار خاص 
Man      انتقال قدرت دستي 
FFV      خودرو با سوخت متنوع 
AV      نتقال قدرت پيوستهخودرو با سيستم ا 
P      خودرو با سوخت بنزين  بدون سرب 
T       سوپر شارژر/ توربو شارژر 

$      
خودروهايي آه با ديد مصرف بهينة سوخت طراحي نشده 

 اند
SOHC      خودرو با يك ميل بادامك 
DOHC      خودرو با دو ميل بادامك 
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