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چکیده
در کشور ما ناکافی بودن پوشش حملونقل عمومی موجب شده است تا
افراد زیادی از و سایل نقلیه شخ صی ا ستفاده کنند و افزایش م شکالت
اقتصااادی ،تورم باال و کاهش قدرت خرید مردم نیز منجر به اسااتفاده از
خودروهای فرسوده توسط افراد زیادی شده است که هزینههای باالیی را
به جامعه تحمیل میکنند .نوع مواد و روش تحقیق در این مقاله ،با توجه
به گسااتردگی کار و نبود بانک اطالعاتی در این زمینه ،از نوع کتابخانهای
و اسنادی است .به این صورت که ابتدا تعداد کل خودروهای کشور برآورد
شد ،سپس بر ا ساس تعریفی از خودروهای فر سوده  ،تعداد خودروهای
فرسااوده کشااور برآورد شااد .در مرحله بعد سااه حملونقل و بهویژه
حملونقل جادهای در ایجاد هزینههای اجتماعی ناشی از انتشار آالیندهها
بهدست آمد .بعد از این مرحله ،سه خودروهای فرسوده و سال از انتشار
آالی نده ها م حاسااا به شاااد و در مرح له آخر با تو جه به م حاسااا بات
صااورتگرفته ،سااه خودروهای فرسااوده در ایجاد هزینههای اجتماعی
ناشای از انتشااار آالیندهها در کشااور محاساابه شااد .نتایج تحقیق نشااان
میدهد که در سال  ،1328حدود  11درصد از خودروهای کشور فرسوده
بودند ،که این تعداد خودروی فرساااوده در این ساااال ،هزی نهای بالغ بر
 182203میلیارد ریال بر جامعه تحمیل کردهاند ،بهطوریکه از این بین
سه هر خودروی فر سوده هزینهای بالغ بر  22288866ریال بوده ا ست.
برای کاهش این هزینهها ،ارائه سا ایسااات یکپارچه کارا و البته عملیاتی
مدیریت خودروهای فرسااوده از سااوی دولت ،برای جمعآوری و بازیافت
این خودروها در کشور الزم و ضروری است.
کلمات کلیدی :خودروهای فرسوده ،هزینههای اجتماعی،

ایران.
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Abstract
The transportation sector is the fastest growing energy demand
in the world and it has created many economic and
environmental problems for both industrial and developing
countries. Economic problems, including high inflation and low
developed public transport, are the main causes of the spread
using of obsolete private vehicles in Iran that and this has
imposed high costs on the society. In this research for
estimating the social cost of obsolete cars, first of all the
number of old cars in the country has been calculated and, then
the social cost that old cars impose on the community have been
calculated by assessing the effect of each pollutant gas. The
result shows that, in 2011, although only about 11 percent of
the country’s cars were old, they cause more than 75 percent of
pollutant emissions and this has also imposed about 32 million
dollars social costs to the society. To reduce this cost, it is
necessary to have a well managed integrated transport system
operated by governmental and private sectors.
Keywords: Old Car, Social Cost, Iran, transport.
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برآورد سه خودروهای فرسوده در ایجاد هزینههای اجتماعی...

 -1مقدمه
حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل جاده ای ،نقش مهمی
در توسااعه رفاه اجتماعی و اقتصااادی هر کشااور دارد و با
تو جه به وسااا عت ع مل آن ،یکی از بخش های ع مده
مصرفکننده انرژی وتولیدکننده آلودگی در جهان محسوب
میشود [.]2 ,1
نداشااتن الگویی متوازن از ابعاد اقتصااادی ،ساایاساای و
اجتماعی برای توسعه کشور ،موجب شده است تا بسیاری از
جمعیت کشااور در نقاط و شااهرهای اندکی متمرکز شااوند.
افزایش بیش از حد جمعیت در این شاااهرها موجب فشاااار
شدید تقاضا برای زیربناهای شهری از جمله شبکه حملونقل
جادهای شده است [.]9 ,3
پااایین بودن قاادرت خریااد اقشااااار ک درآمااد و
متوساااطدرآ مد جام عه در برابر قی مت های فزای نده خودرو،
پایین بودن سطح درآمدها ،و همچنین تمرکز شدید جمعیت
در یک یا چند شهر از فضای ملی ،گسترش فیزیکی شهرها،
سااااا مان ن یافتگی م حل کار و اسااا کان ،مو جب ناتوانی
زیرساااختهای حملونقل جادهای در تامین نیاز شااهروندان
کشااورمان شااده اساات [ .]9در چنین شاارایطی اسااتفاده از
خودروهای فرساااوده برای بسااایاری از افراد بهعنوان گزینه
معقول در نظر گرفته میشااود و میتواند تا حدودی نیازهای
آنها را رفع کند [.]2
آلودگی محیط زیسااات که در حال حاضااار یکی از
عمدهترین مشکالت شهرهای کشور است و یکی از مهمترین
دالیل آن ،ناوگان حملونقل شاااهری و بهویژه خودروهای
فرساااوده اسااات [ ،]6به عنوان یک پ یا مد خارجی منفی،
هزینههایی بر اقتصاد کشور تحمیل میکند [ .]0این هزینهها
که گاهی قابلمحا سبه نیز نی ست ،در بلندمدت بر م شکالت
محیطزیساتی کشاور افزوده و شارایط را برای دساتیابی به
توساااعه پایدار دشاااوار خواهد سااااخت [ .]2تاکنون درباره
زیان های ناشااای از تردد خودروهای فرساااوده در کشاااور
م سووالن و کار شنا سان مباحث متعدد و گوناگونی را مطرح
کرده ا ند که از آن جم له می توان به اتالف بنزین و قط عات
یدکی و مصااارفی خودرو اشااااره کرد .در مبحث خودروهای
فر سوده با دو نوع از م ضرات مواجه ه ستی  ،اول ،اثرات سوء
ناشی از استفاده خودروهای فرسوده که از سه جنبه باال بودن
مصااارف [ ،]18ایجاد آلودگیهای محیط زیساااتی [ ]11و
خسااارت بساایار ساانگین وارده به اجتماع [ ،]12که تحت
عنوان هزی نه های اجت ماعی در این م قا له به آن پرداخ ته
می شود و باالخره ایمنی پایین این خودورها که قابل برر سی

اساات .دوم ،اثرات سااوء ناشاای از اوراق کردن نامناسااب و
غیرتخ ص صی خودروهای فر سوده ،که خود من شاء ب سیاری از
آلودگیهای محیط زیستی است [.]13
نمونه بارز کنترل و مدیریت خودروهای فرساااوده در
تحقیقی که اخیراً در کشاااورهای پیشااارفته صاااورت گرفته
مشخص شده است .بر اساس این تحقیق ،خودروهای فرسوده
به ازای مصاارف هر گالن بنزین تنها  10/9مایل مسااافت را
طی میکنند ،این در حالی است که خودروهای سال به ازای
مصااارف هر گالن بنزین  29مایل مساااافت را طی میکنند
[ ،]19 ,19بر این اساس و با جایگزینی خودروهای فرسوده با
خودروهای نو و سال  ،تنها در آمریکا میزان انت شار گاز CO2
ساااالنه  2/9میلیون تن کاهش مییابد و موجب صاارفهجویی
در مصرف سوخت نیز میشود [.]12
متو سط سن خودروها در اکثر ک شورهای جهان ،بین
 2/9تا  13سال تخمین زده می شود [ ،]10 ,16در حالی که
متو سط عمر خودروها در ایران ب سیار بی شتر از این تخمین
زده میشاااوند .بر این اسااااس و در عین حال بهدلیل نبود
بر نا مه های عمل یاتی موفق در این زمی نه ،ت عداد ز یادی
خودروی فر سوده در ک شور در حال تردد ه ستند ،که م سائل
و مشااکالت زیاد محیط زیسااتی ،اقتصااادی ،ترافیکی و غیره
ایجاد میکنند که موجب تحمل هزینههای بسااایار گزافی بر
دوش جامعه میشود [.]12
 -2مواد و روش تحقیق
نوع مواد و روش تحقیق در این م قا له ،با تو جه به
گساااتردگی کار و نبود بانک اطالعاتی در این زمینه ،از نوع
کتابخانهای و اسنادی است .معموالً بهمنظور مدیریت صحیح
محیط زی ستی دا شتن بانک اطالعاتی منا سب از میزان تولید
و یا خارج شااادن محصاااوالت از چرخه فعالیتشاااان الزم و
ضروری است اما متاسفانه در ایران بنابر دالیل مختلف به این
موضوع توجه چندانی نشده است .بر این اساس در این مقاله
ابتدا تعداد کل خودروهای کشور برآورد شد ،سپس بر اساس
تعریفی که از خودروهای فرسااوده بیان شااده اساات ،تعداد
خودروهای فر سوده ک شور برآورد شد .در مرحله بعد سه
حملونقل و بهویژه حملونقل جادهای در ایجاد هزینه های
اجتماعی ناشاای از انتشااار آالیندهها بهدساات آمد .بعد از این
مرحله ،سه خودروهای فرسوده و سال از انتشار آالیندههای
محا سبه شد و در مرحله آخر با توجه به محا سبات صورت
گرف ته ،ساااه خودرو های فرساااوده در ای جاد هزی نه های
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نغمه مبرقعی و همکاران

 28سال ا ست .اما در واقع سن واقعی فر سودگی  19سال و
سن مفید خودرو پنج تا  12سال است [.]21
از طرفی میانگین مصرف سوخت خودروهای سبک در
کشاااور  6/9لیتر در هر صاااد کیلومتر اسااات اما خودروهای
فرسااوده به طور میانگین  12لیتر سااوخت مصاارف میکنند.
براسااااس اساااتاندارد آالیندگی یورو  2میزان مجاز خروجی
آالیندگی هر خودرو در هر کیلومتر پیمایش  2/6گرم اساات.
ه اکنون این میزان در سااامند و پراید حدود  2/2گرم و در
خودرویی مانند زانتیا  8/2گرم و در هر خودروی فرساااوده
بیش از  98گرم در هر کیلومتر پیمایش اسااات .در واقع هر
خودروی فرساااوده حدوداً معادل  29خودرو آالیندگی ایجاد
میکند .بنابراین خودروهای فر سوده مته ا صلی آلودگی هوا
و هزینههای اجتماعی وارده به کشااور اع از بخش سااالمت،
ک شاورزی ،شهرها و غیره در ک شور بوده و باید از رده خارج
شوند[.]21
بنابراین در این مقاله ،سن فر سودگی خودرو در ایران
با توجه به تعدد منابع و سازمانهای مسئول و نبود هماهنگی
بین آنها و در عین حال در نظر گرفتن عدم قطعیتها برابر با
 19سااال و بیشااتر در نظر گرفته شااده اساات .هر خودروی
فر سوده بر ا ساس آمار 29 ،برابر یک خودروی سال آلودگی
تولید میکند.

اجتماعی نا شی از انت شار آالیندهها در ک شور محا سبه شد
(شکل .)1

تعیین تعداد کل خودروهای کشور

تعیین تعداد کل خودروهای فرسوده کشور

سهم حمل و نقل جادهای در ایجاد هزینه اجتماعی

سهم خودروهای فرسوده در ایجاد آالیندهها

سهم خودروهای فرسوده (با توجه به میزان تولید
آالیندهها) در ایجاد هزینه اجتماعی

 -3یافتههای تحقیق
در ابتدا ،باید ساااه حملونقل ،و بهویژه جادهای در
ایجاد هزینههای اجتماعی ناشی از انتشار آالیندهها در کشور
محا سبه و برآورد شود .نکتهای که باید به آن ا شاره کرد این
اساات که مبنای محاساابات در زمان تدوین این مقاله (اواخر
سااال  ،)1323سااال  1328اساات ،زیرا آمار رساامی تعداد
خودروهای کشاااور که به کمک آن باید تعداد خودروهای
فر سوده ک شور را محا سبه کرد ،تنها تا سال  1328موجود
اساااات ،ب نابراین برای برآورد هزی نه های اجت ماعی نیز از
اطالعات پایه ترازنامه انرژی این ساااال یعنی ساااال 1328
استفاده شده است.
بر اساااس آمار جدول ( ،)1سااه بخش حملونقل در
ای جاد هزی نه های اجت ماعی در ساااال ( 1328بر اسااااس
قیمتهای سال  ،)1301برابر با  92239میلیارد ریال برآورد
شااده اساات که از این بین نیز بیشااترین هزینه را گاز ،CO
ای جاد می ک ند .همچنین ساااه بخش ح مل و ن قل از کل
هزی نه های اجتماعی بخش های مصااارفکننده انرژی در این
سال  93درصد بوده است.

شکل  .1روند انجام تحقیق

جایگزین کردن خودروهای فرساااوده از چهارم بهمن
ساااال  1302به صاااورت جدی و با هدف افزایش تول ید،
آزادسازی واردات ،کاهش آلودگی هوا و تأمین بخشی از آهن
قراضه مورد نیاز شرکتهای فوالد برای نخستین بار از سوی
شاارکت سااایپا در کشااور آغاز شااد .بنابراین نیاز به خروج
خودروهای فرسوده از کاروان حملونقل درونشهری بهشدت
احساس میشود .این عمل عالوه بر آثار مثبت محیط زیستی،
از تبدیل شااهر به یک پارکینب بزرپ پیشگیری میکند .از
منظر قانون  -بر اساس ماده  22قانون برنامه چهارم توسعه -
تمامی خودروهای فرسااوده باید تا سااال  1300از رده خارج
شوند[.]28
براساس مصوبه دولت ،هر خودرویی که نتواند برچسب
معاینه فنی را دریافت کند ،فر سوده مح سوب می شود و باید
از رده خارج شااود .اما بررساایها نشااان میدهد که ساان
فر سودگی خودروهای سبک شامل وانت و سواری در ک شور
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برآورد سه خودروهای فرسوده در ایجاد هزینههای اجتماعی...

جدول  .1هزینههای اجتماعی بخشهای مصرفکننده انرژی در سال  1328بر اساس قیمتهای ثابت سال ( 1301میلیارد ریال) []22
بخش/گاز

NOx

SO2

CO

SO3

SPM

CO2

CH4

جمع

N2O

مصرف نهایی انرژی
خانگی ،تجاری،

662

*

61

صنعت

660

2601

*

36

966

حملونقل

9162

9222

*

11688

18909

222

219

*

21

عمومی

کشاورزی

992

*

12622

300

18232

2

6223

3

*

11922

18118

61

*

92239

219

200

1

*

3131

مصرف بخش انرژی
*

پاالیشگاه

*

*

*

*

نیروگاه

3896

18396

*

223

1896

جمع

0098

28016

*

12891

13921

*

1129

1123

1

26282
22828

13219

6

*

93621

28

*

* مقادیر در دسترس نیست.
جدول  .2سه بخشهای مختلف حملونقل از کل انتشار آالیندهها و هزینههای اجتماعی آنها در سال 1328

)(Source: Authors

حملونقل جادهای
126132002

مقدار کل انتشار آالیندهها (تن)
سهم بخش حملونقل جادهای از کل انتشار آالیندههای بخش حملونقل (درصد)
سهم بخش حملونقل جادهای که از سوخت بنزینی و گازوئیلی استفاده میکنند ،از کل انتشار آالیندههای بخش حملونقل
جادهای (درصد)
مقدار کل انتشار آالیندههای بخش حملونقل جادهای که از سوختهای بنزینی و گازوئیلی استفاده میکنند (تن)
سهم هزینه اجتماعی بخش حملونقل جادهای از کل هزینه اجتماعی انتشار آالیندههای بخش حملونقل (میلیارد ریال و بر
اساس قیمتهای ثابت سال )1381
سهم هزینه اجتماعی بخشهایی از حملونقل جادهای که از سوختهای بنزینی و گازوئیلی استفاده میکنند ،از کل هزینه
اجتماعی انتشار آالیندههای بخش حملونقل جادهای (میلیارد ریال و بر اساس قیمتهای ثابت سال )1381

22/9
02/26
113929898
91822
32202

میانگین هزینه اجتماعی هر یک تن آالینده هر بخش حملونقل جادهای که از سوختهای بنزینی و گازوئیلی استفاده میکنند
از هزینه اجتماعی بخشهایی از حملونقل جادهای که از سوختهای بنزینی و گازوئیلی استفاده میکنند (ریال و بر اساس

323229

قیمتهای ثابت سال )1381
سهم هزینه اجتماعی هر بخش حملونقل از کل هزینه اجتماعی انتشار آالیندههای بخش حملونقل (میلیارد ریال و بر اساس
قیمتهای ثابت سال )1391
میانگین هزینه اجتماعی هر یک تن آالینده هر بخش حملونقل (ریال و بر اساس قیمتهای ثابت سال )1391

بررساایها نشااان میدهد که در سااال  ،1328سااه
حملونقل جادهای از کل انتشار آالیندههای بخش حملونقل
(جادهای ،ریلی و هوایی) 22/9 ،درصد بوده است ،که از لحاظ
هزینههای اجتماعی معادل  91822میلیارد ریال (بر اساااس
قیمتهای سال  )1321ا ست .همچنین از آنجاییکه در این
مقاله خودروهای فر سوده سال  1328با طول عمر  19سال
برر سی می شود ،تقریباً همه خودروهای فر سوده تا آن زمان
از ساااوخت های بنزین و گازوئیلی اساااتفاده کردهاند (طرح
گاز سوز کردن خودروها به صورت ر سمی ،اولین بار در سال
 ،1369و از سااوی شاارکت واحد شااهرداری تهران صااورت
گر فت) ،لذا در بخش ح مل و ن قل جاده ای به بررسااای
خودروهایی که از سااوختهای بنزینی و گازوئیلی اسااتفاده
میکنند پرداخته میشود.

139309
1122023

بررسایها نشااان میدهد که سااه حملونقل جادهای
که از سوختهای بنزینی و گازوئیلی استفاده میکنند از کل
حملونقل جادهای  02/26در صد ا ست ،که هزینه اجتماعی
که این بخش در سال  1328و بر اساس قیمتهای این سال
بر جام عه تحم یل می ک ند برابر با  139309میل یارد ر یال
است ،که بر اساس قیمتهای سال  ،1328هزینه هر یک تن
آالی نده انتشاااار یافته از این بخش برابر با  1122023ر یال
است.
برای برآورد قی مت ها انتشاااار آالی نده ها بر اسااااس
قیمتهای سااال  1328و هر چه ملموستر شاادن قیمتها
باید آنها را بر اسااااس نرو تورم و رشاااد اقتصاااادی و غیره
محاساابه کرد .بر این اساااس باید شاااخص کل بهای کاال و
خدمات مصرفی در سال  1328که برابر با  188بود را تقسی
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میانگین هزینه اجتماعی هر یک تن آالینده انتشااااریافته از
بخش ح مل و ن قل جاده ای در سااااال ( 1328بر اساااااس
قیمتهای سال  )1328برابر با  1122023ریال بوده است.
در مرحله بعد باید ابتدا میزان تولید خودوری کشور در
طول سالهای مختلف بهد ست آید و سپس خودورهایی که
بیش از  19سال سن دارند را به عنوان خودروی فر سوده در
نظر گرفت.

بر شاخص کل بهای کاال و خدمات م صرفی در سال 1301
که برابر با  26/1بود کنی و حاصااال را در قیمتهای سااال
 1301ضاارب کرد تا قیمتها بر اساااس قیمت سااال 1328
بهدست آید.
بر این ا ساس ،سه هزینه اجتماعی بخش حملونقل
جادهای کشااور در سااال ( 1328بر اساااس قیمتهای سااال
 )1328برابر با  139309میل یارد ر یال بود ،و به ع بارتی
(رابطه ]23[ )1

جدول  .3برآورد تعداد انواع خودروهای موجود در ناوگان کشور به تفکیک گروههای سنی تا سال 1328

][24

نوع خودرو

سواری

اتوبوس

مینیبوس

وانت

کامیونت

1308-1309

3288269

13832

0038

989062

126669

29028

9228399

1369-1308

228928

12212

2228

163902

91202

29302

1290203

1368-1369

980890

9908

19988

139230

16988

38299

211938

1329-1368

196962

1936

2229

322

2992

19202

162621

1328-1329

322229

1629

19829

8

9232

63129

928206

1399-1328

09222

222

2962

8

1122

69336

168326

کمتر از سال 1399

23966

219

11692

8

308

08268

112929

مجموع

11162201

99898

21826

1222296

993900

962213

13269982
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کشنده

1309-1328

9996912

21902

19928

219219

260212

112922

2288201

کامیون و

سال

)(Source: Authors
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سال

سواری

اتوبوس

مینیبوس

وانت

کامیونت

کامیون و

مجموع

کشنده

تعداد خودروهای فرسوده تا سال 1328
( 19سال و بیشتر)

1838626

0312

28906

139229

29621

269991

1939662

تعداد خودروهای سال تا سال 1328
( 19سال و کمتر)

18190219

92631

38998

1923293

916626

281622

12932226

نبست خودروهای فرسوده از کل
خودورها تا سال ( 1328درصد)

2/22

19/11

22/99

0/39

9/69

96/23

11

70
60
50

30

درصد

40

20
10
0
میانگین

کامیون و کشنده

کامیونت

مینی بوس

وانت

اتوبوس

شکل  .2درصد خودروهای فرسوده ( 19سال و باالتر) از کل خودروها تا سال 1328

با توجه به اینکه در این مقاله ساان فرسااودگی خودرو
در کشور بر اساس بررسیهای به عمل آمده برابر با  19سال
در نظر گرفته شااده اساات ،ابتدا تعداد خودروهای کشااور تا
سال  1328بهد ست آمد ،سپس خودروهایی که دارای سن
 19سال و یا بهعبارت دیگر خودروهایی که مدل آنها تا سال
 1369بود ،بهعنوان خودروی فرسوده در نظر گرفته شدند.
آمار نشااان میدهد تا سااال  ،1328بیشااترین تعداد
خودوری کشااور از نوع سااواری و کمترین میزان آن اتوبوس
بوده اساات .همچنین در سااال  ،1328حدود  11درصااد از
خودرو های کشاااور فرساااوده بوده ا ند ،که از این بین نیز
مینیبوسها با  22/99درصااد فرسااودگی ،بیشااترین میزان
فر سودگی ،و کامیونتها با  9/69در صد فر سودگی کمترین
میزان فرسودگی را در بین انواع خودروهای موجود در ناوگان
حملونقل کشور را تا سال  1328تشکیل دادهاند.
در آخرین مرحلااه برای تعیین ساااه هزینااه هااای
اجتماعی ناشاای از خودروهای فرسااوده در کشااور در سااال

سواری

)(Source: Authors

 ،1328از نساابت  1به  29خودروهای سااال به خودروهای
فرساااوده در تول ید آلودگی و به تبع آن ای جاد هزی نه های
اجتماعی استفاده شده است.
بر اسااااس نسااابت  1به  29خودروهای ساااال به
خودروهای فرساااوده در تولید آلودگی و به تبع آن ایجاد
هزینه های اجتماعی در ساااال  ، 1328ساااه خودروهای
فر سوده ا ز کل انت شار آالینده های جاده ای ک شور در سال
 69/99 ،1328در صد برآورد شده ا ست .برآوردها ن شان
می دهد که خودروهای فرسااوده در سااال  ،1328بیش از
 09میلیون تن آالی نده در کشاااور تول ید کرده ا ند که
هزینه های اجتماعی این میزان انتشاااار آالینده در ساااال
( 1328بر اساس قیمت های سال  )1328برابر با 182203
میلیارد ریال اسااتب به عبارت دیگر ،هر خودروی فرسااوده
در ساااال  ،1328هزی نه ای بالغ بر  22288866ر یال بر
جامعه تحمیل کرده است.
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جدول  .6سه خودروهای فرسوده و سال در انتشار آالیندهها و ایجاد هزینههای اجتماعی در سال 1328

)(Source: Authors

خودروی

خودروی

فرسوده

سالم

سهم هر یک از خودروهای فرسوده و سالم از کل خودروها تا سال ( 1391درصد)

11

02

سهم هر یک از خودروهای فرسوده و سالم از کل انتشار آالیندههای جادهای (بنزینی و گازوئیلی) تا سال 1391

69/99
1939662

29/99

سهم هر یک از خودروهای فرسوده و سالم از کل انتشار آالیندههای جادهای(بنزینی و گازوئیلی) تا سال ( 1391تن)

09699918

26692998

182203

33181

22288866

2228232

(درصد)
سهم هر یک از خودروهای فرسوده و سالم از کل هزینههای اجتماعی در سال ( 1391میلیارد ریال و بر اساس
قیمتهای ثابت سال )1391
میانگین هزینه اجتماعیای که هر خودروی فرسوده و سالم در سال  1391بر جامعه تحمیل کردهاند (ریال و بر اساس
قیمتهای ثابت سال )1391

زمینه کنترل و تردد خوردوهای فرسوده نقش پر رنب تری
ایفا کنند .ساااازمان حفاظت محیط زیسااات نیز به عنوان
سازمان ناظر باید در کنترل و رعایت استانداردهای محیط
زیستی در زمینه مدیریت خودروهای فرسوده نقش مهمی
بازی کند.
نکته ای که باید به آن توجه کرد این ا ست که تولید
کنندگان داخلی و واردکنندگان خودروها خارجی نیز که
از راه تولید و واردات خوردو سااود ساارشاااری می برند باید
به عنوان یکی از ن هاد های مه در زمی نه جمع آوری و
بازیافت خودرو فعالیت دا شته با شند و در قالب برنامه های
پاسااخگویی طوالنیمدت تولید کنندگان خودرو نساابت به
سااهی بودن در امر جمع آوری و بازیافت خودرو مشااارکت
داشته باشند.
همچنین موفقیت چنین ساایساات های یکپارچهای تا
حدود بسیار زیادی به بازار مصرف محصوالت پس از بازیافت
خودرو های فرساااوده بساااتگی دارد ،زیرا بخش ز یادی از
خودروهای فرسااوده ،قابل بازیافت و اسااتفاده مجدد هسااتند
که با تفکیک و بازیافت آنها میتوان از سااود ساارشاااری بهره
برد ،و پیش از فرایند بازیافت نیز باید ن سبت به شنا سایی و
عقد قرار داد با بازارهای مصااارف اقدامات جدیای صاااورت
پذیرد.
چنین ساایسااتمی ،در عین حال که فواید اقتصااادی
زیادی برای جامعه و حتی مالکان خودرو خواهد داشااات،
موجب حفظ محیط زیساات و اشااتغالزایی در جامعه خواهد
شد .البته موفقیت چنین سی ستمی با تعریف دقیق قوانین،
ساارمایهگذاری دولت و بهویژه بخش خصااوصاای و همچنین
نظارت و پایش مالی و محیط زی ستی سازمانهای م سئول و
در میانمدت قابل اجراء خواهد بود.

 -4نتیجهگیری
طی چند دهه گذ شته با و سعت یافتن شهرها ،نیاز
به خودرو برای ساافرهای درون شااهری از اهمیت ویژه ای
برخوردار شااده اساات  .اما متاساافانه در کشااور ما به دلیل
مسااائل و مشااکالت اقتصااادی بی شااماری که گریبانگیر
جامعه اسااات و به دلیل پایین بودن پوشاااش حملو نقل
عمومی و سااایر عوامل ،م وجب شااده اساات تا از خودروها
بسااایار باالتر از طول عمر آنها اساااتفاده شاااود و درواقع
بساایاری از خودروهای در حال تردد در کشااور فرسااوده
هستند .این خودروهای فرسوده به دلیل مسائل و مشکالتی
که دار ند ،هزی نه های اجت ماعی ز یادی بر جام عه وارد
می کنند .از اینرو در این مقاله هزینه های اجتماعی ناشاای
از خودروهای فرسوده بر جامعه ،به کمک روش کتابخانه ای
و اسنادی برآورد شده است.
نتایج تحقیق ن شان میدهد که در سال  ،1328حدود
 11در صد از خودروهای ک شور فر سوده بودند ،که این تعداد
خودروی فرسااوده در این سااال ،هزینهای بالغ بر 182203
میل یارد ر یال بر جام عه تحم یل کرده ا ند .برای کاهش این
هزینه ارائه سایساات یکپارچه مدیریت خودروهای فروسااوده
الزم و ضروری ا ست .چنین سی ستمی باید بر جمعآوری و
باز یا فت این خودرو ها تاک ید ک ند تا در ن ها یت از بار این
هزینههای اجتماعی وارده به کشااور و صاادها مشااکل دیگر
کاسته شود.
چن ین سیتمی باید با همکاری سازمان های مختلف
درگیر در امر مدیر یت و باز یا فت خودرو های فرساااوده
صورت پذیرد .بر این اساس پلیس ،سازمان حفاظت محیط
زیست و یا سایر سازمان ها باید نسبت به شناسایی و اعالم
اسااتانداردهای خوردوهای فرسااوده به صااورت دقیق اقدام
کن ند و پلیس و سااااز م ان راهن مایی و ران ندگی با ید در
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شکل  .3سیست یکپارچه مدیریت خودروهای فرسوده برای کاهش هزینههای اجتماعی انتشار آالیندهها

][25

فرسوده بیان کرد که خودروهای سواری فرسوده با سه 11
درصاادی از کل خودروهای سااواری ،قریب به  28درصااد از
مصرف سوخت و انتشار آالیندگی ناوگان سواری کشور را به
خود اختصاااد دادهاند [ .]26علیپور و میر در پژوهشاای با
عنوان بررسااای اثرات طرح از رده خااارج کردن خودروی
فرساااوده بر آلودگی هوا و ترافیک شاااهری بیان کردند که
خودروهای فر سوده باعث م صرف ا ضافه و بیهوده سوخت به
خصااود بنزین (که قساامتی از آن وارداتی اساات) و افزایش
آلودگی هوای شهرها می شوند ،زیرا میزان مصرف سوخت در
خودروهای فرسوده تا دو برابر خودروهای نو و استاندارد است
[ .]20پای گا نه و هم کارانش نیز طی تحقیقی با عنوان طرح
جایگزینی خودروهای فرسااوده :ضاارورت اجرا ،پتانس ایلهای

مقایسه با سایر پژوهشها
مقایساااه این مقاله با مقاالت مشاااابه ،به دلیل کمبود
تحقیقات در ایران و سایر ک شورها سخت و د شوار ا ست ،لذا
در ادامه به بررسی نتایج تحقیقات نسبتاً مشابه با این تحقیق
پرداخته می شود .شجاعینیک و همکارانش در سال 1323
آثار آلودگی و آالیندگی ناوگان فر سوده بر هوای شهر تهران
را بررسی کردندکه نتایج این پژوهش نشان میدهد که مانند
تحقیق پیشرو خرید و اساااقاط خودروهای فرساااوده منافع
بسااایار زیادی برای فروشاااندگان و جامعه ،مانند کاهش
آلودگی هوا و مصااارف انرژی به دنبال خواهد داشااات [.]22
همچنین گودرزی طی تحقیقی با عنوان بررسااای هزینههای
اقتصااادی و زیسااتمحیطی جایگزینی خودروهای سااواری
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