
 ترین راهکار کاهش آلودگی هوای کالنشهرها ونقل برقی، اصلی توسعه حمل
 وزارت نیرو شرکت توانیر

ذرات معلق؛ دلیل اصلی 
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 میانگین روزانه تهران در روزهای ناسالم 

ترین عامل  وسایل نقلیه؛ مهم
 انتشار ذرات معلق 
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ها در  نقش موتورسیکلت
 انتشار ذرات معلق
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انتشارذراتمعل درهرموتورسیکلرتدر ود
یکخودرو سوار است.علتایرارادبرابر81

اینداما آالین گی،ادتراقناقصسوخرتدر
 ها کاربراتور است.موتورسیکلت

برابر11 
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ها کالنشهرهاتع ادموتورسیکلت  

 د ود

011،111 
 برآورد

 توان کرد؟ چه می
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کیلومتردررو 511ها باپیمایشبیشا تع ادموتورسیکلت  

تامعوسایلنقلیهعمومیبرقیها غیرپیک،درمحلها شارژدرساعتال مبرا تأمینبرقموردنیا ایستگاهو ارتنیروآمادگیداردنسبتبهاد اثشبکهو یرساخت
 ها برقیاق امنمای .وموتورسیکلت

Source: Air Pollution in Tehran, Health costs, Sources 
and Policies (World Bank),2018 

گذار ش هها شمارهتع ادموتورسیکلت  

 گذاری ناجا منبع: مرکز شماره منبع: شرکت کنترل کیفیت هوا  World Bankمنبع: شرکت کنترل کیفیت هوا و 

باه فکاهشانتشرارذراتمرعرلر ،
موتورسریرکرلرت011،111کردنبرقی

میلیرون2/2کمبهان ا هپرتردد،دست 
 برابر(با دهیدارد.81خودرو سبک)

 8031د 

   
وسایل نقلیه
ت دیل انر ی
ص ای 
 انگی و تجاری
 ایانه های گاز

درص ذراتمعل درتهران،وسایل01عاملانتشار
درماموعهاهاوموتورسیکلتاتوبوسنقلیههستن که

 بیشترینسهمرادرانتشارآندارن .

NET038 

یانا تهیه شده و تمام حقوق گذاران کشور  به سفارش توانیر و در شرکت مشاوره مدیریت آر نماهای برق و انرژی با هدف اصالح ذهنیت کارگزاران اجرایی و قانون سری داده © ونقلبرقیموضوع:دمل
 آن برای این شرکت محفوظ است.



 هزار موتور سیکلت  رتردد چه دستاوردهایی به همراه دارد؟   3برقی کردن 

کیلومتر511هرموتورسیکلتپرترددبرا دملمسافروکاالرو انهبهطورمتوسطدرتهران

لیتربنزینساالنه)باادتسابسهمیه5811کن .هزینهلیتربنزینمصرفمی0پیمایشداشتهو

 شود.میمیلیونتومان2/1ماهانهفعلی(یکموتورسیکلتپرترددبالغبر

تومان512درصورتبرقیش نموتورسیکلت،هزینهبرقمصرفیساالنهباتعرفهسایرمصارف)

 درسالخواه ش .هزارتومان011بها ا هرکیلوواتساعت(د ود

 )میزان پیمایش با یک کیلووات ساعت برق معادل مصرف یک لیتر بنزین است.(
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صادی برای  دارنده 
دستاورد اقت

ت
موتور سیکل
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 میلیارد تومان 

 م فعت اقتصادی ملی حاصل از صادرات ب زین در مقایسه با  فروش دا لی

 ها موجودقابلانااماست.ایناق اما طری اختصاصوامار انقیمتبرا خری موتورسیکلتبرقینوویابرقیکردنموتورسیکلت

صادی 
دستاورد اقت

 
در سطح ملی
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 درآم داصلا فروشداخلی(.

 سنت در نظر گرفته شده است.( 05 )قیمت هر لیتر بنزین برای صادرات 
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 میلیون تومان 

 کاهش هزی ه ساالنه مالک موتور سیکلت برقی


