
 

1 

 

 ايکاهش مصرف سوخت و انتشار گازهاي گلخانهدر تاثیر خودروهاي خودران 
 
 

 2محمود صفارزاده، *1امیرحسین کرباسی

 تیترب ست،دانشگاهیز طیعمران و مح یحمل و نقل ،دانشکده مهندس يزیبرنامه رکارشناسی ارشد دانشجو  -1
 amirhosein.karbasi@modares.ac.ir مدرس؛

مدرس؛  تیترب ست،دانشگاهیز طیعمران و مح یحمل و نقل، دانشکده مهندس يزیربرنامه تمام استاد  -2
saffar_m@modares.ac.ir 

 
 
 

 چکیده:
 نیترمهمبوده است که یکی از  ونقلحملجدید در حوزه  يهايفناورزیادي به سمت ظهور  يهاتوجهاخیر  يهاسالدر 

که سطح  شوندیمي مختلفی توصیف هاسطحدر اي خودران دستاوردهاي آن ظهور خودروهاي خودران بوده است.خودروه
 فردمنحصربه يهایژگیوبا توجه به .باشدیمموردنظر بالاترین سطح خودرانی یعنی رانندگی بدون نیاز به راننده را 

جایگزین  يهاسوختقابلیت کاهش میزان مصرف سوخت و همچنین قابلیت سازگاري با خودروهاي خودران،این خودروها 
خودروهاي  در کاهش مصرف سوخت با استفاده از رگذاریتأث.هدف از این مطالعه بررسی عوامل دنباشیمدید را دارا ج

که  دهدیم.نتایج مطالعات نشان باشدیمي جدید هاسوختو با توجه به اشتراکی  صورتبهعادي و  صورتبهخودران 
ي بر عواملی همچون سرعت،رانندگی رگذاریتأثا ي فسیلی را بهاسوختخودروهاي خودران قابلیت کاهش مصرف 

اقتصادي،کاهش تراکم،تغییر وزن وسایل نقلیه ، حرکت در یک خط و تصادفات دارند.همچنین خودروهاي خودران 
اشتراکی بدون تغییر در تقاضا با کاهش میزان مسافت طی شده خودروهاي شخصی و با در نظر گرفتن مالیات بر  صورتبه

 .رادارنداهش مصرف سوخت کربن قابلیت ک
 

 اي،خودروهاي خودران اشتراکی.خودروهاي خودران،اقتصاد سوخت،گازهاي گلخانهکلمات کلیدي: 
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 مقدمه .1

 این. [1]باشد داشته یتوجهقابلسهم  هابزرگراهو  هاابانیخدر  توانندیم چند سال آیندهتا  AV)۱(خودران هینقل لیوسا
 و شوندیم از سفر هاآنباعث راحتی و لذت بردن مسافران  يبرا یرانندگ فیبه انجام وظا ازیبردن ن نیا از بخودروها ب

از  یبخشاز ، یتحرک يهاتیمحدود لیاز مردم که تاکنون به دل ییهاگروه يبرا دیجد پویایی يهافرصت همچنین

 .[2]اندکردهم را فراه اندبودهمحروم  یعموم یمشارکت در زندگ

 در در حال ظهور سرعتبه يفناور نیبر شهرها و مناطق ما خواهد داشت. ا يادیز ریتأث خودران هینقل لیوساهمچنین 

 راتییتغ راتیتأث ،یمنیا شیخواهد شد؛ افزا يدر مصرف انرژ راتییتغ ال آن باعثو به دنب باشدیم ونقلحمل ستمیس

از  يتعداد .[3]باشدیم ونقلحملوسایل نقلیه خودران در سیستم  راتیتأث ازجمله ونقللحم اتیبازده عمل ،ییآب و هوا

 يکارآمد انرژ يهايفناوراست و  شدهمطرح یرانندگ يو رفتارها هینقل لیسوخت وسا تیبهبود وضع يبرا هانهیگز

و  رانخود يخودرو يهايفنّاور نیب ارتباط .[4]کاهش مصرف سوخت داشته باشند يبرا یتوجهقابل ییتوانا اندتوانسته

 تواندیم خودرانخودرو  یرفتار رانندگ .[3]کندیمرا به خود جلب  يادیتوجه ز ،يشده در مصرف انرژ نیتخم راتییتغ

 .[5]سوخت داشته باشدمیزان مصرف بر  یتوجهقابل ریتأث

؟ اینکه آیا علاوه بر رگذارندیتأثدر مصرف انرژي  يااندازهاصلی این است که خودروهاي خودران تا چه  سؤال

هیبریدي نیز در  صورتبهاشتراکی و همچنین خودروهاي خودران  صورتبهخودروهاي خودران ،خودروهاي خودران 

 .[3]میکنیم یبررس يانرژ يمختلف تقاضا يوهایناررا با توسعه س مطالعه نیما ا خواهند بود؟ رگذاریتأثمصرف انرژي 

 تعریف خودروهاي خودران .2

) 1شکل ( مختلف خودرانیسطوح  فیاست تا با تعر سعی کرده) NHTSA( آمریکا بزرگراه کیتراف یمل ازمانس
خودرانی  گونهچیهبدون سطح  نیترنییپاکند.  انیرا ب )AVخودروهاي خودران (در مورد  یفن يگفتگوهابحث و ،

مانند کنترل  ،خودرانی  2با سطح  هینقل لیا. وسرا در دست داردز و ترمز که راننده کنترل کامل فرمان، گا ییجا ،است 
 موقتاً  تواندیم، راننده 3است. در سطح جهانی موجود بازار در و  دیو مرکز خط، در حال حاضر در تول یکروز انطباق

ماشین را متوجه شود که کنترل  هیچند ثان یدر ط دیمتمرکز کند، اما با گرید يهاتیفعالبه  گیتوجه خود را از کار رانند
، ما از اصطلاحات  این مطالعه. در شوندیمراننده  نیگزیکامل جا طوربه هاي خودرانسیستم، 4دارد. در سطح  در دست

 . [6]میکنیماستفاده  4خودکار سطح  يهاستمیساشاره به  يبرا رانیخود

                                                 
1. Autonomous vehicles 
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.[6] سطوح خودرانی-1شکل  

 خودروهاي خودران بر مصرف سوخت ریتأث. 3

اقتصاد سوخت و شدت  فروش خودرو، نرخ بقا، فاصله سالانه سفر، بر اساس )۱GHG(ياگلخانه يانتشار گازها ریتأث
که در این مطالعه به بررسی  ردیگیمقرار  مورداستفادهدر مطالعات مختلف  ياگسترده طوربه ياگلخانه يانتشار گازها

 .میپردازیم نرخ مصرف سوخت ازلحاظاین خودروها  ریتأث
) 3(شکلکه در  طورهمانمختلف شود،  يهاروش بهدر اقتصاد سوخت  راتییخودرو ممکن است منجر به تغ خودروانی

شود.  لیتبد ياقتصاد نهیهز با یسوختبه  ای ياقتصاد يروین کی عنوانبه توانندیم این خودروهااست.  شدهداده نشان
در  راتییخود شامل تغ هینقل لهی. شاخه وسکیتراف ریو تأث هینقل لهی: وسشوندیم میتقس دسته دومطالعه به  نیدر ا روهاین

در . [7]است یشخص يدر خودروها راتییکه مربوط به تغ شودیم رهیو غ یزن، شکل، لوازم جانباندازه خودرو، و
اقتصاد  تواندیم، اندشدهیطراح ییکه بدون توجه به کارا نشان داده شد خودروهاي خودران یرسکممطالعه آقاي 
 ری. بخش زاست شتریب يتا حد یرانندگفتار ر ریتأث زانیبر م کیتراف ری، تأثحالنیباا.[5]بهبود دهنددرصد  3سوخت را تا 

 .کندیم یجامع معرف لیوتحلهیتجز کیانجام  ياز عوامل را برا کیهر 

                                                                                             ۲اقتصاديرانندگی  .3-1

 ع،یکاهش سر ای ییشتاب زدا ازجمله، کندیم یانیبه استفاده از سوخت کمک شا تواندیم اقتصادي یرانندگ
رانندگی در مورد اثر  ریاخ قاتیتحق )3(. شکل رهیو غ ازحدشیب یحذف رانندگ ،یحفظ سرعت رانندگ

                                                 
1. greenhouse gas  
2. Eco-driving 
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 ٪5اما مقدار متوسط حدود  ،هستند گریکدیاز  متفاوت اریبس جی. نتادهدیمنشان را  بر اقتصاد سوخت اقتصادي
 .است

 
 

 
 

.[7] خودروهاي خودران توسعه و استقرار در اثر سوخت ياقتصاد راتیتأث لیپتانس -2شکل  
 

 

 
 

.[7] بر اقتصاد سوخترانندگی اقتصادي  ریتأث -3شکل  

 ۱بالاسرعت .3-2

 ترعیسرو  ترراحتدهند تا تجربه مسافرت  شیممکن است سرعت را افزا خودروهاي خودران نان،یسطح اطم شیزابا اف
با توجه به همه مصرف سوخت منجر خواهد شد.  يبالا زانیم بهبالا  يهاسرعت، حالنیباامسافران فراهم شود.  يبرا

 درصد خواهد بود. 10تا  3 زانیم به خودروهاي خودران يمصرف سوخت برا شی، افزاملاحظات سرعت 

 

                                                 
1. High speed 
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 ۱کاهش جریان ترافیک .3-3

 توانیم با استفاده از خودروهاي خودراناست که  اهرمی کیتراف میزان. کاهش شوندیم کیرافعوامل مختلف سبب ت
 مصرف توانیم با استفاده از خودرو خودران که  ندو همکاران نشان داد لچوروی میزان سوخت خودروها را کاهش داد.

 د.یبهبود بخش ٪5را   سوخت

 2جلوگیري از تصادفات  .3-4

تمرکز دارند.  تصادفات ياقتصاد ری. اکثر مطالعات بر تأثابدییمکاهش  یانسان يحوادث مربوط به خطاها ،یمنیبا بهبود ا
کاهش مصرف سوخت  باعث، کیبرخورد منجر به تراکم تراف کاهش، استفانس و همکاران قاتیبا توجه به تحق

 .یابد کاهش ٪9/1تا  را بامصرف سوخت  تواندیم و با استفاده از خودروهاي خودران ، شودیم

         3حرکت در یک خط .3-5

، منجر به بهبود خودران یدر کنار رانندگ ژهیوبه ،یکینامیرودیکاهش سرعت آ لیبه دلوسایل نقلیه حرکت در یک خط 
 يمسافربر هینقل لیوسا يجابه نیسنگ هینقل لیوسا بر عمدتاًدر این قسمت ، مطالعات حالنیباا. شودیمسوخت  ياقتصاد

قرار  موردتوجه یبر مصرف سوخت خودرو مسافرت ریتأث ق،یتحق نی، در اهادادهاز  یبانیعدم پشت لی. به دلکنندیمتمرکز 
 است. یعامل مهم در یک خط حرکتاذعان کرد که  دیبا حالنیباانگرفته است. 

 4. تغییر وزن3-6

خودروهاي خودران  ی. معرفکندیمخودرو وارد  يدر انرژ ییجوصرفه يرا بر رو يادزی فشار کنندهمصرف رفتار
شکل  که در شودیم هاجنبهاز  یاما باعث رشد وزن خودرو در برخ کندیمراهم مشکل را ف نیا يبرا دیحل جد راهکی
 است. شدهخلاصهو  شدهدادهنشان  )4(

                                                 
1. Smoothing the traffic flow 
2. Crash avoidance 
3. Platooning 
4. Weight change 
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.[7] از وزن یمصرف سوخت ناش زانیدر م رییتغ -4شکل  

 موارد دیگر. 3-7

 طوربه.رگذارندیتأثدر این بخش  ۲آیرودینامیکی کششو همچنین  ۱قال دادهتموارد دیگري اعم از انرژي مصرفی براي ان
موتور احتراق  هینقل لیوسادر دو حالت سوخت  خودروهاي خودران بر میزان مصرف يرهایتأثانواع  توانیمخلاصه 

 .[7]ملاحظه کرد )5( شکلحد بالا و حد پایین خود در را در ) ٤BEV( یکیالکتر هینقل لیوساو  )۳ICEVs( یداخل

 کربن و خودروهاي خودران اشتراکی مالیات .3-8

 يهاستمیس ياجزا نیترگرانو  نیسازترمشکلاز  یکی ن،ی) با سوخت بنزICEVs( یموتور احتراق داخل هینقل لیوسا
در  يریگسوختبخش اعظم  .شودیم یستیز طیمحباعث پایداري بیشتر شرایط  هاآن نیگزیکه جا هستند يانرژ یفعل

)، ٥HEVs( يدیبریه یکیالکتر هینقل لیوسامانند  نیگزیجا يهايآورفنبه  ICEVاز  رییتغ ازمندین ونقلحمل بخش
 هايهستهسوخت  هینقل لی) و وساBEV( یکیالکتر هینقل لی)، وسا٦PHEVs( پلاگین يدیبریه یکیالکتر هینقل لیوسا

است که  شدهگرفتهبراي سنجش وسایل نقلیه خودران اشتراکی دو سناریو در نظر  ) هستند.۷HFCVs( دروژنیه
 2050تا سال  ذکرشده يهايفناوردر دو سطح بدون مالیات کربن و با مالیات کربن با توجه به  این خودروها را راتیتأث

 مشاهده کرد. توانیم) 6که شکل ( دهدیمنشان 

                                                 
1. Supporting attribute energy consumption 
2. Aerodynamic drag 
3. internal combustion engine vehicle 
4 battery electric vehicles 
5 hybrid electric vehicle 
6 plug-in hybrid electric vehicles 
7 hydrogen fuel cell vehicles 
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 رکربنب اتیمال کی ایکه آ کندیممشخص  ویرا در چهار سنار خودروهاي خودران اشتراکی يآورفن، تکامل )6(شکل 
 70خودروهاي اشتراکی قابلیت جایگزینی خودروهاي شخصی در که  کندیم حیتصر يوی. هر سنارریخ ایوجود دارد 

 جین نتای. ارادارندندارد) يریتأثسفر  يتقاضا يبر رو يگذاراشتراك یعنی( 1,0 درصد مقدار مایل سفر شده با نرخ 
 کو ی، برندیمانه خود را بالا شده سال مودهیمسافت پ ي خودران اشتراکیهاخودروکه  دهدیمرا نشان  یتوجهقابل دیتائ

 مناسب) HEV( يدیبریه یکیالکتر هینقل لیمانند وسا جایگزین  يهاسوخت يهايآورفن يمناسب برا رشیبخش پذ
 یکیالکتر هینقل لیو وسا )HEV( يدیبریه یکیالکتر هینقل لیوسا مانند جایگزین يهاسوخت يهايآورفن يبرا

)BEV( خودروهاي از ناوگان  یمیاز ن شیب 2030تا سال  خودروهاي الکتریکی و،یچهار سناردر هر  .دهندیم لیرا تشک
 .دهدیم لیرا تشک خودران اشتراکی

 

 
 

.[7] در اقتصاد سوخت راتیتأثاز  ياخلاصه -5شکل  

 

 
 

.[8] دران اشتراکی در سناریوهاي مختلفتکامل فناوري خودروهاي خو -6شکل  
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  بدون مالیات کربن و با مالیات کربن تحت يهاحالترا کربن را در  CO2 در این مطالعه نیز میزان انتشار گاز

مشاهده  توانیم )7(،شارژ شبانه خودرو،تقاضا نیمه،تقاضا دوگانه در نظر گرفته شد که در شکلنهیشارژ به يهاحالت
 کاملاً يرهایکربن به دنبال مس اتیبدون کربن و مال اتیبا مال است،یس واسطهبه وهایسنار نیا يبندگروه نیترواضح کرد.

باعث کاهش  ونقلحمل يفنّاورکاهش مصرف برق و  يهانهیهزبدون کربن،  یاتیمال يوهایدر سنار یمتفاوت است. حت
در  هاآننصف  باًیتقر 2050سالانه در سال  CO2انتشار  زانیو م شودیم 2035 سالدر  ياگلخانه يانتشار گازها زانیم

 شکاه 2021پس از سال  شدتبه ياگلخانه يکه انتشار گازها شودیمبر کربن باعث  اتیمال شیاست. افزا 2015سال 
 .[8]به صفر شود کینزد 2050 یو تا افق زمان ابدی

 
  .[8]سالانه CO2کل انتشار  -7شکل

 گیرينتیجه. 4

فسیلی با توجه به خودروهاي خودران پرداخته  يهاسوختدر کاهش مصرف  رگذاریتأثدر این مطالعه به بررسی عوامل 
مصرف سوخت را کاهش دهد اما توجه به  تواندیمکه استفاده از خودروهاي خودران  دهدیمشد .نتایج مطالعات نشان 

این خودروها  ریتأثباید افزایش یابد تا  ونقلحملدروها در سیستم این نکته مهم است که میزان مشارکت این خو
 چشمگیر باشد.

الکتریکی و همچنین هیبریدي مصرف  يهايفناوربا استفاده از  توانندیمکه خودروهاي خودران  دهدیمنتایج نشان 
در کتریکی بردارند.هیبریدي و ال يهاسوختفسیلی به  يهاسوختاز  درحرکتسوخت را کاهش دهند و گام مهمی 

 کی، حرکت در  هینقل لیوزن وسا رییتراکم،تغ ،کاهشياقتصاد یسرعت،رانندگاین مطالعه عوامل مختلفی همچون  
اما  شودیمقرار گرفت و نتایج نشان داد که اکثر عوامل باعث کاهش میزان سوخت  موردسنجش خط و تصادفات
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که باید توجه  دهدیمکه این نتیجه نشان  شودیمسوخت بیشتر  در این وسایل باعث مصرف بالاسرعتعواملی همچون 
 يهاسوختفسیلی به سمت  يهاسوختدر مورد سرعت مجاز و همچنین حرکت از سمت  يگذاراستیسبیشتري به 

 هیبریدي و الکتریکی شود.
رار گرفت. این ق موردتوجهاشتراکی شدن خودروهاي خودران در کاهش مصرف سوخت  ریتأثهمچنین در این مطالعه 

که  دهدیمدر دو حالت بدون وضع مالیات بر کربن و همچنین با وضع مالیات کربن صورت گرفت که نتایج نشان  ریتأث
سوختی جدید جایگزین خوبی براي خودروهاي قدیمی و حتی  يهايفناوربا توجه به  توانندیمخودروهاي خودران 

 .شوندیمدر  مسافت طی شده توسط خودروهاي شخصی اعث کاهش خودروهاي خودران شخصی شوند به دلیل اینکه ب
که  دهدیماست.نتایج نشان  قرارگرفتهخودران اشتراکی نیز موردبررسی  يخودترها يرگذاریتأثدر این مطالعات میزان 

گرچه با  ابدییمحتی بدون وضع مالیات بر کربن با استفاده از خودروهاي خودران اشتراکی میزان انتشار کربن کاهش 
 يگذاراستیس. در این مقاله مطالعات مربوط به رسدیممیزان انتشار کربن به صفر  باًیتقر 2050وضع مالیات در سال 

 قرار گیرد. مورداستفادهتحقیقات آینده  عنوانبه تواندیمقیمت در نظر گرفته نشده است که 
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