
1دانش شهر

 CNG بررسي كاهش آلودگي هواي شهر تهران با جايگزيني سوخت
دربخشي از ناوگان حمل و نقل شهري 

محمدرضا فرزاد بهتاش- زهرا ناصرزاده – محمدتقی آقابابایی
ویراستار: دکتر حمید ده نبی

گرافیک و صفحه آرایی: آتلیه روابط عمومی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

نشاني: تهران، انتهاي خیابان پاسداران، ضلع جنوب غربي پارک نیاوران، شماره 810
http://rpc.tehran.ir-22289383 :تلفن: 22823434-22291356 دورنگار

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
دانش شهر: شماره 9 – فروردین ماه 1389



   

فهرست

چکیده.............................................................................................................................................3
مقدمه...............................................................................................................................................4
آلودگی هوای شهر تهران.................................................................................................................5
اثرات آلودگی هوا بر سالمتی..........................................................................................................7
انواع سوخت هاي جایگزین در بخش حمل و نقل.........................................................................9
تاریخچه استفاده از CNG در جهان................................................................................................17
18........................................................CNG) بهداشتي، ایمني و زیست محیطي( HSE مزایاي

مقایسه آلودگي هاي ناشي از اتوبوس هاي CNG سوز و گازوئیلي برحسب آخرین تکنولوژي ساخت 
خودروهاي CNG سوز................................................................................................................................20
تحقیقات انجام  شده بر روي موتورOM355 گازسوز در شرکت واحد اتوبوسراني تهران....................21

اکسیدهاي نیتروژن و روشهاي کاهش آن....................................................................................................22
دالیل انتخاب سوخت CNG به  عنوان جایگزین بنزین در کشور............................................................24
دالیل مخالفان با طرح جایگزیني سوخت CNG در کشور........................................................................24
25................................................CNG  روش کار محاسبه کاهش االیندگي هوا با جایگزیني سوخت
بحث و نتیجه گیري........................................................................................................................31
منابع و مآخذ.................................................................................................................................34



3دانش شهر

 

 CNG بررسي كاهش آلودگي هواي شهر تهران با جايگزيني سوخت
دربخشي از ناوگان حمل و نقل شهري

محمدرضا فرزاد بهتاش- زهرا ناصرزاده – محمدتقی آقابابایی

چکيده
بخش حمل و نقل سریع ترین رشد را در تقاضاي انرژي داشته و این امر چه از نظر اقتصادي و 
چه به لحاظ آلودگي هوا مشکالت زیادي را براي کشورهاي صنعتي و کشورهاي در حال توسعه 
باید صرف ایجاد زیرساخت هاي  ایجاد کرده است. همه ساله بخش عظیمي از بودجه کشور که 
صنعتي و اقتصادي کشور شود، صرف تأمین هزینه هاي واردات بنزین و پرداخت یارانه هاي مربوط 
به آن مي شود. این امر در حالي است که مزایاي HSE 1)بهداشتي، ایمني، زیست محیطي(، اقتصادي 
و فنيCNG، اهمیت جایگزیني سوخت CNG را به  جاي بنزین و گازوئیل روشن مي سازد به طوري 
که در حال حاضر بیش از 43کشور جهان در این مورد اقداماتي را انجام داده اند و روند استفاده از 
CNG در کشورهاي جهان در حال گسترش مي باشد. در این نوشته با توجه به میزان مصرف سوخت 

CNG، بنزین و گازوئیل، میزان انتشار آالینده هاي ناشي از مصرف این سه نوع سوخت با استفاده 

با جایگزیني  میزان کاهش آالینده ها  تهران محاسبه شده است. سپس  انتشار2، در شهر  از ضرایب 
سوخت CNG در اتومبیل هاي پیکان که بخش عظیمي از ناوگان حمل و نقل عمومي و خصوصي 
شهر تهران را تشکیل مي  دهد، به  عنوان نمونه موردي بررسي شده و همچنین میزان کاهش انتشار 
گاز GHGs 3 و نیز میزان صرفه جویي حاصل از کاهش هزینه هاي منتج از  انتشار آالینده ها محاسبه 

گردیده است.
1- Health,Safety,Environment
2- Emisssion coefficient
3- Green house gases
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 مقدمه
با توجه به تولیدات و پیش فروش  خودروها به  صورت گسترده در ایران در چند سال اخیر، 
روند مصرف بنزین در کشور حالت صعودي با شیب تند به  خود گرفته و پیش بیني مي شود تعداد 
خودروهاي کشور به حدود 23میلیون دستگاه در سال 1403 برسد. رشد بي رویه مصرف بنزین در 
سال  هاي اخیر و عدم توانایي پاالیشگاه  هاي کشور در تأمین این نیاز موجب شده تا همه ساله 
هزینه زیادي براي واردات بنزین به کشور صرف شود. در صورتي که روند رشد مصرف به صورت 
فعلي ادامه یابد، با توجه به چشم انداز 1403 معاونت برنامه ریزي وزارت نفت، مصرف بنزین در 
کشور تا این سال به بیش از 217میلیون لیتر در روز خواهد رسید. با توجه به تولید داخلي بنزین 
در پاالیشگاه هاي کشور، بخش عمده اي از این نیاز از خارج از کشور تأمین شده و تأمین آن فشار 
زیادي بر منابع ارزي کشور وارد ساخته است. در شکل )1( پیش بیني مصرف بنزین تا سال 1403 

در کشور نشان داده شده است ]1[ . 

شکل 1: پیش بیني مصرف بنزین طي سال هاي 1403-1384 ]1[

متأسفانه وابستگي بسیار زیاد قیمت اکثر کاالها به صنعت حمل و نقل و وابستگي این صنعت به 
قیمت سوخت بنزین و گازوئیل، مسئولین را وادار به ادامه پرداخت وسیع یارانه نموده تا از اثرات منفي 

اعمال قیمت واقعي بنزین بر روي قیمت سایر کاالها جلوگیري نماید.
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گاز طبیعي به صورت گاز و یا مایعات گازي از چاه هاي گاز استخراج مي شود. گاز طبیعي به  طور 
عمده از متان تشکیل شده )بیش از 92درصد( و مابقي آن اتان، پروپان، بوتان و پنتان است. متان بي رنگ 
و بي بو است. دماي احتراق گاز طبیعي 649 درجه سانتي-گراد است که به میزان 315درجه سانتي  گراد 

باالتر از دماي اشتعال بنزین مي باشد.
ایران با داشتن بیش از 26/74 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعي رتبه دوم جهان را در این بخش 
در اختیار دارد. شکل )2( جایگاه ایران در میان کشورهاي داراي ذخایر گاز طبیعي در جهان را نشان 
مي دهد. همان  طورکه مشاهده مي شود ایران بیش از 15درصد کل ذخایر گاز طبیعي جهان را در اختیار 

دارد ]6[.
 

شکل 2: درصد ذخائر اثبات شده گاز طبیعي کشورهاي مختلف )2005( ]2[

آلودگي هواي شهر تهران
شهر تهران در عرض جغرافیایي 35 درجه و 31 دقیقة شمالي و در طول جغرافیایي 51 درجه و 19 دقیقة 
شرقي واقع شده است. این کالن  شهر در مساحتي بالغ بر 2000 کیلومتر مربع گسترده شده  است و در روز 
جمعیتي بالغ بر 10 میلیون نفر را دربر دارد که در شب این مقدار، اندکي کاهش مي یابد. تهران از جهت شمال 

و شرق با کوه هاي مرتفعي محدود شده است. توپوگرافي تهران در شکل)3 (نشان داده شده است.  
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 شکل)3(: توپوگرافي شهر تهران

فناوري و  پیشرفت  کنوني است.  از معضالت جهان  آلودگي زیست محیطي کالن  شهرها یکي 
استفاده روز افزان انسان از منابع طبیعي این مشکل را دوچندان کرده  است. رشد بي رویة جمعیت در 
تهران و به  تبع آن افزایش تعداد خودروها و توسعة اقتصادي همراه با توسعة صنایع در اطراف شهر، 

این شهر را با نابهنجاري هاي زیست محیطي روبرو ساخته است.
 

شکل4: مقایسة تعداد خودروها در شهر تهران و کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها
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از شکل )4( بر مي آید که نسبت خودروهاي موجود در تهران در مقایسه با کشورهاي پیشرفته در حد 
پایین اما نسبت به ایران درسطح باالیی قرار دارد، بنابراین مشکل اصلي شهر تهران فقط تعداد خودروها 
نمي باشد بلکه مشکل اصلي، سطح پایین استاندارد خودروها و همچنین ظرفیت پایین امکانات شهري براي 

پذیرش خودروهاي بیشتر مي باشد. 
به طور خالصه مي توان دالیل عمدة آلودگي شهر تهران را به صورت زیر بیان نمود:

• شرایط اقلیمي و جغرافیایي شهر که شمال و شرق آن را کوه فرا گرفته  است )شکل 3( و همچنین 
وزش باد آرام در اکثر مواقع سال و بارش کم برف و باران در طول سال

• کمبود سیستم حمل و نقل عمومي
• تکنولوژي منسوخ خودروهاي حمل و نقل و عمر باالي سیستم ناوگان حمل ونقل شهري

• قیمت پایین بنزین یارانه اي
• کیفیت پایین سوخت ها )سوخت هاي دیزل با محتویات گوگرد باال(

• استفادة بیش از حد عموم از خودروهاي شخصي و ایجاد ترافیک سنگین به علت عدم رعایت قوانین 
ترافیک و بسته شدن راه ها و بزرگراه ها

• کمبود طرح هاي شهري کارا
• مشکالت اقتصادي و مسائل اجتماعي از قبیل مهاجرت مردم به پایتخت و عدم آگاهي عموم از مسائل 

زیست محیطي
با توجه به توپوگرافي شهر تهران و جهت وزش باد کاماًل واضح است که امکان تخلیة آلودگي شهر 
تهران به خصوص در روزهایي که سرعت باد کم مي باشد و هوا ساکن است، به صورت طبیعي بسیار دشوار 

مي باشد.

اثرات آلودگي هوا بر سالمتي 
آثار بسیار زیان آور آالینده ها برسالمت انسان، دلیل اصلي تالش هاي گستردة دهه هاي اخیر براي کاهش 
و کنترل آلودگي  هوا مي باشد. افزایش آالینده ها موجب باال رفتن تعداد مبتالیان به بیماري هاي  قلبي و 
تنفسي و مرگ و میرهاي ناشي از آن شده است. در اینجا به طور مختصر، آالینده هاي خطرناک براي سالمتي 
انسان و اثرات سوء آنها بررسي مي شوند.در میان مواد خطرناک که آالینده خوانده مي شوند، سازمان 
بهداشت جهاني شش آالینده را به عنوان آالینده هاي اصلي مشخص نموده  است. این شش آالینده شامل: 
دي اکسید نیتروژن )NO2(، دي اکسید گوگرد )SO2(، مونواکسید کربن )CO(، سرب )Pb(، ازن )O3( و 
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 )CO2( ذرات آالینده هستند که براي سالمتي انسان بسیار مضر تشخیص داده شده اند. دي اکسید کربن
به عنوان شاخص میزان گازهاي گلخانه اي وهم چنین ترکیبات آلي فّرار نیز باید به این شش آالینده اضافه 
شود. این شش آالینده ،  از منابع مختلف ایجاد شده و اثرات آنها بر سالمتي انسان ها نیز متفاوت  است. 
سه گروه از انسان ها بیش از بقیه در معرض خطر آالینده ها قرار دارند: کودکان که سیستم هاي تنفسي و 
گردش خون آنان هنوز در مرحله رشد بوده و بشدت آسیب پذیر هستند، سالمندان و نیز کساني که سابقه 
بیماري هاي قلبي یا تنفسي مثل آسم دارند. در جدول )1( اثرات هر یک از این آالینده ها بر سالمتي انسان 

و آن  دسته از انسان ها که بیشتر در معرض خطرات آن قرار دارند، آمده است.
جدول 1: اثرات انواع آالینده ها بر سالمتي
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انواع سوخت هاي جايگزين در بخش حمل و نقل
استفاده گسترده از سوخت هاي فسیلي در 150 سال اخیر سبب شرایط غیر بهداشتي هواي شهري، 
اخیر  از دالیل جنگ ها شده است. یک مطالعه  اقتصادي، عدم آسایش سیاسي و بسیاري  وابستگي 
اروپایي ها آشکار مي سازد که میزان مرگ و میر بر اثر آلودگي ناشي از خودروها، بیشتر از مرگ و میر 
ناشي از تصادفات مي باشد و هم چنین یک مطالعه سوئدي ها نشان مي دهد که آلودگي هوا مي تواند 
خطر ابتال به سرطان را 40 الي70 درصد حتي اگر سطح آالینده هاي هوا هرگز از محدوده هاي استاندارد 
فزوني نیابد، افزایش دهد )1999c ,Altmann(. مشاهدات جوي اخیر نیز افزایش چشمگیري را در 
غلظت  هاي دي  اکسیدکربن و سایر گازهاي گلخانه اي، همراه با احتمال عواقب تهدید کننده اي بر 
آب و هواي جهان، نشان مي دهد. لذا به همراه گرایش به سمت هواي پاکیزه و وابستگي کمتر به منابع 
نفتي خارجي، عالقه به مصرف سوخت هاي جایگزین در صنعت حمل و نقل در سال هاي اخیر رو 
به افزایش بوده است. طبق قانون سیاست انرژي آمریکا این سوخت ها شامل متانول، اتانول مصنوعي، 
الکل  هاي دیگر با مخلوط هایي شامل 85 درصد حجمي یا بیشتر از متانول، اتانول مصنوعي و الکل هاي 
دیگر با بنزین یا سوخت هاي دیگر مي باشند. هم چنین گاز طبیعي فشرده  CNG 4، گاز طبیعي مایع  
LNG 5، هیدروژن، سوخت هاي مایع تولید شده از زغال سنگ، الکل ها و یا سوخت هاي تولید شده از 

مواد بیولوژیکي و برق تولیدي از انرژي خورشیدي و اصوالً هر نوع سوختي که منشأ غیرنفتي داشته 
و یا داراي محتواي انرژي ذاتي و مفید براي حفظ محیط زیست باشد در رده سوخت هاي جایگزین 
قرار مي گیرد. بر این اساس وسایل نقلیه با سوخت هاي جایگزین، خودروهایي هستند که یا از ابتدا 
شامل  یا  و  مي شوند  ساخته  جایگزین  از سوخت هاي  استفاده  کارخانجات خودروسازي جهت  در 
خودروهایي مي باشندکه بنزین  سوز و یا گازوئیل  سوز بوده و بعداً تبدیل به خودروهایي خواهند شد 
 4 - Compressed Natural Gas
 5 - Liquified Natural Gas
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که مي توانند از سوخت هاي جایگزین استفاده نمایند.برخی از سوخت هاي جایگزین متداول به شرح 
ذیل می باشند : 

1-1- جريان الکتريسيته
استفاده از جریان الکتریسیته در جنبه  هاي مختلف زندگي صنعتي سال ها است که فکر دانشمندان را 
به خود مشغول ساخته است به طوري که این نیروي عظیم در صنایع و کارخانجات به راحتي جایگزین 
نیروي زغال  سنگ، نفت و گاز گردیده است. این امر از یک طرف باعث کاهش سوخت هاي فسیلي 
و از طرف دیگر باعث کاهش آلودگي هواي شهرها شده است. از این رو استفاده از نیروي برق به 
جاي بنزین و گازوئیل در خودروها نیز یکي از راه  هاي منطقي جهت کاهش آلودگي هواي شهرها 
و هم چنین صرفه جویي در سوخت هاي فسیلي مي باشد. این امر در بسیاري از کشورها مانند کشور 
ژاپن به خوبي پذیرفته شده است و ترن هاي برقي در نقل و انتقال افراد مهمترین نقش را در شهرها 

ایفا مي کنند. 
محدودیت اصلي اتومبیل هاي الکتریکي، مشکالت و هزینه باالي باتري هاي ذخیره است. آلودگي 

و سروصداي بسیار کم و جابجایي آسان از مزایاي خودروهاي برقي مي باشد.

1-2- سوخت هيدروژني
هیدروژن یک سوخت جایگزین نوید دهنده مي باشد زیرا مي تواند کاماًل پاک مصرف گردد و 
مي تواند به سادگي از منابع انرژي تجدیدپذیر تولید شده و در نتیجه تولید خالص گازهاي گلخانه اي 
را حذف نماید مطالعات جدید نشان داده است که هزینه هاي تولید سوخت هیدروژن قابل توجیه 
مي باشند. هم چنین نسبت انرژي شیمیایي به وزن هیدروژن از هر سوخت هیدروکربني دیگري بیشتر 
است و به دلیل اینکه سبک ترین ماده موجود مي باشد، براي ذخیره سازي در مخازن کوچک مشکل 
ندارد. اما براي اینکه مصرف سوخت هیدروژن مقرون به صرفه باشد سیستم هاي اولیه توزیع سوخت 
باید هیدروژن را به صورت تحت فشار و همچنین به صورت مایع انجمادي براي مسافت هاي طوالني 
و همین طور به صورت متانول براي خودروهاي مجهز به مبدل ارائه نمایند. بنابراین نحوه ذخیره سازي 
هیدروژن براي سال هاي متمادي موضوع تحقیقات گسترده اي بوده است. پیشرفت هاي اخیر نیز در 
تولید هیدروژن در خودروها با استفاده از سوخت هاي هیدروکربن مایع و جذب در جامدهاي مختلف 
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شامل کربن، توجه صنایع خودروسازي را به میزان زیادي به خود جلب نموده است.
به  طور کلي مي توان گفت که در حال حاضر فقدان یک سیستم ذخیره  سازي مرسوم و مقرون 
به  صرفه، عرضه هیدروژن در مقیاس وسیع را با مشکل مواجه ساخته است. عالوه بر اینها براي هر 
نوع ذخیره سازي انرژي در خودرو باید مسائل ایمني درنظر گرفته شود و خطرهاي مرتبط با آن به 
سطحي کاهش یابد که از خطرات مربوط به خودروهاي بنزیني فزوني نیابد. هیدروژن فشرده مایع و 

سوخت هاي هیدروکربني مایع از منابع تامین سوخت هیدروژني هستند.

1-3- بيوديزل
با زنجیر طویل که از منابع طبیعي  بیودیزل عبارت است از استرهاي منوالکیل اسیدهاي چرب 

تجدیدپذیر مانند روغن هاي گیاهي یا چربي هاي حیواني تهیه مي شود.
مخلوط هایي تا 20درصد بیودیزل و مابقي گازوئیل )دیزل( مي توانند در کلیه تجهیزات مربوط به 
سوخت دیزل مورد استفاده قرار بگیرند. مخلوط هایي با نسبت  هاي باالتر بیودیزل تا صددرصد بیودیزل 
خالص در موتورهاي ساخته شده از سال 1994 به  بعد، با اندک تغییرات و یا حتي بدون نیاز به آنها، 
مي توانند مورد استفاده قرار بگیرند. گرچه حمل و نقل و ذخیره  سازي آنها نیازمند تمهیدات خاصي 
مي باشد. مهمترین تفاوت اساسي در ترکیبات بیودیزل و دیزل، محتواي اکسیژن مي باشد. میزان اکسیژن 
موجود در دیزل صفر است در حالي که بیودیزل حاوي 12-10 درصد وزني اکسیژن مي باشد به عالوه 
بیودیزل عاري از گوگرد مي باشد. در حالي که در سوخت دیزل گوگرد وجود دارد که در سیستم اگزوز 
موتور به اکسیدهاي گوگرد و سپس بخشي از آن به اسید سولفوریک تبدیل مي گردد که باعث افزایش 

انتشار آالینده هایي نظیر NOX و ذرات معلق مي گردد. بیودیزل اساساً عاري از آروماتیک ها مي باشد.
تجزیه پذیري بیشتر، کاهش انتشار آالینده هاي اکسید گوگرد و منواکسیدکربن و ذرات معلق، کاهش دوده 

و ایمني بیشتر به هنگام استفاده و افزایش روانکاري موتور از مزایاي بیودیزل نسبت به دیزل مي باشد.
مشکالت استفاده از این سوخت عبارتند از:
- میزان انتشار NOX غالباً افزایش مي  یابد.

- بیودیزل )به خصوص در مورد خوراک هاي بسیار اشباع( در هواي سرد ممکن است منجر به 
تولید مشکالتي در موتور گردد.

- پایداري در مقابل اکسیداسیون کم مي باشد.
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نتیجه اینکه تحقیق بیشتري در خصوص بسط مواد افزودني و بهبود تأثیر بیودیزل بر روي انتشار 
NOX، ویسکوزیته و ناپایداري در مقابل اکسیداسیون جهت تبدیل بیودیزل به یک سوخت قابل قبول 

از لحاظ تجاري باید انجام پذیرد.
گرچه استفاده از بیودیزل بازار جدیدي براي کشاورزان ایجاد نموده و باعث کاهش انتشار آالینده هاي 
حاصل از موتور دیزلي میگردد، ولي هزینه هاي تولید باال و همچنین وجود سایر بازارهاي مصرف براي 

منابع مورد استفاده، مانع از تولید آن در مقیاس انبوه مي گردد.

1-4- بيوگاز
بیوگاز در واقع استفاده از انرژي حاصل از منابع زیست توده مي باشد. در حال حاضر بیوگاز به 
عنوان یکي از منابع عمده تأمین انرژي در دنیا مطرح است و این گاز را هم به  طور مستقیم در تأمین 
انرژي حرارتي و روشنایي و هم به عنوان یک گزینه مناسب براي استفاده در مولدهاي احتراق داخلي، 
میکروتوربین ها، پیل هاي سوختي و ... جهت تولید برق مورد استفاده قرار مي دهند. لذا استفاده از بیوگاز 

چشم انداز بسیار روشني را در آینده براي بخش انرژي ترسیم مي نماید.
در برخي مناطق صعب  العبور که امکان استفاده و دسترسي به سایر منابع انرژي وجود ندارد با 
ایجاد دستگاه هاي بیوگاز مي توان جوابگوي بسیاي از معضالت انرژي مورد نیاز منطقه بود، در ضمن 
آنچه که انرژي بیوگاز را نسبت به سایر انرژي هاي تجدیدپذیر متمایز مي کند جمع آوري و کنترل مواد 
آلي زاید شهرها و صنایع مي  باشد که تأثیر به  سزایي در حفاظت محیط زیست داشته و از ورود 
گازهاي گلخانه اي زیاد به اتمسفر زمین جلوگیري مي نماید. این انرژي  ها، از تجزیه و تخمیر زباله ها 
و سایر باقیمانده هاي کشاورزي، فضوالت انساني و حیواني و فاضالب هاي صنعتي با تولید گاز متان 
به دست مي آید. بیوگاز به عنوان یک حامل انرژي مي تواند جایگزین بسیار مناسبي براي سوخت هاي 

فسیلي باشد.

P 1-5- سوخت هاي سري
سوخت هاي سري P مخلوطي از ترکیبات سنگین گاز طبیعي، شامل پنتان 6و ترکیبات سنگین تر از 
آن، اتانول و حالل هاي تولید شده از بیوماس7 مانند متیل تتراهیدروفوران )MTHF( مي باشند. از بوتان 

نیز جهت برطرف کردن اشکال دیگر روشن شدن خودرو در هواي سرد استفاده مي شود.
6- PENTANE
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سوخت هاي سري P، مایعاتي شفاف، بیرنگ با اکتان 93-89 بوده و در خودروهاي انعطاف پذیر در 
مقابل سوخت، قابل استفاده اند. این سوخت ها را مي توان به صورت خالص و یا مخلوط با بنزین در هر 

نسبت دلخواهي مورد استفاده قرار داد.
میزان آالیندگي ناشي از سوخت هاي سري P در مقایسه با بنزین اصالح ساختار یافته، به شرح ذیل است : 

CO2 50 درصد کاهش میزان -
- 35 درصد کاهش مقدار هیدروکربورها 

- 15 درصد کاهش منواکسیدکربن 
- بیش از 40 درصد کاهش در پتانسیل تشکیل ازن 

مالحظه مي گردد که سوخت هاي سري P علي رغم کاهش انتشار آالینده ها و کاهش وابستگي به 
منابع انرژي فسیلي )براساس برآوردهاي به عمل آمده توسط Argonne National Laboratory قادر به 
کاهش انرژي فسیلي به میزان 49 تا 57 درصد مي باشند(، هزینه هاي تولید این سوخت ها بایستي کاهش 

یافته تا از لحاظ اقتصادي قابل رقابت با بنزین نسبتاً ارزان باشند.
 ]1383 ,IFCO[ 

1-6- سوخت هاي هيدروكربني
 گاز طبیعي مایع )LNG( ،از سوخت هاي هیدروکربني مطرح در امر جایگزیني سوخت به شرح 

ذیل مي باشد: 
 

 )LNG( 1-6-1- گاز طبيعي مايع
گاز طبیعي عمدتاً از متان تشکیل شده است و چنانچه تا 161- درجه سانتیگراد و در فشار اتمسفر 
سرد شود، تبدیل به مایع مي گردد که موسوم به گاز طبیعي مایع )LNG( مي باشد، حجم آن نیز به 
یک ششصدم حجم گاز اولیه کاهش مي یابد در نتیجه حمل آن در کشتي هاي ویژه به مراکز مصرف 
امکان پذیر مي شود. براي مایع کردن گاز متان مي توان آن را تا 5/2 درجه سانتیگراد زیر صفر خنک نمود 
و تحت فشار 145 اتمسفر به مایع تبدیل کرد. این روش از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است ولي از 
طرف دیگر حمل آن تحت فشار زیاد احتیاج به مخازن بسیار سنگین با جدار ضخیم دارد که امکان پذیر 
نیست و از نظر ایمني توصیه نمي شود، در نتیجه در فرآیند تولید گاز طبیعي مایع، فشار آن را به اندکي 
7- Biomass
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بیش از یک اتمسفر کاهش مي دهند تا حمل آن آسان باشد. 
در تولید گاز مایع چهار مرحله وجود دارد:

1- جداسازي ناخالصي ها که عمدتاً از کربن دي اکسید و در برخي از موارد ترکیبات گوگردي 
تشکیل شده است. 

2- جداسازي آب که اگر در سیستم وجود داشته باشد به کریستال هاي یخ تبدیل شده و موجب 
انسداد لوله ها مي گردد. 

3- تمام هیدروکربورهاي سنگین جدا شده و تنها متان و اتان باقي مي ماند. 
4- گاز باقي مانده تا 160 درجه سانتیگراد سرد شده و به حالت مایع در فشار اتمسفر تبدیل مي شود. 
گاز طبیعي مایع در مخازن ویژه عایق کاري شده نگهداري و سپس براي حمل به کشور مقصد تحویل 
کشتي هاي ویژه حاوي مخازن سرمازا مي گردد. در حین حمل معموالً بخشي از گاز تبخیر شده به 
مصرف سوخت موتورکشتي مي رسد. در بندر مقصد ،گاز طبیعي مایع تخلیه مي گردد تا هنگام نیاز به 

مصرف برسد قبل از مصرف گاز طبیعي مایع مجدداً به گاز تبدیل مي شود.

1-7- سوخت هاي الکلي
از  دیگرسوخت هاي مطرح در امر جایگزیني سوختهاي الکلي هستند. سوختهاي الکلي رایج به 

شرح ذیل می باشند :

1-7-1- اتانول
اتانول، الکلي است که از اتان و یا بیومس )ذرت، نیشکر، علف ها، درختان و ضایعات کشاورزي( 
تولید مي شود. بنابراین منابع بالقوه اتانول مي تواند بسیار وسیع باشد. میزان آالیندگي ناشي از احتراق 
اتانول مشابه متانول است و مانند آن مي تواند براي تولید اتر اکسیژن دار با اکتان باال مورد استفاده قرار 
گیرد. هنگام استفاده از این سوخت در خودروها معموالً 15 درصد بنزین به آن افزوده مي شود که 
)E-85( نامیده مي شود. در سال 1973 در برزیل، پروژه استفاده از اتانول در یک خودرو شروع شد و 
موفقیتهاي فني نیز به دست آمد ودر اواخر سال 1980 تقریباً 80 درصد از تولید جدید خودروي سبک 
برزیل براساس استفاده صددرصد از اتانول بوده است. مزایاي استفاده از اتانول به عنوان سوخت به 

شرح زیر است:
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1- اتانول در محیط زیست به سرعت به موارد بي ضرري چون آب و گاز کربنیک تجزیه مي شود. 
2- اتانول ماده اکسیژن زا است و معادل 35 درصد وزن خود، اکسیژن دارد. 

3- اتانول عدد اکتان بنزین مصرفي را باال برده و به احتراق بهتر بنزین در موتور کمک مي کند. 
4- ورود اتانول به جو )در نتیجه احتراق ناقص یا تبخیر( هیچگونه آلودگي و عارضه زیست میحطي 

ایجاد نمي کند. 
5- اتانول به خودي خود یک سوخت کاماًل تمیز محسوب مي شود، در نتیجه کلیه آالیندگي هاي 

بنزین را نیز به نسبت درصدي که با آن مخلوط شده است کاهش مي دهد. 
6- افزایش مصرف اتانول در بنزین مصرفي کشورهاي صنعتي به عنوان یکي از روش هاي انجام 
تعهدات این کشورها به معاهده کیوتو در مورد کاهش گازهاي تأثیرگذار بر الیه ازن و جو کره زمین 

مطرح است. 

1-7-2- متانول
متانول، الکلي است که از گاز طبیعي به دست مي آید اما مي توان آن را از زغال سنگ و زیست توده 
نیز استخراج نمود. در کل به سوخت هاي الکلي متانول و اتانول، عنوان هیدروکربن هاي عاري از متان 
اطالق مي شود. بنابراین متانول و اتانول در مقایسه با بنزین، منواکسید کربن و هیدروکربن هاي بدون 
متان کمتري منتشر مي کند و در مقایسه با بنزین نیز ذرات آالینده کمتري تولید مي نمایند. بزرگترین 
مزیت متانول، حمل و نقل آن به صورت مایع است. گرچه تقریباً به دو برابر حجم ذخیره بنزین نیاز دارد 
اما درجه اکتان باالیي دارد و مزایایي هم در انتشار کمتر آلودگي ها نسبت به بنزین دارد. متانول در هر دو 
حالت بخار و مایع، سمي مي باشد. هم چنین قابل رقیق شدن در آب است و استفاده آن، منجر به زنگ 
زدگي سیستم سوخت مي شود. مقداري فرمالدئید در خروجي اگزوز وجود دارد. براي بهبود استارت در 
هواي سرد، معموالً با 15درصد بنزین مخلوط مي شود که به آن)M-85( مي گویند. سوخت هاي الکلي 
مشکالتي در شرایط آب و هوایي سرد دارند. همانطور که گفته شد متانول را مي توان از گاز طبیعي 
تولید کرد، اما در روند تولید آن تقریباً 40 درصد از انرژي از دست مي رود. با اطمینان مي توان گفت که 
تأمین متانول با مشکل مواجه نخواهد شد. چرا که منابع تولید آن فراوان، متنوع، ماندگار و تجدیدپذیر 
است. از منابع تولید متانول مي توان گاز طبیعي، متان بسترهاي زغال سنگ، هیدرات متان و هیدروژن 

حاصل از آب را نام برد.
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1-7-3- پيل سوختي متانولي
داشته اند.  شگفت آوري  و  سریع  پیشرفت هاي  و  توسعه  سوختي  پیل هاي  اخیر،  سال هاي  طي 
تلفن هاي همراه  مانند  الکترونیکي  باتري در وسایل  به صورت  پیل هاي سوختي  از  نوع کوچکتري 
و کامپیوترهاي قابل حمل جایگزین شده و به بازارهاي جهاني راه یافته اند. موقعیت تجاري دیگري 
در استفاده از پیل هاي سوختي به عنوان جانشین موتورهاي دو زمانه کوچک که بسیار کم آالینده 
هستند، مي باشند که ساالنه حدود 8 میلیون از این موتورها به صورت مولد نیرو در اره هاي برقي، 
برگ جمع کن ها و ماشین هاي چمن زني به فروش مي رسد. در حالي که بازارهاي متنوعي براي پیل هاي 
سوختي وجود دارد هنوز هم تجارت خودرو محکم ترین و مهم ترین بازار آنها است و این بازار است 
پیل هاي سوختي هستند.  توسعه  و  بهبود  که دست اندرکار  است  کساني  از  بسیاري  توجه  مرکز  که 
زماني  فاصلة  با مشکل  برقي  نوع خودروهاي  بهترین  دارند. حتي  فراواني  مزایاي  پیل هاي سوختي 
بسیار کم بین شارژ  کردن هاي باتري مواجه اند. خودروهاي پیل سوختي متانولي عالوه بر ایفاي نقش 
موتورهاي درون سوز امروزي تمام مزایاي بالقوه زیست محیطي خودروهاي برقي، همچنین سهولت 
پرشدن با سوخت مایع بدون مشکالت و مخاطرات ناشي از مسائل امنیتي انرژي را دارا مي باشند، 
چون وابستگي چنداني به نفت خام ندارند. استفاده از سوخت متانول در اتوبوس ها باعث مي شود که 
بردشان قابل مقایسه با اتوبوس هاي گازوئیلي )دیزل( گردد. عالوه بر اینکه مي توانند به سرعت و به 
راحتي سوختگیري نمایند. این اتوبوس ها هیچ آالیندگي اکسید نیتروژني و ذرات بسیار ریز دوده را 
نداشته و آالینده هاي هیدروکربني آنها نیز کمتر از یک دهم مي باشد. یک پیل سوختي دو الکترود دارد 
) آند و کاتد ( که در دو طرف مقابل یکدیگر و داخل الکترولیتي که هادي جریان الکتریسیته است قرار 
گرفته اند. اتم  هاي هیدروژن وارد آند شده، الکترون هاي خود را روي الکترود به جا گاشته و خود 
به صورت یون هیدروژن )یا پروتون( درآمده و از داخل الکترولیت به سمت کاتد حرکت مي کنند. 
الکترون هایي که از بیرون الکترولیت حرکت مي کنند به طرف کاتد رفته و جریان الکتریکي خارجي را 
که مورد نظر ماست تولید مي کنند. الکترون ها در کاتد به یون هاي هیدروژن پیوسته و هیدروژن حاصل 
با اکسیژن ترکیب شده و آب را تشکیل مي دهد. یک پیل سوختي تنها کسري از یک اینچ ضخامت 
داشته و مي توان تعدادي از آنها را به صورت سري درآورد تا به هر میزان ولتاژ که مورد تقاضاي کاربري 

ویژه اي است، دست یافت. 
متانول خالص دیرتر از بنزین آتش مي گیرد و با شدت کمتري مي سوزد. متانول در دماي پایین تري 

نیز مي سوزد و با یک پنجم سرعت بنزین مشتعل، انرژي خود را آزاد مي سازد. 
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متانول نسبت به بنزین خطرات زیست محیطي کمتري دارد. متانول به سرعت ته نشین شده و به 
غلظت هاي کم مي رسد و به وسیله باکتري هاي موجود در طبیعت سریع تر از بنزین تجزیه مي شود

تاريخچه استفاده از  CNG در جهان
در دهه هاي اخیر که موضوع تأمین انرژي و مسائل زیست محیطي در اولویت قرار گرفته، 

استفاده از گاز طبیعي نیز بیش از پیش مورد توجه کشورهاي جهان واقع شده است. 
سابقه استفاده از گاز طبیعي به عنوان سوخت خودرو به سال 1920 برمي گردد. دو شوک نفتي 
سال هاي 1974 و 1979 و امکان وقوع چنین محدودیت هایي براي سوخت هاي متکي به نفت، 
از زمان، وقتي مشکل جدي  مقطعي  آورد. در  به وجود  به خودروهاي گازسوز  عالقة شدیدي 
با کاهش  امري که  آلودگي شهري در جهان مطرح شد، گاز طبیعي هوا را تمیز و شفاف کرد. 

سوخت هاي نفتي به دست نیامده بود.
برنامة خودروي گازسوز، در سال 1930 در فرانسه شکوفا شده بود. در سال 1960 به علت وفور 
سوخت هاي مایع نفتي باعث کاهش توجه و گسترش خودروهاي گازسوز گردید. خودروهاي 
گازسوز و صنعت خودروهاي با سوخت گاز طبیعي، به صورت پیوسته پس از سال 1930 در ایتالیا 

توسعه یافت.
کشور کانادا در سال 1982 برنامه گازسوز کردن خودروها را آغاز کرد و در سال 1986 نخستین 

انجمن بین المللي خودروهاي گاز طبیعي را در این کشور تشکیل شد.
این صنعت در کمتر از هشت سال در نیوزیلند رشد کرد که در سال 1987 در یک مرحلة 
یا  دولت  رویة  در  تغییرات  شدند.  سوز   CNG به  تبدیل  مسافرکش  خودروهاي  از  درصد   11
قیمت سوخت هاي نفتي، مانع پیشرفت این صنعت مي شود و تعداد جایگاه هاي سوخت گیري و 

خودروهاي گازسوز را به نصف کاهش مي دهد.
در آمریکا کوشش اصلي توسط وضع قانون و انگیزه دولت، باعث پیشرفت سریع در این زمینه 
شد. آرژانتین در یک دورة ده ساله در تبدیل خودروهاي مسافربري و تاکسي ها، از سایر کشورها 
بنزیني به گازسوز، بسیار مطلوب بود و به  پیشي گرفت. اختالف قیمت در تبدیل خودروهاي 

عکس، در تبدیل به خودروهاي گازوئیلي، انگیزه کمي داشت.
 پس از آن به  تدریج انجمن هاي ملي و منطقه اي خودروهاي گازسوز شکل گرفتند. . مجمع 
انجمن  و  سال 1994  در  اروپا  طبیعي  گاز  انجمن خودروهاي  سال 1991،  در  ژاپن  در   NGV



   CNG 18بررسي کاهش آلودگي هواي شهر تهران با جایگزیني سوخت

ANGVA آسیا و اقیانوسیه در سال 2002، از جمله این تشکل ها مي باشند ]6[.شکل )5( چشم انداز 

CNG در سطح جهان را نشان مي دهد.

 
شکل 5: چشم انداز CNG در سطح جهان

 CNG) بهداشتي، ايمني و زيست محيطي( HSE مزاياي
براساس تحقیقات انجام شده در سطح جهان، بخش حمل و نقل سهم فراواني در آلودگي 
همچون  سوخت هایي  از  ناشي  شده  منتشر   CO2 کل  از  22درصد  که  طوري   به   دارد  هوا 
گلخانه اي  اثرات  افزایش  در  مهمي  نقش  فسیلي  سوخت هاي  لذا  مي باشد.  گازوئیل  و  بنزین 
 ،CNG فني  و  اقتصادي  محیطي،  زیست  ایمني،  بهداشتي،  مزایاي  میان  این  در  مي کنند.  ایفا 
آن  را به عنوان جایگزیني مناسب براي سوخت هاي فسیلي متداول مطرح ساخته است. میزان 
منواکسیدکربن تولیدي از CNG، حدوداً 70درصد، اکسید ازت 87درصد و سایر آالینده هاي آلي 
غیرمتاني 89درصد پایین تر از خودروهایي با سوخت بنزین یا معادل آن مي باشد. همچنین آلودگي 
ناشي از تبخیر سوخت در مسیر سوخت وجود ندارد. عالوه  بر این  ها به  ازاي هر واحد انرژي 
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تولیدي، گاز طبیعي از مقدار کربن کمتري برخوردار است. لذا مقدار CO2 کمتر و در نتیجه گاز 
گلخانه اي کمتري تولید مي کند. همچنین در این سوخت سرب، اکسیدهاي گوگرد و ذرات معلق 
وجود ندارد ]3[ وآالینده هاي سمي بنزن و ایزومر 1 و 3 بوتادین، آلدئیدها و هیدروکربن هاي پلي  
آروماتیک )PAH( بسیار کمتر از سوخت  هایي مانند بنزین و گازوئیل است. این سوخت به  علت 
سبک تر بودن نسبت به بنزین و گازوئیل، هیدروکربن هاي نسوختة کمتري تولید مي نماید. همچنین 
فاقد تبخیر سریع سوخت از دریچه ورود سوخت به خودرو و در نتیجه فاقد تبخیر سوخت از باک 
و کاربراتور مي باشد. در خودروهاي CNG سوز عدم پیچیدگي سیستم هاي کنترل آلودگي باعث 
کاهش آلودگي تولیدي مي شود. همچنین خودروهاي CNG سوز به علت عدم نیاز به مخلوط غلیظ 
سوخت، آالینده هاي بسیار کمي در حالت استارت سرد تولید مي کنند. عدم تولید باران هاي اسیدي 
به علت سولفور بسیارکم CNG، عدم آلودگي آب به  علت نامحلول بودن CNG در آب، عدم 
آلودگي خاک به  علت نفوذ ناپذیري CNG در خاک از دیگر مزایاي زیست محیطي CNG مي باشد. 
عدم ایجاد مشکالت تنفسي به  علت غیرسمي بودن، برطرف شدن ریسک هاي سالمتي ناشي از 
تماس بنزین با پوست و چشم، برطرف شدن ریسک ایجاد سرطان در اثر تنفس بخارات بنزین از 
مزایاي بهداشتي سوخت CNG مي باشد. در نهایت مي توان گفت که سوخت  CNG به  علت عدد 
اکتان باالتر از بنزین )عدد اکتان CNG و بنزین به ترتیب 130 و 78 مي باشد( نسبت به بنزین آلودگي 

کمتري تولید کرده و به  عنوان سوختي پاک محسوب مي-گردد ]7 و 6[ .
CNG عمدتاً از متان تشکیل شده است، بسته به محل جغرافیایي چاه گاز مقدار متان آن 80 الي 

98درصد مي باشد و از 1 الي 8درصداتان، تا میزان 2درصدپروپان و کمتر از 1درصد بوتان و پنتان 
تشکیل شده و نیتروژن، دي اکسیدکربن، اکسیژن و گوگرد آن بسیار ناچیزاست. در درجه حرارت 
معمولي و فشار 250 -200 اتمسفر نگهداري مي شود و ارزش حرارتي آن حدود 33600ژول بر 

مترمکعب مي باشد ]7[.
CNG برخالف بنزین و دیزل فاقد گوگرد مي باشد. اکسیدهاي نیتروژن تولیدي از سوخت 

CNG نسبت به بنزین 87درصد و نسبت به دیزل 83درصد کاهش مي یابد. دي اکسید کربن تولیدي 

نسبت به بنزین 24درصد و نسبت به دیزل 10درصد کاهش مي یابد. منواکسیدکربن تولیدي از 
CNG نسبت به بنزین 70 درصد و نسبت به دیزل 58درصد کاهش دارد. همچنین ذرات معلق 
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نظیر سرب نسبت به بنزین 97درصد و نسبت به دیزل 99درصد کاهش مي یابد. عمر شمع و روغن 
موتور خودروهاي CNG سوز به  علت عدم وجود ذرات معلق در CNG نیز افزایش مي یابد. عالوه  
بر این ها ایمني باالي کپسول  هاي CNG و در نتیجه ایمني بیشتر خودروهاي CNG سوز نسبت 
به بنزین  سوز باعث کاهش آمار انفجار و آتش  سوزي خودروها در تصادفات مي  شود. همچنین 
دماي باالي احتراق گاز طبیعي )649درجه سانتي  گراد( نسبت به بنزین )315درجه سانتي  گراد( 

از دیگر مزایاي ایمني CNG نسبت به بنزین مي باشد ]6 و 8 و 9[ .
                  

مقايسه آلودگي هاي ناشي از اتوبوس هاي CNG سوز و گازوئيلي برحسب آخرين 
تکنولوژي ساخت خودروهاي CNG سوز

گزارش شماره E-03-034 مورخ 4 آوریل 2003 اداره محیط زیست کانادا در مورد مقایسه 
آلودگي ناشي از احتراق سوخت اتوبوسهاي CNG سوز و گازوئیلي میزان آالینده هاي عمومي 

از جمله HC، PM، CO، SO2  و NOx را مطابق جدول زیر اعالم  میدارد:

جدول2: مقایسه آالیندگي اتوبوس هاي CNG سوز و گازوئیلي



 






















  

 
   




     
    


                

  
  

  

 Co, PM ,Nox, SO2 طبق جدول شماره )2( همانطور که مالحظه مي گردد میزان آالینده هاي
به طور قابل مالحظه اي در استفاده از سوخت جایگزین CNG کاهش نشان مي دهد.
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تحقيقات انجام  شده بر روي موتورOM355 گازسوز در شركت واحد اتوبوسراني 
تهران

با توجه به آنکه تجربه عملي گازسوز نمودن خودروها در ایران ،در بخش اتوبوسهاي شرکت 
واحد اتوبوسراني تهران نسبت به دیگر خودروها، از قدمت بیشتري برخودار میباشد وتحقیقات 
انجام شده بر روي این خودروها کاملتر مي باشد و همچنین تاثیر تجهیزات جانبي بر روي این 
، از جمله توربوشارژر و کاتالیست، بصورت دقیق وآزمایشگاهي مورد تحقیق قرار  خودروها 
گرفته است لذا بررسي نتایج بدست آمده وتاثیر گازسوز نمودن این اتوبوسها نسبت به خودروي 
پایه دیزلي مي تواند به عنوان یک نمونه عملي جهت ارزیابي تاثیر گازسوز نمودن خودروها بر 

بهداشت جامعه و سالمت انسان وسایر موجودات زنده مورد استفاده قرار گیرد.
با  OM355 گازسوز شده  موتورهاي  بر روي  انجام گرفته  تستهاي  از  آمده  نتایج بدست  طبق 
توربوشارژر و بدون کاتالیست در شرکت واحد اتوبوسراني تهران که در جدول شماره)3( نشان 
داده شده است ، 79درصد در مقدار آالینده CO  و15درصد در مقدار NOx ، نسبت به موتور 
پایه دیزلي کاهش وجود داشته است. در جدول )4( استاندارد آالینده هاي اروپا جهت مقایسه با 

مقادیر بدست آمده در جدول 3، آورده شده است.

جدول3: نتایج بدست آمده از تست هاي موتور OM355 گازسوز شده با توربوشارژ
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اكسيدهاي نيتروژن و روشهاي كاهش آن
در خودروها، اکسیدهاي نیتروژن که معموالً به دو  صورت NO و NO2 مي باشند ، یا به دلیل 
وجود نیتروژن در سوخت و یا به دلیل دماي باالدر محفظه احتراق و در دسترس بودن O2 آزاد تولید 
NOx  حرارتي میگویند . امکان تولیدNOx  ،که طي مراحل احتراق تولید میشود NOx میشوند . به
حرارتي به نسبتهاي مختلف در هر سوختي از جمله گاز طبیعي فشرده وجود دارد. بسیاري دیگر از 
سایر اکسیدهاي نیتروژن مانند N2O، N2O3 ،N2O4 و N2O5 در مقادیر کم تولید مي شوند ولي 
سریعاً در شرایط متعارفي به NO2 تجزیه مي شوند. حداکثر مقدار NOx  در خروجي اگزوز خودروها 
هنگامي مشاهده مي شود که نسبت هوا به سوخت حدوداً 10درصد بیشتر از مقدار استوکیومتري  باشد. 
اما مقدار هواي بیشتر از این مقدار، دماي بیشینه را کاهش مي دهد و بنابراین غلظت NOx حتي با وجود 
اکسیژن آزاد کاهش مي یابد. عالوه بر نسبت هوا به سوخت، دماي باالدر محفظه احتراق ، دور موتور 

و ...  در تشکیل NOx اثر دارند.
 گاز طبیعي فشرده فاقد نیتروژن میباشد لذا به خودي خود مستعد تولید NOx نمي باشد اما امکان 
تولید NOxحرارتي در این سوخت  همانند دیگر سوختهاي خوش سوز ) سوختهایي که خوب 
میسوزند( وجود دارد . در سوختهاي خوش سوز به دلیل اینکه خوب میسوزند دماي احتراق در 
محفظه احتراق باالمیرود لذا انرژي الزم جهت تولید NOx از هواي موجود در محفظه احتراق ) به طور 
طبیعي بیش از 70در صد هوا نیتروژن میباشد( به همراه O2 آزاد ، هنگام خروج تامین میشود . امروزه 
راههاي مختلفي جهت کاهش NOx تولیدي در خودروها وجود دارد . همان طور که گفته شد یکي 
 ، NOx از راهها ، کاهش دماي بیشینه سوخت به طرق مختلف میباشد .از دیگر راههاي کاهش تولید

غني سازي سوخت گاز طبیعي فشرده به  وسیله هیدروژن واستفاده از مبدلهاي کاتالیستي میباشد.
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1- غني سازي سوخت به وسيله هيدروژن 
یکي از اصالحاتي که روي گاز طبیعي فشرده معمولي یا به عبارتي متان خالص انجام مي گیرد، 
افزودن درصدي از گاز هیدروژن به آن مي باشد که بنابر نوع کاربرد وسیله نقلیه و شرایطي که موتور 

خودرو در آن قرار مي   گیرد، این درصد متفاوت خواهدبود.
اضافه کردن هیدروژن با درصد  هاي باال، آلودگي منتشرشده از موتور خودرو را به طور قابل مالحظه اي 
در مقایسه با سوخت هاي گازوئیلي پایین مي آورد به طوري که عالوه بر کاهش دوده، اکسید نیتروژن 
نیز به حدود صفر مي رسد. اگرچه افزودن هیدروژن سبب کاهش آلودگي و افزایش بازده موتور 
مي شود، اما در کنار اینها سبب باالرفتن قیمت سوخت و کاهش قدرت خروجي موتور نیز مي گردد. 
هنگامي افزودن هیدروژن موفقیت آمیز محسوب مي شود که آلودگي به میزان قابل مالحظه اي از لحاظ 
هیدروکربنهاي غیر متاني، NOx وCO  کاهش یابد و درضمن، این کاهش بدون درنظر گرفتن تأثیر 
کاتالیست هاي اگزوز سنجیده مي شود. مطلب مهم دیگري که در مورد هیدروژن به عنوان یک افزاینده 
به گاز طبیعي، مي توان یادآور شد آن است که هیچ گونه توسعه تکنولوژي جدیدي براي احتراق آن نیاز 

نیست و تعمیر و نگهداري موتور و تجهیزات احتراق از لحاظ زیربنایي دستخوش تغییر نمي شوند.

2- مبدل كاتاليستي
بسیاري از تولیدکنندگان خودرو به این نتیجه رسیده اند که نمي توانند به استانداردهاي کنوني 
آلودگي هوا، تنها با تغییر در موتور دست یابند. تالش هاي آنها در دهه هفتاد میالدي به تولید 
باید  که  نتیجه رسیدند  این  به  درنهایت سازندگان  منجر شد.  نامطلوب  کارکرد  با  خودروهایي 
موتور را بدون توجه زیاد به آالینده هاي تولیدي طراحي کنند و سپس گازهاي خروجي را با 
کمک کاتالیست ها به استاندارهاي آلودگي برسانند. مبدل کاتالیزوري به عنوان یکي از راه حل هاي 
کاهش آلودگي مطرح است. مبدل هاي کاتالیزوري با تصفیه شیمیایي گازهاي آالینده،  از افزایش 

آلودگي هوا،  به صورت مؤثري جلوگیري مي کنند .
براي کنترل آلودگي آالینده ها در موتورهاي گازسوز، نیز مي بایست از مبدل هاي کاتالیزوري استفاده 
مي توانند  مي کنند  استفاده  سه منظوره  کاتالیزوري  مبدل هاي  از  که  جدید   CNG موتورهاي  نمود. 
اکسیدهاي نیتروژن ، هیدروکربن هاي نسوخته و منوکسید کربن تولیدشده در حین احتراق را به مقادیر 
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خیلي پاییني کاهش دهند و دوده سیاه را حذف کنند .

داليل انتخاب سوخت CNG به  عنوان جايگزين بنزين در كشور
عالوه بر موارد ذکر شده، دیگر دالیل انتخاب سوخت CNG به  عنوان جایگزین بنزین در کشور 

را مي توان به  شرح ذیل خالصه نمود ]3[ :
- افزایش سریع تعداد خودروها و پیش  بیني تعداد 23میلیون دستگاه خودرو تا سال 1403 

در کشور 
- محدودیت ظرفیت  هاي پاالیشگاهي در تولید بنزین و گازوئیل 

- مشکالت ایجاد شده در واردات بنزین و هزینه باالي آن بر دولت 
- عرضه بنزین و گازوئیل با یارانه  هاي دولتي و تحمیل بار اقتصادي سنگین بر دولت 

- وجود منابع عظیم گاز در کشور )امکان تأمین گاز کشور تا 170سال آینده(
- آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ ایران 

- باال بودن میزان متوسط مصرف بنزین هر اتومبیل سواري در کشور )بیش از 3برابر کشور انگلیس 
و 4برابر کشور فرانسه(

- پیش بیني هزینه  اي بالغ بر 112میلیارد دالر جهت واردات بنزین طي 20سال آینده 
- تفاوت قیمت بنزین و CNG در بازار جهاني      

- برخورداري ایران از شبکه گسترده لوله گاز )عدم بروز مشکل درجهت نصب جایگاه  هاي 
)CNG سوخت  رساني

 CNG فقدان تکنولوژي تولید و استفاده از سوخت  هاي برتر از -
CNG مزایاي باالي بهداشتي، ایمني، زیست محیطي، فني و اقتصادي -

داليل مخالفان با طرح جايگزيني سوخت CNG در كشور
به طور طبیعي هر تغییري در ابتدا با مقاومتهاي متعددي روبرو میشود.  طرح جایگزیني سوخت 
CNG نیز مستلزم تغییر سوخت و به تبع آن تغییر در تکنولوژي و صنایع وابسته مي باشد لذا این طرح 
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نیز همانند هر طرح دیگري مخالفان و موافقاني داشته که هر یک دالیل خاص خود را مطرح کرده اند. 
به طور کلي دالیل اصلي مخالفت با طرح جایگزیني سوخت CNG در کشور را میتوان به شرح ذیل 

خالصه نمود :
 CNG معضالت و هزینه هاي تعمیر، نگهداري و بهره برداري از تکنولوژي و صنایع وابسته به -

و خودروهاي CNG سوز
- تغییر در خطوط تولید کارخانجات خودرو سازي و مقاومت صنایع با این تغییر

- افزایش معضالت استخراج و پاالیش سوخت  به دلیل افزایش تقاضاي بازار
- عدم اعتقاد و اعتماد کامل به طرح جایگزیني سوخت CNG )صرفه هاي اقتصادي ، جنبه هاي 

ایمني و ...(
- تعمیم ضعفهاي تکنولوژي و صنعتي کشور به طرح جایگزیني سوخت CNG، به عنوان مثال 
معضل در تامین فشار گاز منازل در زمستان و معضالتي از این قبیل  از دیدگاه مخالفان ، طرح 

جایگزیني سوخت CNG را غیر منطقي مي انگارد. 

CNG  روش كار محاسبه كاهش االيندگي هوا با جايگزيني سوخت
به منظور دست یابي به اهداف تحقیق ابتدا میزان انتشار آالینده هاي ناشي از بنزین، CNG و 
گازوئیل و سپس میزان کاهش آالینده ها و گازهاي گلخانه اي با جایگزیني CNG در بخش حمل 
و نقل تهران، محاسبه شد و همچنین این محاسبات به کمک نرم افزار انرژي و محیط زیست نیز 
صورت گرفته است. تعداد خودروهاي CNG سوز در حال تردد در شهر تهران در سال 1383، 
CNG حدود 17200 دستگاه بوده است که از این تعداد حدود 12500 دستگاه، خودروي پیکان
در   CNG با جایگزیني سوخت   GHGs و  آالینده ها  انتشار  کاهش  میزان  لذا  است،  بوده  سوز 

12500 خودروي پیکان محاسبه شده است.

1- ميزان مصرف سوخت و تعداد خودروهاي CNG سوز شهر تهران
 میزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل شهر تهران در سال 1383 در جدول )5( ارائه شده 

است ]3[. همچنین حدود 12500دستگاه پیکان CNGسوز در این سال در حال تردد بوده است ]3[.
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 جدول5: میزان مصرف بنزین، گازوئیل و CNG  در بخش حمل و نقل شهر تهران در سال 1383 ]2[









 

 

 




















           



   
 

2- برآورد ميزان انتشارآالينده هاي ناشي از مصرف بنزين و گازوئيل و CNG در بخش حمل 
و نقل تهران 

با توجه به میزان مصرف بنزین )5,159,530 هزار لیتر( و گازوئیل )1,693,926هزار لیتر( در 
بخش حمل و نقل تهران در سال 1383، میزان انتشار آالینده هاي هوا ناشي از مصرف این دو 
سوخت در این بخش با استفاده از نرم افزار انرژي و محیط زیست به دست  آمده که نتایج مطابق 

جدول )6( مي  باشد. 

جدول6: نتایج حاصله از محاسبه میزان انتشار آالینده هاي ناشي از مصرف سوخت بنزین و 
گازوئیل در بخش حمل و نقل تهران در سال 1383
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از  استفاده  با  است.  شده  ارائه  CNGسوز  پیکان  خودروي  انتشار  ضرایب   )7( جدول  در 
ضرایب انتشار خودروي پیکان و با توجه به میزان متوسط پیمایش روزانه آن و میزان مصرف 
سوخت مي توان با استفاده از رابطه زیر مقدار انتشار آالینده هاي ناشي از مصرف CNG در بخش 

حمل و نقل تهران را به دست آورد، که نتایج آن مطابق جدول )8( مي باشد. 
مقدار انتشار آالینده ها = )فاکتور انتشار خودرو CNG سوز × 365روز× متوسط پیمایش یک 
خودرو در روز × میزان مصرف سوخت CNG به  ازاي 100 کیلومتر پیمایش × تعداد خودرو 

CNGسوز(                                                   

تعداد خودروي پیکان CNG سوز = 12500دستگاه 
میزان مصرف سوخت CNG به  ازاي 100کیلومتر پیمایش براي یک خودروي سواري = 

 0/12 lit/km

متوسط پیمایش یک خودرو در روز = 50کیلومتر 

جدول7 : ضرایب انتشار خودروي پیکان CNGسوز ]3[
)mg/kg(





 


 





















  


   


  











 







جدول 8 : میزان انتشار آالینده  هاي ناشي از مصرف CNG در بخش حمل و نقل شهر تهران 
ناشي از 12500 خودروي پیکان CNG سوز در سال 1383
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3- برآورد ميزان كل انتشار آالينده هاي ناشي از مصرف بنزين، گازوئيل و CNG در بخش 

حمل و نقل شهر تهران 

بنزین و  از مصرف  ناشي  آالینده  هاي  انتشار  میزان  از مجموع  آالینده ها  انتشار  میزان کل 

گازوئیل و سوخت CNG به دست مي آید که جدول )9( نتایج آن را نشان مي دهد. 

CNG جدول9 : میزان کل انتشار آالینده  هاي ناشي از مصرف بنزین، گازوئیل و سوخت
در بخش حمل و نقل شهر تهران در سال 1383

با جايگزيني سوخت CNG در 12500 خودروي   GHGs انتشار 3- برآورد ميزان كاهش 

پيکان در شهر تهران 

براي برآورد میزان کاهش انتشار گازهاي گلخانه  اي ابتدا به کمک فرمول ذیل مقدار انتشار 

آالینده  هاي هوا ناشي از مصرف بنزین و CNG در 12500خودروي پیکان محاسبه مي  شود 

که جدول )10( نتایج آن را نشان مي دهد.

)فاکتور انتشار خودرو × 365روز × متوسط پیمایش یک خودرو در روز × میزان مصرف 

سوخت به ازاي km پیمایش× تعداد خودرو(

= مقدار انتشار آالینده  ها از خودرو
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جدول10: میزان انتشار آالینده  هاي هوا از بخش حمل و نقل ، ناشي از مصرف بنزین و 

CNG از 12500خودرو در شهر تهران سال 83

سپس میزان کاهش انتشار گازهاي گلخانه  اي با جایگزیني سوخت CNG به  جاي بنزین 

طبق فرمول زیر محاسبه مي  شود. 

میزان کاهش انتشار GHGS = ]ضریب تبدیل 8GWP CH4 به CO2 میزان کاهش انتشار 

GHGS = ]ضریب تبدیل GWP     CH4 به CO2 × ) میزان انتشار CH4 از   پیکان با سوخت 

با  انتشار CO2 از پیکان  انتشار CH4 از پیکان با سوخت بنزین  +  )میزان  میزان     – CNG

سوخت CNG –  میزان انتشار CO2 از پیکان با سوخت بنزین ([

21 = CO2 به CH4 ضریب تبدیل  

طبق محاسبات انجام شده میزان کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از تبدیل 12500خودروي 

پیکان بنزین سوز با سیستم CNG سوز 121,733/22تن در سال مي باشد. 

5- برآورد ميزان صرفه جويي حاصل از كاهش هزينه هاي خارجي انتشار آالينده ها در اثر جايگزيني 

سوخت CNG به  جاي بنزين در 12500خودروي پيکان شهر تهران

با توجه به میزان کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و آالینده هوا، هزینه هاي خارجي انتشار 

آالینده هاي هوا در شهر تهران مطابق جدول )11( مي باشد ]3[.



        


 









  


















         



  

 8- GWP = Global Warming Potential
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 ]1384 ,IFCO[ جدول11: هزینه هاي خارجي انتشار آالینده هاي هوا در شهر تهران
)تن / دالر(



      


 
 

 



 



                
  

 

 

 



 



             
  



 

 

 







  

از تفاوت میزان انتشار آالینده هاي ناشي از مصرف بنزین و CNG از 12500خودرو پیکان، 
میزان کاهش آالینده هاي هوا با جایگزیني سوخت CNG به  جاي بنزین در 12500خودروي 
 )12( جدول  مطابق   CO2 و    NOx ، CO آالینده  سه  کاهش  میزان  مي آید.  دست  به  پیکان 

مي باشد.

جدول12: میزان کاهش آالینده ها ناشي از جایگزیني سوخت CNG به  جاي بنزین
 در شهر تهران در 12500خودروي پیکان در سال 1383

از حاصل  ضرب میزان انتشار آالینده ها در هزینه هاي خارجي انتشار آالینده ها، میزان صرفه جویي 
حاصل از کاهش هزینه هاي خارجي انتشار آالینده ها ناشي از جایگزیني سوخت CNG به  جاي 

بنزین در 12500خودروي پیکان به  دست مي آید، جدول )13( نتایج محاسبات را نشان مي دهد.

جدول 13: میزان صرفه جویي حاصل از کاهش هزینه هاي خارجي انتشار آالینده ها ناشي از جایگزیني 
سوخت CNG به جاي بنزین در 12500 خودروي پیکان شهر تهران در سال 1383
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همان  گونه که مالحظه مي گردد، میزان کل صرفه جویي حاصل از کاهش هزینه هاي خارجي 
انتشار آالینده ها ناشي از جایگزیني سوخت CNG به  جاي بنزین به  جهت کاهش سه آالینده 

NOx , CO , CO2 حدود 18,449,520/66دالر مي باشد.

بحث و نتيجه گيري 
طبق محاسبات انجام شده میزان کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از تبدیل 12500خودروي 

پیکان بنزین  سوز با سیستم CNGسوز 121,733/22 تن در سال مي باشد.
همچنین طبق جدول )14(، چنانچه 12500خودروي پیکان بنزین سوز، CNGسوز شوند، به  
طورکلي میزان انتشار آالینده  ها 78/2درصد کاهش مي  یابد. همچنین میزان کاهش ذرات معلق 

منواکسیدکربن و متان به  ترتیب بیش از سایر آالینده  ها مي باشد.

جدول14: درصد کاهش انتشار آالینده  هاي هوا در بخش حمل و نقل شهر تهران ناشي از 
مصرف سوخت CNG در مقایسه با بنزین در خودروهاي پیکان در سال 1383 )درصد(



 
   


         


            

 

 




 
 

















 
  

   

 





 


 



در جدول )15(میزان کاهش انتشار شش آالینده مهم با جایگزین کردن CNG به جاي بنزین 
میزان کل  ارائه شده است، همچنین  تهران در سال 1383  پیکان در شهر  در 12500خودروي 
 NOx , CO, CO2 صرفه جویي حاصل از کاهش هزینه هاي خارجي به  جهت کاهش سه آالینده

، 18,449,520/66دالر مي باشد. 
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جدول 15: میزان کاهش انتشار آالینده ها با جایگزین کردن CNG به  جاي بنزین در شهر تهران 
در 12500خودروي پیکان در سال 1383

)تن(

براساس نتایج به دست آمده با جایگزین کردن سوخت CNG، میزان کاهش ذرات معلق، 

منواکسیدکربن و متان بیشتر از سایر آالینده ها مي باشد. همچنین طبق محاسبات انجام شده به 

ازاي CNG سوز کردن هر خودروي پیکان 9/73تن در سال کاهش آلودگي حاصل مي شود.

همان  طورکه از نتایج محاسبات برمي  آید جایگزین کردن CNG به جاي بنزین نقش بسزایي 

در کاهش آلودگي هوا خواهد داشت. آلودگي هوا سالیانه هزینه خارجي زیادي را تحمیل مي کند 

که شامل هزینه تخریب بناها )ساختمان ها، پل ها و ...( هزینه تخریب اکوسیستم ها، محصوالت 

کشاورزي، سالمت انسان و غیره مي باشد. 

غلظت آالینده هاي اتمسفري شهر تهران در بسیاري از موارد چندین برابر حد مجاز است 

که اثرات سوء کوتاه  مدت و درازمدتي را بر سالمتي انسان ها به  دنبال دارد. براساس اطالعات 

منتشر شده  نقلیه  از وسایل  تهران  آالینده هاي هواي شهر  سازمان محیط زیست 90درصد کل 

را  تهران  شهر  در  هوا  آالینده هاي  از  بیش  مي باشد]8[.  ثابت  منابع  از  باقیمانده  و10درصد 

منواکسیدکربن تشکیل مي دهد که 98/7درصد آن مربوط به منابع متحرک مي باشد. اکسیدهاي 

نیتروژن با سهم 8/4درصد در رده بعدي قرار دارند که 67/5درصد آن مربوط به منابع متحرک 

است. اکسیدهاي گوگرد 2/9درصد کل آالینده ها را تشکیل مي دهند و سهم عمده آن به  میزان 

85/8درصد از منابع ثابت منتشر مي شود. ذرات معلق با سهم 2/4درصد ازنظر وزني در رده آخر 

قرار مي گیرند]1[. طبق تحقیقات انجام شده، کل خسارت  هاي وارد بر سالمتي ناشي از الودگي 

فقط شامل  رقم  این  است.  بوده  معادل 5310210208000ریال   82 در سال  تهران  هواي شهر 
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خسارات وارد بر سالمتي بوده و خسارات دیگر را شامل نمي  شود. توجه به این اعداد و ارقام 

نقش راه  کار هاي کاهش آلودگي هوا را که یکي از آن  ها جایگزیني سوخت CNG مي باشد با 

اهمیت تر جلوه مي دهد. 
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