
خودرو و 
محيط زيست

سردي هوای زمستان در ایران معموال کشنده نیست؛ اما هنگامی که "وارونگی" )Inversion(، آلودگی کارخانجات و خودروها را بر سرمان آوار می کند، 
سایه ای شوم بر شهرهامان گسترده می شود. در پایتخت، میدان آزادی شاخص خوبی از میزان آلودگی هوا است. از میدان آزادی رو به سوی شرق 
و جنوب، ازدحام تردد خودروها، ما را با خود می برد تا خودروهای فرسوده که گاه تا چند ده برابر خودروهای نو مولد آلودگی هستند، ریه  هامان را از 

دود پر کنند. 
متولیان  و  مردم  جای  به  انتقادات  آماج  گاه  وسایپا،  خودرو  ایران  کشور،  بزرگ  خودروساز  دو  غرب،  سوی  به  رو  میدان  سوی  آن  در  درست  اما 
افتتاح  آورند.  جای  به  آلودگی  کاهش  در  را  خویش  نقش  تولید،  و  طراحی  در   4 یورو  استانداردهای  رعایت  با  تا  می گیرند  قرار  زیست  محیط 
مصرف  و  آالیندگي  تست هاي  کلیه  انجام  امكان  با  خودرو  ایران  پلتفرم  توسعه  و  طراحي  مرکز  در  خودرو  آالیندگي  تست  آزمایشگاه هاي 
باشد.  آینده  در  پاک تری  خودروهای  تولید  دهنده  نوید  تا  بود  دست  این  از  شیرین  خبر  آخرین   5 و   4 یورو  استاندارد  سطح  تا  خودرو   سوخت 
در این میان نقش بازیگر سوم، سوخت خودروها، نیز حیاتی است که غفلت از آن دست کم در سالیان اخیر دود بسیاری در چشمانمان کرد. نشریه 
تجهیزات آزمون و اندازه گیری در راستای رسالت خویش در هر شماره به این موضوع حیاتی خواهد پرداخت تا از زوایای گوناگون، هم با حمایت از 
تولید داخلی و هم با احترام به خواسته به حق مردم در داشتن هوایی پاک و عاری از آلودگی، آخرین دستاوردها و نیازها درباره مراکز آزمون، تجهیزات 
و سخت افزارها و دانش مورد نیاز را از دو نگاه متفاوت و گاه متناقض ضرورت حمایت از تولید داخل و لزوم احترام به شرایط زیست محیطی با 

خوانندگان در میان گذارد.

سراسر  در  خودرو  خروجي  گازهاي  كنترل  امروزه 
سوي  از  و  بوده  برخوردار  ويژه اي  اهميت  از  دنيا 
غيرمستقيم  و  مستقيم  صورت  به  جهاني  جامعه 
داخلی  خودروساز  شركت های  مي شود.  كنترل 
حاكم،  قوانين  و  خود  اجتماعی  وظيفه  بنابر  نيز 
به  را  خود  محصوالت  امكان  حد  تا  درتالش اند 
مجهز  آاليندگی  كنترل  تجهيزات  و  استانداردها 
در كشور،  پديده  اين  كاهش مضرات  در  تا  سازند 
سهمی ايفا كنند. آنها در طراحي خودرو با سوختي 
گاز  و  گازوئيل  نظير  بيشتر  كارايي  و  راندمان  با 
استفاده  كاتاليست،  از  استفاده   ،)LPG,CNG(
سمي  گازهاي  كنترل  به  مربوط  استانداردهاي  از 
)يورو4(،  تبعيت از پيمان بين المللي كيوتو و نصب 
گلخانه اي،  گازهاي  كاهش  براي  انرژي  برچسب 
موتورهاي  كامل  حذف  با  مصرف سوخت  كاهش 
با  محصوالت  توليد  و  توليد  چرخه  از  پرمصرف 
آاليندگي  كاهش  در  كم مصرف سعي  موتورهاي 
كليه  كه  آن  است  برانگيز  تامل  آنچه  ولي  دارند؛ 
فعاليت هاي فوق درجهت كاهش آاليندگي خودرو 
در حين مصرف يا حركت است. سوال اينجا است 
به  مربوط  صرفًا  خودرو  آاليندگي  توليد  آيا  كه 
خودرو و آن هم در حين حركت است؟ در اين مقاله 
فعاليت  به  به منظور جهت دهي  بر آن است  سعي 
كارشناسان در راستاي كنترل آاليندگي اتومبيل، به 
تعيين سهم انتشار آالينده هاي مربوط به خودرو با 
تعريف يك سيكل كامل براي محدوده عمر خودرو 
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همراه  به  خودرو  ميليون   700 عملكرد  از  ناشي  گلخانه اي  گازهاي  انتشار 
كارخانه هاي خودروسازي در دنيا حدود 5-6 درصد از كل مقدار جهاني است و 
با فروش هر خودرو )با توجه به سايز( حدود 24-36 تن گاز دي اكسيد كربن 
منتشر  تا مصرف(  طراحي  مرحله  )از  خودرو  عمر  كامل  سيكل  يك  درطول 
مي شود؛ كه از اين مقدار صرفًا سه چهارم آن در حين حركت خودرو بوجود 
مي آيد و از باقي مانده مقدار 6 تن در حين ساخت خودرو حادث مي گردد. در 
نمودار صفحه بعد با تعريف فازهايي نظير تحقيق و توسعه، توليد مواد خام، 
توليد اجزا و قطعات خودرو، فرآيند زنجيره تامين و لجستيك، فاز توليد خودرو، 
فاز توزيع، فرآيند فروش و بازاريابي و دو بخش پاياني شامل مصرف مشتري 
يك،  هر  به  آاليندگي  سهم  اختصاص  و  بازيافت  پروسه  و  خودرو(  )حركت 

مي توان به پيشنهاد راهكارهاي ديگري جهت كاهش آاليندگي پرداخت.

بپردازيم.
مي شود:  تقسيم  دسته  سه  به  خودور  اگزوز  از  خروجي  گازهاي  طوركلي  به 
گازهاي بي اثر بر محيط نظير نيتروژن، گازهاي گلخانه اي مانند دي  اكسيدكربن 

و گازهاي سمي مانند منواكسيدكربن.
از آنجا كه اثر گازهاي گلخانه اي بر دمای متوسط زمين در طول قرن گذشته،  
0/5 درجه سانتيگراد افزايش بوده و دانشمندان انتظار دارند كه در طول ۱00 
سال آينده متوسط دمای زمين ۱/5 تا 3/5 درجه سانتيگراد افزايش يابد و بر 
تأثير  و  گلخانه اي  گاز  بررسي  به  نيست،  پوشيده  معزل  اين  پيامدهاي  كسي 

بخش هاي مختلف خودرو بر انتشار آن پرداخته مي شود.
بر اساس تحقيقات انجام شده در كشور انگلستان، در سال 20۱۱  سهم  

مواد  تني   3 سهم  شده  بيان  فازهاي  ميان  از 
است.  توجه  قابل  بيشتر  ساخت  فرآيند  در  خام 
مختلف  قسمت هاي  در  خودرو  در  خام  مواد 
نظير بدنه، تزئينات، موتور و ... استفاده مي شود. 
موادبري  گرفتن  نظر  در  با  زير  شكل  طبق 
در  مصرفي  مواد  نوع  همچنين  توليد  فرآيند  و 
بخش هاي متفاوت در خودرو، درصد  انتشار گاز 

دي اكسيدكربن مربوطه مشخص شده است. 
car�  بر اساس گزارش ارايه شده توسط شركت

متعلق  گاز  انتشار  سهم  بيشترين   bon trust
به  بدنه خودرو به مقدار %30 بوده كه  با بهينه 
بخش  اين  در  مواد  تغيير  و  توليد  پروسه  شدن 
گاز  انتشار  در  چشمگيري  كاهش  به  مي توان 

دی اكسيدكربن تحقق بخشيد. 
مسافت،    × شتاب   × جرم   = انرژي  كه  آنجا  از 
با استفاده از مواد سبكتر مانند آلومينيم مصرف 
و  يافته  كاهش  نهايتًا مصرف سوخت  و  انرژي 
انتشار گاز دی اكسيدكربن نيز كمتر خواهد بود. 
و  اروپا  آلومينيوم  انجمن  اطالعات  به  استناد  با 
با  وزن خودرو  كيلوگرم  كاهش هر ۱00  رابطه 
هر  در  سوخت  ليتري   0/35 مصرف   كاهش 
انتشار  گرمي   9 كاهش  نهايتًا  و  كيلومتر   ۱00
دی اكسيد كربن در هر يك كيلومتر، مي توان با 
تغيير مواد مصرفي در بدنه و استفاده از آلومينيم 
به عنوان فلز سبكتر، به ميزان 40 درصد معادل 
)در  خودرو  در  را  وزن  كاهش  كيلوگرم   ۱50
را  آاليندگي  انتشار  و  بوده  شاهد  متوسط(  ابعاد 
بشدت كاهش داد. از ديگر روش هاي تأثيرگذار 
خام  مواد  آاليندگي  انتشار  درصد  كاهش  بر 
مواد  از  استفاده  خودرو،  بدنه  در  خصوص  به 
انرژي الزم  بازيافتي است. از آنجا كه  مصرفي 
مثال  )براي  مواد مصرفي خودرو  بازيافت  براي 
آلومينيم(، حدود 5 درصد انرژي مورد نياز براي 
توليد آن از منبع اوليه )بوكسيت( است و انرژي 
مصرفي رابطه مستقيم با كاهش انتشار گاز دی 
اكسيد كربن دارد؛  بنابراين فرآيند تهيه مواد خام 
در كنار فرآيند تغيير شكل اين مواد به خودرو در 
كنار روش هاي ديگري نظير طراحي هوشمندانه 
از  بهينه  استفاده  كمتر،  مواد  از  استفاده  براي 

گلخانه اي  گازهاي  توليد  كاهش  به  مي تواند   ... و  انرژي 
شركت هاي  آنكه  است  مهم  آنچه  ولي  گردد؛  منجر 
مجري  و  تصميم گيرنده  تنهايي  به  ايران  در  خودروساز 
اصلي نيستند، بلكه بخش هاي مختلفي در اين طيف قرار 
بلند مدت و حتي كوتاه مدت  برنامه هاي  مي گيرند وكليه 
خودروسازان مرتبط با ساير نهادها بوده و بدون هماهنگي 
و همكاري يكپارچه و يك مديريت واحد به سادگي محقق 

نمي شود. 

~~~~~~

        انتشار گاز در یك سیكل 
کامل عمر خودرو با سایز متوسط
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       سهم آالیندگی ناشی از 
انتشار گاز دی اکسید کربن 
در تولید قطعات قسمت های 

مختلف خوردو
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