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 چکیده 
سوخته از اگزوز خودروهای  این تحقیق با هدف سی میزان خروجی آالینده های مونوکسید کربن، دی اکسید کربن و هیدروکربن های ن سمن پرایدبرر با تیپ د و 

ساخت  سال های  سانی مختلف در مشهد با  سوخت ر ستم های  سی ستگاه  1394 -1391ها و  صورت  2000برای  Motor Gas Testerتوسط د خودرو 
ل قرار گرفت. ( مورد تجزیه و تحلی>05/0Pمستقل، تحلیل واریانس و ازمون تعقیبی دانکن )  tو آزمون های SPSSداده ها از طریق نرم افزار  .گرفت

شان داد که تیپ  ست که هیچگونه تفاوت  X7نتایج ن سمند کمترین میزان تولید آالینده را دارد، این در حالی ا سی  سایر تیپ های مورد برر در میان 
ر گاز طبیعی د معنی داری از نظر میزان آالینده های خروجی از اگزوز تیپ های مختلف پراید مشاهده نگردید. همچنین مشخص شد که مصرف سوخت
شاندهنده طراحی بهتر سمند چه از لحاظ پ سپراید دوگانه سوز میزان انتشار آالینده ها را افزایش و در سمند دوگانه سوز کاهش می دهد که ن وخت مپ 

شد. این  سوخت جایگزین می با ستفاده از این  سبت به پراید برای ا سانی، نوع کیت به کار رفته و دیگر قطعات موتور آن ن شاندهنده کر املتر بودن امر ن
 فرایند احتراق در پراید بنزینی و طراحی مناسب تر سمند برای استفاده از سوخت گاز طبیعی می باشد.

  
  یکلمات کلید

  "مرکز معاینه فنی خودرو"، "سیستم سوخت رسانی"، "سمند"، "پراید"، "آالینده های خروجی از اگزوز"

 مقدمه-1
دگی هوا یکی از مهمترین مقوله هایی استتتت که نه در جهان امروز آلو 

ست  سان را تهدید می کند بلکه بر کلیه عوامل محیط زی سالمت ان تنها 
مل  نده هوا شتتتا نامطلوا دارد. مهم ترین مواد آلوده کن یار  تأثیر بستتت

(، دی اکستتتید کربن COاکستتتیدهای کربن مانند مونوکستتتید کربن )
(CO2) خار آا بات گوگرد(H2O)، ب های ، ترکی ید  ند اکستتت مان ی 
یدرو ن (SOX)گوگرد  ید ه ی   (H2S)، ستتتولف یدستتتولفور واستتت

(HSO4  ترکیبات نیترو ن دار مانند اکستتیدهای ،)مولد باران استتیدی
مولد باران استتیدی( و  HNO3، استتید نیتری  )(HNOX)نیترو ن 
یاك  ها (NH3)آمون یدروکربن  ند ه مان بات آلی  و  (HCX)، ترکی
سید(RCHO)آلدئیدها  شیمیایی مانند ازن ، اک  (O3)کننده های فتو 

می باشتتند .  (PM)و ذرات معلق  (PAN)و پراکستتی استتتیل نیترات 
نات و  این آالینده ها برای کلیه موجودات زنده اعم از انستتتان ها، حیوا
شته،  شش ها تأثیر گذا سان بر عملکرد  ستند مثال در ان ضر ه گیاهان م

الئم تنفسی مثل سرفه و درد آسم را تشدید نموده و موجب بروز دیگر ع
سینه سه  شدن بیماری های قف شوند و باعث پدیدار  قلبی عروقی،   می 

برونشیت و ... شده و خطر مرگ ناشی از بیماری های تنفسی را افزایش 
در جهان امروز آلودگی هوا یکی از مهمترین  .(1396می دهند)یغمائیان، 

هدید می کند بلکه بر مقوله هایی استتت که نه تنها ستتالمت انستتان را ت
کلیه عوامل محیط زیستتتت تأثیر بستتتیار نامطلوا دارد. مهم ترین مواد 

سید کربن ) سیدهای کربن مانند مونوک شامل اک (، COآلوده کننده هوا 
، ترکیبات گوگردی مانند 2(H(O، بخار آا CO)2(دی اکستتید کربن 
 واسیدسولفوری  2(H(S، سولفید هیدرو ن SO)X(اکسید های گوگرد 

(4HSO ترکیبات نیترو ن ،)ند اکستتتیدهای  مولد باران استتتیدی مان دار 

مولد باران استتتیدی( و  3HNO، استتتید نیتری  )X(HNO(نیترو ن 
و آلدئیدها  X(HC(هیدروکربن ها ، ترکیبات آلی مانند NH)3(آمونیاك 

(RCHO)شیمیایی مانند ازن  ، اکسیدکننده و پراکسی  O)3(های فتو 
می باشتتند . این آالینده  (PM)و ذرات معلق  (PAN)استتتیل نیترات 

ها برای کلیه موجودات زنده اعم از انستتان ها، حیوانات و گیاهان مضتتر 
شدید  سم را ت شته، آ شش ها تأثیر گذا سان بر عملکرد  ستند مثال در ان ه

سه سرفه و درد قف سی مثل  می  هسین نموده و موجب بروز دیگر عالئم تنف
قلبی عروقی، برونشتتیت و ...   اری هایشتتوند و باعث پدیدار شتتدن بیم

های تنفستتتی را افزایش می  ماری  ناشتتتی از بی شتتتده و خطر مرگ 
منابع آالینده های هوا بستتیار متنوع و متغیرند که .(1396دهند)یغمائیان، 

می توان آن ها را در چهار گروه اصتتتلی حمل و نقل متحرك )شتتتامل 
سایل نقلیه هوایی، ترن ه سایل نقلیه موتوری، و شتی ها(، احترو اق ا و ک

سکونی،  صد م ساکن )در برگیرنده تأمین انر ی و حرارت الزم برای مقا
تجاری و صنعتی(، فرایندهای صنعتی )مانند صنایع شیمیایی، متالو ی و 
پاالیشگاه های تصفیه نفت(، دفع مواد زائد جامد )شامل بازیافت ناشی از 

ستتر باقی مانده از مصتارف خانگی و تجاری، زایدات زاال ستنو و خاک
 Dehghan and et)سوزاندن بقایای کشاورزی( تقسیم بندی نمود 

al).  در این میان سهم آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه روز به روز
اهمیت بیشتری پیدا کرده و به صورت ی  موضوع مهم زیست محیطی 
و بهداشتتتی درآمده استتت.  براستتاس مطالعات صتتورت گرفته در میان 

، بیشتتتترین (1395بنیادی ، )وستتایل نقلیه در ایجاد آلودگی هوا  %۸5-90نقش
آلودگی کالن  %۷2تأثیر ناشتتتی از خودروهای ستتتب  بوده که بیش از 

. این امر می تواند (Dehghan and et al)شهرها را شامل می شود 
به دلیل افزایش بی رویه تعداد خودروها، ازدیاد ستتفرهای درون شتتهری، 
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ناسب ناوگان حمل و نقل عمومی و عدم وجود فرهنو استفاده شرایط نام
ندگی،  نادرستتتت ران ها، نحوه  پائین آن  یت  ها و کیف از آن، نوع خودرو
فرستتودگی خودرو، نوع ستتوخت مصتترفی و کیفیت پایین آن و مدیریت 

باشتتتتد ی   در بررستتتی دقیق  .(Krystian,2020)نامطلوا تراف
خودروهای روز دنیا و مقایسه آن استانداردهای جهانی و میزان آالیندگی 

تأثیر فن آوری های نوین بر  ید داخل از نظر  به تول با مدل های مشتتتا
که ایران از نظر  ید  نده خروجی از اگزوز، مشتتتخص گرد کاهش آالی
پا دارد  به ارو یادی نستتتبت  له ز فاصتتت ندارد ستتتوخت و خودرو  تا استتت

(Gholamzadeh, and et al). لعات لذا با توجه به تعداد اندك مطا
ساخت داخل و کیفیت آن  صورت گرفته در زمینه تأثیر نوع خودرو های 
ها در زمینه آلودگی هوا، این تحقیق با هدف بررستتی کارائی و چگونگی 
عملکرد خودروهای سمند و پراید با دو نوع سیستم سوخت رسانی بنزینی 

کربن و و گازستتتوز در تولید آالینده های مونوکستتتید کربن، دی اکستتتید 
روکربنهای نستتوخته در شتتهر مشتتهد در فاصتتله ستتال های ستتاخت هید
با 1394-1391 گاری  و همچنین معرفی خودروی برتر از نظر ستتتتاز

 .انجام شد استانداردهای زیست محیطی

 روش انجام تحقیق  -2

در این تحقیق به منظور بررستتتی کارائی و چگونگی عملکرد خودروهای 
سانینوع ستتیستتتم  پراید و ستتمند با تیپ های مختلف و با دو  سوخت ر

سید سوز در تولید آالینده های مونوک سید ک بنزینی و گاز ربن و کربن، دی اک
ساخت  سال های  صله  سوخته در فا و  1391-1394هیدروکربن های ن

سه به جهت  همچنین معرفی خودروی برتر از میان خودروهای مورد مقای
خت از سیستم سو زیست محیطی انجام شد. منظورسازگاری با استانداردهای 

خودرویی است که موتور آن فقط برای کار (petrol)سوز  رسانی بنزینی
طراحی شده است. هر چند خودروهایی که طراحی آن ها به با سوخت بنزین 

ای استتتت که عالوه بر کاربرد بنزین می توانند از گاز طبیعی نیز به  گونه
سوز صطالحاٌ پایه گاز ستفاده کنند، ا سوخت ا نامیده  (dedicated)عنوان 

شوند. دسته دیگری نیز وجود دارد که برای کار با بنزین طراحی شده  می
له  عات موتور از جم بان خودرو از طریق تغییراتی در قط ند ولی صتتتاح ا
ستم خن  کاری در کارگاه ها  آن ها را قادر به  سی سوخت و  ستم  سی

سوز ستفاده از گاز طبیعی نیز می کنند که به آن ها دوگانه  بنزینی  پایه ا
(bifuel)ته می شتتتود بدین (Fartookzadeh and et al)گف  .

خودرو با  2000منظور و مطابق با اهداف پژوهشی، جمع آوری داده ها از 
 ۷:30ماه از ستتتاعت 2مراجعه روزانه به مرکز معاینه فنی حافظ به مدت 

 صورت گرفت. 16لغایت 

   محدوده مورد مطالعه 
رضتتتوی،  فنی حافظ واقع در استتتتان خراستتتان این تحقیق در مرکز معاینه

شهرمشهد، میدان حافظ، جنب سازمان مدیریت پسماند )مپ( انجام شد. 
مشتتتغول  16تا  ۷:30نفر به صتتتورت روزانه از ستتتاعت 9در این مرکز 

 خودرو می باشند. 100سرویس دهی به بیش از 
 

 نحوه جمع آوری داده و روش نمونه بردای  
معاینه فنی خودرو پذیرش خودرو توستتتط مرکز اولین آزمونی که پس از 

یدی هوا ) های تول نده  به میزان آالی  ،COصتتتورت می گیرد مربوه 

2COوHC می باشد که به کم  دستگاه )  Motor Gas Tester 
این ستتاخت کشتتور آلمان انجام می شتتود. MAHA MJT5 مدل

ستفاده از تکنولو ی مادون قرمز قادر به تعیین مقادیر  ستگاه با ا الینده آد
شیمیایی، مقدار   HCو CO ،2COهای سور  سن ستفاده از  بوده و با ا

2O  را نیز اندازه گیری می کندکه مقادیر اندازه گیری شتتده توستتط نرم
. قابل نمایش می باشتتتند MAHA( EURO SYSTEMافزار )

ست دمای محیط بین  ستگاه فوق می بای + درجه 40+ تا 5برای کار با د
ست شد و د شد. سانتیگراد با شته با صاف قرار دا سطح  گاه همواره در ی  

همچنین اگزوز خودرو باید کامال محکم و بدن نشتی باشد، به طوری که 
وقتی که موتور در جا کار می کند اگزوز نلرزد. در هنگام آزمون و کار با 
ستفاده  ستی یا اتوماتی  ا سات د سا شود که نباید از  ستگاه دقت  این د

جه حرارات موتو ید بیش از کرد. در با جه و کمتر از  60ر  جه  110در در
شد. عالوه بر این می توان جهت اندازه گیری، پروا دمای  سانتیگراد با
به  ندازه گیری نمود. الزم  ما را ا خل گیج روان قرار داده و د روان را دا
ذکر استتتت که در طول آزمون موتور خودرو باید در دور آرام کار کند. در 

یت نیز می توان ب ها به ن قایی متصتتتل  رای تعیین دور موتور از گیره ال
صل و نتیجه را روی مانیتور  شمع و ستفاده نمود و گیره را به  ستگاه ا د

پس از مهیا نمودن شتتترایط الزم برای کار با دستتتتگاه  مشتتتاهده کرد.
Motor Gas Tester مدل  ساخت آلمانMGT5  به منظور جمع

ها گاز به میزان انتشتتتار  و  2O ،HC ،COی آوری اطالعات مربوه 

2CO  توسط خودرو های مورد بررسی، پروا قابل انعطاف دستگاه داخل
ماشین به صورت درجا کار می کرد، گذاشته شد و اگزوز خودرو در حالتی که 

گیری شده به صورت دستی در داخل جدولی که از قبل تهیه  مقادیر اندازه
جمع آوری  شتتده بود ثبت گردید. درمجموع مطابق با اهداف پژوهشتتی،

حافظ به مدت  خودرو با مراجعه روزانه به مرکز معاینه فنی 2000داده ها از 
 صورت گرفت. 16لغایت  ۷:30ماه از ساعت 2

 تجزیه و تحلیل آماری 
ستفاده از نرم افزار آماری   SPSSدر نهایت داده ها پس از گردآوری با ا

سخه  سه میانگی( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور مقا20)ن ن ی
شی از آزمون های   Independent- Samples Tداده های آزمای

Test  وAnalysis Of Variance (ANOVA)  و آزمتتون
شد ستفاده  ست که تعداد داده های (. >05/0P) تعقیبی دانکن ا الزم به ذکر ا

 خودرو در نظر گرفته شد. 100آزمایشی برای هر جامعه در آزمون های مذکور برابر 
 گردید. استفاده Excelسم نمودارها نیز از نرم افزار جهت ر

 نتایج  -3

مقایسه میزان گازهای خروجی از خودروهای پراید و   3-1

سمند با سیستم های سوخت رسانی مختلف در فاصله سال 

 1391-1394های 
 HC ،CO ،2COنشان دهنده میزان خروجی گازهای  4تا  1شکل های 

اید و سمند با سیستم های سوخت رسانی از اگزوز ماشین های پر 2Oو 
ی و پایه گازسوز در فاصله سال هابنزین سوز، دوگانه سوز با پایه بنزینی 

 نتایج آزموننیز  5و  4، 1جدول های باشد.  می 1394 -1391ساخت 
Independent- Samples T Test  را برای مقایسه میزان

های پراید و از اگزوز ماشین  2Oو  HC ،CO ،2COخروجی گازهای 
ه با توجه بمختلف نشان می دهد.  سمند با سیستم های سوخت رسانی

که نشان دهنده سطح معنی داری آزمون  Sig، مقدار 1اینکه در جدول 
واریانس های دو جامعه( می باشد برای آالینده های  لون )آزمون برابری

HC ،CO ،2CO  2وO  و  132/0، 000/0، 616/0به ترتیب برابر
 ، فرض صفر )فرض برابریCOاست، لذا تنها در رابطه با آالینده  111/0

واریانس های دو جامعه( رد شده و می بایست خط دوم نتیجه آزمون 
واریانس های دو جامعه را در نظر گرفت و برای سایر آالینده ها  نابرابری
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 Sig حال با توجه به مقدار آماره آزمون و مقدار خط اول منظور می گردد.

به ترتیب  2Oو  HC ،CO ،2COاظر آن که برای آالینده های متن
است، نتیجه گرفته می شود که دو  055/0و  245/0، 01۸/0، 0۷0/0برابر 

از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنی دار  COخودرو تنها از نظر آالینده 
نتایج حاصل از مقایسه خودروها . (1)جدول  رد می گردد 0H دارند و فرض

سوز حاکی از آن است که خودروی سمند به تم سوخت رسانی بنزین با سیس
بیشتری نسبت به پراید تولید می کند که  COطور معنی داری آالینده 

این امر می تواند به دلیل متفاوت بودن مکانیسم احتراق سوخت )کامل یا 
(. مناسب بودن میزان اکسیژن و 2ناقص( در این خودروها باشد )شکل 

، زمان ماند کافی و اختاله کامل سوخت با هوا در اتاق  درجه حرارت
احتراق از جمله عوامل موثر در احتراق کامل سوخت و در نتیجه تولید 

2CO  می باشند. احتراق ناقص نیز زمانی رخ خواهد داد که عکس عوامل
یگانه )می شود  COو  HCفوق اتفاق افتد که این امر سبب تولید 

ی میزان اکسیژن خروجی از اگزوز در خودروهای لذا بررس. ( 1390مقدم،
یادشده به منظور شناخت سازوکار احتراق وسیله نقلیه، ضروری به نظر 
می رسد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیش ترین میزان اکسیژن خروجی 

(. نسبت سوخت به 4از اگزوز توسط خودروهای سمند بوده است )شکل 
دارد، بطوریکه میزان مصرف  COید آالینده هوا بیشترین تأثیر را در تول

سوخت در شرایط کمبود اکسیژن و عمل نامطلوا اکسیداسیون افزایش 
(. 1393،یوسفی از خروجی اگزوز می شود) COیافته و باعث انتشار بیشتر 

گونه می توان این بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه
خودروی سمند به صورت ناقص و در پراید در بیان نمود که احتراق سوخت 

 ( 139۸)دهقان، باشد. همچنین در تحقیقی که توسط  به صورت کامل می
بر روی تعدادی از خودروهای بنزینی صورت گرفت مشخص شد که پراید 

را در میان خودروهای  2COو بیشترین انتشار  COکمترین میزان تولید 
قایسه میزان گازهای خروجی از اگزوز نتایج حاصل از م.مورد مطالعه دارد

آالیندگی ، نشان داد که میزان 91۸1خودروهای پراید و سمند با استاندارد 
تر از حد استانداردهای  تمامی خودروهای مورد مطالعه به طور میانگین پایین

(. هر چند اختالف 2ذکر شده در مراکز معاینه فنی خودرو می باشد )جدول 
مونوکسید کربن توسط این خودروها وجود تولید آالینده  معنی داری در میزان

به نتایج بدست آمده در این قسمت، می توان این توجه  (. لذا با2دارد )شکل 
گیری نمود که پراید بنزین سوز خودروی مناسب تری از لحاظ  گونه نتیجه

استاندردهای زیست محیطی نسبت به خودروی سمند بنزین سوز می 
ودن قدرت و حجم موتور، حداکثر گشتاور، حداکثر سرعت، باشد. باالتر ب

میانگین سوخت مصرفی، وزن بیشتر و همچنین عدم وجود سیستم کنترل 
انتشار بخار بنزین در خودروی سمند می تواند از جمله عوامل موثر در 
مکانیسم احتراق سوخت این خوردو و تولید بیشتر آالینده های هوا توسط 

که نشان  Sig، مقدار 4با توجه به اینکه در جدول  (.3آن باشد )جدول 
واریانس های دو  دهنده سطح معنی داری آزمون لون )آزمون برابری

به ترتیب  2Oو  HC ،CO ،2COجامعه( می باشد برای آالینده های 
است، لذا تنها در رابطه با آالینده  1۷6/0و  000/0، 369/0، ۸20/0برابر 

2COواریانس های دو جامعه( رد شده و می  ، فرض صفر )فرض برابری
واریانس های دو جامعه را در نظر  بایست خط دوم نتیجه آزمون نابرابری

حال با توجه به  گرفت و برای سایر آالینده ها خط اول منظور می گردد.
، HCمتناظر آن که برای آالینده های  Sig مقدار آماره آزمون و مقدار

CO ،2CO  2وO 36۷/0و  011/0، 201/0، 065/0 به ترتیب برابر 
از  2COاست، نتیجه گرفته می شود که دو خودرو تنها از نظر آالینده 

رد می گردد  0H لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند و فرض
به عبارت دیگر، نتایج حاصل از مقایسه خودروها با سیستم  .(4)جدول 

ه علیرام عدم وجود اختالف گازسوز حاکی از آن است کسوخت رسانی پایه 
و  COدار بین خودروهای مورد مطالعه از نظر تولید آالینده های  معنی
HC 2، خودروی پراید به طور معنی داری آالیندهCO  بیشتری نسبت به

سمند تولید می کند که این امر می تواند نشان دهنده طراحی و عملکرد 
به  2COچند، آالینده  (. هر3بهتر سمند برای دوگانه شدن باشد )شکل 

دلیل بی خطر بودن جزء آالینده های مورد تأکید در مراکز معاینه فنی 
خودرو محسوا نمی شود و حد مجازی برای خروجی آن از اگزوز تعریف 
نشده است، اما ضرورت انجام مطالعات بیشتر در زمینه برنامه جامع گازسوز 

این آالینده در مقوله کردن خودروهای کشور به دلیل تأثیر قابل توجه 
گرمایش جهانی وجود دارد. از دالیل عملکرد نامناسب خودروی پر فروش 
پراید با پایه گازسوز می توان به عدم طراحی اولیه پراید برای دوگانه سوز 
شدن و همچنین پیشرفته نبودن کیت مصرفی )مجموعه تجهیزات مربوه 

ت به پراید )نسل دو( نسبطبیعی در خودرو( در به سیستم سوخت رسانی گاز 
چهار( اشاره نمود. بطوریکه در کیت نسل چهار از سیستم  سمند )نسل

ای به جای میکسر استفاده شده و برای نقطهپاشش سوخت نوبتی چند
استانداردهای جدید آلودگی و نیز توان تولیدی  رسیدن به شرایط سخت

یزات دقیق قابل رقابت با بنزین، تمامی امکانات موجود شامل تجه
ابی در ی الکترونیکی، الگوریتم های کارآمد کنترل و الگوهای نوین عیب

آن به کار رفته است که موجب افزایش دقت در کنترل نسبت هوا به 
سوخت در این موتورها به میزان چشمگیری می شود.
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 از اگزوز ماشین های پراید و سمند با سیستم های سوخت رسانی بنزین سوز HC ،CO ،CO2 O2های برای مقایسه میزان خروجی گاز Independent- Samples T Testنتایج آزمون  -1جدول 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CO2 

Equal variances assumed 2.281 .132 1.165 213 .245 .16166 .13878 -.11191 .43523 

Equal variances not 

assumed 
  1.114 42.843 .271 .16166 .14506 -.13091 .45423 

CO 

Equal variances assumed 16.317 .000 -2.393 213 .308 -.70821 .29600 -1.29168 -.12474 

Equal variances not 

assumed 
  -1.036 32.118 . 018 -.70821 .68384 -2.10094 .68452 

HC 

Equal variances assumed .252 .616 5.959 213 .070 48.70563 8.17317 32.59498 64.81628 

Equal variances not 

assumed 
  5.912 44.103 .055 48.70563 8.23840 32.10331 65.30795 

O2 

Equal variances assumed 2.564 .111 -1.933 213 .055 -.24127 .12479 -.48725 .00471 

Equal variances not 

assumed 
  -1.722 40.725 .093 -.24127 .14012 -.52430 .04176 
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ربن در پراید و سمند با سیستم میزان تولید آالینده هیدروک -1شکل 

 1391 -1394  ساخت سوخت رسانی مختلف در فاصله سال هایهای 

دارای حروف مشترک می باشند از نظر آماری تفاوت هایی که  میانگین)

 ((%5 د )سطحنمعناداری ندار

 

 

 
 

 میزان تولید آالینده مونوکسید کربن در پراید و سمند با سیستم  -2شکل 

 1391 -1394ساخت  نی مختلف در فاصله سال هایسوخت رساهای 

دارای حروف مشترک می باشند از نظر آماری تفاوت هایی که  میانگین)

 ((%5 د )سطحنمعناداری ندار

 

 

 کسید کربن در پراید و سمند با سیستمدی امیزان تولید آالینده   -3شکل 

 1391 -1394ساخت  سوخت رسانی مختلف در فاصله سال هایهای 

دارای حروف مشترک می باشند از نظر آماری تفاوت هایی که  یانگینم)

 ((%5 د )سطحنمعناداری ندار

 
 

 
 

وخت سهای  در پراید و سمند با سیستم گاز اکسیژنمیزان تولید  -4شکل 

هایی که  میانگین) 1391 -1394ساخت  رسانی مختلف در فاصله سال های

 د )سطحنتفاوت معناداری نداردارای حروف مشترک می باشند از نظر آماری 

5%)) 
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مقایسه حد مجاز آالینده های خروجی از اگزوز خودروهای   -2جدول

1۸19پراید و سمند بنزینی با استاندارد   

Vol)% )

2O 
HC 

(ppm) 

Vol)% )
CO 

 

3 > 250 >5/2  
1۸19استاندارد   

Standard 9181* 

46/1  164 56/0  
 پراید

Praide 

۷/1  116 26/1  
دسمن  

Samand 
*: مصوبه حد مجاز آالینده های خروجی از اگزوز خودروها، ستاد معاینه 

فنی وزارت کشور، سازمان ترافیک و مرکز پژوهش های مجلس شورای 

1390(، تجدید نظر 9۸13اسالمی )  

 
سطح معنی  Sig مقدار ،5 جدول در اینکه به توجه با شان دهنده  که ن

 می باشتتتد جامعه( دو یانس هایوار )آزمون برابری داری آزمون لون
های  نده  یب برابر  2Oو  HC ،CO ،2COبرای آالی ، 94۸/0به ترت

ست، 5۸9/0و  ۷63/0، 522/0  در رابطه با تمامی آالینده ها، فرض لذا ا
ست می و شده قبول جامعه( دو واریانس های برابری )فرض صفر  بای
گرفت.  نظر رد را جامعه دو واریانس های برابری آزمون نتیجه اول خط
آن که برای  متناظر Sig مقدار و آزمون آماره مقدار به توجه با حال

، 694/0، 062/0به ترتیب برابر  2Oو  HC ،CO ،2COآالینده های 
نه  05۷/0و  ۷6۷/0 که هیچگو یان نمود  نه ب استتتت، می توان اینگو

اختالف معنی داری بین خودروهای مورد مطالعه مجهز به ستتتیستتتتم 
، COاز نظر تولید گازهای  دوگانه ستتوز با پایه بنزینیستتوخت رستتانی 

HC ،2CO 2وO  کاربرد کیت و ناشتتتی از  ند  ندارد که می توا وجود 
شد )تجهیزات  سوز کردن این خودروها با شابه برای گاز شکل و  5جدول م
 (.4 تا 1های 

مقایسه میزان گازهای خروجی از تیپ های مختلف   3-2

رسانی مختلف در فاصله یک خودرو با سیستم های سوخت 

 1391-1394سال های 

 
 مقایسه میزان گازهای خروجی از تیپ های مختلف خودرو پراید 3-2-1

می توان این گونه بیان نمود که هیچ گونه  ،6جدول شتتماره با توجه به 
پراید با سیستم  132و  GTXI ،141تفاوت معنی داری بین تیپ های 

ید های ستتتوخت رستتتانی مختلف از نظر عملکر د موتور در میزان تول
به طوری که با مقایسه مشخصات  آالینده خروجی از اگزوز وجود ندارد.

فنی آن ها هیچگونه تغییر تأثیرگذار جهت کاهش میزان آالینده تولیدی 
از خودرو دیده نمی شود که بیانگر عدم توجه شرکت خودروسازی سایپا 

دید تیپ های جد ولیبه ارتقاء کیفیت و پارامترهای زیستتت محیطی در ت
کمترین GTXI پراید است، این در حالی است که از لحاظ قیمت تیپ 

شترین هزینه را به خود اختصاص می دهد. لذا پراید به عنوان  132و  بی
پرفروش ترین خودرو در ایران نیازمند بازنگری بیشتتتتر در این زمینه و 

 ت محیطیباال بردن کیفیت تیپ های آن از لحاظ استتتانداردهای زیستت
می باشد. هرچند میزان اکسیژن خروجی از اگزوز پرایدهای دوگانه سوز 

به طور معنی داری از دیگر تیپ های مورد  132با پایه بنزینی با تیپ 

مطالعه بیشتتتر استتت که می تواند به دلیل باال بودن حداکثر گشتتتاور، 
شتاا  سوپاپ ها جهت افزایش  شمع پایه بلند و قطر کم  ستفاده از  ر دا
تیپ مذکور و در نتیجه احتمال وقوع احتراق ناقص در آن نستتتبت به 

لذا به نظر می رستتد که تیپ . (۷)(3جدول ستتایر تیپ های پراید باشتتد )
ا شدن به صورت دستی در مقایسه بسوز  پراید، گزینه مناسبی برای گاز 132

 باشد. انواع دیگر این خودرو نمی

 
  
 

۰
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(3913 ،راد موثر بر مکانسیم احتراق سوخت در تیپ های مختلف پراید و سمند و پیامد های آن )مرزبان مشخصات فنی و عوامل  -3 جدول  

 Samand توضیحات

Soren 
Samand 

LX 
Samand 

X7 
Pradie 

132 
Pradie 

141 
Pradie 

GTXI 
 مشخصات فنی خودرو

ارد که در نوع موتور در طراحی ساختار اتاق  احتراق )بررسی نسبت سوخت و هوا( نقش د
 خودروهای مورد مطالعه این امر لحاظ شده و موتور پراید از این لحاظ بهتر است.

XU7JPL3 XU7JPL3 XU7JPL3 چهار سیلندر خطی چهار سیلندر خطی چهار سیلندر خطی 
 نوع موتور

 

هرچه قدر حجم موتور بیشتر شود، میزان مصرف سوخت همراه با باال بردن قدرت موتور 
بد. هرچند این امر به منظور افزایش آلودگی نیست.افزایش می یا  

1۷61 1۷61 1۷61 1323 1323 1323 
 حجم موتور

 

قدرت موتور در مصرف سوخت تأثیر دارد بطوریکه هرچه قدرت موتور باالتر باشد، مصرف 
 سوخت افزایش می یابد. هرچند که این امر به منظور افزایش آلودگی نیست.

100  بخار اسب 
6000 در ردو   

100  در بخار اسب 
6000 دور   

100  بخار اسب 
6000 در دور   

63 اسب بخار  
5500بر دور   

63 اسب بخار  
5500بر دور   

63 اسب بخار  
5500بر دور   

 قدرت موتور
 

 هرچه گشتاور موتور بیشتر باشد، به دلیل افزایش قدرت موتور میزان مصرف سوخت افزایش 
آلودگی نیست.می یابد. هرچند که این امر به منظور افزایش   

153 نیوتن   
درمتر  3000 

دقیقه در دور  

153 نیوتن   
درمتر  3000 

دقیقه در دور  

153 نیوتن   
درمتر  3000 

دقیقه در دور  

نیوتن 103.3
 2800متردر
 دور بر دقیقه

نیوتن 103
2800متردر دور بر  

 دقیقه

نیوتن 103
2800متردر دور بر  

 دقیقه

 حداکثر گشتاور
 

ن مصرف سوخت نیز افزایش می یابد.هرچه سرعت بیشترگردد، میزا  1۸5 1۸5 1۸5 1۷0 1۷0 1۷0 
 حداکثر سرعت

 

.هرچه مصرف سوخت افزایش یابد، میزان انتشارآالینده نیز بیشتر می شود  ۷/۸  6/۸  5/۸  ۸9/6  25/۷  ۷ 
 میانگین مصرف سوخت

 

 ینباعث تمرکز وزن جلوی خودرو روی نقطه اتصال تایرها بر زمخودرو  طراحی خاص بدنه
می گردد. لذا بهبود توزیع وزن  خودروحرکت  در اصطکاك مفیدیموجب  که این امر شده

کاهش نوسان در کارایی موتور می شود. سبب  

5 5 5 4 4 5 
 طراحی بدنه خودرو

 

 چنانچه اندازه رینو با طراحی بدنه خودرو نامتناسب باشد، میزان مصرف سوخت افزایش 
 می یابد.

15 15 15 13 13 13 
ایز رینو )اینچ(س  

 

 نوع سوخت مصرفی برعملکرد موتور خودرو 
تأثیر گذار می باشد. در سوخت بنزین هرچه عدد اکتان باالتر باشد بازده موتور بهتر شده و 

 میزان آلودگی کاسته می شود.

بنزین بدون 
سرا با عدد 
95اکتان   

بنزین بدون سرا با 
95عدد اکتان   

بنزین بدون سرا 
95با عدد اکتان   

بنزین بدون سرا با 
91عدد اکتان   

بنزین بدون سرا با 
91عدد اکتان   

بنزین بدون سرا با 
91 اکتان عدد   

 نوع سوخت
 

 عدم تناسب وزن خودرو با نوع موتور سبب افزایش مصرف سوخت می شود.
1200 1200 1200 ۸50 ۸50 ۸50 

 وزن تقریبی در پایه بنزینی
 

1320 1320 1320 940 940 940 
تقریبی در پایه گازی  وزن  

(kg) 
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 از اگزوز ماشین های پراید و سمند با سیستم های سوخت رسانی پایه گازسوز O2و  HC ،CO ،CO2برای مقایسه میزان خروجی گازهای  Independent- Samples T Testنتایج آزمون  -4جدول 
Independent Samples Test 

 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CO2 

Equal variances assumed 14.332 .000 2.577 133 .073 .73525 .28527 .17100 1.29951 

Equal variances not 

assumed 
  1.855 32.553 . 011 .73525 .39637 -.07160 1.54211 

CO 

Equal variances assumed .813 .369 1.284 133 .201 .12406 .09664 -.06710 .31521 

Equal variances not 

assumed 
  1.667 72.410 .100 .12406 .07440 -.02424 .27235 

HC 

Equal variances assumed .052 .820 2.455 133 .065 25.80091 10.50995 5.01264 46.58918 

Equal variances not 

assumed 
  2.380 42.764 .052 25.80091 10.83888 3.93875 47.66308 

O2 

Equal variances assumed 1.855 .176 -.905 133 .367 -.14330 .15834 -.45649 .16990 

Equal variances not 

assumed 
  -.823 39.682 .415 -.14330 .17403 -.49511 .20852 
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 دوگانه سوز پایه بنزینیاز اگزوز ماشین های پراید و سمند با سیستم های سوخت رسانی  2Oو  HC ،CO ،2COقایسه میزان خروجی گازهای برای م Samples T Test -Independent نتایج آزمون -5جدول 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CO2 Equal variances assumed .091 .763 .297 117 .767 .11010 .37098 -.62462 .84481 

Equal variances not assumed   .294 18.158 .772 .11010 .37477 -.67678 .89697 

CO Equal variances assumed .413 .522 .395 117 .694 .94783 2.40189 -3.80899 5.70464 

Equal variances not assumed   1.033 106.723 .304 .94783 .91742 -.87091 2.76657 

HC Equal variances assumed .004 .948 2.321 117 .062 30.70577 13.22678 4.51083 56.90071 

Equal variances not assumed   2.401 18.703 .057 30.70577 12.78701 3.91342 57.49812 

O2 Equal variances assumed .293 .589 -2.417 117 .057 -.46169 .19104 -.84003 -.08334 

Equal variances not assumed   -2.423 18.310 .056 -.46169 .19053 -.86148 -.06189 
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9113-9413یزان گازهای خروجی از تیپ های مختلف پراید با سیستم های سوخت رسانی مختلف در فاصله سال های ساخت م -6جدول  

 تیپ خودرو

HC (ppm) Vol)% )CO Vol)% )2OC Vol)% )2O 

 بنزینی
 

دوگانه سوز با 
 پایه بنزینی

 

 پایه گازسوز
 

 بنزینی
 

دوگانه سوز با 
 پایه بنزینی

 

 پایه گازسوز
 

ینیبنز  
 

دوگانه سوز با 
 پایه بنزینی

 

 پایه گازسوز
 

 بنزینی
 

دوگانه سوز با 
 پایه بنزینی

 

 پایه گازسوز
 

GTXI 
۸0/16۷  05/15۸  11/156  5۸/0  63/0  62/0  9۷/13  46/13  6۸/13  42/1  6۸/1  54/1  

141 22/1۷2  30/164  42/14۷  4/0  ۸5/0  4۸/0  1۷/14  26/14  22/14  59/1  0۸/1  45/1  

132 25/142  155 33/154  46/0  54/0  22/0  25/14  6/13  3/14  51/1  ۸1/1  52/1  

سطح معنی 
 داری

NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS * NS 

NS  درصد معنی دار نمی باشد. 5= در سطح 

  درصد معنی دار می باشد. 5= در سطح 
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مقایسه میزان گازهای خروجی از تیپ های مختلف خودرو  3-2-2
 سمند

و سورن خودروی سمند  X7 ،LXایسه تیپ های نتایج حاصل از مق
از لحاظ استانداردهای زیست محیطی و میزان تولید آالینده های مورد 
بررسی نشان دهنده این است که تنها در سیستم های سوخت رسانی 
بنزین سوز و پایه گازسوز، تفاوت معنی داری از نظر میزان انتشار 

 وجود دارد که  HCآالینده 
دلیل  تفاوت در میانگین سوخت مصرفی، نوع شمع و قطر  می تواند به

درصورتی که شمع خودرو توانایی  (.۷)جدول سوپاپ ها آن ها باشد 
جرقه به موقع را نداشته باشد و وایرهای شمع نشت داشته و برق را به 

تولید میزان هیدروکربن وجود دارد. خوبی عبور ندهد، امکان افزایش 
فیلرهای سوپاپ دود بایستی تنظیم باشد و شدن  هبست و همچنین زمان باز
بودن فیلتر، زمان باز و بسته شدن به تأخیر می افتد در صورت محکم 

و در صورت ادامه این روند نسبت هوای ورودی و سوخت خروجی 
ردد. گ این فیلرها بهم ریخته و سبب افزایش هیدروکربن نسوخته میتوسط 

یپ ت ونه نتیجه گیری نمود که در بینمی توان این گ ۷با توجه به جدول 
های مختلف خودرو سمند با سیستم سوخت رسانی بنزین سوز و پایه 

بیشترین امتیاز را از لحاظ شاخص های زیست  X7گازسوز، تیپ 
می تواند به علت پایین بودن محیطی به خود اختصاص می دهد که 

وپاپ ها سسوخت مصرفی، استفاده از  شمع پایه کوتاه و قطر بیشتر 
که ارزان ترین  X7این در حالی است که تولید (. 3)جدول در آن باشد 

مدل این خودرو نیز به حساا می آید و هم اکنون تولید آن متوقف 
 و سورن در  LXبر می گردد و تیپ های  13۸1شده است، به سال 
مقایسه دیدگاه . ( تولید شده اند13۸6و   13۸3سال های بعد از آن )

وند تغییرات در صنایع خودروسازی جهان نشان دهنده وجود دو ها و ر
دیدگاه کاربر و ساختاری در این صنایع است که برای بقای شرکت 
های خودروسازی ضروری به نظر می رسند. بطوریکه دیدگاه کاربر 
شامل کاهش قیمت فروش، کاهش هزینه جاری خودرو، افزایش موارد 

کارکرد در شرایط سخت و کاهش استفاده خودرو، افزایش قابلیت 
آلودگی خودرو بوده و دیدگاه ساختاری نیز شامل ساده سازی محصول، 
تجهیزات و سازمان می باشد. هرچند روندی که تا به امروز در ایران 
ی رو مشاهده شده فاقد دیدگاه کاربر بوده و هیچ کدام از مراحل مذکور

ودگی هوای .و سهم چشمگیر خودروها در ایجاد آلنداده است
ه ک کالنشهرهای ایران تأیید کننده این موضوع می باشد. به طوری

هیات دولت تحت عنوان برنامه  1390براساس مصوبه اسفند ماه سال 
کالنشهر بزرگ کشور که در آن شرکت های  ۸کاهش آلودگی هوا در 

تولید کننده خودروهای پایه گازسوز و دوگانه سوز مکلف شدند از 
را در تولید محصوالت  4استاندارد آالیندگی یورو 1395ابتدای سال 

مدل خودرو از جمله سمند سورن  15خود رعایت کنند از شماره گذاری 
CNG   و سایپاCNG 132 (1393راد،  مرزبان)جلوگیری شد. 

 

 ی ریگجهینت -4
هیدروکربن،  نتایج این مطالعه نشان داد که میزان تولید آالینده های

دی اکسیدکربن در دو خودرو سمند و پراید کم تر  مونوکسید کربن و
از حد استاندارد تعریف شده توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست 
می باشد. هر چند پراید در میان خودروهای مورد بررسی با سیستم 
سوخت رسانی بنزین سوز و سمند در میان خودروهای پایه گازسوز، به 

لکرد موتور و همچنین مناسب تر از لحاظ عمعنوان خودروی 
استانداردهای زیست محیطی معرفی می گردند. لذا با توجه به این که 

بیشتری  2COخودروی پراید پایه گازسوز به طور معنی داری آالینده 
نسبت به سمند با سیستم سوخت رسانی یکسان تولید می کند، می 
ن یتوان این گونه نتیجه گیری نمود که پراید به عنوان پرفروش تر

خودروی ایرانی، گزینه مناسبی برای دوگانه سوز شدن نمی باشد. 
بنابراین به نظر می رسد که دوگانه سوز کردن ناوگان حمل و نقل 
بدون توجه به نوع طراحی و شرایط خودرو نه تنها گزینه مناسبی جهت 
کاهش آلودگی هوا نمی باشد، بلکه در مواردی نتایج معکوس به دنبال 

همچنین  واند باعث صرف هزینه های گزاف گردد.داشته و می ت
مشخص شد که در بین تیپ های مختلف خودرو سمند با سیستم 

بیشترین امتیاز را  X7سوخت رسانی بنزین سوز و پایه گازسوز، تیپ 
خود اختصاص می دهد، در  از لحاظ شاخص های زیست محیطی به

در بین تیپ های حالی که  ارزان ترین مدل این خودرو می باشد. اما 
مختلف پراید هیچ گونه تفاوت معنی داری از نظر میزان آالینده های 
خروجی از اگزوز مشاهده نگردید. این امر نشان دهنده این است که 
معیارها و شاخص های زیست محیطی در ارتقاء کیفیت خودروی پراید 

 که نسل جدیدتری در میان 132مدنظر قرار نگرفته و چه بسا در تیپ 
تیپ های مورد مطالعه می باشد، میزان آالینده های خروجی از آن تا 

خودرو در  %۷2حدی بیشتر از سایر تیپ ها است. لذا با توجه به سهم 
ایجاد آلودگی هوای کالنشهرهای ایران، توجه بیشتر مسئولین و 
خودروسازان به باال بردن کیفیت نسل جدید خودروها از لحاظ استاندارد 

منطبق بر محیطی و درنتیجه ساخت خودروهای های زیست 
 شود. استانداردهای بین المللی بیش از پیش احساس می
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9113-9413میزان گازهای خروجی از تیپ های مختلف خودرو سمند با سیستم های سوخت رسانی مختلف در فاصله سال های ساخت    -7جدول  

 

 تیپ

HC (ppm) Vol)% )CO Vol)% )2OC Vol)% )2O 

دوگانه سوز با  بنزینی
 پایه بنزینی

دوگانه سوز با  بنزینی پایه گازسوز
 پایه بنزینی

 بنزینی پایه گازسوز
دوگانه سوز با 
 پایه بنزینی

 
دوگانه سوز با  بنزینی پایه گازسوز

 پایه بنزینی
 پایه گازسوز

X7 123 5/129  12۸/16 54/0  54/0  45/0  26/14  5/11  36/13  5/1  03/2  4۸/1  

LX 04/106  42/143  143 5/1  42/0  6/0  ۸3/13  62/13  42/13  ۷6/1  12/2  25/1  

Soren ۸/163  113 NA ۷9/0  ۸5/0  NA ۷/13  1۸/14  NA ۷۷/1  93/1  NA 

 NS * NS NS NS NS NS NS NS NS NS * سطح معنی داری

NA .آنالیز نشده است =     NS  درصد معنی دار می باشد. 5طح = در س  *   درصد معنی دار نمی باشد. 5= در سطح 
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Abstract  
This study aims to investigate the emissions of carbon monoxide, carbon dioxide and unburned 

hydrocarbons from the exhaust of Pride and Samand cars with different types and fueling systems in 

Mashhad during the 2012-2015 by Motor Gas Tester for 2000 cars. The data were analyzed by SPSS 

software and independent t-test, analysis of variance (ANOVA) and Duncan post hoc test (P <0.05). 

The results showed that type X7 among the other studied types of Samand has the lowest level of 

pollutant production, while no significant difference was observed in terms of the amount of pollutants 

emitted from the exhaust of different types of Pride. It was also found that the consumption of natural 

gas fuel in dedicated Pride increases the emission of pollutants and reduces in dedicated Samand, which 

indicates the better design of Samand in terms of fuel pump, type of kit used and other engine parts 

compared to Pride for usage of gas as an alternative fuel. It indicates that the combustion process in 

gasoline Pride is more complete and Samand is more suitable for using natural gas fuel.  

 

Introduction 

 In today's world, air pollution is one of the most important categories that threatens human health and 

has a very adverse effect on all environmental factors. The most important air pollutants include carbon 

monoxides such as carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), water vapor (H2O), sulfur compounds 

such as sulfur oxides (SOX), hydrogen sulfide (H2S), and sulfuric acid (HSO4). Nitrogenous compounds 

such as nitrogen oxides (HNOX), nitric acid (HNO3 acid rain), and ammonia (NH3), organic compounds 

such as hydrocarbons (HCX), and aldehydes (RCHO), oxidants such as O3 Are peroxyacetyl nitrate 

(PAN) and particulate matter (PM). These pollutants are harmful to all living organisms, including 

humans, animals, and plants. For example, they affect lung function in humans, exacerbate asthma, and 

cause other respiratory symptoms such as coughing and chest pain, and causing disease. Cardiovascular 

diseases, bronchitis, etc. and increase the risk of death from respiratory diseases. Among other effective 

sources in creating air pollution, the role of vehicles has become increasingly important and has become 

an important environmental and health issue. According to studies, the greatest impact of vehicles in 

air pollution creation is related to light vehicles, which account for more than 72% of metropolitan 

pollution. This can be due to the excessive increase in the number of cars, the increase in intra-city 

travel, the unsuitable conditions of the public transport fleet and the lack of a culture of its usage, the 

type of cars and their low quality, improper driving, car wear, fuel consumption, and its poor quality 

and poor traffic management. Therefore, due to the small number of studies on the impact of 

domestically made vehicles and their quality on air pollution, this study aims to investigate the 

efficiency and performance of Samand and Pride vehicles with two types of gasoline and gas fuel 

delivery systems in production of carbon monoxide, carbon dioxide, and unburned hydrocarbons in the 

city of Mashhad during 2012-2015 and also the introduction of the best car in terms of compliance with 

environmental standards was done Methodology: This research investigates the efficiency and 

performance of Pride and Samand vehicles with different types and with two types of gasoline and gas 

fuel delivery systems in the production of carbon monoxide, carbon dioxide, and unburned 

hydrocarbons during 2012-2015. Moreover, the introduction of the best car among the studied vehicles 

was done to comply with environmental standards. Petrol fuel delivery system is a vehicle that its engine 

can only work with petrol, while the vehicles that can use both petrol and natural gas are called dedicated 

vehicles. There is also another category that is designed to work with petrol, but the owners have done 

some changes on engine parts such as fuel delivery system and cooling system in workshops and make 
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them able to use the natural gas, these vehicles are called bifuel.The first test that is performed after the 

car's acceptance by the car technical inspection center is related to the number of air pollutants produced 

(CO, CO2, and HC), which is done by the Motor Gas Tester model MAHA MJT5 made in Germany. 

This device can determine the amount of CO, CO2, and HC pollutants using infrared technology and 

also measures the amount of O2 using a chemical sensor, the values of which can be displayed by the 

software (EURO SYSTEM) MAHA.  After preparing the requirements to work with Motor Gas Tester 

device (MGT5) made in Germany, in order to analysis the HC, CO and CO2 as the air pollutants 

emission by the mentioned vehicles as well as O2 gas, a flexible probe was placed inside the exhaust 

while the vehicle was idle, and the measured amounts was manually written in a table. In total and 

according to the research objectives, collecting data from 2000 vehicles have been done by visiting 

Hafiz Vehicle Inspection Center (Next to Waste Management Organization, Hafiz Sq., Mashhad, Iran) 

every day for 2 months from 20/04/2016 to 21/06/2016 (7:30 AM- 4:00 PM). Furthermore, the 

evaluation on the pollutant emission amount by dual-fuel vehicles in both petrol and gas state has been 

done. Finally, the analysis was done by statistical software SPSS (20th version) after data collection. 

Independent Sample T Test, Analysis of Variance (ANOVA) and Duncan test (P<0.05) was used in 

order to compare the average test data. It should be noted that the number of test data for each 

community in the above tests was considered equal to 100 vehicles. Microsoft Excel was used for 

drawing the charts. 

 

Conclusion: 

Comparison of exhaust gases from Pride and Samand cars with different fuel delivery systems in 2012-

2015 The results of comparing cars with gasoline fuel delivery systems indicate that Samand car emits 

significantly more CO pollutants than Pride, which can be due to different fuel combustion mechanisms 

(complete or incomplete) in these cars. The results of this study showed that the highest amount of 

oxygen was emitted from the exhaust of Samand vehicles. The fuel-to-air ratio has the greatest effect 

on the production of CO pollutant, so that fuel consumption increases in the absence of oxygen and 

undesirable oxidation, causing more CO emissions from the exhaust. Therefore, according to the results 

of this study, it can be stated that fuel combustion in Samand car is incomplete and in Pride is complete, 

and therefore Pride gasoline car is a more suitable vehicle in terms of environmental standards than 

Samand car which burns gasoline. Higher engine power and volume, maximum torque, maximum 

speed, average fuel consumption, more weight, and also the lack of gasoline vapor control system in 

Samand car can be among the factors affecting the fuel combustion mechanism of this car and the 

production of more air pollutants by it.The results of comparing the cars with the dedicated fuel delivery 

system indicate that despite the lack of significant differences between the studied vehicles in terms of 

CO and HC emissions, Pride car produces significantly more CO2 emissions than Samand. This can 

indicate the better design and performance of Samand for duplication. Therefore, it can be concluded 

that Pride, as the best-selling Iranian car, is not a suitable option for dual-fuel. Therefore, it seems that 

dual burning of the transport fleet, regardless of the design and condition of the vehicle, is not only a 

good option to reduce air pollution, but in some cases has the opposite effect and can lead to exorbitant 

costs.The results of this study show that there is no significant difference between the studied vehicles 

equipped with the bifuel fuel delivery system in terms of CO, HC, CO2, and O2 emissions, which can 

be due to the use of kits and similar equipment for Gasification of these cars.Comparison of emissions 

from different types of Pride carsThe results show that there is no significant difference between GTXI, 

141, and 132 Pride types with different fuel delivery systems in terms of engine performance in the 

number of exhaust emissions. Comparing their technical specifications, there is no effective change to 

reduce the number of pollutants produced by the car, which indicates that SAIPA Automotive Company 

does not pay attention to improving the quality and environmental parameters in the production of new 

Pride models, while in terms of price, the GTXI type has the lowest and 132 highest costs. Therefore, 

Pride, as the best-selling car in Iran, needs more review in this field and improving the quality of its 

types in terms of environmental standards.Comparison of the amount of exhaust gases from different 

types of Samand cars The results of comparing the X7, LX, and Soren types of Samand vehicles in 

terms of environmental standards and the number of pollutants produced show that only in gasoline and 

dedicated fuel delivery systems, there is a significant difference in terms of HC pollutant emissions 

which can be due to the difference in the average fuel consumption, the type of spark plug, and the 

diameter of their valves. Therefore, it can be concluded that among the different types of Samand 

vehicles with gasoline fuel systems and gas bases, X7 type has the highest score in terms of 
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environmental indicators, which can be due to low fuel consumption, use of short base plugs, and more 

valves in diameter. Meanwhile, the production of X7, which is also the cheapest model of this car and 

its production has been stopped, dates back to 2002, and LX and Soren types in the following years 

(2004 and 2007). Have been produced. Therefore, considering the 72% share of vehicles in creating the 

air pollution in Iran's metropolises, more attention of officials and car manufacturers to increase the 

quality of the new generation of vehicles in terms of environmental standards and thus build cars in 

accordance with international standards is felt more than before. 
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