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اطالعات مندرج در اين راهنما متعلق به شـركت بهينه سازی مصرف 
و  ماخذ  بدون ذكر  برداري  بهره  گونه  هر  و  باشد  سوخت كشور مي 

مجوز  شركت ممنوع مي باشد. 

I.F.C.O



I R A N s  F C G
,

5

تذكر استفاده از اطالعات اين كتاب
 مقدمه

برچسب مصرف سوخت خودروهاي بنزيني چيست و بيانگر چه اطالعاتي است؟      
نمونه تکميل شده برچسب

برچسب مصرف سوخت بروي چه خودروهايي نصب مي شود؟
گروه يك خودرو چگونه تعيين مي شود؟

رتبه انرژي يك خودرو چگونه تعيين مي شود؟
نحوه محاسبه معيار مصرف سوخت خودروها )ضرايب كاربري و تکنولوژي(

نحوه تعيين رتبه انرژي
راهنماي جدول

جدول اطالعات خودروهاي ساخت داخل و گزيده اي از خودروهاي وارداتي
اطالعات مربوط به هزينه ساليانه بنزين خودروهاي سواري توليدي داخل 

پر بازده ترين خودروهاي ايران 
محدوده مصرف سوخت خودروهاي ساخت داخل به تفکيك طبقه خودرو

اطالعات برخي از خودروهاي روز دنيا
سوخت مصرفي خودروها
خودروهاي سواري ديزلي

جدول مقايسه اي مصرف سوخت خودروهاي سواري ديزلي و بنزيني 
خودروهاي گازسوز و انواع آن

عنـوان
فهـرست

صفحـه
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جدول خودروهاي گاز سوز پر تيراژ
اندازه گيري و تعيين مصرف سوخت

اجراي آزمون مصرف سوخت و نصب برچسب برعهده كدام سازمان است؟
مراحل اخذ برچسب مصرف سوخت

محدوده هاي مجاز آاليندگي خودروهاي سواري ايران و اروپا
آزمايش انتشار آالينده ها

جدول مقايسه اي استانداردهاي آاليندگي اجباري ايران و اروپا
خودروهاي سبز در جهان

مصرف سوخت واقعي خودروي شما
چرا بايد توصيه هاي كاهش مصرف سوخت را جدي بگيريم؟

راه كارهاي اجرايي براي كاهش مصرف سوخت خودروها
راهنماي تکميل فرم و فرم تعيين ميزان مصرف سوخت خودرو

فهرست عالئم و اختصارات
اطالعات بيشتر

مراجع

صفحـه
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تذكر استفاده از اطالعات اين كتاب

آيا اطالعات مربوط به انواع مدلهاي خودرو در جدول ارائه شده است؟
در  توليدي كشور  به خودروهاي سواري سبك  مربوط  اطالعات  ايران حاوي  بنزيني  راهنماي مصرف سوخت خودروهاي 
سالهاي 89-88 مي باشد كه بر مبناي نتايج  آزمون هاي مورد تاييد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، گزارشات 
آزمايشگاهاي معتبر داخلي و خارجي است. اين اطالعات شامل خودروهاي كاركرده، خودروهاي با كمتر يا بيشتر از 4 چرخ 

و خودروهاي ديزلي سنگين نمي باشد.

نکته:
كليه اطالعات راهنماي مصرف سوخت ايران تنها براي اطالع خوانندگان است 
و هر گونه مسئوليت بهره برداري و نتيجه گيري از اطالعات عنوان شده بر 

عهده كاربر مي باشد.
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به نام خدا

مقدمه
شركت بهينه سازي مصرف سوخت در راستاي تحقق ماده 121 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي، تنفيذ شده در ماده 20 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با هدف تعديل مصرف 
انرژي كشور در بخش حمل و نقل پس از تدوين معيار مصرف سوخت خودروها و تهيه برچسب مصرف سوخت خودرو، اقدام 

به تهيه راهنماي مصرف سوخت ايران كرده است. 
راهنماي مصرف سوخت، تنها مجموعه درباره اطالعات مصرف سوخت خودروهاي ايران مي باشد.

از لحاظ مصرف سوخت مقرون به  ايران و مدل هاي جديد خودرو در دنيا را كه  اين راهنما خودروهاي توليدي هر ساله 
صرفه اند و آاليندگي كمتري توليد مي كنند به خريداران معرفي مي كند. خريداران با استفاده از راهنماي مصرف سوخت مي توانند 
از ميان خودروهاي مناسب نياز خود، خودرويي كه مصرف سوخت كمتر و كارايي انرژي بيشتري داشته را انتخاب نمايند و 
عالوه بر صرفه جويي در هزينه سوخت، با كاهش انتشار گاز دي اكسيد كربن در مقابله با پديده جهاني تغيير آب و هوا گام 

مهمي بردارند.
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1: عنوان برچسب انرژي
2: تاريخ اجرا

3: حجم موتور و طبقه خودرو                                                                             
4: نام سازنده

5: مدل-گروه خودرو
6: قدرت خودرو

7: مصرف سوخت  برحسب ليتر در 100 كيلومتر
8: معيار مصرف سوخت در گروه خودروي مورد نظر

9: شاخص مصرف سوخت
10: مصرف سوخت در 20000 كيلومتر

11: ميزان دي اكسيد كربن توليدي
12: كالس محيط زيست خودرو بر اساس استانداردهاي آاليندگي اروپا

در شکل روبرو، نمونه برچسب مصرف سوخت براي خودروهاي سبك 
بنزيني نشان داده شده است. هر يك از بخشهای برچسب كه با يك 

شماره از 1 تا 12 مشخص شده اند، به صورت زير معرفی مي شوند:

برچسـب مصـرف سـوخت خودروهـاي 
بنزيني چيست و بيانگر چه اطالعاتي است؟
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نمونه تکميل شده بر چسب:

( ) Si¼w ýo~¶ KvaoMÂ¹Äq¹M Á»nj¼i1386/1/1 :Ho]H gÄnIU

»nj¼i ¾£Lö - n¼U¼¶ ´\e( )cc6 - 1598 cc

½kºpIw½kºpIw S¨o{ ³Iº

»nj¼i ½»o¬ - Ïk¶»nj¼i Ïk¶ ³Iº

»nj¼i Rnk¤¾£Ã¤j nj n»j 5500 nj RH» ¼±Ã¨ 75

Áo¿{ Si¼w ýo~¶

ISIRI - 4241 jnHkºITwH tIwH oM

( :miI¶)80/1268/EEC

Si¼w ýo~¶ pI\¶ ½j»kd¶

(oT¶¼±Ã¨ 20000 nj) Si¼w ýo~¶»nj¼i SvÄp ôÃd¶ t°¨ ÁkÃ²¼U ·HqÃ¶(gr / km) CO2

6.5 100Lit / Km

6.5 100Lit / Km6.3 100Lit / Km :nIÃ÷¶

120 oTÃ² 1300Euro II

6.3 100Lit / Km
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برچسب مصرف سوخت شامل خودروهاي بنزيني گروه M2 ، M1 و N1 مي باشد كه تعاريف هر گروه به شرح زير مي باشد:

:M1 الف( خودروي سواري گروه
هر خودرو با حداقل چهار چرخ كه بمنظور حمل مسافر طراحي و ساخته شده و تعداد مکان هاي سرنشين آن)تعداد صندلي ها( با احتساب صندلي راننده 

از 8 صندلي بيشتر نباشد.

:M2 ب( خودروي سواري گروه
هر خودرو با حداقل چهار چرخ كه بمنظور حمل مسافر طراحي و ساخته شده و تعداد مکان هاي سرنشين آن)تعداد صندلي ها( با احتساب صندلي راننده 

بيش از  8 صندلي بوده و وزن حداكثر آن از 5 تن متريك تجاوز نکند.

:N1 ج( خودروي حمل بار گروه
عبارتست از خودروهايي با حداقل چهار چرخ، مخصوص حمل كاال كه به اين منظور طراحي و ساخته شده و حداكثر جرم مجاز آنها 3500 كيلوگرم 

مي باشد.

برچسب مصرف سوخت بر روي چه خودروهايي نصب مي شود؟



I R A N s  F C G
,

12

گروه يک خودرو، چگونه تعيين مي شود؟

* خودروهاي با حجم موتور باالتر از 3000 سي سي مشمول استاندارد مصرف سوخت نبوده و بايد 
بصورت خاص بررسي گردند.

اساس طبقه بندي خودروها در برچسب مصرف سوخت، حجم جابجايي موتور آنها است كه 
بر مبناي آن خودروها به 11 كالس به شرح جدول زير تقسيم بندي مي شوند:

جدول1 : طبقه بندي خودروهاي بنزيني
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رتبه انرژي يک خودرو چگونه تعيين مي شود؟

* مقادير مصرف سوخت ذكرشده در جدول شماره2 برحسب ليتر در 100كيلومتر 
و براساس سيکل تركيبي بوده و براي شاخص D برچسب مي باشند.

در تعيين رتبه انرژي يك خودرو ابتدا بايد گروه خودرو را مشخص 
براي  سوخت  مصرف  معيار  خودرو،  گروه  شدن  مشخص  با  نمود. 
مصوب  معيارهاي  كه   3 و   2 جداول  مطابق  نظر  مورد  خودروي 
گروه هاي مختلف خودروهاي ساخت داخل و وارداتي براي سالهاي 
مختلف را نشان مي دهد بدست خواهد آمد. اين معيارها  نشان 
دهنده مقدار استاندارد مصرف سوخت خودروي مورد نظرمي 

باشند.

الف(معيارمصرف سوخت مربوط به خودروهاي ساخت داخل: 
معيار مصرف سوخت نشان دهنده مقدار استاندارد مصرف سوخت 
براي خودروها مي باشد. معيار و بازه بندي مصرف سوخت خودروهاي 
در جدول  ارايه شده  بندي  اساس طبقه  بر  داخل  بنزيني ساخت 
شماره 1، براي سال هاي 1386 تا 1389 در جدول شماره 2 آورده 
شده است. مبناي محاسبه معيار براي خودروهاي ساخت داخل بر 
اساس متوسط مصرف سوخت خودروهاي داراي اسـتاندارد يورو2 

)EURO II( مي باشد

جدول2: معيار و بازه بندي مصرف سوخت خودروهاي بنزيني ساخت داخل

¾
£L

ö

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ÂÄI\MI] ´\e ½j»kd¶

KveoM( )»nj¼iV n¼U¼¶

K÷§¶ oTµÃTºIw86/12/29

IU 86/1/1

ÁHoM nIÃ÷¶

87/12/29

IU 87/1/1

ÁHoM nIÃ÷¶

89/12/29

IU 89/1/1

ÁHoM nIÃ÷¶

88/12/29

IU 88/1/1

ÁHoM nIÃ÷¶

4/8 5/3 5/4

5/1 5/6 5/8
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5/9 6/5 6/7

6/3 7 7/1

6/9 7/6 7/7

7/5 8/3 8/5
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6 6/6 6/8

4/8

5/1

5/5

5/9

6/3

6/9

7/5

8/3

8/4

6

9/1 10 10/39/1

1000 11000V

1100 13000V

1300 1400V

1400 1500V

1500 1600V

1600 1800V

1800 2000V

2000 2200V

2200 V 2400

2400 3000V

1000V



I R A N s  F C G
,

14

ب ( مـعيار مصـرف سـوخت مـربـوط بـه 
خودروهاي وارداتي: 

خودروهاي  سوخت  مصرف  بندي  بازه  و  معيار 
وارداتي بر اساس طبقه بندي ارايه شده در جدول 
شماره 1 براي سال هاي 1386 تا 1389در جدول 
معيار  محاسبه  مبناي  است.  شده  آورده  شماره3 
مصرف سوخت براي اين دسته از خودروها بر اساس 
متوسط مصرف سوخت خـوردوها داراي استانـدارد 
براي سـال  ترتـيب  بـه  اروپا  اتحـاديه  آالينـدگي 
سال   ،)EURO II(  2 يورو  استـاندارد   1386
1387 استاندارد يورو EURO III( 3( و سال هاي 
 )EURO IV( 4 1388 و 1389 استاندارد يورو

مي باشد. 

* مقادير مصرف سوخت ذكرشده در جدول شماره3 
سيکل  براساس  و  100كيلومتر  در  ليتر  حسب  بر 

تركيبي بوده و براي شاخص D برچسب مي باشند.

جدول 3:  معيار و بازه بندي مصرف سوخت خودروهاي بنزيني وارداتي
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نحوه محاسبه معيار مصرف سوخت خودروها
)ضرايب كاربري و فناوري(

   براي خودروهاي با كاربري گروه N1 )خودروهاي حمل بار سبك( و خودروهاي ون به اعداد جداول شماره 2 و 3 به ميزان 5 درصد اضافه مي گردد. 

  براي خودروهاي با كاربري گروه M2  به اعداد جداول شماره 2 و 3 به ميزان 20 درصد اضافه مي گردد.

  براي خودروهاي با تکنولوژي دنده اتوماتيک به اعداد جداول شماره 2 و 3 به ميزان 5 درصد اضافه مي گردد.

  براي خودروهاي با تکنولوژي چهار چرخ متحرك )دو ديفرانسيل( به اعداد جداول شماره 2 و 3 به ميزان 5 درصد اضافه مي گردد.

  براي خودروهايي كه همزمان مشمول دو يا سه بند از بندهاي فوق مي باشند، مجموع درصدهاي افزايش، در اعداد جداول شماره 2 و 3 ضرب شده و 
به معيار اضافه مي گردند. بديهي است خودروهايي كه هيچيك از شرايط فوق را نداشته باشند، معيار هاي مصرف سوخت بدون هيچگونه ضريبي اعمال 

خواهند شد. 
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نحوه تعيين رتبه انرژی
ــود. به اين ترتيب كه مقادير اين معيار در رده بندی رتبه  ــوخت و برای هر مدل خودرو تعيين مي ش ــاس معيارهاي مصرف س رتبه انرژي هر خودرو بر اس

انرژي خودرو، به عنوان رتبه ميانی          قرار مي گيرند. محدوده ديـگر رتبه ها  طبق جـدول 4 تعيين مي گردد. هر بازه با يکی از رتبه هاي  
تا          مشخص مي شود.

جدول4: محدوده رتبه هاي انرژي خودرو در برچسب مصرف سوخت 

 D  A 

 G 



I R A N s  F C G
,

17

راهنمــای جـدول

براي آنکه بتوانيد به سهولت از اطالعات درج شده در جدول راهنماي مصرف سوخت استفاده كنيد، لطفاً به نکات زير توجه نماييد:
•    خودروها در اين جدول ابتدا بر اساس گروه خودرو و سپس براي هر شركت سازنده در هر گروه بر اساس ميزان مصرف سوخت در چرخه تركيبي ، 

از كمترين به بيشترين مقدار مرتب شده اند.

•   اطالعات مندرج در اين جدول به چهار بخش كلي تقسيم مي شود:

•   1. اطالعات مربوط به كارخانه سازنده و نام خودرو

•   2. اطالعات مربوط به مشخصات فني خودرو

•   3. اطالعات مربوط به ميزان مصرف سوخت  

•   4.  اطالعات مربوط به وضعيت آاليندگي
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• در بخش مربوط به اطالعات مصرف سوخت،  داده هاي مصرف سوخت 
در چرخه هاي تركيبي، شهري و برون شهري ارائه شده است.  اين داده ها 
كه بر اساس تست هاي استاندارد مصرف سوخت مورد تاييد سازمان استاندارد 
بدست آمده اند برحسب lit/ 100km  )ليتر در 100 كيلومتر( ارائه شده اند. 
• باتوجه به نوع كاربري و نوع فناوري مورد استفاده در سيستم انتقال قدرت 
خودروها، به ترتيب جدول زير، مقاديري به معيار مصرف سوخت آنها اضافه 
مي شود كه در نهايت باعث افزايش حداكثر مجاز مصرف سوخت آنها خواهد 
راهنماي  جدول  در  فني  كاربري-  ضريب  بنام  ستوني  در  مقادير  اين  شد. 

مصرف سوخت آمده است.

در ستون مربوط به كارخانه سازنده و نام خودرو ، نام خودروها در ذيل نام كارخانه سازنده آورده شده اند.
• در بخش مربوط به مشخصات فني، داده هاي زير ليست شده اند:

1- نوع جعبه دنده) اتوماتيک، دستي يا متغيير پيوسته– تعداد دنده ها(     2- حجم موتور)سانتيمتر مکعب(
3- تعداد و شکل قرار گيري سيلندرها ) بصورت خطي L يا V شکل(         4- حداكثر توان )قدرت خودرو(  و دور موتور متناظر با آن  

براي فهم عالئم  بکار رفته در جدول به فهرست عالئم و اختصارات انتهاي راهنما مراجعه كنيد.
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نکته: در صورتيکه يك خودرو همزمان داراي دو يا چند مورد از جدول فوق 
افزوده  گروه خودرو  آن  معيار  به  تجمعي  بصورت  افزايش  درصد هاي  باشد 
مي شود. همچنين ستوني جهت اطالع از ضرايب كاربري- فني خودروها در 

نظر گرفته شده است.
مصرف سوخت در چرخه  بر مبناي  از آنجا كه برچسب هر خودرو   •
تركيبي آن تعيين مي شود به منظور مقايسه در كنار ستون مربوط به 
مصرف سوخت تركيبي، دو ستون براي معيار مصرف سوخت براي آن گروه 
خودرو و حداكثر ميزان مجاز كه يك خودرو در آن گروه خودرو مي تواند 

داشته باشد تا حائز شرايط دريافت برچسب باشد اختصاص داده شده است.
 

• منظور از واژه خارج از محدوده استاندارد كه در ستون رتبه انرژي براي 
بعضي خودروها بکار برده شده آن است كه خودروهاي مذكور پرمصرف بوده 
و ميزان مصرف سوخت آنها  25% بيشتر از  مقدار معيار بوده و شرايط

دريافت برچسب را ندارند.  

كربن  اكسيد  دي  ميزان  آاليندگي،  اطالعات  به  مربوط  بخش  در   •
منتشره در چرخه تركيبي بر حسب gr/km )گرم بر كيلومتر( ارائه شده 
استانداردهاي  بر اساس  استاندارد زيست محيطي خودرو  نيز  و  است 

آاليندگي اروپا كه در كشور ما نيز جاري است نشان داده شده است.

اين  در  اعداد درج شده  كه،  بسيار مهم است  نکته  اين  به  توجه   •
جدول تنها به منظور مقايسه خودروهاي مختلف آورده شده اند و 
مصرف سوخت و آاليندگي خودروها در چرخه رانندگي واقعي لزومًا 

برابر آنچه اين جداول نشان مي دهد نيست.

•  براي آگـاهي بيشتر از طريقه اندازه گيـري مصـرف سوخت و آالينـدگي به 
و  رانندگي  هاي  چرخه  سوخت،  مصرف  گيري  اندازه  هاي  بخش 

استانداردها مراجعه نماييد.

سوخت مصرفي تمام خودروهاي جدول شماره 5 بنزين است.
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1. معرف گروه خودرو.
2. كارخانه سازنده.

3. نام خودرو.
به  كه  دنده دستي  معرف جعبه   M دنده(:  قدرت)جعبه  انتقال  نوع سيستم   .4
اينجا خودرو داراي گيربکس دستي5  تعداد دنده ها مي آيد. مثاًل در  دنبال آن 

دنده است.
5. تعداد سيلندر: linear(3( L : نماد طرز قرار گرفتن سيلندر ها )بصورت خطي(.

. 812)cc( :6. حجم موتور
7. قدرت)حداكثرتوان خودرو( : مثاًل در اينجا حد اكثر توان خودرو 38 كيلو وات 

است.
8. مصرف سوخت اندازه گيري شده خودرو در چرخه تركيبي.

9. معيار مصرف سوخت طبقه خودروي مورد نظر.  
10. ضريب كاربري-فني خودرو امکان اضافه شدن مقاديري را به معيار خودروهاي 

 M2 با كاربري ون، وانت و با دنده اتوماتيك، دو ديفرانسيل و يا خودروي گروه
مي دهد كه مجموع اين مقادير در پرانتز هر مورد آورده شده است.         

11. مصرف سوخت در چرخه تركيبي بايد كمتر از اين مقدار باشد تا خودرو بتواند 
برچسب بگيرد.

12. ميزان مصرف سوخت در چرخه برون شهري.
13. ميزان مصرف سوخت در چرخه شهري.

معيار مصرف  با  مقايسه  در  اختالف مصرف سوخت خودرو  )درصد(  ميزان   .14
سوخت كه در تعيين رتبه انرژي اهميت دارد.

15. رتبه انرژي خودرو بر اساس مقايسه مقادير مصرف سوخت در چرخه تركيبي 
و معيار مصرف سوخت طبقه مورد نظر خودرو.

16. ميزان)گرم(  CO2 منتشره خودرو در هر كيلومتر.
17. استاندارد آاليندگي زيست محيطي.
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جدول شماره 5:
مشخصات فنی، مصرف سوخت و رتبه انرژی 

خودروهای ساخت داخل
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ادامه جدول شماره 5:
رتبه  و  سوخت  مصرف  فنی،  مشخصات 

انرژی خودروهای ساخت داخل



I R A N s  F C G
,

23

ادامه جدول شماره 5:
سوخت  مصرف  فنی،  مشخصات 
و رتبه انرژی خودروهای ساخت 

داخل
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جدول شماره6 : 
* مشخصات فنی، مصرف سوخت و رتبه انرژی 

گزيده ای از خودروهای وارداتی 
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ــد و از معـيار خودروهای ساخت داخل دو مرحله  ــتــــاندارد يورو 4 می باش ــت كه پايه آن خودروها با اس ــاس معيارهايی اس ــب خودروهای وارداتی بر اس * بر چس
سختگيرانه تر است. بــطور مثال رتبه F خودرویBMW Z4 35i CABRIOLET در مقايسه با استاندارد خودروهای داخلی رتبه D را  اخذ می نمود.

ادامـه جدول شماره6 : 
ــخصات فنی، مصرف سوخت و رتبه انرژی  * مش

گزيده ای از خودروهای وارداتی 
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جدول شماره7:
اطالعات مربوط به هزينه ساليانه بنزين خودروهای سواری توليد 

داخلی 

ــبه مصرف سوخت ساليانه خودروهای سواری بر اساس  * محاس
ــاليانه 22 هزار كيلومتر و خودروهای وانت بر اساس  پيمايش س

پيمايش 30 هزار كيلومتر صورت پذيرفته است.
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ادامه جدول شماره7:
اطالعات مربوط به هزينه ساليانه بنزين خودروهای سواری توليد 

داخلی 

ــبه مصرف سوخت ساليانه خودروهای سواری بر اساس  * محاس
ــاليانه 22 هزار كيلومتر و خودروهای وانت بر اساس  پيمايش س

پيمايش 30 هزار كيلومتر صورت پذيرفته است.
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* محاسبه مصرف سوخت ساليانه خودروهای سواری بر 
ــاليانه 22 هزار كيلومتر و خودروهای  اساس پيمايش س
وانت بر اساس پيمايش 30 هزار كيلومتر صورت پذيرفته 

است.
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پر بازده ترين خودروهاي ايران:

الف-پر بازده ترين خودروهاي ايران با توجه به استاندارد جاري كشور:
 در جدول زير،  سه خودروي برتر كشوراز لحاظ مصرف سوخت در تطابق با استاندارد جاري كشور ليست شده اند اختالف ميزان مصرف سوخت اين خودروها 

بر اساس معيار هاي سال1389 تعيين شده  است.                 

 جدول شماره 8 : سه خودروي برتركشور ازلحاظ كارايي انرژي
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ب- مقايسه بيشترين و كمترين كارايي انرژي در بين خودروهاي ساخت داخل: 

 در جدول زير پر بازده ترين و كم بازده ترين خودروهاي ساخت داخل در تطابق با استاندارد جاري كشور معرفي شده اند. مقايسه درصدهاي معرفي شده در 
ستون )اختالف با معيار( بيانگر گستره مصرف سوخت اين دو خودروي ساخت داخل با معيار هاي مرتبط با گروه خود مي باشند.

جدول شماره 9 : پربازده ترين و كم بازده ترين خودروهاي ساخت داخل
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هر  در  خودروها  بهترين  ج- 
گروه از لحاظ مصرف سوخت در 

چرخه تركيـبي

خودروي  بهترين  زير،  جدول  در 
مصرف  لحاظ  از  خودرو  گروه  هر 
معرفي  تركيبي  چرخه  در  سوخت 
برچسب  كه  آنجا  از  است.  شده 
مصرف  مبناي  بر  سوخت  مصرف 
شود،  مي  تعيين  تركيبي  سوخت 
لذا اين جدول بهترين خودروي هر 
گروه  از نظر برچسب را نيز نشان 

مي دهد.

جدول شماره 10: بهترين خودروهاي 
مصرف  لحاظ  از  گروه   هر  در  كشور 

سوخت در چرخه تركيبي
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  محدوده  مصرف سوخت خودروهاي ساخت داخل به تفکيک طبقه خودرو

در نمودار شماره 1، محدوده مصرف سوخت خودروهاي ساخت داخل بر اساس استاندارد مصرف سوخت در چرخه تركيبي به تفکيك هر كالس ارائه شده 
است كه در اين نمودار كرانه پايين مصرف سوخت در سمت چپ و كرانه باالي مصرف سوخت در سمت راست براي هر گروه خودرو مشخص شده است.

نمودار شماره 1: محدوده  مصرف سوخت خودروهاي ساخت داخل به تفکيك طبقه خودرو

lit/100km مصرف سوخت در چرخه تركيبی

 راىنماي مصرف سوخت ايران 
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بو تفكيك طبقو مصرف سوخت خودروىاي ساخت داخل   حمدوده 

 خودرو
 

حمذوده مصرف سوخت خودروهاي ساخت داخل بر اساس ، 1منودار مشاره در 

استانذارد مصرف سوخت در چرخه تركييب به تفكيك هر كالس ارائه شذه است كه 

ف سوخت در اين منودار كرانه پايني مصرف سوخت در مست چپ و كرانه باالي مصر

 است. خودرو مشخص شذه گروهدر مست راست براي هر 

 
 مصرف سوخت خودروىاي ساخت داخل بو تفكيك طبقو خودرو  حمدوده :1منودار مشاره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

)cc( خودروهايی با حجم جابجايی موتور كمتر از 1000 سانتی متر مکعب

)cc( خودروهايی با حجم جابجايی موتور بين 1000 تا 1100 سانتی متر مکعب

)cc( خودروهايی با حجم جابجايی موتور بين 1300 تا 1400 سانتی متر مکعب

)cc( خودروهايی با حجم جابجايی موتور بين 1400 تا 1500 سانتی متر مکعب

)cc( خودروهايی با حجم جابجايی موتور بين 1500 تا 1600 سانتی متر مکعب

)cc( خودروهايی با حجم جابجايی موتور بين 1600 تا 1800 سانتی متر مکعب

)cc( خودروهايی با حجم جابجايی موتور بين 1800 تا 2000 سانتی متر مکعب

)cc( خودروهايی با حجم جابجايی موتور بين 2200 تا 2400 سانتی متر مکعب

)cc( خودروهايی با حجم جابجايی موتور بين 2400 تا 3000 سانتی متر مکعب
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اطالعات برخي از خودروهاي روز دنيا

در اين بخش،  خودروهاي بنزيني برتر دنيا از لحاظ مصرف سوخت و از توليد كنندگاني كه براي مصرف كنندگان ايراني نسبتاً شناخته شده اند، در چرخه 
تركيبي آورده شده  است. اعداد ارائه شده در اين جدول مبناي مقايسه اي خوبي براي ارزيابي وضعيت تکنولوژي خودروهاي ساخت داخل در قياس با 

خودروهاي روز دنيا مي باشد و  تا حدي نشان دهنده  جايگاه كشور ما از لحاظ كيفيت و تکنولوژي ساخت خودرو مي باشد.   

با مقايسه جداول 8 و 11 مالحظه مي شود كه ميزان مصرف سوخت بهترين خودروي ايران از لحاظ كارايي انرژي كه در گروه خودروها با حجم جابجايي 
موتور 1800 سي سي تا 2000 سي سي قرار مي گيرد)رنو مگان با مصرف سوخت در چرخه تركيبي 7.5 ليتر در 100 كيلومتر(، با بهترين خودروي روز دنيا با 
استاندارد يورو 5 در همان گروه )بنز B180 با مصرف سوخت در چرخه تركيبي 6.3 ليتر در 100 كيلومتر( حدود 20% مصرف سوخت بيشتر را نشان مي دهد.

مشخصات اين جدول و طريقه استفاده از داده هاي آن مشابه جدول اطالعات خودروهاي داخلي مي باشد. در هركالس ، داده هاي خودروهايي آورده شده 
است كه داراي استاندارد آاليندگي يورو 5 بوده و مبناي رتبه دهي خودروها جهت مقايسه با وضعيت مصرف سوخت خودروهاي ساخت داخل براساس معيار 

مصرف سوخت متعلق به اين گروه از خودروها تعيين شده اند. 
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جدول 11: بهترين خودروهای بنزينی 
روز اروپا
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خودروهاي سواري ديزلي

نياز به حمل ونقل در جهان به طور پيوسته در حال افزايش بوده و حمل و نقل زميني به شدت به 
سوخت هاي فسيلي وابسته است. بکارگيري تکنولوژي هاي جديد، افزايش بازدهي خودروها و 
استفاده از سوخت هاي جايگزين، مي تواند منجر به كاهش آاليندگي و افزايش امنيت انرژي شود.

با توجه به ديدگاه فوق در دهه اخير استفاده از خودروهاي سبك ديزلي در دنيا جايگاه خاصي 
پيدا كرده است و در حال حاضر سهم عمده اي در سبد سوخت حمل و نقل خودروهاي سبك 

كشورهاي اروپايي مربوط به نفت گاز مي باشد.

موتورهاي ديزلي
در موتور ديزل، هوا توسط فضايي كه پيستون به آن مي دهد به داخل سيلندر كشيده شده و 
توسط پيستون متراكم مي گردد. اين تراكم، هوا را گرم مي كند تا به دمايي برسد كه وقتي سوخت 
وارد سيلندر شد، مشتعل شود. زماني كه پيستون بيشترين فشار را به هواي داخل سيلندر وارد كرد، 
سوخت در فشار باال به داخل سيلندر پاشيده شده و انفجار به خودي خود انجام مي شود. گازهاي 
ناشي از احتراق منبسط شده و پيستون را به حركت در آورده و باعث حركت ميل لنگ و در نتيجه 

خودرو مي شود كه در نهايت با باال آمدن پيستون، گازهاي باقيمانده خارج مي گردد.
احتراق در موتورهاي ديزلي به دليل اينکه در فشار ثابت انجام مي پذيرد، مناسبتر است، زيرا اين 
امر موجب مي گردد، نسبت تراكم موتورهاي ديزلي بيشتر از موتورهاي بنزيني شود، به همين 

جهت بازدهي موتورهاي ديزلي نسبت به موتورهاي بنزيني بيشتر است.

 ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى

 82 
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 خٌدسًىاي ديضل سبكباصاس 
          ت سٌٖ  ضذٓ  جناً  عات ا ثق ٍغاى س٘اسي     ع ٕاي  اصاس خ٘دسٗ

% دس 03تٔ تيص اص   8333% دس ساه 03ديضيل دس اسٗپا اص 
 .سسيذٓ است 8303ساه 

             سثل دس يضه  ٕاي د ضاي خ٘دسٗ طرتيِ تقا ضش تي حاه حا دس 
تاضذ مٔ دس ساهلاي اخي دس سايش ٍْاعق        اسٗپاي غشتي ٍي   

ّيض افضايص يافتٔ است. دس حاه حاضش ت٘ىيذ خ٘دسٕٗاي          
يضيل  يض دس  د سثل ّ تٔ          فضايص ياف ساص ا خ٘دسٗ  ضشمتٖاي 
 است. 

         ّسثت    8338ٍيضاُ فشٗش خ٘دسٕٗاي ديضه س٘اسي دس ساه
 تقشيثا دٗ تشاتش گشديذٓ است. 0221تٔ ساه 

 
 سين فشًش خٌدسًىاي ديضيل ً بنضيين دس آملاى: 2منٌداس مشاسه
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بازار خودروهاي ديزل سبک

   طبق مطالعات انجام شده سهم بازار خودروهاي سواري ديزلي در اروپا از 30% در سال 2000 به بيش از 50% در سال 2010 رسيده است.

 ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى

 03 

IRAN’ s FCG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دس  فسين خٌدسًىاي سٌاسي ديضل دس كطٌسىاي خمتل: 3منٌداس مشاسه 
 2002سال 

تقاضاي خودروهاي  بيشترين  در حال حاضر    
در  كه  مي باشد  غربي  اروپاي  در  سبك  ديزل 
سالهاي اخير در ساير مناطق نيز افزايش يافته 
ديزلي  خودروهاي  توليد  حاضر  حال  در  است. 
سبك نيز در شركتهاي خودرو ساز افزايش يافته 

است. 

  ميزان فروش خودروهاي ديزل سواري در سال 
برابر  دو  تقريبا   1994 سال  به  نسبت   2002

گرديده است.

نمودار شماره2: سهم فروش خودروهاي ديزلي و بنزيني در آلمان
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 ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى
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سين فشًش خٌدسًىاي ديضل سبك دس كطٌسىاي اسًپاي : 4منٌداس مشاسه 
 2002تا  2000غشبي اص سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هطخصات سٌخت ً خٌدسًىاي ديضل
 تٔ ضشح ريو ٍي تاضذ: ايِ ٍ٘ت٘سٕا ٕاي ٍَٖرتيِ ٍطخصٔ

 
 باصده بيطرت .1

دس  83تا   00تٔ ع٘س ٍت٘سظ تاصدٓ حشاستي ٍ٘ت٘سٕاي ديضه       
 صذ تيص اص ٍ٘ت٘سٕاي تْضيين ٍي تاضذ.

 

 ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى
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سين فشًش خٌدسًىاي ديضل سبك دس كطٌسىاي اسًپاي : 4منٌداس مشاسه 
 2002تا  2000غشبي اص سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هطخصات سٌخت ً خٌدسًىاي ديضل
 تٔ ضشح ريو ٍي تاضذ: ايِ ٍ٘ت٘سٕا ٕاي ٍَٖرتيِ ٍطخصٔ

 
 باصده بيطرت .1

دس  83تا   00تٔ ع٘س ٍت٘سظ تاصدٓ حشاستي ٍ٘ت٘سٕاي ديضه       
 صذ تيص اص ٍ٘ت٘سٕاي تْضيين ٍي تاضذ.

 

نمودار شماره 3: سهم خودروهاي سواري ديزل در كشورهاي 
مختلف در سال 2005

نمودار شماره 4: سهم فروش خودروهاي ديزل سبك در 
كشورهاي اروپاي غربي از سال 2000 تا 2005
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2.كاهش آالينده ها
استاندارد آاليندگي خودروهاي ديزل نسبت به بنزيني سختگيرانه تر مي باشد. خودروهاي ديزلي در مقايسه با خودروهاي بنزيني ، به دليل كارايي بيشتر موتور 
ديزل ، به ازاي هر كيلومتر مسافت طي شده به گونه قابل توجهي CO2 كمتري انتشار مي دهد. ميزان آاليندگي CO2 و CO خودروهاي ديزلي سواري به 

ترتيب 25% و 30% كمتر از خودروهاي بنزيني مي باشد.

مشخصات سوخت و خودروهاي ديزل
مهمترين مشخصه هاي اين موتورها به شرح ذيل مي باشد:

1. بازده بيشتر
به طور متوسط بازده حرارتي موتورهاي ديزل 15 تا 20 در صد بيش از موتورهاي 

بنزيني مي باشد

compression ratio

     thick lines..with dissociation  thick lines..without dissociation

Diesel.part load = 4

Diesel.full load =1.1

Diesel.part load =1.4

Diesel.part load =1.0

نمودار شماره 5: بازده گرمايي موتورهاي ديزل نسبت به موتورهاي 
)Spark Ignition(بنزيني

 ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى

 08 
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باصده گشهايي هٌتٌسىاي ديضل نسبت بو هٌتٌسىاي : 2منٌداس مشاسه 
 (Spark Ignitionبنضيين )

 
 
 
 
 كاىص آالينذه ىا .2

ْذگي خ٘دسٕٗاي ديضه ّسثت تٔ تْضيين           استاّذاسد آالي
ضذ.       ٍي تا تش  ٕاي   سختگيأّ  يضيل خ٘دسٗ تا     د سٔ   دس ٍقاي

تٔ   ، تٔ دىيو کاسايي تيطرت ٍ٘ت٘س ديضه       ، خ٘دسٕٗاي تْضيين  
 CO2اصاي ٕش مييٍ٘رت ٍسافت عي ضذٓ تٔ گّ٘ٔ قاتو تا٘جٖي  

خ٘دسٕٗاي  CO2  ٗCOاليْذگي آٍيضاُ  مَرتي اّتطاس ٍي دٕذ.
مَرت اص خ٘دسٕٗاي تْضيين    % 03ٗ % 80 تٔ تشتية   ديضيل س٘اسي  

 ٍي تاضذ.
 
 
 
 
 

خٌدسًىاي  بو بشتشي صيست حميطي خٌدسًىاي ديضيل نسبت: 6همنٌداس مشاس
 بنضيين

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%
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 ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى

 00 
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ىاي             30تا   22 .3 بو هٌتٌس سبت  ورت ن سٌخت ك صشف  صذ ه دس

 بنضيين
 

خٌدسًىاي  بو خٌدسًىاي ديضيل نسبت هصشف سٌخت:  7منٌراس مشاسه
 بنضيين

 
 
 

 تش نسبت بو هٌتٌسىاي بنضيين دًام ً عوش طٌالني .4
 سيىضينو كورت سشًيس ً نگيذا .2
 تٌاى ً گطتاًس باالتش .6
 صذاي بيطرت ً ضتاب كورت .7

دس تنْ٘ى٘ژيٖاي اٍشٗصي ايِ ٍعاية تٔ حذاقو سسيذٓ         
ضتاب           َرت ٗ  صذاي م ٍشٗص داساي  يذي ا ٕاي ت٘ى ست ٗ ٍ٘ت٘س ا

 تاالتشي ٍي تاضْذ.
تٌس     .8 يذ هٌ نو تٌل صذ  12تا   10 ىضي تٌس     دس طرت اص هٌ بي

 بنضيين

نمودار شماره7 : مصرف سوخت خودروهاي ديزلي نسبت به خودروهاي بنزينينمودار شماره6: برتري زيست محيطي خودروهاي ديزلي نسبت به خودروهاي بنزيني

3. 25 تا 30 درصد مصرف سوخت كمتر نسبت به موتورهاي بنزيني
4. دوام و عمر طوالني تر نسبت به موتورهاي بنزيني

5. هزينه كمتر سرويس و نگهداري
6. توان و گشتاور باالتر

7. صداي بيشتر و شتاب كمتر
در تکنولوژي هاي امروزي اين معايب به حداقل رسيده است و موتورهاي توليدي امروز داراي صداي كمتر و شتاب باالتري مي باشند.

 ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى ساىنواي هصشف سٌخت ايشاى

 00 
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ىاي             30تا   22 .3 بو هٌتٌس سبت  ورت ن سٌخت ك صشف  صذ ه دس

 بنضيين
 

خٌدسًىاي  بو خٌدسًىاي ديضيل نسبت هصشف سٌخت:  7منٌراس مشاسه
 بنضيين

 
 
 

 تش نسبت بو هٌتٌسىاي بنضيين دًام ً عوش طٌالني .4
 سيىضينو كورت سشًيس ً نگيذا .2
 تٌاى ً گطتاًس باالتش .6
 صذاي بيطرت ً ضتاب كورت .7

دس تنْ٘ى٘ژيٖاي اٍشٗصي ايِ ٍعاية تٔ حذاقو سسيذٓ         
ضتاب           َرت ٗ  صذاي م ٍشٗص داساي  يذي ا ٕاي ت٘ى ست ٗ ٍ٘ت٘س ا

 تاالتشي ٍي تاضْذ.
تٌس     .8 يذ هٌ نو تٌل صذ  12تا   10 ىضي تٌس     دس طرت اص هٌ بي

 بنضيين
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8. هزينه توليد موتور 10 تا 15 درصد بيشتر از موتور بنزيني
در اروپا با اخذ ماليات كمتر از خودروهاي كم آالينده-كم مصرف، قيمت 

خودروهاي ديزلي و بنزيني در يك محدوده قيمت قرار گرفته است.

توسعه ديزل سبک در ايران

• رفع ممنوعيت شماره گذاري
استفاده از خودروهاي ديزل سبك در ايران از سال 1386 به شکل جدي تري 
مطرح شد و با توجه به مصوبه ممنوعيت شماره گذاري خودروهاي ديزلي 
سبك كه از سال 45 حاكم بود مکاتبات متعددي با اداره راهنمايي و رانندگي، 
سازمان محيط زيست، ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت و ... صورت گرفته 
است كه در نهايت منجر به لغو مصوبه ممنوعيت شماره گذاري خودروهاي 
مورخ 86/12/27  شماره 212760/ت39261ك  مصوبه  طي  ديزلي  سبك 

دولت محترم گرديد.

• تامين نفت گاز كم گوگرد
بر اساس مصوبه شماره 4506/ت36196ه شركت ملي پااليش و پخش در 
حال ايجاد بسترهاي الزم براي توزيع و توليد نفت گاز كم گوگرد در كشور 

مي باشد. 

• خودروي ديزل سبک درايران
در  ديزلي  سبك  خودروي  از  استفاده  زمينه  در  اوليه  مطالعاتي  كارهاي 
شركت بهينه سازي مصرف سوخت از سال 85 آغاز شده و در سال 86 نيز 
توافقنامه اي با شركت ايران خودرو و دانشگاه تهران جهت امکان سنجي 
توليد خودروهاي سبك ديزلي در كشور منعقد گرديده است. با توجه به 
باشد،  ناوگانها مي  پر مصرفترين  از  يکي  بار در كشور  وانت  ناوگان  اينکه 
شركت بهينه سازي مصرف سوخت در حال بررسي براي كمك به توليد 
وانتهاي ديزلي در كشور است. ضمن اينکه موتور ديزل نيز با حمايت وزارت 
نفت طراحي و توليد گرديده است و پيش بيني مي شود بعد از انجام مراحل 
توليدي ساخت  بروي خودروهاي  از سال 91  موتور  اين  اين طرح  بعدي 

داخل نصب گردد.
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جدول شماره 12: مقايسه ای 
ديزلی  سواری  خودروهای 
و بنزينی در محدوده های 
توان و حجم موتور مشابه
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سوخت مصرفی خودروها

سوخـت های مـايع

سوخـت های گازی

Â²¼µ÷¶ Jow ·»kM ¸Äq¹MoQ¼w Jow ·»kM ¸Äq¹M

Âºj»qÎH ½jI¶ Ì¼º

ªºnq¶o¤qLw ¾M ®ÄI¶ ÂMA

8795
·IT¨H jkø
(RON min)

·IT¨H jkø
(RON min)

oUH ®ÃU¼M ÁnIÃUoU ®ÃT¶

(MTBE)

oUH ®ÃU¼M ÁnIÃUoU ®ÃT¶

(MTBE)

½jozÎ Â÷ÃLö pI¬(CNG)

nj ÁpIw ½oÃil nIzÎ
(oÿvµUH ) ·pIh¶

8 - 10200-250

·IU¼M - ·IQ »oQ·IT¶ kÅ nj 90

100-105120 pH yÃM

½kµø RILÃ¨oU

(LPG) ÍÄI¶ pI¬

Si¼w Ì¼º    RI~hz¶

Si¼w Ì¼º



I R A N s  F C G
,

43

خودروهاي گاز سوز و انواع آن

 گاز سوز كردن خودروها  به دو صورت زير صورت مي گيرد:

- تبـديـل كارخانـه اي1: بـه خـودروي دوگـانه سـوزي )گاز و بنزين( 
اطـالق مي شود كه در كارخانجات خودرو سازي و با رعايت تمام ضوابط و 

استانداردهاي مربوطه توليد مي شود .

- تبديل كارگاهي2: به خودرويي اطالق مي شود كه بصورت بنزيني)گازوئيلي( 
توليد شده اند و در كارگاههاي تبديل ،گاز سوز شده اند. 

 بطور كلي انواع خودروهاي گاز سوز عبارتند از:
با  براي كار  ابتدا  از  اين خودروها   : •خودروهاي گاز سوز تک سوخته3 

سوخت گاز طراحي شده اند.

•خودروهاي دو گانه سوز4 : به خودرويي اطالق مي گردد كه بطور جدا 
گانه ، توانايي كار كرد با دو نوع سوخت)معموالً گاز و بنزين( را دارا مي باشد. 

•خودروهاي دو سوخته5 : به خودروي گاز سوزي اطالق مي شود كه گاز 
طبيعي و گازوئيل را به صورت همزمان مصرف مي كند . در اين خودرو پس 
از تراكم مخلوط هوا و گاز طبيعي و افزايش درجه حرارت داخل سيلندر، 
مقداركمي گازوئيل )حدود 10 درصد ( وارد محفظه شده و عمل احتراق را 

انجام مي دهد.

1 OEM
2 Retrofit
3 Dedicated
4 Bi fuel
5 Dual fuel
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جدول شماره 15: خودروهای دوگانه سوز )NGV( پرتيراژ ساخت داخل
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اندازه گيري و تعيين ميزان مصرف سوخت

 هدف از اندازه گيري ميزان مصرف سوخت خودروهاي توليدي، تهيه اطالعات 
الزم براي تعيين حدود مجاز مصرف سوخت در برچسب هاي استاندارد مصرف 
سوخت به منظور تعيين رتبه انرژي خودرو، جلوگيري از توليد خودروهاي 
پرمصرف و نيز به منظور اطالع رساني عمومي درباره  » خودروهاي سبز« به 

خريداران مي باشد. 
 آزمون تعيين ميزان مصرف سوخت و دي اكسيد كربن منتشره از خودروها 
بر اساس استاندارد ملي شماره 4241 صورت مي گيرد. اين آزمون نشانگر 
ميانگين واقعي مصرف سوخت خودرو در  چرخه هاي شهري و برون شهري 
مي باشد. خودروهاي مورد آزمون بايد بدقت آب بندي شده، و حدود 3000 
كيلومتر را پيموده باشند و حداقل به مدت 6 ساعت در اتاقي با دماي 20 تا 

30 درجه سانتيگراد قرار گيرند.

چرخه شهري:
چرخه آزمون شهري در آزمايشگاه و در دماي محيط 20 تا 30 درجه سانتيگراد 
روي غلتك در چرخش با موتور سرد شروع مي شود )موتور 6 ساعت كار نکرده 
باشد(. چرخه شامل چند مجموعه شتاب گيري، سرعت هاي يکنواخت، كاهش 
 km/h ميانگين سرعت ، km/h50  شتاب و دور آرام است. حداكثر سرعت

19  و مسافت پيموده شده 4 كيلومتر است.)شکل شماره 1(
چرخه برون شهري:

اين چرخه بدون درنگ پس از چرخه شهري آغاز مي شود و شامل رانندگي 
با سرعت تقريبا نيمه يکنواخت است و بقيه شتاب گيري، كاهش شتاب و 
  km/h 120 و ميانگين سرعت  km/hمقداري دور آرام است. حداكثر سرعت

63 و مسافت پيموده شده 7 كيلومتر است. )شکل شماره 1(
چرخه تركيبي:

 چرخه آزموني است كه شامل پيمودن توام چرخه شهري و برون شهري مي باشد  
بطور معمول اندازه گيري مهمترين گاز گلخانه اي، دي اكسيد كربن CO2  از 

طريق پيمايش چرخه تركيبي  صورت مي گيرد. 
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مشخصات كامل چرخه هاي رانندگي در جدول شماره 16 مشخص گرديده است.

شکل شماره1 : شکل هاي مربوط به چرخه هاي رانندگي شهري و برون شهري

جدول شماره 16:  مشخصات چرخه هاي شهري و برون شهري

 راىنماي مصرف سٌخت ايران راىنماي مصرف سٌخت ايران

 61 

IRAN’ s FCG 

 
 مشخصات چرخو ىاي شيري ً ترًن شيري : 46مشاره  جذًل

 ECE)چرخو شيري  ًاحذ مشخصات چرخو
15) 

 برًن چرخو
 (EUDC)شيري

مسافت پيمٌده 
×  250/4  =210/1 (Km) شذه

4 555/6 

 082 =155  ×4 422 (Sec) زمان طي شذه
 (Km/hr) متٌسط سرعت حرکت

 ا) با در ج 0/18
) 6/60 

حذاکثر سرعت در 
 52 102 (Km/hr) چرخو

 
 
 

ىاي راننذگ  شيري ً  ىاي مرتٌط تو چرخو شكم:  4شكم مشاره
 ترًن شيري

  
 چرخه شهري چرخه برون شهري

 
چرخه شهریچرخه برون شهری
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اجراي آزمون مصرف سوخت و نصب برچسب  بر عهده كدام سازمان است؟

آزمون هاي سنجش ميزان مصرف سوخت خودروها توسط خودرو سازان و در مراكز معتبر آزمايشگاهي، با نظارت و تائيد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي 
ايران انجام مي گيرد. بر اساس اين نتايج سازمان استاندارد رتبه انرژي هر خودرو را مشخص و به شركت هاي خودرو ساز اعالم نموده و خودروسازان موظف 

به تهيه و نصب برچسب مصرف سوخت بروي خودروهاي توليدي هستند.

مراحل اخذ برچسب مصرف سوخت

Type approval )TA( 1- تاييديه نوع
 در اين مرحله اندازه گيري گازهاي آالينده و مصرف سوخت براي هر مدل از خودرو مدنظر مي باشدكه خود شامل سه يا پنج آزمايش )با توجه به استاندارد( 

است. ارقام بدست آمده در اين مرحله بعنوان مصرف انرژي واقعي خودرو بر روي برچسب درج مي شود.

 Conformity of production )COP( 2- تطابق با توليد
در اين مرحله اندازه گيري ميزان گاز هاي آالينده و مصرف سوخت از خودروهاي در حال توليد كه بطور نمونه انتخاب مي شوند مورد نظر است. اين مرحله در 
مورد خودروهايي مصداق پيدا مي كند كه بتوانند الزامات TA را جوابگو باشد. در غير اين صورت ادامه توليد منوط به انجام اصالحات الزم در كليه سيستم هاي 

مرتبط با ايجاد گازهاي آالينده و مصرف سوخت در خودرو مي شود. 
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محدوده هاي مجاز آاليندگي خودروهاي سواري ايرن و اروپا

هدف از اندازه گيري ميزان آالينده هاي منتشره از خودروهاي توليدي، رعايت استانداردهاي زيست محيطي اجباري در كشور كه محدوده هاي آن همگون با 
استاندادرهاي اروپايي است مي باشد. چرخه آزمون  انتشار آاليند ها همان چرخه استاندارد اندازه گيري ميزان مصرف سوخت خودرو است.

جدول شماره 17: محدوده هاي مجاز آاليندگي خودروهاي سواري سبك بنزيني در ايران )گرم بر كيلومتر(
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جدول شماره18: محدوده هاي مجاز آاليندگي خودروهاي سواري در اروپا )گرم بر كيلومتر( 

* مقادير در پرانتز مربوط به مرحله تطابق با توليد )COP( بوده اند.
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** اين اعداد فقط براي خودروهاي با تکنولوژي پاشش مستقيم سوخت اجرا مي شوند.
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جدول شماره 19: مقايسه استانداردهاي آاليندگي اجباري ايران و اروپا
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خودروهاي سبز در جهان

بهترين  از   اي  نمونه  بخش  اين  در 
آاليندگي  نظر  از  كه  خودروهاي جهان 
است.  شده  آورده  سوخت  مصرف  و 
جدول شماره 20 مربوط به خودروهاي 

با سوخت بنزين مي باشد

جدول شماره 20: خودروهای سبز1  با سوخت بنزين در سال 2008

1_ با توليد دی اكسيد كربن 120 گرم بر كيلومتر و كمتر
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خودروهاي سبز در جهان

بهترين  از   اي  نمونه  بخش  اين  در 
خودروهاي جهان كه از نظر آاليندگي و 
مصرف سوخت آورده شده است. جدول 
شماره 21 مربوط به خودروها با سوخت 

نفت گاز يا گازوئيل مي باشد

2_ با توليد دی اكسيد كربن 120 گرم بر كيلومتر و كمتر

جدول شماره 21: خودروهای سبز2 با سوخت نفت گاز در سال 2008 
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ادامه جدول شماره 21: خودروهای سبز2 با سوخت نفت گاز در سال 2008

2_ با توليد دی اكسيد كربن 120 گرم بر كيلومتر و كمتر
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چرا بايد توصيه هاي كاهش مصرف سوخت را جدي بگيريم ؟
صرفه جويي در هزينه

مصرف بي رويه سوخت هاي فسيلي ، بخشي از درآمد خانواده  را به طور مستقيم براي تامين اين كاالي مصرفي كم دوام هدر مي دهد  همچنين هزينه هاي 
درمان و بهداشت  خانواده  ناشي از آلودگي هوا نيز به طور غير مستقيم بر خانواده ها تحميل مي شود.

حفاظت از محيط زيست براي فرزندانمان
كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي، امکان استفاده نسل هاي آينده از ذخاير طبيعي را فراهم كرده  و كاهش پيامدهاي ناسازگار زيست محيطي حاصل از 

مصرف سوخت هاي فسيلي،  امکان زيستن در محيط زيست پاك را براي فرزندانمان فراهم مي كند.
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

درآمد حاصل از صرفه جويي در مصرف بنزين ، امکان سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را فراهم مي كند.

انتخـاب خـودرو سبـز
با استفاده از راهنماي مصرف سوخت ايران، به هنگام خريد ، خودرويي را انتخاب كنيد كه عالوه بر تامين نظر شما به لحاظ قيمت، 
شکل ظاهري، عملکرد، ايمني و آسايش، كمترين مصرف سوخت را داشته و باالترين رتبه انرژي را به خود اختصاص دهد توجه به هزينه 

سوخت به هنگام خريد خودرو به نفع شما و كمك به اقتصاد ملي كشور است.

انتخاب خودرو سبز حق هر شهروند ايراني است
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راهکارهای اجرايی برای كاهش مصرف سوخت خودروها
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خودلايروها سوخت مصرف �اهش بر�� �جر�� لاير�هكالايرها�
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استفاده كمتر از خودروی شخصی

دهيد. انجام  در يک سفر شهری  را  كار  بتوانيد چند  تا  كنيد  هماهنگ  ای  گونه  به  را  روزانه  كارهای 

فرهنگ استفاده از از وسايل نقليه عمومی را باور و تا حد امکان از وسايل نقليه عمومی استفاده كنيد.
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