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 السيارات العاممة عمى الغاز

GAS CAR 
 

 
                                                           

ذلك و  ؛اليامة المستخدمة عالمياً  األساسيات إحدىد لممحركات و قو الغاز الطبيعي ك استخدامجيا و لو تكن أصبحت
مكانيةو  ،د السائلو قو فير في كمية الو لما يحققو من ت بيئة نظيفة خالية من ما يحققو من  إلىإضافة  ،يرهتصد ا 

العاممة بالغاز  ازداد عدد السيارات ، وقدقود األخرى مثل البنزين  والديزلالمموثات الناتجة عن احتراق أنواع الو 
 52العالم، أي بمعدل نمو سنوي تقريبي  الطبيعي زيادة مطردة ليصل عددىا إلى أكثر من سبعة ماليين سيارة في

وارتفاع أسعار النفط  في أوروبا وأمريكا الجنوبية بسبب المخاوف البيئية السيما ،الماضيةسنة خالل الخمسين % 
أن أسعار الوقود البديمة مقارنة  ،اً مؤخر  وزارة الطاقة األمريكيةبينت دراسة قامت بيا كما ، لديزلالخام والبنزين وا

أن بعض أنواع الوقود البديمة مثل الوقود الحيوي،  حيث بأسعار الوقود التقميدية تختمف حسب نوع الوقود،
ووقود الغاز الطبيعي المضغوط تكون أقل  ،(52بينما بعضيا اآلخر مثل )اإليتمين  والبروبان، يكون أعمى تكمفة،

 تكمفة.
مترين و كيمو احد و متر و ح ما بين كيمو ااقعة عمى أعماق تتر و المكامن ال في النفط جانب إلىجد الغاز الطبيعي و ي

 يستخرج من باطن األرض في وبالتالي فيو حده في أعماق أكبر من ذلك و جد و كما ي تحت سطح األرض،
 :شكمين

 .بفرزه عنو م المعاملو تقو  ،الخام لمنفط مرافق غاز وىو  المرافق:الغاز  - أ
لجتو بمعا م المعامل و تقو الخام  النفطمستقل عن  ونح جد عمىو غاز ي وىو  المرافق:غاز غير ال - ب

عدادهو   .زيعو لمت ا 
 ثانيتشتمل عمى غاز و آخر،  إلىقع و التي تختمف نسبتيا من مو ثات و المم ي الغاز الطبيعي عمى عدد منو يح

معالجة  يجب؛ لذا جينو اليدر  كبريتغاز  أىمياو مركبات الكبريت و ، N2 جينو غاز النتر و ، CO2ن و الكرب أكسيد
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معالجة الغاز عمى مقربة من تتم عادة  عممية و   ،ثات العالقة بوو المم  ذلك إلزالةو   ستخدامالغاز الطبيعي قبل اال
 .نتاجإلال و حق
 
 :الغاز المستخدم في محركات االحتراق الداخمي اعو أن
  CNG  طو الغاز الطبيعي المضغ .1
  LNGالطبيعي المسيل  الغاز .5

بيئة واليواء والصحة بسبب انبعاث  ثار سمبية عمى الآلو  في المركبات اآللية الديزلو دي البنزين و قو  استخدام إن 
وغاز ، NO2وغاز ثاني أكسيد االزوت ، SO2أكسيد الكبريت  ثانيغاز و ، COن و ل أكسيد الكربو أغاز 

 رصاص.لوأكاسيد ا، O3األوزون 
مما  ،اء في المدنو عمى تنقية الي اآلليةد في المركبات و قو ك  طو الغاز الطبيعي المضغ استخداميساعد  بينما

ث الناجم و التم أن الدراسات أثبتت وقد، والسالمة واألمان واالقتصادوالهواء والصحة  البيئة جابيًا عمىينعكس إي
 :التالية التقريبيةفق النسب و ذلك و الديزل و دي البنزين و قو ث الناجم عن و قل بكثير من التمأعنو 

 % 58اقل بنسبة  ن       و الكرب كسيدو ا لو أ .1
 % 58قل بنسبة ا  نات           و كربو الييدر  .2
 % 52اقل بنسبة    ت           و االز  أكاسيد .3
 % 51اقل بنسبة   ن      و كسيد الكربو ا ثاني .4
 

 الغاز الطبيعي في المحركات: استخدامفوائد 
 ائد منيا:و عدة ف لوالغاز الطبيعي في المحركات  استخدامإن 

زيادة كفاءة عمل و  ،جة حرارة االحتراقىذا يعني زيادة در و اء و يحترق عند أقل قيمة لمعامل فائض الي .1
 المحرك.

 اتج صمبة.و ال يخمِّف الغاز بعد احتراقو ن .5
ن و زيادة استطاعتو دو  ،في المحرك  ضغاطالنامما يسمح بزيادة نسبة  ،كتانو األيتميز بارتفاع نسبة  .8

 ث ظاىرة الصفع.و حد
تآكل  انخفاضبسب  ؛نة مع محرك البنزين% بالمقار 43-83العمر الفني لممحرك الغازي يزداد بمعّدل  .4

 قمة مخمفات االحتراق داخل المحرك.و  ،اناتو سطاال جدران
 .دو قو لة إقالع المحرك مع احتراق كامل لمو سيو دة عممية تشكيل المزيج و ج .2
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 محطة إنتاج الغازصورة ل

 
 :ريو الغاز الطبيعي الس

 :ريو الغاز الطبيعي السجد او أشكال ت
 ل عميو:و ري بعدة أشكال حسب مصادر الحصو اجد الغاز الطبيعي السو يت
ل منطقة الجبسة في و اجد في حقو يت وىو ل الغازية و المستخرج من اآلبار في الحق :الغاز الطبيعي الحر .1

 غاز منطقة األرك  في محافظة حمص.و  ،يالغاز التدمر و  ،محافظة الحسكة
ل و حقو  ،رو حقل عمر في دير الز  مثلل النفطية و الحق المستخرج من اآلبار في :الغاز المرافق لمنفط .2

 غيرىا في محافظة الحسكة.و  ،كو كراتشو  ،يديةو السو  ،النالرمي
  .رمن مصافي التكريو ستخرج من معامل خاصة الم وىو  ،يقصد بو المميعو : الغاز المسيل .3
 

 ري:و جد الغاز الطبيعي الساو أماكن ت
 ىي:و آبار و ل و ري بعدة حقو اجد الغاز الطبيعي السو يت
 سطى في محافظة و ل المنطقة الو حقو  ،ل منطقة الجبسة في محافظة الحسكةو حق يىو  :ل الغازيةوآبار الحق

 حمص.
 ك في محافظة و كراتشو  ،ةيديو السو  ،النل الرميو حقو  ،رو حقل عمر في دير الز ىي و  ل النفطية:وآبار الحق

 الحسكة.
 :يديةو السو في معامل غاز الجبسة، و  ،من مصافي التكريرو  ،يستخرج من معامل خاصةو  مصافي التكرير، 

 حقل عمر. و 
 

 :ريةو يل المركبات لمعمل عمى الغاز في سو تجربة تح
زراء القرار و جيو من رئاسة مجمس الو بتو زارة الصناعة و حيث أصدرت  1151منذ عام  التقنيةبيذه  االىتمامبدأ 
 ،النقل ،الصناعة ةزار و جبو تشكيل لجنة مختصة ضمت ممثمين عن و الذي تم بم، 54/4/1151تاريخ  5523رقم 
األبحاث و مركز االختبارات و  ،الدراسات العمميةو ث و مركز البح ،الكيربائيةو  الميكانيكيةكمية اليندسة  ،النفط
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تعاقدت الشركة وقد ، د لمسيارات بدياًل عن البنزينو قو الغاز ك استخدام إمكانيةبدراسة تم تكميف المجنة و  ،الصناعية
ل الجبسة و إلقامة محطة  تجريبية في حق 83/6/1118ذلك بتاريخ و ية و النمسا  LMEرية لمنفط مع شركة  و الس
 ط.و يل السيارات لمعمل عمى الغاز الطبيعي المضغو لتح
 

 :طو باصات تعمل عمى الغاز المضغ استيرادو  ،الغاز استخدامات بلتشغيل السيار زارة النقل و خطة 
افر و ط حيث يتو الغاز الطبيعي المضغ استخدامطني لتشغيل السيارات بو ع  الو المشر  سابقاً رية و مة السو أطمقت الحك

عمى باص تعمل  1333الستيراد الفنية  اصفات و زارة المو ال رية، كما أعدتو احتياطي كبير لمغاز الطبيعي في س
االتفاق عمى  شق ولم يتم تنفيذه، كما تمذلك لمدينة دمو  5311 – 5331ذلك بين عامي و  ، طو الغاز المضغ

بيا و في جنأخرى و سط مدينة دمشق و احدة في وو  ،المحطة األم في عدرا قرب دمشق ،ثالث محطات غاز إنشاء
 .الطبيعي CNGغاز  والغاز الذي سيستخدم ى أنعممًا ب

 
 :يلو التح عو شر م إقامة مستمزمات
 يستمزمريفيا و في مدينة دمشق  الغاز الطبيعييل السيارات العاممة عمى البنزين لمعمل و ع تحو إقامة مشر من أجل 

المعايير و فق أحدث النظم و ع و يتم تنفيذ المشر  أناألخذ بعين االعتبار ع و المستثمرة في ىذا المشر  عمى الشركة
ن المراحل و تك أنو  ،السالمة الالزمة لذلكو متطمبات األمن لفية و مستن و تك أنو العالمية المتبعة في ىذا المجال 

 يمي: كما
a)  األنابيبشبكة  إنشاءمرحمة: 

 :يتطمب العمل
 ذلك من شبكة نقل و مع كامل ممحقاتيا لنقل كميات الغاز الالزمة لآلليات  يةو ثانو ابيب رئيسة أنشبكة  إنشاء

 الغاز الحالية القريبة من دمشق.
 التي ستتغذى من التفريعات بحيث و  ،طو ريفيا لتعبئة اآلليات بالغاز المضغو في مدينة دمشق  محطات إنشاء

 يد اآلليات بالغاز.و نة الكافية لتز و تؤمن ىذه المحطات المر 
b)  يلو رشات التحو  إنشاءمرحمة: 
 طمب العمل:يت
 رشة عمى و ال ي ىذهو تحت أنط شريطة و يل اآلليات لمعمل عمى الغاز المضغو أكثر لتح ورشة أو  إنشاء

  يل.و المعدات إلجراء عممية التحو  الالزمةتجييزات ال
 م.و احتمال تسرب الغاز شبو معدبالتالي و  ،في السيارة لمختمف الحاالت أمانىناك عدة صمامات يكون  أن 

 يل لمتأكد من الحالة الفنية لمسيارة.و يتم فييا فحص أجيزة التح ،يةو ىناك مراقبة سن أنعممًا 
c) يل:و طرق التح 

يل السيارات القديمة العاممة عمى البنزين لمعمل و يمكن تحو  ،الحديثةو  الطبيعي في السيارات القديمة الغازيستخدم 
مية و السيارات الحكو األجرة سيارات يل و يتم تح أن من الممكنو  ،الغازو عمى النظامين البنزين  وأ ،عمى الغاز
  لى لمعمل.و كمرحمة أ
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 يل:و قات التحو مع
 يل السيارات العاممة عمى البنزين لمعمل عمى الغاز منيا:و تحامل تعيق عممية و جد عدة عو ي
  جعميا و محطات الغاز  إنشاءعدم و خارج المدن و استكمال البنية التحتية لإلمداد بالغاز داخل  ود أو جو عدم

 متاحة لمسيارات.
 وبالبنزين أ يل السيارات العاممةو كمفة تح ويل السيارات المصممة لمعمل بالغاز الطبيعي أو ارتفاع كمفة تح 

 الغاز الطبيعي. ىالديزل إل
 ط و يل سيارات البنزين مما يستدعي جعل خطو يل سيارات الغاز الطبيعي أعمى من معدل تمو معدل تم

 .وانتشاراً محطات الغاز أكثر كثافة و 
 ف الناس من العمل عمى الغاز الطبيعي ألسباب اقتصادية.و تخ 
 ضعيفًا. زاليما ىذا المجال اإلعالم فيو عية و ر التو د 
 

 نا نقترح:فإنوبناًء عمى ذلك  
  لمعمل عمى الغازالسيارات تحويل لإنشاء ورشات مختصة ب عالميةمع شركات كانية التعاقد إمدراسة، 

صالح األعطال المتوقعة ليذه السيار ا ليالتابعة صيانة الوورشات   ات.من أجل معالجة األمور الفنية وا 
  د تسجيميا في مديريات النقل.رسم البيئة عن تخفيضإمكانية دراسة 
  سيارات العادية تدريجيًا كونيا صديقة المستوفاة من اللجمركية عن الرسوم اتخفيض الرسوم إمكانية دراسة

، األمر الذي يؤدي إلى تخفيض الفاتورة الطبية وذلك تشجيعًا الستيراد مثل ىذا النوع من السيارات ؛لمبيئة
 .ةلممواطن عمى الخزينة العامة لمدول

 
 الشؤون الفنية والُبنى التحتية مديرية –عن دراسات الوزارة  :جعاالمر 
 

                                                             / وزارة النقل مدير الشؤون الفنية والُبنى التحتية - الميندس رجـائي الحـداد اإلعداد:


