
 بازار خودروی الکتریکی در جهان

 ونقلهای حملبهبود روش ارشدکارشناس امیر کریمی

 مقدمه

ماعی، های اجتكننده هزینهدگی زیست محيطی در كشور كه تحميلتغيير سبد انرژی با توجه به آثار مخرب آالین

های یكی از ضرورتشهرها شده است ناپذیری به شهروندان خصوصاً كالنمحيطی و درمانی جبرانزیست

ها قرار گرفته است استفاده از وسایل نقليه ناپذیر است. یكی از راهكارهایی كه امروزه مورد توجه دولتاجتناب

های مهمترین چالش .های موجود در صنعت خودروسازی استهای جایگزین فناوریبرقی به عنوان یكی از فناوری

یران قيمت تمام شده، نبود تضمين الزم برای وجود تقاضا و نبود متولی سد راه توليد و توسعه خودروهای برقی در ا

ونقل الكتریكی كارگيری حملباشد، برای تغيير این وضعيت نياز است از تجربيات كشورهای پيشرفته در بهمیواحد 

 استفاده نمود، 

 وسایل این خرید برای هاكنندهمصرف به یارانه پرداخت نظير هاییمشوق لحاظ با عرصه این در پيشگام كشورهای

 راحتی منظوربه برقی نقليه وسایل هایباتری شارژ برای شهرها حسطو در مناسب هایزیرساخت ایجاد نقليه،

 توليد و طراحی برای ذیربط هایشركت به توسعه و تحقيق های هزینه كمک پرداخت طرفی از و مشتریان دسترسی

 .كنندمی نقليه وسایل این از استفاده به ترغيب را مشتریان نقليه، وسایل نوع این اقتصادی و صرفه به مقرون

های كه به مشتریان و كارخانه ميليارد دالر بوده است 14های مالی حدود ها در مشوقسهم دولت كهطوریبه

 خودروسازی پرداخت شده است.

بينی های اخير پرداخته شده است و پيشونقل طی سالكارگيری الكتریسيته در حملدر این مقاله به روند به

 بعدی ارائه خواهد شد. هایمقالههای آینده در وضعيت آن در سال

 

 

. 

 

 



 معرفی خودروهای برقی

  :شوندطور كلی به سه دسته زیر تقسيم میخودروهای برقی به

 (BEV) قی با باتریالف( خودروهای بر

 (PHEV)دارو هيبریدی دوشاخه (HEV) ب( خودروهای برقی هيبریدی

 (FCEV) ج( خودروهای پيل سوختی برقی

 (BEV) خودروهای برقی (الف

عنوان هـا بههایی برای تأمين انرژی برقی بوده و از انـرژی بـاتریاین خودروها دارای موتور برقی به همراه باتری

توانند ها میشود. باتریموتور برقی خـودرو و تـأمين انـرژی الزم بـرای سـایر تجهيـزات استفاده مینيروی محركه 

های هم از طریق اتصال به شبكه برق و هم از طریق انرژی ترمز و حتـی از منابع برقی غيرشبكه نظير پيل

 هستند. Zero emissionاین خودروها  خورشيدی شارژ شوند.

 

 BEVنحوه شارژ خودرو برقی مدل  -1شكل

 (PHEV) دارو هیبریدی دوشاخه (HEV) ب( خودروهای برقی هیبریدی

موتـور  توسط دارای موتور سوختی و موتور برقی با باتری دارای قابليت ذخيـره انـرژی( HEV) این خودروها

های در سرعت و یاآیند به كمک خودرو می ها در زمان مورد نيازو باتری باشندرا دارا میسـوختی و ترمز خودرو 

خودروهای برقی كنند. میتـأمين به تنهایی را  روپایين، با خاموش شدن موتور سوختی، نيروی محركه خود

و در نتيجـه نيـاز بـه بـاتری  را داشتهقابل شارژ از طریق شبكه ها  HEVبر خالف  (PHEV)دار هيبریدی دوشاخه

صورت ، سيستم موتور سوخت فسيلی بهدو دسته خودروی برقی باشد. در اینوها بيشتر میهـا در ایـن نـوع خودر

 .كامل وجود دارد

 



 HEVنحوه شارژ خودرو برقی مدل  -2شكل

 

 PHEVنحوه شارژ خودرو برقی مدل  -3شكل

 
 

 (FCEVs) ج( خودروهای پیل سوختی برقی

اكسيژن هوا و هيدروژن فشرده شده كه در باک خودرو ذخيره شده است، خودروهای پيل سوختی از طریق 

گيد. خروجی این خودروها آب و گرما كند و در دسته خودروهای بدون آالیندگی قرار میالكتریسيته توليد می

 باشد. پيل سوختی دستگاهی الكتروشيميایی است كه انرژی الزم برای رانش خودرو را توسط واكنش شيمياییمی

 كند.توليد می

 

 FCEVشماتيک سيستم انرژی خودرو برقی مدل  -4شكل

 به طور خالصه آورده شده است:خودروهای برقی  بين انواع مقایسه زیر در جدول

 



 انواع خودروهای برق
BEV خودروی الکتریکی(

 باتری(

HEV خودروی الکتریکی(

 هیبریدی(

FCEV خودروی الکتریکی(

 پیل سوختی(

 موتور برقی*  نیروی رانشی
 * موتور برقی

 (ICE* موتور احتراق داخلی)
 * موتور برقی

 سیستم انرژی
 * باتری

 * ابرخازن

 * باتری

 * ابرخازن

 ICE* واحد تولیدکننده 

 ها سوختی* سلول

*نیاز به باتری/ ابرخازن برای 

 باال بردن قدرت برای استارت

 * امکانات شارژ از شبکه منابع انرژی و زیرساخت
 پمپ بنزین* 

 * امکانات شارژ از شبکه

 * هیدروژن

* زیرساخت برای تولید و 

 انتقال هیدروژن

 های عمومیویژگی

 * آلودگی صفر

 * بی صدا

 * بازدهی انرژی باال

* عدم وابستگی به نفت 

 خام)نه در ایران(

 * آلودگی بسیار پایین

 * تقریبا بی صدا

تر * هزینه سوخت پایین

 ICEنسبت به 

 حرکتی باال * دامنه

 * وابستگی به نفت خام

 * آلودگی بسیار پایین

 * تقریبا بی صدا

 * بازدهی انرژی باال

 * عدم وابستگی به نفت

 * دامنه حرکتی باال

 * در حال توسعه

 مشکالت عمده

* دامنه حرکتی 

محدود)این مشکل در 

های آتی حل سال

 شود(می

 * باتری

 * هزینه باال اولیه

 

 انرژی* مدیریت مصرف 
 * زیرساخت هیدروژن

 * هزینه باالی اولیه 

 مقایسه انواع خودروهای الكتریكی -1جدول

 

 

 



 هاجایگاه اقتصادی خودروی برقی در مقایسه با دیگر فناوری

های حاصل شده در صنعت رو قيمت خودروهای الكتریكی با توجه به پيشرفتشود در دهه پيشبينی میپيش

های مالی خود را به مرور توانند كمکها میرقابت با خودروهای احتراقی باشد و دولتسازی كامال قابل باتری

 .كاهش دهند

 

 2030مقایسه قيمت تمام شده خودروی الكتریكی با خودروی احتراقی تا سال  -5شكل

كه حالت احتراقی و الكتریكی مقایسه شده است  2در شكل باال مقایسه قيمت خودروهای سواری كوچک برای 

قيمت خودروهای الكتریكی كمتر از خودروهای احتراقی خواهد شد، در جدول زیر  2026مشخص است از سال

شدن قيمت خودروی الكتریكی با خودروی احتراقی آورده های مختلف خودروهای سواری، سال برابربرای دسته

 شده است.

 

 های مختلفخودروی احتراقی در دستهبينی سال برابر شدن قيمت خودوری الكتریكی با پيش-2جدول

 

 



و خودروهای احتراقی به تفكيک محل هزینه آورده شده  BEV ،PHEVدر شكل زیر مقایسه بين خودروهای 

)تعاریف باشدمی بار شارژطی یک مایل 200با توانایی طی مسافت  BEVبه معنایی خودروی  BEV200است. 

ها كامال قابل EVقيمت  2025مانطور كه مشخص است در سال . هباشد(ها هم به همين صورت میبقيه دسته

 تر بوده است.های ارزانباشد كه عمده دليل آن پيشرفت تكنولوژی در توليد باتریرقابت با خودروهای سنتی می

 

 

 2025مقایسه قيمت تمام شده انواع مختلف خودروی الكتریكی با خودروی احتراقی به تفكيک محل هزینه در سال  -6شكل

 وضعیت خودروهای برقی در جهان

داده بود، اما  بيشترین سهم جهانی فروش خودروهای برقی را به خود اختصاص 2015ایالت متحده آمریكا تا سال 

دارا شد. چين با بيش از  سوم سهم جهان، رابيشترین سهم خودروهای برقی، در حدود یک 2016چين در سال 

هزار اتوبوس برقی، تاكنون  300از  سرعت و بيشميليون وسيله نقليه برقی كم 4تا  3ميليون دوچرخه برقی،  200

است. همانطور كه تعداد خودروهای برقی در حال  ونقل نيز بودههای حملكردن دیگر روشپيشتاز جهانی در برقی

 عمومی هم در حال افزایش است.  های شارژ خصوصی وافزایش است، ساخت ایستگاه

 ار تعداد خودروهای الكتریكی به تفكيک نوع خودرو و منطقه آورده شده است:در شكل زیر نمود



 

 تعداد خودروهای الكتریكی به تفكيک نوع خودرو و منطقه -7شكل

به بيش از  2020كارگيری خودروهای الكتریكی روبه افزایش است و در سال مشخص است شيب به 7در شكل 

درصدی  1دهد كه در واقع سهم نشان می 2019درصدی نسبت به  43ميليون خودرو رسيده است كه افزایش  10

ر شد كه سهم اروپا از ميليون خودرو الكتریكی وارد بازا 3حدود  2020باشد. در سال از كل خودروهای موجود می

 هزار خودرو بوده است.  295ميليون و آمریكا  1.2ميليون، چين  1.4این تعداد 

های افزایش مدلها ترین آنكارگيری خودروهای الكتریكی شده است كه مهمچند عامل باعث افزایش شيب به

با دادن سوبسيد  حمایت دولتخودروهای الكتریكی با خودروهای احتراقی و  پذیری قیمتیرقابت، در دسترس

 باشد.و تخفيف مالياتی می



 

 ميزان فروش و سهم بازار خودروهای الكتریكی به تفكيک نوع خودرو و منطقه -8شكل

درصد كل فروش خودرو رسيده است كه دليل این افزایش  10در اروپا سهم خودروهای الكتریكی به بيش از 

سال   European Union’s CO2 emissions standardsطبق  2020باشد، عامل اول سال عامل می 2چشمگير 

های خودروسازی كه به موجب آن شركت بوده است مجاز خودروها CO2گذاری میزان حداکثر انتهایی هدف

های های مالی دولتافزایش کمکشده در استاندارد هستند و عامل دوم تعيين ملزم به رعایت حدود آالیندگی

 ابله با پاندمی ویروس كرونا بوده است.برای مق اروپایی

كل فروش خودرو رسيده است كه كاهش شيب را نشان  درصد 6در چين سهم خودروهای الكتریكی به حدود 

بوده است البته این ددالین به علت پاندمی  2020های مالی دولت تا پایان ای حمایتدهد و علت آن قطع پلهمی

 ت اما كاهش درصد حمایت مالی دولت اعمال خواهد شد.به تعویق افتاده اس 2022تا سال 

كل فروش خودرو كاهش داشته است كه علت آن  درصد 2سهم خودروهای الكتریكی به حدود در ایاالت متحده  

 های تسال و جنرال موتورز بوده است.برای فروش خودرو الكتریكی در كارخانه وضع مالیاتكاهش كمک دولت با 

 



 ونقل الکتریکیگسترش حمل ها برایکمک دولت

 

 كمک دولت برای خرید خودروهای الكتریكی ميزان پرداختی مشتریان و  -9شكل

پرداخت  2020در سال  ميليارد دالر برای خودروهای الكتریكی 120مشخص است مشتریان حدود  9در شكل 

درصد آن مربوط به افزایش تعداد  41دهد كه را نشان می 2019درصدی نسبت به سال  50اند كه افزایش كرده

درصد مربوط به افزایش ميانگين قيمت خودروهای الكتریكی بوده است )ميانگين افزایش قيمت به  9خودروها و 

ا و تعداد زیاد خودروهای الكتریكی فروش رفته در دليل قيمت باالتر خودروهای اروپایی نسبت به دیگر نقاط دني

 اروپا بوده است(.

ثابت  2020تا  2015های ميليارد دالر بوده است كه تقریبا در سال 14های مالی حدود ها در مشوقسهم دولت

های مالياتی به ها شامل كمک مالی مستقيم به خریداران خودروهای الكتریكی و كمکبوده است این كمک

 باشد.روسازان میخود

 

 

 

 

 



 خودروهای الکتریکی پیل سوختی

 

 
 تعداد خودروهای پيل سوختی و ایستگاه سوختگيری آن در كشورهای مختلف تفكيک منطقه)سمت چپ( و نوع آن)سمت راست( -10شكل

( به HRSهای سوختی هيدروژنی)( و ایستگاهFCEVاستفاده از خودروهای الكتریكی پيل سوختی) 10در شكل 

باشد. این خودروها جنوبی در این زمينه میتازی كرهدهنده پيشاست كه نشان تفكيک نوع و منطقه آورده شده

، همانطور كه مشخص است بيشترین پيشرفت در كنندتوسط پيل سوختی هيدروژن را به الكتریسته تبدیل می

 . بوده استدر چين  هاكاميون/و اتوبوس ( در كرهPLDVزمينه خودروهای سبک سواری)

مواجه هستند و برای فراگيری در حمل و نقل  ها و هزینه باالتعداد کم ایستگاهاین دسته از خودروها با مشكل 

 دولت نياز دارند. بيشتر هایبه حمایت



 گسترش تنوع در خودروهای الکتریکی

 

  و مسافت قابل پيمایش)سمت راست( )سمت چپ(به تفكيک نوع خودرو و منطقه خودروهای الكتریكیتنوع  -11شكل

 2019درصدی نسبت به سال  40شود كه افزایش توليد می 2020مدل خودروی الكتریكی در سال  370حدود 

 BEVای كه در شكل مشخص است خودروهای باشد. نكتهدهد كه چين بيشترین سهم را دارا میرا نشان می

 تردر دسته خودروهای سنگينیا هيبریدی  PHEV خودروهای گيرند و بيشتر در دسته خودروهای سبک قرار می

 باشد.رنج مسافت قابل طی در خودروهای سنگين تمام برقی می محدودیت كه علت آن مشكل تنوع بيشتری دارد

های آالیندگی محدودكننده كمتر در استفاده از های خودروسازی آمریكایی و قانونبه دليل مقاومت شركت

ی، خودروهای الكتریكی در آمریكا به پيشرفت الزم نسبت به چين و اروپا نرسيده است و تنوع خودروهای احتراق

 دهد.تری را در اختيار مشتری قرار میكم

رسيده است  2020كيلومتر در سال  350به  2015كيلومتر در سال  200از حدود  BEVافزایش رنج خودروهای 

 باشد.سازی میكه علت آن افزایش تكنولوژی در صنعت باتری

 اند كه علت آن در زیر آورده شده است:های الكتریكی نشان داده SUVزیادی به  اقبالهای دنيا خودروسازی

1- SUV .ها بيشتر سهم و اقبال را از سوی خریداران خودرو دارند 

تری از كمها قيمت زیاد خودروهای الكتریكی قابل پوشش است و نسبت به خودروهای سبک درصد  SUVدر -2

 قيمت نهایی خودرو را دارند.



تر بوده و باعث سهولت كردن آن منطقیگذاری برای الكتریكیها هدف SUVبه علت مصرف زیاد سوخت در  -3

 كننده سوخت خواهد شد.یابی به استانداردهای محدوددست

 خودروهای سنگین

 

 به تفكيک منطقه  در سال وكاميون الكتریكی)سمت راست( (سمت چپ)الكتریكی تعداد فروش اتوبوس -12شكل

دهد كه های الكتریكی به تفكيک سال در چين، اروپا و آمریكا نشان میسهم اتوبوس و كاميون 12در شكل 

 مشخص است چين در این قسمت برتری قاطعی دارد.

درصد رسيده است، در اروپا  4درصد و در اروپا به  27ها به های برقی از كل اتوبوسدر چين سهم فروش اتوبوس 

 European Clean Bus deploymentهای برقی اعمال شده است)قوانينی در راستای استفاده از اتوبوس

Initiative .) كاميون( های سنگين الكتریكیHDT نيز در )های اخير با بيشترین سهم را دارد و در سال چین

 های الكتریكی رو به افزایش بوده است. HDTمحيطی اقبال جهانی به وضع قوانين زیست

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cleanbus_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cleanbus_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cleanbus_en


 

 به تفكيک منطقه  شده در سالعرضه  و كاميون الكتریكی)متوسط و سنگين( الكتریكی تعداد مدل اتوبوس -13شكل
*Otherها و ...(شهرداریكن، ميكسرها، خدماتیشود)زباله جمعهای خدماتی را شامل می: ماشين 

خودروهای باری متوسط و سنگين به  ،هادر شكل باال تنوع مدل خودروهای سنگين الكتریكی شامل اتوبوس

كردن خودروهای الكتریكی ترین دسته در الكتریكیموفقها ستفكيک نقاط مختلف دنيا آورده شده است. اتوبو

 كردن خودروهای باری با سرعت كمتری پيش، الكتریكیهای تکنولوژی و مسافتیمحدودیتاند، به دليل بوده

 رود. می

 

 

 

 

 

 

 

 



 باتری

جهانی خودروهای های اصلی در توليد خودروی برقی، بـاتری هـا هسـتند.  هدفگذاری گزارش مركز یكی از چالش

هزینه بسيار اندكی  ،ای كـه بـرای باتری با چگالی انرژی بسيار زیادبرقی به ادامه روند موجود تأكيد دارد به گونه

را با خودروهای بر پایه سوخت  این روند كاهش قيمت در باتری خودروهای برقی، این خودروها .پرداخت گردد

 .فسيلی قابل رقابت كرده است

 

 

 ونقل الكتریكی در سال به تفكيک منطقه)سمت راست( و نوع آن)سمت چپ( ميزان باتری مورد نياز حمل -14شكل

گيگاوات ساعت رسيده است  160یون به حدود  -نياز به باتری ليتيوم 2020مشخص است در سال  14در شكل 

درصدی فروش خودروهای  41دهد كه ناشی از افزایش نشان می 2019درصدی نسبت به سال  33كه افزایش 

باشد كه چين بيشترین یها مPHEVساعت كيلووات 14ها و BEVكيلووات ساعتی  55الكتریكی برای تامين باتری 

 درصد( را دارد.  70سهم )

ساعت برسد. قيمت گيگاوات 400به توليد  2025گذاری اروپا تا سال اروپا برنامه دارد با حمایت بانک سرمایه

 137به حدود  2010دالر بر كيلووات ساعت در سال  1191ها با افزایش تكنولوژی رو به كاهش است و از باتری

دهد. در شكل زیر روند قيمت درصدی قيمت را نشان می 85وات ساعت رسيده است كه كاهش تقریبا دالر بر كيلو

 آورده شده است. 2020تا  2010را طی سال  EVباتری 



 

 2020تا  2010از سال باتری  قيمتروند  -15شكل
 

 

 آن به تفكيک نوع مصرفو ظرفيت مورد نياز تجمعی  2035تا  2010از سال باتری  قيمتروند  بينیپيش-16شكل



ها در در كنار نياز جهان به این باتری 2035یونی تا سال  -بينی بلومبرگ از قيمت باتری ليتيومدر شكل باال پيش

دالر  45به  2035یونی در سال  -ونقل الكتریكی آورده شده است. با ادامه روند موجود قيمت باتری ليتيومحمل

 باشد.  حدود یک سوم قيمت كنونی آن میبر كيلووات ساعت خواهد رسيد كه 
 

 های شارژ خودرو الکتریکیایستگاه

 

: شارژر  و نوع آن)سمت راست در سال به تفكيک منطقه سبک الكتریكی خودروهای های شارژ عمومیایستگاهتعداد  -17شكل

 ( : شارژر سریعسمت چپ كند،
( تقسيم slow EVSE( و شارژر كند)fast EVSEسریع)دسته شارژر  2های شارژ كه به در شكل باال ایستگاه

شود. با كيلووات در نظر گرفته می 22كيلووات و شارژ سریع باالی  22شود آورده شده است.  شارژر كند زیر می

های شارژ عمومی به خصوص شود لزوم افزایش ایستگاهدر خانه انجام می خودروهای الكتریكیاینكه بيشتر شارژ 

 . شودها وجود ندارد برای گسترش حمل و نقل الكتریكی كامال احساس میشارژرهای سریع كه در خانه

باشد. چين ها شارژرهای سریع میدرصد آن 30ميليون عدد رسيده است كه  1.3به  2020تعداد شارژرها در سال 

 روپا بيشترین سهم را از شارژها دارند. و ا

 



 

  كشورتفكيک به  ایستگاه شارژ عمومی به خودروی الكتریكینسبت تعداد  -18شكل

 AFID (Alternative گذاری تعيين شده توسطبيشتر كشورهای اروپایی نتوانستند هدف 18با توجه با نمودار 

Fuel Infrastructure Directive ایستگاه شارژ به ازای هر خودرو هست را تامين كنند.  0.1عدد  كه ( را

باشد. در كشورهای ایستگاه شارژ تامين كرده است كه در جهان پيشتاز می EV ,0.5به ازای هر  وداجنوبی حدكره

شارژ  های پراكنده بيشتر مردم در خانه خودروی خود رانروژ، دانمارک و ایسلند به دليل تراكم كم جمعيت و خانه

 كنند.می

های شارژ عموما برای خودروهای سبک تعبيه شده است و نياز است برای خودروهای سنگين برای نيز این ایستگاه

( نياز به باتری با ظرفيت بيشتر است كه برای طی مسافت HFTها تعبيه شود. خودروهای سنگين باری)ایستگاه

تواند برای این مگاوات دارند می 1ود. مگاشارژرها كه توانی حدود هایی با توان باال احداث شطوالنی باید ایستگاه

آورند كه باید مالحظات فنی آن لحاظ دسته از خودروها استفاده شوند. این شارژرها فشار زیادی به شبكه برق می

 گردد. 

چين اشاره و انجمن الكتریسيته  CHAdeMOتوان به همكاری هایی در این زمينه انجام شده است كه میتالش

نيز برای دستيابی  Teslaچنين اند. هممگاوات را طراحی كرده 1.8های شارژ با توان حداكثر تا كرد كه ایستگاه

 ریزی كرده است.به مگاشارژرها برنامه



 بندیجمع

 خودروهای فروش رونداین  مقاله به بررسی وضعيت خودورهای الكتریكی از گذشته تاكنون پرداختيم و دیدیم  در

 میلیون 7تعداد خودروهای الكتریكی از  كهبه طوریدهد می نشاناخير  سالهای طی در را افزایش به رو روندی برقی

دهد، درصدی را نشان می 40رسيده است كه رشدی بيش از  2020در سال  میلیون 10باالی به  2019در سال 

كردن حمل و نقل داشته اند. بيشترین پيشرفت را در الكتریكی ،چين و اروپا به دليل قوانين سختگيرانه آالیندگی

 كافی زیرساختهای نبود همچون موانعی دليلهنوز به اما است بوده رشد به رو نقليه وسيله نوع این از استقبال اگرچه

 خود واقعی ایگاهج نتوانسته دیگر فناوریهای انواع از همسان وسایل نقليه با مقایسه در نقليه وسيله نوع این قيمت و

های ارزان قيمت اختالف شده در توليد باتریهای حاصلدست بياورد، اگرچه با پيشرفت به نقليه وسایل بازار در را

 های اخير رو به كاهش بوده است. قيمت خودروهای الكتریكی با خودروهای احتراقی در سال

 در آینده خواهيم پرداخت.كردن خودروها بينی روند الكتریكیدر مقاله بعدی به پيش

 


