
 بازار خودروي الکتریکی در جهانبینی روند پیش

 ونقلهاي حملارشد بهبود روشکارشناس:  امیر کریمی

 مقدمه
 در را افزایش به رو روندي  برقی خودروهاي باشد، فروشونقل الکتریکی اولویت اصلی بسیاري از کشورهاي دنیا میاستفاده از حمل

در  میلیون 10باالي به  2019در سال  میلیون 7که تعداد خودروهاي الکتریکی از دهد به طوريمی نشان اخیر را  سالهاي طی
دهد. چین و اروپا به دلیل قوانین سختگیرانه آالیندگی بیشترین درصدي را نشان می 40رسیده است که رشدي بیش از  2020سال 

 مقایسه در نقلیه وسیله نوع این قیمت و کافی زیرساختهاي نبود همچون کردن حمل و نقل داشته اند. موانعیپیشرفت را در الکتریکی

 باشد. ونقل میکردن حملدیگر چالش اصلی الکتریکی فناوریهاي انواع از همسان وسایل نقلیه با

پرداختیم، در ادامه  2020ها تا سال آن بازارنشریه بهسو به معرفی انواع خودروهاي الکتریکی و روند  15در گزارش قبلی در شماره 
  بینی بازار خودروي الکتریکی در آینده بر اساس سناریوهاي مختلف خواهیم پرداخت.آن در این گزارش به پیش

 کارگرفته شده در این گزارش توضیح داده شده است:در زیر اعالئم اختصاري به

 توضیح انگلیسی عالمت
EV electric vehicle  برقی(شامل انواع خودروهاي برقی)خودروي 

BEV battery electric vehicle کندخودروي برقی که فقط با باتري کار می 
PHEV plug-in hybrid electric vehicle خودروي برقی هیبرید که دوشاخه ورودي برق دارد 

HEV hybrid electric vehicle خودروي برقی هیبرید که دوشاخه ورودي برق ندارد 
LDV light-duty vehicle خودروي سبک 

PLDV passenger light-duty vehicle خودروي سواري سبک 
HDV heavy-duty vehicle خودروي سنگین 
HDT heavy-duty truck کامیون سنگین 
ICE internal combustion engine خودروي احتراق داخلی 

Li-ion lithium-ion یون -لیتیوم 
ZEV zero-emission vehicle (الکتریکی)خودروي بدون آالیندگی 
SDS Sustainable Development Scenario بینی آینده بر اساس توافق پاریسسناریو پیش 

STEPS Stated Policies Scenario بینی آینده بر اساس قوانین آالیندگی موجودسناریو پیش 
کارگرفته شده در گزارشبهفهرست اعالئم اختصاري  -1جدول  

 

 ونقل الکتریکی در جهانچشم انداز حمل
 بینی صورت پذیرفته است:سناریو زیر فرض شده است و طبق آن این پیش 2ونقل الکتریکی در آینده بینی وضعیت حملبراي پیش



1- Stated Policies Scenario  گذاري براي موجود که هدف استانداردهاي آالیندگی: سناریو بر اساس قوانین و
 کند.مشخص می هاي آیندهطی سال هاي آالیندگی راشاخص

2- Sustainable Development Senarioسناریو بر اساس حصول به سطح آالیندگی بر اساس توافق پاریس :  

 شوند.بیان می SDSو  STEPSبه ترتیب به صورت مخفف در ادامه گزارش این سناریوها 

ونقل خود به طور خالصه نشان داده شده ها براي بکارگیري الکتریسیته در حملندر شکل زیر برنامه کشورهاي مختلف و هدف آ
فقط اجازه فروش خودروي الکتریکی در آن مجاز است، کشورهاي دیگر اروپایی نهایت  2025است، اولین کشور نروژ است که در سال 

 رسید.  به این هدف خواهند 2040در سال 

(خودروي الکتریکی بدون آالیندگی) از آن سال به بعد  ZEVدهنده کشورهایی هست که فقط فروش خودروي کادر زرد رنگ نشان
 یابند.به تولید کربن صفر دست آن سالاند تا سال ریزي کردهبرنامهدهنده کشورهایی هست که نشان (کادر سبز)  چنینهممجاز است. 

 
 ونقل براي کشورهاي مختلف براي استفاده از الکتریسیته در حمل -1شکل

هاي کادر قرمز تعداد مدل دهد.هاي بزرگ دنیا براي فروش خودروهاي سبک الکتریکی را نشان میبرنامه خودروسازيشکل زیر 
فروش  دستگاه تعداد و کادر سبز خودروها ، کادر آبی درصد فروش خودروي الکتریکی به فروش کلخودروي الکتریکی جدید

خود را  تولیدي % محصوالت100 2026در نظر دارد در سال  Fordبه طور مثال شرکت  دهد.خودروي الکتریکی را نشان می
 الکتریکی کند.



 
 هاي مختلف براي استفاده از الکتریسیته در تولیدات خودبرنامه شرکت -2شکل

 هاي موجود نباشدبرنامه* این نمودار ممکن است کامل نباشد و شامل تمامی 

 

 
(میلیون)روند تعداد خودروي الکتریکی در سناریوهاي مختلف به تفکیک نوع آن بینی پیش-3شکل  



سناریو آورده شده است. در سناریو  2بر اساس  2030ها به تفکیک مدل تا سال  EVبینی تعداد در شکل باال پیش
STEPS)Stated Policies Scenario طور میلیون خودروي الکتریکی وجود خواهد داشت که به 150حدود  2030) تا سال

درصد کل خودروها در دنیا خواهد  15ها به EVسهم فروش  2030کند و در سال درصدي را تجربه می 30متوسط ساالنه رشد 
  لیون خودرو خواهد رسید.می 230به  EV) سهم خودروهاي SDS)Sustainable Development Senarioرسید. در سناریو 

 

 
  (میلیون)روند فروش خودروي الکتریکی در سال در سناریوهاي مختلف به تفکیک منطقه و نوع آنبینی پیش-4شکل

سناریو گفته  2بینی آن بر اساس نسبت به کل خودروها در مناطق مختلف دنیا و پیش الکتریکیمیزان فروش خودروهاي  4در شکل 
فروش  2030ر سال د خودروي الکتریکیمیلیون  25حدود  STEPSآورده شده است. در سناریو  2030و 2025هاي شده در سال

خواهند  (خودروي هیبریدي) هاPHEVدرصد  32باشد و از این مقدار  رفته میدرصد کل خودروهاي فروش15خواهد رفت که 
 رنگ درصد فروش خودروينقاط خاکستري و دهدرا نشان می خودروها کل فروش رنگ درصد فروش خودروي الکتریکی بهنقاط قرمز(بود.

 دهد )الکتریکی را نشان می کل خودروي فروش الکتریکی به هیبریدي

رفته فروش درصد کل خودروهاي 35فروش خواهد رفت که حدود  الکتریکیمیلیون خودرو SDS 45در سناریو  2030در سال 
بینیم که چین و کشورهاي اروپایی در این شکل می خواهند بود. (خودروي هیبریدي)هاPHEVدرصد  26و از این مقدار   خواهد بود

 اند. سهم بیشتري را به خود اختصاص داده

 :بینی شده استخودروسازي بر اساس برنامه فعلی پیشهاي در کارخانه خودروي الکتریکیدر شکل زیر تولید  



 
(میلیون)هاي مختلف خودور سازيدر شرکت 2030تولید خودروي الکتریکی تا سال بینی پیش-5شکل  

 



 
در سناریوهاي مختلف به تفکیک منطقه و نوع آن  2030در سال  خودرو سهم فروش خودروي الکتریکی ار فروش کلبینی پیش-6شکل  

هاي الکتریکی، خودروهاي سبک، اتوبوس و کامیون در باال سهم فروش خودروي الکتریکی از سهم فروش کل براي دو/سه چرخ در شکل
ونقل از کردن حملمشخص است چین، ژاپن و اروپا در الکتریکی آورده شده است.براي مناطق مختلف دنیا  2030در سال  سناریو 2

 د. دیگر مناطق دنیا بهتر عمل خواهند کر

درصدي از کل  10خواهد رسید که سهم  2030میلیون عدد در سال  3.6به  STEPSدر سناریو  ي الکتریکی در دنیاهاتعداد اتوبوس
 درصد خواهد بود.  15این عدد  SDSشود. در سناریو شهري محدود میهاي درونباشد که بیشتر به اتوبوسهاي جهان میاتوبوس

ها درصدي از کل بازار کامیون 3هاي الکتریکی به سهم ها کمترین پیشرفت را خواهیم داشت که در بهترین حالت کامیوندر دسته کامیون
باشد. پیشرفت این دسته به خودروهاي سنگین ها میEVخواهد رسید که دلیل آن محدودیت مسافت قابل پیمایش  2030در سال

کننده آالیندگی چنین در این دسته قوانین محدودمشود. هقابلیت شارژ در طول شب را دارند محدود میها کم و شهري که مسافتدرون
 باشد.تر میضعیف

اي در الکتریکی کردن حمل و نقل خواهد داشت و همانطور که از نمودار مشخص سناریو پیشرفت قابل مالحظه 2در هر  و اروپا چین
درصد از سهم فروش  60هاي الکتریکی به باالي درصد و در اتوبوس 80الکتریکی به اعداد باالي هاي چرخهسهچرخه/در دوچین  است 

 کل خواهد رسید.

در این  گیرانه آالیندگی اروپاقوانین سختها چین ضعیف تر از اروپا عمل خواهد کرد که علت آن کامیونو  خودروهاي سبکدر 
 باشد.ها میدسته



 کتریکیهاي شارژ خودرو الایستگاه

 
) در سناریوهاي مختلف ترا وات -) شارژرهاي خودروي الکتریکی سبک و ظرفیت آن(سمت راستمیلیون -تعداد(سمت چپبینی پیش-7شکل

کند)  -سریع -عمومی -به تفکیک نوع شارژر(خصوصی  

ها و بستگی به گیري دولتنیست و کامال در انحصار تصمیم EVهاي شارژ به انتخاب دارندگان نوع، تعداد و سطح دسترسی به ایستگاه
ترین روش شارژ خواهد ماند و مشخصات هر شهر دارد. همانطور که از نمودار مشخص است شارژ در محل کار یا در خانه محبوب

هاي شارژ در سال اد ایستگاهشهري استفاده خواهد شد. مجموع تعدهاي طوالنی و بینهاي شارژ عمومی بیشتر براي طی مسافتایستگاه
درصد مربوط به  90رسد که از این سهم می SDSمیلیون در سناریو  210و  STEPSمیلیون در سناریو  120به عدد  2030
 باشد. می (در خانه)هاي شارژ خصوصیایستگاه

کیلووات  22شارژر کند زیر شود که ) تقسیم میSlow EVSE) و شارژر کند(Fast EVSEدسته شارژر سریع( 2هاي شارژ به ایستگاه
 باشد. شارژرهاي سریع براي شارژ کردن خودروهاي سنگین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.میکیلووات  22و شارژ سریع باالي 



 باتريتقاضاي 

 
ونقل الکتریکی در سال در سناریوهاي مختلف به تفکیک منطقه(سمت چپ) و نوع براي حمل (تراوات ساعت)نیاز باتريبینی پیش-8شکل

(سمت راست) وسیله نقلیه  

 2030سال گیگاوات ساعت تولید بوده است. در  160گیگاوات ساعت اما تولید حدود  300حدود  2020ظرفیت تولید باتري در سال 
تراوات ساعت خواهد رسید که از این سهم بیشترین  3به باالي  SDSتراوات ساعت و  در سناریو  1.6به  STEPSاین مقدار در سناریو 

پیشرفت  SDSها فقط در سناریو خواهد بود. سهم کامیون )LDVخودروهاي سبک(باشد مربوط به درصد می 90مقدار که حدود 
 باشد.ننده آالیندگی پیشرفت بسیار کند میکبه علت نبود قوانین محدود STEPSخواهد کرد اما در سناریو 



 

 و ظرفیت مورد نیاز تجمعی آن به تفکیک نوع مصرف 2035تا  2010از سال باتري  قیمتروند  بینیپیش-9شکل

 
ها در کنار نیاز جهان به این باتري 2035یونی تا سال  -بینی بلومبرگ از قیمت باتري لیتیومدر شکل باال پیش

 45به  2035یونی در سال  -ونقل الکتریکی آورده شده است. با ادامه روند موجود قیمت باتري لیتیومدر حمل
 باشد.  ی آن میدالر بر کیلووات ساعت خواهد رسید که حدود یک سوم قیمت کنون

 

 بینی الکتریسیته مورد نیازپیش
گسترش زیاد این خودروها مشکالت  آید، اما باشمار میمناسبی براي کاهش مصرف سوخت بهراه  اگرچه نفوذ باالي خودروهاي برقی

ن این خودروها براي شارژ آمد. رفتارهاي تصادفی و ناهماهنگ مالکا زیادي براي صنعت برق در رابطه با شارژ کردن آنها پیش خواهد
وجود آورد و بنابراین قابلیت اطمینان و هاي توزیع بهبار، اضافه ولتاژ، اضافه تلفات را براي شبکه هاي زیادي مانند اضافهتواند تنشمی

که براي این منظور شود  رو الزم است این رفتارها همگی کنترل و هماهنگهاي حادي مواجه کند. ازاینها را با مشکلاین شبکه امنیت
بنابراین در صورتی که تصمیمات مرتبط با خودروهاي  .ها خواهد بوداولین گام حصول درك صحیح از منحنی بار شارژ کنترل نشده آن

منظور منجر خواهد شد. به يهاي اقتصادي و معضالت عملی متعددبار شارژ باشد به هزینه هايبرقی بدون اطالع دقیق و صحیح از منحنی
مدت زمان مورد نیاز  شارژ خودروهاي برقی به برخی اطالعات مانند احتمال اتصال روزانه به شبکه، زمان اتصال به شبکه، تعیین بار

 .فرآیند شارژ و ظرفیت باتري نیاز است

 



 

 
و  (سمت چپ)و نوع شارژر ونقل الکتریکی در سناریوهاي مختلف به تفکیک منطقه، مودالکتریسیته مورد نیاز براي حملبینی پیش-10شکل

 جویی روزانه نفت(سمت راست)صرفه

ها چرخهساعت انرژي مصرف کرده است که بیشتر سهم آن دوچرخه و سهتراوات 80حمل و نقل الکتریکی در مجموع  2020در سال 
ونقل مصرف انرژي در حمل STEPSدر سناریو  !بوده استبرابر با کل برق مصرفی کشور بلژیک  ه تقریبادر چین بوده است ک

خودروهاي سواري سبک ساعت خواهد رسید که تراوات 860به  SDSساعت و در سناریو تراوات 525به  2030الکتریکی در سال 
 شوند. دو سوم این مقدار را شامل می

 SDSمیلیون بشکه نفت خام و در سناریو  2روزانه  2030در سال  STEPSدر سناریو  (سمت راست نمودار)بینیممی 10شکل  در 
میلیون جویی خواهد شد، در حال حاضر این عدد نیم ونقل صرفهکردن حملاز الکتریکی میلیون بشکه نفت خام 3.5روزانه نزدیک 

 باشد.بشکه می

باید مالحظات فنی مربوط فشار بار به شبکه باشد که درصد مصرف برق کل جهان می 2سناریو حدود  2این مصرف انرژي در هر 
 2020درصد در سال  80از  ونقلالکتریسیته در بخش حمل اندیشی کرد. سهم چین از کل مصرفریزي و چارهبرق از اکنون برنامه

دول زیر در جباشد. نقل الکتریکی در دیگر نقاط جهان میورسد که دلیل آن گسترش حملمی 2030درصد در سال  30به حدود 
ونقل الکتریکی خواهد مربوط به حمل کشور درصد برق مصرفیSDS 3در سناریو  2030بینیم به طور مثال در چین در سال می
 بود.



 
 ونقل به مصرف کل برق در کشورهاي مختلفسهم برق مصرفی در حمل -2جدول

 مالیاتها از درآمد دولت
دهد به علت درآمد مالیاتی تغییرات درآمد مالیاتی کشورها با توسعه حمل نقل الکتریکی آورده شده است که نشان می زیردر شکل 

ها از مالیات کم خواهد هاي فسیلی، با توسعه حمل نقل الکتریکی در مجموع درآمد دولتکم در بخش الکتریکی نسبت به سوخت
بینی کنند تا با ها باید این روند را پیشرسد در نتیجه دولتمی میلیارد دالر 55این کاهش به حدود  SDSشد و در سناریو 

 مشکالت مالی براي حمایت از خودروهاي الکتریکی مواجه نشوند.

  

 
 مالیات در سناریوهاي مختلف به تفکیک منطقه درآمد  ونقل الکتریکی برحملبینی اثر گسترش پیش-11شکل

ها ار مالیات فروش برق در خودروهاي الکتریکی و پایین محور مربوط به کاهش به درآمد دولت ، باالي محور مربوط11در شکل 
 باشد.هاي نفتی است میتر فرآوردهها از مالیات که ناشی از فروش کمدرامد دولت



سازي کامال تريبا هاي حاصل شده در صنعتشود در دهه پیش رو قیمت خودروهاي الکتریکی با توجه به پیشرفتبینی میپیش 
تا کاهش درآمد  هاي مالی خود را به مرور کاهش دهندتوانند کمکها میدولت در نتیجهقابل رقابت با خودروهاي احتراقی باشد 

 .مالیات جبران گردد

 بنديجمع
 درصد از بازار 20و  10به ترتیب  بر اساس قوانین االیندگی موجود 2030و  2025هاي میزان فروش خودروهاي برقی در سال

جدید به خودروهاي برقی  درصد از فروش خودروهاي 47تا  35، بین 2030بینی شده است تا در نهایت در سال فروش خودرو پیش
میلیون خودرو  10سهم خودروهاي برقی از  2030تا  2020هاي تعلق گیرد. همچنین از لحاظ تعداد خودرو در بازه زمانی بین سال

آمریکا و  بینی شده است چین، ایالت متحدهخواهد رسید. پیش 2030در سال  میلیون خودرو 140ش از به بی 2020در سال 
  .تشکیل خواهند داد 2030درصد بازار جهانی خودروهاي برقی را در سال  60اروپا بیش از 

 2( 2030در سال  ساعت تراوات 535به  2020در سال  تراوات ساعت 80شود مصرف برق خودروهاي برقی از بینی میپیش
 مشخص براي آن، شبکه با مشکل مواجه خواهد شد. ریزيافزایش خواهد یافت که در صورت نبود برنامه )درصد تقاضاي جهانی برق

درصد میزان فروش خواهند رسید و  40و  80به ترتیب به باالي   2030هاي برقی در سال چرخدر چین و اروپا فروش دوچرخ/سه
باشد. در بخش خودروهاي سنگین باشد که عدد قابل توجهی میدرصد می 40اي سواري این میزان در چین و اروپا در بخش خودروه

سهم فروش  2030طوریکه در چین و اروپا در سال هاي شهري در دنیا با سرعت زیادي پیش خواهد رفت بهالکتریکی کردن اتوبوس
ها هاي باري الکتریکی کردن به علت ظرفیت محدود باتريشود. اما در کامیونبینی میدرصد پیش 40هاي الکتریکی حدود اتوبوس

 . درصد باقی خواهد ماند 5براي طی مسافت زیاد به کندي پیش خواهد رفت و زیر 
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