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 مقدمه

 منابع كاهش به توجه با جهان سطح درو...  ها موتورسيکلت اتومبيلها، نظير موتوري نقليه وسايل توسط سوخت باالي مصارف

 استفاده تجهيزات از استفاده به روزافزون توجه موجب كنندگان، مصرف اين توسط زيست محيط زياد آاليندگي و فسيلي سوخت

 دي ميزان كند، پيدا ادامه موجود شکل به انرژي مصرف روند چنانچه ها، بررسي مطابق .است گشته انرژي منابع ساير از كننده

 زيست مسايل ديدگاه از كه رسيد خواهد 2005 سال در آن ميزان دوبرابر به 2050 سال تا زيست محيط در موجود كربن اكسيد

 نصف به 2050 سال در بايستي مقدار اين جهاني، هاي برنامه مطابق .بود نخواهد قبول قابل موجود، هاي راه نقشه و محيطي

 . برسد 2005 سال در آن ميزان

 مصرف محل در انرژي پراكنده توليد از استفاده نظير هايي روش كنار در هدف، اين به دستيابي جهت روشها مناسبترين از يکي

 باتري يا شبکه الکتريکي انرژي از آنها محركه نيروي كه است موتوري نقليه وسايل از استفاده حرارت، و برق همزمان توليد و

 يافته اي ويژه اهميت ژاپن و متحده اياالت نظير يافته توسعه كشورهاي بويژه كشورها كليه در موضوع اين .شود مي تامين ها

 . اند داشته مقوله اين در اي مالحظه قابل پيشرفتهاي نيز هندوستان و چين نظير كشورهايي آن، بر عالوه. است

 طرح آغاز با كه است بوده فسيلي سوختهاي رويه بي مصرف افزايش داليل از انرژي، هاي حامل بودن ارزان ما، كشور در

 آن از بخشي كه هوا شديد آلودگي وجود، اين با .است گرديده مديريت مناسبتري شکل به مصرف اين ها، يارانه هدفمندسازي

 كنار در بنزين توليد زياد هاي هزينه و نفتي منابع محدوديت و است كشور در بنزين ليتر ميليون 60 روزانه مصرف دليل به

 استاندارد عمر طول پايان از پس كشور نقل و حمل چرخه از آنها خروج عدم به توجه با آنها فرسودگي و خودروها پايين كيفيت

 به دستيابي راستاي در جهاني هاي تالش با همگامي لزوم بر همگي شود، مي آنها در بنزين مصرف افزايش موجب كه

 .دارند تاكيد برقي خودروهاي تکنولوژي

 رانشي محركه سيستم دو تركيب از رانندگي براي چنانچه كه دهد مي نشان گرفته انجام تحقيقات ديگر، طرف از

 خواهد نتيجه كربندي اكسيد  انتشار كاهش %42 حدود شود، استفاده دروني احتراق موتور انرژي و الکتريکي برانرژي مبتني

 است. يفراوان مثبت هاي جنبه يدارا يکيالکتر يخودروها نهيزم در مطالعه لذا شد.

. 
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 معرفي خودروهاي برقي و هيبريدي -1

 مقدمه -1-1

 ونقل حمل جهت مناسب و كارآمد پاكيزه، خودروهاي توليد در مؤثر عوامل اقتصادي، مالحظات ومحيطي  يستز مالحظات

 اگزوز از شونده متصاعد گازهاي و موادحال  ينباادهند.  مي تشکيل را ما روزمره زندگي از بخشي باشند. خودروها مي شهري

 به نهايت در و دارد همراه به را اي گلخانه اثراتخود  كه هستند شهري آلوده سازي عمده منبع داخلي احتراق موتور خودروهاي

 وجود و سوختي منابع كاهش خودروها، جهت انرژي منبع مطلق عنوان به نفت به انجامد. وابستگي مي زمين كره شدن گرم

 صنعت در استفاده مورد متداول هاي تکنولوژي در تغيير ايجاد لزوماً كه است موضوعاتي ديگر عرضه بازار در شديد هاي نوسان

گردد.  مي اضافه زمين كره نفري ميليارد 6 جمعيت به نفر ميليارد 4 تقريباً آينده سال 50 كند. ظرف مي گوشزد را خودرو

 اين و است افزايش به رو انرژي براي تقاضا انرژي، مصارف در وري بهره و جديد هاي فناوري در پيشرفت هرگونه از نظر صرف

 مالحظه توان مي نفت جهاني قيمت افزايش و صنعتي كشورهاي انبارهاي در موجود نفت مقدار كاهش در اكنون هم را افزايش

 .[1] كرد

 

 اي از طرح داخلي خودروي برقي نمونه -1شکل 

 دليل به ديگر سوي است. از رسيده ميليارد يك حدود به و شده برابر دو گذشته، سال 10 طي در زمين كره خودروهاي تعداد

 افزايش اوپك به غربي كشورهاي وابستگي و رفته كاهش به رو اوپك غير كشورهاي گاز و نفت توليد زيرزميني، منابع كاهش

 ديگر عبارت به و بود نخواهند توليد افزايش به قادر زمان آن تا نفتي منابع كاهش واسطه به نيز اوپك يافت. كشورهاي خواهد
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 يك ضمن در .بود نخواهند بشري جامعه انرژي نيازهاي پاسخگويي به قادر زمين كره در موجود منابع دور، چندان نه اي آينده در

 الکتريکي خودروهاي تعداد اگرچهدارد.  وجود احتراقي موتورهاي انرژي ضعيف تبديل راندمان و كارايي در ذاتي اقتصادي فاكتور

 زياد و باال چندان كنيم، مي ارزيابي ها چرخ در جنبشي نيروي به خام نفت از تبديل مبناي بر را راندمان كه زماني جايگزين،

 دسته آن با مقايسه در برق توليد هاي نيروگاه فعاليت نيرو توليد واسطه به شونده متصاعد دارد. مواد وجود هايي تفاوت ولي نيست

 در ساكن است. مردم كمتر بسيار شوند مي پراكنده و پخش و خارج احتراقي خودروهاي موتور از كه اي شونده متصاعد مواد از

 قرار شهري محوطه از خارج اكثراً ها نيروگاه اين چراكه باشند، نمي برق هاي نيروگاه از شونده متصاعد مواد معرض در شهرها

 متصاعد دفعي مواد فاقد خودروها هستند. اين كنترلرها و باال راندمان الکتريکي موتورهاي داراي الکتريکي دارند. خودروهاي

 خودروهاي تنها الکتريکي خودروهاي اينکه، كنند، نتيجه كم يا برطرف كارآمد،اي  يوهش به را آلودگي مسئله قادرند و اند شونده

 .هستند 1صفر حد در شونده متصاعد مواد داراي ممکن

 سال گازوئيلي. دريرومحركه ن داراي خودروهاي از قبل حتي يعني يافت، ظهور نوزدهم قرن اواسط از برقي خودروهاي ايده

 آن، درصد 22 و برق نيروي با درصد 38 بخار، نيروي با درصد 40 بين اين از كه شد فروخته خودرو 4200 تعداد ،1900

 وسيع حجم و كلي توليد در تکنولوژي پيشرفت گازوئيلي، و بنزيني خودروهاي براي استارتر اختراع حال اين بودند. با گازوئيلي

 اين شد. با 1900 دهه اوايل در الکتريکي خودروهاي نقش كمرنگ شدن باعث ها، باتري شارژ مشکالت و اعتمادي بي و ها آن

 دهه اوايل در الکتريکي خودروي سمت به ها نگرش برگشت باعث نفت به وابستگي ومحيطي  يستز مالحظات و مسائل حال،

 تنها الکتريکي رسيد. خودروهاي خود اوج به 1990 در دهه زمينه، اين در بررسي و الکتريکي خودروهاي به شد. تمايل 1960

 شوند. اين معرفي اگزوز( از خروجي گازهاي )در صفر آلودگي ميزان با خودروهاي عنوان به توانند مي كه هستند خودروها از گروه

 د. كنن مي كار الکتريکي انرژي منبع عنوان به باتري يك و محركه سيستم عنوان به الکتريکي موتور يك از استفاده با خودروها

 ميکروپروسسوري كنترل و ميکروكنترلرها قدرت، الکترونيك الکتريکي، موتورهاي ٔينهدرزمي توجه قابل هاي پيشرفت اگرچه

 برد بودن كوتاه مشکل دليل، اين است. به بوده كند بسيار ها باتري فناوري پيشرفت ولي است گرفته ... صورتو موتورها درايور

 حال در الکتريکي هيبريد خودروهاي فناوري، اين به مربوط هاي محدوديت باوجوداست.  باقي خود قوت به هنوز خودروها اين

                                                 
1
 Zero Emission Vehicles 
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 با خودروهايي عنوان به الکتريکي هيبريد رسند. خودروهاي مي نظر به سوز درون خودروهاي جايگزيني براي بهتري گزينه حاضر

 .ندارند را الکتريکي خودروهاي به مربوط هاي و محدوديت شوند مي محسوب 1پايين بسيار آلودگي ميزان

 الکتريکي خودروهاي داخلي سيستم -1-2

 د:باش مي زير ويژگي دو داراي الکتريکي خودروي يك

 .الکتروشيميايي يا شيميايي ماهيت داراي و حمل قابل متحرک، آن، انرژي منبع .1

 د.آي مي به وجود الکتريکي موتور توسط تنها حركت و كشش نيروي .2

 خودرو انرژي منبع بين الکترومکانيکي انرژي باشد. تبديل مي حمل  قابل انرژي منبع يك با الکتريکي خودروي نشانگر زير شکل

 .باشد مي مکانيکي و الکتريکي اجزاء داراي كه شود مي محسوب خودرو برنده پيش ها، چرخ و

 

 طرح كلي خودروهاي برقي -2شکل 

 خودروي يك ساختاري باشد. جزئيات مي انتقال سيستم و انرژي منبع كنترلر، موتور، شامل الکتريکي خودروي يك اصلي اجزاء

 هر براي ممکن هاي انتخاب همچنين شکل اين اند. در شده  داده نشان زير شکل در آن اجزاء بين تعامل و الکتريکي

 .است شده داده نشان سيستم از زيرمجموعه

                                                 
1
 Ultra Low Emission Vehicles 
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 آن اجزاء بين تعامل و الکتريکي خودروي يک ساختاري جزئيات -3شکل 

 منبع مناسب، ساخت تکنولوژي و تر پايين قيمت دليل به اسيدي -سربي هاي باتري مخصوصاً و الکتروشيميايي هاي باتري

 از بسياري در مطمئن جديد هاي باتري تکنولوژي حال اين شوند. با مي محسوب الکتريکي خودروهاي انرژي مرسوم و متداول

 اولين در شارژ به نيازمند آن ذخيره و انرژي دريافت براي ها اند. باتري گرفته قرار ارزيابي و تست مورد نمونه پيش خودروهاي

 به را تحقيقات باتري، با كننده كار الکتريکي خودروهاي كاري دامنه محدوديت باشند. مشکل مي انرژي به دسترسي قابل محل

 خودروهاي از آزمايشي هاي است. نمونه كشانده چرخ لنگرها و سلولي( )سوخت سوختي پيل مثل جايگزين انرژي منابع سمت

 .خورد خواهد چشم به نزديك ي آينده در ها آن توليد اند كه شده ساخته نيز سلولي هاي سوخت با الکتريکي

 باشند. وجود مي مغناطيس دائم يا و القايي مستقيم، جريان نوع از الکتريکي خودروهاي در كاررفته به الکتريکي موتورهاي اكثر

دهند.  قرار بررسي مورد را ACهاي  ماشين مختلف انواع تا داشت آن بر را ، سازندگانDCهاي  ماشين به مربوط مشکالت

 شوند. با گرفته نظر در مناسب جايگزين يك به عنوان القايي هاي ماشين تا شد باعث نگهداري و حفظ به نياز عدم و كم هزينه

 .است ممکن ها، آن وزن و حجم باال بردن با تنها باال قدرت و سرعت در القايي ماشين عملکرد اين حال،

 در كاربرد جهت فعال اي گزينه و حل راه به را ها آن دائم، مغناطيس هاي ماشين در باال قدرت ميزان همراه به عالي عملکرد

 هزينه و باال قدرت. كرد اجتناب توان نمي دائم هاي مگنت باالي از هزينه حال اين با است؛ كرده تبديل الکتريکي خودروهاي
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 در كاربرد براي مناسب هاي گزينه از يکي به امروز تا شده باعث شونده، سوييچ رلوكتانس هاي ماشين پايين نسبتاً توليد

 .شوند مطرح الکتريکي خودروهاي

 نيز را ماشين مکانيك و حرارتي هاي جنبه بلکه شود مي ماشين الکترومغناطيس هاي جنبه شامل تنها نه الکتريکي موتور طراحي

 را باتري از خروجي ثابت و مستقيم ولتاژ كه گردد مي تغذيه قدرت الکترونيك مبدل يك توسط الکتريکي موتورد. گرد مي شامل

 قطعات از قدرت الکترونيك كند. مدارات مي تبديل مطلوب كاري نقطه در موتور كاركرد براي متغير فركانس و ولتاژ منبع يك به

 و خوب عملکرد در مسئله ترين مهم قدرت الکترونيك مدارات كنترل و سازي فعال اند. تکنولوژي شده تشکيل قدرت هادي نيمه

 ساخت ميکروپروسسورها، يا باال سرعت  ديجيتالي سيگنال پردازشگرهاي در توسعه و باشد. پيشرفت مي ها آن باالي

 .كند مي فراهم قدرت الکترونيك مدارات براي باال بسيار دقت با را پيچيده كنترلي هاي الگوريتم

 ي الکتريکي وسايل نقليهكلي  پيکربندي -1-2-1

ي  قبالً، با جايگزين كردن موتور احتراق داخلي و مخزن سوخت با يك موتور الکتريکي محرک و يك باتري، وسيله نقليه

كه در شکل نشان داده شده، ديگر اجزاء، بدون تغيير  طور همانشد و  ي الکتريکي مي احتراق داخلي تبديل به يك وسيله نقليه

وسايل  گونه اينكمتر و تضعيف عملکرد موجب شد تا استفاده از  پذيري انعطافگين، ماندند. اشکاالتي همچون وزن سن باقي مي

 فرد منحصربههاي  ي الکتريکي مدرن بر اساس بدنه و طراحي ساختار ، وسايل نقليهرو ازايني الکتريکي كمتر و كمتر شود.  نقليه

و  پذيري انعطافي الکتريکي استفاده شود تا  سايل نقليهدر ساختار و فرد منحصربهتوسعه داده شدند. اين موجب شد تا از لوازمي 

 .[1]ها بهبود يابد ي آن نيروي محركه

 

 پيکربندي كلي خودروهاي برقي -4شکل 

الکتريکي، منبع انرژي و كمك  ي نيرومحركهاصلي است:  ي زيرمجموعهقواي محرک يك وسيله نقليه الکتريکي شامل سه 

 .اند شدهكامل نمايش داده  طور به شکل زيرهستند كه در  هايي زيرمجموعه، خود داراي زيرمجموعهدهنده كه اين سه 
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 قواي محرک يک وسيله نقليه الکتريکيطرح كلي  -5شکل 

وسيله نقليه سيگنال كنترل مناسبي را به  ي كننده كنترلشوند،  هاي گاز و ترمز اعمال مي هايي كه از طريق پدال بسته به ورودي

ي مبدل الکترونيکي قدرت، تنظيم توان جاري شده بين موتور الکتريکي و  كند كه وظيفه مبدل الکترونيکي قدرت ارسال مي

دهد. اين انرژي بازيافت شده  ي الکتريکي رخ مي برگشت، به دليل احياي ترمز وسيله نقليهباشد. جريان توان  منبع انرژي مي

لکتريکي ي ا هاي وسايل نقليه تواند در منبع انرژي ذخيره شود زيرا منبع انرژي قابليت پذيرش اين انرژي را دارد. اكثر باتري مي

 ي كننده كنترلنرژي بازيافت شده را دارند. واحد مديريت انرژي با ها، به آساني توانايي پذيرش ا ويلها و فالي همچون ابرخازن

اين بخش همچنين با واحد د. از طريق آن را كنترل كن آمده دست بهكند تا احياي ترمز و انرژي  وسيله نقليه همکاري مي

منبع توان كمکي، . تصوير بکشداز منبع انرژي را به در ارتباط است تا آن را كنترل كند و ميزان قابليت استفاده  گيري سوخت

كند، مخصوصاً  ي الکتريکي تأمين مي هاي كمکي وسيله نقليه ي بخش با سطوح ولتاژهاي مختلف را براي همه موردنيازتوان 

 ن.شرايط هوا و توان فرما ي كننده كنترلبراي واحدهاي 
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الکتريکي و منابع انرژي،  ي محركهنيروي  ، به علت وجود چندين مشخصهشده دادهنشان  زيركه در شکل  طور همان

 .است پذير امکاني الکتريکي  هاي مختلفي براي وسايل نقليه پيکربندي

 

چند دنده و كالچ، )ب(  ي دهنده انتقالرايج با  ي محركهپيکربندي ممکن براي وسايل نقليه الکتريکي: )الف( سيستم نيروي  -6شکل 

ثابت يکپارچه و ديفرانسيل، )د( دو موتور الکتريکي  ي دنده چرختک دهنده بدون نياز به كالچ، )ج( استفاده از  ي دهنده انتقال

ثابت با محور محركشان، )ه( محرک مستقيم با دو موتور جداگانه و دنده ثابت و )و( دو موتور الکتريکي  ي دندهجداگانه و 

 كشنده با ساختار درون چرخي.

 

 مصرف انرژي -1-2-2

باشد. مصرف انرژي بر  ( ميkWh) ساعت-(، كيلوواتkJ) لوژولي( يا كJ) ونقل، معموالً واحد انرژي به جاي ژول حملدر 

شود. با اين  شود، به طور كلي براي ارزيابي مصرف انرژي وسيله نقليه استفاده مي بيان مي kWh/kmمسافت كه به صورت 
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شود، معموالً يك واحد فيزيکي از حجم سوخت بر مسافت  داخلي استفاده مي حال، واحدي كه براي وسايل نقليه با موتور احتراق

 باشد. ( ميL/100km) لومتريك 100طي شده همچون ليتر بر 

شود  شود كه به صورت مايل بر گالن بيان مي آمريکا معموالً مسافت بر واحد حجم سوخت استفاده مي ي متحده  االتيدر ا

(mpg؛ به عبارت ديگر، براي وسايل نقليه)  ي الکتريکي با نيروي باتري، واحد مصرف انرژي اصلي بر حسب kWh  كه در

شود و رنج  مي يريگ اندازه kWhتر است. ظرفيت انرژي باتري معموالً بر حسب  شود، مناسب مي يريگ ها اندازه ترمينال باتري

 L/100kmقابل محاسبه است. شبيه به وسايل نقليه با موتور احتراق داخلي، رانندگي با هر بار شارژ شدن باتري به راحتي 

يا مايل بر كيلوگرم واحد  mpgهاي گازي همچون هيدروژن( يا  )براي سوخت kg/100kmهاي مايع( يا  )براي سوخت

 كنند. هاي گازي استفاده مي باشند كه از سوخت گيري براي وسيله نقليه مي تري از اندازه مناسب

باشد. براي جلو راندن، توان خروجي باتري برابر است با توان  هاي باتري مي مصرف انرژي، ادغامي از توان خروجي در ترمينال

 باشد. دهنده و درايو موتور الکتريکي كه شامل تلفات توان در لوازم الکترونيکي مي هاي تلف شده در انتقال مقاومت و توان

باشد، موتور الکتريکي به عنوان يك  مؤثري الکتريکي  ترمز در وسيله نقليه ي اكنندهياحي توقگفته شد،  قبالًكه  طور همان

ها  تواند بازيافت شود و در باتري مي رود ي معمولي هدر مي وسايل نقليهكه در  كند و قسمتي از انرژي ترمز ژنراتور عمل مي

 :استفاده كنيمي زير  رابطه نيم ازتوا هاي باتري مي ترمينالرمز در ت ي اكنندهياحتوان  حال براي محاسبه ذخيره شود.
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شود كه  ترمز ناميده مي ي احياكنندهعامل  α يا هر دو منفي هستند و dV/dt يا شتاب( i) جادهي  كه در اين رابطه، زاويه

 ي احياكنندهتواند توسط موتور الکتريکي بازيافت شود. عامل  مقداري بين صفر و يك دارد و درصد كل انرژي ترمز است كه مي

 .[1] ترمز، تابعي از قدرت ترمز اعمال شده، طراحي و سيستم كنترل ترمز است

 نسبت به خودروهاي احتراق داخلي مزاياي خودروهاي الکتريکي -1-3

 بر اساس دو اين مقايسه از توان مي را داخلي احتراق خودروي يك به نسبت الکتريکي خودروي يك نسبي معايب و مزايا

 و بودن عادالنه و شود انجام باال دقت با بايد ها مقايسه شد. اين متوجه بهتر نفت به وابستگي و هزينه آاليندگي، راندمان،

 د.شو تضمين سيستم دو هر براي بودن طرف بي
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 راندمان مقايسه -1-3-1

 نظر در بايد ها چرخ در شده ايجاد نيروي تا خام نفت تبديل از مراحل كليه اي، جاده سطح در خودرو دو هر بين ارزيابي جهت

 نيز گردد مي برق توليد باعث كه خام نفت تبديل راندمان بايد الکتريکيي در خودروها كلي راندمان محاسبه شود. براي گرفته

 قدرت منبع ديگري و شده ذخيره قدرت منبع است، منبع دو حاصل الکتريکي خودروي يك ورودي شود. قدرت گرفته نظر در

 يك توسط شده داده تحويل . قدرتشود يم تأمين انرژيسازي  يرهذخ واحد يك از حركت طي در شده ذخيره وابسته. قدرت

 قدرت ازيي ها مثال آن، سوزاندن توسط سنگ زغال تکه يك از آمده دست به قدرت يا ،يمياييالکتروش واكنش طريق از باتري

 تحويل و خام نفت از آمده دست به . برقآيد يم دست به خام مواد ازيرمستقيم غشکل  به وابسته . قدرتباشند يم شده ذخيره

 نوشت:توان  يمزير  شکل به توجه . بادهند يم نشان PINPROCESSو نوع ذخيره شده را با  PINRAWبا  را شده داده

PIN = PINPROCESS + PINRAW 

 

 

 شماتيکي از رابطه بين توان ورودي و خروجي در خودروهاي برقي -7شکل 

 .داد نشان زير شکل از استفاده باتوان  يم را الکتريکي خودروي يك در قدرت توليد كامل مراحل

 

 الکتريکي خودروي يک در قدرت توليد مراحلشماتيکي از  -8شکل 
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 هر درتوان  يم را شده ذخيره قدرت حال اين . باشود يم وارد سيستم، به مرحله اولين در ها آنتن منبع توسط وابسته قدرت

 مرحله به شده داده تحويل خروجي و مرحله آن به ورودي بر اساس را خوديي كارا و راندمان مرحله كرد. هر اضافهي ا مرحله

 شود: يم نوشته زير صورت بهاش  يخروج و ورودي اساس بر مرحله اولين راندمان مثال، عنوان . بهكند يم محاسبه بعدي،

1....

1
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 در كاررفته به تکنولوژي اساس برتواند  يم شود. راندمان محاسبه آن خروجي و ورودي قدرت اساس بر بايد مرحله هر راندمان

 زير صورت به و آورد به دست مرحله هر در ها راندمان ضرب ازتوان  يم را كلي باشد. راندمان داشته بااليي تنوع مرحله هر

 .نوشت
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 .است شده داده نشاني ا مرحله صورت به و داخلي احتراق خودروي يك در قدرت توليد مراحل زير شکل دو در

 

 داخلي احتراق خودروي يک در قدرت توليد مراحلشماتيکي از  -9شکل 

 

 داخلي احتراق خودروي يک در قدرت توليد مراحلطرح كلي از  -10شکل 

 به صورت زير در نظر گرفت: توان يمراندمان كلي خودروي احتراقي را 

4321  
EVIC

 



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 
13 

 

 

 1393 دي، سومویرایش  تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري: اول و دومفاز 

 

 

 خودرو هر در قدرت توليد مراحل اساس برتوان  يم را احتراقي خودروي و الکتريکي خودروي بين راندماني ا نمونه مقايسه يك

 خودروي با مقايسه در الکتريکي خودروي كلي راندمان كه داشت بيانتوان  يم جدول اين اساس داد. بر نشان زير جدول توسط

 .است قياس قابل داخلي احتراق

 مقايسه راندمان در خودروهاي برقي و خودروهاي احتراق داخلي -1 جدول

 Efficiency (%)  Efficiency (%) 

ICEV Max. Min. EV Max. Min. 

Crude oil   Crude oil   

Refinery (prtroleum) 90 85 Refinery (fuel oil) 97 95 

Distribution of fuel tank 99 95 Electricity generation 40 33 

Engine 22 20 Transmission to wall outlet 92 90 

Transmission/axle Wheels 98 95 Battery charger 90 85 

   Battery (lead/acid) 75 75 

   Motor/controller 85 80 

   Transmission/Axle Wheels 98 95 

Overall efficiency (crude oil 

to Wheels) 
19 15 

Overall efficiency (crude oil 

to Wheels) 
20 14 

 

 آاليندگي مقايسه -1-3-2

 آاليندگي اصلي منابع از كربنيهاي  يآلودگ توليد دليل به و است انرژي مصرف كل سوم يكيرنده دربرگ ونقل حمل سيستم

 جهان سراسر خودروهاي درصد 10 اگر كه است ساخته مطرح چنين آمريکا انرژي سازمان و . انجمنآيد يم حساب به محيطي

 60 و يافت خواهند كاهش سال در تن ميليون 1 حدود در هواهاي  يندهآال آنگاه باشند، صفر آلودگي ميزان با خودروهايي نوع از

 هر جايگزيني يعني احتراقي خودروهاي درصد 100 كردن برقي . باشود يم حذف نيزي ا گلخانه كربناكسيد  يد گاز تن ميليون

 شود: يمحاصل  زير نتايج الکتريکي خودروي يك با احتراقي خودروي

 يابد يم كاهش نصف است، به مرتبط جهاني گرم شدن به كه هوا كربناكسيد  يد. 

 كاربردي استانداردهاي اساس بر آهستگي به نيز زمين( كره گرم شدن عامل وي ا گلخانه گاز )يك نيتروژن اكسيدهاي 

 رفت. خواهند بين از دولت نظارت تحت شونده متصاعد مواد به مربوط

 ندارند. نيازي سوخت و نفت به الکتريکي خودروهاي چراكهيابد  يم كاهش نفتي زائدات 



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 
14 

 

 

 1393 دي، سومویرایش  تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري: اول و دومفاز 

 

 

 كنند يم كار داخلي احتراق خودروهاي از تر آرام چراكهشوند  يم صوتي آلودگي كاهش باعث الکتريکي خودروهاي. 

 يافت. خواهد افزايش الکتريکي خودروهاي افزايش با برق توليد بزرگهاي  يروگاهن حرارتي آلودگي 

 آهستگي به نيزشود  يم مربوط اسيدي باران به كه (سنگ زغال سوخت )با برق توليد فرايند از حاصل سولفوراكسيد  يد 

 .يابد يم افزايش

 انرژي هزينه مقايسه -1-3-3

 آن انبوه توليد امکان و فرصت فقدان دليل به داخلي احتراق خودروهاي به نسبت الکتريکي خودروهاي توليد اوليه مالي هزينه

 خودروهاي قيمت و يافت. هزينه خواهد كاهش توليد، حجم افزايش با الکتريکي خودروهاي توليد مالي هزينه است. ولي بيشتر

 نيز قدرت الکترونيكي ها مبدلاست.  بيشتر نيز احتراقي خودروهاي مالي هزينه از رفته كار به باتري قيمت دليل به الکتريکي

. زنند يم تخمين احتراقي خودروي يك از كمتر را الکتريکي خودروي يك كلي كاركرد و عمر طول هستند. هزينه گران

 احتراقي خودروي به نسبت آن را موضوع همين و هستند كمتري نگهداري و حفظ نيازمند و تر مطمئن الکتريکي، خودروهاي

 .دهد يم نشان تر مناسب

 خودروهاي برقيانواع كلي  -1-4

 :شوند يم، خودروهاي برقي به سه دسته تقسيم يطوركل به

 ( خودروهاي الکتريکيEV1) 

  2خودروهاي الکتريکي هيبريدي(HEV) 

  3خودروهاي هيبريدي قابل اتصال به شبکه(PHEV) 

 

                                                 
1
 Electrical Vehicle 

2
 Hybrid Electrical Vehicle 

3
 Plugin Hybrid Electrical Vehicle 
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 (EVالکتريکي )خودروهاي  -1-4-1

هم به عنوان  ها يباترانرژي الکتريکي بوده و از انرژي  ينتأمبراي  هايي يباتراين خودروها داراي موتور الکتريکي به همراه 

هم  توانند يم ها يباتر. شود يمانرژي الزم براي ساير تجهيزات استفاده  ينتأمنيروي محركه موتور الکتريکي خودرو و هم براي 

 خورشيدي شارژ شوند. هاي يلپالکتريکي غير شبکه نظير  عانرژي ترمز خودرو و حتي از مناب ه شبکه و هم ازاز اتصال ب

 از: اند عبارتمزاياي اصلي اين خودروها 

 ًهستند. يا گلخانهعاري از آاليندگي گازهاي  كامال 

  كنند يمسروصداي بسيار كم توليد. 

  داخلي دارند.راندمان بسيار باالتر از موتورهاي احتراق 

  كم است. ها آنقيمت موتورهاي الکتريکي 

عيب اصلي اين خودروها، وابستگي كامل به باتري )كه تکنولوژي آن هنوز به ظرفيت و چگالي انرژي قابل مقايسه با 

 .باشد يمفسيلي نرسيده است(  يها سوخت

 (HEVخودروهاي الکتريکي هيبريدي ) -1-4-2

كيلووات ساعت( با قابليت ذخيره انرژي از  3تا  1اين خودروها هم داراي موتور سوختي و هم داراي موتور برقي با باتري كافي )

. تا نيروي كمکي را توليد كنند يا در آيند يمدر زمان مورد نياز به كمك خودرو  ها يباترموتور سوختي و ترمز خودرو هستند. 

 نمايند. ينتأمخود را  يرومحركهنشدن موتور سوختي، پايين، با خاموش  يها سرعت

نظير  اي يافته توسعهميليون دستگاه خودروي برقي هيبريدي به فروش رفته است. در كشورهاي  5/1در دهه گذشته حدود 

 درصد از خودروهاي موجود هيبريدي است. 3آمريکا، حدود  متحده ياالتا

 از: اند عبارتمعايب اين خودرو 

 ت شارژ از شبکه برقعدم قابلي 

  سوخت فسيلي )عدم قابليت حركت خودرو تنها با استفاده از موتور برقي( كننده مصرفوابستگي به موتور 
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 (PHEVاتصال به شبکه ) قابلخودروهاي الکتريکي هيبريدي  -1-4-3

اند، قابل شارژ از شبکه بوده و در نتيجه نياز  خودروهاي برقي هيبريدي طراحي شده يبخودروها كه براي از بين بردن معااين 

در اين خودروها، رود.  يمها بکار  يستمسعبارت پالگين هيبريدي براي اين نوع از ها دارند.  بيشتري نسبت به آن هاي يبه باتر

 سيستم موتور سوخت فسيلي به صورت كامل وجود دارد.

برابر(. تفاوت اساسي  5بيشتري هستند )حدود  هاي يها داراي باتر HEVقابل اتصال به شبکه، نسبت به  خودروهاي هيبريدي

بايستي قابليت تخليه سريع و شارژ سريع را داشته  PHEV هاي ياين دو نوع خودروي برقي، اين است كه باتر هاي يباتر

 .افتد يندرت اتفاق م ها به و تخليه در آن كنند يعمل مشارژ كامل  يباًدر حالت تقر HEV هاي يباتر كه يباشند، درحال

است، با اين وجود به دليل تعداد كمتر باتري، قيمت كل  EV هاي يبرابر باتر 5/1تا  3/1بين  PHEV هاي يقيمت باتر

 خواهد بود. EVكمتر از  PHEVدر خودروهاي  ها يباتر

 موارد زير را ذكر نمود: توان يمبراي اين خودروها، 

 كيلومتر با  40كه براي اتومبيلي با برد متوسط ) رسد يمدالر بر كيلووات ساعت  150توليد انبوه باتري، قيمت آن به  با

 دالر خواهد بود. 600حدود  ها يباتركيلووات ساعت(، قيمت كل  8باتري 

  دالر خواهد بود كه  4000شده در حدود  ييجو صرفههزار كيلومتر باشد، هزينه سوخت  200چنانچه طول عمر اتومبيل

 كمتر از هزينه باتري است.

  دالر بر كيلووات ساعت باعث ايجاد رقابت بين خودروهاي الکتريکي هيبريدي قابل  500كاهش قيمت باتري به

 .شود يماتصال به شبکه و خودروهاي بنزيني معمول 

 .شدخواهد خودروهاي هيبريدي توضيح داده هاي  ررسي فناوريبكامل در بخش  طور بهدر مورد خودروهاي هيبريد الکتريکي 

 جمع بندي -1-5

دراين فصل به معرفي كلي خودروهاي هيبريدي الکتريکي پرداخته شد. مزاياي خودروهاي الکتريکيي و هيبرييدي نسيبت بيه     

و هزينيه هياي تولييد ايين     خودروهاي احتراق داخلي به طور اجمالي بررسي و ارائه گرديد. از لحاظ راندمان انيرژي، آالينيدگي   

 ها ارائه گشت.  بررسي
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و خودروهياي الکتريکيي هيبرييدي قابيل اتصيال بيه شيبکه         HEV، الکتريکي هيبريدي  EVدر ادامه انواع خودروهاي برقي 

PHEV .معرفي شده و ساختار كلي هر يك به همراه مشخصات فني عمومي آنها توضيح داده شد 

باشد، به تدوين مباني سند توسعه فناوري و  فعاليتهاي مرحله اول قرارداد تعريف پروژه مي در فصل دوم كه در حقيقت مطابق با

 استخراج نقشه راه خودرو برقي پرداخته خواهد شد.
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 فصل دوم:

تدوين مباني سند توسعه فناوري و استخراج نقشه 

 راه خودرو برقي
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 و استخراج نقشه راه خودرو برقي تدوين مباني سند توسعه فناوري -2

 توسعه فناوري خودرو برقي ضرورت توسعه و توجيه پذيري -2-1

در يك قرن گذشته سرعت رشد بشر با ارتقا علم و بهداشت به شدت افزايش يافته و اين افزايش منجر به افزايش شديد مصرف 

ين رويکرد بيعي متفکرين علم و اقتصاد را به اانرژي و منابع طبيعي زمين شده است . افزايش مصرف و كاهش شديد منابع ط

 حركت نمود.به سمت توسعه پايدار در تمام جهات سوق داده است كه بتوان 

از طرفي استفاده بيش از حد از سوختهاي فسيلي موجب افزايش دي اكسيد كربن و افزايش گرماي زمين و ايجاد مشکالت 

مايان شدن چالش هاي جدي در سطح ملي و جهاني شده است . عديده زيست محيطي شده است . اين موارد موجب ن

چالشهايي از قبيل محيط زيست ، اقتصاد انرژي ، توسعه پايدار و توسعه علم و فناوري با رويکرد محيط زيست و توسعه پايدار. 

 شود. پرداخته ميدر ادامه به بررسي اين چالش ها 

 

 چهارگانه در آينده پژوهي فناوري خودرو برقيرويکردهاي  -11شکل 

 محيط زيست -2-1-1

 زيست محيط بر انساني مخرب اثرات فقط نه كه دهد مي نشان گذشته دهه دو در جهان زيست محيط وضعيت بر گذرا نگرشي

 و اي گلخانه پديده زون،وا اليه پارگي زيستي، تنوع كاهش جو، شديد آلودگي مانند جديد بغرنج و حاد مسائل بلکه نيافته كاهش

 نيز ايران در و است نموده بروز متعدد و مختلف اثرات و اقليمي شديد تغييرات اقيانوسها، آب سطح افزايش زمين، كره شدن گرم

 موجب صنعتي، و شهري مناطق به كشاورزي جوامع و روستايي مناطق تدريجي تبديل و شهرنشيني توسعه ملل، ساير همانند

 محيط بر نظارت و كنترل اعمال عدم علت به تغييرات اين .است گرديده خود اطراف زيست محيط با انساني مناسب روابط تغيير

 اصل با كه شود مي تلقي عمومي حقوق از مستقلي و مهم شاخه زيستي محيط قوانين كشور سطح در. است شده حادث زيست
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 نسبي تکامل و تکوين از زيستي محيط اثرات ارزيابي به مربوط قوانين و مصوبات با اخيراً و گرفته قوام اساسي قانون پنجاهم

 .است شده برخوردار

 زيست، محيط تخريب و آلودگي با مواجهه براي پويا و گسترده نظام يك عنوان به زيست محيط مديريت تکامل سير فرايند در

 زيستي به محيط اثرات ارزيابي ميالدي، 1960 دهه ازپايان راستا، اين در. اند گرفته قرار نظر مورد اي پيشگيرانه هاي رويکرد

 او فيزيکي ژئو بيو محيط بر نيز و انسان سالمت و رفاه روي بر پروژه يك اثرات بيني پيش و شناسايي منظور به فعاليتي عنوان

 يافته جهان مختلف كشورهاي در اي ويژه جايگاه آن قانوني اجراي و مطرح اثرات اين اطالعات انتشار و بررسي منظور به

 .است

 عنوان به زيستي محيط ارزيابي توسعه، ازپروژه هاي بسياري پرهزينه بسيار و جبران غيرقابل بعضاً و تخريبي اثرات به توجه با

 .است يافته قانوني جايگاه ايران كشور در 1373 سال از پايدار توسعه به دستيابي براي قدرتمند ابزار يك

 فراگير جهان در پيش از بيش روز هر كه ي معيار است، شده معيار به تبديل ما دوران در طبيعت و زيست محيط به توجه

 كنفرانس 1971 سال در و شود مي پديدار جهان در گرايي زيست محيط پديده كه 1960 دهه اواخر از كه طوري به شود مي

 .بود جهاني نياز اين به پاسخگويي براي دولتها تالش سرآغاز استکهلم در انساني زيست محيط پيرامون ملل سازمان

 ايجاد باعث و تشکيل برزيل كشور در واقع ريودوژانيرو در زمين كره معروف اجالس استکهلم، اعالميه از پس سال بيست

 عاليق هاي جلوه ترين اساسي از يکي پايدار توسعه عبارت و گرديد سکه روي دو عنوان به زيست محيط و توسعه فکري جريان

 .درآمد جهان سراسر مردم

 برنامه كه است شده موجب طبيعي، منابع و زيست محيط عامل به توجه لزوم و اساسي قانون پنجاهم اصل اجراي ضرورت

 ساير كنار كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، ساله پنج برنامه در 1362سال در بار نخستين براي زيست محيط بخش ريزي

 .شود انجام بخشها

 انرژيمحيط زيست و  -2-1-1-1

 در زيست محيط آلودگي ايجاد در مؤثر عوامل از كننده، مصرف مختلف بخشهاي در انرژي حاملهاي از استفاده و توليد چگونگي

 .باشد مي المللي بين و اي منطقه محلي، مقياس

 مختلف، زماني هاي دوره طي آنها تغييرات روند بررسي و اي گلخانه و آالينده گازهاي انتشار ميزان به توجه اساس همين بر

 .آورد مي فراهم انرژي مصرف منفي تبعات و آثار كاهش براي الزم گذاري سياست و ريزي برنامه جهت را مناسب ابزاري
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 به طوري كه دارند، ازت اكسيدهاي و اكسيدگوگرد دي توليد در سزايي به سهم صنايع و ها نيروگاه نقل، و حمل هاي بخش

 د.باش مي ها بخش اين به مربوط ايران در گاز اين كل انتشار از درصد 81.86

 سوخت دو. هستند ها نيروگاه و نقل و حمل عمومي، و تجاري خانگي، هاي بخش نيز اكسيدكربن دي گاز نبع اصلي توليدم

 كنند. مي را توليد آلودگي مقدار بيشترين گيرند مي قرار استفاده مورد كشور نقل و حمل بخش در عمدتاً كه بنزين و گازوئيل

 عوامل از يکي اجتماعي، رفاه و زندگي شرايط تغيير و توسعه راستاي در كشور در برق و انرژي حاملهاي مصرف افزايش

 .باشد مي فوق روند بر تأثيرگذار

 انتشار ميزان رود مي انتظار انرژي، مصرف افزايش رغم علي انرژي، مصرف سازي بهينه زمينه در شده انجام اقدامات به توجه با

 1385 سال در شده برآورد انتشار ميزان وجود اين با باشند، داشته كشور در را  اي شده تثبيت سطح اي گلخانه و آالينده گازهاي

 .باشد مي اي گلخانه و آالينده گازهاي انتشار افزايش بيانگر

 اجتماعي هاي هزينه -2-1-1-2

 از به ساختارها )اعم آسيب اكوسيستمها، تخريب باعث ها آالينده انتشار مستقيم محيطي زيست اثرات علت به كه اي هزينه

 اثرات كه است اي هزينهتخريب،  هزينه واقع در. شود مي ناميده تخريب هزينه گردد، افراد سالمتي و...( و پلها ساختمانها،

 و كند مي برآورد را انسان و سالمت مواد اكوسيستمها، كشاورزي، محصوالت بر فعاليت يا آالينده يك سوء يا كننده تخريب

 از ناشي صدمات بتواند كه پولي مجموع به ديگر عبارت به. شود نمي گرفته نظر در شده تمام قيمت در كه است اي هزينه اغلب

 محاسبه جهت. شود مي گفته اجتماعي هاي هزينه يا تخريب هزينه نمايد، جبران را اي گلخانه گازهاي و آالينده مواد انتشار

 .باشد طبيعي( مي و )انساني اثرپذير هاي محيط در فعاليتها و ها آالينده اثر كردن كمي به نياز تخريب هاي هزينه

 گرمايش زمين -2-1-1-3

 آب، بخار مانند جو در اي گلخانه گازهاي غلظت افزايش دليل به اخير سال 50 در شده مشاهده دماي افزايش از %100 تقريباً

 منبع بزرگترين و دارند شركت اي گلخانه اثر در كه هستند گازهايي اي گلخانه گازهاي .باشد مي ازن و متان كربن، اكسيد دي

 .انجامد مي كربن اكسيد دي نشر به كه است فسيلي سوختهاي احتراق گازها اين

 اي اثر گلخانه -2-1-1-4

 سمت به باقيمانده بخش بيشتر و كند مي گرم را زمين و شود مي جذب آن از بخشي رسد، مي زمين سطح به خورشيد نور وقتي

 اي گلخانه گازهاي توسط بلند موجهاي طول اين از بخشي كه شود مي بازتابش خورشيد نور به نسبت باالتري موج طول با جو
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 و كرده عمل آينه مثل اي گلخانه گازهاي اين. كند مي گرم را جو امواج، تشعشعات اين انرژي جذب. شوند مي جذب جو در

 جو توسط گرمايي انرژي شدن برگردانده اين. گردانند مي بر زمين به را رفته مي فضا به بايد كه گرمايي انرژي اين از مقداري

 گرماي انرژي باشد، باالتر اتمسفر در كربن اكسيد دي مانند اي گلخانه گازهاي غلظت چه هر. شود مي ناميده« اي گلخانه اثر»

 در...(  وبنزين  گاز، نفت،) فسيلي سوختهاي احتراق توسط عمدتا جو به كربن اكسيد دي نشر. شود مي منعکس زمين به بيشتري

 .است يافته افزايش باري اسف  گونه به گذشته سال 50

 اثرات گرمايش زمين : -2-1-1-5

 :از عبارتند زمين گرمايش مهم و اصلي اثر دو

 2100 درجه سلسيوس تاسال 5 تا 3 افزايش دماي زمين از .1

 2100 سال تا متر 25 حداقل دريا بآ سطح افزايش .2

 انبساط خاطر به درياها بآ سطح زمين، يخهاي شدن ذوب بر عالوه. شود مي وسيعي تغييرات موجب زمين دماي افزايش

 ميزان به كنون تا 1975 سال از ساليانه طوفانهاي قدرت مجموع. كند مي تغيير بارشي الگوهاي .رود مي باال اقيانوسها حرارتي

 .است داشته افزايش نآ زمان ميانگين و شدت زيرا است داشته افزايش توجهي قابل

 امواج خشکساليها، سيلها، مانند هوا و آب به مربوط وقايع ديگر شدت و زمان طول دفعات، تعداد بارشي الگوهاي و دما تغييرات

 .دهد مي افزايش نيز را گردبادها همچنين و گرمايي

 اشاره ها گونه برخي انقراض و يخها نشيني عقب كشاورزي، بازده كاهش يا و افزايش به توان مي زمين گرمايش اثرات ديگر از

 2100 تاسال كه) مطالعات اكثر بر بنا. است بوده رفته بين از پيشتر كه است مکانهايي به ماالريا بيماري بازگشت ديگر اثر. نمود

 50 بين جو در كربن اكسيد عمردي طول چون يابد ادامه ،2100 سال تا گرمايش كه رود مي انتظار (اند داده قرار بررسي مورد را

 انساني منشا بيشتر گذشته سال 100 درطي زمين گرمايش اخير، گرفته صورت تحقيقات طبق .شود مي زده تخمين سال 200 تا

 داشته است. 

 محيط زيست جمهوري اسالمي ايران  سند ملي -2-1-1-6

سند ملي تحول محيط زيست جمهوري اسالمي ايران كه با الهام از آموزه هاي اسالمي و با استناد به مطالبات ترازيابي جهاني 

و با آرمان بزرگي چون تبديل محيط زيست سرزمين به الگو و معيار برازنده ميهن اسالمي  1404و بر اساس چشم انداز در افق 
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قه تدوين و تصويب گرديده است . متضمن رويکردي جامع نگر ، واقع بينانه و نو در سطح جهان اسالم و كشورهاي منط

 انديشانه به تحول در محيط زيست جمهوري اسالمي ايران است.

 

 عنوان سند باالدستي حوزه محيط زيست سند ملي محيط زيست، به -12شکل 

ا اين نگرش كه محيط زيست مشکل فرآيند پيشرفت كشور نبوده و نيست سند ملي محيط زيست جمهوري اسالمي ايران ، ب

  .بلکه فرصت بزرگ براي پيشرفت ميهن است ، طراحي گرديده است

 ويژگي هاي الگوي محيط زيست جمهوري اسالمي ايران -2-1-1-7

را در محيط زيست آينده نگري، هوشمندي و پيش بيني پيامدهاي فناوري : دانش و فناوري بيشتري آثار مطلوب يا نامطلوب 

دارد بنابراين ، ضمن توجه به نقش موثر فناوري هاي پيشرفته در فرآيند توسعه سالم ، آينده نگري و پيش بيني پيامدهاي 

 محيط زيستي دانش و فناوري ، مبناي حمايت از توسعه دانش و فناوري هاي نوين است.

 وضعيت مطلوب محيط زيست جمهوري اسالمي ايران  

 زيست كشور در افق چشم انداز : اهداف محيط 

 منطقه اي در  اولدستيابي به رتبه 

 كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي -

 استفاده از انرژي هاي پاک و تجديد پذير  -

- ... 

 سند بين المللي نقشه آبي -2-1-1-8

 اين سند كه با هدف بهره وري انرژي با رويکرد محيط زيست توسط آژانس بين المللي انرژي تدوين شده است.

 اهداف اصلي اين سند را مي توان به صورت خالصه در سه محور كلي بيان نمود.
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 افزايش بهره وري انرژي -1

 گسترش انرژي هاي نو -2

 كاهش انتشار گاز دي اكسيد كربن -3

 تغيير منابع انرژي -4

 

 المللي انرژي، سند جهاني در حوزه محيط زيست نقشه آبي آژانس بين -13شکل 

 ه پايدارتوسع -2-1-2

 طرفي از دارد جامعه يك گوناگون هاي جنبه توسعه و رشد در سعي جانبه همه ديدگاهي با كه است اي تازه مفهوم پايدار توسعه

 دچار نيازهايش تامين در آينده نسل كه نمايند عمل طوري منابع از استفاده در حاضر نسل دارد، مي بيان كه است كيفي مفهوم

نگردد مشکل

 زماني مذكور هدف و نگرش ميکند مشخص آينده نسل قبال در را حاضر نسل وظيفه و است نگر آينده نگرشي ديدگاه اين

 برنامه و مديريتي الزم تمهيدات آنها كردن بهينه جهت و شناخت را پايدار توسعه مختلف ابعاد بتوان كه است دستيابي قابل

 توسعه اقتصادي، توسعه آن اضالع كه گيرند مي نظر در جانبه سه مثلثي را پايدار توسعه كلي بطور. گرفت نظر در را ريزي

 تقسيم بيشتري بخشهاي و گروهها زير به ميتوان را اضالع اين از يك هر چه اگر. باشد مي اجتماعي توسعه و محيطي زيست

 دانند مي مذكور موارد را توسعه اصلي بعد سه ليکن . نمود

 اجالس اين دركرد.  برگزار )سوئيس( فونکس شهر در توسعه و زيست محيط خصوص در سميناري ملل سازمان 1971 سال در

 و گرديد دنبال 1972سال  در استکهلم اجالس در موضوع اين. شد شناخته شدن صنعتي و فقر در محيطي زيست مسائل ريشه
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 با لند برونت كميسيون 1978درگرديد.  عرضه زمينه اين در عميقتري و جامعتر تفسير، 1974سال  در كوكويوک اعالميه در

 .درآميخت توسعه مفهوم با را زيست محيط دغدغة پايدار، توسعه الگوي ابداع

 در بنيادي هاي مشي خط تدوين به منجر جهاني، زيست محيط تخريب از اي دهنده تکان واقعيات 1991 در الهه سمپوزيوم در

 سازمان هزار از بيش و كشور 170 از بيش شركت با )برزيل( ريودوژانيرو در  زمين دراجالس 1992 سال در شد زمينه اين

 جهان كشورهاي ميان جديدي توافقهاي و راهکارها و شد پرداخته جهان زيست محيط مسائل به جامعتري بطور غيردولتي

 تازه تصميمات ژوهانسبورگ اجالس در 2002 سال در باالخره و بود 21 كار دستور بنام منشوري آن حاصل كه گرفت صورت

 و ستيزي تنوع بهداشت، انرژي، آب، منابع به مربوط مشکالت رفع نيز و فقر يعني پايدار توسعه اصلي چالش رفع جهت اي

 همه با كشورها همه كه شد مقرر و بود 21 كار دستور اهداف رو دنباله اجالس اين گرفت. صورت مصرف و توليد الگوي

 كنند. مبارزه دهند، مي قرار كنترل تحت را پايدار توسعه و  زيست محيط كه تهديداتي

 مفهوم توسعه پايدار -2-1-2-1

 كيفيت افزايش با معادل را آن توان مي و كند مي مشخص را كيفي مفهوم يك توسعه گيرد مي قرار رشد معادل توسعه مفهوم

 شامل توسعه پايداري مفهوم اما گيرد، مي بر در را وغيره بيان آزادي رفاه، آموزش، بهداشت، چون مسائلي كه دانست زندگي

 و رفاه پايداري و اقتصادي توسعه پايداري طبيعي، منابع پايداري زيست، محيط اكوسيستم پايداري يعني است، مفهوم چندين

 زيستي مطلوب كيفيت كننده تضمين كه سياسي و اجتماعي اقتصادي، فضاي ايجاد يعني پايدار توسعه بنابراين انساني توسعه

 كند. حفظ ماندگار و پايدار بصورت را شده ياد مسائل بتواند و باشد

 مواد مصرف و اقتصادي مستمر و پايدار رشد بر اقتصاددانان بطوريکه است، متفاوت مختلف ديدگاههاي از پايداري مفهوم

 جانوري و گياهي هاي گونه ژنتيکي تنوع همچنين بيوسفر، بقاي استمرار و پايداري در اكولوژيستها دارند؛ تأكيد كاالها و غذايي

 قرار توجه مورد را رسوم و سنن پايداري و استمرار و مصرف براي تقاضا در سنتها و فرهنگ تأثير شناسان، جامعه دارند نظر

 اقتصادي، فني، جوانب و ابعاد كليه پايدار توسعه دارند، تأكيد توسعه ابعاد از يکي بر گروهها اين از هريك حاليکه در دهند؛ مي

 . دهد مي قرار توجه مورد جانبه همه بصورت را محيطي زيست و فرهنگي اجتماعي،

 به نهادي ميداند، و فنآورانه تغييرات به دادن جهت و طبيعي منابع شالوده از حفاظت و مديريت را پايدار توسعه  FAOسازمان  

 ژنتيك منابع از توسعه اي چنين شود؛ تضمين و تأمين مستمر صورت به انسان آتي و فعلي نسلهاي نيازهاي تحقق كه نحوي
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 نظر از متناسب، فني نظر از نيست، ويرانگر و فرساينده محيطي زيست نظر از نيز و ميکند حفاظت زمين و وحيواني، آب گياهي

 است. قبول قابل اجتماعي نظر از و شکوفا اقتصادي

 تحويل كه وضعيتي همان به آلودگي بدون و پاک را هوا و خاک آب، منابع نسل هر اينکه يعني پايداري يونسکو سازمان نظر از

 .بگذارد باقي است، گرفته

 به زيست، محيط از حفاظت كنار در اقتصادي و انساني طبيعي، منابع از استفاده مديريت معناي به پايدار توسعه اينکه باالخره

 رفاه افزايش ويژه به انساني توسعه مختلف ابعاد و داشته دنبال به را جوامع سياسي و اجتماعي اقتصادي، پيشرفت كه اي گونه

 آورد ارمغان به بشر، آينده و امروز نسل براي مستمر و پايدار صورت به را ناخالص

 ساله كشور 20سند ملي چشم انداز   -2-1-2-2

 به آن كلي هاي سياست و طراحي «1404  افق در توسعه انداز چشم سند» چارچوب در ملي پايدار توسعه مسير ايران، در

  است. گرديده ابالغ مختلف هاي بخش

 

 ، سند باالدستي در حوزه توسعه پايدار1404سند چشم انداز  -14شکل 

 و است اقتصادي توسعه موتور كارآفريني  توسعه واقع در است. كارآفريني توسعه زمينه، اين در ها سياست ترين مهم از يکي

 باشد مي هركشور يافتگي توسعه سطح بيان براي اهميت با معياري عنوان به نيز كارآفرين نامدير

 20سند بين المللي ريو + -2-1-2-3

 اجالس از سال 20 از پس ديگر بار جهاني جامعه ، اي توسعه مباحث گرفتن قرار الشعاع تحت و نوظهور موضوعات بروز با

 دستاوردهاي تا گذاشتند 20+ ريو اجالس را آن نام دليل همين به و آمدند گردهم ژانيرو ريودو در 2012 سال در مجددا ، 1992

 نمايند. بررسي را توافق مورد هاي برنامه آتي انداز چشم و پايدار توسعه سوي به حركت در ريو اجالس ساله بيست
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 توسعه پايدار، سند جهاني در حوزه 20المللي ريو+ سند بين -15شکل 

 المللي بين حاكميت» سوي به جهاني حاكميت هدايت و« پايدار توسعه نهادينه چارچوب» و« فقر كاهش برايسبز  اقتصاد»

 بودند. 20ريو+ كار دستور در اصلي موضوعات« محيطي زيست

 هاي انديشي هم و مذاكرات ها، نشست حاصلبود كه « خواهيم مي ما كه اي آينده» عنوان با سندي 20+ ريو اجالس دستاورد

 دستور بر تاكيد ضمن كه، است مذكور گردهمايي طي مدني جوامع و خصوصي ، دولتي غير ، دولتي ، سياسي مختلف ذينفعان

 راس در محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، نوظهور هاي چالش خصوص در را تعامالت از جديدي نوع كوشد مي ،21 كار

 . نمايد بيان پايدار جهاني به دستيابي هاي برنامه

 :در بخش هاي انرژي و حمل و نقل پايدار سند آمده است 

 از استفاده افزايش طريق از اي توسعه نيازهاي به پاسخگويي براي انرژي مناسب تركيب از استفاده بر تاكيد انرژي:

 به بيشتر اتکاي انرژي، از تر كارآمد استفاده كربن، كمتر انتشار با ها فناوري ديگر و پذير تجديد انرژي منابع

 گذاري سرمايه تسهيل انرژي، سنتي منابع از پايدار استفاده و پاک، هاي فناوري شامل انرژي پيشرفته فناوريهاي

 ساختمانها، شهري، هاي ريزي برنامه در انرژي راندماني اقدامات پاک، انرژي فناوري در عمومي و خصوصي بخش

 راه سر بر موانع حذف و جايگزين هاي مشوق ارتقاي محصوالت، طراحي و خدمات و كاال توليد نقل، و حمل

 .انرژي سبد تنوع و انرژي كارآمدي

 ويژه به انرژي، مدلي چند كارآمد هاي سيستم شامل پايدار نقل و حمل هاي سيستم توسعه حمل و نقل پايدار:

 در نقل و حمل يافته بهبود هاي سيستم همچنين و پاک خودروهاي و سوختها جمعي، نقل و حمل هاي سيستم
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 و حمل خدمات براي محلي و اي منطقه ملي، سطح در گذاران سياست براي يکپارچه رويکرد ارتقا روستايي، مناطق

 .نقل

 انرژي اقتصاد -2-1-3

 ها، انسان زندگي ابعاد همه در است توانسته انرژي كه است اين واقعيت .نيست پوشيده كسي بر آن آثار و انرژي اهميت امروزه،

 مثابه به انرژي اقتصاد از دقيق تعريفي ارائه بنابراين .شود  وارد نوعي به فرهنگ حتي و توسعه ، سياست تا گرفته اوليه نيازهاي از

 شناسي، ستاره نجوم، روال همين به .ناميد زنده موجودات مطالعه علم توان مي را شناسي زيست .نيست آسان علمي رشته يك

 همچون اجتماعي علوم مورد در اما .نمود تحديد را آنان قلمرو و تعريف توان مي نيز را پايه علوم ساير و شناسي زمين فيزيك،

 رشته يك معرفي و هستند ها انسان علوم اين موضوع چراكه شود، مي دشوارتر كمي كار شناسي جامعه و سياسي علوم اقتصاد،

  است كننده گمراه كند، موضوع درک به كمکي اينکه از بيش «ها انسان شناخت» عبارت با علمي

 با اشتراكاتي و شود مي شناخته ي اي رشته ميان علمي حوزه يك بگوييم است بهتر يا ي علمي رشته يك عنوان به انرژي اقتصاد

 سياسي، علوم آن از پس و اقتصاد همه از بيش ) اجتماعي علوم با و ( ... و فيزيك انرژي، مهندسي شناسي، زمين ) پايه علوم

 دليل همين به .كرد محدود كوتاه تعريف يك به را آن بتوان كه است آن از تر وسيع بنابراين .دارد ( ... و حقوق شناسي، جامعه

 بنابراين .نمايند تبيين را رشته اين ابعاد همه توانند نمي آن امثال و «انرژي مصارف و منابع مطالعه علم» چون تعاريفي كه است

 بيشترين رشته است،اين واضح آنچه .برشماريم را آن اصلي محورهاي است ضرورتي ابتدا در علمي رشته اين بهتر شناخت براي

 :دارند رشته اين در را كاربرد بيشترين ذيل مباحث اقتصادي، علوم مختلف هاي حوزه ميان از و دارد اقتصاد علم با را ارتباط

 در كه انرژي اقتصاد اصلي محورهاي اما الملل؛ بين تجارت و سنجي اقتصاد ، طبيعي منابع اقتصاد ، كالن اقتصاد ، خرد اقتصاد

  از عبارتند است؛  گرفته قرار توجه مورد همه از بيشتر اخير هاي سال

 انرژي تراز -2-1-3-1

 جريان بررسي به انرژي تراز مبحث ،(انرژي تقاضاي ) مصارف هاي محل و (انرژي عرضه ) منابع تامين كارهاي و ساز از فارغ

 در انرژي مصرف و عرضه مراكز اينکه .پردازد مي المللي بين و كشوري ايالتي، يا استاني اي، منطقه مختلف سطوح در انرژي

 به (نشستي) ها خروجي و (تزريق) ها ورودي شود، مي برقرار چگونه مصرف و توليد مراكز ميان ارتباطي جريان اند، شده واقع كجا

 با فوق مباحث تركيب .گنجد مي حوزه اين در همگي دست، اين از مسائلي و دارند آثاري و كارها و ساز چه انرژي جريان

  گشايد مي انرژي سياسي اقتصاد و توسعه اقتصاد در را جالبي مباحث يافتگي توسعه جغرافياي و انساني سياسي، جغرافياي
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 انرژي ي عرضه -2-1-3-2

 باد، خورشيد، نور تجديدپذير هاي انرژي از استفاده براي زيادي پتانسيل اينکه رغم علي انرژي منابع عمده بخش اكنون هم

  شوند مي تامين فسيلي هاي سوخت پذير پايان ذخاير استخراج از همچنان دارد، وجود زمين گرماي و امواج

 و كاالها عرضه خالف بر ( فسيلي هاي سوخت ويژه به) انرژي عرضه مبحث است شده موجب كميابي و پذيري پايان ماهيت

 بيان به .باشد نيز «كميابي رانت» نام به ديگر مهم عامل يك از متاثر ،(است توليد هزينه ساختار از متاثر عمدتاً كه) خدمات

 نشوند، استخراج و بمانند ذخيره صورت به اگر حتي كه اي گونه به هستند، ذاتي ارزش داراي انرژي پذير پايان منابع ، ديگر

 و بازاريابي ، حمل هاي هزينه استخراج، هزينه اثر از مجزا اثري آنها، عرضه ساختار تعيين در ذاتي ارزش اين .دارند ذاتي ارزش

  دارد فروش

 مختلف هاي مقياس در انرژي عرضه تركيب قبيل از مسائلي شوند، مي بررسي نيز ديگري مسايل انرژي عرضه بحث در

 اهميت و نقش كنندگان، عرضه المللي بين هاي سازمان عرضه و مانده باقي ذخاير دورنماي المللي، بين و كشوري اي، منطقه

 شرايط قبال در عرضه پذيري كشش و حساسيت آن، پيامدهاي و انرژي منابع در گذاري سرمايه انرژي، عرضه بازار در ها آن

  سياسي و اقتصادي مختلف

 انرژي تقاضاي  -2-1-3-3

 مختص كه انرژي عرضه خالف بر است شده موجب خدمات و كاالها جهاني و ملي توليد جريان در انرژي حياتي مصارف

 دليل همين به .باشد داشته عموميت جهان كشورهاي تمام در كمابيش انرژي تقاضاي است، خاصي كشورهاي يا خاص مناطق

 را اقتصادي رشد مدل كمتر امروزه .دهد مي نشان العمل عکس انرژي بازار نوسانات مقابل در سرعت به جهان اقتصاد كه است

  نکند نقش ايفاي كليدي نهاد يك عنوان به انرژي آن در كه يافت توان مي

 عوامل يافتگي، توسعه سطح با آن ارتباط و انرژي مصارف تفکيك :شوند مي مطرح متنوعي مسائل انرژي تقاضاي مبحث در

 ارتباط يافتگي، توسعه با  آن ارتباط و انرژي تقاضاي هاي كشش انرژي، تقاضاي مديريت هاي سياست انرژي، تقاضاي بر موثر

   و انرژي تقاضاي و اقتصادي رشد الگوي ميان
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 انرژي بازارهاي  -2-1-3-4

 محل انرژي بازارهاي .است انرژي اقتصاد هاي بخش ترين گسترده و ترين قديمي از يکي انرژي تجارت و بازارها مبحث

 اقتصاد، بر را خود گسترده آثار و شود مي تعيين انرژي قيمت كه جايي است؛ انرژي متقاضيان و كنندگان عرضه ميان تراكنش

  گذارد مي جاي بر اجتماع و سياست

 نفت، مورد در مثال براي .است مبحث اين عمده هاي زيربخش از انرژي حامل نوع تفکيك به انرژي، بازارهاي انواع شناخت

 بازارهاي در موجود متنوع قراردادهاي نفت، مبادله هاي روش انواع نفت، فيزيکي و مالي مبادالت بازارهاي شناخت و بررسي

  هستند اصلي مباحث از نفت جهاني بهاي تعيين بر ها آن اثر و ( سوآپ و سلف آتي، قراردادهاي ) مالي

 ويژه به اروپا از كه سازي خصوصي فرآيند موج ادامه در) برق بازار اندازي راه و برق انرژي سازي آزاد مباحث برق بخش در

 فيزيکي و فني محدوديت با برق بازاري انطباق و برق تقاضاي و عرضه مقررات اصالح يا زدايي مقررات ،(شد شروع بريتانيا

 ندارند انرژي اقتصاد در زيادي قدمت كه هستند جالبي مباحث از برق تبادل

 و بازارها كنندگان هدايت سياسي، و اقتصادي برنزاي و زا دورن متغيرهاي به بازارها  واكنش بازارها، در قيمت تعيين هاي روش

  هستند حوزه اين مهم مباحث ديگر از انرژي بازارهاي مکمل و موازي پولي و مالي ساختارهاي

 انرژي كارآيي -2-1-3-5

 همانطور ديگر، سوي از .دارد محصوالت شده تمام بهاي در زيادي تاثير آن هزينه و است توليد كليدي هاي نهاده از يکي انرژي

 و ناپذير پايان هاي انرژي از استفاده .هستند انرژي هاي حامل ارزانترين اكنون هم كمياب، و پذير پايان هاي انرژي شد اشاره كه

 وضعيت همين و است پيشرفته آوري فن و سنگين هاي گذاري سرمايه نيازمند ...( و امواج باد، خورشيد، نور) پاک هاي انرژي

 فسيلي هاي سوخت حال اين با .باشند نداشته قيمتي مزيت فسيلي هاي سوخت به نسبت ناپذير پايان هاي انرژي شود مي موجب

 و جويي صرفه بنابراين .است نمانده باقي موجود ذخاير اتمام تا زيادي زمان فعلي، مصرف روند با و نيستند ارزان چندان نيز

  دارد حياتي اهميت انرژي پذير پايان منابع مورد در است، مهم توليدي هاي نهاده همه مورد در كه بهينه مصرف

 (كار يا) انرژي نسبت با است برابر كارآيي :دارد وجود برق مهندسي و مکانيك مهندسي در جامع علمي تعريف يك كارآيي براي

 حسب بر معموالً و است (واحد بدون) بعد بدون عدد يك كارآيي شاخص .سيستم از خروجي (كار) انرژي به سيستم به ورودي
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 حسب بر) توربين به ورودي گاز حرارتي ارزش با است برابر گازي نيروگاه واحد يك كارآيي مثال براي .شود مي بيان درصد

  (.ژول برحسب) ژنراتور از خروجي الکتريکي انرژي به نسبت (ژول

 ذخاير پايان و انرژي عرضه امنيت زمين، هواي شدن گرم مثل بزرگي مشکالت راهکار تنها دانشمندان از زيادي عده امروزه

 كارها، و كسب اداره نحوه در نيز و برقي وسايل خودروها، ها، خانه ساخت در انرژي كارآيي به توجه را فسيلي هاي سوخت

  دانند مي ها سازمان و ها شركت

 و اخير هاي سال تا اما است بوده مطرح همواره انرژي كارآيي داغ هاي بحث نفتي اول شوک با همزمان ميالدي، 1973 سال از

 كارآ كه است اين انرژي كارآيي مورد در مهم بسيار نکته .اند بوده گزاري سياست مبناي كمتر نفت، بهاي دوباره گرفتن اوج

 اما است؛ گذاري سرمايه مستلزم انرژي كارآيي سوي به حركت شك بدون .باشد داشته اقتصادي توجيه بايد انرژي مصرف كردن

 از كارآيي، افزياش نتيجه در انرژي مصرف در جويي صرفه از حاصل عوايد كه داشت خواهد توجيه زماني تا گذاري سرمايه اين

 تمام قيمت انرژي سنگين هاي يارانه وجود با كه است دليل همين به .باشد بيشتر كارآيي افزياش براي گذاري سرمايه هزينه

 كارآيي افزايش و انرژي مصرف سازي بهينه براي تالش عمالً ما، كشور در (برق و سوخت گاز،) انرژي انواع ارزان بسيار شده

  است بوده شکست به محکوم

  انرژي شدت -2-1-3-6

 انرژي كارآيي براي البته .است انرژي شدت شاخص كالن، سطح در انرژي كارآيي بخش براي ها شاخص مهمترين از يکي

 صنعت، كشاورزي، خانوار، نقل، و حمل) اقتصاد مختلف هاي بخش براي نيز ديگري هاي شاخص فوق، كلي شاخص بر عالوه

 همبستگي اما است انرژي كارآيي هاي شاخص مجموعه زير تعريف طبق انرژي، شدت شاخص .شود مي تعريف ...( و خدمات

 ناخالص توليد از واحد يك توليد براي شده صرف انرژي ميزان :از است عبارت ساده بيان به انرژي شدت .دارد آن با بااليي

  داخلي

 .دارد قرار جهان دوم رتبه در انرژي شدت لحاظ از ايران آمريکا، انرژي اطالعات انجمن 2006 سال گزارش آمارهاي پايه بر

 به توجه با جايگاه اين .شود مي مصرف انرژي مگاژول 8/10 ايران در داخلي ناخالص توليد دالر هر براي گزارش اين طبق

 غير و انرژي سنگين يارانه وضعيت، اين اصلي علل از .است نامطلوب بسيار گازي و نفتي ذخاير كاهش روند و انرژي قيمت

  است كشور در انرژي قيمت بودن واقعي
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 محيطي زيست هاي چالش -2-1-3-7

 هاي سوخت هاي آلودگي مساله بود، نقل و حمل و صنايع در سنگ زغال انبوه مصرف آغاز كه انگلستان صنعتي انقالب زمان از

 فسيلي هاي سوخت به نسبت عموما پذير تجديد و پاک هاي انرژي شد اشاره كه همانطور .است بوده مطرح همواره فسيلي

 مهمترين از يکي .است بوده فسيلي هاي سوخت روزافزون مصرف شاهد جهان بعد، به هجدهم قرن از .شوند مي تمام گرانتر

 چند هر .شود مي زيست محيط آلودگي موجب دود ايجاد با احتراق فرآيند .است آلودگي فسيلي، هاي سوخت جانبي محصوالت

 گرفته قرار بحث مورد بسيار هاي سال در كه بزرگتر مشکل .نيست دود تنها مساله اما داد كاهش توان مي را همراه هاي آلودگي

 زمين جو در است، احتراق فرآيند اصلي محصول كه كربن اكسيد دي گاز غلظت افزايش .است اي گلخانه گازهاي افزايش است،

 مخرب تغييرات موجب نيز زمين دماي افزايش .شود مي زمين دماي تدريجي افزايش و اي گلخانه اثر پديده تشديد موجب

 در و ها اقيانوس آب سطح آمدن باال و قطبي هاي يخ شدن آب از عبارتند آنها مهمترين كه شود مي زمين بوم زيست در متعددي

   محيط با آنها سازگاري فرآيند بودن زمانبر علت به گياهي و جانوري هاي گونه گرفتن قرار انقراض خط

 به .باشد مي (است همراه مطلوبيت كاهش با آن مصرف كه كااليي) بد كاالي يك حال عين در عمومي كاالي يك آلودگي

 به يافته توسعه هاي اقتصاد در آلودگي كنترل .شود مي جامعه نارضايتي موجب كننده آلوده صنايع توسط آن عرضه دليل همين

  است شده وضع آلودگي بر ماليات و آلودگي استانداردهاي آلودگي، كنترل براي مدوني قوانين مجموعه كه دارد اهميت حدي

 اين از تخطي جريمه .شود مي داده كربن اكسيد دي توليد مجاز سهميه يك صنعتي واحد هر به اروپايي، كشورهاي از بسياري در

 توليد ميزان جديد هاي آوري فن از استفاده و مناسب اقدامات با دهند مي ترجيح صنعتي واحدهاي كه است باال چنان آن سهميه

 فروش و خريد براي بازارهايي كشورها اين از بسياري در همچنين .كنند بهينه شان آلودگي مجاز سقف به توجه با را خود

 بهبود با بتواند كربن، اكسيد  دي واحد 100 انتشار مجوز با  كارخانه يك اگر مثال، براي .دارد وجود ها آالينده انتشار مجوزهاي

 از خوبي مبلغ آن بابت و عرضه بازار در تواند مي را خود نشده استفاده سهميه واحد 40 كند، منتشر آالينده واحد 60 توليد روش

  نمايد دريافت متقاضيان

 اقتصادي رشد و انرژي -2-1-3-8

 انرژي ميان معلولي و علت رابطه بررسي .است شده تدوين اقتصادي رشد و انرژي ميان ارتباط تبيين براي مختلفي هاي شاخص

 كامالً اخير سال چند طي جهان اقتصادي رشد بر نفت بازار نوسانات اثر .است حوزه اين جالب مباحث از نيز اقتصادي رشد و

 رشد ملموس مثال يك .دهند مي ارتباط نيز بزرگ هاي قدرت سياسي هاي انگيزه با را بحث اين اي عده حتي .است مشهود
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 صد افزايش از بزرگي بخش معتقدند كارشناسان از بسياري .است اخير هاي سال طي هند و چين كشور دو سريع اقتصادي

 هند و چين كشور دو ديگر، عبارت به .است نوظهور اقتصاد دو اين تقاضاي افزايش از ناشي اخير سال دو طي نفت بهاي دالري

 اين شوند؛ نفت بهاي افزايش موجب و كنند نامتعادل را جهان نفت تراز اند توانسته تقاضايشان وزن بودن سنگين خاطر به

  است انرژي بهاي بر اقتصادي رشد اثر نمايانگر

 منطقه كردن ناامن و عراق به حمله با آمريکا نمونه براي داشت؛ موضوع اين به توان مي نيز ديگر سياسي ديدگاه يك اما

 آمريکا نوظهور رقباي شود مي موجب نفت بهاي افزايش .كند رشد شدت به جهاني بازارهاي در نفت بهاي شد موجب خاورميانه

 اقتصادي رشد سرعت از بنابراين .شوند مواجه جهاني بازارهاي در رقابتي توان كاهش و توليد هزينه افزايش با جهاني اقتصاد در

  است اقتصادي رشد بر انرژي اثر از اي نمونه اين .شود مي كاسته جهاني اقتصاد قديمي بازيگران نفع به كشور اين

 توسعه و انرژي -2-1-3-9

 متاسفانه .است اقتصادي و اجتماعي  سياسي، ، فرهنگي مختلف ابعاد حائز توسعه .دارد اقتصادي رشد از فراتر مفهومي توسعه

 منابع توزيع نقشه با اندكي انطباق جهاني يافتگي توسعه  نقشه طبيعي، منابع و انرژي منابع حياتي و فراوان ارزش رغم علي

 هاي ثروت فروشي خام به استعمار دوران مثل درست طبيعي منابع انرژي از غني كشورهاي از بسياري نيز هنوز .دارد طبيعي

  اند مشغول سابق استعمارگران به خود طبيعي

 نفرين" نظريه موضوع كه است جالبي بحث خير يا باشند كشور يك توسعه موتور توانند مي فراوان طبيعي منابع اصوال اينکه

 كند نمي كمك كشور آن يافتگي توسعه به لزوماً كشور يك در طبيعي منابع فراواني (منابع نفرين) نظريه اين طبق .است "منابع

 عالئمي نيز ما اقتصاد كه ) هلندي بيماري  نظريه بر بيشتر نظريه اين اقتصادي بعد .شود يافتگي توسعه مانع است ممکن حتي

 بازده طبيعي منابع از غني كشورهاي در كه دارد داللت اين بر نظريه اين فرهنگي بعد .است مبتني (دهد مي نشان را آن از

 گذاري سرمايه هنگفت بازدهي و شود مي محقق مدت بلند دوره يك طي فرهنگ و انساني نيروي آموزش، روي گذاري سرمايه

 ظاهرا فرهنگ و آموزش روي گذاري سرمايه بنابراين شود؛ مي حکومت عايد سرعت به (گاز و نفت ويژه به) طبيعي منابع روي

 دارد مي آشکار "منابع نفرين" نظريه نيز سياسي توسعه بعد در .شود مي محقق كندي به فرهنگي توسعه و نيست سودآور

 از شده آوري جمع هاي ماليات بر نه و اند متکي منابع اين فروش از حاصل عوايد بر طبيعي، منابع از غني كشورهاي هاي حکومت

 است، سياسي يافتگي توسعه و جامعه سياسي حقوق زيربناي سنگ كه جامعه، قبال در دولت پاسخگويي عنصر بنابراين .مردم

   است اثر كم يا ندارد وجود
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 نو هاي انرژي -2-1-3-10

 ايجاد زيست محيط براي انرژي منابع اين كه زيادي مشکالت نيز و فسيلي منشاء با سوختي هاي حامل قيمت افزايش با

 رها زيادي حدود تا فني هاي محدوديت دليل به و شده مطرح يکبار نفت اول شوک هنگام در پيشتر كه) نو هاي انرژي كنند، مي

  اند شده طرفدار پر و انگيز بحث دوباره (بود شده

 ، باد انرژي بيوماس، سوختي، پيل زمين، گرماي انرژي امواج، انرژي خورشيد، نور از انرژي استحصال جديد هاي روش اخيراً

 بخش نويد بسيار ، نو هاي انرژي مورد در تحقيقات نتايج .كنند جذب خوبي هاي گذاري سرمايه اند توانسته ...و اي هسته انرژي

  هستند

 غير مشکل فني لحاظ به است مسلم آنچه .اقتصادي و فني دارد؛ بخش دو نو هاي انرژي توسعه كه كرد توجه نکته اين به بايد

 و اقتصادي ، نو هاي انرژي در گذاري سرمايه آيا است؛ اقتصادي شکل اصلي، شکل اما .ندارد وجود نو هاي انرژي براي حلي قابل

 بادي هاي توربين با برق مگاوات يك توليد براي گذاري سرمايه هاي هزينه ساده، برآورد يك طبق مثال براي است؟ صرفه به

 يورو هزار 700 تا 600 به تنها ساده سيکل گازي توربين با برق مگاوات هر كه حالي در .است يورو ميليون 5/2 بر بالغ

 در است، نياز زمين مربع متر 2500 به مگاوات 67/0 توان به بادي توربين هر براي اينکه عالوه به .دارد نياز گذاري سرمايه

 مربع متر 2000 به تنها كننده خنك سيستم و انتقال پست و ژنراتور و توربين شامل گازي مگاواتي 160 واحد يك كه حالي

  دارد نياز زمين

 ايران از وسيعي هاي بخش در حاضر، حال در .هست نيز مصرفي عادات و فرهنگ تغيير نيازمند ، نو هاي انرژي از استفاده

 نکردن تغيير علت به اما كرد تهيه استحمام آب كردن گرم يا پز و پخت براي خورشيدي اجاق يك اندک هزينه با توان مي

 .شود مواجه شکست با طرح اين است ممکن مردم مصرفي عادات

 انرژيسياست  -2-1-3-11

 تر روشن براي . سوختهاست اين بودن محدود ، روبروست آن با دنيا كه معضالتي از يکي فسيلي سوختهاي آلودگي بر عالوه

 : داد پاسخ كليدي سوال دو به بايد ابتدا  موضوع شدن

 جهان در قرن حاضر به چه ميزان انرژي نياز دارد ؟ .1
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 نفر ميليارد پنج ، 2100 سال تا طرفي از . رسيد خواهد نفر ميليارد 10 به حاضر قرن پايان تا كنوني رشد روند با جهان جمعيت

 تامين براي جهان ، انرژي براي تقاضا افزايش و جمعيت رشد به توجه با . شد خواهد افزوده مدرن هاي انرژي متقاضيان به

  داشت. خواهد نياز نفت بشکه ميليارد 280  به كنوني بشکه ميليارد 80 از 2100 سال در بشر انرژي

 منابع انرژي آسان )نفت ، گاز و ذغال سنگ( تا چه زماني در دسترس بشر هستند؟  .2

 طرفي از بشکه. ميليارد 12000 حدودا سنگ( ذغال و گاز ، )نفت آسان هاي انرژي ذخاير كل مجموع شده انجام تحقيقات طبق

 مي بشکه ميليارد 70 معادل ميزان اين كه كنند مي تامين آسان هاي انرژي را بشر نياز مورد انرژي درصد 86 حاضر حال در

 ميليارد 155 حدود را قرن پايان تا انرژي ساالنه مصرف متوسط اگر . رسيد خواهد بشکه ميليارد 240 به قرن پايان در كه شود

 بود. خواهند استفاده قابل آينده سال 77 تا حداكثر آسان انرژي منابع ، بگيريم نظر در بشکه

 

 

 

 

 

 

 

. دهد مي جلوه ضروري را جايگزين هاي انرژي از استفاده فسيلي منابع اتمام خطر بودن جدي و شده مطرح نکات به توجه

 بودن صرفه به مقرون موجب مسئله همين كه شده سوخت قيمت افزايش به منجر فسيلي سوخت منابع كاهش اين بر عالوه

 بهره به ملزم را بشر نيز انرژي از نقل و حمل بخش درصدي 28 استفاده شود. مي ها بخش تمام در نو هاي انرژي از استفاده

 بهره نتيجه در و الکتريسيته انرژي از استفاده جايگزين، ترين مناسب كه نمايد مي بخش اين در جايگزين هاي انرژي از گيري

  باشد. مي برقي خودروهاي از گيري

 2089نمودار مصرف انرژي جهاني تا سال  -16 شکل

 میلیارد بشکه

12,000 

 2012 سال میالدی  2089

0 
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 سهم بخش حمل و نقل از مصرف انرژي در جهان -17شکل 

 حال در هدف اين سمت به سرعت به 2050 سال در برقي خودروهاي از درصدي 50 استفاده هدف تعيين با دنيا حاضر حال در

 جامعه با همگام پيشروي و 1404 انداز چشم سند اهداف به دستيابي و فوق شده ارائه مطالب به توجه با لذا . است حركت

 باشد. مي صنعت در جدي حركتي نيازمند نيز ايران جهاني،

  سند بين المللي چشم انداز فناوري انرژي -2-1-3-12

 بين آژانس توسط ، آبي نقشه گرفتن نظر در با مختلف هاي انرژي از استفاده نحوه رويکرد با انرژي فناوري انداز چشم سند

 استفاده بررسي به مختلف، هاي انرژي براي تقاضا و عرضه ميزان بررسي بر عالوه سند اين است. شده تدوين انرژي المللي

 باشد. آينده نسلهاي براي انرژي از پايدار استفاده به منجر كه است پرداخته نيز انرژي از بهينه
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 انداز فناوري انرژي، سند باالدستي در حوزه اقتصاد انرژي المللي چشم سند بين -18شکل 

 و باشد مي كربن اكسيد دي گاز خصوصا اي گلخانه گازهاي كاهش ، است گرفته قرار سند اين نظر مد كه مسائلي جمله از

 است. 2005 سال در آن انتشار ميزان نصف به 2050 سال در گاز اين كاهش سند روي پيش هدف

 

 2100و  2050اكسيد كربن تا سال  پيش بيني انتشار گاز دي -19شکل 

 سند اين كه باشد مي نقل و حمل ها، بخش ترين كننده آلوده از يکي ، انرژي مصرف مختلف بخشهاي به توجه با طرفي از

 جهان در برقي هاي خودرو از استفاده براي كه هدفي است. داده تشخيص برقي خودروهاي از گيري بهره را حل راه بهترين

 فراواني توجه اين بر عالوه باشد. مي سبك خودروهاي بخش در برقي خودروهاي درصدي 50 فروش است، گرفته قرار رو پيش

 است. شده برقي خودروهاي مدلهاي وري بهره افزايش به
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 2050پيش بيني افزايش استفاده از خودورهاي برقي تا سال  -20شکل 

 فناوري و علم -2-1-4

 1404چشم انداز علم و فناوري در افق  -2-1-4-1

 و سياستها اهداف، مباني، شامل نگر، آينده و پويا و هماهنگ و جامع است اي مجموعه تعريف، به بنا كشور علمي جامع نقشه

 انداز چشم اهداف به دستيابي براي اسالمي هاي ارزش بر مبتني فناوري و علم راهبردي تحول الزامات و ساختارها راهبردها،

 و علمي هاي نمونه و ها نظريه و گذشته تجربيات كشور، بومي و ارزشي مباني بر شده تالش سند اين در كشور. ساله بيست

 شود. تکيه عملي تجارب

 

 علمي كشور، سند باالدستي ملي در حوزه علم و فناورينقشه جامع  -21شکل 

 اولويتهاي علم و فناوري كشور  -2-1-4-2

 مديريتي كالن سطوح در پشتيباني و هدايت و توجه نيازمند اولويتها از برخي در شکوفايي و رشد از اطمينان حصول كه آنجا از

 اولويتها خواهد، حاصل منابع متمركز غير تخصيص و مياني مديريتهاي پشتيباني با توسعه و رشدديگر  برخي در و است كشور
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 و مالي از اعم منابع، تخصيص ميزان و نحوه بر ناظر بندي دسته اين اند. شده تنظيم ج و ب و الف سطح سه در ترتيب به

 .است مسئوالن و مديران توجه و انساني

 :اولويتهاي الف  

 هاي فناوري – ميکرو و نانو هاي فناوري – اي هسته فناوري – ارتباطات و اطالعات فناوري – فضا هوا فناوري فناوري: در

 فرهنگي و نرم هاي فناوري – محيطي زيست هاي فناوري – زيستي فناوري – گاز و نفت

 نقشه راه بين المللي تکنولوژي خودرو برقي  -2-1-4-3

 : راه نقشه استراتژيك اهداف

 فروش ميزان گذاري هدف -1

 بازار به برقي خودروهاي صحيح معرفي براي مناسب هاي استراتژي تدوين -2

 كنندگان مصرف رفتارهاي نيازهاي به نسبت صنعت شناخت بهبود -3

  خودروها توصيف براي عملکردي استانداردهاي و مشخصات سازي كمي و تدوين -4

 ها هزينه كاهش بمنظور انرژي ذخيره خصوص در ها RD&D از حمايت -5

 شارژ هاي ساختگاه كاركرد بهبود و گسترش -6

 

 نقشه راه تکنولوژي خودرو برقي، سند جهاني در حوزه علم و فناوري -22شکل 

 رشد به شديد نياز منابع، كاهش انرژي، تقاضاي افزايش محيطي، زيست معضالت با جهان شده عنوان مطالب به توجه با

 جستجو در همواره و روبروست شده عنوان چالشهاي با رابطه در ديگر موارد بسياري و بشر رفاهي سطح ارتقا براي فناوري
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 چالش همين به پاسخگويي راستاي در نيز جديد هاي فناوري انواع از گيري بهره وع ابدا معضالت. اين حل براي راهکاري

 . هاست

 

 حوزه هاي چهارگانه آينده پژوهي فناوري خودرو برقي -23شکل 

  برقي هاي خودرو از استفاده مزاياي -2-1-5

 مي جمله از كه آورد مي ارمغان به خودروها نوع اين براي را مزايايي بالطبع برقي هاي خودرو در الکتريسيته انرژي از استفاده

 : كرد اشاره زير موارد به توان

عدم استفاده از سوخت فسيلي در خودرو برقي باعث ميشود كه اين خودروها هيچ  كاهش گازهاي گلخانه اي : .1

نوع گازي را در هوا منتشر نکنند كه اين امر ما را به هدف جهاني ارائه شده در نقشه آبي و سند محيط زيست كشور 

 نزديك مي نمايد.

هاي فسيلي در بخش حمل و درصد از مصرف انرژي  30با توجه به اينکه  كاهش مصرف سوختهاي فسيلي : .2

 نقل مي باشد ، بهره گيري از خودروهاي برقي مي تواند تاثير قابل توجهي در كاهش مصرف آنها داشته باشد.
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عدم استفاده از موتور هاي احتراقي در خودرو برقي ايجاد صدا در اين نوع خودرو را به  كاهش آلودگي صوتي : .3

 حداقل مي رساند.

با قطع مصرف سوخت فسيلي در خودروهاي برقي و افزايش تعداد اين نوع و نقل :  افزايش راندمان در حمل .4

خودروها به مرور ميزان مصرف سوختهاي فسيلي كاهش يافته و اين مسئله منجر به افزايش راندمان در حمل و نقل 

 مي گردد.

ستفاده از برق و سوخت به در برخي از انواع خودروهاي برقي )هيبريدي( ، ا افزايش بازده خودروهاي بنزيني : .5

صورت همزمان صورت مي گيرد. همين امر موجب كاهش قابل توجه مصرف سوخت در اين خودروها و افزايش 

 بازدهي سوختي در آنها مي شود.

ران الکتريکي، منجر به عدم استفاده از سيستم  استفاده از باتري و سيستم پيش كاهش هزينه نگهداري خودرو : .6

خودروهاي موجود مي شود و اين مسئله نيز طبعا باعث كاهش هزينه تعميرات و نگهداري از اينگونه هاي مکانيکي در 

 خودروها خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزاياي استفاده از خودروهاي برقي در رويکرد كالن -24شکل  
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  بندي جمع -2-1-6

 المللي بين و ملي موجود اسناد اي اليه بررسي به توان مي خودرو صنعت با ارتباط در شده مطرح چالشي هاي حوزه به توجه با

 پرداخت.

 صنعت جزئي و كلي صورت به پايدار توسعه و فناوري و علم زيست، محيط انرژي، اقتصاد هاي حوزه در المللي بين اليه در

 خودرو تاثيرگذاري ميزان به هدفمند صورت به انرژي اقتصاد حوزه در مثال بعنوان است گرفته قرار توجه مورد برقي خودرو

 خاص صورت به فناوري و علم حوزه در و شده پرداخته خودرو اين فروش و توليد انداز چشم همچنين و انرژي مصرف در برقي

 است. شده تدوين جهاني سطح در برقي خودرو راه نقشه

 

 

 مزايا و معضالت در يک نگاه جمع بندي رويکردهاي چهارگانه و -25شکل 

 انرژي پايدار توسعه و محيطي زيست هاي آلودگي كاهش خصوص در كلي صورت به تنها ملي سطح در كه حاليست در اين

 ندارد. وجود برقي خودرو درباره راهي نقشه و ملي سند ، انداز چشم هيچ و شده صحبت

 خودرو تاثير به ويژه نگاه و اي گلخانه گازهاي آلودگي كاهش و انرژي هاي حوزه تغيير بمنظور جهاني سريع حركت به توجه با

 بگيرد. قرار مدنظر بايد خصوص اين در جدي اقدام و ملي سند وجود ، اهداف اين به دستيابي در برقي
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 به توجه با صنعت اين با مرتبط نگري آينده برقي، خودرو صنعت با مرتبط انداز چشم و ملي اسناد وجود عدم توجه با بنابراين

 بگيرد. قرار توجه مورد بايد پيرو كشوري بعنوان و برقي خودرو صنعت المللي بين انداز چشم

يقينا براي آماده نمودن سند راهبردي مورد نظر، بايد يك رويکرد ملي وجود داشته باشد و در آن نيازهاي كنوني و آينده كشور 

ديده شود. باتوجه به اين امر كه در حوزه صنعت خودرو سند باالدستي خاصي متاسفانه در كشور تاكنون تدوين نشده است، به 

ي با تکيه بر حوزه هاي ديگري همچون اسناد باالدستي حوزه محيط زيست و يا دانشهاي رسد كه در اين بخش بايست نظر مي

 بنيادي تکيه نمود. 

پيش نويس سند چشم انداز تخصصي در حوزه صنعت خودرو در وزارت صنايع و معادن تهيه شده  1386البته يکبار در سال 

خودروي كشور، اين سند به تصويب نرسيده و ابالغ نيز نشده  است. اما به دليل وجود نواقص و مشکالت متعدد در زمينه صنعت

باشد.  مجدداً مورد توجه وزارت صنعت قرار گرفته و هم اكنون درحال بازنگري و اصالح مي 1393است. اين سند از تيرماه 

سند منتشر شده است، نکات ي اين  توان برپايه آنچه تاكنون درباره چنانچه بتوان كليات سند مزبور را مورد توجه قرار داد، مي

را مرور « سند استراتژي صنعت خودرو در كشور»با عنوان  1388زير را مدنظر قرار داد. در ادامه متن كامل منتشر شده در سال 

 ميکنيم:

 (1388سند استراتژي صنعت خودرو در كشور )سال -2-1-6-1

 متن اين استراتژي به شرح زير است:

 :1404 چشم انداز صنعت خودرو در افق  

دست يافتن بيه جايگياه نخسيت    "ابالغي مقام معظم رهبري  1404 در راستاي سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 

، صنعت خيودرو بيه   "اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم

توانيد در دسيتيابي بيه     هياي علميي، فنيي و ... ميي     ها و قابليت ايجاد توانمندي عنوان پيشتاز و لکوموتيو صنعت كشور از طريق

 شود: انداز كشور ايفاي نقش نمايد. بر اين اساس چشم انداز صنعت خودرو به شرح زير تعيين مي چشم

 

 

 

دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسيا و رتبه يازدهم در جهان از طريق 

 پذيري مبتني بر توسعه فناوري. رقابت
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 انداز فوق عبارتند از: راهبردهاي دستيابي به چشم

 پايگاه توليد خودرو با عالمت تجاري داخلي، مشترک يا جهاني در منطقه با تاكيد بر صادرات محصوالت توليدي 

 منطقه، با تاكيد بر مزيت رقابتيهاي خودرو با عالمت تجاري معتبر داخلي يا جهاني در  پايگاه توليد قطعات و مجموعه 

 هاي نوين و توسعه صادرات گذاري داخلي و خارجي )مستقيم يا مشترک( در راستاي جذب فناوري جذب سرمايه 

 پايگاه مراكز طراحي، آزمون و خدمات مهندسي خودرو در منطقه 

 مده است:آ« هاي فناورانه ها و قابليت ارتقاء توانمندي»اين سند در رابطه با  4-1در بخش 

 هاي جديد و منتج به توسعه پايدار )سازگار با محيط  يمند صنعت خودرو با دانشگاه مخصوصا در حوزه فناور ارتباط نظام

 زيست، مواد قابل بازيافت، خودروهاي كم مصرف، برقي، هيبريدي و ...(

 ت:آمده اس «هاي رقابت پذير توليد قطعات/ مجموعه»اين سند در رابطه با  4-3در بخش 

 قواي محركه به ويژه موتورهاي پايه گاز سوز،   هاي نوين در بخش وسعه در حوزه تکنولوژيطراحي محصول و ت

 بنزيني، ديزلي، برقي و هيبريدي

همانطور كه پيش تر ذكر شد اين سند، تنها سند باالدستي است كه به طورمستقيم در حوزه صنعت خودرو تهيه و تيدوين شيده   

 .به عدم تصويب نهايي و ابالغ فاقد پشتوانه كافي جهت ارجاع به آن در پروژه حاضر است است، كه آنهم باتوجه

 تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات -2-2

خودروي برقي در كشور، نخست بايد چهارچوب موضوع براي انجام بررسي هاي وري منظور تدوين مباني سند توسعه فنا به

 بيشتر شناسايي شود. 

 تبيين سطح تحليل -2-2-1

در اين بخش، بر اساس تعريف پروژه، سطح تحليل براساس تأثيرگذاري تصميم گيري هاي اتخاذ شده در سند راهبردي بر ابعاد 

مختلف جامعه تقسيم بندي مي گردد. همانطور كه از نام موضوع انتخابي بر مي آيد، نتيجه تصويب اين سند راهبردي به 

ر كشور مي انجامد. بنابراين موضوع اين سند راهبردي، خودروي برقي است تصميم گيري هايي براي توسعه خودروي برقي د

كه به عنوان يك محصول فناورانه مي باشد، كه داراي ابعاد مختلف فناوري و اجزاي متفاوت فناوري است. بنابراين سطوح 

تبيين مناسب سطوح مورد تحليل در باشد. براي  بسيار گسترده مي« خودروبرقيو نقشه راه  يسند راهبرد»اثرگذاري و اثرپذيري 
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اين سند، ابعاد موضوع سند از منظرهاي  مرزهاي جفرافيايي، گستره كاربرد و سطوح اثرگذار بخشي مورد بررسي قرار خواهد 

 گرفت.

 مرزهاي جغرافيايي -2-2-1-1

دد. سطح منطقه اي مرزهاي جغرافيايي مورد بررسي در سند راهبردي از سه سطح منطقه اي، ملي و فراملي تقسيم بندي مي گر

مورد بررسي قرار مي دهد، سطح ملي اثرگذاري توسعه خودروي  اي منطقهمرزهاي اثرگذاري خودروي برقي در زير بخش هاي 

برقي را در ابعاد ملي تقسيم بندي مي نمايد و سطح فراملي محدوده ارتباطي همکاري هاي صنعتي و فناورانه بيا بخيش هياي    

 وزه را تعيين مي نمايد. مرتبط بين المللي در اين ح

 سطح ملي و منطقه اي 

توسعه خودروي برقي در تقسيم هاي فعلي كشور يکي از زير بخش هاي اقتصاد با عنوان صنعت مي باشد. همچنين در بخيش  

گيرد. اما هيم در سيطح    صنعت به عنوان يکي از قطب هاي اصلي يعني صنعت خودروسازي به عنوان يك صنعت مادر قرار مي

و هم در سطح صنعت خودروسازي ، با بسياري از بخش هاي صنعتي و صنايع ديگير پشيتيبان صينعت خيودرو سيازي      صنعت 

 مرتبط مي باشد. 

 

 سطوح تقسيم بندي كالن -26شکل 

در سطح منطقه اي، كاربرد خودروي برقي بر سه حوزه تأثير مي گذارد.با توجه به اينکه به شدت باعث كياهش آليودگي هيوا و    

آلودگي صوتي مي گردد، يکي اصلي ترين بخش هايي كه از اين بخش تأثير مي پذيرد بخش زيست محيطي مي باشد كه يکي 

همچنين يکي ديگر از اثرات توسعه خودروي برقي در كشور ، اثير چشيم    از مهمترين بخش هاي بعد اجتماعي كشور مي باشد.

گيري است كه بر حفظ منابع انرژي از جمله انرژي فسيلي ، انرژي بيرق  بيا منيابع برقيابي و گيازي و سييکل تركيبيي درد. و        

 تقسیم بندی کالن

 اجتماعی

 محیط زیست

 اقتصادی

 اقتصاد انرژی

 انرژی

منابع و 

 زیرساخت ها

ارتباطات و  

 اطالعات

زیرساخت های  

 ارتباطی

 سیاسی

 قوانین و مقررات

 صنعتی

خودروسازی و 

 صنایع مرتبط
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انرژي به حمل و نقل بير  همچنين اثر زيادي بر روش توسعه زيرساخت هاي حامل هاي انرژي برقي براي پشتيباني از رساندن 

پايه خودروي برقي خواهد داشت. و مطمئنا توسعه كاربري فناوري پيشرفته اي مانند خودروهاي برقي ، بايد توسط سيستم هاي 

ارتباطي و اطالعاتي يکپارچه پشتيباني شود و درنتيجه سطح تحليل سند از نظر تقسيم بندي كالن كشور و در سطح منطقه اي 

 ادي ، اجتماعي ، اطالعات و ارتباطات و انرژي را مد نظر خواهد داد.حوزه هاي اقتص

همچنين از منظر بخش هاي زير مجموعه سطوح كالن و منطقه اي در كشور، ذيل بخش صنعت دو تقسيم بنيدي را ميتيوان   

برقيي ميي   براي زير بخش هاي اصلي در نظر گرفت. يك زير بخش صنعت خودروسازي است كه بستر اصلي توليد خيودروي  

باشد. بنابراين در اين سند عالوه بر موضوعات مرتبط با ماهيت فناوري هاي بکار رفته در خودروي برقي، باييد بيه موضيوعات    

كالن آمادگي زيرساخت صنعت خودروسازي )زنجيره صنعت خودروسازي از تأمين تا خدمات پس از فروش( براي توانمندي در 

د. همچنين در بخش صنعت ، بسياري از صنايع ديگر وظيفه پشتيباني صنعت خودروسيازي  توليد خودروي برقي نيز پرداخته شو

را بر عهده دارند مانند، صنايع پتروشيمي و شيميايي، صنايع فلزي ، صنايع الکتريکي و الکترونيکي، صينايع السيتيك سيازي و    

 برقي نيز بايد به صورت كالن بررسي گردد. غيره . بنابراين در اين سند موضوعات مرتبط اين صنايع براي توسعه خودروي 

 

 تقسيم بندي كالن در ديدگاه ملي و منطقه اي -27شکل 

 سطوح كالن

 صنعت

كليه صنايع پشتيبان   خودروسازي
 خودروسازي

صنايع توليد مواد  
 الستيک و پالستيک

 صنايع فلزي

صنايع الکتريکي و  
 الکترونيکي

 صنايع شيميايي

.... 

ارتباطات و  
 اطالعات

زيرساخت ها و 
ابزارهاي يکپارچگي 

 اطالعات

زيرساخت حمل و 
 نقل

 راه سازي  

زيرساخت هاي  
تسهيل كننده  حمل 

 و نقل

 انرژي
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سوخت هاي 
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 اقتصاد انرژي
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با توجه به اينکه اين سند در سطح متوليان يکي از حوزه هاي اثرگذار بير توسيعه خيودروي برقيي تهييه ميگيردد، بنيابر ايين،         

بخش هاي مرتبط با حامل هاي انرژي و برق تعميق شده و در حيوزه هياي ديگير بيه      راهکارهاي و برنامه ريزي راهبردي در

 صورت برنامه هاي كالن و توصيه هاي راهبردي بدان پرداخته مي شود.

 سطح فراملي 

پيشران هاي موضوع توسعه خودروي برقي در دنيا از سطوح بين المللي مانند آژانس بين الملليي انيرژي تيا برخيي كشيورهاي      

ته و در حال توسعه داراي صنعت خودروسازي مطرح بوده و اسناد بين المللي و ملي بسياري در اين خصوص تدوين شده پيشرف

است. همچنين بسياري از كشورها به صورت مستقل و يا به صورت همکارهاي تحقيق و توسعه اي و سياخت و تولييد، برناميه    

به اينکه خودروي برقي با مجموعه اي فناوري هياي پيشيرفته اي كيه در    هاي مدون و پروژه هاي در حال اجرا دارند. با توجه 

درون خود جاي داده است ، داراي جايگاه بسيار بلوغ يافته تري نسبت به كشور ما دارد و به بيان ديگر، كشور ما در حال حاضر 

پيرو مي باشد، شناخت وضعيت بين  در نوآوري )زنجيره ايده تا ثروت( فناوري هاي خودروي برقي ، به طور قطع جزو كشورهاي

 «خودروبرقيو نقشه راه  يسند راهبرد »المللي و ارائه راهکارهاي توسعه ارتباط با حركت هاي فراملي در اين حوزه، بايد مدنظر 

 قرار بگيرد.

 سطح كاربرد خودروي برقي در حمل و نقل -2-2-1-2

تشکيل شده است كه معموال بخش هاي زيرساخت حمل به طور كلي حمل و نقل از دو بخش اصلي زير ساخت و وسائط نقليه 

و نقل وابستگي كامل به نوع و روش هاي حمل و نقل دارا مي باشيند. روش هياي   

حمل و نقل در حال حاضر به به سه روش زميني ، دريايي و هوايي براي جابجايي از 

و يك نقطه به نقطه ديگر تعريف شده است و وسايل مرتبط با هر روش ميتواند جيز 

كاربرد موتورهاي برقي و هيبريدي به عنوان نيروي محرک حمل و نقل مطرح باشد. همچنين كاربرد زيرساخت هياي حميل و   

 نقل و فناوري هاي مرتبط با آن براي روش هاي تأمين و انتقال انرژي موتورهاي برقي مطرح مي باشد.

روش های 
 حمل و نقل

زیرساخت های 
 تأمین انرژی
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 لهاي حمل و نق تقسيم بندي روش -28شکل 

با توجه به سطح تکنولوژي موجود در دنيا و محدوديت هاي موتورهاي برقي از نظر باتريها و شارژها مانند توان ، حجم، وزن و 

غيره، كاربرد موتورهاي برقي در دنيا بيشتر در صنايع ريلي و جاده اي براي اتومبيل ،موتورسيکلت ها و دوچرخيه هيا عمليياتي    

به سطح تجاري سازي وارد شده است. بنابراين با توجه به اينکه كشور ما در وضيعيت پييرو در   شده و از سطح تحقيق و توسعه 

اين حوزه قرار دارد و بيشترين مشکالت و چالش هاي كشور مرتبط با استفاده از سوخت هاي فسيلي در حمل و نقل جياده اي  

وسعه محصوالت و فنياوري هياي ميرتبط بيا كياربرد      مطرح مي باشد ،  بهترين سطح تحليل از نظر نوع و كاربرد در اين سند ت

 خودروهاي برقي براي كاربرد حمل و نقل جاده اي در سطح اتومبيل و موتور سيکلت و دوچرخه مي باشد. 

همچنين با توجه به اينکه قطارهاي برقي از تکنولوژي هاي متفاوتي براي استفاده برق در نيروي محركه خود بهره ميگيرند )به 

 يم( از محدوده اين سند خارج مي باشد.طور مستق

 تحليلتبيين افق زماني  -2-2-2

برنامه ريزي براي اسناد ملي معموالً بلندمدت و ميان مدت مي باشد. افق برنامه ريزي اسناد توسعه فناوري نيز به عنوان اسيناد  

در نظر گرفتن افق برنامه ريزي ملي بايد براساس چند پيش فرض تعيين گردد. اولين پيش فرض براي تعيين افق برنامه ريزي 

روش های حمل و 
 نقل

 هوایی

 هواپیما

 بالن

 زمینی

 ریلی

 قطار

 ترن زیر زمینی

 جاده ای

 اتومبیل

وسایل حمل و 
 نقل سنگین

موتور سیکلت و 
 دوچرخه 

 دریایی

 کشتی

 قایق
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مي باشد، سعي مي شود افق برنامه  1404چشم انداز كشور مي باشد و با توجه به اينکه افق برنامه ريزي چشم انداز كشور سال 

  در نظر گرفته شود. 1404ي تا سال ريزي اسناد ملي توسعه فناور

باشد،  نسبت به كشورهاي پيشرفته ديگر مي پيروور ما يك كشور همچنين با توجه به اينکه در توسعه فناوري خودروي برقي كش

بنابراين برنامه ريزي توسعه فناوري خوروي برقي بايد با در نظر گرفتن زمان برنامه ريزي توسعه اين فناوري در جهيان انجيام   

 شود.

 

 

 2050به طور كلي افق برنامه ريزي سازمان هاي بين المللي مانند سازمان بين المللي انرژي براي توسعه خودروي برقي تا سال 

انجيام داده انيد. اميا بيشيتر كشيورهاي       2050برنامه ريزي شده و برخي از كشورها نيز مانند كانادا برنامه ريزي خود را تا سال 

برناميه رييزي    2020روي بر مبناي توسعه هريك از فناوري هاي خاص خودروي برقي تا سيال  پيشرفته افق برنامه ريزي خود

 به صورت مقطعي برنامه ريزي شده است. 2050شده است كه معموال پيرو برنامه ريزي جهاني تا سال 

برقي به فناوري هاي اصلي ، ميتوان در سند ملي توسعه فناوري خودروي 1404براي بنابراين با در نظر گرفتن افق برنامه ريزي 

زمان بندي گردد. بنابراين افق زماني برناميه رييزي    1404پرداخته شود و فناوري هاي با افق زماني بيشتر به طور كلي پس از 

 مي باشد. 1404سند 

 افق برنامه ريزي مطابق با اسناد ملي و جهاني -29شکل 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               

    
    
     
    
     
     
 

   
     
 

    
     
     

 

    
 

                                                             

                           

                        

            

                   

                      

                 

     

                   

                      

                 

     

                   

                      

                 

     



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 
50 

 

 

 1393 دي، سومویرایش  تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري: اول و دومفاز 

 

 

 هاي فناوري خودرو برقي تبيين مشخصه -2-3

 ابعاد ماهيت -2-3-1

 ار آن چه مدت است؟گيري باز سابقه حضور فناوري خودرو برقي ها در بازار و شکل 

خودروسازي گام مهمي در مقابله  يها سوخت فسيلي، كارخانه هاي يتناشي از خودروها و محدود هاي يامروزه با توجه به آلودگ

خودروهاي تمام برقي  (،Hybrid Vehiclesبه خودروهاي هيبريدي ) توان يها م اند كه از جمله آن با اين امر برداشته

(Electrical Vehicle)، ( فناوري پيل سوختيFuel Cell( موتورهاي با پاشش مستقيم بنزيني ،)GDI موتورهاي ،)HCCI  و

 ( اشاره كرد.Bifuelسوز ) خودروهاي دوگانه

 هاي يژگيبازده باال، آاليندگي كم، مسافت قابل پيمايش باال، ايمني مطلوب و قيمت قابل رقابت با خودروهاي متداول از جمله و

ي خودروهاي هيبريدي است. بسياري از خودروسازان بزرگ مبادرت به توليد اين خودروها در سطحي گسترده حائز اهميت برا

 اند.  نموده

مي توان متوجه شد  15 سال آينده را نشان مي دهد. از شکل 50به ترتيب ميزان رشد جمعيت و خودرو در  16و  15شکلهاي 

-نشان مي 16شکل  خواهد رسيد و متعاقباً 2050ميليارد در سال  10به  2000ميليارد نفر در سال  6جمعيت كره زمين از عدد 

ميليارد خودرو  5/2ميليارد افزايش پيدا خواهد كرد. اگر همه اين  5/2ميليون به عدد  700دهد كه ميزان خودروهاي دنيا از عدد 

ت و گاز دنيا به پايان خواهد رسيد و در ضمن از موتورهاي احتراق داخلي استفاده كنند آنگاه با سرعت بسيار زيادي ذخاير نف

هاي مرتبط با اي در جهان از سطح هشدار بسيار فراتر خواهد رفت. بنابراين نگرانيميزان آلودگي هوا و متعاقبا گازهاي گلخانه

 حفظ انرژي و محيط زيست موجب توسعه مجدد وسايل نقليه الکتريکي در دنيا شده است. 
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 منحني رشد جمعيت -30شکل 

كرد ارايه شد اما با اولين بار خودروي الکتريکي كه نيروي محركه مورد نياز خود را توسط يك باتري تهيه مي 1834در سال 

( صورت گرفت و با توجه به ضعف ICEبا پيشرفتهايي كه در موتورهاي احتراق داخلي)  1930گذشت زمان و در حدود سال 

ودرهاي الکتريکي در قياس با خودروها با موتور احتراق داخلي كه همانا ظرفيت باتري بود تمام بازار خودرو توسط بارز خ

 خودروهاي موتور احتراق داخلي پر شد.

 

 2050نرخ رشد خودرو با توجه به نرخ رشد جمعيت در سال  -31شکل 

درصد از آاليندهاي موجود در محيط زيست توسط وسايل نقليه توليد مي شوند.  2/39، 2007طبق گزارشات منتشره در سال 

ايي است بايد به بنابراين جامعه بشري اگر در فکر پيگيري از يك فاجعه زيست محيطي و جلوگيري از افزايش گازهاي گلخانه

ها قوانين سرسختي را براي ليل اكثر دولتهاي ناشي از خودروها را كاهش دهد. به همين دميران قابل توجهي ميزان آالينده

در اروپا در حال اجرا  2005اشاره كرد كه از سال  4توان به استاندارد يورو اند كه بعنوان نمونه ميها وضع كردهانتشار آاليند

تور احتراق باشد. همچنين با وضع ماليات سنگين در فروش سوخت بعالوه قيمت گران سوخت، استفاده از خودروهاي با مومي
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سازي دنيا مجبور به توسعه خودروهاي هاي اتومبيلدروني ديگر براي مشتريان مقرون به صرفه نمي باشد. بنابراين كمپاني

 اند. الکتريکي و هيبريد شده

EVگردد. ها خودروهايي هستند كه در آنها بخشي از نيروي محركه يا كل آن توسط نيروي الکتريکي تامين ميEV چهار ها به

(، خودروهاي HEV(، خودروهاي الکتريکي هيبريد )PEVدسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از: خودروهاي الکتريکي خالص )

 (.FCEV)1( و خودروهاي الکتريکي با سوخت سلوليPHEVالکتريکي هيبريد شارژ شونده توسط شبکه )

هاي برجسته خودروهاي د دارد. مشخصات و ويژگيهاي موجود، مراحل توسعه مختلفي وجوامروزه با توجه به تکنولوژي

هاي خودرو الکتريکي وجود دارد كه نمايش داده شده است. موتور الکتريکي و درايو آن در تمامي مدل 1الکتريکي در جدول 

در  دانش و تکنولوژي مرتبط با آن و همچنين سازگاري آن با خودرو تا حد زيادي پيشرفت كرده است. اما دو مشکل موجود

هزينه اوليه باتري و مديريت باتري و عدم امکان پيدايش يك راه حل مناسب براي آنها در آينده نزديك موجب شده است تا از 

PEV  استفاده چنداني نگردد و بجاي آن به سراغHEV  و PHEV  .رفتندFCEV  پتانسيل بلند مدت خوبي براي ورود به

ژي مربوط به هزينه و سوخت گيري مجدد آن در مراحل اوليه پيشرفت مي باشد. هاي دنيا دارند اما تکنولوعرصه اتومبيل

 پرداخته نمي شود. FCEVبنابراين در اين گزارش به بررسي بيشتر 

 دوچرخه برقي 

با جاروبك و  DCميالدي طرح ريزي شد. اولين دوچرخه برقي در آن سالها مجهز به يك موتور  1890دوچرخه برقي در دهه 

 آمپر جريان بکشد.  100ولت تا  10ود و چون دوچرخه مجهز به گيربکس نبود اين موتور مي توانست از باتري كموتاتور ب

اختراع شد كه موتور در داخل خود چرخ طراحي شده بود. سيستم اين دوچرخه  2دوچرخه برقي با دو هاب موتور 1987در سال 

از هر دو مدل نيروي محركه در هر لحظه امکان پذير بود. بعدها در  برقي به صورت خودرو هيبريد موازي بود و امکان استفاده

هاي كنترلي توسعه سنسورهاي گشتاور و سيستم 1990ميالدي از هاب موتور در چرخ عقب استفاده شد. در دهه  1899سال 

 هاي برقي به كار گرفته شدند. يافتند و در دوچرخه

 

 

                                                 
1
 Fuel Cell Electric Vehicle 

2
 Hub Motor 
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 خودرو الکتريکي 

 سال گازوئيلي. دريرومحركه ن داراي خودروهاي از قبل حتي يعني يافت، ظهور نوزدهم قرن اواسط از برقي خودروهاي ايده

 آن، درصد 22 و برق نيروي با درصد 38 بخار، نيروي با درصد 40 بين اين از كه شد فروخته خودرو 4200 تعداد ،1900

 وسيع حجم و كلي توليد در تکنولوژي پيشرفت گازوئيلي، و بنزيني خودروهاي براي استارتر اختراع حال اين بودند. با گازوئيلي

 اين شد. با 1900 دهه اوايل در الکتريکي خودروهاي نقش كمرنگ شدن باعث ها، باتري شارژ مشکالت و اعتمادي بي و ها آن

 دهه اوايل در الکتريکي خودروي سمت به ها نگرش برگشت باعث نفت به وابستگي ومحيطي  يستز مالحظات و مسائل حال،

 تنها الکتريکي رسيد. خودروهاي خود اوج به 1990 در دهه زمينه، اين در بررسي و الکتريکي خودروهاي به شد. تمايل 1960

 شوند. اين معرفي اگزوز( از خروجي گازهاي )در صفر آلودگي ميزان با خودروهاي عنوان به توانند مي كه هستند خودروها از گروه

د. كنن مي كار الکتريکي انرژي منبع عنوان به باتري يك و محركه سيستم عنوان به الکتريکي موتور يك از استفاده با خودروها

 ميکروپروسسوري كنترل و ميکروكنترلرها قدرت، الکترونيك الکتريکي، موتورهايينه درزمي توجه قابل هاي پيشرفت اگرچه

 برد بودن كوتاه مشکل دليل، اين است. به بوده كند بسيار ها باتري فناوري پيشرفت ولي است گرفته و... صورت موتورها درايور

 حال در الکتريکي هيبريد خودروهاي فناوري، اين به مربوط هاي محدوديت وجود است. با باقي خود قوت به هنوز خودروها اين

 با عنوان خودروهايي به کتريکيال هيبريد رسند. خودروهاي مي نظر به سوز درون خودروهاي جايگزيني براي بهتري گزينه حاضر

 .ندارند را الکتريکي خودروهاي به مربوط هاي و محدوديت شوند مي محسوب 1پايين بسيار آلودگي ميزان

 خودرو هيبريدي 

ثانيه به  10يك ماشين هيبريدي ساخت كه قادر بود در طي  1905نوامبر  23در  H.Piperيك مهندس آمريکائي به نام 

مايل بر ساعت بگيرد. موتور اين خودرو تركيبي از موتور بنزيني و موتور الکتريکي بود كه امروزه به عنوان موتور  25سرعت 

اما پيشرفت سريع موتورهاي احتراق داخلي با  در سه سال و نيم بعد، اختراع خود را ثبت نمود Piper. شود يهيبريدي شناخته م

 يها تر پايين بودن قيمت سوخت ها و از همه مهم قدرت و گشتاور باال در آن دوره، همچنين قابليت استارت بدون هندل آن

 ، سبب عدم توجه به اين نوع خودروها شد.زيست يطفسيلي و مطرح نبودن آلودگي مح

                                                 
1
 Ultra Low Emission Vehicles 
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كه كار اصولي با  1990دوباره اين خودروها مورد توجه قرار گرفتند ولي تا سال  1970 يها نفتي سال يها در پي بحران

( در آمريکا آغاز گرديد، اين خودروها به طور جدي Partnership for a New Generation Vehicle) PNGVمشاركت 

به  توان ياند كه از آن جمله م هبزرگ جهان قرارگرفت هاي يپيگيري نشدند. امروزه خودروهاي هيبريدي مورد توجه كمپان

مانند تويوتا، هوندا، ميتسوبيشي، فورد، فيات، جنرال موتورز، دايملر كرايسلر، نيسان، پژو و ... اشاره نمود. توفيق اين  ييها شركت

 بيش از چهل هزار محصول پريوس كمپاني 2000تا ابتداي سال  1997محصوالت به حدي چشمگير بوده كه از دسامبر سال 

 تويوتا به فروش رسيده است.

ي مند اكنون عالقه هم كه است آن از حاكي (continental AG)جهان كنندگان  ينتأمين تر بزرگ از يکيهاي  يافته

 مطابق .است شده در بين مشتريان ايجاد (Hybrid)هيبريدي  و (Electric)برقي  خودروهاي به نسبتي ا مالحظه قابل

 فرانسه، آلمان، خودرو، چين، عمده بازار هشت در رانندگان از نفر هزار 8 از بيش نظرسنجي حاصل كه شركت اينهاي  يبررس

 هيبريد محركه قواي با خودرويي خريد به از مشتريان درصد 36 مجموع در ؛باشد يم مريکاآ و سوئيس استراليا، ژاپن، انگلستان،

 طور به سوخت فزاينده قيمت ومحيطي  يستز مالحظات بين اين دراند.  داشته تمايل برقي خودروي خريد به نيز درصد 8/45و 

كنندگان  ينتأم براي توجه قابل توانمندي دهنده نشان واقع در روند اند. اين بوده انتخاب اين عواملين تر مهم مساوي

 .استزيست  يطمح دوستدار خودروهاي با مرتبطهاي  يتکنولوژ

توليد خودروهاي  سمت به را ها آن سوخت، فزاينده قيمت كه اند كرده اعالم خودروسازان از درصد 45نظرسنجي  اين در

 . بخشاند داشته را بيشترين درصدها  يآلمان درصد 2/55و ها  يژاپن درصد 6/62مجبور كرده است. در اين ميان،  تر مصرف كم

 در گازوئيل و بنزين همچون متعارفي ها ختسو از استفاده كه باورند اين بر فوق بازارهاي در شده نظرخواهي افراد ازي ا عمده

 شد. از خواهد جايگزينهاي  يستمس به بيشتر گرايش موجب همچنين سوخت قيمت در صعودي شد. روند خواهند تر گران آينده

 كامالً جهان مختلف مناطق در جايگزينهاي  يستمس به نسبت آگاهي كه است آن دهنده نشان بررسي اينهاي  يافته سو، ديگر

 .است متفاوت

اند.  بوده جايگزيني ها سوخت به نسبت اطالعاتترين  يينپا داراي بررسي مورد گانه هشت بازارهاي ميان در انگليسي رانندگان

 بازارهاين تر مطلع كهها  يژاپن بين در رقم اين كه حالي اند. در بوده مطلع فوق موضوع به نسبت دهندگان درصد پاسخ 9/3تنها 

 . اند داشته آگاهي هيبريديي ها سوخت به نسبت مريکاآ مردم درصد از 6/6است. ضمناً تنها  بوده درصد 9/46 روند يم شمار به
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 بخش، اين است. در وقوع حال در صنعت اين فعاالن اقدامات نويگزين جاي ها سوخت حوزه در تحوالت ديگر روي

 رابطه، اين اند. در داده قرار كار دستور در جايگزيني ها سوخت با خودروهايي عرضه براي را متعدديي ها تالش خودروسازان

 خواهد دستگاه هزار 100 به ساالنه 2015-2014سال  تا رنو برقي خودروهاي توليد كه كرد اعالم رنو خودروسازي شركت

-Kangoo lightو  Clio ،Megane saloonاصلي، شامل خودروهاي  خودروي مدل سه دارد نظر در رنو اساس اين رسيد. بر

van بازار وارد نيز نيسان سال اين طيند. ك عرضه برقي صورت به دانمارک واسراييل  بازارهاي براي 2010سال  تا را 

 به نسبت سبز جديدهاي  يتکنولوژيري كارگ به براي فزاينده فشارهاي رغم به رنو ،حال ينشد. باا خواهد برقي خودروهاي

 شده ايجادهاي  ييجو صرفه ميزان دليل به خودرو اين توليد خودروساز اين باور نيست. بهين ب خوش چندان هيبريدي خودروهاي

يي جو صرفه تن هر ازاي به هيبريدي خودروي يكهاي  ينههز .بود خواهد گران بسيار مشتريان براي كربناكسيد  يد بخش در

 يورو 200تن  هر ازاي به برقي خودروهاي شدهيي جو صرفه CO2تن  هرهاي  ينههزكه  يدرحال بود خواهد يورو CO2 ،600گاز 

ي سنج امکان بررسي براي راي ا نامه موافقت ميتسوبيشي ژاپني شركت و (PSA)سيتروئن  -پژو  سوي ديگر، . ازباشد يم

 طي دارد نظر در كه ژاپني طرف نامه، موافقت اين اساس اند. بر كرده امضا برقي موتورهاي زمينه در فنيهاي  يگسترش همکار

 تبديل تکنولوژي دهد، اختصاص خود به را برقي خودروهاي انبوه توليد حوزه در عمده خودروساز نخست مقام آتيي ها سال

ليتيوم هاي  يباتر تأمين همچنين ميتسوبيشيد. دا خواهد قرار خود فرانسوي طرف اختيار در را خودرو محركه قواي به برقي

(Lithium-Ion) توليد براي مشترکگذاري  يهسرما ايجاديري پذ امکان طرف همچنين داد. دو خواهد انجام پژو براي را 

 .داد قرار خواهند بررسي مورد 2015تا  2012 يها سال بين در را برقي خودروهاي

ي اوپل در برا يمتق ارزان براي توليد يك خودروي يزير برنامه يجا همچنين در خبري ديگر، شركت جيام اروپا اعالم كرد كه به

ميليارد يورويي در اوپل  9 گذاري يهنظر دارد بر يك خودروي كامالً برقي تمركز كند. جنرال موتورز ضمن اعالم خبر سرما

 اعالم كرد اوپل توليد چند مدل خودروي برقي را در دستور كار قرار خواهد داد. همچنين

 با خودروهايي عرضه براي را خودروسازان از دسته اين تالش آن، رشد سرعت و نفت قيمت افزايشرسد  يم نظر به بين اين در

 از حاكي نفت واردات ( بهEUآماري در خصوص وابستگي اتحاديه اروپا ) يها گزارشد. كر خواهد تسريع جايگزيني ها سوخت

 براي نفت رداتوا همچنينكند.  يم هزينه سوختي وردهآفر اين واردات براي يورو ميليارد 1روزانه  منطقه اين كه است آن

 رقم كهشود  يم شامل را اتحاديهي ا بشکه ميليون 4/4روزانه  واردات مجموع از درصد 40 حدود خودروها سوخت در استفاده

 براي خودرو سوخت واردات T&E (Transport & Environment)اروپا  مؤسسهي ها داده اساس است. بر يا مالحظه قابل
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 سال در اروپا صنعت خودروسازي افزوده ارزش از بيش رقم اين كه است رسيده دالر ميليارد 40 به ساالنه اكنون هم اروپا در

 و كاميون ون، سواري، خودروهاي از اعم ارزش افزوده صنعت خودروسازي (Euro Stat)يورواستات  مركز آمار است. مطابق

ين تر بزرگ آلمان ميان، كشور اين است. در بوده يورو ميليارد 132ميالدي  2005 سال طي اروپاكنندگان  ينتأم همچنين

 به مربوط ميزان بيشترين آلمان از پس يورو(. ميليارد 25 )ساالنهرود  يم شمار به خودروها سوخت مصارف براي نفت واردكننده

سال  در اروپا است. اتحاديه اروپا اتحاديه نفت صادركننده عضو كشور تنها است. دانمارک انگلستان و ايتاليا فرانسه، كشورهاي

هاي  ياستس كه است آمده وجود بهي شرايط در تحوالت است. اين كرده وارد را خود نفتي نيازهاي از درصد 79 ميالدي 2007

 خودروها سوخت مصرف كاهش با ارتباط در اهدافي كردن اجباري براييي ها برنامه اعمال حال در نيز اروپا اتحاديهي ا منطقه

ي ها سوخت به گرايش و سوخت مصرف لحاظ از كاراتر خودروهايي توليد موجب عمالً ها برنامه اين شدن . اجراييباشد يم

 .تداش خواهد همراه به را جايگزين

 ها بررسي پيچيدگي فناوري -2-3-2

 مقدمه اي بر پيچيدگي و توانمندي تکنولوژي -2-3-2-1

ريزي  تژيك بود و لذا از اصول حاكم بر برنامهريزي و مديريت تکنولوژي از نوع استرا بسياري از صاحب نظران معتقدند كه برنامه

كند. استراتژي تکنولوژي ناظر بر انتخاب بين گزينه هاي تکنولوژيك و نحوه بکارگيري آنها در  و مديريت استراتژيك تبعيت مي

سياستهاي بنگاه در  تر استراتژي تکنولوژي با باشد. به بيان دقيق ها مي محصوالت، فرايندها يا سيستمها و روشهاي انجام فعاليت

 كند. زمينه عملياتي، مالي، بازرگاني، تحقيق و توسعه و نيروي انساني تالقي مي

ريزي توسعه تکنوليوژي( دسيتيابي بيه     توان نتيجه گرفت كه هدف از تبيين استراتژيهاي توسعه تکنولوژي )برنامه بطور كلي مي

ام خدمت و در نهايت تحقق اهداف كلي بنگاه است. به عبارت ديگر تکنولوژي مناسب، كاربرد موثر آن در توليد محصول يا انج

 باشد. راستا و همراه با استراتژي توسعه بنگاه مي استراتژي تکنولوژي هم

براي دستيابي به اين هدف مي بايست به تکنولوژي از دو جنبه پيچيدگي و سطح توانمندي نگريست كيه ايين دو در واقيع دو    

براي روشن تر شدن ايين   دهنده بررسي يك موضوع )فناوري ( از دو بعد متفاوت و بهم پيوسته. نروي يك سکه هستند و نشا

 دو مقوله الزم است ابتدا تعريف مناسبي از آنها ارائه گردد.
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 پيچيدگي 

از  هرچند بشر و فني بر عهده داشته است.علمي  هاي زمينه در همه يتهمواره نقشي عمده و پراهم (Complexity) پيچيدگي

آغاز تا به امروز، به صورتي پيوسته با اين مشکل بزرگ دست به گريبان بوده است، اميروزه، ظهيور و نميود پيچييدگي رشيد و      

 اند. نهاده نام پيچيدگي ٔخود گرفته است، كه بسياري، قرن جديد ميالدي را سده شيوعي چنان روزافزون و سريع به

متفياوت، بيا اتلکياء و وابسيتگي ذاتيي و       هياي  مقيياس  متعيددد و گونياگون، در  اي متشيکلل از عواميل    هرگاه مجموعه: تعريف

ها و اعضاء، به  فهها، اگر نشود با حذف و قطع برخي از مؤلل اين ناپذير عوامل بر همديگر وجود داشته باشد، و باالتر از همه جدايي

 .تر ساختن آن مجموعه پرداخت، با پيچيدگي مقابل هستيم كوچك

از طرفي چيزي كه باعث عدم درک درست يك مجموعه پيچيده مي شود ناشناخته بودن آن است و شناخت درست ميي توانيد   

از آن را مقدور سيازد. بيه عنيوان    منجر به درک بهتر سيستم شده و پيچيدگي فهم آن را در ذهن كاهش داده و امکان استفاده 

مثال كاربري يك نرم افزار شبيه سازي براي يك فرد با تحصيالت متوسط بسيار پيچيده است در حالي كه اگر اين فرد آموزش 

 هاي متناسب براي استفاده از اين نرم افزار را ديده باشد كاربري از پيچيدگي خارج شده و به نظر ساده خواهد بود . 

 توانمندي 

ها شامل موارد مديريتي  هاي انساني است، اين مجموعه مهارت اي از مهارت به طور كلي توانمندي تکنولوژي به معني مجموعه

 برداري از يك مجموعه صنعتي و تکنولوژي همراه با بازده مناسب مورد نياز است. ها براي استقرار و بهره و فني است و همه آن

خصوص توانمندي تکنولوژي ارايه شد كه آن را توانائي استفاده مؤثر از دانش و علم بيان كرده تعريف ديگري توسط وستفال در 

هاي يك شركت در حوزه تکنوليوژي را توانمنيدي    است. درواقع استفاده مؤثر از علم و دانش به منظور بر طرف كردن نيازمندي

هياي   اي از توانيايي  وژييك در سيطح سيازمان را مجموعيه    در ادبيات مديريت تکنولوژي، توانمندي تکنول. تکنولوژي مي گويند

آييد تعرييف    و در ايجاد ارزش افزوده و بهبود موقعييت سيازمان بيه كيار ميي      هاي سازمان كه به سادگي قابل تقليد نبود وظيفه

 نمايند.  مي

ب انتخاب صحيح، استقرار، شود كه موج هايي اطالق مي به زباني ديگر توانمندي تکنولوژيك در يك سازمان صنعتي به توانايي

اندازي، تعمير و نگهداري، اصالح و گسترش تکنولوژي گردد . استوارت توانمندي تکنولوژي را اينگونيه تعرييف ميي نماييد،      راه

اي كه بتواند يك تکنولوژي را اجرا )پياده( كند و سپس به اصالح و بهبود آن بيه پيردازد و نهايتياً     توانايي يك سازمان تا مرحله

اي صنعتي بايد بتوانند در كنار سياست گذاري هوشمندانه در مورد بيازار و محصيوالت   ه نولوژي جديدتري را خلق كند. بنگاهتک

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
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توليدي، مزيت رقابتي خود را در حوزه تکنولوژي محصول يا فرايندهاي توليد توسعه داده و حفظ نماينيد. در ايين راسيتا، درک    

 ژي مناسب براي كسب و توسعه تکنولوژي از اهميت ويژه اي برخوردار است.اهميت مزيت تکنولوژي و تدوين استرات

هياي سيازمان در ايجياد، توسيعه و      تر باشيد، مييزان توانمنيدي    تر و علمي هاي تکنولوژيك دقيق آيند ارزيابي توانمندي هرچه فر

 و ميديريت  تکنوليوژي،  ارزييابي  موضيوع  ابي  شده حساب و علمي برخورد لذا بود. ها بيشتر خواهد هينه از تکنولوژيبرداري ب بهره

ست. يکي از اركان مهيم  ا تکنولوژي توسعه مسير در گرفتن قرار براي ها حل راه ترين مهم از يکي آن انجام چگونگي بر نظارت

 بيه  رسييدن  مسيير  تدوين و گذاري هدف جاري، تکنولوژي توانمندي سطح ارزيابي جهت تدوين نقشه راه تکنولوژي در صنعت،

 باشد. مي مطلوب سطح

 ارزيابي توانمندي تکنولوژي 

 انيواع  غيرمسيتقيم  ييا  مسيتقيم  هاي آمد پي اوالً كند، مي تالش كه علمي اقدام يك از است عبارت تکنولوژي رزيابي توانمنديا

 را گذارند مي اثر آن بنگاه يك كار و كسب محيط بر تکنولوژي كه اثراتي و آمدها پي آن بعبارتي يا و كند بيني پيش را تکنولوژي

را  مطلوب غير هاي آمد پي نمودن حداقل و مطلوب پيامدهاي ارتقاي براي هايي سياست و اهداف ثانيآ. كند ارزيابي و بيني پيش

مي توان جايگاه هر يك از مدل ها را بر حسب حوزه كاربرد و نوع سينجش عملکيردي    زير در نموار. مي كند ومعين مشخص

 .ودآنها مشاهده نم

 

 هاي ارزيابي توانمندي تکنولوژيک مقايسه جايگاه مدل -32شکل 

 

https://sites.google.com/site/autoindustryiran/home/destrpt/1.jpg?attredirects=0
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  سطح توانمندي و پيچيدگي فناوريارتباط 

در هريك از تحليل هاي ارزيابي توانمندي تکنولوژي )روش اطلس در تحليل حاضر( بيراي تعييين سيطوح توانمنيدي نياگزير      

را در نظر بگيريم تا از اين طريق به شناخت مناسبي از سطح توانمنيدي مبحيث ميورد    خواهيم بود سطوح متفاوتي از پيچيدگي 

نظر دست يابيم . به عنوان مثال در روش اطلس توانمندي ها از چهار بعد ماشين آالت و تجهييزات فنيي ، توانمنيدي نييروي     

گيرد. براي درک توانمندي در  ررسي قرار ميانساني ، توانمندي دانش فني و اطالعاتي و توانمندي مديريت و سازماندهي مورد ب

هريك از آنها و درک گپ موجود بين توانمندي داخلي و باالترين سطح آن در دنيا نياگزيريم سيطوح متفياوت پيچييدگي را از     

ميزان پايين ترين سطح تا باالترين سطح شناسايي نموده و به عنوان مقياسي براي درک جايگاه توانمندي در نظر بگيريم و اين 

 درک درست از سطوح متفاوت پيچيدگيست كه ميزان توانمندي سازمان را نمايش مي دهد.

 

 فناوري تعيين سطح پيچيدگي به روش اطلس -2-3-2-2

 براي است كمي روشي يابد، مي تمركز تکنولوژي مختلف هاي جنبه بر مشخصي و روشن نحو به كه تحليل و تجزيه اين

 انجام اصلي معيار دو به توجه با مزبور بررسي. شركت يا كارخانه سطح در توليد تکنولوژي جزء چهار از يك هر سهم گيري اندازه

 تکنولوژي جزء چهار از يك هر در. شود مي مربوط تکنولوژي اجزاء از يك هر پيچيدگي ميزان تعيين به اول معيار. گيرد مي

 تکامل اي پيچيده بسيار مراحل به و گشته آغاز اي ساده بسيار سطح از ها پيچيدگي اين. دارد وجود پيچيدگي از مختلفي درجات

 استفاده به سطح باالترين در و شروع غيره و آچار مانند ساده دستي ابزارهاي از مزبور سطوح آالت، ماشين جزء در مثالً. يابد مي

 . شود مي ختم ها روبات از

 خالقيت و نوآوري توانايي به نهايت در و گردد مي آغاز ماشين با كار توانايي از پيچيدگي سطوح، تجربيات و مهارت مورد در

 . [2] شود مي مربوط جهان تکنولوژي بهترين اجزا با مقايسه در استفاده مورد تکنولوژي اجزا موقعيت به دوم معيار. يابد مي تکامل

 به ها داده هاي كننده تبديل( مديريت و سازماندهي و اطالعات انساني، هاي توانايي وتجهيزات، آالت ماشين) تکنولوژي بعد چهار

 كه گفت توان مي بنابراين. نيست پذير امکان جز چهار اين تمام حضور بدون تبديلي هيچگونه اين بر عالوه. باشند مي ها ستانده

  .كند مي كمك تبديل فرايند تکنولوژيکي هاي ويژگي به جمعي بطور جزء چهار هر توليدي، فعاليت هر در
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 واحد آن فني پيچيدگي از قبولي قابل تصوير توان مي توليدي واحد هر تکنولوژي بعد چهار پيچيدگي ميزان كيفي بررسي از

 باشد، كيفي روش مکمل بتواند كه كمي روشي از استفاده گيران تصميم ميان  در نظر توافق ايجاد براي ولي آورد، بدست

 .شود واقع مفيد تواند مي

 جزء چهار فني نقش گيري اندازه براي كمي روشي از كه شده پيشنهاد تکنولوژي اطلس در مالحظات، اين داشتن نظر در با

 پيچيدگي ميزان تعيين به اول جنبه: دارد بستگي جنبه دو به كلي بطور روش اين شود، استفاده توليدي واحد يك در  تکنولوژي

 مصرف مورد تکنولوژي موقعيت تعيين به موضوع دوم جنبه و شود مي مربوط توليدي واحد يك در فني اجزا اين از يك هر

 .گردد مي باز مربوطه اجزا از يك هر  وضعيت آخرين با رابطه در كنوني

 در جزء هر موقعيت ترين مطلوب به نسبت آنها به و شوند مي تجزيه كوچکتري عوامل به اجزا از يك هر نخست روش اين در

 كه است الزم شود، مي ارزيابي تبديل مکان يك در فني بعد جزء چهار پيچيدگي ميزان كه هنگامي. شود مي داده امتياز جهان

 توليدي واحد مورد در كامالٌ كه افرادي يعني) متخصصين بايد را ها ارزيابي نوع اين. شود تعيين فني پيچيدگي پايين و باال حد

 با مزبور متخصصين. دهند انجام( باشند داشته آگاهي اجزاء اين از كدام هر جهاني وضعيت آخرين دربارة هم و ارزيابي مورد

 .كنند تعيين نظر مورد توليدي واحد براي مناسبي نمره توانند مي دهي نمره فرايند از استفاده

توان بطور كلي در موارد زير  شود را مي كه براي ارزيابي موقعيت جهاني چهار بعد تکنولوژي فوق الذكر، استفاده مي -1

 خالصه نمود:

ها، روشهاي حمل و نقل  : مثل گسترة عمليات، دقت مورد نياز، كنترل2(Tبراي بعد افزار فني ) 1مشخصات عملکردي -2

 وغيره.

: مثل خالقيت، تمايل به يادگيري، تمايل به موفقيت، تمايل به  4(Hبراي بعد نيروي انساني ) 3هاي شايستگي ويژگي  -3

 كار تيمي، ريسك پذيري، وقت شناسي وغيره.

                                                 
1
 State- of - art 

2
 Performance Specification 

3
 Competence Characteristics 

4
 Human Ware 
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سازي، سهولت  : مثل توانمندي بازيابي و دسترسي، تعداد ارتباطات، امکان بروز 2(I) 1اطالعات الزامات كفايتي براي -4

 مبادله و جامعيت و غيره.

(: مثل رهبري، حفظ استقالل داخلي كاركنان، حس جهت Oبراي بعد سازماندهي و مديريت ) 3معيارهاي اثربخشي  -5

 ه.يابي، مشاركت كاركنان، فضاي نوآورانه، صداقت و غير

 بندي مدل اجزاء تکنولوژي در طبقه 

توان عامل تبديل منابع طبيعي به منابع توليد شده معرفي نمود. اين عامل  همانگونه كه قبالٌ توضيح داده شد، تکنولوژي را مي

م است كه تر از تصورات عمو افزارها، دانش فني و غيره باشد و در حقيقت اين تعريف گسترده تواند شامل سخت افزارها، نرم مي

توان اجزاء تکنولوژي را به چهار دسته كلي تقسيم  دانند. با اين توضيحات مي افزار مي افزار و نرم تکنولوژي را تركيبي از  سخت

 نمود:

آالت و ابزار توليد: يعني وسيله يا وسايلي كه تکنولوژي در آن جاي گرفته است و شامل تمام امکانات فيزيکي الزم  ( ماشين1

 آالت، ساختمانها و غيره. ، ماشين  شود مانند: ابزار آالت، تجهيزات ام عمليات تبديل )يا توليد( ميبراي انج

ي: يعني تکنولوژي نهفته در انسانها كه شامل تمام توانائيهاي الزم براي انجام عمليات توليد ( مهارتها و تجربيات توليد2

 ار، نبوغ و غيره.شود. مانند: تخصص، مهارت، چاالكي، نوآوري و ابتک مي

( اطالعات و دانش فني توليد: يعني تکنولوژي نهفته در اسناد كه شامل تمام اطالعات و ارقام مورد نياز براي انجام فعاليتهاي 3

 هاي علمي. ها، مشخصات مشاهدات، روابط، محاسبات رياضي، نمودارها و نظريه شود. مانند: طرحها، نقشه توليدي مي

ريت توليد: يعني تکنولوژي نهفته در سازمان كه شامل تمام چارچوبهاي مورد نياز براي فعاليتهاي توليد ( سازماندهي و مدي4

 باشد. مانند: سيستماتيك كردن، سازماندهي، شبکه سازي، مديريت و بازاريابي. مي

 ها، حضور هر چهار جزء فوق الزامي است. ها به ستانده براي هر گونه تبديل داده

 هر يك  از چهار جزء فوق، هيچگونه تبديلي يا توليدي صورت پذير نخواهد بود زيرا:در غياب كامل 

 افتد. باشد و توسط نيروي انساني ايجاد، نصب و بکار مي ها مي ها و ستانده آالت و ابزار توليد، قلب فعاليتهاي تبديل داده ماشين

                                                 
1
 Adequacy Requirements 

2
 Info ware 

3
 Effectiveness Measures 
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 شود. بوسيله اطالعات و دانش فني راهنمايي مينيروي انساني عامل كليدي عمليات تبديل )يا توليد( است كه  

آالت و ابزار  گيري و بکارگيري ماشين اطالعات و دانش فني به نوبه خود، توسط نيروي انساني ايجاد گشته و براي تصميم 

 شود. به كار گرفته مي

انجام فعاليتهاي تبديل  آالت، مهارتها، تجربيات و اطالعات و حقايق براي كننده ماشين سازماندهي و مديريت، كنترل 

 باشد. در واقع مورد آخر نقش كليدي را براي كنترل و بکارگيري سه جزء ديگر ايفا مي نمايد. مي

ريزي اقتصادي  توان به هماهنگي و روابط متقابل ميان برنامه با استفاده از چهار جزء فوق به عنوان پايه اي براي تحقيق، مي

 کنولوژي در سطح شركت، رشته يا زير بخش، بخش و يا كالن دست يافت.ريزي بر محور ت متعارف و برنامه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکنولوژي در طبقه بندي مدلاجزاي  -33شکل 

 بهبود

 يکپارچه

 كامپيوتري شده

 خودكار

 فني تخصصي

 فني عمومي

 مکانيکي

 آالت و تجهيزات فنيماشين

 نوآوري

 انطباق

 مشابه سازي

 تعمير

 نصب

 كار با ماشين امکانات فني

 آشنا كننده

 توصيف كننده

 كننده مشخص

 كننده استفاده

 كننده تفهيم

 تعميم دهنده

 كننده ارزيابي

 تالش

 پيوند

 تهور

 حمايت

 تثبيت

 شکوفائي

 رهبري

 اطالعات و دانش فني

 توانائيهاي انساني

 سازماندهي و مديريت
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توانند بر اساس ميزان توانايي خود در درجات مختلفي از سير تکاملي خود واقع شوند كه  هر يك از اجزاء تکنولوژي، مي

شماري كلي از درجات پيچيدگي چهار جزء  گردد. نمودار فوق به عنوان نمونه اصطالحاٌ تحت عنوان درجه پيچيدگي مطرح مي

توان متذكر شد كه اگر چه بررسي ميزان پيچيدگي چهار جزء  دهد. در اينجا مي هر فعاليت توليدي را نشان ميتکنولوژي براي 

تکنولوژي از نظر اصولي مفيد است، اما تفکيك بين سطوح متوالي در برخي مواقع ممکن است ساده نباشد. معهذا، اين 

واقعي، گامهاي پياپي افزايش پيچيدگي هر چهار جزء تکنولوژي را بندي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. زيرا در شرايط  طبقه

 توان در آن، مشاهده نمود. مي

توان مشاهده  بنابراين در مطالعه سير واقعي فعاليتهاي توليدي، درجات فرايندهاي پيچيدگي هر يك از اجزاء تکنولوژي را مي

 آيند: چهار دليل زير به وجود مي نمود. اينگونه تغييرات در ميزان پيچيدگي هر يك از اجزاء به

آالت  زند. ماشين تري را دامن مي آالت، نياز به توسعه و استفاده از وسايل پيچيده هاي كار با ماشين اول: افزايش پيچيدگي

اندوخته وتجهيزات قلب هر سيستم صنعتي است. ولي ابزارها عمدتاٌ از طريق توانائيها و با استفاده از اطالعاتي كه در طول زمان 

 يابند. برداري و بهبود مي شوند توسعه، نصب، بهره مي

فايده خواهند  توانند عمل نمايند و اگر توانائي استفاده از آنها وجود نداشته باشد بي آالت و تجهيزات خود به تنهائي نمي ماشين

نوعي  تواند افزايش يابد. مورد نياز نيز ميبود. معهذا با افزايش ميزان پيچيدگي امکانات، ميزان پيچيدگي توانائيها و اطالعات 

 نشان داده شده است. زيرآالت و تجهيزات فني در جدول  هايي از پيچيدگي فزاينده ماشين بندي ممکن و نمونه طبقه

 پيچيدگي ماشين آالت و تجهيزات فني درجات -2جدول 

درجه بندي بر حسب ميزان 

 افزايش پيچيدگي
 ويژگيها

 آالت و تجهيزات دستي ماشين
 شرح: تالش و كنترل دستي فعاليتها 

 نمونه: استفاده از ابزار دستي مانند آچار و... استفاده از دست در بسته بنديها

 آالت و تجهيزات مکانيکي ماشين
 شرح: مکمل نمودن نيروي مکانيکي يا نيروي جسماني، كنترل فعاليتها تماماٌ توسيط متصيدي كيار   

 شود. انجام مي

آالت و تجهيزات فني و  ماشين
 عمومي

 نمونه: استفاده از ابزار دستي برقي مانند مته
 باشد. شرح: ماشين كارهاي اصلي را انجام مي دهد و كنترل فعاليتها كامالٌ بر عهده متصديان مي

 آالتي مانند ماشينهاي تراش و آسياب و ديگر  نمونه: استفاده از ماشين

ت وتجهيزات فني آال ماشين
 تخصصي

 ماشين ابزارهاي عمومي.
 شرح: ماشين كارهاي تخصصي را انجام مي دهند و كنترل فعاليتها كامالٌ بر عهده متصديان است.

آالت و تجهيزات فني  ماشين
 اتوماتيك

 نمونه: دارهاي بافندگي برقي
شرح: ماشينها يك سري عمليات را بدون دخاليت انسيان انجيام ميي دهنيد كنتيرل متصيديان در        
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درجه بندي بر حسب ميزان 

 افزايش پيچيدگي
 ويژگيها

توانند اشيتباهات را برطيرف نماينيد و     سلسلسه مراتب وتکميل فعاليت ناچيز است. اما ماشينها نمي
 متصديان بايد اعمال اصالحي را انجام دهند.

آالت و تجهيزات فني  ماشين
 كامپيوتري

 ابزارهاي اتوماتيكنمونه: ماشين 
 شرح: كنترلهاي كامپيوتري موارد زير را امکان پذير نموده است.

 گيري شده تغيير سرعت و جهت بر حسب عاليم اندازه 

 شناسايي وانتخاب اعمال مناسب 

 اصالح عملکرد پس از شروع فعاليت 

 ق عملکرد مطلوبتجزيه و تحليل نيازهاي محيطي، و تنظيم آن قبل از شروع به كار جهت تحق 

 دخالت ناچيز انسان در فعاليتها 
 آالت توليد با كمك كامپيوتر نمونه: كنترل شمارشي كامپيوتري، كنترل شمارشي مستقيم و ماشين

آالت و تجهيزات فني تمام  ماشين
 كامپيوتري

 است.شرح: تمام فعاليتهاي كارخانه از طريق استفاده از امکانات كامپيوتري در هم ادغام شده 
نمونه: تقريباٌ هيچگونه دخالت مستقيم انساني وجود ندارد مانند كارخانجياتي كيه كيامالٌ از روبيات     

 استفاده مي كنند.

 

دوم: تقاضاي فزاينده مهارتهاي مورد نياز براي توليد، بهبود، نصب و اداره تجهيزاتي كه پيچيدگي متفاوتي دارنيد نييز، مسيتلزم    

 است.توانائيهاي پيچيده مناسبي 

اي در انجام عمليات صنعتي دارند و در حقيقت اين توانائي است كه تجهيزات را سود بخش مي نمايد.  اين توانائيها نقش كليدي

شود،  توان انجام داد را اطالعات موجود، سازماندهي و مديريتي كه در آن فعاليتها انجام مي با اين وجود، ميزان آنچه كه مي

آالت و  برداري از ماشين ا به پيدايش اطالعات بيشتري نيز منتهي گشته و به اين طريق به بهبود بهرهكند. توانائيه هدايت مي

  گردد. تجهيزات منجر مي

 پيچيدگي توانائيهاي انساني درجات -3جدول 

درجه بندي بر حسب ميزان افزايش 

 پيچيدگي
 ويژگيها

 توانائي كار با ماشين

 استانداردنوع كار: 
 نوع تصميمات: معمولي

 تالشهاي فيزيکي: كم، متوسط، زياد
 تالشهاي فکري: خيلي كم

 تحصيالت: سطح دبيرستان و پايين تر
 آموزشهاي فني: سطح اوليه و ابتدايي

 بندي: كارگران غير ماهر ونيمه ماهر طبقه
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درجه بندي بر حسب ميزان افزايش 

 پيچيدگي
 ويژگيها

 توانائي نصب

 نوع كار: استاندارد
 نوع تصميمات: معمولي

 فيزيکي: كم، متوسطتالشهاي 
 تالشهاي فکري: كم

 آموزشهاي فني: دوره اي كوتاه
 بندي: كارگران ماهر و تکنسينها طبقه

 توانائي تعمير

 نوع كار: تا حدودي غير استاندارد
 نوع تصميمات: تا حدودي معمولي

 تالشهاي فيزيکي: كم و متوسط
 تالشهاي فکري: متوسط

 دانشگاهيتحصيالت: تحصيالت حرفه اي و يا 
 آموزشهاي فني: كوتاه و متوسط مدت

 بندي: تکنسينها، متخصصين و مهندسين طبقه

 توانائي مشابه سازي

 نوع كار: غير استاندارد
 نوع تصميمات: غير معمولي

 تالشهاي فيزيکي: كم
 تالشهاي فکري: زياد

 تحصيالت: تحصيالت دانشگاهي و باالتر
 آموزشهاي فني: زياد

 ها، متخصصين و مهندسينبندي: تکنسين طبقه

 توانائي بهبود

 نوع كار: غير استاندارد
 نوع تصميمات: غير معمولي

 تحصيالت: دانشگاهي و باالتر
 آموزشهاي فني: باال

 بندي: تکنسينها، متخصصين، مهندسين طبقه

 توانائي نوآوري

 نوع كار: غير استاندارد
 نوع تصميمات: غير معمولي

 تالشهاي فيزيکي: كم
 تالشهاي فکري: بسيار زياد

 تحصيالت: تحصيالت دانشگاهي و باالتر
 آموزشهاي فني: خيلي باال

 بندي: تکنسينها، متخصصين، مهندسين طبقه
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آالت وتجهيزات و توانائيهاي انساني، پيچيدگي اطالعات و دانش فني مورد نيياز بيراي    سوم: با افزايش ميزان پيچيدگي ماشين

آوري افيزايش پييدا    يابد. در چنين شرايطي، ارزش استناد به مدارک به نحو حييرت  از اين دو نيز افزايش ميراهنمايي و استفاده 

 كند. مي

اين اطالعات بيانگر تجمع دانش بشري است. امروزه ميزان دانش موجود به نحيوي مسيتمر، در حيال رشيد اسيت و بنيابراين       

ين عمل انجام نشد، انتخاب و اسيتفاده مناسيب از تجهييزات امکيان پيذير      باشند. اگر ا اطالعات موجود نيازمند به روز شدن مي

 نخواهد بود. پس يکي از وظايف كليدي هر سازماني، تضمين تهيه، استفاده و به روز نمودن انواع اطالعات مناسب است.

 درجات پيچيدگي اطالعات و دانش فني -4جدول 

درجه بندي بر 

حسب ميزان 

 افزايش پيچيدگي

 ويژگيها

 اطالعات آشنا كننده
 گردد. آالت مورد نظر مي شرح: اطالعاتي كه موجب آگاهي از ماشين

 نمونه: تصويرها، مدلها، وبروشورهايي كه توضيحات اوليه در آن وجود دارد.

 اطالعات توصيف كننده
مورد نظر را امکان شرح: اطالعاتي كه درک اصول اصلي نهفته در مصرف و طريق استفاده 

 سازد. پذير مي
 نمونه: توضيح تجهيزات و فراگرد

 اطالعات مشخص كننده

 سازد. شرح: اطالعاتي كه انتخاب و نصب امکانات مورد نظر را مقدور مي
نمونه: مشخصات تجهيزات، نقشه كارخانيه، جيدول گيردش كيار، مشخصيات ميواد اولييه        

آالت  صات نقاشي، مشخصات نصب ماشيين هاي لوله كشي، مشخ هاي مهندسي، نقشه نقشه
 و غيره.

 اطالعات استفاده كننده

 سازد. آالت و تجهيزات را مقدور مي شرح: اطالعاتي كه استفاده موثر ماشين
نمونه: فرايندهاي استاندارد فعاليتها، شرح تفصيلي قرار گرفتن تجهييزات، دسيتور العملهياي    

ري از تجهييزات، ييافتن نقصيها و ليسيت     حفاظتي، فرايند تضيمين كيفييت، فراينيد نگهيدا    
نقصهاي ممکنه، فرايند و دستور العمل فرايند كنترل، فرايند و دستور العميل فراينيد تولييد،    

 فرايند و دستور العمل حسابداري هزينه.

 اطالعات تفهيم كننده
آالت و تجهييزات   شرح: اطالعاتي كه دانش و درک عميق از طراحي و به كار اندازي ماشين

 سازد. را مقدور مي
 نمونه: شرح تفصيلي فراگرد، طرحها، منجمله مشخصات وتکنيکهاي مديريت توليد

 اطالعات تعميم دهنده
 سازد. شرح: اطالعاتي كه امکان بهبود در طراحي و استفاده از امکانات را فراهم مي

آييد و   نمونه: اطالعاتي كه از جريان مهندسي معکوس و تحقيق و توسعه داخلي بدست ميي 
 گردد. موجب پيدايش محصول و بهبود فرايند توليد مي
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درجه بندي بر 

حسب ميزان 

 افزايش پيچيدگي

 ويژگيها

 اطالعات ارزيابي كننده

آالت و تجهيزات مورد استفاده براي  شرح: اطالعات موقعيتي دانش )جهاني( در مورد ماشين
 مقاصدي خاص

نمونه: اطالعات جامعي درباره آخيرين تحيوالت در طراحيي، بهبيود، عملکيرد و اسيتفاده از       
 ت و تجهيزاتآال ماشين

 

رييزي، سيازماندهي،    يابد، وظايف مديريتي، ماننيد برناميه   چهارم: زماني كه كم و كيف يك فعاليت توليدي يا صنعتي توسعه مي

آالت و  شيود و بنيابراين بيراي ادغيام كارآميد ماشيين       تير ميي   اي پيچييده  اداره، تحرک و نظارت بر رفتار شركت به نحو فزاينده

 انساني و اطالعات، ممکن است به سازماندهي و مديريت پيچيده تر نياز باشد. تجهيزات، توانائيهاي

بنابر آنچه گفته شد، سازماندهي و مديريت اطالعات، توانائيها و تجهيزات هر فعاليت صنعتي را هماهنگ نموده تا تبديل مطلوب 

و مديريت مورد نياز به مييزان پيچييدگي در نظير    منابع طبيعي به منابع توليد شده تحقق يابد. در عين حال كه نوع سازماندهي 

گرفته شده تجهيزات، توانائيها و اطالعات بستگي دارد، اما ممکن است به عنوان تعيين كننده ميزان پيچيدگي ميورد نيياز سيه    

جيزء ديگير   جزء ديگر نيز عمل نمايد. به طور كلي، سازماندهي و مديريت با گذشت زمان بايد توسعه يابد، تيا بيا پوييايي سيه     

بندي ممکين از   راستا گردد. نوعي طبقه گيرد هم اي كه عمليات صنعتي در آن انجام مي اجتماعي -تکنولوژي و فضاي اقتصادي

 زير ارائه شده است. افزايش ميزان پيچيدگي سازماندهي و مديريت در جدول
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 درجات پيچيدگي سازماندهي و مديريت -5جدول 

بندي بر  درجه

حسب ميزان 

افزايش 

 پيچيدگي

 ويژگيها

 مرحله تالش

 گذاري كم و اشتغال تعداد كمي كارگر شرح: شركتهاي كوچك، معموال با مديريت مالك و با سرمايه
بازار: ويژگي كاال چنان است كه براي كيفيتهاي بسيار متنوع كاال بازاري وجود دارد. معموالٌ اين شركتها اتکا، شديدي به 

 واسطه ها براي ارزيابي دارند.
هياي تولييد    شود. برناميه  توليد: استفاده از امکاناتي كه بسادگي در دسترس بوده و به وسيله حق امتياز و غيره محدود نمي

 بسيار نوسان دارد زيرا اين شركتها كنترل ناچيزي بر عرضه و قيمت گذاري محصول دارند.
 باشند واكثر كارگران مهارت ناچيزي دارند ينيروي كار: مديران داراي مالکيت نيز م
 آورند كنند و يا از منابع غير رسمي آن را بدست مي تامين مالي: از سرمايه خود استفاده مي

 مرحله پيوند

انيد تماييل بيه بخيش      شرح: شركتهايي كه در مرحله تالش توانايي خود در مهارت استفاده از امکانات را به ثبوت رسانده
نمايد،  كنند. در عين حال كه اين امر در كوتاه مدت امنيت خاطري ارائه مي جانبي با سازمانهاي بزرگ پيدا ميقراردادهاي 

 شود. اما سرنوشت شركتهاي بزرگ مي
 بازار: بازار تضمين شده اي كه در كوتاه مدت، بعلت وابستگي، وجود دارد.

 ابزار فني با كمك سازمان طرف قرارداد وجود دارد.شود، و امکان باالبردن سطح  توليد: برنامه توليد فشرده مي
نيروي كار: مديران مالك، و اكثر كارگران مهارتهاي پاييني دارند. بعلت الزام به تحقيق بدون استثناء اهداف توليدي، امور 

 كند. مديريتي گرايش به رسمي شدن پيدا مي
زمان هاي بزرگ، امکان كسب مبالغ قابيل تيوجهي وام از   تامين مالي: استفاده از سرمايه شخصي، و بعلت وابستگي به سا

 آيد. سازمانهاي مالي رسمي نيز به وجود مي
سودآوري: اگر چه بازار تضمين شده اي وجود دارد، اما بعلت انتقال امور قيمت گذاري )تحصيل قيميت از سيوي شيركت    

 توان با كاهش هزينه افزايش داد. ميطرف قرارداد(، شركت ممکن است سود مناسبي به دست نياورد. سودآوري را 

 مرحله تهور

شرح: برخي شركتها كه تخصص كافي و اعتماد بنفس را در دوره وابستگي كسب كرده اند ممکن است بخواهند به روي 
پاي خود ايستاده و بطور مستقل كاالي خود را عرضه نمايند. احتمال اين كار در مورد كاالهايي كه عمير طيوالني دارنيد    

 بيشتر است.
 شود. بازار: كاالهايي كه تقاضاي نسبتاٌ ثابت و فزاينده دارند. در اين مرحله، بر استراتژيهاي بازاريابي تاكيد زيادي مي

 توليد: برنامه قابل پيش بيني توليد
تري ميديريت   نيروي كار: سطح پاييني از مهارتهاي نيروي كار، اما باالتر از مرحله وابستگي، مديران مالك به نحو رسمي

 اي نيز در قسمتهاي منتخبي ممکن است استفاده شود مثالٌ )بازاريابي( كنند. از مديران حرفه مي
 تامين مالي: سرمايه شخصي و حمايتهاي محتاطانه موسسات مالي 

 سودآوري: كم تا متوسط

 مرحله حمايت

است محصوالت و بازارهاي جدييدي را   شرح: بر اساس تجربه و شهرتي كه در مرحله تهور كسب گرديده، شركت ممکن
 شناسايي كرده و با استفاده از كانالهاي ايجاد شده، تصميم به توليد و عرضه آنها بگيرند.

 بازار: كاالهاي موجود در بازارهاي قديمي و جديد، محصوالت جديد در بازارهاي قديمي و شايد بازارهاي جديد.
رايي توليد، استفاده از تجهيزات بهبود يافته و تخصصي شده كه معموالٌ از طريق توليد: تاكيد بر بهبود كيفيت و افزايش كا

 آيد. همکاريهاي خارجي به دست مي
نيروي كار: بنيان مالکيت ممکن است گسترش يابد )دو يا چند شريك فعال(. كارگران از مهارتهاي باالتري برخوردانيد و  

 داشت.مديران حرفه اي بيشتري در شركت اشتغال خواهند 
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بندي بر  درجه

حسب ميزان 

افزايش 

 پيچيدگي

 ويژگيها

توان از آنها استفاده كرد حمايتهاي بيشتري از سيوي موسسيات    تامين مالي: بعلت دارييهاي بيشتري كه بعنوان وثيقه مي
 مالي ارائه خواهد شد.

 تواند بيشتر شود. سود آوري: متوسط، اما با گذشت زمان مي

 مرحله تثبيت

ت مايل به تثبيت موقعيت رقابتي خود از طريق افيزايش  اند ممکن اس شرح: شركتهايي كه در مرحله حمايت فعاليت كرده
 سهم خود در بازار و همچنين ادامه بهبود كيفيت و تنوع محصوالت خود باشند.

 بازار: بازاريابي فعالتر و مبتکرانه تر در بازارهاي قديم و جديد
 طراحي دخلي، كنترل شديد برنامه توليدآالت و تجهيزات و تاكيد زياد بر مهندسي ارزش،  توليد: ادامه ارتقاء سطح ماشين

 نيروي كار: بنيان گسترده تر مالکيت
 تامين مالي: دسترسي آسان به وام از سازمانهاي مالي

 سود آوري: متوسط تا زياد

مرحله 
 شکوفايي

ورود بيه  رسند تمايل دارند از طريق تالش ميداوم بيراي    شرح: شركتهايي كه در مرحله تثبيت سريعاٌ به پتانسيل خود مي
 بازارهاي جديد و تجربه واكنشهاي جديد به روندهاي محيطي، بر موقعيتهاي خود بيفزايند.

 بازار: بازارگرايي خيلي زياد، ممکن است نقش انتقال دهنده بين المللي تکنولوژي را ايفا نمايند.
 دارند. توليد: با اصالح و بهبود متناوب محصول گرايش به استفاده از تجهيزات فني پيشرفته

 اي. نيروي كار: استفاده از مهارتهاي سطح باال و در راس قرار گرفتن مديران حرفه
 تفکر: استراتژيکي و نوآورانه

 المللي. تامين مالي: دسترسي آسان به سرمايه از سازمانهاي مالي ملي و بين
 سودآوري: زياد، بيشتر سود ممکن است مصرف تحقيق و توسعه شود.

 مرحله رهبري

هاي تخصصيي شيده و بيا     شرح: برخي از شركتهايي كه در مرحله كاميابي قرار دارند ممکن است رهبران جهان در رشته
 مرزهاي تکنولوژي سرو كار پيدا نمايند.

 بازار: رهبران بازار هستند وبراي تامين نيازهاي آينده بازار نيز آمادگي دارند.
بوده و آمادگي انتقال تکنولوژي حتي از طريق سرمايه گذاري مستقيم را دارا  آالت و تجهيزات شديداٌ پيچيده  توليد: ماشين

 باشند. مي
 سطح بسيار بااليي از تحقيق و توسعه در داخل شركت، با تاكيد بر تحقيقات پايه، وجود دارد.

 نيروي كار: مالکيت گسترده
 شود. اره مياي طراز اول اد سطح بسيار بااليي از مهارتها كامالٌ تحت مديريت حرفه

 المللي. تامين مالي: دسترسي بسيار آسان به موسسات مالي ملي وبين
 سودآوري: بسيار زياد

 

 دوچرخه برقي -1

 الف : سطوح داخلي فناوري
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زات فني در پيچيدگي فناوري ساخت دوچرخه برقي در سطح ماشين آالت و تجهيهاي صورت گرفته  براساس ارزيابي

در خصوص پيچيدگي توانايي انساني  و پيچيدگي دانش فني و اطالعات باالتر از متوسط و از  حد پايين تر از متوسط،

 .نظر پيچيدگي سازماندهي و مديريت در سطح بسيار پايين قرار گرفته است

 

 تعيين پيچيدگي فناوري دوچرخه برقي با روش اطلس تکنولوژي -34شکل 

 ب: سطوح خارجي فناوري 

 فناوري ساخت دوچرخه برقي در خارج از كشور در هريك از چهار مورد فوق در باالترين سطح قرار دارد.

 موتور سيکلت برقي -2

 الف : سطوح داخلي فناوري

پيچيدگي فناوري ساخت موتور سيکلت برقي همانند دوچرخه برقي در سطح ماشين آالت و تجهيزات فني در حد 

پيچيدگي توانايي انساني  و پيچيدگي دانش فني و اطالعات باالتر از متوسط و از پايين تر از متوسط . در خصوص 

 .نظر پيچيدگي سازماندهي و مديريت در سطح بسيار پايين قرار گرفته است
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 تعيين پيچيدگي فناوري موتورسيکلت برقي با روش اطلس تکنولوژي -35شکل 

 ب: سطوح خارجي فناوري 

 ري ساخت موتور سيلکت برقي در خارج از كشور در هريك از چهار مورد فوق در باالترين سطح قرار دارد.فناو

 خودرو هيبريدي -3

 الف : سطوح داخلي فناوري

پيچيدگي فناوري ساخت خودرو هيبريدي در سطح ماشين آالت و تجهيزات فني در حد پاييني قرار دارد . در خصوص 

پيچيدگي دانش فني و اطالعات باالتر از متوسط و از نظر پيچيدگي سازماندهي و مديريت پيچيدگي توانايي انساني  و 

 در سطح بسيار پايين قرار گرفته است

 

 تعيين پيچيدگي فناوري خودروي هيبريدي با روش اطلس تکنولوژي -36شکل 
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 ب: سطوح خارجي فناوري 

 خارج از كشور در هريك از چهار مورد فوق در باالترين سطح قرار دارد.فناوري ساخت خودرو هيبريدي در 

 خودرو برقي -4

 الف : سطوح داخلي فناوري

پيچيدگي فناوري ساخت خودرو برقي همانند خودرو هيبريدي در سطح ماشين آالت و تجهيزات فني در حد پاييني 

فني و اطالعات باالتر از متوسط و از نظر قرار دارد . در خصوص پيچيدگي توانايي انساني  و پيچيدگي دانش 

 پيچيدگي سازماندهي و مديريت در سطح بسيار پايين قرار گرفته است

 ب: سطوح خارجي فناوري 

 فناوري ساخت خودرو برقي در خارج از كشور در هريك از چهار مورد فوق در باالترين سطح قرار دارد.

 

 گي فناوري خودروي برقي با روش اطلس تکنولوژيتعيين پيچيد -37شکل 

 ذخيره سازهاي انرژي -5

 الف : سطوح داخلي فناوري

پيچيدگي فناوري ساخت ذخيره سازهاي انرژي در سطح ماشين آالت و تجهيزات فني در حد پايين تر از متوسط . در 

و از نظر پيچيدگي سازماندهي و خصوص پيچيدگي توانايي انساني  و پيچيدگي دانش فني و اطالعات در سطح باال 

 .مديريت در سطح بسيار پايين قرار گرفته است
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 تعيين پيچيدگي فناوري خودروي برقي با روش اطلس تکنولوژي -38شکل 

 ب: سطوح خارجي فناوري 

 الترين سطح قرار دارد.فناوري ساخت ذخيره سازهاي انرژي در خارج از كشور در هريك از چهار مورد فوق در با

 ايستگاه شارژ -6

 الف : سطوح داخلي فناوري 

پيچيدگي فناوري ساخت ايستگاه شارژ در سطح ماشين آالت و تجهيزات فني در حد پايين قرار داشته و در خصوص 

ديريت در پيچيدگي توانايي انساني  و پيچيدگي دانش فني و اطالعات در سطح باال و از نظر پيچيدگي سازماندهي و م

 .سطح بسيار پايين قرار گرفته است

 

 تعيين پيچيدگي فناوري خودروي برقي با روش اطلس تکنولوژي -39شکل 

 



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 
74 

 

 

 1393 دي، سومویرایش  تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري: اول و دومفاز 

 

 

 ب: سطوح خارجي فناوري 

 فناوري ساخت ايستگاه شارژ در خارج از كشور در هريك از چهار مورد فوق در باالترين سطح قرار دارد.

 

 ACTتعيين پيچيدگي به روش  -2-3-2-3

هاي تکنولوژيکي موجود و مقايسه آن با محتواي تکنولوژيکي  تجزيه و تحليل و ارزيابي توانايي»و يا روش  ACTروش 

باشد كه توسط سازمان توسعه صنعتي ملل متحد  گيري سطح تکنولوژي مي ، يکي از روشهاي اندازه«محصوالت صنعتي

(UNIDOتهيه گرديده اس ).ت 

به دنبال تهيه يك مجموعه كامپيوتري بوده است كه به وسيله آن بتواند كشورهاي در حال توسعه  1982سازمان يونيدو از سال 

را در انتخاب استراتژيهاي صنعتي و يا مشخص نمودن تواناييهاي بالقوه و نقاط قوت و ضعف آنها را ياري نمايد تا از اين طريق 

 تي با كيفيت قابل مقايسه با كشورهاي صنعتي باشند.قادر به توليد محصوالت صنع

هاي كامپيوتري كه توسط يونيدو تهيه شده است، مربوط به محصوالت توليدي در رشته الکترونيك  يك نمونه از مجموعه

اب صفحه به انضمام يك كت 550باشد. براي استفاده از اين مجموعه كامپيوتري كتابهاي راهنما در چهار جلد و حدود  مي

 صفحه تهيه شده است. 120توضيح و تشريح مقدماتي روش در 

آوري شده است، كه  محصول مختلف جمع 600و براي حدود  ISIC 38بطور نمونه جهت محصوالت كد  ACTمجموعه 

كامالٌ قابل طراحي براي محصوالت بيشتر و يا شاخه هاي ديگر، با طرحهاي صنعتي و يا تركيب شدن با مسائل اقتصادي و 

تواند باشد كه البته بايد براي هر كشور و يا حتي  ريزيهاي استراتژيك و كالن ملي نيز مي هاي توليدي و نهايتاٌ برنامه مالي پروژه

شود، بصورت مستقل اقدام به تهية برنامه كامپيوتري بشود. مجموعه  در هر محصول خاص بر اساس آموزشي كه داده مي

ACT هاي آن روي  يوتري بدو زبان انگليسي و فرانسه همراه با چهار جلد كتاب دستور العملهاي كامپ فعالٌ بصورت برنامه

باشد و بنا به  باشد قابل ارائه مي KB 512مناسب كه حداقل داراي حافظه  PCو يا  IBMديسکت قابل استفاده در سيستم 

ار متنوعي از آن بعمل آورد. به عنوان نمونه روي هاي بسي توان استفاده گيرند مي ميزان اطالع و آموزش افراديکه آنرا بکار مي

آوري و ضرائب تکنولوژيك آنها محاسبه شده است كه با داشتن  نوع اتومبيل سواري امروزي جمع 48اين مجموعه مشخصات 

هاي صنعت اتومبيل سواري در كشور و پر كردن ماتريس مربوطه، به كمك اين  اطالعات مربوط به امکانات و محدوديت

توانيم توليد نمائيم عمال قابل مقايسه با  فاكتور(، اتومبيلي كه مي 128توان فهميد با امکانات توليدي )مربوط به  وعه ميمجم

 

برقی خودرو  
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باشد و با چه ميزان سرمايه  كدام يك از محصوالت فعلي جهان بوده و از چه تعداد آنها مرغوبتر و از چه تعداد نامرغوبتر مي

شود محصول را تا سطح مورد نظر كه به عنوان مثال در فالن  نمايد( مي سيستم مشخص مي گذاري )براي رفع نقاط ضعفي كه

هاي موازي و غير ضروري جلوگيري كرد و نقاط  گذاري بازار خارجي قابل عرضه باشد ارتقاء كيفيت داد و از اين طريق از سرمايه

صنعت اتومبيل سواري و يا هر محصول مشابه، ضعف واقعي را تقويت نمود و در نهايت يك استراتژي توسعه صنعتي در 

 دسترسي پيدا كرد.

 تشريح مدل 

آالت )با محصوالت  ، ارايه يك روش اجرايي براي تعيين ميزان پيچيدگي تکنولوژي ماشينACTهدف كلي از تهيه مجموعه 

پروژه ها و محصوالت مختلف ها جهت شناسايي، انتخاب و مطالعه  صنعتي( الکترو مکانيکي با هدف استفاده از اين روش

صنعتي و يا ارزيابي وضعيت موجود با وضعيت مطلوب و در نهايت شناخت تنگناهاي خطوط توليدات صنعتي و راههاي ارتقاء 

 باشد. كيفيت توليدات صنعتي قابل رقابت با توليدات مشابه جهت صادرات يا تعديل واردات، مي

هاي مسائل استراتژيك صنعتي، اقتصادي و بازرگاني، به لحاظ  ي در زمنينهگير توان جهت تصميم همچنين مي ACTاز روش 

گيرد، استفاده نمود. در مقابل فاكتورهاي مربوط به مسائل  اي كه از وضع موجود با وضعيت ايده آل صورت مي شناخت ومقايسه

تواند در ارايه نتيجه نهايي  اند، مي شده استراتژيك صنعتي، اقتصادي و بازرگاني كه در اطالعات وارده به سيستم به كار گرفته

 بررسي، تاثيرگذار باشد.

، از بين كليه جوانب فوق الذكر، فقط ابعاد تکنولوژيکي كار را شامل شده و نتيجه ACTدر حال حاضر مجموعه كامپيوتري 

 باشد. حاصل از آن نيز نشان دهنده موقعيت تکنولوژيکي موجود نسبت به حالت ايده آل مي

توان سطح تکنولوژي را شناسايي نموده و بر اساس آن  اجرا و بکارگيري روش و كسب نتايج حاصل از مقايسه مي پس از

 طراحي مناسبي جهت توسعه كالن تکنولوژي كشور تدوين نمود.

ري گي محتواي تکنولوژيکي يك محصول ساخت داخل را اندازهACT توان به كمك روش عالوه بر مورد اشاره شده در فوق، مي

توان داليل برتري و توافق كيفي و مطلوبيت  نمود و آنرا با يك محصول مشابه ساخت خارج مقايسه نمود. از اين طريق مي

ها، كارهاي اجرايي را براي انجام  بازارهاي صادراتي را بطور دقيق بدست آورده و سپس با توجه به امکانات و محدوديت

 اصالحات الزم طراحي نمود.
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و اقدامات بعدي آن را به تصوير  ACT داده شده در صفحه بعد، به گونه اي روشن هدف از بکارگيري روشنمودار نشان 

 كشيده است.

 مشخصات و معيارها -

اند،  فاكتور كه به سه دسته اصلي تقسيم شده 128از  ACTبراي بررسي و سنجش محتواي تکنولوژيکي يك محصول در روش 

كنند. سه دسته  باشند كه در طراحي وتوليد محصول نقش ايفا مي استفاده شامل مواردي ميگردد. فاكتورهاي مورد  استفاده مي

 اصلي فاكتورها عبارتند از:

 Aمجموعه فاكتورهاي رده  -الف

 باشند. باشد كه به واحد توليدي مرتبط مي اين رده شامل فاكتورهايي مي 

 Bمجموعه فاكتورهاي رده  -ب

 باشد. با عوامل زير بنايي و زيرساختاري مياين رده شامل فاكتورهاي مرتبط 

 Cمجموعه فاكتورهاي رده  -ج

 باشد. اين رده شامل فاكتورهاي مرتبط با اجزاء مي 

باشند كه به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره شده و سپس در پايان اين  هاي فوق خود شامل زيربخشهايي مي هر يك از دسته

 گردد. ( ليست كلي فاكتورها ارايه ميروش )پس از تشريح روش محاسبه

 ACTهاي براساس مدل  امتيازدهي پيچيدگي فناوري -6جدول 

 شاخصهاي
پيچيدگي ماهيت 

محصوالت 
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پيچيدگي عوامل 
 مرتبط با  توليد

شامل عوامل ساخت قطعات ، مونتاژ ، كنترل كيفيت توليد ، 
دسترسي به سيستم هاي پشتيباني براي اطمينان از برآورده 
شدن تعهدات توليد ،عوامل انعطاف پذير نمودن توليد براي 

 مدل هاي مختلف ، عوامل افزايش دهنده بهره وري توليد 

3  

شاخصهاي مرتبط با 
 طراحي

شامل هزينه هاي باالي طراحي ، لزوم استفاده از نرم 
افزارهاي طراحي پيشرفته ، الزام وجود يا ارتباط با آزمايشگاه 
هاي مختلف و دفاتر فني مهندسي ، نرخ باالي تحقيقات 

 براي بهبود و توسعه محصول و فرآيند هاي توليد

 



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 
77 

 

 

 1393 دي، سومویرایش  تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري: اول و دومفاز 

 

 

 شاخصهاي
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 توليدعوامل زيرساختي 

شامل : الزام استفاده از دستگاه هاي پيشرفته فلزكاري ،     
ماشين كاري ، توليد قطعات الکترونيکي،  الکتريکي و فتونيك 
، پرداخت فلزات ، سيستم هاي پيشرفته ريخته گري ، سيستم 
هاي پيشرفته هندلينگ ، حمل و نقل ، توليد منعطف ، 

شرفته مونتاژ و سيستم هاي پيشرفته رنگ ، سيستم هاي پي
لزوم استفاده از ابزارهاي دقيق و نرم افزارهاي پيشرفته شبيه 

   CAD/CAMسازي توليد مانند 

4  

عوامل زيرساختي 
پشتيبان توليد وخدمات 
 فناورانه تامين كنندگان

شامل : الزام دسترسي به سرويسهاي پيشرفته خدمات فني   
و ماشين كاري ، تعميرات پيشرفته ماشين آالت ، توليد 
پيشرفته قطعات پالستيکي و الستيکي ، طراحي پيشرفته 

 جيگ و فيکسچر و ربات ها 

3  

پيچيدگي اجزا و 
 قطعات محصول

مکانيکي / شامل : دارا بودن اجزا و قطعات پيچيده 
هيدروليکي و پنوماتيکي / الکتريکي و الکترونيکي / ذخيره 
كننده انرژي / نوري و ليزري / قطعات و اجزاي داراي مواد و 

 يا مکانيزم هاي با فناوري پيشرفته

4  

 

سطح پيچيدگي هريك عنوان شده ، با توجه به اطالعات بدست آمده از ماتريس تهيه شده در خصوص فناوري هاي شش گانه 

از آنها در بخش هاي عوامل مرتبط با توليد ، شاخصهاي مرتبط با طراحي ، عوامل زير ساختي توليد ، عوامل زيرساختي پشتيبان 

 توليد و خدمات فناورانه تامين كنندگان و پيچيدگي اجزاء و قطعات محصول به طور ميانگين به شرح زير مي باشد :

 ACTگانه با استفاده از روش  6هاي  پيچيدگي فناوري -7جدول 

 محصول فناورانه سطح پيچيدگي رديف
 ايستگاه شارژ پايين 1

 موتور سيکلت برقي -دوچرخه برقي  متوسط 2

 ذخيره سازهاي انرژي -خودرو هيبريدي  -خودرو برقي  باال 3
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 چرخه عمر -2-3-3

 از عمر خود قرار دارد؟ اي فناوري خودرو برقي در چه مرحله 

هاي جايگزين از رده  شوند و در نهايت برخي از آنها با ورود تکنولوژي ها يکي پس از ديگري متولد و وارد بازار مي تکنولوژي

گذرد، هر تکنولوژي  طور كه زندگي موجودات زنده از مراحل اصلي تولد، رشد، بلوغ و مرگ مي گردند. در حقيقت همان خارج مي

پيدايش، رشد و كاربرد تکنولوژي از يك . نامند اين مراحل را چرخة عمر تکنولوژي مي .كند ن فراز و نشيب را تجربه مينيز اي

بيني تکنولوژي و طرح ريزي استراتژيك  توان پيش كند. از چرخه عمر تکنولوژي مي پيروي مي  S-Curveمنحني خاص به نام 

 .يك توسعه تکنولوژي بهره گرفت

 

 شکل منحني چرخه عمر تکنولوژي Sنمودار  -40شکل 

 : دوره پروردگي 

ها  اي از نوآوري كه مجموعه طوري اين دوره، محصوالت و فرآيندهاي مرتبط با تکنولوژي در مرحلة نوپايي قرار دارند؛ به در

ها(.  يابد )جنگ ايده و فرصت حضور در بازار را ميآيد  دهند تا سرانجام يکي كامياب شده و بر ديگران فايق مي پي رخ مي در پي

مشخصة اين دوره، رشد اندک اوليه است كه در آن  .البته در اين مرحله، هنوز ماهيت و گسترة بازار مشخص نشده است

 .شود گيرد و اشکاالت اولية سيستم رفع مي هاي تجربي صورت مي آزمايش

 .دهند انساني شاغل در تکنولوژي را تشکيل مي در دورة پروردگي، پژوهشگران بخش غالب نيروي

  : دوره معرفي 

همين دليل به  كندي دارد؛ به گيري از تکنولوژي رشد بسيار  در اين مرحله، محصول تکنولوژي وارد بازار شده است، منتهي بهره

اسيت كيه بيه تبيع آن تنيوع در      تکنولوژي در اين مرحله بسيار متغير و نامشخص )تثبيت نشيده(   .گويند آن دورة جنيني نيز مي
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طيور كاميل    كننيدگان، آن را بيه   محصول باال است. هر چند تکنولوژي در اين دوره داراي مشيتري اسيت، وليي هنيوز مصيرف     

هياي بيزرگ انگييزه و     همين دليل، در اين مرحليه شيركت   كنندگان خود را نشناخته است؛ به اند و تکنولوژي نيز مصرف نشناخته

واسطة عيدم   هاي كوچك در اين مرحله بيشتر است كه به ذاري در تکنولوژي ندارند. بنابراين تعداد شركتگ رغبتي براي سرمايه

رسيد. در ايين مرحليه ريسيك      توانايي مالي باالي آنها، ظرفيت توليد پايين است و در نتيجة آن، محصول به تولييد انبيوه نميي   

 .باال است ها و سود آن نيز گذاري بسيار باال و در عوض قيمت سرمايه

 .شوند ترين بازيگران تکنولوژي در اين مرحله محسوب مي پژوهشگران و مهندسين اصلي

  : مرحله رشد 

بيا معرفيي بيشيتر و تثبييت نسيبي       يابيد.  بيرداري از تکنوليوژي بيه سيرعت افيزايش ميي       در اين مرحله، روند اسيتفاده و بهيره  

، رقابييت بييراي افييزايش توليييد و كيياهش قيمييت بيياال  كننييدگان بييا آن موقعيييت محصييول در بييازار و آشيينا شييدن مصييرف 

هيا و تولييد    هيا كيه در جهيت كياهش قيميت      شيود. ايين تيالش    بدين ترتيب، توليد انبيوه در ايين مرحليه آغياز ميي      .گيرد مي

شيود. بخيش اعظيم ايين تغيييرات       پذيرد، منجير بيه تحيوالت بنييادي در فرآينيدهاي تولييد ميي        انبوه محصوالت صورت مي

 .گيرد شدن بيشتر سيستم صورت مي در جهت ماشيني ها، و نوآوري

اي،  مالحظيية مييالي، تحقيقيياتي، توسييعه  تحقييق مرحليية رشييد يعنييي توليييد در مقييياس انبييوه، مسييتلزم وجييود منييابع قابييل   

شييوند؛ از اييين رو  هيياي بييزرگ وارد ميييدان مييي مهندسييي، مييديريتي و بازاريييابي اسييت. در اييين مرحلييه اسييت كييه شييركت 

تير خرييداري و ييا از     هياي بيزرگ   شيوند ييا اينکيه توسيط شيركت      مبتکير ييا در يکيديگر ادغيام ميي     هاي كوچيك و   شركت

 .شوند گردونة رقابت حذف مي

اي كه بعضياً وضيع    گونه نظر تکنولوژيك، استانداردشدن محصوالت، قطعات و حتي فرآيندها است، به مشخصة اين دوره از نقطه

هياي پيشيرو در ايين     گييرد. شيركت   اهرم فشاري بر ساير رقبا مورد استفاده قرار ميي استانداردهاي جديد در اين دوره، به منزلة 

 .نمايند كه دستيابي رقبا به آنها دشوار يا غيرممکن است عرصه، استانداردهاي سختي را تدوين مي

 .رندگي ها نيز در زمرة نيروي انساني مؤثر قرار مي در دورة رشد، عالوه بر پژوهشگران و مهندسين، تکنيسين

  : دوره بلوغ 

نماييد، رشيد آن تيا حيدودي دوام دارد و بياالخره       كه تکنولوژي در قالب محصيول، خيدمات و ييا فرآينيد جليوه ميي       از آنجايي

اي در  شود كه در ايين زميان، تکنوليوژي وارد مرحلية بليوغ شيده اسيت. در طيي ايين مرحليه، تغيييرات عميده             بازار اشباع مي
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شيود )نيوآوري    سيازي سيسيتم محيدود ميي     يابيد و عميدتاً بيه بهينيه     بيه شيدت كياهش ميي     دهد، نوآوري تکنولوژي رخ نمي

يابيد و رقابيت در    غالبًا اقتصادي(. در ايين دوره، بيه دلييل بليوغ صينعت و تکنوليوژي، بيازار بيه بيشيترين حيد گسيترش ميي            

تيك و غيرقابييل شييود، كييه بييه تبييع آن تکنولييوژي بييه فرآينييدي بييه شييدت اتوماتيييك، سيسييتما كيياهش قيمييت تشييديد مييي

گيذاري صيرفًا بيه دالييل اقتصيادي )ميادة اولييه و         بيازد و سيرمايه   در اين مرحليه رنيگ ميي    R&D .گردد انعطاف تبديل مي

 .گيرد تر، نزديکي به بازار و غيره( انجام مي نيروي انساني ارزان

 .ها و كارگران ماهر بازيگران اصلي اين دوره از تکنولوژي هستند مهندسين، تکنيسين

 دوره افول: 

طول دورة اشباع بيا توجيه بيه ماهييت تکنوليوژي بسييار متغيير بيوده و ممکين اسيت از چنيد مياه تيا چنيد دهيه بيه طيول                  

تير   گذارنيد، مرحلية افيول تکنوليوژي قيديمي      هياي جيايگزين پيا بيه عرصية ظهيور ميي        بيانجامد، اما از زماني كه تکنوليوژي 

هيياي كشييورهاي  هييا در اييين مرحلييه، شييركت  شييديد قيمييترفييتن بييازار فييروش و كيياهش   شييود. از دسييت  شييروع مييي

هياي تولييد در آنجيا كمتير      يافتيه كيه هزينيه    را بيه كشيورهاي كمتير توسيعه      كنيد كيه تکنوليوژي    يافته را مجبيور ميي   توسعه

است انتقال دهند؛ زيرا كياهش قيميت محصيول در ايين مرحليه تيا حيدي اسيت كيه تولييد آن ديگير اقتصيادي نيسيت. در              

نوز برخي از كشيورها بنيابر دالييل خياص و عميدتًا اجتمياعي )بيميه، اشيتغال و غييره(، از تکنوليوژي اسيتفاده            اين مرحله، ه

 .نمايند مي

 .آفرينان اين دوره از تکنولوژي هستند ترين نقش ها و كارگران ماهر اصلي تکنيسين

 : نتيجه گيري چرخه دوره عمر 

تکنوليوژي انيواع خيودرو برقيي ، هيبرييدي ، ذخييره سيازهاي انيرژي و         بيرداري از   با توجه بيه اينکيه رونيد اسيتفاده و بهيره     

بيا معرفيي بيشيتر و تثبييت نسيبي موقعييت محصيول در بيازار و آشينا شيدن            يابيد.  ايستگاه هاي شارژ به سرعت افزايش مي

ر ايين  بيدين ترتييب، تولييد انبيوه د    . گييرد  كننيدگان بيا آن، رقابيت بيراي افيزايش تولييد و كياهش قيميت بياال ميي           مصرف

هيا و تولييد انبيوه محصيوالت صيورت پذيرفتيه ، منجير بيه          ها كيه در جهيت كياهش قيميت     شود. اين تالش مرحله آغاز مي

 تحوالت بنيادي در فرآيندهاي توليد شده است. 



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 
81 

 

 

 1393 دي، سومویرایش  تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري: اول و دومفاز 

 

 

مالحظية ميالي، تحقيقياتي،     از طرفي  توليد خودروهاي برقيي و تجهييزات ميرتبط بيا آنهيا در مقيياس انبيوه، بيا منيابع قابيل          

هياي بيزرگ وارد بيازار ايين محصيول شيده انيد ،         اي، مهندسي، مديريتي و بازارييابي در حيال انجيام اسيت و شيركت      سعهتو

 لذا با توجه به مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت اين محصوالت در مرحله رشد قرار گرفته اند. 

 

 رشد ي چرخه عمر=مرحلهوضعيت فناوريهاي خودروي برقي در منحني  -41شکل 

 ( مشاهده نماييد.8جدول توانيد در ) ها را مي خالصه مطالب مطرح شده در رابطه با چرخه عمر تکنولوژي

 ي مراحل چرخه عمرمعرف -8جدول 

 
 شرح دوره

دوچرخه 
 برقي

موتور سيکلت 
 هيبريدي

خودروي 
 هيبريدي

خودروي 
 تمام برقي

 باتري

دوره  

 پروردگي

  محصوالت و فرآیند های مرتبط با

 تکنولوژی در مرحلة نوپایی قرار دارند

 پی رخ  در ها پی ای از نوآوری مجموعه

دهند تا سرانجام یکی کامیاب شده و بر  می

 ها(. آید )جنگ ایده دیگران فایق می

 گیرد و  های تجربی صورت می آزمایش

 .شود اشکاالت اولیة سیستم رفع می

     

دورة 

معرفي 

 )جنيني(

  محصول تکنولوژی وارد بازار شده است

گیری از تکنولوژی رشد بسیار  ولی بهره

 کندی دارد 

  تکنولوژی در این مرحله بسیار متغیر و

 نشده( استنامشخص )تثبیت 

 های بزرگ انگیزه و رغبتی برای  شرکت

گذاری در تکنولوژی ندارند. ریسك  سرمایه

گذاری بسیار باال و در عوض  سرمایه

 .ها و سود آن نیز باال است قیمت
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 شرح دوره

دوچرخه 
 برقي

موتور سيکلت 
 هيبريدي

خودروي 
 هيبريدي

خودروي 
 تمام برقي

 باتري

دورة 

 رشد

 برداری از تکنولوژی به  روند استفاده و بهره

 یابد سرعت افزایش می

  قیمت رقابت برای افزایش تولید و کاهش

 گیرد باال می

  تحوالت بنیادی در فرآیندهای تولید در

ها و تولید انبوه  جهت کاهش قیمت

 پذیرد محصوالت صورت می

  استانداردشدن محصوالت، قطعات و حتی

 فرآیندها است

     

دورة 

بلوغ 

 ))اشباع

 ای در تکنولوژی رخ  تغییرات عمده

یابد  دهد، نوآوری به شدت کاهش می نمی

سازی سیستم محدود  عمدتاً به بهینهو 

 شود می

  به دلیل بلوغ صنعت و تکنولوژی، بازار به

یابد و رقابت در  بیشترین حد گسترش می

 شود کاهش قیمت تشدید می

     

دورة 

افول 

 ))نزول

 های جایگزین پا به  از زمانی که تکنولوژی

گذارند، مرحلة افول  عرصة ظهور می

 شود. میتر شروع  تکنولوژی قدیمی

  رفتن بازار فروش و کاهش شدید  از دست

 ها قیمت

     

 جمع بندي فصل دوم -2-4

به بررسي ضرورت اجراي اين طرح با تکيه بر اسناد باالدستي و حوزه هاي چالش مرتبط بيا صينعت خيودرو    در اين فصل ابتدا 

 برقي و هيبريد پرداخته شد.

به منظور تدوين مباني سند، به تعيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات پرداخته شد. سيطح تحلييل از منظير مرزهياي     در ادامه 

جغرافيايي مورد مطالعه قرار گرفت كه در سطح ملي و منطقه اي مشخص گشت كه با زيربخشهاي زيسيت محيطيي، صينعتيآ    

با توجه به اينکه اين سند به عنوان نتيجه بحث مطرح گرديد كه: هاي حمل و نقلي در ارتباط است. در نهايت  نرژي و زيرساخت

در سطح متوليان يکي از حوزه هاي اثرگذار بر توسعه خودروي برقي تهييه ميگيردد، بنيابر ايين، راهکارهياي و برناميه رييزي        
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اميه هياي كيالن و    راهبردي در بخش هاي مرتبط با حامل هاي انرژي و برق تعميق شده و در حوزه هاي ديگر به صورت برن

 توصيه هاي راهبردي بدان پرداخته مي شود.

در  كشور ماكه  اين عنوان شد كه با توجه به المللي اين حوزه،  هاي صورت گرفته ومطالعه اسناد بين در سطح فراملي نيز با بررسي

مي باشد، شيناخت   پيروورهاي حال حاضر در نوآوري )زنجيره ايده تا ثروت( فناوري هاي خودروي برقي ، به طور قطع جزو كش

و نقشه راه  يسند راهبرد »وضعيت بين المللي و ارائه راهکارهاي توسعه ارتباط با حركت هاي فراملي در اين حوزه، بايد مدنظر 

 قرار بگيرد. «خودروبرقي

كشورها و اسناد باالدسيتي  هاي صورت گرفته در ديگر  ريزي اي بين برنامه ، نيز با ارئه مقايسهدر بخش تعيين افق زماني تحليل

 معرفي گشت. 1404موجود در ايران، افق زماني برنامه ريزي سند حاضر سند 

در ادامه فصل و به منظور مشخص نمودن ابعاد ماهيت فناوري خودروهاي برقي و هيبريدي، به سابقه حضور اين فناوري ها در 

يت خودروهاي برقي و هيبريدي در جهان در ييك نگياه اجميالي    جهان و بازار كنوني آنها پرداخته شد. همچنين روند آتي وضع

 بررسي و ارائه گرديد.

باشد كه اين موضوع نيز به طيور   از ديگر مباحث مهم مطرح در زمينه بررسي و تعيين ابعاد ماهيت، مبحث پيچيدگي فناوري مي

هياي   بيه محاسيبه پيچييدگي    ACTو روش  روش اطلس فناوري 2كامل ارائه گرديد. در اين قسمت سعي شد تا با استفاده از 

باتري  –خودروي تمام برقي  -خودروي هيبريدي -موتورسيکلت -محصول فناورانه مورد نظر در اين سند )دوچرخه 6هريك از 

 ايستگاه شارژ( به طور كامل و جداگانه پرداخته شد. –

شد. سيکل چرخه عمير فنياوري و مشخصيات هير      در آخرين بخش از ابعاد ماهيت نيز به موضوع چرخه عمر فناوريها پرداخته

گانه اصيلي   6هاي  هاي صورت گرفته مشخص شد كه فناوري ي آن به طور كامل تشريح گرديد و در نهايت با جمع بندي دوره

 برند. از چرخه عمر فناوري به سر مي رشد ي دوره ي محدودهمورد نظر در اين سند، همگي در 

آينيده پژوهيي   هاي فناورانيه و   ي مباحث مرتبط با هوشمندي فناوري كه شامل شناسايي حوزهدر ادامه و در فصل سوم به بررس

 باشد پرداخته خواهد شد. هاي خودروهاي برقي و هيبريدي مي فناوري
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 هوشمندي فناوري خودرو برقي
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 هوشمندي فناوري خودرو برقي -3

 هاي فناورانه خودرو برقي شناسايي حوزه -3-1

اين كار با اسيتفاده از درخيت فنياوري     شود كه ميهاي فناوري خودرو برقي مشخص  در اين بخش كاربردها، اجزا و زير سيستم

. باتوجه به گستردگي موضوع و تنوع باالي محصوالت مورد بحث در اين حوزه كه همگي ذييل عنيوان كليي    انجام خواهد شد

در ابتدا دسته بندي كلي و مفهومي در اين رابطه صورت پذيرد. پس از آن به  شوند، الزم است تعريف مي« 1وسايل نقليه برقي»

هياي ميرتبط پرداختيه     هاي هريك به همراه فناوري بررسي كامل هر يك از اين وسايل نقليه تا حد توان و استخراج زيرسيستم

 شود. مي

 :توان مطابق موارد زير دسته بندي نمود از يك منظر كلي، وسايل نقليه را مي

 وسايل نقليه دريايي .1

 وسايل نقليه هوايي .2

 وسايل نقليه زميني .3

باتوجه به محدوده تعريف شده براي پروژه،در اين بخش بندي تمركز برروي وسايل نقليه زميني خواهد بود. وسايل نقليه زميني 

 شوند: نيز به دو دسته كلي تقسيم مي

 حمل و نقل ريلي .1

 حمل و نقل جاده اي .2

اي در اين پروژه مدنظر قرار دارند. در بخش حمل و نقل زميني  دوده تعريف شده، وسايل حمل و نقل جادهكه باز باتوجه به مح

 توان دسته بندي كلي زير را براي وسايل نقليه در نظر گرفت: و جاده اي، مي

 دوچرخ برقي و هيبريدي .1

 موتورسيکلت برقي و هيبريدي .2

 خودروي سواري هيبريدي .3

                                                 
1
 Electrical Vehicle 
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 خودروي سواري تمام برقي .4

 اتوبوس الکتريکي .5

شوند. باتوجه  شود كه وسايل نقليه بسيار متعدد و متنوعي ذيل عنوان كلي خودروهاي برقي تعريف و طبقه بندي مي مشاهده مي

هاي تعريف شده براي پروژه حاضر و نظر غالب اعضاي كميته محترم راهبري پروژه، بنا بر اين شد تا در ايين پيروژه    به اولويت

در اداميه   قليه كوچکتر از اتوبوس توجه شود و كليه بررسي ها تا همين محدوده )در پروژه حاضر( منحصر شوند.تنها به وسايل ن

 شود. ، موتور سيکلت و خودروهاي سواري برقي و هيبريدي پرداخته ميذكر توضيحات الزم پيرامون دوچرخ به

 1دوچرخه برقي -3-1-1

 .اسيت  كودكانيه  يآرزو هميان  تحقيق  يشکل بهر دنيا موجود مي باشد دوچرخه برقي كه امروزه مدلهاي بسيار متنوعي از آن د

 كيي . اسيت  مجهيز  يكمکي  ي شيرانه يپ يکيالکترومکيان  مجموعيه  كيي  بيه  كه است يا دوچرخه Ebike اي يبرق ي دوچرخه

 بيه  يكمکي  ي شيرانه يپ يرويي ن سيوار،  دوچرخه اراده به لزوم مواقع در صرفاً كه شده هيتعب ينحو به چرخ در ژهيو الکتروموتور

 ازين مورد يانرژ. دينما ينم جاديا سوار دوچرخه يعاد زدن ركاب يبرا يمزاحمت چيه حال نيع در و دينما يم اعمال دوچرخه

. شيود  يمي  شيارژ  كيار  محل اي منزل در شهر برق با مخصوص شارژر قيطر از يباتر. شود يم نيتأم يباتر توسط الکتروموتور

 كي توسط كه باشد يم كياتومات كالچ و يديخورش ربکسيگ به مجهز DC Brushless و DC Brushed نوع از الکتروموتور

 سرعت تر شرفتهيپ يمدلها در و شارژ زانيم يتاليجيد يشگرهاينما. شود يم كنترل آن قدرت و دور نگيچييسو كنترلر ستميس

  .دهد يم نشان را شيمايپ مسافت و

وسيله نقليه موتوري در سطح  ترين يو اقتصاد ينتر برقي را به كم استهالکتومان، دوچرخه  88پيمايش كيلومتر شهري تنها  

 30مسافتي بيش از  تواند ي( مkwhكيلووات ساعت ) 6/0عمومي تبديل كرده است. اين وسيله با صرف انرژي در حدود 

تومان به  44كيلومتر مسافت شهري با دوچرخه برقي )با نرخ قيمت برق  100كيلومتر را طي نمايد. اين يعني هزينه پيمايش 

تومان و  7000توماني  700تومان خواهد بود. اين هزينه براي يك خودرو معمولي با بنزين  88ازاي هر كيلووات ساعت( تنها 

 .باشد يتومان م 2800ت معمولي براي يك موتورسيکل

                                                 
1
 Electric Bike 
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 ينههز ، كميندهآال يرصدا، غ بسيار كم يهدوچرخه برقي را يك وسيله نقل توان يبا توجه به خصوصيات ذكر شده، به طور كلي م

ديد ج اي ينهو از آن به عنوان گز شود يوسيله نقليه موتوري شناخته م ينتر و ارزان ينتر ، سبكينتر دانست كه به عنوان پربازده

 براي تردد در مسيرهاي كوتاه و متوسط شهري استفاده كرد.

ركه الکتريکي شامل موتور، انتقال قدرت، كنترلر و منبع تغذيه الکتريکي حاست كه به سيستم م يا دوچرخه برقي دوچرخه

كه با انرژي  اي يهقلبرقي در اين است كه هويت دوچرخه به معني وسيله ن يکلت. تفاوت دوچرخه برقي با موتورسباشد يمجهز م

. كند يانسان در حركت دوچرخه برقي نقش جدي بازي م اي يچهدر آن حفظ شده و كماكان انرژي ماه 1كند يانسان حركت م

آن به  سازي يو شايد بيش از صد سال قدمت داشته باشد؛ اما تجار باشد يجديدي نم ي يدهدوچرخه برقي در جهان ا ي يدها

 دو جزء اساسي آن يعني موتور الکتريکي و باتري در چند سال اخير ممکن گرديده است.جهت پيشرفت در تکنولوژي 

اخير  يها كه در دهه باشد يبودن از جمله خواص مطلوب خودروهاي برقي م يندهآاليرهزينه مصرف انرژي كم، راندمان باال و غ

وده است؛ اما بعد از دو دهه تالش جدي محافل علمي، سياسي و صنعتي را به سمت جايگزيني خودروهاي برقي ترغيب نم

انرژي الزم جهت ارضاي  سازي يرهنعت، تکنولوژي خودروهاي برقي با توفيق جدي روبرو نگرديد. مشکل اصلي در ذخصبخش 

خودروهاي برقي صورت نگرفت؛ اما در  سازي يعملکرد استاندارد مورد انتظار از يك خودرو بوده است. لذا توفيقي نيز در تجار

از  يريگ بهتري را براي بهره پذيري يهتر با عملکرد ديناميکي، سرعت و برد محدودتر توج ها خودروهاي سبك اين تالش يهشحا

سيستم محركه الکتريکي از خود نشان دادند. در رأس اين وسايل دوچرخه برقي نشان داد كه قادر است عملکرد ديناميکي و برد 

باتري و قيمت كلي مناسب ارائه نمايد و به سرعت به تنها خودروي برقي با قابليت  قابل قبولي را با وزن محدود و مناسب

 و توليد انبوه بدل گرديد. سازي يتجار

 يساز بودن، قيمت ارزان، استهالک كم و فرهنگ يندهآال يرهزينه انرژي بسيار كمتر در مقايسه با ساير وسايل نقليه موتوري، غ

مناسب استفاده از اين وسيله موجب شده توليد و عرضه اين وسيله به بازار در كشورهايي نظير چين و ژاپن و به طور كلي 

 4سال توليد اين وسيله به حدود  4آسياي جنوب شرقي به رشد چشمگيري دست يابد. تا جايي كه در كشور چين ظرف مدت 

 ه در سال فراتر رفت.برابر افزايش يافت و از مرز يك ميليون دستگا

                                                 
1
 HPV (Human Powered Vehicle) 
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، آميار  باشيد  ياگرچه بازارهاي آمريکايي و اروپايي دوچرخه برقي از نظر كمي رونق بازارهاي آسيياي جنيوب شيرقي را دارا نمي    

 . [3]باشد يتقاضاي اين وسيله در اين بازارها نيز رو به فزوني م

ونقل و ترافيك توجه كمتري به دوچرخه برقي شده است. عدم شناخت  در ايران به جهت ارزاني سوخت و ماهيت فرهنگ حمل

عامه و عدم وجود فرهنگ استفاده از دوچرخه و دوچرخه برقي در ايران بخصوص در شهرهاي بزرگ موجب گرديده تاكنون 

توليدكنندگان و  گذاري يهبراي اين كاال ايجاد نشود. همين امر سبب افزايش ريسك سرما يا بازار مشخص و تعريف شده

تبليغاتي نيز روي آن صورت  گردد يدر توليد و بازرگاني اين كاال سبب م گذاري يه. عدم سرماباشد يبازرگانان بر روي اين كاال م

 تا زمان طوالني ادامه يابد. تواند يب عدم ايجاد بازار مناسب شده و اين وضع مموج يساز نگيرد، عدم تبليغ و فرهنگ

 

 

 

 

 دوچرخه برقي و اجزاي آن -42شکل 
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 تاريخچه دوچرخه برقي -3-1-1-1

با جاروبيك و   DCميالدي طرح ريزي شد. اولين دوچرخه برقي در آن سالها مجهز به يك موتور  1890دوچرخه برقي در دهه 

 آمپر جريان مي بکشد.  100ولت تا  10كموتاتور بود و چون دوچرخه مجهز به گيربکس نبود اين موتور مي توانست از باتري 

اختراع شد كه موتور در داخل خود چرخ طراحي شده بود. سيستم اين دوچرخيه   1دوچرخه برقي با دو هاب موتور 1987در سال 

موازي بود و امکان استفاده از هر دو مدل نيروي محركه در هر لحظه امکان پذير بود. بعيدها در   برقي به صورت خودرو هيبريد

سنسورهاي گشتاور و سيستمهاي كنترليي توسيعه    1990ميالدي از هاب موتور در چرخ عقب استفاده شد. در دهه  1899سال 

 هاي برقي به كار گرفته شدند. يافتند و در دوچرخه

  برقي كاربردهاي دوچرخه -3-1-1-2

 يستيتور -يحيتفر و يورزش يهايكاربر: 

 نشاط و بخش لذت جذاب، اريبس زين يبرق ي دوچرخه راندن است، بخش لذت سوار دوچرخه يبرا دوچرخه راندن كه همانگونه

 ي زهيانگ. باشديم يمعمول ي دوچرخه راندن از شتريب يبرق ي دوچرخه راندن لذت يفن ليدال به كه تفاوت نيا با است آور

 بدون ريمس كي در زدن ركاب كردن قطع. باشد يم حركت ريمس در رفتن جلوتر و كردن حركت يمعمول ي دوچرخه در ركابزدن

 . باشد يم حركت از ستادنيا يمعن به ييسرباال اي بيش

 سرعت شيافزا ي زهيانگ به زدن ركاب يبرق ي دوچرخه در. است متفاوت ياندك يبرق ي دوچرخه در زدن ركاب ي زهيانگ

 يشتريب سهولت و ينرم سرعت، با حركت زين ندارد، وجود ركاب از استفاده در يفشار و اجبار كه جهت آن از و رديگ يم صورت

 و يحيتفر يكاربردها توان يم صورت نيا در كه است يهيبد. دارد خود همراه به يشتريب نشاط و تيجذاب رد،يگ يم صورت

 يبرا را فرصت نيا لهيوس نيا بودن مزاحم ريغ و خطر يب گريد ي جنبه از. بود متصور لهيوس نيا يبرا يعيوس اريبس يستيتور

 نيا. باشند داشته موتوردار ي هينقل ي لهيوس تنها عنوان به را مفرح ي لهيوس نيا از استفاده ي اجازه كه آورد يم فراهم نوجوانان

 .باشد يم ما كشور در آنها نيوالد از ياريبس ي دغدغه و نوجوانان از ياريبس يآرزو مسأله

 كمرنگ و زدن ركاب در فرد يتنبل باعث شده رهيذخ يكمک يانرژ از استفاده كه دارد وجود دگاهيد نيا اگرچه يورزش ي جنبه از

 الزم كه زانيم هر به را زدن ركاب بار فشار است مختار ركابزن كي اوالً كه نستيا تيواقع شود، يم آن يورزش تيخاص شدن

 يسوار دوچرخه نکهيا دوم. بود خواهد يا چهيماه بار شيافزا موجب برق يانرژ سهم كردن كم. كند اعمال خود بدن به داند يم

                                                 
1
 Hub Motor 
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 در يبرق ي دوچرخه در را فشار نيهم. ابدي يم ادامه سوار دوچرخه توسط و است مطلوب يخستگ مرز تا ورزش كي عنوان به

 مطلوب مد در همواره را يسوار دوچرخه توانيم يبرق ي دوچرخه با. نمود جاديا توان يم تر يطوالن يمسافتها و باالتر يسرعتها

 و ييسرباال ،يطوالن ريمس از آماتور سوار دوچرخه كمتر ينگران نکهيا سوم. دينگرد يکيدالكتياس مد وارد و داد ادامه يهواز

 عادت موجب استفاده به تکرار و تداوم نيا و كند يم جاديا يو در را لهيوس نيا از مکرر و مدام ي استفاده ي زهيانگ يخستگ

 يورزش يكاربر هيتوج در گريد مثبت ي نکته اما. گردد يم داريپا ورزش قيطر از سالمت حفظ و يسوار دوچرخه به كردن

 و تحرک به ازين و باشند يم يجسم ضعف دچار ليدل هر به كه يافراد و يقلب مارانيب سالمند، افراد به مربوط يبرق ي دوچرخه

 .باشد يم دارند شده كنترل فشار با ورزش

 ليتحص اي كار محل تا خانه يشهر ي روزمره تردد: 

 در يشيهر  ي روزميره  تيردد  در يشخصي  ي هيي نقل ي لهيوس عنوان به استفاده يبرق ي چرخه دو يكاربر نيتر عيوس و نيتر ياصل

 افيت يدر توان يم يبرق  دوچرخه يعملکرد مشخصات به ينگاه با. باشد يم برعکس و ليتحص اي كار محل تا منزل يرهايمس

 .دارد يشهر متوسط و كوتاه يرهايمس در يكاربر با يمطلوب اريبس تناسب لهيوس نيا كه

 سيواره  سيفر  970.000 حدوداً( 8 ساعت) صبح اوج ساعت كي در تهران نيساكن 1378 سال در كيتراف سازمان آمار اساس بر

 صيبح  آغاز يسفرها كه است يمعن بدان نيا. شوديم شامل را لومتريك 4.446.000 شده مودهيپ مسافت كل كه دهنديم انجام

 باشنديم لومتريك 6/4 حدود در يمتوسط مسافت يدارا باشند،يم ليتحص اي كار محل به دنيرس به مربوط شتريب كه تهران شهر

 به باال يتيامن ي هيحاش با برگشت و رفت ريمس اوالً كه چرا. باشديم يبرق دوچرخه مسافت نيا با هينقل ي لهيوس نيسازگارتر كه

 كننيده  خسيته  و اديي ز يمعمول دوچرخه و يرو ادهيپ يبرا مسافت نيا نکهيا دوم. دارد قرار دوچرخه شيمايپ قابل برد در يراحت

. دارد فاصيله  دوچرخيه  نيي ز از فيرد  يخسيتگ  احسياس  تيا  برگشيت  و رفت در مسافت نيا يروزمرگ و تکرار نکهيا سوم. است

 يحركتي  يانيرژ  و زدن ركياب  نظير  از نکيه يا وجود با باشد،يم شيمايپ قابل يبرق ي دوچرخه توسط كه تريطوالن يمسافتها)

 (بود خواهد كننده خسته جاده ضربات و بدن يريقرارگ تيموقع نظر از ست،ين آوريخستگ

ل ديگير  گردد و مد داي توليد به صورت برقي توليد ميابتدوچرخه برقي در دوشکل موجود است در مدل اول دوچرخه از همان 

 برقي با استفاده از كيت هاي الکتريکي آماده مي باشد. در ادامه هر دو مدل شرح داده خواهد شد.  تبديل دوچرخه معمولي به
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 اجزاي دوچرخه برقي -43شکل 

 طبقه بندي دوچرخه هاي برقي -3-1-1-3

بر اساس قدرت تحويلي توسط موتور الکتريکي، سيستم كنترلي آنها طبقه بندي مي شوند. منظور از سيستم دوچرخه هاي برقي 

كنيد. طبقيه بنيدي     كنترلي در دوچرخه برقي سيستمي است كه زمان و مقدار توان مورد نياز از موتور الکتريکيي را تعييين ميي   

كشيورها كيه در بعضيي ميوارد دوچرخيه برقيي را جيز طبقيه          دوچرخه هاي برقي، به داليل گوناگون از جمله قيوانين داخليي  

 موتورسيکلت ها مي دانند، بسيار سخت است و از تنوع بسياري برخوردار است. 

 علي رغم تمام اين پيچيدگيها، مي توان دوچرخه هاي برقي را در سه كالس در نظر گرفت كه عبارتند از:  

  كالسPedal-Assist : 

و زمان توان تحويلي توسط موتور الکتريکي بستگي به دوچرخه سوار دارد. در اين كالس سنسيوري  در اين كالس مقدار توان 

جهت تعيين سرعت يا نيرو پدال و يا  هر دو مورد بر روي دوچرخه نصب مي شود. در اين سيسيتم بيه محيض اينکيه ترميزي      

رسيدن به يك سرعت معقول و منطقي دوچرخه  صورت بگيرد موتور غير فعال مي شود. در اين كالس موتور الکتريکي تنها تا

شيود. در   كند و زماني كه دوچرخه سوار به اين سرعت برسد موتور الکتريکي به صورت خودكار خاموش مي سوار را همراهي مي

وات ميي باشيد.    250كيلومتر در ساعت اسيت و تيوان موتيور الکتريکيي حيدود       25سرعت دوچرخه حداكثر  معموالً تاين حال

 براي شيب هاي خيلي تند كاربرد ندارد(.  )معموالً وات مصرف نمي كند 250اه تواني بيشتر گن در اين مدل وتور هيچ همچني
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باشد  توان گفت اختيار و زمان استفاده از انرژي الکتريکي در اين كالس در دستان دوچرخه سوار نمي بنابراين به طور خالصه مي

سربااليي با شيب معمولي و ماليم موتور الکتريکي با توجيه بيه سنسيورهايي كيه بير روي      در مواقع باد مخالف و  بلکه معموالً

 دوچرخه نصب شده است به كمك دوچرخه سوار مي آيد. 

كيلوات در ساعت بر روي دوچرخه وجود نداشته باشد  25وات باشد و محدوديت سرعت  250اگر توان موتور الکتريکي بزرگتر از 

ن دوچرخه در بين دوچرخه هاي برقي بين كشورهاي مختلف اختالف نظر به وجود مي آيد. براي نمونيه  آنگاه در طبقه بندي اي

 كشور آلمان معموال اين مدل دوچرخه را در دسته موتورسيکلت به حساب مي آورد.

  كالسPower-on-Demand : 

در اين كالس از موتور هر زمان و هر اندازه كه دوچرخه سوار بخواهد مي تواند استفاده كند. هنگامي كيه دوچرخيه سيوار پييچ     

كنترلي واقع در فرمان دوچرخه را به اندازه مورد نظر خود بچرخاند به همان ميزان موتور الکتريکي نيروي محركه اي توليد مي 

اسيت بيه    Pedal-Assistود. قدرت موتور الکتريکي در اين كالس معموال بيشتر از كالس كند تا به سرعت دوچرخه افزوده ش

 كنند. در اين حالت دوچرخه سوار مي تواند: گونه اي كه بعضي از كشورها از جمله آلمان آن را جز كالس موتورها قلمداد مي

 .تنها از نيروي پدال براي حركت دوچرخه استفاده كند 

  .تنها از نيروي موتور الکتريکي براي حركت دوچرخه استفاده كند 

   .از هر دو نيروي پدالي و موتوري به صوذرت همزمان استفاده كند 

  :كالس تركيبي 

را در خيود جياي    Pedal-Assistو كيالس   Power-on-Demandسيسيتمي متشيکل از كيالس     دوچرخه هاي اين كالس

 . اند داده

 ي و سيستم كنترل موتور -3-1-1-4

امروزه موتورها و سيستم هاي كنترلي متفاوتي در دوچرخه هاي برقي مورد استفاده قرار گرفته اند. مدل هاي ارزان قيمت آنهيا  

از يك زنجير يا تسمه به همراه يك موتور در خارج از چرخ استفاده مي كنند. مزيت اين طراحي در سادگي فرم و شکل موتيور  

كه در ادامه به صيورت كاميل    ي ندارد. اما امروزه اكثر مدلها از هاب موتورها استفاده مي كنندمي باشد و نياز به تاسيسات خاص

 شرح داده خواهند شد.  
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معروفترين مدلهاي موتور الکتريکيي در دوچرخيه هياي برقيي ميي       DC  Brushlessو Brushed DC دو مدل  هاب موتور 

 ي گيرند. باشند.  اين هاب موتورها در چرخ جلو يا عقب قرار م

 چند سوال كه معموال در مورد موتورها در داخل يك دوچرخه برقي مطرح مي شود عبارتند از:

  موتورBrushed DC  ياBrushless DC؟ 

 هاب موتور يا موتور معمولي؟ 

 هاب موتور در چرخ جلو واقع شود يا در چرخ عقب قرار بگيرد؟ 

 كه در ادامه به اين سه سوال پاسخ داده خوهد شد.

راي پاسخگويي به سوال اول بايد گفت همواره تالش مي شود تا وسايل نقليه شهري از بهترين و پر بيازده تيرين قطعيات در    ب

ساختار خود استفاده كنند. به همين دليل نياز است تا با دو موتور و ساختار آنها تا حدودي آشنا شويم. بنابراين در ادامه به شيرح  

 .اين دو موتور پرداخته مي شود

 (: Brushed DCموتورهاي با جاروبک )

در اين موتورها براي جمع آوري جريان از روتور به ذغال نياز است. ذغالها با گذشت زمان دچار خيوردگي ميي شيوند بنيابراين     

راندمان موتور را كاهش مي دهند تا اينکه بعد از طي مسافت خاصي توسط دوچرخه، اين ذغالها مي بايست تعويض گردند، اين 

هداري اين خودروها باال برود و ضمنا برد مفيدي كه دوچرخه برقي با يك باتري با شارژ امر موجب مي شود تا هزينه تعمير و نگ

كامل مي توان طي كرد در اين نوع موتورها به دليل خوردگي ذغالها كاهش مي يابد. مجموعه اين عوامل موجب شده است تا 

 بروند.   Brushless DCدر دوچرخه هاب برقي به سراغ موتور 

 

 Brushed DCموتور  -44شکل 
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 : (Brushless DCبدون جاروبک )موتور 

كه نياز به تعمير و نگهيداري بسيياري كميي دارنيد در سياختار خيود        Brushless DCبيشتر دوچرخه هاي برقي از موتورهاي 

 را نهيشيب گشتاور اين موتورها .رفتندمي گن قرار يتجار استفاده مورد 1962سال  تا بدون جاروبك يموتورهااستفاده مي كنند.  

 يهيا  تيمحيدود  يبرخي . ابيد ي يمي  كياهش  سيرعت  شيافيزا  بيا  يخط صورت به گشتاور نيا آورند؛ يم فراهم سکون لحظه در

 و داشيته  هميراه  بيه  را يبياالتر  ييكارا اين موتورها. شوند جبران بدون جاروبك يموتورها در توانند يم با جاروبك يموتورها

 كنتيرل  و رشتيب يدگيچيپ رو،ين كاهش برابر در ديفوا نيا. دارند كموتاتور يکيمکان شيسا به نسبت يكمتر تيحساس نيهمچن

 . است آمده بدست گرانتر يکيالکترون

نوعي موتور دي سي هستند .در موتورهاي معمولي دي سي كه آهنرباي دائم دارند به سيم پييچ هيا    دون جاروبكموتور هاي ب

 دون جاروبيك توسط جاروبك به نوبت ولتاژ اعمال مي شود و ميدان هاي ايجاد شده سبب حركت مي شود.اما در موتورهاي بي 

ا به نوبت عوض ميي شيود و داراي آهنربياي دائيم     چند سيم پيچ وجود دارد كه به كمك مدار هاي الکترونيکي فاز سيم پيچ ه

 شده است.  ( نمايش داده45شکل )در  دون جاروبكساختار داخلي موتور دي سي ب .متعددي نيز مي باشند

 

 

 

 بدون جاروبک DCموتور  -45شکل 
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 اعمال دون جاروبكب موتور به تواند يم كه يا نهيشيب تواناز معايب موتور بدون جاروبك مي توان بدين صورت عنوان كرد كه 

  .بزند بيآس زين ها چيپ ميس قيعا به تواند يم و كند يم فيتضع را آهنرباها چراكه شود؛ يم محدود حرارت با باًيتقر شود

دليل آن را مي توان بدين صورت  كه است آن باالتر متيق با جاروبك موتور به نسبت بدون جاروبك موتور كي ياساس اشکال

بيا   يموتورهيا . دارند ازين حركت يبرا دهيچيپ يکيالکترون سرعت كننده كنترل مدار به بدون جاروبك يموتورها عنوان كرد كه

بيه دلييل    روش نيي ادر  چنيد،  هير  .شوند ميتنظ است تر هكه بسيار ساد رئوستا همچون ييگرها كنترل توسط توانند يم جاروبك

  مي يابد. كاهش ييكاراتلفات توان در رئوستا 

 ت از: سبرخي از مزيت هاي موتور بدون جاروبك عبارت ا

 ياديز حد تا شرفتيپ نيا. كارآمدترنددار جاروبك يموتورها به نسبت يکيمکان توان به برق ليتبد در بدون جاروبك يموتورها

 با جاروبك نبودن خاطر به شتريب يآوردها دست. ولتاژ نه شود، يم چييسو كه است يفركانس توسط موتور سرعت فيتعر خاطر به

. است موتور عملکرد يمنحن بار كم و بار بدون يها حالت در شرفتهيپ ييكارآ نيشتريب. است اصطکاک تلفات كاهش جهينت در و

 و ها طيمح. اند سهيمقا رقابليغ ييكارآ در با جاروبك تيفيباك يموتورها و بدون جاروبك يموتورها باال، يکيمکان يبارها تحت

 بيدون  يعملکردهيا  شيامل  كننيد،  يمي  استفاده يس يد بدون جاروبك يموتورها از ها دكنندهيتول كه ييها حالت در ها يازمندين

 اسيت  ممکن اي ،(انفجار قابل يها طيمح مانند) است زيانگ مخاطره جرقه ها آن در كه ييعملکردها و باال يها سرعت ،ينگهدار

 .بگذارد اثر هستند حساس برق به نسبت كه ييها دستگاه به

 و جهيت  درک يبيرا  ييهيا  لهيوسي  بيه  جيه ينت در و دارد برعهده را روتور چرخش در موتورهاي بدون جاروبك سيستم كنترلي 

 rotary encoder ايي  1هيال  اثر يحسگرها از ها يطراح يبرخ در .است ازمندين( استاتور يها چيپ ميس به نسبت) روتور تيموقع

 در را يبازگشيت  (EMFنييروي محركيه الکتريکيي)    زيي ن گير يد يبرخ. كنند يم استفاده روتور تيموقع ميمستق يريگ اندازه يبرا

 انيم از را جداگانه هال اثر حسگر به ازين بيترت  نيبد و ببرند يپ روتور تيموقع به تا رنديگ يم اندازه تيهدا از خارج يروتورها

 .شوند يم گفته سنسور بدون يگرها كنترل ا به آنهاعموم ليدل نيهم به و اند برده

 كنتيرل  يمنطقي  مدار كي توسط كه دارد،( شده كنترل فركانس با فاز سه يخروج مثالً) يدوقطب يخروج 3 سيستم كنترلي كي

 ابيد، ي شيافزا ستيبا يم يخروج فاز موقع چه بفهمند تا رنديگ يم كار به را ييگرها سهيمقا ساده سيستم هاي كنترلي. شودمي 

                                                 
1
 Hall Sensor 
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 كيار  بيه  ييكارآ-نيبهتر ميتنظ و سرعت، كنترل شتاب، يبرا را يگر زكنترلير شرفتهيپ سيستم هاي كنترلي شتريب كه يدرحال

 .رنديگ يم

 يزمان چون دارند؛ حركت آغاز در يشتريب يها يدشوار كنند؛ يم دايپ يبرگشت EMF اساس بر را روتور مکان كه ييگرها كنترل

 و د؛يي درآ حركيت  به يجهت هر در است ممکن موتور بيترت نيبد. كند ينم ديتول زين يبرگشت EMF چيه است ساكن موتور كه

 بيرعکس  موتيور  كيه  شيود  موجيب  تواند يم نيا. ميكن جهش درست جهت به است اشتباه جهت كه ميده صيتشخ اگر سپس

 از كه را ها چيپ ميس شدن اشباع تا دارندرا  ييتوانااين  سنسور بدون يموتورها. ديافزا يم آغاز بخش يدگيچيپ بر كه كند، حركت

 .رنديبگ كار به روتور مکان افتني جهت در و نموده يريگ اندازه اند شده جاديا آهنرباها يريقرارگ

 

 سيستم كنترلي موتور بدون جاروبک -46شکل 

 نيگزيجيا  يجليو  دهيي چيپ كنتيرل  و متيق اما. رنديپذ انجام يس يد بدون جاروبك يموتورها توسط اصل در كارها از ياريبس

 حيال  در بيدون جاروبيك   يموتورهيا  حيال،  نيي ا بيا را ميي گييرد.    بدون جاروبيك  يموتورها باجاروبك دار  يموتورها كردن

 و يد يسي  يهيا  كننيده  پخيش  و وتريكيامپ  يافزارهيا  سيخت  همچيون  ييها دستگاه خصوصاً كاربردها، ياريبس در ييفرما حکم

 بدون جاروبك يموتورها توسط منحصراً يکيالکترون يها دستگاه در شده استفاده كوچك كننده خنك يها پنکه. است يد يو يد

 ميدت  و دارد ياريبسي  تيي اهم رانيدمان  و سيتند ين متصيل  يشهر منبع به كه ييها دستگاه در طور نيهم. نديآ يم در حركت به

 سرعت كم بدون جاروبك يموتورها. شود يم استفاده موتورها نيا از شود متصل شارژ به دوباره يباتر تا كشد يم طول يطوالن

  .شوند يم استفاده زين گرامافون يها دستگاه در توان كم و

 AC يموتورهيا  اساسياً  موتورهيا  نيي ا. شيوند  يمي  افيت ي ديبريه و يبرق ونقل حمل ليوسا در پرتوان بدون جاروبك يموتورها

 طور به خودش كه كنند يم استفاده بدون جاروبك موتور از يبرق يها دوچرخه از يتعداد. هستند دائم يآهنربا روتور با سنکرون
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 در گيردش  بيه  چيرخ  يرو بير  روتور دائم يآهنرباها و است شده ثابت محور در استاتور و است گرفته قرار چرخ يتوپ در ميمستق

 .نديآ يم

 اما سوال دوم در مورد موتور موجود در دوچرخه برقي، هاب موتور يا موتور معمولي؟

 : شوند يم ميتقس 2داخل گردان و 1بيرون گردان دسته دو به ي بدون جاروبكها موتور

 در دائيم  يآهنربيا  و دارد ييبياال  گشيتاور  و چرخيد  يم آن استاتور ،محور يجا به و است متحرک پوسته يدارا رانر اوت موتور

 .دارد ييباال اريبس سرعت و است رتور در دائم يآهنربا و متحرک محور يدارا نرانريا موتور. است پوسته

 و موتيور  مخصيوص  و دارنيد  ييبياال  اريبسي  گشتاور كه هستند رانر اوت نوع از DCبدون جاروبك  موتور ينوع ها موتور هاب

 .اند شده يطراح يکيالکترون ي دوچرخه

 مزاياي هاب موتور را مي توان به صورت زير عنوان كرد:

  .هاب موتورها بدليل توليد انبوه قيمت بسيار پاييني دارند 

  .هاب موتورها به سادگي بر روي چرخ نصب مي شوند 

  .با استفاده از هاب موتور مي توان به راحتي هر دوچرخه را به دوچرخه برقي تبديل كرد 

  .هاب موتورها اگر فرسوده يا خراب شوند به سادگي قابل تعويض مي باشند 

  .هاب موتورها را به راحتي مي توان به نسخه جديدتر ارتقا داد و نسخه قبلي را باقيمت مناسبي به فروش رساند 

 تورها براحتي قابل دسترسي مي باشند. هاب مو 

  .هاب موتورها نسبتا قابل اعتماد هستند 

 اما از معايب مهم هاب موتورها مي توان به موارد زير اشاره داشت:

  .راندمان آنها نسبتا كمتر از موتورهاي معمولي است 

  .هاب موتورها سنگين هستند 

 ند. هاب موتورها در دوچرخه هاي كوهستان كاربرد ندار 

  .تعويض چرخ با وجود هاب موتور سخت مي شود 

                                                 
1
 Out-runner 

2
 In-runner 
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  .باالنس دوچرخه با توجه به اينکه هاب موتور در چرخ جلو يا عقب قرار مي گيرد بهم مي خورد 

اما سوال سوم در مورد موتور در دوچرخه برقي به مکان نصب آن اشاره مي كند. تا به حال در دوچرخه برقيي هياب موتيور در    

 ه كار گرفته شده است. در ادامه به بررسي هر دو وضعيت مي پردازيم. چرخ جلو و عقب ب

  هاب موتور در چرخ جلو:

ساده ترين راه مهندسي حهت نصب هاب موتور در دوچرخه برقي در چرخ جلو مي باشد. اما قرار دادن هاب در چرخ جلو موجب 

يي ها وزن قسمت عقيب دوچرخيه خيليي بياال ميي رود.      مي شود تا دوچرخه قدرت كششي الزم را نداشته باشد زيرا در سرباال

همچنين در آب و هواي مرطوب نيز اين احتمال وجود دارد كه مجددا دوچرخه قدرت كششي خود را از دست بدهيد و شيرايط   

 ناپايدار و خطرناكي را براي دوچرخه سوار بوجود بياورد. 

  هاب موتور در چرخ عقب:

از چالشهاي مهم مهندسي بود كه نقش ارزنده ايي در پيشرفت دوچرخه هاي برقيي بيازي   قرار دادن هاب موتور در چرخ عقب 

 مي كند. از فوايد هاب موتور در چرخ عقب مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 قدرت كششي و تعادل بيشتر در دوچرخه 

 قدرت هندلينگ بيشتر در آب و هواي مرطوب 

 ر و پرشيبكنترل بهتر نيروي كششي در مسيرهاي ناهموا 

 جاسازي شده است.  Bottom Bracketاخيرا در دوچرخه هاي برقي موتور الکتريکي در در زير يا نزديك 

 

 باتري -3-1-1-5

باتري هاي مورد استفاده در دوچرخه هاي برقي قابل شارژ مجدد مي  شود مشاهده ميهمانند آنجه در بخش خودروهاي هيبريد 

 باشند كه در مدلهاي زير موجود مي باشند. 

 Sealed Lead-Acid(SLA) 

 Nickel-Cadmium(NiCa) 

 Nickel Metal Hydride(NiMH) 

 Lithium-ion 

 Lithium-ion Polymer(Li-ion) 
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( وزن، تعداد دفعات شيارژ بياتري قبيل از فرسيوده شيدن بياتري و       Ahباتريها بر اساس ولتاژ، ظرفيت نهايي شارژ)آمپر ساعت، 

مي باشد اما  مباال تقسيم بندي مي شوند. هزينه بهره برداري از دوچرخه هاي برقي بسيار كتوانايي غلبه بر شرايط شارژ با ولتاژ 

نحيوه اسيتفاده از    شت طول عمر مفيد باتري با توجه بيه هزينه تعويض باتري آن نسبتا زياد است. همچنين مي بايست توجه دا

 يش طول باتري موثر است. باتري متفاوت مي باشد. تعداد دفعات كم شارژ و دشارژ باتري، در افزا

و  NiMH ،NiCdدر حالي كه اسيتفاده از ميدلهاي    استفاده شده است Lead Acidدر مدلهاي ارزانتر دوچرخه برقي از باتري 

Li-ion  .وزن كمتر و چگالي انرژي بيشتري را فراهم مي كنند 

 

 1شارژر -3-1-1-6

بايست برق  شارژرها در واقع همان يکسوسازها هستند كه مياز اجزاي ديگر يك دوچرخه برقي مي توان به شارژرها اشاره كرد. 

AC  را بهDC  ولت  220و  110تبديل كنند. شارژرهاي دوچرخه هاي برقي دو سطح ولتاژAC  ولت  48يا  36، 26را بهDC 

سياعت   4به  معموال Ah 9تبديل مي كنند. در واقع شارژر دوچرخه هاي برقي كامال شبيه به لپ تاپ ها مي باشد. يك باتري 

 زمان براي شارژ كامل نياز دارد. 

ولتي  36كيلومتر و با يك باتري  30ولتي با شارژ كامل، حدود  24كيلوگرم، با يك دوچرخه برقي  70يك دوچرخه سوار با وزن 

مواري كيلومتر را مي تواند طي كند. ميزان مسافت طي شده با توجه بيه دمياي محييط، نياه     80شارژ كامل، مسافتي در حدود 

 كيلوگرم و ... كاهش مي يابد.   70جاده، باد مخالف، بار اضافه، وزن بيشتر از 

 

 نمايشگر -3-1-1-7

نمايشگر سيستم در واقع ارتباط دهنده سيستم داخلي دوچرخه با دوچرخه سوار است. وظيفيه اصيلي نمايشيگر، نميايش درصيد      

رقي معموال عالوه بير درصيد ظرفييت باقيمانيده بياتري،      ظرفيت باقيمانده باتري مي باشد. كمپاني هاي توليد كننده دوچرخه ب

وضعيت چراغها، مسافت طي شده و ميزان ضربان قلب دوچرخه سوار را نمايش مي دهند. معموال در كنار نمايشگر، كمپاني ها 

                                                 
1
 charger 
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روز كنترل سيستم كروز كنترل نيز براي دوچرخه در نظر مي گيرند. شکل)*( يك نمايشگر دوچرخه برقي را به همراه سيستم ك

 نمايش مي دهد. 

 

 نمايشگر يک دوچرخه برقي -47شکل 

 يبرق دوچرخه بهمعمولي  دوچرخه ليتبد -3-1-1-8

 كردن مجهز جهت نصب زاتيتجه و يباتر جعبه شارژر، ،يباتر كنترلر، ،يکيالکتر موتور شامل يامجموعه يبرق دوچرخه تيك

 كننيده  مصرف به داريخر دوچرخه يرو بنص جهت كامل جعبه كي در مجموعه نيا. [4]باشديم يکيالکتر شرانهيپ به دوچرخه

 .ديكنيم ليتبد يبرق دوچرخه به را خودتان دوچرخه شما. شود يم داده ليتحو

 

 تجهيزات الزم جهت تبديل دوچرخه معمولي به دوچرخه برقي -48شکل 
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 مناسيب  تيفيك با يمينيآلوم ي طوقه كي يرو كه باشد يم( Hub) چرخ يتوپ بصورت يبرق دوچرخه تيك در يکيالکتر موتور

  يمعمول چرخ نيگزيجا چرخه دو يجلو چرخ محل در طوقه يبرا ريتا و وبيت انداختن جا از پس موتور نيا. است شده يبند پره

 تيي موقع در تنيه  نيريي ز ليه يم يرو ايي  نيز پشت در يانتخاب مدل به بسته يبرق دوچرخه تيك يباتر جعبه. شود يم دوچرخه

 و نشيانگرها . شيود  يمي  اجيرا  و نصب دوچرخه يرو خود نوبه به زين مربوطه يهايكش ميس و كنترلر. شود يم نصب آب قمقمه

 تنها. شود يم نصب دوچرخه يرو كه است يبرق ي دوچرخه تيك مجموعه از يجزئ زين سرعت ميتنظ يسنسورها و ها چييسو

 .باشد يم آن خودكار شارژر شود ينم نصب دوچرخه يرو كه تيك مجموعه از ياقطعه

 كه دارد مخصوص ديكل با تنها را دوچرخه بدنه از شدن جدا امکان و شود يم قفل خود يجا يرو هامدل  هيكل در يباتر جعبه

 .باشد يم تيك بخش نيگرانتر عنوان به يباتر از ينگهدار تيامن در آن تياهم

 در تيي ك مجموعيه  كيي  نصب. باشد يم ريامکانپذ يسادگ به متداول يها دوچرخه ي هيكل يرو بر يبرق دوچرخة تيك نصب

 :است ريز اقدامات شامل يكل حال در نصب نديفرآ كل. است انجام قابل زمان ساعت كي از كمتر در استاندارد طيشرا

 جلو چرخ موتور ي طوقه به كيالست و وبيت انداختن 

 دوچرخه يجلو دوشاخ در موتوردار چرخ نصب 

 محل در يباتر جعبه نصب اي يوبيت يباتر جعبه يبرا قمقمه محل در تنه يرو شده نييتع محل در يباتر جعبه نصب 

 يفيك يباتر جعبه يبرا نيز پشت نيز لوله يرو شده نييتع

 چييسو کرويم به مجهز يترمزها دسته نصب  

 سرعت رييتغ يشست نصب 

 پدال يكمک توان ستميس نصب  

 يوبيت يهايباتر يبرا نيز پشت كنترلر فيك نصب 

 بست با آنها مهار و هاكابل و هاميس عبوردادن  

 مجموعه تست و استارت و مدار كنترل و هايبند ميس ليتکم 

رخه معمولي به دوچرخيه برقيي   چجهت تبديل دو TC25 ،LE25 ،FE25( مشخصات مربوط به سه كيت 11( تا )9در جداول )

 FE25تومان و قيميت كييت    1470000برابر با  TC25آورده شده است. هر سه كيت در ايران موجود مي باشند و قيمت كيت 

  تومان مي باشد.  1320000برابر با 
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 TC25 مشخصات كيت -9جدول 

 

 

 LE25 خصات كيتمش - جدول
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 FE25مشخصات كيت  -11جدول 

 

 

 از معايب اين كيت مي توان به موارد زير اشاره كرد:

دارد تا يك دوچرخه برقي كامل خرييد   ارزش كه مي باشد يا اندازه به يبرق كامل دوچرخه كي با تيك نيا متيق اختالف -1

 شود. 

 ،دكني  نيتيأم  يخيوب  به دنانتو رو حركت يبرا الزم يروين درس يم نظر به جلو، چرخ يرو تيك نيا موتور نصب به توجه با -2

 هيي  ييسيرباال شيب  اگر مکان داردااز طرفي  .مي باشد عقب چرخغير از مواقع سراشيبي، روي  سوار دوچرخه وزن شتريب چون

 .دكن ادببکس جلو چرخ ،افزايش يابد يمقدار

 اسيتفاده  قابل كوتاه يها ريمس يبرا فقط( لومتريك 30 تا 20 حدود)د كن يم يط كامل شارژ کباري با كه يمسافت به توجه با -3

 اصيطکاک  و ينيسينگ  ريمسي  ادامه در عمال ،گردد يم شارژ شهر برق با فقط نکهيا به توجه با بلند يها ريمس يبرا و مي باشد

 .(گرم لويك 6 حدود)گردد يم يتلق اضافه بار دوچرخه سوار بعنوان يبرا تيك نيا ادوات

 توان مشاهده نمود. هاي رسم شده براي دوچرخه برقي را مي ( درخت فناوري49شکل در )
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 يدرخت فن آوري دوچرخه برق -49شکل 

 برقيموتورسيکلت  -3-1-2

معمولي  يها کلتيموتورساز نظر توان فني يك سر و گردن از  چهارچرخشان يها خانواده هم برخالفبرقي  يها کلتيموتورس

كه توان حركت يك  رنديگ يمقابل شارژ  يها يباتربرقي و اسکوترها برق مورد نياز خود را از  يها کلتيموتورسد. باالتر هستن

، البته بعضي از كنند يمليتيوم يوني قابل شارژ استفاده  يها يباتربرقي از  يها کلتيموتورسيا چند موتور را دارند. امروزه بيشتر 

 ونقل حمل. اسکوتر ساخته شده از سوي شركت توليد وسايل كردند يمنيکل متال هيدريد استفاده  يها يباترقديمي از  يها مدل

رايج است(  ها لياتومباختراع شد و هنوز در  1859در استفاده از باتري سديم سيليکات )باتري سرب اسيد كه سال  Z برقي

. رنديگ يم يتر نييپاظرفيت انرژي، نمره  يتيوم يوني از نظر اندازه، وزن ول يها يباتردر مقايسه با  ها يباترپيشگام است. اين 
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 يها کلتيموتورس، انرژيکا و كانتيا در زمينه ساخت رعدوبرقجديدي مثل برامو، زيرو،  ياه نامزيادي با  يها كارخانهامروزه 

 .برقي فعال هستند

به پريزهاي  توانند يمو اسکوترهاي برقي  ها کلتيموتورسنيست، همه  دردسر يبچندان هم  هينقلانرژي اين وسايل  نيتأم

تا شارژ شوند. اين زمان در مقايسه با زمان الزم براي پر كردن  كشد يمهشت ساعت طول  باًيتقرمعمولي برق وصل شوند و 

برقي  يها کلتيموتورسباشد. از همين رو بعضي از  ريگ وقتبسيار  تواند يمبرابر است كه  500باک يك موتور چيزي حدود 

در يك ساعت باتري  تواند يمبا قدرت باالي شارژ دارند كه  CHAdeMO به نام يا يجانبلوازم  Zero يها کلتيموتورسمانند 

هستند ممکن است در پاركينگ خود به پريز برق دسترسي  نينش آپارتماندرصد شارژ كند. عالوه بر اين كساني كه  95را حدود 

كه باتري  اند كردهرا طراحي  ييها دستگاهبرقي براي رفع اين مشکل،  ونقل حملنداشته باشند. بعضي از توليدكنندگان وسايل 

بودن از تعمير و نگهداري  ازين يبو اسکوترهاي برقي بايد به  ها کلتيموتورساز ديگر مزاياي  .شود يمسرعت تعويض به  ها آن

، بعد از تجربه استفاده از موتورسيکلت برقي مدت Wiredمجله  ونقل حملجدي اشاره كرد. دامون الورينك، سردبير بخش 

معمولي به تعمير  يها نمونهك باتري، يك موتور و جعبه سياه در مقايسه با با داشتن ي ها کلتيموتورسشش ماه اذعان كرد اين 

ترمز، الستيك و روغن ترمز  يها لنتبسيار پايين است. شما فقط بايد نگران  ها آنخاصي نياز ندارند و ميزان فرسودگي در 

 د.باشي

مانند خودروهاي بنزيني كه باک بنزين دارند، مقدار زيادي انرژي  توانند ينمبرقي اين است كه  يها کلتيموتورسنقطه ضعف 

، به همين دليل روند يمكيلومتر راه  210به طور متوسط با هر بار شارژ شدن حدود  ها کلتيموتورسبرقي ذخيره كنند. اين 

برقي به قاتالن  يها کلتيموتورسعالوه بر اين ضعف د. روزانه در شهر مناسب هستن يها مسافرتبرقي براي  يها نيماش

بنزيني يا گازي هستند. اين موضوع باعث  يها نمونهاز  صداتر يبخاموش نيز معروف هستند، زيرا خودروهاي برقي بسيار 

مطلع نشوند؛ به  شود يمنزديك  ها آنكه به  يا هينقلعابران پياده بدون احساس خطر به راه خود ادامه دهند و از وسيله  شود يم

تا راننده خودروهاي ديگر و عابران نزديك شدن  اند شدهبه صداي مصنوعي مجهز  ها کلتيموتورسضي از اين همين دليل بع

از  تر امنباز هم  شان يصوتگفت موتورهاي صدادار با تمام آلودگي  توان يمخطر را با شنيدن صداي آن حس كنند. در مجموع 

 د.هستن صدا يبموتورهاي 

 9.4لکتريکي، شرق آسياست. كشور چين در فروش اسکوترهاي الکترونيك در دنيا پيشتاز است، ا يها مركبخاستگاه اصلي اين 

ميليون كل فروش جهاني سال گذشته متعلق به اين كشور بوده است. كشورهاي آسيايي مانند هند و تايوان نيز در  12ميليون از 
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دولت هند اعالم كرد قصد دارد به خودروهاي برقي و  حال گسترش استفاده از خودروهاي برقي هستند. در زمستان سال گذشته

نزديك، حدود هفت ميليون وسيله نقليه برقي در  يا ندهيآاين كشور در  يگذار هدفهيبريدي كمك مالي اختصاص دهد. طبق 

 .خواهند كرد وآمد رفتهند  يها ابانيخ

 طراحي و پيکربندي موتورسيکلت برقي -3-1-2-1

 طراحي و ساخت كامل 

. از مزاياي اين نوع از ساخت ايين اسيت   شود يمدر اين حالت تمامي اجزاي مکانيکي و الکترونيکي بر اساس نياز تعيين و توليد 

 اجزاي سيستم را متناسب با نياز جانمايي كرد. توان يمكه به راحتي 

 استفاده از كيت 

 .برقي تبديل نمود کلتيموتورسكمي آن را به  نسبتاً با تغييرات توان يمبنزيني  يها کلتيموتورسبا نصب كيت تبديل بر روي 

 كاربردها 

 اسکوتر، اسپرت و... يها کلتيموتورسانواع 

 كاربري خاص نظير موتورهاي نگهباني و پليس و... يها کلتيموتورسانواع 

 UTVو خودروهاي  ATV چهارچرخ يها کلتيموتورسانواع 

 سبک برقي نوع هاب موتور کلتيتبديل موتورس يها تيمعرفي ك 

( اينچي 16 مثالً) در درون هاب چرخ In-Wheelبه صورت  (اسب بخار 5با توان حدود  مثالً)الکتروموتوري  ها تيكدر اين 

قبلي شامل، موتور بنزيني و تجهيزات  کلتيموتورس، تمامي سيستم توليد و انتقال قدرت . درواقعرديگ يقرار م کلتيموتورس

انتقال توان مکانيکي حذف شده و هاب موتور برقي به تنهايي و به صورت  يها كابلو  رهايزنجوابسته، گيربکس، كالچ و 

 پرقدرت يها يباتر. ساير قطعات اصلي اين كيت شامل كنترلر و كانتکتور، كند يمرا تأمين  کلتيموتورسمستقيم توان مورد نياز 

 Regenerative) ترمز مخصوص ترمز بازياب يها رهيدستگو ايمن از نوع ليتيوم آهن فسفات، شارژر، تراتل گاز، 

Braking)  رايج طراحي شده و قابليت نصب  يها کلتيموتورسمتناسب با  كامالًكه  باشد يمو نمايشگر سطح شارژ باتري

 .باشد يمرا دارا  ها آنبسيار راحت بر روي 
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 كيت تبديل موتورسيکلت معمولي به موتورسيکلت برقي - 50شکل 

كيلومتر بر  40حداكثر تا سرعت حدود  تواند يمبرقي  کلتيموتورس و با مشخصات مثال زده شده، با نصب اين كيت تبديل

با الکتروموتورهايي  مثالًپرقدرت نيز استفاده نمود.  يها تيكاز يکسري  توان يممذكور،  يها تيكعالوه بر  ساعت حركت نمايد.

كيلومتر بر ساعت را در اختيار  160تا  140حداكثر سرعتي در حدود  تواند يمكه  بکار برد توان يمرا كيلووات  20تا  5 يها توان

سيستم گيربکس و كالچ خودرو را حذف نمود و جهت انتقال توان از الکتروموتور  توان يم ها تيكقرار دهد. در اين  کلتيموتورس

 استفاده نمود. کلتيموتورساز چرخ و زنجير  ها چرخبه 

 اجزاي مکانيکي 

 هاب موتور برقي 

 و ديسکي سيستم ترمز بازياب 

 )سيستم انتقال قدرت )در صورت استفاده از گيربکس 

  (امل روغن و هواموتور الکتريکي )ش كننده خنكسيستم 

 الکتريکي يها ستميسل سرعت و دسته ترمز و جانمايي تجهيزات جانبي شامل دسته كنتر 

 سيستم انتقال قدرت 

و تنها يك حالت حركت وجود دارد ولي نوع ديگري  شود ينماستفاده  يا دندهكالچ و  گونه چيهاز  معموالًبرقي  کلتيموتورسدر 

از اين نوع كارخانه آمريکايي برامو دو موتور الکتريکي چند سرعته  مثالًاز آن وجود دارد كه داراي گيربکس است. 
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اولين  ها کلتيموتورساين . اينگيج و اينسايت است کلتيموتورساين دو  يها نامرا طراحي كرده است.  ها کلتيموتورس

شش  يها ربکسيگاظهار داشتند كه سيستم  ها کلتيموتورسبرقي مجهز به گيربکس خواهند بود. طراحان اين  کلتيوتورسم

كه در سال آينده اين  اند گفتههمچنين آنان  ؛ وكرده است تر پرقدرتو  تر پرسرعترا  ها آن ها کلتيموتورسسرعته ي اين 

 .شوند يممحصوالت به بازار عرضه 

. به شکلي راننده كه كند يم خودكاردرست همانند همتايان بنزين سوز  ها کلتيموتورسسيستم شش سرعته ي گيربکسي اين 

رها كرده و حركت آغاز  آرام آرامرا  كالچو بعد از آن  گذارد يمچپ روي يك  ي هيپاو سپس با  رديگ يم را با دست چپ كالچ

و اين يك انقالب در صنعت حركتي  رديپذ يمفرآيند در سکوت مطلق انجام  جالب اين است كه اين ي نکتهاما ؛ شود يم

چرخ جلوي  كالچكه با گرفتن  دهد يماين توانايي را به راننده  کلتيموتورسگفتني است كه اين  .شود يمتلقي  ها کلتيموتورس

 ديتأك ي نکتهاما ؛ استفاده كرد شود يمبراي مسابقات حركات نمايشي نيز  کلتيموتورسرا بلند كند. پس از اين  کلتيموتورس

را از بقيه  موتورهاطراحان اين ويژگي اين  ي گفتهاست كه به  کلتيموتورسطراحان اين محصول عملکرد و تعادل اين  ي شده

تا  دالر 9950بين  ها آنقيمت تقريبي  شود يم. انواع مختلف از اين موتور در دست طراحي است كه گفته كند يممتمايز  كامالً

 دالر خواهد بود. 11995

اما  ؛تنها يك نمونه مهندسي است و هنوز ظاهر نهايي آن نيز طراحي نشده است ها کلتيموتورسالبته گفتني است كه اين 

 بازار خواهند كرد. ي روانهي زود بهالزمه آن را  يها شيآزماانجام ند كه پس از تطراحان اعالم داش

كه مزاياي زيادي را براي  شود يم( نيز استفاده CVTي انتقال قدرت پيوسته )ها ربکسيگي چند سرعته از ها ربکسيگعالوه بر 

 ها آنو مزاياي استفاده از  ها ربکسيگ. در بخش خودروهاي هيبريدي در مورد اين نوع از كند يمموتورسيکلت برقي فراهم 

 كامل توضيح داده شد. طور به

نه  شود يمرفته سرعت بکار گ دهنده شيافزايك  عنوان بهموتورسيکلت برقي، گيربکس كه در  است يادآورالزم به ي

 وجود دارد. است يکيالکترتوان كه همان موتور  كننده نيتأمتوان. زيرا تنها يك منبع  كننده بيترك

 سيستم ترمز 

. ترمز ديسکي تفاوتي با شود يمدر موتورسيکلت برقي مانند دوچرخه برقي از دو سيستم ترمز الکتريکي و ديسکي استفاده 

كه گفته شد باعث تبديل نيروي ناشي از شتاب منفي  طور هماني معمولي ندارد اما ترمز الکتريکي يا همان ترمز بازياب ها مدل

 .رديگ يمو اين كار توسط موتور جاگذاري شده در هاب موتوردار صورت  شود يمبه جريان الکتريکي 
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  كننده خنکسيستم 

ي برقي ها کلتيموتورس. در است يضروربه علت توليد گرما در موتور الکتريکي نياز به سيستم خنك كاري كارآمد بسيار 

با طراحي مناسب و جانمايي درست، از هوا نيز براي خنك  توان يماما  شود يماز روغن براي خنك كردن موتور استفاده  معموالً

ي معمولي به دليل حرارت زياد موتور بنزيني از ها کلتيموتورساده نمود. البته در كردن هر چه بيشتر موتور الکتريکي استف

 توان يمو در كنار آن  است يكافاما براي موتورسيکلت برقي همان سيستم روغني  شود يمسيستم خنك كاري آبي نيز استفاده 

 از هوا نيز جهت اير كانديشن بهتر استفاده كرد.

 جانمايي 

يي هر چه كاراي در كاهش هزينه و ا عمدهستم خنك كاري گفته شد، جانمايي و طراحي مناسب نقش كه در سي طور همان

و يا آن را در وسط موتور  قراردادموتور الکتريکي را درون چرخ  توان يمبرقي  کلتيموتورسبيشتر موتورسيکلت برقي دارد. در 

تفاوتي بين اين دو وجود ندارد اما از  گونه چيهاز نظر انتقال قدرت  هرچندتعبيه كرد و از طريق زنجير به چرخ عقب منتقل نمود. 

و در  شود يمانجام  تر عيسري و تعمير موتور الکتريکي ابي بيعدر نوع دوم  مثالًيي با هم دارند. ها يتفاوتي دار نگهنظر تعمير و 

 ن در سيستم خواهد شد.كه اين خود باعث كاهش خرابي ناشي از آ شود يمنوع اول زنجير از سيستم حذف 

 

 .[5]توان مشاهده نمود هاي برقي را مي اوري رسم شده براي موتور سيکلت ( درخت فن51شکل در )
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 آوري موتور سيکلت برقي درخت فن -51شکل 

 

 خودروي الکتريکي هيبريد -3-1-3

هيه مي كرد ارايه شد اميا بيا   اولين بار خودروي الکتريکي كه نيروي محركه مورد نياز خود را توسط يك باتري ت 1834در سال 

( صورت گرفت و با توجيه بيه ضيعف    ICEبا پيشرفتهايي كه در موتورهاي احتراق داخلي)  1930و در حدود سال  گذشت زمان

بارز خودرهاي الکتريکي در قياس با خودروها با موتور احتراق داخلي كه همانا ظرفييت بياتري بيود تميام بيازار خيودرو توسيط        

 احتراق داخلي پر شد. خودروهاي موتور 



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 
111 

 

 

 1393 دي، سومویرایش  تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري: اول و دومفاز 

 

 

امروزه با توجه به تکنولوژي هاي موجود، مراحل توسعه مختلفي وجود دارد. مشخصيات و ويژگيي هياي برجسيته خودروهياي      

 ( نمايش داده شده است.  12جدول در ) و هيبريدي الکتريکي

 و هيبريدي مشخصات و ويژگي هاي برجسته خودروهاي الکتريکي -12جدول 

 

به يك وسييله نقلييه   HEVنيکي، مکا-)وسايل نقليه الکتريکي( كميسيون بين المللي الکتريکي69طبق نظر كميته فني شماره 

ايي تلقي مي گردد كه در آن انرژي الزم براي نيروي محركه توسط دو يا چند مدل از منابع انرژي و يا مبدلها فراهم گردد. بير  

، باتري و خازن، باتري و چرخ طيار ICEوجود دارد كه بعنوان نمونه مي توان از باتري و  HEVاساس اين تعريف چندين مدل 

ها را بعنوان وسيايل نقلييه اي   HEVبرد. اما تعريف ذكر شده توسط عموم مردم مورد پذيرش واقع نشده است. عموم مردم نام 

فراهم ميگردد. از اين رو تعريف پاياني در اين گزارش  ICEمي دانند كه در آن انرژي الزم براي نيروي محركه توسط باتري و 

 مد نظر قرار گرفته است.
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( از طرييق ييك موتيور    ICE)1د نيروي محركه مورد نظر جهت حركت خودرو  عالوه بر موتور احتراق داخليدر خودروي هيبري

گردد. استراتژي هاي گوناگوني جهت تركيب اين دو نوع نيروي محركه وجود دارد كه بر اسياس  ( نيز فراهم ميEMالکتريکي)

شوند. در ادامه به تشريح هر سيه ميدل پرداختيه    دسته بندي مي 4، تركيبي3، موازي2آنها خودروهاي هيبريددر سه كالس سري

 به شرح زير مي باشد. (55شکل )تا  (52شکل ) روف اختصاري نشان داده شده درخواهد شد. منظور از ح

 

 

 سريخودروي الکتريکي هيبريد  -3-1-3-1

قرار دارد. ايده اصلي در خودرو هيبريد سري بر ايين اصيل اسيتوار     EMبه صورت سري با  ICEقسمت  ،سري HEVدر يك 

در نقطه بهينه خود كار كند و از طريق يك ژنراتور در باتري انرژي الکتريکي ذخيره كند. قدرت حركتي در ييك   ICEاست كه 

شود. هر زمان مقدار انيرژي ذخييره شيده در    گردد فراهم ميهيبريد سري از طريق موتور الکتريکي  كه توسط باتري تغذيه مي

كند. اگر شيارژ بياتري بيه مقيدار     روشن شده و شروع به شارژ باتري مي ICEباتري به مقدار مينيمم از پيش تعيين شده برسد 

 وجود ندارد. ICEگردد. در هيبريد سري هيچ گونه اتصال مکانيکي بين شاسي خودرو و خاموش مي ICEمطلوب خود برسد 

اشيد. بنيابراين در ايين    در نقطه بهنيه سرعت و گشتاور ميي ب  ICEهمانگونه كه عنوان شد مزيت هيبريد سري بهره برداري از 

بيه چيرخ    ICEكمترين ميزان مصرف سوخت را خواهد داشت. اما چون دو مرحله تبديل انرژي در انقال قيدرت از   ICEحالت 

به ژنراتور و ژنراتور به موتور الکتريکي( وجود دارد بنابراين انرژي زيادي بيه دلييل مقاوميت و اصيطکاک درونيي       ICEخودرو )

در قياس با ساير خودروهاي هيبريد، هيبريد سري بدترين خط توان را دارا مي باشد. عيب ديگير خيودرو   خودرو تلف مي گردد. 

مي باشد. مزيت اين خودرو در قياس با خودرو موازي ميزان انتشيار   5هاي هيبريد سري، عدم استفاده از انرژي برگشتي ترمزي

 باشد. كمتر آالينده ها مي

                                                 
1
 Internal Combustion Engine 

2
 Series Hybrid 

3
 Parallel Hybrid 

4
 Combination 

5
 Regenerative Braking 
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 ساختار يک خودروي الکتريکي هيبريد سري -52شکل 

 موازيخودروي الکتريکي هيبريد  -3-1-3-2

( بيه صيورت مکيانيکي بيه چيرخ      EMو  ICEدر يك خودرو هيبريد با آرايش موازي هر دو بخش توليد كننده نيروي محركه)

تامين كند. بنابراين امکان توليد و يا تركيبي  ICE ،EMاتصال دارند. خودرو مي تواند نيروي محركه مورد نظر خود را از طريق 

 گشتاور معيني در اين خودرو در هر لحظه از زمان امکان پذير مي باشد. 

وجيود دارد. اسيتراتژي اول اسيتفاده از موتيور      ICEو  EMدر خودرو هيبريد موازي روش هاي گوناگوني براي تركيب انيرژي  

در سيرعت بياال    ICEدر آن سرعت راندمان مناسبي ندارد. بنابراين در ايين حاليت از    ICEهايي است كه الکتريکي در سرعت

بعنيوان موتيور الکتريکيي     EMتوان از شود ميبراي تامين نيروي محركه استفاده مي  ICEشود. زماني كه تنها از استفاده مي

-تري در رانندگي طوالني مدت در سرعت پايين مياستفاده كرد و باتري را شارژ نمود. عيب اين استراژي در خالي شدن شارژ با

 در سرعت پايين بايد استفاده گردد كه راندمان پاييني دارد.  ICEباشد. در اين صورت از 

كيلووات فقيط   6به صورت تركيبي است. در اين صورت در قدرت هاي پايين نظير  ICEو  EMيك استراتژي ديگر استفاده از 

وظيفه توليد نيروي محركه را بعهيده دارد. در قيدرتهاي    ICEكيلوات( فقط  50تا  6قدرت متوس)استفاده مي شود. در  EMاز 

نيروي محركه مورد نياز خيودرو را   ICEبعنوان مکمل  EMكيلووات( كه سرعت و گشتاور ماشين زياد است  50باالتر)بيش از 

 كنند. تامين مي
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 وي الکتريکي هيبريد موازيساختار يک خودر -53شکل 

از يك انتقال دهنده قدرت پيوسته و متغير استفاده  1يك خودرو هيبريد موازي مي تواند به جاي انتقال دهنده قدرت پله اي ثابت

در نقطه بهينه بهره برداري نمود. بنابراين ميزان سوخت كمتري مصرف خواهيد شيد و در    ICEتوان از كند. با اين تکنيك مي

 آالينده هاي كمتري به محيط زيست اضافه خواهد شد.  نتيجه

 باشد. مزيت خودرو هيبريد موازي به سري در ميزان تلفات كمتر انرژي مي

 

 (تركيبي)موازي -سريخودروي الکتريکي هيبريد  -3-1-3-3

سري ييك  موازي تركيبي از دو مدل هيبريد سري و هيبريد موازي تشکيل شده است. اين مدل در قياس با مدل -خودرو سري

و چرخها و در قياس با مدل موازي يك ژنراتور بيشتر دارد. اين نوع خودرو مزاياي هر دو مدل  ICEلينك مکانيکي اضافي بين 

                                                 
1
 Fixed Step Transmision 
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باشيد و در ضيمن هزينيه بسييار     سري و موازي را دارا مي باشد اما در قياس با آن دو داراي پيچيدگي ساختاري بيشيتري ميي  

 بيشتري هم دارد. 

وجيود دارد اميا دو ميدل از آنهيا      ICEو  EMزيادي براي توليد نيروي محركه مورد نظر خيودرو از دو محيرک    تركيبات بسيار

 .2و شديداً مکانيکي 1باشند كه عبارتند از شديداً برقيشناخته تر شده مي

باشد. همچنين در شديداً مي ICEبسيار بيشتر از  EMشديداً برقي به اين معنا مي باشد كه در توليد نيروي محركه خودرو نقش 

 مي باشد.  EMبسيار برجسته تر از  ICEمکانيکي نقش 

EM باشد)شديداً برقي(. در  اندازي خودرو و در سرعت پايين به صورت كامالً تنها توليد كننده نيروي محركه مورد نياز ميدر راه

فراهم ميگردد)شديداً مکانيکي(. همچنين زماني كه به شتاب بااليي در  ICEسرعت هاي باالتر نيروي منحركه انحصاراً توسط 

و  EMگيرد و نيروي محركه مورد نياز توس هر دو محيرک  مکانيکي قرار مي -خودرو نياز باشد خودرو در وضعيت شديداً برقي

ICE گردد. در هنگام ترمز و يا شتاب منفي خودرو مي توان از تامين ميEM استفاده كرد تيا انيرژي تلفياتي در     بعنوان ژنراتور

 باتري خودرو ذخيره گردد.

 

 موازي -ساختار يک خودروي الکتريکي هيبريد سري -54شکل 

مشياهده  ( 55شککل  )شود. همانگونه كه در تركيب ديگر از خوردوي هيبريد سري و موازي خودروي تركيبي پيچيده ناميده مي

تيوان در وجيود    موازي تفاوت چنداني ندارد. تنها تفاوت اين دو ميدل خيودرو را ميي   -اين مدل با خودرو هيبريد سري مي گردد

                                                 
1
 Electric-Heavy 

2
 Engine-Heavy 
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Planetry Gear Box (PGB دانست كه )ICE ،EM    و ژنراتور را به يکديگر متصل كرده است. در اين ميدل سيرعتICE ،

 گردد.كنترل مي PGBدر  EMبه  ICEبدليل وجود پين هاي اتصال دهنده 

خاموش گردد و خودرو به صورت كامال برقي كار كند. اما معموال در بيشتر زمان بهره  ICEدر اين مدل اين امکان وجود دارد تا 

 شود.رک استفاده ميبرداري از هر دو مح

 

 موازي پيچيده-ساختار تركيبي سري -55شکل 

 ( تعدادي از سازندگان اين گونه خودروهاي هيبريدي و نوع خودروي توليدي آنها فهرست شده است.13جدول در )

 موازي در سازنداگن مختلف-انواع خودروهاي هيبريدي سري -13جدول 

 

 1سيستم مديريت انرژي -3-1-3-4

 مي توانند بنا بر داليل زير انرژي بيشتري را ذخيره كنند كه عبارتند از: HEVدر مقايسه با خودروهاي معمولي، 

 HEV ها توانايي تبديل انرژي ترمزي ماشين به انرژي الکتريکي و ذخيره آن در باتري را دارند بنابراين راندمان خودرو

 افزايش مي يابد و مصرف سوخت كمتري را به همراه خواهد داشت. 

                                                 
1
 Energy Management 
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 ICE  درHEVودرو مي ها به دليل كار در نقطه بهينه با توجه به وجود باتري در ماشين، بدون تغيير در عملکرد خ

 توانند در ابعاد كوچکتري طراحي مي شوند كه مصرف سوخت كمتري را به دنبال دارد. 

 ICE ها به دليل وجود باتري بهترين خط توان را دارند بنابراين تلفات در اين خودرو نسبت به خودروهاي معمولي

 كمتر است. 

 HEV  ها يك سيستم انرژي چند سطحي مي باشند. موضوع اصلي درHEVرا مي توان نحوه تقسيم قدرت بين  ها

دو عامل به وجود آورنده نيروي محركه بگونه ايي كه بهترين راندمان و عملکرد را خودرو داشته باشد قلمداد كرد. اين 

 شود. ها تحت عنوان مسئله مديريت انرژي شناخته ميHEVموضوع در 

 

 HEVكنترل در  -3-1-3-5

يبريد، طراحي كنترلر انتقال انرژي به انتقال دهنده قيدرت در خيودرو ميي    يکي از مهمترين موضوعات در طراحي خودروهاي ه

باشد تا راندمان خودرو ماگگزيمم گردد. بنابراين كنترلر مورد نظر بايستي در حالت بهينه طراحي گردد. استراتژي هاي كنترليي  

 ز قبيل :ا HEVمتفاوتي در اين زمينه وجود دارد كه هدف آنها برآورده سازي برخي از اهداف 

 مينيم سازي مصرف سوخت 

 مينيمم نمودن انتشار آالينده ها 

 توانايي رانندگي خوب 

بسيار پيچيده مي باشد. يك سيسيتم كنترليي سلسيله مراتبيي چنيد سيطحه بهتيرين روش كنترليي در          HEVسيستم كنترلي 

نمايش داده شده اسيت. ايين    (56شکل )خودروهاي هيبريد مي باشد كه مورد پذيرش واقع شده است.  اين سيستم كنترلي در 

 باشد.  مي 3انرژي و كنترلر الکترونيکي 2، كنترلر سيستم1سيستم كنترلي شامل سه قسمت مفسر دستور راننده

، ژنراتور و گشتاور ناشي از ترمز با توجه به گشيتاور ميورد   ICEسطح كنترلر سيستم مرحله تعيين ميزان گشتاور توليدي موتور، 

( BMS)2توسط سيستم مديريت بياتري SOC( مي باشد. كه SOC)1نياز زاننده، سرعت خودرو و مقدار ظرفيت موجود در باتري

 ر مربوطه انداز گيري مي شود. پيش بيني مي گردد. سرعت خودرو توسط سنسو

                                                 
1
 Driver Command Interpreter 

2
 Vehicle System Controller 

3
 Electric Controller 
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 كنترلر الکترونيکي، سطح انجام اقدامات و فرامين صادره از سيستم كنترلر مي باشد.

 

 سيستم كنترلي مديريت انرژي در خودرو هيبريد -56شکل 

 مفسر فرمان راننده -3-1-3-6

ده بر اساس سرعت مطلوب و سرعت خودرو مي باشيد. سيرعت   وظيفه مفسر فرمان راننده محاسبه ميزان گشتاور مورد نياز رانن

 خودرو توسط دو پدال شتاب و ترمز توسط راننده كنترل مي گردد. سرعت مطلوب بوسيله همين دو پدال تنظيم مي گردد. 

 كنترلر سيستم -3-1-3-7

قسيم قدرت مورد نياز بين اين در قياس با خودروهاي معمولي، خودرو هيبريد دو منبع توليد نيروي محركه در اختيار دارد. نحوه ت

( ناميده مي شود. كنترلر سيستم وظيفه كنترل قدرت انتقالي به هر يك از دو محرک بر اسياس  EMدو محرک مديريت انرژي)

( با استفاده از سيگنال هاي ارسالي توسط مفسر فرمان راننده و پارامترهاي فييدبك گرفتيه   EMاستراتژي هاي مديريت انرژي)

 ر الکترونيکي را بعهده دارد.شده از كنترل

 نمايش داده شده است.  (57شکل )كنترلر سيستم را مي توان به سه بلوک تقسيم بندي كرد كه در 

                                                                                                                                                                  
1
 State Of Battery 

2
 Battery Management System 
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 اجزاي كنترلر سيستم -57شکل 

 ونيکيركنترلر الکت -3-1-3-8

خيودرو طراحيي   كنترلر الکترونيکي در خودرو هيبريد به منظور انجام و انقال فرامين كنترلر سيستم به بخش هاي مورد نظر در 

(، واحيد  GCU)3(، واحيد كنترلير ژنراتيور   MCU)2(، واحد كنترل موتورECU)1شده است. اين كنترلر شامل واحد كنترل ماشين

 ( مي باشد. BMS)4كنترل ترمز الکترونيکي)ترمز مکانيکي( و سيستم مديريت باتري

ECU  يك واحد كنترل الکترونيکي جهت كنترلICE  .مي باشدECU  موجب مي شود تا خروجيICE  مقدار مطلوب گشتاور

صورت مي گييرد. نقطيه    ICEرا با توجه به سيگنال فرمان ورودي داشته باشد. اين كار از طريق تزريق سوخت در سيلندرهاي 

نيده  و انتقيال ده  ICEمي تواند توسط سرعت و گشتاور بيان گردد. در موتورهاي سري كه ارتباط مکانيکي بين  ICEعملکرد 

و ژنراتور صورت مي گيرد. نقطه كار موتور نيز مي توانيد بير    ICEاز طريق ارتباط مکانيکي بين  ICEقدرت وجود ندارد كنترل 

اساس دو مولفه سرعت و گشتاور در نظر گرفته شود. گشتاور مورد نياز موتور با توجه به ميزان گشتاور مورد نياز راننده تعيين مي 

كند. موتورها در هنگام ترميز ييا سيرپاييني بيه     تعيين مي FOCب موتور را با استفاده از  تکنولوژي گشتاور مطلو MCUگردد. 

ژنراتور تبديل مي شوند. بنابراين انرژي جنبشي خودرو به جاي اينکه به صورت گرما تلف گردد در باتري ذخيره مي گردد. اگير  

 نترل سيستم ترمز الکترونيکي فعال خواهد شد. باتري نتواند اين ظرفيت را قبول كند در اين صورت واحد ك

                                                 
1
 Engine Control Unit 

2
 Motor Control Unit 

3
 Generator Control Unit 

4
 Battery Management System 
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سييم  انواع استراتژي هاي مديريت انرژي در خودرو هيبريد بيان شده است. اين استراتژي ها به دو دسته عمده تق (58شکل )در 

 مي شوند كه عبارتند از:

 روش هاي كنترل بال درنگ 

 روش هاي كنترل بهينه 

مي باشند اما  1تفاوت اين دو روش در زمان مورد نظر جهت تعيين بهترين استراتژي مي باشد. روش هاي كنترل بال درنگ، آني

در روش كنترل بهينه براي يافتن بهترين ژاسخ نياز به زمان محاسباتي مي باشد بنابراين اين روش به صورت آني قابيل پيياده   

 سازي نيست. 

 

 انواع استراتژي هاي مديريت انرژي در خوردوي هيبريد -58شکل 

 تجهيزات يک خودرو هيبريد -3-1-3-9

 باتري: 

باتري ها ذخيره كننده انرژي شيميايي مي باشند و در مواقع لزوم، انرژي شيميايي ذخيره شده در خود را بيه انيرژي الکتريکيي    

تبديل مي كنند. ظرفيت باتري در خودرو الکتريکي و هيبريد بايد به گونه ايي باشد تا اين اجسام نسبتا سنگين بتواننيد مسيافت   

ظرفيت باتري در خودروي الکتريکي و هيبريد بيشتر باشد قيدرت پيشيرانه بيشيتري بيه موتيور       مطلوبي را طي كنند. هر اندازه

                                                 
1
 Real Time 
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الکتريکي منتقل خواهد شد و در نتيجه شتاب خودرو افزايش مي يابد. همچنين ظرفيت باالي باتري امکيان رانيدمان بياالتر و    

 مصرف بهينه سوخت بيشتري را به دنبال دارد. 

اي قابل شارژ در خودروهاي الکتريکي و هيبريد وجود دارد كه مهمترين و پركاربردترين آنها به شيرح  مدلهاي مختلفي از باتريه

 زير مي باشد:

 1اسيد سرب (Pb-acid قديمي ترين مدل از باتري هاي قابل شارژ هستند كه نرخ انرژي بر حجم و انرژي بر وزن :)

دي از خودرو را اشغال مي كند و شديدا به وزن خودرو اضافه اين باتري پايين مي باشد. بنابراين اين باتري فضاي زيا

و نرخ توليد قدرت بر حجم باال در اين باتري، موجب شده تا اين باتري از محبوبيت بااليي  قيمت پايين ميکند.

 برخوردار باشد. 

 2نيکل-كاديوم(NiCd :)اير باتتريها چگالي عمر اين باتري از تمام باتري هاي موجود بيشتر است اما در قياس با س

انرژي پاييني دارد. همچنين كاديوم يك عنصر سمي است كه همين امر موجب شده است تا اين باتري كاربرد عمومي 

 كمتري داشته باشد.

 3نيکل متال هيدريد(NiMH) تکنولوژي اين باتري به تکنولوژي باتري هاي :NiCd  بسيار شبيه است. تنها تفاوت در

ظرفيتي معادل دو الي سه برابر دارد. در  NiCdجايگزيني كاديوم مي باشد. اين باتري در قياس با باتري هم سايز 

 Toyotaنرخ دشارژ باالتري دارد.  Li-ionظرفيت كمتري دارد همچنين در قياس با  Li-ionقياس با باتري هاي 

Prius ده مي كند. از اين باتري استفا 

  4ليتيم يونيزه(Li-ion) :Li-ion  گونه مدرن باتري ها مي باشد كه چگالي شارژ بااليي دارد. تکنولوژي اين باتري

امروزه در اكثر تجهيزات الکترونيکي و همچنين سيستم حمل و نقل)شامل خودروهاي الکتريکي و هيبريد( موجود 

 مدل از خودروهايي هستند كه از اين باتري استفاده مي كنند. دو  Prius conversiomو  Tesla Roadsterاست. 

 Li-ion Polymer اين باتري تکنولوژي سبيه به :Li-ion  دارد ام در قياس با آن چگالي شارژ كمتري دارد اما عمر

ست. از اليه هاي بسيار نازكي استفاده شده ا Li-ionباتري افزايش يافته است. همچنين در قسمت طراحي نسبت به 

                                                 
1
 Lead Acid 

2
 Nickel Cadmium 

3
 Nickel Metal Hydride 

4
 Lithium-ion 
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عيب اين باتري را مي توان در امکان اور شارژ باتري و همچنين دشارژ باتري در ولتاژي پايين تر از حد ممکن دانست 

 و امکان دارد كه باتري قابليت شارژ مجدد خود را از دست دهد. 

 1نيکل كلرايد -سديم(NaNiCl در كالس باتري هاي ذوب و گداخته شده قرار دارد. در اين باتري :) از نمکهاي مذاب

وليت استفاده مي شود. بنابراين اين باتري چگالي انرژي و توان بااليي دارد. اين مدل از باتري ها اميد ربعنوان الکت

درحه سانتي گراد  300تا  270بخش صنعت خودروهاي الکتريکي مي باشند. اين باتري ها دماي نقطه كار باال حدود 

 ت پايين است. را دارند. تلفات اين باتريها بشد

 

 نمايي از يک باتري متشکل از چندين سلول -59شکل 

 

 Li-ionشماي يک باتري   -60شکل 

نکته قابل توجه در مورد باتري خودرو اين است كه بر خالف باتري هاي موجود در رايانه ها همراه، تلفن هاي همراه و تبلت ها، 

باتري خودرو در هر عمل افزايش شتاب يا كاهش شتاب خودرو مقدار زيادي انرژي ذخيره يا تخليه مي كند. بنابراين يك مسئله 

                                                 
1
 Sodium Nickel Chloride 
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وام و طول عمر باتري مي باشد. به همين دليل بياتري اتومبييل هيا معميوال بيه صيورت ييك        مهم ديگر در باتريهاي خودرو د

مجموعه متشکل از چندين سلول باتري مي باشد كه در داخل يك محفظه قرار دارد و توسط سيستم خنك كننده خودرو، خنك 

 مي گردد تا طول عمر باتري افزايش يابد.

ولت وجود دارد كه انرژي الکتريکي مورد نياز سيستم هاي  12مواره يك باتري جانبي عالوه بر باتري ذكر شده در خودروها، ه

  كنترلي موجود در خودرو، چراغها، شيشه باالبرها، راديو، دزدگير و نمايشگر خودرو را تامين مي كند.

 ها بحث خواهد شد. در بخش مرتبط با فناوري هاي باتري به طور مفصل در رابطه با باتري

 (BMSيا  BCUباتري) 1نترل الکترونيکيواحد ك -3-1-3-10

واحد كنترل الکترونيکيي بياتري در خودرهياي الکتريکيي و هيبرييد مقيدار ولتياژ ، جرييان و همچنيين ظرفييت باقيمانيده از            

 باشد: در باتري به دو دليل زير مي SOCكند. هدف از محاسبه ( باتري را در بخش اصلي باتري مشخص ميSOC)2شارژ

  جهت حفظSOC در يك مقدار مناسب 

 3جلوگيري از شارژ و دشارژ بيش از حد در باتري 

 باتري وظايف زير را نيز بعهده دارد: ECUهمچنين 

 تشخيص ناهنجاري در باتري 

 تشخيص درجه پيري و فرسودگي باتري 

 تشخيص اتصال الکتريکي غير مترقبه بين بخش ولتاژ باال و بدنه باتري 

 مي باشد.  DENSOباتري شركت  ECUزمينه تهيه يکي از كمپاني هاي معروف در 

                                                 
1
 Electronic Control Unit 

2
 State Of Charge 

3
 Over-Charge and Over-Discharge 
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 واحد كنترل الکترونيکي باتري -61شکل 

  2، كانورتر1اينورتر -3-1-3-11

در خودروهاي الکتريکي و هيبريد، اينورتر، كانورتر و سيستم كنترلي مربوط به آنها به صورت واحد در يك مجموعه قرار دارنيد  

 دهند. -صي مربوط به خود را انجام ميكه هر يك وظيفه اختصا

به دليل گرماي بسيار زيادي كه قطعات الکترونيکي داخل اين مجموعه توليد مي كنند يك سيستم خنك كننده مجزا كه شامل 

 پمپ و رادياتور مي باشد براي آنها در نظر گرفته شده است. 

 در ادامه به شرح كامل اينورتر، كانورتر و سيستم كنترلي مربوطه به صورت مجزا پرداخته خواهد شد. 

 اينورتر 

مورد نظر براي پمپ سيستم  ACمي باشد. كاربرد آن در خودرهاي الکتريکي و هيبريد تهيه برق  ACبه  DCمبدل جريان 

 مي باشد. 3خنك كننده و تراكشن موتور

  كانورتر 

وجود دارد. در كانورتر  5و كانورتر كاهشي 4هستند. بسته به كاربرد دو مدل كانورتر افزايشي DCبه  DCكانتورتورها مبدلهاي 

 كاهش مي بابد.  DCافزايشي سطح ولتاژ افزايش مي يابد و در كانورتر كاهشي سطح ولتاژ 

وجود دارند. يك كاربرد كانورتر افزايشي در خودروهاي  در خودروهاي الکتريکي و هيبريد هر دو مدل كانورتر افزايش و كاهشي

سپس توسط  DCولت  650مي باشد. ولتاژ  DCولت  650باتري به  DCولت  300-180الکتريکي و هيبريد تبديل ولتاژ 

                                                 
1
 Inverter 

2
 Converter  

3
 Traction Motor 

4
 Step-Up Converter 

5
 Step-Down Converter 
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اي شده و به عنوان تغذيه تراكشن موتور در نظر گرفته مي شود. مزيت بزرگ و اصلي در استفاده از كانورتره ACاينورتر 

 افزايشي، عدم نياز به باتري هاي بزرگ و گران قيمت مي باشد. 

جهت شارژ  DCولت  14-12به ولتاژ  DCولت ِ 300-180كاربرد كانورتر كاهشي در خودرو الکتريکي و هيبريد تبديل ولتاژ 

سيتم روشنايي، راديو، باتري خدمات جانبي خودرو مي باشد. اين باتري كمکي برق مورد نياز برخي تجهيزات خودرو مانند س

 پنجره ها و برف پاک كن مي باشد. 

در طراحي و انتخاب كانورتر براي خودرو الکتريکي و هيبريد مي بايست كانورتري انتخاب كرد تا راندمان باالتر، سايز كوچکتر، 

 سبکتر و قابل اعتمادتر باشد. 

 

 شماي مداري يک كانورتر -62شکل 

 

 ولت 12به  400مبدل  DC-DCكانورتر  -63شکل 
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 سيستم كنترلي -3-1-3-12

سيستم هاي كنترلي يکي از قسمت هاي حياتي و پيچيده خودروهاي الکتريکي و هيبريد است كه در آن بايستي قسمت هاي 

کي و هيبريد شامل باتري هاي ولتاژ باال، زيادي از خودرو به خوبي مانيتور و كنترل گردد. قطعات اضافي در خودروهاي الکتري

موتور، اينورتر، كانورتر، پمپ، ترمزهاي توليد توان و يك سري قطعات جانبي مي باشد كه مي بايست در خودرو كنترل گردد. 

كنترل اين قطعات مختلف با يکديگر از طريق مدولهاي اختصاصي صورت مي گيرد. اين مدولهاي اختصاصي توسط يك شبکه 

 باطي با يکديگر در ارتباطند. براي نمونه مي توان از سيستم كنترل سوخت در خودروهاي غير هيبريد نام برد. ارت

وتر ماشين كه بعنوان مدول كنترلي انتقال يدر اين سيستم كنترلي زماني كه راننده پدال گاز را فشار مي دهد كامپ

پدال را به عنوان ورودي دريافت مي كند سپس حجم تزريق ( شناخته مي شود از طريق سنسورها مقدار فشار PCM)1قدرت

سوخت در سيلندرها را افزايش مي دهد. اين سيستم كنترلي در قياس با سيستم كنترلي خودروهاي الکتريکي و هيبريد بسيار 

قبيل مقدار شارژ باتري ناچيز است. براي نمونه در يك خودرو هيبريد، زماني كه راننده پدال گاز را مي فشارد شرايط متفاوتي از 

و ميزان تو رفتگي پدال گاز تعيين مي كند كه چه نوع كنترلي مي باست بر روي خودرو در طول حركت صورت گيرد. اگر شارژ 

يك سيگنال به موتور و ساير تجهيرات مورد نظر مي فرستد تا خودرو به صورت كامال  PCMباتري به اندازه كافي باشد 

يك سيگنال به تراكشن موتور  PCMادامه دهد. اگر باتري شارژ كافي براي حركت خودرو را نداشته باشد الکتريکي به كار خود 

از طريق ژنراتور به انرژي الکتريکي  ICEمي فرستد تا آن را به مود ژنراتوري ببرد در اين صورت انرژي حاصل از ترمزي يا 

چکي از حجم كاري سيستم كنترلي در خودرو الکتريکي و هيبريد مي تبديل ميگرد تا در باتري ذخيره گردد. اين مثال درصد كو

 باشد. 

                                                 
1
 Powertrain Control Module 
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 يک خودرو (ECUمركزي)كنترلر  سيستم -64شکل 

، ECU1 ،PCM( برخي از سيستم هاي كنترلي خودرو ديده مي شود.  از سيستم كنترلي هاي مهم مي توان به 65شکل در )

ECU  ترمز وECU  .باتري را نام بردECUدازش شده خودرو هيبريد اطالعات را از همه سنسورها جمع آوري كرده و نتايج پر

نيز گويند. وظيفه اين سيستم كنترلي،  Skid Control ECUترمز را  ECUفرستد. باتري و ...  مي  PCM  ،ECUرا به 

 كنترل كننده سيستم توليد انرژي از ترمز مي باشد. 

مي باشد كه وظيفه آن اتصال دهنده و  SMR2ستم هاي كنترلي در خودرو هيبريد سيستم رله هاي محافظتيييکي ديگر از س

  همچنين جدا كننده قطعات ولتاژ باال خودرو مي باشد. 

                                                 
1
 Engine Control Unit 

2
 System Main Realy 
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 سيستم هاي كنترلي در خودروي هيبريد -65شکل 

 ( نمايش داده شده است. 66شکل بلوک دياگرام سيستم كنترلي يك خودرو هيبريد در )

 

 بلوک دياگرام سيستم كنترلي يک خودروي هيبريد -66شکل 

 موتور و ژنراتور -3-1-3-13

از جمله كاربرد موتورها در امروزه موتورها در صنعت خودرو سازي باالخص خودروي الکتريکي و هيبريد كاربرد فراواني دارند. 

 خودروي الکتريکي و هيبريد مي توان به شرح زير اشاره كرد:
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 توليد نيروي محركه خودرو 

 سيستم توليد انرژي از ترمز خودرو 

 1فرمان خودكار 

  راه اندازICE 

 پمپهاي سيتم خنك كننده و انتقال قدرت 

 فن ها 

 شيشه باالبرها 

استفاده مي كنند. براي نمونه موتور سيستم خنك كننده يك موتور  ACي ديگر از برق و برخ DCبعضي از اين موتورها از برق 

AC   و موتور فرمان خودكار اتومبيل يك موتورDC :است. مزيت هاي موتورهاي الکتريکي به شرح زير است 

 سادگي بيشتر 

  آرام و بي صدا 

 قابليت اطمينان بيشتر 

 راندمان باالتر 

موازي تركيبي به يك ژنراتور در خودرو هيبريد نياز است تا انرژي حاصل از موتور احتراق دروني  -در مدل سري و مدل سري

 در باتري خودرو ذخيره گردد.

براي موتور و ژنراتور استفاده كرد اما به دليل راندمان باالي  DCو  ACدر خودروهاي هيبريد مي توان از هر دو مدل 

روهاي هيبريد معموال از اين مدل استفاده مي كنند. موتورها و ژنراتورهاي مورد ، كمپاني هاي سازنده خودACموتورهاي 

 استفاده در خودرو در انواع مدلهاي القايي، آهنرباي دايم و رلوكتانسي موجود مي باشند. 

                                                 
1
 Power Steering 
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 شماي يک موتور القايي -67شکل 

بهره مي برد در حالي كه خودرو  rpm3000ولتي با سرعت  144كيلوواتي،  10از يك موتور  Honda Insightخودرو هيبريد 

دور در دقيقه  1540تا  1200ولتي با سرعت  500كيلوواتي،  50از يك موتور  2010تا  2005مدل  Toyota Priusهيبريد 

 استفاده مي كند. 

 شد:معيارهاي انتخاب نوع موتور در يك خودرو به شرح زير مي با

 ، مقدار فركانس و ... acاست ياdc معين بودن مشخصات منبع تغذيه مانند مقدار ولتاژ، نوع ولتاژ  -1

 ، مانند مقدارگشتاور راه اندازي، زمان راه اندازي و...ط يا عوامل راه اندازيوشرمعين بودن  -2

 .مناسب  مو حالت كار دائ راه اندازيحالت سرعت(  –هاي )گشتاور  مشخصهمعين بودن  -3

 سرعت عملکرد كار مطلوب دارا بودن  -4

 قابليت كاركردن به جلو و عقب  -5

 ي شتاب )وابسته به بار(  مشخصهمعين بودن  -6

  شود. ، زيرا انرژي الکتريکي مستقيما درون خودرو توليد ميدر بار اسمي و باالبازده مناسب دارا بودن  -7

 توانايي تحمل اضافه بار  -8

 اطمينان الکتريکي و حرارتي ودن دارا ب -9

 قابليت نگهداري و عمر مفيد داشتن  -10

 و ...(  نوسان و نويز صوتي بسيارناچيز، ) تکنولوژي ساخت آسان واندازه و وزن كمينهظاهر مکانيکي مناسب  داشتن -11

 .  متعلقه كنترل و هزينهعمليات پيچيدگي ميزان  متناسب بودن -12
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تر است. بديهي است كنترل پيچيده تر،  دقت كار  پيچيده dc)كنترل موتور با آهنرباي دائم سنکرون، از موتور با  آهنرباي دائم 

دهد. بنابراين انتخاب الکتروموتور بايد با توجه به  برد ولي هزينه را هم افزايش مي را افزايش داده و قابليت اطمينان را باال مي

 انجام گيرد.(شرايط مالي پروژه 

 توليد گشتاور با ريپل و ضربان گشتاور حداقل براي كنترل دقيق هدايت خودرو -13

 تغيير جهت چرخش به صورت ناگهاني -14

 ضربان گشتاور كوچك در ناحيه عملکرد  -15

خاب طبيعي و يك انت CDاز انجا كه هدف نهايي از سيستم استفاده از گشتاور كمکي، هدايت الکتريکي خودرو است، موتور 

بعضي از  CDشود. موتور  مناسب براي اين كاربرد است. زيرا گشتاور آن به سادگي و با تنظيم جريان آرميچر موتور، كنترل مي

ها و كموتاتور را نيز دارد. اين عوامل عملکرد مناسب موتور  هاي نامناسب مانند جرقه زدن جاروبك ها، استهالک جاروبك ويژگي

CD كنند. از اين رو موتور  ي باال محدود ميها را در سرعتCD  براي خودروهاي بزرگ انتخاب مناسبي نيست. نوع ديگر از

داراي  SRهستند. موتورهاي  SRموتورهاي الکتريکي مناسب براي خودروهاي الکتريکي، موتورهاي سوئيچ رلوكتانس 

قابليت  SRشود كه موتورهاي  اين امر باعث ميتکنولوژي ساخت آسان بوده و هيچ مغناطيس دائمي در ساخت خود ندارند. 

توانند در عين از دست رفتن يك  كاركرد خوب در دماهاي باال و قابليت اطمينان مناسبي داشته باشند. همچنين اين موتورها مي

كند. به اين  نمي تواند به خودي خود ميدان مغناطيسي توليد SR فاز تغذيه نيز به گردش خود ادامه دهند. اما روتور ماشين 

هاي  شود كه ريپل و ضربان بااليي دارد. طراحان با استفاده از تکنيك معني كه در اين موتور فقط گشتاور رلوكتانسي توليد مي

دارند. با اين وجود اثر اين نوسان گشتاور  SRمختلف مانند تغيير شکل موج جريان موتور سعي در كاهش ريپل ولتاژي موتور 

 زياد است كه غلبه بر اين مشکل در حال حاضر به صورت اقتصادي ممکن نيست.روي فرمان آن قدر 

است. در طراحي هايي كه در اروپا روي خودروهاي بزرگ انجام  1ها، موتور مغناطيس دائم بدون جاروبك نوع ديگر از موتور

ي توان باال مورد استفاده قرار گرفته هاي كمياب خاكي و با بازده و چگال شده، موتور مغناطيس دائم بدون جاروبك با مغناطيس

نسبت  BLDCاند. موتورهاي  هاي خود استفاده كرده در طرح BLDCهاي دلفي و موتوروال از مزاياي موتورهاي  است. شركت

                                                 
1
 Permanent Magnet DC Motor or Brushless DC Motors (BLDC) 
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اي،  طراحي شده با ولتاژ برگشتي ذوزنقه BLDCنوسان گشتاور بسيار كمتري دارند. به طوري كه در موتور  SRبه موتورهاي 

 درصد خواهد رسيد. 2گشتاور به كمتر از  ضربان

پيچي ميدان در  يمسهستند. با جايگزين نمودن مغناطيس دائم به جاي  1انتخاب ديگر، موتورهاي سنکرون مغناطيس دائم

، PMشود. در نتيجه موتورهاي سنکرون  ي لغزان و تلفات مسي ميدان حذف ميها حلقهها،  موتورهاي سنکرون؛ جاروبك

شوند. از آن جايي كه اين  يمبا تغذيه سينوسي ناميده  PM، يا موتورهاي بدون جاروبك PMفاقد جاروبك  ACي موتورها

ي انداز راهيا سينوسي، بدون كموتاسيون الکتريکي،  PWMتوانند توسط منبع  يمموتورهاي سنکرون هستند،  اساساًموتورها 

يري مغناطيس دائم مشابه هوا است، به عنوان نفوذپذشوند. وقتي مغناطيس دائم روي سطح روتور قرار گيرد، به دليل اينکه 

كند. با قرار دادن مغناطيس دائم در داخل مدار مغناطيسي روتور، اين برجستگي، گشتاور  يمموتور سنکرون فاقد برجستگي رفتار 

شود. اين موتورها  يمكه موجب فراهم شدن محدوده سرعتي باال در عملکرد توان ثابت  كند يمرلوكتانسي مضاعفي ايجاد 

ي القايي، امروزه در كاربري خودروهاي الکتريکي موتورهابا داشتن پتانسيل باال براي رقابت با  ها آنساده و ارزان هستند.  عموماً

 .اند شدهو هيبريدي پذيرفته 

اين موتورها داراي چگالي شار باال در فاصله هوايي، نسبت توان به وزن باال، نسبت گشتاور به اينرسي باال، گشتاور صاف، 

گشتاور كنترل شده در سرعت صفر، گستره وسيع سرعت، ظرفيت گشتاور باال، ضريب قدرت و بازده باال هستند. موتورهاي 

PMSM ها حتي از موتورهاي  ضربان گشتاور در آن اي طراحي شوند كه توانند به گونه ميBPM  هم كمتر شود. اما موتورهاي

(PMSM) ها با افزايش مولفه جريان استاتور روي محور مستقيم  داراي اين ويژگي مهم هستند كه ميدان مغناطيسي آنd  در

دارند و  نقطه كار ثابت نگه مي يابد. بسياري از طراحان در طراحي خود سطح شار مغناطيسي را در يك جهت منفي، كاهش مي

كنند. اما با كاهش شار در هر سرعتي، هنگامي  هاي باال نياز است از ناحيه تضعيف شار استفاده مي فقط هنگامي كه به سرعت

هاي اخير در مواد مغناطيسي كمياب خاكي و الکترونيك  يابد. پيشرفت كه گشتاور كمي مورد نياز است، بازده عملکرد بهبود مي

هاي با  درت، افق جديدي را در طراحي، ساختار و كاربرد موتورهاي سنکرون با آهنرباي دائمي گشوده است. اخيرا محركهق

اند. روتور موتورهاي سنکرون  شوند، كاربرد وسيعي پيدا كرده موتورهاي آهنرباي دائم كه از اينورترهاي استاتيکي تغذيه مي

                                                 
1
 Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) 
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، روتور با مغناطيس (IPM)ي مختلفي باشدكه مهمترين آنها روتور با مغناطيس دروني تواند داراي ساختارها مغناطيس دائم مي

 سطحي و روتور با مغناطيس دفن شده هستند.

در موتورهاي با آهنرباي دروني چون سطح قاب آهنربا از سطح قطب روي سطح روتور كوچکتر است، بنابراين چگالي شار 

كوچکتر است. چون شار  qاز راكتانس محور  d تر است. همچنين راكتانس محوردر مدار باز از چگالي شار در آهنربا كم

گذرد. در اين نوع روتور، آهنربا به خوبي در مقابل  هاي آهنربا عبور كند، از مسير فوالد مي بدون اينکه از تکهq مغناطيسي محور 

در كاربردهاي سرعت باال استفاده نمود. مزيت بزرگ توان از اين ساختار  شود. در نتيجه  مي نيروهاي گريز از مركز محافظت مي

اين ساختار قابليت عملکرد مناسب در ناحيه شار كم است. البته به دليل وجود گشتاور رلوكتانسي در اين ساختار، ريپل گشتاور 

وقات از يك استوانه با در آن قابل توجه است و بايد در محدوده مجاز كاربرد قرار گيرد. در موتورهاي با آهنرباي سطحي گاهي ا

شود. اين استوانه از عمل مغناطيس زدايي عکس العمل آرميچر و نيروهاي  هدايت الکتريکي باال و غير مغناطيس استفاده مي

شود و حتي به عنوان ميراساز نيز  كند. همچنين باعث فراهم آمدن گشتاور آسنکرون راه اندازي مي گريز از مركز جلوگيري مي

يکسان هستند و به q و  d هاي سنکرون محور اگر از مواد مغناطيسي كمياب خاكي استفاده شود، مقدار راكتانسكند.  عمل مي

همين علت گشتاور رلوكتانسي در اين ساختار صفر بوده و گشتاور ريپل كمتري هم وجود دارد. البته چگالي شار در اين موتورها 

هاي عميق قرار داده شده اند.  با مغناطيس دفن شده، آهنرباها در شکافكمتر است. در موتورهاي   IPM نسبت به موتورهاي

تواند توسط سيم پيچ قفسه اي  بزرگتر است. گشتاور آسنکرون راه اندازي هم ميd از راكتانس محور  qراكتانس سنکرون محور 

ها شفت بايد غيرفرومغناطيس باشد تا هاي برجسته فوالد يکپارچه توليد شود. در اين نوع موتور )روتورهاي ورقه ورقه( با قطب

 شار مسير خود را از طريق آن نبندد.

آمپر سيستم تغذيه و اينورتر در حد معقول و -در خودروهاي الکتريکي براي افزايش راندمان و براي اينکه مقادير ولت

براي اين كاربرد  IPM ساختار  لذامطلوب باقي بمانند، الزم است موتور در ناحيه تضعيف شار عملکرد مناسبي داشته باشد. 

تواند براي اضافه بارهاي تا سه برابر مقدار اسمي طراحي شود. البته بايد ريپل گشتاور آن  مناسبتر است. اين موتور به راحتي مي

 هاي بهينه سازي در حد مجاز قرار داده شود. با استفاده از روش

عملکرد ماشين القايي در سرعت و قدرت باال  الکتريکي ندارند. چونامروزه موتورهاي القايي كاربرد چنداني در خودروهاي 

 كند. بوده كه اين حجم و وزن باال عملکرد نامطلوبي را براي خودرو ايجاد مي ممکن  تنها با باالبردن حجم و وزن آنها
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سنکرون آهنرباي دائم  ز نوعرفته در خودروهاي الکتريکي ا كار اكثر موتورهاي الکتريکي بهبا توضيحات ارائه شده، امروزه 

استفاده از موتورهايي با بازده باال و تلفات كم، وزن و حجم كم در توان  الکتريکي،مغناطيس دايم هستند. در خودروهاي  CD يا

معمول مانند عمر كوتاه و هزينة تعميرات و نگهداري  CD هاييکسان، مالک مهمي است. وجود مشکالت مربوط به ماشين

دائم  آهنربايموتورهاي سنکرون تا بيشتر به سمت استفاده از موتورهاي ديگر بروند. از طرفي  گان را بر آن داشتسازند باال

عملکرد عالي نيز هستند. تلفات مقاومتي كمتري  ، دارايبه خاطر ولتاژ كاري باالتري كه دارند CD نسبت به موتورهاي عموماً

اي فعال جهت كاربرد در  ها را به راه حل و گزينه مغناطيس دايم، آنکرون سنهاي  به همراه ميزان قدرت باال در ماشين

. با بررسي كليه جوانب توان اجتناب كردهاي دائم نمي حال از هزينه باالي مگنت با اين .خودروهاي الکتريکي تبديل كرده است

ورد استفاده در اين پروژه موتور آهنرباي دائم رسيم كه اولين و بهترين انتخاب موجود براي الکتروموتور م به اين جمع بندي مي

 است. CDاز نوع سنکرون و يا موتور از نوع آهنرباي دائم 

بايد توجه داشت كه ساختار داخلي هر دو ماشين كامالً مشابه  PMSMو ماشين  BLDCدر مقايسه ميان دو نوع ماشين 

توان شکل ميدان  ترين تفاوت ساختاري دو ماشين را مي مها وجود دارد. مه يکديگر است و تنها تفاوت هاي جزئي ميان آن

سينوسي  PMSMاي باشد و در  ذوزنقه BLDCشود تا در  ها در نظر گرفت كه تالش مي مغناطيسي روتور و نوع سيم بندي آن

االتر و تر، گشتاور ب كنترل و مدار درايو بسيار ساده PMSMهاي  نسبت به ماشين BLDCهاي  باشد. اما مزيت مهم ماشين

 بيشتر است. PMSMنسبت به  BLDCهاي  ميزان آهنرباي استفاده شدة كمتر است. در عوض مقدار ريپل گشتاور ماشين

 1روشن-سامانه خاموش -3-1-3-14

كند تا با كاهش زمان كار  را روشن و خاموش مي (ICE)سوز موتور درونشود كه به طور خودكار  به سيستمي گفته مي خودرودر 

خودرو اندازه مصرف سوخت را كاهش دهد. اين سامانه به ويژه براي شرايط ترافيك سنگين كارامد است. در  2در جاي

و بوستر، خاموش شدن خودرو در  جعبه دندهصب دو سنسور روي . نخودروهاي غير الکتريکي به اين سيستم ميکروهيبريد گويند

 .كند پذير مي را امکان كالچهنگام توقف و حركت آن با 

درصد، مصرف سوخت در خودرو را  10الي  5د اين سامانه در حال حاضر در خودروهاي هيبريد نيز وجود دارد و چيزي حدو

 كاهش مي دهد. 

                                                 
1
 Start-Stop System 

2
 Idle Stop 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%DA%86
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اين سامانه چون در حال كار در جاي ماشين، موتور درون سوز خودرو را خاموش مي كند در كار سيستم خنك كننده خودرو 

موتور كار  هيبريد اختالل بوجود مي آورد، به همين دليل در خودرو هيبريد يك پمپ و سيتم خنك كننده مجزا كه توسط يك

 مي كنند تعبيه شده است.

( ICE( قرار دارد و اين امکان را به موتور درون سوز)ISG)1راه انداز-در برخي خودروهاي هيبريد به جاي ژنراتور واحد ژنراتور

 مي دهد كه بالفاصله بعد از حركت در جاي خودرو و به صورت نرم راه اندزي شود. 

 

 DENSOتوليد كمپاني  ISG -68شکل 

 

 در يک خودرو هيبريد ISGشماتيک  -69شکل 

                                                 
1
 Integrated Starter-Generator 
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 1كالچ -3-1-3-15

در خودروهاي الکتريکي هيبريد به دليل وجود دو نيروي محركه دو كالچ وجود دارد. در اين خودروها مي توان فقط از نيروي 

مي بايست در مدار انتقال  ICEورت فقط كالچ مربوط به جهت حركت خودرو استفاده كرد بنابراين در اين ص ICEمحركه 

قدرت قرار گيرد يا به همين ترتيب در هنگام ترمز يا عملکرد خالص الکتريکي خودرو فقط ميبايست كالچ الکتريکي در مدار 

اين دو نيروي انتقال قدرت قرار گيرد. بنابراين در چنين خودروهايي جهت افزايش راندمان و مصرف بهينه سوخت، جداسازي 

 محركه از يکديگر يك امر ضروري است. 

 نيسان و هوندا دو كمپاني بودند كه اولين بار از اين سيستم دو كالچ در خودرو استفاده كردند. 

 (HVACهيبريد در خودرو هيبريد) 4و تهويه 3، گرمکن2سيستم تهويه مطبوع الکتريکي -3-1-3-16

رو مي تواند انرژي مورد نياز  خود را از دو منبع انرژي مختلف باتري در يك خود HVACشبيه به يك خودرو هيبريد، سيستم 

(، جهت صرفه جويي Toyota Priusو موتور احتراق دروني فراهم كند. بسته به ميزان قدرت و بار در يك خودرو هيبريد)مانند 

 انرژي مورد نياز خود را از طريق باتري يا موتور احتراق دروني دريافت مي كند.  HVACانرژي، سيستم 

الکتريکي در خودروهاي هيبريد به اين دليل است تا زماني كه موتور احتراق دروني خودرو براي صرفه  HVACوجود سيستم 

 امه دهد. جويي در مصرف سوخت خاموش شد سيستم تهويه مطبوع بدون هيچ مشکلي به كار خود اد

 توان مشاهده نمود. آوري هاي مرتبط با خودروهاي هيبريدي را مي ( درخت فن70شکل در )

                                                 
1
 Clutch 

2
 Air Conditioning 

3
 Heating 

4
 Ventilation 
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 آوري هاي خودروهاي هيبريدي درخت فن -70شکل 

. 
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 1خودرو الکتريکي خالص  -3-1-4

( خودروهايي هستند كه در آنها نيروي BEV)2خودروي الکتريکي با نيروي محركه باتري( يا PEVخودرو الکتريکي خالص)

انرژي تغذيه كننده اين موتورها مستقيما از باتري موجود در خودرو محركه مورد نياز خودرو تنها از طريق باتري تامين مي گردد. 

ه همين دليل ميزان گازهاي آالينده خروجي اين خودرو ب گرفته مي شود و خود باتري توسط منابع تغذيه خارجي شارژ ميگردد.

نزديك به صفر است. بسياري از خودروهاي الکتريکي خالص نسل جديد قابليت استفاده از انرژي ترمزي را دارند كه با اين 

گيرد و انرژي  عمل، راندمان خودرو افزايش مي يابد. در هنگام ترمز موتور الکتريکي خودرو در وضعيت ژنراتور خود قرار مي

جنبشي كه تا پيش از اين توسط گرما هدر مي رفت به انرژي الکتريکي تبديل مي كند و از طريق سيستم الکترونيکي موجود در 

اينورتر، باتري و موتور -خودرو اين انرژي در باتري ذخيره مي گردد. بنابراين سه بخش الکتريکي اين خودرو عبارتند از: كانورتر

 ژنراتور.–

 ايا اين خودرو به شرح زير مي باشد:زي از مبرخ

 .مقدارانتشارات آالينده هاي خودرو صفر است 

 گشتاور توليدي نسبتا باالي موتور الکتريکي اين خودرو 

 ارزان جهت رانندگي 

 عملکرد ساكت و بي صداي خودرو 

 و همچنين عدم مصرف سوخت  راندمان اين خودروها در قياس با خودروهاي معمولي به دليل استفاده از انرژي ترمزي

 در وضعيت سکون خودرو)بدليل طبيعت موتور الکتريکي( بسيار باالتر مي باشد. 

 اما از معايب اين خودرو مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

 هزينه اوليه نسبتا باال 

 .معموال در سايزهاي كوچك وجود دارند 

  .مدار مسافتي كه با يك شارژ مي توانند طي كنند محدود است 

  .سرعت محدود دارند 

                                                 
1
 Pure Electric Vehicle 

2
 Battery Electric vehicle 
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  .سرعت شارژ باتري آنها بسيار پايين است 

دو تکنولوژي انتقال قدرت در خودروهاي الکتريکي خالص وجود دارد. تفاوت اين دو مدل در اندازه و محل قرار گرفتن موتور در 

قدرت در خودرو الکتريکي خالص از طريق يك موتور الکتريکي نسبتا بزرگ يا دو موتور خودروهاي الکتريکي مي باشد. 

الکتريکي كوچکتر كه در داخل خود چرخها قرار دارند به چرخها انتقال داده مي شود. مدل موتور مركزي امروزه رايجتر مي باشد 

زرگ بدليل آنکه موتور بايد به اندازه كافي قوي زيرا بر اساس اصول تست شده خودرو كار مي كند. همچنين در خودروهاي ب

باشد از مدل موتور مركزي استفاده مي كنند. مزيت وجود موتور در چرخها در حذف شفت انتقال دهنده قدرت و به دنبال آن 

استفاده  باشد. اين سيستم بيشتر در خودروهاي كوچككاهش تلفات و همچنين انجام بهتر عمل توليد انرژي از سيستم ترمز مي

مي شود. عيب سيستم موتور در هر تاير خودرو در باال رفتن وزن چرخها مي باشد كه متقاعبا مقدار اينرسي تاير ها افزايش مي 

يابد و ممکن است موجب ناپايداري چرخها و همچنين خوردگي گوشه چرخها شود. يکي ديگر از معايب سيستم موتور در هر 

و ضربه اي كه به تاير خودرو وارد شود به احتمال خيلي باال به موتور نيز انتقال مي باد و چرخ اين موضوع است كه هر شوک 

بنابرين احتمال خرابي آن باال مي رود. از طرفي به دليل پيچيديگي بيشتر  اين مدل سيستم كنترلي آن پيچيده تر خواهد بود. به 

 ر يك سرعت يکسان به گردش در نيايند. دو تاير د كه دارد وجود احتمال ايندليل نواقص عنوان شده 

 

 خودرو الکتريکي خالص با يک موتور مركزي -71شکل 

 

 

 خودرو الکتريکي خالص با يک موتور در هر چرخ -72شکل 
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 تاير خودرو و موتور درون آن شركت پورشه -73شکل 

 خودرو برقي اجزاي -3-1-4-1

باشد كه در بخش قبل به  اجزاي تشکيل دهنده ساختار يك خودروي تمام الکتريکي، بسيار مشابه با يك خودروي هيبريدي مي

طور مفصل تشريح شدند. در ادامه به تفاوتهاي موجود مابين طرح كلي خودروهاي تمام الکتريکي با خودرو هاي هيبريدي اشاره 

 وري اين نوع خودرو رسم خواهد شد.شده و در ادامه در خت فنا

 :باشد ميشکل زير  صورت بهشماتيك اجزاء در يك خودروي تمام الکتريك، 

 

 كلي از اجزاء تشکيل دهنده خودروي برقيشماي  -74شکل 
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 تشکل دهنده در خودروي الکتريکي عبارتند از: اجزاء مکانيکيمهمترين 

 بازيابكننده يا  ترمز احياء 

 سيستم تعليق فعال 

  گيربکسCVT )يا معمولي )در صورت استفاده از گيربکس 

 فرمان هيدروليك 

  مربوطه هاي يژگيوتايرها با 

 طور به، سيستم تعليق فعال و مشخصات تايرها در خودروهاي هيبريدي CVTترمز احياكننده، گيربکس  هاي يستمسدر مورد 

موجود در خودروهاي هيبريدي مورد  هاي يتکنولوژهمان تجهيزات و  يقاًدقكامل توضيح داده شد. در خودروهاي برقي هم 

 .گيرد يماستفاده قرار 

 توان مشاهده نمود. آوري خودروهاي الکتريکي خالص را مي ( درخت فن75شکل در )   
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 آوري خودروهاي الکتريکي خالص درخت فن -75شکل 

 ايستگاه شارژ -3-1-5

 هياي شيارژ الکتريکيي كيه بيه صيورت عميومي باشيند احسياس           با گسترش خودروهاي الکتريکي، نيياز مبرميي بيه ايسيتگاه    

هاي  تر در ولتاژ و جريان باالتر از سطح خانگي را در اختيار قرار بدهند. بسياري از ايستگاهشارژ سريع ها آنشود، كه برخي از مي

هياي شيارژ در سراسير     ضعيت ايستگاهشوند. در ادامه به وهاي الکتريکي اداره ميقرار دارند كه توسط كمپاني ها آنشارژ در خياب

 شود.هاي شارژ پرداخته مي ها در ايستگاهجهان و استانداردها و موارد ايمني و تکنولوژي
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در سپتامبر كه اين عدد  شدهزار ايستگاه شارژ آهسته در آمريکا، اروپا، چين و ژاپن استفاده مي 50، حدود 2012در دسامبر سال 

شبکه شيارژ   2013. كشور استوني به عنوان اولين و تنها كشوري است كه در دسامبر رسيدايستگاه شارژ  3073 به، 2013سال 

ها قيرار  ايستگاه شارژ سريع در مناطق شهري و بزرگراه 165خودروهاي الکتريکي را در سراسر كشور پوشش داد. در اين كشور 

 دارد.

 هاي شارژ ايمني در ايستگاه -3-1-5-1

خودروهاي الکتريکي قابليت شارژ توسط برق خانگي را دارند، ولي ايستگاه شارژ براي تعداد بيشتري خودرو در اگرچه بسياري از 

دو نيوع سنسيور    دسترس قرار دارد و داراي مکانيزم حسگر اتصال به منظور قطع اتصال هنگام پايان عمل شيارژ شيدن اسيت.   

 ايمني وجود دارد:

 SAEسيگنال فيدبك را فراهم ميکند. اين سنسورها توسط استاندارد )سنسورهاي سيمي فيزيکي اضافي كه يك  .1

J1772  وIEC 62196هاي اتصال دهنده است.پين شوند و سبب افزايش( مشخص مي 

كه جريان از حد مشخصي  يابد ميسنسورهاي جرياني كه نشانگر توان مصرفي هستند و عمل شارژ تا زماني ادامه  .2

 كمتر نشود.

دهند و هزينه ساخت و پياده سازي پاييني دارند در حيالي كيه سنسيورهاي    تري نشان ميالعمل سريعسسنسورهاي سيمي عک

 . دهد ميهاي استاندارد استفاده شوند و به سهولت ميزان مصرف را در اختيار توليد كننده قرار  توانند همراه اتصالجرياني مي

 هاي شارژ استانداردهاي ايستگاه -3-1-5-2

شيارژ سيريع    DCوليت   500شارژ سطح دو و به شارژ تحت ولتياژ   ACولت  220ه شارژ تحت ولتاژ ب 1SAEدر اصطالح فني 

DC توانند ايستگاه شارژ سطح دو را در خانه خود راه اندازي كنند.شود. دارندگان خودروي الکتريکي ميگفته مي 

هاي شارژ است؛ اين استاندارد شامل  ايستگاه هاي اتصال وبيانگر استانداردهاي مورد نياز براي سوكت SAE J-1772استاندارد 

 سه سطح ولتاژي است:

 ولت  120: 1سطحAC 

 ولت  240ولت و  120: 2سطحAC 

 ولتاژ 3سطح :DC  آمپر 550ولت و جريان  600تا 

                                                 
1
- Society of Automotive Engineers 
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-گيرند. سوكت اتصال سطح سه براي شارژ سريع استفاده ميهاي اتصال سطوح يك و دو در محدوده شارژ كند قرار ميسوكت

 ند. سوكت سمت خودرو الکتريکي براي اتصال سطح سه در زير نشان داده شده است:شو

 

 

 مورد استفاده در ايستگاه شارژاي از سوكت نمونه -76شکل 

در شارژ سطح سه،  حالي كه؛ در شود ميو توسط آن باتري شارژ  شود ميدر شارژ سطح يك و دو، شارژر متصل به خودرو تغذيه 

باشد )منوط به وجود تجهييزات اضيافي   مي DC. الزم به ذكر است كه سطح دوم نيز قادر به شارژ شود ميباتري مستقيما شارژ 

 موردنياز(.

. ايين  شود ميدر نظرگرفته  DCولت  1000و  ACولت  690( جهت شارژ خودرو الکتريکي ولتاژ IEC 60038طبق استاندارد )

كند. هماهنگي بين ايين دو اسيتاندارد نييز در    سطوح شارژي متفاوتي را معرفي مي SAE J1772خالف استاندارد استاندارد، بر

حال پيشرفت است.استانداردهاي ديگري نيز در زمينه شارژ خودروهاي الکتريکي موجود است كه بيه فراگييري دو ميورد فيوق     

 موارد از اين قبيل.مربوط به كشور ژاپن و ساير  JARIنيستند، مثل استاندارد 

 كند:مودهاي زير را براي شارژ تعريف مي IEC1كميته 

  شارژ آهسته از طريق سوكت الکتريکي معمولي تك فاز يا سه فاز1مود : 

  شارژ آهسته از طريق سوكت معمولي كه داراي بعضي ادوات حفاظتي مخصوص خودرو الکتريکي است.2مود : 

  هاي كنترلي و سوكت داراي چند پين مخصوص خودرو الکتريکي بهمراه عمليت : شارژ آهسته يا سريع از طريق3مود

 اند( آمده IEC62196و  SAE J1772ها در استانداردهاي حفاظتي )اين عمليات

  هاي خاص شارژ خودرو الکتريکي مانند : شارژ سريع از طريق تکنولوژي4مودCHAdeMO 

                                                 
1
- International Electrotechnical Commision 
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 ضمنا سه نوع اتصال نيز وجود دارد:

  موردAاين مورد مرتبط با  معموالًشارژري كه به خط اصلي متصل است )كابل خط اصلي به شارژر متصل است(.  : هر

 است. 2و  1مود 

  موردB شارژر خودرو به صورت :onboard  .بهمراه كابل اصلي تغذيه كه قابليت جدا شدن از تغذيه و وسيله را دارد

 است. 3اين مورد مرتبط با مود  معموالً

  موردC ايستگاه شارژ عمومي با شارژ :DC  براي خودروها. كابل اصلي تغذيه به صورت ثابت به ايستگاه شارژ متصل

 است. 4اين مورد مرتبط با مود  معموالًشود. مي

 باشند:ها نيز به صورت زير ميانواع سوكت

  اتصال دهنده تك فاز خودرو كه بر اساس استاندارد 1نوع : SAE J1772/2009.است 

  اتصال دهنده تك فاز و سه فاز خودرو كه بر اساس استاندارد 2نوع :VDE-AR-E 2623-2-2  .است 

 اتصال دهنده تك فاز و سه فاز خودرو كه مجهز به حايل امنيتي كه بر اساس پيشنهاد شركت 3وع ن :EV Plug 

Alliance  .است 

  هاي خاص مثل : اتصال دهنده شارژ سريع براي سيستم4نوعCHAdeMO 

 : سوكت خانگي1مود 

)بسته به هر كشور ممکن است جريان استاندارد  هاي خروجي استاندارد آن منطقهدر اين مود، خودرو الکتريکي از طريق سوكت

رساني بايد داراي سيستم زميين )نيول(   سيستم برق 1شود. جهت استفاده از مود تا حدود ده آمپر باشد( به شبکه برق متصل مي

داشيته باشيد.   جهت مقابله با اضافه بار بوده و پايداري ولتاژ مناسبي )ولتاژ بيا سيطح تثبييت شيده(      1مناسب به همراه مدارشکن

 ها داراي تجهيزاتي هستند كه به منظور جلوگيري از برخوردهاي ناخواسته از سوكت فاصله دارند.سوكت

 

 شارژ خودرو 1مود  -77شکل 

                                                 
1
- Circuit Breaker 

http://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772
http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196#Type_2:_VDE-AR-E_2623-2-2
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 شود. هايي وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره ميدر اين مود محدوديت

 

 :1هاي مود محدوديت

 شود:توان در دسترس است؛ كه به علل زير اين توان محدوديت در نظر گرفته مياولين محدوديت 

آمپر بسته به نوع كشور( در طول ساعات زياد،  16تا  8ها تحت بار ماكزيمم )حدود و كابل استفاده از سوكت به علت -

 آيد.گرماي زيادي در سوكت بوجود مي

 تجهيزات حفاظتيسوزي و صدمات جاني در صورت خطا در خطر آتش -

هاي مختلف كه از يك كه چندين سوكت مربوط به خانه دومين محدوديت مربوط به مديريت توان نصب شده است. در صورتي

 كند.كند و مدار را قطع ميآمپر(؛ آنگاه عنصر حفاظتي فيدر عمل مي 16شوند، بار زيادي مصرف كنند )در حدود فيدر تغذيه مي

 10تيا   معموالًكنند. اين محدوده را به علت مشکالت كيفيت توان و ايمني محدود مي 1مصرفي در مود تمامي موارد باال توان 

 شود.آمپر در نظر گرفته مي

 : مصرف خانگي به همراه ادوات حفاظتي2مود 

فاز يا شود. عمل شارژ توسط سيستم تك هاي خروجي خانگي به شبکه وصل ميدر اين مود، خودرو الکتريکي از طريق سوكت

-گيرد كه موجب گران بودن اين مود ميشود. يك عنصر حفاظتي در داخل كابل قرار ميسه فاز و وجود سيستم زمين انجام مي

 شود.

 

 شارژ خودرو 2مود  -78شکل 

 : سوكت مخصوص در مصرف عمومي3مود 

صورت مستقيم از طريق ايستگاه شارژ عمومي به شبکه وصل هاي مخصوص به در اين مود، خودرو الکتريکي از طريق سوكت

گيرد. اين مود شارژ تنها مودي است كه استانداردهاي كاربردي در شود. عمليات كنترل وحفاظت در ايستگاه شارژ صورت ميمي

 كند. زمينه تثبيت ولتاژ را ارضا مي
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 شارژ خودرو 3مود  -79شکل 

 يا شارژ سريع DCصال : ات4مود 

شود. تجهيزات كنترل و حفاظت و كابيل، بيه صيورت ثابيت در     خودرو الکتريکي توسط يك شارژر خارجي به شبکه متصل مي

 گيرد.ايستگاه شارژ قرار مي

 

 شارژ خودرو 4مود  -80شکل 

 

 ژهاي شارساختار و تکنولوژي ايستگاه -3-1-5-3

، 1بنيدي كليي ايسيتگاه شيارژ سيطح      قبل توضيح داده شد؛ داراي سه دسيته  به نوع شارژ كه در بخشهاي شارژ بسته ايستگاه

 شوند.تقسيم مي DCو ايستگاه شارژ سريع  2ايستگاه شارژ سطح 

 

 عيو دو و سر کيشارژ سطح  يها ستگاهيا -81شکل 
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 DCورودي توسط شارژري كه روي خودرو تعبيه شده به برق  ACكه شرح داده شد، در شارژ سطح يك و دو  برق  طور همان

و باتري مستقيما بيه شيارژر ايسيتگاه شيارژ سيريع       شود ميولي در شارژ سريع اين شارژر روي خودرو باي پس  شود ميتبديل 

 . شود ميمتصل 

 رويم. هاي شارژ مي( در ايستگاه1EVSEغذيه خودرو الکتريکي)حال به سراغ اطالعاتي در موردت تجهيزات ت

باشيد و  خودروها توسط يك كابل كه به صورت قابل حمل است و هميراه خيودرو ميي    معموالًهاي شارژ سطح يك در ايستگاه

كيه در شيارژ    شوند. شکل سيوكت و كيانکتور  (؛ مطابق شکل زير به ايستگاه شارژ متصل مي J1772توسط كانکتور استاندارد) 

 نشان داده شده است.  (83شکل )شود نيز در سطح يك و البته سطح دو استفاده مي

 

 

 1شارژ سطح  ستگاهيبه ا يکياز اتصال خودرو الکتر يينما -82شکل 

 

  

 J1772كانکتور شارژ سطح يك و دواستاندارد  سوكت شارژ روي خودرو

 از كانکتور و سوكت شارژ خودرو يينما -83شکل 

                                                 
1
- Electrical Vehicle Supply Equipment 
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در ادامه اشاره خواهد شد كه سرعت شارژ سطح يك بسيار پايين است و لذا در حال حاضر، بيشيتر از شيارژ سيطح دو اسيتفاده     

 .شود مي

هياي  هاي شارژ روي سطح زمين، ايستگاهشوند؛ مثل: ايستگاههاي متنوعي ساخته ميطرح هاي شارژ سطح دو در قالبايستگاه

 متصل به سقف. هاي شارژشارژ ديواري، ايستگاه

هياي شيارژ   هاي شارژ سطح دو كابل به ايستگاه شارژ متصل است و شبيه به شارژ سطح يك نيست. وليي كيانکتور  در ايستگاه

J1772  شککل  )در شارژ سطح دو نيز كارايي دارند. جزييات بيشتر در مورد اجزاي كانکتور و كانکتور در شارژ سطح يك و دو در

 قابل مالحظه است. (84

  

 جزييات كانکتور شارژ سطح يك و دو جزييات سوكت شارژ روي خودرو

 جزييات و اجزاء كانکتور و سوكت -84شکل 

باشيند و  مي ACهاي مختلفي هستند كه دو پين باال مربوط به برق كه مشخص است، كانکتور و سوكت داراي پين طور همان

و قسيمت   1تعبيه شده است. كانکتور از طرييق قفيل   ها آنيك پين كنترل در  نهايتاًگير شارژ و يك پين زمين و يك پين اندازه

 . شود ميجزء برامدگي )نري( محکم به سوكت وصل 

                                                 
1
- Latch 
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 ب( ايستگاه شارژ عمودي با كابل جمع شونده الف( ايستگاه شارژ با بازوي قابل انعطاف

  

 د( ايستگاه شارژ متصل به سقف ج( شماتيك شارژ خودرو در سطح دو

 هايي از ايستگاه شارژ سطح دو و شماتيک شارژ خودرونمونه -85شکل 

 تييوان اسييتفاده كييرد. در اييين نييوع شييارژ از و كابييل شييارژ سييطح يييك و دو نمييي سييريع از كييانکتورهيياي شييارژ در ايسييتگاه

 .شود ميكه براي دو شركت نيسان و ميتسوبيشي است، استفاده  CHAdeMOهاي شارژ استاندارد كانکتور

-ميي  شود مي( گفته J1772 combo connectorكه به آن ) J1772هاي پيشرفته  هم اكنون محققان مشغول توليد كانکتور

 باشند. اين كانکتور قابليت استفاده در هر سه نوع شارژ را دارد.

كابل ميورد اسيتفاده در شيارژ سيريع      حالي كهاينچ است در  0.75هاي شارژ سطح دو داراي قطر كابل مود استفاده در ايستگاه

و  J1772هاي كانکتور شارژ استاندارد تفاوت (86شکل )در تر است. كمي سخت ها آنداراي قطر يك اينچ هستند و لذا كاربري 

CHAdeMO توان مالحظه كرد. را مي 
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 J1772در كنار كانکتور  CHAdeMOكانکتور  -86شکل 

. ضمنا درگاه ورودي خودرو نييز نشيان داده شيده    شود ميمالحظه  DCيز شماتيك شارژ خودرو در شارژ سريع ( ن87شکل )در 

 شود ميدرگاه سمت راستي مخصوص شارژ سطح يك و دو است. مالحظه  است كه درگاه سمت چپي مخصوص شارژ سريع و

 . شود ميو شارژر تعبيه شده روي خودرو در اين حالت باي پس  شود ميكه درگاه شارژ سريع مستقيما به باتري وصل 

 

  

و  CHAdeMOسوكت خودرو سوكت سمت چپ براي استاندارد 

 است J1772سوكت سمت راست براي استاندارد 

 DCشماتيك شارژ 

و نمايي از سوكت روي خودرو DCشماتيک شارژ  -87شکل 

 مقايسه انواع مختلف شارژ -3-1-5-4

 هيا  آنهاي شارژ بر اساس نوع  ي نصب ايستگاهها ناهاي شارژ است. مک هاي شارژ يکي از تمايزات ايستگاه محل نصب ايستگاه

 ( مشاهده نمود.14جدول توان در ) ميرا 
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 آن عانواهاي شارژ بر اساس  مکان ايستگاه -14جدول 

 

شارژ سريع داراي سرعت  شود ميكه مالحظه  طور همانمقايسه جامع بين شارژهاي مختلف به عمل آمده است.  (15 جدول)در 

 ديگر است. شارژ باالتر و توان باالتري نسبت به شارژهاي

 مقايسه شارژهاي سه گانه -15 جدول

 

 مبادله توان خودرو با شبکه -3-1-5-5

كيلووات است كه اين مقدار در حدود مصرف تيوان ييك خانيه     17كيلووات تا  2در حدود  عموماً PEVمحدوده ظرفيت باتري 

 5در در حيدود   PEVانجامد، انرژي مورد نياز روزانه  ها به طول مي كه زمان شارژ اغلب ساعت باشد. با توجه به اين مسکوني مي

توانيد كنتيرل    ها ميPEVشارژ  باشد. ريان شارژر ميتابعي از ولتاژ و ج PEVباشد. مصرف توان شارژ  كيلووات ساعت مي 40تا 

خود را بيراي   PEVصاحبان خودروها به محض رسيدن به منزل  صورت گرفتهشده يا غيركنترل شده باشد. بر اساس مطالعات 

از طرييق   PEVشوند. يك روش ميؤثر بيراي ميديريت شيارژ      كنند و باعث بروز پيك عصرگاهي مي شارژ به شبکه متصل مي

Characteristic Level1 Level2 Dc fast charge 

Voltage 120V 208 or 240V Up to 500V 

Type of current AC AC DC 

Typical output 1.4kW 3.6 or 7.2kW 50kW 

Maximum output 1.9kW 19.2kW 50kW 

Charge time 12h 2.5-5 h 20min 

Connector J1772 J1772 CHAdeMO 



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 
153 

 

 

 1393 دي، سومویرایش  تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري: اول و دومفاز 

 

 

كننيدگان خيود    را بيراي مصيرف   TOUهياي   هاي برق زيادي نرخ باشد. شركت خانگي مي 1هاي زمان استفاده استفاده از تعرفه

هاي برق قيادر بيه    باشد كه از طريق آن شركت مي PEVاند. واكنش مصرف روش سودمند ديگري در رابطه با بار  پيشنهاد داده

 هستند.در ساعات اوج مصرف  PEVايجاد وقفه در مصرف 

افيزاري   هاي نيرم  و سيستم AMIبندي نمود كه به كمك  توان به نام شارژ هوشمند دسته نوع ديگري از شارژ كنترل شده را مي

توانند وصل و يا قطيع شيوند. ييك     و بارهاي خانگي مي PEVسازي كرد، به طوريکه پريزهاي مخصوص شارژ  كاربردي پياده

اطالعات بار ترانسفورماتور توزييع را پيايش    PEVباشد. واحدهاي كنترل  مي 2ميانشکل از شارژ هوشمند، روش شارژ يك در 

كند. اگر بار ترانسفورماتور كمتر از مقدار تعيين شده باشد،  اي مقايسه مي تعيين شده كرده و به صورت پيوسته آن را با بار از پيش

PEV  شده باشد شارژ  . اما اگر بار ترانسفورماتور بيش از مقدار تعيينشود ميشارژPEV  تا زمانيکه بار ترانسفورماتور به كمتر از

باشيد، چراكيه بارهياي     . كنترل بار خانگي تقريباً مشابه روش شارژ يك در مييان ميي  شود ميمقدار آستانه برسد، با تأخير انجام 

هياي خيانگي بيه صيورت     بايسيتي تميامي بار   كند. در ايين روش ميي   در حال شارژ است را قطع مي PEVغيربحراني زمانيکه 

 پايش شوند. 3بالدرنگ

PHEV شده، بيار   با مصرف پيك همزمان است. شارژ مديريت ها آنها خطري جدي براي پايداري سيستم هستند زيرا بار شارژ

هاي عملکردي را كاهش  را از ساعات اوج مصرف به غيرپيك منتقل كرده، پايداري سيستم را حفظ كرده و هزينه PHEVشارژ 

 د.ده مي

 بندي نمود. توان دستهمتصل به شبکه را از لحاظ جهت توان به صورت زير مي PHEVتوان  با توجه به مطالب ارائه شده، مي

 4شبکه به خوردرو 

را نمي توان به صورت دقيق به كمك عواملي نظير سايز باتري، زمان شارژ و بازدهي تعييين نميود.    PHEVاثر اتصال هزاران 

بيه عنيوان    PHEVبيرداري بهينيه از    بنابراين تحقيق و توسعه در اين زمينه در حال حاضر در حال انجام است. به منظور بهيره 

G2V قعيت آگاه شوند كه شارژ باتري در طول شب زماني كه بيار  بايد از اين وا ها آنكنندگان بسيار مهم است.  آموزش مصرف

                                                 
1
- TOU: Time-Of-Use 

2
- Stagger 

3
- Real Time  

4
- G2V: Grid To Vehicle 
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هيا در  PHEV% 50تواند وضعيت شبکه را بهبود ببخشد. مطالعات نشان داده است كه اگير حتيي نفيوذ     ، ميشود ميپايه تغذيه 

 باشد. شبکه قدرت صورت گيرد، احتياجي به ظرفيت توليد اضافي يا نيروگاه جديد نمي

 1خودرو به شبکه 

تواند جهت استفاده به شبکه بازگردانده شود. تکنوليوژي   مي PHEVخودرو به شبکه اين است كه انرژي ذخيره شده در مفهوم 

V2G  با فرض گسترش استفاده ازPHEVنيستند، تأمين نمايد. مزييت   ها آنتواند بار پيك را زماني كه خودروها در خياب ها، مي

 ها شده است. PEVهاي  باتريگذاري بيشتر بر روي  باعث سرمايه V2Gسيستم 

ماند. در عميل   در پاركينگ بدون استفاده مي ها آنو در مابقي زم شود ميبه طور متوسط يك ماشين يك ساعت در روز استفاده 

تواند واسط سريعي بين سيستم قدرت و  مي V2Gكيلووات است. اتصال  20تا  10مقدار توان دريافت شده از خودرو تقريباً برابر 

تواند توان اكتيو و راكتيو به سيستم توزيع تزريق كند در حيالي كيه    را فراهم كند. اين سيستم مي PHEVذخيره باتري  سيستم

 ها ذخيره شده است. تنها توان اكتيو در باتري

تواند تنظيم ولتاژ و فركيانس، رزرو گيردان و ميديريت سيمت تقاضياي       مي 2جهت كاربردهاي انرژي پراكنده V2Gخودروهاي 

تقسييم   5هاي منطقه گسيترده  و سرويس 4هاي محلي تواند به دو دسته سرويس مي V2Gرا تأمين كند. كاركردهاي  3کتريکيال

باشيد.   هاي محلي شامل تأمين توان پشتيبان براي خانه يا محل كار، تثبيت ولتياژ ييا بهبيود كيفييت تيوان ميي       گردد. سرويس

 باشد. ي براي شبکه ميهاي منطقه گسترده شامل ارائه خدمات جانب سرويس

توان به بهبود امنيت، بهبود قابليت اطمينان، تأثير بر توليد و مسائل زيسيت   وجود دارد كه مي V2Gمزاياي زيادي براي كاربرد 

تواند با سرعت بيشتري در مقايسه با گاورنر توربوژنراتورها بيه كياهش تيأثير اغتشاشيات      مي V2Gمحيطي اشاره نمود. اينورتر 

ايين ميوارد شيامل    كه مهمتيرين  مشکالتي در اين زمينه وجود دارد  V2Gعالوه بر مزاياي ذكر شده در استفاده از .كمك كند

 باشد. ، ظرفيت تجهيزات در شبکه توزيع و تأثير بر عملکرد وكنترل شبکه توزيع ميV2Gبيني  پيش

                                                 
1
- V2G: Vehicle To Grid 

2
- Distributed Energy 

3
- Electrical Demand Side Management 

4
- Local Services 

5
- Broad Area Services 
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 اي از نياز به شارژ سريع بجاي شارژ كند در مقبوليت خودرونمونه -3-1-5-6

يك مطالعه يك ساله در زمينه زيرساخت شارژ سريع را ايجاد كيرد. شيركت    2007( از اكتبر سال TEPCOتوكيو ) شركت برق

TEPCO  خودروهاي درونسوز معمولي را به منظور كاهش آلودگي، افزايش راندمان، كاهش هزينه تعمير و نگهداري و كاهش

كيلومتر، موجود بودنيد.   10الي  8خودروهاي بنزيني در هر مصرف سوخت با خودروهاي الکتريکي تعويض كرد. مراكز سرويس 

شدند؛ ولي پس از چند ماه شركت شارژ مي TEPCOدر آن سال، خودروهاي الکتريکي در طول شب در ايستگاههاي شارژ كند 

TEPCO شکل  دادند )مطابقبه اين پي برد كه مراكز سرويس خودروهاي الکتريکي درصد كمي از محدوده كل را پوشش مي

هاي شارژ سريع به منظور شيارژ خودروهياي الکتريکيي در طيول روز صيورت      اي به منظور نصب ايستگاهزير(. بنابراين مطالعه

هاي شارژ سريع، خودروهاي الکتريکيي قيادر بيه دريافيت سيرويس در تميامي       و پس از نصب ايستگاه 2008گرفت. در مارس 

-هاي جديد، با صرفهاعالم كرد كه از ايستگاه TEPCOجيب اين بود كه شركت محدوده )شبيه به خودروهاي بنزيني( بودند. ع

( است. در اينجا، با دانسيتن اينکيه   Range Anxietyاي به نام نگراني از مسافت )پديده دهنده نشانشد. اين  جويي استفاده مي

-افتد. قبل از نصب ايستگاهكند كه گير نميتواند در طول روز، شارژ شود، راننده با قوت قلب احساس ميخودروي الکتريکي مي

پس از نصب  حالي كهدرصد بودند در  50هاي شارژ جديد، خودروهاي الکتريکي جهت شارژ مجدد داراي وضعيت شارژ بيش از 

هاي ها فقط داليل رواني اثراتي است كه ايستگاهدرصد رسيد. اين 50هاي شارژ جديد وضعيت شارژ خودروها به كمتر از ايستگاه

 هاي شارژ سريع دري به يك دنياي دنياي جديدبراي خودروهاي الکتريکي گشودند. گذارند. لذا اسيتگاهشارژ سريع مي

 

 در توكيو 2008تا مارس  2007هاي شارژ از اكتبر  روند تغييرات درصد پوشش ايستگاه -88شکل 

 زمان شارژ خودرو در شارژهاي مختلف -3-1-5-7

كيلومتر مصرف خودرو اسيت. شيركت ژنيرال     100كيلووات ساعت كه پاسخ گوي  20خودرو الکتريکي در حدود  باتري ظرفيت

توانيد تغذييه كنيد.    كيليومتر را ميي   450كيلووات ساعت را توليد كرده كه مسيري بيه طيول    85تا  60موتورز باتري با ظرفيت 
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تا  20كيلووات ساعت هستند كه حدود  5تا  3اتري هستند( داراي باتري خودروهاي الکتريکي هيبريدي )داراي موتور بنزيني و ب

 توانند توسط بخش برقي و بدون استفاده از بخش بنزيني طي كنند.كيلومتر را مي 40

مرتبه بايد شارژ  3تا  2از آنجايي كه ظرفيت خودروهاي الکتريکي محدود هستند، لذا هر خودرو الکتريکي به طور متوسط روزي 

 زنند و هنگام صبح خودرو شارژ شده است.. در عمل، رانندگان خودروهاي خود را هنگام شب به شارژ ميشود

اند. يك كابل شارژ جهت اتصيال  كيلووات(، سازندگان خودرو، يك شارژر را در داخل خودرو طراحي كرده 3براي شارژ معمولي )

 شود.شبکه استفاده مي ACولت  230آن به برق 

 اند:كيلووات و باالتر(، سازندگان خودرو دو راه حل را انتخاب كرده 43كيلووات،  22سريعتر )جهت شارژ 

ولت سيه فياز طراحيي     400ولت تکفاز يا  230كيلووات در ولتاژ  43تا  3استفاده از شارژر ساخته شده در خودرو كه براي شارژ 

 شده است.

 كند. كيلووات، شارژ مي 44را در توان  كند و خودروتبديل مي DCرا به جريان  ACاستفاده از شارژر خارجي كه جريان 

 هاي مختلف است:( بيانگر زمان شارژ در حالت16 جدول)

 شارژ خودرو در شارژهاي مختلفزمان  -16 جدول

Charging time Power supply Voltage Max current 

6–8 hours Single phase - 3.3 kW 230 VAC 16 A 

2–3 hours Three phase - 10 kW 400 VAC 16 A 

3–4 hours Single phase - 7 kW 230 VAC 32 A 

1–2 hours Three phase - 24 kW 400 VAC 32 A 

20–30 minutes Three phase - 43 kW 400 VAC 63 A 

20–30 minutes Direct current - 50 kW 400 - 500 VDC 100 - 125 A 

 

 تعويض باتريايستگاه  -3-1-5-8

عويض شود. ايستگاه شارژ متفاوت از ايستگاه تتعويض باتري، تعويض مي هاي در اين طرح، باتري خالي شده خودرو در ايستگاه

شيود(. اييده اولييه سيرويس بياتري قابيل       باتري است )كه در آن باتري خالي با باتري كه در ايستگاه پر شده است، جابجا ميي 

 جهت رفع مشکل محدوديت كاري خودروها بيان شد. 1896تعويض، اولين بار در سال 

 مزاياي اين كار به صورت زير است:

 دقيقه 5تعويض )شارژ( سريع باتري در ظرف  .1

http://en.wikipedia.org/wiki/Single_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_current
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_current
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 هاي تعويض باتري مسافت طي شده نامحدود بخاطر در دسترس بودن ايستگاه .2

كنند و موارد مربوط به گارانتي و كيفيت و جابجايي باتري مربوط به رانندگان هزينه بابت خريد باتري پرداخت نمي .3

 پردازند.ميشركت است. البته الزم به ذكر است كه در اين طرح رانندگان ماهانه مبلغي بابت تعويض باتري 

 (Vehicle to Grid(V2G)توانند توان به شبکه بدهند.)هاي يدک موجود در ايستگاه تعويض باتري ميباتري .4

 هاي شارژ تجديد پذير ايستگاه -3-1-5-9

گيرد. انرژي  اي نشأت ميهاي فسيلي و يا هستهاز نيروگاه ها آنشوند و لذا انرژي هاي شارژ به شبکه متصل مي ايستگاه معموالً

هياي شيارژ خورشييدي شيركت      تواند ميورد اسيتفاده قيرار گييرد. ايسيتگاه     شيدي نيز جهت شارژ خودروهاي الکتريکي ميخور

SolarCity كنيد. عيالوه بير انيرژي     هايي است كه انرژي خورشيد را جهت شارژ خودرو الکتريکيي اسيتفاده ميي   يکي از نمونه

 شود.هاي شارژ تجديد پذير پرداخته مي ادامه به انواع ايستگاهخورشيد، انرژي باد نيز در اين زمينه كاربرد دارد. در 

 1ايستگاه شارژ SPARC  

 7/2توانيد تيا تيوان مياكزيمم     شود. اين پنل خورشييدي ميي  در اين ايستگاه شارژ از يك پنل خورشيدي مخصوص استفاده مي

 % ظرفيت باتري خودرو كافيست را توليد كند.80كيلووات كه براي شارژ كردن 

 ايستگاه شارژ بادي 

اولين ايستگاه شارژ با استفاده از انرژي بادي را معرفي كرد. توان اين ايستگاه شارژ در  2انجمن انرژي سبز شهري 2012در سال 

 كيلووات است. 4حدود 

 توان مشاهده نمود. هاي شارژ را مي رسم شده براي ايستگاه آوري ( درخت فن89شکل در )

                                                 
1
- Solar Powered Automotive Recharging Station 

2
- Urban Green Energy 
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 آوري ايستگاههاي شارژ درخت فن -89شکل 

 ساز انرژيذخيرهسيستم  -3-1-6

دسيته   3تيوان بيه    را ميي هاي ذخيره ساز انرژي در خودروهاي برقي و هيبريدي، يا به طور كلي وسايل نقليه الکتريکي  سيستم

 ( تقسيم نمود.90شکل اصلي مطابق با )

 

 هاي ذخيره ساز انرژي سيستم -90شکل 

 ابرخازن -3-1-6-1

-افزايش راندمان خودروهاي الکتريکيي اسيتفاده ميي    به منظورهستند كه  1ذخيره كننده انرژي هايها يکي از سيستمابر خازن

باشد. در شکل زير يك نماي شماتيکي از ابر خيازن نشيان داده شيده    هاي الکتروليتي ميها مشابه خازنشوند. ساختار ابرخازن

 است.

                                                 
1
- Energy Storage System(ESS) 
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 شماي يک ابرخازن -91شکل 

زير در خودروهياي الکتريکيي    به صورت عموماًها ابرخازنطور كه واضح است، ابرخازن داراي الکتروليت و الکترود است.  همان

 شوند.استفاده مي

 

 نحوه كاربرد ابرخازن در خودرو الکتريکي -92شکل 

 مدلسازي ابرخازن: 

 نشان داده شده است.زيرباشد كه در شکل مي RCمدل  به صورتدارد،  در مطالعات كاربرد عموماًمدل ابر خازن كه 

 

 مدل مداري ابر خازن -93شکل 

شوند. مزيت اين مدل در سادگي مدل و عيب آن شوند و در مواقع مورد نياز، دشارژ ميها تحت جريان ثابت شارژ مياين خازن

 غير خطي است. به صورتعدم توانايي در نشان دادن شارژ و دشارژ ابرخازن 

 هاي مورد استفاده براي تغذيه موتور در تکنولوژيHEV هاي دارايESS ابرخازن 
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يك اتصال دو طرفه را شاهد هستيم، ولتاژ خازن تغييرات زيادي دارد ولي اين تغييرات ( 94شکل )توپولوژي پسيو: در  .1

گويند، كنترلي روي باتري و شود. در اين مدل كه به آن توپولوژي پسيو ميتوسط كانورتر در حد كم نگهداشته مي

 .وجود ندارد ها آنن خازن و توا

 

 لوژي پسيوتوپو -94شکل 

گيرد. لذا باتري  بوست بين باتري و خازن قرار مي به صورت DC/DCتوپولوژي اكتيو: در توپولوژي اكتيو يك كانورتر  .2

باتري در اين  . در ضمن كنترل بهتري روي جرياندهد ميكوچکتري الزم است، چرا كه كانورتر ولتاژ را افزايش 

 شود.كند و استرس كمتري به باتري وارد ميتر تغيير ميوجود كانورتر، جريان باتري ماليم به علتتوپولوژي داريم. 

 

 توپولوژي اكتيو -95شکل 

تغييرات انرژي خازن ( 96شکل ). مطابق دهد مياي زياد را ي لحظهها آندر اين توپولوژي باتري توان ميانگين خودرو و خازن تو

 توان ديد.را مي
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 تغييرات انرژي خازن در مودهاي مختلف حركتي خودرو -96شکل 

 1شود و در هنگام حركيت عيادي  (، انرژي از ابرخازن گرفته ميAccدر هنگام افزايش سرعت )شود، ور كه مالحظه ميط همان

، انرژي به خازن داده 2باززاشود. در هنگام ترمز نيز، طي فرايند ترمز كند و انرژي تنها از باتري گرفته ميانرژي خازن تغيير نمي

 شود.مي

ولوژي تركيبي معروف است. در اين طرح كنترل جداگانه بر روي توان باتري و باشد كه به توپطرح بعدي از دانشگاه ايلينويز مي

 .توان داشت ميخازن 

 

 طرح دانشگاه ايلينويز -97شکل 

 خواهد. بت به طرح قبلي كانورتر كمتري مياند و نسدر طرحي ديگر باتري و خازن از طريق چند سوييچ به كانورتر وصل

                                                 
1 - Cruise 
2 Regenerative Braking 



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 
162 

 

 

 1393 دي، سومویرایش  تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري: اول و دومفاز 

 

 

 
 DC-DCطرح تغذيه موتور با يک مبدل  -98شکل 

گيري. در  كند. توان كم، توان زياد، ترمز و شتابمتصل است. كه در چهار مد كار مي DC Linkبه  در طرح آخر خازن مستقيماً

ناشيي از ترميز در حاليت شيارژ سيريع       كند. انرژيكند و در بار زياد باتري توان را تامين ميبار كم خازن بيستر بار را تامين مي

 شود.مستقيما به خازن و در حالت شارژ كند، به باتري و خازن تزريق مي

 

 DC Linkاتصال مستقيم خازن به  -99شکل 

 بار كم بار زياد

  

 شتابگيري ترمز
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 هاي مختف خودرو الکتريکيدر حالتمدهاي مختلف انتقال توان  -100شکل 

 چرخ دوار )فالي ويل( -3-1-6-2

گرفته شد وليي   به كاراي فرمول يك هاي مسابقهجويي در مصرف سوخت، براي اولين بار در ماشينچرخ دوار به منظور صرفه

شيد. شيش نيوع از     بيرده به كيار  هاي شهر لندن، آورد، كنار گذاشته شد و در اتوبوستغييراتي كه در ماشين بوجود مي به علت

دارندگان اتوبوس در بريتانيا است، داراي سيستم فالي ويل هستند. در  ترين بزرگكه يکي از  Go-Aheadهاي شركت اتوبوس

 اي بين باتري و فالي ويل و ابرخازن صورت گرفته است.( مقايسه101شکل )

 

 مقايسه بين توان و انرژي ابرخازن، فالي ويل و باتري -101شکل 

در خودروها محدود شده است. عليت در اينسيت    ها آنرود. ولي استفاده از كار ميه منظور ذخيره انرژي چرخشي بفالي ويل به

( توپولوژي خودرو در حضور فالي ويل نماييان  102شکل )در  بايد زياد باشد. ها آنكه براي فراهم آوردن انرژي مورد نياز، وزن 

 است.
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 دياگرام نحوه اتصال چرخ دوار به سيستم تغذيه خودرو الکتريکي -102شکل 

دور در دقيقيه( حيل    40000ليوگرم( و افيزايش دور آن )  كي 50اين مشکل را با كاهش وزن فالي ويل)  William F1شركت 

نصب نمود. نيرويي كيه   را  آنتوان كرده است. ضمنا، با اين طرح نيازي به اتصال فالي ويل در كارخانه نيست و به راحتي، مي

ر مسيابقات  گيرد؛ مشابه نيروي است كيه د يك اتوبوس شهري هنگام تخليه مسافر و شروع به حركت مجدد، از فالي ويل مي

 فرمول يك براي خودرو نياز است. 

در اثر استفاده از فالي ويل، نرخ بازگشت سرمايه با درنظرگيري قيمت فعلي سيوخت، پينج    William F1مطابق گفته شركت 

سيال   20تيا   12ها حيدود  % خواهد بود. از آنجاييکه عمر اتوبوس30سال خواهد بود و صرفه جويي در مصرف سوخت تا حدود 

 ست. ولي همچنان اين طرح، براي خودروهاي معمولي ارايه نشده است.ها آن، لذا اين طرح، مناسب است

 2009توسط آقاي فرانك ويليامز شروع به كار كرد، اولين فالي ويل خود را در سال  1977كه از سال  Williams F1شركت 

رها شد. اين طرح در خودروهاي پورشه و آئودي نيز استفاده  تغييراتي كه نياز بود اعمال شود، اين طرح به علتاستفاده كرد ولي 

 شد.

كه يك تيم مسابقه فرمول يك است، پيشنهاد داده كه فالي ويل از جنس كامپوزيت كربن ايين   William F1اي تيم مسابقه

( GT3R، نميايي از ايين سيسيتم در خيودرو پورشيه )     (103شکل ). در شود مي% 30تيم باعث كاهش مصرف سوخت تا حدود 

 .شود ميمالحظه 
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 William F1شماي طرح شركت  -103شکل 

 هاي شکل فوق به شرح زير هستند:بخش

 چرخاند.ها را ميي كه توسط دنده، چرخكيلو وات معمول 350موتور: يك موتور  .1

 بخش الکترونيك قدرت )جهت درايو موتور( .2

هاي جلو در هنگام سرعت گرفتن خودرو كيلوواتي جهت چرخاندا چرخ 60محور شفت جلويي كه متل به يك موتور  .3

 است.

 كابل فشار قوي .4

هاي مثبت و منفي)درست شبيه يه باتري( متصل . و از طريق ترمينالشود ميفالي ويل كه در اطاق خودرو قرار داده  .5

دور در دقيقه و طي عمل ترمزگيري خودرو در  40000. اين فالي ويل، انرژي چرخشي را با سرعتي تا حدود شود مي

گويند( و هنگام شروع به حركت مجدد  مي Regenerative Brakingكند )به اين عمل ترمز مولد خود ذخيره مي

 به صورتتوسط اعمال فرماني از طرف راننده )فشردن كليد( انرژي چرخشي ذخيره شده را  خودرو و مواقع نياز،

 دهد.الکتريکي پس مي

 هييم اكنييون در زمينييه توليييد فييالي ويييل بييراي قطارهيياي برقييي و همچنييين شييبکه بييرق، فعاليييت     Williamsشييركت 

 كند.مي
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 باتري -3-1-6-3

شيوه جديدي براي توليد الکتريسيته به وسيله مواد شيميايي كشف كرد كه بعدها اين  1گالواني 1786اولين بار در سال 

ها صورت گرفت اما اولين  به بعد پيشرفت زيادي در زمينه باتري 1800مشهور شدند. از سال 2هاي گالواني ها به پيل پيل

 . [2]ساخته شد 1859شود در سال  فاده ميها است كه امروزه نيز در خودروها از آن - 3سرب اسيد -هاي قابل شارژ  باتري

اما اين ، رخ داد  (Ni-Cd)كادميوم -هاي نيکل با ساخت باتري 1960هاي قابل شارژ در سال  ي در باتريتحول بعد

هاي قابل شارژ با  دادند. چرخه پيشرفت باتري4زهيدريد فل-هاي جديد نيکل باتري جاي خود را به 1990ها نيز در سال  باتري

كامل گرديد. در سال هاي  1999يون در سال  ليتيوم-هاي پليمر باتريو  1991يون در سال -ليتيومهاي  اختراع اولين باتري

اي افزايش يافته است. در ادامه عملکرد  ها به مقدار قابل مالحظه ها بازده آن اخير با به كارگيري نانوذرات مختلف در اين باتري

 شارژ آورده شده است.هاي قابل  مشخصات كلي انواع باتري( 18)جدول در  .ها معرفي و بررسي شده است آن

  

                                                 
1
 Galvany 

2
 Galvanic Cell 

3
 Lead Acid Batteries 

4
 Nickel-Metal Hydride 
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 هاي قابل شارژ مقايسه مشخصات كلي انواع باتري -17جدول 

 

 يون-موهاي ليتي باتريكلي ساختار معرفي  -3-1-6-4

كنيد. در واقيع ييك بياتري      اي است كه انرژي شيميايي را به طور مستقيم به انرژي الکتريکي تبديل مي باتري وسيله

مولد جريان الکتريسيته هستند. هر پيل ولتايي  ،هاي شيميايي اكسيد و احيا ست كه بر اثر واكنشا 1ولتايي شامل يك يا چند پيل

 هيا اسيت. معميوالً    ها با الکتروليت پر مي شود. الکتروليت محلولي رسانا شامل ييون  از دو الکترود تشکيل شده است كه بين آن

توانند با الکترودها واكنش شيميايي بدهنيد و انيرژي شييميايي را بيا      كه ميتركيبات الکتروفعال درون الکتروليت حل مي شوند 

 د.ليت به انرژي الکتريکي تبديل كننالکترو-انتقال بار در سطح مشترک الکترود

ولتاژ خروجي يك باتري به طور مستقيم با ماهيت شيميايي واكنش الکتروشيميايي پيل در ارتباط است. به عنوان مثال 

مي واكنش الکتروشيميايي وهاي ليتي باتريد. نماي ولت جريان را توليد مي 2 ،اسيد، واكنش شيميايي هر پيل-هاي سرب باتريدر 

ها است. بنابراين  هاي مهم اين نوع باتري ولت را توليد مي نمايد كه توليد اين ولتاژ يکي از ويژگي 3صورت گرفته ولتاژ تقريبي 

 .توان با به كارگيري تعداد پيل كمتر به ولتاژ باالتر دست يافت مي ميوليتيبا بهره گيري از واكنش هاي 

هياي   بخش اصلي الکترود مثبت، الکترود منفي و الکتروليت تشکيل شده است. در بياتري  3به طور كلي هر باتري از 

ود منفي يا آند از كربن ساخته شيده و  كبالت اكسيد و الکتر ليتيوممانند  ليتيوميون، الکترود مثبت يا كاتد از يك تركيب -موليتي

دريك حالل آلي سياخته شيده    ليتيومي نيز از نمك ليتيومها قرار دارد.الکتروليت در باتري هاي  يك اليه جدا كننده در بين آن

اقيدامات   .است. استفاده از حالل آلي در نقش الکتروليت به دليل اشتعال زا بودن نيازمند انجام پاره اي از اقدامات ايمني اسيت 

ي به كار گرفته مي شوند، مهندسي ساختار الکتروليت ليتيومايمني و همچنين موارد ديگري كه براي بهبود عملکرد باتري هاي 

 بسيار پيچيده مي نمايد.   را

                                                 
1
 Voltaic Cell 
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الکتروليت در اين باتري ها از مجموعه اي از مواد تشکيل شده كه هر كدام وظيفيه خياص خيود را دارنيد. نقيص در      

هاي بعد هر يك از اين اجزا بيه طيور    شود. در بخش هر يك از اجزاي الکتروليت باعث نقص در عملکرد كل باتري ميعملکرد 

 .شوند كامل شرح داده مي

ي مجهز به مدارهاي الکترونيکي محافظ و فيوزهاي جهت جليوگيري از عکيس   ليتيومهاي  عالوه بر موارد باال، باتري

 .[2]د، گرم شدن بيش از حد و موارد ايمني ديگر هستندشدن قطبيت، اعمال ولتاژ بيش از ح

 )كاتد( الکترود مثبت -3-1-6-5

پذير، هدايت الکتريکي باال و واكنش  الکترود هاي مورد استفاده در باتري هاي قابل شارژ بايد داراي واكنش برگشت

هاي مختلف شارژ و تخليه شارژ  الکتروشيميايي سريع باشند. همچنين الکترودها بايد ساختاري پايدار داشته و در چرخه

هاي مناسب انجام گرفته و گستره وسيعي از  تحقيقات زيادي براي دستيابي به الکترودي با ويژگي .دستخوش تغيير نشوند

 .الکترودها طراحي و ساخته شده است

 )آند( الکترود منفي -3-1-6-6

رافيت كه يکي از د. گتيجه خصوصياتي متفاوت داشته باشنتواند ساختارهاي متفاوت و در ن تركيبات كربني مي

باشد. گرافيت داراي هدايت الکتريکي باال در  مي Sp2 هاي كربني با هيبريد ي كربن است، داراي اليهترين ساختارها متداول

الکترون هاي غير مستقر( مي باشد. در مقابل هدايت الکتريکي )π هاي ها مي باشد كه به دليل تحرک الکترون درون اليه

بتواند به راحتي در بين  ليتيومها كم مي باشد. اين ساختار ويژه كربن در گرافيت باعث مي شود كه  گرافيت در بين اليه

 .هاي آن قرار گيرد و واكنش تبادل الکترون را انجام دهد اليه

بوده و آند آن ساختار  LiCoO2دهد كه كاتد آن  ( شماي كلي يکي از انواع باتري ليتيومي را نشان مي104شکل ) 

 دهد. اي گرافيت را نشان مي اليه
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 يونشماي كلي باتري ليتيوم  -104شکل 

 ها انواع الکتروليت -3-1-6-7

باشيند كيه    يون به دليل ساختار فوق پيشرفته اي كه دارند داراي اجزا با پيچيدگي خاص خيود ميي   ليتيومباتري هاي 

ر يك نگاه اجمالي ييك بياتري   . دبررسي دقيق هر يك از اين اجزا براي درک نحوه عملکرد و بهبود خواص آنها ضروري است

)مثبت و منفي( و الکتروليت تشکيل شده است كه بسته به نوع باتري هر يك از اجزا ساختار مخصوص يون از دو الکترود  ليتيوم

 به خود را دارند. 

يکي از نمايد.  شود و در عملکرد آن نقش اساسي را ايفا مي به طور كلي الکتروليت قلب يك باتري محسوب مي

هاي آلي بجاي آب در نقش حالل الکتروليت  استفاده از حالل ،مليتيوهاي  هاي معمولي و باتري بين پيل ها مهمترين تفاوت

Liن ليتيومي يوهاي  است. در باتري
نمايد و در دو الکترود تبادل الکترون انجام  ارتباط الکتريکي بين دو الکترود را بر قرار مي +

 دهد.  مي

بااليي طي نموده و با  يون سير تکاملي خود را با سرعت نسبتاً ليتيومالکتروليت هم مانند ديگر اجزاي باتري هاي 

گرديد و  هاي مايع استفاده مي ي اوليه از الکتروليتليتيومهاي  هاي جديد به طور كلي متحول گرديده است. در باتري پيشرفت

ها كه  جديد الکتروليتاي براي بهبود و رفع مشکالت آن صورت گرفت تا اينکه نسل  طي ساليان زيادي تحقيقات گسترده

هاي پليمري بي شکل جهت بهبود خواص و يافتن  بودند ساخته شد. تحقيقات بر روي الکتروليت1شامل پليمرهاي بي شکل

                                                 
1
Amorphous Polymers 
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ها  گرديد كه در ادامه مختصري در مورد انواع اين الکتروليت1هاي پليمرهاي بلوري پليمر مناسب منجر به ساخت الکتروليت

 .[3]توضيح داده مي شود

 هاي مايع الکتروليت: 

آن ها حل شده است. به عنوان مثال  در ليتيومالکتروليت هاي مايع از حالل هاي آلي تشکيل شده اند كه نمك هاي 

تشکيل  LiF هاي نمکي ديگر مثل آلکوكسيد، بخش ليتيومآلکيل كربنات،  ليتيوماز  ، عمدتاLiPF6ً هايي با پايه الکتروليت

هدايت پايين و به عبارت ديگر مقاومت الکتريکي باال به دليل استفاده از  ،هاي مايع اند. يکي از مشکالت عمده الکتروليت شده

 هاي آلي است كه بررسي هاي زيادي براي رفع اين مشکل صورت گرفته است.  حالل

در نگاه اول ممکن است ت. ها مشاهده گرديده اس الکتروليت يکي از بهترين عملکردها در استفاده از نانومواد در اين

 ليتيومهاي  توانند بر خواص متعارف الکتروليت مايع مورد استفاده در باتري به نظر برسد كه چگونه نانو مواد مي شگفت انگيز

ها با استفاده از اين مواد وجود دارد. اضافه كردن  در حالي كه شواهد و مدارک زيادي در بهبود عملکرد باتري ،يون تاثير بگذارند

برابر  6تواند هدايت را تا  به الکتروليت غيرآبي ميZrO2 وAl2O3،SiO2 از تركيباتي مانندپودرها به ويژه در شکل نانوذره، 

. سيدهاي مختلف را نمايش مي دهداز اك 2هدايت كامپوزيت هاي مختلف بر اساس كسر حجمي( 105شکل .)افزايش دهد

 د.و بعد از آن دوباره كاهش مي ياب شکار است كه در يك كسر وزني بهينه هدايت افزايش يافتهآ

 

 هاي مختلف هاي مختلف براساس كسر حجمي از اكسيد هدايت كامپوزيت -105شکل 

                                                 
1
CrystallinePolymers 

2
 Volume fraction 
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ندازه هاي متفاوت )نانومواد و اجامد در استفاده از مواد با  بي شك برهمکنش هاي سطح مشترک الکتروليت مايع و ذرات

كه در سطح مشترک وجود دارد منجر به تغيير در تعادالت بين ي مواد توده اي( بسيار متفاوت است. بار فضايي و تاثيرات دوقطب

اثراتي با جذب ويژه )جيذب شييميايي(   گذارد. به طور كلي چنين  ها شده و بنابراين بر هدايت تاثير مي يون هاي آزاد و زوج يون

يز در ن 1شوند و حتي جابجايي و تحرک يون ها ها مي باعث تفکيك زوج يون ،ها در سطح يابد. به عنوان مثال آنيون افزايش مي

شود، تاثيرات بيه   تر شدن نسبت سطح به حجم كه در اثر كوچك شدن ذرات حاصل مي گيرد. با بزرگ سطح تحت تاثير قرار مي

 يابد.  ي واحد جرم پودر ذره افزايش ميازا

تحقيقات نشان داده است كه بايد نسبت مناسبي از پور نانوذره مورد استفاده قرار گيرد تا تراوش و نفوذ از يك سيطح بيه   

سر اي منجر به افزايش هدايت محدوده وسيع در سرا اي زياد شود و هدايت منطقه سطح ديگر اتفاق افتد و در واقع هدايت منطقه

د ن ميوا الکتروليت شود. به لحاظ مقدار پودر مورد استفاده و خواص مکانيکي حاصل بعد از اضيافه كيردن پيودر نيانوذره بيه ايي      

 .شود گفته مي 2«تر ماسه»

 3هاي پليمري بي شکل لکتروليتا 

 هياي پليميري جاميد    هاي مايع متداول با الکتروليت يون با جايگزيني الکتروليت ليتيومهاي  پيشرفت در تکنولوژي باتري

(SPE)4 كه براي اين منظور ساخته شده بودند صيورت   ليتيومبسيار متحول شد. تحقيقات زيادي بر روي پليمرهاي هادي يون

لکترولييت بدسيت آميد. اميا بيشيتر      گرفت و خواص آن مورد بررسي قرار داده شد تا پليمري مناسب جهت استفاده به عنيوان ا 

معطيوف اسيت. ايين نيوع از پليمرهيا اغليب بيه عنيوان         5هاي پليمري جامد با پاييه پليي اتييلن اكسييد     توجهات به الکتروليت

ها هم به  هاي پالستيك كننده نيستند و زنجيره پليمري آن شوند زيرا شامل حالل هاي پليمر واقعي جامد محسوب مي الکتروليت

 نمايد.  ار و هم به عنوان عامل حل كننده حالل عمل ميعنوان ساخت

هاي الکتروليت هاي پليمري با پايه پلي اتيلن اكسيد قيمت پايين، پايداري شيميايي خوب و ايمني باال است اما  از برتري

تنها  ليتيومبت به مي توان گفت كه هدايت اين پليمرها نسدست مشکالت هنوز مشکالتي در مورد اين مواد وجود دارد. از اين 

                                                 
1
Ion Mobility 

2
Soggy Sands 

3
 Amorphous Polymer Electrolytes 

4
Solid Polymer Electrolytes 

5
Polyethyelen Oxide-PEO-Based 
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انتقال  ليتيومها است و تعداد  باالست و بعالوه هدايت در اين پليمرها بيشتر به دليل حركت آنيون ،درجه 70در دماهاي باالتر از 

 .[4]شود يون مي ليتيومهاي  در قدرت باتري يتيافته توسط اين پليمرها پايين است كه اين امر موجب محدود

اي حل اين مشکل به عمل آمده است كه يکي از راهکارهاي جاليب كيه منجير بيه افيزايش قابيل       هاي زيادي بر تالش

هاي پليمري جامد با پايه پلي اتيلن اكسييد شيد، اسيتفاده از نيانوذرات پركننيده سيراميکي        توجهي در خواص انتقالي الکتروليت

 درون ماتريس پليمر است. SiO2 وTiO2،Al2O3مانند

هياي   هاي پليمري جامد تفاوت اساسي دارند، اضافه كردن نانوذرات به الکترولييت  مايع و الکتروليتهاي  اگرچه الکتروليت

تيوان پليمرهياي آميورف را     پليمري جامد تشابه آشکاري با اضافه كردن نانو ذرات به الکتروليت مايع وجيود دارد. در واقيع ميي   

هياي   هاي پليمري جامد و نيانوذرات تحيت عنيوان الکترولييت     روليتبسيار باال ناميد. اين مخلوط جديد الکت1مايعات با گرانروي

2پليمري نانوكامپوزيتي
 (NCPE) د.ان شناخته شده 

هياي   هاي نانو متصور شده اين است كه اين مواد با ممانعت از از بلوري شدن زنجيره هايي كه براي پركننده يکي از نقش

گيرند. اين عمل باعث پايداري فاز  عنوان نرم كننده مورد استفاده قرار ميدرجه در پليمر به  70در دماي 3پليمري تحت بازپخت

هياي   بيه عيالوه پركننيده   . گيردد  تر شده و بنابراين موجب افزايش گستره مفييد هيدايت الکترولييت ميي     آمورف در دماي پايين

از نميك و   X ك و هير دو آنييون  كيه بيين سيطح سيرامي    4را با برهمکنش اسيد و باز لوئيس ليتيومسراميکي، انتقال تعداد يون 

 د.دهن افتد افزايش مي يهاي زنجيره پلي اتيلن اكسيد اتفاق م بخش

هاي سراميکي بيشتر به نوع پركننده و تا حدودي به سطح فعال آن وابسته است. اين  ميزان افزايش هدايت توسط پركننده

ثابت شيده اسيت. اكسييد     (S-ZrO)لفات اكسيدزيركونيومهاي سراميکي سوپر اسيد سو مطلب با نتايج به دست آمده از پركننده

Zrبا كاتيون هايH2SO4 عدد 2زيركونيم فرآوري شده يك اسيد بسيار قوي است كه با بيش از 
غيراشباع كوردينه شده كيه  4+

 .اي دارد گيرندگي بسيار قوي توانايي الکترون

هاي پليميري آميورف جهيت     اضافه كردن به الکتروليتبه علت اين اسيديته باال، مواد سراميکي كانديداي مناسبي براي 

باعث ايجاد خواص منحصر به فيرد   PEO-LiBF4 باشند. در واقع پخش كردن اين مواد در الکتروليت معمول بهبود خواص مي

                                                 
1
Viscosity 

2
Nanocomposite Polymer Electrolytes 

3
Annealing 

4
Lewis Acids and Bases 
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TLi، )و هدايت بيشتر است ليتيومشده است. عدد انتقال )كه بيانگر قابليت جابجايي يون هاي  NCPE در
 كالسيك، با روش +

Buce & Vincent تعيين شد كه مقدارTLi
تير از   است( كه ايين مقيدار تقريبياً دو برابير بيزرگ      0.81±0.05 ،حاصل از روش+

 يك است.الکتروليت بدون سرام

هاي پليمري بايد تنها هادي كاتيون ها باشند و ماهييت   نکته مهم كه بايد مد نظر قرار داده شود اين است كه الکتروليت

ها بايد حداقل جابجايي را در درون حالل داشته باشند.  ها ندارد. بعالوه آنيون ها چندان تاثيري در عملکرد باتري ن آنحالل بود

اين به آن معني است كه بخش عمده اي از رسانش در الکتروليت بايد توسط كاتيون هاي ليتيم )و نه آنيون هياي هميراه آن(   

 تياكنون ها صورت گرفته اسيت اميا آنچيه كيه      ش و يا جلوگيري از تحرک آنيونهاي زيادي در جهت كاه صورت گيرد. تالش

 مشاهده شده، كاهش تحرک بسيار كم بوده و به طور عمومي با كاهش هدايت الکتروليت همراه بوده است. 

راميکي هاي س استفاده از نانوكامپوزيت به عنوان يك روش موثر شناخته شده كه حتي پخش كردن مقدار كمي از پركننده

الکترولييت شيامل   1با مقايسه نميودار آرنييوس  ( شکل )گذارد. اين تاثير در  نانو تاثير بسيار خوبي را بر هدايت الکتروليت مي

سان بدون پركننده نشان داده شده است. آشکار است كه هدايت الکتروليت همراه با پركننيده  و الکتروليت يک S-ZrO2 پركننده

 .[5]در گستره دمايي مورد نظر بسيار باالتر است

 

 نمودار هدايت آرنيوس -شکل 

نمايش داده شيده  ( 107شکل )اخته شده از الکتروليت پليمري محتوي نانوپركننده در سهاي ليتيم يون  بهبود بازده باتري

همراه با نانوپركننده و بدون نانوپركننده مقايسه شده است. در  PEO20LiClO4 هاي محتوي الکتروليت است. در اين نمودار پيل

                                                 
1
Arrhenius 
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اي بياالتر، كياهش    يت پلي اتيلن اكسيد ظرفيت چرخههاي بهينه شده نانوكامپوز اين مقايسه به وضوح مشخص است كه باتري

دهند.  هاي باتري و به طور جزئي پايداري بيشتر بازده شارژ و دشارژ را نمايش مي تر، افزايش تعداد چرخه اي پايين ظرفيت چرخه

 .[6]شود الکتروليت هاي پليمري پلي نيز گفته مي ،به اين نوع از الکتروليت ها

 

 هاي شارژ و دشارژ در حضور و عدم حضور نانو مواد نمودار ظرفيت در مقابل تعداد چرخه -107شکل 

 خودروهاي برقي و مصارف باتري ليتيومي -3-1-6-8

بسيار مهمي را در زندگي بشر دارا هستند و باتوجه به محدوديت منابع آنها بازيافت فلزات و محصوالت فلزي نقش 

هاي اخير رشد داشته است و تقريباً  هاي ليتيومي به صورت گسترده و سريع در سال باشد. مصرف باتري انواع نادر آنها الزامي مي

ها كاربرد دارند. سمت و سوي اين پيشرفت به جهتي  اتريدر تمام وسايل الکتريکي قابل حمل مثل موبايل، لپ تاپ و ... اين ب

توان در  ها را مي شود كه اين قبيل باتري هاي انرژي با چگالي باال، استفاده  ها به عنوان ذخيره كننده ي است كه از باتر

 به كار برد. ها ها و زيردريايي ها، قايق خودروهاي الکتريکي، صنعتي، و وسايل كاربردي در معدن

هاي ليتيوم دار،  اين محصول جديد و كاربردي نياز به مواد اوليه بسيار زيادي از قبيل مس، آلومينيوم، الکتروليت نمك

هاي رسانا و... دارد.تهيه اين مواد در دراز  ها، چسب، گرافيت، افزودني هاي فلزي، پليمرهايي براي استفاده در جداكننده اكسيد

اكنون نيز بسيار محدود و ناياب  اين مواد را تمام خواهد كرد و برخي همچون كبالت هممدت بسياري از معادن در دسترس 

 هستند.

ها و وسايلي است كه عالوه بر ذخيره انرژي با چگالي زياد و در  رود رشد توليد انواع باتري بنابراين آنچه انتظار مي

يز درست شده باشد و امکان بازيابي آنها هم وجود داشته دسترس گذاشتن آن به طور مطلوب، از مواد اوليه ارزان و نامحدود ن
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هاي ليتيومي در بسياري از زمينه  هاي فسيلي و امکان استفاده از باتري باشد. باتوجه به رشد مصرف انرژي و محدوديت سوخت

 رود.  ها تا چند سال آينده انتظار مي ها، امکان رشد صنعت ساخت باتري

ها عبارتند از: شيمي مواد بکار رفته، عمر، دماي عملکرد،  ار در صنعت ساخت اين باتريترين فاكتورهاي تاثيرگذ مهم

 قدرت و انرژي خروجي، تامين منابع طوالني مدت، قيمت تمام شده.

هاي آينده كاهش يابد. همچنين چگالي انرژي باالتر و ايمني بيشتر براي كاربرد  رود قيمت تمام شده در سال انتظار مي

 هاي تحقيقات در اين زمينه است. اي الکتريکي از اولويت در خودروه

 . [7]هاي ليتيومي با كاتدهاي مختلف آورده شده است  هاي باتري ( تفاوت18جدول در )

 هاي ليتيومي با كاتدهاي مختلف مشخصات باتري -18جدول 

RELATI

VE 

CYCLE 

LIFE 

ENERGY 

DENSITY/ 

(WH.DM
-3

) 

ENERGY 

DENSITY / 

(WH.KG
-1

) 

TYPE FORMULA 
CATHO

DE 

1 450 to 500 170 to 185 Energy/power LiCoO2 LCO 

3 330 to 365 155 to 185 Energy LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2 NCM 

3 270 to 350 145 to 165 Energy/power LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 NCA 

>4 200 to 330 100 to 140 Energy LiFePO4 LFP 

1 260 to 300 90 to 120 Energy/power LiMn2O4 LMO 

 

هاي قابل شارژ هستند. تکنولوژي ساخت با سرب اسيد  فلز و ليتيومي رايج ترين باتري-هاي سرب اسيد، نيکل باتري

فلز -بيش از يك قرن است كه عمر دارد ولي با اين حال اين نوع باتري داراي دانسيته انرژي كمتر نسبت به بقيه است.نيکل

كنند ولي اشکال آنها در  كه كاربرد نسبتاً زيادي در خودروهاي هيبريدي دارند و انرژي قابل قبولي فراهم ميهايي هستند  باتري

 طول عمر كوتاه و دشارژ شدن خود بخودي است.

طور كه در  هاي مختلف باتري صورت گرفته است. همان ( مقايسه اي بر اساس چگالي انرژي در نسل108شکل در )

هاي ديگر هستند و مطالعه و توسعه  هاي ليتيومي داراي چگالي انرژي باالتري نسبت به انواع باتري شکل مشخص است، باتري

 . [7]باشد  صنعتي آنها در جهت كاهش بحران انرژي مي
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 باتريهاي مختلف براساس چگالي انرژي حجمي بر چگالي انرژي وزنيمقايسه شماتيک  -108شکل 

هاي قابل شارژ پرداخته و در رابطه با هريك تشريحات الزم صورت  در ادامه به توضيح تعاريف مصطلح در صنعت باتري

 پذيرد. مي

 تعاريف حوزه باتري -3-1-6-9

 2يا انرژي ويژه 1دانسيته انرژي: 

شود.  نشان داده مي Wh/Kgيا  Wh/Lد بکار رفته در سل يا كل سل كه معموالً با واحد انرژي تقسيم بر واحد حجم يا جرم موا

 انرژي سل محصول ولتاژ و ظرفيت سل بر واحد جرم يا حجم است.

 4يا توان ويژه 3چگالي توان 

شود. توان محصول جريان و ولتاژ عملي است و بيانگر مواد  بيان مي W/Kgيا  W/Lتوان بر واحد حجم يا جرم كه به صورت 

 بکار رفته و طراحي سل است.

 5دانسيته انرژي عملي 

                                                 
1
Energy density 

2
Specific Energy 

3
Power density 

4
Specific Power 

5
Practical Energy Density 
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( چگالي انرژي تئوريك باشد.  1/4تا  1/2براساس تمام وزن يا حجم وسيله است كه شامل مواد بي اثر است و ممکن است از )

 تئوريك آند يا كاتد اشاره داشته باشد. همچنين ممکن است به قسمت مصرفي از ظرفيت

 1الکتروليت واسط جامد
(SEI) 

 SEIشيود.   يك اليه بسيار نازک در ابعاد نانومتري است كه در سطح مشترک الکترود و الکتروليت بر سطح الکترود تشکيل مي

ت و امکان برگشيت پيذير بيودن    هاي واكنشي است كه رساناي يوني است ولي به صورت الکتريکي نارسانا اس نوع ويژه از اليه

 كند. كند، بدين صورت كه از الکترودها محافظت مي واكنش در باتري را امکان پذير مي

 2ظرفيت ويژه 

هياي جينس    شود. اين كميت مستقيماً متاثر از ويژگي نشان داده مي mAh/grمقدار شارژ بر واحد وزن الکترودها كه به صورت 

 مواد الکترودها است.

 3ظرفيت 

شود و اين پارامتر به سيايز و شييمي ميواد بياتري وابسيته       نشان داده مي Ahيا  mAhار شارژي كه باتري دارد كه با واحد مقد

 .[7]است

 اجزاي باتري ليتيومي -3-1-6-10

را  5سل در كنار يکديگر يك مدول 12تا  6د به صورت باتري وجود دارد. تعدا 4طراحي هاي مختلفي براي مونتاژ سل

توانند در كنار هم قرار گيرند و يك باتري تشکيل دهنيد   شوند.مدول ها مي دهند كه در كنار يکديگر بسته بندي مي تشکيل مي

 (.109شکل گردد ) كه بسته به كاربرد و انرژي و قدرت مورد نياز تعداد آنها تعيين مي

 

 شماي كلي سل، مدول و باتري -109شکل 

                                                 
1
Solid Electrolyte Interface (SEI) 

2
Specific Capacity 

3
Capacity 

4
 Cell 

5
 Module 
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از آنجائيکه باتري هاي ليتيومي در شرايط شارژ و دشارژ شدن حساس و آسيب پذير هستند، كنترل كننده هاي سيالمت  

( يك كنترل كننده قرار گرفته در باالي مدول به نمايش گذاشيته  110شکل بايستي وجود داشته باشند. در )باتري در هر مدول 

 شده است.

 

 ل كنندهمدول به همراه كنتر -110شکل 

هيايي بيا سيايزها و تعيداد متفياوت صيورت        با توجه به مصارف گوناگون باتري در لوازم مختلف، طراحي باتري با ميدول 

 .[9]اند ها با يکديگر مقايسه شده متفاوت از مدول گونه دو( جدول در )گيرد.  مي

 رود هايي كه در باتري بکار مي تفاوت مدول -جدول 

 

 اجزاء سازنده سل -3-1-6-11

 كاتد: 

1و پلي وينيل فلورايد LiFePO4كاتد در اين نوع باتري به طور مثال از 
(PVDF)    كه به عنيوان چسيب كياربرد دارد و

2كربن بلك، همراه متيل پيروليدن
(NMP)     به عنوان حالل ساخته شده است كه روي يك فويل آلومينييومي بيه عنيوان جميع

 شود.  ، پخش مي3كننده جريان

                                                 
1
 Poly vinyliden Flouride 

2
 N-Methyl-2-Pyrolidone 

3
 Current collector 
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ي و شود كه تغيييرات فيزيکي   NMPدر سالهاي اخير تالش شده است تا آب جايگزين   NMPباتوجه به سمي بودن 

هياي   همراه با فريت، گرافيت و دي آمونيوم فسيفات بيا نسيبت    LiCO3كند. تركيب  شيميايي زيادي در ماهيت كاتد ايجاد نمي

 800C-700و بعيد   500C-400استکيومتري در مراحل مختلف و در دو مرحله حرارت دهي و جذب رطوبت در دماي اوليه 

 .[9]گردد مي LiFePO4منجر به تشکيل 

 

 كننده جريان در باتري است يل آلومينيومي و مسي كه جمعفو -111شکل 

هيا مصيرف    ها به صورت شمش فلزي نبوده و ميزان نسيبتاً كميي از تركيبيات آن در بياتري     توليد ليتيوم براي باتري

يب چيين،  ها به صورت كربنات است و بعد از آن به ترت ي ليتيوم مصرفي باتري شود. هم اكنون شيلي بزرگترين توليد كننده مي

 باشند. كننده هاي اصلي مي روسيه و آمريکا توليد

 :آند 

بيه عنيوان جميع آوري كننيده جرييان،      14µmآند معموالً از گرافيت كه پوشانده شده برروي فويل مسي با ضخامت 

اهمييت در سياخت   توان از مواد ديگر نيز ساخت و كمبود ماده اوليه براي سياخت آنيد، از ميوارد داراي     شود.آند را مي ساخته مي

 شود. باتري محسوب نمي

در توليد آند آنچه بسيار اهميت دارد حذف تمامي مواد اكسيد شيده در آنيد و سيطح آن اسيت، زييرا امکيان واكينش        

در اتمسفر بيي اثير ييا كاهنيده حيرارت       1100Cنامطلوب با الکتروليت وجود دارد. براي توليد مناسب آند، گرافيت در كوره تا 

پليي   %5. شيود  با اجزاء ديگر مخليوط ميي   %90در مقايسه با گرافيت اين محصول گران تر است. كربن به ميزان بيند كه  مي
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شود. در  به عنوان چسب و ميزان كمي كربن بلك به منظور باال بردن رسانايي نيز به آن اضافه مي 1(PVDE)وينيليدن فلورايد 

 شود. نيز افزوده مي NMP2نهايت براي باال بردن يکپارچگي محيط مقداري 

 الکتروليت: 

هاي ميورد نظير در    هاي ليتيومي در يك حالل آلي است كه حالل موالر از يکي از نمك 1الکتروليت معموالً محلول 

كننيد تيا    ي الکتروليت، اين حالل هاي آلي را با تركيبي مخليوط ميي   ( آمده است. برخي از شركت هاي توليد كننده20جدول )

 را باال برده و خطر آتش زايي آنها را كاهش دهند. دماي آتش زايي آن

 هاي ليتيومي انواع نمک -20جدول 

 

ها يا  باتوجه به مطلوب بودن كاهش خطر انفجار الکتروليت، برخي مطالعات و تحقيقات در جهت اضافه كردن افزودني

 صورت گرفته است.هاي غير آتش زا در سالهاي اخير  حتي استفاده از حالل

به عنيوان حيالل غيير آتيش زا ميورد اسيتفاده قيرار         etheyl-3-methyliomodozolium-1گاهي مايع يوني مثل 

 كنند. هاي مايع تالش مي به جاي الکتروليت 3(SPE)گيرد. در بسياري از تحقيقات امروز در جهت تعويض ژل و پليمر جامد  مي

هستند: وزن سبك و طراحي قابل انعطاف پذيري دارند كه اين مشخصات به  هاي جامد داراي فوايد زيادي الکتروليت

هاي جامد داراي مقاومت داخلي باالتري هستند كيه اشيکال    كند.البته الکتروليت سبك شدن و كارا بودن بهتر باتري كمك مي

انجيام   هيا  اين نيوع الکترولييت   مطالعات وسيعي در جهت توسعه 3Mها مانند  آيد. بسياري از شركت اين نوع مواد به حساب مي

 دهند. مي

 

 

                                                 
1
 Pely vinylidene Fluoride 

2
 N-methyl pyrrolodinone 

3
 Solid Polymer Electrolytes 
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 1جداكننده: 

 3يا تركيبي از هر دو به قطر  (PE-PP)هاي ليتيومي كاربرد دارد و معموالً از پلي اولفين  جداكننده در تمام انواع باتري

 ساخته شده است. µm 8تا 

دارد و ميانع اتصيال    ت جدا از هم نگه ميكاربرد جداكننده در باتري به دو شکل است. اول اينکه كاتد و آند را به صور

شود. دوم آنکه به عنوان وسيله حفاظتي رفتار كرده و هنگامي كه باتري بسيار گرم شود، اين پليمر ذوب شده و جريان  كوتاه مي

موش كند رود ابزار كنترل جريان پيش از ذوب شدن جدا كننده، سل را خا شود. البته انتظار مي در سل متوقف شده و خاموش مي

 زيرا بعد از ذوب ديگر سل قابل برگشت نيست و روشن نخواهد شد.

 

 جداكننده مورد استفاده در سل -112شکل 

 2پوشش سل: 

ها محصيوالتي بيه شيکل پريزماتييك تولييد       شوند ولي بعضي از شركت معموالً باتري ها به شکل سيلندر ساخته مي

هاي ليتيومي از جنس استيل بود، ولي امروزه معموالً از جنس آلومينيوم است كه سيبك تير و    باتريكنند. در گذشته پوشش  مي

ها پوشش پالستيکي دارند كه اگر از حالل آليي در الکترولييت آن اسيتفاده شيده باشيد،       باشد. برخي از انواع باتري ارزان تر مي

دهيد.اگر   هياي پليميري را نشيان ميي     يشيرفت در الکترولييت  تواند در پالستيك خوردگي ايجاد كند كيه بياز هيم اهمييت پ     مي

تواند باشد كيه امکيان درسيت كيردن      هاي پليمري به كار روند، پوشش سل از جنس پالستيك يا فويل آلومينيوم مي الکتروليت

( پوشش سل، نحوه قرارگيري آن در يك مدول و نهايتاً قرار گيرفتن  113شکل سازد. در ) باتري به اشکال مختلف را مقدور مي

 توان مشاهده نمود. آنها در كنار يکديگر و تشکيل يك باتري را مي

                                                 
1
 Seperator 

2
 Cell Cover 
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 پوشش سل، مدول و تشکيل باتري -113شکل 

ها حفظ كنند، براي محيط زيست  EVها نيز بايد داراي پوشش باشند كه بتوانند شکل خود را هنگام مصرف در  مدول

سمي نباشند، ارزان و سبك باشند كه مشابه خصوصيات مواد پوشش دهنده پك باتري است، به طور مثال شركت نيسان از مواد 

1تجديدپذير پلي بوتيلن تري فتاالت
(PBT) كند. ياستفاده م 

 3و كنترل سيستم باتري 2مدار حفاظت: 

هايي است كه منجر به عمل نکيردن بياطري و ييا موجيب      ها و بي قاعدگي اصطالح خرابي سل براي توصيف آسيب

گردند. عوامل ايجاد كننده اتصال كوتاه در سل عبارتند از: ناخالصي هاي مواد به كار رفته در اجزاء بياتري كيه    اتصال كوتاه مي

 شوند،فرورفتگي ها و آسيب ديدگي اجزاء سل در مقابل عوامل و فشار خارجي. به راهي براي اتصال كوتاه ميمنجر 

باشد. در اين سيل   تشخيص و دقت باال در مراحل ساخت و طراحي باتري اولين شرط ساخت باتري هاي ليتيومي مي

زا نياز است، زيرا حتي يك تراشه بسيار ظريف يکيي  باشد و به دقت فراوان هنگام جايگذاري اج 25µmضخامت جداكننده بايد 

 تواند اتصال كوتاه ايجاد كند. از فلزات در بافت جداكننده، مي

ها است داراي عملکرد متفاوت نسبت به يك سل است. باتري هاي ليتيوم  يك پك باتري كه داراي تعداد باالتر سل

داشته باشند و در صورت باالرفتن ولتاژ امکان خرابي و آسيب يا  (3.65V-2.5)در هنگام شارژ و دشارژ بايد خروجي يا ورودي 

دود و يا آتش گيري باتري وجود دارد. بنابراين هر سل بايد جداگانه پس از توليد و بعد از چرخه هاي ابتدايي كنترل ولتاژ شود. 

                                                 
1
 Poly Butylene Terephetalate 

2
 Safety Circuits 

3
 Battery Management System 
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اوت، مدت عمر يا عدم تقسيم دمايي خصوصيات مختلف هر سل مثل ظرفيت يا مقاومت داخلي به علت شرايط ساخت متف

 كند. ها را حاصل مي در سل (SOC)شود كه تفاوت شارژ  مناسب و مساوي ايجاد مي

دائماً هماهنگ و كنترل نشود، سل ممکن است بيش از اندازه شارژ يا دشارژ شود كه باعث آسيب داخلي  SOCاگر 

ها، از آسيب به باتري  راين با هماهنگ كردن پروسه شارژ و دشارژ سلافتد. بناب شود كه نهايتاً كل پك باتري از كار مي سل مي

 شود. محصوب مي BMSمهم ترين وظيفه سيستم  SOCتوان جلوگيري كرد. هماهنگي و كنترل  مي

شود كه بدليل آزاد شدن انرژي ذخييره شيده در بياتري     همچنين اتصال كوتاه در سل موجب گرم شدن سطح پيل مي

 شود. براي كنترل فشار سل خارج مي 1گردد كه بخار آن از طريق ونت تبخير الکتروليت ميبوده و گاهي باعث 

هايي هستند كه از شارژ شدن و دشارژ شدن بيش از حد باتري جلوگيري كنند.  هاي ليتيومي نيازمند كنترل كننده باتري

اربرد دارنيد. بياتري هياي ليتييومي نيازمنيد      هاي ماشين و باتري هاي معمولي و مصرف خانگي كي  ها براي باتري  كنترل كننده

حفاظت در مقابل شارژ و دشارژ شدن در شرايط بحراني هستند زيرا داراي نقص ذاتي در حفظ تعادل و امنيت هستند. بيه طيور   

بيه  خيارجي فعيال دارد،   ي  كنتيرل كننيده  به ييك   نيازهاي الکترودها با الکتروليت هاي آبي، كه  مثال آزاد شدن گاز در واكنش

 ها. HEVو  EVباتري هاي به كار رفته در مانند  خصوص در مواردي كه چندين سل در كنار هم قرار دارند

يك سيستم كنترل كننده ابتدايي در اين باتري ها شامل يك جريان مدار باياس است كه با يك ميکروچييپ كنتيرل   

شود و شارژ يا دشارژ را  شود، مدار باياس فعال مي ميهاي ديگر در يك پك، شارژ يا دشارژ  شود. وقتي يك سل قبل از سل مي

ي ولتاژ آن تعيين مي شود زيرا يك رابطه بي نقيص   به وسيله SOC2كند. وضعيت شارژ يا  به محض رسيدن به تعادل قطع مي

و ميدار بايياس را   ي سل ولتاژ را اندازه گييري كيرده    هاي ليتيومي وجود دارد. در واقع كنترل كننده و ولتاژ در باتري SOCبين 

 نمايد. رسد، روشن يا خاموش مي هنگامي كه سل به شارژ يا دشارژ كامل مي

شود. همچنين حفاظت بياتري از طرييق    به اين ترتيب از آسيب رساندن به سل با شارژ يا دشارژ اضافي، جلوگيري مي

گيرد. سيستم حفاظت اغلب بيا اسيتفاده از    اندازه گيري دماي باتري و فعال سازي سيستم سرد كننده در صورت نياز صورت مي

رود سياخته شيده و از دو    عيدد در كيل بياتري بکيار ميي      1ميکرو چيپ هاي كنترليي كيه در صيورت كوچيك بيودن بياتري       

                                                 
1
 Vent 

2
 State of Charge 
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هاي معمولي بياتري شيامل ميودول هيايي      EVشود. در  در هر سل براي قطع جريان مدار باياس استفاده مي MOSFETعدد

 سل جداگانه است. 12موازي به هم وصل شده اند و هر مدول معموالً شامل  –ري است كه به صورت سري يا س

كنترل كننده مدول اطالعات مورد نياز مثل دما، ولتاژ، ميوارد ديگير را بيه كنتيرل كننيده مركيزي بياتري كيه ييك          

كنيد ييا مييزان شيارژ      فرستد. اين ميکروچيپ بزرگتر در صورت نياز، فن سرد كننيده را روشين ميي    ميکروچيپ بزرگتر است مي

 كند.  باقيمانده، مقدار ظرفيت و نيروي شارژر را محاسبه مي

بينند كه به منظور جلوگيري از اين آسيب، اغلب سل ها شامل  اين قبيل سل ها با جريان باالي شارژ آسيب مي

موادي  PTC1ان در سل ها يا هاي جري باشند كه با الکترود سري بسته شده اند. محدودكننده ي جريان نيز مي محدود كننده

هستند كه شامل مخلوطي از پليمر ها بودهو در دماي اتاق مقاومت پايين دارند.هنگاميکه اين مواد در معرض جريان باال قرار 

 شود.  شود و سريعاً جريان كنترل مي گيرند،با افزايش دماي ماده ميزان مقاوت آنها نيز زياد مي مي

شود و فشار باتري از طريق خروج گازها به صورت كنترل  نت در باتري است كه باز ميراهکار امنيتي ديگر وجود و

گردد. همچنين نهايتاً اليه پلي اتيلني روي جداكننده در صورت باالرفتن دما آب شده و از تبادل يوني جلوگيري  شده، تنظيم مي

 .[9]كند مي

 توان مشاهده نمود. هاي خودروهاي برقي و هيبريدي را مي آوري هاي مرتبط با باتري ( درخت فن114شکل در )

 

 وسايل نقليه الکتريکي و هيبريدي  آوريهاي باتري درخت فن -114شکل 

                                                 
1
 Positive Temeperature Coefficient 
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 خودرو برقيآينده پژوهي فناوري  -3-2

 صنعت خودروسازي جهان در نسل نو خودروهاي هيبريدي يدستاوردهاآخرين  -3-2-1

هاست مشکالت زيادي براي جوامع  عنوان منبع سوخت وسايل نقليه كوچك و بزرگ، مدت فسيلي به يها استفاده از سوخت

خودروسازان براي رويارويي با اين مشکل، ساخت  يها شهرها ايجاد گرده است. يکي از راه بشري بخصوص ساكنان كالن

در حالي با جديت ادامه پيدا كرد كه  2009خودروي هيبريدي است. توجه به طراحي و ساخت خودروهاي هيبريدي در سال 

صنعت خودروسازي جهان با نوسانات زيادي مواجه بود اما حتي اين بحران مهم هم نتوانست مانعي براي ظهور خودروهاي 

سبقت را  يار پيشرفته باشد كه يکي پس از ديگري توليد و روانه بازارهاي اروپا و آمريکا شدند. البته مرسدس بنز اين بار گوبسي

 از رقيبان ربود و با توليد نوعي خودروي هيبريدي، تمام توجهات را به خود معطوف كرد.

 Mercedes S400 Bluehybridاتومبيل  -3-2-1-1

ليتيوم  هاي يكه در آن، از نسل جديد باتر آيد ينخستين خودروي جهان به شمار م Mercedes S400 Bluehybridاتومبيل 

 يوني بهره گرفته شده است.

 

 S400 نماي جانبي بنز مدل - 115شکل 

دارد آن را به ژاپن بنز كه اين محصول جديد خود را اولين بار در نمايشگاه فرانکفورت به نمايش درآورد، در گام بعدي قصد 

برچسب قيمت  كه يمصرف و پاک را تجربه خواهد كرد. درحال صادر كرده و پس از آن بازار آمريکا حضور اين هيبريد كم

و  ينتر ، به احتمال زياد اين خودرو گراندهد يدالر را نشان م 950هزار و  87محصول جديد و استثنايي مرسدس بنز مبلغ 

هاي  سدان ي محصول اين شركت در رده ينتر مصرف ي جهان خواهد بود. خودرويي كه كمخودروي هيبريد ينتر لوكس

 كه ينخستين خودروي هيبريدي با باتري ليتيوم يوني است، درحال S400. مدل رود يبا موتور بنزيني به شمار م يمتق گران
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 هاي يباتر ليتيومي مزاياي زيادي نسبت به ايه ي. استفاده از باتركنند يخودروهاي هيبريدي كنوني از باتري نيکل استفاده م

و قابليت كاركرد در دماهاي بسيار پايين اشاره كرد  تر يبه انرژي بيشتر، طول عمر طوالن توان يها م نيکلي دارد كه از جمله آن

شركت بنز  رسد يم ها بوده كه به نظر اما دليل اينکه تاكنون در خودروها استفاده نشده بودند، عدم امکان كنترل حرارتي آن

 به عرصه جديدي در اين صنعت پا نهاده است. S400 BlueHybridموفق به حل مشکل شده و با ارائه مدل 

 

 S400 نماي روبرو بنز مدل - 116شکل 

در مصرف سوخت را به همراه دارد،  ييجو درصد صرفه 21حدود  S350گروهش  اين خودرو نسبت به ديگر محصوالت هم

اسب بخار،  20اسب بخار قدرت دارد، با يك موتور الکتريکي به توان  279سيلندر ديزل كه  6ليتري  5/3تركيب يك پيشرانه 

كيلومتر  100ليتر در  9/7. به اين ترتيب ميزان مصرف سوخت اين مدل تنها شود يسوز م باعث كاهش استفاده از موتور درون

. باتري به كار گرفته شده در اين خودرو برخالف كند يگرم گاز در اكسيد كربن متصاعد م 186و در هر كيلومتر نيز فقط است 

ليتيوم يون،  هاي ي. عالوه بر باتركند يساير خودروهاي هيبريدي موجود در بازار، فشرده بوده و جاي بسيار كمي را اشغال م

كيلومتر بر ساعت از مشخصات بارز فني اين  250ثانيه و بيشترين سرعت  2/7تا صد سرعته خودكار، شتاب صفر  7دنده  جعبه

محصوالت مرسدس بوده كه به دليل طراحي  ينتر يکي از محبوب Sطور كلي كالس  . بهشوند يخودروي هيبريدي محسوب م

عالوه بر هيبريدي كردن آن،  دست به يك ريسك بزرگ زده و S400زيبا مورد پسند عموم مردم است اما مرسدس اين بار در 

جلو تفاوت چنداني  يها هم تغييرات اساسي ايجاد كرده است. در اين محصول اگرچه شکل چراغ ظاهري آن هاي يژگيدر و

درون آن تغيير يافته، در ضمن عالوه بر حفظ برآمدگي روي گلگير عقب، گلگير جلو نيز تا  يها نکرده ولي نحوه آرايش المپ

و محل اتصال آن با كاپوت نيز  برد يجديد از حالت شکسته بهره م Eشده است. جلو پنجره آن شبيه كالس  حد ممکن برآمده

 سازي يادهاوليه قابل پ يها ها تنها روي طرح برش گونه ينتاكنون ا كه ييآنجا طور كامالً محسوسي برجسته شده، البته از به
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گرفته روي  . همچنين تركيب اجزاي قرارشود يمحسوب م يا حرفه آن روي يك محصول واقعي كار بسيار يريكارگ بوده، به

 مخصوص روز درخشش خاصي دارند. LED يها سپر جلو نيز در اين مدل تغيير كرده و چراغ

خاص نيز اعمال شده كه از آن جمله  گونه ينكالس جديد روي ا Sدر كنار آرايش خاص آخرين تغييرات طراحي مرسدس در 

قرمز عقب و نصب اگزوزهاي دوگانه فلزي در  يها تر شدن چراغ به قرار گرفتن نوار فلزي روي ركاب، پررنگ توان يم

فني، از لحاظ شکل  هاي يژگياند محصول هيبريدي بنز عالوه بر و سپر عقب اشاره كرد كه همگي باعث شده يها گوشه

 ظاهري هم كامالً متفاوت و استثنايي باشد.

 اينسايت هوندا -3-2-1-2

 اينسايت طراحي آن بر اساس بهترين كاركرد ممکن انجام شد. معرفي شد. متحده االتيدر ا 2000خودرو كه در اوايل سال  اين 

سرنشين و يك صندلي كودک دارد؛ و داراي موتور با بازدهي باال است. اينسايت داراي برترين  2وزن و جاي  كوچك است و كم

 .شد در ميان خودروهاي هيبريدي EPAرتبه سنجش 

هوندا اين سيستم را جمع كننده كمك  هوندا خودروي هيبريدي موازي است. موتور الکتريکي به موتور بنزيني متصل است. 

 .)انتقال قدرت پيوسته اتوماتيك( است CVT ايسرعته دستي  5صورت  موتورمي نامد. اينسايت به

 :كه به قرار زيرند دكن يبه سه روش به موتور بنزيني كمك م اينسايت موتور الکتريکي 

 كند يم نيتأم ييو نيروي اضافي را در زمان شتابگيري و يا باال رفتن از سرباال كند يبه موتور بنزيني كمك م. 

 د.منظور بازيابي انرژي فعال نماي ترمز احياء كننده را در زمان كاهش سرعت خودرو به سيستم 

 حذف نياز به استارتر( كند يموتور بنزيني را روشن م(. 

 نيروي مورد نياز براي حركت خودرو را فراهم نمايد و موتور بنزيني نيز بايد روشن باشد تواند ينم ييتنها ولي موتور الکتريکي به

با پريوس همين است، پريوس تنها با كمك موتور الکتريکي نيز  اينسايتي ها )يکي از تفاوت تا موجب حركت خودرو شود.

 (حركت كند تواند يم

 .شود يها اشاره م كاري است كه در زير به آن سهها  آن نيتر اي كسب بهترين كارايي كارهايي را انجام داده كه مهمهوندا بر 

 كاهش وزن 

 1900وزن اين خودرو كمتر از  وزن ساخته شده است براي هر چه كمتر شدن وزن، از بدنه و ساختار آلومينيومي سبك اينسايت

 ت.هوندا سيويك اس نيتر كيلوگرم كمتر از سبك 227پوند يا  500قدار كيلوگرم( است كه اين م 862پوند )
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 استفاده از موتور كوچك و پربازده 

توليد  rpm 5700ر داسب بخار را  67ليتر حجم دارد كه  1سه سيلندر و  كيلوگرم( وزن دارد. 56پوند ) 124تنها  موتور اينسايت

مايل بر ساعت را  60تا  0اين خودرو قادر خواهد بود از  را نيز در نظر بگيريد. اگر نيروي اضافي ناشي از موتور الکتريکي .كند يم

 يا سهياگر مقا .(rpm 5700)در  رسد ياسب بخار م 73با در نظر گرفتن موتور الکتريکي نيروي موتورها به  ثانيه بپيمايد. 11در 

 6كه موتور الکتريکي تنها  ميرس يبه اين نتيجه م انجام دهيم. يکيبا مجموع موتور بنزيني و الکتر ييتنها بين موتور بنزيني به

موتور الکتريکي در  واقعي موتور الکتريکي بيش از اين مقدار است. ريتأث كه ي. درحالديافزا ياسب بخار به قدرت موتور م

يکي را مقدار ماكزيمم واقعي موتور الکتر ريمقدار تأث.  3000rpmاسب بخار( در  13است ) لوواتيك 10خودروي اينسايت 

 .سازد يگشتاور روشن م

با موتور الکتريکي ماكزيمم  ؛ ورسد يم  4800rpmدر  فوت-دپون 66اينسايت، به ماكزيمم گشتاور  بدون موتور الکتريکي 

 واقعي ريتأث همان است گشتاور دو اين اختالف كه نيز فوت -پوند 13؛ كه رسد يم rpm 1500در  فوت -پوند 79گشتاور به 

 ت.اس الکتريکي موتور

 كيناميبه كار بردن آئرود 

از  يعقب توسط جزئ يها ن است. چرخآاز جلوي  تر كيبه شکل قطره اشك طراحي شده است. پشت خودرو بار اينسايت هوندا

نده شده پالستيکي پوشا يها بدنه پوشانده شده است تا شکلي صاف را تشکيل دهد و بعضي از قطعات زيرين ماشين توسط پانل

ترين خودرو در بازار است. زماني  كينامي؛ و اين خودرو جزء آئرودشود يم 25/0اين كارها باعث كاهش ضريب درگ به  است.

)توسط  ديده يسرعت خود را كاهش م كه ي. وقتكند يبنزيني با تمام قدرت كار م كه شما در حال حركت در اتوبان هستيد موتور

 د.كن يشارژ باتري استفاده م كردن( موتور الکتريکي مانند ژنراتور مقداري الکتريسيته را براي ترمز كردن يا پدال گاز را شل

كالچ جدا شده است )مانند ساير خودروها( و  لهيوس اين است كه سيستم انتقال قدرت از موتور به اينسايت نکته ديگر در مورد 

اين بدين معني است كه اگر شما در حال كم كردن سرعت خود باشيد و كالچ را نگه داريد و يا با دنده خالص سرعت خود را 

شدن نخواهد توانست انرژي الکتريکي ناشي از اين كم  كاهش دهيد در اين صورت موتور الکتريکي و سيستم ترمز احياء كننده

بازيابي انرژي داشته باشد كه كم شدن سرعت خودرو در حالتي  تواند يپس زماني اين سيستم م سرعت را به باتري بدهد.

 .صورت گيرد كه خودرو در دنده قرار دارد
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 تويوتا پريوس -3-2-1-3

هيبريد موازي طراحي صورت  تويوتا سيستم موتور و انتقال قدرت را به توليد شد. 1997تويوتا پريوس در ژاپن در اواخر سال  

 ن را سيستم هيبريدي تويوتا ناميده است كه بعضي از مزاياي هيبريدهاي سري را نيز داراست.آكرده است كه تويوتا 

 24مايل بر ساعت ) 15ن طوري است كه توانايي رسيدن به سرعت آنفره كه موتور و سيستم انتقال قدرت  5در  4يك سدان 

عنوان خودروي سال  در امريکاي شمالي به 2004پريوس در سال  موتور الکتريکي داراست.كيلومتر بر ساعت( را فقط با 

 .برگزيده شده است

 .عقب آن از تويوتا كروال بيشتر است كيلوگرم( است و فضاي دروني و فضاي صندوق 1315پوند ) 2900وزن پريوس  

 م داد:كار را انجا دو يندگيو كاهش آال يور تويوتا براي رسيدن به بهره 

 كه به يك سرعت مشخص برسد: كند يموتور بنزيني فقط زماني كار م 

بر ساعت( بدون استفاده از موتور  لومتريك 24مايل بر ساعت ) 15به سرعت  تواند يپريوس م يبراي كاهش آلودگ گريد عبارت به

 .كه خودرو از يك سرعت معين بگذرد شود يموتور بنزيني فقط زماني روشن م بنزيني برسد.

 همتا يبه كار بردن يك دستگاه تقسيم قدرت ب: 

در  را داشته باشد. دستگاه تقسيم قدرت يور بيشترين بهره طوري تنظيم شود تا در يك سرعت معين تواند يموتور بنزيني م

 .رنج سرعتي خاص باشدها در حالت بيشترين كارايي در يك  كه موتور در همه زمان دهد يپريوس اجازه م

موتور الکتريکي  .آورد يدور بر دقيقه به دست م 5000اسب بخار را در بيشينه دور  76ليتري است كه  5/1پريوس داراي موتور  

 بر دور 1200تا  0از  را فوت-پوند 295گشتاور  دور بر دقيقه است؛ و 1540تا  1200اسب بار قدرت براي  67در پريوس داراي 

، موتور الکتريکي در پريوس كند يم فراهم بنزيني موتور دخالت بدون خودرو حركت براي را كافي نيروي كه كند يم دتولي دقيقه

 است. از موتور الکتريکي در هوندا اينسايت تر يخيلي قو

دنده  جعبهاين  دنده هوشمند است كه به موتور بنزيني متصل است. آن يك جعبه قلب پريوس است. قدرت كننده ميتقس دستگاه 

به سيستم  ييتنها به تواند يكه مانند يك خودروي هيبريدي موازي باشد كه در آن موتور الکتريکي م دهد يبه خودرو اجازه م

 .كند نيو يا با موتور الکتريکي نيروي مورد نياز خودرو را تأم ييتنها به تواند يبنزيني نيز م انتقال قدرت نيرو وارد كند و موتور

كه خودرو مانند يك خودروي هيبريدي سري باشد كه در آن  دهد ياغلب اجازه م قدرت كننده ميتقس دستگاه همچنين اين 

 به تواند يها را فراهم كند؛ كه اغلب م را شارژ كند و يا نيروي مورد نياز براي چرخ ها يمستقل باتر طور به تواند يم ينزيموتور بن
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؛ و سرانجام چون شود يكه باعث حذف نياز به انتقال قدرت دستي يا اتومات معمل كند  CVTصورت انتقال قدرت پيوسته يا 

 د.شو يكه ژنراتور موتور را روشن كند و اين باعث حذف نياز به استارتر م دهد ياجازه م قدرت كننده ميتقس دستگاه

از مجموعه دنده متصل است و  يا دنده حلقه دستگاه تقسيم قدرت يك مجموعه دنده خورشيدي است موتور الکتريکي به چرخ 

سرعت خودرو  يا ؛ بنابراين سرعت موتور الکتريکي و چرخش دنده حلقهگردد يصورت مستقيم به ديفرانسيل متصل م اغلب به

 .كند يرا تعيين م

 ل است.متص 1يديها متصل است و موتور بنزيني يا گازسوز نيز به حامل خورش دنده خورشيدي از مجموعه دنده ژنراتور به چرخ 

تا  كنند يها كار م به سه جزء گفته شده بستگي دارد؛ بنابراين همه اين اجزاء با هم در تمام زمان يا دنده حلقه سرعت چرخ

 نيتمام نيروي مورد نياز را تأم ها يابتدا موتور الکتريکي و باتر ديريگ يسرعت خروجي را كنترل كنند. وقتي شما شتاب م

حامل  .چرخد يكه متصل به موتور الکتريکي است همزمان با حركت كردن موتور الکتريکي م يا دنده حلقه چرخ .كنند يم

 يا دنده حلقه زماني كه چرخ خورشيدي كه به موتور بنزيني متصل است ثابت است زيرا موتور بنزيني هنوز روشن نشده است.

زماني كه شتاب بيشتري  وع به چرخيدن كنند.دنده خورشيدي نيز شر كه ژنراتور و چرخ شود يشروع به چرخيدن كند باعث م

 .كه بتواند نيروي مورد نياز براي موتور الکتريکي را فراهم كند چرخد يژنراتور با سرعتي م ديريگ يم

موتور بنزيني نيز  ديرس يكيلومتر بر ساعت م 64مايل بر ساعت يا  40هنوز موتور بنزيني فعال نشده است. وقتي به سرعت  

كه با سرعت موتور  دهد يموتور بنزيني روشن است ژنراتور سرعت موتور الکتريکي را طوري تغيير م كه يدرحال .شود يروشن م

 .بنزيني تطبيق پيدا كند و در خروجي سرعت با هم برابر باشند

اتيك سطح شارژ در طور اتوم اينسايت، تويوتا پريوس هرگز نياز به شارژ دوباره ندارد؛ زيرا ژنراتور هميشه و به همانند هوندا 

 .كند يو در صورت كم بودن شارژ م كند يرا كنترل م ها يباتر

مايل گارانتي  80000سال يا  8هوندا  اند. طوالني براي قطعات هيبريدي خود وضع كرده يها يهم هوندا و هم تويوتا گارانت 

مايل گارانتي باتري و  100000سال يا  8نيز  تجهيزات هيبريدي را داراست و تويوتا انتقال قدرت و موتور و يها بيشتر قسمت

بازنگري ندارد )اگرچه در صورت اتمام  نگهداري و گونه چيموتور و باتري در اين خودروها نياز به ه هيبريدي را دارد. يها ستميس

 (.دارد يبرم خرج دالر هزار چندين گرفتيد ها يگارانتي اگر نياز به تعويض باتر

                                                 
1
 planet carrier 
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 از تنها نيروي بنزيني و يا تنها نيروي الکتريکي است. تر دهيچيمطمئناً پكسب نيروي هيبريدي  

 ، مقرون به صرفه ترين اتومبيل جهانXL1فولکس واگن  -3-2-1-4

در مركز  1نگاران محيط زيستي روزنامهي جامعهدر بيست و سومين همايش ساليانه 2013، سوم اكتبر XL1فولکس واگن 

 الت متحده معرفي شد.رسما به بازار ايا« كاتانوگا»اجالس 

اش  كيلومتر )و در نوع سوخت آمريکايي 100ليتر در هر  88/0اروپايي،  با سوخت تركيبي XL1ميزان مصرف فولکس واگن 

كيلومتر طي  52تواند ي جوي توليد كند، ميالکتريکي، بدون اينکه آالينده است و در حالت تمامكيلومتر(  100ليتر در هر  15/1

 كند.

 

 XL1 فولکس واگن - 117شکل 

-و مركز ثقل پايين، صرفه (cd = 0.19) العاده موثركيلوگرم(، آيروديناميك فوق 800تركيبي از وزن سبك )چيزي نزديك به 

 2/6ان توليدي جويي استثنايي در مصرف سوخت را در پي دارد. اين اتومبيل با راندمان بسيار باال، قابليت آن را دارد كه با تو

 1/0براي طي هر كيلومتر، كمتر از   XL1كيلومتر در ساعت حركت كند. در حالت تمام الکتريك، 100كيلووات با سرعت ثابت 

 د.كيلووات ساعت نياز دار

ي سبك با فناوري باال، بازده كند و به بركت طراحي بدنهكيلومتر منتشر مي 100در هر  CO2گرم  21فقط  XL1 مدل

 27كيلووات، يك موتور الکتريکي  35با توان توليدي  TDIآيروديناميك و سيستم هيبريدي الکتريکي داراي موتور دو سيلندر 

 هفت سرعته و باتري ليتيوم يوني است. DSGاسب بخاري، گيربکس اتوماتيك كالچ دوبل 

                                                 
1
 SEJ 
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ي ركوردي است كه تا به حال هيچ وسيله (،كيلومتر 100ليتر در هر  88/0ي مصرف سوخت اروپايي آن )عدد تخميني چرخه

دهد كه فولکس واگن، بازتعريفي بر آنچه كه به لحاظ فني در صنعت خودروسازي اي آن را به ثبت نرسانده و نشان مينقليه

ثانيه طول  7/12در ساعت است و  كيلومتر 160اي برابر با داراي سرعت بيشينه XL1 احتمال دارد، انجام داده است. همچنين

 .كيلومتر برسد 100كشد تا سرعت آن از صفر به مي

واگن با نام پولو  سانتيمتر است. در مقايسه با خودروي ديگر فولکس 116و  166، 388به ترتيب  XL1 طول، عرض و ارتفاع

 146به طور چشمگيري ارتفاع آن بيشتر )سانتيمتر( و  168تر )سانتيمتر(، عريض 397تر )بايد گفت كه پولو اندكي طويل

 سانتيمتر بلندتر از آن است. 13سانتيمتر( است. حتي پورشه باكستر امروزي كه مظهر كامل يك اتومبيل اسپورت است، 

 i8  BMWخودرو هيبريدي  -3-2-1-5

قدرتمند است و در پربازده و درعين حال  i8 قدرتداراي سيستم انتقال 2015مدل  i8 مدل رسمي خودروي اسپرت و هيبريدي

ثانيه از  4/4که خودرو در مدت الزم براي اينكه انرژي  متر توليد مي كندنيوتن 432بخار و گشتاور اسب 362مجموع نيروي 

هاي اسپرت، تنها با مصرف يك گالن كند. اين خودرو با وجود ويژگيتيأمين مي راكيلومتر بر ساعت برسد  100به  0سرعت 

  كه بسيار مقرون به صرفه است. پيمايدكيلومتر مي 150ر( بيش از ليت 8/3سوخت )حدود 

 

 BMW i8 خودروي اسپرت و هيبريدي - 118شکل 

اسب بخار با گشتاور  231سيلندر است كه نيروي  3ليتري با  5/1داراي يك موتور  BMW i8خودروي اسپرت و هيبريدي 

اتوماتيك كه  يموتور سه سيلندر همراه با سيستم شارژ توربو قدرت خود را از طريق جعبه دنده نيا كند.متر توليد مينيوتن 320

 كند.عقب منتقل مي هايدنده است به چرخ 6داراي 
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 سيستم داخلي خودرو بي ام و - 119شکل 

دهد،  متر نيروي خود را به چرخ هاي جلو انتقال مينيوتن 249بخار و گشتاور اسب 131يك موتور الکتريکي نيز با نيروي 

تنها با استفاده از نيروي الکتريکي  i8با هم كار كنند.  i8تركيب اين دو عمل در مجموع سبب مي شود تا هر چهار چرخ 

 ساعت نيز به طور كامل شارژ شود. 5/1كيلومتر بپيمايد و در مدت  35حداكثر  تواند مي

 E3 300h 2013يد خودرو لکسوس هيبر -3-2-1-6

خودروهاي هيبريد بيشتر براي مصرف بهينه انرژي شناخته شده هستند تا مسائلي مانند اسپرت بودن و جذابيت. ولي اين روند 

 تغيير كند. E3 300hو لکسوس  MKZهيبريد لينکن  2013هايي مانند مدل  قرار است با ورود ماشين

رود.  اندازي كامل داشته است و نسل ششم از اين سري به شمار مي يك پوست ESشركت لکسوس از سري  2013مدل سال 

، ESخبر مهم براي خودروي سواري محبوب لکسوس، اضافه شدن سيستم تركيبي و اين حقيقت است كه براي اولين بار 

 اشتراک زيادي با تويوتا كمري ندارد و بيشتر به تويوتا اوالون نزديك است.

 

 E3 300h خودروي لکسوس - 120شکل 
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تجمالتي و با  يها« كمري»، در صف اول محصوالت شركت لکسوس بوده و بيشتر در جايگاه ESها لکسوس  براي سال

 گاه جزو خودروهاي اسپرت لکسوس نبوده است. ها بوده است. امدا در عين حال، هيچ هايي مختص اين نوع ماشين قابليت

E3 300h  ها انتخاب كنند. حالت  توانند از بين آن ها در شرايط مختلف مي مختلف دارد: اكو، نرمال و اسپرت و رانندهسه حالت

شود. گفتن  شود، به سرعت از جا كنده مي اش ايجاد مي اسپرت اين ماشين با توجه گشتاور سريعي كه توسط موتور الکتريکي

تواند استفاده  هاي هيبريد مي ر هر سه حالت، همچنان از تمام قابليتاختالف بين سه حالت رانندگي، كار خيلي سختي است. د

در اين خودرو تعبيه شده كه انتقال نيرو براي  EVكيلومتر بر ساعت داشت. همچنين يك دكمه  50تا  40كرد و سرعتي بين 

ها كه سرعت كم است  اباندهد و براي مواقعي مانند ترافيك خي را فقط از طريق موتور الکتريکي قرار مي E3 300hحركت 

 تواند استفاده شود. مي

دهد كه نيروي  پيشنهاد مي  E3 350را در ماشين V6 ليتري 3/5، استفاده از موتور ESهاي  لکسوس همچنين به مشتري

كيلومتر،  65كيلومتر به  34/3بيشتري براي تجهيز نسخه هيبريد است. اين موتور با افزايش فاصله مصرف يك گالن بنزين از 

 .مدت زمان توقف در پمپ بنزين را به شدت كاهش خواهد داد

 خودروي هيبريد شركت ولوو -3-2-1-7

هاي گذشته ولوو استفاده  ولوو، از آخرين خودروي مفهومي خود پرده برداشته است. اين خودروي هيبريدي از همان طراحي

 دهد. ي اين شركت خودروسازي خبر مي كند و در عين حال، از آينده مي

داند و اولين خودرو از سه خودروي مفهومي اين  مي P1800ولوو، اين خودروي كانسپت كوپه را جزو خودروهاي نسل جديد 

 هاي مختلف را دارد. شركت است كه امکان طراحي در مقياس

 

 ولوو هيبريدي - 121شکل 
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ي جديد  فراهم كرده، اين خودروي كانسپت كوپه از يك نيروي محركهعالوه بر بستر جديدي كه ولوو براي توليداتش در آينده 

ولوو اعالم كرده است كه قصد دارد حجم موتور را با استفاده از خط توليد موتورهاي جديد و چهار د. گير  هيبريدي نيز بهره مي

موتور جديد كانسپت كوپه،  ت.، كاهش دهد و خودروي مذكور، نمايش قدرت احتمالي اين موتورهاي جديد اسDrive-Eسيلندر 

ليتر گنجايش دارد. سيستم موتور الکتريکي نيز همراه با سيستم توربو شارژ بر روي محور عقب خودرو، سوار شده است. اين  2

 .كند متر گشتاور ايجاد مي نيوتن 600اسب بخار قدرت و حدود  400سيستم تركيبي، در مجموع 

 لندرور هيبريد -3-2-1-8

جزء اولين خودروهاي ديزلي هيبريدي در جهان  شود يمشناخته « رنجرور اسپورت»و « رنجرور»هاي  نام لندرور هيبريدي كه با

 .روند. در درون اين ماشين، موتور ديزلي به همراه موتور الکتريکي گنجانده شده است به شمار مي

 

 خودروي لندرور هيبريدي - 122شکل 

كيلوواتي، سيستم  35ليتري به همراه موتور الکتريکي  3سه حالت رانندگي انتخابي دارد. موتور ديزلي رور سيستم خودروي رنج

 335كنند. سيستم تركيبي موتورها، تواني معادل  هاي مختلف حركت، پشتيباني مي دنده اتوماتيك اين خودرو را براي حالت 8

كت لندرور، همچنين تالش فراواني را براي كاهش وزن خودرو انجام كنند. شر نيوتن متر را فراهم مي 700اسب بخار و گشتاور 

 .كيلوگرم دارد 120داده است و سيستم هيبريد شامل بسته باتري ليتيوم، مبددل و موتور الکتريکي، وزني كمتر از 

كنند و همچنين  كيلومتر مصرف مي 71با سيستم تركيبي خود، هر گالن سوخت را در « رنجرور اسپورت»و « رنجرور»هاي  مدل

 هاي بنزيني و ديزلي مشابه خواهند داشت. اكسيد كربن نسبت مدل درصد كاهش در توليد دي 26
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 ، كارآمدترين خودروي هيبريد پالگين در آمريکاC-MAX Energi 2013فورد  -3-2-1-9

و   MPGe 108 كه يك خودروي پالگين هيبريد است، با نرخ شهري  C-MAX Energy 2013 خودروي كامالً جديد فورد

 به تازگي موفق به كسب عنوان كارآمدترين خودرو از نظر مصرف سوخت در آمريکا شده است. MPGe 100نرخ تركيب 

 

 C-MAX Energy  خودروي فورد - 123شکل 

ترين  مقرون به صرفه C-MAX توان گفت دالر خواهد بود، مي 995/29ي اين خودرو فقط  قيمت پايه نکهيابا توجه به 

كيلومتر رانندگي  100ليتر به ازاي هر  99/1خودروي هيبريد در آمريکا نيز خواهد بود. مصرف سوخت شهري اين خودرو حدود 

 .شهري خواهد بود

 پژو هيبريد -3-2-1-10

درو از جنس فيبر ي اين خو حاكي از اين است كه بدنه ها گزارشبا بازده باال خواهد بود.  اين خودرو، داراي قواي محرک هيبريد

 .كربن خواهد بود تا با كمك آن، وزن خودرو كاهش يابد

 

 پژو هيبريد - 124شکل 
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هاي جلو را تحريك  باشد كه چرخ ليتر به همراه يك موتور الکتريکي مي 7/3با حجم  V8 اين خودرو داراي يك موتور ديزلي

اسب بخار را براي راننده فراهم خواهد كرد كه به طور مناسب، بين  600تواني معادل كند. كل قواي محرک اين خودرو،  مي

 .چهار چرخ خودرو تقسيم خواهد شد

 LF-CC  خودروي مفهومي هيبريد لکسوس -3-2-1-11

هاي  گر ايده ، خودرويي كوپه با سايز متوسط با قواي محرک هيبريد كه نشانLF-CCخودروي مفهومي هيبريد لکسوس  

 ت.لوژي در آينده اسطراحي و تکنو

 

 LF-CC خودروي مفهومي هيبريد لکسوس - 125شکل 

طراحي شده است و مجهز به يك قواي محرک جديد كامالً  Lexus LF-LC اين خودرو شبيه به خودروي هيبريد اسپرت

هاي  همراه كارايي و بازده باال و همچنين آاليندههيبريد است كه براي استفاده در آينده طراحي شده است و لذت رانندگي به 

اين  .اسب بخار توان خواهد داشت 200، بيش از LF-LC تر را براي ما به ارمغان خواهد آورد. خودروي هيبريد لکسوس كم

 بود. به همراه يك موتور الکتريکي خواهد  DOHCليتري و چهار سيلندر 5/2خودرو داراي يك موتور احتراق داخلي گازسوز 

 

 ، اولين خودروي پالگين هيبريد شاسي بلندOutlander 2014ميتسوبيشي  -3-2-1-12

به همراه دو موتور الکتريکي با ليتري  2توان خود را از يك موتور احتراق داخلي چهار سيلندر  Outlander 2014 ميتسوبيشي

 ي محرک پالگين هيبريد خودرو برقيكند. اين خودروي هيبريد الکتريکي از سيستم قوا يك باتري ليتيوم يون دريافت مي

MMC  الکتريکي مورد استفاده در خودروي الکتريکي100كند كه حاصل سيستم  استفاده مي % i-MiEV باشد.  مي 
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 Outlander 2014 خودروي ميتسوبيشي - 126شکل 

، خودروي اوتلندر 2014خودروي پالگين هيبريد هوندا آكورد و  Chevy Volt بر خالف ديگر خودروهاي پالگين هيبريد؛ مثالً

 .را نيز دارد اي هاي خارج جاده داراي قابليت طي كردن مسافت

ي  بالد كه خودروي اوتلندر سه ويژگي بسيار بزرگ و قابل توجه دارد: عملکرد يك وسيله نقليه ميتسوبيشي بر اين موضوع مي

ي احتراق داخلي معمولي و عملکرد روي جاده و خارج جاده كه  زني يك وسيله نقليه ت، رنج گشستيز طيالکتريکي دوستدار مح

رود. اين خودروي هيبريد پالگين همچنين داراي سه حالت رانندگي است: تمام  ي شاسي بلند انتظار مي از يك وسيله نقليه

 .الکتريکي، حالت سري هيبريد و حالت موازي هيبريد

 

 طرح كلي اجزاء سيستم هيبريد خودروي ميتسوبيشي - 127شکل 

كيلومتر در حالت تمام  55قادر به طي مسافت  Outlander 2014 ميتسوبيشي انتظار دارد كه خودروي پالگين هيبريد

، در زمان ولتي 200با يك شارژر  كيلومتر در حالت معمولي باشد. باتري ليتيوم يون اين خودرو 880الکتريکي و طي مسافت 

 .شود درصد شارژ مي 80ي سريع، در طي نيم ساعت تا ميزان  شود ولي با يك شارژ كننده مي ساعت شارژ 5/4

كيلومتر بوده است ، هر چند بايد اشاره كرد كه اين ارقام  100ليتر در هر  44/5كيلووات ساعت و  1متوسط مصرف اين خودرو 

 .كنند يا هيبريدي راننندگي مي EV ها در حالت SUV ساده سازي شده اند چرا كه معموال با
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كيلووات ساعت و  12باتري  ظرفيتد. مايل مي باش 30كيلومتر يا  50از محدوده ي مسافت قابل طي بيش  EV در حالت

 . ليتر است 45گنجايش مخزن سوخت 

 

 ترين خودروي هيبريد دنيا ، سريعJetta 2013واگن  فولکس -3-2-1-13

ترين خودروي هيبريد است. ركوردي كه اين خودروي هيبريد  ، سريعJettaاعالم كرده است كه خودروي  واگن فولکسشركت 

 كيلومتر بر ساعت بوده است. 363/298ثبت كرده است، 

 

 Jetta 2013 واگن فولکس - 128شکل 

درصد سوخت  20برساند كه در واقع،   1/19km/lيا  mpg 45اين شركت اميدوار است كه اكونومي سوختي اين خودرو رو را به 

ليتر و موتور  4/1سوزاند. اين خودرو داراي يك توربوشارژر  كمتري نسبت به قواي محرک خودروهاي سدان مشابه معمولي مي

بخار را اسب  150كيلوگرم وزن دارد و توان  98باشد كه فقط  مي TSI احتراق داخلي چهار سيلندر با تزريق مستقيم سوخت

شود كه اولين خودروي  ثانيه است و ادعا مي 9كيلومتر بر ساعت اين خودرو، كمتر از  96تا  0كند. شتاب  براي خودرو تأمين مي

 .برد با دو كالچ بهره مي DSG ي ي اتوماتيك هفت سرعته هيبريدي است كه از انتقال دهنده

در اين خودروي هيبريد به كار رفته است كه توان   20kWي با توان عالوه بر موتور احتراق داخلي مذكور، يك موتور الکتريک

 1/1ولت  220دهد. نيروي موتور الکتريکي نيز توسط يك باتري ليتيوم يون  اسب بخار افزايش مي 27خودرو را به ميزان 

kWh  شود. هاي عقب قرار دارد، تأمين مي سلول منفرد كه در پشت صندلي 60با Jetta  تواند در حالت تمام  ميهيبريد

كيلومتر حركت كند. اين خودرو همچنين از سيستم احياي ترمز  9/1كيلومتر بر ساعت و تا مسافت  70الکتريکي، با سرعت 

 .كند ها ذخيره مي برد و به كمك آن، مقدار قابل توجهي انرژي جنبشي خودرو را در باتري بهره مي



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 
200 

 

 

 1393 دي، سومویرایش  تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري: اول و دومفاز 

 

 

كند و عمل ترمز، تماماً  ها ارتباط موتور احتراق داخلي را قطع مي ترمز بگيرد، يکي از كالچكند تا  وقتي راننده پدال گاز را رها مي

شود  تأثير خواهند بود. ادعا مي گيرد و گشتاور موتور احتراق داخلي و كشش قواي محرک در اين امر بي توسط ترمزها انجام مي

هاي  تا انرژي بيشتري را حين ترمز گرفتن به باتري موجب شده است Jetta واگن هيبريد كه اين ويژگي خودروي فولکس

 .بفرستد

شود و فقط موتور الکتريکي موجب  حركت، خاموش مي-رو، در شرايط رانندگي شهري ايستموتور احتراق داخلي اين خود

ي سدان در كالس خودروها VW شود كه اين خودرو، بي سرو صداترين خودرويي است كه شود. ادعا مي كشش وسيله نقليه مي

 هاي كيلوگرم است و مجهز به تکنولوژي بلوتوث، چراغ 1500همچنين داراي وزني كمتر از  Jetta خود تاكنون ساخته است.

LED اي و راديوي ماهواره SiriusXM  ي هوا، كنترل پايداري  كيسه 6است. تجهيزات ايمني اين خودروي سبز شامل

 .باشد الکترونيکي و ترمزهاي ضد قفل مي

  i-ELoop با سيستم Atenzaيا  Mazda6 مدلمزدا  -3-2-1-14

-iباشد كه مزدا، اين سيستم را  كامالً جديد، اولين مدلي خواهد بود كه مجهز به سيستم احياي انرژي ترمز مزدا مي 6مزدا 

ELOOP نام( .ناميده است i-ELoop برگرفته از عبارت چرخه )ي هوشمند انرژي است 

 

 جديد 6مزدا  - 129شکل 

جويد كه به طور موقت، ميزان عظيمي از انرژي  همتا است زيرا از يك خازن بهره مي بي حاضرسيستم احياي ترمز مزدا در حال 

تواند سريعاً شارژ يا تخليه شوند و طول عمر بااليي  ها مي ها، خازن كند. در مقايسه با باتري را )به فرم الکتريسيته( ذخيره مي

كند و اين انرژي را براي  منفي )ترمز( به الکتريسيته تبديل مي يريشتابگانرژي جنبشي وسيله نقليه را حين  I-ELoopدارند. 

 كند. كنترل هواي خودرو، سيستم صوتي و ديگر اجزاي الکتريکي مصرف مي
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كند. در  تصاصي استفاده ميي هيبريد عموماً از يك موتور الکتريکي بزرگ و يك باتري اخ سيستم احياي ترمز در وسايل نقليه

اي  سيستم جديد مزدا، از موتور الکتريکي يا باتري اختصاصي استفاده نشده است. مزدا اين سيستم بازيافت انرژي را به گونه

 منفي اتومبيل، ميزان قابل توجهي انرژي بازيافت شود. يريشتابگساخته است كه در 

 DCبه  DCو يك مبدل  ولت، يك خازن دو اليه 25-12برق متناوب  ي دكنندهيتولمجهز به يك دستگاه  i-ELoopسيستم 

 كند. گذارد شروع به كار مي ي اتومبيل پايش را روي پدال مي باشد. اين سيستم از هنگامي كه راننده مي

رستد تا در آن ف مي (EDLC) ولت توليد و به خازن الکتريکي دو اليه 25برق متناوب، ولتاژي را تا ميزان  ي دكنندهيتولدستگاه 

 .تواند تنها در چند ثانيه به طور كامل شارژ شود ذخيره شود. خازن مذكور كه براي استفاده در وسايل نقليه توسعه داده شده، مي

اين سيستم د. كن جزاي الکتريکي خودرو توزيع ميدهد و مستقيماً به ا ولت كاهش مي 12ولت را تا  25ولتاژ  DC به DC مبدل

كند؛ مثالً در مواقعي كه موتور بنزيني بايد بيش از حد كار كند تا باتري را شارژ  باتري وسيله نقليه را نيز شارژ ميدر صورت لزوم 

 .كند افزايش پيدا مي %10حركت، اكونومي سوخت تا ميزان -كند. به عنوان يك نتيجه، در شرايط رانندگي ايست

 

 الکتريکيخودروهاي صنعت خودروسازي جهان در نسل نو  يدستاوردهاآخرين  -3-2-2

 Sخودرو تسال مدل  -3-2-2-1

در  2012درب مي باشد. اين خودرو از سال  5، يك خودرو كامال برقي با Tesla Motorsساخت كمپاني  Sخودرو تسال مدل 

كيلومتر را با  510كيلووات ساعتي  85كيلومتر و با باتري  370كيلووات ساعتي  60حال توليد مي باشد. اين خودرو با باتري 

موتور الکتريکي مورد استفاده در اين  عدد نيز فراتر رفته است. 25000از  2013يك شارژ مي پيمايد. فروش اين خودرو در سال 

 نشان داده شده است.  (131شکل )كيلواتي است. مشخصات كاملتر اين خودرو در  310خودرو از جنس موتور القايي سه فاز 

 

 Sخودرو تسال مدل  -130شکل 



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 
202 

 

 

 1393 دي، سومویرایش  تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري: اول و دومفاز 

 

 

 

 Sمشخصات خودرو كامال برقي تسال مدل  -131شکل 

 

 Sويژيگي هاي خودرو كامال برقي مدل  -132شکل 

كيلواتي را احداث كرده  120ولتي شارژ ميگردد. همچنين كمپاني تسال ايستگاههاي ابرشارژر  240تا  120اين خودرو با دو منبع 

ري، كيلومتري در حدود نيم ساعت شارژ نمايد. زمان شارژ خودرو به ظرفيت بات 320است كه مي تواند خودرو را براي مسافتي 
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و سطح ولتاژ و آمپراژ در دسترس بستگي دارد. براي نمونه از يك ايستگاه خانگي  1مقدار ظرفيت موجود درباتري قبل از شارژ

ولت نرخ شارژ  240كيلواتي با ولتاژ  10كيلومتر در ساعت مي باشد و از يك ايستگاه  6آمپري نرخ شارژ خودرو  15ولتي و  120

 ست. كيلومتر در ساعت ا 46خودرو 

 شركت نيسان LEAFخودروي  -3-2-2-2

اي از شركت توليد كننده خودرو الکتريکي هاي شركت نيسان به عنوان نمونهو فعاليت LEAFدر اين قسمت مشخصات خودرو 

اطالعات مربوط به اولين خودروي الکتريکي توليد انبوه جهان كه ( 21 جدول)در دهيم. انبوه توليد، مورد تحليل بيشتري قرار مي

 بينيد.توليد شده است را مي 2010توسط شركت نيسان در سال 

 LEAFمشخصات فني خودرو  -21 جدول

Dimensions 4,450mm X 1,770mm X 1,545mm 

Seating Capacity 5 passengers 

Powertrain layout Front motor, front drive 

Electric Motor High response AC synchronizing motor (80kw, 280Nm) 

Battery Laminate-type thin lithium-ion battery (approximately 24kWh) 

Brakes Regenerative braking, mechanical disk brakes 

Top speed Over 140km/h 

Cruising rang 160km （@ US LA4 mode） 

Charging times 

Normal charge: 

• JPN approximately 8 hours(200V) 

• US/EUR approximately 7 hours(240V/230V) 

Quick charge: Approximately 30minutes (@50kW SOC0% to 80%) 

 

كيلومتر را دارد. ضمنا سرعت شارژ آن، هنگام شارژ سريع و  160شود، اين خودرو قابليت طي مسافت كه مالحظه مي طور همان

 دقيقه است. 30درصد شارژ كامل، تنها  80تا 

 كنيد. اين خودرو داراي سه قسمت مهم در بحث ايمني است:حظات ايمني را در اين خودرو مالحظه مينيز، مال( 133شکل در )

 كل بدنه خودرو توسط طراحي بدنه و بخش مخصوص از بخش فشار قوي ايزوله شده است. .1

                                                 
1
 State-Of-Charge 
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 تر، توضيح داده شد.كليد بخش فشار قوي كه پيش .2

 جلوگيري از نفوذ جريان نشتي از باتري از فيوز استفاده شده است. به منظور .3

 

 LEAFمالحظات ايمني در خودرو  -133شکل 

 14ارايه شد، در اين مدل ميزان مصرف انرژي نسبت به ميدل اول،   2012( در سال LEAFمدل دوم اصالح شده اين خودرو )

ليتر فضاي بيشتري است.  40لوگرم، كمتر وزن دارد. ضمنا در اين مدل، صندوق عقب، داراي كي 80درصد بهبود يافت و حدود 

كيلومتر افزايش يافته اسيت. ايين تغيييرات بيه عليل       228كيلومتر، به  200كند نيز از در اين مدل، مسافتي كه خودرو طي مي

اند)تصيوير زيير را   جتمع در جلوي خودرو قرار گرفتهم به صورتمختلفي بوده است. مثال در مدل جديد، موتور و اينورتر همگي 

گيرم كيردن    به منظورمالحظه كنيد(. در ضمن، افزودن سيستم پمپ حرارتي به المان گرمکن اصلي سبب كاهش مصرف برق 

 .شود ميخودرو 

 

 در مقايسه با مدل اوليه آن LEAFمدل دوم )سمت راست( خودرو  -134شکل 
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. و سيسيتم  شيود  ميي درصد بيان  به صورتاز نظر كاربري نيز، خودرو جديد برتر از نمونه اوليه است. در اين مدل، ميزان باتري 

راهبري آن قابليت انتخاب مسيرهايي را دارد،كه انرژي كمتري مصرف شود و لذا نگراني از بابت تمام شدن شارژ، براي راننيده  

 ماند. باقي نمي

 e-U و  e-Golf واگن ي فولکسخودروي الکتريک -3-2-2-3

مدل   e-upو 2015مدل  e-Golf ي الکتريکي، دو مدل توليدي را معرفي كرد:در رويکردش به وسايل نقليه واگن فولکس

2015. 

 

 e-U  و e-Golf واگن خودروي الکتريکي فولکس - 135شکل 

 واگن  فولکسe-Golf  2015مدل 

معمولي بسيار شباهت دارد، اما زير كاپوت  Golf نشان داده شده، به زيركه در عکس  2015واگن مدل  فولکس  e-Golfمدل

دور در دقيقه را دارد كه  12000اسب بخار قرار دارد كه توان چرخش تا  115كيلووات و  85اتومبيل، موتور الکتريکي با توان 

باتري  264شود كه از كيلووات ساعت ذخيره مي 24.2در يك باتري ليتيوم يوني كند. انرژي متر گشتاور را توليد مينيوتون 270

دنده(  ي الکتريکي، گيربکس )جعبهوسايل نقليه يابد(؛ همچون بيشترولتاژ افزايش مي 323تر ساخته شده است )و تا  كوچك

 .سرعته استتك
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 e-Golf واگن فولکس - 136شکل 

مايل( در ساعت  118تا  81كيلومتر ) 190تا  130گويد كه سرعت رانندگي آن بسته به شرايط رانندگي بين واگن مي فولکس

 .كيلومتر است 100كيلووات در هر  7/12اش قابل افزايش است. بازده انرژي

كيلووات(  77ليتري با توان  TDI 1600استاندارد ) Golf در حالي كه در است يکيناميي بسيار آئرودي نقليهوسيلهاين خودرو 

مترمربع كاهش دهد، به اين ترتيب آن  615/0تا  e-Golf متر مربع است، شركت توانست آن را در 686/0 يکيناميضريب آئرود

 .بهبود پيدا كرد 281/0تا  يکيناميدرصد بهبود بخشيد. به همين ترتيب، ضريب آئرود 10را 

 واگن  فولکسe-up  2015مدل 

 60تر است، با يك موتور الکتريکي كه با توان  است، از آن كوچك e-Golf واگن، مثل برادر كوچك فولکس  e-upمدل

كيلووات  7/18يوني دارد كه تر ليتيوم كند و يك باتري كوچكمتر گشتاور توليد مينيوتن 210اسب بخار قدرت،  82كيلووات و 

كيلووات  7/11شود كه فقط خوب باعث مي كيناميتر با آئرود ي كوچكازهكند. تركيب وزن كم و اندساعت انرژي ذخيره مي

مايل( در ساعت  99تا  75كيلومتر ) 160تا  120كيلومتر مصرف كند و بسته به شرايط رانندگي سرعتي بين  100ساعت در هر 

 .داشته باشد

 در زير نشان داده شده است: 2015مدل  e-up طرح نيروي رانشي
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 e-up واگن فولکس - 137شکل 

  E اي مخصوص مسابقات فرمول رنو اسپارک ماشين الکتريکي مسابقه -3-2-2-4

كند هاي جوي را ترسيم ميي مسابقات اتومبيلراني فاقد آاليندهسرنشين رنو اسپارک، آيندهاي تمام الکتريکي تكماشين مسابقه

كيلومتر در ساعت خودش را به خط پايان  230ما با حداكثر سرعت محدود به آل شتواند به عنوان ماشين الکتريکي ايدهو مي

 .برساند

 

 رنو اسپارک - 138شکل 

كند.  اسب بخار توليد مي 270الرن مجهز شده است كه چيزي معادل كيلوواتي مك 200اي به يك موتور اين ماشين مسابقه

 3شود كه سرعت رنو اسپارک ظرف شده از آلومينيوم و فيبر كربن با وزن سبك باعث ميختهتركيبي از اين قدرت با شاسي سا

كيلو است، ولي جزئياتي از كار آن در زمان مسابقه  220هاي اين اتومبيل اگرچه وزن باتري .ثانيه از صفر به صد كيلومتر برسد

 .مسابقه، از دو اتومبيل استفاده كند ي اسپارک در يك ساعترود كه رانندهارائه نشده است. انتظار مي
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 2014 مدلi3 خودروي الکتريکي جديد بي.ام.و  -3-2-2-5

ترين طراحي، كمربند  توجه ها را به خور جلب كند. قابل تواند نظر خيلي مي BMW از شركت i3 فرد ماشين به طراحي منحصر

خودرويي با چهار درب  BMW i3 كه  حالي  گيرد. در هاي درب خودرو قرار مي است كه به صورت جالب در پشت پنجره

هاي  عقب را بدون باز بودن درب يها كار رفته، اجازه باز شدن درب ها به شود، ولي طراحي ايمني كه در اين درب محسوب مي

است كه اولين بار براي يك خودروي سواري استفاده شده  CFRPشده با فيبر كربني،  از پالستيك تقويت i3 دهد. بدنه جلو نمي

دارنده در وسط ماشين استفاده نکنند. اين موضوع  را قانع كند تا از ستون نگه BMWن قدر استحکام دارد تا مسئولي ت و آناس

به سختي جاي دو صندلي در جلو و عقب   BMW i3 كند. در حالي كه پذير مي هاي عقب را امکان تر به صندلي دسترسي راحت

 .را نيز خواهد داشت يتر هاي بزرگ يش صندليگويد كه اين فضا، گنجا را دارد، شركت مي

 

 i3 بي.ام.و - 139شکل 

ها و جاهايي كه محدوديت فضا وجود دارد، بسيار مفيد است زيرا به  كف ماشين كامالً تخت است و اين ويژگي در پاركينگ

 .توان از هر طرف ماشين پياده شد راحتي مي

اند، با كاپوتي به رنگ مشکي براق هستند. اين  تصاوير شركت سازنده خودرو نشان داده شدههايي كه در  BMW i3 همه

پنجره قلوه و كند. در طراحي جلوي اين ماشين، دو جل را از همتايان بنزيني خود متمايز مي اين خودروهاي الکتريکي ويژگي، 

كردن ندارند، ولي در كاهش  ر واقع راهي به هوا براي خنكها، د پنجره كار رفته است. اين جلو رنگ دارند به شکل كه قاب آبي

 .بدنه خودرو مؤثر هستند كيناميكشش آئرود
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توان تاير  كه ارتفاع بلندي دارند، ولي عرضشان كم است و به همين دليل مي اينچي )حدوداً نيم متري( با اين 19هاي  چرخ 

توانند  ها، در هنگام خريد مي كرد. مشتريان عالوه بر اين چرخ ها سوار جديد با قابليت مقاومت كم در برابر چرخش بر آن

 .اينچي نيز انتخاب كنند 20هاي  چرخ

هاي مگا، گيگا و ترا عرضه خواهد شد. سطح استاندارد  با سه سطح از طراحي داخلي به نام i3اعالم كرده كه  BMWشركت 

كيلووات همراه، مسيرياب، سيستم اطالعات رانندگي  7/4 شده، شارژر اينچي از جنس آلومينيوم تقويت 19مگا، شامل چرخ 

BMW هاي  و مجموع كامل چراغLED 19گير و چرخ  كند و سقف آفتاب است. سطح گيگا، تودوزي چرم و پشم را اضافه مي 

سطح باالي ترا، كننده درب پاركينگ تعبيه شده دارد.  اي و يك باز اينچي از جنس آلياژي متفاوت از آلومينيوم، راديوي ماهواره

هاي متفاوت و  اينچي را دارد، به عالوه روكش چرمي داخل به صورت كامل، دوخت مناسب با رنگ 19هاي  نوع ديگر از چرخ

 كفي به رنگ زغالي.

است. همچنين  پتوسيدرصد پالستيك استفاده شده در اين ماشين بازيافتي است و روكش چوبي استفاده شده از درختان اكال 25

يکي از مواد ا اند. گياه كنف، اين روزه دست آمده ها و داشبورد، فيبرهايي قرار داده شده كه از گياه كنف به حي داخل دربدر طرا

 بادوام است كه در طراحي داخلي خودروها محبوبيت فراواني دارد.

دارد. اين باتري، قدرت  كيلوگرم وزن 204كيلووات ساعت در خود جاي داده كه  22يك بسته باتري ليتيومي  i3 كف ماشين

انتخاب د. كن فوت را تأمين مي-پوند 184اسب بخار )حدود سه برابر پرايد!( با گشتاور  170كيلووات  125موتور الکتريکي 

اسب  34سي و  سي 650تواند درخواست كند، اضافه كننده سرعت با موتور بنزيني دو سيلندر با ظرفيت  ديگري كه مشتري مي

، اين موتور بنزيني، الکتريسيته توليد Chevrolet از شركت Volt شود. برخالف مدل عقب ماشين سوار ميبخار است كه در 

 .كند و هيچ تفاوتي در گشتاور ايجاد شده در دو حالت استفاده از باتري يا موتور بنزيني نيست مي

شود و با اضافه كردن موتور بنزيني،  ه ميكيلومتر تخمين زد 161تا  129تواند براي حركت تأمين كند،  مسافتي كه باتري مي

ليتر گنجايش دارد. در حالت  9گالون يعني  2/4اين مسافت تقريباً دو برابر خواهد شد. به اين معني كه مخزن بنزين در جلو 

د. در كيلومتر مصرف خواهد كر 67تا  53يك گالون بنزين را در مسافتي بين   i3استفاده از موتور بنزيني در كنار باتري،

شود. چنين طراحي، مبتني  افزوده مي i3 كيلوگرمي 1225كيلوگرم ديگر به وزن  104كننده مسافت،  حال، با انتخاب اضافه عين

 .هاي الکتريکي، بيشتر بر الکتريسيته متکي باشند خواهد ماشين بر اين است كه شركت مي
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ومتر بر ساعت گزارش شده و اين ماشين طي زماني حدوداً كيل 48ثانيه تا رسيدن به  3/5، شتاب اوليه خودرو BMW به گفته

 « Comfortراحت يا»كيلومتر بر ساعت برسد. اين شرايط در هنگام استفاده از وضعيت  96ثانيه توانسته از صفر به  7برابر 

ها،  دارد كه در آن« اكو پرو+»و « اكو پرو»هاي  دست آمده است؛ در حالي كه رانندگي در اين ماشين دو حالت ديگر به نام به

 .دهند كردن مسافت انجام مي كردن مصرف باتري و اضافه شود و تغييراتي را براي كم شرايط انتقال قدرت محدود مي

وزن ماشين تقريباً به صورت يکنواخت ت. كيلومتر بر ساعت محدود شده اس 150به حدود  i3 به طور كلي، حداكثر سرعت

 .وفادار باشد« اوجِ رانندگي در ماشين»توانسته به شعارش با عنوان  BMWو ل است آ نظر ايده تقسيم شده و از اين

، شارژ كامل حدود 2ولتي سطح  240كيلووات دارد؛ يعني در يك ايستگاه شارژ  7/4يك شارژر استاندارد همراه، تواني به اندازه 

 .(و باالتر باشد 32برد. )البته اگر درجه آمپر ايستگاه  ساعت زمان مي 3

درصد شارژ كرد و  80دقيقه باتري را تا  20توان در عرض  كند كه به كمك آن مي را پيشنهاد مي CCS سيستم شارژر  i3مدل

شود. با اين وجود، اين نوع شارژ به تازگي در اروپا و ديگر نقاط در حال گسترش است  درصد شارژ مي 100ساعت، باتري  ميدر ن

 .هاي شارژ با اين سيستم هماهنگي الزم را ندارند و در حال حاضر بسياري از ايستگاه

در واقع، فقط براي استفاده در داخل شهر  كند؛ استفاده در شهر ياد مي خود، به عنوان يك خودروي قابل i3 از  BMWشركت

 .ساخته شده است

 لندرور ديفندر الکتريکي -3-2-2-6

در كرن   Eden Projectآپ با چهار چرخ محرک بود كه به پيك 110اي تست انتقال، يك خودرو اولين ديفندر الکتريکي بر

ي كامالً سازگار  بازديدكنندگان در اطراف اين محدوده ونقل حملانگلستان براي كشيدن چهار قطار باربري ارسال گرديد كه به 

 .تن تا شش درصد شيب را نداشت 12مشکلي براي كشيدن  گونه چيه SUV اين .پرداخت ستيز طيمحبا 

 

 لندرور ديفندر الکتريکي - 140شکل 
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كيلومتر به عنوان ذخيره حركت كند.  19مقداري كمتر از  كيلومتر را با 80توانست مسافت  ديفندر الکتريکي با باتري خودش مي

ها را در اطراف  تواند گاري نياز به شارژ كردن مجدد داشته باشد مي آنکهاي است كه قبل از  عملکرد او در سرعت كم به گونه

راً اضافه شده است اي كه اخي كند كه باتري ليتيوم ثانويه ساعت بکشد. لندرور بيان مي 8محوطه براي مدت زماني حدود 

تواند به افزايش طول مدت رانندگي ديفندر كمك كند در حالي كه حتي به توزيع مربوط به وزن وسيله نيز براي پايداري  مي

اسب بخار  94قادر است تا قطار را با يك موتور الکتريکي بکشد كه  هينقل لهيوسكند. به صورت قابل تصور، اين  بهتر كمك مي

هاي جديد براي ديفندر الکتريکي تست عملکرد مربوط به پايين آمدن  يکي از روشد.نماي گشتاور را ايجاد مي فوت -پوند 243و 

تواند با اين روش احيا گردد. در طول هر مسير  درصد از قدرت باتري مي 80باشد. تا  از تپه در ارتباط با سيستم احياي ترمز مي

 .كند توان احيا مي لوواتيك 30تا   SUVر،مربوط به پايين آمدن از بلندي در مکان مذكو

 ميس يبا شارژ ب 2014در سال  Infiniti LE خودروي -3-2-2-7

 .شود يشارژ م بدون كابلخودروي لوكس اينفينيتي كه مبني بر خودروي نيسان ليف ساخته شده است. اين خودرو 

 

 الکتريکيInfiniti LE  خودروي – 141شکل 

دهند. اين خودرو، تنها مشکلي  مي ارائهها را  سيم باتري اند كه امکان شارژ بي هاي خصوصي بسياري مشاهده شده تاكنون شركت

پارک حل شده است.  -كه با آن مواجه بود پارک كردن بر روي سيني شارژ در پاركينگ بود كه اكنون با يك سيستم خود

ك دكمه است. فرض كنيد خودرو برقي شما در يك پاركينگ مجهز به سيني شارژر استفاده از اين سيستم، به راحتي فشردن ي

پارک، به طور اتوماتيك خود را بر روي سيني -پارک است وكسي با آن كاري ندارد. خودرو برقي شما با كمك سيستم خود

نيز خواهد داشت تا در صورت عدم البته اين خودرو يك پريز شارژ معمولي   هايش را شارژ كند. باتري كند تا شارژر پارک مي

اينفينيتي، اين خودرو بر اساس  ي گفتهي برق اصلي و از طريق كابل شارژ شود. به  دسترسي به سيني شارژر، از طريق شبکه

 قواي محرک خودروي الکتريکي نيسان ليف ساخته خواهد شد.
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را   100kWن مورد نياز يك موتور الکتريکي ليتيوم يون است كه توا  24kWhكانسپت، داراي يك باتري  LE اينفينيتي

فوت -پوند 240اسب بخار و گشتاوري معادل  134شود تا اين خودروي الکتريکي، تواني معادل  كند و موجب مي تأمين مي

 .فوت بيشتر از نيسان ليف -پوند 30اسب بخار و  24داشته باشد، يعني 

 هاولين خودروي الکتريکي بدون رانند -3-2-2-8

هاي خودكاري كه  بدون راننده، راهي خياباني در سنگاپور شده است و در نگاه اول، اصالً شبيه ماشين تريکييك خودروي الک

انستيتوي تحقيقات انرژي در دانشگاه صنعتي نانيانگ به كمك . در كاليفرنيا و جاهاي ديگر آزمايش كرده، نيست  گوگل

كيلومتر بر ساعت جابجا  20مسافر را با سرعت حدود  8برقي، بتواند آمده است تا اين خودروي  Induct با نام يا دكنندهيتول

كند. دو سال اول استفاده از آن به صورت آزمايشي است و دانشگاه نانيانگ براي كاهش زمان شارژ، بر روي تکنولوژي آن كار 

 .خواهد كرد

 

 خودروي الکتريکي بدون راننده - 142شکل 

تواند،  ناميده است. اين ماشين مي NAVIAا نفره است كه شركت سازنده آن ر 8مايش شده، يك ون مسافري خودروي آز

، قيمت Induct اگرچه با سرعت خيلي كم، ولي به راحتي و ايمن در ترافيك سنگاپور حركت كند. دانشگاه نانيانگ و شركت

كنند كه اين خودرو در آينده مورد  بيني مي زنند و پيش ين ميهاي برقي تخم درصد كمتر از اتوبوس 50تا  30شده آن را  تمام

جديد شارژ  يها ياستفاده روزانه تعداد بيشتري از افراد قرار گيرد. به عالوه همکاري دانشگاه و شركت باعث استفاده از تکنولوژ

توان بر روي آينده تجاري اين خودرو در  آميز باشد، مي ها، موفقيت خواهد شد كه اگر نتايج آزمايش« سيم القاي بي»مانند 

 .سنگاپور، حساب باز كرد
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 RAV4 EVتويوتا  -3-2-2-9

دارد. اين  ييها شباهت اين مدل تويوتا خودرويي به اعتبار و نفوذي شبيه تسال است كه ظاهراً از نظر عملکرد نيز با اين خودرو

 RAV4 . تويوتاباشد يمثانيه  7و داراي شتاب صفر تا صد  اسب بخار مجهز است 154خودرو به يك موتور الکتريکي با قدرت 

EV  اورها و شاسي بلندها در مقايسه از بسياري از كراس (SUV) تر است سبك. 

 EV شورلت اسپارک -3-2-2-10

البته موتوري با اين قدرت براي چنين  .اسب بخاري آن نخواهد بود 130 موتور EV ويژگي كليدي شورلت اسپارک شك يب

از  تر عياگرچه در مقايسه، فراري بسيار سر ي حاصل اين موتور است.ا هيثان 6/7و شتاب  خودروي كوچکي خيلي هم بد نيست

ا اسپارک اين توانايي را دارد تر است، ام اين خودروي الکتريکي است و گذشته از آن از نظر شکل ظاهري هم به مراتب جذاب

 .همتايان بنزيني خودش را پشت سر گذاشته و همين ويژگي براي جلب توجه مشتريان كافي است يراحت كه بتواند به

 B  بنز كالس -3-2-2-11

با هم برابري  باًيبه بازار آمده است. از نظر قيمت هم تقر BMW i3 اين بنز الکتريکي به عنوان رقيبي براي رسد يبه نظر م

 يها يفضاي داخلي بيشتري دارد، اما در ساخت آن از نوآور BMW i3 . با اين تفاوت كه اين خودرو در مقايسه باكند يم

احساس بهتري را تجربه  BMW راننده ها چيجديد آن طور كه بايد بهره گرفته نشده است. از نظر شتاب و حركت در پ

 .ثانيه است B 5/8شتاب صفر تا صد بنز كالس  .كند يم

 EV  هوندا فيت -3-2-2-12

اين خودرو نه تنها از  يا هيثان 5/8هم برخوردار است، اما شتاب  ييها تيمحدوداگرچه اين خودرو شتاب خوبي دارد، اما از 

خودروهاي كامپکت كوچك بلکه حتي از خودروهاي كالس كامپکت هم بهتر است. عالوه بر اين شاسي مناسب و فضاي 

 .ديآ يمآن به شمار  يها تيزمداخلي جادار اين خودرو از ديگر 

 E500فيات  -3-2-2-13

بودن  سروصدا. از معايب اين خودروي الکتريکي پر سازد يشبيه م اش ينيهمزادهاي بنزاين خودرو آن را به  يا هيثان 1/9شتاب 

 .شود يماين خودرو محسوب  يها تيمزيك موتور پاک و الکتريکي از  يادآوري كنيم كهاما بايد  آن است
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 الکتريکخودروي فوكوس  -3-2-2-14

در سفرهاي روزانه خود شتاب صفر تا صد  يا راننده ديآ يمگرچه بندرت پيش است.  4/10شتاب صفر تا صد فوكوس الکتريك 

براي سنجش عملکرد خودرو  يا وزنهكند، اما اين ويژگي براي خودروي فوكوس  يريگ اندازه راند يمخودرويي كه آن را 

بنزيني اين خودرو نيز از نظر اين ويژگي زبانزد بوده  يها مدل. برگ برنده اين خودرو قابليت كنترل آن است. شود يممحسوب 

 .است. به گفته متخصصان مدل الکتريکي هم از اين قاعده مستثنا نخواهد بود

 اسمارت الکتريک درايو -3-2-2-15

 اش ينيبنزين خودروي در مقايسه با همتاي ا دهد يمانجام شده روي اين خودرو در مسيرهاي مختلف نشان  يها شيآزما

 .كند يمبا خودروي ليف برابري ثانيه است كه  5/11است و شتاب صفر تا صد آن  تر عيسرعملکرد بهتري دارد. همچنين بسيار 

 i - Mi EV ميتسوبيشي -3-2-2-16

مندان به خودروهاي  در اختيار عالقه تواند يخودروهاي الکتريکي است كه م نيتر متيق يکي از ارزان i - Mi EVخودرو 

 .رديگ ينمي خودروهاي پرسرعت قرار  ردهاست و در  ثانيه 15شتاب صفر تا صد اين خودرو داراي  .الکتريکي قرار گيرد

 

 جمع بندي فصل سوم -3-3

 در اين فصل به بررسي كامل و ارائه توضيحات مفصل در رابطه با مباحث هوشمندي فناوري پرداخته شد. 

محصيول فناورانيه اصيلي ميدنظر در ايين سيند )دوچرخيه،         6هاي فناورانه در رابطيه بيا    ن راستا به منظور شناسايي حوزهدر اي

موتورسيکلت، خودروي هيبريدي، خودروي تمام الکتريکي، ايستگاه شارژ و باتري( ابتدا توضيحات مفصلي در رابطه بيا سياختار   

رفته در هر بخش ارائه شد. در پايان هر قسمت مرتبط با هر محصول فناورانيه،   هريك و انواع زيرسيستمها و فناوريهاي به كار

 هاي آن محصول نيز رسم و ارائه شده است. درخت فناوري

با بررسيي آخيرين محصيوالت    باشد،  همچنين در بخش پاياني كه مرتبط با موضوعات آينده پژوهي فناوري خودروي برقي مي

هيبريدي و الکتريکي توسط مطرح ترين سازندگان خودرو در جهان، سعي شد تا از آخرين  ارائه شده در حوزه صنعت خودروهاي

دستاوردها و فناوريهاي استفاده شده در هريك از اين محصوالت در حد مقدورات و اطالعات موجود بررسي كامل و دقييق بيه   

 .عمل آمده و گزارش نسبتاً مفصل و كامل ارائه شود
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له سوم الزم است تا با تکيه بر مطالعات صورت گرفته در اين گزارش و مطالب مطرح شده، به تيدوين  در ادامه پروژه و در مرح

 اركان جهت ساز براي سند حاضر پرداخته شود. اين امر در گزارشهاي مراحل آتي به انجام خواهد رسيد.
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 مقدمه

 ی. شکل دهردیگ یمطلوب و مورد انتظار صورت م یا ندهیبه آ یکالن به منظور شکل ده یها یریجهت گ نییتع

به آن است.  یابیدست یو چگونگ ریمس نییتع یو هم به  معن ندهیآ نیاز ا ریتصو کی جادیا یمطلوب، هم به  معن ی ندهیآ

به  دنیرس ریمس نییتع زیچشم انداز و اهداف کالن و ن قیمطلوب از طر ندهیآ میتوان ترس یسطح را م نیا تیمامور نیبنابرا

 کرد. فیها تعر استیراهبرد ها و س قیاز طر ندهیآ نیا

 یابتدا به بررس یخودرو برق یو نقشه راه فناور یکالن سند راهبرد یریجهت گ نییرو به منظور تع شیفصول پ در

با توجه به اینکه در   .شود یپرداخته م یاسناد باالدستبا در نظر گرفتن موارد مورد اتکا در چشم انداز  نییمفهوم چشم انداز و تع

ی که در گزارشات قبلی اسناد باالدستی کشور به صورت مستقیم به خودرو برقی اشاره ای نشده است لذا توجه به چالشهای اصل

به آنها اشاره شده بود مبنای بررسی اسناد قرار گرفت . کمبود اسناد باالدستی داخلی و فعالیتهای گسترده خارجی در خصوص 

توجه بیشتری به اسناد بین المللی در خصوص خودرو خودرو برقی ، ما را ناگزیر می کند که عالوه بر اسناد باالدستی داخلی 

ت مستقیم آن بر آلودگی هوا بنماییم . هرچند ممکن اسناد بین المللی از لحاظ قوانین داخلی الزام آور نباشند اما می برقی و اثرا

توان گفت این اسناد تنها اسناد قابل اتکا در این زمینه می باشند و برای ترسیم یک آینده مطلوب هماهنگ با رشد جهانی بهتر 

گانه مشخص شده  6با مشخص نمودن رویکرد توسعه و انتخاب یکی از شیوه های  گام بعد درشود .  ی است از این اسناد پیرو

در آن به بررسی وضعیت نظام نوآوری فناورانه پرداخته شده و وضعیت کنونی کشور از دیدگاه این نظام مورد تحلیل قرار خواهد 

ته راهبری سند به صورت مجزا تکمیل نموده و گرفت که این تحلیل بر مبنای پرسشنامه ای می باشد که اعضای محترم کمی

 در خصوص وضعیت فعلی به اجماع رسیده اند . در جلسات کمیته راهبری 

اهداف کالن سند نموده و  نییاقدام به تع می توان فناورانه ینظام نوآور یکارکردها یموجود بر مبنا تیوضع نییبا تع

مورد توجه قرار داد که این مهم نیز  ز این سیاستها بر اساس موانع موجودم برای تحقق هریک ااقدامات الزسیاستهای کالن و 

 با همفکری اعضا محترم کمیته راهبری تدوین و در ادامه گزارش ارائه خواهد شد.
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 ساز جهت ارکان تدوین الگوریتم – 1 شکل

 

انداز و در منظور محقق نمودن چشماست هایی هستند که بهها و سی های خرد مشتمل بر کلیه اهداف، اقدام گیری جهت

های میانی و خرد برای دستیابی به توان راهها را میگیریشوند. در حقیقت این جهتهای کالن طراحی میگیریراستای جهت

 اهداف توسعه فناوری دانست. 
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ازد  ، نوآوری و فراهم آوردن شرایط )ایجاد ، با توجه به اینکه مطالعه پیش رو به توسعه فناوری خودرو برقی می پرد

گسترش و به کارگرفتن ( به عنوان اساسی ترین بستر ساز در مسیر توسعه فناوری قلمداد می شود. لذا در این فصل ، خلق ، 

و متناسب انتشار و بهره برداری از فناوریهای خودرو برقی مورد توجه قرار می گیرد و سیاست نوآوری به عنوان نزدیک ترین 

 ترین حوزه ادبیاتی به این مبحث ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 

. 
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 اول: فصل

 مفهوم چشم انداز
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 مفهوم چشم انداز   -1

 کیکه در  یدر حوزه فناور یابی، جذاب و قابل قبول( و آرمان قابل دستیمطلوب )شفاف، واقع ریچشم انداز عبارت است از تصو

استت   یسرنوشتت  حیصر انیچشم انداز، ب گریگردد. به عبارت د یم نییجامعه تع یارزش یتناسب با مبانبلند مدت و م یافق زمان

 خلق آن است. یاست که کشور در جستجو یا ندهیآ ریو تصو کند یآن حرکت م یبه سو یکه فناور

وسعه پایدار و علم و ابتدا بر اساس چهار چالش اصلی ) محیط زیست ، اقتصاد انرژی ، ت، در این گزارش چشم انداز 

آمده است ،  که برخی از آنها در قالب نمونه هایی از چشم اندازو موسسات و الگوبرداری از فعالیت های سایر کشورها  1فناوری(

 طرح ریزی شده  و در گام بعد در جلسات کمیته راهبری با بهره گیری از نظرات اعضا محترم کمیته راهبری تکمیل گردید.

 

 انداز چشم تحقق روی پیش های چالش – 2 شکل

 چشم انداز میترس یالزم برا یها یورود یجمع آور -1-1

، یاسناد باالدست یاست تا با بررس یچشم انداز، ضرور نیتدو گریاز شروع هربحث د شی: پیاسناد باالدست یبررس -

از  یریموجود در جامعه، تصو یتوسعه فناور یششده در سطوح باالتر و اصول ارز نیکالن تدو یطرح ها و راهبردها

                                                 
1
 این چالش ها در گزارش مرحله دوم به صورت کامل تشریح شده اند 
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چشم انداز نقش  یدر شکل دادن به مولفه ها ریتصو نی. اددحاصل گر یفناور رامونیپ ندهیآ یو نگاه ها یبستر فعل

 برعهده دارد. یمهم

نطق افراد که از اطالعات و م ندهیانتظارات از آ ایمجموعه شواهد  کی هیبر پا جهینت کی انی: بنیمتخصص ینظر سنج -

افق چشم انداز  میترس یالزم برا یها یورود نیتام یاز راه ها گرید یکیشود ،  یآشنا با موضوع مورد نظر حاصل م

 چشم انداز دارد. میدر ترس یرو سهم قابل توجه شیپ ندهیاز آ یها و تفکرات خبرگان حوزه فناور شهیاست . اند

 میدر ترس گرید یروش یراهبرد یها یتوسعه فناور نهیکشورها در زم گری: استفاده از تجارب د یمطالعات الگوبردار -

بلند مدت ،  یها یکشورها مانند هدف گذار ریشده در سا میترس یها ندهیتوان از آ یم نهیزم نیچشم انداز است. در ا

 بهره برد. یافق چشم انداز داخل نییتع یبرا رهی، و غ دیقابل تاک یکاربرد یحوزه ها

 ید باالدستبه اسنا ینگاه -1-1-1

 نیاسناد ب یو در برخ میمستق ریبه صورت غ یمل یگفته شد در اسناد باالدست زین یفناور یکه در فصل هوشمند همانطور

چشم  نییتع یتواند برا یو لزوم استفاده از آنها اشاره شده است که م یبرق یاز خودروها یریبه بهره گ میبه صورت مستق یالملل

 آن رقم بزند.  یرا برا یو قابل حصول ینده مطلوبیا بوده و آراه گش یفناور نیانداز ا

 رانیا یاسالم یساله جمهور ستیچشم انداز ب یمل سند 

،  یو اجتمتاع  یاسی، س ی، اقتصاد ی، علم یمختلف فرهنگ یها نهیتوسعه کشور در زم یبرا یافق نییسند که به منظور تب نیا

علم  دی، توانا در تولشرفتهیاز دانش پ ،  برخوردار 1404در افق  یرانیه جامعه اشده است در بخش علوم اشاره شده است ک نیتدو

 : نیخواهد بود. همچن یمل دیدر تول یاجتماع هیو سرما یانسان نابعبر سهم برتر م ی، متک یو فن آور

 جهان.  یعلم داتیسهم کشور در تول شیکشور در جهت افزا یها تیامکانات و ظرف جیو بس یسازمانده 

 پژوهش.  جیو ترو ینهضت نرم افزار تیقوت 

 اطالعات و ارتباطات ،  یستیز یها یو فن آور یفن آور زینو ، شامل : ر یها یفن آور ژهی، بو یکسب فن آور ،

 .یا هسته و، هوا فضا  یطیمح ستیز

 خاک و ...(کار ، آب و  یروی، ن هی، سرما ی) انرژ دیعوامل تول یرشد بهره ور یساز و کار مناسب برا جادیا 
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 رانیا یاسالم یجمهور ستیز طیمح یمل سند 

گلخانه  یکاهش انتشار گازها میباشد که بصورت مستق یم یخودرو برق یمرتبط با فناور یاسناد مل نیاز مهمتر یکیسند  نیا

 کینه  ستیز طیمح دارد دیسند تاک نیکند و همانطور که گفته شد ا یاشاره م ریپذ دیپاک و تجد یها یو استفاده از انرژ یا

 .ستیفناور شرفتیپ یطیمح ستیز یجانب یها نهیو بدور از هز یواقع شرفتیپ یراب یکشور بلکه فرصت شرفتیپ یمشکل برا

پتاک و   یها یو استفاده از انرژ یگلخانه ا یبه رتبه اول منطقه در کاهش انتشار گازها یابیتوان به دست یسند م نیاهداف ا از

 د.اشاره کر ریپذ دیتجد

 

 1404در افق  یعلم و فناور یمل سند 

  :یشمس یهجر 1404در افق  رانیا یاسالم یجمهور یانداز علم و فناور چشم

فرهنتگ و   یایت و با اح یاله زالی، با اتکال به قدرت الیدر علم و فناور یشمس یهجر 1404در افق  رانیا یاسالم یجمهور

 در جهان ، کشور خواهد بود : ی، گسترش عدالت و الهام بخش یمل شرفتیپ یبرا یرانای – یاسالم نیتمدن نو ییبرپا

در طراز  یشده در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمندان تی، سالم و ترب ختهیصالح ، فره یبرخوردار از انسانها -

 جهان ینهایبرتر

 آن  یدستاوردها یریو به کارگ یو نوآور یو توسعه علم و فناور دیتوانا در تول -

 در جهان  یعلم تیبا مرجع یدانش و فناور یر مرزهاد شتازیپ -

 کشور: یعلم و فناور یها تیاولو

 یتیریدر سطوح کالن مد یبانیو پشت تیتوجه و هدا ازمندین تهایاز اولو یدر برخ ییاز رشد و شکوفا نانیآنجا که حصول اطم از

منابع حاصل خواهد شد ،  رمتمرکزیغ صیو تخص یانیم یها تیریمد یبانیرشد و توسعه با پشت گرید یکشور است و در برخ

منابع ، اعم از  صیتخص زانیناظر بر نحوه و م یدسته بند نیشده اند . ا میج تنظ ودر سه سطح الف و ب  بیها به ترت تیاولو

 و مسئوالن است . رانیو توجه مد یو انسان یمال

 الف : یتهایاولو
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 یها فناوری – کروینانو و م یها فناوری – یهسته ا فناوری –و ارتباطات  اطالعات فناوری –هوا فضا  ی: فناور یفناور در

 ینرم و فرهنگ یها فناوری – یطیمح ستیز یها فناوری – یستیز فناوری –نفت و گاز 

 

 همانطور که مالحظه شد متاسفانه در اسناد باالدستی داخلی اشاره مستقیم به بهره گیری از خودرو برقی نشده است و تنها متی 

توان بر مبنای اثر استفاده از خودرو برقی بر چالشهای مطرح شده در فصول قبل به اسناد باالدستی داخلی استناد نمود . لذا برای 

تدوین چشم انداز سند حاضر ناگزیر تنها به اسناد باالدستتی بتین المللتی و مطالعتات تطبیقتی کته در ستطح جهتان در متورد          

  ن استناد نمود .خودروهای برقی شده است ، می توا

 

 مطالعات الگوبرداری -1-1-2

برخی از شترکتها و موسستات   چند نمونه از اسناد بین المللی در خصوص خودروهای برقی و در مطالعات الگوبرداری به بررسی 

یتن  چکیده این مطالب و نمایش آنچه که ابین المللی و همچنین کشورهای کانادا و چین پرداخته شده است و نهایتاً به عنوان  

 موسسات و کشورها به عنوان آینده پیش روی خود در نظر گرفته اند ، چشم انداز آنها بیان شده است.

 یانرژ یچشم انداز فناور یالملل نیب سند 

باشتد و از   یمت  یانترژ  یالمللت  نیآژانس ب یشده از سو هیته یسند نقشه آب نیا نیتدو یاصل یکه قبال گفته شد مبنا همانطور

فتروش   شیو افزا یگلخانه ا یگازها دیسند به آن اشاره شده ، کاهش تول نیکه در ا یمرتبط با خودرو برق یجمله اهداف اصل

 در نظر گرفته شده است. یبرق یخودروها

، توستعه اقتصتادی، و حفاظتت از محتیط     امنیت انرژی  :  ی سیاستِ مؤثرِ انرژی بسط یافته است«E»سه  ماموریت آژانس به

)از جملته   هتای نتو   انترژی  ثری در تترویج ؤزیست. مورد آخر بر کاهش تغییرات آب و هوایی تمرکز دارد. این آژانتس نقتش مت   

این رو تأکید بستیاری  و از  های چند ملیتی فناوری انرژی دارد های انرژی عقالنی، و همکاری های تجدید پذیر(، سیاست انرژی

 به بهره گیری از خودروهای برقی به منظور کاهش انتشار آالینده ها و کاهش استفاده از سوختهای فسیلی دارد.

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%86%D9%88
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 20+  ویر یلالمل نیب سند 

 طیمح ستیز یالملل نیب تیحاکم یرا به سو یجهان تیشده است تالش دارد تا حاکم نیتدو داریسند که با هدف توسعه پا نیا

سند با اشاره به حمل و نقل  نیخواهد شد. در ا نیاز منابع محدود زم یبلندمدت جامعه بشر یریسوق دهد که منجر به بهره گ

پاک توجه  ی، سوختها و خودروهایحمل و نقل جمع یها ستمیس ژهی، به و یانرژ یمد چند مدلکارآ یها ستمیبه س داریپا

 شده است. یانیشا

حمل و  لیوسا ستم،یس نیشناخته شده است. در ا یدیبا نقش کل داریاز لوازم توسعه پا داریسند حمل و نقل پا نیر اد

گسترش  ،یبهبود سالمت ،یاجتماع یباال بردن برابر یبرا یا لهیوس، و سالم یطیمح ستیبلحاظ ز من،یو ا اعیقابل ابت دینقل با

 باشد. ییدر مناطق روستا یشهر و روستا، و ارتقاء بهره ور نیارتباط ب

 یخودرو برق یتکنولوژ یالملل نیراه ب نقشه 

ی چگونگی بهره گیتری  نقشه راه بین المللی تکنولوژی خودرو برقی که توسط آژانس بین المللی انرژی تهیه شده است به بررس

از انواع خودرو برقی پرداخته و به منظور دستیابی به اهداف مشخص شده در سناریو نقشه آبی ، آینده پیش روی خودرو برقی را 

 به تصویر کشیده است .

 نقشه راه: کیاستراتژ اهداف

 فروش  زانیم یهدف گذار .1

 به بازار یبرق یخودروها حیصح یمعرف یمناسب برا یها یاستراتژ نیتدو .2

 مصرف کنندگان یرفتارها یازهایبهبود شناخت صنعت نسبت به ن .3

 خودروها فیتوص یبرا یعملکرد یمشخصات و استانداردها یساز یو کم نیتدو .4

 ها نهیبمنظور کاهش هز یانرژ رهیها در خصوص ذخ RD&D1از  تیحما .5

 شارژ یگسترش و بهبود کارکرد ساختگاه ها .6

 

                                                 
1
 Research, Development and diffusion ) تحقیق ، توسعه و اشاعه (   
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نه در اسناد باالدستی داخلی اشاره مستقیم به بهره گیری از خودرو برقی نشده است و تنها متی  همانطور که مالحظه شد متاسفا

توان بر مبنای اثر استفاده از خودرو برقی بر چالشهای مطرح شده در فصول قبل به اسناد باالدستی داخلی استناد نمود . لذا برای 

ستتی بتین المللتی و مطالعتات تطبیقتی کته در ستطح جهتان در متورد          تدوین چشم انداز سند حاضر ناگزیر تنها به اسناد باالد

 خودروهای برقی شده است ، می توان استناد نمود . 

 

 1شرکت بین المللی خودرو برقی
 

و  یمنت ی، ا تیت فیرقابت در ک تیبا کاربرد چند منظوره و با قابل یکیالکتر یپلت فرم از خودرو ها یسر کی دیانداز ما تول چشم

 باشد. یم یالملل نیدر سطح ب یاحتراق داخل یروهابا خود متیق

 

 اروپا هیصنعت خودرو اتحاد 

 2020انداز صنعت خودرو در  چشم

در افق  داریتحرک پا یبه سو شرفتیو پ یو رقابت یقو یصنعت خودروساز ی، بر مبنا ریز یدیکل یهایژگیو هیگزارش بر پا نیا

 باشد. یم 2020

 هیاروپا و از پا هیصنعت و اقتصاد اتحاد یو سنگ بنا کیاستراتژ یبخشها نیراز مهمت یکیبخش خودرو به  لیتبد -

  ییاروپا ونهایلیم یبرا ییاشتغال زا یاصل یها

 اروپا هیاز فروش بازار اتحاد یدر اروپا و کسب بخش عمده ا یجاده ا یقدرتمندانه خودروها دیتول -

 و متصل ( منی، کم صدا ، اسوخت  یی، کارا یزگی) پاک یدر فناور شرویپ ییصنعت خودرو -

بهره  زانیم نیشتریپاک بوده و ب ندهیآال دیاروپا که از نظر تول هیتوسط مصرف کنندگان اتحاد دیجد یخودروها دیخر -

 و ارتباط را داشته باشند یمنیسوخت ، ا یور

.  یکیالکتر یانرژ از یریبهره گ شیو افزا یاحتراق یخودروها هیمحرکه بر پا روین یها یاز فناور یسبد گسترده ا -

 یسوخت یها لیپ یو  خودروها یکیالکتر ریپاک نظ یتوسعه استفاده از خودروها نیهمچن

                                                 
1
 Global Electronic Vehicle Company 
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 خودروها نیمتناسب با توسعه بازار ا نیگزیبا سوخت جا یشارژ مجدد خودرو ها یبستر مناسب برا جادیا -

و با انواع  دهیبطور کامل آموزش د که یو توسعه و نگهدار قی، تحق دیکار متخصص در هر دو بخش تول یروین جادیا -

 دارند. ییبکار رفته آشنا یها یفناور

 

 یخودرو برق یچشم انداز نقشه راه فناور 

 لهی( بوسیانرژ یالملل نیشده در آژانس ب نی)تدو ینقشه آب ویمشخص شده در سنار ندهیبه آ دنینقشه راه رس نیانداز ا چشم

باشد.  یم 2050سبک در سال  هینقل لیوسا لهیبوس یگلخانه ا یانتشار گازها یدرصد 30کاهش  یبرا یدیبریو ه یخودرو برق

و  2050در سراسر جهان در سال  یدیبریو ه یبرق یبه استفاده گسترده از خودروها دنیرس یچشم انداز برا نی، ایبه طور کل

شده  نیتدو ینتشره از مشتقات نفتم یگلخانه ا یاز گازها یدر صورت امکان تا قبل از آن ، بمنظور کاهش حجم قابل توجه

آنها از  یرساختهایو ز یدیبریو ه یبرق یاکه خودروه ی، به شکل دیایبدست ب داریپا یبه صورت اقتصاد دیکاهش با نیاست . ا

 برآورده گردد. زیمصرف کنندگان ن یازهایموفق بوده و ن یبعد اقتصاد

 

 در کانادا یچشم انداز خودرو برق 

خودرو  یشتریتعداد ب دیکانادا در حال تردد خواهند بود و شا یدر سطح بزرگراه ها یخودرو برق 500،000حداقل  2018سال  تا

در کانادا وجود دارند در کانادا  2008که در سال  ییبه نسبت خودروها هینقل لیوسا نیاز ا یشتری.  قطعات بیکیالکتر-یدیبریه

 خواهند شد. دیتول

 

 نیچ یچشم انداز خودرو برق 

 2020تتا ستال    یخودرو برق 5،000،000و  2015تا سال  یخودرو برق 500،000، تردد  یخودرو برق یبرا یدولت مرکز هدف

 باشد. یم
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 خالصه گزارش توجیهی استفاده از خوردوهای برقی -1-1-3

  یو عوامل بررس هیت پا1

 :باشند یمورد توجه م ریعوامل ز ،یفن یمطالعات و بررس در

 یندگیآال .1

 یمصرف انرژ .2

 یآور فن .3

 یاقتصاد .4

 یندگیآال زانیـ م1ـ2

 قابل توجه است. یها روگاهین ایدرون سوز و  یاز اگزوز خودروها یخروج یاز نظر گازها یندگیآال

 دورن سوز یخودروها ندهیآال یـ گازها1ـ1ـ2

 کارکرد موتور دارد. دو ها و مدت زمان  آن یکار میبا رژ میدرون سوز ارتباط مستق یخودروهااز اگزوز  یخروج یگازها

 درون سوز وجود دارد: یدر خودروها یاصل یکار میرژ

 در جا و سرعت کم یکار میرژ -

 سرعت متوسط یکار میرژ -

 یو حمل و نقل براساس اطالعات منتشر شده در ترازنامه انترژ  یروگاهیدر بخش ن ندهیآال یگازها یتولد زانی( م1جدول ) در

 ه است. ارائه شد 1391به سال  یمنته

 (1391)برحسب تن در سال  ندهیآال یگازها دیتول زانی( م1جدول )                     

 گاز          

 بخش

NOX 
SO2 SO3 CO CO2 N2O SPM

1
 

 حمل و نقل
895715 397972 4327 8286992 130791492 5930 314674 

2/48% 8/25% 7/31% 22/97% 5/23% 08/51% 78% 

 نیروگاهی
6293 823623 5319 161831 174664087 698 31957 

8/33% 46/53% 39% 9/1% 3/31% 6% 8% 

                                                 
1
- Suspended Particulate Matter 
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 سیاستها

 1393 اسفند، دومویرایش 

 

 یبخش حمل و نقل براساس اطالعات منتشر شتده در ترازنامته انترژ    ندهیو آال یا خانه گل ی( سرانه انتشار گازها2جدول ) در

 ارائه شده است. 91به سال  یمنته

 از بخش حمل و نقل یهر نفر ناش یبه ازا رملوگیبرحسب ک ندهیآال ی( سرانه گازها2) جدول

 NOX SO2 SO3 CO CO2 N2O SPM سال

1391 5/24 3/20 2/0 1/112 7323 2/0 3/5 

 

 یبتر ستالمت   یبتار  انیاثرات ز یدارا ستیز طیمح یباشد عالوه بر آلودگ یشهر طیمنتشر شده اگر در مح یا خانه گل یگازها

 یاز انواع گازها کیهر  کیانسان به تفک یبه سالمت بیو آس یطیمح ستیز یها نهی( هز3شهروندان خواهد داشت. در جدول )

 است. دهیارائه گرد ندهیآال

 بر تن( الی)هزار ر 1391در سال  ندهیآال یگازها یاجتماع یها نهی( هز3) جدول

 NOX SO2 SO3 CO CO2 N2O SPM CH4 نوع گاز

 11760 24080 - 560 10500 - 102200 3600 هزینه

 

 شده است. یبه روز رسان 1391مطابق سال  ها نهی: هزتذکر

 است. دهی( ارائه گرد4در جدول ) یروگاهیدر بخش حمل و نقل و ن یاجتماع یها نهیهز نیا کیتفک

 (الیر اردیلی)م 1391مختلف در سال  یها بخش کیبه تفک یاجتماع یها نهی( هز4) جدول

 گاز          

 بخش

NOX SO2 SO3 CO CO2 N2O SPM CH4 

 770 75775 - 73241 87010 - 40670 30093 حمل و نقل

 70 7693 - 97811 1701 - 841750 21147 نیروگاهی

 

برابر  ندهیآال یگازها یتمام یبخش حمل و نقل برا یاجتماع یها نهیهز یبه طور کل 1393مطابق سال  نهیبه روز کردن هز با

به  یروگاهیاجتماعی بخش ن یها نهیهز یعنیاست.  الیر اردیلیم 293354برابر  یروگاهیبخش ن یو برا الیر اردیلیم 424122

 % کمتر از بخش حمل و نقل است 30 زانیم

 یت مصرف تلفات و انرژ2ت2
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شتده   یمستافت طت   یحرکت شده و کار انجام شده بتر مبنتا   جادیمنجر به ا تیدرون سوز در نها یدر موتورها یمصرف یانرژ

(Km/nبرحسب م )است.  یگاز مصرف ای لییگازو ن،یبنز زانی 

 یگاز روگاهین در یکیالکتر یانرژ دیتول اگرامید (1) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دیاگرام تولید و مصرف انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی ارائه شده است. 2در شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبرق یخودرو و یبیترک کلیس روگاهین در یکیالکتر یانرژ مصرف و دیتول اگرامید (2) شکل

 % 6/36برابر  ی% درنظر گرفته شود راندمان کل48به طور متوسط  یبیترک کلیس روگاهیمعنا که اگر راندمان ن نیا به

 خواهد بود.

 

KWh225/0 

 
 
KWh91 
 

 

 خودروی برقی

 
 

82=%eff 
 

 

انرژی در 
 دسترس

 

KWh111 
 

خطوط انتقال و 
 توزیع
 

92=%eff 
 

 تولید برق

 
 
KWh121 

 

 توربین گاز
 

 
32=%eff 

 

 گاز طبیعی

 

 
29/1 

MMBtu 
 

378 

KWh 
 پیمایش  

 کیلومتر 404
 

 

 KWh225/0 

 
 
KWh136 
 

 

 خودروی برقی

 
 

82=%eff 
 

 

انرژی در 
 دسترس

 

KWh166 
 

خطوط انتقال و 
 توزیع
 

92=%eff 
 

 تولید برق

 
 
KWh181 

 

 سیکل ترکیبی
 

 
48=%eff 

 

 گاز طبیعی

 
 

378 

KWh 
 

29/1 
MMBtu 

 

 پیمایش 

 کیلومتر 604
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 خواهد بود. 6/14راندمان کلی چرخه انرژی مصرفی در مسیر پاالیشگاه به خودروی بنزینی برابر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنزینی و الکتریکی خودروی و انرژی تولید های چرخه راندمان مقایسه (3) شکل

 یآور ـ فن2ـ3

 نیداده شده ب ازی. )امتاند دهیارائه گرد یکیبا محرکه الکتر یدرون سوز و خودروها یموتورها یها یآور فن سهی( مقا7جدول ) در

 مربوطه است( یآور نو ف یبه دانش فن یکننده سطوح دسترس نیبوده و مع 100تا  0

 خودروی با محرکه الکتریکی خودروی درون سوز آوری حوزه فن

 95 60 دانش فنی طراحی و ساخت نیرو محرکه

 90 60 دانش فنی طراحی و ساخت اجزا

 60 70 ایجاد یا تولید ،مواد اولیه

 85 55 تجهیزات آزمون ،سازی شبیه

 90 30 سادگی و دسترسی آسان

 84 55 متوسط امتیاز

 یکیبا محرکه الکتر یدرون سوز و خودروها یموتورها یها یآور فن سهی( مقا7) جدول

 یاقتصاد یت بررس4ت2

آن شامل درنظر گرفتن عوامل  یکیچه از نوع درون سوز و چه از نوع الکتر یسوار یدر خصوص خودروها یاقتصاد محاسبات

 :باشد یم ریز

 دیخر نهیهز -

 
 راندمان کلی چرخه

 
6/36% 

 خودروی برقی
 
82%  

 انتقال و توزیع
 
93%  

 نیروگاه سیکل ترکیبی
 
48%  

 راندمان کلی چرخه
 

6/14% 
 خودروی بنزینی

 
21%  

 انتقال 
 
92%  

 پاالیشگاه
 
75%  
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 یو نگهدار ریتعم نهیهز -

 سوخت نهیهز -

  

 یو تمام برق یدیبریدرون سوز با ه یخودرو سهی( مقا8) جدول

خرید
هزینه ناشی از 

آلودگی در شهر

قیمت خودرو با احتساب 

هزینه آلودگی

97/223/548/27825/85,654,96014/65569,20014,000200,000260,068460,068درون سوز بنزینی1

2CNG 5,654,96014/65566,66622,500220,000260,068480,068---7-درون سوز

14/57/881/5398/12,450,640235535,000145,500444,300112,703557,003هیبریدی3

1/931/333/8853/43,911,38636/6841,560136,800370,0000370,000تمام برقی4

ردیف
فن آوری 

)از 100 امتیاز(

کاهش مصرف 

انرژی )%(

هزینه ناشی از آلودگی

)سرانه هر نفر( 

ریال COCO2NOXSPMSO2

اقتصادی )هزار ریال(آالیندگی )درصد انتشار گاز(

خرید خودرو

سرویسسوخت
نوع خودرو

2

4

1

3

5

 

در بختش حمتل و    CNGاز ستوخت   یناش ندهیآال یگازها زانیوجود اطالعات کامل در خصوص م عدمبه علت  .1

 .شود یآن درنظر گرفته م یبرا ینیبنز ینقل به اجبار مقدار خودرو

 CNGو سوخت  ینیدرون سوخت با سوخت بنز یودن راندمان خودروب یکیبا فرض  .2

منتشتر   یشتهر  طیدر مح ماًیمستق ها روگاهین ندهیآال یفرض محاسبه شده است که گازها نیسرانه با ا نهیهز نیا .3

 شوند.

وجود بخش موتور  لیبه دل یدیبریه یساخت خودروها یمند توان ستم،یالحاق دو س یدگیچیبدون درنظر گرفتن پ .4

 خواهد بود. 55درون سوز برابر از 

 یختودرو  متت یمحاستبه ق  یمحاسبه شده استت و مبنتا   لومتریک 100.000 یبر مبنا سیسوخت، سرو یها نهیهز .5

 .باشد یساخت داخل م یخودرو کی ،ینیبنز

  

 خواهد بود: ریشده به شرح ز ادیدر رابطه با چند پارامتر  یینها یریگ جهیاست که نت یاطالعات با ارزش ی( حاو12) جدول

 (ندهی)درصد انتشار گاز آال یندگی( آالالف
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 یخروج یکشور نسبت به کنترل گازها یها روگاهیرا دارند و اگر ن یبهتر طیشرا یو تمام برق یدیبریه یلحاظ خودروها نیا از

خودروها  نیاز ا یناش یدگنیانتشار آال تیاقدامات الزم را انجام دهند وضع لرهایسوخت و مشعل بو کلیها و بهبود س از دودکش

 به مراتب بهتر خواهد شد.

 نی)عموماً(، بنتابرا  شود یم دیخارج از شهرها تول ندهیآال یچون گازها یتمام برق یدر صورت استفاده از خودروها گریطرف د از

 تیوضع ندهیآال یاگازه دیتول زانیم زین یدیبریه یرا خواهند داشت. در خصوص خودرو یکمتر رانهیگ شیپ یدرمان یها نهیهز

 یخودروها یبرا یاز آلودگ یناش نهیسرانه هز گرید انی. به بباشد یدرون سوز دارا م یخودروهابا  سهیرا در مقام مقا یتر مناسب

 یتمام برق یخودروها یاز آلودگ یناش نهیتوجه شود هز یستیدرون سوز است. با یتر از خودروها به مراتب کم یدیبریو ه یبرق

منتشتر و متصتاعد    یشهر طیدر مح ماًیمستق ها روگاهیاز دودکش ن یخروج ندهیآال یمحاسبه شده است که گازها فرض نیبا ا

 کم است. اریدر شهر بس یروگاهین یگازها یاز آلودگ یناش میمستق نهیهز باًیو تقر ستیطور ن نیشوند که در واقع ا

 ی( کاهش مصرف انرژب

 نیت استت کته ا   یتلفات یدارا یدیبریدرون سوز و ه ینفت تا باک سوخت خودروها یها از چاه یاستخراج و مصرف انرژ ریمس

برابر  یدیبریه یخودروها یدرصد و برا 6/14بودن راندمان موتور درون سوز به  نییدرون سوز به علت پا یخودروها یرقم برا

چتاه نفتت تتا حرکتت      ریدر مست  یانرژمعناست که تلفات  نیو به ا باشد یم صددر 6/36برابر  یتمام برق یدرصد و خودرو 23

 است. یتمام برق یگاز تا حرکت خودرو ایچاه نفت  ریدر مس یدو برابر تلفات انرژ باًیدرون سوز تقر یخودرو

 یآور ( فنپ

از نتوع   شتتر یاتصتاالت و ارتباطتات ب   گتر یاست و از طرف د یکیموتور الکتر یتمام برق یمحرکه خودرو یرویکه ن نیبه ا نظر

 یآور درون سوز استت و فتن   یتر از خودرو ساده اریمحرکه و کنترل آن بس یساختار قوا نیبنابرا ،یکیهستند تا مکان یکیالکتر

 دیت هستند که با شتروع تول  ها یهمان باتر ای یانرژ یسازها  رهیشده ست. تنها نکته قابل بحث، ذخ یساز یها در کشور بوم آن

در کشتور در حتال برطترف شتدن      یباتر دیتول یساز یتوان، موانع بوم یانرژدر کشور توسط شرکت  ونیت   ومیتیل یها یباتر

 هستند.

 ی( اقتصادث
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 یدیت بریه یخودروها هیاول متیق ،یاز آلودگ یناش یها نهیبدون درنظر گرفتن هز شود ی( مشاهده م12که از جدول ) طور همان

 یبرقت  ایت  یدیت بریه یدرون سوز معادل خودرو یخودرودو برابر  باًیتقر یعنیدرون سوز است  یاز خودروها شیب یو تمام برق

 یختودرو  کیت تمام شده  متیها اضافه شود. ق آن هیاول متیدرون سوز به ق یخودروها یاز آلودگ یناش نهی. اما اگر هزباشد یم

 مانند تهران خواهد شد. یدرون سوز در شهر بزرگ یخودرو کیتر از  به صرفه یبرق

 1404در افق  یالملل نیب یدستچشم انداز بر اساس اسناد باال -1-2

 استخراج چشم انداز بر مبنای کاهش آالینده ها – 1سناریو  

انتشار آالینده ها علتی   درصدی 50کاهش با دیدی جهانی هدف خود را آژانس بین المللی انرژی در سند بین المللی نقشه آبی 

 1404 توجه به اینکه افق زمانی سند پیش رو ستال   میالدی در نظر گرفته است . با 2050الخصوص دی اکسید کربن تا سال 

هجری شمسی می باشد و این دوره زمانی یک پنجم دوره در نظر گرفته شده در سند بین المللی نقشه آبی می باشتد در ستند   

 درصدی انتشار آالینده های هوا )دی اکسید کربن( مبنای چشم انداز قرار داده شده است .  10پیش رو کاهش 

له بعد سهم وسایل نقلیه موتوری در انتشار آالینده ها مورد محاسبه قرار گرفته و تعداد مورد نیاز وسیله نقلیه الکتریکتی  در مرح

 مورد محاسبه قرار گرفته شده است .  1404برای دستیابی به اهداف چشم انداز تا سال 

 ه می گردد.نهایتا میزان کاهش مصرف بنزین در اثر بهره گیری از خودرو برقی محاسب

کته  الزم به ذکر است پوشش مناسب ایستگاه های شارژ که برای کارآمدی استفاده از خودرو برقی در کشور ضروری می باشد 

در پروژه های تعریف شده ی سند ، از سوی وزارت نیرو می بایست مورد بررسی قترار گرفتته و چگتونگی اجترای آن و تعتداد      

 در این پروژه ها تعیین گردد.  ایستگاه های شارژ برای پوشش مناسب
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  انداز چشم یطراح یالگو -3 شکل

 یتتن مت   556،866،442، معتادل   91سال  یبر اساس ترازنامه انرژ 91کربن ( در سال  دیاکس ی) د یگلخانه ا یگازها انتشار

 تن است. 128،079،280% = 23معادل  91مه سال بر اساس ترازنا یگلخانه ا یباشد که سهم حمل و نقل از انتشار گازها

 

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

 200,000,000

�                       �      �         

                        

 

 1391 سال ایران در ای گلخانه گازهای انتشار از مختلف بخشهای سهم -4 شکل
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 .1باشد یبخش م نی% ا 44تن معادل  54،857،942در بخش حمل و نقل با  یگلخانه ا یاز انتشار گازها نیبنز سهم

 

 1390 سال در نقل و حمل بخش سوخت از ناشی ای گلخانه گازهای انتشار سهم -5 شکل

 یبر اساس اطالعات حمل و نقل و انرژ 90در سال  نیبنز لهیبوس یکربن در بخش حمل و نقل جاده ا دیاکس یانتشار د زانیم

 است با: ( معادلگزارش ازدهمیکشور )فصل 

 %61،4   یسوار

 %27،6     وانت

 %11     کلتیس موتور

 

61%

28%

11% 0%

                   �                              

                       

     

    

           

    

 

 1390 سال در بنزین بوسیله ای جاده نقل و حمل بخش در کربن اکسید دی انتشار سهم -6 شکل

                                                 
1
دانشگاهی جهاد کاربردی پایه علوم پژوهشکده 90 سال در کشور انرژی و ونقل حمل اطالعات   
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 برابر خواهد بود با : هینقل لیسهم وسا جهینت در

 تن 34،828،500  :یسوار

 تن 15،638،120    :وانت

 تن 6،233،470  :کلتیس موتور

 

 ( کلتی، وانت و موتور س ی)سوار هینقل لیناوگان وسا آمار

 (91 یخودرو در سال ها دی( + تولی)سوار   یی)آمار ناوگان خودرو 11،968،071   :یسوار

 ( 91 یخودرو در سال ها دی)وانت( + تول یی)آمار ناوگان خودرو   1،745،519      :وانت

 ( 91 یدر سال ها کلتیموتور س دی+ تول کلتیر ناوگان موتور س)آما 8،422،926  :کلتیس موتور

 

متوستط انتشتار    زانیت (  بر تعداد آنها بته م کلتی، وانت و موتور س ی)سوار هینقل لیاز وسا کیهر یانتشار آلودگ زانیم میتقس با

 که برابر است با : دیرس میخودرو در سال خواه کیاز  ندهیآال

 

 تن 2،91    :یسوار

 تن 8،95       :وانت

 تن 0،74   :کلتیس موتور

 

 -

 5.00

 10.00

               
     

Series1 2.91 8.95 0.74

 
 

                                   

                

 

 سال یک در آلودگی انتشار در بنزینی خودرو واحد یک سهم -7 شکل
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 زانیباشد، م یم افتهیانتشار  یها ندهیدرصد کل آال 10کل کشور برابر  یها ندهیچشم انداز کاهش انتشار  آال نکهیتوجه به ا با

 یآت یخودرو در سالها دیتول زانیم ینیب شیپ یبرا تیبا توجه به عدم قطع) تن خواهد بود 55،686،644 ها معادل  ندهیکل آال

 زانیت م نیدارند ، تخم دیشده جد دیتول ینسبت به خودروها یشتریب یندگیفرسوده که آال یخروج خودرو ها زانیم نیو همچن

 دهیگرد نیتا افق چشم انداز تدو ندهیآال دیولبا فرض ثابت بودن ت یباشد.  لذا گزارش فعل یمقدور نم ندهیسال آ 10در  یآلودگ

 یا% ستهم خودروهت  44% سهم حمل و نقتل ضترب در   23درصد ) 10مقدار برابر  نیسوز از ا نیبنز یکه سهم خودروها(است.

 د.باش یم ریبه شرح ز هینقل لیاز وسا کیسهم هر زانیم نیباشد. از ا یتن م  5،485،794سوز( معادل  نیبنز

 تن 3،482،850  :یسوار

 تن 1،563،812    :وانت

 تن 623،347  :کلتیس موتور

 

 -

 500,000.00
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Series1 3,482,850. 1,563,812. 623,347.17

 
 

                                         

 

 انداز چشم از بنزینی نقلیه وسایل کاهشی سهم -8 شکل

ودرو به تعداد خ هینقل لهیدستگاه وس کی ندهیمتوسط انتشار آال زانیفوق در چشم انداز بر م هینقل لیاز وسا کیسهم هر میتقس با

)کاهش این تعداد خودرو و موتور سیکلت به خودرو و موتور سیکلت برقی موجب کتاهش   دیرس میمورد نظر در چشم انداز خواه

 :  که معادل است با انتشار آالینده در نظر گرفته شده در چشم انداز می باشد(

 دستگاه 1،196،855     :یسوار

 دستگاه 174،727        :وانت
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 دستگاه 842،360      :کلتیس موتور

 

با توجه به این نکته که در حال حاضر فناوریهای موجود خودرو برقی این امکان را برای کاربران مقدور نمی سازند که از وانتت  

های برقی به منظور حمل بار استفاده نمایند لذا در این سند تنها خودروهای سواری و موتور سیکلت برقی برای جایگزینی متد  

 گرفته است.نظر قرار 

 

 یاستت  ستهم ختودرو ستوار     نیبنتز  یتتر یل 22،058،573،000کته معتادل    91در ستال   نیدر نظتر گترفتن مصترف بنتز     با

 یبترا  تریل 1266آمار معادل مصرف متوسط  نیخواهد بود که ا تریل  2،534،037،053 کلتیو موتور س تریل 14،154،517،842

در چشم انداز  یلیمصرف سوخت بر اساس تعداد خودرو تبد اهشباشد. لذا ک یم کلتیموتور س یبرا تریل 316و  یخودرو سوار

باشتد کته در مجمتوع معتادل      یمت  کلتیسوخت موتور ست  266،185،760و  یسوخت خودرو سوارلیتر  1.520.000.000برابر با

 است. هیبر اساس سال پا نیمصرف بنز ییصرفه جو تریل 1.785.385.760
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 1391 سال در بنزین مصرف سهم -9 شکل

 جهیتوان نت یباشد م یم 91در سال  هینقل لیدرصد تعداد وسا 10 معادل حدوداً هینقل لهیوس این تعداد نکهیبا توجه به ا یطرف از

مصرف سوخت خواهد شد که بر اساس ترازنامته   یدرصد 10باعث کاهش  یبه خودرو برق هینقل لهیتعداد وس نیا لیگرفت تبد

 .باشد یم تریل اردیلیم 2.3معادل  91سال  ینرژِا

 

توسعه خودروی برقی کشور با کمی نمودن مقدار دستگاه هتای قابتل بکتارگیری در کشتور و میتزان       ملیچشم انداز  جهینت در

از اثرگذاری آن بر محیط زیست و اقتصاد انرژی به عنوان اصلی ترین چالش ها و علت بکارگیری خودروهای برقتی در کشتور   

 : باشدبه شرح زیر تدوین می طریق وزارت نیرو پیشنهاد می گردد 

با  نیمصرف بنز تریل اردیلیم 1.8 ییکربن و صرفه جو دیاکس یانتشار گاز د یتن ونیلیم 5کاهش  "

و پوشش مناسب  یبرق کلتیموتور س 650000و  یبرقسواری دستگاه خودرو   1200000 یریبکارگ

به  یت دار خودرو برقیاولو یها یفناور یساز یو تجار یس توسعه اقتصادشارژ،  بر اسا یها ستگاهیا

 "1404در افق  یصورت بوم
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خودروی برقتی در  چشم انداز فوق بیان کننده سه جنبه اصلی می باشد. یک جنبه بر اساس نتایج حاصل از توسعه و بکارگیری 

این محصول دارای فناوری های پیشرفته در کشور بترای   کشور می باشد که با توجه به عدم تدوین یک سند ملی برای توسعه

اثرگذاری در حوزه های چالش دار مانند محیط زیست و اقتصاد انرژی ، در بخش اول این سند اورده شده است. جنبته دوم بته   

ت( کمیت توسعه خودروی برقی در کشور و نحوه توسعه آن بر اساس خودروهای برقتی اصتلی )ختودرو ستواری و موتورستیکل     

 این تعداد خودرو بر حسب نیاز در برنامه ریزی های بعدی کامال قابل تبدیل به انواع دیگر خودروی برقتی و   تعریف شده است.

این بخش نیز به علت عدم تدوین یک سند معتبر و مصوب در بخش صنعت برای توسعه خودروی برقی در چشم انداز توستعه  

و به طور خاص ایستگاه های شارژ به عنتوان   سوم توسعه فناوری های اولویت دار فناوری الزم به تعریف بوده است. در بخش

می  فکشور تعری 1404و تجاری سازی این فناوری ها در افق چشم انداز همزمان با چشم انداز  این محصول فناورانه زیرساخت

 گردد.

 استخراج چشم انداز بر مبنای شدت مصرف انرژی – 2سناریو  

عالوه بر تولید آالینده توسط خودرو های درون سوز وجود دارد که می تواند لزوم استفاده از خودروهای برقی  مسئله دیگری که

می باشد . لذا سناریو دومی که برای تتدوین چشتم    1404در کشور را نشان دهد ، الزام به کاهش شدت مصرف انرژی در افق 

 می باشد . 1404درصد در افق  501به میزان   انرژیصرف انداز می توان در نظر گرفت ، دستیابی به کاهش شدت م

 برای محاسبه تعداد خودرو برقی مورد نیاز می توان از روش زیر بهره برد.

درصدی خودروهتای   43درصدی بخش حمل و نقل از شدت مصرف انرژی کشور و همچنین سهم  25با در نظر گرفتن سهم 

درصتد   50) درصتد  12.5شدت مصرف انترژی  درصدی  50م حمل نقل از کاهش بنزینی از این مقدار میتوان نتیجه گرفت سه

درصتد ستهم    12.5)درصتد    5.3می باشد که از این مقدار  درصد سهم بخش حمل و نقل( 25کاهش شدت مصرف انرژی * 

هد بود خواسهم خودروهای سواری ، وانت و موتور سیکلت ( بنزینی  درصد سهم خودروهای درون سوز43بخش حمل و نقل * 

می باشد ، تبدیل یک  2به  1تقریبا با توجه به اینکه نسبت راندمان خودروهای درون سوز به خودروهای برقی در حال حاضر . 

لتذا بتا    برابری مصرف سوخت به ازای یک خودرو می گتردد.  2حدودا   دستگاه خودرو برقی با خودرو درون سوز موجب کاهش

                                                 
1
 www.ifco.ir سوخت   شرکت بهینه سازی مصرف   

http://www.ifco.ir/
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و راندمان خودروهای درون سوز به خودروهتای برقتی(  وهای درون سوز بنزینی * نسبت )سهم خودردرصد  10.6 حداکثر تبدیل

و موتور سیکلت( به خودرو  ، وانت  خودروهای درون سوز )خودرو سواریدرصد)جایگزینی معادل خودرو درون سوز( ، 5.3حداقل 

 دستیابی به هدف فوق قابل دستیابی می باشد.، برقی و موتور سیکلت برقی 

چهارصد و یک میلیون و حداکثر می توان استدالل کرد که با تبدیل ثابت بودن راندمان مصرف در این سه وسیله نقلیه  با فرض

موتتور ستیکلت   دستگاه  هزار نهصد )مجموع تعداد خودرو سواری و وانت * درصد تبدیل( و   هزار دستگاه خودرو سواری پنجاه

هفتصد و بیست و پنج هزار دستگاه خودرو سواری  و  چهارصتد و پنجتاه هتزار     و حداقل  )تعداد موتور سیکلت * درصد تبدیل(

 دستیابی به این چشم انداز از طریق تبدیل خودرو درون سوز به خودرو برقی امکان پذیر می باشد.برقی ، دستگاه موتور سیکلت 

دستیابی به در کشور و  یریقابل بکارگ ینمودن مقدار دستگاه ها یکشور با کم یبرق یتوسعه خودرو یچشم انداز مل جهیدر نت

کشور و همچنین پیامد  در یبرق یخودروها یریچالش  و علت بکارگ نیتر یبه عنوان اصل هدف کاهش شدت مصرف انرژی 

به شرح زیر  رویوزارت ن قیاز طر بهره گیری از این فناوری که در بخش های محیط زیست و اقتصاد انرژی نیز تاثیر گذار است

 گردد: یم ادشنهیپ

مصرف  تریل اردیلیم 2.3 ییو صرفه جو درصدی شدت مصرف انرژی10.6و حداکثر  5.3حداقل کاهش  "

 کلتیموتور سدستگاه   450.000و  یبرقسواری دستگاه خودرو  725.000حداقل  یریبا بکارگ نیبنز

وشش پرقی و دستگاه موتور سیکلت ب 900.000 ودستگاه خودرو برقی   1.450.000و حداکثر  یبرق

ت دار خودرو یاولو یها یفناور یساز یو تجار یشارژ،  بر اساس توسعه اقتصاد یها ستگاهیمناسب ا

 "1404در افق  یبه صورت بوم یبرق

 

از طرفی تامین انرژی مورد نیاز این تعداد خودرو برقی می تواند به عنوان چالشی در روند اجرایی نمودن پتروژه در نظتر گرفتته    

 شود . 

کیلو وات توان برای شارژ نیاز دارد و توجه به این نکته که تمام خودرو ها  6تا  3توجه به اینکه هر خودرو به طور متوسط بین با 

انرژی مورد نیتاز بترای ایتن تعتداد ختودرو       تقریبی به صورت همزمان نیاز به شارژ ندارند ، می توان از روش زیر برای محاسبه

 استفاده نمود.
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 دستگاه 1.600.000 تعداد خودرو :

 کیلو وات 4.5توان متوسط مورد نیاز : 

 0.35ضریب همزمانی : 

 انرژی مورد نیاز = ضریب همزمانی * متوسط توان مورد نیاز * تعداد خودرو

2.52GW = 0.35 * 4.5*10e3 * 1600000 

 

 نمود :همچنین به منظور تخمین تعداد ایستگاه شارژ مورد نیاز می توان به شیوه زیر اقدام 

ایستگاه می باشد و در نظر گترفتن   3000با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد ایستگاه های پمپ بنزین در سطح کشور حدود 

 دو نکته زیر :

 تعداد خودرو الکتریکی در افق چشم انداز یک دهم تعداد خودرو بنزین سوز می باشد -1

 برابر یک خودرو بنزینی می باشد 8ا بازه زمانی برای شارژ یک دستگاه خودرو الکتریکی حدود -2

ایستتگاه پمتپ   [ 3000ایستگاه ) 2500می توان نتیجه گرفت تعداد ایستگاه شارژ الزم برای پوشش مناسب در افق چشم انداز 

نسبت ختودرو الکتریکتی بته    [ 10/  ]نسبت بازه زمانی شارژ خودرو برقی به سوخت گیری خودرو درون سوز بنزینی[8*]بنزین

 ( می باشد.]ون سوز بنزینیخودرو در

در چتارچوب   ستیبا یوزارت م نی، ا رویوزارت ن یاز سو ( 2و  1های فوق)سناریو بودن چشم انداز یشنهادیبا در نظر گرفتن پ

 است : چشم انداز عبارت نیکه ا دینما نیتدو یاهداف مل یچشم انداز در راستا زیخود ن اراتیاخت

گاه های شارژ و تهیه زیرساخت الزم برای تامین انرژی مورد نیاز دستیابی به فناوری مورد نیاز ایست

در راستای اهداف ملی  گیگاوات انرژی 2.52ایستگاه شارژ و تامین  0025در قالب  برقیخودروهای 

 1404در افق  نقشه راه خودرو برقی

متی باشتد بته عبتارتی      7بته   18دا الزم به ذکر است در حال حاضر راندمان خودرو برقی نسبت به خودرو های درون سوز حدو

استفاده از خودرو برقی در حال حاضر منجر به عدم تولید آلودگی نمی شود بلکه انتشار آالینده از محیط شهری به خارج از شهر 

منتقل می گردد و باعث پاکیزگی محیط شهری و کاهش خسارات اجتماعی خواهد شد . از طرفی پیش بینی می شود در آینده 
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)که در دستور کار خش گسترده ای از انرژی الکتریکی تولید شده برای شارژ خودرو های برقی از طریق انرژی های نو نزدیک ب

 که این مهم ، چشم انداز ترسیم شده را قابل دستیابی می نماید . تامین گردد وزارت نیرو قرار دارد ( 

وسط نیروگاه ها باعث می شود که مقدار خودرو مورد نیاز بترای  نهایتا در نظر گرفتن وضعیت فعلی و تولید گازهای گلخانه ای ت

میلیون خودرو افزایش یابد که این تعداد خودرو دور از دسترس به نظتر متی    4دستیابی به هدف به بیش از دو برابر بعنی حدود 

  رسد. 

ن میزان خروج خودرو های فرستوده  ضمنا با توجه به عدم قطعیت برای پیش بینی میزان تولید خودرو در سالهای آتی و همچنی

سال آینده را مقدور نمی باشد.   10که آالیندگی بیشتری نسبت به خودروهای تولید شده جدید دارند ، تخمین میزان آلودگی در 

 لذا گزارش فعلی با فرض ثابت بودن تولید آالینده تا افق چشم انداز تدوین گردیده است.

 مع بندی میشود:در نهایت چشم انداز به شرح زیر ج

نفعان در یک دوره ده ساله و با توجه به سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی در جهت دستیابی به محیط زیست پاک و بهبود کیفیت  ا اتکا به خداوند متعال و با مشارکت تمامی ذی

 ای است: زندگی مردم، حوزه فناوری خودروی برقی جمهوری اسالمی ایران حوزه

 موتور سیکلت برقی650،000          خودروی برقی و             1،200،000     برخوردار از    ◄

        2500دستیابی به فناوری مورد نیاز ایستگاه های شارژ و تهیه زیر ساخت الزم  برای تامین انرژی مورد نیاز خودروهای برقی در قالتب       ◄

 1404قی در افق ایستگاه شارژ در راستای اهداف ملی نقشه راه خودرو بر

 مبتنی بر توانمندی داخلی با تکیه بر ساختاری منسجم و متخصصان توانمند و خالق و نیروی فنی ماهر ◄

 گذاران برخوردار از فضای کسب و کار پایدار و پویا با حضور سرمایه ◄
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 (1)سناریو  چشم انداز توسعه خودروی برقی

 کاهش چالش در محیط زیست و اقتصاد انرژی

میلیون تن گاز  5کاهش 

 یندی اکسید کر

میلیارد لیتر  3/2کاهش 

 مصرف سوخت فسیلی

 توسعه و بکارگیری خودروی برقی

 1600000توسعه 

 خودروی سواری برقی

 850000توسعه 

 موتورسیکلت برقی

 توسعه فناوری 

توسعه فناوری های 

 اولویت دار خودرو

توسعه فناوری ایستگاه 

 های شارژ

 توسعه ایستگاه های شارژ پشتیبان

نتایج م
لی

 
ت
صنع

نتایج 
 

ی
نتایج فناور

 

 (1 )سناریو برقی خودرو فناوری توسعه انداز چشم -10 شکل
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=================  

 (2 )سناریو برقی خودرو فناوری توسعه انداز چشم -11 شکل

========== 

 (2)سناریو  چشم انداز توسعه خودروی برقی

 کاهش چالش در محیط زیست و اقتصاد انرژی

درصد  13.6کاهش 

 شدت مصرف انرژی

میلیارد لیتر  3/2کاهش 

 خت فسیلیمصرف سو

 توسعه و بکارگیری خودروی برقی

 1450000توسعه 

 خودروی سواری برقی

 900000توسعه 

 موتورسیکلت برقی

 توسعه فناوری 

توسعه فناوری های 

 اولویت دار خودرو

توسعه فناوری ایستگاه 

 های شارژ

 توسعه ایستگاه های شارژ پشتیبان

نتایج ملی
 

ت
صنع

نتایج 
 

ی
نتایج فناور
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 نیرو وزارت انداز چشم -11 شکل

========== 



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 

33 

 

 

فاز سوم و چهارم: تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه، اقدامات و 

 سیاستها

 1393 اسفند، دومویرایش 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 اهداف کالن

 



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 

34 

 

 

فاز سوم و چهارم: تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه، اقدامات و 

 سیاستها

 1393 اسفند، دومویرایش 

 

 هداف کالنا -2

 یحوزه هتا در هتر متورد مطالعتات     نیکه الزم است تا به آن ها پرداخته شود. اگرچه ا پردازندیم یابعاد یبه معرف کالناهداف 

 بندیدسته نیحوزه ها ارائه نمود. ا نیا یبرا یحالت عموم  کی توانیاما م باشد،یم یمختلف هایبندیها و دستهتفاوت یدارا

جانبه آن ها در هتر  در پوشش همه یاست و الزام یاهداف اسناد راهبرد نیدر تدو زانریبرنامه یذهن یهدامانمنظور ستنها به 

 یاهداف کالن توسعه فناور نیتدو عنوان ابعاد ضروریبه توانیرا م ریچهار حوزه ز طور کلی. بهآوردوجود نمیبه مورد مطالعاتی

 در نظر داشت:  یدر سطح مل

 میزان موفقیت در تسلط نسبی بربازار، درآمد کل، سهم بازار، سهم صادراتموقعیت رقابتی : 

 نمودن دانش  یاتیو عمل یبردار-متخصص، بهره یانسان یرویتوسعه ن ،ی: رشد و پیشرفت دانش فناورسازیتیظرف

 یبه فناور

 ید اقتصادباالبردن رش ،یبهبود سطح رفاه اجتماع ،یطمحیستیز لیمسا یری: درنظرگیاجتماع تیمسئول، 

 یبخش تیمشروع

  :ندیباالبردن توان نوآوری و طراحی محصول و فرا نوآوری 

 

ابتدا باید نکات مهمتی  شده ، یبه چشم انداز طراح یابیدست یکشور برا یفعل تیفوق و بهبود وضع یمنظور پوشش حوزه ها به

ن نقاط مفهوم پیدا می کند استخراج شتود. نمتودار   عنوان شده است و دستیابی به چشم انداز در دستیابی به ایکه در چشم انداز 

 از چشم انداز ترسیم شده می باشد : اهداف کالن طرح زیر نشان دهنده فرایند استخراج
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نکته اصلی تقسیم  ششمشاهده می شود، نکات مد نظر چشم انداز را میتوان به (2و  1)سناریو همانطور که در متن چشم انداز 

 بندی نمود.

با  نیبنز مصرف تریل اردیلیم 2.3 ییصرفه جوو  کربن دیاکس یگاز دانتشار  یتن ونیلیم 5 کاهش "

پوشش مناسب و  یبرق کلتیموتور س 850000 و یبرقسواری دستگاه خودرو   1600000 یریبکارگ

به  یت دار خودرو برقیاولو یها یفناور یساز یو تجار یتوسعه اقتصاد،  بر اساس شارژ یها ستگاهیا

 "1404در افق  یومصورت ب

 

 یریبا بکارگ نیمصرف بنز تریل اردیلیم 2.3 ییو صرفه جو درصدی شدت مصرف انرژی 13.6کاهش  "

وشش مناسب و پ یبرق کلتیموتور سدستگاه   900000و  یبرقسواری دستگاه خودرو   1450000

به  یار خودرو برقت دیاولو یها یفناور یساز یو تجار یشارژ،  بر اساس توسعه اقتصاد یها ستگاهیا

 "1404در افق  یصورت بوم

 

 ه شرح زیر است :نکات باین 

 کاهش گاز دی اکسید کربن -1
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 کاهش شدت مصرف انرژی -2

 صرفه جویی در مصرف بنزین -2

 بکارگیری خودروسواری و موتورسیکلت برقی -3

 مناسب ایستگاه های شارژ شپوش -4

 توسعه اقتصادی و تجاری سازی فناوری -5

، کاهش  موضوعات کاهش گاز دی اکسید کربنقابل تبیین می باشد.  نیزأثیرپذیر از چشم انداز و نکات مدنظر آن حوزه های ت

تأکید بر کاهش اثرات منفی استفاده از خودروهای با سوخت فسیلی  سهو صرفه جویی در مصرف بنزین، هر شدت مصرف انرژی

ر کشو از منظر اقتصادی و زیست محیطی تأثیرگذار خواهد بود.بنابراین می کند. در واقع نتیجه و اثر بکارگیری خودروی برقی د

 ابعاد محیط زیست و اقتصاد انرژی از ابعادی هستند که با رسیدن این چشم انداز اثرپذیر خواهند بود. 

ظرفیتی وزارت ر قرار گرفته بر بکارگیری خودروسواری و موتورسیکلت برقی و توسعه توان نکات بعدی که در چشم انداز مد نظ

حوزه هتای تتأثیر پتذیر در ایتن  بختش توستعه تتوان        تأکید دارد. ایستگاه های شارژ با پوشش مناسب آن  پشتیبانینیرو برای 

ظرفیتی صنعتی در بخش های تولید و زنجیره تأمین خودروهای برقی و در بخش صنعتی ایستگاه های شارژ و شبکه پشتتیبان  

عت خودروسازی ، قطعات خودرو و صنعت برق در حوزه ایستگاه های شارژ و شبکه خواهتد  آن می باشد که موجب بالندگی صن

 شد.

در نهایت تأکید چشم انداز بر توسعه اقتصادی و تجاری سازی فناوری های مرتبط با صنایع فوق الذکر می باشد که بته عنتوان   

سیدن به این بخش چشم انداز موجب توسعه ثروت پشتیبان صنایع مرتبط چه در خودروسازی و چه در صنعت برق خواهد بود. ر

 افزایی از فناوری و حرکت به سمت عدم وابستگی اقتصادی در این حوزه خواهد بود.

 حوزه های اثرپذیر نکات چشم انداز ردیف

 کاهش گاز دی اکسید کربن 1

 کاهش شدت مصرف انرژی  اقتصاد انرژی و محیط زیست

 صرفه جویی در مصرف بنزین 2

صنعت خودروسازی و صنعت برق پشتیبان  بکارگیری خودروسواری و موتورسیکلت برقی 3
 پوشش مناسب ایستگاه های شارژ 4 خودروی برقی

 فناوری و اقتصاد دانش بنیان توسعه اقتصادی و تجاری سازی فناوری 5
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از اهدافی که برای تحقق چشم انداز بایتد بته    اثر آن بر اقتصاد انرژی و محیط زیست یکی ، دوم ، سوم و با توجه به نکات اول

( ، کاهش سهم حمل و نقل در شدت 1)سناریو هوا  یآلودگ زانیکاهش سهم حمل و نقل در مآن دستتیافت  

می باشد. همچنین با توجه به نکات سوم و چهارم در  یلیمصرف سوخت فس یها نهیو هز (2)سناریو مصرف انرژی

بایتد   عه صنایع خودروسازی و صنایع برق پشتیبان آن ، برای تحقق این بخش چشم اندازبر توس و با توجه به اثر آن چشم انداز

ـ  یخودروها یریبکارگ یبانیدر پشت رویکشور و به طور خاص وزارت ن تیتوان ظرف شیافزابه هدف   یبرق

وری و ثتروت زایتی از تجتاری    دستیافت. همچنین برای پشتیبانی دو هدف فوق ، نکته پنجم و حوزه اثرگذار آن که توسعه فنتا 

تحقق این نکته از  در کشور یبرق یخودرو یاصل یها یبه فناور یابیدستسازی آن باید مد نظر قرار گیرد که هدف 

چشم انداز را پشتیبانی می کند. بنابراین جدول زیر اهداف کالن و ارتباط آن را نکات چشم انداز و حوزه های اثر پذیر را نشتان  

 میدهد :

 اهداف کالن حوزه های اثرپذیر نکات چشم انداز ردیف

 کاهش گاز دی اکسید کربن 1

 اقتصاد انرژی و محیط زیست

 یآلودگ زانیکاهش سهم حمل و نقل در م

 یها نهیو هز، شدت مصرف انرژی هوا 

 یلیمصرف سوخت فس

 کاهش شدت مصرف انرژی 2

 صرفه جویی در مصرف بنزین 3

 موتورسیکلت برقی بکارگیری خودروسواری و 4
صنعت خودروسازی و صنعت برق پشتیبان 

 خودروی برقی

کشور و به طور  تیتوان ظرف شیافزاهدف 

 یریبکارگ یبانیدر پشت رویخاص وزارت ن

 یبرق یخودروها
 پوشش مناسب ایستگاه های شارژ 5

 فناوری و اقتصاد دانش بنیان توسعه اقتصادی و تجاری سازی فناوری 6
 یخودرو یاصل یها یفناور به یابیدست

 در کشور یبرق

 

 هریک از اهداف تبیین شده فوق به شرح زیر می باشد :تشریح 

( ، کاهش سهم حمل و نقل در میزان 1)سناریو هوا  یآلودگ زانیکاهش سهم حمل و نقل در م -

 یلیمصرف سوخت فس یها نهیو هز( 2شدت مصرف انرژی )سناریو 

 یباشد و اصتل  یم رانیکشورها و از جمله ا هیدر کل یبرق یخودرو یریدن موضوع بکارگهدف مطرح ش نیتر یهدف اصل نیا

از بازار حمل و  یسهم مناسب دیبه هدف فوق با یابیدست یگردد. برا یشده محسوب م میچشم انداز ترس یهدف در راستا نیتر
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 رویت سوق داده شود. با توجته بته پ   یبرق یها یها در حمل و نقل وابسته است ، به سمت خودرو لینقل که به استفاده از اتومب

کسب  یبازار برا یبه طور خاص ، بدون شکل ده یبرق یخودرو به طور عام و خودرو یریو بکارگ دیبودن کشور در صنعت تول

ستهم   شیافتزا  یبرا جهیگردد. و در نت ینم حققچشم انداز م یهدف در راستا نیاز حمل و نقل ا یبرق یسهم مناسب خودرو

 یبرا ینیکارآفر یها تیو فعال یبرق یها یخودرو رشیپذ یبرا ستمیبه س یجهت ده ،یهمچون ، بازارساز یها تیر فعالبازا

 گردد. تیتقو دیبازار با نیاز ا یبانیپشت

مقدار کمّی برای دستیابی به این هدف همانطور که در چشم انداز نیز آمده است کاهش یک درصدی انتشار آالینده ها می باشد 

میلیارد لیتری  2.3و همچنین کاهش  (2درصد شدت مصرف انرژی )سناریو  13.6( ، کاهش 1)سناریو  میلیون تن 5ه برابر با ک

 سوخت های فسیلی در سال می باشد.

 یبرق یخودروها یریبکارگ یبانیدر پشت رویکشور و به طور خاص وزارت ن تیتوان ظرف شیافزا -

توستط   دیدر جامعه با یبرق یخودرو یریبکارگ رای. زگرددیو تحقق چشم انداز مطرح م به منظور تداوم هدف اول زیهدف ن نیا

 نیتتر  یدیت نوع خودروها مطمئنا کل نیخاص ا یو فناور یگردد و با توجه به نوع منبع انرژ یبانیپشت ازیمورد ن یها رساختیز

 دیت باشتد کته با   ینوع خودروهتا مت   نیشارژ ا یروین نیشبکه برق تأم رساختیز یبرق یمرتبط با خودروها یبانیپشت رساختیز

وارد گتردد، بتا توستعه     گتر ید یدر کشور ساخته شود چه از کشورها یبرق یچه خودرو نیگردد. بنابرا نیتأم رویتوسط وزارت ن

 .ابدید توسعه یآن با یبانیپشت یها رساختینوع خودروها در شبکه حمل و نقل کشور، ز نیا یریبکارگ

 در کشور یبرق یخودرو یاصل یها یبه فناور یابیدست -

 یو عدم وابستگ انیبر اقتصاد دانش بن دیتأک نیو همچن 1404چشم انداز  یکشور در راستا شرفتیپ ریهدف با توجه به مس نیا

 فیت تعر رانیت در جهتان و بته طبتع آن در ا    یبرقت  یگسترش استفاده از خودروهتا  یو دورنما کسویاز  یخارج یها یبه فناور

و صنعت خودرو  دینوع خودروها در چرخه تول نیو قرارگرفتن ا یبرق یبا توجه به گسترش استفاده از خودروها جهی. در نتگرددیم

صنعت  نیا ندهیانه در آرفناو یعدم وابستگ یحوزه ، باهوشمند نیتوسعه کشور در ا یهدفگذار ریراه ، مس یاز ابتدا دی، با یساز
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 یرودر فنتا 1از سازمان ها از جملته وزارت صتمت    یاریبس یاکتساب فناور یزیه ربرنام ازین یعدم وابستگ نیگردد. و ا یطراح

 .دینما یم یو... را الزام یانرژ نیتأم رساختیز یها یدر فناور رویوزارت ن د،یتول

مقدار کمّی برای دستیبابی به این هدف بهره گیری از یک میلیون و ششصد دستگاه ختودرو برقتی و هشتصتد و پنجتاه هتزار      

اه موتور سیکلت برقی در افق چشم انداز می باشد که در مرحله اول از طریق واردات و در مرحله بعد با اکتساب فناوری از دستگ

همچنین براساس ورود و تولید این تعداد خودرو به ناوگان خودرویی کشتور الزم  طریق تولید داخلی می بایست به انجام برسد. 

ایستگاه ستوخت   3200شارژ خودرو برقی احداث گردد. این تعداد ایستگاه شارژ بر اساس  ایستگاه 1000است تا افق چشم انداز 

رسانی که در حال حاضر در حال خدمات رسانی هستند محاسبه شده است. با توجه به اینکه این تعداد خودروی برقی حدود یک 

زمان صرف شده در ستوخت گیتری خودروهتای    برابر  3بوده و زمان شارژ خودروهای برقی حدودا دهم تعداد خودروهای فعلی 

از طرفتی همتانطور کته     ایستگاه های شارژ فعلی برای خدمات رسانی الزم استت.  سومبنابراین حدود یک درون سوز می باشد 

گیگاوات می باشد که وزارت نیرو ملزم به تامین  2.5پیش از این گفته شد ، انرژی مورد نیاز برای شارژ خودروهای برقی حدودا 

 این میزان انرژی برای شارژ خودروهای برقی خواهد بود.

 

 

 

                                                 
1
 وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

 انداز چشم مبنای بر کالن اهداف -12 شکل
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 وم:سفصل 

 در کشور یخوردرو برق یها یتوسعه فناور کردیور

 



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 

41 

 

 

فاز سوم و چهارم: تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه، اقدامات و 

 سیاستها

 1393 اسفند، دومویرایش 

 

 توسعه   کردیرو -3

مدل  نیباشند. اما هدف ا-یبنگاه ها م یتنها قادر به استخراج راهبرد برا یفناور تیریمد اتیمطرح در ادب یاز مدل ها یاریبس

استتفاده   تیت قابل اتیت در ادب جیت را یاز مدل هتا  یاریبس نی. بنابراباشدیو از جانب دولت م یدر سطح مل ید فناورراهبر نیتدو

 را ندارند.  قیتحق نیدر ا میمستق

 تیت و درنها ،یفنتاور  یدر حتوزه   یملت  ی( ، توانمنتد یچرخه عمتر فنتاور   ی)منحن یروش، سه محور سطح بلوغ فناور نیا در

توستعه   یمناستب بترا   کترد یرو یکننتده نییکاربرد( ، تع -یبودن فناور یعموم ایانه )مشخص بودن فناور یحوزه  یگستردگ

 هستند.  یفناور

 یچرخه عمر فناور -3-1

هتای جتایگزین از رده    شوند و در نهایت برخی از آنها با ورود تکنولتوژی  یکی پس از دیگری متولد و وارد بازار می ها تکنولوژی

گذرد، هر تکنولوژی  طور که زندگی موجودات زنده از مراحل اصلی تولد، رشد، بلوغ و مرگ می مانگردند. در حقیقت ه خارج می

نامند. پیدایش، رشد و کاربرد تکنولتوژی از یتک    . این مراحل را چرخة عمر تکنولوژی میکند مینیز این فراز و نشیب را تجربه 

بینی تکنولوژی و طرح ریزی استراتژیک  توان پیش ولوژی میکند. از چرخه عمر تکن پیروی می  S-Curveمنحنی خاص به نام 

 یک توسعه تکنولوژی بهره گرفت.

، دوچترخ   یدیت بری، ختودرو ه  یمورد نظر در خصوص خودرو برق یها یاشاره شد فناور نیشیکه در گزارش فصول پ همانطور

 شارژ در مرحله رشد قرار دارند. ستگاهیو ا کلتی، موتور س یبرق

 ورانهفنا یتوانمند -3-2

 قت،یهای مرتبط با تولید الزم هستند اطالق کرد. درحقهایی که برای انجام فعالیتی تواناییتوان کلیهفناورانه را می یتوانمند

 ور خواهند شد .در هر کشور کامالً بهره یانسان هیو سرما یکیزیف گذاریهیسرما تیفناورانه، دو نوع قابل تیدرصورت وجود قابل
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کشور از لحتاظ    2یا متاخربودن  1پیشتاز صیفناورانه، تشخ یتوسعه، هدف از ارزیابی توانمند کردیرو یریگ میتصم سیماتر در

هتا،   یارزیابی پیشرو یا پیرو بودن یک کشور در فناور ،یفناور رویو دنباله یشگامیفناورانه است. با توجه به نظر پورتر درباره پ

 گردد:  یم فیتعر اریبا دو مع

 ریکشوری که هنوز پا در مس یتواند معیار مناسبی برا می یفناور کیاست. زمان شروع توسعه  یزمان توسعه فناور ار،یمع نیاول

مورد نظتر هستتند    ینگذاشته و یا در اوایل آن است، باشد. اما برای مقایسه بین دو کشور که هر دو دارای فناور یتوسعه فناور

 ان،بنیت دانتش  هتای درنظر گرفته شتود. از طترف دیگتر، در بختش     زین یگریمکمل د اریمع ورانه،فنا یابیارز یالزم است تا برا

 .شودیآن م شتریموجب فروش ب یبودن فناور ترشرفتهیپ

 یکنتون  گتاه یفناورانته و جا  تیت بته قابل  توانیم ،یسهم فروش فناور زانیم زیو ن یزمان شروع توسعه فناور اریاساس دو مع بر

 .افتیکشور دست 

به اینکه کشور در فناوری های مورد مطالعه به جز چند مورد آزمایشی به دانش مورد نیاز دست نیافته استت و در بتازار   با توجه 

،  یبرق کلتی، موتور س یدوچرخ برق دیتول یها یکشور در فناور یکنون گاهیجاجهانی این فناوری سهمی ندارد ، می توان گفت 

 باشد. یم رویشارژ، پ ستگاهیو ا یدیبری، خودرو ه یخودرو برق

 فناورانه یحوزه  یگستردگ -3-3

 یکند. گسترده بودن حوزه  یاشاره م یدر سند راهبرد یبودن موضوع مورد مطالعه نینامع ای نیحوزه فناورانه به مع یگستردگ

وان موضوع مطالعه به عن یاز فناور یوجود انواع مختلف ایو  یفناور کی یمتفاوت برا یدرنظر داشتن کاربردها معنیفناورانه به

 است.

فناورانته کتامال مشتخص و در     یحوزه  یشده است لذا گستردگ نییسند به صورت مشخص تع نیمورد نظر در ا یها یفناور

 باشد. یشده م نییمحدوده تع

                                                 
1
 Technological Leadership 

2
 Technological Followership 
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 یرگیمیتصم سیماتر -3-4

 بپردازد.  توسعه کردیرو یرگیمینمود که به تصم میترس یسه بعد سیماتر کی توانیم ریسه متغ نیا یمبنا بر

 

 گیری تصمیم ماتریس -13 شکل

 است. یتوسعه فناور کردینوع رو کیمتناظر با  کیکه هر  دآیوجود میشش حالت به س،یماتر نیبا توجه به ا

 

 محور قیتحق -3-4-1

و  یدر مراحتل معرفت   یفناوراز لحاظ بلوغ  نچنیمختلف هستند و هم هاینهیگسترده در زم یکاربردها یکه دارا ییها یفناور

 . دهندیم لیتوسعه را تشک کردیرو یرگیمیتصم سیرشد قرار دارند، حالت اول ماتر لیاوا

 ،یمل یمحور نظام نوآور -قیتحق یاجزا انیم یو دانش یعلم هایتیو کسب قابل هارساختیتوسعه ز کرد،یرو نیا یینها هدف

توسعه، به کردیرو نیاست. در ا یخصوص هایو توسعه شرکت قیتحق یواحدهاو  ،یدولت یقاتها، موسسات تحقیدانشگاه یعنی

صتحبت   ،ایهیت پا یو مطالعه قیتحق کردیداشتن رو نیاز بازار بودن آن، و همچن رفناورانه و دو یگسترده بودن حوزه ها لدلی

بته   یضترورت  شتود، یمت  اینه گستترده فناورا یحالت شامل حوزه ها نیدر ا یاست. از آنجا که فناور معنییب ینوآور رامونیپ

رساختیز هیدر کل یو توانمند تیقابل جادید ایحالت با نیهدف در ا گر،دی عبارت. بهباشدیکالن نم یرگیدر جهت بندیتیاولو

 نیا مورد تمرکز در یفناور نکهیا لدلیبه نیفناورانه و تمرکز بر کسب آن ها. همچن یموجود باشد، نه انتخاب چند حوزه  های
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بودن است.  رمحومحصول تیاز ماه تریقو ارمحور بودن آن بسیدانش تیرشد قرار دارد، ماه لیو اوا یمعرف یحالت در مرحله

 تیت حما ط،یشرا نیبا رقابت دنبال نخواهد شد. در ا دور بوده و توسعه آن توسط بخش خصوصیاز بازار به  یفناور نیا نیبنابرا

 یها یژگیو دانشگاه، از و یدولت یقاتیدر موسسات تحق یو توسعه و تمرکز بر فناور قیتحق هایتیدولت از فعال یحداکثر یمال

 یتازه معرف یفناور کی یو توسعه در حوزه  قیمحور، با انجام تحق-قیتحق کردیحالت است. در رو نیدر ا یساختار نظام نوآور

بته   دیحالت، داشتن ام نی. در اگذاردیم یه عرصه توسعه فناورب یپا گامیشیاز نوع پ یورود بندیشده، کشور با داشتن زمان

 یتوستعه فنتاور   برنتده شیپ یروهایاز جانب دولت، تنها ن یمال تیمورد تمرکز به همراه حما یروشن نسبت به حوزه  ایندهیآ

شیهما نارها،ی. سمکندیم دایپ یمعن نیمحقق انیم یتنها در سطح تعامالت علم زین کردیرو نیدر ا سازیهستند. مفهوم شبکه

 هستند.  محور قیتحق کردیرو نیدر ا سازیاز مفهوم شبکه هاییگونه یقاتیها تحق-و شبکه ها،

 

 گرا تیمامور -3-4-2

 یدر مراحل معرف یاز لحاظ بلوغ فناور نچنیاز انواع محدود هستند و هم یکاربرد مشخص و مجموعه یکه دارا ییها یفناور

 یشرویو پ یرویپ زیحاالت ن نی. در اآورندوجود میتوسعه را به کردیرو یرگیمیتصم سیالت دوم ماتررشد قرار دارند، ح لیو اوا

 پا هستند. هم بایفناورانه تقر یو همه از لحاظ توانمند بوده معنییکشورها ب انیفناورانه م

 الدهیت دوم بتود.  ا  یپس از جنگ جهان سیمتحده، فرانسه و انگل االتیمانند ا ییکشورها یانتخاب کردیرو گراتیمامور کردیرو 

بزرگ توستعه دانتش و    هایدر برنامه ادزی و تالش دیجد یها یفناور یهیبر پا عیصنا جادیا کردیرو نیدرنظر گرفته شده در ا

 یبرا چرخه عمر خود هستند ییکه در مراحل ابتدا ییها یمحدود از فناور ایاست تا گستره ماساس، الز نیاست . بر ا یفناور

 کترد یرو نیت شتده در ا  میترست  الدهیا نیتام یمحصول الزمه یها یو نوآور نیادیبن یها یشوند. انجام نوآور دهیتوسعه برگز

از مشتارکت در   یخصوصت  یو بنگتاه هتا   رستد یم جامبه ان یو توسعه دولت قیتحق یها غالبا توسط واحدها ینوآور نیاست. ا

تیاولو د،نماییتمرکز م یدیکل یها یبر فناور گراتیمامور کردی. از آنجا که روکنندیم یباال خوددار سکیر لدلیتوسعه آن به

 کترد یوماننتد ر  زیت ن کترد یرو نیت در ا  ستازی است. ستطح شتبکه   کردیرو نیبا ا یتوسعه فناور اتیضرور نیمهمتر یکی بندی

 شده است. نییتع هایتیبر سر اولو یولتد یدانشگاه یقاتیموسسات و مراکز تحق انیم یتنها محدود به همکار محور قیتحق
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 اشاعه گرا  -3-4-3

در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند،  یهستند، از لحاظ بلوغ فناور یفناورانه عموم یحوزه  یگستره یکه دارا ییها یفناور

توسعه را  کردیرو یرگیمیتصم سیقرار دارد، حالت سوم ماتر رویپ گاهیدر جا زیفناورانه ن یو کشور توسعه دهنده از لحاظ توانمند

کته   یمعن نای کشورها معنادار است. به انیفناورانه م یشرویو پ یرویپ ،یحالت برخالف دو حالت قبل نی. در ادهندیم لیتشک

در ستبک اکتستاب    یرویت پ ری. تتاث ندیاستفاده نما شرویپ یکشورها هایتیاز قابل یرگیبهره تیاز مز توانندیم رویپ یکشورها

 . رساندیخود را به ظهور م یرفناو

صتنعت   طیدر محت  یبر اکتساب، انتشار، و پراکندن فناور کردیرو نینمود: ا فیصورت توص نیبه ا توانگرا را میاشاعه کردیرو

در ها  یفناور  یدانش چگونگ یبه انتقال و اشاعه کردیرو نیا ،یو توسعه داخل قیانجام تحق جایبه گرعبارت دیتمرکز دارد. به

منظتور  به نی. همچنباشدیفناورانه نم یحوزه ها انیم بندیتیبه اولو یحالت، ضرورت نیدر ا نیپردازد. بنابرا-یسطح صنعت م

 یهتا  یژگت یبه بهبود و ند،یفرا یها یو نوآور یجیتدر یها یخود، با انجام نوآور یدیتول یها یدر فناور شتریب تیجذاب جادای

اظهار  توانیم ند،یو فرا یجیتدر یها ینوآور جادی. با توجه به اشودیپرداخته م دیتول ندیفرا ینهیو کاستن از هز یفناور یفیک

 کترد، یرو نیت چرخه عمر و بالغ هستند. در ا ییقرار گرفته در مراحل انتها یها یفناور شتریب د،یمورد تاک یها ینمود که فناور

و هتم از   نتد یافزایفناورانته ختود ب   هتای یدا ورود به آن ها، هم بر توانمنهستند که ب  ایگوشه یبازارها افتندنبال یها بهدولت

استت.   کردیرو نیا شرانیپ یروهاین نیاز مهمتر یکیکشش بازار،  یروین ن،یحاصل از آن استفاده کنند. بنابرا یاقتصاد یایمزا

 گتر ید شتران یپ یرویکسب شده، ن هاییانمندبا استفاده از تو ندهیآ شرفتهیپ یها یبودن در فناور شرویبه پ دیعالوه بر آن، ام

 است.  کردیرو نیا

 اقدام محور -3-4-4

در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند،  یفناورانه مشخص هستند، از لحاظ بلوغ فناور یحوزه  یگستره یکه دارا ییها یفناور

یم لیتوسعه را تشک کردیرو یرگیمیتصم سیاست، حالت چهارم ماتر رویپ زیفناورانه ن یو کشور توسعه دهنده از لحاظ توانمند

 . دهند

 نیدر ا رویپ یاز تجارب کشورها یرگیزمان ممکن و با بهره نیدر کوتاه تر یبه فناور یابیمحور دست اقدام کردیرو یینها هدف

از  ،یدیت کل یهتا  منظتور انتختاب فنتاوری   به بندیتیفناورانه، اولو یمشخص بودن حوزه ها لدلیحالت به نیحوزه است. در ا
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 یبنگاه هتا  هایفناورانه، مشارکت یمشخص بودن حوزه  زیبه بازار و ن یفناور ودنب کینزد لدلیاست. به یضرور ماتیتصم

هماننتد   نی. بنتابرا باشتد ینمت  ها چندان ضتروری از پروژه یدولت تیحما طیشرا نیاست. در ا ادیز اریحالت بس نیدر ا یخصوص

فناورانـه   یبا درنظر داشتن همکار. تاس یکشش بازار فناور کرد،یرو نیدر ا شرانیپ یروین نگرا، مهمتریاشاعه کردیرو

 یتجار یدر حد ارتباط با شرکا کردیرو نیدر ا سازیسطح شبکه ،یاکتساب فناور یسبک اصل عنوانبه

کته در   ییهتا  ید. فنتاور به انجتام برست   یمتفاوت هایوهیمختلف، به ش طیدر شرا توانندمحور میاقدام کردیرو است. یخارج

 دایت خالقانته  توستعه پ   دیت تقل کردیآن ها در حال ظهور است مناسب است تا با رو ایبازار منطقه اهستند ام افتهیجهان توسعه 

یرا م هایهمکار نیدارد. هدف از ا دیموجود در جهان تاک یفناور شرویپ یبا بنگاه ها یراهبرد یخالقانه همکار دی. تقلندینما

استت(   یریت در آن درحال شکل گ ی)که فناور دیمنطقه جد کی رد یفناور دیتول یو توسعه برا قیتحق سکیاستن از رک توان

بهتر و  یعملکرد اتیاما با خصوص ،یخارج هایمشابه با نمونه یبا حالت کل یفناورحالت،  نیعنوان نمود. در ا

 یدبنت است. کشور هتم زمتان   یندیو فرا یجیتدر یها یآوراز نوع نو زین ینوع نوآور .شودیم دیتول ترنییپا هاینهیهز

در حالت بلوغ ختود   یفناور ایکه بازار منطقه یطیدهد. در طرف مقابل، در شرا یخود قرار م یهوشمندانه را الگو یرویورود پ

از بتازار موجتود و    یکثرحتدا  بترداری بتا هتدف بهتره    کترد یرو نیمنفعالنه  بهره برد. اتخاذ ا دیتقل کردیاز رو دیبرد، با سر میبه

 .  ردپذی یواردات صورت م ینیگزیجا

 ها تیقابل یبخش قیتعم -3-4-5

در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند، و کشتور   یفناورانه گسترده هستند، از لحاظ بلوغ فناور یحوزه  یکه دارا ییها یفناور

 . دهندیم لیتوسعه را تشک کردیرو یرگیمیتصم سیاست، حالت پنجم ماتر شرویفناورانه پ یتوسعه دهنده از لحاظ توانمند

موجتود در   یصتنعت -یعلمت  یها-تیو قابل ییبه توانا بخشیو تالش در جهت عمق یکنون تیحفظ موقع کردیرو نیاز ا هدف

در  یاز فنتاور  ایگستترده  یتوستعه حتوزه    لدلیت محتور، بته  -قگترا و تحقیت  اشاعه کردیاست. همانند رو یساختار نظام نوآور

 کیتوسعه در  هایتیو قابل هارساختیوجود ز لدلیبه نیاست. همچن معنییب کردیرو نیدر ا بندیتیمختلف، اولو یبردهاکار

 یبترا  یزریت از بعتد برنامته   دیت تنها با هاتیحما نیمحدود باشد. ا اریبس دیبا زیدولت ن هایتیحما ،یشرویپ یکشور با توانمند

 یها یدر مراحل آخر رشد و بلوغ، نوآور یرقرار داشتن فناو لدلیحالت به نیباشد. در ا هاتیدر قابل بخشیقیتعم سازیکپارچهی

 انیت م یکشش موجود در بازار است. همکتار  زین کردیرو نیا شرانیپ یروهایاست. ن یندیو فرا یجیاز نوع تدر وستهوقوع پیبه
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توستعه فناورانته    یبترا  کردیرو نیکه ا ییت. کشورهااس هاتیقابل قیتعم کردیدر رو سازیسطح شبکه یتجل زیصنعت ن یاجزا

 هستند.  یشرویورود پ یبند-زمان یدارا ،یاز فناور یبرخوردار لدلیبه نند،گزییخود برم

 

 هوشمندانه  یشرویپ -3-4-6

کشور در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند، و  یفناورانه مشخص هستند، از لحاظ بلوغ فناور یحوزه  یکه دارا ییها یفناور

یمت  لیتوستعه را تشتک   کردیرو یرگیمیتصم سیاست، حالت ششم و آخر ماتر شرویفناورانه پ یتوسعه دهنده از لحاظ توانمند

 . دهند

 هاینهیو گز ندهیآ یو داشتن نگاه یکنون یبا تمرکز بر توسعه فناور یو توسعه فناور دیبودن در تول شرویحفظ پ کردیرو نیا از

حاضتر کشتور در حالتت     طیکه اگرچته در شترا   ورزدیم دینکته تاک نیهوشمندانه بر ا یشرویاست. پ یفناور یاحتمال نیگزیجا

 داریت پد ندهیاست که در آ ینیگزیجا هاینهیو شناخت گز طیمح شیپا ازمندین تیموقع نیا ظفناورانه قرار دارد، اما حف یشرویپ

 ط،یشرا نیاست. در ا یبلوغ چرخه عمر فناور یدر مرحله یناورقرار داشتن ف ن،یگزیجا هاینهیگز نیا شیدایپ لی. دلشوندیم

به بازار و  یکینزد لدلیدولت به تیسطح حما نی. همچنتاس یندیو فرا یجیاز نوع تدر یدر فناور وستهوقوع پیبه یها ینوآور

در توستعه و   یخصوصت  یهتا سطح خود قرار دارد. در طرف مقابل، نقش بنگاه  نترینییمشخص بودن حوزه فناورانه، در پا زین

 کردیرو نیشدند، در ا دهیبالغ برگز یها یکه در فناور یگردی توسعه هایکردیاست. همانند رو ادیز اریبس یاز فناور برداریبهره

 است.  شرانیپ یروین نیکشش بازار مهمتر یروین زین

 یخودرو برق یتوسعه فناور کردیرو -3-5

 یحتوزه   یو گستتردگ  یدر کشور از بعد چرخته عمتر ، توانمنتد    یفناور گاهیجا نیمطالب فوق و همچن هیدر نظر گرفتن کل با

چرخته   گتاه یو جا یتوسعه فناور کردی. با توجه به جدول رو افتیدست  یخودرو برق یتوسعه فناور کردیتوان به رو یفناورانه م

مشتخص بتودن حتوزه فناورانته      نیچنو هم شرویپ یاز کشورها یفناور نیا یرویپکه در مرحله رشد بوده و  یعمر خودرو برق

 نیت ا ییاقدام محور آمده است  هدف نها کردیرو حاتیاقدام محور خواهد بود و همانطور که در توض یفناور نیتوسعه ا کردیرو

 حوزه است. نیدر ا رویپ یااز تجارب کشوره یرگیزمان ممکن و با بهره نیدر کوتاه تر یبه فناور یابیدست کردیرو

   عمومی مشخص
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 پیشرو تعمیق بخشی قابلیت ها پیشروی هوشمندانه
 اواخر رشد و بلوغ

پیرو اشاعه گرا اقدام محور 

 معرفی و اوایل رشد  تحقیق محور ماموریت گرا

 محصوالت فناورانهاولویت بندی  -3-6

و  یفناور دهیبرگز یزه ها) انتخاب حو ویدر قالب راهبرد پورتفول یفناور دهیبرگز یتوسعه و انتخاب حوزه ها های تیاولو نییتع

حیاتی یا کلیدی،  یها یها مورد نظر است، روش فناور . زمانی که انتخاب اولویتمی رسد انجام توسعه ( به یها تیاولو نییتع

رود. در ایتن روش بتا    مختلتف بته شتمار متی     یهتا  یارزیابی حوزه های تحقیقاتی و فناور هتیک رویکرد ارزشمند و مفید ج

و  گتذاری ¬هیسترما  یمهم و کلیدی فناورانته را بترا   یان اهمیت یا کلیدی بودن هر حوزه، فهرستی از حوزه هاگیری میز اندازه

 شود از این قبیل است:  پرسیده می دیکلی یها یگردد. نوع سؤاالتی که معموال جهت شناسایی فناور توسعه مشخص می

 توسعه کدامند؟  یبرا یحوزه های کلیدی فناور 

 که باید به وسیله منابع عمومی حمایت شوند، کدامند؟  های حیاتی یفناور 

 حیاتی به کار گرفته شوند؟  یها یچه معیارهایی باید به منظور انتخاب فناور 

 ست؟یچ اریهر مع یرگی اندازه های شاخص 

 کدامند؟ گذاری هیتوسعه و سرما یبرا دار تیاولو یها یانتخاب شده، فناور یارهایبراساس مع 

است از آنجا که هتدف   یفناور یو بنگاه یمختلف راهبرد مل یروش ها بندی مولفه حاصل از جمع نیا یراب یشنهادیپ روش

 انیت مولفه باشد. از م نیاستفاده شود که قادر به برآوردن ا یاز روش دیفناورانه است، با یحوزه ها بندی تیاولو ویراهبرد پورتفول

 ی پتردازد، م یرپذی و امکان تیجذاب اریمهم با دو مع یها یخاب فناورکه به انت یاتیح یها یمختلف، روش فناور یروش ها

 گردد.  یاستفاده م یشنهادیروش پ مبنای عنوان به

. در این ردی پذیصورت م  تیقابل-تیجذاب یدو بعد سیبا استفاده از ماتر دهیبرگز یها یتعیین فناور ،یشنهادیروش پ نیا در

. معیارهای جذابیت ی شودپرداخته م بیمختلف رق های نهیبه مقایسه میان گز تیقابل و تیروش، بر اساس دو دسته معیار جذاب

بته دنبتال    تیت مطلوبیت هستند. در مقابتل، معیارهتای قابل   دارای گذار ها است که برای سیاست بیان کننده ابعاد ذاتی از گزینه

را از نظر جذابیت و  یفناور یتوان هر حوزه ها می هاست. در این روش از گزینه کیهای موجود در برگزیدن هر ارزیابی پتانسیل
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 انیت م یشتکاف فنتاور   ی توانم نچنینمود. هم انتخابدارای جایگاه مناسب را  یدر ماتریس درنظر گرفت و حوزه ها ت،یقابل

 نمود.  ییشناسا دهیبرگز یرا در حوزه ها تیسطح بالفعل و بالقوه قابل

 نی. ای شوداستفاده م تیقابل تیمدل جذاب لیتکم یبرا زین یبحران اری، از دو مع طیرابا ش سیماتر نیسازگار نمودن ا منظور به

تحلیل  ار،یمع نی. اولی گذارندم ریتاث ها تیطرح بر نحوه انتخاب اولو یو مبان یفناور یهوشمند های از مولفه یبحران اریدو مع

الزم  ی کننتد، م یرا باز روینقش پ عیتوسعه صنا ریر مسدرحال توسعه معموال د یچرخه عمر فناوری است. از آنجا که کشورها

که از نظتر چرخته عمتر     ییها یی صنایع و فناور آگاه باشند. توسعه ایمنسوخ در دن یها یاست تا نسبت به خطر توسعه فناور

. ی باشتند ا نمت را دار ی ستازی بتوم  یبترا  گذاری هیسرما زشار یخطر انقراض فناور لدلی فناوری در مرحله افول قرار دارند به

به مواد یا قطعات خاص محدود  یفناور کی یبه مواد و یا قطعات خاص است. وابستگ یفناور یحوزه  یوابستگ ار،یمع نیدوم

مواد و  نیا تنسبت به صادرا شرویپ یکشورها لیشود. عدم تما یتوسعه فناور ریاختالل در مس جادیموجب ا ی توانددر کشور م

 حذف منظور به ن،یکشور به خروجی مورد نظر گردد. بنابرا یمانع از دسترس ی تواندال توسعه مدرح یقطعات خاص به کشورها

 . ردیصورت گ یطیسازی آن ها در هر شرا مواد و قطعات خاص، الزم است تا تالش درجهت بومی نیدر ورود ا تمحدودی خطر

 

  یخودرو برق یفناور یبند تیاولو -3-6-1

.  ردیت گ یقترار مت   یمورد بررس یریو امکان پذ تیاز دو جنبه جذاب زین یخودرو برق یناورف یبند تیکه اشاره شد اولو همانطور

( ،  یو اقتصاد انرژ ی، علم و فناور داری، اقتصاد پا ستیز طی)مح یچالش یاز چهار بعد اثر بارز در حوزه ها یفناور نیا تیجذاب

 نیت از ا کیت قرار گرفتته و هر  یمورد بررس یگذار هیسرما تیتحقق در زمان مناسب و جذاب مکان، ا یمؤثر داخل یوجود تقاضا

 = زیاد( ارزش گذاری شده اند .  3= متوسط ،  2= کم ،  1) 3تا  1بین  یازاتیبخش ها با امت

شدند که عبارتند از وجود امکانات و منابع  یازدهیقرار گرفت و امت یاز سه بعد مورد واکاو زیها ن یفناور یریامکان پذ یطرف از

مناسب توسعه محصول  یها رساختیتوسعه محصول فناورانه و وجود ز یبرا ی، فرامل یمل یبانیجهت تحقق ، وجود پشت الزم

 فناورانه .

نمونه نهایی شده آن قابل مشاهده می باشد برای اعضا محترم کمیته راهبری ارسال گردید  ادامه زیرپرسشنامه ذکر شده که در 

بترای نتیجته   نسخه بوده و این تعداد  4ی محترم کمیته راهبری های ارسال شده از سوی اعضاتعداد پاسخ و با توجه به اینکه 
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لذا در جلسه ای که به همین منظور تشکیل گردید اعضا محترم کمیته راهبتری از طریتق روش    نمی باشد، گیری نهایی کافی 

 د.طوفان فکری به جمع بندی نهایی در خصوص اولویت بندی فناوری ها دست یافتن

در  یریو امکتان پتذ   تیشده در جذاب ادیاز موارد  کیهرنهایتا نتیجه بررسی های صورت گرفته در جلسه کمیته راهبری برای 

به شرح ذیل شارژ  ستگاهیو ا ی، خودرو برق یدیبری، خودرو ه یبرق کلتی، موتور س یساخت دوچرخه برق یها یخصوص فناور

 .به تایید اعضا محترم کمیته راهبری رسید

 

 

 ها فناوری بندی اولویت سازی نهایی روند – 14 شکل

 

 جدول جذابیت و امکان پذیری فناوری ها -1جدول 

ایستگاه شارژخودروی برقیخودروی هیبریدیموتور سیکلت برقیدوچرخه برقی

1.892.751.942.372.38امتیاز جذابیت

2.162.331.982.222.22امتیاز امکان پذیری

جذابیت

1.572.331.762.812.50اثربارز در حوزه های چالشی محیط زیست، اقتصاد پایدار، علم و فناوری و اقتصاد انرژی(

1.502.672.002.002.00وجود تقاضای مؤثر داخلی

3.003.002.002.672.33امکان تحقق در زمان مناسب )10 سال و کمتر = 3 / 11 تا 20 سال= 2 / 20 سال بیشتر = 1(

1.503.002.002.002.67جذابیت سرمایه گذاری

امکان پذیری

2.002.002.002.002.00وجود امکانات و منابع الزم جهت تحقق )در مقابل پیچیدگی فناوری(

2.342.671.602.332.33وجود پشتیبانی ملی و فراملی برای توسعه محصول فناورانه

 2.152.332.332.332.33وجود زیرساخت های مناسب توسعه محصول فناورانه
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ایستگاه شارژخودرو برقیخودرو هیبریدیموتور سیکلت برقیدوچرخ برقیوزن ث                     ل  

0.371.332.671.333.002.50محیط ز ست

0.281.672.002.002.332.50 ق ص     رژی 

0.182.002.501.503.003.00ت  عه پ     

0.181.502.002.503.002.00عل    ف    ی

1.01.62.31.82.82.5  ع   
 

 جدول اثر بارز فناوری ها در حوزه های چالشی -2جدول 

 

و انتخاب فناوری هایی که چه از  یریو امکان پذ تیها در نمودار جذاب یاز فناور کیهر یده برابدست آم ازاتیقرار دادن امت با

،  یبرقت  کلتیموتتور ست   یها یکه فناور میابی یدر مبدست آورده اند ،  2نظر جذابیت و چه از نظر امکان پذیری امتیاز باالی 

 یبرا یشتریب تیبرخوردار بوده و قابل یدیبریو خودرو ه یه برقنسبت به دوچرخ یباالتر تیشارژ از اولو ستگاهیو ا یخودرو برق

 باشند .  یم اراتوسعه را د
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 پذیری امکان و جذابیت بعد از ها فناوری جایگاه – 15 شکل

 یاکتساب فناور -3-7

، اکتساب توسط  یاورفن دیخر قیباشد. اکتساب از طر یم فیبه سه روش کالن قابل تعر یاکتساب فناور یها روش

 فناورانه. یبا همکار یریادگی قیاز طر ی)توسعه درون زا( و روش اکتساب فناور یقاتیتحق یها تیفعال

و وجود نیروهای متخصتص مستتعد ، وجتود برختی      شده است نییسند اقدام محور تع نیکالن در ا یاستراتژ نکهیتوجه به ا با

در دانشگاه ها  پیپروتوتایرقی و ساخت نمونه های دانش در فناوری های خودروی بفعالیت های انجام شده در توسعه و انتشار 

 یهتا  یدر فنتاور  یاکتساب فناور کردیرو می توان نتجه گرفتو فعالیت های انجام شده در سطح تحقیق و توسعه در صنعت 

آمادگی  ون زا و در مواردی که سطح و تحقیقات در حوزه نیدر ا شرویپ یانه با کشورهارفناو یهمکار یبرق یمرتبط با خودرو

 .گرددیعنوان مفناوری بسیار پایین می باشد مانند سوکت های ایستگاه شارژ همکاری فناورانه و خرید فناوری 

 یمت  شرفتهیپ یفناور یکه دارا یحوزه ها مانند باطر یدر برخ یبخش، اکتساب فناور نیمتنوع ا یها یالبته با توجه به فناور

 گردد.  تیریبه صورت هوشمندانه مد دیفناورانه قابل اکتساب نباشد، با یاست به روش همکارممکن  باشد و

چنین به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در شیوه اکتساب فناوری می توان به سطوح آمادگی فناوری در کشور نیز اشاره کرد  هم

پرداختته  رتباط آن با هریتک از فنتاوری هتای اولویتت دار     که در ادامه به توضیح مختصری در مورد سطوح آمادگی فناوری و ا

 خواهد شد.
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 سطوح آمادگی فناوری -3-7-1

یا  -( فناوری بلوغسطوح آمادگی ) ،ها مورد استفاده قرار گرفته است یی که جهت سنجش آمادگی و بلوغ فناورییکی از معیارها

الدی توسط سازمان ناسا مطترح شتد. تعتاریف اولیته     می 80این سطوح برای اولین بار در دهه  .است  - TRLsبه طور اختصار 

 میالدی ارائه گردید. 1989شامل هفت سطح بود که توسط سادین و همکارانشدر سال 

سطح افزایش داد و هرکدام از سطوح را توصتیف کترد. از آن ستال بته بعتد       9میالدی، منکینز این سطوح را تا  1995در سال 

 های توسعه فناوری خود استفاده نمود.  ها در برنامه ابی سطح آمادگی و بلوغ فناوریسازمان ناسا از این ابزار در ارزی

 جدول توصیفی سطوح آمادگی فناوری -3جدول 

 توصیف سطح آمادگی فناوری

اصــول پایــه مشــاهده و    – 1

 گزارش شده

می به منظور انتقـال بـه   ترین سطح بلوغ فناوری است. در این سطح، تحقیقات عل این پایین

 شود تحقیقات کاربردی و توسعه شروع می

فرموله شدن مفهوم و / یـا   – 2

 کاربرد فناوری

ها  وقتی اصول فیزیکی پایه مشاهده شد، در سطح بلوغ بعدی، کاربردهای عملی این مشخصه

و  کاربردها هنوز ذهنـی و گمـانی هسـتند و تجزیـه    توان شناسایی کرد. در این سطح،  را می

 تحلیل مفصل در خصوص اثبات آنها صورت نگرفته است.

اثبــات مفهــومی مشخصــه  – 3

های کلیـدی بصـورت نظـری و    

 تجربی

شود. این فعالیـت بایـد شـامل     در این مرحله از فرایند بلوغ، تحقیق و توسعه فعال شروع می

باشـد. ایـن    مطالعات تحلیلی و مطالعات آزمایشگاهی به منظور اثبات نتایج مطالعات تحلیلی

 را اثبات نماید. 2مطالعات و آزمایشات باید کاربردها و مفاهیم فرموله شده در سطح 

در  بردبوردایید مؤلفه و/ یا ت – 4

 محیط آزمایشگاه

دیگر کار  تا نشان داده شود که اجزا بایک گردند یکپارچه باید مؤلفه های اصلی فناوری مذکور 

سازند. اجزا به صـورت مـوقتی و    محیط آزمایشگاه مهیا می کنند و عملکرد مورد نظر را در می

 اند. مجزا به صورت دستی روی میز آزمایشگاه به هم وصل شده

در  بردبوردتایید مؤلفه و/ یا  – 5

 محیط مرتبط با کاربرد

کل کاربردها توان ببرعناصر واقعی متکی شده به گونه ای که باید مؤلفه های اصلی فناوریکی 

 در یک محیط شبیه سازی شده تست نمود. ها و سیستم، ها، زیرسیستم مولفهرا در سطح 

نمایش مدل سیستم / زیـر   – 6

ــیط   ــه در مح ــا نمون ــتم ی سیس

 مرتبط با کاربرد

در صـورتی کـه   آن در یک محیط مرتبط تست می شـود.  ای از  اولیهمدلی از سیستم یا نمونه 

ا نمونه در فضا بـه نمـایش گذاشـته    بایست مدل ی محیط مرتبط یک محیط فضایی باشد، می

 شود.

نمایش نمونـه سیسـتم در    – 7

 محیط عملیاتی

ای از سیستم واقعی باید در محیط واقعی به نمایش گذاشته شود. این نمونه باید نزدیک   نمونه

 و در محیط عملیاتی تست گردد. به سیستم عملیاتی اصلی و یا در مقیاس همانند آن باشد

ــت – 8 ــی کیفی ــتم  بررس سیس

واقعی کامل شده از طریق تست 

 و نمایش

در این حالت  توسعه سیستم برای بیشتر عناصر فناوری است.غالبا این مرحله نمایانگر پایان 

 فناوری جدید با سیستم موجود یکپارچه شده است.

ــتم   – 9 ــرد سیس ــات عملک اثب

 واقعی در ماموریت های عملیاتی

 گردد. لی برطرف میدر این مرحله عیب و ایرادهای احتما



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 

54 

 

 

فاز سوم و چهارم: تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه، اقدامات و 

 سیاستها

 1393 اسفند، دومویرایش 

 

 

ها و  ای در خصوص استفاده از این ابزار در پروژه ( بررسی گستردهGAOمیالدی، سازمان حسابرسی کل آمریکا) 1999در سال 

های تحقیقاتی دفاعی انجام داد و در نهایت به وزارت دفاع آمریکا پیشنهاد کرد تا از ایتن ابتزار در ارزیتابی بلتوغ فنتاوری       طرح

 دفاعی استفاده شود. های  برنامه

TRL 2

TRL 1

TRL9

TRL8

TRL7

TRL6

TRL5

TRL4

TRL3

TRL 2

TRL 1

TRL9

TRL8

TRL7

TRL6

TRL5

TRL4

TRL3

 

 ناسا توسط شده ارائه فناوری آمادگی سطوح -16 شکل

 

 اکتساب فناوری های اولویت دار -3-7-2

یت دار می توان نتیجه گرفت فناوریهای با وبا توجه به مطالب عنوان شده و سطوح آمادگی فناوری در هریک از فناوری های اول

می توان از طریق همکاری فناورانه و تحقیقات درون زا اکتساب نمود ولی در مورد فناوریهایی با سطح سطوح آمادگی باالتر را 

 آمادگی پایین مانند سوکت های شارژ بهتر است برای اکتساب فناوری در کوتاه ترین زمان از شیوه خرید فناوری استفاده نمود .

 .ا اولویت دار تشریح می شودفناوری ه در ادامه شیوه اکتساب فناوری برای هریک از
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 خودرو های برقی -3-7-2-1

فناوری های الیه دوم خودروهای برقی که عبارتند از باتری ، تجهیزات الکتریکی و تجهیزات مکانیکی از سطح آمادگی نستبی  

رای در کشور برخوردار هستند . ساخت چند نمونه خودرو برقی در سطح دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی نشان می دهد کته بت  

اکتساب این فناوری ها در سطوح بین المللی می توان از شیوه همکاری فناورانه و تحقیقات درون زا استفاده نمود و نیتازی بته   

خرید فناوری نمی باشد و تنها در مورد تجهیزات الکتریکی که از آمادگی پایین تری برخوردار است ، بهتر است بجای تحقیقات 

 اورانه بهره گیری شود. درون زا تنها از همکاری فن

 جدول روش اکتساب فن آوری خودرو های برقی -4جدول 

 روش اکتساب خودروهای برقی

 تجهیزات مکانیکی تجهیزات الکتریکی باتری 

    خرید

    همکاری فناروانه

    تحقیقات درون زا

 

 دوچرخ برقی -3-7-2-2

نیز مانند خودروهای برقی از سه بخش باتری ، تجهیزات الکتریکی و تجهیتزات مکتانیکی    فناوری های الیه دوم دوچرخ برقی

تشکیل شده است . سطح آمادگی فناوری در فناوری دوچرخ برقی تا حدودی باالتر از خودرو برقی می باشد ولی شیوه اکتساب 

ا می باشد با این تفاوت که در بختش تجهیتزات   فناوری مانند خودروهای برقی ترکیبی از همکاری فناورانه و تحقیقات درون ز

 بهتر است تنها از تحقیقات درون زا استفاده شود.با توجه به اقدامات انجام شده در این بخش الکتریکی فناوری دوچرخ برقی 

 

 جدول روش اکتساب فناوری دوچرخ برقی -5جدول 

 روش اکتساب دوچرخ برقی
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 تجهیزات مکانیکی تجهیزات الکتریکی باتری 

    خرید

    همکاری فناروانه

    تحقیقات درون زا

 

 ایستگاه های شارژ -3-7-2-3

ایستگاه های شارژ به طور کلی در چهار نوع مختلف دسته بندی می شوند که دو نوع آن خانگی ، یک نوع سیستم های شتارژ  

سریع می باشد . تمامی انواع ایستتگاه هتای شتارژ از فناوریهتای مشتابهی      عمومی معمولی و نهایتا سیستم های شارژ عمومی 

 ، سیستم حفاظتی و سوکت اتصال . AC to DCاستفاده می کنند که عبارتند از یکسو ساز 

و سیستم حفاظتی نسبتا باال می باشد  ،  AC to DC با توجه به اینکه سطح آمادگی فناوری در دو بخش اول یعنی یکسو ساز 

اکتساب ترجیحا دو روش همکاری فناورانه و تحقیقات درون زا می باشد ولی در خصوص سوکت اتصال با در نظر گرفتن  شیوه

این مطلب که هیچ اقدام خاصی در مورد کسب فناوری آن انجام نشده است بهتر است از طریق خرید فنتاوری و یتا همکتاری    

 فناورانه اقدام به اکتساب فناوری نمود.

 جدول روش اکتساب فنآوری ایستگاه های شارژ -6جدول 

 روش اکتساب ایستگاه های شارژ

 سوکت اتصال سیستم حفاظتی AC to DCیکسو ساز  

    خرید

    همکاری فناروانه

    تحقیقات درون زا
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 یر مشاهده نمود.جمع بندی کلی مطالب عنوان شده فوق را می توان به صورت کلی در جدول ز

 

 جمع بندی روش اکتساب فناوری -7جدول 

 فناوری
چرخه 
 عمر

 پیچیدگی

 توانمندی
گستردگی 

 حوزه

 روش اکتساب

 ACT اطلس
همکاری 
 فناروانه

تحقیق 
 درون زا

 خرید

 دوچرخ برقی

 رشد باتری

4 3.4 

    مشخص پیرو

تجهیزات 
 مکانیکی

 رشد
   صمشخ پیرو

 

تجهیزات 
 الکترونیکی

 رشد
    مشخص پیرو

 خودرو برقی

 رشد باتری

3.9 6 

   مشخص پیرو
 

تجهیزات 
 مکانیکی

 رشد
   مشخص پیرو

 

تجهیزات 
 الکترونیکی

 رشد
    مشخص پیرو

 ایستگاه شارژ

 ACیکسو ساز 

to DC 

 رشد

4.9 2.2 

   مشخص پیرو
 

   مشخص پیرو رشد سیستم حفاظتی
 

    مشخص پیرو رشد سوکت
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 بخش دوم :

 

 اقدامات و سیاست ها
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 فصل چهارم:

 ینظام نوآور یکارکردها یفعل تیوضع یبررس

 در کشور یفناورانه خودرو برق
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 در کشور یفناورانه خودرو برق ینظام نوآور یکارکردها یفعل تیوضع یبررس -4

 فناورانه ینظام نوآور -4-1

های نهادی خاص با یکدیگر در تعامتل   ساخت اقتصادی/صنعتی تحت زیر ی ای پویا از عامالن که در یک ناحیه شبکه: » فیتعر

 .«برداری از فناوری سهیم هستند بوده و در تولید، انتشار و بهره

که بر یک تکنولتوژی  بل ست،یفناورانه بر یک منطقه جغرافیایی یا بخش صنعتی متمرکز ننوآوری آغاز تحلیل یک نظام  ی نقطه

یک نوآوری  ی های نوآوری تکنولوژیکی، تحلیل و ارزیابی توسعه یا یک زمینه فناورانه متمرکز است. هدف بیشتر مطالعات نظام

پشتیبان )یا مخرب( آن است. تأکید رویکرد نظام نوآوری تکنولوژیکی بر نقش  فرآیندهایتکنولوژیکی خاص در قالب ساختار یا 

ای مهم از نتوآوری تکنولتوژیکی    های جدید کسب و کار به عنوان جنبه دی، توانایی توسعه و استفاده از فرصتشایستگی اقتصا

کنتد.  فناورانه و عملکرد اقتصادی تأکید می غییراتهای دانش برای رخداد تباشد. این رویکرد بر کافی نبودن تحریک جریانمی

کار، الزم استت.  وهای جدید کسبهای موجود به منظور ایجاد فرصتنشدا یهای دانش برای تحریک فعّاالنهتحریک جریان

 کند.رویکرد نظام نوآوری تکنولوژیکی بر اهمیت اشخاص به عنوان منابع نوآوری تأکید می یاین جنبه

لعات مربوط بته  مطا یدوّم متمایز کننده یهای دانش است. مشخصهکارآفرینانه، مکمّل تأکید بر جریان هایتیتمرکز بر فعّال 

نظام نوآوری فناورانه از رویکردهای دیگر، تمرکز زیاد آن بر پویایی سیستم است. تمرکز بر اقدام کارآفرینانه، پژوهشگران حوزه 

 [. 1گردد ]تشویق به نگریستن به آن به عنوان چیزی کرده است که در طول زمان ایجاد می رانظام تکنولوژیکی نوآوری 

هفت کارکرد اصلی را مورد توجه قرار دهد و برای نوآوری فناورانه برای دستیابی به اهداف خود می بایست بطور کلی یک نظام 

 هریک از این کارکردها ، راهکار مناسبی بیابد که عناوین این کارکردها به شرح زیر می باشد .

 کارکرد کارآفرینی  -1

 کارکرد خلق دانش -2

 کارکرد انتشار دانش -3

 ستم کارکرد جهت دهی به سی -4

 کارکرد شکل گیری بازار -5

 کارکرد تامین منابع -6
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 کارکرد مشروعیت بخشی  -7

 در ادامه این فصل به صورت مشروح به این کارکردها پرداخته خواهد شد 

 های تکنولوژیکی نوآوری به نظام ینگاه ساختار -4-2

خواهد شد. این سه دسته عبارتنتد از   های فناورانه نوآوری پرداختهبخش به سه دسته از عوامل ساختاری موجود در نظام نیا در

 ها که به اجزای نظام نواوری فناورانه نیز شناخته می شوند.بازیگران، نهادها و فناوری

 بازیگران -4-2-1

فناوری یا  ی دهنده و یادگیرنده-بازیگران شامل هر سازمانی است که در ظهور فناوری به طور مستقیم به عنوان توسعه یدسته

ها مهم هستند. در حقیقت، این بازیگران، یک نظتام  مالی و دیگر نقش یکنندهکننده، تأمینه عنوان تنظیمبه طور غیرمستقیم ب

کنند. ایجتاد یتک   برداری میرا ایجاد، منتشر و بهره یهایها و تصمیمات خود، فناوریانتخاب انوآوری تکنولوژیکی هستند که ب

 و اشتیاق بازیگران آن برای انجام اقدامات مختلف است. هانظام فناورانه نوآوری وابسته به حضور مهارت

با توجه به اینکه سند حاضر در قالب نظام نوآوری فناورانته تتدوین متی گتردد و بته منظتور همتاهنگی شتناخت بتازیگران بتا           

اورانته متورد   کارکردهای شناخته شده نظام نوآوری ، شناسایی بازیگران مرتبط با سند از منظر هفت کتارکرد نظتام نتوآوری فن   

 بررسی قرار گرفته و تعیین گردید .

با توجه به مطالب گفته شده و ارتباطی که بخش های مختلف جامعه )دولتی و خصوصی( در قالتب موتورهتای محترک نظتام     

در  مرتبط با هریک موتورهای محرک نظتام نتوآوری و کارکردهتای آن    نوآوری با سند در دست مطالعه دارند ، بازیگران اصلی

مورد شناسایی قرار گرفته و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اجرای صتحیح ستند   رحله اول با جستجوهای انجام شده توسط تیم فنی م

تحلیل شد . در مرحله بعد یافته های تیم فنی در خصوص بازیگران کلید در جلسه کمیته راهبری ارائه گردیده و پس از در مورد 

 .ضا محترم کمیته راهبری به تایید نهایی رسیدنظر گرفتن موارد ارائه شده توسط اع

 ریت بته شترح ز   تتوان یباشند را م یم رگذاریسند تاث نیکه در ا یگرانیبازنتیجه نهایی بدست آمده از کمیته راهبری در خصوص 

 (.8جدول ) عنوان نمود
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 زیگران کلیدی تاثیرگذار در حوزه خودرو برقیفهرست با -8جدول 

 نقش سازمان / موسسه فعالیت ردیف

1 
 –کارآفرینی  –جهت دهی 

 مشروعیت بخشی
 1صمت وزارت

طراحی و تدوین مسائل و قوانین مرتبط با 
 صنعت خودرو برقی

 نفت وزارت بسیج منابع 2
و تسهیالت از محل صرفه جویی  یارانهارائه 

 مصرف سوخت

3 
 –جهت دهی  –ار سازی باز

 -مشروعیت بخشی -کارآفرینی
 خلق انتشار دانش -بسیج منابع

 روین وزارت
بررسی و هماهنگی برای ایجاد زیرساختهای 

 الزم در بخش ایستگاه های شارژ

 وزارت راه و ترابری بازارسازی 4
هماهنگی برای ایجاد ایستگاه های شارژ در 

 اقامتگاه های بین راهی و پایانه ها

 وزارت کشور جهت دهی –مشروعیت بخشی  5
ارائه مجوزهای الزم به منظور گسترش فرهنگ 
بهره گیری از خودرو برقی و همچنین تدوین 

 بسته های تشویقی در بودجه ساالنه

 بسیج منابع –جهت دهی  6
 طیمح سازمان
 ستیز

تعیین معیارهای الزم زیست محیطی خودرو 
 برقی

 رراهو سیپل مشروعیت بخشی 7
همکاری در تسهیل تردد خودروهای برقی در 

 کشور

8 
 –بازارسازی  –مشروعیت بخشی 

 جهت دهی
 یشهردار

ارائه بسته های تسهیل گر برای استفاده از 
 خودرو برقی در سطح شهر

 یجمع یها رسانه مشروعیت بخشی 9
آشنایی جامعه با خودرو برقی و فرهنگ سازی 

 بهره گیری از خودرو های برقی

 بسیج منابع 10
ها و صندوق  بانک
 یمال یها

ارائه تسهیالت و خدمات مالی به منظور 
 گسترش استفاده از خودرو های برقی

11 
 –مشروعیت بخشی  –جهت دهی 

 انتشار دانش
 یفناور لگرانیتسه

ایجاد هماهنگی با دارندگان خارجی فناوری به 
 منظور تسهیل در کسب فناوری خودرو برقی

 ها دانشگاه انتشار دانش –خلق دانش  12
گسترش دانش تخصصی در حوزه فناوری 

 خودروهای برقی

 انتشار دانش –خلق دانش  13
ها و  پژوهشگاه
 یقاتیمراکز تحق

انجام تحقیقات به منظور کسب دانش فنی 
 فناوریهای مرتبط با خودرو برقی

                                                 
1
 وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
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 نقش سازمان / موسسه فعالیت ردیف

 برقی اشاعه فرهنگ بهره گیری از خودرو ها و ستادها انجمن مشروعیت بخشی 14

15 
 -بسیج منابع  –بازارسازی 

 کارآفرینی
 سازندگان

ایجاد ارتباط مناسب برای تولید داخلی خودرو 
 های برقی

16 
 -بسیج منابع  –بازارسازی 

 کارآفرینی
 سازان قطعه

ساخت قطعات مورد نیاز برای تولید داخل و 
 همکاری با سازندگان

 ای برقی مورد تاییدورود انواع خودروه واردکنندگان بازارسازی 17

 کنندگان مصرف  18
بهره برداری از خودرو برقی و مصرف کننده 

 نهایی

 بازارسازی -کارآفرینی  19
 یخارج دارنده

 یفناور
انتقال تکنولوژی و همکاری فناورانه با 

 سازندگان داخلی

 جهت دهی –مشروعیت بخشی  20
متولیان هزینه های 

 قانونی

ینه های قانونی از تسهیل در تدوین قوانین هز
قبیل بیمه و مالیات به منظور گسترش بهره 

 گیری از خودرو های برقی

 اداره استاندارد جهت دهی 21
تدوین استانداردهای الزم برای انواع خودرو 

 های برقی

22 
 –مشروعیت بخشی  –جهت دهی 

 -کارآفرینی  –بسیج منابع 
 بازارسازی

مرکز یا ستاد متولی 
 یتوسعه خودرو برق

ایجاد هماهنگی بین بازیگران اصلی و اقدام 
 کننده اصلی طرح توسعه خودرو برقی در کشور

 جهت دهی 23
مجلس شورای 

 اسالمی
تدوین قوانین تسهیل کننده بهره گیری از 

 خودرو برقی در کشور

  

 نهادها -4-2-2

 یدهنتده انستانی کته شتکل    یبیر شتده تنگناهتای تتد  »تر به نهادها به عنوان قواعد بازی در یک جامعه یا به طور رسمی نگاه

در رابطه با نهادهتای رستمی   توان بین نهادهای رسمی و غیر رسمی تمایز قائل شد. رایج است. می« باشدها میتعامالت انسان

گردنتد. از طرفتی، نهادهتای    صالحان وادار به اجترا شتدن متی   ها قواعدی مدون شده هستند و توسط ذی که آن توان گفتمی

تواننتد هنجتاری یتا    گیرند. نهادهتای غیررستمی متی   فرایند تعامل بازیگران شکل می یتر هستند و در نتیجهضمنی غیررسمی
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که قواعتد شتناختی را   های اخالقی هستند، درحالیبا جنبه اجتماعیها و هنجارهای شناختی باشند. قواعد هنجاری همان ارزش

 ی دانست. های اجتماعهای ذهنی و پارادایمتوان چارچوبمی

هتا. مثتالی در   ها یا قراردادهای بنگتاه نامهاز نهادهای رسمی عبارتند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و یا بخش هاییمثال

ها است. سازی آنهنجاری، مسئولیت احساس شده توسط یک شرکت در رابطه با عدم تولید ضایعات و یا پاکیزهرابطه با قواعد 

ها و توان نگاههمچنین میهای حل مسأله هستند. نیز جستجوی ذهنی  )ابتکاری( یا رویه شناختیبا قواعد  هایی در رابطهمثال

 [.1] ام را نیز در این دسته جای دادانتظارات بازیگران درون نظ

شده اند که  فیتعر یو اقتصاد یاجتماع یبرنده ، هنجار ها شیو مقررات بازدارنده ، پ نیگزارش  حاضر نهاد ها در قالب قوان در

 نهادها پرداخته خواهد شد.  نیا یدر بخش کارکردها به شرح مصداق ها

 یفناور -4-2-3

 کپارچته ی ی( به صورتروندیمصنوع به شمار م زها نیفناورانه )که خود آن هایرساختیفناورانه متشکل از مصنوعات و ز عوامل

و  اسیت مق شیاثترات افتزا   نتان، یاطم تیقابل ،یمنیا نه،یهز یمصنوعات که شامل ساختارها نیا یاقتصاد یهستند. عملکرد فن

 فناورانه برخوردارند. رییتغ ندیفهم فرا یبرا یاتیح تیهستند از اهمّ گریموارد د

 رییت تغ نیمهم )ب یساز و کار بازخورد کیفناورانه،  یاز نظام نوآور یعدم در نظر گرفتن وجوه فناورانه به عنوان بخش درصورت

 کی جادیا جهیدر نت نانیاطم تیو قابل یمنیبهبود در ا جادیمثال، در صورت ا ی. براشودی( مغفول واقع مینهاد رییفناورانه و تغ

 اتیت بتا جزئ  یتیحمتا  هتای طرح یاجرا ینوظهور، راه را برا یفناور کیاز  تیو توسعه در حما قیتحق یبرا ارانهی یطرح، ارائه

 گردد. شتریفناورانه ب یمنجر به بهبودها تواندیم زیاقدام ن نیرد. ا( هموار خواهد کیعلم یها-شی)شامل نما شتریب

شتارژ ،   یهتا  ستتگاه یا یکه به آنها پرداخته شده است شامل فناور ییها یاشاره شد ، فناور زین نیشیکه در فصول پ همانطور

 باشد.  یم یدیبریه یو خودروها یبرق ی، خودروها یبرق کلتی، موتور س یبرق یدوچرخ ها

 ها ابط و شبکهرو -4-2-4

 ینگاه مفهتوم  کآورنده یبخش فراهم نی. اشوندیآن محسوب م یفناورانه، صرفاً سنگ بنا یموجود در نظام نوآور هایمؤلفه

 روابط ممکن است. یبه تمام
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نهادها،  نیب ن،گرایباز نیروابط را به روابط ب نیا توانی. مباشندیم یانواع گوناگون یدارا یساختار هایمؤلفه نیروابط ممکن ب 

 کرد. میو نهادها تقس هایفناور نیو ب هایو فنارو گرانیباز نیو نهادها، ب گرانیباز نیب نیو همچن هایفناور نیب

و ساخت و سازها  هستتند،    هایزریطرح ها،یهمکار ،یهمچون مبادالت مال هاتیاز فعّال یشامل روابط گرانیباز نیب یرابطه

  .است یاز جنس طراح ینهادها شامل روابط نیو روابط ب هایفناور نیروابط ب کهیدرحال

است.  تریاز روابط موجود در خارج از گروه، قو هاینهادها و فناور گران،یگروه از باز کیموارد خاص، روابط موجود در  یبرخ در

 کیت  ایت  ایساختار شبکه کیآن را  توانیمتراکم گردند، م یکربندیپ کی جادیباعث ا یساختار هایمؤلفه نیکه ا یدر صورت

 یلهوسینوظهور باشد )قواعد فناورانه( که به یفناور کیکاربرد  یبرا هاییائتالف بنگاه تواندیم هرابط نیدر ا ی. مثالدیشبکه نام

 ن،ینت (. همچی)قواعتد نهتاد   شتود یم تیحما ایارانهی هایو توسط برنامه شودیم تیحل مساله هدا هایاز روش ایمجموعه

ها به شمار میشبکه نیاز ا هاییمثال زکننده و کاربر نیعرضه طرواب ،یاستیس هایشبکه ،یقاتی، جوامع تحق یصنعت هایانجمن

 .روند

 فناورانه ینوآور یها به نظام یندینگاه فرا -4-3

است که  یاز فناور برداریهاهداف شامل خلق، انتشار و بهر نیاست. ا ینوآور ندیفناورانه، تحقق اهداف فرا ینظام نوآور هدف

 گذارنتد، یاثتر مت   یفنتاور  یکته بتر توستعه    هتایی تیت مختلف فعّال های. حال دستهرسدظهور میفناورانه، به یدر قالب توسعه

 ینظتام نتوآور   کیت  یرگیها در شکلهستند که وجود آن ییندهای. کارکردها، فراردگییم امفناورانه ن ینظام نوآور یکارکردها

 یرگیت شتکل  شوند. در راستتای گوناگون برآورده  هایتیفعّال قیاز طر تواندیکارکردها، م نیاز ا کیاست. هر یضرور فناورانه

اثرگذار هستند  گریکدیکارکردها بر  نیا ،یگردد. از طرف ردهبرآو دیکارکرد گوناگون با 7 ،یفناور کی یفناورانه برا ینظام نوآور

 یو معلتول  یعل ت  هتای کارکردها، حلقه انیم یتعامالت نیچن یجهیشوند. در نت گریکدی فیضعت ایو  تیمنجر به تقو توانندیو م

 هستند.  ییقابل شناسا یمتفاوت

 یابیدستت  یبرا ازیاقدامات مورد ن نیموجود و همچن تیتوجه به خبره محور بودن سند حاضر ، به منظور مشخص شدن وضع با

شکل گرفتته و از خبرگتان متورد ستوال قترار       ییکارکردها در قالب پرسش ها نیااز  کیشده ، هر نییبه اهداف چشم انداز تع

 پرداخته خواهد شد. گریکدها بر یآن یاثرگذار یو چگونگ هاکارکرد یدر ادامه به معرف ن،یگرفتند. بنابرا
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  ینیکارآفر یها تیفعّال -4-3-1

از  یکت یدر قالتب   تتوان یمت  زیرا ن ینیکارآفر هایتیال. فعّروندیبه شمار م ینوآور هایدر نظام یدیکل گرانیاز باز نانیکارآفر

 نی. ادیجد یموجود به کسب و کارها یدانش فن لیعبارتست از تبد ینیکارآفر تیداد. فعّال یجا ینظام نوآور یاصل یندهایفرآ

است. نکته یوجود دانش فن ،ینیکارآفر تیانجام فعّال هایاز الزمه ن،ی. بنابراشودیانجام م ییاجرا هایانجام پروژه قیکار از طر

 ایت و  یدانشگاه ،یدولت گرانیباز ایو  یعموم ای یدر بخش خصوص یگری)شامل هر باز یگریآن است که هر باز انیقابل ب ی

در  ن،یشود. بنابرا-یشناخته م نیآن مقطع خاص به عنوان کارآفر رمبادرت ورزد، د ینیکارآفر هایتی( که به انجام فعّالیصنعت

 ظاهر شوند. نیدر نقش کارآفر توانندیم زها نیدولت یرد، حتموا یبرخ

و شناساندن فرصت دیجد یکار هایفرصت جادیمتصور شد: ا ینیکارآفر هایتیفعّال یرا برا رکارکردیدو ز توانیم یطور کل به

در  کته یدرحال د؛رگیت یمتورد هتدف قترار مت     میکسب سود به طتور مستتق   د،یجد یکار هایفرصت جادی. در ادیجد یکار های

( هتدف  یتکنولتوژ  یباالتر بترا  یخدمت )و در سطح ایآن محصول  یبرا تیمشروع جادیا د،یجد یکار هایشناساندن فرصت

یکسب سود فتراهم مت   یبرا اینهیخدمت ارائه شده، زم ایمحصول  یبرا تیمشروع جادیحالت، با ا نیاست. در ا تیفعّال یاصل

 .شود

محصوالت و ختدمات ارائته   سازییبه تجار میاست که بطور مستق هاییشامل تالش ینیکارآفر یهاتیگفت که فعّال توانیم

 زیمتمتا  قتات ینظام تحق کیرا از  ینظام نوآور کیاست که  تیفعّال نیا قت،ی. درحقپردازندیموجود م یدانش فن یهشده بر پای

موجتود   یاز تکنولوژ دیجد هایدانش یرگیمنجر به شکل اندتویم ینیکارآفر هایتیال. الزم به ذکر است که انجام فعّسازدیم

با  نانهیکارآفر هایتیفعّال گر،ید یاست و از سو نانهیکارآفر هایتیانجام فعّال یدانش الزمه یتوسعه سوکیاز  ن،یگردد. بنابرا

 همراه است. یدر رابطه با تکنولوژ یدانش فن شیافزا

 

 خلق دانش  -4-3-2

کارکرد  نیاست که ا یهیقرار داد. بد  یریادگی ندیدر فرا توانیاست که م هاییتیفعّال یتمام یرندهیخلق دانش، دربرگ کارکرد

نظتام   یتوستعه  ازنیت شیکارکرد پت  نیتحقق ا ن،یدارد. بنابرا یجا ینظام نوآور کیدر قلب  جهیو در نت ینوآور ندیدر قلب فرا
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 یریادگی نیمحقَق گردد. ا گرید یاز کارکردها شیپ ستباییت که ماس ییو جزء کارکردها گرددیم یتلق کیتکنولوژ ینوآور

 کنندگان صادق است. ها و مصرفنوظهور، بازار، شبکه یتکنولوژ یدر رابطه با موضوعات مختلف مانند دانش فن

کتارکرد،   نیت تحقتق ا  تایداده در راسرخ یریادگیانواع  نتریواقع شود. از مهم تواندیم یبه اقسام گوناگون ،یریادگی ندیفرا نیا

 نیدر حت  یریادگیتعامل  و  نیدر ح یریادگیانجام کار ،  نیدر ح یریادگی( و ایکتابخانه یریادگیجستجو  ) نیدر ح یریادگی

 .باشدیاستفاده  م

 انتشار دانش  -4-3-3

 انیت ش  و اطالعتات در م دانت   گذاریو به اشتراک  میبا هدف تسه هاتیاز فعّال ایمجموعه یرندهیانتشار دانش دربرگ کارکرد

یژگت یاز و یکت یتحقق انتشار دانش، شبکه است.  یبرا یضرور یعامل ساختار کیاست.  ستمیمختلف موجود در س گرانیباز

شبکه قادر به برآوردن آن استت،   کیکه  ینقش نیوجود شبکه در ساختار آن است. مهمتر ک،یتکنولوژ یمهم نظام نوآور های

 است. ستمیموجود در س گرانیباز نیدانش و اطالعات در ب انیجر ادجیا یبرا یبستر آوریفراهم

 گرانیباز ازیدانش مورد ن یکه دارا یگری. در حالت اول، بازردیو دوطرفه انجام بپذ طرفهکیبه دو صورت  تواندیدانش م انتشار

 گتر ید گرانیخود را که مکمل دانش بتاز مختلف، دانش  گرانی. در حالت دوم، بازدهدها قرار میآن اریاست، آن را در اخت گرید

 .دهدیقرار م ارشانی)که مکمل دانش خود است( در اخت هاندانش آ افتیدر یاست، در ازا

مختلتف   گراناست کته بتازی   وستهوقوع پیبه یگفت توسعه تکنولوژ توانیم یموضوع تمرکز دارد که زمان نیبر ا ینوآور نظام

 است. یتعامل یریادگی جادیکه کارکرد انتشار دانش برعهده دارد، ا ینقش نیرو، مهمتر نیا تعامل کنند. از گریکدیبتوانند با 

 گتذاران استت ی. سشتود ها میآن نیب هایو شبکه گرانیاز باز ایگسترده یمربوط به انتشار دانش مربوط به دامنه هایتیفعّال 

مناستب استت تتا بتا      ز،یت ن دهندگان تکنولوژیار کنند و توسعهگران( رابطه برقر)صنعت دهندگان تکنولوژیبهتر است با توسعه

 نیدر ب یاز موضوع توسعه تکنولوژ یارتباطات و تعامالت، فهم مشترک نیا قیباشند. از طر طمرتب ،یپژوهشگران حوزه تکنولوژ

 ود.نوظهور و بالعکس سازگار ش یتا ساختار با تکنولوژ شودیمنجر مو  گردد-یم جادیمختلف ا گرانیباز

 ستمیبه س یده  جهت -4-3-4

موجتود در رابطته بتا     یهتا -نته یو محدود کتردن گز  نشیاست که به گز هاییتیمتشکل از فعّال ستمیبه س دهیجهت کارکرد

 . پردازدها و بازارشان در سطوح مختلف میکاربرد آن ،یتکنولوژ
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 قتت، ی. درحق یو هنجار  ی، شناخت یمیکرد: تنظ میکارکرد را به سه دسته تقس نیمربوط به ا یانجام شده هایتیفعّال انتویم

 حیتوضت  ی. براشودیم ستمیموجود در س یبرداشتن نهادها انیاز م ایو  رییتغ جاد،یکارکرد منجر به ا نداده در ایرخ هایتیفعّال

 ی(. برایدهند )شناخت شیافزا روشیپ هاینهیگز یانتظارات را نسبت به برخ توانندها میاز رخداد یگفت که برخ توانیم شتریب

انتظارات نستبت بته آن    شی. با افزاگرددیم نهیانتظارات از آن گز شیمنجر به افزا یتکنولوژ ینهیگز کیمثال، عملکرد خوب 

نستبت   دیشناخت جد جادیو ا نیشیپ هایدر شناخت رییتغ یرخداد به معنا نی. ارودیدر اذهان باالتر م نهیآن گز تیّاولو نه،یگز

 کیت مثال، وقتوع   یموجود شوند. برا یدر هنجارها رییمنجر به تغ توانندیاز رخدادها م گرید یموجود است. برخ هاینهیبه گز

( ریدپتذ یتجد هتای ی)ماننتد انترژ   یانترژ  دیتول هاییاز تکنولوژ یارزش انواع خاص شیممکن است منجر به افزا یعیرخداد طب

 یهنجارهتا  د،یت جد می. در پتارادا ردگییدر نظام موجود شکل م یدیجد میپارادا ا،هینوع از تکنولوژ نیارزش ا شیگردد. با افزا

ها اثرگذار بر شناخت یوقوع رخدادها یجهی(. ممکن است در نتستمیبه س دهیجهت یهنجار ی)گونه شوندیمطرح م یدیجد

( اتخاذ گردنتد. اتختاذ   یمی)تنظ یدیجد ماتیتصم ،ها و بطور کلینامهمقررات، استانداردها، توافق ن،یقوان ستم،یس یرهاو هنجا

 خاص شود. هاینهیگز یبه سو ستمیس تیمنجر به هدا توانندیم زین ماتیتصم نیا

 بازار یریگ شکل -4-3-5

بتازار در طتول    یموجود در عرصه هایینوظهور نسبت به تکنولوژ یساختن تکنولوژ رپذیبا هدف رقابت هاتیفعّال یمجموعه

موجود را داشته  هاییرقابت با تکنولوژ یینوظهور، توانا هاییانتظار داشت که تکنولوژ دی. نبارندگییمکارکرد قرار  نیتحقق ا

آورد. درواقتع   دیت نوظهور پد یتکنولوژ یقابل رقابت در بازار برا یطیشرا ،یاز نوآور تیهدف حما بااست تا  ازین نیباشند. بنابرا

 آورد.  دشده پدیکنترل یطیمح هایتکنولوژ رینوظهور با سا یرقابت تکنولوژ یبرا ،هاتیاز فعّال ایبا انجام مجموعه ستباییم

ها بتواند آن یاست که به واسطه هاییتیبه قابل یابیدست ازمندیرشد و توسعه خود ن رینوظهور در مس یتکنولوژ کی قت،یدرحق

 هتای تیقابل ت،یسه قابل شیداینوظهور با پ یر تکنولوژبازار ه یرگی. شکلدیبلوغ خود حرکت نما در بازار نفوذ کرده و به سوی

 یبازار تکنولوژ یرگیشکل گر،یهمراه خواهد بود. به عبارت د یبازار  در آن تکنولوژ هایتیو قابل  یاقتصاد هایتی، قابل یفن

 یاز ابعتاد گونتاگون در تکنولتوژ    یهایییتوانا ت،یبه هر قابل یابی. با دستدنماییم دایپ یتجل تیسه قابل نیبه ا یابیدر قالب دست

 .کندیدر بازار آماده م ینفوذ تکنولوژ یرا برا نهیو زم گرددیم جادیا
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 منابع جیبس -4-3-6

تحقق کارکرد  یدر راستا ینظام نوآور یتوسعه یالزم برا هاییورود یو هماهنگ نیمربوط به تأم هایتیاز فعّال ایمجموعه

است.  کیتکنولوژ ینوآور هایتوسعه نظام یازهاین نترییاز ضرور یکیبه منابع مورد نیاز،  ی. دسترسرندگییمنابع قرار م جیبس

. شتوند یتوسعه انجام مت  ندیاست که در فرا هاییگذاریهیاز جنس سرما شتریب رد،پذییصورت م ردکارک نیکه در ا هاییتیفعّال

و توسعه  قیتحق التیو تسه یآموزش هایستمیمانند س ،یمورد نیاز پیشرفت تکنولوژ یعموم هایرساختیگسترش ز ن،یهمچن

تیو قابل ییبا توانا یگرانیباز زیمورد نیاز و ن یو ابزارها یل. درصورت عدم وجود منابع ماردگییکارکرد قرار م نیا یدر زمره زین

 یفراوانت  تیّاهمّ یکارکرد دارا نیا ن،یوجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. بنابرا چینوظهور به ه یتکنولوژ کی ز،یمتما های

 است: رپذینمنابع در چهار بُعد مختلف، امکا جینگاشت کارکرد بس نی. بنابراباشدیدر روند توسعه م

 یتکنولوژ یتوسعه یبرا ازیموردن یفن ای یافراد علم سازیو هماهنگ نی: تأمیمنابع انسان 

 یتکنولوژ یتوسعه یبرا ازموردنی ها و اعتباراتبودجه سازیو هماهنگ نی: تأمیمنابع مال 

 یتکنولوژ یتوسعه یبرا ازیاوقات، قطعات( موردن ایمواد )و در پاره سازیو هماهنگ نی: تأمیمنابع ماد 

 یتکنولوژ یتوسعه یبرا ازیخدمات مکمل  موردن ایمحصوالت و  ها،رساختیز سازیو هماهنگ نیمنابع مکمل: تأم 

 

 یبخش  تیمشروع -4-3-7

 ینهادهتا  رییمنجر به تغ توانندیهستند و م دیجد یتکنولوژ یبرا یاجتماع تیمقبول جادیکه به دنبال ا هاییتیالدسته از فعّ آن

کارکرد  نکننده ایمحقَق توانیموجود در نظام مورد نظر گردند را م گرانیباز یازهاها با نیراستا شدن آنموجود در جامعه و هم

منتافع در   یکته دارا  یگرانیاغلتب بتا مخالفتت بتاز     د،یت جد یتکنولوژ کیفت که ظهور گ توانیشتر میب حیتوض یدانست. برا

موجتود غلبته     یلختت  نیت نوظهور، بتر ا  یتکنولوژ گرانیاست تا باز ازین ن،ی. بنابراشودیهستند، همراه م یکنون هاییتکنولوژ

یسترعت مت   ینظتام نتوآور   یتوسعه ندیو به فرا کندیعمل م زگریکاتال کیمانند  هایتکنولوژ یکارکرد در توسعه نی. اندینما

قواعد و مقررات مربتوط   یاز بدنه یدیجد بندیشیآرا جادیبه ا گذاران،استگذاران و سیقانون قیتشو قیامر از طر نی. ابخشد

 .ردپذییصورت م کیتکنولوژ یبه نظام نوآور
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استت   نیدو وجود دارد، ا-نیا نیکه ب یتفاوت نی. بزرگترشباهت دارد ستمیبه س دهیبا کارکرد جهت یادیکارکرد، تا حد ز نیا 

. ستین کیتکنولوژ یقواعد موجود در نظام نوآور رییتغ یبرا ییقدرت اجرا یدارا بان،یپشت ینهادها یاز سو تیکه کارکرد حما

)ماننتد جهتت   گرید یردهانهادها است که با کارک نیا قیو از طر پردازدیم بانیپشت هاینهاد سازیکارکرد تنها به متقاعد نیا

 .دنماییم دایپ ییمنابع( قدرت اجرا نیو تأم ستمیبه س دهی

 

 موجود تیوضع -4-4

 نیاقدام گردد. در هم زیموجود ن تیوضع یعالوه بر در نظر گرفتن چشم انداز به بررس ستیبا یاهداف کالن م نییمنظور تع به

 یراهبتر  تته یکارکردها که توسط اعضا محتترم کم  نیمرتبط با ا پرسشنامه قیو از طر ینظام نوآور یراستا بر اساس کارکردها

 در ادامه خواهد آمد.  لیتحل نیقرار گرفته که  شرح ا لیموجود مورد تحل تی، وضع دیگرد لیسند حاضر تکم

در نمودارهایی که به منظور نمایش وضعیت فعلی طراحی شده است ، مسائل مرتبط با هر کتارکرد مشتخص شتده و میتانگین     

)خیلی ضعیف ، ضعیف ، متوسط ، خوب  5تا  1تیازی که اعضا کمیته راهبری به هریک از این مسائل داده اند در قالب امتیاز ام

و خیلی خوب( آمده است و میانگین این امتیازات که نشان دهنده وضعیت فعلی کارکرد مورد نظر متی باشتد در بتاالی نمتودار     

موانع توسعه فناوری خودروهای برقی بر اساس وضعیت کشور در هر یتک از فعالیتت    آورده شده است. و در نتیجه کاستی ها و

 های نظام نوآوری فناورانه قابل تعریف می باشد.

همچنتین یتک نمونته از     ارسالی برای هریک از فعالیت های نظام نوآوری فناورانه به شرح زیتر متی باشتد.    های شرح پرسش

ته راهبری که هریک از پرسش های زیر به صورت جداگانه در آن قرار گرفته اند ، در پرسشنامه ارسالی برای اعضا محترم کمی

 انتهای جدول زیر ارائه گردیده است.

 پرسشنامه تعیین وضعیت کارکردهای نظام نوآوری در  ارتباط با فناوری خودرو برقی -9جدول 

 پرسش های تعیین وضعیت فعالیت

 کارآفرینی

 ه منظور تجاری سازی چه اقداماتی برای کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری صورت گرفته است؟ب

 چه زیرساختهای انکوباتوری برای تجاری سازی وجود دارد ؟

 چه زیرساختهای مناسبی جهت ارائه و نمایش محصوالت در قالب نمایشگاه ها ، فن بازارها و غیره ، فراهم شده است؟

برای ایجاد فضای رقابتی سالم بین شرکتهای نوآور ، شرکتهای صنعتی تولید کننده و واردکنندگان انجام چه فعالیتهایی 
 شده است؟
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 پرسش های تعیین وضعیت فعالیت

 خلق دانش

چه فعالیتهایی در خصوص خلق دانش فناوری ایستگاه شارژ از طریق یادگیری درون زا و یا انتقال فناوری انجام شده 
 است؟

ناوری دوچرخ برقی از طریق یادگیری درون زا و یا انتقال فناوری انجام شده چه فعالیتهایی در خصوص خلق دانش ف
 است؟

چه فعالیتهایی در خصوص خلق دانش فناوری موتور سیکلت برقی از طریق یادگیری درون زا و یا انتقال فناوری انجام 
 شده است؟

یری درون زا و یا انتقال فناوری انجام شده چه فعالیتهایی در خصوص خلق دانش فناوری خودرو هیبریدی از طریق یادگ
 است؟

چه فعالیتهایی در خصوص خلق دانش فناوری خودرو برقی از طریق یادگیری درون زا و یا انتقال فناوری انجام شده 
 است؟

 انتشار دانش

بین بازیگران (  چه اقداماتی در خصوص انتشار دانش در قالب شبکه های نرم ) آموزش ، پایگاه های اطالعاتی مشترک
 در نظر گرفته شده است؟

آیا تاکنون از طریق اتحادهای استراتژیک ، هاب های تکنولوژی و سرمایه گذاری های مشترک اقدامی در خصوص 
 انتشار دانش این فناوری به انجام رسیده است؟

 جهت دهی به سیستم

رو برقی و شفاف سازی مزیت استفاده از آن  چه فعالیت های در خصوص شناخت جامعه از چگونگی استفاده از خود
 صورت گرفته است ؟

چه اقداماتی در خصوص جلوگیری از افزایش آلودگی هوا در قالب قوانین ، مقررات ، هنجارها و رسانه های جمعی 
 تاکنون به انجام رسیده است؟

هزینه مصرف سوختهای فسیلی وجود چه قوانین بازدارنده ، پیش برنده و اقتصادی در خصوص جلوگیری از افزایش 
 دارد؟

 رسانه های جمعی در کاهش هزینه مصرف سوختهای فسیلی چه تاثیراتی داشته اند؟

 برای همسویی با حرکت جهانی به سمت بهره گیری از خودروهای برقی چه فعالیتهایی انجام شده است؟

 صورت گرفته است ؟ چه اقداماتی به منظور شفاف سازی بازار تقاضای خودرو برقی

 چه قوانین ، استانداردها و توافق نامه هایی برای تسهیل در بهره گیری از خودرو برقی تصویب گردیده است؟

 شکل گیری بازار

دسترسی به زیرفناوری های الزم خودرو برقی تا چه اندازه امکان پذیر است ؟ چه اقداماتی برای دسترسی کامل صورت 
 گرفته است؟

 واد اولیه و تجهیزات مکمل مورد نیاز وجود دارد ؟آیا م

 آیا خروجی فناوری برای بازار قابل قبول است ؟

 آیا این فناوری قابلیت اطمینان باالیی دارد؟

 فایده مثبت است؟ –آیا نتیجه نهایی دستیابی به تکنولوژی از بعد هزینه 

 در برابر سایر محصوالت دارد؟آیا فناوری خودرو برقی قابلیت رقابتی قابل قبولی 
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 پرسش های تعیین وضعیت فعالیت

 پتانسیل موفقیت فناوری خودرو برقی را در بازار چه اندازه است؟

 بسیج منابع

 چه منابع انسانی علمی و فنی برای گسترش فناوری خودرو برقی وجود دارند؟

ی انجام شده چه سرمایه گذاری های دولتی ، خصوصی و کمک های بالعوض دولتی برای توسعه فناوری خودرو برق
 است؟

 به منظور تامین مواد اولیه و زیرساختهای توسعه فناوری چه اقداماتی صورت گرفته است؟

 چه منابع زیرساختی ، محصوالت و خدماتی از طریق سایر حوزه تامین شده است؟

 مشروعیت بخشی

 و برقی تصویب نموده است؟قانون گذار چه قوانین حمایتی و بازدارنده ای برای استفاده گسترده از خودر 

چه هماهنگی هایی به منظور جلب مشارکت ، اعمال نفوذ در گروه های پشتیبان و حمایت رسانه ای برای گسترش 
 بهره گیری از خودرو برقی انجام گرفته و یا باید انجام بگیرد؟

 از خودرو برقی انجام شده است؟ چه اقداماتی برای همگرا سازی سازمانها و نهادها با فرآیند افزایش بهره گیری

 

 سرفصل : 

 بخش : 

 عناصر تاثیرگذار 

 بازیگران :                       

 

 نهاد ها :

 

 فناوری :

 

 شبکه ها :

 

 در این قسمت پرسش های تعیین وضعیت )جدول فوق( ارائه گردیده است.پرسش :  

 کرت ، متناسب با پرسش بیان شده است.در این قسمت مصادیق هریک از پاسخ های طیف لی راهنما

 خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم   نمیدانم وضعیت

 توضیحات ) مصداق های وضعیت موجود انتخابی را توضیح دهید ( :

 پیشنهادات و توصیه ها برای بهینه سازی وضعیت موجود : 

 الی برای اعضا محترم کمیته راهبرینمونه پرسشنامه ارس -10جدول 
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 پرسشنامه فوق برای تمامی اعضا محترم کمیته راهبری ارسال گردید که لیست شرکت کنندگان در جدول زیر ارائه می گردد.

 اعضا کمیته راهبری بررسی کننده پرسشنامه وضعیت کنونی نظام نوآوری فناورانه -11جدول 

 موسسه نام خانوادگی نام و ردیف

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر -دانشگاه تهران  دکتر بهزاد آسایی 1

 دانشکده برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی  دکتر سید محمد تقی بطحائی 2

3 
دکتر سید محمد صادق 

 میرغفوریان
 جهاد دانشگاهی علم و صنعت

 شرکت توزیع تهران بزرگمعاون برنامه ریزی  مهندس مرتضی بهادری 4

 ایران خودرو )ساپکو( مهندس فرامرز شهبازی 5

 مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری  دکتر محمد امین رحیمی 6

 پژوهشکده علوم و فنون هسته ای دکتر مهدی عسگری 7

   دکتر منوچهر صادقیان 8

 ترل و مدیریت شبکهپژوهشکده کن -پژوهشگاه نیرو  مهندس محمد اسکوئی 9

 دانشگاه تهران دکتر مهدی حبیبی دوست 10

 مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری  مهندس احمد فیروزی 11

 شرکت توسعه منابع انرژی توان مهندس سعید مرتضوی 12

 نماینده شرکت توزیع تهران بزرگ مهندس مژگان بشیری 13

 گسترش و نوسازی ایران سازمان مهندس پرویز افشاری 14

 سازمان گسترش و نوسازی ایران مهندس مجید ضیایی مؤید 15

 مدیر مرکز تحقیقات خودرو دانشگاه آزاد قزوین مهندس حسین زیارتی 16

 معاون طراحی و توسعه محصول و پلتفرم ایران خودرو مهندس کیانوش پورمجیب 17

 درونماینده شرکت ایران خو مهندس کیوان وزیری 18

 مرکز تحقیقات ایران خودرو مهندس محمدعلی صالحی 19

 

 شود. در نهایت پاسخ نامه های ارسالی در قالب هریک از فعالیت ها نظام نوآوری دسته بندی شده که به تفصیل بیان می
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 ینیکارآفر یها تیفعّال -4-4-1

 یریرد توجه قترار نگرفتته استت . خطتر پتذ     مو یبطور جد یبرق یدر حوزه خودروها نانهیکارآفر یها تیتاکنون فعال متاسفانه

 دهیبه انجام نرست  یفناور یساز یو تجار یریدر جهت کاهش خطرپذ یگونه اقدام چیبازار باال بوده و ه نیدر ا یگذار هیسرما

 زیت ن یمناستب  رستاخت یوجود نداشتته و ز  یفناور نیدر خصوص ا یعلم و فناور یکهامانند پار یانکوباتور یرساختهایاست . ز

شفاف نبوده  یرقابت یفضا نیفراهم نشده است . همچن ریها ، فن بازارها و غ شگاهیمحصوالت در قالب نما شیارائه و نما یابر

 باشد. یمشخص نم یابتکننده و واردکنندگان از لحاظ رق دیتول یمختلف نوآور ، صنعت یشرکتها تیو موقع

به اقتدامات   ازیموجود مناسب نبوده و ن تیدر وضع یخودرو برق یدر حوزه فناور ینیگرفت بخش کارآفر جهیتوان نت یکل م در

 در جهت بهبود دارد. یاساس

 

 ینیکارآفر کارکرد یفعل تیوضع نییتع نمودار -17 شکل

 خلق دانش  -4-4-2

 یپیپروتوتتا  ینه هاشبکه برق کشور ، ساخت نمو قیشارژ از طر یها ستگاهیا جادیکه در خصوص ا یقاتیاقدامات تحق رغمیعل

در  یسطح دانش فنت  یول دهیکشور به انجام رس یو دانشگاه ها یقاتیدر موسسات تحق یو خودرو برق کلتیدوچرخه ، موتور س
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در خصوص خلتق دانتش در ستطح     یبه اقدامات اساس یمبرم ازیندارد. لذا  ن جودو یمدون یبوده و دوره آموزش نییحوزه پا نیا

 شود.  یم دهیکشور د

 

 دانش خلق کارکرد یفعل تیوضع نییتع نمودار -18 کلش

 انتشار دانش -4-4-3

( و  گرانیباز نیمشترک ب یاطالعات یها گاهینرم ) آموزش ، پا یدر خصوص انتشار دانش در قالب شبکه ها یگونه اقدام چیه

 است. دهیمشترک به انجام نرس یاه یگذار هیو سرما یتکنولوژ ی، هاب ها کیاستراتژ یاتحادها قیاز طر ای
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 دانش انتشار کارکرد یفعل تیوضع نییتع نمودار -19 شکل

 ستمیبه س یده  جهت -4-4-4

گتذار در قالتب مصتاحبه ،     ریتتاث  یبختش هتا   گریو د مایکارکرد صدا و س یتوان گفت در خصوص اقدامات شناخت یکل م در

استفاده  یبه منظور شناخت جامعه از چگونگ نارهایاخبار ، مسابقات و سم ریمشخص نظ یه هابرنام ی، برگزاریغاتیتبل یزرهایت

 است.  فیضع اریحوزه بس نیدر ا یکمرنگ بوده است و اطالع رسان اریآن بس زاستفاده ا تیمز یو شفاف ساز یاز خودرو برق

 ی، مقتررات ، هنجارهتا و رستانه هتا     نیقالب قتوان هوا در  یآلودگ شیاز افزا یری، در خصوص جلوگ یمیمورد اقدامات تنظ در

 دیت تواند رفع اشتکال نما  یقانون است که م یتواند بازدارنده باشد ، اجرا ینم یوضع قانون به تنهائ ایگفت وجود و  دیبا یجمع

و  اراتیت با اخت یعدم وجود متول لیدست چندان مورد توجه قرار نگرفته و بدل نیاز ا ینینقوا یکه متاسفانه در سطح کشور اجرا

 است . بانیدست به گر یا دهیبا مشکالت عد زیبخش ن نیموجود ، ا یحداقل نیقوان یالزم جهت اجرا یقانون یها تیحما

در خصتوص   یریت اقدام چشم گ چیندارند ، متاسفانه ه یجمع بند تیکه قابل یو مواز ختهیو گر هجست یتهایفعال یمعدود بجز

 صورت نگرفته است . یبرق یاز خودروها یریبهره گبه سمت  یبا حرکت جهان ییهمسو

 اشاره کرد : ریتوان به موارد ز یحوزه وجود دارند م نیکه در ا ینیجمله قوان از

 کیمحدوده طرح تراف شیو افزا ندهیآال عیصنا قیبازدارنده مانند تعل نیقوان -

 فرسوده یطرح خودروها -

 خودروها یطرح عدم شماره گذار -
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 بحران طیدر شرا ژهزوج و فرد وی – یفرد عاد زوج و - کیطرح تراف -

 یانرژ یحامل ها متیق شیسوخت و افزا یبند هیسهم -

 یواردات میحج یکارت سوخت به  موتورها صیعدم تخص -

 برق ، گاز و ... لیاز قب یانرژ یحامل ها متیق یتصاعد شیسوخت خودرو افزا یبند رهیطرح ج یاجرا -

با تعرفه صفر  یبرق کلتیخصوص ورود پانصد هزار دستگاه خودرو و موتور س اعالم وزارت صنعت ، معدن و تجارت در -

 ساله به بازار کشور 5در برنامه 

 )در حال انجام(  یمربوط به خودرو برق یاستانداردها نیتدو -

د نبتو  نیو همچنت  رستاختها ی، فرستوده بتودن ز   نیقتوان  یو ضعف برخت  یکپارچگیها ، عدم  هیو رو نیقوان یوجود برخ رغمیعل

 ی، شناخت یمیدر قالب اقدامات تنظ ستمیبه س یدر حوزه جهت ده یچندان شرفتیفرهنگ استفاده درست باعث شده است تا پ

 .ردین خصوص مورد توجه قرار بگیدر ا ینشود و لزوم اقدامات اساس دهید یو هنجار

 

 سیستم به دهی جهت کارکرد فعلی وضعیت تعیین نمودار -20 شکل
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 بازار یریگ شکل  -4-4-5

ها وجود دارد  یفناور ریاز ز یبه بخش عمده ا ی،  امکان دسترس یبودن سطح دانش فن نییپا رغمیعل یفن تیخصوص قابل در

کاهش مصرف سوخت  دگاهیاز د یفناور یاقتصاد تیقابل نیاست. همچن نیساخت خودرو قابل تام یبرا هیاز مواد اول یو پاره ا

مشارکت دولت به جهت در  زانیم دیبا  ،یبرق یخودرو یباال متیبا توجه به ق هیاز بعد بازگشت سرما یطرف قابل قبول است از

 .  ردیبه شدت مورد توجه قرار بگ یکننده استفاده از خودرو برق لیاقدامات تسه گریو د ارانهینظر گرفتن 

را دارا  ییبتاال  نانیاطم تیقابل نیفاده خواهند داشت و همچناست تیقابل یفناور نیشده با ا دیبازار، محصوالت تول تیبعد قابل از

 یقیتشو یها استیبه س میمستق یدر بازار وابستگ یبرق یخودروها تیگفت درجه موفق دیبا دهیفا نهیاز منظر هز کنیهستند ول

 دارد.   یبرق یخودروها یینها متیو کاهش ق یشارژ باتر یبرا متیبرق ارزان ق نیتاممانند  یدولت و اقدامات جد

 

 بازار گیری شکل کارکرد یفعل تیوضع نییتع نمودار -21 شکل

 منابع جیبس -4-4-6

خودروستازان(   یقاتیو مراکز تحق انی)از جمله دانشگاه یقاتیتحق یاز افراد بواسطه پروژه ها یادینمودن تعداد ز لیدخ رغمیعل 

 .ستندیبرخوردار ن شرویپ یبا کشورها سهیدر مقا ییباال تیو قابل ییز تواناا یفناور نیموجود در حوزه ا یمنابع انسان



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 

79 

 

 

فاز سوم و چهارم: تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه، اقدامات و 

 سیاستها

 1393 اسفند، دومویرایش 

 

 نیمسئول ییبه منظور آشنا یشینما یو ساخت خودروها یشگاهیآزما یانجام شده در حد ساخت نمونه ها یها یگذار هیسرما

تنها در قالب وام بوده و  یمنابع مالبخش انجام نشده است .  نیتاکنون در ا یقابل قبول یگذار هیبه صورت محدود بوده و سرما

 وجود نداشته است. یخصوص یسازمانها و شرکتها گرید ایدولت و  یاز سو یگونه کمک بالعوض چیه

صتورت   یاقتدام خاصت   یمانند باتر یدر مورد ساخت قطعات یبه جز اقدامات جزئ زین هیو مواد اول یساخت ریخصوص منابع ز در

 نگرفته است.

 

 منابع بسیج کارکرد یفعل تیوضع نییتع نمودار -22 شکل

 یبخش  تیمشروع -4-4-7

استتفاده   یبترا  یو بازدارنده خاص یتی، قانون حما یبرق ریغ یبه نسبت خودروها یبرق یتر خودرو ها نییپا یتعرفه واردات بجز

و  بانیپشتت  یکت ، اعمال نفتوذ در گروههتا  جلب مشار یبرا یبه منظور هماهنگ نیوجود ندارد . همچن یگسترده از خودرو برق

 ییجهتت آشتنا   یدیت بریاز ساخت چند نمونه ختودرو ه  ریبه غ یبرق یاز خودروها یریگسترش بهره گ یبرا یرسانه ا تیحما

 سازمانها و نهادها انجام نشده است. ییهمگرا نهیدر زم یتاکنون اقدام موثر یتکنولوژ نیمسئوالن با ا
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 بخشی مشروعیت کارکرد فعلی وضعیت تعیین نمودار -23 شکل

در نتیجه وضعیت فعلی نظام نوآوری فناورانه در فعالیت های هفتگانه به طور میتانگین وضتعیت ضتعیفی ارزیتابی متی شتود و       

ی داده شتده  همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است نمره هایی که کمیته راهبری به عنوان وضعیت نظام هتای نتوآور  

فقط در برخی فعالیت های شکل دهی بازار به متوسط نزدیک شده است و در فعالیت های دیگر ضعیف و بستیار ضتعیف متی    

 باشد.

 

 برقی  خودرو فناوری در TIS فعلی وضعیت -24 شکل
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 شناسایی موانع توسعه فناوری خودروی برقی -4-5

وانع توسعه فناوری خودروی برقی ، ضعف و کاستی هایی است که در نظام نوآوری فناورانه در بررسی وضعیت شناسایی شتده  م

است. این موانع بر اساس گپ بین وضعیت مطلوب و وضع فعلی در نظام توسعه فناوری تدوین شده است . این موانع به تفکیک 

ارائه می گردد. مطمئنا تدوین سیاست هتا و اقتدامات بترای تقویتت نظتام توستعه       هریک از فعالیت های نظام نوآوری فناورانه 

 فناوری خودروی برقی در کشور با نگاه یه این موانع در فعالیت های مختلف انجام خواهد شد.
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 موانع توسعه فناوری خودرو برقی -12جدول 

 موانع فعالیت

 م برای کاهش خطرپذیری سرمایه گذاریعدم اقدامات الز  کارآفرینی
 عدم وجود زیرساخت های انکوباتوری برای تجاری فناوری های درونزای خودروی برقی 
 عدم وجود زیرساخت ها پشتیبانی نمایش محصوالت و فناوری های خودروی برقی 
 ضعف در فضای رقابتی بین تولیدکنندگان و واردکنندگان 

موزشی و برنامه های اکتساب فناوری های خودروی برقی و ضعف در  برنامه های آ  خلق دانش
 فناوری های مرتبط

ــار  انتشــــ

 دانش

 عدم شکل گیری شبکه های نرم )پایگاه های اطالعاتی و آموزشی( برای انتشار دانش 
 عدم تشکیل هاب های تکنولوژی و سرمایه گذاری های مشترک برای انتشار دانش 

جهت دهـی  

 به سیستم

 

 عه و شفافیت بسیار کم بازار نسبت به خودروی برقیعدم شناخت جام 
  ضعف در اجرای قوانین بازدارنده و پیشبرنده در خصوص چالش های زیست محیطی و

 اقتصاد انرژی خودروهای فسیلی
  ضعف در همسویی برنامه های باالدستی و برنامه های جهانی برای توسعه خودروی

 برقی
 وی برقیضعف در توسعه فرهنگ به کارگیری خودر 
  عدم وجود استانداردهای فنی 
 ضعف در قوانین و تفاهمنامه های تسهیل کننده 

شکل گیری 

 بازار

 کمبود دسترسی زیرفناوری های الزم خودروی برقی 
 کمبود زیر ساخت های الزم برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات مکمل 
 قابلیت پایین پذیرش محصوالت فناورانه این حوزه در بازار 
  اطمینان کامل از مثبت بودن هزینه و فایده بکارگیری در بازارعدم 
 قابلیت رقابتی ناکافی در برابر خودروهای فسیلی 
  پتاسیل متوسط موفقیت فناوری خودروی برقی در بازار به علت پایین بودن قیمت

 سوخت های فسیلی

 برقیکمبود منابع انسانی فنی و علمی برای گسترش فناوری خودروی   بسیج منابع
 ضعف در سرمایه گذاری برای توسعه فناوری 
 عدم وجود زیرساخت های تأمین مواد اولیه ، خدمات و محصوالت مکمل 

ــروعیت  مش

 بخشی

 عدم وجود قوانین حمایتی و بازدارنده برای توسعه بکارگیری خودروی برقی 
 عدم وجود برنامه های مناسب برای جلب مشارکت گروه های پشتیبان 
 دامات مؤثر همگراسازی بین بازیگرانعدم اجرای اق 
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 فصل پنجم:

 فناورانه یمناسب به نظام نوآور کردیرو
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 فناورانه یمناسب به نظام نوآور کردیرو -5

 مقدمه -5-1

 هتای یرگیدر جهت یتوسعه فناور یدر بسترساز دیدانست که با یجیو تدر یچند وجه یتیماه یدارا توانیفناورانه را م رییتغ

بته  یفنتاور  ریی( بودن آن، از تغیجی)تدر یتکامل زیو ن رییبودن تغ یچند وجه یژگیاز دو و یوجه شود. با برخوردارخرد به آن ت

،  یدر طول زمان، چند سطح وستهی، پیجیتدر یندهایاز فرا ایعبارت است از مجموعه گذار. شودیم ادیگذار ریمس کصورت ی

و منجر بته   وستهوقوع پیبه یاقتصاد ،یفن ،یدر ابعاد اجتماع ریفراگ راتییتغ جادیکه با هدف ا ایدهنده ، و شتاب ایچند مرحله

 گردد . یموجود م یفن-یاجتماع هاینظام یدگرگون

 یظهتور فنتاور   رامتون یپ یو فن ،یاسیس ،یاقتصاد ،یسازمان ،ینهاد راتییگذار از منظر تغ لیفناورانه به تحل ینوآور هاینظام

فناورانته را در تعتامالت    یهتا  یاز نوآور یبردار-خلق، انتشار، و بهره هایمحرک نیمهمتر کردیرو نی. اپردازدیم دیجد یها

 .داندیم ینهاد هایرساختی، تحت ز گرانمند بازینظام

رشتد نظتام    گر،یسطوح مختلف گذار همراستا باشد. از طرف د انیم یدگرگون ییایبا مالحظه پو دیفناورانه با ینظام نوآور رشد

)در  ینظام نوآور ینوآورانه که از آن ها تحت عنوان کارکردها هایتیفعال یو با انجام مجموعه مطور مستقیفناورانه به یرنوآو

 یعلت  هایاز حلقه ایکارکردها در قالب مجموعه نیا انیگردد. تعامالت م یحاصل م شود،یم ادیبه آن اشاره شد(  شیفصل پ

از  کیت مرتبط باهم که در هر  یعل هایمجموعه حلقه نیگردد. ا یفناورانه م ینظام نوآور یریگ تکانه در شکل جادیمنجر به ا

از  ایمجموعته  هی. در ستا شتوند یم ادی ینوآور یموتورها انتحت عنو اتیدر ادب رسندیعمر گذار فناورانه به ظهور م یها دوره

. شتود یاستت، حاصتل مت    ینوآور یو موتورها یواورنظام ن یکارکردها انیحاصل تعامالت م ییایکه همان پو ،یداخل ییایپو

 .کندیم ایوقوع گذار مه یرا برا طیشرا نتریمناسب یدگرگون ییایبا پو یداخل ییایپو ییهمراستا

در قالتب   یکت یکه  یو دگرگون یداخل ییایهمراستا نمودن پو طیگذار، الزم است تا شرا یراهبر کردیرو یمحور دهعنوان ایبه"

 "شود.  ایاست، مه یسطح انیدر قالب تعامالت م یگریو د ینوآور یموتورها

 که:  یمعن نیا به
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 ،یموتتور محترک علتم و فنتاور     یرا برعهده دارند. چهار موتور نوآور ینقش اصل کارکردیانیتعامالت م ،یداخل ییای. در پو1

 کشند.  یم رتصویفناورانه به یگذارها یرا برحسب فازها یداخل ییایو موتور بازار، پو ،یموتور ساختارده ،ینیموتور کارآفر

استت   ایزکنندهیمتما یها یژگیو یگذار دارا یرهایمس نی. اشودیمختلف گذار واقع م یرهایدر قالب مس یدگرگون ییای. پو2

و  یفروپاشت  ،یدر چهتار حالتت دگرگتون    یدگرگتون  ییایت است. پو ینوآور یموتورها یو توال یداخل ییاینوع پو کنندهنییکه تع

 . ونددپیوقوع میمجدد به ییفناورانه و بازآرا ینیگزیجا ،ییبازآرا

از  یحیصتح  یانتختاب تتوال   معنتی گذار به ندیفرا یو راهبر لیدر تحل یو دگرگون یداخل ییایاساس، همراستا نمودن پو نیا بر

 موجود در بستر موضوع است. یدگرگون ییاینوع پو یریبا درنظرگ ینوآور یموتورها

 ینوآور یموتورها -5-2

در طتول آن بته   گذاریکه الزم است تا هدف کنندیم میرا ترس یراهبرد یتوسعه فناور یمطلوب برا ریمس ینوآور یموتورها

توسعه  هاییژگیاز و ایفناورانه، مجموعه ینظام نوآور یکارکردها انینمودن روابط م میبا ترس ینوآور انجام برسد. موتورهای

 نیت با توجته بته ا   دیخرد در طول زمان با گذاری. جنس هدفگذاردیم شیرا به نما دعمر خو در مراحل مختلف چرخه یفناور

و موتور بازار چهار مرحله  ستمیبه س دهیموتور شکل ،ینیموتور کارآفر ،ی. چهار موتور محرک علم و فناوردینما رییتغ هایژگیو

با اشاره به  نیهمچن ینوآور یانجام شود. موتورها هار مرحلچه نیدر ا گذاریهستند که الزم است تا هدف یتوسعه فناور یاصل

 .کندیاهداف کمک م انیتقدم و تاخر م نییکارکردها به تع انیم یتوال

 هایتی. انجام فعالگرددیم نیمع ینظام نوآور یتوسط کارکردها زیدر قالب اهداف خرد ن یمختلف ترجمه اهداف باالدست ابعاد

 بخشتی تیمشروع ستم،یس هی یمنابع، جهت ده نیبه بازار، تام دهیفظ، انتشار و تبادل دانش، شکلتوسعه دانش، ح ،ینیکارآفر

راستا رشتد   نیشوند. در ا نها تعییدر قالب آن توانندیهستند که اهداف خرد م یکارکرد تبه آن اشاره شد هف نیاز ا شیکه  پ

گیری یک نظام نتوآوری فناورانته و   ، مهمترین عامل در شکلصحیح )با توالی کارکردهای صحیح( و متوالی موتورهای نوآوری

ایجاد شده میان کارکردها منجر به ایجاد تکانه در سیستم و انجام   1یهای فزایندهرسیدن به نتایج مطلوب سیستم است. حلقه

 .دهدن میها نشاموانع و محرک ییگذار را در شناسا ندیسطوح فرا رگردد. شکل زیدر مسیر توسعه می فعالیت

                                                 
1
 
Reinforcing loop
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 عملکرد سنجش مدل در گذار فرایند سطوح -25 شکل

ها در برآوردن اهداف موتور، و نیز کشور متورد   برحسب نقش آن یاهمیت کارکردهای موجود در هر مرحله از عمر توسعه فناور

 اوت خواهد بود.هایی مانند درحال توسعه بودن و نفتی بودن( متف مطالعه )دارا بودن ویژگی

 نقش کارکردها در موتورهای محرک نوآوری -13جدول 

 اصلی       محوری 

 بدون نقش      فرعی

موتور محرک علم و 

 1مرحله -فناوری

-موتور کارآفرینی

 2مرحله 

-موتور ساختاردهی

 3مرحله 

-موتور بازار

 4مرحله 

توسعه و انتشار دانش 

(KD)1
 

    

های کارآفرینی لیتفعا

(EA)2 
    

سیستم  جهت دهی

(GS)3 
    

     4(MFدهی بازار )شکل

                                                 
1
 Knowledge development,  Knowledge diffusion 

2
 Entrepreneurial activities 

3
 Guidance of the search 

4
 Market formation 
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 اصلی       محوری 

 بدون نقش      فرعی

موتور محرک علم و 

 1مرحله -فناوری

-موتور کارآفرینی

 2مرحله 

-موتور ساختاردهی

 3مرحله 

-موتور بازار

 4مرحله 

     1(RMتامین منابع )

     2(Lبخشی )مشروعیت

 

موتتور   نیت استت . در ا  یموتور محرک علم و فنتاور  ردیگ یقرار م یمورد بررس ینظام نوآور یکه در توال یموتور محرک نیاول

و  ستتم یبته س  ی، جهتت دهت   دیآ یمحور به حساب م یرا دارا بوده و کارکرد ریتاث نیشتریتشار دانش بتوسعه و ان یکارکرد ها

 یمد نظتر قترار مت    یفرع یها تیبه عنوان فعال زین ینیکارآفر یها تیو فعال دهمحسوب ش یاصل یمنابع جزء کارکردها نیتام

 .رندیگ

کتارکرد   یهستند ولت  لیفناورانه دخ یکارکردها نظام نوآور یتمام موتور نیاست . در ا ینیموتور محرک ، موتور کارآفر نیدوم

جتزء عناصتر    یبخشت  تیمنابع و مشروع نی، تام ستمیبه س یدارد و توسعه و انتشار دانش ، جهت ده ینقش محور ینیکارآفر

 .دینما یم یباز یعنقش فر زیبه بازار ن یبوده و شکل ده یاصل

برعهتده نداشتته و    ینقش چیباشد . کارکرد توسعه و انتشار دانش که ه یم یورد بررسموتور م نیکه سوم یموتور ساختارده در

 هستند. ینقش اصل گریباز زیکارکردها ن ریو سا دینما یم یرا باز ینقش محور یبخش تیمشروع

به  ی، جهت ده ینیکارآفر یها تیفعال یباشد و کارکردها یبه بازار م یکارکرد شکل ده یمحور گریدر موتور بازار ، باز تاینها

 را دارا هستند. یمنابع نقش اصل نی، و تام ستمیس

در  یبخش خصوص ینیبازار و کارآفر یها تیفعال یاستراتژ نیباشد و در ا یکالن اقدام گرا م یاستراتژ نکهیبا توجه به ا

 جادیا یبرا یموتور ساختارده یها تیشده و فعال فیموتور بازار به عنوان محرک تعر یها تیفعال جهیباشد. در نت یم تیاولو

 بایتقر دیبا یتوسط بخش خصوص یمشارکت و توسعه فناور یبرا ینیموتور کارآفر یها تیو فعال ینیبستر هموار حرکت کارآفر

                                                 
1
 Resource mobilization 

2
 Legitimizing 
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کردن  یکردن و بوم نهیو نهاد یبه صورت مشارکت فعال به توسعه فناور دیبا یعلم و فناور یهمزمان انجام گردد. و موتورها

 .دیدر کشور اقدام نما یخارج یها یورفنا عیسر

 

MF 

GS EA 

RM 
MF 

GS EA 

RM 
L MF 

GS 
EA 

KD 

L 
RM 

GS EA 

RM KD 

            

         خ      

          آف    

       ع     ف     

مسیر و ارتباط بین موتورهای فناوری و کارکردهای سیستم نوآوری فناورانه 

 خودروهای برقی در کشور

 فناورانه نوآوری سیستم کارکردهای و فناوری موتورهای بین ارتباط و مسیر -26 شکل
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 فصل ششم:

 ها استیاقدامات و س نیتدو
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 ها استیاقدامات و س نیتدو -6

 هیشده ، استفاده از توص نییمناسب در جهت تحقق اهداف کالن تع یاستهایاقدامات و س نییتب یمتداول برا وهیاز ش یکی یها

پروژه  میت یکارشناس لیو تحل یبرق یخودرو یمرتبط با فناور یاصل گرانیخبرگان و باز قیباشد که از طر یمتی اشنهادیها و پ

 بدست آمده است . 

که در اختیار اعضتا محتترم کمیتته    موانع توسعه آن و در این گزارش ابتدا پرسشنامه وضعیت کارکردهای نظام نوآوری فناورانه 

و در همان پرسشنامه از پاسخ دهنتده   )در فصول قبل به آن اشاره شد( علی کشور شناسایی شدهوضعیت ف ، راهبری قرار گرفت

درخواست شد تا پیشنهادات و توصیه های خود را برای بهبود وضعیت فعلی و دستیابی به چشم انداز سند بیان نمایتد . پتس از   

نظتام   و موتورهتای  بر اساس کاردکردهاه های اعضا تکمیل پرسشنامه توسط اعضا محترم کمیته راهبری ، پیشنهادات و توصی

 بین اعضا تصحیح و تکمیل گردید .دسته بندی شده و در جلسه کمیته راهبری از طریق طوفان فکری نوآوری فناورانه 

 

 اقدامات و ها سیاست تدوین مراحل – 27 شکل

 اهبری بررسی کننده پرسشنامه نظام نوآوری فناورانهاعضا کمیته ر -14جدول 

 موسسه نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر -دانشگاه تهران  دکتر بهزاد آسایی 1

 دانشکده برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی  دکتر سید محمد تقی بطحائی 2

3 
دکتر سید محمد صادق 

 میرغفوریان
 نشگاهی علم و صنعتجهاد دا

 معاون برنامه ریزی شرکت توزیع تهران بزرگ مهندس مرتضی بهادری 4
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 موسسه نام و نام خانوادگی ردیف

 ایران خودرو )ساپکو( مهندس فرامرز شهبازی 5

 مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری  دکتر محمد امین رحیمی 6

 پژوهشکده علوم و فنون هسته ای دکتر مهدی عسگری 7

   صادقیاندکتر منوچهر  8

 پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه -پژوهشگاه نیرو  مهندس محمد اسکوئی 9

 دانشگاه تهران دکتر مهدی حبیبی دوست 10

 مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری  مهندس احمد فیروزی 11

 شرکت توسعه منابع انرژی توان مهندس سعید مرتضوی 12

 ماینده شرکت توزیع تهران بزرگن مهندس مژگان بشیری 13

 سازمان گسترش و نوسازی ایران مهندس پرویز افشاری 14

 سازمان گسترش و نوسازی ایران مهندس مجید ضیایی مؤید 15

 مدیر مرکز تحقیقات خودرو دانشگاه آزاد قزوین مهندس حسین زیارتی 16

 رم ایران خودرومعاون طراحی و توسعه محصول و پلتف مهندس کیانوش پورمجیب 17

 نماینده شرکت ایران خودرو مهندس کیوان وزیری 18

 مرکز تحقیقات ایران خودرو مهندس محمدعلی صالحی 19

 

 یها و اقتدامات و از منظتر موتورهتا    استیرا در قالب س یفناور نیا یاصل گرانیخبرگان و باز شنهاداتیها و پ هیادامه توص در

جدول ذیل سیاست های ارائه شده . شود یموتورها ارائه م نیاز ا کیمرتبط با هر یکردهایرو نیو همچن یمتفاوت نظام نوآور

توسط خبرگان با توجه به موانع توسعه فناوری خودروی برقی و بر اساس وضعیت فعلتی فعالیتت هتای نظتام نتوآوری را ارائته       

 می باشد. گزارش مهیضم یدیکل گرانیتوسط خبرگان و باز شده خالصه مطالب ارائهمیدهد. 
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 جدول موانع و سیاستهای مرتبط با کارکرد های نظام نوآوری -15جدول 

 سیاست ها موانع فعالیت

عدم اقدامات الزم برای کاهش خطرپذیری   کارآفرینی
 سرمایه گذاری

  عدم وجود زیرساخت های انکوباتوری برای
 تجاری فناوری های درونزای خودروی برقی

 وجود زیرساخت ها پشتیبانی نمایش  عدم
 محصوالت و فناوری های خودروی برقی

  ضعف در فضای رقابتی بین تولیدکنندگان و
 واردکنندگان

 دسترس پذیری و قابل 

 خروجی نمودنقبول 

 بازار برای فناوری

 سرمایه خطرپذیری کاهش 

 گذاری به منظور تجاری

 سازی

  توسعه زیرساخت های

 تجاری سازی

  تولید داخلیتوسعه توان 

  توسعه زیرساخت های

 ارتباط صنعت و دانشگاه

خلـــــق و 

انتشـــــار 

 دانش

  ضعف در  برنامه های آموزشی و برنامه های
اکتساب فناوری های خودروی برقی و 

 فناوری های مرتبط
  عدم شکل گیری شبکه های نرم )پایگاه

 های اطالعاتی و آموزشی( برای انتشار دانش
 وژی و سرمایه عدم تشکیل هاب های تکنول

 گذاری های مشترک برای انتشار دانش

 اکتساب سریع فناوری 

  توسعه شبکه های نرم و

 اتحادهای استراتژیک

  توسعه دانش بومی تولید و

 بکارگیری خودروی برقی

جهت دهی 

 به سیستم

 

  عدم شناخت جامعه و شفافیت بسیار کم بازار
 نسبت به خودروی برقی

 ده و پیشبرنده ضعف در اجرای قوانین بازدارن
در خصوص چالش های زیست محیطی و 

 اقتصاد انرژی خودروهای فسیلی
  ضعف در همسویی برنامه های باالدستی و

برنامه های جهانی برای توسعه خودروی 
 برقی

  ضعف در توسعه فرهنگ به کارگیری
 خودروی برقی

  عدم وجود استانداردهای فنی 
  ضعف در قوانین و تفاهمنامه های تسهیل

 افزایش شناخت جامعه 

  تنظیم قوانین و مقررات

 متناسب برای رشد بازار

  هماهنگ سازی بازیگران

برای همسویی با حرکت 

 جهانی

 افزایش شناخت صنعت 

  استانداردسازی و توسعه

 قوانین جهت ده

  نمایش اثر توسعه

خودروهای برقی بر روی 
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 سیاست ها موانع فعالیت

 هنجارهای اجتماعی دهکنن

  همسویی با حرکت جهانی

 زارو شفاف سازی با

 توسعه قوانین همسو ساز 

شـــــکل 

 گیری بازار

  کمبود دسترسی زیرفناوری های الزم
 خودروی برقی

  کمبود زیر ساخت های الزم برای تأمین مواد
 اولیه و تجهیزات مکمل

  قابلیت پایین پذیرش محصوالت فناورانه این
 حوزه در بازار

  عدم اطمینان کامل از مثبت بودن هزینه و
 بازار فایده بکارگیری در

  قابلیت رقابتی ناکافی در برابر خودروهای
 فسیلی

  پتاسیل متوسط موفقیت فناوری خودروی
برقی در بازار به علت پایین بودن قیمت 

 سوخت های فسیلی

 دسترس پذیری و قابل 

 قبول نمودن خروجی

 بازار برای فناوری

  افزایش قابلیت اطمینان

 فناوری

  افزایش قابلیت رقابتی

 فناوری

 یرساخت مواد توسعه ز

 اولیه و تجهیزات مکمل

 دستیابی به زیر فناوری ها 

  تسهیل دستیابی به مواد

 اولیه و تجهیزات مکمل

  افزایش قابلیت رقابت

 پذیری

 افزایش قابلیت اطمینان 

ــیج  بســـ

 منابع

  کمبود منابع انسانی فنی و علمی برای
 گسترش فناوری خودروی برقی

 ریضعف در سرمایه گذاری برای توسعه فناو 
  ، عدم وجود زیرساخت های تأمین مواد اولیه

 خدمات و محصوالت مکمل

  ایجاد زیرساخت توسعه

 منابع و خدمات

  توسعه منابع پشتیبان  و

 سرمایه گذاری مشترک

مشروعیت 

 بخشی

  عدم وجود قوانین حمایتی و بازدارنده برای
 توسعه بکارگیری خودروی برقی

  عدم وجود برنامه های مناسب برای جلب
 مشارکت گروه های پشتیبان

  عدم اجرای اقدامات مؤثر همگراسازی بین
 بازیگران

 و سازمانها سازی همگرا 

 افزایش فرآیند با نهادها

 برقی خودرو از گیری بهره

  افزایش نفوذ بکارگیری

 خودروهای برقی
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 ی به بازار در قالب موتور بازارسیاستها و اقدامات کارکرد شکل ده -6-1

شکل دهی به بازار مرتبط با موتور بازار به سیاستهایی پرداخته می شود که دسترس پذیری و قابل قبتول   کارکردسیاستهای در 

نمودن خروجی فناوری ، قابلیت اطمینان فناوری و قابلیت رقابتی فناوری را در بازار افزایش دهد . برای دستیابی بته هریتک از   

 ن برآورده نمودن و عملی شدن آنها را امکان پذیر نماید .این سیاستها می بایست اقداماتی تعریف شود که امکا

استفاده از خودروهای برقی تولید کشورهای دیگر در بخش عمومی و در بخش استفاده خصوصی لوکس ، ایجاد زمینته هتای    

رقی بتا دیتدگاه   تحقیقاتی در زمینه فناوری های مرتبط با فناوری خودرو برقی و اجرای مشوق قانونی جهت استفاده از خودرو ب

کاهش مصرف سوخت و آالیندگی موجب می شود تا امکان دسترس پذیری و قابل قبول نمودن خروجی فنتاوری بترای بتازار    

 مهیا گردد. 

دوره  نیمحصوالت  ، خصوصا در اول نانیاطم تیطول عمر و قابل شیبه منظور افزا تیفیبا ک هیاز مواد اول یریبهره گاز طرفی 

مصترف   قیجهت تشو یبرق یبروز خودروها یها یاستفاده از فناور  یها نهیهز کاهش،  دار تیاورانه اولومحصوالت فن دیتول

، منجر بته   ازیمورد ن یگذار هیبا توجه به سرما  نهیو بازگشت هز اقتصادی – یفن قیدق یبررس انجام،  از بازار دیکننده  به خر

 افزایش قابلیت اطمینان فناوری می گردد.

 یاز مشتر یبانیپشت یدر راستا گرانیتوسط باز یتیحما یارائه بسته هایش قابلیت رقابتی فناوری نیز اقداماتی از جمله برای افزا

 ریبتا  ستا   سته یدر مقا "نته هزی – ییکتارا "رابطه  یساز متعادل،  دار تیمحصوالت فناورانه اولو دیدوره تول نی، خصوصا در اول

 هیت خودرو ساز به منظتور انجتام کل   قیاز طر یناوگان حمل و نقل عموم یبرا یبرق یتعداد محدود خودرو واردات،  محصوالت

 ی ، می بایست مورد توجه قرار بگیرد.داخل دیو تول یطراح یدر راستا هیاول ازیمورد ن یها یابیارز
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 ارسیاستها و اقدامات کارکرد شکل دهی به بازار در قالب موتور باز -16جدول 

 فعالیت شکل دهی به بازار موتور بازار

 بازار برای فناوری قبول نمودن خروجی دسترس پذیری و قابلسیاست : 

 اقدام ردیف

 استفاده از خودروهای برقی تولید کشورهای دیگر در بخش عمومی و در بخش استفاده خصوصی لوکس 1

 با فناوری خودرو برقیایجاد زمینه های تحقیقاتی در زمینه فناوری های مرتبط  2

 اجرا مشوق قانونی جهت استفاده از خودرو برقی با دیدگاه کاهش مصرف سوخت و آالیندگی 3

 افزایش قابلیت اطمینان فناوریسیاست : 

 اقدام ردیف

 دورهبهره گیری از مواد اولیه با کیفیت به منظور افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان محصوالت  ، خصوصا در اولین  1
 تولید محصوالت فناورانه اولویت دار

 کاهش هزینه های  استفاده از فناوری های بروز خودروهای برقی جهت تشویق مصرف کننده  به خرید از بازار 2

 اقتصادی و بازگشت هزینه  با توجه به سرمایه گذاری مورد نیاز –انجام بررسی دقیق فنی  3

 ریافزایش قابلیت رقابتی فناوسیاست : 

 اقدام ردیف

تولید محصوالت  ارائه بسته های حمایتی توسط بازیگران در راستای پشتیبانی از مشتری ، خصوصا در اولین دوره 1
 فناورانه اولویت دار

 در مقایسه با  سایر محصوالت "هزینه –کارایی "متعادل سازی رابطه  2

قل عمومی از طریق خودرو ساز به منظور انجام کلیه ارزیابی واردات تعداد محدود خودروی برقی برای ناوگان حمل و ن 3
 های مورد نیاز اولیه در راستای طراحی و تولید داخلی
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 سیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور بازار -6-2

افتزایش شتناخت جامعته ،     به منظور جهت دهی به سیستم در قالب موتور بازار می بایست سیاستهایی اتخاذ نمود که منجر بته 

تنظیم قوانین و مقررات متناسب برای رشد بازار و هماهنگ سازی بازیگران برای همستویی بتا حرکتت جهتانی گتردد. لتذا در       

 راستای امکان پذیری این سیاستها می بایست اقدامات متناسب با هر سیاست در نظر گرفته شود .

امعه می شود می توان به ساخت برنامه هتای رستانه ای تبلیغتی و ترویجتی ،     از جمله اقداماتی که منجر به افزایش شناخت ج

و  یآموزشت  یبرنامته هتا   ستاخت و  از محصتوالت  دکننتدگان یمتعدد با امکتان استتفاده بازد   یتخصص یها شگاهینما یبرگزار

 اشاره نمود. در رسانه ها یتخصص

با  یدر استفاده از خوروها رانهیسخت گ نیقوان یاجرایازمند همچنین سیاست تنظیم قوانین و مقررات متناسب برای رشد بازار ن

 ی می باشد.در حمل و نقل عموم یبرق یدر استفاده از خودروها یقیتشو نیقوان یو اجرا میتنظی و لیسوخت فس

 سیاست هماهنگ سازی بازیگران برای همسویی با حرکت جهانی یکی از سیاستهای مهم در این بخش میباشد که برای بتروز 

بودن فناوری در سطح بین المللی و امکان اقدامات بعدی در خصوص صادرات باید مورد توجه قرار گیرد . اقتداماتی کته بترای    

گتذار کته بتوانتد     استت یهماهنتگ کننتده و س    یفرابخشت  یسازمان متتول  جادیاعملی شدن این سیاست الزم است عبارتند از 

 نیت از روند توسعه ا یالگوبردارو همچنین  دیمرتبط را هماهنگ نما یو سازمانها ییربنایز یخوروسازان ، دولت و وزارتخانه ها

 .شرفتهیپ یدر کشور ها یفناور

 در قالب موتور بازار ستمیبه س یو اقدامات کارکرد جهت ده استهایس -17جدول 

 فعالیت جهت دهی به سیستم موتور بازار

 هافزایش شناخت جامعسیاست : 
 اقدام ردیف

 ساخت برنامه های رسانه ای تبلیغی و ترویجی 1

 برگزاری نمایشگاه های تخصصی متعدد با امکان استفاده بازدیدکنندگان از محصوالت 2

 ساخت برنامه های آموزشی و تخصصی در رسانه ها 3

 تنظیم قوانین و مقررات متناسب برای رشد بازارسیاست : 

 اقدام ردیف

 قوانین سخت گیرانه در استفاده از خوروهای با سوخت فسیلیاجرای  1
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 فعالیت جهت دهی به سیستم موتور بازار

 تنظیم و اجرای قوانین تشویقی در استفاده از خودروهای برقی در حمل و نقل عمومی 2

 هماهنگ سازی بازیگران برای همسویی با حرکت جهانیسیاست : 

 اقدام ردیف

که بتواند خوروسازان ، دولت و  ایجاد سازمان متولی فرابخشی  هماهنگ کننده و سیاست گذار 1
 وزارتخانه های زیربنایی و سازمانهای مرتبط را هماهنگ نماید

 الگوبرداری از روند توسعه این فناوری در کشور های پیشرفته 2

 

 سیاست و اقدام کارکرد کارآفرینی در قالب موتور بازار  -6-3

د ، دسترس پذیری و قابل قبول نمودن خروجتی فنتاوری بترای    سیاستی که برای کارکرد کارآفرینی در قالب بازار تعریف میشو

برای پایداری کارآفرینی و گسترش فعالیت های کارآفرینانه الزم است تا خروجی فناوری برای بازار قابل قبول و بازار می باشد . 

و زیرفنتاوری ،   این سیاست می بایست منجر به فعالسازی بخش خصوصی در خصتوص تتامین فنتاوری     در دسترس باشد لذا 

 متناسب با ایجاد مشارکت با صاحبان فناوری خارجی گردد. 

 

 سیاست و اقدام کارکرد کارآفرینی در قالب موتور بازار -18جدول 

 فعالیت کارآفرینی موتور بازار

 بازار برای فناوری خروجی نمودنقبول  دسترس پذیری و قابلسیاست : 

 اقدام ردیف

 با ایجاد مشارکت با صاحبان فناوری خارجی فعالسازی بخش خصوصی در خصوص تامین فناوری  و زیر فناوری متناسب 1
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 سیاست و اقدامات کارکرد بسیج منابع در قالب موتور بازار -6-4

می  اطالقی م نوآورنظا یتوسعه یالزم برا هاییورود یو هماهنگ نیمربوط به تأم هایتیاز فعّال ایبسیج منابع به مجموعه

سیاستی که بترای  است.  کیتکنولوژ ینوآور هایتوسعه نظام یازهاین نترییاز ضرور یکیبه منابع مورد نیاز،  یدسترس شود .

، ایجاد زیرساخت توسعه منابع و خدمات می باشد که برای محقق شدن این بسیج منابع در بخش کارآفرینی میتوان اتخاذ نمود 

، بترای   ارائه دهند راتیالزم را جهت تعم یدر کشور که آموزش و آزمونها یاحداث مراکزر ساختی از جمله سیاست اقدامات زی

 تیت و حما یلیفس یتر از خودروها نییپا اریبس متیساله  با ق 30 نکیزیبلند مدت در قالب ل یوام ها ارائهبسیج منابع انسانی ، 

بنگتاه هتا و    یبلند متدت و کتم بهتره بترا     یدر قالب وام ها هیسرما نیتامی و برق یاز مصرف کنندگان خودروها یدولت یها

 برای بسیج منابع مالی ، می بایست انجام گیرد. الزم یساخت ها ریز جادیو ا زیموسسات به منظور تجه

 

 سیاست و اقدامات کارکرد بسیج منابع در قالب موتور بازار -19جدول 

 یت بسیج منابعفعال موتور بازار

 ایجاد زیرساخت توسعه منابع و خدماتسیاست : 

 اقدام ردیف

 ارائه دهند احداث مراکزی در کشور که آموزش و آزمونهای الزم را جهت تعمیرات 1

ساله  با قیمت بسیار پایین تر از خودروهای فسیلی و حمایت  30ارائه وام های بلند مدت در قالب لیزینک  2
 مصرف کنندگان خودروهای برقیهای دولتی از 

تامین سرمایه در قالب وام های بلند مدت و کم بهره برای بنگاه ها و موسسات به منظور تجهیز و ایجتاد   3
 زیر ساخت های الزم

 

 سیاست و اقدام کارکرد مشروعیت بخشی در قالب موتور ساختار دهی  -6-5

موجود در  ینهادها رییمنجر به تغ می بایستو وری جدید می باشد فنا یبرا یاجتماع تیمقبول جادیبه دنبال امشروعیت بخشی 

سیاستی که برای مشروعیت بخشی میبایست . د موجود در نظام مورد نظر گرد گرانیباز یازهاها با نیراستا شدن آنجامعه و هم

 نی. بنتابرا  هستتند  یکنتون  هتای  فنتاوری منافع در  یکه دارا ی باشدگرانیمخالفت بازاتخاذ گردد باید عامل جلوگیری کننده از 

در توسعهبه عنوان سیاست اصلی این کارکرد باید   یاز خودرو برق یریبهره گ شیافزا ندیسازمانها و نهادها با فرآ یهمگرا ساز
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اقتدامات الزم بترای جتاری    . بخشتد یسرعت مت  ینظام نوآور یتوسعه ندیو به فرا کندیعمل م زگریکاتال کیمانند  ی فناوری

در ستطح   یبرق یو استفاده از خودروها دیتول نهیبرنامه و طرح در زم نیتدواین سیاست در قالب ساختار دهی عبارتند از  سازی

از نهادهتا بتا    کیت هر یفعالستاز ،  شتده  ادیت طترح   شی، اجرا و پا تی، حما غیجهت تبل ربطیذ یو ابالغ ان به دستگاه ها یمل

گذار  استیهماهنگ کننده و س  یفرابخش یسازمان متول جادیاو  در عملکرد انها یبرق یخودرو یریبکارگ دیاثرات مف ییشناسا

 .دیمرتبط را هماهنگ نما یو سازمانها ییربنایز یکه بتواند خوروسازان ، دولت و وزارتخانه ها

 

 سیاست و اقدامات کارکرد مشروعیت بخشی در قالب موتور ساختاردهی -20جدول 

 فعالیت مشروعیت بخشی ر ساختاردهیموتو

 برقی خودرو از گیری بهره افزایش فرآیند با نهادها و سازمانها سازی همگراسیاست : 

 اقدام ردیف

تدوین برنامه و طرح در زمینه تولید و استفاده از خودروهای برقی در سطح ملی و ابالغ ان به دستگاه  1
 پایش طرح یاد شدههای ذیربط جهت تبلیغ ، حمایت ، اجرا و 

 فعالسازی هریک از نهادها با شناسایی اثرات مفید بکارگیری خودروی برقی در عملکرد انها 2

ایجاد سازمان متولی فرابخشی  هماهنگ کننده و سیاست گذار که بتواند خوروسازان ، دولت و وزارتخانه  3
 های زیربنایی و سازمانهای مرتبط را هماهنگ نماید

 

 قدامات کارکرد شکل دهی به بازار در قالب موتور ساختار دهی سیاست و ا -6-6

برای شکل دهی به بازار از طریق ساختار دهی باید از سیاستی بهره گرفت که رقابت پذیری فناوری نوظهور نسبت به فنتاوری  

را تقویت نموده و زمینته نفتوذ   هایی نظیر قابلیت فنی ، اقتصادی و بازار های موجود در عرصه ی بازار را افزایش داده و قابلیت 

فناوری در بازار را ارتقا دهد . بنابراین سیاست مناسب برای این کارکرد در بخش ساختار دهی می توان توسعه زیرساخت متواد  

مواد  یساز یواردات و بوم ندیفرآ لیو تسه تیحمااولیه و تجهیزات مکمل باشد . برای اجرای این سیاست نیز اقداماتی از قبیل 

ی ، مورد خودرو برق ازیمواد و قطعات مورد ن نیقطعه سازان در جهت تام زیتجهو همچنین  در خودرو ازیمورد ن زاتیو تجه هیاول

 نیاز می باشد.
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 سیاست و اقدامات کارکرد شکل دهی به بازار در قالب موتور ساختاردهی -21جدول 

 ی بازارفعالیت شکل ده موتور ساختاردهی

 توسعه زیرساخت مواد اولیه و تجهیزات مکملسیاست : 

 اقدام ردیف

 حمایت و تسهیل فرآیند واردات و بومی سازی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز در خودرو 1

 تجهیز قطعه سازان در جهت تامین مواد و قطعات مورد نیاز خودرو برقی 2

 

 ه سیستم در قالب موتور ساختار دهی سیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی ب  -6-7

به منظور گزینش و محدود کردن گزینه های موجود در ارتباط با فناوری ، کاربرد آن و همچنین بازار فناوری در سطوح مختلف 

از سیاستهای متناسب با جهت دهی استفاده می شود . از طرفی این سیاستها باید به شکلی طراحی گردد کته منجتر بته فعتال     

دن موتور ساختاردهی گردد . از این رو فعالیتهای تنظیمی ، شناختی و هنجاری مرتبط با این کتارکرد در قالتب سیاستتهای    نمو

 و توسعه قوانین جهت ده طراحی و تبیین می گردد. افزایش شناخت صنعت از فناوری و استانداردسازی 

از  یبتا مستئوالن حتاک    شیهما یبرگزاررا در بیاید عبارتند از به اج داقداماتی که برای افزایش شناخت صنعت از فناوری میتوان

برنامه  پخشی ، تخصص یها شگاهینما یبرگزاری ، برق یو خدمات الزم در استفاده از خودروها یگذار هیرقبت دولت به سرما

بته   یجمعت  یهتا  به رستانه  یرسم ابالغو  کشورها ریتجربه موفق و ناموفق سا ایشده و  مودهیپ ریدر خصوص مس یعلم یها

 شناخت فناوری. نهیدر زم ریصورت فراگ

از توستعه   یبانیپشتت  یبرا رویوزارت ن یرساختیز یو استانداردها ازهاین یبررس طرح،  یبرق یخودروها یاستانداردسازاز طرفی 

، ختدمات و   عیت وز، ت دیت در امر تول لیدخ یدستگاه ها انیدر م یبخش نیب یهماهنگ نیقوان نیتدوی ، برق یاستفاده از خودرو

، از جمله اقداماتی هستند که بترای عملتی شتدن     موجود نیدر خصوص قوان یگسترده در سطح عموم یرسان اطالعی و نظارت

 سیاست استاندارد سازی و توسعه قوانین جهت ده مورد نیاز می باشد.
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 تم در قالب موتور ساختاردهیسیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیس -22جدول 

 فعالیت جهت دهی به سیستم موتور ساختاردهی

 افزایش شناخت صنعتسیاست : 

 اقدام ردیف

 برگزاری همایش با مسئوالن حاکی از رقبت دولت به سرمایه گذاری و خدمات الزم در استفاده از خودروهای برقی 1

 برگزاری نمایشگاه های تخصصی 2

 علمی در خصوص مسیر پیموده شده و یا تجربه موفق و ناموفق سایر کشورها پخش برنامه های 3

 شناخت فناوریابالغ رسمی به رسانه های جمعی به صورت فراگیر در زمینه  4

  استانداردسازی و توسعه قوانین جهت دهسیاست : 

 اقدام ردیف

 استانداردسازی خودروهای برقی  1

 دهای زیرساختی وزارت نیرو برای پشتیبانی از توسعه استفاده از خودروی برقیطرح بررسی نیازها و استاندار 2

 تدوین قوانین هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه های دخیل در امر تولید ، توزیع ، خدمات و نظارتی 3

 اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود 4

 

 در قالب موتور ساختار دهی  سیاست و اقدامات کارکرد کارآفرینی -6-8

 کارآفرینی می بایست منجر به تبدیل دانش فنی به کسب و کارهای جدید گردد . لذا تجاری سازی فناوری و ایجاد کتارآفرینی 

نیازمند سیاستی ساختاری می باشد که مسیر کارآفرین را برای توسعه فعالیتهای خود هموار نموده و  در قالب موتور ساختاردهی

 یری سرمایه گذاری را برای او کاهش دهد .خطرپذ

در  یدولت یکمک هااقداماتی که برای کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری به منظور تجاری سازی باید صورت بگیرد به صورت 

 نته یفعتال در زم  یو صتنعت  یمراکز علمت  یریبهره گ یبرا یساز نهیزمی ، خودروساز عیصنا یها اتیکاهش مال ایقالب وام و 

، ختدمات و   عیت ، توز دیت در امر تول لیدخ یدستگاه ها انیدر م یبخش نیب یهماهنگ نیقوان نیتدوی ، برق یخودروها یفناور

 ، طرح ریزی می گردد. موجود نیدر خصوص قوان یگسترده در سطح عموم یرسان اطالعی و نظارت
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 الب موتور ساختاردهیسیاست و اقدامات کارکرد کارآفرینی در ق -23دول ج

 فعالیت کارآفرینی موتور ساختاردهی

 سازی گذاری به منظور تجاری سرمایه خطرپذیری کاهشسیاست : 

 اقدام ردیف

 کمک های دولتی در قالب وام و یا کاهش مالیات های صنایع خودروسازی 1

 خودروهای برقیزمینه سازی برای بهره گیری مراکز علمی و صنعتی فعال در زمینه فناوری  2

 تدوین قوانین هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه های دخیل در امر تولید ، توزیع ، خدمات و نظارتی 3

 اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود 4

 

 سیاستها و اقدامات کارکرد شکل دهی به بازار در قالب موتور کارآفرینی -6-9

در موتور کارآفرینی ، شکل دهی به بازار می باشد . سیاست های اتخاذ شده باید منجر بته افتزایش    هامهمترین کارکردیکی از 

بتا  قابلیت های فنی ، اقتصادی و بازار شده و موجب تحرک بیشتر موتور کارآفرینی گردد . این سیاست ها در واقع ، فنتاوری را  

 ی دهد . قرار م در مسیر رشد و توسعهتقویت قابلیت های اشاره شده 

هتا جهتت    ناریستم  یبرگتزار دستیابی به زیر فناوری ها یکی از سیاستهای شکل دهی به بازار می باشد که می توان از طریق 

 یهتا  یفنتاور  ریت بانک اطالعات خاص و قابتل دستترس ز   جادیای و خودرو برق یها یفناور ریتبادل اطالعات در خصوص ز

 ، به آن دست یافت . صنعت نیمرتبط با ا یبنگاه ها یبرا یخودرو برق

 یو فعالستاز  ییشناسامی باشد که با  مکمل زاتیو تجه هیبه مواد اول یابیدست لیتسهاز دیگر سیاستهای مورد نیاز این کارکرد 

 ی امکان پذیر می شود .به منابع خارج یو کاهش وابستگ هیمواد اول نیدر تام یداخل یشرکت ها

 یفن قیدق یبررس انجامو محصوالت  نانیاطم تیطول عمر و قابل شیبه منظور افزا تیفیک با هیاز مواد اول یریبهره گهمچنین 

ی از اقداماتی می باشتد کته بترای عملتی نمتودن سیاستت       بخش خصوص یگذار هیسرما یبرا  نهیو بازگشت هز اقتصادی  –

 مورد نیاز می باشد. نانیاطم تیقابل شیافزا
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و وارد کننتدگان   دکننتدگان یتول نیبت  یرقتابت  یفضتا  جتاد یاه از طریق اقتداماتی نظیتر   و نهایتا افزایش قابلیت رقابت پذیری ک

و توستعه شتبکه    یطراحت ی ، لیبا ستوخت فست   یها یو خودرو یبرق یبازار خودرو نیب یرقابت یفضا جادیای ، برق یخودروها

امکتان پتذیر    دیت اس حجم تولمشارکت بر اس زانیم ای یدولت یها تیمعاف نییتعی و توسعه بخش خصوص یارزش مناسب برا

 خواهد شد.

 سیاستها و اقدامات کارکرد شکل دهی به بازار در قالب موتور کارآفرینی -24دول ج

 فعالیت شکل دهی بازار موتور کارآفرینی

 دستیابی به زیر فناوری هاسیاست : 

 اقدام ردیف

 خصوص زیر فناوری های خودرو برقی برگزاری سمینار ها جهت تبادل اطالعات در 1

ایجاد بانک اطالعات خاص و قابل دسترس زیر فناوری های خودرو برقی برای بنگاه های مترتبط بتا    2
 این صنعت

 و تجهیزات مکملدستیابی به مواد اولیه سیاست : تسهیل 

 اقدام ردیف

 ش وابستگی به منابع خارجیشناسایی و فعالسازی شرکت های داخلی در تامین مواد اولیه و کاه 1

 سیاست : افزایش قابلیت اطمینان

 اقدام ردیف

 بهره گیری از مواد اولیه با کیفیت به منظور افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان محصوالت   1

 اقتصادی و بازگشت هزینه  برای سرمایه گذاری بخش خصوصی  –انجام بررسی دقیق فنی  2

 رقابت پذیری سیاست : افزایش قابلیت

 اقدام ردیف

 ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان و وارد کنندگان خودروهای برقی 1

 ایجاد فضای رقابتی بین بازار خودروی برقی و خودروی های با سوخت فسیلی 2

 طراحی و توسعه شبکه ارزش مناسب برای توسعه بخش خصوصی 3

 ت بر اساس حجم تولیدتعیین معافیت های دولتی یا میزان مشارک 4
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 سیاستها و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور کارآفرینی -6-10

همانطور که پیش از این نیز گفتته شتد دو کتارکرد اصتلی     اصلی ترین کارکرد موتور کارآفرینی ، کارکرد کارآفرینی می باشد . 

دید می باشد . سیاستهایی که برای تحقتق ایتن   کارآفرینی ، ایجاد فرصت های کاری جدید  و شناساندن فرصت های کاری ج

مهم می بایست در نظر گرفت شامل دو سیاست اصلی توسعه زیرساختهای تجاری سازی و توسعه توان تولید داخلی می باشد و 

 برای تحقق این دو سیاست اقداماتی ضروری می باشد که باید به انجام برسد .

 اتیکاهش مال ایدر قالب وام و  یدولت یتوسعه کمک هاازی  اقداماتی نظیر در خصوص سیاست توسعه زیرساختهای تجاری س

مانند پروژه دوگانه  گرید یپروژه ها اتیاز تجرب یریبا بهره گ یساز یتجار ندیفرآ یبرا یبسترسازی ، خودروساز عیصنا یها

 یستاز  یتجتار  نته یالزم در زم یهااستتاندارد  نیتتدو ،  ختودرو  عیفروش و توز رهیو توسعه زنج یطراح،  سوز کردن خودروها

و مشتارکت بختش    یو فتن بازارهتا  بتا فعالستاز     یتخصص یها شگاهینما رساختیز جادیاو  در داخل کشور یبرق یخودروها

 ی الزم به نظر می رسد .و صنعت یقاتی، مراکز تحق یخصوص

پتروژه   یو اجترا  یطراحت ی ، برق یودروقطعات خ دیتول یقطعه ساز برا ی( شرکت های، فن ی)مال یتوانمندسازاز سوی دیگر  

 یتوستعه ختودرو   یبترا  ازیالزم و امکانات مورد ن یها رساختیز جادیاو  در جهان شرویپ یمشترک توسعه با شرکت ها یها

، اقداماتی می باشد که برای تحقق سیاست توسعه توان تولید داخلی  الزم زاتیامکانات و تجه ریشارژ و سا ستگاهیمانند ا یبرق

  ری می باشد.ضرو

 سیاستها و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور کارآفرینی -25جدول 

 فعالیت کارآفرینی موتور کارآفرینی

 سیاست : توسعه زیرساخت های تجاری سازی

 اقدام ردیف

 زیتوسعه کمک های دولتی در قالب وام و یا کاهش مالیات های صنایع خودروسا 1

بسترسازی برای فرآیند تجاری سازی با بهره گیری از تجربیات پروژه های دیگر مانند پتروژه دوگانته    2
 سوز کردن خودروها

 طراحی و توسعه زنجیره فروش و توزیع خودرو 3

 تدوین استانداردهای الزم در زمینه تجاری سازی خودروهای برقی در داخل کشور 4

های تخصصی و فن بازارها  با فعالستازی و مشتارکت بختش خصوصتی ،     ایجاد زیرساخت نمایشگاه  5
 مراکز تحقیقاتی و صنعتی
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 سیاست : توسعه توان تولید داخلی

 اقدام ردیف

 توانمندسازی )مالی ، فنی( شرکت های قطعه ساز برای تولید قطعات خودروی برقی 1

 در جهانطراحی و اجرای پروژه های مشترک توسعه با شرکت های پیشرو  2

ایجاد زیرساخت های الزم و امکانات مورد نیاز برای توسعه خودروی برقی مانند ایستگاه شارژ و ستایر   3
 امکانات و تجهیزات الزم

 

 سیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور کارآفرینی -6-11

ایجاد ، تغییر و یا از میان برداشتن نهادهتای موجتود در   نطور که پیش از این نیز گفته شد فعالیت های می بایست منجر به هما

سیستم شده و از طرفی موجب تحرک موتور کارآفرینی گردد. سیاستهایی همچون نمایش اثر توسعه خودروهای برقی بتر روی  

ابی بته  هنجارهای اجتماعی ، همسویی با حرکت جهانی و شفاف سازی بازار و توسعه قوانین همسوساز می تواند موجتب دستتی  

 اهداف اصلی این کارکرد گردد.

 شیپت  نیاز قتوان  شتتر یاستتفاده ب اقدامات الزم برای نمایش اثر توسعه خودروهای برقی بر روی هنجارهای اجتماعی عبارتند از 

 و حتق  اتیت مال زانیت م نییتع،  یاستفاده از ناوگان حمل و نقل عموم یبر مبنا یاجتماع یبهبود هنجار ها یبرنده و تالش برا

کتم   یبر ستوخت هتا   یمبتن هینقل لیاستفاده از وسا یبرنده برا شیپ نیقوان یریبکارگ،  خودرو یندگیآال زانیبر اساس م مهیب

در جهت استتفاده از   یرسانه ا یبرنامه ها هیاهل فن و متخصصان در ته مشارکتو در مصرف سوخت  ییو صرفه جو ندهیآال

 .نیروت یها تمیدر قالب آ یدر جهت فرهنگ ساز یبرق یخودرو

در خصوص اجرای سیاست همسویی با حرکت جهانی و شفاف سازی بازار نیز اقداماتی الزم است که می بایستت متورد توجته    

نقشه راه توسعه  یبازنگری ، نیب شیو گسترش آن طبق برنامه پ یشارژ برق یها ستگاهینقشه توسعه ا هیتهقرار بگیرد همچون 

و نهایتتا   شترو یپ یبتا کشتورها و بازارهتا    یارتبتاط فنت   جادیا یها  برا 1و سمن بانیپشت یرهاساختا توسعهی ، برق یخودروها

 .  شده ادی یخودروها غیشناساندن و تبل یهدفمند آنها در راستا یرینوع خودروها و بهره گ نیهدفمند ا غیو تبل ینظرسنج

                                                 
1
 سازمان های مردم نهاد 
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،  عی، توز دیدر امر تول لیدخ یدستگاه ها انیدر م یشبخ نیب ی، هماهنگ نهیزم نیکننده در ا لیو مقررات تسه نیقوان نیتدو 

 ی نیز اقدامیست که برای اجرایی شدن سیاست توسعه قوانین همسوساز باید به آن توجه نمود.خدمات و نظارت
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 سیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور کارآفرینی -26جدول 

 فعالیت جهت دهی به سیستم فرینیموتور کارآ

 سیاست : نمایش اثر توسعه خودروهای برقی بر روی هنجارهای اجتماعی

 اقدام ردیف

استفاده بیشتر از قوانین پیش برنده و تالش برای بهبود هنجار های اجتمتاعی بتر مبنتای استتفاده از      1
 ناوگان حمل و نقل عمومی

 اساس میزان آالیندگی خودروتعیین میزان مالیات و حق بیمه بر  2

بکارگیری قوانین پیش برنده برای استفاده از وسایل نقلیه مبتنی بر سوخت های کم آالینتده و صترفه    3
 جویی در مصرف سوخت 

مشارکت اهل فن و متخصصان در تهیه برنامه های رسانه ای در جهت استفاده از ختودروی برقتی در    4
 ی روتینجهت فرهنگ سازی در قالب آیتم ها

 سیاست : همسویی با حرکت جهانی و شفاف سازی بازار

 اقدام ردیف

 تهیه نقشه توسعه ایستگاه های شارژ برقی و گسترش آن طبق برنامه پیش بینی 1

 بازنگری نقشه راه توسعه خودروهای برقی 2

 های پیشروتوسعه ساختارهای پشتیبان و سمن ها  برای ایجاد ارتباط فنی با کشورها و بازار 3

نظرسنجی و تبلیغ هدفمند این نوع خودروها و بهره گیری هدفمند آنها در راستای شناستاندن و تبلیتغ    4
 خودروهای یاد شده

 سیاست : توسعه قوانین همسوساز

 اقدام ردیف

تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده در این زمینه ، هماهنگی بین بخشتی در میتان دستتگاه هتای      1
 ر امر تولید ، توزیع ، خدمات و نظارتیدخیل د

 سیاست و اقدامات کارکرد مشروعیت بخشی در قالب موتور کارآفرینی -6-12

سیاستی که برای به حرکت درآوردن موتور کارآفرینی از طریق کارکرد مشروعیت بخشی می توان در نظر گرفت ، افزایش نفوذ 

یاست می بایست ابتدا نفوذ گروه هتای پشتتیبان بتا حمایتت هتای      بکارگیری خودروهای برقی می باشد که برای تحقق این س

گسترده رسانه ای افزایش یافته و همچنین بکارگیری خودروهای برقی در برنامته هتای توستعه کشتور بترای حمایتت بختش        

 خصوصی ، ابالغ و گنجانده شود.
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 قالب موتور کارآفرینیو اقدامات کارکرد مشروعیت بخشی در  سیاست -27جدول 

 فعالیت مشروعیت بخشی موتور کارآفرینی

 سیاست : افزایش نفوذ بکارگیری خودروهای برقی

 اقدام ردیف

 افزایش نفوذ گروه های پشتیبان با حمایت های گسترده رسانه ای 1

ابالغ و گنجاندن بکارگیری خودروهای برقتی در برنامته هتای توستعه کشتور بترای حمایتت بختش          2
 خصوصی

 

 سیاستها و اقدامات کارکرد خلق و انتشار دانش در قالب موتور کارآفرینی -6-13

تمامی فعالیتهایی که در فرآیند یادگیری قرار دارند جزئی از کارکرد خلق دانش هستند . از سوی دیگر مجموعه ای از فعالیتها با 

لف نیز از کارکرد انتشار دانش را تشکیل می دهند . هدف تسهیم و به اشتراک گذاری دانش و اطالعات در میان بازیگران مخت

سیاستهایی که یاریگر تحرک موتور کارآفرینی از طریق این دو کارکرد باشند هدف این بخش می باشد . سیاستی مانند اکتساب 

از دانشگاه ها و  تیو حما یاستگذاریس،  مربوطه یبه همراه دانش فن یانتقال تکنولوژسریع فناوری که از طریق اقداماتی نظیر 

از  تیت و حما یاستتگذار یسو همچنتین   شرفتهیپ یمشترک با کشورها یخلق دانش فن نهیانها در زم نیارتباط ب جادیصنعت و ا

از دانشتگاه هتا و    یو تخصصت  یفن یاز مشاوره ها یری، بهره گ نهیزم نیدر ا یدانش فن جادیدر جهت ا یو صنعت یمراکز علم

 ، امکان پذیر می شود. رخارج از کشو یمراکز صنعت

نیز از سیاستهای هماهنگ با این کارکرد ها می باشد کته موجتب    کیاستراتژ ینرم و اتحادها یتوسعه شبکه هاعالوه بر این 

ی ختودرو برقت   یبا فناور ییدر قالب آموزش و آشنا یداده ا یها گاهیشبکه ها و پا جادیاتحرک موتور کارآفرینی می شود و با 

 ممکن می شود.
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 سیاستها و اقدامات کارکرد خلق و انتشار دانش در قالب موتور کارآفرینی -28جدول 

 فعالیت خلق و انتشار دانش موتور کارآفرینی

 سیاست : اکتساب سریع فناوری 

 اقدام ردیف

 انتقال تکنولوژی به همراه دانش فنی مربوطه 1

گاه ها و صنعت و ایجاد ارتباط بتین انهتا در زمینته خلتق دانتش فنتی       سیاستگذاری و حمایت از دانش 2
 مشترک با کشورهای پیشرفته

سیاستگذارای و حمایت از مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی در این زمینه ، بهره گیری  3
 از مشاوره های فنی و تخصصی از دانشگاه ها و مراکز صنعتی خارج از کشور

 عه شبکه های نرم و اتحادهای استراتژیک سیاست : توس

 اقدام ردیف

 ایجاد شبکه ها و پایگاه های داده ای در قالب آموزش و آشنایی با فناوری خودرو برقی 1

 

 سیاست و اقدامات کارکرد بسیج منابع در قالب موتور کارآفرینی -6-14

کی از ضروری ترین نیازهای توسعه نظام نوآوری فنتاوری  همانطور که پیش از این نیز گفته شد دسترسی به منابع مورد نیاز ، ی

در واقع یکی از مهمترین عوامل محرک موتور کارآفرینی ، سیاستی می باشد که بتواند منجر بته بستیج منتابع گتردد و     است . 

 ادامه دهد.  اقداماتی که در راستای این سیاست به انجام می رسد باعث می شود که چرخه کلی نظام نوآوری به فعالیت خود

سترمایه  سیاستی که بتواند ما را به این هدف نزدیک کند می بایست سیاستی توسعه ای در جهت گستترش منتابع پشتتیبان و    

 یپروژه ها فیتعری ، و صنعت دیجد یپروژه ها فیبا تعر یمنابع انسان شیافزاگذاری های مشترک باشد و با اقداماتی همچون 

، مراکتز   یو حرفته ا  یفنت  یدر سطوح مختلف )دانشگاه ،آموزشتگاه هتا   یها ستگاهیو ا یبرق یخودرو یفناور نهیدر زم دیجد

 نته یمعتبتر در زم  یشترکت هتا   ییشناستا ،  و خدمات پس از فروش یقطعات اصل نیو تام دیدر تول مشارکت،  و ...( یقاتیتحق

جهتت   یو حقوق یقانون التیتسه  جادیاو  هحوز نیورود در ا یبرا اتیتسه جادیو ا یبرق یخودروها رساختیو ز هیقطعات اول

، مورد   زاتیقطعات و تجه یو دانش فن یانتقال تکنولوژ نهیاز مشاوره با آنها در زم یریو بهره گ یخارج یارتباط با سازنده ها

 پشتیبانی قرار گرفته و به اجرا در بیاید.
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 منابع در قالب موتور کارآفرینیسیاست و اقدامات کارکرد بسیج  -29جدول 

 فعالیت بسیج منابع موتور کارآفرینی

 سیاست : توسعه منابع پشتیبان  و سرمایه گذاری مشترک

 اقدام ردیف

 افزایش منابع انسانی با تعریف پروژه های جدید و صنعتی 1

مختلتف )دانشتگاه   تعریف پروژه های جدید در زمینه فناوری خودروی برقی و ایستتگاه هتای در ستطوح     2
 ،آموزشگاه های فنی و حرفه ای ، مراکز تحقیقاتی و ...(

 مشارکت در تولید و تامین قطعات اصلی و خدمات پس از فروش 3

شناسایی شرکت های معتبر در زمینه قطعات اولیه و زیرساخت خودروهای برقی و ایجاد تستهیات بترای    4
 ورود در این حوزه

و حقوقی جهت ارتباط با سازنده های خارجی و بهره گیری از مشاوره با آنهتا در   ایجاد  تسهیالت قانونی 5
 زمینه انتقال تکنولوژی و دانش فنی قطعات و تجهیزات
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 سیاست و اقدامات کارکرد خلق و انتشار دانش در قالب موتور علم و دانش -6-15

د موجتب توستعه دانتش تولیتد بتومی و همچنتین        سیاستی که برای فعال سازی موتور علم و دانش در نظر گرفته می شود بای

بکارگیری خودرو برقی گردد . اجرای این سیاست نیز با اقداماتی باید همراه باشد که هدف اصلی سیاست یعنی تحترک موتتور   

از  تیو حما یگذار استیسعلم و دانش را محقق سازد . اقداماتی که برای به اجرا در آمدن سیاست الزم است ، اقداماتی نظیر 

مصترف   یستاز  نته یبه یمطالعات در راستا شیافزای ، برق یمرتبط با خودرو یدانش فن جادیدر جهت ا یو صنعت یمراکز علم

مرتبط )خودروساز ، قطعه ساز و  ینهادها یانجمن علم لیتشکی ، برق یبر استفاده خودرو یساخت مبتن نهیو کاهش هز یانرژ

ها و  تیاز قابل یداده ا یها گاهیپا جادیا ی ، موفق جهان یاز شرکت ها یسطه  الگوبرداربوا یاز دانش فناور یبردار بهره،  ...(

 یدارا یکت یدانشگاه خودرو الکتر جادیا. ، و .. یو پژوهش یدر مراکز آموزش یخودرو برق یفناور نهیموجود در زم یها یتوانمند

دانتش   یساز یبوم یمناسب برا یراهکارها و الگو ها سعهتوی و نهایتا کیالکتر یو برق مرتبط با خودروها کیمکان یرشته ها

 ی می باشد.برق یخودرو یها یکسب شده در فناور

 

 سیاست و اقدامات کارکرد خلق و انتشار دانش در قالب موتور علم و دانش -30جدول 

 فعالیت خلق و انتشار دانش موتور علم و دانش

 می تولید و بکارگیری خودروی برقیسیاست : توسعه دانش بو

 اقدام ردیف

 ی و حمایت از مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی مرتبط با خودروی برقیگذار سیاست 1

افزایش مطالعات در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ساخت مبتنی بر استفاده خودروی  2
 برقی

 مرتبط )خودروساز ، قطعه ساز و ...( تشکیل انجمن علمی نهادهای 3

 بهره برداری از دانش فناوری بواسطه  الگوبرداری از شرکت های موفق جهانی 4

ایجاد پایگاه های داده ای از قابلیت ها و توانمندی های موجود در زمینه فناوری خودرو برقتی در مراکتز     5
 آموزشی و پژوهشی و ..

 کی دارای رشته های مکانیک و برق مرتبط با خودروهای الکتریکیایجاد دانشگاه خودرو الکتری 6

 توسعه راهکارها و الگو های مناسب برای بومی سازی دانش کسب شده در فناوری های خودروی برقی 7
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 سیاست و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور علم و دانش  -6-16

ود به کسب و کارهای جدید و در نتیجه الزمه ی فعالیت کارآفرینی ، هدف اصلی فعالیت های کارآفرینی تبدیل دانش فنی موج

وجود دانش فنی می باشد . در حقیقت فعالیتهای کارآفرینانه موجب تمایز یک نظام نوآوری با نظام تحقیقات می شود . از طرفی 

لذا می توان گفت توستعه ی دانتش    فعالیتهای کارآفرینی می تواند منجر به شکلگیری دانشهای جدید از فناوری موجود گردد .

الزمه ی انجام فعالیتهای کارآفرینانه است و از سوی دیگر فعالیتهای کارآفرینانه با افزایش دانش فنی در رابطه با فناوری همراه 

 است .

ه برای تحرک موتور علم و دانش از طریق فعالیت کارآفرینی الزم متی باشتد ، سیاستتی استت کته موجتب توستع       سیاستی که 

 یدورهایکر جادیازیرساخت های ارتباط صنعت و دانشگاه گردد . اجرای این سیاست و محقق شدن آن نیز با اقداماتی همچون 

 یبترا  انیت دانش بن یشرکت ها التیاز تسه استفاده،  و مراکز رشد یعلم و فناور یدر پارک ها یبرق یخودرو یتوسعه فناور

 یهتا  یدانش کسب شده در فناور یساز یبوم یمناسب برا یراهکارها و الگو ها توسعهی ، برق یخودرو یها یتوسعه فناور

 امکان پذیر می شود. با مشارکت صنعت یو تخصص یعلم یها و کنفرانس ها ناریسم یبرگزاری ، برق یخودرو

 سیاست و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور علم و دانش -31جدول 

 فعالیت کارآفرینی علم و دانش موتور

 سیاست : توسعه زیرساخت های ارتباط صنعت و دانشگاه

 اقدام ردیف

 ایجاد کریدورهای توسعه فناوری خودروی برقی در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 1

 استفاده از تسهیالت شرکت های دانش بنیان برای توسعه فناوری های خودروی برقی 2

 راهکارها و الگو های مناسب برای بومی سازی دانش کسب شده در فناوری های خودروی برقیتوسعه  3

 برگزاری سمینار ها و کنفرانس های علمی و تخصصی با مشارکت صنعت 4
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 نتیجه گیری -6-17

ع در این فصل با تحلیل رویکرد مناسب به نظام نوآوری فناورانه در راستای فناوری خودرو برقی به بررسی انوا

 موتورهای محرک این نظام پرداخته و کارکردهای متناسب با هر موتور را مورد شناسایی قرار دادیم.

در ادامه با تحلیل نظرات خبرگان که در قالب کمیته راهبری ما را در این سند همراهی نمودند، اقدامات مناسب را برای 

ست های مورد نیاز برای دستیابی به چشم انداز و اهداف هر کارکرد مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت اقدامات و سیا

و اقدامات کالن در قالب موتورهای محرک نظام نوآوری فناورانه و کارکردهای تاثیرگذار بر هر موتور محرک شناسایی 

 مشخص گردید.مورد نیاز به تفکیک سیاست ها 
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 مبانی تدوین برنامه عملیاتی

بـه عنـوان یكـی از     تیریي مدها مهارتزي کشورهاي توسعه یافته، توجه به دانش و ین عوامل موفقیت و پیشتاتر مهمیكی از 

 هـر  در مـدیریت  کـارکرد  ینتـر  اصلیضروریات توسعه و رشد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است. در این میان آنچه به عنوان 

 ن شده در آن است.اجرا و نیل به اهداف از پیش تعیی براي تالش و ریزي برنامه باشد، میموردنظر  کشور

ـ  بـه  ده،یسنج يها سیاستداشتن راهبردها و  رغم علیکه  دبخشیام هاي آوري فنمشاهده  اجـرا،   نـد یبـه فرا  یتـوجه  بـی  لدلی

از  يریـز  برنامهند. لذا توجه به باش میموقعیت برجسته خود را از دست داده و از صحنه رقابت کنار رفته اند، موید این نكته مهم 

اتخـا  شـده قـادر بـه      يها سیاستاهمیتی برخوردار است که بدون آن، راهبردها و  آن چناناز  یاتیعمل تیماهجنس اجرا و با 

 نخواهند بود. آوري فن داریتوسعه موفق و پا

ي عملیاتی لزوم استفاده از مبانی ساختار یافته و روشمند جهت ها برنامهي و وجود ساختار مناسب  براي تدوین ریز برنامهاهمیت 

 . یدنما میاین فعالیت مهم را دو چندان  جامان

مبناي شكستن اقدامات را مورد بررسـی قـرار داده و در مرهلـه بعـد ابزارهـاي      ، در این فصل به منظور ایجاد ساختاري مناسب

راه خـودرو  ي مرتبط با سند راهبردي و نقشه ها فعالیتو  ها پروژهشكستن اقدامات را شناسایی نموده و در نهایت فرآیند تعریف 

 . ]1[برقی معرفی خواهد شد

 مبنای شکستن اقدامات  -1-1

هاي اجرایی، تعیین مبنایی است که بر اسـا  آن اقـدامات شكسـته     یكی از مسائل کلیدي در فرآیند شكستن اقدامات به پروژه

ود کـه در ادامـه بـه    شـ  شوند. اینكه کدام مبنا براي شكستن اقدامات مورد توجه قرارگیرد بر اسا  عوامل مختلفی تعیـین مـی  

 شود. اشاره می ها آنین تر مهم

بندي ویژه و یا هنجارهاي پذیرفته شده اثرگذاري وجـود داشـته    ساختار و فرهنگ هاکم: اگر در ساختار موجود کشور تقسیم .1

 دهی نماید. هاي اجرایی را جهت تواند مبناي شكستن پروژه باشد، می

 پذیرد در طول زمان قابل تغییر است. مبناي آن شكسته شدن اقدامات صورت میهایی که بر  هاي فعلی: نیازمندي نیازمندي .2
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تواند مبنایی براي شكستن اقدامات باشد. به عنوان مثال درآمدزا  هاي اجرایی می منافع اقتصادي: میزان کسب درآمد از پروژه .3

شـوند و از   انجامهاي اجرایی درآمدزا  بتدا پروژهتواند مبنا قرار گیرد که ا هاي اجرایی از این جهت می بر بودن پروژه یا هزینه

 بر استفاده شود. هاي اجرایی هزینه پروژه انجامدرآمد هاصل براي 

باشد،  یی که هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نیاز  ینفعان و کسب منافع توسط این گروه میجا آننظرات  ینفعان: از  .4

سازي از جمله چگـونگی شكسـتن اقـدامات مـورد توجـه       ختلف فرآیند پیادههاي م ضروري است نظرات  ینفعان در بخش

 قرارگیرد.

توان در شكسـتن   یشان شكسته شوند، میها فعالیتهاي اجرایی نیز به زیر در صورتی که تصمیم گرفته شود که تعدادي از پروژه

 دوم از مبناي دیگري استفاده نمود.

 ابزارهای شکستن اقدامات -1-2

ایـن   انجـام وضوعات کلیدي شكستن اقدامات مورد بحث و بررسی قرارگرفت. در این بخش چند ابزار براي تاکنون مفاهیم و م

 گردد. مهم معرفی می

 الف(  تجزیه و تحلیل فرایند استاندارد

اي وجود دارد که به طور عام توسـط نخبگـان علمـی آن هـوزه مـورد پـذیرش        تجربه شده ندیدر ادبیات برخی از اقدامات، فرآ

شود. در صورتی که در مورد اقدامات خاصی فرایند استاندارد وجود  رگرفته است. چنین فرایندهایی فرایند استاندارد نامیده میقرا

 شوند. هاي اجرایی استاندارد پذیرفته می عنوان مجموعه پروژه شده در آن به ائههاي اجرایی ار داشته باشد، پروژه

 ( بهینه کاويب

تحقق یک اقدام، فرایند استانداردي وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسی قابل استفاده نباشد، صورتی که در راستاي  در

باشد. اگرچه در این هالت  شده و یادگیري می انجامهاي  شود. بهینه کاوي به معنی بررسی تجربه از ابزار بهینه کاوي استفاده می

کـه از  -هاي پیشین در ابعاد مختلفی با یكدیگر تفاوت داشـته باشـند    ود تجربهر انتظار می استاندارد،به علت عدم وجود الگویی 

یكی از مسـائل   -هاي خاصی است که فرایند در قالب آن طراهی و اجرا شده است و ویژگی يا علل اصلی آن خواستگاه منطقه

باشد.  اي دستیابی به الگویی مطلوب میهاي مختلف بر تجربه ایجکلیدي به کارگیري این ابزار چگونگی در کنار هم قرار دادن نت
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هاي اجرایی غیرنهایی به دست آمده  هاي اجرایی قابل قبول دست یافت، از پروژه اگر نتوان از این روش به مجموعه اي از پروژه

 معلولی استفاده نمود. -توان در ابزار علی  می

 ( تحلیل علی معلولیج

از همـین رو ضـروري   . باشد هاي اجرایی می ي شكستن اقدامات به مجموعه پروژهاین ابزار استفاده از نظرات خبرگان برا هدف

. در ادامه چگونگی استفاده از ایـن  ردیاست استفاده از این ابزار با هضور خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه صورت گ

 شود. توضیح داده می اناي با هضور خبرگ ابزار در جلسه

مـوردنظر  گردد تا کلیه افراد هاضر به نگرش یكسانی از اقدام  ه توضیحات مربوط به معرفی اقدام ارائه می: در ابتداي جلس1 گام

 دست یابند.

رسد مطرح شده و  اقدام مزبور ضروري به نظر می انجامهاي اجرایی که از نظر خبرگان براي  : در یک طوفان فكري پروژه2 گام

 گیرد. در معرض دید همگان قرار می

هـاي اجرایـی اساسـی تشـكیل      این نكته را مد نظر قرار دهند که در مرهله اول صرفاً اقدامات به پروژه باید میجلسه  نهاضری

هـاي اجرایـی اساسـی بـه شـمار       اش شكسته می شوند. از همین رو بهتر است از بیان مواردي که خود زیرفعالیت پـروژه  دهنده

تري هستند اجتناب ورزند. در صورتی کـه تصـمیم گرفتـه شـود      اجرایی کالن هاي هروند و یا قابل بیان شدن به شكل پروژ می

هـاي اجرایـی    ي خود شكسته شوند، در مرهله دیگري فرایند جاري در مورد آن پـروژه ها فعالیتهاي اجرایی به زیر برخی پروژه

 .]10[پذیرد می انجام سطح ککارگیري این ابزار، شكستن تنها در ی شود. به عبارتی در هر مرهله از به تكرار می

تـوان از   آیـد. در تكمیـل ایـن فهرسـت مـی      هاي اجرایی پیشنهادي به دست می اي از پروژه این گام فهرست اولیه انجاماز  پس

 لیاز روش تحل تیفعال کیویژه بهینه کاوي استفاده نمود. )ممكن است بتوان در مورد  دست آمده از دو ابزار دیگر به اطالعات به

بخش نبوده  جهیدو ابزار نت نیدر مورد اقدام باالدست استفاده از ا نكهیا رغمیعل  د،یرس جهیبه نت يکاو نهیبه ایتاندارد و اس ندیفرآ

 باشد(

 شوند: بندي می : کلیه موارد موجود در لیست اولیه تحت سه عنوان زیر دسته3 گام

ضروري بوده  ها آن انجامموردنظر ال در راستاي تحقق اقدام هاي اجرایی هستند که او ي اجرایی اصلی تكین: پروژهها پروژه( الف

 هاي اجرایی پیشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزینی با آن وجود ندارد. و ثانیاً در بین سایر پروژه
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ي هـا  باشد که در بین سـایر پـروژه   هاي اجرایی ضروري می هاي اجرایی جایگزین: این دسته شامل آن بخش از پروژه ( پروژهب

هـاي اجرایـی مشـابه را در     شـود. در ایـن هالـت هـر گـروه از پـروژه       یافـت مـی   هـا  آناجرایی، موارد مشابه قابل جایگزینی با 

هـاي جـایگزینی    باید از هر یک از مجموعـه  می انجامشوند. سر نامیده می زینیهاي جایگ هایی جمع کرده که مجموعه مجموعه

 یک پروژه اجرایی انتخاب شود.

تخصیص بـه بـیش از     جایگزینی نباید با یكدیگر داراي اشتراك باشند. همچنین درصورتی که پروژه اجرایی قابل هاي مجموعه

 یابد. یک مجموعه جایگزینی باشد، آن پروژه اجرایی به چند بخش تفكیک شده و هر بخش به مجموعه مربوطه اختصاص می

 انجـام توانند فرآینـد   راستاي تحقق یک اقدام، ضروري نیستند ولی میهاي اجرایی که در  هاي اجرایی پشتیبانی: پروژه ( پروژهج

 را تقویت کرده و آنرا تسریع بخشند.موردنظر اقدام 

هـاي اجرایـی اصـلی یـا      بندي فوق مواردي وجود داشته باشند که به نوعی زیرفعالیت سـایر پـروژه   صورتی که پس از دسته در

در مراهـل بعـد مـورد     ها فعالیتهاي اجرایی به زیر صورت لزوم در شكستن پروژهدر -گردند  پشتیبانی به هساب آیند هذف می

هاي اجرایی اصلی یا پشتیبان دیگري تعریف شـود کـه دربرگیرنـده     است پروژه زمو در غیراینصورت ال -گیرند استفاده قرار می

 .]11[زیرفعالیت مزبور باشد

 اراي دو ویژگی باشند:باید د بندي شده می هاي اجرایی دسته نهایت پروژه در

 در یک سطح باشند  

ی باشـند. در غیـر   پوشان همهاي اجرایی باید بدون  ي اجرایی درون یک مجموعه جایگزینی، سایر پروژهها پروژهغیر از  

 ی موجود هذف شود.پوشان هماعمال گردد که  ها آنباید تغییراتی در  این صورت می

 ها فعالیتو  ها پروژه فیتعر ندیرآف -1-3

و اقدامات سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی در قالب هفت  ها سیاستو اقدامات مالهظه شد که  ها سیاستر مرهله تدوین د

هریـک از   بایسـت  مـی کـه   باشـد  مـی و اقدامات در برگیرنده تمام مواردي  ها سیاستاین . کارکرد نظام نوآوري استخراج گردید

در گزارش هاضر با توجه به اینكه سند از سوي وزارت نیرو . برسانند انجامداف کلی به در پیش برد اهبازیگران کلیدي این سند 

تنهـا آن بخـش از    هـا  فعالیـت و  هـا  پـروژه لذا بـراي تعریـف    باشد میبراي سایر بازیگران در سطح پیشنهاد الزم االجرا بوده و 

 . باشد مییرو و اقدامات مد نظر قرار خواهد گرفت که در ارتباط با وزارت ن ها سیاست
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 ها سیاستي تعریف شده براي وزارت نیرو به این منوال تدوین گردیده است که ابتدا ها فعالیتو  (ها پروژه) ها طرحفرآیند تعریف 

ند که در گرد میتعریف  اي به گونهجداگانه  يها طرحدر قالب  ها فعالیتو  ها طرح ها آنو اقدامات در نظر گرفته شده و بر مبناي 

شكسـته شـده و    هـا  طـرح در مرهلـه بعـد هریـک از    . تمام اقدامات از پیش تعریف شده و مرتبط با وزارت نیرو باشندنده برگیر

پس از ارائه به اعضا محترم کمیته راهبري در جلسـات   ها فعالیتو  ها طرحاین . تعریف خواهد گردید ها آني مرتبط با ها فعالیت

 . ا محترم کمیته راهبري رسیده استکمیته راهبري نهایی شده و به تایید اعض

 ]5و4[شده است انیب ينظام نوآور ياز کارکردها کیهر يبرابه صورت کامل شده  فیتعرو اقدامات  ها سیاست ستیدر ادامه ل

. 
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 ها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور بازار سیاست( 1ـ1 جدول) 

 فعالیت جهت دهی به سیستم موتور بازار

 سیاست : افزایش شناخت جامعه

 اقدام ردیف

 ي رسانه اي تبلیغی و ترویجیها برنامهساخت  1

 برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی متعدد با امكان استفاده بازدیدکنندگان از محصوالت 2

 ها رسانهي آموزشی و تخصصی در ها برنامهساخت  3

 ازارسیاست : تنظیم قوانین و مقررات متناسب براي رشد ب

 اقدام ردیف

 اجراي قوانین سخت گیرانه در استفاده از خوروهاي با سوخت فسیلی 1

 تنظیم و اجراي قوانین تشویقی در استفاده از خودروهاي برقی در همل و نقل عمومی 2

 یی با هرکت جهانیسو همسیاست : هماهنگ سازي بازیگران براي 

 اقدام ردیف

دولـت و   ،هماهنگ کننـده و سیاسـت گـذار کـه بتوانـد خوروسـازان        ایجاد سازمان متولی فرابخشی 1
 ي مرتبط را هماهنگ نمایدها سازماني زیربنایی و ها وزارتخانه

 ي پیشرفتهکشورهادر  آوري فنالگوبرداري از روند توسعه این  2

 

 و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور بازار ها سیاست( 2ـ1 جدول)

 الیت کارآفرینیفع موتور بازار

 بازار براي آوري فن قبول نمودن خروجی سیاست : دستر  پذیري و قابل

 اقدام ردیف

متناسب با ایجاد مشارکت با  آوري فنو زیر   آوري فنبخش خصوصی در خصوص تامین  فعال سازي 1
 خارجی آوري فنصاهبان 
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 الب موتور بازارو اقدامات کارکرد بسیج منابع در ق ها سیاست( 3ـ1 جدول)

 فعالیت بسیج منابع موتور بازار

 سیاست : ایجاد زیرساخت توسعه منابع و خدمات

 اقدام ردیف

 ي الزم را جهت تعمیرات ارائه دهندها آزموناهداث مراکزي در کشور که آموزش و  1

روهـاي فسـیلی و   ساله  با قیمت بسیار پـایین تـر از خود   30ي بلند مدت در قالب لیزینک ها وامارائه  2
 ي دولتی از مصرف کنندگان خودروهاي برقیها همایت

و موسسات به منظور تجهیز و ایجاد  ها بنگاهي بلند مدت و کم بهره براي ها وامتامین سرمایه در قالب  3
 ي الزمها زیرساخت

 

 ها و اقدامات کارکرد مشروعیت بخشی در قالب موتور ساختاردهی سیاست( 4ـ1 جدول)

 فعالیت مشروعیت بخشی ساختاردهیموتور 

 برقی خودرو از گیري بهره افزایش فرآیند با نهادها و ها سازمان گراسازي سیاست : هم

 اقدام ردیف

تدوین برنامه و طرح در زمینه تولیـد و اسـتفاده از خودروهـاي برقـی در سـطح ملـی و ابـال  ان بـه          1
 ش طرح یاد شدههاي  یربط جهت تبلیغ، همایت، اجرا و پای دستگاه

 فعال سازي هریک از نهادها با شناسایی اثرات مفید به کارگیري خودروي برقی در عملكرد انها 2

ایجاد سازمان متولی فرابخشی  هماهنگ کننـده و سیاسـت گـذار کـه بتوانـد خوروسـازان، دولـت و         3
 هاي مرتبط را هماهنگ نماید هاي زیربنایی و سازمان وزارتخانه
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 یساختارده موتور قالب در بازار یده شکل کارکرد اقدامات و ها استیس 1-1جدول 

 فعالیت شكل دهی بازار موتور ساختاردهی

 سیاست : توسعه زیرساخت مواد اولیه و تجهیزات مكمل

 اقدام ردیف

 در خودرو زموردنیاهمایت و تسهیل فرآیند واردات و بومی سازي مواد اولیه و تجهیزات  1

 خودرو برقی موردنیازتجهیز قطعه سازان در جهت تامین مواد و قطعات  2

 

 ساختاردهیدر قالب موتور  جهت دهی به سیستمو اقدامات کارکرد  ها سیاست( 6ـ1 جدول)

 فعالیت جهت دهی به سیستم موتور ساختاردهی

 سیاست : افزایش شناخت صنعت

 اقدام ردیف

مسئوالن هاکی از رقبت دولت به سرمایه گـذاري و خـدمات الزم در اسـتفاده از    برگزاري همایش با  1
 خودروهاي برقی

 برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی 2

 ي علمی در خصوص مسیر پیموده شده و یا تجربه موفق و ناموفق سایر کشورهاها برنامهپخش  3

 آوري فنخت ي جمعی به صورت فراگیر در زمینه شناها رسانهابال  رسمی به  4

 سیاست : استانداردسازي و توسعه قوانین جهت ده 

 اقدام ردیف

 استانداردسازي خودروهاي برقی  1

طرح بررسی نیازها و استانداردهاي زیرساختی وزارت نیرو براي پشتیبانی از توسعه استفاده از خودروي  2
 برقی

 خدمات و نظارتی ،توزیع ،یل در امر تولیدي دخها دستگاهتدوین قوانین هماهنگی بین بخشی در میان  3

 اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود 4
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 ساختاردهی در قالب موتور  کارآفرینیو اقدامات کارکرد  ها سیاست( 7ـ1 جدول)

 فعالیت کارآفرینی موتور ساختاردهی

 زيسا گذاري به منظور تجاري سرمایه خطرپذیري سیاست : کاهش

 اقدام ردیف

 ي صنایع خودروسازيها مالیاتي دولتی در قالب وام و یا کاهش ها کمک 1

 خودروهاي برقی آوري فني مراکز علمی و صنعتی فعال در زمینه گیر بهرهزمینه سازي براي  2

 یخدمات و نظارت ،توزیع ،ي دخیل در امر تولیدها دستگاهتدوین قوانین هماهنگی بین بخشی در میان  3

 اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود 4

 

 و اقدامات کارکرد شکل دهی به بازار در قالب موتور کارآفرینی ها سیاست( 8ـ1 جدول)

 فعالیت شكل دهی بازار موتور کارآفرینی

 ها آوري فنبه زیر  یابی دست :سیاست

 اقدام ردیف

 خودرو برقی هاي آوري فنعات در خصوص زیر جهت تبادل اطال سمینارهابرگزاري  1

ي مـرتبط بـا   ها بنگاهخودرو برقی براي  هاي آوري فنایجاد بانک اطالعات خاص و قابل دستر  زیر  2
 این صنعت

 به مواد اولیه و تجهیزات مكمل یابی دستتسهیل  :سیاست

 اقدام ردیف

 لیه و کاهش وابستگی به منابع خارجیي داخلی در تامین مواد اوها شرکت فعال سازيشناسایی و  1

 افزایش قابلیت اطمینان :سیاست

 اقدام ردیف

 از مواد اولیه با کیفیت به منظور افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان محصوالت   گیري بهره 1

 بخش خصوصی گذاري سرمایهاقتصادي و بازگشت هزینه  براي   –بررسی دقیق فنی  انجام 2

 قابلیت رقابت پذیري افزایش :سیاست

 اقدام ردیف

 ایجاد فضاي رقابتی بین تولیدکنندگان و وارد کنندگان خودروهاي برقی 1

 ي با سوخت فسیلیها خودرويایجاد فضاي رقابتی بین بازار خودروي برقی و  2

 طراهی و توسعه شبكه ارزش مناسب براي توسعه بخش خصوصی 3

 ن مشارکت بر اسا  هجم تولیدي دولتی یا میزاها معافیتتعیین  4
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 ها و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور کارآفرینی ( سیاست9ـ1جدول )

 فعالیت کارآفرینی موتور کارآفرینی

 هاي تجاري سازي سیاست: توسعه زیرساخت

 اقدام ردیف

 هاي صنایع خودروسازي هاي دولتی در قالب وام و یا کاهش مالیات توسعه کمک 1

هاي دیگر مانند پروژه دوگانه سوز  گیري از تجربیات پروژه بسترسازي براي فرآیند تجاري سازي با بهره 2
 کردن خودروها

 طراهی و توسعه زنجیره فروش و توزیع خودرو 3

 تدوین استانداردهاي الزم در زمینه تجاري سازي خودروهاي برقی در داخل کشور 4

خصصی و فن بازارها  با فعال سـازي و مشـارکت بخـش خصوصـی،     هاي ت ایجاد زیرساخت نمایشگاه 5
 مراکز تحقیقاتی و صنعتی

 سیاست: توسعه توان تولید داخلی

 اقدام ردیف

 هاي قطعه ساز براي تولید قطعات خودروي برقی توانمندسازي )مالی، فنی( شرکت 1

 هاي پیشرو در جهان هاي مشترك توسعه با شرکت طراهی و اجراي پروژه 2

هاي الزم و امكانات موردنیاز براي توسعه خودروي برقی مانند ایستگاه شـارژ و سـایر    ایجاد زیرساخت 3
 امكانات و تجهیزات الزم
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 و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور کارآفرینی ها سیاست( 10ـ1 جدول) 

 فعالیت جهت دهی به سیستم موتور کارآفرینی

 ثر توسعه خودروهاي برقی بر روي هنجارهاي اجتماعینمایش ا :سیاست

 اقدام ردیف

ي اجتمـاعی بـر مبنـاي اسـتفاده از     هنجارهـا استفاده بیشتر از قوانین پیش برنده و تالش براي بهبود  1
 ناوگان همل و نقل عمومی

 تعیین میزان مالیات و هق بیمه بر اسا  میزان آالیندگی خودرو 2

پیش برنده براي استفاده از وسایل نقلیه مبتنی بر سوخت هاي کم آالینده و صـرفه  قوانین  کارگیري به 3
 جویی در مصرف سوخت 

در جهت اسـتفاده از خـودروي برقـی در     اي رسانهي ها برنامهمشارکت اهل فن و متخصصان در تهیه  4
 ي روتینها آیتمسازي در قالب  جهت فرهنگ

 سازي بازاریی با هرکت جهانی و شفاف سو هم :سیاست

 اقدام ردیف

 ي شارژ برقی و گسترش آن طبق برنامه پیش بینیها ایستگاهتهیه نقشه توسعه  1

 بازنگري نقشه راه توسعه خودروهاي برقی 2

 براي ایجاد ارتباط فنی با کشورها و بازارهاي پیشرو  ها سمنتوسعه ساختارهاي پشتیبان و  3

در راستاي شناساندن و تبلیـغ   ها آنهدفمند  گیري بهرهودروها و نظرسنجی و تبلیغ هدفمند این نوع خ 4
 خودروهاي یاد شده

 سازسو همتوسعه قوانین  :سیاست

 اقدام ردیف

ي دخیل ها دستگاههماهنگی بین بخشی در میان ، تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده در این زمینه 1
 خدمات و نظارتی، توزیع، در امر تولید

 

 سیاست و اقدامات کارکرد مشروعیت بخشی در قالب موتور کارآفرینی( 11ـ1 جدول)

 فعالیت مشروعیت بخشی موتور کارآفرینی

 خودروهاي برقی کارگیري بهافزایش نفو   :سیاست

 اقدام ردیف

 اي رسانهي گسترده ها همایتي پشتیبان با ها گروهافزایش نفو   1

ي توسـعه کشـور بـراي همایـت بخـش      هـا  برنامـه برقـی در   خودروهاي کارگیري بهابال  و گنجاندن  2
 خصوصی
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 و اقدامات کارکرد خلق و انتشار دانش در قالب موتور کارآفرینی ها سیاست ( 12ـ1 جدول)

 فعالیت خلق و انتشار دانش موتور کارآفرینی

  آوري فناکتساب سریع  :سیاست

 اقدام ردیف

 وطهانتقال تكنولوژي به همراه دانش فنی مرب 1

در زمینـه خلـق دانـش فنـی      ها آنو صنعت و ایجاد ارتباط بین  ها دانشگاهو همایت از  گذاري سیاست 2
 مشترك با کشورهاي پیشرفته

 گیـري  ، بهرهو همایت از مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی در این زمینهگذاري  سیاست 3
 کز صنعتی خارج از کشورو مرا ها دانشگاهفنی و تخصصی از  هاي مشاورهاز 

 ي نرم و اتحادهاي استراتژیک ها شبكهتوسعه  :سیاست

 اقدام ردیف

 خودرو برقی آوري فندر قالب آموزش و آشنایی با  اي دادهي ها پایگاهو  ها شبكهایجاد  1

 

 سیاست و اقدامات کارکرد بسیج منابع در قالب موتور کارآفرینی ( 13ـ1 جدول)

 عالیت بسیج منابعف موتور کارآفرینی

 مشترك گذاري سرمایهتوسعه منابع پشتیبان  و  :سیاست

 اقدام ردیف

 ي جدید و صنعتیها پروژهافزایش منابع انسانی با تعریف  1

، ي در سطوح مختلف )دانشـگاه ها ایستگاهخودروي برقی و  آوري فني جدید در زمینه ها پروژهتعریف  2
 ..(.کز تحقیقاتی ومرا، اي هرفهي فنی و ها آموزشگاه

 مشارکت در تولید و تامین قطعات اصلی و خدمات پس از فروش 3

ي معتبر در زمینه قطعات اولیه و زیرساخت خودروهاي برقی و ایجاد تسهیات براي ها شرکتشناسایی  4
 ورود در این هوزه

در  ها آناز مشاوره با  يگیر بهرهي خارجی و ها سازندهایجاد تسهیالت قانونی و هقوقی جهت ارتباط با  5
 زمینه انتقال تكنولوژي و دانش فنی قطعات و تجهیزات
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 و اقدامات کارکرد خلق و انتشار دانش در قالب موتور علم و دانش ها سیاست( 14ـ1 جدول)

 فعالیت خلق و انتشار دانش موتور علم و دانش

 خودروي برقی به کارگیريسیاست : توسعه دانش بومی تولید و 

 اقدام ردیف

 سیاست گذاري و همایت از مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی مرتبط با خودروي برقی 1

افزایش مطالعات در راستاي بهینه سازي مصرف انرژي و کاهش هزینـه سـاخت مبتنـی بـر اسـتفاده       2
 خودروي برقی

 قطعه ساز و ...( ،تشكیل انجمن علمی نهادهاي مرتبط )خودروساز 3

 ي موفق جهانیها شرکتبواسطه  الگوبرداري از  آوري فنبهره برداري از دانش  4

خودرو برقی در مراکز  آوري فني موجود در زمینه ها توانمنديو  ها قابلیتاز  اي دادهي ها پایگاهایجاد   5
 آموزشی و پژوهشی و ..

 رتبط با خودروهاي الكتریكیي مكانیک و برق مها رشتهایجاد دانشگاه خودرو الكتریكی داراي  6

ي خـودروي  هـا  آوري فـن و الگو هاي مناسب براي بومی سازي دانش کسب شـده در   کارها راهتوسعه  7
 برقی

 

 و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور علم و دانش ها سیاست( 15ـ1 جدول)

 فعالیت کارآفرینی موتور علم و دانش

 باط صنعت و دانشگاهي ارتها زیرساختسیاست : توسعه 

 اقدام ردیف

 و مراکز رشد آوري فني علم و ها پاركخودروي برقی در  آوري فنایجاد کریدورهاي توسعه  1

 ي خودروي برقیها آوري فني دانش بنیان براي توسعه ها شرکتاستفاده از تسهیالت  2

 ي خودروي برقیها آوري فن و الگوهاي مناسب براي بومی سازي دانش کسب شده در کارها راهتوسعه  3

 ي علمی و تخصصی با مشارکت صنعتها کنفرانسبرگزاري سمینارها و  4

 

 دسته بندي این اقدامات به شرح زیر ارایه شده است.

 شکل دهی به بازار

 اقدامات:

 استفاده از خودروهاي برقی تولید کشورهاي دیگر در بخش عمومی و در بخش استفاده خصوصی لوکس 
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 ینه هاي تحقیقاتی در زمینه فناوري هاي مرتبط با فناوري خودرو برقیایجاد زم 

 اجرا مشوق قانونی جهت استفاده از خودرو برقی با دیدگاه کاهش مصرف سوخت و آالیندگی 

  بهره گیري از مواد اولیه با کیفیت به منظور افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان محصوالت  ، خصوصا در اولین دوره

 صوالت فناورانه اولویت دارتولید مح

 کاهش هزینه هاي  استفاده از فناوري هاي بروز خودروهاي برقی جهت تشویق مصرف کننده  به خرید از بازار 

  اقتصادي و بازگشت هزینه  با توجه به سرمایه گذاري مورد نیاز –انجام بررسی دقیق فنی 

 ی از مشتري ، خصوصا در اولین دوره تولید محصوالت ارائه بسته هاي همایتی توسط بازیگران در راستاي پشتیبان

 فناورانه اولویت دار

  در مقایسه با  سایر محصوالت "هزینه –کارایی "متعادل سازي رابطه 

  واردات تعداد محدود خودروي برقی براي ناوگان همل و نقل عمومی از طریق خودرو ساز به منظور انجام کلیه ارزیابی

 راستاي طراهی و تولید داخلی هاي مورد نیاز اولیه در

 همایت و تسهیل فرآیند واردات و بومی سازي مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز در خودرو 

 تجهیز قطعه سازان در جهت تامین مواد و قطعات مورد نیاز خودرو برقی 

 برگزاري سمینار ها جهت تبادل اطالعات در خصوص زیر فناوري هاي خودرو برقی 

 عات خاص و قابل دستر  زیر فناوري هاي خودرو برقی براي بنگاه هاي مرتبط با این صنعتایجاد بانک اطال 

 شناسایی و فعالسازي شرکت هاي داخلی در تامین مواد اولیه و کاهش وابستگی به منابع خارجی 

   بهره گیري از مواد اولیه با کیفیت به منظور افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان محصوالت 

 اقتصادي و بازگشت هزینه  براي سرمایه گذاري بخش خصوصی  –ررسی دقیق فنی انجام ب 

 ایجاد فضاي رقابتی بین تولیدکنندگان و وارد کنندگان خودروهاي برقی 

 ایجاد فضاي رقابتی بین بازار خودروي برقی و خودروي هاي با سوخت فسیلی 

 طراهی و توسعه شبكه ارزش مناسب براي توسعه بخش خصوصی 
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 معافیت هاي دولتی یا میزان مشارکت بر اسا  هجم تولید تعیین 

 

 فعالیت جهت دهی به سیستم

 اقدامات:

 ساخت برنامه هاي رسانه اي تبلیغی و ترویجی 

 برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی متعدد با امكان استفاده بازدیدکنندگان از محصوالت 

 ساخت برنامه هاي آموزشی و تخصصی در رسانه ها 

 ن سخت گیرانه در استفاده از خوروهاي با سوخت فسیلیاجراي قوانی 

 تنظیم و اجراي قوانین تشویقی در استفاده از خودروهاي برقی در همل و نقل عمومی 

 سیاست : هماهنگ سازي بازیگران براي همسویی با هرکت جهانی 

 ولت و وزارتخانه هاي ایجاد سازمان متولی فرابخشی  هماهنگ کننده و سیاست گذار که بتواند خوروسازان ، د

 زیربنایی و سازمانهاي مرتبط را هماهنگ نماید

 الگوبرداري از روند توسعه این فناوري در کشور هاي پیشرفته 

 برگزاري همایش با مسئوالن هاکی از رقبت دولت به سرمایه گذاري و خدمات الزم در استفاده از خودروهاي برقی 

 برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی 

 هاي علمی در خصوص مسیر پیموده شده و یا تجربه موفق و ناموفق سایر کشورها پخش برنامه 

 ابال  رسمی به رسانه هاي جمعی به صورت فراگیر در زمینه شناخت فناوري 

  استانداردسازي خودروهاي برقی 

 وي برقیطرح بررسی نیازها و استانداردهاي زیرساختی وزارت نیرو براي پشتیبانی از توسعه استفاده از خودر 

 تدوین قوانین هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه هاي دخیل در امر تولید ، توزیع ، خدمات و نظارتی 
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 اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود 

  نقل استفاده بیشتر از قوانین پیش برنده و تالش براي بهبود هنجار هاي اجتماعی بر مبناي استفاده از ناوگان همل و

 عمومی

 تعیین میزان مالیات و هق بیمه بر اسا  میزان آالیندگی خودرو 

  بكارگیري قوانین پیش برنده براي استفاده از وسایل نقلیه مبتنی بر سوخت هاي کم آالینده و صرفه جویی در مصرف

 سوخت 

 قی در جهت فرهنگ مشارکت اهل فن و متخصصان در تهیه برنامه هاي رسانه اي در جهت استفاده از خودروي بر

 سازي در قالب آیتم هاي روتین

 تهیه نقشه توسعه ایستگاه هاي شارژ برقی و گسترش آن طبق برنامه پیش بینی 

 بازنگري نقشه راه توسعه خودروهاي برقی 

 توسعه ساختارهاي پشتیبان و سمن ها  براي ایجاد ارتباط فنی با کشورها و بازارهاي پیشرو 

  این نوع خودروها و بهره گیري هدفمند آنها در راستاي شناساندن و تبلیغ خودروهاي یاد نظرسنجی و تبلیغ هدفمند

 شده

  ، تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده در این زمینه ، هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه هاي دخیل در امر تولید

 توزیع ، خدمات و نظارتی

 فعالیت کارآفرینی

 اقدامات:

 در خصوص تامین فناوري  و زیر فناوري متناسب با ایجاد مشارکت با صاهبان فناوري  فعالسازي بخش خصوصی

 خارجی

 کمک هاي دولتی در قالب وام و یا کاهش مالیات هاي صنایع خودروسازي 
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 زمینه سازي براي بهره گیري مراکز علمی و صنعتی فعال در زمینه فناوري خودروهاي برقی 

 ر میان دستگاه هاي دخیل در امر تولید ، توزیع ، خدمات و نظارتیتدوین قوانین هماهنگی بین بخشی د 

 اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود 

 توسعه کمک هاي دولتی در قالب وام و یا کاهش مالیات هاي صنایع خودروسازي 

 نند پروژه دوگانه سوز کردن بسترسازي براي فرآیند تجاري سازي با بهره گیري از تجربیات پروژه هاي دیگر ما

 خودروها

 طراهی و توسعه زنجیره فروش و توزیع خودرو 

 تدوین استانداردهاي الزم در زمینه تجاري سازي خودروهاي برقی در داخل کشور 

  ایجاد زیرساخت نمایشگاه هاي تخصصی و فن بازارها  با فعالسازي و مشارکت بخش خصوصی ، مراکز تحقیقاتی و

 صنعتی

 ازي )مالی ، فنی( شرکت هاي قطعه ساز براي تولید قطعات خودروي برقیتوانمندس 

 طراهی و اجراي پروژه هاي مشترك توسعه با شرکت هاي پیشرو در جهان 

  ایجاد زیرساخت هاي الزم و امكانات مورد نیاز براي توسعه خودروي برقی مانند ایستگاه شارژ و سایر امكانات و

 تجهیزات الزم

 توسعه فناوري خودروي برقی در پارك هاي علم و فناوري و مراکز رشد ایجاد کریدورهاي 

 استفاده از تسهیالت شرکت هاي دانش بنیان براي توسعه فناوري هاي خودروي برقی 

 توسعه راهكارها و الگو هاي مناسب براي بومی سازي دانش کسب شده در فناوري هاي خودروي برقی 

 می و تخصصی با مشارکت صنعتبرگزاري سمینار ها و کنفرانس هاي عل 

 

 فعالیت بسیج منابع

 اقدامات:

 اهداث مراکزي در کشور که آموزش و آزمونهاي الزم را جهت تعمیرات ارائه دهند 
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  ساله  با قیمت بسیار پایین تر از خودروهاي فسیلی و همایت هاي دولتی  30ارائه وام هاي بلند مدت در قالب لیزینک

 برقی از مصرف کنندگان خودروهاي

  تامین سرمایه در قالب وام هاي بلند مدت و کم بهره براي بنگاه ها و موسسات به منظور تجهیز و ایجاد زیر ساخت

 هاي الزم

 افزایش منابع انسانی با تعریف پروژه هاي جدید و صنعتی 

  آموزشگاه هاي تعریف پروژه هاي جدید در زمینه فناوري خودروي برقی و ایستگاه هاي در سطوح مختلف )دانشگاه،

 فنی و هرفه اي ، مراکز تحقیقاتی و ...(

 مشارکت در تولید و تامین قطعات اصلی و خدمات پس از فروش 

  شناسایی شرکت هاي معتبر در زمینه قطعات اولیه و زیرساخت خودروهاي برقی و ایجاد تسهیات براي ورود در این

 هوزه

 ازنده هاي خارجی و بهره گیري از مشاوره با آنها در زمینه انتقال ایجاد  تسهیالت قانونی و هقوقی جهت ارتباط با س

 تكنولوژي و دانش فنی قطعات و تجهیزات

 

 فعالیت مشروعیت بخشی

 اقدامات:

  تدوین برنامه و طرح در زمینه تولید و استفاده از خودروهاي برقی در سطح ملی و ابال  ان به دستگاه هاي  یربط

 و پایش طرح یاد شدهجهت تبلیغ ، همایت ، اجرا 

 فعالسازي هریک از نهادها با شناسایی اثرات مفید بكارگیري خودروي برقی در عملكرد انها 

  ایجاد سازمان متولی فرابخشی  هماهنگ کننده و سیاست گذار که بتواند خوروسازان ، دولت و وزارتخانه هاي

 زیربنایی و سازمانهاي مرتبط را هماهنگ نماید

 ه هاي پشتیبان با همایت هاي گسترده رسانه ايافزایش نفو  گرو 
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 ابال  و گنجاندن بكارگیري خودروهاي برقی در برنامه هاي توسعه کشور براي همایت بخش خصوصی 

 

 فعالیت خلق و انتشار دانش

 اقدامات:

 انتقال تكنولوژي به همراه دانش فنی مربوطه 

 اط بین انها در زمینه خلق دانش فنی مشترك با کشورهاي سیاستگذاري و همایت از دانشگاه ها و صنعت و ایجاد ارتب

 پیشرفته

  سیاستگذاراي و همایت از مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی در این زمینه ، بهره گیري از مشاوره هاي

 فنی و تخصصی از دانشگاه ها و مراکز صنعتی خارج از کشور

 راتژیک سیاست : توسعه شبكه هاي نرم و اتحادهاي است 

 ایجاد شبكه ها و پایگاه هاي داده اي در قالب آموزش و آشنایی با فناوري خودرو برقی 

 سیاست گذاري و همایت از مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی مرتبط با خودروي برقی 

 دروي برقیافزایش مطالعات در راستاي بهینه سازي مصرف انرژي و کاهش هزینه ساخت مبتنی بر استفاده خو 

 )... تشكیل انجمن علمی نهادهاي مرتبط )خودروساز ، قطعه ساز و 

 بهره برداري از دانش فناوري بواسطه  الگوبرداري از شرکت هاي موفق جهانی 

  ایجاد پایگاه هاي داده اي از قابلیت ها و توانمندي هاي موجود در زمینه فناوري خودرو برقی در مراکز آموزشی و

 پژوهشی 

  دانشگاه خودرو الكتریكی داراي رشته هاي مكانیک و برق مرتبط با خودروهاي الكتریكیایجاد 

 توسعه راهكارها و الگو هاي مناسب براي بومی سازي دانش کسب شده در فناوري هاي خودروي برقی 
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وزارت نیرو در آن به صورت  و اقداماتی پرداخته خواهد شد که ها سیاستاز طرفی با توجه به اینكه در سند هاضر به آن دسته از 

زیـر   جدولو اقدامات مشخص گردد. در  ها سیاستلذا الزم است ارتباط وظایف وزارت نیرو با هریک از  باشد میمستقیم دخیل 

اقـدامات و   چنـین  هـم کارکردهـا و  ، انـه آور فـن لیست وظایف وزارت نیرو و ارتباط آن با هریـک از موتورهـاي نظـام نـوآوري     

 ط با آن کاکرد مشخص شده است.ي مرتبها سیاست



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 

23 

 

 

 تدوین برنامه ارزیابی  –فاز پنجم و ششم: برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت 

 و بروز رسانی

 1394 مرداد، اولویرایش 

 

 

 

 

موتورهای 

نظام 

 نوآوری

کارکرد 

نظام 

 نوآوری

 اقدامات ها سیاست
وظایف تعریف شده 

 برای وزارت نیرو

 بازارسازي موتور بازار
پذیري و قابل  دستر 

قبول نمودن خروجی 
 براي بازار آوري فن

استفاده از خودروهاي برقی 
تولید کشورهاي دیگر در 

در بخش بخش عمومی و 
 استفاده خصوصی لوکس

ایجاد هداقل 
هاي شارژ به  زیرساخت

منظور شارژ خودروهاي 
عمومی برقی با تعرفه 

 مناسب

 بازارسازي موتور بازار
پذیري و قابل  دستر 

قبول نمودن خروجی 
 براي بازار آوري فن

استفاده از خودروهاي برقی 
تولید کشورهاي دیگر در 
بخش عمومی و در بخش 

 خصوصی لوکساستفاده 

ارائه طرح توسعه 
هاي شارژ در  زیرساخت

 هاي اختصاصی مكان

 بازارسازي موتور بازار
پذیري و قابل  دستر 

قبول نمودن خروجی 
 براي بازار آوري فن

اجرا مشوق قانونی جهت 
استفاده از خودرو برقی با 
دیدگاه کاهش مصرف 
 سوخت و آالیندگی

طرح تدوین تعرفه هاي 
ف تشویقی براي مصر

انرژي خودروي برقی و 
 هاي شارژ زیرساخت

 بازارسازي موتور بازار
افزایش قابلیت 

 آوري فناطمینان 

گیري از مواد اولیه و  بهره
قطعات با کیفیت به منظور 
افزایش طول عمر و قابلیت 

، اطمینان محصوالت
 خصوصا در اولین دوره

تعیین استانداردهاي 
مصرف انرژي براي 
محصوالت خودروي 

 ی و قطعات مرتبطبرق

 بازارسازي موتور بازار
افزایش قابلیت 

 آوري فناطمینان 

هاي  استفاده  کاهش هزینه
هاي بروز  آوري فناز 

خودروهاي برقی جهت 
تشویق مصرف کننده  به 

 خرید از بازار

تعریف مناسب انگیزشی 
هاي شارژ  براي هزینه

 خودروهاي برقی

 بازارسازي موتور بازار
 افزایش قابلیت

 آوري فناطمینان 

 –بررسی دقیق فنی  انجام
اقتصادي و بازگشت هزینه  

گذاري  با توجه به سرمایه
 موردنیاز

فایده  -تحلیل هزینه 
رویكردهاي توسعه 

 ها شارژ زیرساخت
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 بازارسازي موتور بازار
افزایش قابلیت رقابتی 

 آوري فن

هاي همایتی  ارائه بسته
توسط بازیگران در راستاي 

از مشتري، پشتیبانی 
 خصوصا در اولین دوره

هاي  تعریف بسته
همایتی براي 

هاي شارز و  زیرساخت
 هاي شارز هزینه

 بازارسازي موتور بازار
افزایش قابلیت رقابتی 

 آوري فن

کارایی "متعادل سازي رابطه 
در مقایسه با   "هزینه –

 سایر محصوالت

فایده  -تحلیل هزینه 
رویكردهاي توسعه 

 ها شارژ زیرساخت

 موتور بازار
جهت دهی 
 به سیستم

 افزایش شناخت جامعه

هاي  برگزاري نمایشگاه
تخصصی متعدد با امكان 
استفاده بازدیدکنندگان از 

 محصوالت

همكاري در برگزاري 
نمایشگاه تخصصی 

 هاي برقی خودروي

 موتور بازار
جهت دهی 
 به سیستم

هماهنگ سازي 
بازیگران براي 

یی با هرکت سو هم
 جهانی

برداري از روند توسعه الگو
ي کشورهادر  آوري فناین 

 پیشرفته

طراهی مدیریت شبكه 
و روش توسعه 

 ي شارژها ایستگاه

موتور 

 ساختاردهی
جهت دهی 
 به سیستم

 افزایش شناخت صنعت

برگزاري همایش با 
مسئوالن هاکی از رقبت 

گذاري و  دولت به سرمایه
خدمات الزم در استفاده از 

 خودروهاي برقی

ي ها همایشدر شرکت 
ساالنه با مشارکت بقیه 

 بازیگران

موتور 

 ساختاردهی
جهت دهی 
 به سیستم

استانداردسازي و 
 توسعه قوانین جهت ده

استانداردسازي خودروهاي 
برقی )فنی، زیست محیطی، 

 مدیریت انرژي و...(

همكاري در تعیین 
 استانداردهاي انرژي

موتور 

 ساختاردهی
جهت دهی 
 به سیستم

دسازي و استاندار
 توسعه قوانین جهت ده

بررسی نیازها و 
استانداردهاي زیرساختی 
تولید انرژي در وزارت نیرو 
براي پشتیبانی از توسعه 
 استفاده از خودروي برقی

طرح استانداردهاي 
 ژ زیرساخت شبكه و شار

موتور 

 ساختاردهی
 کارآفرینی

کاهش خطرپذیري 
گذاري به  سرمایه

 منظور تجاري سازي

دولتی در قالب  هاي کمک
هاي  وام و یا کاهش مالیات
 صنایع خودروسازي

هاي کمک  طرح بسته
ي ها ایستگاهبه  تجهیز 
ژ در بخش  شار

 خصوصی
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موتور 

 کارآفرینی
 بازارسازي

افزایش قابلیت 
 اطمینان

گیري از مواد اولیه با  بهره
کیفیت به منظور افزایش 

طول عمر و قابلیت اطمینان 
 محصوالت

دوین همكاري در ت
طرح ارزیابی تأمین 

کنندگان و مواد اولیه در 
بخش شبكه و ایستگاه 

  شار

موتور 

 کارآفرینی
 بازارسازي

افزایش قابلیت رقابت 
 پذیري

ایجاد فضاي رقابتی بین بازار 
خودروي برقی و 

هاي با سوخت  خودروي
 فسیلی

ایجاد توازن بین 
ژي خودروي  سوبسید انر

برقی و سوبسید سوخت 
 فسیلی

تور مو

 کارآفرینی
 بازارسازي

افزایش قابلیت رقابت 
 پذیري

هاي دولتی یا  تعیین معافیت
میزان مشارکت بر اسا  

 هجم تولید

ارائه طرح تشویق در 
برق مصرفی خودروي 
برقی با مصرف کمتر و 

 هجم تولید باالتر

موتور 

 کارآفرینی
 کارآفرینی

هاي  توسعه زیرساخت
 تجاري سازي

 بسترسازي براي فرآیند
گیري  تجاري سازي با بهره

هاي دیگر  از تجربیات پروژه
مانند پروژه دوگانه سوز 

 کردن خودروها

ارائه طرح همایتی براي 
ي دانش بنیان ها شرکت
ي شارژ ها ایستگاهبراي 

 و توسعه شبكه

موتور 

 کارآفرینی
 کارآفرینی

هاي  توسعه زیرساخت
 تجاري سازي

طراهی و توسعه زنجیره 
خدمات فروش و توزیع و 

 پس از فروش خودرو

اجراي زنجیره ارزش 
توسعه شبكه و 

 ژ ي شارها ایستگاه

موتور 

 کارآفرینی
 کارآفرینی

هاي  توسعه زیرساخت
 تجاري سازي

تدوین استانداردهاي الزم در 
زمینه تجاري سازي 

خودروهاي برقی در داخل 
 کشور

همكاري در تدوین 
استانداردهاي خودروي 

برقی بر اسا  
دهاي شبكه و استاندار

 ي شارژها ایستگاه

موتور 

 کارآفرینی
 کارآفرینی

توسعه توان تولید 
 داخلی

هاي الزم و  ایجاد زیرساخت
امكانات موردنیاز براي 

توسعه خودروي برقی مانند 
ایستگاه شارژ و سایر 
 امكانات و تجهیزات الزم

اجراي طرح توسعه 
 هاي شارژ ایستگاه

موتور 

 کارآفرینی
جهت دهی 

 ستمبه سی

یی با هرکت سو هم
جهانی و شفاف سازي 

 بازار

تهیه نقشه توسعه 
هاي شارژ برقی و  ایستگاه

گسترش آن طبق برنامه 

تدوین طرح نقشه راه 
هاي  توسعه ایستگاه
 شارژ
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 پیش بینی

موتور 

 کارآفرینی
جهت دهی 
 به سیستم

یی با هرکت سو هم
جهانی و شفاف سازي 

 بازار

بازنگري نقشه راه توسعه 
 وهاي برقیخودر

همكاري در بازنگري ره 
نگاشت با توجه به راه 

 پیموده شده

موتور 

 کارآفرینی
جهت دهی 
 به سیستم

یی با هرکت سو هم
جهانی و شفاف سازي 

 بازار

توسعه ساختارهاي پشتیبان 
براي ایجاد ارتباط   ها سمنو 

فنی با کشورها و بازارهاي 
 پیشرو

ارائه طرح همایتی از 
ي مرتب با ها سمن

هاي شارژ  ایستگاه
 خودروي برقی

موتور 

 کارآفرینی
مشروعیت 
 بخشی

افزایش نفو  
خودروهاي  کارگیري به

 برقی

 کارگیري بهابال  و گنجاندن 
خودروهاي برقی در 

هاي توسعه کشور  برنامه
براي همایت بخش 

 خصوصی

ارائه طرح براي استفاده 
از بخش خصوص در 

هاي  توسعه زیرساخت
ي ها شبكه و ایستگاه

 شارژ خودروي برقی

موتور 

 کارآفرینی
 بسیج منابع

توسعه منابع پشتیبان و 
 گذاري مشترك سرمایه

هاي جدید در  تعریف پروژه
خودروي  آوري فنزمینه 

هاي در  برقی و ایستگاه
سطوح مختلف )دانشگاه، 

هاي فنی و  آموزشگاه
اي، مراکز تحقیقاتی  هرفه

 و...(

هاي  تعریف پروژه
کامل  سازي بومی

هاي  ایستگاه آوري فن
 شارژ

موتور 

 کارآفرینی
 بسیج منابع

توسعه منابع پشتیبان و 
 گذاري مشترك سرمایه

مشارکت در تولید و تامین 
قطعات اصلی و خدمات پس 

 از فروش

توسعه تأمین کنندگان 
قطعات و لوازم 

 هاي شارژ ایستگاه

موتور 

 کارآفرینی
انتشار و 
 خلق دانش

 آوري فناکتساب سریع 
تقال تكنولوژي به همراه ان

 دانش فنی مربوطه

ایجاد بستر مناسب و 
تسهیل شده براي 

 آوري فنانتقال 
 هاي شارژ ایستگاه

موتور علم 

 آوری فنو 
انتشار و 
 خلق دانش

توسعه دانش بومی 
 کارگیري بهتولید و 

 خودرو برقی

ي ها پایگاهها و  ایجاد شبكه
در قالب آموزش و  اي داده

خودرو  ريآو فنآشنایی با 
 برقی

هاي آموزشی  ایجاد دوره
تخصصی مرتبط با 

 هاي شارژ ایستگاه
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ي تعریف شده و وظایف تعریف شده براي وزارت نیرو نیز الزم است تا از این طریق ها طرحطقی بین وجود ارتباطی من چنین هم

 . و اقدامات مشخص شود ها سیاست، کارکردها، انهآور فنبا هریک از موتورهاي نظام نوآوري  ها طرحارتباط این 

موتور علم 

 آوری فنو 
انتشار و 
 خلق دانش

توسعه دانش بومی 
 کارگیري بهتولید و 

 خودرو برقی

افزایش مطالعات در راستاي 
بهینه سازي مصرف انرژي و 
کاهش هزینه سوخت مبتنی 
بر استفاده خودروي برقی در 

 رساختبخش زی

ریزي توسعه  برنامه
هاي مرتبط  زیرساخت
هاي شارژ در  با ایستگاه

ارتباط با افزایش خودرو 
 برقی

موتور علم 

 آوری فنو 
انتشار و 
 خلق دانش

توسعه دانش بومی 
 کارگیري بهتولید و 

 خودرو برقی

برداري از دانش  بهره
بواسطه   آوري فن

ي ها شرکتالگوبرداري از 
 موفق جهانی

ري از الگوبردا
ي تولید و ها شرکت

توزیع برق در خصوص 
نوع رفتار نسبت به 
گسترش خودروهاي 

 برقی

موتور علم 

 آوری فنو 
انتشار و 
 خلق دانش

توسعه دانش بومی 
 کارگیري بهتولید و 

 خودرو برقی

و الگو هاي  کارها راهتوسعه 
 سازي بومیمناسب براي 

دانش کسب شده در 
 هاي خودروي برقی آوري فن

ي کارها راهه ارائ
ایستگاه  سازي بومی

 شارژ

موتور علم 

 آوری فنو 
 کارآفرینی

هاي  توسعه زیرساخت
ارتباط صنعت و 

 دانشگاه

برگزاري سمینارها و 
هاي علمی و  کنفرانس

 تخصصی با مشارکت صنعت

همایت از سمینار 
المللی تخصصی  بین

خودروي برقی و 
 هاي شارژ ایستگاه
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 دهد: میرا نمایش با وظایف تعریف شده براي وزارت نیرو  ها طرحزیر ارتباط هریک از  جدول

وظایف تعریف شده برای 

 وزارت نیرو

طرح 

1 

طرح 

2 

طرح 

3 

طرح 

4 

طرح 

5 

طرح 

6 

طرح 

7 

طرح 

8 

طرح 

9 

طرح 

10 

هاي شارژ  ایجاد هداقل زیرساخت
به منظور شارژ خودروهاي عمومی 

 برقی با تعرفه مناسب
* 

        

 

هاي  ارائه طرح توسعه زیرساخت
 هاي اختصاصی شارژ در مكان

* 
        

 

طرح تدوین تعرفه هاي تشویقی 
براي مصرف انرژي خودروي برقی 

 هاي شارژ و زیرساخت
    

* 
    

 

تعیین استانداردهاي مصرف انرژي 
براي محصوالت خودروي برقی و 

 قطعات مرتبط

* 
        

 

تعریف مناسب انگیزشی براي 
     هاي شارژ خودروهاي برقی هزینه

* 
    

 

فایده رویكردهاي  -تحلیل هزینه 
     ها شارژ توسعه زیرساخت

* 
    

 

هاي همایتی براي  تعریف بسته
هاي  هاي شارز و هزینه زیرساخت

 شارز
    

* 
    

 

فایده رویكردهاي  -تحلیل هزینه 
     ها شارژ توسعه زیرساخت

* 
    

 

همكاري در برگزاري نمایشگاه 
         هاي برقی تخصصی خودروي

* 
 

طراهی مدیریت شبكه و روش 
     ي شارژها ایستگاهتوسعه 

* * 
   

 

هاي ساالنه با  شرکت در همایش
         مشارکت بقیه بازیگران

* 
 

همكاري در تعیین استانداردهاي 
 انرژي

* 
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وظایف تعریف شده برای 

 وزارت نیرو

طرح 

1 

طرح 

2 

طرح 

3 

طرح 

4 

طرح 

5 

طرح 

6 

طرح 

7 

طرح 

8 

طرح 

9 

طرح 

10 

طرح استانداردهاي زیرساخت 
 ژ شبكه و شار

* 
        

 

هاي کمک به  تجهیز  طرح بسته
ژ در بخش  ي شارها اهایستگ

 خصوصی
    

* 
    

 

همكاري در تدوین طرح ارزیابی 
تأمین کنندگان و مواد اولیه در 
  بخش شبكه و ایستگاه شار

         

 

ژي  ایجاد توازن بین سوبسید انر
خودروي برقی و سوبسید سوخت 

 فسیلی
    

* 
    

 

ارائه طرح تشویق در برق مصرفی 
تر و خودروي برقی با مصرف کم

 هجم تولید باالتر
    

* 
    

 

ارائه طرح همایتی براي 
ي دانش بنیان براي ها شرکت
 ي شارژ و توسعه شبكهها ایستگاه

    
* 

    

 

اجراي زنجیره ارزش توسعه شبكه 
        ژ ي شارها ایستگاهو 

* 
 

 

همكاري در تدوین استانداردهاي 
خودروي برقی بر اسا  

ي ها تگاهایساستانداردهاي شبكه و 
 شارژ

* 
        

 

هاي  اجراي طرح توسعه ایستگاه
 شارژ

* 
        

 

تدوین طرح نقشه راه توسعه 
       هاي شارژ ایستگاه

* 
  

 

همكاري در بازنگري ره نگاشت با 
       توجه به راه پیموده شده

* 
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وظایف تعریف شده برای 

 وزارت نیرو

طرح 

1 

طرح 

2 

طرح 

3 

طرح 

4 

طرح 

5 

طرح 

6 

طرح 

7 

طرح 

8 

طرح 

9 

طرح 

10 

ي ها سمنارائه طرح همایتی از 
هاي شارژ  مرتب با ایستگاه

 خودروي برقی
    

* 
    

 

ارائه طرح براي استفاده از بخش 
هاي  خصوص در توسعه زیرساخت

هاي شارژ خودروي  شبكه و ایستگاه
 برقی

         

 

سازي کامل  هاي بومی تعریف پروژه
    هاي شارژ ایستگاه آوري فن

* 
     

* 

توسعه تأمین کنندگان قطعات و 
    هاي شارژ لوازم ایستگاه

* 
 

* 
   

 

ر مناسب و تسهیل شده ایجاد بست
هاي  ایستگاه آوري فنبراي انتقال 

 شارژ
   

* 
     

* 

هاي آموزشی تخصصی  ایجاد دوره
         هاي شارژ مرتبط با ایستگاه

* 
 

هاي  ریزي توسعه زیرساخت برنامه
هاي شارژ در  مرتبط با ایستگاه

 ارتباط با افزایش خودرو برقی
         

 

تولید و  يها شرکتالگوبرداري از 
توزیع برق در خصوص نوع رفتار 
 نسبت به گسترش خودروهاي برقی

 
* 

       

 

سازي  ي بومیکارها راهارائه 
    ایستگاه شارژ

* 
 

* 
   

* 

المللی  همایت از سمینار بین
تخصصی خودروي برقی و 

 هاي شارژ ایستگاه
        

* 

 

 

 نمایش داده شده است.  ها فعالیتنحوه شكستن  چنین همسند و  يها فعالیتو  ها طرحدر روند نماي زیر مراهل تدوین 
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 فصل دوم

 ییاجرا یها پروژه نیتدو 
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 ی اجراییها پروژهتدوین 

گردند تا بندي باید در سالیان مختلف اجرا   هایی و با چه اولویت  مشخص خواهد شد که چه پروژه یا مجموعه پروژه فصل نیا در

صـورت گرفتـه،   مـوردنظر   يآور فنبتوان اطمینان هاصل کرد که اقدامات عملیاتی مورد بحث در هوزه  ها آندر صورت اجراي 

 . ]12و11[است   به بار نشسته دهااهداف خرد و کالن تحقق یافته و راهبر

 یـی اجرا يهـا  الزم اسـت پـروژه   خودرو برقیاز  گیري بهرهراهبرد وزارت نیرو در توسعه مرتبط با  يها سیاستمنظور تحقق  به

 طرح در برگرفته است: 9جرایی مورد اشاره را در قالب ي اها پروژهلیست زیر گردند.  فیتعر

 ی شارژ خودرو برقیها ایستگاهطرح  .1

 ها آزمونشارژ و  يها ستگاهیا زاتیتجه ياستانداردها نیو تدو هیته .1.1

 یو خصوص یعموم يها مكانشارژ در  يها هستگایو ساخت ا یاستاندارد طراه نیو تدو هیته .1.2

 ها آنبه کار رفته در  زاتیشارژ و تجه يها گاهیانواع جا یو بررس مطالعه .1.3

 يو اقتصاد یبا توجه به مالهظات فن یشارژ عموم يها ستگاهیا نهیبه یابیجا .1.4

 یشارژ عموم ستگاهیا نهیبه یابیافزار جا نرم نیو تدو هیته .1.5

و  یعمـوم  يها مكاندر  یشارژ خودرو برق يها ستگاهیا يانداز اهداث، نصب و راه يها يازمندیدستورالعمل و ن نیتدو .1.6

 یخصوص

 شارژ يها ستگاهیا یو هفاظت یمنیا ياستانداردها نیو تدو هیته .1.7

بـا تعرفـه مناسـب و ارائـه طـرح توسـعه        یبرقـ  یعموم يخودروهاشارژ به منظور شارژ  يها زیرساختهداقل  جادیا .1.8

  یو عموم یاختصاص يها مكان شارژ در يها زیرساخت

 تعیین استانداردهاي مصرف انرژي و ساخت قطعات .1.9

 تامین و تبادل انرژی بین خودروهای برقی و شبکه قدرت .2

 یسال آت 10تا  یبرق يخودروها ازیموردن يقدرت و انرژ عیشبكه انتقال و توز یمطالعه و بررس .2.1

 شارژ و بالعكس يها ستگاهیبه ا یكیكترال يو اتصال انرژ قیمختلف تزر يها روش یو بررس مطالعه .2.2

 شارژ ستگاهیدر ا یبرق يجهت درخواست شارژ خودروها یاضیمختلف ر يها مدل نییتع .2.3
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 شارژ يها ستگاهیاز نظر اهداث ا عیشبكه توز يها زیرساختها و  ساخت شیپ یو بررس مطالعه .2.4

 ها يازمندیپراکنده و ن دیو تول ریدپذیتجد يها يشارژ توسط انرژ يها ستگاهیا ازیموردن يانرژ نیتام یو بررس قیتحق .2.5

 یبرق يبرق در خصوص گسترش خودروها عیو توز دیتول يها شرکت يالگوها یو بررس مطالعه .2.6

 

 ی شارژ عمومی و خصوصیها ایستگاهطرح کنترل مانیتورینگ  .3

 شارژ يها ستگاهیانتقال داده در ا یو ارتباط یمخابرات طیمح یمطالعه و بررس .3.1

 (یو عموم يتجار ،ی)مسكون یاختصاص يها طیدر مح یبرق يشارژ خودروها يزیر برنامه یسو برر مطالعه .3.2

 یشارژ عموم يها ستگاهیا نگیتوریافزار کنترل مان نرم نیو تدو هیته .3.3

 توسط کنتور هوشمند يو تجار یدر منازل مسكون یبرق ياستاندارد و پروتكل کنترل شارژ خودرو نیو تدو قیتحق .3.4

 شارژ يها ستگاهیدر ا يو فروش انرژ دیافزار خر نرم نیو تدو قیتحق .3.5

 یانسان يرویسامانه شارژ بدون دخالت ن نیو تدو قیتحق .3.6

 یو خصوص یشارژ عموم يها ایستگاه نگیتوریکنترل مان يها سامانه آوري فن سازي بومی .3.7

 ساخت شارژرهای خودروی برقی آوری فن سازی بومیطرح  .4

 یبرق يخودرو عیشارژر سر طرح .4.1

 یبرق يخودرو میس یب شارژر طرح .4.2

 یبرق يخودرو یشارژر ابرخازن طرح .4.3
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 ی شارژ خودرو برقیها ایستگاهطرح بررسی اقتصادی و مدیریتی  .8.1

  شارژ يها ستگاهیا يگذار هیوسرما یاصل گرانیباز، تیمختلف مالك يها روش نهیدر زم قیمطالعه و تحق .8.1.1
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 های شارژ با ایستگاه

 یبرق يها خودروي یتخصص شگاهینما يدر برگزار يهمكار .8.2.1

 هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران در همایش کتشر .8.2.2

 شارژ يها و ایستگاه یبرق يخودرو یالمللی تخصص بین ناریاز سم تیهما .8.2.3

 هاي شارژ )سطوح دانشگاهی، صنعتی و کاربردي( تدوین بسته آموزشی جامع ایستگاه .8.2.4

 هاي مرتبط با ایستگاه شارژ طراهی روش اجرایی آموزش .8.2.5

 و ایستگاه شارژاجرای زنجیره ارزش شبکه  .8.3

 هاي شارژ طراهی زنجیره ارزش ایستگاه .8.3.1

 هاي شارژ استقرار مدیریت زنجیره ارزش ایستگاه .8.3.2

 

 و بررسی سازی پیادهطرح یک شبکه پایلوت به منظور  .9

 طراهی مفهومی مطالعه و تعیین منطقه و محل منتخب و .9.1
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 اجرا و نصب و مانیتورینگ سامانه پایلوت .9.5

 ی شارژ خودرو برقیها ایستگاه تدوین برنامه اجرایی توسعه .10

 تعیین روش و مدل اجرایی تدوین نقشه راه .10.1

 ي شارژها هایستگاتدوین برنامه راهبردي و نقشه راه توسعه  .10.2

 یشگاهیآزما رساختیدانش و ز تیریمد .11

 آوري فن رساختیدانش و ز تیریطرح مد .11.1

 یشگاهیآزما رساختیطرح ز .11.2

 بندی زمانی و ریز بودجه -1-4

اسـت تـا    ياسـت، ضـرور   ها  آوري فن( عوامل توسعه موفق نیتر مهم دی)و شا نیتر  یاز اصل یكیمستمر  یکه منابع مال جا آناز 

 هـا  آن يبـرا  یشده مشخص شـده و بودجـه مشخصـ    فیتعر يها سیاستها و   از اقدام کیهر  يالزم برا یمنابع مال ینیب  شیپ

 گردد. ینیب  شیپ

مشـخص و   یزمـان  يها  دوره يها برا  مناسب است تا برنامه ،یتیهما يها  نمودن برنامه ینیب  شینمودن و قابل پ داریمنظور پا به

ـ فراهم شدن امكانات ارز ،موردنیازبه روشن و در کنترل بودن بودجه  توان  یکار م نیو اجرا شوند. با ا یمحدود طراه بهتـر   یابی

 زمان، اشاره کرد. طیها با شرا  در برنامه شتریتطابق ب جادیو ا ياصالح، بازنگر كانو دستاوردها و ام جینتا

 در جدول زیر خالصه طرح ها و بودجه هاي مربوطه ارایه شده است:

افق 

  زمانی

 )سال(

  ردیف  طرح ها

7  
های شارژ  ایستگاه

  خودروی برقی

1  

10 

تامین و تبادل انرژی بین 

خودروهای برقی و شبکه 

  قدرت

2  
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افق 

  زمانی

 )سال(

  ردیف  طرح ها

10 

کنترل مانیتورینگ 

های شارژ عمومی  ایستگاه

  و خصوصی

3  

10  

ساخت سامانه شارژرهای 

 خصوصی و عمومی

 خودروی برقی 

4  

8 

آوری  سازی فن طرح بومی

ا و اندازه راه

 یخودروکنترلرهای 

 یبرق

 

5 

6  

سازی شبکه پایلوت  پیاده

ایستگاه های شارژ 

  خودروی برقی

6 

5  

مطالعات اقتصادی و 

های  مدیریتی ایستگاه

  شارژ خودروی برقی

7 

10 
برگزاری نمایشگاه ها، 

 همایش ها،وآموزش 

8  

3 

 ییبرنامه اجرا نیتدو

 یها ایستگاه توسعه

 یشارژ خودرو برق

 

9 

مدیریت دانش و زیر   10 10 
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افق 

  زمانی

 )سال(

  ردیف  طرح ها

 ساخت آزمایشگاهی

 جمع   10

 

 مطلوب( ی)نگاشت نهاد یکار مل میتقس -1-5

در  ریـ گـران درگ   است کـه کـنش   یفیوظا ي  کننده  شده و مشخص فیتعر يها سیاستها و   بر اقدام يمولفه با نگاشت نهاد نیا

ـ  آوري فنتوسعه  یاصل یالزم است تا هم متول ،یکار مل میکنند. در قالب تقس يرویاز آن پ دیبا آوري فنتوسعه  برنـده و   شی)پ

 مشخص گردد. بانیپشت يها  نقش ریو هم مسئول سا دگرد نیها(  مع  هماهنگ کننده برنامه

دهند پرداخته خواهد شد تا با یک نگاشت نهادي مطلوب  انجامها را   توانند این پروژه  این بخش به شناسایی مجریانی که می در

، هر یک نقش خـویش را  موردنظر يآور فني مختلف کشور در زمینه ها سازمانها و موسسات و   م کار ملی بهینه، بنگاهو تقسی

ي مرتبط با وزارت نیرو در ها پروژه یکار مل میتقس 25 ( 10ـ2)  جدولایفا نمایند. در  انهآور فندر جهت برآوردن اهداف نقشه راه 

 درج شده است. یسند راهبردي و نقشه راه خودرو برق

 همكاران مجري عنوان پروژه / اقدام 

 ي شارژ خودرو برقیها ایستگاهطرح  1

1.1 
تهیه و تـدوین اسـتانداردهاي تجهیـزات     

 ها آزمونهاي شارژ و  ایستگاه
 اداره استاندارد پژوهشگاه نیرو

1.2 
ــی و      ــتاندارد طراه ــدوین اس ــه و ت تهی

ي هـا  مكـان هاي شارژ در  ساخت ایستگاه
 ومی و خصوصیعم

  رویپژوهشگاه ن
 - اداره استاندارد
 ها دانشگاه

1.3 
هاي شارژ و  مطالعه و بررسی انواع جایگاه 

 ها تجهیزات به کار رفته در آن
 پژوهشگاه نیرو 

هاي دانش بنیان  شرکت
 ها و دانشگاه

1.4 
هاي شارژ عمـومی   جایابی بهینه ایستگاه 

 با توجه به مالهظات فنی و اقتصادي
 هشگاه نیرو پژو

هاي دانش بنیان  شرکت
 ها و دانشگاه

هاي دانش بنیان  شرکت پژوهشگاه نیرو افـزار جایـابی بهینـه     تهیه و تـدوین نـرم    1.5
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 همكاران مجري عنوان پروژه / اقدام 

 ها و دانشگاه ایستگاه شارژ عمومی

1.6 

ــدي  ــدوین دســتورالعمل و نیازمن ــاي  ت ه
هـاي   انـدازي ایسـتگاه   اهداث، نصب و راه

عمومی و ي ها مكانشارژ خودرو برقی در 
 خصوصی

 اداره استاندارد پژوهشگاه نیرو

1.7 
تهیــه و تــدوین اســتانداردهاي ایمنــی و  

 هاي شارژ هفاظتی ایستگاه
 اداره استاندارد پژوهشگاه نیرو

1.8 

ي شـارژ بـه   هـا  زیرسـاخت ایجاد هداقل  
ي عمومی برقـی بـا   خودروهامنظور شارژ 

ــعه     ــرح توس ــه ط ــب و ارائ ــه مناس تعرف
ــاخت ــا زیرس ــارژه ــاندر  ي ش ــا مك ي ه

 اختصاصی و عمومی 

 پژوهشگاه نیرو و ، 
 -توانیر -ها دانشگاه
 هاي دانش بنیان شرکت

1.9 
ــیتع ــرژ ياســتانداردها نی و  يمصــرف ان

 ساخت قطعات
  

1.9.1 
همكاري در تدوین طرح ارزیابی تأمین 
کنندگان و مواد اولیه در بخش شبكه و 

 ژ ایستگاه شار

 وزارت صنایع وزارت نیرو

1.9.2 

ــتانداردهاي    ــدوین اسـ ــاري در تـ همكـ
خودروي برقی بـر اسـا  اسـتانداردهاي    
خودروي برقی بـر اسـا  اسـتانداردهاي    

 ي شارژها ایستگاهشبكه و 

 اداره استاندارد وزارت نیرو

 تامین و تبادل انرژي بین خودروهاي برقی و شبكه قدرت 2

2.1 
مطالعه و بررسی شـبكه انتقـال و توزیـع     

موردنیاز خودروهاي برقی قدرت و انرژي 
 سال آتی 10تا 

 توانیر پژوهشگاه نیرو

2.2 
ــه و بررســی   ــا روشمطالع ــف ه ي مختل

ــه   ــرژي الكتریكــی ب تزریــق و اتصــال ان
 هاي شارژ و بالعكس ایستگاه

 توانیر پژوهشگاه نیرو

2.3 
ي مختلف ریاضـی جهـت   ها مدلتعیین   

ــی در   ــاي برق ــارژ خودروه درخواســت ش
 ایستگاه شارژ

 ها  دانشگاه شگاه نیروپژوه

ــاخت   2.4 ــیش س ــه و بررســی پ ــا و  مطالع  ها دانشگاه -توانیر پژوهشگاه نیرو ه
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 همكاران مجري عنوان پروژه / اقدام 

ي شبكه توزیع از نظر اهداث ها زیرساخت
 هاي شارژ ایستگاه

2.5 
تحقیق و بررسی تامین انـرژي موردنیـاز    

هـاي   هـاي شـارژ توسـط انـرژي     ایستگاه
 ها تجدیدپذیر و تولید پراکنده و نیازمندي

 توانیر پژوهشگاه نیرو

2.6 
ي هـا  شـرکت مطالعه و بررسی الگوهاي  

تولید و توزیع برق در خصوص گسـترش  
 خودروهاي برقی

 ها دانشگاه -توانیر پژوهشگاه نیرو 

 ي شارژ عمومی و خصوصیها ایستگاهطرح کنترل مانیتورینگ  3

3.1 
ــه و بررســی محــیط مخــابراتی و    مطالع

 هاي شارژ یستگاهارتباطی انتقال داده در ا
 ها دانشگاه پژوهشگاه نیرو

3.2 
ــه  ــی برنام ــه و بررس ــارژ  مطالع ــزي ش ری

ــیط  ــی در محـ ــاي برقـ ــاي  خودروهـ هـ
 اختصاصی )مسكونی، تجاري و عمومی(

 ها دانشگاه پژوهشگاه نیرو 

3.3 
افزار کنترل مانیتورینگ  تهیه و تدوین نرم

 هاي شارژ عمومی ایستگاه
 پژوهشگاه نیرو

 -ها  دانشگاه
هاي دانش بنیان  شرکت

- 

3.4 
تحقیــق و تــدوین اســتاندارد و پروتكــل  

کنترل شـارژ خـودروي برقـی در منـازل     
 مسكونی و تجاري توسط کنتور هوشمند

 پژوهشگاه نیرو
هاي دانش بنیان  شرکت
 سابا -ها  دانشگاه -

3.5 
افزار خرید و فـروش   تحقیق و تدوین نرم 

 هاي شارژ انرژي در ایستگاه
 ه نیروپژوهشگا

هاي دانش بنیان  شرکت
 ها  دانشگاه -

3.6 
تحقیــق و تــدوین ســامانه شــارژ بــدون  

 دخالت نیروي انسانی
 پژوهشگاه نیرو

هاي دانش بنیان  شرکت
 ها  دانشگاه -

3.7 
ي کنتـرل  ها سامانه آوري فن سازي بومی 

ي شارژ عمـومی و  ها ایستگاهمانیتورینگ 
 خصوصی

 پژوهشگاه نیرو
بنیان هاي دانش  شرکت
 ها  دانشگاه -

 ساخت شارژرهاي خودروي برقی آوري فن سازي بومیطرح   4

 پژوهشگاه نیرو شارژر سریع خودروي برقیطرح  4.1
 -ها  دانشگاه

 ي دانش بنیانها شرکت

 پژوهشگاه نیرو سیم خودروي برقی شارژر بی طرح  4.2
 -ها  دانشگاه

 ي دانش بنیانها شرکت
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 همكاران مجري عنوان پروژه / اقدام 

 پژوهشگاه نیرو خودروي برقی شارژر ابرخازنی طرح 4.3
 -ها  دانشگاه

 ي دانش بنیانها شرکت

 پژوهشگاه نیرو 2و  1هاي  شارژر کال طرح  4.4
 -ها  دانشگاه

 ي دانش بنیانها شرکت

 پژوهشگاه نیرو شارژرهاي غیرمتعارفطرح  4.5
 -ها  دانشگاه

 ي دانش بنیانها شرکت

4.6 
کننـدگان قطعـات و لـوازم     نیتوسعه تـام 

 شارژ يها اهایستگ
  

4.6.1 
تدوین بسته تشویقی براي تولید قطعات و 

 ي شارژها ایستگاهلوازم 
 وزارت اقتصاد و دارایی وزارت نیرو

4.6.2 
پروژه توانمندسـازي قطعـه سـازان لـوازم     

 ي شارژها ایستگاه
 وزارت اقتصاد و دارایی وزارت نیرو

4.7 
 يشـده بـرا   لیبستر مناسب و تسه جادیا

 شارژ يها ایستگاه وريآ فنانتقال 
  

4.7.1 
 آوري فـن تسهیل ارتبـاط بـین دارنـدگان    

خــارج از کشــور و تولیدکننــدگان داخلــی 
 ي شارژها ایستگاه

 پژوهشگاه نیرو

وزارت صنایع و مراکز 
 -تحقیقاتی مرتبط 

مرکز همكاري هاي 
 و نوآوري آوري فن

4.7.2 

همكاري در ایجاد ستادي هماهنگ کننده 
ا و یكپارچـــه بـــراي توســـعه همنـــو  

ــن ــاي آوري فـ ــی و   هـ ــودروي برقـ خـ
 ي شارژها ایستگاه

 وزارت نیرو
مرکز همكاري و 

کلیه  -نوآوري 
 بازیگران

5 
اندازها و  راه يآور فن يساز یطرح بوم
 یبرق يخودرو يکنترلرها

 پژوهشگاه نیرو
هاي  شرکت -ها  دانشگاه

 دانش بنیان

  يانرژ يسازها  رهی خ  يساز یطرح بوم 6

    

 محرکه يروین ای شرانیپ يرویطرح ن 7

    

 شارژ يها ستگاهیمرتبط با ا ي، تعرفه ها و استانداردها ي، اقتصاد یمال يها طرح مدل 8

 هاي شارژ خودرو برقی طرح بررسی اقتصادي و مدیریتی ایستگاه    8.1 

8.1.1 
ي هــا روشمطالعــه و تحقیــق در زمینــه 

بـــازیگران اصـــلی ، مختلـــف مالكیـــت
 ها دانشگاه پژوهشگاه نیرو
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 هاي شارژ  گذاري ایستگاه مایهوسر

8.1.2 
ــه   ــی خوش ــق و بررس ــاي ارزش  تحقی ه

هاي شارژ با اسـتفاده از   اقتصادي ایستگاه
 پایگاه داده بازاریابی

 پژوهشگاه نیرو 
ي دانش ها شرکت
 ها دانشگاه  -بنیان

  ي تشویقیها طرح 8.1.3

8.1.3.1 
ویقی و هاي تش تحقیق و تدوین تعرفه

ي مختلف کارمزد شارژ ها روش
 خودروهاي برقی

  وزارت نیرو

8.1.3.2 
هـاي   تعرفه مناسب انگیزشی براي هزینه

 شارژ خودروهاي برقی
  وزارت نیرو

8.1.3.3 
طرح تدوین تعرفه هـاي تشـویقی بـراي    
ــی و   ــودروي برقـ ــرژي خـ ــرف انـ مصـ

 هاي شارژ زیرساخت
  وزارت نیرو

8.1.3.4 
یتی بـــراي هـــاي همـــا تعریـــف بســـته

 هاي شارژ هاي شارز و هزینه زیرساخت
  وزارت نیرو

8.1.3.5 
ــته ــرح بس ــز   ط ــه  تجهی ــک ب ــاي کم ه

 ژ در بخش خصوصی هاي شار ایستگاه
  وزارت نیرو

8.1.3.6 
ژي خودروي  ایجاد توازن بین سوبسید انر

 برقی و سوبسید سوخت فسیلی
  وزارت نیرو

8.1.3.7 
ــرق مصــرفی    ــف در ب ــرح تخفی ــه ط ارائ

ودروي برقی با مصـرف کمتـر و هجـم    خ
 تولید باالتر

  وزارت نیرو

8.1.3.8 
هـاي   ارائه طـرح همـایتی بـراي شـرکت    

هـاي شـارژ و    دانش بنیان براي ایسـتگاه 
 توسعه شبكه

  وزارت نیرو

8.1.3.9 
ارائه طرح سوبسید هزینـه مصـرف بـرق    

 براي خودروهاي عمومی برقی
 وزارت نیرو

 -سازمان تاکسیرانی 
 شهرداري

 

8.1.3.10 
هاي مرتب بـا   ارائه طرح همایتی از سمن

 هاي شارژ خودروي برقی ایستگاه
  وزارت نیرو

 اجراي زنجیره ارزش شبكه و ایستگاه شارژ   . 5.2 8.2

 هاي مرتبط کلیه سازمان پژوهشگاه نیرو هاي شارژ طراهی زنجیره ارزش ایستگاه 8.2.1
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8.2.2 
ــره ارزش   ــدیریت زنجیــ ــتقرار مــ اســ

 هاي شارژ گاهایست
 هاي مرتبط کلیه سازمان وزارت نیرو

8.3 
هاي آموزي تخصصی  هاي مرتبط با خودرو برقی و دوره طرح برگزاري نمایشگاه و همایش    5.3

 هاي شارژ مرتبط با ایستگاه

8.3.1 
همكاري در برگزاري نمایشگاه تخصصی 

 هاي برقی خودروي
 پژوهشگاه نیرو

هاي مجري  سازمان
 اي تخصصیه نمایشگاه

8.3.2 
ــایش  ــرکت در هم ــا    ش ــاالنه ب ــاي س ه
 مشارکت بقیه بازیگران

  وزارت نیرو

8.3.3 
المللـی تخصصـی    همایت از سمینار بـین 

 هاي شارژ خودروي برقی و ایستگاه
  وزارت نیرو

8.3.4 
هـاي   تدوین بسته آموزشی جامع ایسـتگاه 

ــنعتی و    ــگاهی، ص ــطوح دانش ــارژ )س ش
 کاربردي(

 وزارت نیرو
وزارت  -صنایع  وزارت

 اقتصاد و دارایی

8.3.5 
هاي مرتبط  طراهی روش اجرایی آموزش

 با ایستگاه شارژ
 وزارت نیرو

وزارت  -وزارت صنایع 
 اقتصاد و دارایی

 سازي و بررسی طرح یک شبكه پایلوت به منظور پیاده   9

9.1 
مطالعه و تعیین منطقه و محـل منتخـب    

 وطراهی مفهومی
 ها شگاهدان پژوهشگاه نیرو

9.2 
مطالعه وبررسی شبكه قـدرت و توزیـع و   
ــایلوت   ــات پ ــین الزام شــبه ســازي و تعی

 موردنظر 
 ها دانشگاه پژوهشگاه نیرو

 ها دانشگاه پژوهشگاه نیرو مطالعه و طراهی تفصیلی پایلوت موردنظر 9.3

 هاي دانش بنیان شرکت پژوهشگاه نیرو تامین منابع مالی و ادوات و تجهیزات 9.4

 پژوهشگاه نیرو  اجرا و نصب و مانیتورینگ سامانه پایلوت 9.5
هاي دانش بنیان  شرکت

 و خصوصی

 هاي شارژ خودرو برقی تدوین برنامه اجرایی توسعه ایستگاه    10

10.1 
تعیین روش و مدل اجرایی تدوین نقشـه  

 راه
  وزارت نیرو

10.2 
تدوین برنامه راهبردي و نقشه راه توسعه 

 شارژ هاي ایستگاه
  نیرو پژوهشگاه

 یشگاهیآزما رساختیدانش و ز تیریمد 11

  پژوهشگاه نیرو آوري فن رساختیدانش و ز تیریطرح مد 11.1
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  پژوهشگاه نیرو یشگاهیآزما رساختیطرح ز 11.2

 

 ترسیم نقشه راه -1-6

کـالن،   يهـا  سیاسـت ، کارهـا  راههبردها، اهداف کالن، اهداف خرد، را انیارتباط م انگریب ،یاتینقشه راه برنامه عمل اینگاشت   ره

کـالن از   يرینقشه، تصـو  نیا میاند. با ترس  استخراج شده یاست که در طول مراهل قبل انیمنابع و مجر بان،یپشت يها سیاست

 .گردد میها با هم مشخص   مختلف آن و ارتباط بخش يها  توسعه متشكل از بخش ریمس

 يآور فـن نگري است. یكی از انواع نقشه راه، نقشه راه   ریزي و آینده  ي متداول برنامهها وشرپذیرترین   راه، یكی از انعطاف نقشه

هاي در هال توسعه در طول زمان   يآور فناست که ابزاري ساختاریافته براي کشف و برقراري ارتباط بین بازارها، محصوالت و 

اهداف گوناگون قابلیت تدوین دارد، داراي الگوهـاي متفـاوتی از    در سطوح مختلف و با يآور فنراه  شهکه نق جا آنباشد. از   می

تواند از کارآمدي این ابزار توانمند بكاهـد. لـذا شـناخت دقیـق اشـكال و        منظر هدف و قالب است. انتخاب الگوي نادرست، می

 رویكردهاي تدوین نقشه راه از اهمیت زیادي برخوردار است.

، ابـزاري سـاختاریافته بـراي کشـف و     يآور فنباشد. نقشه راه   می يآور فنن نقشه راه، هوزه هاي تدوی  ترین هوزه  از اصلی یكی

 هـا  سازمانباشد. استفاده از این ابزار به   هاي در هال توسعه در طول زمان می  يآور فنبرقراري ارتباط بین بازارها، محصوالت و 

هـاي موجـود،     يآور فـن مرکز بر پویش محیط و ردیابی روند تغییرات و به شدت متغیر امروز با ت پویاکند تا در محیط   کمک می

 موقعیت خود را در بازار هفظ و ارتقا بخشند.

، ها آنالزم براي رسیدن به  يآور فنکند تا با شناسایی تولیدات و نیازهاي بازار آینده و   کمک می ها سازمانبه  يآور فنراه  نقشه

بـه   هـا  آنروشی براي شناسـایی تولیـدات یـا تهیـه نیازهـا و تبـدیل        يآور فنابند. نقشه راه از وجود تقاضا در آینده اطمینان ی

مورد نیاز آینده به هنگام نیـاز، آمـاده و میسـر     يآور فناست تا اطمینان هاصل شود که    توسعه يها طرحو  يآور فنهاي   گزینه

 است.

گردد. هنگامی که در کشور آمریكا چندین شرکت از جمله   برمی 1980به سال  يآور فنشروع استفاده از تكنیک نقشه راه  تاریخ

، يآور فـن موتوروال این روش را براي انتخاب بهترین راه به سوي آینده برگزیدند. هدف شرکت موتـوروال از ترسـیم نقشـه راه    

عملیـاتی سـازمان و نیـز ایجـاد     مدت، ایجاد تعادل میان ابعـاد راهبـردي و ابعـاد      ایجاد تعادل میان موضوعات بلندمدت و کوتاه
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اي براي رشد نقشه   و سایر منابع سازمان معرفی شده است. بدین ترتیب رویكرد موتوروال به عنوان پایه يآور فنهماهنگی میان 

 هایی شد.  و پیشرفت ییراتقرار گرفت و این پایه، در طول زمان به تدریج دستخوش تغ يآور فنراه 

 نشان داده شده است. خودرو برقی  آوري فنتوسعه ي مرتبط با وزارت نیرو در ها حطرنقشه راه ( 1ـ2) شكل  در
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 های مربوط به حوزه وزارت نیرو طرح
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 های شارژ خودرو برقی های ایستگاه طرح

 

 

 تأمین و تبادل انرژی بین خودروهای برقی و شبکه قدرت
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 های شارژ طرح کنترل و مانیتورینگ ایستگاه

 

 

 سازی فناوری ساخت شارژرهای خودروی برقی طرح بومی
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 های شارژ طرح بررسی اقتصادی و مدیریت ایستگاه

 

 

 سازی و بررسی طرح یک شبکه پایلوت به منظور پیاده

 

 

  نقشه راه توسعه ایستگاه شارژ عمومی
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 مدیریت دانش و زیرساخت آزمایشگاهی

 

 

 سازهای انرژی سازی ذخیره طرح بومی
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 طرح نیروی پیشران یا نیروی محرکه

 

 

 اندازها و کنترلرهای خودروی برقی سازی فناوری راه طرح بومی
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 گرانیباز ریسا یبرا یشنهادیپ یسرفصل ها -1-7

باشد و بدون تعامل گسترده بین این  مسلما دستیابی به اهداف این سند مستلزم همكاري تمامی بازیگران کلیدي این عرصه می

ان تحقق اهداف امكانپذیر نخواهد بود . از طرفی با توجه به اینكه هوزه اختیارات تهیـه کننـدگان ایـن سـند در راسـتاي      بازیگر

اقـداماتی کـه الزم اسـت سـایر بـازیگران بـه انجـام برسـانند در قالـب           تااست  باشد ، لذا تالش شده اختیارات وزارت نیرو می

 سرفصلهاي پیشنهادي زیر ارائه گردد. 

  

 کشور ارتوز -1-6-1

 مدت طوالنی استفاده براي عمومی برقی خودروي مناسب کیفی و فنی مشخصات تعریف -1

 مجموعه زیر توسط برقی خودروهاي کیفیت با مرتبط مقررات و قوانین رعایت الزمات ایجاد -2

 برقی خودروهاي خرید پشتیبانی براي بودجه از همایتی هاي بسته تدوین -3

 عمومی برقی خودروهاي  واردات پشتیبانی براي بودجه از همایتی هاي بسته تدوین -4

 سیما و صدا در برقی خودروي ترویجی هاي برنامه براي اعتبار تأمین -5

 بازیگران بقیه مشارکت با ساالنه هاي همایش در شرکت -6

 برقی خودروي با مرتبط هاي سمن و ها تشكل مجوز ارائه -7

 

 ترابری و راه وزارت -1-6-2

 ها پایانه و راهی بین هاي اقامتگاه در رژشا هاي ایستگاه اهداث براي هماهنگی -1

 بازیگران بقیه مشارکت با ساالنه هاي همایش در شرکت -2

 شارژ هاي ایستگاه توسعه راه نقشه تدوین در همكاري -3
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 صمت وزارت -1-6-3

 خودرو قطعات و عمومی خودروهاي براي مناسب هاي تعرفه جمله از واردات تسهیلگر قوانین مناسب تعیین و بررسی -1

 شارژ هاي ایستگاه قطعات و

 برقی خودروي خاص هاي تعرفه تدوین طرح -2

 کیفیت بیک محصوالت و قطعات و مواد ورود از جلوگیري براي بازدارنده قوانین -3

 برقی خودروي روي بر داخلی تولید فایده - هزینه تحلیل -4

 برقی خودروي خاص هاي تعرفه تدوین طرح -5

 کشور براي مناسب خودروهاي بررسی طرح -6

 اولیه نمونه خودروهاي براي خاص واردات یفتعر ارائه -7

 المللی بین هاي نمایشگاه در برقی خودروهاي خاص بخش اختصاص -8

 المللی بین صورت به برقی هاي خودروي تخصصی نمایشاه اندازي راه -9

 برقی خدروي تولید از الگوبرداري طرح -10

 برقی خودروي براي صوصی بخش گذاري سرمایه و خارجی مشارکت روش طراهی -11

 ایچ هرفه و فنی درو  تعیین براي ژرورش و آموزش وزارت با همكاري و راهیط -12

 برقی خودروهاي قطعات واردات مناسب هاي تعرفه تعیین -13

 بازیگران بقیه مشارکت با ساالنه هاي همایش در شرکت -14

 فنی استانداردهاي تعیین در همكاري -15

 برقی خودروي تولید توسعه تجهیز براي خودروسازي به کمک هاي بسته طرح            -16

 تخصصی سمینارهاي از هاکمیتی و مالی همایت -17

 برقی خودروي خارجی و داخلی فنی اطالعاتی هاي بانک ایجاد -18

 برقی خودروي محصوالت و قطعات سازي داخلی توسعه براي همایتی هاي بسته ایجاد -19

 اولیه مواد و کنندگان تأمین ارزیابی طرح تدوین -20

 واردکنندگان و خودروسازها بین بتیرقا صورت به بازار بندي بخش -21
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 برقی خودروي گذاري قیمت در سوبسید بین توازن ایجاد -22

 سطح یک در خودروي براي تولیدکنندگان تولید هجم براسا  واردات تعرفه افزایش طرح ارائه -23

 برقی خودروي در بنیان دانش هاي شرکت براي همایتی طرح ارائه  -24

 برقی خودروي ولیدت ارزش زنجیره طرح اجراي در همكاري  -25

 سازي قطعه توانمندسازي همایتی هاي بسته ارائه            -26

 شده پیموده راه به توجه با نگاشت ره بازنگري در همكاري -27

 برقی خودروي تولید هاي سمن از همایتی طرح ارائه -28

 برقی خودروي توسعه در خصوص بخش از استفاده براي طرح ارائه

 برقی ودروهايخ تخصصی آموزشی هاي دوره ایجاد -29

 شارژ هاي ایستگاه و برقی خودروي تخصصی المللی بین سمینار از همایت -30

 

 نفت وزارت -1-6-4

 عمومی برقی خودروي از استفاده مالی منابع تأمین براي سوخت مصرف کاهش صرفه محل از ها یارانه ارائه -1

 سوخت مصرف نظر از عمومی برقی خودروهاي معیارهاي تعیین -2

 بازیگران بقیه مشارکت با نهساال هاي همایش در شرکت -3

 

 مجلس -1-6-5

 عمومی هاي سرویس در برقی خودروي از استفاده پشتیبان قوانین تدوین -1

  برقی خودروي آوري زیرساخت توسعه فن مرکز پیشنهادي هاي سیاست تصویب -2

 برقی خودروي از استفاده مشوق قوانین تصویب -3

 استاداردها رعایت قوانین  نمودن آور الزام و تصویب -4

 همایتی هاي بسته آوري الزام براي قوانین تصویب -5



 خودرو برقیسند راهبردي و نقشه راه 

57 

 

 

 تدوین برنامه ارزیابی  –فاز پنجم و ششم: برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت 

 و بروز رسانی

 1394 مرداد، اولویرایش 

 

 

 

 باال سن داراي و آالینده خودروي شدن خارج رده از قوانین تصویب -6

 برقی خودروهاي تولید براي فسیلی سوخت هاي یارانه هدفمندي از بخشی ارائه تصویب -7

 متولی سازمان تشكیل قانون صویبت -8

 کشور توسعه هاي برنامه  یل برقی خودروي توسعه ديراهبر سند هاي برنامه اجراي براي قانونی الزام تصویب -9

 برقی خودروي براي ها دستگاه هماهنگی پیشنهادي قوانین تصویب -10

 استاندادرها رعایت آور الزام قوانین تصویب -11

 شارژ هاي ایستگاه توسعه براي بودجه اعتبار تأمین -12

 خودرو آالیندگی میزان اسا  بر بمه و مالیاتی قوانین تصویب -13

 آالینده کم خودروهاي براي تشویقی انینقو تصویب -14

 برقی خودروي بازیگران و ها بخش بین هماهنگی مقررات و قوانین تصویب -15

 برقی خودروي توسعه در خصوصی بخش از استفاده با مرتبط قوانین تصویب -16

 

 آوری زیرساخت خودرو برقی توسعه فن مرکز -1-6-6

  برقی خودروي واردات فنی مشخصات و کیفیت معیارها سازي هماهنگ -1

 در لـوکس  خصوصـی  و عمـومی  بخـش  در دیگـر  کشورهاي تولید برقی خودروهاي از استفاده هاي سیاست پیشنهاد -2

 فناوري توسعه نگاشت ره راستاي

 برقی خودروي هوزه در راهبردي تحقیقاتی کالن هاي طرح تعریف -3

 قانون صحیح اجراي بر نظارت و مشوق قوانین همسوسازي و سازي یكپارچه -4

 برقی خودروي محصوالت و قطعات عملكرد و کیفیت تست آزمایشگاهی هشبك ایجاد -5

 قانون صحیح اجراي بر نظارت قوانین همسوسازي و سازي یكپارچه -6

 همایتی هاي بسته تعریف براي دولتی بازیگران با تعامل -7

 کشور براي مناسب برقی خودروهاي معیارهاي تدوین طرح -8
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 برقی خودروي یغیتبل و ترویجی هاي برنامه براي محتوا تهیه -9

 برقی هاي خودروي تخصصی نمایشگاه برگزاري در همكاري -10

 کشور در برقی خودروي توسعه مدیریت براي فرابخشی سازمان نوع و جایگاه تعیین -11

 فرابخشی سازمان سازماندهی طرح تهیه -12

 آن اجراي نحوه و الگوبرداري طرح ارائه -13

 رکتمشا براي خارچی کننده تولید انتخاب معیارهاي تعیین -14

 منظم هاي برنامه صورت به برقی خودروي توسعه خبري پوشش براي جمعی اي رسانه نمودن همراستا -15

 ها دستگاه کننده هماهنگ هاي برنامه و قوانین ارائه -16

 برقی خودروي تحقیقات مرکز ایجاد -17

 برقی خودروي بازیگران اطالعاتی بانک ایجاد -18

 توانمندسازي طرح ارائه و رقیب خودروهاي داخلی تولیدکنندگان توانمندي ارزیابی -19

 برقی خودروي تولید براي اقتصادي فنی هاي طرح تدوین -20

 خودرو کیفیت و قیمت توازن طرح ارائه -21

 برقی خودروي هاي فناوري سازي تجاري ساختار و فرایند طراهی -22

 ژ شار هاي ایستگاه توسعه و برقی خودروي تولید ارزش زنجیره طراهی -23

 تخصصی هاي نمایشگاه و بازارها فن توسعه در همكاري -24

 برقی خودروي توسعه فرایند در آالینده خودروهاي اضافه بیمه و مالیات از استفاده طرح تدوین -25

 آالینده کم خودروهاي براي تشویقی قوانین طرح تدوین -26

 برقی خودروي توسعه فرهنگی هاي برنامه محتواي طراهی -27

 شده پیموده راه به توجه با نگاشت ره بازنگري -28

 برقی خودروي هاي سمن و ها انجمن و ها شبكه رحط ارائه -29

 برقی خودروي بازیگران و ها بخش بین هماهنگی مقررات و قوانین تهیه -30

 برقی خودروي توسعه در خصوصی بخش از استفاده براي توسعه هاي برنامه قانونی مفاد تهیه -31
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 صنعت و تحقیقاتی مراکز و دانشگاه بین هماهنگی ایجاد -32

 شارژ هاي ایستگاه و خودرو فناوري با مرتبط اطالعات بانک ایجاد -33

 نیرو وزارت مطالعاتزیرساختی پشتیبانی براي کامل اطالعات آوري مع به کمک -34

 برقی خودروي برقی خودروي هاي توانمندي داده پایگاه ایاد -35

 شارژ هاي ایستگاه و برقی خودروي فناوري سازي بومی براي مناسب روش انتخاب و بررسی -36

 بقی خودروي فناوري توسعه در فناوري و علم پارکهاي و رشد مراکز توانمندسازي و توسعه براي هماهنگی -37

 تسهیالت ارائه براي بنیان دانش هاي شرکت توسعه متولی نهادهاي با هماهنگی -38

 صنایع و فنی هاي دانشگاه کلیه همكاري با شارژ هاي ایستگاه و برقی خودروي تخصصی المللی بین سمینار برگزار -39

 

 استاندارد هادار -1-6-7

 مربوطه قطعات و اجزا و شارژ استانداردهاي و برقی خودروي مناسب استانداردهاي تدوین -1

 برقی خودروي محصوالت و اولیه مواد و قطعات عملكرد و کیفی استانداردهاي تدوین -2

 برقی خودروي محصوالت و اولیه مواد و قطعات عملكرد و کیفی استانداردهاي تدوین -3

 برقی خودروي استانداردسازي اجراي و طرح ارائه -4

 خودرو استانداردهاي با شارژ ایستگاه و شبكه استانداردهاي تطبیق -5

 برقی خودروي استانداردسازي اجراي و طرح ارائه -6

 

 ...( مالیات اداره و ها بیمه) قانونی های هزینه متولیان -1-6-8

 برقی خودروهاي براي مالیات و بیمه پشتیبانی مناسب هاي طرح ارائه -1

 شارژ هاي ایستگاه صاهبان و برقی خودروي دارندگان براي مالیات و بیمه تخفیفات ینتدو طرح -2

 قطعات و محصوالت کیفیت سطح به مالیات و بیمه تخفبفات سطح تنظیم -3

 برقی خودروهاي از استفاده براي مالیات و بیمه تخفیفات ارائه -4
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 آالینده و باال سن با خودروهاي بیمه و ها مالیات افزایش -5

 برقی خودروهاي بیمه و مالیات کاهش طرح ارائه -6

 برقی خودروهاي وبكارگیري تولید توسعه در بازیگران هاي برنامه اجراي بر نظارت و طراهی -7

 برقی خودروي توسعه در اثرگذار بازگیران براي quick win هاي پروژه اجراي و تعیین طرح -8

 بازیگران بقیه مشارکت با ساالنه هاي همایش برگزاري -9

 برقی خودروي تولید براي مالیات شکاه طرح -10

 باالتر تولید هجم براسا تولیدات براي تولید توسعه تسهیالت ارائه -11

 آالیندگی میزان اسا  بر خودروها عوارض و بیمه و مالیات طرح ارائه -12

 

 فناوری خارجی دارنده -1-6-9

 تعمیرات سطح در هداقل ساز قطعه و کننده تولید به فناوري انتقال مناسب سطح ارائه -1

 (خودروساز) کننده وارد همكاري با فروش از پس خدمات هاي نمایندگی اندازي اهر -2

 برقی خودروي محصوالت و قطعات کیفیت قوانین و استانداردها الزامات رعایت -3

 قطعات هاي فناوري انتقال در همكاري -4

 تخصصی هاي نمایشگاه در شرکت -5

 فنی هاي مشخصه ارائه براي استاندارد اداره با همكاري -6

 تجهیزات و قطعات فنی دانش انتقال براي مشترك هاي پروژه اياجر -7

 

 فناوری تسهیلگران -1-6-11

 عمومی خودروهاي خرید هین در فناوري انتقال در تسهیل براي خارجی فناوري دارنده با البی -1

 برقی خودروهاي به عمومی ناوگان سوق اصلی بازیگران براي البی -2

 دولت و مجلس در تشویقی قوانین تصویب به کمک -3
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 برقی خودروي توسعه فرابخشی سازمان تشكیل براي همكاري -4

 خارجی مشارکت در فناوري انتقال روش طراهی -5

 قطعات فناوري انتقال به کمک -6

 برقی خودروي ها برنامه زمینه در جمعی هاي رسانه براي همكاري و هماهنگی -7

 شده پیموده راه به توجه با نگاشت ره بازنگري در همكاري -8

 پیشرفته هاي شرکت با فناوري انتقال يبرا ارتباط ایجاد -9

 بنیان دانش هاي شرکت مالی توانمندسازي براي مالی نهادهاي با هماهنگی -10

 

 مالی های صندوق و ها بانک -1-6-11

 برقی با فعلی عمومی خودروي جایگزینی طرح براي مناسب تسهیالت ارائه -1

 برقی خودروي خرید براي مناسب مالی تسهیالت ارائه -2

 برقی خودروي خرید براي مناسب یمال تسهیالت ارائه -3

 برقی خودروي خرید خاص شرایط هاي وام ارائه -4

 تولیدکنندگان  براي تكنولوژي توسعه هاي صندوق شراکت یا و مدت بلند هاي وام ارائه -5

 سازان قطعه ی تكنولو توسعه براي مناسب تسهیالت ارائه -6

 سازان قطعه براي مناسب تسهیالت ارائه -7

 قطعات ساخت تكنولوژي انتقال هاي روزهپ براي تسهیالت ارائه -8

 شارژ ایستگاه و برقی خودرو هوزه بنیان دانش هاي شرکت براي مناسب تسهیالت ارائه -9

 

 جمعی های رسانه -1-6-12

 برقی عمومی خودروي به عمومی خودروهاي تبدیل و ورود مزایاي اعالم و رسانی اطالع -1

 دگانکنن مصرف براي کیفی استانداردهاي و قوانین رسانی اطالع -2
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 برقی خودروهاي از استفاده براي ترویجی تیزرهاي تهیه -3

 برقی خودروهاي مخصوص مجالت تهیه -4
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 برقی خودروي اجزاي تعمیرات و نگهداري آموزش هاي برنامه ساخت -7
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 برقی
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 برقی هاي خودروي تخصصی نمایشگاه برگزاري در همكاري -6

 بازیگران بقیه مشارکت با ساالنه هاي همایش در شرکت -7
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 عادي خودروهاي و برقی خودروهاي افتراق و اشتراك نقاط تعیین طرح -11
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 خودرو تحقیقاتی مرکز در برقی خودروي بخش ایجاد -17

 ها فناوري زیر تخصصی سمینارهاي برگزاري -18

 داخلی سازان قطعه براي انگیزش و ها همایت ایجاد -19
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 برقی خودروهاي سازان قطعه توسعه طرح ارائه -26
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 برقی خودرو هوزه در انسانی نیروي آموزش و توانمندسازي طرح تدوین -30

 برقی خودروهاي کامل سازي داخلی و توسعه -31

 فروش از پس خدمات هاي شرکت و برقی رويخود قطعات کنندگان تأمین توسعه -32

 خودروسازي قرارداد طرف هاي شرکت با سازان قطعه همكاري بستر ایجاد -33

 فناوري انتقال براي شده تسهیل و مناسب بستر ایجاد -34

 صنعت به دانشگاه از فناوري انتقال براي تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه با مشترك هاي فعالیت تعریف -35

 تخصصی و علمی هاي انجمن ایجاد در همكاري -36

 جهان در پیشرو کننده تولید هاي شرکت از الگوبرداري -37

 شارژ هاي ایستگاه و برقی خودروي تخصصی المللی بین سمینار از همایت -38

 

 شهر شورای و شهرداری -1-6-17

 برقی خودروي با فعلی عمومی خودروهاي جایگزینی براي طرهی ارائه و مناسب برقی خودروهاي شناسایی -1

 نقل و همل عمومی ناوگان در برقی خودروي از استفاده درآمدزایی براي مناسب یطره تدوین -2

 برقی خودروهاي براي مناسب عوارض تعریف -3

 عمومی نقل و همل در برقی خودروي جایگزینی هاي روش براي فایده - هزینه تحلیل -4

 برقی خودروهاي خرید پشتیبانی براي بودجه از همایتی هاي بسته تدوین -5

 اولیه ارزیابی براي اولیه داخل ساخت خودروهاي جایگزینی براي طرح ارائه -6

 برقی خودروي هاي مجله براي اعتبارات تأمین -7

 برقی هاي خودروي تخصصی نمایشگاه برگزاري در همكاري -8

 آالینده خودروهاي براي شهرداري عوارش هاي تعرفه افزایش -9
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 هوا آلودگی کاهش بودجه از خودروسازي  به کمک هاي بسته طرح -13

 برقی خودروي به عمومی ناوگان خودروهاي کلیه تبدیل طرح -14
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 گیری نتیجه -1-7

 انـه آور فـن در قالب کارکردهاي هفت گانـه نظـام نـوآوري    مندرج در فاز چهارم پروژه که  يها سیاستفصل با توجه به  نیدر ا

 يها فعالیت، ( آمده استمنابع جیو بس یبخش تیمشروع ،يبازارساز  ستم،یبه س یده جهت  نش،خلق دانش، انتشار دا ،ینیکارآفر)

پروژه   46طرح و  9 البدر ق باشد میسند راهبردي و نقشه راه  خودرو برقی که مرتبط با وزارت نیرو انداز  مرتبط با تحقق چشم

 . دیگرد نیتدو

  ،يراهبـر  تـه یکم يصورت گرفته با اعضا یو با هماهنگ شدهمشخص  یخروجو ها فعالیتزیاهداف، ر، ها طرح هر کدام از يبرا

 . دیمشخص گرد ها آن يمراهل پروژه و زمان اجرا هریک از انجامهزینه 

 هاي آوري فندر توسعه  ریگران درگ کنشهمكاران و ، انیمجر فیمطلوب(، وظا ي)نگاشت نهاد یکار مل میتقس جدولاسا   بر

 . دیگرد مینگاشت( ترس )ره یاتینقشه راه برنامه عمل تیو در نها دیمشخص گرد ا وزارت نیرو(خودرو برقی )مرتبط ب
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