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 چکیده

در این . ده استایران بو سازی قطعه صنعت بر الکتریکی هایخودرو توسعه نقش تعیین ر،پژوهش حاضاز انجام هدف مهمترین 

وصیفی و تتحقیقات  ار جزءکجزء تحقیقات کاربردی بوده و از نظر فرآیند انجام  ،با توجه به اهدافی که دنبال می نماید مطالعه،

رد ننده و واک لیدعم از تورکت های فعال در خودروسازی برقی )ااز نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل کلیه ش ،پیمایشی

مونه گیری گلوله نبا روش  شرکت در این عرصه فعالیت می نمایند که 121 ، ازشده که با بررسی های انجام کننده( می باشد

دست آمده از  به ایتحلیل داده ه جهتبه عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شدند.  ،شرکت 50تعداد  ،برفی و اشباع نظری

ر دهای برقی خودرو تولید ان داد هنوزیل تم استفاده شده است. نتایج نشش های آمار توصیفی و رویکرد تحلنمونه ها، از رو

 میچنین س پ .مودکشور وضعیت مناسبی ندارد و باید با توسعه زیر ساخت های قانونی و مالی به بهبود وضعیت فعلی کمک ن

گیری  رحله شکلاین صنعت در م رت انبوه نیست وهنوز به صو رقی در کشورتولید قطعات خودروهای بتوان نتیجه گرفت که 

 بنابراین وضعیت قطعه سازی مطلوب و قابل قبول نمی باشد.. می باشد

 

 کلمات کلیدی: خودروهای برقی، صنعت قطعه سازی، قطعات خودروهای برقی، خودروی الکتریکی، محیط زیست
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 مقدمه

زرگ شده بهر های در ش نفت و بنزین که باعث افزایش آلودگی هوا مخصوصاً یرنظیش مصرف انرژی های فسیلی با افزاامروزه 

ا هستند که از انرژی برق سل جدیدی از خودروههای برقی نخودرو .اند، نیاز به استفاده از انرژی های نو افزایش پیدا کرده است

خودرو و  صنعت زونبه علت پیشرفت روز اف ینهمچن .نیاز خود استفاده می کنند مین همه و یا بخشی از انرژی موردأبرای ت

 ودن ذخایرحدود بمتولید انبوه خودروهای احتراق داخلی که مشکالت گوناگونی از قبیل آلودگی هوا بوجود می آورد و نیز 

و عت خودرنامه های اصلی صن، تحقیق و طراحی در مورد خودروهای برقی به یکی از بر سوخت فسیلی و گران بودن آن

 کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی بدل شده است. در مخصوصاً

ند شور نیازمکها در دروکه الزمه توسعه اینگونه خو تحقیقاتی در این زمینه انجام شده استدر ایران نیز، در چند ساله اخیر 

ت تولید در صور هاترش استفاده از اینگونه خودروکه گسچرا  است، توجه به صنعت قطعه سازی وتوسعه زیر ساخت های الزم 

با  و همچنین ح گستردهبا توجه به نوپا بودن این صنعت و عدم شناخته بودن آن در سطاست.  نیاز به تعویض قطعاتانبوه و یا 

  .شدی بامحوزه نیازمند تحقیقات گسترده تری در این  ،توجه به آینده صنعت خودرو و آسیب های باالی زیست محیطی

پذیر بودن است که با عنایت به محدودیت طبیعی و پایان های فسیلیسوختین نوع از خودرو، سوخت مورد استفاده جهت ا

. نگرش حاکم ی نمایدهای با ارزش رهنمون متر از این ثروتالجرم ما را به سوی تالش برای استفاده هرچه صحیح برخی منابع،

کمتر توجه شده بوده و به اهمیت اقتصادی این بخش ندسی دیرباز نگرشی عمدتاً فنی و مهن از ایرا بر بخش انرژی در اقتصاد

. با توجه به اهمیت این بخش از نظر تولید ثروت  های اصلی اقتصاد کشور استاست، در حالی که بخش انرژی یکی ازبخش

 ان ازد امکزم است که این بخش تا حست، الیط زیها و با لحاظ نمودن آثار وسیع مصرف انرژی بر محملی در سایر بخش

و 1)ونگشدباعث کاهش آسیب های زیست محیطی ، بتوان کیریتهای الکودروتولید ختا با  دهی شوددیدگاه اقتصادی سامان

 .(2016 همکاران،

خیر های اسال  به نظر می رسد که در برق است.سوخت های فسیلی است که وابسته به سوخت اینگونه خودرو ها بدیهی است 

ه ورده اند کآه روی داشته اند که با توسعه خودروهای الکترونیکی به رونق تولید قطعات مربوط جهان سعی در اغلب کشورهای

وسعه تدر حال  که در کشورهای موضوعی های برقی خواهد شد.ازارهای ساخت و فروش قطعات خودرودر ب باعث افزایش رقابت

ان رقابت توفزایش اکاهش اینگونه آسیب ها به کنار ت محیطی باید بدان توجه گردد و در با توجه به افزایش آسیب های زیس

 هل است کواپاسخگوئی به این س ،تحقیق حاضراصلی دف پذیری در صنعت خودروهای برقی بیانجامد که در این راستا ه

 چیست؟صنعت قطعه سازی ایران توسعه لید خودروهای الکترویکی در جایگاه تو

 ت تحقیقو ضروراهمیت 

-شوک میالدی و پس از 1970های تحقیقاتی عمدتاً از دهه ید توجه داشت که طرحات انرژی در جهان بااز نظر پیشینه مطالع

های اخیر نیز با توجه به اهمیت ه و در سالکننده انرژی مورد تأکید قرار گرفتهای جهانی نفتی در کشورهای بزرگ مصرف

  (.1395رش یافته است)ارغوان و همکاران،بخش انرژی بطور محسوس گست
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زیست در اثر مصرف باالی سوخت در وسایل نقلیه مانند  های بسیار محیطهمچنین کاهش منابع سوخت فسیلی و آالیندگی 

ن یامدر این  .درژی با آالیندگی کمتر استفاده کنناز حامل های دیگر ان ها باعث شده بسیاری کشورهاخودروها و موتورسیکلت 

خانه ها، گازهای گل، کاهش میزان انتشار آالینده  لودگی هواآله با ها برای مقابترین روش تمام برقی یکی از مناسب خودروهای

غیر از توسعه  ،اخودروهنوع (؛ اما استفاده از این 1397و همکاران، )محمودی ای و حفظ بهتر محیط زیست به نظر می رسند

ای تجاری ها بره آنناوری مورد نیاز و تولید به صرفسازی داخلی برای دست یافتن به فدروخو ه هایزیرساخت های کارخان

ژوهشگران پتوجه  ن موردموضوعی که به نظر می رسد چندا ها در داخل کشور دارداز به تامین قطعات اینگونه خودروسازی نی

روی  اریذگ هایرمای برقی تمایل چندانی به سنبوده است و اغلب صنعتگران نیز به دلیل توسعه نیافتگی تولیدات خودروه

ی هاه خودروای توسعدر راستکه با انجام تحقیقات علمی و مدون می توان به ارائه راهکارهای مناسب اینگونه قطعات ندارند 

 ها شد.ونق بازار قطعات اینگونه خودرور برقی در کشور و

 مفهوم خودرو های برقی

الکترونیکی  هر وسیله خودروهای الکتریکی مانند .ندکبا انرژی الکتریسته کار می صرفاًخودروی الکتریکی خودرویی است که 

ژ یکی و یک باطری قابل شارکتر. و نیاز این خودروها صرفاً یک موتور ال(2018)لی،  کننددیگر با نیروی برق و باطری کار می

ون با ی-های لیتیومریخودروهای الکتریکی از بات .ارژ کردوباره شدتوان آن را با اتصال به پریز برق است. یک باطری که می

برند؛ با این تفاوت که باتری ، بهره می شودتاپ استفاده میهای همراه و لپه آنچه که در تلفنبهای مختلف و شبیه حیطرا

 (.1397، حمیدی) شوندخودروی الکتریکی در مقیاس بسیار بزرگتری تولید می

شارژ کمتری از  ، های، نسبت به سایر انواع باتر ه نشدنهنگام استفاد و االیی هستنددارای تراکم انرژی ب یون-های لیتیومباتری

 نقلیهوسایل  برای «قیبر نقلیه وسیله» عبارت از. (2019)جانو،  است برقی نقلیه وسیله نوعی برقی خودروی .دهنددست می

 خودروهایی برای فقط «رقیب درویوخ» عبارت حالیکه در کندمی تأمین قبر از را خود پیشرانه نیروی که شودمی استفاده ای

 (2016،علیپور) .باشد داشته را بزرگراه در حرکت امکان و توانایی که شودمی استفاده

تأمین  و خودرویی که برای خورشیدیخودروی کند برای تأمین برق خود استفاده می سلول خورشیدیخودروی برقی که از 

تأمین برق  باتری همراه برای شود. خودرویی که فقط ازنامیده می خودروی هیبریدیکند برق از ژنراتور بنزینی استفاده می

 برقی است خودروی تمامودروی برقی، شود. معموالً منظور از خنامیده می برقی خودروی تمامکند مورد نیاز خود استفاده می

 (.1398، وصال و همکاران)

 وضعیت خودرو های برقی در ایران

ؤثری از ماقدام ای برقی در کشوربررسی وضع فعلی خودروهای برقی در ایران نشان می دهد تاکنون در خصوص تولید خودروه

ت تولی بخش صنعت و سهامدار در صنعم)، معدن و تجارت  ارت صنعتصنعت خودروسازی کشور و به خصوص وز سوی

د و این م داده انا انجاصورت نگرفته است و صرفاً در این رابطه شرکت های ایران خودرو و سایپا مطالعاتی ر (خودروسازی کشور

 . (1398، یجعفر)مرحله تجاری سازی نرسیده است مطالعات تاکنون به
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، این ای برقیسایپا( مدعی هستند به لحاظ دانش فنی طراحی و تولید خودروهدو خودروساز بزرگ کشور )ایران خودرو و 

ر نمونه ابا سه برگاهاً ت ، هزینه تولید این مدل خودروهاست که ، اما مشکل اساسی در این ارتباط توانمندی در کشور وجود دارد

ر این نکته ذک .استتقاضا برای این مدل خودروهر نبود تضمین الزم برای وجود ین مسئله دلیلی ببنزینی هزینه بر است و ا

وع نگاه نته به بسیار حائز اهمیت است که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعه حمل ونقل برقی در هر کشور، وابس

ی نقل برقه حمل وظرفیت های قانونی برای توسع ت.سن در قوانین کشور قابل رهگیری ار آحاکمیت در آن کشور است که تبلو

مومی عونقل  در ایران طی دهه های گذشته موضوع جایگزینی خودروهای برقی که بخشی از سیستم حمل ونقل به ویژه حمل

عه ز توسیت انظور حمامبه  مواد قانونی دستیباال ، به همین دلیل هم در برخی از قوانین و اسناد در کالنشهرهاست مطرح بوده

 (1398، علی پور و همکاران) بینی شده است ی حمل و نقل برقی در کشور پیشسیستم ها

ش بینی پی شورهمانگونه مالحظه می شود مشوق های متعددی در قوانین و مصوبات دولت برای توسعه خودروهای برقی در ک

انی بخشی چندذکور تاکنون اثرو مصوبات محمایت های پیش بینی شده در قوانین شده است. این مسئله در حالی است که 

 .(1398، و همکاران باشتنی) و کمک چندانی به توسعه بازار خودرو برقی در کشور نکرده استنداشته 

 :دالیل عدم اثربخشی حمایت های پیش بینی شده در قوانین موارد زیر است

 جویی محل صرفه االدستی عمدتاً ازباد اسنمالی پیش بینی شده در قوانین و عدم اثربخشی منابع مالی: منابع  -1

یص وطه تخصسوخت یا منابع حاصل از هزینه های انجام معاینه فنی و جریمه راهنمایی و رانندگی مربمصرف 

شخص ی مرو برقیافته است. آنچه مسلم است این است که قانونگذار در این موارد سهم مجزایی برای توسعه خود

ز دست د را ا، اثربخشی خو دهش بینی شع مالی مصارف دیگری هم در قانون پینکرده است و چون برای این مناب

 .داده است

 3780شورای اقتصاد برای خودروهای برقی به میزان  283917کمک بالعوض پیش بینی شده در مصوبه شماره  -2

دنیا به عنوان قیمت خودروهای برقی که امروزه در  .دالر( در نظر گرفته شده است 756)ساالنه  سال 5طی  دالر

هزار دالر است و این موضوع نشان می دهد که کمک  50تا  30ار می گیرد بین ستفاده قرخودرو عمومی مورد ا

درصد قیمت خودرو است و حتی رقم حمایتی در نظر 10بالعوض در نظر گرفته شده به صورت متوسط کمتر از 

ا ه خودروهای برقی آنهصوص نسبت به کشورهایی کسایر کشورهای دنیا به خ مقایسه با گرفته شده در ایران در

از  (.2015، و همکاران 1ژان) ، بسیار کمتر است درصد مجموع خودروهای مورد استفاده آنهاست 3تا  2بیش از 

خشی این حمایت سال در نظر گرفته شده است( میزان اثرب 5، نحوه تخصیص این منابع مالی )که طی  طرف دیگر

یص یافته به این موضوع هم نرخ ارز بازار آزاد به ویژه آنکه نرخ ارز تخصبیت آن می کاهد. کم کرده و از جذا را

 .نبوده و قانونگذار در مصوبه مذکور اختصاص معادل ریالی آن را در نظرگرفته است

در کشور، به کارگیری سیاست  طبق تجارب کشورهای پیشرفته، یکی از عوامل محرک توسعه خودروهای برقی -3

این موضوع سبب  .از خودروهای پرمصرف وغیره استآالیندگی رقیمتی در مصرف سوخت، اخذ جریمه های غی

خواهد شد متناسب با سن فرسودگی خودرو هزینه های نگهداری آن باالرفته و از نظر اقتصادی استفاده از 

خودروهای برقی  بدین سبب مردم نسبت به استفاده از خودروهای سوخت فسیلی صرفه اقتصادی نداشته باشد.
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ع در قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پیش بینی شده ین موضوترغیب خواهند شد. ا

 .(1391، فرامرزپور) است

ژه مسیرهای وی یکی دیگر از خألهای قانونی موجود، نبود حمایت های زیرساختی نظیر احداث ایستگاه های شارژ، -4

 (.2016، و همکاران 1تیتپ)ی خودروهای برقی استپارکینگ های اختصاصی براتردد و 

 

 داخلی و خارجیتحقیقات انجام شده  و پیشینه

 تحقیقات داخلی -الف

 ( در مقاله ای با عنوان 1397محمودی و همکاران )"ریکی دربررسی فرصت و چالش های حضور خودروهای الکت 

عات ن مطالاکنوکه ت تندی رفع موانع موجود بیان داشه راهکارهای مختلف در راستاا ارائب، همراه "شبکه توزیع فعال

یکی بر الکتر نقش آن در آینده صنعت حمل ونقل است و تقریباً متعددی بر روی خودروهای الکتریکی انجام شده

ست ای زیهآالینده  کسی پوشیده نیست. به طورکلی یکی از مهمترین ویژگی خودروهای الکتریکی، عدم انتشار

ا کاهش ره است وابستگی به سوخت های فسیلی با مصرف انرژی الکتریکی توانست قعه درواباشد ک محیطی می

این  درشود  تواند منجر به چالش و یا فرصت های قابل توجهی در صنعت برق به ویژه در بخش توزیع میو  دهد

با  تناسبموزیع حضور خودروهای الکتریکی در شبکه ت به الزامات و راهکارهای مناسب جهت بسترسازی مطالعه

هبود بنظور ماخته شد. همچنین نحوه برخورد و چگونگی تعامل با این تکنولوژی به روش های شارژ مطروحه پرد

 .شود برخی چالش های موجود در شبکه توزیع فعال مورد بحث و ارزیابی قرارگرفته می

 ( در مقاله 1397محمودی و شاه حسینی )بسترسازی جهت موردنیاز قانونی الزامات و ها زیرساخت"ی با عنوان ا 

طی سالیان اخیر به نظر میرسد در سطح ملی و بین المللی، صنعت بیان داشتند که  ،"الکتریکی خودروهای حضور

 متمرکز شده است. در این راستا، دولت ها و سیاست گذاران فرصت های 2یخودرو بر تولید خودروهای الکتریک

وهای الکتریکی به منظور حضور گ نموده و در بخش برق، خودررا پررن های شغلی زیست محیطی و ایجاد فرصت

ای برخوردار  در سیستم شبکه برق رسانی برنامه ریزی و آماده سازی می شوند و این موضوع از جایگاه ویژه

جهت بسترسازی حضور خودروهای  زمیباشد. در این مقاله به بررسی زیرساخت ها و الزامات قانونی موردنیا

نسخه های به روز شده استانداردهای مرتبط با ایستگاه شارژ خودرو  شود. در این ارتباط ریکی پرداخته میالکت

اند. تغییرات الزم در قوانین ملی موجود و همچنین اقالم  برقی و تجهیزات شارژ خودروهای الکتریکی معرفی شده

عرفی م ه کنترل داشته باشد نیز شناسایی ون است از طریق قوانین جدید نیاز بکاضافی در بخش زیرساخت که مم

 .شده است

                                                             
1 - Petit 

2 -  EV 
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 ( در مقاله ای با عنوان 1397سهرابی و مقبلی )"2030 الس در نقل و حمل صنعت در الکتریکی خودروهای نقش"، 

راده ام با اط مستقیبدر حال حاضر توسعه خودروهای الکتریکی به دلیل هزینه باالی آن ارتبیان داشتند که 

ء آن بر رات سووضعیت نابسامان انتشار گازهای گلخانه ای و اثرهای توسعه یافته جهان دارد . حکومت های کشو

اشته تا در آن بمحیط زیست واز طرفی دیگر نوسانات فراوان قیمت نفت خام و کاهش ذخایرجهانی آن ، کشورها را 

ز ا قیق حاکیایج تحد قرار دهند. نتگرانه ای تدوین و در دستور کار خونبرای حمل و نقل جهان برنامه های آینده 

 ه ای که دره گونباراده کشورها مبنی بر توسعه کمی این نوع از خودروها، بسیار جدی و مدون بوده  ،این است که

روها دخو % سهم بازار از صنعت حمل و نقل در کشورهای مورد مطالعه به این نوع از 30بیش از  2030سال 

ر سالمت دازهای گلخانه ای نقش به سزایی درصدی در انتشار گ 50با کاهش  اختصاص خواهد یافت و این امر

 .محیط زیست ایفاء خواهند نمود

 تحقیقات خارجی -ب

 بیان  "بررسی حمل و نقل خودروهای الکتریکی در سیستم شبکه هوشمند"( در مقاله ای با عنوان 2018) 1خان

نقل به سوخت های  ل وعث کاهش وابستگی سیستم حمروهای الکتریکی ترکیبی باشدن خود یالکتریک داشت که

فسیلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می گردد. مزایای اقتصادی و محیطی خودروهای الکتریکی ترکیبی، بخش 

های زیادی را لش اچ 2حمل و نقل مدرن را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. الکتریکی شدن صنعت حمل و نقل

صه کارآمدترین مشخ.  کیفیت توان، قابلیت اطمینان و کنترل :مانند .به ارمغان آورده است 3برای شبکه هوشمند

است که به ذخیره سازی انرژی مازاد و انتقال این انرژی به شبکه اصلی  4بخش حمل و نقل، مفهوم خودرو به شبکه

د و آفبورد و رساخت شارژ آنبوبررسی جامعی از زیربه  مقاله، این دردر طول دوره تقاضای باال کمک می کند. 

 پرداخته شده است .را ارائه  EVضروریات ارتباطی برای 

 سازی اقتصادی از ذخیره-سنجی سیستم خودرو به شبکه: یک آنالیز فنی امکان" ( در مقاله ای با عنوان2017) 5ربکا

مین تأ برای کسب درآمد از طریق یکبالقوه خودرو الکتری که، توانایی بیان داشت "های برقیانرژی مبتنی بر خودرو

 قرار گرفته های تجاری در کنار درآمد حاصله از بازارهای خدماتی جانبی در انگلستان مورد ارزیابی انرژی ساختمان

است که ف شدهیهای واقعی توص سازی آماری با استفاده از داده است. یک مدل ترکیبی سری زمانی/ محیط شبیه

است. پارامترهای کلیدی  ها و بازار اعمال شدهبا سیستم خودرو به شبکه، ساختمان کتریسیتهتجارت الای تحلیل بر

 هاست. الکتریکی، هزینه استهالک باتری و قیمت زیرساختشامل قیمت فروش الکتریسیته خودرو برای این منظور 

ک باتری مربوط به ای استهالههزینه ثیرتأشدت تحتمد خالص به آه تولید دردهند کها همچنین نشان میحلیل

 است. چرخه سیستم خودرو به شبکه

                                                             
1- Khan 

2- TE 

3 SG 

4 V2G 

5-  Rebecca, 
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 ( در مقاله ای با عنوان2016علیپور و همکاران ) "های خودروهای الکتریکی تجمیع کننده برنامه ریزی تصادفی

ن راو بح شکالت محیطیافزایش مبه دلیل  بیان داشتند "پالگین برای شرکت در بازارهای برق و خدمات جانبی

با  یفا کنند.نقل ا وی پالگین به طور روزافزون نقش پررنگ تری را در حمل ، انتظار می رود خودروهای الکتریکانرژی

ذیری را نعطاف پا، می توان ذخیره سازی در مقیاس باال و  پیاده سازی تعداد زیادی از خودروها با کنترل مناسب

ان و سازی تو -ی خودروی الکتریکی پالگین، مسئول فراهمندهبه ارمغان آورد. تجمیع کنای قدرت برای سیستم ه

ین ریکی پالگی الکتکنترل الگوی شارژ این خودروها تحت محدوده مورد قرارداد می باشد. قیود بهره برداری خودروها

دی یشنهامدل پ یفی برای تایید عملکرددر چارچوب پیشنهادی مدل شده اند. یک مثال توص ،و قیود خودرو به شبکه

 نیز ارائه گشته است.

 تحقیق اجرایروش 

ت زء تحقیقاجکار  یند انجامآتحقیق حاضر با توجه به اهدافی که دنبال می نماید جزء تحقیقات کاربردی بوده و از نظر فر

و  یفیصمار توآ یه ها، از روش هابه دست آمده از نمون یداده ها لیجهت تحل است. افیتشتوصیفی و پیمایشی از نوع اک

 .تم استفاده شده است لیتحل کردیور

  می باشد در صنعت قطعه سازی ایران آنتوسعه خودروهای الکتریکی و نقش قلمرو موضوعی تحقیق 

 باشد. می (کننده وارد و کننده تولید از اعم) برقی سازی خودرو در فعال های شرکت قلمرو مکانی تحقیق کلیه 

 تا آذر ماه  1398که داده های مربوط به تحقیق حاضر از فرودین ماه  لمرو زمانی نیز می توان بیان داشتدر خصوص ق

 جمع آوری و تجزیه و تحلیل شدند. 1398

ا ب که باشد ننده( میکننده و وارد خودرو سازی برقی )اعم از تولید کزمینه شامل کلیه شرکت های فعال در  ،نیز ماریآجامعه 

داد تع اشباع نظری گلوله برفی وبا روش نمونه گیری  عالیت می نمایند کهدر این عرصه ف ؛شرکت 121 نجام شدها بررسی های

م نمونه به انتخاب شدند و روش انتخاب حج به عنوان حجم نمونه آماری نفر( 1) مدیران شرکت از هر شرکت  شرکت 50

 ن اطالعاته نتواکنماید  ت مصاحبه باید تا جایی ادامه پیداینکه روش تحلیل کیفی اسبا توجه به ا ده است کهاینگونه بو

یند مصاحبه آد و فروال ها اشباع شدند و یافته های جدید احصا نشام س 50در نفر  پژوهش،این در  جدیدی را احصا نمود که

 متوقف گردید.
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 مصاحبه هابرای اشباع ها داده گردآوری و تحلیل -( 1شکل )
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 یت شناختییافته های توصیفی جمع

 نجنسیت پاسخ دهندگا -الف

 پاسخ دهندگان تیجنس -( 1جدول )

 فراوانی تعداد جنسیت

 0.32 16 زن

 0.68 34 مرد

 100/0 50 تعداد کل

 
 پاسخ دهندگان ( جنسیت1نمودار )

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

10 

 تحصیالت پاسخ دهندگان -ب

 پاسخ دهندگان جنسیت -( 2جدول )

 فراوانی تعداد تحصیالت

 0.84 42 لیسانس

 0.16 8 فوق لیسانس و باالتر

 100/0 50 تعداد کل

 

 
 پاسخ دهندگان جنسیت -( 2نمودار )
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 سن پاسخ دهندگان -ج

 پاسخ دهندگان نس -( 3جدول)

 فراوانی تعداد سن 

 0.70 35 40تا 30بین 

 0.12 6 50تا  40بین 

 0.18 9 50باالی 

 100/0 50 تعداد کل

 

 
 سن پاسخ دهندگان -( 3نمودار ) 
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 پاسخ دهندگان سابقه کار -د

 پاسخ دهندگان سابقه کار -( 3جدول )

 وانیفرا تعداد سابقه کار 

 0.74 37  15تا  10بین 

 0.14 7 20تا  15 بین

 0.12 6 20باالی 

 100/0 50 تعداد کل

 

 
 پاسخ دهندگان سابقه کار -( 4نمودار)

 یافته های کیفینتایج و 

مصاحبه ای  گفتصوص می توان شده است که در این خ داده پاسخ ،واالتی که در پژوهش مطرح شده بودندخش به سدر این ب

بعد از غربالگری و تجزیه و تحلیل  ،بدست آمده ه هایصورت گرفت که داد قطعه سازان اصلی کشورگان صنعت خودرو و ا خبرب

 :وال تبدیل شده اند که به شرح زیر هستندهر ساطالعات مرتبط با نتایج و به 
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 است؟ هچگون کشور در برقی های خودرو تولید وضعیت: وال اولس

 یافته های کیفی سوال اول -( 4جدول )

 رعیتم های ف تم اصلی

وجود قابت،رنبود فرهنگ استفاده، بی اعتمادی به خودروهای برقی، بی توجهی بحران های زیست محیطی،عدم وجود  عوامل محیطی

 بنزینی،روهای خودروسازهای دولتی،واردات قطعات،گرایش به استفاده از خود

 اصل اجرای مدیریتی،عدم اجرای مناسب ساختار در موجود حمایت مناسب دولت،عدم وجود قوانین مناسب، خالءعدم  عوامل قانونی

 اساسی. قانون 44

 ت،کیفیقطعاتنبود زیر ساخت های فنی،نبود نیروی انسانی ماهر،عدم توجه به آموزش های تخصصی ، کپی سازی  عوامل تکنولوژیکی

 مختلف . آزمایشگاههای تجهیزات و پایین قطعات، عدم وجود امکانات

 

و خبرگان  می توان بیان داشت که وضعیت صنعت خودرهای برقی در کشور مطلوب نبوده( 5) هشمار با استناد به جدول

 :عامل محیطی، قانونی و تکنولوژیکی در این امر مداخله دارند که 3معتقدند که 

 زیست های بحران توجهی بی برقی، خودروهای به تمادیاع بی استفاده، فرهنگ نبود ند از:محیطی عبارت عوامل -

  بنزیی. هایخودرو از استفاده به گرایشو  قطعات واردات دولتی، خودروسازهای وجود رقابت، وجود عدم محیطی،

 مدیریتی ساختار رد موجودء خال مناسب، نقوانی وجود عدم دولت، مناسب حمایت عدم عبارتند از :نیز قانونی  عوامل -

  .اساسی قانون 44 اصل اجرای مناسب اجرای عدم و

 های آموزش به توجه عدم ماهر، انسانی نیروی نبود فنی، های ساخت زیر نبود :عبارتند ازکی تکنولوژی عوامل -

ف، که با لمخت های آزمایشگاه تجهیزات و امکانات وجود عدم قطعات، پایین کیفیت قطعات، سازی کپی تخصصی،

 .برقی کمک نمود های خودرو تولید ل می توان به بهبود وضعیتگونه عوام 3مدیریت این 
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 است؟ چگونه کشور در برقی های خودرو قطعات تولید وضعیت: وال دومس

 یافته های کیفی سوال دوم -( 5جدول )

 تم های فرعی  تم اصلی

ال بای کشور،د مدیریت فناوری،عدم برنامه ریزی صحیح،سیستم ارزتحقیق و توسعه،عدم تجاری سازی،نبونبود   عوامل مدیریتی

 بودن قیمت قطعات.

ای ازار،ضعف هببازار ، وابستگی به صنعت خودروهای بنزینی، نبود جاذبه های  متغیر شرایط به عدم پاسخگویی عوامل سازمانی

 گیری های سنتی.قانونی، جهت 

 ردی،ارکت فش،نبود مرفتار انطباقیآموزش و تخصص،ضعف در یادگیری ،نبود  ضعف در خالقیت و نوآوری،ضعف در دیعوامل فر

 

 هبود وضعیت تولیدبسازمانی و فردی نقش مهمی در  عامل مدیریتی، 3می توان بیان داشت که ( 6)شماره  با استناد به جدول

 :توجه نمی شود که  کشور دارند که به آنها در برقی های خودرو قطعات

 صحیح، ریزی رنامهب عدم فناوری، دیریتم نبود سازی، تجاری عدم توسعه، و تحقیق نبود عبارتند از: مدیریتی عوامل -

  .قطعات قیمت بودن باال و کشور ارزی سیستم

 بهجاذ نبود ی،نزینب خودروهای صنعت به وابستگی بازار، متغیر شرایط به پاسخگویی سازمانی عبارتند از : عدم عوامل -

  .سنتی های گیری جهت و قانونی های ضعف بازار، های

 رفتار ودنب ، یادگیری در ضعف تخصص، و آموزش در ضعف وری،آنو و خالقیت در فضع فردی عبارتند از: عوامل -

 گیرند.فردی که باید مورد توجه تولید قرار  مشارکت نبود و انطباقی
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 است؟ گونهچ کشور در آن قطعات و برقی دروهایخو توسعه راهکارهای: وال سومس

 ( یافته های کیفی سوال سوم7جدول )

 های فرعیتم   تم اصلی

طراحی ،ادارت فرهنگ سازی ملی،توجه به الزامات زیست محیطی،توانمند سازی صنعت قطعات،تسهیالت بانکی،امکان ص عوامل استراتژیک

 .و مهندسی،تجارب تولیدی،تخصص های خارج از کشور

 هایرکتش حضور برای انونیق بسترهای هبود کیفیت قطعات،کاهش قطعات ماشین های بنزینی،نیاز سنجی بازار،ب عوامل بازار

 .تمرکز بر نیاز بازار ،جریان تولید و تقاضا فناوری، خارجی، نقدینگی، جذب

رجی، خصوصی،جذب سرمایه گذاری خا دولت،مشارکت بخش ایران،کاهش تصدی گری خودروی صنعت در انحصارعدم  عوامل سیاسی

 .گذاریها، قانونخارجی با مشترک هایهمکاری وسعهت

 

 رح ذیل: شبه دسته عامل هستند سه  ،می توان بیان داشت که خبرگان نشان دادند که( 7) شماره تناد به جدولبا اس

 قطعات، نعتص سازی توانمند ی،محیط زیست الزامات به توجه ملی، سازی فرهنگ :از است استراتژیک عبارت عوامل -

بازار  عوامل .کشور از خارج های تخصص تولیدی، تجارب مهندسی، و ،طراحی صادارت امکان بانکی، التتسهی

 برای انونیق بسترهای بنزینی، های ماشین قطعات قطعات،کاهش کیفیت بهبود بازار، سنجی نیاز از: است عبارت

  بازار، نیاز بر تمرکز تقاضا، و تولید جریان اوری،فن جذب نقدینگی، خارجی، هایشرکت حضور

 بخش مشارکت دولت، گریتصدی ایران،کاهش خودروی صنعت رد انحصار : عدماست از سیاسی عبارت عوامل -

 گذاریقانون و هاخارجی با مشترک هایهمکاری توسعه خارجی، گذاری سرمایه خصوصی،جذب

 وهشپژ هایپیشنهاد

ی برقی یا ها، استفاده از خودروهاآنکه بدون توسعه  های خاصی استقی، نیازمند زیرساختاستفاده از خودروهای بر -1

های شارژ خودروی ها، نیاز به وجود ایستگاهنیست، یا به دشواری صورت خواهد پذیرفت. یکی از این زیرساختممکن 

ها، شارژ خودروهای برقی لی آنی اصکنند و وظیفهها عمل میپمپ بنزین های شارژ، همچونبرقی است. ایستگاه

 .است

به  های عمدهل عمومی برقی، درخواست سفارشهای برای حمایت از حمل و نقچون تدوین طرحهایی همسیاست -2

های مالی به ه مشوقئای، اراخانهزان تولید گازهای گلهای مربوط به میسازندگان خودروهای برقی، تصویب مالیات

های اختی، توسعه زیرسای خودروهای برقهش نرخ پارکینگ و عوارض تشویقی برخریداران خودروهای برقی، کا

ها دولت ی، توسطخودروها و تصویب قوانینی برای اجبار خودروسازان جهت ساخت خودروهای برقاستفاده از این نوع 

 .بدترش یاتصویب و مورد پیگیری قرار گیرند تا این بخش نوپا از صنعت خودروسازی، بتواند روز به روز گس

 نظر در با خودرو، فنی مشخصات قی باید عالوه بر ایجاد بازار رقابت پذیراز خودروهای بر به منظور گسترش استفاده -3

 مصرف بتوان که باشد حدی در یارانه دولتی، قیمت این خودروها )چه تولید داخل کشور و چه وارداتی( گرفتن

 دربودجه برقی دروهایخو خرید یارانه گرفتن نظر در لذا .نمود خودرو نوع این خرید به تشویق را کنندگان
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های ها مانند تخفیفار سایر سیاستکن در تا باشد تواندمی کشور در تیحمای هایسیاست بهترین از یکی ساالنه

 .مالیاتی در گسترش روز افزون استفاده از خودروهای برقی در حمل و نقل مفید واقع شود

 گذاری درگیری و سیاستبه تصمیمدقت بیشتری  ، بایستی ضمن توجه به این مهم، بادولت و خودروسازان داخلی -4

ابت خارجی رق نندگانبزنند تا در آینده پیش رو، خودروسازان ایرانی بتوانند در این عرصه با تولیدک این حوزه دست

 .کنند و بازار ایران در انحصار خودروسازان خارجی قرار نگیرد

نها می آتوسعه  ی در کشور خواهد شد که باخودروهای برقائه شده باعث توسعه ساخت و تولید تمامی راهکارهای ار -5

د که در د هستنانتظار داشت مصرف کنندگان نیز مانند خودروهای با سوخت های فسیلی به قطعات نیز نیازمن توان

ای وان برته تنهایی نمی نهایت باعث توسعه و رونق صنعت قطعه سازی خودروهای برقی در کشور خواهد شد و ب

ایر وده تا سد به صنعت اصلی توجه نمبلکه بای .تدوین نمود یخط مش، ی وابستگی داردبه صنعت دیگرصنعتی که 

 صنایع زیر مجموعه نیز بتوانند رشد نمایند.

 نهایینتیجه 

 که : وال پژوهشی در این زمینه مطرح گردید که به طور خالصه نتایج نشان داد سه س

د که این باشن یتدای مسیر خود بوده است و چندان وضعیت مناسبی را دارا نمودروسازی برقی در کشور هنوز در ابصنعت خ

ورت یا به ص تاثیر گذاری بر روی صنعت قطعه سازی جهت خودروهای برقی شده است و در اغلب بازار باعثعدم مطلوبیت 

 .دظر می رسناست که به نشان از عدم مناسب بودن این صنعت گردند و یا به صورت وارداتی هستند که  محدود تولید می

در رونق  مهمی نقش ،توسعه خودروهای برقی می تواند ی الزم و ایجاد زیرساخت هایحمایت های دولتی و سرمایه گذاری ها

ت بنزین  رفتن قیمبااله، . به عالوه اینکن خودرو ها داشته باشندبازار اینگونه خودروها و در نهایت صنعت قطعه سازی برای ای

تریکی ریدی و الکخودروهای هیبه ای به تولید توجه ویژ گذشته در کشورهای مختلف دنیا موجب شده کمپانی هاهای  در سال

ی و یا الکتریک خودروی تاکنون، ایرانسفانه در أی هیبریدی خود را گسترش دهند. متتولید های خودروها نشان دهند و خط

 از ناشی حیطیم زیست های آلودگی افزایش خودروها، کنندگان فمصر افزون روز افزایش .ه نشده استهیبریدی تولید و عرض

 مصرف در کشورها اخیر های سال در که است شده سبب فسیلی، های سوخت و انرژی منابع محدودیت و ا،خودروه کارکرد

 راندمان اب اییخودروه و اند کرده طراحی وختس مصرف کاهش هدف با را خود خودروهای کلیه و کنند نظر تجدید خود انرژی

 حل راه هیبریدی و کیالکتری های خودرو. اند کرده عرضه بازار به کم سیارب های آالینده انتشار و سوخت، پایین مصرف باال،

ت ه این صنعباشند که با توسع می هوا و زیست محیط آلودگی کاهش و فسیلی های سوخت از استفاده کاهش برای مناسبی

 عه سازی اینگونه خودرو ها نیز توسعه یابد. می توان انتظار داشت که صنعت قط

 نوعی به ایرانی الکتریکی هایاتومبیل است، شده سبب خودرو صنعت حوزه در مدآناکار و قدیمی سیاست یاجرا سفانهمتأ

 فقدان هجمل از مناسب بستر نبود نباید ،انمی این در البته. نگیرند قرار خریداران دسترسی در گسترده شکلی به و مانده مهجور

 صنایع مسئوالن از برخی ایران در رسدمی نظر به .کرد فراموش را کشور شهرهای در الکتریکی خودروهای مخصوص مسیرهای

 تنانداخ خیرتأ به المقدورحتی  یا جلوگیری دنبال به نامعلوم دالیلی به صنعت این با ارتباط در هایسازمان و خودروسازی

وسعه صنعت قطعه سازی نیز هستند که باعث ایجاد موانع بسیاری در رشد و ت مصرف بازار به الکتریکی خودروهای این ورود

 شده است.
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