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Abstract: 
Utilizing electric buses has a great effect on reducing air pollution and traffic in the 

world and especially in Iran. The purpose of this article was to examine the challenges 

facing Iran to produce and benefit from the mentioned vehicle and solutions to overthrow 

these challenges. Data was collected through documentary studies and in-depth semi-

guided interviews and analyzed through qualitative content analysis. In this research, 72 

propositions were categorized in the form of 15 subcategories and finally 6 main categories. 

The main categories were empowerment, cost, technological cooperation and cultural 

alignment. Then, action was taken to form focus groups and the extracted challenges and 

solutions were validated and finalized. Among the important challenges are the 

indigenization of drive components and battery packs, the unaffordability of bus 

operations, the high price of electric buses and the non-implementation of relevant laws to 

help the production of this product, the lack of infrastructure to conduct some specialized 

tests to receive the standard, the lack of coordination of manufacturing companies with 

each other, and the lack of required culture to use this new product. The important proposed 

solutions include internalizing the electric motor and accessories through product 

breakdown and government support for domestic companies, creating a joint supply chain 

for bus manufacturing companies, preparing a business model based on public-private 

partnership, and implementing article 12 of the Removing Production Obstacles Act, 

cultural and promotional measures based on the requirements of technology and new 

products, design of night charging system for bus batteries and design of electric base 

buses. 
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 1401زمستان 

و  یانبندانش یدگسترش تول یها و راهکارهاچالش یلتحل

  یراندر ا یبرق یهااستفاده از اتوبوس
 46-71صفحات ( 10/10/1401 تاریخ پذیرش:   04/07/1401)تاریخ دریافت:  نوع مقاله: پژوهشی

   
 یران. ، اصنعتی مالک اشتر، تهران، دانشگاه مدیریت و مهندسی صنایعدانشکده  مدیریتگروه  یاراستاد   1 حمیدرضا طهوری

، تر، تهرانصنعتی مالک اش، دانشگاه مدیریت و مهندسی صنایعدانشکده ، محقق موخته دکترا، مدرس وآدانش  2حسن ترابی

  ایران.

 

 

 چکیده

هدف  زیادی دارد. ای برقی بر کاهش آلودگی هوا و ترافیک در جهان و مخصوصاً ایران تأثیرهاتوبوس استفاده از    

ها این چالش این محصول و راهکارهای رفع این مقاله بررسی چالش های پیش روی کشور برای تولید و بهره مندی از

 از آوری وجمع هاداده شده، هدایت نیمه عمیق هایانجام مصاحبه اسنادی و مطالعات بود. در این تحقیق از طریق

فرعی  قولهم 10گزاره در قالب  72 تعداد تحقیق کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. در این محتوای تحلیل طریق روش

، همکاری از توانمندسازی، هزینه بودند عبارت اصلی های مقوله که اصلی دسته بندی شدند مقوله 6 نهایت و در

ستخراج شده اها و راهکارهای متمرکز اقدام و چالش هایگروه تشکیل فناورانه و همسوسازی فرهنگی. سپس نسبت به

اتری پک، مقرون اجزای قوای محرّکه و ب های مهم عبارتند از داخلی سازیاعتبار سنجی و نهایی شدند. از جمله چالش

کمک به تولید  به صرفه نبودن عملیات اتوبوس رانی، قیمت باالی اتوبوس برقی و اجرایی نشدن قوانین موضوعه برای

کتهای این محصول، کمبود زیرساخت انجام برخی آزمونهای تخصصی برای دریافت استاندارد، هماهنگ نبودن شر

ی هم عبارتند صان فرهنگ سازی برای استفاده از این محصول جدید. راهکارهای مهم پیشنهادسازنده با یکدیگر و نق

ایجاد  از داخلی سازی موتور الکتریکی و متعلقات از طریق شکست محصول و حمایت دولتی از شرکتهای داخلی،

صی و خصو _دولتی زنجیره تأمین مشترک برای شرکتهای اتوبوس ساز، تهیه مدل کسب و کار مبتنی بر مشارکت 

حصول جدید، قانون رفع موانع تولید، اقدامات فرهنگی و ترویجی مبتنی بر اقتضائات فناوری و م 12اجرای ماده 

 های پایه برقی.های اتوبوس و طراحی اتوبوسطراحی سامانه شب شارژ باتری

 

   اتوبوس برقی، حمل و نقل، گروه مرکزی، تحلیل محتوا، چالش واژگان كلیدی:

                                                      
1 .   :مسئول مکاتباتtahouri@atf.gov.ir 
2 .h_torabi@mut.ac.ir 
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  مقدمه -1

های جایگزین به بازار به ویژه در فناوری را برای نفوذ قابل توجه باالیی ظرفیتحمل و نقل عمومی 

ای، تعهدات برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ابتکارات .شهری ارائه می دهددرون های زمینه اتوبوس

های وادار به اجرای فناوری گذاران رابی ثباتی در قیمت نفت، سیاست و 1مرتبط با پروتکل کیوتوو

 کیاز  یلیتمام شدن منابع فس ینگران شد. کند که جایگزین تحرک وابسته به نفت خواهدمی جایگزینی

و پاک تر را  یلیرفسیغی از منابع سوخت هاستفاد گر،ید یاز سو یطیمح ستیو مسائل بغرنج ز یسو

ی به کارگرفتن انرژ ،یاحتراق یخودروها جایبه  یکیتمام الکتر یاستفاد از خودروها رح ساخته است.طم

 ان،یم نیاند. در ا هشد ادهشنیپ ن،یگزیاج یهاها به عنوان روشو ابرخازن یسوخت یهالیپ ،یدیخورش

 ،یلیفس یهااز سوخت هکاهش استفاد یبرا یعمل هایحل هرا نیمؤثرتراز جمله  یکیالکتر یخودروها

 یخودروها رو، نیباشد. از امیپاک  ستیز طیبه مح یابیدست سوخت در خودروها و یوربهره شیافزا

 نیزم هکر یمیاقل تراییو تغ آلودگی هواکنترل  تدر اهداف بلندمد یا هژیو هگایاجحائز  یکیالکتر

 هیّو کل خواهند بود خودروها یساز یاروپا ملزم به برق هیخودروسازها در اتحاد 2025. از سال هستند

خواهند اختصاص  دیبریو ه یبرق یخود را به فناور یاعظم سبد فناور سهمجهان رح طخودروسازان م

 نیه اعدر توس یبه عنوان عامل اصل یکیالکتر یبازار خودروها هعتوس بدون شک .(1400 ی)اوجانداد 

گذشته رشد  یهادر طول سال رفته فروش یبرق یاد خودروهاتعدشود.  یشناخته م ستمیاکوس

 نیا روند رو به رشد فروش جهان یاز کشورها یاریشود در بس یم ینیبشیداشته و پ یریچشمگ

  . (1)نمودار خودروها ادامه داشته باشد

 
 (Jones 2021)(دستگاه است 1000هیبریدی در جهان )ارقام بر اساس واحد  رقی و برشد فروش خودروهای  -1نمودار 

 

 

                                                      
1 Kyoto protocol 
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در مرحله اول پروژه  مسئله اصل در کشور ما آلودگی هواست. سازمان محیط زیست کشور،

، (NOx)(، اکسیدهای نیتروژنCOمحاسبات سیاهه انتشار آالیندگی، مواردی شامل مونوکسید کربن)

( را مطرح کرده است PMو ذرات معلق) (SOx)(، اکسیدهای گوگرد VOCsهیدروکربن های آلی فرار)

ین سیاهه میتواند به منظور که مخصوصا در فصول سرد سال، نفس کالنشهر ها را به شماره می اندازند. ا

بررسی میزان اثربخشی راهکارهای کاهش آلودگی هوا همچون بازنگری و به روزرسانی استانداردهای 

. شواهد نشان می دهد که اگر (1398 ستیز)دودکش، اگزوز و فرآیند سوخت خودروها به کار رود 

م هایی برای کاهش تغییرات آب و هوایی و اثرات زیست محیطی سوخت های فسیلی برداریم؛ بخواهیم گا

نقش اتوبوس های برقی در حمل و نقل عمومی اهمیت چشمگیر دارد. چندین جایگزین الکتریکی در 

حال حاضر عملیاتی شده اند و بحث در مورد اینکه کدام مناسب تر است توجه قابل توجهی را به خود 

های مطالعات متعددی وجود دارد که اثرات فنی اقتصادی و زیست محیطی اتوبوسکرده است. جلب 

و کمی می کند. این مطالعات عمدتا در سه حوزه زیست محیطی، اقتصادی و انرژی  سازی برقی را مدل

 ،ری به فناوریهای خارج از کشورهش نیو ب یرهحمل و نقل ش هکشور در حوز یتوسعه یافته اند. وابستگ

کشور  یحمل و نقل عموم ستمیس ،یاسیست نوسانا نیبا کوچکتر است. هبه کشور وارد نمود ییهاانیز

ف عاز ض یفناور صاحبی ها و کشورها است شرکت هسبب شد یوابستگ نی. اشودی من دچار بحرا

کهولت ناوگان و فرسودگی آن، در صورتی که همراه با  نی. همچنندیاستفاد نماء فناورانه کشور سو

دارد. در  عات اجتماعی به همراهکه تبشود بازسازی نباشد؛ موجب کمبود و عدم برآورده شدن تقاضا می

 یبار مال ندینمای م افتیدر نیسنگ یها ارانهی ایران که در یلیفس یها سوخت الیحال، مصرف با نیع

در کشور است  یرهشعه توس یضل انسانعم کیهوا هم  دیشد ی. آلودگدکنی به کشور وارد م فراوانی

لذا در این پژوهش  .(1400 یاوجان) است هنمود ریناپذ زیرا گر یه حمل و نقل پاک و برقعبه توس ازیکه ن

گسترش تولید و استفاده از اتوبوس های برقی را  بررسی نماییم و به دو  یموانع و راهکارهاسعی شد تا 

سؤال اساسی در این زمینه پاسخ دهیم. اوالً مهم ترین موانع تولید دانش بنیان و استفاده از اتوبوس های 

هایی برای غلبه بر موانع  و تسهیل بهره مندی از این خودرو برقی در کشور چیست؟ و ثانیاً چه راهکار

ها وجود دارد؟ در ادامه مروری بر ادبیات و تاریخچه صنعت خودروهای الکتریکی خواهیم داشت. پس 

 از آن روش پژوهش، تحلیل داده ها و بیان یافته ها و نهایتا نتیجه گیری ارائه خواهد شد.
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   یپژوهش و چارچوب نظر -2

 مرور ادبیات  -2-1

های برقی معرفی شدند. انرژی این اتوبوس 1907برقی در لندن در سال -های باطریاولین اتوبوس

 34توانست شد. این اتوبوس با یک بار شارژ میتن تأمین می 1.5با باتری های سرب اسیدی به وزن 

افزایش دامنه خدمات، تعویض باتری در کیلومتر حمل کند. به منظور  60مسافر را در مسافتی به طول 

زمان ناهار انجام میشد. با این حال، این توسعه فناورانه به دلیل تقلب در حق ثبت اختراع متوقف شد. 

شرکت  برقی ساخته شده توسط-در دنوِر، شش اتوبوس باطری در ایاالت متحده، حمل و نقل منطقه ای

نزدیکی یک مرکز خرید بزرگ در مرکز شهر دنور خریداری  به منظور کاهش آلودگی هوا در بی اِم آی را

، مانند استفاده از تعویض  1982کرد. گفتنی است تالش هایی برای گسترش بُرد عملیاتی در سال 

در سانتا باربارا، کالیفرنیا  (1MTD) باتری و شارژ جزئی صورت گرفت. منطقه حمل و نقلی متروپولیتن

های سری نخست اتوبوس. اما در ایران، (Li 2016)معرفی کرد. 1991ال برقی را در س-دو اتوبوس بطری

، سری هم 1388 در سال. در سیستم حمل و نقل شهری تهران به کار گرفته شد 1371برقی از سال 

به دالیل مشکالت زیادی که این نوع از ند. ل شهری تهران شدها وارد ناوگان حمل و نقدوم این اتوبوس

مدیر عامل  ،1399د اما در سال شدن و کنار گذاشته این اتوبوسها جمع آوری اًاتوبوسها داشتند، بعد

  .گردنداین اتوبوسها با شکل و ظاهری نو، به تهران بر می گفتند که شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

 و بوده حیات تداوم عوامل مهمترین از الزامات برخی برقراری «شهر» نام به اجتماعی حوزه یک در

 «زندگی» واژه درخور و مناسب زیست محیط جمعی، های کنش سازیهمگن با بایستمی ارکان آن کلیه

 در. ورزند اهتمام نماید،می تهدید را مهم این که مخاطراتی پیدایش از جلوگیری و در نمایند محقق را

 آلودگی نموده، مواجه مشکل با را شهرها در جمعی زندگی که موجود هایبحران از یکی اخیر، هایسال

 تهدید ، عدیده مشکالت بروز ضمن که بوده نقلیه وسایل مرور عبور و از ناشی صوتی آلودگی و هوا

 حمل و نقلوسایل های جدید برای جایگزین انتخاب داشته است. پی در را انسانها روان و جسم سالمت

فایده، -لجستیک انرژی، ارزیابی هزینه شاملاز جمله  این عوامل  .دارد به عوامل مختلفی بستگی کنونی

را برای نفوذ قابل  باالیی زیرساخت و پذیرش عمومی است. از این نظر، حمل و نقل عمومی پتانسیل

 مانند داخلی احتراق موتور به مجهز جمعی نقلیه وسایلدهد. های جایگزین به بازار ارائه میتوجه فناوری

 درجه از که گازوییل مصرف با دارند، مهمی نقش بسیار هاانسان روزمره های جابجایی در که ها اتوبوس

درصد آلودگی هوای  60می آیند.  حساب به آالینده عوامل مهترین از یکی است، برخوردار پایینی کیفی

شود. بخشی از منابع متحرک آلودگی که متحرک ایجاد می آالینده شهر تهران در پی فعالیت منابع

افزایند، اند و کیفیت و استاندارد الزم را ندارند و به آلودگی موجود در هوای شهر میعمدتا فرسوده شده

درصد از کل وسایل نقلیه در کشور  32 و رانندگی پلیس راهنماییبر اساس اعالم . ها هستند اتوبوس

                                                      
1 Metropolitan Transit District 

http://www.isna.ir/news/1400110503188
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در سطح شهر تهران  هزار دستگاه اتوبوس شخصی و دولتی 6000  طور اختصاصیفرسوده است و به

 10هاین اتوبوسامفید در حالی که حداکثر عمر  ،سال است 13ها فعالیت دارند که میانگین عمر آن

های ذکرشده تواند اولویت باالتری نسبت به برخی طرحاین ناوگان فرسوده می نوسازی می باشد.سال 

 و industry 4.0نگرش مبنای بر و ترتیب این . به(1400 یدیحم)در قانون هوای پاک داشته باشد

 تولید طرح نقلیه، وسایل جدید نسل درelectrification شاخص  روزافزون توسعه به نظر همچنین

می تواند  اتوبوس های برقی فناوری.  1کشور فعال شده است در الکتریکی محرّکه قوای به مجهز اتوبوس

. در حال حاضر چندین پیشرانه برای به کاهش آلودگی هوا کمک کندو  شدهعملیاتی، آزمایش و بهینه 

دهند که می تواند کدام مزایای خاصی را ارائه می هر ند کههای شهری در بازار معرفی شده ااتوبوس

مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، انتخاب یک پیشرانه مناسب آلودگی هوا رساندن حداقل برای به 

برای هر زمینه به عوامل مختلفی مانند هزینه، ساختار شبکه، منبع انرژی و شرایط رانندگی بستگی 

  های مختلف الزم است.ویژگی، تعادل بین برای استفاده بهینه از هر فناوری دارد.

 ماده اجرایی نامه آیین» 1397/  07/  18 تاریخ در وزیران هیئت ایران شهرهایکالن خصوص در

 این ترعای و اجرا به موظف را اجرایی دستگاههای و است رسانده تصویب به را«پاک هوای قانون 8

 12 گازسوز ،سال 10 دیزلی شهری درون هایاتوبوس حداکثر سن برنامه این براساس. است کرده برنامه

 تظامیان پلیس و است شده نظر گرفته در سال 20 برابر بازسازی به منوط برقی های اتوبوس و سال

 دهکه عم است حالی در این. نماید جلوگیری سن، این از بیش با تردد خودروهایی از است موظف

به . باشدیم سال 10 از بیش آنها عمر و اند خریداری شده قبل به 1387 سال از تهران شهر اتوبوسهای

 نوسازی ندنیازم و خریداری شده قبل به 1387 سال از تهران شهر هایاتوبوس کل از %72نسبی  طور

 .است قابل مشاهده 2 نمودار در هااتوبوس نسبی مدل درصد. باشند می گسترده

 
 (1399 یریخ)نسبی درصد -واحد شرکت هایاتوبوس کل خرید سال -2 نمودار

                                                      
 .1400ماه  ، آبان (Zima)زیما مدل« شتاب الکتریکی اتوبوس معرفی» بر گرفته از طرح -1

http://www.isna.ir/news/1400092418720
http://www.isna.ir/news/1400092418720
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 با ،عمومی نقل و حمل هوشمندسازی و برقی سازی حوزه در کشور کالن اهداف تحقّق راستای در

 نوانع به( مپنا گروه زیر) مکو مجموعه و شد تشکیل طرح این مرکزی ، هسته 1399بهار فرا رسیدن

 شرکت ردیگ سوی از و سو یک از الکتریکی انرژی ذخیره سیستم و قوای محرّکه کننده تأمین و طراح

 شرکت ثبت و مهنا تفاهم امضای با اتوبوس، اجزای سایر و بدنه و تولیدکننده طراح عنوان به افشان عقاب

 نام به ار حوزه این در داخلی محصول اولین تولید «(برقی تولید اتوبوس شرکت) شتاب» نام به مشترک

 .زدند رقم خود

(Coffman, Bernstein et al. 2017) بیان کردند که گرچه بهره مندی از خودروهای برقی در 

قق نشده مدت زمان کوتاهی قابل توجه بوده است، اما اکثر اهداف دولت برای پذیرش این فناوری مح

ا شی ر، دو شکاف مهم دانوسایل حمل و نقل الکتریکی است. آنها با بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش

 های دولتی در تشویق به استفاده ازاول اینکه، شواهد متفاوتی از اثربخشی مشوق شناسایی کردند:

 رشوجود دارد. زیرساخت عمومی شارژ، یک عامل مهم مرتبط با پذی وسایل حمل و نقل الکتریکی

ی وسایل را. این زیرساخت ها بوسایل حمل و نقل الکتریکی است، اما جهت این علیت، هنوز واضح نیست

ا کاهش دهد نقلیه الکتریکی دارای باتری، می تواند اضطراب طی مسافت طوالنی با این وسایل نقلیه ر

ر نوپای اما چگونگی تضمین تأمین این ساختار از سوی دولت مشخص نیست. دوم اینکه، تحقیقات بازا

شواهد  . در حالی کهخودروهای برقی عمدتاً بر روی نظرسنجی در مورد موقعیت های فرضی تکیه دارد

رک د .قوی وجود دارد که خریدهای واقعی بسیار کمتر از ترجیحات بیان شده مصرف کنندگان است

در طول  قل الکتریکیوسایل حمل و ن برای مطالعات آتی در مورد پذیرش «عمل-نگرش»این شکاف 

 .زمان مهم است

های برقی: هیبریدی، اتوبوس ی سه دستههای عملکردی مختلف برادر یک مطالعه پژوهشی ویژگی

ژی و زیست پیل سوختی و باتری به دقت بررسی شد. به گونه ای که ویژگی های اقتصادی، عملیاتی، انر

ای محیطی هر فناوری به تفصیل بر اساس مدل های شبیه سازی و داده های عملیاتی در زمینه ه

ه زمینه بانتخاب فناوری الکتریکی  بررسی نشان داد که فرآینداین مختلف مورد تحلیل قرار گرفت. 

توجهی های هیبریدی کاهش قابلعملیاتی و مشخصات انرژی بسیار حساس است. عالوه بر این، اتوبوس

رسانی کامل عنوان گامی برای برقمدت بهکنند و تنها برای اهداف کوتاهای ایجاد نمیدر گازهای گلخانه

یل سوختی احتماالً می توانند نیازهای عملیاتی پباتری و  ونقل مناسب هستند. اتوبوس های دارایحمل

های پیشرفت فعلی را برآورده کنند، اما سرمایه گذاری اولیه همچنان یک مانع بزرگ است. با توجه به

بوس برقی باتری مورد انتظار در فناوری باتری و گرایش به استفاده از منابع پایدار در تولید برق، اتو

ترین جایگزین برای حمل و نقل اتوبوسی مورد حمایت قرار مناسبشبانه به عنوان 

 .(Mahmoud, Garnett et al. 2016)گیردمی
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 یمؤلفه ها ینهمچن و سیاستگذاری بالقوه مشوّق چندین تأثیر یبررس یمطالعه برا یک در

 1(TTM) ییرتغ فرانظری مدل یاز ساخت ها الکتریکی، خودروی پذیرش یبر رو  یروانشناخت -یاجتماع

 هزینه کاهش به منجر سیاستگذاری اگر اساس، این بر( استفاده شد. PMT) 2محافظت یزشانگ یهو نظر

و  یگانپارک را همچنین،. یابد یم افزایش پذیرش احتمال شود؛ الکتریکی خودروی از استفاده عمومی

پر  یها یارانهبا  یسهمقا درکاراتر  یا ینهها را به گز مشوّق اینبه خطوط مخصوص اتوبوس،  یدسترس

 یشتریب تمایلکه  یافراد یبرا یکیخودرو الکتر یرشاحتمال پذ دیگر، سوی از. یکندم تبدیل ینه،هز

( در یفناور ینا یرشپذ یبرا یها )به عنوان مشوق یارانهپاسخ به  امارفتار دارند؛ باالتر است.  ییربه تغ

 افرادیگرفتند که  یجهآنها نت ین،. عالوه بر ااست کمترهستند؛  ییرتر تغ یشرفتهکه در مراحل پ یافراد

با  دارند؛ نقل و حمل جاری سامانه منفی بیرونی آثار کاهش در الکتریکی خودرو تأثیرگذاری به باور که

 یمسافرت الگوی که نیز یدر مورد افراد امر این. یکنندنوع خودروها را انتخاب م ینا یشتریاحتمال ب

 .(Langbroek, Franklin et al. 2016)کندمی صدقسازگار است؛  یکیآنها با استفاده از خودرو الکتر

(Javid and Nejat 2017) در تتحصیال سطح در مطالعه خود دریافتند که درآمد خانوار، حداکثر 

 پذیرش توانندمی ، منطقه در گاز قیمت و مشخص محدوده یک در شارژ یایستگاهها تعداد خانوار،

 .دهند قرار تأثیر تحت را شارژی الکتریکی خودروهای

 حمل و لیوسا رشیپذ یها براو مشوق یاستگذاریس یسازوکارها، یفیک یقیتطب لیتحل کی در

کرد:  مشخص را موارد نیا شده،یکدگذار یهاپاسخ یفراوان لیو تحل هیجزتشد.  یبررس یکینقل الکتر

 و یمومع شارژ یبرا یرساختیز یبانیپشت ،یاتیمال یهاتیمعاف ژهیوبه نهیهز کاهش یسازوکارها

 برنامه انندم خاص یاستیس اقدامات ریساو  یاطالعات یهانیکمپ ژهیمصرف کننده به و یآگاه ،یآپارتمان

 .(Kester, Noel et al. 2018)یتدارکات یها

ی، کمبود ریکوسیله نقلیه الکت با توجه به هزینه باالی (Kumar, Jha et al. 2020)کومار و همکاران 

در  زیرساخت و ضعف در قدرت خرید مشتریان هندی، به نقش حیاتی تسهیم اقتصاد و خدمات عمومی

مختلفی را  کنند. چشم انداز اقتصاد اشتراکی فرصت هایاشاره می وسیله نقلیه الکتریکی ترویج پذیرش

نه مدیریت به طور بهیبرای دولت فراهم می کند تا منابع )سیستم حمل و نقل با انرژی الکتریکی( را 

 کند.

 یکی،خودرو الکتر یرشپذ یعوامل مؤثر بر قصد مصرف کننده برا یبا هدف بررس یمطالعه ا در

 واملع شامل) موقعیتی ،و خانوار( ی)شامل عوامل فرد شناختی جمعیت عوامل شامل اصلی دسته چهار

 ( وشارژ زیرساخت و دولتی سیاستگذاری)شامل  ای زمینه ،(بازار و مالی فناورانه، محیطی،

مصرف کننده،  خصوصیاتدرک شده، مخاطره درک شده،  یرفتار کنترل نگرش، شامل)یروانشناخت

  .(Singh, Singh et al. 2020)شدند شناسایی ،(یفو تخف فردی اخالقجامعه،  یگذار یراحساسات، تأث

                                                      
1 Transtheoretical Model of Change 
2 Protection Motivation Theory 
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 بیان کردند که چالش های اصلی که در (Suresh, Renukappa et al. 2020)سورش و همکاران 

جاده  های برقی در شبکهطول پیاده سازی عناصر شهر هوشمند به عنوان بستری برای گسترش اتوبوس

فهوم حمل و نگهداری، آمادگی و آگاهی از م های بریتانیا وجود دارد؛ عدم سرمایه گذاری، تعمیرات و

مل و حنقل جاده ای هوشمند است. مطالعه آنان نشان داد که درک مفهوم شهرهای هوشمند از منظر 

 نقل جاده ای برای ایجاد آگاهی از مزایا و نحوه عملکرد آن بسیار مهم است. 

انه توسعه سام یستیز طیاثرات مح یابیهدف ارز با ( 1401ی و همکاران ری. نصیزرند یصدمت)

بخش  یگذارهیبا سرما یسامانه حمل و نقل برق یاجرا نهیدر شهر تهران، گز یبرق یحمل و نقل عموم

 سامانه از دهاستفاذکر کردند. از نظر آنان،  تیاولو نیشتریب یرا دارا یدولت التیتسه یو اعطا یخصوص

 نیکمتر یدارا را اجرا عدم آنها. داشت قرار دوم تیاولو در شهر، مرکزى هسته در برقى نقل و حمل

  .افتندی تیاولو

 هوشمند به کشورهای درهای معتقدند که ورود شبکه (1397 ، جنگجو و همکاراندتاشیجاو)

موضوع  حال توسعه از جمله ایران، چالش های جدیدی خواهد داشت. به عنوان مثال با تمرکز بر دو

ان خودروهای الکتریکی و بحث پاسخگویی بار، متوجه میشویم که رفتارهای هیجانی مصرف کنندگ

رم سال ا در طول فصول گمیتواند اوج مصرف انرژی را بیشتر از گذشته افزایش دهد و کمبود برق ر

ها تبدیل شود و به کنند که در این کشور ها، توسعه فناوری به ریز فناوریتشدید کند. آنها توصیه می

 کنندگان قرار گیرد.سازی الزم در اختیار مصرفصورت مرحله به مرحله و با فرهنگ
 

 چارچوب نظری-2-2

 آن از استفاده و خرید قالب در رفتاری پاسخ" صورت به کننده مصرف توسط نوآوری یک پذیرش

را  یرشکه رفتار پذ کنندیم یفرا توص یمختلف یازهاین یشپ ،شود. مطالعات یم یفتعر "نوآوری

 یلمصرف کننده و تما یبا استفاده از آمادگ یژهبه و نوآوری، یکقصد استفاده از  سنجش. انگیزدیبرم

دو مورد به  یناز مطالعات از ا یاریاست. بس یفتارپاسخ ر ینیب یشپ یمعنادار برا یراه یرش،به پذ

 .Rezvani, Jansson et al)کنند یاستفاده م یرشرفتار پذ بررسی یبرا مستقیم غیر یرهایعنوان متغ

 یزیرفتار برنامه ر یهمنظر است: نظر 5شامل  یکیالکتر یخودرو فناوری پذیرش نظری چارچوب. (2015

 انتشار یهنظر ی،شخص یتو هو یسبک زندگ ،مربوط به نمادها یها نظریه ؛2یهنجار یها یهنظر ،1شده

 .یرشمصرف کننده در رابطه با پذ احساساتمورد  در یپرداز یهو نظر 3ینوآور

انسان  یریگ یمکنند که رفتار تصم یادعا م یشده و انتخاب منطق یزیرفتار برنامه ر نظریه های

کننده به مصرف یهارا با نگرش نیّات توانیاست که م یناست. فرض بر ا یعقالن یها یابیبر اساس ارز

                                                      
1 Theory of planned behavior 

2 Normative theories 

3 Diffusion of innovation 
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 یماًرفتار مستق آنگاه. ردک بینییشپ یکیالکتر اتوبوس یینههز یا یفن هاییژگیبه و عنوان مثال نسبت

 یبرا یهنجار یها یهتوان از نظر ی. م(Shalender and Sharma 2021)شودیم بینییشپ یّاتتوسط ن

رفتار  یها برخالف تئور یهنظر یناستفاده کرد. ا یستز یطبا مح یبر دوست مبتنی یرفتارها یحتوض

. به عنوان مثال، ننددامیرفتار  یها یزهرا به عنوان انگ یهنجار یشده، باورها و ارزش ها یزیبرنامه ر

 یبه انجام رفتارها یممکن است فرد احساس تعهد اخالق یگران،د یاخانواده، دوستان  یرتأث یلبه دل

 ,Han)است محیطی زیست مزایای یکه دارا برقی یهنقل یلهوس یدکند، مانند خر یستز یططرفدار مح

Lee et al. 2021).  

 یتمصرف کننده، نمادها و هو یاز سو یکیالکتر یخودرو یفناور یرشپذ به مربوط یقاتدر تحق

ها هستند. به  یدها نماد یکلتموتور س یا ینمانند ماش ید. محصولنکن یم یفاا ینقش مهم یشخص

 یرا نه تنها بر اساس مالحظات عمل یکیالکتر یهنقل یلهوس یکشخص ممکن است  یکعنوان مثال، 

 یدخر باآن شخص ممکن است  ین،کند. عالوه بر ا یداریخر یزن یستز یطتوجه به مح اساسبلکه بر 

 .Liu, Ding et al)دهد نشان دیگران بهخود را  یستیز یطمح دغدغهبخواهد  یکیخودرو الکتر یک

استفاده  الکتریکی خودرو یهاول یرندگانمشخصات پذ نمایهو  ییشناسا یبرا یانتشار نوآور یه. نظر(2021

 یاروزمره  یبا زندگ یدرک شده، سازگار ینسب یتممکن است شامل مز یرگذارشده است. عوامل تأث

رد حداکثر بُ یکی،الکتر یخودروها یباشد. به عنوان مثال، در بازار فعل ینوآور یکمشاهده بودن  قابل

خودرو بهتر،  یکبه  یابیدست یدبالقوه ممکن است با ام یدارانخر ین. بنابرایابد می ارتقاهر سال  یمسافت

( یمانیپش ینجا،نقش احساسات مصرف کننده )در ا ینمثال همچن ین. ایندازندب یررا به تأخ یفعل یدخر

، ممکن یگرا، مانند شادلذت یا یعاطف هایمشخصهکند. در مقابل،  یها را برجسته م ینوآور یرشدر پذ

. به عنوان مثال، شتاب باالتر برسانند بالفعل به سریعتررا  یکیالکتر یخودروها یداست قصد خر

 یعتسر درک حرّعامل م یکممکن است  ،با قدرت برابر یِمعمول یبا خودروها یسهدر مقا یبرق یخودروها

 .(Wang, Huang et al. 2022)باشد خرید

 ربوطهم یو چالش ها یکیالکتر یخودرو پذیرش زمینه در مؤثر عوامل گرفتن نظر در با بنابراین

 توانیم ی،فناور ینا پذیرشمربوط به  یها یهدر نظر گرفتن نظر ینبوده و همچن یاتادب مرور حاصل که

 داد.ارائه  1 جدولرا مطابق  نظریچارچوب 
 پژوهش نظری چارچوب -1 جدول

 مؤلفه بُعد نظریه

 ریزی برنامه رفتار

 عقالنی انتخاب /شده

  تغییر فرانظری مدل

 محافظت انگیزش

 

 هزینه

 خرید قیمت 

 ارز نرخ 

 یارانه 

 گاز قیمت 

 ای زمینه
 دیزلی خودروی رگوالتوری  

 زیستی آثار بیرونی محیط 
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 مؤلفه بُعد نظریه

 شامل پارک  تشویق برای سیاستگذاری

 به خط اتوبوس یدسترس یگان،را

 فنی

 نگهداری و تعمیر 

 مستقیم تولید توانایی 

 باتری مشخصه 

 استفاده سهولت 

 امنیت 

 توانمندسازی

 ستگاه شارژ(ی)برق و ا زیرساخت تأمین 

 مالی تأمین 

 بازار توسعه 

 هنجاری 

 ،سبک نماد 

 هویت و زندگی

 شخصی

 نوآوری انتشار 

 مشتری احساسات 

 فرهنگی همسوسازی

 سازی فرهنگ 

 ،ها ارزش و معیارها عقاید 

 زندگی سبک 

 احساسات 

 تجربه و دانش 

 هوشمند شهر مفهوم درک 

 الکتریکی خودرو با مسافرتی الگوی تطابق 

 فناورانه همکاری

 خارجی کشورهای با ساخت در مشارکت 

 ساخت یبرا داخلی مشارکت 

 هماهنگی 

 شناختی جمعیت

 جنسیت و سن 

 درآمد و تحصیالت 

 شغل 

 خانواده اعضای 

 

 جهان مختلف نقاط در برقی هایاتوبوس از استفاده موردی مطالعات -2-3

 شهری نقل و حمل ناوگان در الکتریکی و پاک هایاتوبوس به سنتی هایاتوبوس از حرکت و تغییر

 اما. دانست حوزه این در پیشرو توانمی را چین کشور جا، هر از بیش .است آغاز شده جهان سراسر در

 .اندکرده ایجاد حوزه این در زیادی تحوالت کشورهای اروپایی ویژه به کشورها سایر اخیر سال چند در

 در چشمگیری افزایش و بوده اروپا در حوزه این در عطف نقطه یک 2019 سال اخیر، چندسال در

 بازار ،2017 با مقایسه در 2018 سال .است افتاده اتفاق این قاره در الکتریکی حجم خودروهای

شده  ثبت برقی اتوبوسهای تعداد ،2018 سال در .یافت افزایش درصد 48 اروپا در برقی هایاتوبوس

 هایاتوبوس کل درصد از 12 ، 2019 سال در حالیکه در. است بوده اتوبوس دستگاه 548 اروپا، در جدید
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 که بودند برقی اتوبوس نوع از اتوبوس شهری(، 14،392 کل )از دستگاه 1687 یعنی ثبت شده جدید

 .بزرگ یه حساب می آید جهش یک

 داشته رشد درصد 22 اروپا در الکتریکی هایاتوبوس بازار کرونا، شیوع به رغم ، 2020 سال در

 شده تحویل اروپا در الکتریکی اتوبوس دستگاه 5087 تعداد ، 2020 تا 2012 سال از کلی طور به .است

 2025از سال  .است افتاده اتفاق 2020 تا 2019 سالهای بازه ی در آنها از درصد 75 حدود که

جهان رح طخودروسازان م هیو کل خواهند بود خودروها یساز یاروپا ملزم به برق هیخودروسازها در اتحاد

 شود می بینی خواهند داد. پیشاختصاص  دیبریو ه یبرق یخود را به فناور یاعظم سبد فناور سهم

 هایاتوبوس را شهری اتوبوس ناوگان از درصد 67 حدود ، 2040 سال تا و داشته ادامه سریع رشد این

 دهند. تشکیل الکتریکی

 .بودند مستقر چینی شهرهای در جهان، الکتریکی اتوبوسهای درصد 98 به نزدیک 2020 سال تا

. بوده اند برقی اتوبوس نوع از چین، در گردش حال در شهری های اتوبوس درصد 17 ،2017 سال در

 ثبت هیبریدی اتوبوس دستگاه هزار 16 و برقی تماماً اتوبوس دستگاه هزار 90 چین، در سال این در

 را خود هایاتوبوس صددرصد ، 2017 پایان از قبل تا که بود کرده تعهد  Shenzhenشهر .است شده

 نشان 3نمودار در شهر این هایاتوبوس سازی الکتریکی روند .)اتوبوس دستگاه 16500 ) نماید برقی

 .است شده داده

 
 (1401 یعابد)چین Shenzhenهای شهر اتوبوس سازی روند الکتریکی -3نمودار 

 

به فروش رفته، حتی زمانی که بخش  2017دستگاه اتوبوسی که در سال  70000کشور هند با 

های برقی باشد؛ بازاری با پتانسیل بزرگ است. شرکت تحقیقاتی کوچکی از سفارشات شامل اتوبوس

Interact Analysis درصد از کل تقاضای ساالنه  10هند بیش از »، 2025کند که تا سال بینی میپیش

های برقی در سطح جهان را به خود اختصاص خواهد داد، که بیشتر از مجموع اروپا و آمریکای اتوبوس

 .(Editoial 2022)«شمالی است
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ونقل عمومی درصد از کل بازار اتوبوس حمل 0.5حدود  2017ضریب نفوذ بازار در پایان سال 

های برقی در خدمت های حمل و نقل یا اتوبوساز آژانسدرصد  9ایاالت متحده بود، اما در همان زمان، 

در ایاالت متحده  2019، در پایان سال BloombergNEFداشتند یا سفارش داده بودند. طبق آمار 

استقرار اتوبوس «. ها، الکترونیکی بودنداتوبوس شهری در جاده 75000دستگاه از نزدیک به  450حدود »

درصد رشد داشته است  27،  2020نسبت به سال   ،2021ده در سال در ایاالت متح 1بدون آالیندگی

 . (Soulopoulos 2022)اتوبوس )در جاده و سفارشی( رسیده است 3533و به 

های مهمی را برای گذار به دو شهر مهم آمریکای جنوبی برنامه 2019و  2018های ین سالب

ونقل عمومی خود اعالم کردند. شیلی قصد دارد پس از چین دومین های برقی ناوگان حملاتوبوس

 بوس برقی ازاتو 200ناوگان اتوبوس برقی جهان را داشته باشد. سانتیاگو، پایتخت شیلی در حال حاضر 

 BYD چین دریافت کرده است: نیمی از آنها دارای نشان تجاری یوتونگ و نیمی دیگر اتوبوس های

 64هم  به سانتیاگو، در شهر مدلین کلمبیا BYDاتوبوس برقی  100هستند. چند هفته پس از تحویل 

گان برقی اوها به سمت اولین نسفارش داده و به این ترتیب اولین گام BYDاتوبوس فاقد آالیندگی به 

 .(Editoial 2022)در این کشور آمریکای التین برداشته شد

 پژوهششناسی روش -3

ها، از نظر هدف، اکتشافی، از منظر استفاده، کاربردی و از جهت روش گردآوری دادهژوهش حاضر پ

های عمیق بهره گرفته و در مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه ها از شیوه داده تجمیعبرای  کیفی است.

برای تحلیل داده ها استفاده شده است. سپس  ستقراییبا رویکرد ا نهایت از روش تحلیل محتوای کیفی

، به 2ها اقدام شد. روش گروه متمرکزبه اعتبار سنجی یافته متمرکز نسبتهای گروه از طریق تشکیل

. (1397)محمدپور های معین است ای جریاننوعی بحث گروهی اطالق می شود که درصدد کاوش دسته

تحلیل محتوای کیفی چهار مرحله اصلی دارد که عبارتند از کدگذاری باز، گروه بندی، مقوله بندی و 

در مرحله کدگذاری باز، واحدهای تحلیل به کوچکترین اجزای مفهومی  .(Mayring 2004)انتزاع کشف 

تجزیه می شوند و مفاهیم اصلی از اعماق داده های عینی استخراج و با چندین مرحله تکرار، همه جنبه 

های موضوع بررسی میشود. سپس مرحله ی گروه بندی شروع می شود. هدف اصلی این مرحله، قرار 

فاهیم مشابه در دسته های بزرگتر و تشکیل زیر مقوله هاست. پس از آن در مرحله ی مقوله دادن م

بندی، زیر مقوله های مشابه دسته بندی می شوند و گروه های بزرگتری به نام مقوله های اصلی ایجاد 

بررسی میشوند. هدف از ایجاد مقوله های اصلی توصیف پدیده، افزایش درک پژوهشگر از پدیده ی مورد 

و تولید دانش است. اما آخرین مرحله از تحلیل محتوای کیفی رسیدن پژوهشگر به تفسیری انتزاعی و 

کشف معناست. تفسیر انتزاعی به معنای رسیدن به شناختی کلی از پدیده مورد بررسی از طریق کشف 

                                                      
1 Zero emission 
2 Focus Group 
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مک آن می توان مقوله های اصلی آن پدیده است. در واقع تحلیل محتوای کیفی فرآیندی است که به ک

 .(1388فرد  دانایی)از عینیت به سوی ذهنیت حرکت کرد 

مطرح دگان شون نفر از مصاحبه 2اساسی با  هایهبندی مقولها، دستهبرای اطمینان از روایی یافته

ه بود. حاصل شد متمرکز گروهعمیق نیمه ساختار یافته و های  ها از تحلیل مصاحبه عالوه یافته . بهشد

و به عنوان یکی جانبه نگری  همه با هدفاین موضوع به همراه طیف متنوع افراد حاضر در گروه متمرکز 

 همههمچنین پژوهشگران در شد. روش و ابزار رعایت  دراز راهبردهای روایی در این پژوهش کیفی، 

های پژوهش حفظ  تا روایی یافته تالش کردندکنترل اعضاء  از طریقو  حاضر شدهفعاالنه  ه هاجلس

جهت  .و به تأیید نهایی رسیدقرار گرفت  بررسیمورد  متمرکزدر گروه  هایافتهروایی بدین ترتیب  شود.

در حوزه مدیر فعال  دوعضو هیات علمی دانشگاه و  با دو نفرنتایج  ل،یتحل یبرآورده شدن روایی محتوا

ا اخذ هکارشناسی آن ظراتگذاشته شد و ن انیمعمول در م یاز مصاحبه ری، در جلسه ای غحمل و نقل

 نمایش داده شده است.  4 مراحل تحقیق به طور خالصه در شکل و اعمال گردید.

 
 مراحل انجام پژوهش .4شکل 
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با توجه به ماهیت این پژوهش و حجم باالی داده های مورد نیاز شفاهی، مصاحبه نیمه ساختار 

تن از خبرگان )به شرح  6در این راستا یافته مناسب ترین روش گردآوری داده ها تشخیص داده شد. 

د و برقی انتخاب شدن اتوبوس تولید یحوزه در توانمند فعال و های ( به نمایندگی از شرکت2جدول

مورد مصاحبه قرار گرفتند. تمامی  روشی مشابهبه  خبرگان مذکورو تمامی  هیمصاحبه تهسپس ساختار 

 . شدند ویرایشو  سازی ادهیو سپس پمصاحبه ها با اجازه مصاحبه شونده ضبط 

 
 محل فعالیت خبرگان تحقیق. 2جدول

 مجموعه مادر نام شرکت ردیف و شماره مصاحبه شونده

 مپناشرکت  شتاب 1

 سازمان صنایع دفاع زرین خودرو 2

 دانشگاه تهران مانا 3

 هولدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس عماد خودرو 4

 ایران خودرو ایران خودرو دیزل 5

 سایپا سایپا دیزل 6

های متمرکز به بحث گذاشته شدند. هبعد از انجام، پیاده سازی و تحلیل مصاحبه ها، نتایج حاصل در گرو

 درج شده است.  3مشخصات اعضای گروه متمرکز در جدول 
 مشخصات اشخاص در گروه کانونی .3جدول

 نام نماینده سمت و پست سازمانی ردیف

 آقای صادق زاده قانون رفع موانع تولید 43دبیر کارگروه ماده  1

 آقای اوجانی ماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهورین 2

 آقای مرادی شتاب برقی اتوبوس شرکتنماینده  3

 آقایان علیزاده و ذاکری نماینده شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو 4

 آقای سعادتی استاندارد ملی سازمان مایندهن 5

6 
 محیط و سوخت خودرو، پژوهشکدهنماینده 

 زیست

 نهضتیآقای 

 آقای فاطمی تهران شهرداری نماینده 7
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 نام نماینده سمت و پست سازمانی ردیف

8 
 یها یاریها و ده یشهردار سازمان نماینده

 وزارت کشور

 آقای حمیدی

 خسرویآقای  1جتکو شرکت مایندهن 9

 آقای سرخیل زیست محیط سازمان مایندهن 10

 محرمانه سازمان توسعه منابع انرژی مایندهن 11

 آقایان خالصی و شهیدی  کشور بودجه و برنامه سازمان مایندهن 12

 خانم سینا، آقایان زارعی و کلیشادی انفورماتیک صنایع تحقیقات نماینده شرکت 13

 آقای مرادی نماینده شرکت عقاب افشان 14

 آقایان شامبولی و گرجی نماینده سایپا 15

 آقای پور امامی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت 16

 خانم اسد بیگی نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی 17

 آقای هاشمی شکوفایی نماینده صندوق نوآوری و 18

 آقای شیری اطالعات فناوری و ارتباطات نماینده وزارت 19

 آقایان تندرو و خواجوی سوخت مصرف سازی بهینه نماینده سازمان 20

 

 هاتحلیل و بیان یافته -4

صورت که  برای دستیابی به مقوله های اصلی، محتوای مصاحبه ها مورد تحلیل قرار گرفتند. بدین

عی  گزاره های حاصلللل از تحلیل، مقوله های فرعی احصلللا و سلللپس با ترکیب مقوله های فر از طریق

شدند. از بین        ستخراج  صلی ا شابه، مقوله های ا صل  4مقوله فرعی و  10گزاره،  72م صل   مقوله ا ی حا

ت کلی از  شد. تحلیل داده ها با گوش دادن متوالی به صحبت های حاصل از مصاحبه آغاز شد تا برداش      

سیدند که نمیتوان کد جدیدی را      گزار شگران به این نتیجه ر شود. در نهایت پژوه صل  از گزاره  ه ها حا

ه در جدول  ها به دست آورد. به عبارت دیگر اشباع نظری حاصل شده است. مقوله ها و گزاره های نمون   

 ارائه شده است. 4

                                                      
 های خودروجامع تحقیق و توسعه فناوری شرکت 1
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 تشکیل مقوله های اصلی و فرعی بر اساس گزاره ها .4جدول 

تعداد 

 هاهگزار
 مقوله اصلی مقوله فرعی هانمونه هایی از گزاره

4 

برخی از شللرکت های خودرو سللازی با همکاری شللریک  

، اما علیرغم  دارند خارجی به صورت پروتوتایپ تولیداتی را 

صول،   سب مانند    هنوز تولید اولیه مح ساخت های منا زیر

شارژ باتری و     ساخت  صی   زیر ص فراهم  انجام آزمونهای تخ

 نشده است.

 تأمین زیر ساخت

 توانمندسازی
3 

تأمین منابع مالی اتوبوس ها به دو صلللورت تهاتر نفت و          

قانون رفع موانع تولید و مشلللارکت     12هم از محل ماده   

  12خصوصی، میسر می باشد. اما تاکنون ماده      –عمومی 

 محقق نشده است.

 تأمین مالی

7 

شی از    به دلیل  شکالت نا صادی اتوبوس    م صرفه اقت عدم 

ها    غعلیررانی،  بازار برای  م آمادگی شلللرکت اتوبوس وجود 

لذا      برقی چرخه  امکان تکمیل   با چالش همراه اسلللت و 

 به وجود نیامده است. تولید و بهره برداری از محصول

 توسعه بازار

5 

باتری       نه  حدود  درخوپک  باال بودن هزی   40وی برقی )

در گری اسلللت که باید درصلللد مبلو خودرو( مسلللاله دی

 طراحی و تعیین ویژگیها مد نظر قرار گیرد.

 قیمت باالی خودرو

 هزینه

2 

برای  1396به طور مثال، علیرغم فعالیت هایی که از سال 

با حمایت صللندوق نوآوری و  تسللت اتوبوس کامل محفظه 

انجام شده، بدلیل   خصوصی  شکوفایی توسط شرکت های    

این مشلللکالت ناشلللی از افزایش نرخ ارز، امکان تکمیل     

 آزمایشگاه ها فراهم نشده است.

 افزایش نرخ ارز

8 

تغییرات سریع بازیگران جهانی در حوزه تولید خودروها 

به ویژه خودروهای برقی یکی دیگر از چالش های پیش 

 روی این صنعت است. این امر، ثبات مشارکت در ساخت

محصول را با سایر کشورها، با مشکالتی روبرو ساخته 

 است. 

مشارکت در ساخت با 

 کشورهای خارجی
 همکاری فناورانه
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تعداد 

 هاهگزار
 مقوله اصلی مقوله فرعی هانمونه هایی از گزاره

6 

چند شرکت اتوبوس ساز همزمان برای تولید اتوبوس 

برقی اقدام نموده اند که ضرورت دارد از ایجاد زیرسامانه 

های متفاوت که منجر به تنوع زنجیره تأمین و نوع 

و زیرمجموعه ها خواهد شد جلوگیری و نسبت به  قطعات

هماهنگی ایشان و ایجاد زنجیره تأمین مشترک و ساخت 

 داخل اقدام شود.

مشارکت داخلی برای 

 ساخت

7 

فعالیت های مختلفی در بخش های دولتی و خصوصی در 

این زمینه در حال انجام است. اما بدلیل عدم انسجام و 

هم افزایی و نتایج مطلوب ارتباط موثر بین طرح ها، 

خاصل نمی شود.  لزوم همفکری، همکاری و ایجاد سامانه 

 های مشترک در این زمینه یک ضرورت است.

 هماهنگی

5 

ورود خودروهای برقی به بازار نیازمند هماهنگی تمامی 

حمایت های مالی و ،بخش ها می باشد. به این منظور 

 نیهمچن تدوین قوانین مربوطه امری ضروری است.

که موجب  یزلید یخودروها یبرا یانقباض نیاعمال قوان

 اتوبوس گسترش در یشگرف ریثتأ شوند؛یم یندگیآال

 یصرفاً بر بمنا یریگ میو مانع از تصم دارد یبرق یها

 .شودیم یصرفه اقتصاد

 رگوالتوری

 زمینه ای

3 

 التیتسه ارائهو  یزلیفرسوده د یاتوبوسها ضیتعو امکان

 خواهد کمک ،آن یو نگهدار ریو تعم یبرق اتوبوس یبرا

 خالف بر یبرق اتوبوس با کار و کسب و دیخر که کرد

  به صرفه باشد. ،یزلید

بسته سیاستگذاری 

 تشویقی

8 

مردم، رانندگان،   نقل برقی نیاز به تغییر فرهنگ      و حمل 

و هر بخش آن  داردشلللرکتهای پیمانکار و شلللهرداریها      

نیازمند قانونگذاری، فرهنگ سلللازی و فعالیت های مجزا        

 است.

 سازیفرهنگ

همسوسازی 

 فرهنگی

4 

توان  یم یو اطالع رسلللان یغات یتبل یبرنامه ها    قیطر از

را  هینقل لیوسلللا نیبا ا یمسلللافت طوالن یاضلللطراب ط

سافرت  یو الگو دادکاهش  سا  نیافراد را با ا یم  حمل لیو

 .کرد منطبق نقل و

 و زندگی سبک

 احساسات
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تعداد 

 هاهگزار
 مقوله اصلی مقوله فرعی هانمونه هایی از گزاره

2 
  و دانش نبود و هیاول داتی تول در اشلللکاالت  وجود احتمال 

 کشور رکارانیتعم نیب در آنها راتیتعم مهارت
 نگهداری و تعمیرات

 3 فنّی
تولید از طریق تبدیل اتوبوس فسیلی به برقی، موجب 

 کاهش بهره وری میشود.
  میمستق دیتول ییتوانا

5 
باتری   ما     تعریف  ها در ت مامی اتوبوس   میکسلللان برای ت

 .شد خواهد ها نهیهز شیافزا موجب رها،یمس
 یباتر مشخصه

مورد اشاره  4تعداد گزاره ها و مقوله های فرعی و اصلی منتج از آنها به صورت سلسله مراتبی در شکل 

 قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد گزاره ها، مقوله های فرعی و اصلی -4شکل

مقوله اصلی استخراج  6ها بیانگر آن است که که از تحلیل متن مصاحبه ها دادهنتایج حاصل از کدگذاری 

و  «فنّی» ،«همسوسازی فرهنگی»،  «همکاری فناورانه»، «هزینه»، «توانمندسازی»شد که  عبارتند از 

 ( . 5)جدول  «ایزمینه»

 هاكد گذاری داده

            مقوله فرعی  15
گزاره ها با مفاهیم شبیه گروه بندی 

 به هم

                   مقوله اصلی  6
گروه بندی مقوله ها در قالب مقوله 

 های انتزاعی تر

گزاره                           72
 برگرفته از پیاده سازی مصاحبه ها
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 یو اصل یفرع یگزاره ها، مقوله ها -5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -5

راهکارهایی های برقی در کشور و ارائه ترین موانع استفاده از اتوبوسهدف از این پژوهش، تعیین مهم

گذاری در زمینه رفع آنها است. برای تحقّق این امر، پس از انجام مطالعات اسنادی، یک برای سیاست

ها ها، در ابتدا چالشمصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با هفت نفر از خبرگان انجام شد. در این مصاحبه

ن در مورد سؤاالت پژوهش دریافت و راهکارهای حاصل از مطالعات مطرح و سپس نظر مصاحبه شوندگا

مقوله  6ها انجام شد که حاصل آن شد. سپس از طریق تحلیل محتوای کیفی، کد گذاری متون مصاحبه

 های مرکزی )کانونی( هم به بحث گذاشته شدند. ها در گروهمقوله فرعی بود. یافته 15اصلی و 

شده برای توسعه نوآوری و حجم دهی به بر اساس یافته های حاصله، یکی از راهکارهای مهم شناخته 

تولید و اقتصاد دانش بنیان، انجام خریدهای عمومی حامی نوآوری است. در شرایطی که تجمیع تقاضا 

آید تا خرید آگاهانه توسط و تجمیع منابع مالی در کشور صورت گیرد؛ شرایط بی بدیلی به وجود می

های داخلی را شکل دهد، دانش بنیان توسط شرکتدولت، جریان بزرگی از تحقیق و توسعه و تولید 

فناوری را در کشور بومی و تولید را پایدار و رقابت پذیر نماید. لذا خریدار بزرگ )دولت( در کشورهای 

پیشرفته از این فرصت برای توسعه کسب و کار شرکتهای داخلی و به حداقل رساندن واردات و وابستگی 

ای از دانشوران و فناوران را گرد ز خارج را به تولید کنندگانی که شبکهاستفاده می کند و هرگز خرید ا

 دهد. هم آورده و با حمایتهای دولتی بر فناوری مسلط شده اند، ترجیح نمی

در ایران نیز برخی از شرکت های خودرو ساز با همکاری شریک خارجی )چینی(، نمونه اتوبوس مورد 

اند. کمیته فنی ذیصالح تأییدیه الزم برای نوع انتخابی را دریافت نمودهنظر را وارد کرده و از مراجع 

های تدوین اتحادیه اتوبوس رانی کشور نیز مشخصات مربوطه را تدوین و انواع پیشنهادی را با مشخصه

شده مقایسه و تأییدیه صادر نموده است. شرکتهای خودروساز نیز بر اساس نمونه های انتخابی تأیید 

 مقوله های اصلی مقوله های فرعی گزاره ها ردیف

 توانمندسازی 3 14 1

 هزینه 2 7 2

 همکاری فناورانه 3 21 3

4 12 2 
همسوسازی 

 فرهنگی

 فنّی 3 10 5

 ای زمینه 2 8 6

 6 15 72 جمع
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های دانش بنیان اند. سه شرکت نیز با همکاری شرکتبت به تولید نمونه های اولیه اقدام نمودهشده، نس

و بعضأ در زمینه تولید باتری  نسبت به داخلی سازی برخی اجزا و قطعات موتور و باتری مبادرت ورزیده

این محصول ارزشمند  و سیستم شارژر سرمایه گذاری نموده اند. اما برای تحقّق تولید و بهره برداری از

چالشهایی وجود دارد. بر اساس یافته های این پژوهش مهمترین چالشهای تولید دانش بنیان در حوزه 

 گردند:اتوبوس برقی و همچنین راهکارهای رفع موانع تولید به شرح ذیل بیان می

 ها:الف( چالش

 پک و سامانه شارژ  دستیابی به فناوریهای ساخت اجزاء مختلف قوای محرّکه برقی، باتری

 هااتوبوس

  تمایل به واردات اتوبوس کامل در برخی شرکتها و شهرداریها 

 مؤلفه یزلیدر خصوص حمل و نقل د یرانهها و مقررات سخت گ یتعدم وجود محدود(

 (.نظری چارچوب در رگوالتوری

  در حال حاضر  (نظری چارچوب در هزینه)مؤلفه مقرون به صرفه نبودن اتوبوس رانی در ایران(

میلیون تومان و درآمد  30هزینه بهره برداری یک دستگاه اتوبوس دیزلی برای هر ماه بیش از 

میلیون تومان است. به این منظور نه یارانه ای به صاحب اتوبوس  10حاصل از فروش بلیط کمتر از 

ر درآمد و هزینه پرداخت می شود و نه اجازه افزایش بهای بلیط صادر می شود. این عدم توازن د

موجب نقصان در تعمیر و نگهداری خودروها و فرسودگی زود هنگام و از رده خارج شدن آنها می 

 شود(. 

  محقق نشدن قوانین موضوعه برای اقتصادی نمودن تولید و بهره برداری از اتوبوسهای برقی

درصد سرمایه  60 قانون رفع موانع تولید است. در این قانون حدود 12که مهمترین آنها ماده 

گذاری انجام شده برای تولید اتوبوسهای برقی از محل صرفه جویی در مصرف سوخت فسیلی به 

شود. اجرای این ماده قانونی سرمایه گذاری در این زمینه را ممکن و سرمایه گذار عودت داده می

  (.نظری چارچوب در رگوالتوری مؤلفه)مقرون به صرفه می نماید 

 میلیارد تومان و  4وبوسهای برقی )هم اکنون قیمت اتوبوسهای دیزلی حدود قیمت باالی ات

( )مؤلفه میلیارد تومان است 10های شارژ برای هر دستگاه بیش از قیمت اتوبوس برقی با ایستگاه

 (.یدر چارچوب نظر هزینه

 لی از کمبود شدید منابع مالی نقد در اختیار دولت و استفاده از صور مختلف تأمین منابع ما

 مالی تأمین مؤلفه)جمله تهاتر نفت که برای اکثر تولیدکنندگان به راحتی قابل بهره برداری نیست 

 (.نظری چارچوب در

  عدم وجود زیر ساخت انجام برخی آزمونهای الزم در ایران برای اخذ گواهی استاندارد. افزایش

های مورد نیاز این محصول آزمون نرخ ارز مشکالتی را برای ایجاد زیرساخت آزمایشگاهی الزم برای
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با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی  1396به وجود آورده است. به رغم فعالیت هایی که از سال 

برای محفظه تست کامل اتوبوس و ماشین آالت سنگین توسط شرکت های داخلی انجام شده، 

 ی. نظر چارچوب درتأمین زیرساخت  مؤلفه)امکان تکمیل آزمایشگاه ها فراهم نشده است 

  جدید بودن محصول و ضرورت مالحظات الزم در بهره برداری توسط شرکتهای پیمانکار و

رانندگان و مردم، احتمال وجود اشکاالت در تولیدات اولیه و نبود دانش و مهارت تعمیرات آنها در 

ی ابتدایی بین تعمیرکاران کشور و وابستگی باال به پشتیبانی توسط شرکتهای سازنده طی سالها

 (.نظری چارچوب در   یو فرهنگ ساز یو نگهدار یراتتعم یها مؤلفه) بهره برداری

  زیرساخت تأمینمؤلفه )تأمین برق الزم برای شارژ اتوبوسها در صورت تولید تعداد باال در کشور 

 (.نظری چارچوب در

  باتری به دلیل طوالنی هزینه باالی تولید باتری پک اتوبوسها و نیاز اتوبوسها به حجم باالی

درصد قیمت تمام شده  40بودن و شیب دار بودن اکثر خطوط خصوصا در پایتخت )تا حدود 

 چارچوب در خودرو باالی قیمتمؤلفه  ) (دهداتوبوس برقی را هزینه تولید پک باتری تشکیل می

  .(نظری

  بسیار اندک بین فعالیت همزمان اتوبوس سازان متعدد برای تولید اتوبوس برقی، هماهنگی

آنان، انتخاب انواع مختلف اتوبوس و بهره گیری از زیرسامانه های متفاوت که منجر به تنوع زنجیره 

تأمین و نوع قطعات و زیرمجموعه ها خواهد شد و البته دشواری هماهنگ سازی تولید کنندگان 

 ی(.   نظر چارچوب درهماهنگی   مؤلفه) برداری

 ب( راهکارها:

 پیشنهادی این مطالعه برای غلبه بر چالشهای پیش گفته به قرار زیر هستند:راهکارهای 

 استانداردها  با تنظیم لذا ستین یاقتصاد ی از منظر ملی اقتصادی ولی از منظرحمل و نقل برق

ها از حمل و  تیحمل و نقل و ارائه مشوق ها و حما یلیفس یرقبا یبرا رانهیو مقررات سخت گ

 یرگوالتور)مؤلفه  شود ینوع از حمل و نقل هموار م نیا یبرا یباز نیزم ،یبرق ینقل و خودروها

 (.ینظر چارچوب در

  ،بر اساس ساختار شکست سامانه قوای محرّکه الکتریکی و استمرار حمایت نهادهای حامی

ها نشان داد شرکت دانشگاهی مانا و شرکت سازی زیرمجموعه ها اقدام گردد. بررسینسبت به داخلی

استعداد و تجربه مناسبی در این زمینه دارند اما الزم است طیف متنوع تری از شرکتها در مپنا 

ارتباط با سازندگان قرارگیرند تا بومی سازی تمامی اجزای مورد نظر به انجام برسد. نکته مهم اینکه 

 چنانچه داخلی سازی به میزان مناسبی صورت نگیرد؛ در صورت بروز مشکالتی برای اتوبوس در

حین سرویس دهی، تولید کننده قادر به رفع اشکال نبوده و نیازمند و وابسته به شرکتهای خارجی 

خواهد بود. همچنین با توجه به جدید بودن این محصول در کوتاه مدت نمی توان همچون سیستم 
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ها دیزلی یا گاز سوز، تعمیرکاران را برای این امر به خدمت گرفت. تأمین امنیت سایبری اتوبوس

هم از جمله موضوعات مهمی است که در صورت داخلی سازی مجموعه ها و نرم افزارهای مربوطه 

 در یو نگهدار یراتو تعم ساخت برای داخلی مشارکت یها مؤلفه) قابل حصول است برداری

 (.نظری چارچوب

  مشرک به با توجه به تعدد تولیدکنندگان اتوبوس برقی، نیاز است تا یک زنجیره تأمین داخلی

ی تولیدکنندگان تشکیل شود تا از سرمایه گذاری های مجزا و موازی منظور بهره برداری همه

ی تولید کنندگان به طور متمرکز از قطعات، به ویژه باتری و توسط آنها جلوگیری گردد و همه

ه مرور با موتور که البته با پیشرفت فناوری در دنیا به روز سازی خواهند شد استفاده نمایند و ب

حمایت از مجموعه های دانش بنیان اقدام به توسعه این زنجیره تأمین گردد. ژنریک بودن 

 چارچوب در هماهنگی مؤلفه)ها به ویژه در مورد ایستگاههای شارژ اهمیت ویژه ای دارد زیرسامانه

 (.نظری

 ین منظور، ورود اتوبوس های برقی به بازار نیازمند هماهنگی حاکمیتی و جامع است. به ا

حمایت های مالی و تدوین قوانین مربوطه امری ضروری است. با توجه به محدودیت منابع مالی 

که هزینه صرفه جویی شده ناشی از قانون رفع موانع تولید  12توان از ظرفیت ماده دولت، می

غم تالش گرداند؛ استفاده کرد که البته تا کنون به رکاهش مصرف سوخت را به سرمایه گذار برمی

قانون مذکور  12انجام شده این مهم هنوز محقق نشده است. بنابراین اجرایی سازی مفاد ماده 

توسط شورای محترم اقتصاد و وزارت محترم نفت کمک قابل توجهی به تولید و بهره برداری از این 

میزان اتوبوس ها خواهد کرد. گفتنی است در صورت عدم داخلی سازی زیر مجموعه های برقی به 

 و یهماهنگ یها مؤلفه)قانون رفع موانع تولید بهره برد  12درصد، نمی توان از تسهیالت ماده  60

  (.نظری چارچوب در رگوالتوری

 های برقی که بتواند تهیه مدل کسب و کار مناسب برای تولید و بهره برداری از اتوبوس

قتصادی عملیات مسافربری و مسائل مشکالتی همچون گرانی قیمت، ارزان بودن بلیط و عدم صرفه ا

 دربازار  توسعه مؤلفه)فنی و فرهنگی مواجهه جامعه با محصول جدید را به شرح ذیل مرتفع نماید 

 (:نظری چارچوب

  به ازای خرید هر اتوبوس برقی توسط دولت، تولید کننده موظف باشد دو اتوبوس تولید نماید

که یکی از آنها با دریافت تسهیالت و سرمایه گذاری توسط تولید کننده انجام خواهد شد و در این 

 کشور یمالپذیر و ارتقای نظام  رقابت دیقانون رفع موانع تول 12باره از تسهیالت قانونی نظیر ماده 

درصد سرمایه گذاری اولیه )که تسهیالت بوده( بهره خواهد برد. همچنین  60و بازگشت بیش از 

بهره برداری و عواید حاصل از هر دو اتوبوس و نیز امتیاز تبلیغات خط متعلق به تولید کننده خواهد 

نی است هزینه تولید برای بود تا بتواند شرایط بهره برداری را برای تولید کننده اقتصادی نماید. گفت

صنعت تولیدکننده حداقل بیست درصد کمتر از قیمت اعالمی خواهد بود و این رقم برای تولید دو 
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دستگاه اتوبوس یکی از عواملی است که مزیتهای تولید کننده در بهره برداری را نسبت به خریدار 

 (. نظری ارچوبچ در اتوبوس باالی قیمت و رگوالتوری یها مؤلفه)تثبیت می کند 

 ی خود تولید کننده باشد تا هم اشکاالت و نقصان بهره برداری از اتوبوس های برقی بر عهده

های موجود در نمونه های اولیه توسط خود تولید کننده شناسایی و در اسرع وقت مرتفع گردد و 

خارج  بدنه اتوبوس هم تولید کننده از عایدات فروش بلیط، و تبلیغات مرتبط با اتوبوس ها )داخل و 

و تبلیغات خط( منتفع گردد. همچنین در این صورت بهره برداران با استفاده از نرم افزاها و 

ها و افزایش بهره وری سرویس دهی که طی آن فرایندهای جدید اتوسرانی، نسبت به کاهش هزینه

فعاالن این حوزه می  با پیمایش کمتر سرویس بهتری ارائه میدهند، اقدام خواهند نمود. بنابر این

ی تولید کننده و بهره بردار فعالیت نمایند بایست در قالب یک هولدینگ شامل حداقل دو مجموعه

 (. نظری چارچوب در مالی تأمین و نگهداری و تعمیرات یها مؤلفه)

  تولید کنندگان می بایست اقدام به بومی سازی و داخلی سازی محصوالت نموده و تولید اجزای

اتوبوس را به جریان علم و فناوری داخل کشور متصل نمایند و سفارش قطعات و مختلف 

های خود را به تأمین کنندگان داخلی واگذار کنند. البته در صورت وجود تولید کنندگان زیرمجموعه

متعدد، وزارت کشور و معاونت علمی همانگونه که گفته شد، نسبت به ایجاد زنجیره تأمین مشترک 

اقدام خواهند نمود، به این معنی که الزم نباشد هر یک از ایشان جداگانه نسبت به داخلی برای آنها 

 ساخت برای داخلی مشارکت و هماهنگی یها مؤلفه)سازی اجزای زنجیره تأمین خود اقدام نمایند 

 (. نظری چارچوب در

 اتوبوس رانی  توان باتری و لذا هزینه تولید آن را میتوان متناسب با نیاز انرژی مصرفی خط

درصد قیمت باتری  25سفارش داد. میزان شیب و طول مسیر خطوط متفاوت هستند و میتوانند تا 

ها که الجرم باید را تغییر دهند. لذا به جای تعریف مشخصات یکسان برای باتری پک همه اتوبوس

مطابق با نیاز متناسب با بیشترین مقدار مصرف باشد، بهتر است مسیرها را به سه دسته تقسیم و 

هر گروه مشخصات فنی باتریها را سفارش و بدین ترتیب هزینه تولید اکثر اتوبوسها را کاهش داد 

  (.نظری چارچوب در باتری مشخصه مؤلفه)

  طبق بررسیهای انجام شده سه شرکت تولید کننده اتوبوس برقی، نسبت به داخلی سازی

ها برای گذاری برخی شرکتد. با توجه به سرمایهبخشهایی از سامانه های مربوطه اقدام نموده ان

ها نسبت داخلی سازی سیستم قوای محرّکه برقی، الزم است قیمت خرید محصول از این شرکت

شود بیشتر در نظر گرفته شود. این افزایش قیمت خرید از طریق به آنچه از سایر شرکتها خرید می

سانات قیمت ارز و تحریمها، عدم وابستگی به خارج تأمین به موقع قطعات، تأثیر پذیری کمتر از نو

   (.نظری چارچوب در مالی تأمین مؤلفه)از کشور و پایداری زنجیره تأمین جبران خواهد شد 

  با توجه به ثابت بودن میزان تولید برق در شب و روز و کاهش مصرف برق در شب، شارژ شبانه

ها هاست. بنابراین الزم است طراحی این سامانهاتوبوس ها رافع نگرانی در رابطه با تأمین انرژیباتری
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ها صورت پذیرد. یعنی حجم کم باتری و نیاز به به صورت شب شارژ در محل پارک شبانه اتوبوس

و  ساخت زیر تأمین مؤلفه)شارژ چند باره در شبانه روز برای شرایط کنونی کشور مناسب نیست 

 (.نظری چارچوب در یرگوالتور

 ضر اتوبوس های برقی به صورت تبدیلی از اتوبوس های سوخت فسیلی تولید در حال حا

شوند. در ادامه و پس از رسیدن به یک ثبات نسبی در این حوزه الزم است نسبت به طراحی و می

ورترین شکل ممکن و تولید اتوبوس پایه برقی اقدام شود تا بدین طریق تولیدات به بهترین و بهره

 وس های برقی به انجام برسد.مختص تجهیزات اتوب

 های بهره بردار، رانندگان، مردم و مسئوالن سازی برای شرکتحمل و نقل برقی به فرهنگ

های الزم صورت گذاریمربوطه نیاز دارد که الزم است در این باره اقدامات ترویجی مناسب و قاعده

 (.نظری چارچوب در سازی فرهنگ پذیرد )مؤلفه
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