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اتوبوس های برقی، رشد و ترقی

آیا تاکنون اتوبوس های برقی و هیبریدی توانسته اند رشد و ترقی داشته باشند.

خبــر بــد اینکــه تکنولــوژی هــای هیبریــدی و برقــی بــه جهــت قیمــت باتــری هــا 
هنــوز مقــرون بــه صرفــه نمــی باشــند.

با این وجود آیا نباید از توسعه این تکنولوژی ها حمایت شود؟

حمایــت از تکنولــوژی هــای هیبریــدی و برقــی مــی توانــد باعــث تقویــت ظرفیــت صنعتــی و کاهــش قیمــت در باتــری هــا 
شــود. ایــن عمــل در کشــورهایی کــه حمــل و نقــل انبــوه بــا اپراتورهــای دولتــی و عمومــی و صنایــع اتوبوســرانی ملــی ارائــه 
مــی شــود، تحقــق پذیرتــر خواهــد بــود. برعکــس، در کشــورهایی کــه از لحــاظ مالــی در توســعه محــدود هســتند و اپراتورهای 
خصوصــی ارائــه دهنــده مــی باشــند، پیــش بــردن ایــن تکنولــوژی هــا مــی توانــد در زمــان کــم هــم بــه بودجــه دولتــی و هــم 
بــه پایــداری سیســتم هــای حمــل و نقــل صدمــه بزنــد. درشــکل 1 توزیــع اتوبــوس هــای برقــی کــه بــا باتــری کار مــی کننــد 

و نــاوگان اتوبــوس هیبریــدی در دنیــا نشــان داده شــده اســت.

دراینجا هزینه تکنولوژی های هیبریدی و برقی در مقابل دیزلی در طول عمر یک اتوبوس مقایسه شده است:
هزینه های خرید: در اتوبوس های هیبریدی 60% و در اتوبوس های برقی 100% بیشتر است.  -1

ــی  ــوس هــای دیزل ــی وســیله نقلیــه: هزینــه ســوخت 40% کل هزینــه هــای طــول عمــر اتوب هزینــه هــای عملیات  -2
ــدا  ــه هــا کاهــش پی ــا 40% هزین ــی ت ــوس هــای برق ــا 15% و در اتوب ــدی ت ــوس هــای هیبری ــرض در اتوب ــن ف ــا ای اســت ب

ــرد. خواهدک
جایگزینــی باتــری: باتــری هــا معمــوالً بایســتی بعــد از 6 تــا 8 ســال تعویــض گردنــد، در حالیکــه عمــر اتوبــوس 10   -3
تــا 12 ســال خواهــد بــود. ایــن یعنــی باتــری هــا بایســتی حداقــل یــک بــار در طــول عمــر یــک اتوبــوس تعویــض گــردد. 
جایگزینــی باتــری در اتوبــوس هــای هیبریــدی 15% و در اتوبــوس هــای برقــی 50% از هزینــه را ارائــه مــی دهــد. نتیجــه 
اینکــه هزینــه هــای اتوبــوس هــای هیبریــدی سوبســیتی 100 تــا 250 دالر آمریــکا در هــر تــن کاهــش CO2 و در اتوبــوس 

هــای برقــی تــا 750 دالر آمریــکا خواهــد بــود.
خبر خوب اینکه هزینه باتری ها در حال کاهش است.

قیمــت باتــری هــا بایســتی 26% نــزول پیــدا کنــد تــا کاهــش انتشــار، بــه میزانــی کــه توجیــه سوبســیدی داشــته باشــد، موثــر 
باشــد. بــرای اینکــه اتوبــوس هــای هیبریــدی از لحــاظ تجــاری مناســب رشــد و ترقــی باشــند، هزینــه هــای آن بایســتی تــا 

45% کاهــش پیــدا کنــد. ایــن مــوارد بــرای اتوبــوس هــای برقــی بــه ترتیــب 75% و 90% خواهــد بــود.
اگرچــه هنــوز فاصلــه زیــادی بــا 90% کاهــش قیمــت مــورد نیــاز در اتوبــوس هــای برقــی داریــم، 45% کاهــش در دســترس 
مــی باشــد. در 10 ســال اخیــر، هزینــه هــای باتــری تــا 90% نــزول کــرده اســت. اگرچــه ایــن کاهــش در هزینــه هــا در حــال 
کنــد شــدن اســت، پیــش بینــی هــا نشــان مــی دهــد کــه بــه احتمــال زیــاد رســیدن بــه ایــن کاهــش در قیمــت هــا در ســال 

هــای بیــن 2020 تــا 2025 مقــدور خواهــد بــود.



چکیده

اتوبوس های برقی، رشد و ترقی

آیا تاکنون اتوبوس های برقی و هیبریدی توانسته اند رشد و ترقی داشته باشند.

ــه عنــوان یکــی از مرســوم تریــن روش هــای حمــل و نقــل  ــی ب ــه بررســی و مقایســه اتوبــوس هــای دیزل ــه ب در ایــن مقال
عمومــی بــا اتوبــوس هــای هیبریــدی و برقــی پرداختــه شــده اســت. در ایــن مقایســه ابعــاد زیســت محیطــی و مالــی ایــن 
اتوبــوس هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــده اســت. نتایــج بررســی هــا حاکــی از ضــرورت ایجــاد اتوبــوس هــای هیبریــدی 
و برقــی بــه جهــت کاهــش شــدید در انتشــار گازهــای گلخانــه ای مــی باشــد. ایــن درحالــی اســت کــه پیــاده ســازی ایــن 
سیســتم هــا نیازمنــد صــرف هزینــه باالیــی خواهــد بــود کــه باعــث مــی شــود اســتفاده از ایــن اتوبــوس هــا در حــال حاضــر 

مقــرون بــه صرفــه نباشــد.

اتوبــوس هــای برقــی و هیبریــدی مــی تواننــد حمــل و نقــل عمومــی آینــده باشــند. امــا امــروزه نســبت بــه مشــابه دیزلــی 
خــود پرهزینــه تــر هســتند. از ایــن رو پیــاده ســازی آنهــا نیازمنــد اعطــای سوبســیت بــه اپراتورهــای خصوصــی و یــا تحــت 
حمایــت قــراردادن هزینــه هــای بــاالی اپراتورهــای عمومــی مــی باشــد. در حــال حاضــر جایگزیــن هــای موثــر بســیاری بــرای 
کاهــش گازهــای گلخانــه ای و انتشــار محلــی آنهــا وجــود دارد. جلوگیــری از انتشــار ایــن گازهــا بیشــتر متاثــر از مــردم مــی 

باشــد کــه از خــودروی شــخصی خــود اســتفاده نکننــد.
بــرای مثــال رفــت و آمــد یــک شــهروند مکزیکــی در اینکــه تصمیــم بگیــرد هــرروز صبــح بــا خــودروی شــخصی بــه محــل 
کار خــود بــرود یــا بــا اتوبــوس، بررســی شــده اســت. در صورتــی کــه بــا خــودروی شــخصی بــرود 8 کیلوگــرم CO2 تولیــد 
خواهــد کــرد در حالیکــه اگــر بــا اتوبــوس دیزلــی تــردد کنــد ایــن مقــدار 1.5 کیلوگــرم خواهــد بــود. بــا انتخابــی مناســب 
ــردد 0.5  ــزان ت ــدی همــان می ــوس هیبری ــا اتوب ــد خواهــد نمــود. ب ــر تولی ــرم CO2 کمت ــک شــهروند 6.5 کیلوگ و ســبز ی

کیلوگــرن CO2 را منتشــر خواهــد نمــود و بــا اتوبــوس برقــی ایــن میــزان صفــر خواهــد بــود.
کاهــش ایــن مقــدار بــه مقادیــر کمتــر بــا ارزش خواهــد یــود ولــی در مقایســه بــا کاهــش انتشــاری کــه بــا تغییــر رویــه از 
خــودروی شــخصی بــه اتوبــوس عمومــی ایجــاد خواهــد شــد، بســیار کــم رنــگ خواهــد بــود. اگــر بــه جــای بررســی جزئــی، 
کل سیســتم را بررســی کنیــم، تکنولــوژی بالقــوه بــرای کاهــش انتشــار ایــن گازهــا همچنــان کمتــر از رویــه تــردد مــی باشــد. 
ــار گذاشــتن خــودرو هــای شــخصی و  ــه جهــت کن ــدگان ب ــرای رانن ــزه ب ــر روی ایجــاد انگی ــن یعنــی بایســتی بیشــتر ب ای
اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی تمرکــز نمــود. وقتــی یــک سیســتم اتوبوســرانی بــا مســیرهای منحصــر بــه فــرد بازگشــایی 
مــی شــود تنهــا 1 تــا 5 درصــد از مســافرین، جدیــد هســتند کــه عــادت بــه رانندگــی بــا خــودروی شــخصی داشــته و یــک 
تصمیــم آگاهانــه بــه جهــت تغییــر گرفتــه انــد. ایــن نســبت مــی توانــد بــه 10 تــا 15درصــد افزایــش پیــدا کنــد در صورتــی 
کــه مداخــات جانبــی درســتی چــون ارائــه زیرســاخت هــای غیرموتــوری، بهبــود دسترســی و کیفیــت خدمــات ایجــاد شــود.
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شکل 1: توزیع اتوبوس های برقی که با باتری کار می کنند )آبی رنگ( و ناوگان اتوبوس هیبریدی )نارنجی رنگ( در دنیا.

جمع بندی و نتیجه گیری
بررســی هــا و مقایســه هــا نشــان مــی دهــد اتوبــوس هــای برقــی و بــه طــور کلــی حمــل و نقــل برقــی یــا وجــود تاثیــرات 
مثبتــی کــه بــر ســامت محیــط زیســت خواهــد داشــت ولــی تــا امــروز نتوانســته بــا همتــای دیزلــی خــود رقابــت کنــد و 
ایــن تنهــا بــه علــت هزینــه بــاال و مقــرون بــه صرفــه نبــودن آنهــا مــی باشــد. همانطــور کــه در ایــن مقالــه بــه آن اشــاره 
شــده اســت شــاید در دهــه آینــده بــا پیشــرفت تکنولــوژی بتــوان اتوبــوس هــای برقــی را تمامــاً بــا نــاوگان ســنتی تعویــض 

و توســعه نمــود.


