ﮐﺪام ﺧﻮدروﺳﺎز در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،دی ۱۳۹۴
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺴﺎن  Leafو  Voltﺷﻮروﻟﺖ ،آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﻗﺒﻀﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ  Leafﺑﺎ ﻓﺮوش  200ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎﮐﻨﻮن( ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺻﺪر ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺪام ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮدروﺳﺎز در ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ ﺑﺪون ﺷﮏ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄﻮر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﯽ ام داﺑﻠﯿﻮ ،ﻓﻮرد ،ﺟﯽ ام ،ﻧﯿﺴﺎن و ﺗﺴﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺠﺒﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  BMWدر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده در ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  30ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮدروی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی  i3و  i8در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﺎ دارد اﺷﺎره ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی »ﻓﯿﻮژن« Focus ،و C-Max Energi
ﻓﻮرد ﻋﻤﺪﺗﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت 18923 ،دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ
ﺧﻮدروﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  20ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه از
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻓﻮرد در ﺳﺎل  2015ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در راﺳﺘﺎی اﻋﻼم ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮز ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 15393
دﺳﺘﮕﺎه  Voltsو  2629دﺳﺘﮕﺎه  Spark EVsدر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪادی از »اﺳﭙﺎرک
اﯾﻮز« ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  20ﻫﺰار
دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ.
ﻧﯿﺴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  50ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺴﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده  50557دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ  BYDﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدروی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  F3DMرا در دﺳﺎﻣﺒﺮ

ﺳﺎل  2008ﻣﯿﻼدی )دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ  Voltﺷﻮرﻟﺖ( وارد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ-ﺑﺎﺗﺮی )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎچ ﺑﮏ ﻫﺎی  E6ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﮐﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪان ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ  Qinو
SUVﻫﺎی ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر  Tangﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد 31898 ،دﺳﺘﮕﺎه  Qinو
 19375دﺳﺘﮕﺎه  Tangﺑﻌﻼوه ی  7029دﺳﺘﮕﺎه  e6ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺳﺎل  2015ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد  61722دﺳﺘﮕﺎه ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﯿﻨﯽ از
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺴﺎن ﯾﺎ ﺗﺴﻼ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اژدﻫﺎی ﺳﺮخ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ.
در آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ دارد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی  549ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺎرژ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

