ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮدروی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دﯾﺰﻟﯽ؛
اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﺑﺮﻗﯽ در ﺑﺎزار اروﭘﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،آذر ۱۳۹۹
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮوش ﺧﻮدروی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دﯾﺰﻟﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  2035را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  2030ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻃﺒﻖ اﻋﻼم دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻫﻤﭽﻮن  PHEVﻫﺎ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﺪود 3
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻫﺮ  7ﺧﻮدرو ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده درون ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در  10ﻣﺎه ﺳﺎل اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺟﺎری اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ ﺗﺎ  18درﺻﺪ رﺷﺪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم رﺷﺪ ﮐﺮده

اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  13ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ

ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺖ  321ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺎرژ ﺷﻬﺮی ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ در ﻃﻮل  9روز ﺗﻨﻬﺎ  10ﺳﺎﻋﺖ
زﻣﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ  ACوﻗﺖ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎرژ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  ،BPﺷﻞ و ﺗﻮﺗﺎل اﺷﺎره ﮐﺮد.

دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺼﺪ دارد در ﺣﺪود  1.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اروﭘﺎ ﯾﻌﻨﯽ آﻟﻤﺎن ﻋﻘﺐ
ﻧﻤﺎﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯽ ام و و ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ در آﻟﻤﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  2023ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺗﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ و
ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺒﺰ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎد ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز اﻧﺮژی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ و ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ راه ﺣﻞ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺮژی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮدروﻫﺎی

ﺑﺮﻗﯽ ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  2ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎم  CO2ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﭘﺎک ﺗﺮ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮﻗﯽ رو ﺑﻪ روز ﭘﺎک ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدروی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻨﻬﺎ  6درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺮژی ﺑﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﺳﻠﻮل ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻋﻤﺪهای در آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ ﺑﺰرگ ﻗﺮن  20ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ
رﺳﺎﻧﺪ:

در آﯾﻨﺪه ،ﻓﻘﻂ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان از ﺷﻤﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

