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 -1تدوين مباني سند
 -1-1مقدمه
بهينه سازي مصرف سوخت در صنايع مختلف و بخصوص صنعت برق از جمله سرفصلهاي مهم صرفه جويي مصرف انرژي در
كشور محسوب مي گردد .با افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش سهم سوخت در قيمت تمام شده برق توليدي ،ضرورت بررسي
و ارائه راهكارهاي مناسب افزايش راندمان بيش از پيش احساس مي گردد .افزايش راندمان به روشهاي مختلفي قابل انجام است
كه استفاده از سيستم مولد به روز با راندمان باال ،استفاده از سيستم هايي با قابليت توليد مختلف و همزمان ،بازيافت انرژي و بروز
رساني سيستم هاي قديمي از متداول ترين آنها مي باشند.
در اين راستا و با توجه به رشد ميزان مصرف انرژي در كشور و وجود محدوديتها و چالش هاي موجود در تأمين سوخت فسيلي
مورد نياز نيروگاهها ،مالحظات زيست محيطي و افزايش قيمت جهاني سوختهاي فسيلي ،چگونگي مواجهه با اين چالشها براي هر
يك از نيروگاههاي كشور به عنوان يك موضوع قابل اعتنا مطرح گرديده است .در طي سالهاي اخير قوانين و مقررات مختلفي براي
ارتقاي ميزان مصرف سوخت ،كاهش آاليندگي هاي زيست محيطي و همچنين افزايش راندمان در بخش مختلف مصرف انرژي
وضع و تا حدودي اجرا شده اند .يكي از جدي ترين و موثر ترين اين موارد ،توليد همزمان مي باشد كه عالوه بر توليد انرژي
الكتريكي محصوالت جانبي آن نيز نظير حرارت ،برودت و  ،بخصوص با توجه به معضل كم آبي سالهاي اخير كشور ،آب شيرين مي
باشد .در اين روش راندمان استفاده از انرژي سوخت مصرفي به ميزات قابل مالحظه اي افزايش يافته و هدررفت و آاليندگي ها نيز
به طور محسوسي كاهش مي يابند.
هدف اصلي پروژه حاضر  ،بررسي و تدوين نقشه راهي در جهت توسعه فناوري روش هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب
شيرين بوده كه در حال حاضر از سوخت هاي فسيلي در تامين آنها براي نياز كشور استفاده مي شود.
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 -2-1ضرورت و توجيه پذيري فني و اقتصادي
بر اساس مطالعات مختلف صورت گرفته در بخش هاي مخالف وزارت نيرو و همچنين پژوهشگاه نيرو ،در يك برنامه سي ساله و در
سناريوهاي مختلف ،صنعت برق كشور به افزايش ظرفيت حدود 170هزار مگاوات توليد برق بر اساس نيازهاي بخش هاي مختلف
شامل مصارف خانگي و صنعتي نيازمند است.
در اين راستا انواع پروسه ها و تكنولوژيهاي بروز بايد در بخش توليد لحاظ گردند تا بتوان با توجه به پتانسيل داخلي بخصوص در
تامين سوخت به اين اهداف دست يافت .همچنين الزم است بر اساس اسناد باالدستي در بخش راندمان توليد ،راندمان الكتريكي به
مقدار متوسط 45درصد افزايش يابد.
با مراجعه به آمار و مطالعات موجود در كشور و قابل دست يابي در سايت وزارت نيرو ( ،)/http://files.spac.irوضعيت توليد و
مصرف آب كشور نيز به داليل مختلف از جمله كاهش نزوالت آسماني ،الگوي مصرف و همچنين رشد روند مصرف آن در بخش
هاي مختلف صنعتي ،تجاري ،كشاورزي و خانگي بحراني مي باشد .همچنين كشور ايران در نواحي نيمه خشك و خشك واقع
گرديده است .ميزان نزوالت آب در كشور حدود 400ميليارد متر مكعب در سال بوده كه تنها 130ميليارد متر مكعب آن بصورت
آبهاي سطحي و زير سطحي قابليت بهره برداري دارد.
عالوه بر مشكل كاهش و كمبود نزوالت آسماني ،مشكل ديگر در ميزان ريزش نزوالت آسماني ،نحوه توزيع آن و همچنين
زمانهاي مصرف در طي سال مي باشد.
متوسط ميزان بارش كشور  240ميليمتر بوده كه عمدتا در نواحي غرب و شمال غرب كشور است و بخش اعظم كشور بخصوص
شرق و جنوب شرق كمتر از  100ميليمتر بارندگي دارند .مصارف عمده كشور نيز در بخش هاي شمال ،مركز و شمال شرق بوده كه
در آن مناطق درصد تبخير آب نيز باال است.
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در حالي كه متوسط حجم كل آب ساالنه كشور رقم ثابت و حتي كاهشي است ،تقاضا براي آب به علت رشد جمعيت ،توسعه
كشاورزي ،شهرنشيني و صنعت در خالل سالهاي اخير ،متوسط سرانه آب قابل تجديد كشور را تقليل داده است به طوري كه اين
رقم در سال  1340حدود  5500مترمكعب بود در سال  1357به حدود  3400در سال  1367به حدود  2500و در سال  1376به
حدود  2100مترمكعب كاهش يافته است .اين ميزان با توجه به روند افزايش جمعيت كشور در سال  1385به حدود  1750تنزل
يافته است و در افق سال  1400به حدود  1300مترمكعب تنزل خواهد يافت.
صرفنظر از تفاوتهاي آشكار منطقه اي در كشور و طيف گسترده مناطق خشك نظير سواحل خليج فارس و درياي عمان ،نيمه شرقي
كشور از خراسان تا سيستان و بلوچستان و نيز حوزههاي مركزي كه ميزان سرانه آب قابل تجديد در آنها از ميزان متوسط كشور به
مراتب پايين تر است ،ارقام متوسط سرانه آب كشور در سالهاي آينده به مفهوم ورود ايران به مرحله تنش آبي و كم آبي خواهد
بود .
بر داشت بي رويه آب از آبهاي زيرزميني يكي ديگر از مسايل اساسي كشور در بخش آب به شمار ميآيد كه در حال حاضر
مشكالت جدي را در كشور پديد آورده است .به همين دليل در بسياري از نواحي كشور سطح سفره هاي آب زير زميني افت كرده و
با توجه به خشكساليهاي اخير ،افزايش بهرهبرداري از آبهاي زيرزميني تشديد شده و خسارتهاي غير قابل جبراني را بر منابع آبي
زير زميني كشور وارد آورده است .
در كنار كاهش كميت منابع آب ،انتشار پسابهاي صنعتي ،كشاورزي و شهري نيز از ديگر عوامل تهديد كننده منابع محدود آب
كشور محسوب ميشوند .هر چند در خالل سالهاي گذشته به ويژه برنامههاي سوم و چهارم توسعه اقدامهاي قابل قبولي براي
تصفيه پسابهاي شهري و صنعتي صورت گرفته و مبين توجه دولت به حفاظت از كيفيت منابع آب است اما با توجه به افزايش
جمعيت كشور ،گسترش شهرنشيني و توسعه فعاليتهاي صنعتي و كشاورزي ضروري است تا اقدامها از شتاب بيشتري برخوردار
شوند.
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حال با توجه به توضيحات فوق و همچنين ضرورت كاهش آاليندگي و رعايت پارامترهاي زيست محيطي در كشور الزم است
اقدامات زير صورت پذيرند:
 افزايش راندمان توليد انرژي الكتريكي كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي افزايش راندمان سيستم هاي تبديل انرژي كاهش برداشت از منابع آب و بخصوص آب هاي زيرزميني -كاهش ميزان پساب هاي صنعتي و جلوگيري از ورود آب هاي آلوده به سفره هاي آب

 -3-1ويژگيها و داليل توجيه پذيري استفاده از سيستم هاي توليد همزمان
سيستم هاي توليد همزمان داراي ويژگيهاي فراواني در بخش هاي مختلف مصرف انرژي مي باشند .به طور كلي ميتوان
خصوصيات يك سيستم توليد همزمان را در شش گروه اصلي دسته بندي مي نمايند .در ادامه به بررسي اين دسته بندي و
خصوصيات مناظر با آن پرداخته مي شود.

 -1ارتقاء كارآيي انرژي
در واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت ،تلفات به حداقل ميرسد .بازده كلي انرژي در اين واحدها بين  80تا  90درصد خواهد بود،
اين در حالي است كه در يك نيروگاه توليد برق متداول بازده حرارتي بين  40تا  50درصد است .شكل ( )1-1مقايسه يك نمونه
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نيروگاه حرارتي معمول و يك واحد  CHPو تلفات آنها را نشان ميدهد .با توجه به اين شكل مي توان مالحظه نمود كه در صورت
توليد حرارت و برق به صورت مستقل ،با مجموع  147واحد سوخت كه شامل  91واحد در بخش توليد برق با راندمان  %33و 56
واحد در بخش توليد حرارت با راندمان  30 ،%80واحد برق و  45واحد بخار قابل توليد خواهد بود .در سيستم هاي توليد همزمان با
مقدار نهايي توليد فوق و راندمان سيستم تركيبي ( %75كه حداقل راندمان در سيستم هاي توليد همزمان است) تنها به  100واحد
سوخت به جاي  147واحد سيستم هاي مستقل نياز خواهد بود .اين بخش مهمترين دليل براي استفاده از سيستم هاي توليد
همزمان با معيار مصرف انرژي و افزايش راندمان است.

شکل  : 1-1مقايسه بازده انرژي در سيستم نيروگاهها و مولد هاي حرارتي معمولي و سيستم هاي توليد همزمان

 -2تأمين حرارت مطمئن و انعطاف پذير
با توجه به اينكه واحدهاي توليد همزمان از حرارت توليدي نيروگاهها استفاده ميكنند ،توليد انرژي حرارتي در آنها بدون وقفه انجام
ميشود .همچنين ميزان توليد برق و حرارت ،با توجه به تقاضاي آنها قابل تغيير است .نيروگاهها غالبا سيستم هايي با قابليت باال در
تبديل انرژي محسوب مي گردند .لذا استفاده از انرژي تالفاتي آنها نيز سبب افرايش قابليت اطمينان در توليد حرارت خواهد گرديد.
 -3محيط زيست
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راندمان باالي واحدهاي توليد همزمان ،اين واحدها را بعنوان راه حلي قابل قبول براي تبديل انرژي مطرح نموده است .همچنين
بازدهي باالي اين واحدها ،باعث ميشود توليد دياكسيدكربن و ساير آاليندهها نظير تركيبات گوگردي و اكسيدهاي نيتروژن
كاهش يابد .از سوي ديگر در كشورهايي كه قوانين سخت گيرانه زيست محيطي در آنها اعمال ميشود با كاهش تعداد واحدهاي
تبديل سوخت به حرارت مفيد ،كنترل واحدهاي توليد آالينده راحتتر انجام خواهد پذيرفت .در روش توليد همزمان ميزان حرارت
وارده به محيط كاهش مي يابد.

شکل  :2-1نمودار مقايسه رشد توليد همزمان و كاهش آاليندگي زيست محيطي در كشور دانمارك

 -4هزينههاي كمتر
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در توجيه پذيري واحدهاي  CHPبايد محدوديتهاي مالي را بدقت لحاظ نمود .الزم است در هر ناحيه ،انرژيهاي رقيب با واحدهاي
توليد همزمان مقايسه و تصميم گيري بدقت انجام پذيرد .معموالً واحدهاي توليد همزمان به سرمايه گذاري بيشتري نسبت به
سيستمهاي معمول تبديل انرژي نياز دارند .ولي بايد دقت داشت كه ميزان مصرف انرژي در آنها بسيار پايينتر است .بعبارت ديگر،
هزينههاي متوسط تبديل يك واحد انرژي در واحدهاي  CHPپايينتر از روشهاي توليد مستقل است.
 -5استفاده هرچه بيشتر از فضاي ساختمانها
با استفاده از واحدهاي توليد همزمان ،تجهيزات نصب شده در تأسيسات گرمايشي ساختمانها كاهش مييابد ،به همين دليل فضاي
بيشتري در ساختمانها قابل استفاده خواهد بود .كاهش ابعاد و فضاي مورد نياز براي توليد همزمان از ديگر مزاياي تبديل انرژي به
روش توليد همرمان است.
 -6هزينههاي پايينتر تعميرات و نگهداري
با توجه به اينكه براي استفاده از حرارت توليدي در يك واحد توليد همزمان ،تجهيزات كمتري در هر واحد مورد نياز است ،هزينه
هاي تعميرات و نگهداري تجهيزات نيز كمتر خواهد شد.
برنامه ريزي براي استفاده از واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت بر اساس حداقل كردن هزينههاي سيستم عرضه انرژي صورت
مي گيرد .منظوراز هزينه هاي سيستم عرضه انرژي ،مجموع هزينههاي سرمايه گذاري ،بهره برداري و هزينه هاي سوخت است.
تعيين اطالعات مورد نياز و انتخاب روش برنامه ريزي ،مهمترين قسمت بررسي انجام مطالعات بهينه سازي است .بدين منظور الزم
است ساختار منطقي از كليه تجهيزات قابل استفاده در شبكه توليد همزمان برق و حرارت تدوين گردد.
جدول ( )1-1هزينه سوختهاي مصرفي ورودي به بخش برق ،كه از بعضي بخشهاي مرتبط تأمين ميشود را نشان ميدهد .اين
قيمتها بر اساس قيمتهاي متوسط  30سال گذشته و بر اساس محتملترين سناريوي ممكن پيشبيني شده است .با مقايسه ارزش
سوخت هاي فسيلي ،مي توان اهميت استفاده بهينه و حداكثري از انرژي را به راحتي تخمين زد.
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جدول  :1-1هزينههاي سوخت ورودي به مدل بر اساس سناريوي مبنا
گاز طبيعي

گازوئيل

نفت كوره

زغالسنگ

(سنت برمتر مکعب)

(دالر بر بشکه)

(دالر بربشکه)

(دالر بر تن)

1383

3/6

21/3

16/5

33

1388

3/6

21/3

16/5

33

1393

3/8

22/4

17/3

35

1398

3/8

22/4

17/3

35

1408

4

23/4

18/2

37

سال مطالعه

براي نيل به اين اهداف الزم است در آينده به سمت سيستم هاي توليد همزمان حركت نموود .بوا مصورف مقودار سووخت فسويلي
مشخص بايد بتوان حداكثر راندمان را از آن استحصال نمود .با توجه به محصوالت قابل دست يابي از انورژي مصورفي ،بكوارگيري
سيكل هاي تركيبي براي توليد برق ،ذخيره سازي انرژي آزاد شده سوخت هاي مصرفي ،تبديل محصوالت احتراق بوه محصووالت
مورد نياز نظير  Co2و يا فرآوري محصوالت با ارزش باال از محصوالت احتراق نظير آب شيرين ،حرارت و يا برودت مي باشد.
به همين دليل در اين مطالعه به سه بخش توليد همزمان برق و حرارت ،برق و برودت و همچنين برق و آب شيرين و يا آب تصفيه
شده پرداخته خواهد شد.
به منظور بررسي اهميت توليد همزمان برق و حرارت ،به ذكر نمونه اي از مطالعات انجام شده پرداخته مي شود .اطالعات اين بخش
از "وزارت نيرو دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق و انرژي -راهنماي جامع توليد همزمان برق و حرارت" مي باشد.
قيمت تمام شده برق و حرارت به تفكيك براي يك واحد موتور ژنراتور گاز سوز و يك واحد توربين گازي مجهز به بويلر بازيافت به
تفكيك مؤلفه استهالك سرمايه  +تعمير و نگهداري و هزينه سوخت براي يك واحد  5مگاوات عبارتند از:
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الف موتور ژنراتور گازسوز:
 قيمت تمام شده برق مربوط به استهالك سرمايه +تعمير و نگهداري ) 129ريال بر كيلووات ساعت(
 قيمت تمام شده برق مربوط به هزينه سوخت 218ريال بر كيلووات ساعت
 كل قيمت تمام شده برق 347ريال بر كيلووات ساعت
 هزينه تبديل انرژي به حرارت (استهالك سرمايه+تعمير و نگه داري(  0/033ريال بر كيلوكالري

ب توربين گاز با بويلر بازيافت:
 قيمت تمام شده برق مربوط به استهالك سرمايه+تعمير و نگهداري 127 :ريال بر كيلووات ساعت
 قيمت تمام شده برق مربوط به هزينه سوخت 270 :ريال بر كيلووات ساعت
 كل قيمت تمام شده برق 397 :ريال بر كيلووات ساعت
 هزينه تبديل انرژي به حرارت (مربوط به استهالك سرمايه+تعمير و نگهداري) 0/019 :ريال بر كيلوكالري
در اين محاسبات نرخ تنزيل  12درصد و قيمتهاي آزاد سوخت سال  1387در نظر گرفته شده است  .طول عمر فني موتور ژنراتور
گازسوز برابر  15سال و توربين گاز برابر  25سال لحاظ گرديده است.
اطالعات فني و اقتصادي و قيمت تمام شده برق و حرارت به تفكيك ظرفيت واحدهاي ژنراتور گازسوز و توربين گاز با بويلر بازيافت
در جداول ( )2-1و ( )3-1آورده شده است
همچنين تحليل حساسيت قيمت تمام شده برق و حرارت نسبت به هزينه سرمايه گذاري به تفكيك ظرفيت واحد ها در جداول (-1
 )6-1( ،)5-1( ،)4و ( )7-1نشان داده شده است
تحليل حساسيت قيمت تمام شده برق و حرارت نسبت به هزينه سوخت به تفكيك ظرفيت واحدها در جداول (،)8-1
( )10-1( ،)9-1و ( )11-1آورده شده است .جهت بدست آوردن قيمت تمام شده برق و حرارت ،قيمتهاي آز اد سوخت در سال
 1387در محاسبات لحاظ گرديده است  .نرخ دالر برابر  9800ريال نرخ تنزيل  12درصد در نظر گرفته شده است .هزينه سرمايه
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گذاري شامل هزينه خريد ،حمل و نصب تجهيزات مي باشد بر اساس تحليل هاي صورت گرفته ،هزينه توليد در سيستم هاي توليد
همزمان تابع نرخ يا هزينه سوخت و متناظر با آن راندمان توليد مي باشد .دوره عمر تاثير زيادي در توجيه پذيري سيستم هاي توليد
همزمان و همچنين انتخاب بر اساس راندمان خواهد داشت.
در شرايط يكسان و فعلي در كشور ،هزينه برق توليدي با موتور نسبت به توربين باالتر است ولي هزينه سيستم توليد همزمان برق و
حرارت در موتورها به نسبت توربين ها كمتر است (به دليل راندمان كل بيشتر) .با واقعي تر شدن قيمت سوخت (افزايش قيمت
سوخت) هزينه برق توليدي موتورها نسبت به وضعيت فعلي و همچنين نسبت به توربين ها كاهش خواهد يافت ولي در بخش
حرارت در هر دو سيستم افزايش قيمت ايجاد خواهد شد .همچنين با كاهش هزينه سوخت در اين مولد ها ،هزينه برق توليدي
نسبت به وضعيت فعلي تغيير زيادي نخواهد داشت ولي توجيه پذيري توليد برق با توربين ها را افزايش خواهد داد .كاهش هزينه
سرمايه گذاري اوليه ،هزيه برق توليدي وتورها را بيشتر از توربين ها كاهش داده ولي هزينه حرارت در توربين ها را بيش از موتورها
كاهش خواهد داد .به طور خالصه مي توان گفت ،هزينه برق و حرارت توليدي به قيمت سوخت ،نوع وظرفيت مولدها و همچنين
قيمت اوليه آنها وابستگي شديدي دارد.

جدول  :2-1اطالعات و هزينه هاي تبديل و توليد به تفکيك هزينه تمام شده برق و حرارت براي ژنراتور گاز سوز

ظرفيت الكتريكي
هزينه سرمايهگذاري )($/kW
بازده الكتريكي ()%
بازده كلي ()%
هزينه تعمير و نگهداري )(Rls/kWh
طول عمر فني (سال)
ضريب بهرهبرداري
ضريب ارزش حال هزينهها
خروجي بخار معادل )(kW
هزينه تبديل برق )(Rls/kWh
هزينه سوخت (توليد) برق )(Rls/kWh
هزينه تمامشده برق )(Rls/kWh

واحد 1
kW100
1434
40
81
118
15
0/96
0/146824
167
321
228
432

واحد 2
kW300
1136
40/5
77
11
15
0/95
0/146824
243
163
225
388

واحد 3
kW800
1041
41
76
10
15
0/94
0/146824
1025
151
223
374

واحد 4
MW3
958
41/5
75
88
15
0/93
0/146824
3259
140
220
360

واحد 5
MW5
871
41/8
74
88
15
0/92
0/146824
4508
129
218
347
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متوسط قيمت تمامشده برق )(Rls/kWh
هزينه تبديل حرارت )(Rls/kcal
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0/029

356
0/028

0/048

0/031

0/034

جدول  :3-1اطالعات و هزينه هاي تبديل و توليد به تفكيك هزينه تمام شده برق و حرارت براي توربين گاز با بويلر بازيافت

ظرفيت الكتريكي
هزينه سرمايهگذاري )($/kW
بازده الكتريكي ()%
بازده كلي ()%
هزينه تعمير و نگهداري )(Rls/kWh
طول عمر فني (سال)
ضريب بهرهبرداري
ضريب ارزش حال هزينهها
خروجي بخار معادل )(kW
هزينه تبديل برق )(Rls/kWh
هزينه سوخت (توليد) برق )(Rls/kWh
هزينه تمامشده برق )(Rls/kWh
متوسط قيمت تمامشده برق )(Rls/kWh
هزينه تبديل حرارت )(Rls/kcal

واحد 1
MW1
1685
12/9
51
88
25
0/9
0/12749997
2080
222
333
555

واحد 2
MW5
956
27/1
61
88
25
0/89
0/1275
7800
127
269
397

0/025

0/019

واحد 3
MW10
918
29
66
83
25
0/88
0/1275
14540
124
252
375
326
0/020

واحد 4
MW25
814
34/3
73
78
25
0/86
0/1275
28020
112
213
325

واحد 5
MW40
743
37
74
69
25
0/85
0/1275
40100
104
197
301

0/024

0/025

جدول  :4-1نتايج قيمت تمام شده برق و حرارت به ازاي  20 %افزايش هزينه سرمايه گذاري مربوط به ژنراتور گاز سوز

ظرفيت الكتريكي
هزينه تبديل برق )(Rls/kWh
هزينه سوخت (توليد) برق )(Rls/kWh
هزينه تمامشده برق )(Rls/kWh
متوسط قيمت تمامشده برق )(Rls/kWh
هزينه تبديل حرارت )(Rls/kcal

واحد 1

واحد 2

واحد 3

واحد 4

واحد 5

100 kW
362
182
427

300 kW
196
180
376

0/035

0/058

800 kW
181
178
359
340
0/034

3 MW
169
176
344

5 MW
155
175
330

0/037

0/041

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
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فاز  :1تدوين مباني سند

جدول  :5-1نتايج قيمت تمام شده برق و حرارت به ازاي  20 %افزايش هزينه سرمايه گذاري مربوط به توربين گاز با بويلر
بازيافت

ظرفيت الكتريكي
هزينه تبديل برق )(Rls/kWh
هزينه سوخت (توليد) برق )(Rls/kWh
هزينه تمامشده برق )(Rls/kWh
متوسط قيمت تمامشده برق )(Rls/kWh
هزينه تبديل حرارت )(Rls/kcal

واحد 1

واحد 2

واحد 3

واحد 4

واحد 5

1 MW
266
333
599

5 MW
153
269
422

0/030

0/023

10 MW
148
252
400
349
0/024

25 MW
134
213
347

40 MW
124
197
321

0/029

0/030

جدول  :6-1نتايج قيمت تمام شده برق و حرارت به ازاي  20 %كاهش هزينه سرمايه گذاري مربوط به ژنراتور
گاز سوز بر حسب ظرفيت

ظرفيت الكتريكي
هزينه تبديل برق )(Rls/kWh
هزينه سوخت (توليد) برق )(Rls/kWh
هزينه تمامشده برق )(Rls/kWh
متوسط قيمت تمامشده برق )(Rls/kWh
هزينه تبديل حرارت )(Rls/kcal

واحد 1

واحد 2

واحد 3

واحد 4

واحد 5

100 kW
281
182
345

300 kW
130
180
311

0/023

0/038

800 kW
121
178
299
285
0/022

3 MW
112
176
288

5 MW
103
175
278

0/025

0/027

جدول  :7-1نتايج قيمت تمام شده برق و حرارت به ازاي  20 %كاهش هزينه سرمايه گذاري مربوط به توربين گاز با
بويلربازيافت بر حسب ظرفيت

ظرفيت الكتريكي
هزينه تبديل برق )(Rls/kWh

واحد 1

واحد 2

واحد 3

واحد 4

واحد 5

1 MW
177

5 MW
102

10 MW
99

25 MW
90

40 MW
83
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هزينه سوخت (توليد) برق )(Rls/kWh
هزينه تمامشده برق )(Rls/kWh

ويرايش اول،تير1394

333
511

269
371

متوسط قيمت تمامشده برق

252
351
304

213
302

197
280

)(Rls/kWh
هزينه تبديل حرارت )(Rls/kcal

0/020

0/016

0/016

0/019

0/020

جدول  :8-1نتايج قيمت تمامشده برق به ازاي  %25كاهش هزينه سوخت مربوط به ژنراتور گازسوز بر حسب ظرفيت

ظرفيت الكتريكي
هزينه تبديل برق )(Rls/kWh
هزينه سوخت (توليد) برق )(Rls/kWh
هزينه تمامشده برق )(Rls/kWh
متوسط قيمت تمامشده برق )(Rls/kWh

واحد 1

واحد 2

واحد 3

واحد 4

واحد 5

100 kW
321
137
341

300 kW
163
135
298

800 kW
151
134
285
268

3 MW
140
132
272

5 MW
129
131
260

جدول  :9-1نتايج قيمت تمامشده برق به ازاي  %25كاهش هزينه سوخت مربوط به توربين گاز با بويلر بازيافت بر حسب
ظرفيت

ظرفيت الكتريكي
هزينه تبديل برق )(Rls/kWh
هزينه سوخت (توليد) برق )(Rls/kWh
هزينه تمامشده برق )(Rls/kWh
متوسط قيمت تمامشده برق )(Rls/kWh

واحد 1

واحد 2

واحد 3

واحد 4

واحد 5

1 MW
222
250
472

5 MW
127
202
329

10 MW
124
189
312
273

25 MW
112
160
272

40 MW
104
148
251

جدول  :10-1نتايج قيمت تمامشده برق به ازاي  %25افزايش هزينه سوخت مربوط به ژنراتور گازسوز بر حسب ظرفيت

ظرفيت الكتريكي

واحد 1

واحد 2

واحد 3

واحد 4

واحد 5

100 kW

300 kW

800 kW

3 MW

5 MW
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هزينه تبديل برق )(Rls/kWh
هزينه سوخت (توليد) برق )(Rls/kWh
هزينه تمامشده برق )(Rls/kWh
متوسط قيمت تمامشده برق )(Rls/kWh

ويرايش اول،تير1394

321
228
432

163
225
388

151
223
374
356

140
220
360

129
218
347
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جدول  :11-1نتايج قيمت تمامشده برق به ازاي  %25افزايش هزينه سوخت مربوط به توربين گاز با بويلر بازيافت بر حسب
ظرفيت

ظرفيت الكتريكي
)(Rls/kWhهزينه تبديل برق
)(Rls/kWhهزينه سوخت (توليد) برق
)(Rls/kWhشده برق هزينه تمام
)(Rls/kWhشده برق متوسط قيمت تمام

واحد 1

واحد 2

واحد 3

واحد 4

واحد 5

MW1

MW5

MW10

MW25

MW40

222
417
638

127
337
464

124
315
438
380

112
266
378

104
247
350

 -4-1قوانين و اسناد باالدستي در زمينة توليد همزمان
اسناد و قوانين باالدستي مجموعه اي از قوانين ،اسناد و دستورالعمل هايي را شامل مي شوند كه توسط حاكميت براي حوزه مورد
نظر لحاظ گرديده اند .اين قوانين و اسناد مي توانند ملي ،بخشي و يا حتي بين المللي باشند كه در حوزه مطالعه بايد لحاظ گردند.
اسناد و قوانين بسياري در حوزه توليد همزمان و بهره وري انرژي در سطح ملي وجود دارند كه با ديدگاههاي خاصي در بخش هاي
مختلف ضروريات را تبيين نموده اند .در بخش مربوط به وزارت نيرو اسناد و قوانين باالدستي كه از طرف مجلس ،دولت ،سازمان
محيط زيست و وزارت نيرو مرتبط با سيستم هاي توليد همزمان مي باشد در ادامه بررسي مي گردند.
اين اسناد و قوانين با عناوين و اهداف فزايش راندمان بهره برداري از انرژي ،كاهش آاليندگيها و همچنين توليدات پراكنده در اسناد
و قوانين مختلفي مورد تاكيد قرار گرفته اند كه اهم اين قوانين كه ارتباط بيشتري با موضوع دارند در ادامه ذكر گرديده اند.
 -1قانون اصالح الگوي مصرف
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم( )123قانون اساسي جمهورياسالميايران قانون اصالح الگوي مصرف انرژي كه با عنووان طورح بوه
مجلس شوراي اسالمي تقديم و با تصويب در جلسه علني و تأييد شوراي محترم نگهبان ابالغ گرديده است .رئوس مطالب مرتبط در ايون
قانون با موضوع اين نقشه راه به شرح زير مي باشد.
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هدف اصلي در اين قانون با حفظ سطح توليد و رفاه اجتماعي شامل موارد زير است:
 كاهش اتالف انرژي از نقطه توليد تا مصرف افزايش بازدهي و بهره وري استفاده اقتصادي از انرژي افزايش كيفيت بهره برداري كمك به توسعه پايدار حفاظت از محيط زيستتعاريف مرتبط با موضوع در اين قانون به شرح زير است:
مطابق بند (ث) ،توليد همزمان برق و حرارت :فناوري ويژهاي كه در آن تلفات حرارتي ناشي از تبديل سوخت به انرژي
مكانيكي يا الكتريكي ،بازيافت شده و به مصرف حرارتي مراكز صنعتي ،تجاري ،مسكوني ،كشاورزي و عمومي ميرسد و در اثور
آن بازدهي كل سامانه به مقدار قابل مالحظهاي افزايش مييابد.
مطابق بند (ج) ،توليد همزمان پراكنده برق و حرارت :روشي كه در آن باتوجه به توسوعه مولودهاي مقيواس كوچوك،
همزمان برق و حرارت در محل مصرف توليد ميشود و بدون نياز به انتقال ،حرارت توليد شده به مصرف ميرسد.
مطابق ماده ( :)27كليه صنايع ،مؤسسات و واحدهايي كه دسترسي به شبكه برق وزارت نيرو و امكان اجوراي سوامانههواي توليود
انرژي الكتريكي از قبيل توليد همزمان برق و حرارت ،توربين انبساطي و يا واحد مستقل را دارند ،چنانچه به توليد برق ،مطابق با
استانداردهاي وزارت نيرو اقدام نمايند ،وزارت نيرواز طريق شركتهاي برق موظف به خريد برق مازاد توليدي از آنوان بور اسواس
ضوابط مصوب موضوع ماده( )44اين قانون است.
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همچنين مطابق فصل نهم اين قانون وظايف وزارت نيرو به شرح زير بيان گرديده است:
مطابق ماده ( ،)44وزارت نيرو از طريق شركتهاي تابعه موظف است خريد برق از توليدكنندگان آن را در محل تحويول و بوه
اندازه ظرفيتهاي توليد برق تضمين كند و به اين منظور از طريق عقد قردادهاي پنجساله يا بيشتر ،مطابق شرايط زير اقدام نمايد:
الف -اتصال مولدهاي موضوع اين ماده به شبكه بدون دريافت هزينههاي عمومي برقراري انشعاب ،صورت ميگيرد.
ب -در مواقع خروج اضطراري و يا خروج براي تعميرات ،با تشخيص وزارت نيرو از انشعاب برقرار شده براي تأمين برق مشترك
تا سطح ظرفيت مولد بدون پرداخت هزينه اشتراك ،استفاده ميگردد.
پ -مشتركيني كه اقدام به احداث مولد در محل مصرف مينمايند ،از اولويت قطع برق در زمانهاي كمبوود در شوبكه سراسوري
خارج ميشوند.
ماده  -45وزارتخانههاي نفت و نيرو موظفند واحدهاي صنعتي ،ساختماني ،كشاورزي و عمومي را كه به توليد همزمان بورق و
حرارت و برودت در محل مصرف اقدام ميكنند ،از امكانات و تسهيالتي كه بهصورت عمومي اعالم ميشود بهرهمند سازند.
ماده  -46كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجري طرحهاي نيروگاهي ،پااليشگاهي ،پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز
و واحدهاي صنعتي كه خود اقدام به توليد برق مينمايند ،موظفند در مطالعه احداث واحدهاي جديد ،نسوبت بوه بررسوي فنوي و
اقتصادي بهكارگيري سامانههاي بازيافت انرژي از جمله توليد همزمان برق ،حورارت و برودت و استفاده از توربينهاي انبساط گاز
موازي با شيرهاي فشارشكن پشتيبان بهعنوان ايستگاه تقليل فشار گاز ورودي به نيروگاه براي توليد برق بودون سووخت اقودام
نمايند و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعه امكانسنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي موظفند واحدهاي ياد شده را از ابتداء به
صورت سامانههاي بازيافت انرژي احداث كنند.
تبصره  -1در صورت منفي بودن نتايج مستدل مطالعات امكانسنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي در طراحي و ساخت واحدهاي
مزبور بايد امكان افزودن تجهيزات بازيافت انرژي و توليد همزمان پيشبيني گردد تا در صورت توجيه فني و اقتصوادي الزم در
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هر زمان از مراحل بهرهبرداري ،امكان تبديل آن به سامانه بازيافت انرژي و توليد همزمان ميسر باشد.
همچنين مطابق ماده ( ،)48وزارت نيرو موظف است نسبت به حمايت از تشكيل شركتهاي غيردولتوي توزيوع و فوروش حورارت و
گسترش آن در كل كشور به منظور خريد حرارت بازيافتي از نيروگاههاي توليد برق و فروش آن به واحدهاي صنعتي و ساختماني
اقدام نمايد.
مطابق ماده ( ،)50به منظور همسوسازي رفتار بنگاههاي توليد برق با منافع ملّي ،قيمت فروش سوخت به نيروگاههواي بوا بوازده
متوسط ساالنه برق و حرارت سيدرصد( )%30و كمتر ،با بيست درصد( )%20افزايش نسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمند
كردن يارانهها و قيمت فروش سوخت به نيروگاههاي با بازده متوسط ساالنه توليد برق و حرارت هفتاد درصد( )%70و بيشتر ،بوا
بيست درصد( )%20تخفيف نسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمندكردن يارانهها تعيين مويگوردد .سواير نيروگاههوا رقوم
متناسبي را كه با افزايش بازده نيروگاه كاهش مييابد و براساس آييننامة مربوط ،بهعنوان بهاي سوخت ميپردازند.
مطابق ماده ( ،)52تكاليف وزرات نيرو ،نفت و صنايع و معادن به شرح زير تعيين گرديده است:
الف -وزارت نفت مكلف است با همكاري وزارت نيرو نسبت به حمايت مؤثر از تحقيقات ،سرمايهگذاري ،ترويج و توسعه واحدهاي
توليد همزمان برق و حرارت و برودت از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايد.
ب -وزارت صنايع و معادن موظف است با حمايت از مراكز تحقيقاتي و صنايع مربوطه ،براي توسعه دانش فني بومي و خوداتكائي
كشور در تأمين تجهيزات توليد همزمان برق ،حرارت و برودت اقدام نمايد.
 - -2قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 1388/10/23
مطابق بند (ج( ماده يك اين قانون ،دولت مكلف است تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور ،هر ساله حداقل يك
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درصد بازده نيروگاههاي كشور را افزايش دهد به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون بازده نيروگاههاي كشور به 45
درصد برسد.
الزم بذكر است باتوجه به اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها در دو فاز و عدم اختصاص بودجه الزم به طرحهاي
(سالهاي  ،)1392-1389عمالً اهداف تعيين شده فوق  -افزايش راندمان طي  4سال اول برنامه پنجم توسعه كشور( محقق نگرديده
است .براساس اطالعات آمار تفصيلي صنعت برق ايران در سال  ، 1391راندمان كل نيروگاهها به  39/4درصد رسيده است.
 -3استاندارد معيار بازده خالص نيروگاههاي حرارتي به شماره  13375انتشار 1391/2/1
استاندارد"معيار بازده خالص در واحدهاي تبديل كننده سوخت هاي فسيلي به انرژي الكتريكي (نيروگاههاي حرارتي سوخت فسيلي(
و به انرژي الكتريكي و انرژي حرارتي به طور همزمان ( )CHPدر تاريخ  ، " 1391/2/1توسط وزارت نيرو ،معاونت امور برق و
انرژي -دفتر بهينه سازي مصرف انرژي تهيه و تدوين شده ،به صورت رسمي از سوي سازمان ملي استاندارد ايران منتشر گرديد .اين
استاندارد براي تعيين بازده خالص حرارتي كليه نيروگاههاي حرارتي سوخت فسيلي ،نيروگاه هاي بخاري ،گازي و سيكل تركيبي
واحدهاي تبديل كننده براي واحدهاي در حال بهرهبرداري و واحدهايي كه در آينده مورد بهرهبرداري قرار خواهند گرفت ،كاربرد
دارد.
در اين استاندارد نيروگاههاي حرارتي براساس معيار بازده خالص حرارتي مطابق جدول زير به  7بازه دسته بندي مي گردند .براساس
اين استاندارد ،هيچ واحدي با بازده حرارتي كمتر از  % 25مجاز به بهره برداري نمي باشد.
همچنين كليه واحدهايي كه از تاريخ اعالم اجراي اجباري اين استاندارد مجوز احداث كسب مي نمايند بايد بازده از  35درصد و يا
بيشتر قرارگيرد.
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سند چشم انداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو -اهداف استراتژيك و استراتژي هاي وزارت نيرو دربخش برق و انرژي كشور
اين سند در سال  1387توسط وزارت نيرو تدوين گرديد .براساس اين سند ،ارتقاي راندمان نيروگاههاي برق و
كاهش هزينه هاي تمام شده توليد جزو اهم استراتژ يهاي سطح اول وزارت نيرو در بخش توليد مي باشد كه از
روش هاي ذيل قابل تحقق است:
تبديل واحدهاي گازي به سيكل تركيبي و استفاده از فناور يهاي نوين توليد برقاولويت در تأمين نياز مصرف از طريق نيروگاههاي با راندمان باالتراجراي طرحهاي ارزيابي اقتصادي نيروگاهها با استفاده از شاخصهاي سنجش راندمان متناسب با نوعفناوري و در جهت اجراي طرح هاي تشويقي و تنبيهي
اجراي طرحهاي ارتقاء بهرهوري انرژي در نيروگاهها و رتبه بندي نيروگاهها با شاخص هاي بهرهوريانرژي
توليد همزمان برق و حرارتارتقاي سطح استانداردهاي فني توليد برق و نوسازي تجهيزات صنعت برقتقويت مديريت بهينه بهر هبرداري از نيروگاههاي برق آبياستفاده از انرژي حرارتي نيروگاههاي مجاور يا داخل شهرها جهت مصارف منازل و واحدهاي صنعتي-بكارگيري فناوري مولدهاي پراكنده باالخص به صورت همزمان برق و حرارت در نقطه مصرف
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 -4قانون بودجه كشور در سال 1392
در قسمت ( ،)11 -3در راستاي اجراي بند (و) ماده()133قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،به وزارت نيرو
اجازه داده ميشود با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث نيروگاه و دارنده موافقت اصولي احداث نيروگاه براساس ضوابط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران قرارداد خريد تضميني برق منعقد نمايد( .اين مورد با اصالحات قيمتي در
سالهاي بعدي نيز اعمال و فعال جاري است).
در بخش( ،)12به وزارت نيرو اجازه داده ميشود با رعايت ماده( )133قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،با
متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث سد و نيروگاه،قرارداد خريد تضميني آب و برقبهصورت بلندمدت منعقد نمايد .بهمنظور
تنظيم بازار صادرات در فروش برق ،سهم هر توليدكننده از صادرات معادل سهم وي از كل توليد همان سال ميباشد
در فصل ( )19به منظور اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاهها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههاي سيكل تركيبي،
توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير ،كاهش تلفات ،بهينهسازي مصرف ،صرفهجويي در مصرف سوخت مايع و افزايش سهم
صادرات سوخت ،به وزارت نيرو اجازه داده ميشود تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد()120.000.000.000.000ريال به روش بيع
متقابل با سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي و عمومي قرارداد اجراي طرحهاي افزايش بازدهي و توليد نيروگاههاي بخش دولتي و
خصوصي ،توسعه نيروگاههاي تجديدپذير ،كاهش تلفات و بهينهسازي مصرف انرژي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل
منعقد نمايد.
دولت مكلف است در قبال اين تعهد ،سوخت مايع(نفت گاز) صرفهجوييشده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفهجويي
حاصله در مدت حداكثر دوسال به سرمايهگذاران تحويل نمايد.
بر اساس فصل( ،)23وزارت نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته و همچنين سازمان جنگلها و منابع طبيعي و آبخيزداري مجازند 10
درصداز منابع داخلي را جهت آبخيزداري و توسعه منابع آب هزينه نمايند.
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در بخش (1و  ،)38به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانههاي نيرو ،نفت ،راه و شهرسازي ،دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ،ارتباطات
و فناوري اطالعات ،صنعت ،معدن و تجارت وجهادكشاورزي اجازه داده ميشود يكصدوپنجاه هزار ميليارد()150.000.000.000.000
ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني ،اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژهها و طرحهاي ميادين نفت و گاز
مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي ،احداث و تكميل طرحهاي آبشيرينكن ،تصفيهخانههاي فاضالب و نيروگاههاي برق و
همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته اوراق مشاركت ريالي با رعايت ماده ( )88قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و
براي طرحهايي كه به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد ،با تضمين خود منتشر نمايند .اوراق مشاركت فروشنرفته هر طرح ،قابل
واگذاري به پيمانكاران ،مشاوران و تأمينكنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد ذيحساب و رئيس
دستگاه اجرايي ذيربط است.
در قسمت ( 2و  ،)38به وزارت نيرو اجازه داده ميشود از طريق شركت ذيربط و با تضمين شركت جهت افزايش توان توليدي برق
با  25000مگاوات در سقف سيهزار ميليارد ( )30.000.000.000.000ريال اوراق مشاركت ارزي و ريالي منتشر نمايد.
 -5قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  1390تا ( 1394
ماده  133به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور ،بهينه سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها ،كاهش اتالف
و توسعه توليد همزمان برق و حرارت ،شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:
الف :با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاههاي موجود يا در دست اجراء و ساير اموال و دارائيهاي شركتهاي
مذكور و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم ( (44نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان
برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيتهاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبديل تا دوازده هزار
مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام نمايند .در صورت تمايل بخشهاي غيردولتي به تبديل نيروگاههاي گازي موجود خود
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به سيكل تركيبي ،شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو مي توانند از محل منابع موضوع بند (الف) اين ماده نسبت به
پرداخت تسهيالت در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام نمايند.
ج :از توسعه نيروگاههاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
د :وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست وپنج هزار مگاوات از طريق سرمايه گذاري
بخشهاي عمومي ،تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي و ساخت ،بهره برداري ) (BOOتابعه و يا
به صورت روشهاي متداول سرمايه گذاري از جمله ساخت ،بهره برداري و تصرف اقدام نمايد ). (BOTو انتقال تبصره سهم
بخشهاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست وپنج هزار مگاوات مذكور در اين بند ،حداقل ده هزار مگاوات است.
و :وزارت نيرو مكلف است در صورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق ،به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي
به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت آن وزارتخانه ،براساس دستورالعملي كه به تأييد شوراي اقتصاد
مي رسد ،نسبت به خريد برق اين نيروگاهها اقدام نمايد.
ز :چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد ،وزارت نيرو
موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد اقدام و يا
مجوز صادرات به همان ميزان را صادر نمايد.
ماده  134به منظور اعمال صرفه جويي ،تشويق و حمايت از مصرف كنندگان در راستاي منطقي كردن و اصالح
الگوي مصرف انرژي و برق ،حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه هاي نيرو ،نفت و صنايع و معادن
اجازه داده مي شود براساس دستورالعملي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد نسبت به اعمال
مشوقهاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف و بهينه سازي مصرف انرژي ،توليد محصوالت كم مصرف و با استاندارد باال اقدام
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نمايند .منابع مالي مورد نياز اجراي اين ماده از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ،منابع داخلي شركتهاي
تابعه وزارتخانه هاي نفت ،نيرو و صنايع و معادن و يا فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول ،سهام و
سهم الشركه وزارت نيرو و ساير شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتي تأمين مي شود.
 -6رئوس برنامههاي بخش برق و انرژي از ديدگاه دولت دهم
براساس مستندات مورد اشاره رئوس برنامههاي بخش برق و انرژي از ديدگاه دولت دهم معين شده است .با توجه به عدم تصريح
افق زماني برنامههاي مورد اشاره به نظر ميرسد زمان پايان برنامههاي مذكور تا پايان دولت دهم باشد .رئوس برنامههاي بخش
برق و انرژي از ديدگاه دولت دهم به شرح زير ميباشد (الزم به ذكر است اين موارد نيز همچنان در رئوس برنامه هاي وزارت نيرو
اجرا مي شوند):
 -1تدوين برنامههاي عملياتي بخش برق و انرژي متناظر با سند چشمانداز و برنامه راهبردي بلند مدت وزارت نيرو
 -2پيشبرد برنامه جامع برق و انرژي ،ساليانه به ميزان حداقل  20درصد با نگرش به برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي
 -3افزايش بازده نيروگاههاي حرارتي حداقل به ميزان ساليانه يك درصد و رساندن به بازده  41درصد
 -4افزايش ظرفيت نصب شده نيروگاههاي انرژيهاي نو و تجديدپذير (بادي ،خورشيدي ،برق آبي متوسط و كوچوك و  )...بوه
سطح  3درصد كل ظرفيت نيروگاهي
 -5ايجاد سازمان توسعهاي مطابق با اصل  44قانون اساسي به منظور توسعه توليد همزمان بورق و حورارت ) (CHPاز طريوق
تغيير در اساسنامه يكي از شركتهاي موجود
 -6احداث  3000مگاوات نيروگاههاي توليد پراكنده با اولويت توليد همزمان برق و حرارت
 -7توسعه فناوري سيستمهاي انتقال انعطافپذير ) (FACTSو احداث پستهاي  GISو خطوط  HVDCدر كشور
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 -8افزايش قابليت اعتماد شبكه با اصالح سيستمهاي حفاظتي و كاهش عملكرد ناخواسته سيستمهاي حفاظتي از  24درصد به
 12درصد
 -9كاهش خروج اضطراري واحدهاي توليد برق
 -10راهاندازي بورس برق و افزايش سهم معامالت در بورس به ميزان حداقل  50درصد حجم برق مصرفي
 -11واگذاري  50درصد ظرفيت نيروگاهي و كليه سهام متعلق به دولت يا شركتهاي دولتوي در شوركتهاي توزيوع بوه بخوش
خصوصي ،تعاوني يا عموميغير دولتي
 -12آزادسازي و رقابتي كردن فروش انشعاب و انرژي الكتريكي براي مصارف ديماندي
 -13واگذاري حق بهرهبرداري تجاري از حداقل  50درصد ظرفيتهاي شبكه فيبر نوري برق كشور به بخش خصوصي ،تعاوني و
يا عموميغير دولتي
 -14كاهش تلفات شبكه به ميزان ساليانه حداقل  1درصد و رساندن به سطح  15درصد
 -15ايجاد زير ساخت هوشمند در شبكه توزيع در سطح حداقل  20درصد شبكه
 -16افزايش ظرفيت تبادل برق با كشورهاي همسايه با اولويت افزايش سطح بخش خصوصي در تجارت منطقهاي به گونهاي
كه سطح مبادالت با پاكستان به  150مگاوات ،عراق به  1000مگاوات و تركيه به  500مگاوات افزايش يابد.
 -17برقراري ارتباط الكتريكي ايران-آذربايجان-روسيه با ظرفيت  700مگاوات ،اتصال به شبكه اروپا ،اتصوال بوه كشوورهاي
سوريه و لبنان از طريق عراق ،اتصال به شبكه آفريقا و اتصال به شبكه امارات ،قطر ،بحورين ،كويوت و سواير كشوورهاي
حاشيه خليج فارس با استفاده از كابل زير دريايي
 -18برقرساني به كليه روستاهاي بين  10تا  20خانوار (براساس آمار آخرين سرشماري كشوور و بوا همواهنگي دفتور منواطق
محروم رياست جمهوري)
 -19ادامه روند اصالح الگوي مصرف با كاهش روند رشد متوسط مصرف ساالنه به ميزان حداقل  10درصد در هر سال
-20

ايجاد سازوكارهاي توسعه فعاليت شركتهاي خدمات انرژي ESCO
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 -21احداث مخازن سوخت مايع نيروگاهها براي ذخيرهسازي به ميزان متوسط  45روز مصرف هر نيروگاه
 -22افزايش ظرفيت توليد برق از نيروگاههاي برق آبي به ميزان  4000مگاوات (جز برنامههاي بخش آب و آبفا)
در پايان الزم است اشاره گردد كه بر اساس قوانين و مقررات فعلي در اسناد باالدستي كشور ،افزايش بهره وري انرژي ،كاهش
آاليندگي ،تامين برق پايدار ،تامين منابع آب شيرين در كشور از اهم وظايف وزارت نيرو بوده و الزم است در توسعه سيستم هاي
آتي و همچنين ارتقاي سيستم هاي فعلي توليد انرژي الكتريكي به آنها پرداخته شود.

 -5-1جمع بندي اسناد باالدستي
با بررسي اسناد و مدارك باال دستي كشور مشخص مي گردد كه استفاده بهينه از انرژي با استفاده از سامانه هاي توليد همزمان
برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين در اولويت كشور بوده و وزارت هاي نفت ،نيرو و صنايع و معادن براي توسوعه دانوش فنوي و
قوانين مربوطه موظف گرديده اند .ضمنا در اين قوانين ترويج فرهنگ و آموزش هاي الزم بور عهوده صودا و سويما و همچنوين
وزارت خانه هاي آموزش و پرورش و علوم ،تحقيقات و فناوري نهاده شده و مجوز تدوين دوره هاي بازآموزي و دوره كارشناسي
ارشد و دكتري نيز در اين ارتباط داده شده است .لذا به نظر مي رسد ضرورت تدوين نقشه راهي براي فنواوري هواي مورتبط بوا
موضوع امري ضروري باشد تا بتوان در اين زمينه هماهنگي الزم را در بخش وزارت نيرو دنبال نمود.

تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعاتهدف اصلي مطالعه
كشور ايران ،كشوري داراي چهار فصل مشخص و با تنوع آب و هوايي باال است .كشور عالوه بر تنوع آب و هوايي مختلف به دليل
نحوه قرار گيري آن ،شامل ارتفاع ،پستي ،دشت ،مناطق كويري و خشك ،ساحل گرم و غيره مي باشد .به همين دليل توزيع
جمعيتي و صنعت و كشاورزي و نوع برداشت ها از منابع آب زيرزميني و جاري و همچنين سواحل بسيار متنوع است .در اين بخش
از اين گزارش سعي گرديده تا اين تقسيم بندي كشوري بر اساس معيار هاي مختلف صورت پذيرفته تا بتوان چشم انداز مناسبي از
انواع روشهاي توليد همزمان را در آنها متصور بود .بكارگيري سيستم هاي مختلف توليد همزمان نيازمند بررسي و دسته بندي دقيق
از مراكز توليد و مصرف و نياز هاي اقليمي مي باشد .براي اين منظور الزم است تا معيار هاي الزم براي پهنه بندي كشور ارائه
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گردند .در اين معيارها پراكندگي منابع و همچنين زيرساخت ها بايد مورد بررسي قرار گرفته و در توسعه سيستم هاي توليد همزمان
لحاظ گردند.

الف :پهنه بندي كشور
معيار هاي پهنه بندي كشور به منظور بكارگيري سيستم هاي توليد همزمان به شرح زير مي باشند:

 -1توزيع منابع آبي
 -2درجه حرارت و دوره آن در مناطق مختلف
 -3توزيع جمعيتي
 -4توزيع صنايع
 -5كشاورزي
 -6مجاورت با همسايگان
 -7امنيتي

ب :تقسيم بندي زيرساخت ها
عالوه بر پهنه بندي جغرافيايي ،بررسي و توجه به زيرساخت هاي صنعتي و كاربران و ذينفعان نيز در بكارگيري و توسعه سيستم
هاي توليد همزمان اهميت دارند .در تقسيم بندي زيرساخت ها ،موارد زير بايد مد نظر قرار گيرند.
 -1ذينفعان ،ارائه دهندگان خدمات ،نيازها ،مقدار مصرف يا نياز
 -2منابع سوخت ،سوخت رساني
 -3مولد هاي موجود و وضعيت آنها
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 -4مشكالت و موانع اجرايي ،توليد و توزيع توليد همزمان
 -5وضعيت محيط زيست
 -6نياز به ساير صنايع ،خدمات پشتيباني ،فراهم سازي سيستم ها( ،سازندگان و ارائه دهندگان خدمات)
بر اساس اسناد باالدستي و اهداف و چشم انداز كشور ،پهنه بندي كشور و توجه به ذينفعان اصلي و زيرساخت هاي كشور و
همچنين با توجه به بحران هاي آتي بخصوص در زمينه تامين آب و برق براي مصارف مطمئن كشور ،اين سند تهيه مي گردد.
لذا با توجه به وظايف وزارت نيرو در اين راستا ،به عنوان وزارت خانه متولي تامين برق و آب دركشور ،سند استخراج شده حوزه
وظايف وزارت نيرو را پوشش خواهد داد.
هدف اين سند ارائه نقشه راهي در بخش فناوري حوزه هاي توليد آب و برق همزمان و همچنين حرارت و برودت با برق مي باشد.
اين نقشه راه در نهايت با شناسايي فناوريهاي جديد در اين حوزه ،با توجه به نياز كشور و امكانات و زير ساخت هاي موجود و آتي
نسبت به ارائه نقشه راه براي توسعه و بكار گيري آن ارائه خواهد نمود.

 تبيين سطح تحليلوظايف اصلي توسعه ظرفيت كشور و تامين برق و آب به صورت قانوني بر عهده وزارت نيرو مي باشد .ظرفيت توليد برق و نحوه
توزيع شبكه انتقال و توزيع برق نيز از وظايف وزارت نيرو محسوب مي گردد .همچنين وزارت نيرو مكلف به تامين و مديريت
مصرف و همچنين تامين آب كشور است.
با توجه به اين وظايف و همچنين عنوان مورد بررسي ،تحليل و توسعه دانش فني در بخش هاي طراحي ،ساخت ،تست و حتي
نگهداري و بهره برداري از سامانه هاي توليد همزمان با وزرات نيرو بوده و لذا اين سند ،سند بخشي تلقي خواهد گرديد.

 -تبيين افق زماني تحليل
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با توجه به چشم انداز ايران  ،1404برنامه هاي افزايش راندمان ،افزايش توان توليدي و بحران آب فعلي كشور ،اين سند بايد بتواند
حداكثر تا پايان سال  1404به نياز هاي كشور پاسخگو باشد .افق زماني تحليل هاي صورت گرفته بايد در دو بازه ميان مدت و بلند
مدت ( 10سال) تدوين گردد تا با شرايط و الزامات فعلي و برنامه ريزي شده كشور مطابقت داشته باشد.

تبيين مشخصه هاي فناوري هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
در اين بخش جايگاه فناوريهاي مختلف توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين بررسي و ارائه گرديد .فناوريهاي توليد برق
بسيار متنوع بوده و بر اساس ظرفيت توليد ،مدت زمان سرويس ( )Availabilityو نوع مولد قابل دسته بندي مي باشند .در اين
بخش سه نوع فناوري شامل توليد همزمان برق و حرارت ،برق و برودت و برق و آب شيرين مورد بررسي قرار گرفته اند.

 -6-1مشخصه هاي فناوريهاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
جهت بررسي مشخصه هاي فناوري توليد هاي همزمان الزم است مشخصه هاي دو بخش چرخه عمر فناوري و چرخه عمر بازار
بررسي گردند .شاخص ها و تعاريف اين دو بخش در ادامه ذكر مي گردند.

-1-7-1شاخصهاي چرخه عمر فناوري هاي توليد همزمان
رويكرد عمده به شناسايي شاخصهاي چرخه عمر فناوري مبتني بر مفهوم مندرج در منحني مربوط به آن بوده كه نشاندهندۀ سير
پيشرفت عملكرد فناوري طي زمان ميباشد .اغلب ،اين سير پيشرفت را با رشد كمّي مقاالت ،پتنتها و نشانهاي تجاري مورد
تحليل قرار ميدهند .شكل ) ، (2-1نمايانگر چرخه عمر فناوري همراه با وضعيت سه شاخص مذكور در هر مرحله است.
با توجه به شكل ،براي تعيين وضعيت يك فناوري مشخص در چرخه عمر آن ،ميتوان رشد تعداد مقاالت ،پتنتها و نشانهاي
تجاري مرتبط با آن را در سالهاي اخير (مثالٌ  10سال گذشته) بررسي كرده و با توجه به آن ،وضعيت فعلي فناوري مورد نظر در
چرخه عمر آن را تعيين نمود .به عنوان مثال در صورتي كه رشد تعداد مقاالت مرتبط با فناوري مورد نظر زياد بوده ولي رشد تعداد
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پتنتها و نشانهاي تجاري كم باشد ،فناوري مورد نظر در مرحلة معرفي قرار دارد ،و يا در صورتي كه رشد تعداد مقاالت و پتنتها
كم و رشد تعداد نشانهاي تجاري زياد باشد ،فناوري مورد نظر در مرحلة بلوغ خود قرار ميگيرد .

شکل  :2-1چرخه عمر فناوري و شاخصهاي هر مرحله

در ادامه جدول( ،)2-1نيز نشان دهندۀ وضعيعت شاخصهاي معرفي شده در هر مرحله از چرخه عمر فناوري ميباشد.
جدول  :2-1شاخصهاي هر مرحله از چرخه عمر فناوري

مرحله زوال

مرحله بلوغ

مرحله رشد

مرحله معرفي

رشد كم

رشد كم

رشد كم

رشد زياد

مقاالت

شاخص
ها

مراحل چرخه عمر
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مراحل چرخه عمر
مرحله زوال

مرحله بلوغ

مرحله رشد

مرحله معرفي

رشد كم

رشد كم

رشد زياد

رشد كم

پتنتها

رشد كم

رشد زياد

رشد كم

رشد كم

نشانهاي تجاري

منابع اطالعاتي كه براي جستجوي تعداد مقاالت ،پتنتها و نشانهاي تجاري انتخاب ميشوند ،حداقل بايد داراي چند ويژگي زير
باشند:
 تنوع اطالعات؛
 تكثر اطالعات؛
 امكان جستجوي سال به سال؛
 امكان جستجو در كل متن مقاالت يا پتنتها؛
 جستجو در مقاالت و پتنتهاي تمامي اكثر كشورها.
با توجه به اينكه در ميان شاخصهاي ارائه شده ،شاخص نشانهاي تجاري و اساساً وضعيت فناوري در بازار ،به طور ملموستوري
قابل تشخيص ميباشد و از سوي ديگر زماني كه تعداد زيادي نشان تجاري در بازار وجود داشته باشد ميتوان نتيجه گرفت ،فناوري
در مرحله بلوغ خود قرار دارد ،اين شاخص نقشي تعيين كننده و مُميز در فرآيند شناسايي چرخه عمر فناوري خواهد داشت.
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-2-7-1شاخصهاي چرخه عمر محصول
اصوالً مفهوم چرخه عمر محصول،مفهومي بسيار روشن و ساده است .يك محصول در ابتدا با يك نام تجاري خاص به بازار عرضوه
ميشود ،اين مرحله،مرحله معرفي نام دارد .پس از شناخت اوليه در بازار،فروش محصول رشد سريعي را تجربه ميكند .ايون مرحلوه
تحت عنوان مرحله رشد شناخته ميشود .پس از آن از شدت رشد فروش كاسته شده تا فروش به اوج خود ميرسد ،اين مرحله بلوغ
نام دارد .با رسيدن به مرحله رشد ،از ميزان فروش محصول در بازار كاسته شده و محصول در مرحله افول از چرخه عمر خوود قورار
ميگيرد .شكل( ،)3-1وضعيت چرخه عمر محصول را نشان ميدهد .طول هر يك از اين مراحل از كااليي به كاالي ديگر متفواوت
است .بعضي از كاالها به طور مستقيم از مرحله معرفي به مرحله بلوغ خود ميرسند و رشد قابلتوجهي را در هر يك از مراحل چرخه
عمر از خود نشان نميدهند .بعضي ديگر از كاالها ممكن است سريع مورد اقبال عموم قرار گرفته و فوروش محصوول رشود چشوم
گيري داشته باشد.
فروش

فروش و سودآوري

سود

افول

رشد

بلوغ

زمان

شکل  :3-1چرخه عمر محصول

معرفي
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تغييراتي كه طي چرخه عمر روي ميدهد با استفاده از شاخصهاي زير قابل بررسي هستند:
 رشد فروش
 سود فروش بنگاهها
 تعداد رقبا
 قيمت فروش محصول در بازار
در هر يك از مراحل چرخه عمر محصول ،هر يك از معيارهاي مذكور در وضعي مشخص هستند كه در تعيين چرخه عمر محصول
مفيد هستند .در جدول ( ،)3-1هر يك از مراحل چرخه عمر ارائه و در هر يك از اين مراحل ،شاخصهاي فوق موورد بررسوي قورار
گرفتهاند.
جدول  :3-1شاخصهاي هر مرحله از چرخه عمر محصول

مراحل چرخه عمر

رشد منفي

رشد كند

رشد سريع

پائين

در حال كاهش

متعادل

در سطح باال

پوشيقابل چشم

تعداد پائين

تعداد زيادي رقيب (بازار
اشباع شده است)

در حال رشد

پائين

فروش

هاي سود شركت
توليدكننده

تعداد رقبا

شاخصها

مرحله افول

مرحله بلوغ

مرحله رشد

مرحله معرفي
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مراحل چرخه عمر
مرحله افول

مرحله بلوغ

مرحله رشد

مرحله معرفي

ترين مقدارپائين

ترين مقدارپائين

در حال نزول

باال

قيمت

در اين قسمت به بررسي وضعيت گذشته ،حال و آينده سيستم هاي توليد همزمان پرداخته مي شود .تا بتوان چرخه عمر و وضوعيت
فناوريهاي مختلف را در اين سيستم ها تعيين نمود.

وضعيت توليد همزمان برق-حرارت و برق -برودت
مولدهاي اصلي در سيستم هاي توليد همزمان ،شامل توربينهاي گازي ،موتورها ،ميكروتوربين هوا و انورژي نو(پيول سووختي) موي
باشند .در بررسي ها و اطالعات ارائه شده در مراجع مختلف ،محدوده ظرفيت و هزينه اين فناوريها به شرح جدول ( )4-1مي باشد.
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جدول  :4-1هزينه هاي فناوري در بخش مولدها در سيستم هاي توليد همزمان در ظرفيت هاي مختلف[]9

كاربران و ذينفعان اصلي در در سيستم هاي توليد همزمان در ظرفيت هاي مختلف و همچنين ميزان مصرف (نياز در طي شبانه روز)
بسيار متنوع مي باشند .در برنامه اتحاديه اروپا و بسياري از كشورهاي مطالعه شده ،توليدات به سمت توليدات محلي با ظرفيت پايين
تمايل پيدا كرده اند .ظرفيت هاي باال براي كارنجات و صنايع بزرگ كه ميزان مصرف ونياز پيوسته بااليي دارند توسوعه يافتوه و در
كنار نيروگاههاي بزرگ توسعه يافته اند .مسئله زيست محيطي ،هزينه هاي انتقال محصووالت توا محول مصورف كننودگان سوبب
گرديده است در آينده سيستم هاي توليد همزمان به صورت مجزاو يا در ظرفيت هاي پايين ديده شوند .ذينفعان اصلي طبق جدول
( )5-1بوده و درصد رشد نياز آنها در افق  2030ارائه و اين ميزان در در آمريكا در جدول ( )6-1ارائه گرديده است.
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جدول  :5-1درصد رشد در بخش هاي مختلف مصرف كنندگان توليد همزمان در افق ]10[ 2030
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جدول  :6-1درصد افزايش توان سيستمهاي توليدي همزمان در ظرفيت وكاربري هاي مختلف []9

در ادامه وضعيت و معيارهاي توسعه فناوري در مولد هاي آتي در سيستم هاي توليد همزمان ارائه گرديده است .جدول ( )7-1و (-1
 )8اين روند را براي موتورها ،جدول ( )9-1براي توربين هاي گازي و جدول ( )10-1براي ميكروتوربين ها نشان مي دهد .همچنين
در بخش سيكلهاي سرمايشي (برق و برودت) روند فعلي و آتي فناوري در جدول ( )11-1ارائه گرديده است.
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جدول  :7-1روند تغييرات هزينه براي موتورهاي رفت و برگشتي كوچك[]9
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جدول  :8-1روند تغييرات هزينه براي موتورهاي رفت و برگشتي بزرگ[]9
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جدول  :9-1پيش بيني هزينه سيستم هاي توليد همزمان با توربين گاز[]9
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جدول  :10-1پيش بيني هزينه سيستم هاي توليد همزمان با ميکروتوربين ها[]9
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فاز  :1تدوين مباني سند

جدول  :11-1مشخصات فناوري سيستم هاي سرمايشي و وضعيت آنها []11
نوع سيستم

سيکل تك

درجه حرارت كاركرد ()oC

منبع حرارت

سرمايش

80-110

5-10

سيال كاري

ظرفيت

وضعيت فعلي

ضريب عملکرد

سرمايشي
LiBr/water

(تن)
10-1500

چيلر آبي بزرگ

بيش از 0/7

مرحله اي
سيکل تك

120-150

<0

Water/NH3

باالي 3 -1000

اقتصادي

حدود 0/5

مرحله اي
سيکل دو اثره

120-150

5-10

LiBr/water

200-1500

چيلر آبي بزرگ

بيش از 1/2

سري
سيکل دو اثره

120-150

<0

Water/NH3

تا 1000

نمونه آزمايشگاهي 0/8-1/2

موازي
سيکل سه اثره

200-230

5-10

LiBr/wate

در دسترس نيست

مدلسازي
كامپيوتري و نمونه
آزمايشگاهي

1/4-1/5
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سيستم هاي توليد همزمان – توليد آب شيرين
بخش دوم واصلي در سيستم هاي توليد همزمان ،توليد توان و آب شيرين مي باشد .به دليل نياز باالي كشور و بخصوص با كاهش
نزوالت و افزايش دما و مصرف در طي چند سال اخير در كشور ،نياز به آب كه تامين آن يكي از مسئوليت هاي اصلي وزارت نيورو
نيز مي باشد ،اف زايشي چشمگير داشته است .روشهاي مختلفي در دنيا در طي ساليان متمادي براي اين منظور استفاده گرديده است
كه خالصه آنها در جدول ( )12-1ارائه گرديده است .برخي از اين روشهاي منسوخ ،بسياري براي كاربردهواي خواص و در منواطق
خاص و تعدادي از آنها با ظرفيت باال قابل استفاده هستند .در جدول ( )13-1انواع فناوري بكار رفته در كشورهاي عمده توليد كننده
آب به روش توليد همزمان ارائه گرديده است.
جدول  :12-1انواع فناوريهاي آب شيرين كن در دنيا
مکانيزم جداسازي

انرژي مصرفي

جداسازي آب

حرارتي +الكتريكي

پروسه

عنوان
)Multi Stage Flash (MSF

روش تبخيري

)Multi Effect Distillation (MED
)Thermal Vapor Compression (TVC
)Solar Desalination (SD

روش بلورسازي
Crystallization

Formation of hydrates

تبخير و فيلتراسيون

)Membrane Distillation (MD

 Evaporationتبخير

)Mechanical Vapor Compression (MVC

فيلتراسيون يوني

)Reverse Osmosis (RO

الكتريكي

جابجايي يون ها

)Electrodialysis (ED

شيميايي

ساير

)Ionic Exchange (IX

الكتريكي
حذف نمك

Freezing

Extraction

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
فاز  :1تدوين مباني سند

45
ويرايش اول،تير1394

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

46
ويرايش اول،تير1394

فاز  :1تدوين مباني سند

جدول  :13-1سهم انواع روشهاي آب شيرين كن ها در دنيا []10
ظرفيت توليد

سهم توليد در
جهان()%

MSF

MED

VMC

RO

ED

عربستان
سعودي

5،235،000

20/3

64/2

0/3

1/4

23/3

1/8

آمريكا

4،328،000

16/7

1/3

4/4

6/3

74/5

13/5

امارات

2،891،000

11/2

86/7

7/7

0

5/5

0/1

كويت

1،615،000

6/2

96/5

0/1

0

3/3

0/1

اسپانيا

1،234،000

4/8

4/5

3/5

2/8

84/3

4/9

ژاپن

945،000

3/6

4/2

2/4

0

85/9

7/5

ليبي

701،000

2/7

65/7

10/7

0

15/9

7/7

ايتاليا

581،000

2/2

43/8

12/4

6/5

21/7

16/2

قطر

573،000

2/2

94/3

3/9

0

1/8

0

بحرين

473،000

1/8

62/7

9/7

0

26/9

0/7

عمان

378،000

1/5

87/3

1/1

3/7

7/6

0/3

جمع

18،954،000

73/2

3

)(m /d
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هزينه هاي آب توليدي از روشهاي مرسوم توليد آب شيرين در جدول ( )14-1به منظور تعيين و اولويت بندي اين روشها ارائه
گرديده است .شايان ذكر است كه پارامتر مهم در اين فرآيد تعيين قيمت ،هزينه انرژي مي باشد .در شكل ( )4 -1وضعيت پيشرفت
و توسعه فناوري آب شيرين كن ها در آينده بر حسب ظرفيت ارائه شده است.
جدول  :14-1هزينه آب توليدي به روشهاي مختلف شيرين سازي آب []12

تکنولوژي
)Multi-Stage Flash (MSF

هزينه نصب (دالر/هر مترمکعب)
1200-2300

)Multi Effect Distillation (MED

900-1000

)Vapour Compression (VC

950-1000

)Reverse Osmosis (RO

700-900

شکل  :4-1روند آتي توسعه روشهاي شيرين سازي آب بر حسب ظرفيت و وضعيت توسعه آنها[]12
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خالصه و جمع بندي وضعيت تكنولوژيهاي متداول شيرين سازي آب در ابعاد بزرگ و نيروگاهي به شرح جدول ( )15-1مي باشد.
جدول  :15-1وضعيت آينده تکنولوي هاي مختلف شيرين سازي آب و مقايسه آنها[]12

وضعيت كنوني

نکات ضعف

نکات قوت

آينده تکنولوژي

پروسه

كاربرد گسترده

نيازمند انرژي زياد

توسعه فني و كاربردي
مناسب

براي استفاده در سيستم
هاي هيبريدي مناسب
تر خواهند گرديد*

روش اسمز
معكوس -غشائي

گسترش مناسب در
بيشتر دنيا و
جايگزيني در
كشورهاي با قيمت
انرژي پايين

راندمان انرژي پايين
دارند

توسعه فني و اقتصادي
مناسب
نياز به انرژي كمتر
نسبت به روشهاي حرارتي

روشهاي حرارتي-
غشايي

نمونه هاي پايلوت
ساخته شده است

نيازمند وجود حرارت
درجه پايين (گريد پايين)

فشار پايين
درجه حرارت پايين

راندمانهاي مناسب در
آينده خواهد داشت

روشهاي استفاده از
انرژي خورشيدي

نمونه هاي پايلوت و
يا دبي پايين ساخته
شده است.

حجم پايين آب
توليدي
هزينه باال
وجود نور و دماي
مناسب خورشيد

مصرف انرژي بسيار
پايين
كاربرد در كشور گسترده
آاليندگي محيط زيستي
پايين

توسعه واحدهاي
كوچك و متوسط
استفاده از آن در
سيستم هاي تركيبي

روش هاي حرارتي

توسعه غشاهاي
پيشرفته و با كارآيي
باالتر و دبي باالتر
توسعه براي بكارگيري
در آبهاي شور (درياي
شور) و آبهاي با دماي
باال
افزايش عمر غشاها
(براي آبهاي متداول در
حال حاضر  3الي  5سال
است)

 منظور از سيستم هيبريدي نيروگاههاي توليد برق استفاده از پروسه هاي شيرين سازي از حرارت بازيافتي نيروگاهها است.
در اين بخش با توجه به مطالب فوق ،مشخصات فناوري هاي مختلف توليد همزمان به شرح زير مي باشد.
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 چرخه عمر بازار و فناوري :به دليل نياز باالي كشور و عدم بكارگيري اين نوع سيستم هاي توليد در حال حاضر وضعيتمناسبي در كشور براي توسعه اين نوع سيستم ها وجود دارند .با توجه به ضرورت موضوع در ابتداي گزارش الزم است تا اين بخش
در ميان مدت و بلند مدت در كشور مد نظر قرار گيرد.
در دنيا استفاده از سيستم هاي مختلف توليد همزمان كامال توسعه يافته ،در حال حاضر مسئله بروزرساني و افزايش كيفيت و
راندمان مطرح است .در برخي از كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم اين فناوريها هنوز رشد مناسبي ندارند .با توجه به تعداد
واحدهاي نصب شده توليد همزمان ،تعداد واحد هاي با قابليت توليد همزمان و همچنين نياز هاي آتي كشور ،بكار گيري اين فناوري
در كشور در مرحله ابتدايي قرار داشته و هنوز به مرحله فراگير نرسيده است.
در بخش هاي مولد و همچنين فناوريهاي بازيافت ،فناوريها در حال پيشرفت بوده و به بلوغ كامل و نهايي نرسيده اند .مطالعه بخش
مولد از حيطه اين سند خارج بوده وليكن در بخش بازيافت حرارت ،استفاده از مبدلهاي دما پايين ،روشهاي تركيبي ،مبردهاي چند
سيكل و همچنين تكنولوژيهاي آب شيرين كن ها در مرحله رشد وبلوغ قرار دارند .در اين محدوده برخي فناوريها نظير  MSFكامال
منسوخ گرديده اند ولي فناوريهاي ديگر نظير  ROو  MEDتوسعه يافته اند .به دليل حساسيت باالي مصرف انرژي و راندمان،
نيازهاي متنوع محصوالت توليدي و همچنين كيفيت آنها ،فناوريهاي مذكور در حال رشد و توسعه مي باشند.
هريك از مشخصه هاي فوق براي فناوريهاي مختلف را ميتوان به صورت كيفي در سه سطح دسته بندي نمود  .اين سطوح براي
مشخصة چرخة عمر بازار و فناوري به ترتيب مراحل بلوغ ،رشد و نزول ميباشد .همچنين مشخصة سطح پيچيدگي فناوري به ترتيب
در سه سطح ساده ،متوسط و پيچيده دسته بندي شده است  .به دليل ابعاد گسترده تر اين موضوع ،بخصوص در ظرفيت ها ،نوع
مولدها ،محصوالت نهايي و همچنين اجزاي سيكل هر يك از آنها ،در گزارش سوم جزئيات اين بخش ها تشريح مي گردند.

 -7-1جمع بندي و نتيجه گيري
در اين گزارش به بررسي بخش اول فرايند تدوين نقشه راه طراحي و ساخت سيستم هاي توليد همزمان پرداخته شد.
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داليل فني و اقتصادي موضوع بررسي و تحليل گرديد و به الزامات و نيازهاي قانوني و اسناد باالدستي كشور اشاره و بر مبناي آنها
ميزان نياز و اهميت توليد همزمان ارائه گرديد.
همچنين با توجه به شرح وظايف وزارت نيرو ،سند نهايي بخشي بوده و الزامات و نيازهاي بخش وزارت نيرو در آن لحاظ خواهد
گرديد .در پايان نيز شاخصهاي فناوري هاي توليد برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين ارائه گرديد.
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 -8-1مراجع و منابع
 -1امور برق و انرژي-وزارت نيرو :93/5/4 -ابالغيه شماره  :93/23445/350بازده الكتريكي موثر و قيمت خريد مولد مقياس
كوچك .
 -2نرخ پايه خريد برق از نيروگاههاي موضوع ماده ( )1دستورالعمل بند (ب) ماده ( )133قانون برنامه پنج ساله توسعه در سال
 -1393وزارت نيرو.
 -3قانون اصالح الگوي مصرف انرژي شماره .1770
 -4قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران( ،)1394-1390شماره .246698
 -5سند مسير راه فناوري صنعت برق ايران ، ،خرداد ماه  ،1392وزارت نيرو.
 -6شركت توانير ،دستورالعمل بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع برق.
 -7وزارت نيرو دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق و انرژي ،راهنماي جامع توليد همزمان برق و حرارت.1388 ،
 -8تصويب نامه در خصوص الزام دستگاه هاي اجرايي براي مقابله مؤثر با آلودگي هوا ،شماره  /12782ت  49952ه،
(1393/2/10توسعه استفاده از واحدهاي توليد همزمان برق ،برودت و گرمايش به ميزان حداقل ساليانه 200مگاوات،
مجريان وزارت نيرو وزارت نفت ،نظارت سازمان حفاظت محيط زيست).
9- ICF: International INC.
10- EIA 2011 Annual Energy Outlook, reference case.
11- worldwatch Institute, 2013
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12- Ref. Emerging trends in desalination: A review, UNESCO Centre for Membrane Science and
Technology, Waterlines Report Series No 9, October 2008.
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 -1هوشمندي فناوري
 -1-1مقدمه
در اين گزارش به مبحث هوشمندي فناوري در حوزه توليد برق ،حرارت و بروت و آب شيرين پرداخته شده است .براي رسيدن
به اين فناوريها و همچنين تعيين نيازهاي اصلي ابتدا در بخش اول به بررسي و شناسايي فناوريهاي مختلف پرداخته شده
است .اين مرحله شامل درخت فناوري توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين و همچنين زنجيره ارزش اين فناوريها
مي باشد.
در بخش دوم گزارش به آينده پژوهي اين فناوريها پرداخته شده و آينده هر يك از فناوريها در بخشهاي توليد برق ،حرارت،
برودت و آب شيرين بررسي و نتايج ارائه مي گردند.

 -2-1درخت فناوري
درخت فناوري سيستم هاي توليد برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين شامل بخش هاي مولد قدرت ،مبدلهاي مختلف و سيستم
هاي آماده سازي و مديريت مصرف مي باشد .در اين راستا تقسيم بندي هاي مختلفي قابل تصور مي باشد .اين تقسيم بندي ها
بر اساس ظرفيت ،محصوالت توليدي و همچنين درجه حرارت خروجي و يا قابل بازيافت قابل انجام مي باشند .در تقسيم بندي
بر اساس ظرفيت توليد ،به طور كلي ظرفيت توليد سيستم هاي توليد همزمان به پنج بخش مطابق شكل ( )1-1قابل تقسيم
است.
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شکل  :1-1تقسيم بندي انواع سيستم هاي توليد همزمان بر اساس توان

فناوري هاي موجود در اين زمينه ،فناوريهاي ميكرو ( ،)Micro-CHPفناوريهاي موتورهاي احتراقي و ميكروتوربين ها،
فناوري هاي توربين هاي گازي كوچك و موتورهاي احتراقي ،موتورهاي احتراقي بزرگ ،توربينهاي گازي و بخاري و همچنين
سيكل تركيبي مي باشند.
دسته بندي ديگر فناوريها بر اساس نوع مولد قدرت مي باشد .در اين حالت غالبا مولدهاي زير مد نظر مي باشند.
 موتورهاي رفت و برگشتي
 ميكروتوربين ها
 توربين هاي گازي كوچك
 توربين هاي گازي بزرگ
 توربين هاي بخار
 انرژي هاي نو و پاك(نظير انرژي خورشيدي ،سلول خورشيدي سيستم هاي زباله سوز و غيره)...
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 -3-1موتور هاي رفت و برگشتي
غالبا در موتور هاي رفت و برگشتي دو پارامتر دور و ظرفيت كه وابسته به يكديگر نيز هستند در بكارگيري توليد همزمان
بررسي مي گردند .در جدول ( )1-1مقايسه اين موتورها بر اساس پارامتر دور ارائه گرديده است.
جدول  :1-1انواع موتورهاي رفتو برگشتي بر اساس سرعت

گروه سرعت

سرعت موتور
(دور بر دقيقه)

سرعت زياد
سرعت متوسط
سرعت كم

1000-3600
275-1000
58-275

موتور جرقهاي با
سوخت غني
)(MW
0/05-1/5
-

موتور جرقهاي با
سوخت رقيق
)(MW
0/15-3
1-6
-

دوگانه سوز
)(MW

ديزل
)(MW

1-3/5
1-25
2-65

0/01-3/5
0/5-35
2-65

 -4-1توربين هاي بخار
يكي از قديميترين مولدهاي قدرت در دنيا توربين هاي بخار مي باشند .اين توربين ها در دو دسته فشار مثبت و كندانسوري
قابل دسته بندي مي باشند .حرارت بازيافتي از اين توربين ها در سيكل ساده قابليت بكارگيري در گرمايش و سرمايش را دارا
مي باشند .تنوع ظرفيت اين نوع مولد ها نيز باال است.
حرارت بازيافتي از اين توربين ها داراي دما و فشار پايين بوده و در دسته بندي محدوده درجه حرارتي پايين در مقابل دما
متوسط باال مي باشد.
در توربين هاي بزرگ استفاده از زيركش ها در توليد حرارت و سيستم توليد همزمان با محدوده درجه حرارت و فشار باال نيز
متداول است.
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 -5-1توربين هاي گازي
نوع سوم مولدهاي قدرت كه درجه حرارت باال نيز توليد مي كنند ،توربين هاي گازي هستند .كاربرد اين مولدها از ابعاد ميكرو تا
مولدهاي مگاواتي بزرگ امكان پذير است .غالبا در توربين هاي گازي صنعتي و بزرگ نيروگاهي استفاده از سيكل تركيبي در
اولويت اول بوده و حرارت نهايي بازيافت مي گردد .در اين حالت راندمان سيكل بسيار باال و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه
ترين حالت توليد همزمان مي باشد.

 -6-1مولد هاي ديگر
سا ير مولدها نظير موتور استريلينگ ،سلول هاي خورشيدي و انرژي باد و زمين گرمايي نيز در توليد همزمان قابل استفاده بوده و
سيكل هاي مختلفي در استفاده از آنها قابل تصور است .هزينه باالي سرمايه گذاري و ميزان توليد آنها ،در حال حاضر از
چالشهاي فناوري آنها محسوب مي گردند.
در جدول ( ،)2-1مقايسه شاخص هاي اصلي فناوريهاي مختلف مولدها براي بكارگيري در توليد همزمان ارائه گرديده است.
جدول :2-1مقايسه مشخصات مولدهاي مختلف مورد استفاده در توليد همزمان
توربين

توربين

بخار
از  0/05تا
250

گازي
از  0/5تا
250

نسبت توان به
حرارت

از  0/05تا
0/2

از  0/5تا 2

از  0/4تا 0/7

نوع سوخت

تمام
سوختهاي
براي توليد
بخار قابل
استفاده
ميباشد.

گاز طبيعي،
بيوگاز،
پروپان،
سوختهاي
روغني
تقطيري

نوع مولد

ظرفيت()MW

هزينه
احداث()$/kW
هزينه نگهداري
()$/kWh

موتورهايرفتوبرگشتي

موتورهايرفتوبرگشتي

فيول

جرقه-احتراقي

فشاري-احتراقي

سلها

از  0/03تا 0/25

از  0/03تا 4

از  0/05تا 5

تا 2

از  0/5تا 1

از  0/5تا 1

1

ميکروتوربين

گاز طبيعي ،گاز
ترش ،گازوئيل،
سوختهاي ديزلي،
نفت سفيد و
سوختهاي روغني
تقطيري

گاز طبيعي ،سوختهاي ديزلي

گاز طبيعي ،بيوگاز ،پروپان و
گازوئيل

هيدروژن ،گاز
طبيعي،
پروپان و
بيوگاز

 200تا
1000

 400تا
1800

1300تا 2500

900تا 1500

900تا 1500

2800تا
5500

تا 0/002

 0/003تا
0/01

تا 0/018

از  0/005تا 0/015

 0/007تا 0/02

 0/007تا
0/02
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نوع مولد

زمان تعميرات
اساسي()h
زمان راه اندازي
كل بازدهي
توليد همزمان
بازدهي
الكتريكي توليد
همزمان
قابليت استفاده
نويز صوتي

ويرايش سوم،تير1394

توربين

توربين

بخار

گازي

بيش از
50000

از 12000
تا 50000

چندين
ساعت
 %70تا
%85

چندين
دقيقه
 %70تا
%75

 %20تا
%40

 %22تا
%36

نزديك
%100
باال

 %90تا
%98
باال
 30000تا
100000
ساعت

دوره سرويس

 30سال
يا بيشتر

كاركرد با بار
جزئي

خوب

ضعيف

موتورهايرفتوبرگشتي

موتورهايرفتوبرگشتي

فيول

جرقه-احتراقي

فشاري-احتراقي

سلها

از  5000تا 40000

از  25000تا 30000

از  24000تا 60000

از  10000تا
40000

چندين دقيقه

چندين ثانيه

چندين ثانيه

 %65تا %75

 %70تا %80

 %70تا %80

 %18تا %29

 %27تا %45

 %22تا %40

 %30تا
%36

 %90تا %98

 %90تا %95

 %92تا %97

%90

متوسط

باال

باال

پايين

 40000تا
 80000ساعت

 15تا  25سال

 15تا  25سال

 10سال

رضايتبخش

خوب

رضايتبخش

خوب

ميکروتوربين

چندين
ساعت
 %65تا
%80

بر اساس مولدها نيز مي توان درخت فناوري مورد نظر را ترسيم نمود .در شكل هاي ( )2-1الي ( ،)7-1درخت فناوري توليد
همزمان بر اساس نوع مولدها ارائه گرديده است .در شكل ( )6-1درخت فناوري براي مولد هاي حرارتي بكاررفته در توليد
همزمان ارائه گرديده است .در شكل ( )8-1بر مبناي نوع محصوالت و فرآورده ها در توليد همزمان ،درخت فناوري مورد نياز در
استفاده از توليد همزمان ترسيم گرديده است.
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شکل  :2-1درخت فناوري مولدهاي مورد استفاده در سيستمهاي CCHP
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شکل  :3-1درخت فناوري ميکروتوربينهاي قابل استفاده در توليد همزمان
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شکل  :4-1درخت فناوري توربينهاي گازي قابل استفاده در توليد همزمان
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شکل  :5-1درخت فناوري موتورهاي رفت و برگشتي در توليد همزمان
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شکل  :6-1درخت فناوري توربين هاي بخار در توليد همزمان
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شکل :7-1درخت فناوري انواع مبدلهاي حرارتي در توليد همزمان
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شکل  :8-1درخت فناوري توليد همزمان برق ،حرارت و برودت
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فاز  :2هوشمندي فناوري

 -2زنجيره ارزش
 -1-2مقدمه
زنجيره ارزش يك بنگاه و يا صنعت ،خود بخشي از يك سيستم بزرگتر با عنوان زنجيرره ارزش صرنعت مريباشرد كره در
برگيرنده زنجيرههاي ارزش تامينكنندگان باالدستي و مشتريان و كانالهاي پاييندستي ميباشد .مايكل پورتر اين مجموعه از
زنجيرههاي ارزش را "سيستم ارزش "1مينامد كه در شكل ( )1-2نماي كلي از آن مشاهده ميشود

شکل  :1-2سيستم ارزش

يك صنعت خاص متشكل از بنگاه ها و شركتهاي مختلفي ميباشد كه در حوزههاي مختلف زنجيره تامين آن صنعت ،از
تامين مواد اوليه گرفته ،تا توليد محصول نهايي و تحويل آن به مشتري حضور دارند از اين رو ،زنجيره ارزش يك صنعت،
تركيبي از زنجيرههاي ارزش بنگاههاي فعال در آن صنعت ميباشد كه قرار گرفتن اين زنجيرهها در كنار يكديگر ،نشان دهنده
اين مطلب است كه محصول نهايي چطور پس از توليد به دست مشتري نهايي رسيده و براي صنعت مربوطه ارزش خلق مي-
كند .نماي كلي زنجيره ارزش صنعت در شكل ( )2-2نشان داده شده است.

value system

1
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زنجيره هاي ارزش كانال

زنجيره هاي ارزش تامين كننده

زنجيره ارزش سازمان ها

شكل  :2-2زنجيره ارزش صنعت

روابط بين فعاليت هاي زنجيره ارزش از اهميت بااليي برخوردار است و اثربخشي اين روابط بر روي عملكرد زنجيره ارزش
بسته به ميزان يكپارچگي عمودي بين عناصر بنگاه ميباشد ،در تعريف يكپارچگي عمودي اينچنين ميتوان گفت كه در علرم
مديريت ،اقتصاد به عنوان يكي از روشهاي كنترل مديريت مطرح ميباشد .سازمانهايي كه به صورت عمودي برا يركديگرر
ادغام شدهاند به صورت يك مجموعه سلسلهمراتبي با يك مالكيت مشترك بوده و معمروال هرر يرك از اعضراي ايرن سلسرله
مراتبي ،توليد كننده يك خدمت و يا محصول متفاوت (براي يك بازار خاص) ميباشند كه اين محصوالت برا يكرديگر تركيرب
شده و نياز مشتريان را برآورده مي سازند .با توجه به اين موضوع ،اين روابط نه تنها در يك زنجيره ارزش وجود دارد بلكه در بين
عناصر سيستم ارزش (زنجيرههاي ارزش) نيز وجود دارد .بهطوريكه هرچه ميزان يكپارچگي عمودي بنگاه براالتر باشرد قابليرت
تعامل با زنجيرههاي باالدستي و پاييندستي آن نيز در شرايط بهتري قرار خواهد گرفت و بر عكس.
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 -2-2چارچوب زنجيره ارزش
زنجيره ارزش دربرگيرنده يكسري فعاليتها و خدماتي است كه در ساخت يك محصول از مراحل اوليه و مفهومي تا مرحله
تحويل به مشتري و ورود به بازارهاي نهايي نقش اساسي ايفا ميكنند .بازارهاي نهايي ممكن است در سطوح مختلفي از جمله
بازارهاي محلي ،ملي ،منطقهاي و يا بينالمللي باشند .زنجيرههاي ارزش شامل تامينكنندگان مواد اوليه ،توليدكنندگان،
پردازشگران و خريداران ميباشد كه توسط مجموعهاي از ارائهدهندگان خدمات مالي ،تجاري و فني پشتيباني ميشوند .زنجيره
ارزش داراي مولفههاي ساختاري و پويا ميباشد .ساختار زنجيره ارزش بر پوياييهاي رفتار بنگاه تاثير ميگذارد .فرآيند تحليل
زنجيره نيازمند بكارگيري چارچوب زنجيره ارزش به منظور شناسايي موارد زير ميباشد.
 -1ساختار زنجيره ،دربرگيرنده كليه عناصر منحصر به فرد و بنگاههايي است كه در يك صنعت خاص فعاليت ميكنند و
در خلق ارزش براي مشتري نقش داشته و به جابهجايي محصول تا بازار نهايي كمك ميكنند.
 -2پوياييهاي زنجيره ارزش ،كه به عوامل تعيينكننده رفتار بنگاههاي فعال در صنعت مورد نظر اشاره دارد و به بررسي
تأثير آنها بر كارايي و عملكرد زنجيره ميپردازد.

 -3-2عوامل ساختاري
ساختار زنجيره ارزش در برگيرنده همه بنگاههاي فعال در صنعت بوده كه ميتوان آنها را در پنج دسته به صورت زير
طبقهبندي نمود:
بازارهاي نهايي :بازارهاي نهايي به عنوان نقطه شروع تحليل زنجيره ارزش محسوب ميشوند .بازارهاي نهايي به عنوان
افراد در نظر گرفته ميشوند ،نه به عنوان يك موقعيت مكاني خاص .در واقع اين بازارها ،تعيينكننده مشخصههايي از جمله
قيمت ،كيفيت ،كميت يك محصول يا خدمت موفق ميباشند .خريداران حاضر در اين بازارها يك عامل بسيار موثر در اعمال
تغييرات بازار هستند .آنها منابع مهمي براي اطالعات تقاضاي محصول ميباشند و به عنوان عناصر انتقال دهنده آموزش و
يادگيري محسوب ميشوند .تحليل بازار نهايي فرصتهاي جاري و بالقوه بازار را از طريق انجام مصاحبههاي ساختار يافته با
خريداران جاري و بالقوه تعيين و مورد ارزيابي قرار ميدهد و به بررسي روندها ،رقباي كنوني و آينده و ساير عوامل پويا مي-
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پردازد .در طول مدت زمان تحليل زنجيره ،تمركز اصلي تحليلگران بايستي بر روي ظرفيت توليد فعلي و بالقوه زنجيره و
توانايي آن در زمينه پاسخگويي به تقاضاي بازار قرار گيرد .به طور كلي ميتوان گفت كه در تحليل بازارهاي نهايي توجه به اين
موضوع از اهميت زيادي برخوردار است كه ما بتوانيم نيازهاي سرمايه گذاري ،كه باعث ارتقاء و بهبود در زنجيره ارزش ميشود
را شناسايي نماييم.
محيط توانمندساز كسب و كار :2به طور كلي زنجيرهها در يك محيط توانمندساز كسب و كار فعاليت ميكنند .كه ميتوانند
در يكي از سطوح بينالمللي ،ملي و يا محلي قرار گيرد.
پيوندهاي عمودي :پيوندهاي بين بنگاههاي فعال در يك صنعت در سطوح مختلف زنجيره ارزش براي انتقال خدمت يا
محصول نهايي به بازارهاي نهايي يك موضوع بسيار حياتي و مهم ميباشد .همكاري عمودي بين بنگاههاي فعال در صنعت
منعكس كننده كيفيت روابط بين بنگاههاي مرتبط با هم به صورت عمودي در بخشهاي باالدستي و پاييندستي زنجيره ارزش
ميباشد .معامالت كارا و اثربخش ،بين بنگاههايي كه در يك زنجيره ارزش به صورت عمودي به هم پيوند خوردهاند باعث
افزايش رقابتپذيري در سراسر صنعت مربوطه ميشود .عالوه بر اين ،پيوندهاي عمودي تسهيلكننده انتقال سود و خدمات
جايگزين شده و همچنين انتقال مهارتها و اطالعات بين بنگاههاي فعال در صنعت ،در بخشهاي پاييندستي و باالدستي
زنجيره ميباشد.
پيوندهاي افقي :پيوندهاي افقي -رسمي و غير رسمي -بين بنگاههاي فعال در صنعت در همه سطوح موجود در يك
زنجيره ارزش ميتواند كاهش هزينههاي كسب و كار را در پي داشته باشد و همچنين باعث ايجاد صرفهجوييهاي مقياس
گردد و در نهايت افزايش كارايي و رقابتپذيري صنعت مربوطه را در پي خواهد داشت .عالوه بر كاهش هزينههاي وروديها و
خدمات ،پيوندهاي افقي ميتوانند نقش موثري در تسهيم مهارتها و منابع داشته باشد و باعث باال بردن كيفيت محصول
مطابق با استانداردهاي موجود گردند .اين قبيل پيوندها همچنين تسهيلكننده آموزش و يادگيري اشتراكي و تسهيم ريسك در
صنعت ميباشند .تحليل زنجيره ارزش همچنين به بررسي رقابت بين بنگاههاي فعال در صنعت ميپردازد .اين در حالي است
كه همكاري بين بنگاههاي فعال در آن صنعت ميتواند به دستيابي آنها به صرفه جوييهاي مقياس كمك كرده و پيروزي آنها
را در مقابل محدوديتهاي معمول در راستاي دستيابي به فرصتها تسهيل ميكند.
Business Enabling Environment

2
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بازارهاي پشتيباني كننده :بازارهاي پشتيباني كننده نقش مهمي را در ارتقاء و بهبود وضعيت بنگاهها بازي ميكنند .آنها در
برگيرنده خدمات مالي ميباشند.

 -4-2انواع زنجيره ارزش
در ادبيات ،زنجيره ارزش ،دو نوع زنجيره ارزش خريدار محور 3و توليد كننده محور 4شناسايي شده است .اين وجه تمايز
بسيار اهميت دارد ،چرا كه پويايي ارتباطات ،تعامالت و فرصتهاي تقويت دانش و توانمنديهاي جديد در هر يك متفاوت
است .معموال ،تكنولوژيهاي "آسان" در زنجيرههاي خريدار محور رخ ميدهد ،در حالي كه تكنولوژي هاي "دشوار"با نياز به
هماهنگسازي ،تكنولوژيهاي اختصاصي و مشابه آن ،در زنجيرههاي توليدكننده محور به وجود ميآيد.
در زنجيرههاي ارزش خريدار محور ،خريداران بزرگ با شايستگي باال در عالمت تجاري و بازاريابي ،بازيگران موثر در راه-
اندازي زنجيرههاي ارزش هستند .اين خريداران به طور فزايندهاي فعاليتهاي توليد ،طراحي و بازاريابي براي بازارهاي مصرف-
كننده نهايي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را سازماندهي ،هماهنگ و كنترل ميكنند .اين زنجيرهها ،نوعأ صنايع
مبتني بر نيروي كار بوده و بيشتر مربوط به كشورهاي در حال توسعه هستند (به عنوان مثال ،صنايع غذايي ،نساجي ،اسباب
بازي ،پوشاك و غيره) .براي توليدكنندگان محصوالت با عالئم تجاري ( نستله در زنجيره ارزش غذايي) ،بدست آوردن ارزش
افزوده از بازار و  R&Dو توسعه محصول ،از اهميت بااليي برخوردار است .بنابراين ،توليدكنندگان فوق تمايل دارند از طريق
محافظت از دارايي ذهني ،5ارزش عالمت تجاري حفظ شده و از كپيبرداري اجتناب شود .موقعيت بازاري قوي آنها ،نتيجه
عالئم تجاري جهاني و عالمت تجاري براي منطقه يا بازار خاص است.
در زنجيرههاي ارزش توليد كننده محور ،توليدكنندگان كليدي در زنجيره ،تكنولوژيهاي اساسي با اهميتتر را براي تثبيت
موقعيت در بازار محصول نهايي كنترل ميكنند .اين توليدكنندگان ،زنجيرههاي ارزش را هماهنگ ساخته و مسئوليت كمك به
تامينكنندگان و مشتريان خود را بر عهده ميگيرند .اين زنجيرهها نوعأ براي صنايع با تكنولوژي متوسط و باال ،مانند اتومبيل،
- Buyer-driven
- producer driven
5
- Intellectual property
3
4
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الكترونيك ،ارتباطات و صنايع مشابه ميباشند .توليدكنندگان كشورهاي در حال توسعه ،بيشتر گرايش دارند تا قسمتي از
زنجيره هاي خريدار محور باشند ،البته به استثناي كشورهاي آسياي شرقي با اقتصاد صنعتي جديد ،كه از زنجيرههاي خريدار
محور به سمت زنجيرههاي توليد كننده محور حركت كردهاند.

 -5-2اهميت شناخت زنجيره ارزش
در مورد اهميت تحليل زنجيره ارزش داليل زيادي وجود دارد ،اما از آنجا كه هدف اصلي در اين سند در رابطه با شناخت
صنعت توليد همزمان مي باشد و از سوي ديگر ،شناسايي و تحليل زنجيره ارزش صنعت توليد همزمان به عنوان يك ابزار مهم
در راستاي دستيابي به اين مهم است ،بنابراين ،سه دليل عمده در رابطه با اهميت تحليل زنجيره ارزش صنعت در شرايط
حساس حاكم بر اقتصاد بينالمللي و رشد پديده جهانيسازي به صورت زير بيان ميشوند:
با رشد فزاينده تقسيمكار و پراكندگي توليدات در سطح جهاني ،رقابتيشدن سيستميك ،از جايگاه اهميتي بااليي برخوردار
شده است .بنابراين تجزيه و تحليل زنجيره ارزش صنعت ،در فهم صحيح از اينكه ميزان نياز و همچنين محدوده رقابتيشدن
سازمانها به صورت سيستماتيك به چه اندازه ميباشد ،نقش كليدي و مهمي ايفا ميكند .تحليل و شناسايي قابليتهاي اصلي
سازمانهاي فعال در يك صنعت خاص ،منجر به اين خواهد شد كه سازمانها بسياري از كاركردهاي خود را كه ،قابليتهاي
الزم در زمينه اجراي آنها را ندارند ،برونسپاري نمايند .تدوين اطالعات الزم در مورد جريان وروديها ،مانند اقالم و خدمات ،در
زنجيره توليد ،به سازمانها اجازه ميدهد كه توانايي و قابليتهاي عناصر ديگر و همچنين اهميت نقش آنها را در موفقيت
صنعت تعيين كند و اين خود مستلزم تحليل صحيح زنجيره ارزش صنعت مربوطه ميباشد.
امروزه بازدهي باال و اثربخشي كافي در توليد محصوالت ،به عنوان يكي از مهمترين و ضروريترين شرايط الزم براي
حضور موفق در بازارهاي جهاني محسوب ميشود .به طور كلي ميتوان اينگونه گفت كه دومين دليل اساسي در بيان اهميت
تحليل زنجيره ارزش اين است كه يك تحليل مناسب از عناصر زنجيره ،به صنعت كمك خواهد كرد كه بتواند به يك درك
صحيح از نقاط ضعف و قوت خود رسيده و ميزان تخصص خود را در حوزههاي مختلف توليد و خدمات شناسايي نمايد.
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ورود موفق به بازارهاي جهاني و كسب مزيتهاي رقابتي كه مستلزم بررسي دقيق رشد درآمد در اين محيط ها ميباشد.
نيازمند يك درك صحيح از عوامل و متغيرهاي پويا در سراسر زنجيره ارزش ميباشد .در واقع سومين دليل عمدهاي كه اهميت
تحليل زنجيره ارزش صنعت را برجستهتر ميكند اين است كه تحليل زنجيره ارزش به سازمانها در روشن شدن وضعيت سود و
درآمدهاي ويژه و همچنين وضعيت مشاركت آنها در اقتصاد جهاني كمك ميكند .از سوي ديگر شناسايي خط مشيها و
سياستهايي كه ميتواند توليدكنندگان را قادر به تبادل و تسهيم داشتههاي آنها با يكديگر نمايد را تسهيل ميكند كه اين خود
نشان دهنده اهميت تحليل دقيق از زنجيره ارزش ميباشد.
زنجيره ارزش به دولت كمك ميكند تا كل صنعت را به صورت يكپارچه ببيند و شناخت عميقي در رابطه با كل صنعت به
منظور سياستگذاري ،پيدا كند
در ادامه جهت شناسايي زنجيره ارزش بخش توليد همزمان در كشور الزم است تا كاركردهاي مختلف زنجيره مورد
شناسايي قرار گيرند ،اين امر از طريق مطالعات تطبيقي صورت پذيرفته است .بدين معني كه ابتدا زنجيره ارزش صنعت توليد
همزمان كشورهاي پيشرو در صنعت توليد همزمان مورد شناسايي قرار گرفته و سپس با توجه به آنها زنجيره ارزش صنعت توليد
همزمان ايران تدوين ميگردد.

 -6-2زنجيره ارزش توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
از آنجا كه هدف نهايي اين مطالعه شناسايي و تحليل زنجيره ارزش صنعت توليد همزمان در ايران ميباشد ،به همين
منظور مطالعات اوليه در راستاي شناسايي كاركردهاي اصلي زنجيره ارزش و همچنين ارتباطات بين آنها انجام ميگيرد .در اين
مرحله ابتدا زنجيرههاي ارزش در چند كشور مطالعه و بررسي قرار شده و مدلهاي ارائه شده در اين تحقيقات در همين بخش
تشريح ميگردد.
با توجه به اينكه يكي از اهداف تهيه اين گزارش ،استخراج زنجيره ارزش سيستمهاي توليد همزمان ميباشد ميبايست
زنجيره ارزش المان هاي اساسي آن نيز مشخص گردد .بدين منظور در اينجا زنجيره ارزش مولدهاي مورد استفاده در توليد
همزمان به عنوان اجزاي اساسي در اين صنعت ارايه شده است .ابتدا در قسمت بعدي زنجيره ارزش مولدهاي مورد استفاده در
چند كشور ديگر بيان ميگردد و سپس در مورد زنجيره ارزش مولدها در ايران بحث ميگردد.
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در شكل ( )2-2زنجيره ارزش مورد استفاده در سيستم هاي توليد همزمان ارائه گرديده است .شايان ذكر است كه اين
زنجيره ارزش سيستم بوده و در تمامي سيستم هاي توليد همزمان ،مورد استفاده قرار مي گيرد .محدوده توان ،راندمان وساير
مشخصات مولدها ،مبدل ها و محصوالت نهايي در بخش هاي مربوطه بحث شده اند .بسياري از شركتهاي صنعتي اياالت
متحده در بخشهاي مختلف اين زنجيره ،از بخش توليد مواد و ساخت مولفههاي مختلف تا توسعه پروژه حضور فعالي دارند .به
طوريكه اين مشاركت فعال باعث شده است تا فناوريهاي مرتبط با صنعت توليد همزمان بتواند نقش مثبتي در رشد اقتصادي
اياالت متحده ايفا نمايد .ركود اقتصادي اخير در سطح بينالمللي ،فعاالن حوزه صنعت توليد همزمان در بخش تأمين مواد اوليه
ساخت سيستم هاي توليد همزمان و شراكت با تأمينكنندگان داخلي و خارجي را با مشكالت زيادي روبه رو ساخت .به طوري-
كه رشد توليد آب شيرين كن ها به دليل كمبود قطعات ،با سرعت كمي ادامه دارد.
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لجستيك،توسعه و

توليد

بهره برداري

مقياس عمومي

ايجاد و توسعه پروژه

سازندگان مولد ها

اجزاء و قطعات

تامين مواد

اصلي

اوليه

مولد هاي قدرت

مواد پالستيكي تقويت شده

(توربين هاي گازي،
مقياس صنعتي

خدمات ژئوتكنيكي

بخاري و موتورها)

حمل و نقل

سازندگان مبدل هاي

پالستيك تقويت شده
مبدل هاي حرارتي

پشم شيشه
آلومينيوم

مقياس محلي
(مسكوني)

فوالد
چدن

تركيبات مس
آب شيرين كن

كائوچو

حرارتي و سيستم هاي

مواد چسبنده

آب شيرين كن

ساختمان

فيبر كربن

سيستم كنترل
پروژه هاي خاص
بهره برداري و نگهداري

هيدروكسيدآهن
آلياژ برنج
سراميك
غشا ها -مواد نانو
بتن
تفلن

)(O & M

موسسات درگير در امر تحقيق و توسعه شامل
آزمايشگاههاي ملي ،دانشگاهها و سازمانهاي خصوصي
ميباشد.

شکل  :2-2زنجيره ارزش توليد همزمان
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در قسمتي از اين تحقيق ،زنجيره ارزش صنعت توليد همزمان از مواد اوليه تا نصب سيستم مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين قسمت تاكيد بر شناسايي نقاط قوت و ضعف ،محدوديتها و فرصتهاي فراروي فعاالن حوزه صنعت توليد همزمان آب
شيرين كن ميباشد .نماي كلي زنجيره ارزش ارائه شده در اين گزارش در شكل( )3-2نشان داده شده است

توسعه دهندگان

خدمات نصب و راه

شركت هاي سازنده

تامين كنندگان اجزاء

خدمات طراحي و

تامين كنندگان مواد

خدمات آب شيرين

اندازي

انواع آب شيرين كن

و قطعات آب شيرين

توسعه

اوليه و ماشين آالت

شركت هاي فعال در

مهندسي و خدمات

سازندگان تجهيزات

جعبه دنده

طراحي

فوالد

شركت هاي ساخت و ساز

اصلي)(OEMs

بلبرينگ

مهندسي

فيبر كربن

حوزه امكان سنجي
توسعه دهندگان پروژه
تسهيالت

خدمات حمل و نقل

سازندگان انواع مولدها

بهره برداري و تعميرو
نگهداري

سازندگان مبدلهاي
حرارتي

ساختمان مولد(توربين)..

ماشينكاري

چوب بالسا

ژنراتور

مونتاژ

پشم شيشه

مبدلها

مواد ديگر....

لوازم الكترونيكي

ماشين آالت
شكل دهي

طراحان جديد در حوزه
آب شيرين كن

شکل  :3-2زنجيره ارزش صنعت توليد همزمان -آب شيرين كن ها

 -7-2بررسي چرخه ارزش سيستمهاي توليد همزمان در كشورهاي اروپايي
در اين قسمت به بررسي چرخه ارزش در چند كشور اروپايي پرداخته ميشود .ابتدا براي درك بهتر منابع مختلف انرژي
مورد استفاده در دنيا كه در واقع حلقه ابتدايي زنجيره ارزش هستند اطالعاتي راجع به هزينه توليد بر كيلو وات بر اساس هزينه
بر كيلو وات احداث طبق بررسي شركت  GEدر سال  2013براي منابع انرژي مختلف بكار رفته در سطح جهاني ،نمايش
داده شده است (شكل  .) 4-2همچنين حجم توليد اين واحدها نيز نمايش داده شده است .بطور مثال از اين نمودار مشاهده
ميگردد كه با اينكه هزينه احداث بر كيلو وات نيروگاههاي با مولد رفت و برگشتي كم ميباشد اما هزينه برق توليدي بر اساس
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هزينه نگهداري و تعميرات باال ميباشد همچنين براي اين نوع نيروگاهها مشاهده ميگردد كه ظرفيت توليد موجود بسيار كم
ميباشد.
نوع نيروگاههاي مختلف همچنين ساختار چرخه توليد همزمان طبق گزارشي كه براي ظرفيت توليد  CHPدر ايرلند تهيه
شده است در شكل زير ارايه شده است .مشاهد ميگردد كه براي ايجاد يك سيستم توليد همزمان چهار حلقه سوخت،
سازندههاي تجهيزات ،توسعه دهندهها و مشاورين ارايه شده است.

شکل  4-2ساختار چرخه توليد همزمان ارايه شده براي ايرلند
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در ادامه چرخه ارزش ارايه شده براي كشور صربستان ارايه شده است بيان ميگردد .در اين بررسي زنجيره ارزش توليد
پراكنده گرما براي يك شهر در صربستان ارايه شده است .زنجير ارزش ارايه شده در اين گزارش ،در شكل ( )5-2ارايه شده
است .در هر كدام از فلشهاي نمايش داده شده ،فعاليتهاي مورد نياز براي ارضاي آن محدوده مشخص از فعاليت ارايه شده
است.

مصرف كننده

مبدل حرارتي

فروش

نوزيع

توليد

ذخيره

پيش
آمادهسازي

سوخت

شکل  :5-2زنجيره ارزش سيستم توليد همزمان -پياده سازي شده در كشور صربستان

براي اينكه فعاليتها بصورت موثر مديريت شوند و به نتيجه مورد نظر برسند ميبايست هر كدام از اين فلشها به خوبي تفسير
گردند .هر اتصال در زنجيره ارزش ميبايست در برگيرنده فعاليتهاي نشان داده شده در شكل ( )6-2باشند .الزم به ذكر است
كه زنجيره ارزش ارايه شده مربوط به يك فعاليت بازار محور ميباشد.

 -1-2زنجيره ارزش توليد همزمان ،برق ،حرارت و برودت از ديدگاه مولدهاي
مورد استفاده در ايران

در شكل ( )6-2زنجيره ارزش مربوط به مولدهاي توليد همزمان در ايران نمايش داده شده است .همانگونه كه از اين
شكل ديده ميشود زنجيره ارزش توليد همزمان از ديد موادهاي مورد استفاده در ايران به پنج بخش اصلي تقسيم شده است
كه شامل تامين مواد اوليه و قطعات ،طراحي و تحقيق و توسعه ،توليد و بهرهبرداري ،فروش و پشتيباني و در نهايت مصرف
كننده ميباشد .در بخش اول ،سه زير گروه تامين سوخت ،مواد اوليه براي ساخت و شركتهاي فعال در زمينه ساخت و مونتاژ
ديده شدهاند .شركتهاي سازنده قطعات اصلي شامل شركتهاي فعال در زمينه ساخت مانند كارگاهها و كارخانجات فعال در

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

25

فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش سوم،تير1394

زمينه ريختهگيري،ماشينكاري ،فورج ،پوششدهي و ...ميباشد .شركتهاي مونتاژ قطعات اصلي نيز پس از تهيه اجزا به مونتاژ
تجهيزات مورد نياز ميپردازند .برخي شركتها هم در اين بخش و هم در بخش توليد و بهرهبرداري ميتوانند فعاليت نمايند.
در بخش طراحي ،تحقيق و توسعه ،دو زيربخش طراحي و توسعه و ارزيابي و تست قرار ميگيرند .كه شامل فعاليتهايي
نظير طراحي مهندسي ،انجام تحليلها و تهيه نرمافزارهاي مورد نياز ميباشند .همچنين تهيه دستورالعمل براي آزمايشهاي
مورد نياز جهت ارزيابي و تاييد محصوالت و راهاندازي ماشينآالت در اين بخش جاي ميگيرد .عالوه بر اين راهاندازي و نظارت
بر تستها نيز در زيرمجموعه اين بخش قرار گرفته است.
در قسمت توليد و بهرهبرداري ،شركتهاي بزگ توليد كننده ماشينآالت مورد نياز قرار دارند .همچنين شركتهاي
نگهداري و تعميرات نيز در اين بخش دستهبندي شدهاند.
در قسمت فروش و پشتيباني ،شركتهاي مرتبط با قسمت بهرهبرداري و صاحبان سيستمهاي توليد همزمان نصب شده و
همچنين توليد كنندهها قرار دارند.
مصرف كنندهها نيز در قسمت نهايي چرخه واقع شده است كه شامل مقياسهاي مختلف خانگي ،تجاري-نيمهصنعتي و
مقياس صنعتي واقع شدهاند و برگيرنده همه رنجهاي مصرف كنندها ميباشند.
بطور كلي بخشهاي ارايه شده در برگيرنده مواد اوليه ،صنايع ،شركتها و موسسههاي تحقيقاتي مرتبط با مولدهاي مورد
استفاده در توليد همزمان را در برميگيرد.
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مقياس
تجاري-
نيمهصنعتي
مقياس
صنعتي

بازاريابي و

تهيه قطعات و

تبليغات

مونتاژ

خدمات پس
از فروش و
پشتيباني
فني
حمل و نقل

ماشينآالت

راهاندازي و
بهرهبرداري از
ماشينآالت
نگهداري و
تعميرات

آموزش

طراحی  ،تحقيق و توسعه

ارزيابي و تست

تدوين
استاندارد
تاسيس و
تجهيز
آزمايشگاه ها

نظارت بر انجام
آزمونها و
تستها

طراحي و
توسعه

طراحي
مهندسي
شبيه
سازي و
توليد نرم
افزار

تامين مواد اوليه و قطعات

شركتهاي ساخت و

مواد اوليه

تامين

مونتاژ

براي ساخت

سوخت

شركتهاي سازنده قطعات

آلومينيم

اصلي

فوالد

مونتاژ قطعات

گاز
گازوئيل

فوالدهاي

سوختهاي
سنگين

مس

هستهاي

آلياژهاي

بيومس

آلياژي

تركيبي

شکل  :6-2زنجيره ارزش توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آبشيرين كن از منظر نوع مولد مورد استفاده
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 -3آينده پژوهي فرآيند هاي توليد همزمان
 -1-3مقدمه
جهت تعيين وضعيت حال و آتي سامانه هاي توليد همزمان ،الزم است تا روند تغييرات تكنولوژي و همچنين مسائل فني،
اقتصادي و اجتماعي اين سامانه در دنيا بررسي و موانع و مشكالت آنها تعيين گردد .همچنين جهت گيري آتي فناوري هاي
آنها در كشورهاي مختلف دنيا بررسي گردند .دراين بخش به بررسي اين موارد پرداخته شده است.

 -2-3مقايسه روند توسعه فناوريهاي توليد همزمان
در طي دهه گذشته (بطور دقيقتر از سال  2000به بعد) توسعه قابل توجهي در فناوريهاي مختلف توليد همزمان انجام
شده است و پيشبيني ميشود اين روند در دهه آينده نيز همچنان ادامه داشته باشد .در ادامه به بررسي روند گذشته ،حال و
آينده اين فناوري در دنيا پرداخته مي شود [. ]11[ ]worldwatch Institute, 2013

 -1-2-3وضعيت توليد همزمان برق و حرارت در دنيا
حدود يك دوازدهم توليد انرژي در جهان به روش توليد همزمان برق و حرارت صورت مي پذيرد .در حدود 8درصد از كل
توليد انرژي الكتريكي در جهان از روش توليد همزمان اقدام به توليد برق و حرارت مي كنند .كل ظرفيت اين واحد ها در حدود
 325000MWبرآورد مي شوند.
مزيت اصلي در سيستم هاي توليد همزمان ،مربوط به راندمان انرژي مي باشد .در واحدهاي با سوخت زغال سنگ،
راندمان الكتريكي حدود  %33و براي واحدهاي سيكل تركيبي با سوخت گاز اين مقدار به  % 60مي رسد .در هر دو سيستم
راندمان كل با سيستم توليد همزمان با توجه به توان كل و نوع سوخت در محدوده  75الي  90درصد مي باشد .در اين راستا
بايد كاهش تلفات انتقال و توزيع را به دليل مجاورت بخش توليد و مصرف را نيز اضافه نمود.
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در سيستم هاي توليد همزمان ،حرارت تلف شده براي گرمايش و يا در صورت استفاده از چيلرها براي سرمايش استفاده
مي شوند .به دليل افت حرارت زياد در انتقال آن بايد در سيستم هاي گرمايش و برق ،فاصله توليد و مصرف كننده ها كم
شوند .از طرفي در اين حالت نياز به مصرف كننده هاي بزرگ مي باشد .كانديداهاي اين بخش مي توانند مراكز آموزشي و يا
بيمارستاني و يا شهرك هاي مسكوني باشند .در اكثر كشورها توليدات بزرگ ديگر زياد مورد توجه نبوده و بيشتر به سمت
مصرف كننده هاي كوچك و مجزا هدف گيذي مي گردد تا بتوان تناسب الزم را در مصرف برق و حرارت هاي بازيافتي ايجاد
نمود .در اين راستا امروزه ايده آل ترين كاربران ،كاربراني با نياز برق و حرارت براي حداقل  5000ساعت در سال مي باشند .با
اين معيار صنايع بهترين كانديدا براي توليد همزمان مي باشند .توليد همزمان مجزا ،در مناطق سرد و با تراكم جمعيت مناسب
كانديد مناسبي محسوب مي گردند.
از نظر تاريخچه زماني توليد همزمان در سالهاي  1900استفاده مي شده است .به دليل استفاده از نيروگاه هاي زغال سنگ
و كيفيت پايين هوا در نزديكي آنها ،به مرور زمان توليد برق و حرارت در نزديكي مراكز مصرف كننده ممكن نبوده ولي با ورود
تكنولوژي هاي مختلف و بخصوص از  1970كه قيمت نفت افزايش چشمگيري داشته ،توجه به راندمان انرژي افزايش يافت.
بيش از  80درصد سيستم هاي توليد هزمان برقو حرارت در مراكزي با دانسيته مصرف انرژي باال نظير صنايع فوالد ،چوب
و كاغذ ،شيميايي ،پااليشگاهها ،صنايع غذايي و غيره نصب گرديده اند.
در حال حاضر گاز طبيعي منبع سوخت براي حدود  %53سيستم هاي توليد همزمان بوده و زغال سنگ  % 36و انرژي نو
تنها  %6و بقيه شامل ساير موارد منبع سوخت را شامل مي گردند.
در بين كشورها ،اروپا و بخصوص اروپاي غربي ،بيشترين مقدار سيستم هاي توليد همزمان را بكارگرفته اند .دانمارك با
بيش از  %52از انرژي الكتريكي توليدي به روش توليد همزمان بيشترين سهم را در دنيا دارد .اين مقدار شش براي متوسط
جهاني بوده و بيشتر اين مقدار توليد مجزا براي گرمايش است.
آلمان با توليد  %13برق به روش توليد همزمان ،در سال  ،2005طبق يك برنامه مدون اين مقدار را در حال افزايش به
حدود  %57مي باشد .بيشتر اين مقدار در صنعت خواهد بود و استفاده از بيوگاز و همچنين توليد ميكرو CHPبراي كاربردها
تجاري و مسكوني در اولويت برنامه هاي كشور آلمان در اروپا قرار گرفته است.
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در اروپاي شرقي  %19از واحدهاي توليد برق به روش توليد همزمان مي باشند .بيشترين سهم توليد همزمان از
نيروگاههاي بزرگ و به صورت مجتمع را كشور روسيه دارا مي باشد كه در برنامه جديد به دنبال بروز رساني آن و افزايش
كارآيي و بهره وري آنها مي باشد.
در آمريكا تنها  % 8از توليد برق به روش توليد همزمان مي باشد .با اين همه بزرگترين كشور در دنيا از نظر استفاده از توليد
همزمان مي باشد (باالي  100.000مگاوات) .همانند آلمان بيشترين كاربرد توليد همزمان در آمريكا نيز در صنعت مي باشد.
حدود  %85توليد همزمان در آمريكا در واحدهاي بزرگ (باالي )50 MWمي باشد و از اين مقدار حدود  %65بااليMW
 100هستند .پتانسيل سنجي صورت گرفته در آمريكا ،ظرفيت توليد همزمان در اين كشور را در محدوده  110.000الي
 150.000مگاوات نشان مي دهد.
در چين  %13از توليد برق كشور و  % 60گرمايش مناطق شهري با سيستم هاي توليد همزمان صورت مي پذيرد .در حال
حاضر چين هنوز زير 20درصد توليد برق را به روش توليد همزمان توليد مي كند كه در برنامه اين كشور تا سال  ،2020اين
مقدار به 22درصد خواهد رسيد.
در كشورهايي كه تقاضاي گرمايش و سرمايش در آنها پايين است ،در آينده تمايلي به حركت به سمت توليد همزمان
وجود نخواهد داشت .در كشوري نظير برزيل كه عمده برق آن از نيروگاههاي برقابي توليد مي شود ،توليد همزمان در صنايع
با سوخت بيومس صورت خواهد گرفت و در برنامه سال  2030آن كشور  %17برق توليدي به روش توليد همزمان خواهد بود.
بر اساس گزارش  IEAاستفاده از سيستمهاي توليد همزمان تا سال  2015ميزان گاز گلخانه اي را تا  %7وتا سال  2030اين
مقدار را تا  %10كاهش خواهد داد [.]12

 -2-2-3بررسي روند توليد همزمان در اروپا
در شكل ( ) 1-3نمايي كلي از ظرفيت توليد همزمان در اروپا ارائه گرديده است .در اين شكل سيستم هاي توليد همزمان
به نسبت كل انرژي الكتريكي توليدي ارائه گرديده است.
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شکل  :1-3توزيع سيستم هاي توليد همزمان برق-حرارت در اروپا []12

بر اساس تحليل اتحاديه اروپا ،در سال  2010در فاصله سالهاي  2004الي  2008بطور متوسط ساالنه  0/5درصد به ظرفيت
سيستم هاي توليد همزمان اضافه گرديده است .نحوه تشويق به بكارگيري در كشورهاي اروپايي نيز متفاوت بوده و از طريق
تعرفه خريد ،ماليات ،گرنت ،وام هاي بلند مدت و ساير روشها متغير بوده است.
با توجه به وابستگي شديد سيستم هاي توليد همزمان به مولد قدرت الكتريكي ،در همه تحليل هاي صورت گرفته مطالعات
وضعيت مولد هاي الكتريكي نيز مد نظر قرار گرفته است .بر اين اساس خالصه نتايج و روند توليد همزمان بر اساس مولدها به
شرح جدول ( )1-3مي باشد.
جدول :1-3محدوده دمايي و كاربردهاي مولدهاي مختلف مورد استفاده در توليد همزمان در اروپا

محدوده دمايي (درجه سانتيگراد) نوع توليد همزمان
مولد
توليد برق ،حرارت ،برودت
توربين گاز 540
توليد برق ،حرارت ،برودت
ميكروتوربين 320
توليد حرارت /برودت
80
موتور
در جدول ( )2-3برنامه توسعه توليد همزمان در كشورهاي عمده بكارگيرنده سيستم هاي توليد همزمان تا سال  2030ارائه
شده است.
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جدول :2-3پيش بيني سهم توليد همزمان از انرژي الکتريکي در چند كشور دنيا

همچنين در برآورد ها و نقشه راه كشورهاي مختلف ،هزينه هاي بخش هاي فناورانه در سيستم هاي توليد همزمان با
استفاده از بروزرساني تكنولوژيها در بخش هاي مختلف به شرح زير مي باشند.

الف :هزينه مولدها
مولدهاي حرارتي نظير موتورها ،توربين ها و ميكروتوربينها و همچنين پيل هاي سوختي نقش فزاينده اي در سيستم هاي
توليد همزمان دارند .در ادامه به برآورد هزينه اين بخشها در آينده پرداخته مي شود .بر آورد بكارگيري و همچنين محدوده تواني
سيستمهاي توليد همزمان در دنيا در جدول ( )3-3نشان داده شده است.
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جدول :3-3بازار آتي انواع مولد ها در سيستم هاي توليد همزمان (برآورد تا سال )2030

سير تكامل قيمت مولد ها در سيستم هاي توليد همزمان در آينده به پيشرفت فناوريهاي طراحي و ساخت اين مولدها
بستگي دارد كه از محدوده مطالعات اين سند خارج است .در ادامه به بررسي هزينه مولدهاي مختلف در سيستم هاي توليد
همزمان در آينده پرداخته مي شود.
 -1موتورها
قيمت موتورها به عنوان يكي از تكنولوژي هاي پيشرو در توليد همزمان در شكل ( )2-3براي موتورهاي با ظرفيت هاي
مختلف ارائه گرديده است.

شکل  : 2-3روند تغيير قيمت موتورهااي مورد استفاده در سيستم هاي توليد همزمان در توانهاي مختلف
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 -2توربين ها
در شكل ( )3-3مقايسه قيمت توربين هاي در سيستم هاي توليد همزمان در افق  2030ارائه گرديده است.

شکل  : 3-3روند تغيير قيمت توربين هاي مورد استفاده در سيستم هاي توليد همزمان در توانهاي مختلف

 -3ميكروتوربينها
براي سيستم هاي توليد همزمان كوچك ،عالوه بر موتورها ،ميكروتوربين هاي نيز كاربرد فراواني در آينده خواهند داشت .در
شكل ( )4-3هزينه اين توربين ها در توانهاي مختلف ارائه گرديده است.

شکل  :4-3پيش بيني آتي هزينه توليد توان خالص ميکروتوربين ها
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 -2هزينه سيستم هاي سرمايشي
هزينه هاي سيستم هاي سرمايشي وابستگي شديدي به هزينه چيلرهاي جذبي خواهد داشت .پيش بيني هزينه هاي اين
فناوري در جدول ( )5-3ارائه شده است.
جدول :5-3نرخ تغييرات هزينه سيستم هاي سرمايشي (چيلر جذبي در افق )2030

سيستم هاي سرمايشي (يكي از روشهاي توليد همزمان) در صنعت و مناطق گرمسير توسعه خواهند يافت .در بين تمامي
تكنولوژيهاي مختلف در توليد همزمان تعيين وضعيت سيستم هاي مبرد ،اهيمت بااليي دارد .وضعيت تكنولوژي هاي مختلف
اين بخش در جدول ( )6-3ارائه شده است.

جدول  :6-3مشخصات و وضعيت تکنولوژي سيستم هاي سرمايشي و وضعيت آنها
نوع سيستم

سيييکل تيي

درجه حرارت كاركرد ()oC

منبع حرارت

سرمايش

80-110

5-10

سيال كاري

LiBr/water

ظرفيت

وضعيت فعلي

ضريب

سرمايشي

عملکرد

(تن)
10-1500

بيش از 0/7

چيلر آبي بزرگ

مرحله اي
سيييکل تيي

120-150

<0

Water/NH3

باالي 3 -1000

اقتصادي

حدود 0/5

مرحله اي
سيکل دو اثره 120-150

5-10

LiBr/water

200-1500

چيلر آبي بزرگ

بيش از 1/2

سري
سيکل دو اثره 120-150

<0

Water/NH3

تا 1000

نمونه
آزمايشگاهي

0/8-1/2
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موازي
سيييکل سييه 200-230

5-10

اثره

LiBr/wate

در دسترس نيست مدلسازي
كامپيوتري
نمونه
آزمايشگاهي

1/4-1/5
و

-3سيستم هاي آب شيرين كن ها
بر اساس گزارش مرجع  ،IDA :در سال  2013تعداد كل واحدهاي آب شيرين كن در دنيا  :باالي  17000واحد اعالم گرديده
است .همچنين كل ظرفيت شيرين سازي آب باالي  80ميليون متر مكعب در روز راه اندازي شده اند .اين سيستم ها در بيش از
 150كشور بكار گرفته شده و بيش از  300ميليون نفر در دنيا فقط با آب ناشي از اين تكنولوژي زندگي مي كنند.
روند توسعه تکنولوژي آب شيرين كن ها
در حدود اواسط سال  1900ميالدي روش هاي حرارتي براي شيرين سازي آب استفاده شده اند .در جنگ جهاني دوم در حدود
سال  1940به بعد شيرين سازي آب سرعت بااليي گرفت .در سال  1960به بعد نمونه هاي تجاري آب شيرين كن هاي
حرارتي با ظرفيتي حدود  8000متر مكعب در روز براي كاربردهاي عمومي و تجاري بكار گرفته شد.
در سال  1955اولين نمونه آب شيرين كن به روش اسمز معكوس در آمريكا بكار گرفته شد .از سال  1970به بعد با توسعه
تكنولوژي غشاها ،روش اسمز معكوس و الكترودياليز براي توليد آب شيرين در شهر ها از آب درون سرزميني بكار گرفته شدند.
اين روش ها به دليل استفاده از ميزان آب محدود و هزينه پايين به نسبت روش هاي حرارتي بسيار مورد توجه قرار گرفتند.
در سال  1980روش هاي شيرين سازي آب كامال تجاري گرديدند و براي آبهاي درون سرزميني اين روشها از سال  1990به
بعد كامال توسعه پيدا كردند.
در حال حاضر بيشتر روشهاي شيرين سازي آب به روش اسمز معكوس بوده و حدود  60درصد ظرفيت كل را تشكيل مي دهد.
روند آتي تکنولوژيهاي آب شيرين كن ها
كاهش هزينه هاي مصرف انرژي و اثرات زيست محيطي دو معيار اصلي در توسعه فناوريهاي مرتبط با فرآيندهاي آب شيرين
كن ها مي باشند .اين پيشرفت ها شامل پيدايش تكنولوژيهايي نظير اسمز جلورونده ،شيرين سازي در دماي پايين ،شيرين
سازي با غشاها ،اسمز فشاري و غشاهاي گرافين مي باشد .واحد هاي هيبريدي بخصوص در بكارگيري روش  MEDو اسمز
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معكوس كاربرد وسيعي در ناحيه خاورميانه خواهد داشت كه قبال به دليل مسائل انرژي بيشتر از روش حرارتي  MSFاستفاده
كرده اند.
همچنين استفاده از انرژي نو براي توليد آب شيرين در حال افزايش است و اين مسئله در برنامه بسياري از كشورها بخصوص
در خاورميانه وجود دارد .حدود  70درصد آب شيرين كن هاي دنيا در خاورميانه نصب گرديده اند .از بين دو روش توسعه يافته و
متداول براي پروسه شيرين سازي آب (حرارتي و  )ROروش الكتريكي  ROدر بسياري از نقاط دنيا به دليل ارزاني آن به
روشي متداول تبديل گرديده و جايگزين روش حرارتي نظير  MEDگرديده است (70درصد جايگيزيني صورت پذيرفته است).
در منطقه خاورميانه اين مقدار تقريبا به 50درصد رسيده و داليل فني نظير دماي باال و همچنين ميزان رسوب و نمك زياد آب
است .در تحقيقات جديد در اين تكنولوژي تمركز زيادي بر روي غشاها صورت گرفته به نحوي كه بتوانند در در دماهاي باال
كاركرده و نسبت به رسوب مقاوم باشند .همچنين كاركرد اين غشاها در فشار پايين نيز به افزايش راندمان مصرف انرژي آنها
بسيار كمك خواهد نمود .همچنين به تحقيقات به پيش فرآوري آب نيز نياز فراواني است.
توزيع انواع روشهاي آب شيرين كن ها در دنيا ،در شكل ( )5-3ارائه شده است.

%4

RO

Themal

ED

Others

%1

%34
%61

شکل  :5-3توزيع انواع فناوريهاي آب شيرين كن در دنيا[]13

چهار پارامتر موثر در شيرين سازي آب بهشرح زير مي باشند.
 -1هزينه آب توليدي
 -2مصرف انرژي
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 -3اثرات زيست محيطي
 -4پذيرش عمومي
بر اساس معيار فوق روند توسعه آب شيرين كن ها در دنيا تغيير و پيشرفت يافته و در حال حاضر نيز براي توسعه آنها
فعاليت مي گردد .در شكل ( )6-3نحوه تغيير دو فناوري حرارتي و الكتريكي در سالهاي گذشته در پروسه شيرين سازي آب
ارائه گرديده است.

شکل  :6-3روند تغيير دو فناوري حرارتي و الکتريکي در سالهاي  1990تا  2015براي شيرين سازي آب []14

در آخرين پيشرفت هاي صورت گرفته بخصوص در روشهاي حرارتي و همچنين تركيب روشهاي حرارتي و الكتريكي ،استفاده
از انرژي خورشيدي براي منظور آب شيرين كردن در بسياري از كشورها در دستور كار قرار گرفته است .استفاده از اين روش در
ابعاد بزرگتر در سال  2012و  2013در عربستان شروع گرديد و يك پايلوت نصب گرديده است .توسعه اين روش از سالهاي
 2014و  2015پس از اخذ نتايج نمونه پايلوت براي نمونه هاي صنعتي بكار خواهد رفت.
روشهاي توليد آب
در شكل هاي ( )7-3و ( )8-3سهم فناوريهاي آب شيرين كن ها و همچنين نوع آب مورد استفاده براي شيرين سازي در دنيا
ارائه گرديده است.
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شکل  :7-3ظرفيت فرآيند هاي مختلف آبشيرين كن هاي جهان در سال 2011

شکل  :8-3نوع آب مورد استفاده در آب شيرين كن ها در سراسر جهان در سال 2011
عربستان سعودي بيش از  20%سهم توليد آب شيرين را در جهان به خود اختصاص داده است كه بيش از  66%آن از آب
شيرينكنهاي حرارتي تأمين ميشود .بر خالف عربستان ،در امريكا كه دومين كشور از لحاظ استفاده از آب شيرينكنها در
جهان ميباشد بيش از  74%سهم توليد از آبشيرينكن مكانيكي  ROتأمين ميگردد
روند تکنولوژي در آب شيرين كن ها
در پنجاه سال پيش بيشتر روش هاي آب شيرين كن ها از روش حرارتي و بخصوص  MSFاستفاده مي كردند .در پنجاه سال
گذشته رويه تغييرات اساسي كرده و بخصوص با ورود به مرحله شيرين كردن آب دريا روش هاي مختلفي ارائه گرديده اند.
خالصه آنچه اتفاق افتاده است به شرح زير مي باشد.
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 -1به دليل ظرفيت باال و كيفيت آب مناسب روش  MSFابتدا رشد فرايند هاي پيدا كرده است .به دليل مصرف انرژي
باالي اين روش در نقاطي كه ميزان مصرف سوخت مسئله مهمي نباشد و يا انرژي حرارتي تلفات باال باشد اين روش
گسترش چشم گيري داشته است .كاربرد اصلي اين روش بيشتر در بخش بازيابي حرارتي تلف شده نيروگاهها و
همچنين توليد آب با دبي باال مد نظر مي باشد .خروجي اين نوع آب شيرين گن ها با كيفيت آب كمتر از  PPM 30و
همچنين آب اوليه با درجه حرارت باال مي باشد.
 -2با حمايت طرحي در آمريكا جهت كاهش هزينه هاي توليد آب شيرين با كاهش در ميزان مصرف انرژي فسيلي ،روش
هاي ديگري نظير  MEDو  ROبراي آب دريا گسترش يافته اند.
 -3در روش  MEDمصرف انرژي بسيار كمتر گرديده است .در حدود سي سال پيش اين روش براي توليد آب شيرين در
مقدا ر كم مناسب بود .در اين روش نيز به حرارت نياز است در اين روش به بخار با فشار باال و يا بخار با كيفيت باال
نياز است .بخار با كيفيت باال در بسياري از مواقع از نظر هزينه با هزينه حرارت باالي روش  MSFقابل مقايسه است.
در طي  10الي  15سال گذشته اين روش در مقدار مصرف انرژي و همچنين ميزان و كيفيت آب توليدي افزايش
چشمگير داشته و تقريبا جايگزين روش  MSFگرديده است.
 -4در روش  ROكه نمونه اوليه آن در حدود دهه  50ميالدي ارائه گرديد ،غشا نقشي اساسي ايفا مي كند .در ابتدا ميزان
جذب نمك و همچنين تعداد مراحل از اساسي ترين مشكالت اين روش ذكر گرديده بودند .غشا ها به دو شكل
مس طح و سپس مارپيچي اساس دبي آب مورد نياز ساخته مي شوند .در طي سالهاي گذشته مسئله اساسي در اين
روش شامل :دبي آب مورد نياز ،كيفيت آب شور دريا ،ميزان مصرف انرژي الكتريكي و در نهايت عمر غشاها بوده
است .براي كاربرد هاي متداول و كيفيت آب مناسب و دماي آب پايين عمر متوسط  5سال براي غشاها لحاظ مي
گردد .روند توسعه فناوري در اين روش در آينده به شرح زير است:
پيش آماده سازي آب :به دليل حساسيت باالي غشا ها و مجراي عبوري در آنها و امكان رسوب در اين بخش آماده
سازي و يا عمليات پيش فرآوري بر روي آب در آنها بسيار اهميت دارد.
مصرف انرژي :در سيستم هاي قبلي ميزان مصرف انرژي در اين روش حدود  20كيلووات به ازاي هر مترمكعب آب
بود .اين مقدار تقريبا معادل روش  MEDمي باشد .با بهبود كيفيت غشاها و همچنين تمهيدات الزم در بخش بازيابي
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انرژي اين مقدار به ميزان  3الي  4كيلووات به ازاي هر متر مكعب آب تقليل يافته است .در آينده استفاده از فيلتر هاي
بهتر بخصوص فيلتر نانو و همچنين بازيابي انرژي آب با فشار باال اين مقدار به مقداري كمتر از  1/5كيلووات در هر
مترمكعب آب خواهد رسيد.
جمع بندي رويه گذشته ،حال و آينده روشهاي شيرين سازي آب به شرح جدول ( )7-3مي باشد [:]15

جدول  :7-3خالصه روند پيشرفت و وضعيت گذشته ،حال و آينده روشهاي شيرين سازي آب

وضعيت كنوني
كاربرد گسترده

پروسه
روش حرارتي
Thermal
روش اسمز معكوس گسترش مناسب راندمان انرژي پايين دارند
در بيشتر دنيا و
در
جايگزيني
كشورهاي با قيمت
انرژي پايين
روشهاي حرارتي نمونه هاي پايلوت نيازمند وجود حرارت درجه
پايين (گريد پايين)
ساخته شده است
غشايي
روشهاي استفاده از نمونه هاي پايلوت
و يا دبي پايين
انرژي خورشيدي
ساخته شده است.

نکات ضعف
نيازمند انرژي زياد

حجم پايين آب
توليدي
هزينه باال
وجود نور و دماي
مناسب خورشيد

آينده تکنولوژي
نکات قوت
در سيستم هاي هيبريدي بسيار
توسعه مناسب
مناسب خواهند بود*
توسعه غشاهاي پيشرفته و با
توسعه مناسب
نياز به انرژي كمتر كارآيي باالتر
نسبت به روشهاي
حرارتي
فشار پايين
درجه حرارت پايين
مصرف انرژي بسيار
پايين
كاربرد در كشور
گسترده
آاليندگي محيط زيستي
پايين

راندمانهاي مناسب در آينده
خواهد شدات
توسعه واحدهاي
كوچك و متوسط
استفاده از آن در
سيستم هاي تركيبي

 منظور از سيستم هيبريدي نيروگاههاي توليد برق استفاده از پروسه هاي شيرين سازي از حرارت بازيافتي نيروگاهها
است.
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 -4جمع بندي و نتيجه گيري
در اين گزارش به بررسي بخش اول پروسه تدوين نقشه راه طراحي و ساخت سيستم هاي توليد همزمان پرداخته شد.
داليل فني و اقتصادي موضوع بررسي و تحليل گرديد و به الزامات و نياز هاي قانوني و اسناد باالدستي كشور اشاره و بر مبناي
آنها ميزان نياز و اهميت توليد همزمان ارائه گرديد.

 برودت و آب شيرين، حرارت،سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق
)CCHP(

42
1394تير،ويرايش سوم

 هوشمندي فناوري:2 فاز

 مراجع و منابع-5
1-

Marinko Stojkov

and etal, CHP and CCHP Systems Today , International Journal of

Electrical and Computer Engineering Systems, Volume 2, Number 2, 2011.
2-

Evaluation of Combined Heat and Power Technologies for Wastewater Facilities Prepared

for Columbus Water Works, Columbus, Georgia September 25, 2012.

3-

D.W. Wu, R.Z. Wang, Combined cooling, heating and power: A review, Progress in Energy

and Combustion Science 32 (2006) 459–495.

4-

Fred Betz, Combined Cooling, Heating, Power, and Ventilation (CCHP/V) Systems

Integration, Center for Building Performance and Diagnostics School of Architecture College of
Fine Arts Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania, May 11, 2009.

5-

COMBINED HEAT AND POWER: POLICY ANALYSIS AND 2011 – 2030 MARKET

ASSESSMENT, California Energy Commission, ICF International, Inc, JUNE 2012.

6-

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, OECD/IEA, 2008, Combined Heat and Power,

Evaluating the benefits of greater global investment.

7-

Louay Chamra, CHP Survey Results, Southeast CHP Regional Application Center

Mississippi State University 210 Carpenter Engineering Building Mississippi State, MS 39762.

8-

Miao Li, Hailin Mu and Huanan Li, Analysis and Assessments of Combined Cooling,

Heating and Power Systems in Various Operation Modes for a Building in China, Dalian,
Energies 2013, 6, 2446-2467; doi:10.3390/en6052446.

9-

Ruhai Hao, Combined Cooling, Heating and Power (CCHP) in Distributed Generation (DG),

EE5250 Term Project, April 21, 2006.

 برودت و آب شيرين، حرارت،سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق
)CCHP(

43
1394تير،ويرايش سوم

 هوشمندي فناوري:2 فاز

10- Wei Gu and et. al, Modeling, planning and optimal energy management of combined
cooling, heating and power microgrid: A review, Electrical Power and Energy Systems 54
(2014) 26–37.

11- worldwatch Institute, 2013.
12- http://www.cogeneurope.eu,

The

European

Association

for

the

Cogeneration.
13- Source : IDA Desalination Yearbook 2009-2010
14- GWI, 2007 Desalination Market Report
15- http://siteresources.worldbank.org/EXTWSS/Resources/3373011147283814231/2532554-1153754022338/BillHanbury-Paper.pdf

Promotion

of

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

أ

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول،شهريور1394

فهرست مطالب
فصل  -1چشمانداز و اهداف کالن 1 ....................................................... ................................ ................................
 -1-1مقدمه 1 ......................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-1مفاهیم و روشهای تدوین چشمانداز 1 ......................................... ................................ ................................
 -3-1روش تدوین اهداف کالن 7 ........................................................... ................................ ................................
 -4-1فرآیند تدوین بیانیه چشمانداز تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شیرینکن 12 ................................
 -5-1تحلیل نظرات خبرگان در ارتباط با ابعاد بیانیه چشمانداز 16 ......................................... ................................
 -6-1فرآیند تدوین اهداف کالن افزایش راندمان نیروگاهها 19 ............................................. ................................
 -7-1تحلیل نظرات خبرگان در ارتباط با ابعاد اهداف کالن 21 ............................................. ................................
 -8-1جمع بندی 24 ............................................... ................................ ................................ ................................
فصل  -2راهبرد توسعه فناوری 25 ...............................................................................................................
 -1-2مقدمه 25 ...................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-2مرور ادبیات 25 .............................................. ................................ ................................ ................................
 -1-2-2مفاهیم و روش اولویتبندی فناوری 25 ................................... ................................ ................................
 -2-2-2مفاهیم اکتساب فناوری 30 ...................................................... ................................ ................................
 -3-2تبیین ابعاد موضوع 32 ................................... ................................ ................................ ................................
 -1-3-2مقدمه

32 .................................. ................................ ................................ ................................

 -2-3-2نوع بازار (نوع مشتریان) 33 ...................................................... ................................ ................................
 -3-3-2نوع کاربرد

33 ................................ ................................ ................................ ................................

 -4-3-2نوع و سایز مولد 34 .................................. ................................ ................................ ................................
 -5-3-2نوع مبدل

34 .................................... ................................ ................................ ................................

 -6-3-2ارتباط میان نوع حرارت و مسیر کاربرد 35 ............................... ................................ ................................

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

ب

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول،شهريور1394

 -7-3-2جمعبندی ابعاد موضوع 36 ....................................................... ................................ ................................
 -4-2تعیین اولویتها متناسب با ابعاد موضوع 37 .................................. ................................ ................................
 -1-4-2تعیین نوع مولد متناسب با ابعاد موضوع 37 .............................................................. ................................
 -2-4-2تعیین کاربرد منتخب متناسب با ابعاد موضوع 38 ..................................................... ................................
 -3-4-2تعیین نوع مسیر استفاده از حرارت متناسب با ابعاد موضوع 39 ................................. ................................
 -4-4-2جمعبندی

41 ................................. ................................ ................................ ................................

-5-2تعیین اولویتهای توسعه فناوری تولید همزمان 41 ....................................................... ................................
 -1-5-2اولویتبندی فناوری آبشیرینکن 42 ...................................... ................................ ................................
 -2-5-2اولویتبندی فناوری مبدلهای حرارتی 51 ............................... ................................ ................................
 -3-5-2اولویتبندی فناوری مولدهای تولید برق 52 ............................................................ ................................
 -6-2تعیین سبک اکتساب 53 ................................ ................................ ................................ ................................
 -1-6-2مقدمه

53 ................................... ................................ ................................ ................................

 -2-6-2سبک اکتساب فناوری 54 ............................................... ................................ ................................ RO
 -3-6-2سبک اکتساب فناوری مبدلهای صفحهای 55 ........................................................ ................................
 -4-6-2سبک اکتساب فناوری موتورهای دائمکار 56 ........................................................... ................................
 -5-6-2سبک اکتساب فناوری دانش فنی طراحی سیستم تولید همزمان 58 ........................................................
فصل  -3جمعبندی و

نتیجهگیری59 ............................................................................................................................................

پیوست  -1پرسشنامه چشمانداز و اهداف کالن 62 ................................. ................................ ................................
پیوست  - 2پرسشنامه اولویت بندی 68 .................................................. ................................ ................................
مراجع 73 .................................. ................................ ................................ ................................ ................................

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

ج

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول،شهريور1394

فهرست شکلها
شکل  -1فرایند تدوین چشمانداز 4........................................................... ................................ ................................
شکل  -2ویژگیهای اهداف کالن 10 ...................................................... ................................ ................................
شکل  -3روش تدوین اهداف کالن 12 .................................................... ................................ ................................
شکل  -4فرآیند کلی تدوین بیانیه چشمانداز توسعه فناوری تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شیرین کن 13
شکل  -5نظر خبرگان پیرامون حوزه کاربرد فناوری 17 ............................................................ ................................
شکل  -6نظر خبرگان پیرامون حوزه فعالیت فناوریهای تولید همزمان 17 ................................. ................................
شکل  .7نظر خبرگان پیرامون نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیست محیطی حاصل از توسعه فناوریهای
تولیدهمزمان19..........................................................................................................................................................
شکل  -8فرآیند کلی تدوین اهداف کالن حوزه تولید همزمان 20 ............................................. ................................
شکل  .9نظر خبرگان پیرامون راندمان مطلوب سیستمهای تولید همزمان تولید داخل در افق چشمانداز21 ...............
شکل  .10نظر خبرگان پیرامون توان بیشینه تولیدی سیستمهای تولید همزمان در افق 22 ............................. 1404
شکل  .11نظر خبرگان پیرامون اولویت اهداف کالن توسعه فناوری تولید همزمان 22 ..............................................
شکل  .12نظر خبرگان پیرامون اولویتهای شاخصهای رشد و پیشرفت فناوری در حوزه سیستمهای تولید همزمان23
شکل  .13ارزیابی ماتریس جذابیت(مطلوبیت) و توانمندی (امکانپذیری) 26 ..............................................................
شکل  .14ماتریس جذابیت و توانمندی (امکانپذیری) 28 .......................................................... ................................
شکل  .15تقسیمبندی ماتریس جذابیت و توانمندی 29 ............................................................ ................................
شکل  .16ارتباط میان نوع حرارت و مسیر کاربرد 35 ................................ ................................ ................................
شکل  .17خالصه درخت فناوریهای تولید همزمان برق ،حرارت و برودت 42 ............................................................
شکل  .18فرآیند اولویتبندی فناوریهای آبشیرینکن 45 ............................................................. ................................
شکل  .19فرآیند اولویتبندی فناوریهای آب شیرینکن 46 .................................................. ................................
شکل  .20تحلیل نرمافزاری از روش تاپسیس 48 ...................................... ................................ ................................

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

د
ويرايش اول،شهريور1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

شکل  .21تقسیمبندی ماتریس جذابیت-قابلیت 51 .................................. ................................ ................................
شکل  .22فرآیند تعیین سبک اکتساب فناوری 55 ........................................................... ................................ RO
شکل  .23فرآیند تعیین سبک اکتساب فناوری مبدلهای صفحهای 56 .................................... ................................
شکل  .24فرآیند تعیین سبک اکتساب فناوری موتورهای دائم کار مقیاس کوچک 57 ..............................................
شکل  .25فرآیند تعیین سبک اکتساب فناوری موتورهای دائم کار مقیاس متوسط 57 ..............................................
شکل  .26فرآیند تعیین سبک اکتساب دانش طراحی سیستم تولید همزمان 58 .......................................................
46

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

ه

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول،شهريور1394

فهرست جداول

جدول -1جمعبندی ابعاد و گزینههای پیشنهادی در تدوین بیانیه چشمانداز فناوری تولید همزمان 15 ......................
جدول  -2نام و مسئولیت افراد پاسخدهنده به پرسشنامه 16 ...................................................... ................................
جدول  -1جمعبندی ابعادموضوع 36 ........................................................ ................................ ................................
جدول  -4تعیین نوع مولد متناسب با ابعاد موضوع 38 ............................... ................................ ................................
جدول  -5تعیین کاربرد منتخب متناسب با ابعاد موضوع 39 ...................................................... ................................
جدول  -6تعیین نوع مسیر منتخب متناسب با ابعاد موضوع 40 ................................................. ................................
جدول  -7جمعبندی مولد/کاربرد/مسیر منتخب متناسب با ابعاد موضوع 41 ..............................................................
جدول  .8معیارهای جبرانی جذابیت فناوریهای آب شیرین کن 44 ............................................ ................................
جدول  .9معیارهای جبرانی جذابیت فناوریهای آب شیرین کن 47 ............................................ ................................

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

1
ويرايش اول،شهريور1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

فصل  -1چشمانداز و اهداف کالن
 -1-1مقدمه
در این فصل ،پس از بیان مفاهیم و روش تدوین چشمانداز و اهداف کالن ،فرآیند تدوین بیانیه چشمانداز و اهداف کالن در
سند راهبردی فناوریهای تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شیرین کن کشور به عنوان بخش ابتدایی فاز تدوین ارکان
جهتساز تشریح خواهند شد .در این راستا ابعاد شکل دهنده به چشمانداز و اهداف کالن معرفی شده و سپس گزینههای قابل
ذکر برای هر یک از ابعاد ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سرانجام با استفاده از نظرات خبرگان ،ابعاد مورد نظر تعیین
وضعیت میشوند .با مشخص شدن وضعیت هر یک از ابعاد سازنده بیانیه چشمانداز و اهداف کالن ،مفاد مربوط به هر یک از
آنها قابل ارائه خواهند بود و به این ترتیب بیانیه چشمانداز و عناوین اهداف کالن به همراه تفسیر آنها در این فصل مورد
اشاره قرار خواهند گرفت.

 -2-1مفاهیم و روشهای تدوین چشمانداز
چشمانداز عبارتست از تصویر مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در حوزه فناوری که در یک
افق زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعیین میگردد .به عبارت دیگر چشمانداز ،بیان صریح سرنوشتی است که
فناوری به سوی آن حرکت میکند و تصویر آیندهای است که کشور در جستجوی خلق آن است.
چشمانداز تصویری از وضعیت یک کشور است ،زمانی که به اهداف و راهبردهای خود در یک بازهی زمانی دست یافته باشد.
این چشمانداز در قالب یک بیانیه به نحوی تنظیم میشود که چالشهای راهبردی و هدفهای تعیین شده کیفی در سند ،ارتباط
مستقیم و معناداری با یکدیگر داشته باشند؛ نیازهای جامعه را در آینده و حال ،بهعنوان هماهنگی بین جامعه و تصویر آینده در
بیان کلمات و جمالت یکسان نماید؛ و از کلمات و جمالت آرمانی ،قابل دست یافتنی ،ارزشی ،مقدس و نهادینه برای
عبارتپردازی سند استفاده نماید.
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چشمانداز توسعه فناوری اگر به صورت دقیق ،جامع و آیندهنگرانه تعریف شده باشد ،میتواند مسیر توسعه فناوری را همواره
هدفمند و جهت دار نماید و مانند چراغی در افق بلندمدت ،فراروی کنشگران مختلف (دولت ،صنعت ،دانشگاه) قرار گیرد.
آگاهی کامل سیاستگذاران به چشمانداز توسعه فناوری نیز می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات کلیدی و سیاستهای اثرگذار
یاری دهد.
اکثر مدلهای تدوین راهبرد ملی دارای گام تدوین چشمانداز مشخص و صریح میباشند .لکن برخی مدلها نیز وجود دارند که
به مراتب به وجود چنین عنصری در برنامهریزی راهبردی ملی اشاره نکرده ولی به تدوین اهداف بلندمدت پرداختهاند .ضرورت
تدوین چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوری از این بابت است که تعهد ،انگیزه ،هیجان و انرژی را در میان کنشگران دخیل در
توسعه فناوری افزایش داده و مقصدی را برای رسیدن ،ترسیم نمایند .چشمانداز یک رکن جهتساز کالن ،ساده و قابل انتقال را
ترسیم کرده تا راهنمای گامهای مختلف انتخاب ،اکتساب و سیاستگذاری فناوری باشد.
در ادبیات مدیریت راهبردی ،چشمانداز براساس مدلهای مختلفی (بهعنوان بخشی از فرآیند تدوین برنامه راهبردی توسعه)
تعریف شده است .اگرچه غالب این مدلها برای تدوین راهبرد در سطح بنگاه طراحی شدهاند ،اما میتوان نتایج حاصل از
بررسی این تعاریف متفاوت را برای طراحی چشمانداز در سطح ملی استفاده نمود .برای این منظور ،در زیر چهار نوع از مدلهای
تدوین راهبرد بنگاه که به تعریف چشمانداز پرداختهاند ،بررسی میگردند.
 مدل دیوید
براساس این مدل ،بیانیه چشمانداز در بنگاهها بر اساس پاسخ به سوال «ما چه میخواهیم بشویم و به کجا میخواهیم برسیم؟»
توسعه داده میشود .بیانیه چشمانداز باید کوتاه ،و ترجیحاً یک جمله باشد ،و از همه ذینفعانی که ممکن است ورودی و
اطالعاتی برای تدوین آن در اختیار داشته باشند ،استفاده شود .برای مثال ،چشمانداز یک مؤسسه حسابداری مدیریت عبارتست
از«:رهبری جهانی در آموزش ،تأییدکننده و گواهیدهنده ،و اجرای حسابداری مدیریت و مدیریت مالی».
براساس نظر دیوید ،چشمانداز بهعنوان یکی از فرآیندهای ابتدایی در تدوین راهبرد ،بهعنوان ورودیهای اولیه و عناصر
باالدست در تمام قدمهای این فرآیند نقش ایفا مینماید .تدوین چشمانداز نیز با بررسی محیط داخل و خارج و نیز با دریافت
بازخورد از تمام مراحل برنامهریزی راهبردی صورت میپذیرد[1] .
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 مدل پاتریک لوئیس
چشمانداز به سوال«چه چیزی میخواهیم ایجاد کنیم» پاسخ میدهد و یک تصویر ایده آل ،واحد و جذاب از آینده ترسیم می-
نماید .چشمانداز تصویر جذابی از وعدههایی است که شور و اشتیاق و هیجان را در افراد و هنگام کار القا و الهام میکند .به زبان
ساده چشمانداز مشترك ،یک تصویر شفاف و مورد تائید ذینفعان میباشد که آینده را مشخص میکند.
به منظور مشخص و روشن نمودن و نیز تعریف فردای جدید ،چشمانداز ساختاری را که راهنمای تمام تصمیمگیریها،
برنامهریزیها و کارها باشد ،فراهم میآورد .چشمانداز برای رسیدن به آیندهای که معموالً کمی دورتر از دسترس میباشد ،بر
روی قوتهای سازمانی و منابعی که باید توسعه بیابند تمرکز میکند .چشمانداز یک نیروی محرك است که باعث یک تالش و
جستجوی بی پایان برای موفقیت و برتری میشود[2] .

 مدل آلیسون
در این مدل ،چشمانداز تصویر راهنمای موفقیت است .بیانیه چشمانداز به سوال«موفقیت چگونه است و شبیه چیست؟» جواب
میدهد .چشمانداز باید گروهها را به مبارزه و چالش بطلبد تا قابلیتهایشان را گسترش دهند و به اهدافشان برسند.
آلیسون در فرآیندی که برای مدیریت راهبردی طراحی نموده است ،جایگاهی مشابه با دیوید برای تدوین مأموریت و چشمانداز
قائل شدهاند .او معتقد است که پس از کسب آمادگی و حصول مقدمات اولیه برنامهریزی ،اولین گام در فرآیند اصلی تدوین
استراتژی (بعنوان رکن جهتساز) باید تدوین چشمانداز مطلوب و آرمان باشد.
از نظر وی ،بیانیه چشمانداز مؤثر باید هم چشمانداز داخل و هم چشمانداز خارجی را در نظر بگیرد .چشمانداز خارجی بر روی
اینکه اگر بنگاه به اهدافش برسد جهان چگونه بهبود مییابد ،تغییر میکند و متفاوت میشود ،تمرکز دارد .هنگامی که چشمانداز
خارجی بیان نمود که بنگاه چگونه برنامهای برای تغییر جهان دارد ،چشمانداز داخلی تعیین میشود.
در این مدل پیشنویس بیانیه چشمانداز با ایدهها و نگرشی که از بحثها و گفتگوها بیرون میآید و نیز احساس و بینش
مشترکی که از مسیر (جهت) و انگیزه ایجاد میشود ،آغاز میگردد .تمامی ذینفعان باید در طوفان فکری ابتدایی و نیز بعضی از
گفتگوها حاضر باشند[3] .

 مدل مکمیالن

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

4
ويرايش اول،شهريور1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

چشمانداز تصویر ذهنی قوی از آنچه که ما در آینده میخواهیم بشویم ،میباشد .چشمانداز ریشه در واقعیت دارد ،اما روی آینده
تمرکز مینماید .تدوین چشمانداز ،فرآیندی شامل روشن نمودن ارزشها ،تمرکز بر روی مأموریت و گسترش افق با استفاده از
بیانیه چشمانداز است .تدوین چشمانداز ،راه و روشهای خالقانه برای چالشهای کسب و کار فراهم میآورد و جرقه ارزیابی و
یادگیری پیوسته در سازمان را بوجود می آورد.
از نظر وی دالیل تدوین چشمانداز سازمان عبارتند از :هماهنگی و متناسب کردن کار افراد مختلف ،کمک به همه برای
تصمیمگیری ،ایجاد اصول و پایهای برای برنامه ریزی کسب و کار ،به چالش کشیدن اوضاع راحت و غیر ایدهآل شرایط فعلی ،و
ایجاد رفتارهای متجانس و موافق در افراد به صورت قابل توجه[2 ].

با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز بنگاهی و نیز کسب آگاهی از مطالعات تطبیقی صورت پذیرفته ،ترسیم افق چشمانداز در
پنج مرحله مطابق با شکل زیر به انجام میرسد:

شکل  -1فرایند تدوین چشمانداز

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

5

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول،شهريور1394

 تدوین اصول ارزشی
اصول ارزشی ،اصول ،باورها و ارزش های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،و فناورانه هستند که بر نوع نگاه به توسعه فناوری تأثیر
میگذارد .در واقع این اصول به عنوان خطقرمزهایی هستند که از اعتقادات و باورهای کنشگران و ذینفعان توسعه فناوری
برخاسته و ابعاد چشمانداز را شفاف و مرزبندی میکند .به عبارت دیگر چشمانداز باید با درنظرگیری مالحظات این اصول ترسیم
گردد.
 جمعآوری ورودیهای اولیه ترسیم چشمانداز
جمعآوری ورودیهای الزم برای ترسیم چشمانداز از راههای زیر صورت میپذیرد:
 بررسی اسناد باالدستی :پیش از شروع هر بحث دیگر تدوین چشمانداز ،ضروری است تا با بررسی اسناد
باالدستی ،طرحها و راهبردهای کالن تدوین شده در سطوح باالتر ،و اصول ارزشی توسعه فناوری موجود
در جامعه ،تصویری از بستر فعلی و نگاههای آینده پیرامون فناوری حاصل گردد .این تصویر در شکل-
دادن به مؤلفههای چشمانداز نقش مهمی بر عهده دارد.
 نظرسنجی متخصصین :بیان یک نتیجه بر پایه یک مجموعه شواهد یا انتظارات از آینده که از اطالعات
و منطق افراد آشنا با موضوع مورد نظر حاصل میشود ،یکی دیگر از راههای تأمین ورودیهای الزم
برای ترسیم افق چشمانداز است .اندیشهها و تفکرات خبرگان حوزه فناوری از آینده پیش رو سهم قابل
توجهی در ترسیم چشمانداز دارد.
 مطالعات الگوبرداری :استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه توسعه فناوریهای راهبردی روشی دیگر
در ترسیم چشمانداز است .در این زمینه میتوان از آیندههای ترسیم شده در سایر کشورها ،مانند هدف-
گذاریهای بلندمدت ،حوزههای کاربردی قابل تأکید ،و غیره برای تعیین افق چشمانداز داخلی بهره برد.
 تدوین بیانیه اولیه چشمانداز
بیانیه اولیه چشمانداز توسط تحلیلگران و مشاوران تهیه میشود .در این مرحله بر مبنای ورودیهای حاصل از مراحل قبل
(هوشمندی فناوری ،اطالعات اولیه ،اصول ارزشی) ،به ترسیم افق چشمانداز در چارچوب اصول ارزشی تدوین شده پرداخته می-
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شود .با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز بنگاهی و نیز با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی تدوین چشمانداز ،الزم است تا به
مؤلفههای ضروری چشمانداز و نیز ویژگیهای افق چشمانداز در سطح ملی توجه شود .بر این اساس ،ویژگیهای یک چشمانداز
توسعه فناوری در سطح ملی به شرح زیر است:
 تدوین چشمانداز باید با بررسی محیط داخل و خارج و با نیز دریافت بازخورد از تمام مراحل برنامهریزی
راهبردی صورت گیرد.
 چشمانداز باید به تصویری شفاف و مورد تأیید همه ذینفعان منجر شود.
 چشمانداز باید در رسیدن به آیندهای که معموالً کمی دورتر از دسترس میباشد ،بر روی قوتها و منابعی
که باید توسعه بیابند تمرکز کند.
 در تدوین چشمانداز هم باید بر چگونگی تغییر محیط در خارج (چشمانداز خارجی) و نیز تصویر مطلوب در
محیط داخل (چشمانداز داخلی) تمرکز صورت پذیرد.
همچنین ،یک افق چشمانداز ملی باید دربرگیرندهی مؤلفههای زیر باشد:1
 درنظرگیری بعد زمان و افق برنامهریزی برای ایدهآلهای ذکر شده در بیانیه چشمانداز
 اشاره به جایگاه و رتبهی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهان
 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی
 درنظرگیری مالحظات اصول ارزشی
 توجه به سطح رقابتپذیری فناوری تولیدی
 تعیین حوزهی کاربرد فناوری
 اشاره به نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه

1

یک بیانیه چشمانداز لزوماً دربرگیرندهی تمام این مؤلفهها باهم نیست .اینها درحقیقت مجموعه مؤلفههایی هستند که وجود بعضی از آنها مانند افق

چشمانداز در بیانیه ضروری و اشاره به بعضی دیگر مانند جایگاه فناوری اختیاری است.
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 تعریف کلی حوزه فعالیت (طراحی ،تولید ،بکارگیری)
 تأیید و نهاییسازی بیانیه اولیه چشمانداز
چشمانداز تعریف شده توسط تحلیل گران و مشاوران در مرحله قبل باید برای نهایی شدن به تأیید کمیته راهبری مسئول توسعه
فناوری ،متشکل از خبرگان صنعت ،دولت و دانشگاه برسد .این تأیید عالوه بر نمایش صحت آینده ترسیم شده ،به همگرا شدن
نظرات خبرگان در مورد هریک از مؤلفههای آینده فناوری نیز منجر میشود.
 دریافت بازخورد از سایر مراحل
ترسیم چشمانداز باید در تعامل با گامهای بعدی صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،چشمانداز تعریف شده در این بخش بدون
دریافت بازخورد از سایر گامها می تواند ماهیتی خارج از واقعیت و غیرعملیاتی داشته باشد .بنابراین در این گام الزم است تا
چشمانداز اولیه تعریف شده با انجام هر گام (تعیین راهبردهای کالن ،تحلیل عملکرد ،و وضع سیاستها) مورد بازنگری قرار
گرفته و تغییرات الزم در مؤلفههای آن صورت پذیرد[2 ].

 -3-1روش تدوین اهداف کالن
یکی دیگر از گامهای اساسی در تعیین ارکان جهتساز ،تدوین اهداف توسعه در راستای چشمانداز تعریف شده است .این هدف-
گذاری در سطح کالن بهمنظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانداز انجام میگیرد .در حقیقت اهداف مذکور ،پاسخگوی یک
سؤال اساسی است با عنوان "برای رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شده ،به چه مقاصدی باید دست یافت؟" .با تعیین
این اهداف در مسیر دستیابی به چشمانداز ،کنشگران دخیل در نظام توسعه فناوری ،اهداف بلندمدتی را دنبال میکنند و در
نتیجه ،برنامهریزیها ،تصمیمگیریها و فعالیتهای خود را براساس آن بهصورت دقیقتر و با جزئیات بیشتر انجام دهند.
در روششناسی پیشنهادی برای تدوین اسناد توسعه فناوری ،تدوین اهداف با دو رویکرد باال-به-پایین و پایین-به-باال صورت
میپذیرد .رویکرد باال-به-پایین رویکردی هدف محور است که بهدنبال ترسیم یک آیندهی مطلوب برای توسعه فناوری است.
در طرف مقابل ،رویکرد پایین-به-باال نگاهی مسئلهمحور 1به توسعه فناوری دارد .با استفاده از این رویکرد ترکیبی ،از یک

Issue-based

1
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طرف همراستایی اهداف با چشماندازهای کالن ملی و سایر ارکان جهتساز باالدستی حفظ شده ،و از طرف دیگر ،تمام مسایل
و مشکالت موجود در مسیر توسعه فناوری نیز مورد هدف تحلیل و بررسی قرار میگیرند.
در منابع برنامهریزی راهبردی در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوین حوزههای اهداف تعیین شده است .در زیر
بهطور خالصه به بررسی این مدلها پرداخته میشود:
 حوزههای اهداف در مدل کارت امتیازی متوازن ][4

 منظر مالی (سودآوری ،رشد در آمد ،و افزایش بهره وری)
 منظر مشتری (تعین مشتریان مخاطب ،تعیین ارزشهای پیشنهادی بنگاه با توجه به مشتریان)
 منظر فرایندهای داخلی (روابط با تأمین کنندگان ،تصمیمگیری درمورد توسعه محصوالت و خدمات
جدید ،خدمات پس از فروش ،و مهندسی مجدد فرایندهای تولید)
 منظر یادگیری و رشد (رضایت کارکنان ،فضای مناسب کاری ،دسترسی به سیستمهای اطالعاتی الزم،
برنامههای آموزش کارکنان)
 حوزههای اهداف در مدل پیرس و رابینسون
 توجه به مشتری ،نوآوری ،بهرهوری،
 توجه به بخش مالی ،منابع انسانی ،لحاظ کردن محیط خارجی] [2

 حوزههای اهداف براساس مدل ترکیبی فیلیپس
 بازار (سعی در حفظ سهم بازار فعلی ،افزایش صادرات)
 نوآوری (باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول)
 بهرهوری (بهبود کیفیت محصوالت تولیدی ،افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی و خدماتی شرکت)
 منابع مالی (استفاده بهینه از منابع مالی شرکت و خارج از شرکت برای تأمین اهداف بازار)
 منابع انسانی (ایجاد انگیزه برای ارائه کار بهتر)
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 مسئولیتهای اجتماعی (حفظ محیط زیست و حفظ ایمنی و بهداشت محیط کار)
 منابع اولیه (تالش برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور)][2

 حوزههای اهداف براساس مدل دکتر اعرابی
 سودآوری
 بهرهوری (سادهسازی رویهها و سیستمها برمبنای استانداردهای جهانی)
 موضع رقابتی (ارتقای نقش و جایگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همکاریهای بینالملی و منطقهای)
 پیشرفت کارکنان (سرمایهگذاری در نیروی انسانی و ظرفیتسازی)
 روابط کارکنان
 رهبری فناورانه
 مسئولیت اجتماعی (جلب رضایت ،اعتماد و مشارکت خدمتگیرندگان) ][5

عالوه بر حوزههای هدف ذکر شده ،ویژگیهایی نیز برای اهداف در سطح بنگاه در ادبیات اشاره شده است .این ویژگیها
عبارتند از:
 قابل کاربرد بودن،
 قابل اندازهگیری بودن،
 در نظر داشتن محدودیت منابع،
 قابل دستیابی بودن،
 مشخص بودن،
 قابلیت انعطاف داشتن،
 واقعگرایانه بودن،
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 قابل قبول بودن ،و
 و محدود به زمان بودن[2 ].

شکل  -2ویژگیهای اهداف کالن

با درنظر داشتن مدلهای هدفگذاری بنگاهی و نیز با کسب بینش از مطالعات موردی صورت پذیرفته ،میتوان به معرفی
گامهای ضروری در تدوین اهداف پرداخت .روش پیشنهادی زیر میتواند برای تدوین اهداف کالن در توسعه فناوری مورد
استفاده قرار گیرد:
 دریافت ورودی از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز ،اصول ارزشی و هوشمندی فناوری
در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف کالن توسعه فناوری استفاده شود .این کار با برگزاری پنلهای خبرگی و
بحث گروهی میان متخصصین ،در چارچوب نتایج حاصل از هوشمندی فناوری (روندهای رشد و توسعه فناوری در آینده) ،تأکید
بر مؤلفههای موجود در چشمانداز ،و در نظر داشتن اصول ارزشی صورت میگیرد .در مجموع میتوان اینطور بیان نمود که
اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
 تدوین اولیه اهداف کالن بر اساس اطالعات ورودی
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با توجه به نظرات جمعآوری شده متخصصین پیرامون اهداف کالن ،در این مرحله الزم است تا تحلیلگران به پاالیش این
نتایج با درنظر داشتن دو محور حوزههای هدف و ویژگیهای هدف بپردازند .بهعبارت دیگر ،تحلیلگران نظرات خبرگان را در
حوزههای هدف دستهبندی نموده و با درنظرداشتن ویژگیهای ضروری ،آنها را بازنویسی میکنند.
حوزههای اهداف به معرفی ابعادی میپردازند که الزم است تا به آنها پرداخته شود .اگرچه این حوزهها در هر مورد مطالعاتی
دارای تفاوتها و دستهبندیهای مختلفی میباشند ،اما میتوان یک حالت عمومی برای این این حوزهها ارائه نمود .این دسته-
بندی تنها بهمنظور ساماندهی ذهنی برنامهریزان در تدوین اهداف اسناد راهبردی است و الزامی در پوشش همهجانبه آنها در
هر مورد مطالعاتی بهوجود نمیآورد .بهطور کلی چهار حوزه زیر را میتوان بهعنوان ابعاد ضروری تدوین اهداف کالن توسعه
فناوری در سطح ملی در نظر داشت:
 موقعیت رقابتی :میزان موفقیت در تسلط نسبی بر بازار ،درآمد کل ،سهم بازار ،سهم صادرات
 ظرفیتسازی :رشد و پیشرفت دانش فناوری ،توسعه نیروی انسانی متخصص ،بهرهبرداری و عملیاتی
نمودن دانش به فناوری
 مسئولیت اجتماعی :درنظرگیری مسایل زیستمحیطی ،بهبود سطح رفاه اجتماعی ،باالبردن رشد
اقتصادی ،مشروعیتبخشی
 نوآوری :باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول و فرآیند

 تأیید و نهاییسازی اهداف کالن
اهداف کالن ،راهنماهای توسعه در سایر مراحل خواهند بود .بنابراین ،اهداف اولیه طراحی شده برای نهایی شدن نیازمند تأیید
دوباره افراد متخصص هستند .اجرای این مرحله به کاهش خطای ناشی از بازنویسی و پاالیش اهداف توسط تحلیلگران کمک
میکند.
 دریافت بازخورد
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از آنجا که تدوین گامهای مختلف سند در یک فرآیند تعاملی بهوقوع میپیوندد ،اهداف کالن تدوین شده در بخش ممکن است
با تدوین گامهای بعدی سند دچار تغییر و اصالح شوند .تدوین اهداف خرد (اهداف پایین-به-باال) و دریافت تصویر واقعیتر از
وضعیت موجود یکی از مهمترین بازخوردهایی است که میتواند منجر به بازبینی در اهداف کالن شود.
شکل زیر نمایش گرافیکی مراحل تدوین اهداف کالن را بهطور خالصه بهنمایش میگذارد[2 ].

شکل  -3روش تدوین اهداف کالن

 -4-1فرآیند تدوین بیانیه چشمانداز تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب
شیرینکن
فرآیند تدوین چشم انداز در این پروژه تفاوت ماهوی با فرآیند تشریح شده در فصل پیش نداشته و شامل دو بخش خواهد بود
ابتدا ابعاد شکل دهنده به بیانیه چشمانداز و گزینههای قابل طرح در هر یک از ابعاد شناسایی شده و سپس در موارد مقتضی
طی پرسشنامهای نظرات خبرگان در ارتباط با ابعاد مذکور دریافت میشود.
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شناسایی ابعاد شکلدهنده
به چشمانداز

ويرايش اول،شهريور1394
شناسایی گزینههای مرتبط
با حوزه توسعه فناوری
تولید همزمان ذیل ابعاد

نظرخواهی از خبرگان

شکل  -4فرآیند کلی تدوین بیانیه چشمانداز توسعه فناوری تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شیرینکن

مطابق با مراحل پیش گفته در فصل اول ،ابعاد سازنده بیانیه چشمانداز با توجه به ویژگیهای موضوع توسعه فناوری تولید
همزمان به طور اجمالی شامل افق زمانی چشمانداز ،جایگاه و رتبه ،اهداف ذکر شده در اسناد باالدستی ،اصول ارزشی ،حوزه
کاربرد ،حوزه فعالیت و نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی حاصل از توسعه فناوری میباشند.
 افق زمانی چشمانداز
مطابق با آنچه در بخش ابعاد موضوع و محدوده مطالعات مورد اشاره قرار گرفت ،به منظور دستیابی به اهداف کالن
سندچشمانداز در افق  ،1404یک افق زمانی بلندمدت  10ساله در این مطالعه در نظر گرفته خواهد شد .بنابراین افق زمانی
چشمانداز ،افق  1404خواهد بود.
 حوزه کاربرد
همانطور که پیش از این در بخش ابعاد موضوع و محدوده مطالعات اشاره شد ،محدوده مطالعه در سطح ملی بوده و انواع
فناوریهای تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شیرینکن را شامل میشود.
در نتیجه مطابق این محدوه مطالعه ،سه گزینه برای حوزه کاربرد قابل طرح میباشند که عبارتند از:
 نیروگاههای خصوصی و دولتی تحت نظارت وزارت نیرو
 کل نیروگاههای داخلی

 جایگاه و رتبه
جایگاه و رتبه کشور در حوزه توانمندی فناورانه تولید همزمان میتواند در قالب دو گزینه زیر مطرح گردد:
 اول و پیشرو در منطقه
 همتراز با جایگاه صنعت برق ایران در دنیا
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 اهداف ذکر شده در اسناد باالدستی
در اسناد باالدستی به طور مجموع اهداف زیر مرتبط با فناوری تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شیرین کن بیان شده
اند که چشم انداز تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شیرین کن باید در جهت تحقق آنها تدوین گردد.
 افزایش بازدهی و بهره وری (قانون اصالح الگوی مصرف)
 استفاده اقتصادی از انرژی (قانون اصالح الگوی مصرف)
 تنوع در عرضه انرژی کشور ،بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاهها (برنامه پنجم توسعه)
 شناسایی فناوریهای نوین و انتقال و بومیسازی فناوریهای دارای مزیت نسبی (چشم انداز وزارت نیرو)
 کاهش آالیندگی با تولید همزمان
 نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه فناوری
به طور کلی نتایج و مزایای حاصل از توسعه فناوری در حوزه توسعه فناوری تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شیرین
کن ناظر بر مواردی چون کمک به حل معضل خشکسالی ،کاهش آالیندههای زیست محیطی ،افزایش راندمان و استفاده بهینه
از منابع انرژی ،ثبات بیشتر کشور در منطقه و اشتغالزایی میباشد.
 حوزه فعالیت
حوزه فعالیت و یا به عبارت دیگر سطح توانمندی مطلوب کشور در زمینه تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شیرینکن
شامل طراحی و تولید سیستمهای تولید همزمان و آب شیرین و طراحی و بکارگیری سیستمهای تولید همزمان و آب شیرین
است که از میان این دو حوزه یکی به عنوان حوزه فعالیت فناوری تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شیرین کن انتخاب
خواهد شد.
در پایان میتوان ابعاد فوق و گزینههای مربوطه را در قالب جدول شماره  1جمع بندی نمود.
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جدول  -1جمعبندی ابعاد و گزینههای پیشنهادی در تدوین بیانیه چشمانداز فناوری تولید همزمان

ابعاد مندرج در چشمانداز
افق برنامهریزی
جایگاه و رتبهی عددی توانمندی فناورانه در
منطقه و جهان

گزینههای پیشنهادی
1404
 اول و پیشرو در منطقه
 همتراز با جایگاه صنعت یرق ایران در دنیا




افزایش بازدهی و بهره وری (قانون اصالح الگوی مصرف)
استفاده اقتصادی از انرژی (قانون اصالح الگوی مصرف)
تنوع در عرضه انرژی کشور ،بهینه سازی تولید و افزایش راندمان
نیروگاهها (برنامه پنجم توسعه)
شناسایی فناوریهای نوین و انتقال و بومیسازی فناوریهای دارای مزیت
نسبی (چشم انداز وزارت نیرو)
کاهش آالیندگی با تولید همزمان

مالحظات اصول ارزشی









تالش در جهت پیشرفت و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور
کمک به تامین آب در کشور
استفاده بهینه از منابع کشور
اصالح الگوی مصرف
صیانت از منابع انرژی کشور
ارتقا سرمایه های انسانی و توسعه دانش بنیان
اهتمام به خودباوری ،خالقیت و نوآوری

حوزهی کاربرد فناوری

 نیروگاههای خصوصی و دولتی تحت نظارت وزارت نیرو
 کل نیروگاههای داخلی

ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد
قبلی




نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و
زیستمحیطی حاصل از توسعه

تعریف کلی حوزه فعالیت







کمک به حل معضل خشکسالی
کاهش آالیندههای زیست محیطی
افزایش راندمان و استفاده بهینه از منابع انرژی
ثبات بیشتر کشور در منطقه
اشتغالزایی

 طراحی و تولید سیستم های تولید همزمان و آب شیرین
 طراحی و به کارگیری سیستم های تولید همزمان و آب شیرین
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 -5-1تحلیل نظرات خبرگان در ارتباط با ابعاد بیانیه چشمانداز
پس از شناسایی ابعاد و گزینههای قابل طرح ذیل هر یک از ابعاد بیانیه چشمانداز ،الزم است در ارتباط با برخی از گزینهها که
نیازمند قضاوت کارشناسی بیشتری برای انتخاب هستند ،پرسشنامهای تهیه شده و سپس این گزینهها با نظرخواهی از خبرگان
نهایی شوند .پرسشنامه چشمانداز توسعه فناوری تولید همزمان در پیوست ارائه شده است.
طبق راهنمای آژانس بینالمللی انرژی 1ترکیب خبرگان میبایست شامل افراد مسئول ،صاحب اختیار ،مشاور و مطلع ، 2از
دانشگاه ،دولت و صنعت باشد[ .]15در نتیجه افراد منتخب برای پاسخگویی به پرسشنامهی پروژه حاضر مطابق با جدول زیر
میباشند.
جدول  -2نام و مسئولیت افراد پاسخدهنده به پرسشنامه
مسئولیت

نام خبرگان

-1خانم دکتر زهره منصوری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 -2آقای دکتر علی جعفریان

دانشگاه تربیت مدرس

-3آقای مهندس سید احمد مطهری

شرکت مپنا -بخش پروژه سرمایه گذاری

-4آقای مهندس موتمنی
-5آقای مهندس منوچهر همتی

شرکت مهندسی فرآذرآب

 -6آقای مهندس همایون یزدانی
-7آقای مهندس حسن منصوری

شرکت صیناکو

 -8آقای مهندس اخیانی

وزارت نیرو -توانیر

-9آقای مهندس میرزازاده حسینی
 -10آقای مهندس خطاطی

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

 -11مسعود آسایش

دبیر کمیته راهبری – پژوهشگاه نیرو

)International Energy Agency (IEA
)Responsible, Authorised, Consulted, Informed (RACI

1
2
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پرسش نخست در پرسشنامه در مورد سطحی بود که خبرگان برای حوزه کابرد فناوری متصور بودند .بیش از پنجاه درصد
خبرگان تامین بازار داخلی و توسعه صادرات به کشورهای همجوار و کشورهای اسالمی را به عنوان حوزه کاربرد بیان کردند.
%0

محدود به بازار داخل

%33

تأمین بازار داخلی و توسعه صادرات به حوزه
خاورمیانه و آسیا
تأمین بازار داخلی و توسعه صادرات به
کشورهای همجوار و کشورهای اسالمی

%67

شکل  -5نظر خبرگان پیرامون حوزه کاربرد فناوری

در گام بعد حوزه فعالیت فناوریهای تولید همزمان مورد پرسش قرار گرفت که گزینههای تسلط بر دانش فنی طراحی ،ساخت و
مونتاژ و بهره برداری سیستمهای تولید همزمان مورد اتفاق نظر قرار گرفت.

%20
تسلط بر دانش فنی طراحی ،ساخت و مونتاژ و بهره
برداری سیستمهای تولید همزمان
توانمندی طراحی در حوزه های امکان پذیر و
ساخت و مونتاژ انواع سیستمهای تولید همزمان

%80

شکل  -6نظر خبرگان پیرامون حوزه فعالیت فناوریهای تولید همزمان
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نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه فناوری نیز در گام بعد مورد پرسش قرار گرفته است
که با توجه به نمودار زیر افزایش راندمان انرژی بیش از سایرین مد نظر خبرگان است.

خودکفائی و بومی سازی دانش فنی
سیستمهای تولید همزمان
کاهش آالینده های زیست محیطی
ارتقاء ظرفیت صادرات خدمات فنی
مهندسی و افزایش درآمد ملی
امنیت عرضه انرژی الکتریکی و آب شیرین
][PERCENTAGE

][PERCENTAGE
%46

][PERCENTAGE
اشتغال زایی

%4

توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در عرصه

][PERCENTAGE
طراحی و ساخت سیستمهای تولید همزمان
][PERCENTAGE
توسعه شبکه های تولید برق پراکنده

][PERCENTAGE

استفاده از سوخت های متنوع و تولید
محصوالت بهینه
افزایش راندمان انرژی

][PERCENTAGE

شکل  .7نظر خبرگان پیرامون نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه فناوریهای تولید همزمان

در پایان با توجه به نظرات خبرگان و ابعاد مختلف چشمانداز ،پیشنویس اولیه بیانیه چشمانداز توسعه فناوری تولید همزمان
برق ،حرارت ،برودت و آب شیرین در افق  1404به صورت زیر مطرح شد که شامل افق زمانی ،توجه به اسناد باالدستی،
مالحظات اصول ارزشی ،نتایج کلی ،حوزه کاربرد و سطح فعالیت میشود.
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1در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز وزارت نیرو 2در افق  ،1404به منظور
3و 4استفاده بهینه از منابع انرژی ،کمک به تامین منابع آب پایدار و 4کاهش آالینده های زیست
محیطی ،صنعت آب و برق جمهوری اسالمی ایران توانمند در بهره برداری از حرارت خروجی
 5مولدهای تولید برق تحت نظارت وزارت نیرو در مصارف مختلف (حرارت ،برودت ،آب شیرین) با
استفاده از  6توسعه و به کارگیری فناوریهای اولویتدار میباشد.
 -1توجه به اسناد باالدست  -2افق زمانی  -3مالحظات اصول ارزشی  -4نتایج کلی  -5حوزه کاربرد  -6سطح فعالیت

الزم به ذکر است نظرات نهایی اعضا در جلسه کمیته راهبری مالك عمل قرار گرفته است و نتایج به دست آمده از تحلیل
پرسشنامه تنها به منظور مالحظه اولیه و ورودی تحلیل در جلسه ،خدمت اعضا ارائه شده است .سرانجام بیانیه چشمانداز فناوری
تولید همزمان کشور در افق  1404با اندکی تغییر به صورت زیر ارائه شد.
" در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز وزارت نیرو در افق  ،1404به منظور استفاده بهینه از منابع انرژی،کمک به تامین
منابع آب پایدار و کاهش آالینده های زیست محیطی ،صنعت آب و برق جمهوری اسالمی ایران ،در بهره برداری از حرارت
خروجی مولدهای تولید برق کشور در مصارف مختلف (حرارت ،برودت و آب شیرین) با استفاده از فناوریهای بومی ،پیشرو در
منطقه و در سطح قابل قبولی نسبت به تراز جهانی خواهد بود".

 -6-1فرآیند تدوین اهداف کالن افزایش راندمان نیروگاهها
با تأکید بر مؤلفههای موجود در بیانیه چشمانداز ،و با در نظر داشتن اصول ارزشی میتوان اهداف کالن را تدوین نمود .به
عبارت دیگر میتوان اینطور بیان نمود که اهداف کالن ،ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
با توجه به مطالب فصل پیشین چهار حوزه زیر را میتوان بهعنوان ابعاد ضروری تدوین اهداف کالن توسعه فناوری در سطح
ملی در نظر داشت:
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 موقعیت رقابتی :میزان موفقیت در تسلط نسبی بر بازار ،درآمد کل ،سهم بازار ،سهم صادرات
 ظرفیتسازی :رشد و پیشرفت دانش فناوری ،توسعه نیروی انسانی متخصص ،بهرهبرداری و عملیاتی نمودن دانش به
فناوری
 مسئولیت اجتماعی :درنظرگیری مسایل زیستمحیطی ،بهبود سطح رفاه اجتماعی ،باالبردن رشد اقتصادی،
مشروعیتبخشی
 نوآوری :باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول و فرآیند
فرآیند تدوین اهداف کالن در پروژه حاضر به صورت زیر نشان داده شده است.
شناسایی ابعاد
شکلدهنده به اهداف
کالن

شناسایی گزینههای مرتبط با حوزه افزایش
راندمان نیروگاهها ذیل ابعاد شناسایی شده

نظر خواهی از
خبرگان

شکل  -8فرآیند کلی تدوین اهداف کالن حوزه تولید همزمان

به منظور نظرسنجی خبرگان در تدوین اهداف کالن ،پرسشنامهای جهت نظرسنجی از خبرگان صنعت و دانشگاه تهیه شد .در
این بعد مهمترین اهدافی که نیازمند نظرخواهی از خبرگان میباشند ناظر بر تبیین موقعیت عملکردی و رقابتی فناوری تولید
همزمان در افق چشمانداز در این حوزه فناوری میباشند.
از میان ابعاد دیگر نیز تنها موضوع ظرفیتسازی برای رشد فناوری برای پرسش از خبرگان حائز اهمیت میباشد .این امر به
دلیل آن است که در چشمانداز بر به کارگیری و بومیسازی فناوری تاکید شده است .در نتیجه اهداف کالن این حوزه
میبایست مشخص شوند .همچنین در ابعاد مسئولیت اجتماعی ،اهدافی بدیهی مانند کاهش آالیندههای زیست محیطی ،رفاه
اجتماعی و رشد اقتصادی وجود دارند که مورد پرسش واقع نشدهاند .بعد ارتقاء توان نوآوری نیز به دلیل همپوشانی با موضوع
ظرفیتسازی برای رشد فناوری ،در پرسشنامه مورد بحث واقع نخواهد شد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

21
ويرايش اول،شهريور1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

 -7-1تحلیل نظرات خبرگان در ارتباط با ابعاد اهداف کالن
در پرسشنامه اهداف کالن توسعه فناوری تولید همزمان (پیوست )1ابتدا پرسشهای مربوط به راندمان مطلوب سیستمهای تولید
همزمان ساخت داخل و همچنین توان بیشنیه تولیدی سیستمهای تولید همزمان تا افق  1404مطرح شدهاند که نتایج مربوط به
نظرات خبرگان (شامل افراد معرفی شده در جدول  )2-1در ارتباط با آنها ،در نمودارهای زیر ارائه شدهاند.

%4
طی ده سال باالی %75

%29

%25

طی ده سال باالی %80
طی ده سال باالی %85
طی ده سال باالی %90

%42

شکل  .9نظر خبرگان پیرامون راندمان مطلوب سیستمهای تولید همزمان تولید داخل در افق چشمانداز
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%17
%33

کمتر از یک درصد ظرفیت تولید برق کشور
کمتر از  5درصد ظرفیت تولید برق کشور
بیش از  5درصد ظرفیت تولید برق کشور

%50

شکل  .10نظر خبرگان پیرامون توان بیشینه تولیدی سیستمهای تولید همزمان در افق 1404

در ادامه پرسشی جهت تعیین اولیتهای اهداف کالن جهت توسعه فناوری تولید همزمان مطرح شده است .خبرگان اولویت اول
را افزایش توان تولیدی و راندمان اعالم کردند .همچنین اولویتهای دوم و سوم را به ترتیب ارتقای تولید و امنیت در تأمین منابع
آب و بهینه سازی سیستمهای انرژی آتی بیان نمودند.
%4

انعطاف پذیری تولید محصول از سبد انرژی

%0

%4
%0

کاهش آالینده های زیست محیطی

%25

افزایش توان تولیدی و راندمان
امنیت در تولید انرژی الکتریکی

%34

کاهش هزینه های تولیدی برق و مصرف انرژی
تولید و امنیت در تأمین منابع آب
بهینه سازی سیستمهای انرژی آتی
رشد سیستمهای تولید راکنده

%29
%4
%0

توانمندسازی بخش خصوصی در تولید برق و
حرارت
شکل  .11نظر خبرگان پیرامون اولویت اهداف کالن توسعه فناوری تولید همزمان
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پرسش بعدی ناظر بر اهداف مربوط به بعد ظرفیتسازی برای رشد فناوری میباشد .به بیان دیگر میبایست مشخص شود که
به منظور توانمند شدن در به کارگیری و بومیسازی فناوری (مندرج در چشمانداز) چه شاخصی نمایانگر رشد و پیشرفت فناوری
در این حوزه میباشد ،که طبق نظرات خبرگان شاخصهای افزایش بودجه سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و جذب و حفظ
نیروی انسانی نخبه و سرمایه گذاری و تعامل موثر با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در جهت تربیت متخصصین مورد نیاز به
عنوان شاخصهای مهم مطرح شدهاند.
افزایش بودجه سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و
جذب و حفظ نیروی انسانی نخبه

%0

صادرات خدمات فنی

توسعه شرکت دانش بنیان

%29

%34

بومی سازی فرآیندهای تولید

سرمایه گذاری و تعامل موثر با دانشگاه ها و مراکز
تحقیقاتی در جهت تربیت متخصصین مورد نیاز

%8

%21
%8

ارتقاء قوانین و مقررات در بخشهای مصرف انرژی

شکل  .12نظر خبرگان پیرامون اولویتهای شاخصهای رشد و پیشرفت فناوری در حوزه سیستمهای تولید همزمان

در پایان اهداف کالن توسعه فناوری تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شیرین کن در افق زمانی  ،1404که مورد
موافقت کمیته راهبری قرار گرفتند ،عبارتند از:
 افزایش بهره وری انرژی در صنعت برق و کاهش آالیندگی های زیست محیطی در بخش تولید انرژی الکتریکی
همتراز با صنایع مشابه در سطح بین المللی
 تامین آب شیرین در سواحل کشور و همچنین بازیافت آب در شهرهای بزرگ (کالن شهرها) با استفاده از سیستم
های تولید همزمان و متناسب با میزان تولید انرژی الکتریکی (حداقل  20درصد آب مصرفی در کالن شهرها و
سواحل کشور از طریق بازیافت به روش تولید همزمان بدست خواهد آمد).
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 استفاده از سرمایش و گرمایش سیستم های تولید همزمان در تولید انرژی الکتریکی در سایر مناطق کشور متناسب با
تولید آب شیرین
 توسعه توانمندی در تولید ،مصرف و ذخیره سازی محصوالت تولیدی در سیستم های تولید همزمان
 حمایت از شرکتهای دانش بنیان و بخش های خصوصی در حوزه فناوریهای سیستم های تولید همزمان

 -8-1جمع بندی
در این فصل پس از مرور مفاهیم و روشهای تدوین چشمانداز و اهداف کالن ،براساس بررسی اسناد باالدستی و نظرات
خبرگان صنعتی و دانشگاهی ،چشمانداز توسعه فناوری سیستمهای تولید همزمان در سطح طراحی ،توسعه ،تولید رقابتی و
صادرات فناوری سیستمهای تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شیرین کن تدوین گردید .همچنین اهداف کالن در
جهت وصول چشم انداز ارائه شد .به طور کلی اهداف کالن در جهت افزایش راندمان ،کاهش هزینهها و آالیندگی ،تأمین آب
شیرین ،توسعه توانمندی در تولید ،مصرف و ذخیره سازی محصوالت تولیدی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان و بخش
خصوص میباشد.
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فصل  -2راهبرد توسعه فناوری
 -1-2مقدمه
در این فصل پس از بیان مفاهیم راهبرد ملی فناوری ،فرآیند تدوین راهبرد توسعه فناوری تولید همزمان تشریح خواهند شد.
پس از آن روش اکتساب فناوریهای منتخب تشریح خواهند گردید .الزم به ذکر است مکانیسم انتخاب فناوریها در این حوزه
مبتنی بر فرآیند خاصی است که با توجه به اقتضائات این حوزه تدوین شده است.

 -2-2مرور ادبیات
 -1-2-2مفاهیم و روش اولویتبندی فناوری
تعیین اولویتهای توسعه و انتخاب حوزههای برگزیده فناوری در قالب راهبرد پورتفولیو به انجام میرسد .زمانی که انتخاب
اولویتها مورد نظر است ،روش فناوریهای حیاتی یا کلیدی ،یک رویکرد ارزشمند و مفید جهت ارزیابی حوزههای تحقیقاتی و
فناوریهای مختلف به شمار میرود .در این روش با اندازهگیری میزان اهمیت یا کلیدی بودن هر حوزه ،فهرستی از حوزههای
مهم و کلیدی فناورانه برای سرمایهگذاری و توسعه مشخص میگردد .نوع سؤاالتی که معموالً جهت شناسایی فناوریهای
کلیدی پرسیده میشود از این قبیل است:
 حوزههای کلیدی فناوری برای توسعه کدامند؟
 فناوریهای حیاتی که باید به وسیله منابع عمومی حمایت شوند ،کدامند؟
 چه معیارهایی باید به منظور انتخاب فناوریهای حیاتی به کار گرفته شوند؟
 شاخصهای اندازهگیری هر معیار چیست؟
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 براساس معیارهای انتخاب شده ،فناوریهای اولویتدار برای توسعه و سرمایهگذاری کدامند؟
از آنجا که هدف راهبرد پورتفولیو اولویتبندی حوزههای فناورانه است ،باید از روشی استفاده شود که قادر به برآوردن این مؤلفه
باشد .از میان روشهای مختلف ،روش فناوریهای حیاتی که به انتخاب فناوریهای مهم با دو معیار جذابیت و امکانپذیری
میپردازد ،کاربرد فراوانی دارد.
در این روش پیشنهادی ،تعیین فناوریهای برگزیده با استفاده از ماتریس دو بعدی جذابیت-توانمندی 1صورت میپذیرد)5(.
واضح و مبرهن است که در هر سطح از شاخصها ومعیارهای خاص خود برای ارزیابی جذابیت (مطلوبیت) و یا توانمندی
(امکانپذیری) استفاده خواهد شد.

شکل  .13ارزیابی ماتریس جذابیت(مطلوبیت) و توانمندی (امکانپذیری)
در این روش ،بر اساس دو دسته معیار جذابیت و توانمندی به مقایسه میان گزینههای مختلف پرداخته میشود .معیارهای
جذابیت بیانکننده ابعاد ذاتی از گزینهها است که برای سیاستگذار دارای مطلوبیت هستند .در مقابل ،معیارهای توانمندی به
دنبال ارزیابی پتانسیلهای موجود در برگزیدن هریک از گزینههاست .در این روش میتوان هر یک از حوزههای فناوری را از
نظر جذابیت و توانمندی ،در ماتریس در نظر گرفت و حوزههای دارای جایگاه مناسب را انتخاب نمود.
برای ارزیابی جذابیت فناوریها به طور معمول میبایست معیارهایی تعیین شوند که به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره
نمود:
 اشتغالزایی

Bi-dimensional matrix of attractiveness-capability

1
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 ایجاد بازار برای مواد خام
 پتانسیل برای صادرات
 غرور ملی
 جلوگیری از خروج ارز
 صرفهجویی در هزینههای نیروی کار
مفهوم توانمندی نیز در ماتریس اولویتبندی بیانگر مجموع توانمندیهای بالقوه و بالفعل ،در سطح ملی ،و در زمینهی توسعه
فناوری است .برای انجام فرآیند ارزیابی توانمندی فناورانه مدلهای مختلفی توسعه داده شده است بسیاری از مدلهای موجود
نیازمند ورود اطالعات با میزان جزئیات فراوان هستند .در قبال دریافت این ورودیها ،مدلهای بیان شده خروجیهای مختلفی
را به تحلیلگر ارائه مینمایند .بهمنظور کاستن از حجم ورودیهای موردنیاز روش پیشنهادی و جلوگیری از تولید اطالعات
غیرضروری ،الزم است تا مدلی انتخاب شود که با خروجیهای موردنیاز معیار توانمندی در ماتریس اولویتبندی همخوان باشد.
برخی از محققان به ارائهی مدلهای ارزیابی توانمندی بر مبنای سطوح توانمندی فناورانه پرداختهاند که میتوانند مبنایی برای
ارزیابی توانمندیهای فناورانه در سطح ملی قرار گیرد .به این منظور برای شناسایی عمق توسعهی فناورانه سطوح زیر را معرفی
کردهاند:
 سطح صفر( :مصرف )1هیچ توسعهای در کشور رخ نمیدهد .اگر فناوری وجود داشته باشد ،بهصورت
محصول نهایی وارد شده است.
 سطح ( :1مونتاژ) مونتاژ سادهی قطعات؛ نوآوری محصول یا فرایند کم یا اصالً صورت نمیگیرد.
 سطح ( :2تطبیق) توسعه یا تولید نسبتاً پیچیدهای با همکاری گسترده خارجی ،احتماالً از طریق کسب
لیسانس انجام میشود .ممکن است فعالیتهایی برای وفق دادن فناوری با شرایط داخلی صورت گیرد.

Use

1
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 سطح ( :3درحال ترقی دادن )1شرکتهای محلی فعاالنه درگیر ترقی دادن برخی از مراحل توسعه (لزوماً
نه تمامی مراحل) فناوری نسبتاً جدید هستند .به عنوان مثال ممکن است تحقیقات پایه و طراحی
محصول در خارج صورت بگیرد ،ولی شرکتهای محلی در نوآوری فرایند و سایر مراحل پس از طراحی
فعال باشند.
 سطح ( :4جامع) تحقیقات پایه ،تحقیقات کاربردی ،طراحی و توسعه ،نوآوری در فرایند و تولید نهایی در
داخل کشور انجام میشود .فناوریها و خدمات حامی اغلب در داخل کشور هستند .در این حالت کشور
کامالً قادر به انجام کلیه مراحل است ولی ممکن است بنابه دالیل اقتصادی یا سیاسی نتایج مرحلهای از
توسعه را از کشور دیگری کسب نماید.
در مدل دیگری به منظور ارزیابی توانمندی فناورانه ،ابتدا سطح مورد انتظار (ایدهآل) از تسلط به فناوری مشخص گردیده و
سطح تسلط فعلی نسبت به آن سنجیده میشود .مقایسه این دو سطح از توانمندی ،بیانگر شکاف فناورانه کشوردر آن حوزه
میباشد.
در نهایت پس از ارزیابی جذابیت و ارزیابی توانمندی در فناوریهای شناسایی شده ،ماتریسی مطابق با شکل زیر تدوین شده و
تحلیلهای مربوطه براساس آن انجام میگیرد.

توانمندی
شکل  .14ماتریس جذابیت و توانمندی (امکانپذیری)

Advancing

1
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در این ماتریس ،نحوه و موقعیت ترسیم خطوط متقاطع ،بسته به موضوع مورد مطالعه متفاوت بوده و بستگی به موقعیت مکانی
فناوریهای مختلف در ماتریس دارد .پس از تقسیمبندی نواحی ماتریس ،چهار ناحیه  ،3 ،2 ،1و  4ایجاد میشود .هر ناحیه
تصمیمات راهبردی متفاوتی را نسبت به فناوریها و زیرفناوریهای قرار گرفته در آن اعمال مینماید .معموالً ترتیب اولویت-
دهی حوزههای فناورانه در این ماتریس به ترتیب نواحی  3 ،2 ،1و  4است.

توانمندی

شکل  .15تقسیمبندی ماتریس جذابیت و توانمندی
با تقسیم ماتریس فوق به چهار ناحیه ،نتایج زیر حاصل میگردد:
 ناحیه  1در بردارنده حوزههایی است که امکان ساخت با طراحی بومی (بهصورت جزئی یا کامل) آنها در  5سال آینده
وجود دارد و از جذابیت باالیی برخوردار هستند .در این زمینه دولت بایستی حمایتهای الزم را در توسعه حوزههای
فناورانه بهعمل بیاورد.
 ناحیه  2شامل حوزههایی از فناوری است که در ظرف  5سال آینده قابلیت ساخت آنها در کشور میتواند فراهم شود،
اما جذابیت آنها پایین است .در این رابطه ،لزومی به حمایت دولت در توسعه این بخشها نیست و با فراهم آمدن
توانمندی ،توسعه این حوزهها نیز بهوقوع میپیوندد.
 ناحیه  3مشتمل بر حوزههایی میشود که اگر چه جذابیت باالیی دارند اما تا  5سال آینده امکان ساخت بومی آنها در
کشور ایجاد نخواهد شد .در این حوزهها ،دولت باید با پیروی هوشمندانه ،بهدنبال کردن پیشروان فناوری پرداخته تا در
آیندهی دور ،امکان تولید بومی آنها نیز محقق شود.
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 ناحیه  4نیز بخشهایی را در بر دارد که نه جذابیت باالیی دارند و نه امکان ساخت آنها ظرف  5سال آینده ایجاد
شدنی است .این حوزهها از حیطهی تمرکز خارج هستند.
حوزههایی که با توجه به این اولویتدهی و نیز نظر تصمیمگیران در نواحی قابل قبول قرار میگیرند ،به عنوان اجزای برگزیده
برای توسعه انتخاب میشوند.

 -2-2-2مفاهیم اکتساب فناوری
در هر یک از حوزههای فناورانه اولویتبندی شده ،یکی از سه سبک تحقیق و توسعه داخلی ،همکاری فناورانه و خرید فناورانه
برای توسعه فناوری انتخاب میگردد .تحقیق و توسعه داخلی متکی بر روشهای آزمایشات و تحقیقات پایهای میباشد .اما
سبکهای همکاری فناورانه و خرید فناورانه مفهومی است که میتواند از روشهای مختلف به انجام برسد .چهارده روش
مختلف برای این حوزه وجود دارند که عبارتند از)1(:
 تملک شرکتی :1بنگاهی یک بنگاه دیگر را به تملک خود در میآورد تا بتواند به فناوری یا شایستگی فناورانه مورد
نظر دست یابد.
 تملک آموزشی :2بنگاهی جهت اکتساب فناوری ،متخصصین مربوطه را استخدام و یا شرکت کوچک دیگر را به منظور
دراختیار گرفتن افراد برخوردار از توانمندیهای فناورانه و یا شایستگیهای مدیریتی خریداری میکند.
 ادغام :3در این روش بنگاه با بنگاهی دیگری که دارای فناوری و یا شایستگی فناورانه مورد نظر میباشد ادغام شده و
بنگاه جدیدی از ادغام این دو مورد به وجود میآید.
 خرید حق امتیاز :4شرکت امتیاز تولید فناوری خاصی را به دست میآورد.

Acquisition
Educational Acquisition
Merger
Licensing
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 مشارکت با سهام :1در این روش شرکت اول سهام شرکت دوم را که دارای فناوری یا شایستگی فناورانه بوده میخرد
ولی بر آن کنترل مدیریتی ندارد.
 سرمایهگذاری مشترك :2شرکتها از طریق سهام ،سرمایهگذاری مشترك رسمی صورت داده و شرکت سومی به وجود
میآید و هدف مشخص نوآوری فناوری دنبال میشود.
 تحقیق و توسعه مشترك :3یک شرکت با شرکتهای دیگر توافق میکند که مشترکاً روی یک فناوری و یا حوزه
فناورانه فعالیت نمایند و هیچگونه شراکتی در مالکیت به وجود نمیآید.
 قرارداد تحقیق و توسعه :4شرکت میپذیرد که مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه و یا شرکتهای نوآور کوچک در زمینه
فناوری مشخص تحقیق نموده و هزینههای آنرا بپردازد.
 سرمایهگذاری در تحقیقات :5شرکت در زمینه تحقیقات اکتشافی در مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه یا شرکتهای
کوچک نوآور سرمایهگذاری نموده و فرصتها و ایدهها را دنبال مینماید.
 اتحاد :6شرکت منابع فناورانه را با شرکتهای دیگر به اشتراك گذاشته و نیل به هدف کلی نوآوری فناورانه را تعقیب
میکند.
 کنسرسیوم :7چندین مؤسسه و شرکت مشترکاً تالش میکنند به هدف کلی نوآوری فناورانه نایل شوند.
 ایجاد شبکه :1شرکت شبکهای از روابط را برقرار میسازد تا در همراهی با شتاب نوآوری فناورانه قرار داشته و
فرصتها و روندهای تکاملی را دنبال نماید.

Minority Equity
Joint Venture
Joint R&D
R&D Contract
Research Funding
Alliance
Consortium
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 برونسپاری :2بنگاه فعالیتهای فناورانه را از خود خارج نموده و صرفاً به خرید محصول فناوری اکتفا میکند.
 خرید خدمات مشاورهای :شرکت در راستای توسعه فناوری فعالیت نموده و در این مسیر از خدمات مشاورهای یک
شرکت دارنده فناوری استفاده مینماید.
انتخاب هر یک از سبک های مذکور متاثر از وضعیت فناوری از جهت معیارهایی چون چرخه عمر فناوری ،حجم بازار پیش رو و
شکاف فناورانه بوده و برای تعیین یک روش از میان روشهای سبک همکاری از معیارهای دیگری چون هزینه ،ریسک و
زمان دستیابی به فناوری نیز میتوان استفاده نمود.
عالوه بر سه سبک فوق ،مجموعهای از روشهای اکتساب غیر رسمی نیز مطرح میباشند که قابلیت پیشنهاد در موارد خاص را
دارند روشهایی از قبیل مهندسی معکوس ،استخدام پرسنل فنی ،تأسیس مراکز تحقیقاتی در کشورهای صاحب فناوری،
جاسوسی صنعتی و . ...

 -3-2تبیین ابعاد موضوع
 -1-3-2مقدمه
در این پروژه قبل از آنکه بحث اولویتبندی فناوریها مطرح باشد ،میبایست پیرامون نوع کاربرد ،بازار ،نوع مشتریان و ...
مباحث مقدماتی ارائه شده و موضوع بدرستی تبیین شود تا در ادامه بتوان بر این اساس دستهبندیهای مورد نیاز را ارائه نمود و
بر مبنای دستهبندیهای ارائه شده فناوریهای اولویتدار شناسایی شوند .در ادامه ابتدا ابعاد مختلف موضوع تشریح شده و بر
اساس آنها اولویتهای فناورانه شناسایی میگردند.

Networking
Outsourcing

1
2
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 -2-3-2نوع بازار (نوع مشتریان)
فناوریهای موجود در حوزه  CCHPو آبشیرین کن را میتوان بر اساس نوع بازار تقسیم بندی نمود .بر این اساس میتوان
گفت پنج نوع بازار (نوع مشتریان) برای اینگونه از فناوریها وجود دارد:
 oمسکونی
 oتجاری
 oصنعتی
 oشهری
 oنیروگاهی
برای هر کدام از این نوع بازارها ،گونه خاصی از فناوریها با رنج تولید مشخصی قابل بکارگیری میباشد.

 -3-3-2نوع کاربرد
همانطور که از عنوان این پروژه نیز مشخص است فناوریهای این حوزه برای سه نوع کاربرد قابل استفاده میباشند .این
کاربردها عبارتند از:
 oتولید همزمان توان و حرارت ()CHP
 oتولید همزمان توان ،حرارت و برودت ()CCHP
 oتولید همزمان توان و آب شیرین ()CWP
البته این بدان معنا نیست که نمیتوان این فناوریها را با یکدیگر به کار برد .در واقع میتوان در یک سیستم هر سه فناوری را
در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار داد و از یک سیستم هر سه کاربرد را به عنوان خروجی دریافت نمود.
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 -4-3-2نوع و سایز مولد
همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد ،تولید برق به عنوان یک خروجی است که در همه کاربردها مشترك میباشد .تولید
برق در این گونه از سیستمها به دو طریق و یا به عبارت بهتر توسط دو نوع مولد تولید میگیرد:
 oتوربین
 oموتور رفت و برگشتی
اما بدون در نظر گرفتن نوع مولد ،هر کدام از این مولدها از لحاظ توان تولیدی به چهار دسته کلی قابل تقسیمبندی میباشند.
این چهار دسته عبارتند از:
 oسایز خیلی کوچک ()Micro: P<250KW
 oسایز کوچک ()Mini: 250KW< P <1MW
 oسایز متوسط ()Meduim: 1M< P <25MW
 oسایز بزرگ () Large: 25M< P

 -5-3-2نوع مبدل
همانطور که در فاز دوم این پروژه در مباحث مربوط به شناسایی فناوریهای این حوزه مطرح گردید ،مبدلهای قابل استفاده در
سیستمهای تولید همزمان ،انواع مختلفی دارند که عبارتند از:
 oمبدلهای پوسته و لوله
 oمبدلهای صفحهای
 oمبدلهای صفحهای فیندار
هر یک از این نوع مبدلها با توجه به تکنولوژی مورد استفاده ،در کاربرد خاصی قابل استفاده میباشند.
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 -6-3-2ارتباط میان نوع حرارت و مسیر کاربرد
همانطور که پیشتر تشریح گردید ،هدف سیستمهای تولید همزمان بازیافت حرارت خروجی مولدهای تولید برق در جهت
افزایش راندمان کل سیستم متناسب با نیاز مشتریان میباشد.
در کشور محدودههای دمایی متفاوتی تولید میگردد .بخشی از این محدوده دمایی متعلق به خروجی بویلرها و کورهها میباشد
که از لحاظ دمایی ،در محدوده حرارتی باال قرار میگیرند .با توجه به اینکه محدوده این سند در حوزه وزارت نیرو تعریف شده
است ،این محدوده دمایی در این پروژه مورد بررسی قرار نمیگیرد (زیرا همانطور که از عنوان این طرح مشخص است ،در این
طرح میبایست سیستمهایی را مورد بررسی قرار داد که حتما بخش تولید برق در آنها وجود داشته باشد یعنی میبایست در
مورد حرارت خروجی مولدهای تولید برق بررسی انجام شود) .محدوده دیگر دمایی تولید شده در کشور متعلق به مولدها میباشد
که این دسته از منابع حرارتی ،در محدوده دمایی متوسط و پایین قرار میگیرند.
در این رنج محدوده دمایی ،بسته به آنکه نوع مولد چه باشد و نیز میزان حرارت خروجی آن چگونه باشد ،نوع مسیر و کاربرد آن
متفاوت میباشد .در شکل ذیل حالتهای مختلف این موضوع نشان داده شده است.

شکل  .16ارتباط میان نوع حرارت و مسیر کاربرد
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 -7-3-2جمعبندی ابعاد موضوع
در بخشهای قبلی ابعاد موضوع مرتبط با بحث توسعه فناوریهای تولید همزمان مورد بحث قرار گرفت .بر اساس اطالعات
ارائه شده و جمعبندی تیم فنی و تیم مدیریت فناوری ،میتوان مباحث ارائه شده را در قالب جدول ذیل جمعبندی نمود.
جدول  -3جمعبندی ابعادموضوع

کاربرد /بازار

سایز مولد

نوع مولد

نوع مشتریان

توربین و موتور رفت

مجتمعهای تجاری و

و برگشتی

مسکونی

P<250KW
شهری
(مسکونی/تجاری)

توربین و موتور رفت مجتمعهای تجاری بزرگ و
250KW<P<1MW
و برگشتی

برجهای مسکونی

توربین و موتور رفت

شهرکهای صنعتی و

نوع پست

مستقیم

مستقیم
مستقیم  /پست توزیع

1M<P<7MW
و برگشتی
صنعتی
توربین و موتور رفت
7M<P<25MW
و برگشتی

کارخانجات بزرگ پر مصرف حداکثر  63کیلووات
شهرکهای صنعتی و
کارخانجات خیلی بزرگ و
شهرهای کوچک
صنایع خیلی بزرگ و

نیروگاهی

25MW<P

توربین

شهرهای بزرگ باالی 50
هزار نفر جمعیت

پست توزیع باالی 63
کیلووات

پست فوق توزیع
(خطوط انتقال)
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 -4-2تعیین اولویتها متناسب با ابعاد موضوع
 -1-4-2تعیین نوع مولد متناسب با ابعاد موضوع
همانطور که در بخش قبل گفته شد ،مولدهای مورد استفاده در بحث تولید همزمان شامل دو نوع توربینی و موتور رفت و
برگشتی می باشد .یکی از معیارهایی که در انتخاب مولدهای تولید همزمان از اهمیت باالیی برخوردار است ،بحث راندمان
الکتریکی مولدها میباشد .از نقطه نظر راندمان الکتریکی ،موتورهای رفت و برگشتی از وضعیت بسیار بهتری نسبت به
توربینها برخوردار میباشند چرا که در مقیاسهای خیلی کوچک و کوچک ،موتورها دارای راندمان الکتریکی باالی  45درصد و
بعضا تا  49درصد میباشند ،در حالیکه راندمان توربینها در بهترین حالت چیزی در حدود  30درصد میباشد که حتی در صورت
تولید همزمان و استفاده از حرارت خروجی راندمان موثر سیستم برای موتورهای رفت و برگشتی باالتر میباشد .اما با این وجود
در حال حاضر فناوری توربینهای کوچک در حال پیشرفت میباشد و استفاده از آنها در برخی کاربردهای خاص توجیه
اقتصادی دارد .با توجه به توضیحات داده شده میتوان نتیجه گرفت در مقیاس خیلی کوچک و کوچک ،استفاده از موتورهای
رفت و برگشتی به عنوان مولد سیستم ،فناوری غالب میباشد.
اما در مقیاس متوسط بسته به نوع کابرد در اغلب موارد موتورهای رفت و برگشتی پرکاربرد تر میباشند ،اما توربینها نیز بازار
مخصوص به خود را دارند و سهم بیشتری نسبت به مقیاس خیلی کوچک و کوچک را به خود اختصاص داده اند.
اما هرچه سایز مولد افزایش یابد ،بدلیل آنکه راندمان توربینها بهبود مییابد (تا حدود  36درصد) و نیز امکان تولید به صورت
سیکل ترکیبی در آنها فراهم میشود (راندمان به باالی  45درصد افزایش مییابد) ،فناوری غالب در بازار استفاده از مولدهای
توربینی میباشد .در اینجا ذکر این نکته نیز حائز اهمیت میباشد که در دنیا سایز موتورهای رفت و برگشتی حداکثر  7مگاوات
میباشد (گرچه در برخی از موارد با سری نمودن چند موتور رفت و برگشتی نیازهای باالی هفت مگاوات را پوشش میدهند).
بنابراین در سایزهای باالی  7مگاوات فناوری غالب استفاده از توربین در تولید همزمان میباشد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

38
ويرايش اول،شهريور1394
جدول  -4تعیین نوع مولد متناسب با ابعاد موضوع

 -2-4-2تعیین کاربرد منتخب متناسب با ابعاد موضوع
پس از تعیین نوع مولد مورد استفاده در سیستم های تولید همزمان ،حال نوبت آن است تا نوع سیستم تولید همزمان ،در هر یک
از دسته های تعیین شده مشخص شود .همانطور که پیشتر تشریح گردید ،سه کاربرد عمده در این حوزه مطرح است،CHP ،
 CCHPو  .CWPتعیین نوع کاربرد بستگی زیادی به نوع مولد استفاده شده در سیستم تولید همزمان دارد .با توجه به آنکه در
بخش قبل مولد سیستم مورد بحث قرار گرفت ،میتوان بر اساس آن نوع کاربرد را تعیین نمود.
در حالت کلی در مقیاسهای خیلی کوچک و کوچک با توجه به آنکه مولد استفاده در این سیستمها اغلب از نوع موتور رفت و
برگشتی میباشد ،و نیز در دنیا استفاده از سیستمها آب شیرین کن در مرحله تحقیق و توسعه میباشد (در برخی موارد به
صورت موردی سیستمهایی نیز تولید شده است) ،کاربرد غالب استفاده از سیستمهای  CHPو  CCHPمیباشد .اما در
مقیاسهای باالتر بدلیل استفاده از توربین به عنوان مولد سیستم تولید همزمان ،میتوان از فناوریهای آب شیرینکن استفاده
نمود .از طرف دیگر با باال رفتن سایز مولد ،بحث استفاده از گرمای خروجی مولد به عنوان سیستمهای  CHPو  CCHPبسیار
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محدود میشود و مشتریان کمی نیازمند ارائه چنین محصوالتی میباشند (در شهرهای موجود به دلیل عدم وجود زیرساخت
انتقال حرارت ،استفاده از سیستمهای  CHPو  CCHPغیر اقتصادی و بعضا بدلیل مسائل فنی غیر ممکن است ،و تنها در
صورتی که قبل از احداث یک شهر جدید ،زیرساختهای انتقال حرارت در آن تعبیه شده باشد ،امکانپذیر است) .با توجه به
توضیحات ارائه شده در مقیاسهای بزرگ اگرچه در مواردی فناوریهای  CHPو  CCHPقابل بکارگیری است اما کاربرد
غالب (با توجه به مشکالت کشور در تأمین آب مصرفی) استفاده از فناوریهای آبشیرینکن میباشد.
توضیحات ارئه شده در قالب جدول ذیل جمعبندی شده است.
جدول  -5تعیین کاربرد منتخب متناسب با ابعاد موضوع

 -3-4-2تعیین نوع مسیر استفاده از حرارت متناسب با ابعاد موضوع
در حالت کلی ،از میان برق ،حرارت و آب شیرین ،اولویت استفاده از حرارت خروجی مولدها به ترتیب:
 .1برق
 .2آب شیرین
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 .3حرارت
میباشد .بنابراین به شرط آنکه حرارت خروجی مولدها شرایط الزم (حجم ،دما و فشار کافی) را داشته باشد ،اولویت اول استفاده
از حرارت خروجی مولدها ،تولید برق میباشد .بر همین اساس همانطور که در بخش مسیر کاربرد حرارت تشریح گردید ،اگر
مولد سیستم همزمان ،از نوع موتور رفت و برگشتی باشد ،بدلیل آنکه گاز خروجی از اگزوز این مولدها ،شرایط الزم جهت تولید
برق را ندارد ،معموال برای کاربردهای  CCHP ،CHPو  CWPمورد استفاده قرار میگیرد ،اما در مواقعی که مولد سیستم تولید
همزمان از نوع توربینی باشد و در مقیاسهای متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار گیرد ،معموال گاز خروجی از این سیستمها در
حد دمای متوسط قرار میگیرد و بنابراین بهتر است مسیر یک ،یعنی تولید برق و سپس تولید همزمان ،انتخاب شود .توضیحات
ارئه شده در قالب جدول ذیل جمعبندی شده است.
جدول  -6تعیین نوع مسیر منتخب متناسب با ابعاد موضوع
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 -4-4-2جمعبندی
با تئجه به توضیحات ارائه شده در مراحل قبل ،میتوان جمعبندی این بخش را در قالب جدول ذیل نشان داد.
جدول  -7جمعبندی مولد/کاربرد/مسیر منتخب متناسب با ابعاد موضوع

 -5-2تعیین اولویتهای توسعه فناوری تولید همزمان
بعد از تبیین ابعاد موضوع حال نوبت آن است که اولویتهای توسعه فناوری مشخص شود .برای نیل به این هدف میبایست
موضوع را از چندین جنبه مورد بررسی قرار داد .در درجه اول میبایست به این نکته توجه نمود که چه فناوری از نوع CHP

مدنظر باشد و چه از نوع  CCHPو  ،CWPهمگی از دو جزء یکسان برخوردار میباشند:
 .1مولد تولید برق
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 .2مبدل حرارتی
پس در کل بخشی از کار میبایست به اولویتهای توسعه فناوری در این موضوعات اختصاص یابد .همچنین در مورد بحث آب
شیرینکنها ،چندین فناوری قابل بررسی میباشد که میبایست اولویتهای توسعه فناوری در مورد آنها نیز بررسی شود .از
طرف دیگر در مورد بحث  CCHPنیز مباحث فناورانهای مربوط به تولید برودت مطرح میباشد که در بخش مربوط به آن مورد
بحث قرار خواهد گرفت.

مولدها

برق

مبدلها

حرارت
فناوریهای تولید همزمان برق ،حرارت
و برودت

فناوریهای تولید برودت

برودت
مبدلها
آب شیرین کن
شکل  .17خالصه درخت فناوریهای تولید همزمان برق ،حرارت و برودت

 -1-5-2اولویتبندی فناوری آبشیرینکن
همانطور که در گزارش فاز هوشمندی فناوری بیان شد ،فناوریهای این حوزه را میتوان به دو دسته کلی تقسیمبندی نمود:
 oفناوریهای غیر حرارتی
 oفناوریهای حرارتی
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با توجه به اینکه مصارف استفاده هریک از این فناوریها متفاوت بوده و هریک متنتاسب با شرایط ،وضعیت جغرافیایی و نوع
نیازها کاربرد خاص خود را دارند؛ بنابراین نمیتوان بین فناوریهایها حرارتی و غیر حرارتی یکی را انتخاب نمود و اولویتبندی
بین آنها معنی ندارد .اما درون هر یک از فناوریها ممکن است فناوریهای متعددی وجود داشته باشد که اولویتبندی بین
آنها انجام خواهد شد.
 2.5.1.1اولویتبندی فناوری غیر حرارتی آبشیرینکن
همانطور که در درخت فناوری ارائه شده در فاز هوشمندی فناوری تشریح گردید ،میتوان گفت با استفاده از نتایج مطالعات
تطبیقی (مطالعه روند استفاده از آب شیرین در دنیا) و نیز مطالعات آیندهپژوهی ،در حوزه فناوریهای مربوط به بخش غیر
حرارتی ،فناوری اسمز معکوس ( )ROاقتصادی ترین و رایجترین فناوری مورد استفاده در دنیا در افق چشمانداز این سند می-
باشد که رقیبی برای مقایسه در مقابل آن وجود ندارد .بنابراین میتوان گفت اولویت توسعه فناوری در حوزه غیر حرارتی،
فناوری اسمز معکوس میباشد.

 2.5.1.2اولویتبندی فناوریهای حرارتی آبشیرینکن
برخالف فناوریهای غیر حرارتی ،در حوزه فناوریهای حرارتی فناوریهای مختلفی وجود دارند که عبارتند از:
MSF o
MED o
TVC o
SD o
Freezing o
Formation of hydrates o
MD o
MVC o
ED o
Ionic Exchange (IX) o
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Extraction o
به منظور اولویتبندی فناوریهای این حوزه،با استفاده از نظرات تیم فنی و نیز نظرات اعضای محترم کمیته راهبری،
معیارهایی به عنوان معیارهای جذابیت فناوریهای آب شیرینکن انتخاب گردید .این معیارها به دو دسته جبرانی و غیر جبرانی
تقسیم میشوند .معیارهای جبرانی معیارهایی هستند که قوت در یکی از آنها میتواند ضعف در معیاری دیگر را پوشش دهد .اما
معیارهای غیر جبرانی معیارهایی هستند که ضعف در آنها امکان جبران ندارد و اگر فناوری از منظر یکی از این معیارها ضعف
دارد ،از گزینههای تصمیم خارج میشود.
جدول  .8معیارهای جبرانی جذابیت فناوریهای آب شیرین کن

فنی
معیارهای جبرانی
اولویتبندی فناوریها

اقتصادی

معیارهای غیرجبرانی اولویتبندی
فناوریها

میزان مصرف انرژی
مصرف مواد شیمیایی
کیفیت تولید
هزینه سرمایه گذاری
هزینه عملیات و نگهداری
میزان مصرف آب
قیمت تمام شده آب
امکان کاربرد صنعتی
چرخه عمر

همانطور که در جدول فوق مشهود است ،امکان کاربرد صنعتی و وضعیت چرخه عمر فناری دو معیار غیر جبرانی جهت اولویت-
بندی فناوریها شناخته شدهاند .این بدان معنی است که فناوریهایی که امکان کاربرد صنعتی ندارند و یا در چرخه عمر در
مرحله زوال و خروج از بازار به سر میبرند نباید انتخاب شوند ،حتی اگر از منظر سایر معیارها از اولویت بسیار باالیی برخوردار
باشند .به همین دلیل ابتدا با استفاده از این دو معیار فناوریهایی آب شیرین کن را فیلتر کرده و آنهایی که دو معیار امکان
کاربرد صنعتی و وقوع در مراحل رشد و بلوغ چرخه عمر را تأمین کنند توسط معیارهای جذابیت جبرانی اولویتبندی خواهند
شد .شکل ذیل مراحل فرایند اولویتبندی فناوریهای تولید همزمان آب شیرینکن را نشان میدهد.
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حذف فناوری هایی که
در مرحله زوال و پیری
چرخه عمر قرار دارند

حذف فناوری های
فاقد امکان کاربرد
صنعتی

اولویت بندی فناوریها با
تکنیکهای  MCDMتوسط
معیارهای جبرانی

شکل  .18فرآیند اولویتبندی فناوریهای آبشیرینکن

با توجه به فرآیند ذکر شده ابتدا باید به حذف فناوریهای فاقد امکان کاربرد صنعتی پرداخته شود .از میان فناوریهای شناسائی
شده در فاز دوم ،طبق نظرات خبرگان حاضر در کمیته راهبری ،فناوریهای  TVC ،MD ،MSF ،MVC ،MEDو  SDبه
عنوان فناوریهایی که کاربرد صنعتی دارند شناسائی شدند .از این میان دو فناوری  MSFو  TVCبه علت حضور در مرحله
زوال در چرخه عمر از میان تکنولوژیهای مورد نظر کنار گذاشته شدند.
طبق نظرات اعضای محترم کمیته راهبری دو فناوری  MDو  MEDاز لحاظ فنی یکسان هستند به همین دلیل از میان این
دو  MEDرا به انتخاب کرده و  MDرا حذف میکنیم .به این ترتیب سه فناوری  ،MVC ،MEDو  SDبه دلیل دارا بودن دو
معیار غیر جبرانی اولویتبندی به مرحله بعدی یعنی اولویتبندی طبق معیارهای جبرانی وارد میشوند .مراحل فیلتر نمودن
فناوریها را در شکل ذیل قابل مشاهده است.
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فناوریهای انتخاب شده با فناوریهای واقع در موقعیت
توجه به معیارهای غیر
مناسب در چرخه عمر
جبرانی
)(MED
)(SD

)(MVC

)(MED
)(SD
)(MD

)(MVC

فناوریهای دارای کاربرد
صنعتی

فناوریهای آب شیرین کن

)(MSF

)(MSF

)(MED

)(MED

)(TVC
)(SD

)(TVC
)(SD
Freezing

)(MD

Formation of hydrates

)(MVC

)(MD
)(MVC
)(ED
)Ionic Exchange (IX
Extraction

شکل  .19فرآیند اولویتبندی فناوریهای آب شیرینکن

پس از شناسایی فناوریهای عبور کرده از فیلتر معیارهای غیرجبرانی ،الزم است فناوریهای ذکر شده توسط معیارهای جبرانی
ذکر شده در جدول فوق بررسی شده و ارزیابی جذابیت میگردند .جدول ذیل مقدار معیارهای جبرانی را برای تکنولوژیهای
فیلتر شده نشان میدهد .الزم به ذکر است در برخی از معیارها (برای مثال هزینهسرمایهگذاری و یا  )...به دلیل مشخص نبودن
مقادیر و یا پراکندگی بیش از حد مقادیر ،گزینهها نسبت به یکدیگر مقایسه شده ،و نتایج مقایسه به صورت کیفی در جدول آمده
است.
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جدول  .9معیارهای جبرانی جذابیت فناوریهای آب شیرین کن

معیارهای فنی
مصرف انرژی
kWh/m3

MVC

MED

SD

الکتریکی:
7-12
حرارتی:
55-120
الکتریکی:
4-6
حرارتی:
55-120
حرارتی:
140-550

مصرف
شیمیایی

معیارهای اقتصادی
کمیت تولید

هزینه سرمایه
گذاری

هزینه عملیات
و نگهداری

میزان مصرف
آب ()M3

قیمت تمام شده آب
()$/M3

متوسط

متوسط

متوسط

زیاد

0/7

2/0 – 2/6

متوسط

خیلی زیاد

زیاد

کم

0/1 – 0/25

0/52 – 1/5

-

خیلی کم

خیلی زیاد

زیاد

0/85

3/5-8

به منظور اخذ نظر خبرگان این حوزه در مورد اهمیت هریک از معیارهای جذابیت ،پرسشنامه اولویت بندی (در پیوست موجود
می باشد) به اعضای کمیته راهبری و تعدادی از متخصصان ارسال گردید ،نتیجه پاسخها در مورد وزن هریک از معیارها به شرح
زیر میباشد.
جدول  -10نتایج وزن نهایی معیارها
معیار
فنی

اقتصادی

وزن معیار

میزان مصرف انرژی حرارتی

0.187

میزان مصرف مواد شیمیایی

0.074

کمیت تولید

0.187

هزینه سرمایه گذاری اولیه

0.176

هزینه بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات

0.157

میزان مصرف برق

0.076

قیمت تمام شده آب

0.144
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بدین منظور با استفاده از روش تاپسیس جذابیت فناوریها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت .معیارهای مربوط به سه گزینه
 MVC ، MEDو  SDدر نرم افزار وارد و نتایج زیر حاصل شد .الزم به ذکر است در معیارهایی که حد باال و پایین داشت هر
سه حالت کمینه ،بیشینه و متوسط مورد آزمایش قرار گرفت که به علت جابهجا نشدن رتبه گزینه ها ،میزان متوسط در تجزیه و
تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  .20تحلیل نرمافزاری از روش تاپسیس
جدول  -11نحوه نامگذاری در نرمافزار

MED
MVC
SD
میزان مصرف برق
میزان مصرف انرژی حرارتی
میزان مصرف مواد شیمیایی
کمیت تولید
هزینه سرمایه گذاری اولیه
هزینه بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
قیمت تمام شده آب

A1
A2
A3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
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بر این اساس با توجه به تحلیل نرمافزار رتبه جذابیت گزینهها به شرح زیر میباشد:
جدول  -12نتایج خروجی نرمافزار (میزان جذابیت)

رتبه
1
2
3

میزان جذابیت
7.53
6.25
2.52

گزینه
MED
MVC
SD

به منظور تعیین توانمندی فناوریهای آب شیرینکن پس از انتخاب سه فناوری  ،MVC ،MEDو  SDبا استفاده از معیارهای
غیر جبرانی جذابیت ،با استفاده از نظر خبرگان و معیارهای موجود در ادبیات مدیریت فناوری سه معیار زیر مبنای سنجش
توانمندی هریک از فناوریها قرار گرفت:
 .1سطح دانش فنی در داخل کشور
 .2وضعیت زیرساخت سخت افزاری (آزمایشگاه ،ابزار ،ماشینآالت و)...
 .3توانمندی فناورانه بالفعل در هریک از فناوریها

1

با ارسال پرشسنامه به اعضای محترم کمیته راهبری و دیگر متخصصان توانمندی فناوریهای منتخب با درنظر گرفتن معیارهای
فوق به شرح زیر است:

جدول  -13جمعبندی نظرات خبرگان پیرامون وضعیت توانمندی
توانمندی فناورانه

وضعیت زیرساخت

سطح دانش فنی در

بالفعل

سخت افزاری

داخل کشور

5.7

1

6.8

6.8

MVC

هدف از انتخاب این شاخص در واقع تبیین وضعیت موجود کشور در هر فناوری میباشد .این سطوح عبارتند از .1 :سطح بهرهبرداری :بهصورت محصول نهایی

یشود .2 .سطح مونتاژ :مونتاژ سادهی قطعات در کشور .3 .سطح نوآوری جزئی :نوآوری در فرآیند در تغییرات در برخی قسمتها با تکنولوژی جدید انجام
وارد م 
میشود .4 .سطح کامال بومی شده :توانایی طراحی و ساخت به صورت کامل
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8.5
6.1

8.4
6.5

MED
SD

با میانگینگیری از معیارهای فوق توانمندی فناوریهای منتخب به صورت زیر درآمد:
جدول  -14نتیجه نهایی وضعیت توانمدی فناورانه
توانمندی کل
7.98

MED

6.44

MVC

6.18

SD

بنابراین تحلیلهای انجام شده جذابیت و توانمندی فناوریها به صورت زیر میباشد:
جدول  -15نتیجه نهایی وضعیت جذابیت-توانمندی
فناوری

MED
MVC
SD

جذابیت

7.53
6.25
2.52

توانمندی
7.98
6.44
6.18

MED
MVC
SD

جذابیت
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قابلیت

شکل  .21تقسیمبندی ماتریس جذابیت-قابلیت

بنابراین فناوریهای  MEDو  MVCدر اولویت توسعه قرار میگیرند ولی به علت آنکه  MEDهردو بعد جذابیت و توانمندی
فناوری رتبه نخست را دارد به عنوان اولویت فناوری آب شیرینکن حرارتی قرار میگیرد.

 -2-5-2اولویتبندی فناوری مبدلهای حرارتی
همانطور که در گزارش هوشمندی فناوری تشریح گردید ،مبدلهای حرارتی مورد استفاده در این حوزه ،به سه دسته اصلی ذیل
تقسیمبندی میگردند:
 پوسته و لوله
 صفحهای
 صفحهای فیندار
از میان این سه ،دانش فنی مبدل های حرارتی پوسته و لوله در داخل کشور به صورت کامل وجود داشته و صنعت در تولید این
گونه مبدلها توانمدی باالیی دارد.
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از طرف دیگر مبدلهای صفحهای فین دار کاربرد بسیار کمی در این حوزه دارد و استفاده از آن محدود به برخی کاربردهای
خاص میباشد و استفاده از آن در سیستمهای تولید همزمان بسیار ناچیر میباشد.
اما همانگونه که در بحث روند فناوری در بخش هوشمندی اشاره گردید ،روند استفاده از مبدلهای حرارتی صفحهای در تولید
همزمان رو به افزایش است و در دنیا تجاری شده است .از طرف دیگر کشور در ساخت اینگونه مبدل توانمندی بسیار کمی دارد
و نیاز است به منظور بسط و گسترش تولید همزمان در کشور ،توانمندی صنعت در طراحی و تولید اینگونه از مبدلهای حرارتی
ارتقاء یابد.
بنابراین با توجه به توضیحات داده شده ،در حوزه مبدلهای حرارتی ،اولویت کشور در توسعه فناوری ،تمرکز بر روی مبدلهای
صفجهای میباشد.

 -3-5-2اولویتبندی فناوری مولدهای تولید برق
همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد ،مولدهای تولید برق به دسته  .1توربین و  .2موتور رفت و برگشتی تقسیمبندی
میشوند که توان تولیدی مولدها در چهار دسته .1سایز خیلی کوچک .2 ،سایز کوچک .3 ،سایز متوسط و  .4سایز بزرگ
دستهبندی میشوند .و همانطور که در بخش مولد منتخب تشریح گردید ،تا سایز زیر  7مگاوات مولد منتخب موتورهای رفت و
برگشتی میباشند و از سایز  7مگاوات به باال توربینها حرف اول را میزنند.
در مورد توربینهای گازی ،بحث توسعه فناوری در پروژههای کالن دیگری در حال انجام است بنابراین در محدوده مطالعاتی
این سند قرار نمیگیرند .از طرف دیگر ،توانمندی کشور با توجه به وجود دو سازنده مطرح (شرکت مپنا و شرکت  )OTCدر
سطح باالیی قرار دارد و تقریبا میتوان گفت نیاز تحقیقاتی در کشور توسط این دو شرکت پاسخ داده شده است.
اما در مورد موتورهای رفت و برگشتی نیز میتوان گفت در کشور سازندگان مختلف در صنایع دیگر برای مصارف دیگر اینگونه
مولدها را تآمین مینمایند اما بحثی که در تولید همزمان مطرح میباشد ،بحث دائمکار بودن اینگونه مولدها میباشد .در حقیقت
اینگونه ملدها در کاربردهای دیگر و با هدف برآورده نمودن نیازهای دیگر طراحی شدهاند اما وقتی بخواهیم این مولدها را در
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حوزه تولید همزمان استفاده نماییم ،هزینههای عملیاتی (هزینه تعویض روغن) آنها باال میرود و تغییراتی نیز میبایست در
برخی از سیستمها آنها انجام شود.
بنابراین اولویت توسعه فناوری مولدها در حوزه تولید همزمان ،بحث تغییر کاربری موتورهای رفت و برگشتی موجود و
چالشهای تکنولوژیک مربوط به آن میباشد .یعنی دانش تولید اینگونه مولدها در کشور وجود دارد ،اما میبایست با اعمال
تغییراتی در برخی از سیستمها یا مواد بکار برده شده در آنها ،آنها را متناسب با کار در حوزه تولید همزمان نمود.

 -6-2تعیین سبک اکتساب
 -1-6-2مقدمه
قبل از تعیین اکتساب مروری مختصر بر آنچه در قسمت اولویتبندی انجام شد ،ارائه میگردد .در بخش اولویتبندی در ابتدا
ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گرفت و سپس اولویتهای کاربرد فناوری تولید همزمان مورد بحث قرار گرفت.
بر این اساس مقرر گردید در بحث فناوریهای تولید اب شیرین دو فناوری  ROو  MEDانتخاب شوند که در مورد فناوری
 MEDکشور از توانمندی باالیی همطراز با کشورهای پیشرو در این حوزه برخوردار است بنابراین این فناوری در کشور موجود
است و در نتیجه نیازی به بحث در مورد سبک اکتساب آن نمیباشد .اما در مورد فناوری  ROکشور از توانمندی باالیی
برخوردار نمیباشد و بنابراین میبایست در مورد سبک اکتساب این فناوری مطالعات الزم انجام شود.
در مورد بحث مبدلها نیز مبدل منتخب و مورد نیاز این حوزه ،مبدلهای صفحهای میباشد که با توجه به عدم وجود این
توانمندی در کشور ،میبایست در این قسمت در مورد سبک اکتساب آن بررسیهای الزم انجام شود.
در مورد بحث مولدهای تولید برق نیز تشریح شد که در سایزهای کوچک استفاده از موتورهای رفت و برگشتی فناوری غالب
میباشد ،اما در سایزهای بزرگ توربینها حرف اول را میزنند .در مورد بحث توربینها نیز تشریح گردید که از یک طرف کشور
از توانمندی باالیی برخوردار است و از طرف دیگر ،بحث توسعه فناوری آن در کارگروه دیگری در حال پیگیری میباشد .اما در
مورد موتورهای رفت و برگشتی نیز میبایست گفت در اغلب سایزهای این نوع موتورها ،سازندگان توانمندی در کشور در حال
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فعالیت میباشند که بدلیل عدم وجود بازار مناسب ،موتورهای مورد نیاز این حوزه را تولید نمینمایند که در صورت حمایت
مناسب از این حوزه ،میتوان به ورود این شرکتها به حوزه تولید موتورهای دائمکار امید داشت .با این حال ،این حوزه نیز
نیازمند اکتساب فناوری تولید چنین ماشینهایی میباشد که سبک اکتساب دانش فنی آن در ادامه تشریح میگردد.
اما بحث آخر در مورد دانش طراحی یک سیستم تولید همزمان میباشد که کشور در طراحی و پیادهسازی سیستمهای تولید
همزمان در سایزهای متوسط و بزرگ مشکل خاصی ندارد و هماکنون این کار در کشور با استفاده از توانمندی بومی در حال
انجام است .اما مشکل اصلی بحث طراحی و پیادهسازی سیستمهای سایز خیلی کوچک و کوچک تولید همزمان است که
میبایست در مورد سبک اکتساب آن فکر شود.
در ادامه بحث سبک اکتساب در موارد مشخص شده ارائه میگردد.

 -2-6-2سبک اکتساب فناوری RO
همانطور که در بخش مرور ادبیات تشریح گردید ،در هر یک از حوزههای فناورانه اولویتبندی شده ،یکی از سه سبک تحقیق و
توسعه داخلی ،همکاری فناورانه و خرید فناورانه برای توسعه فناوری میتواند انتخاب شود .همچنین انتخاب هر یک از
سبک های مذکور متاثر از وضعیت فناوری از جهت معیارهایی چون چرخه عمر فناوری ،حجم بازار پیش رو و شکاف فناورانه
میباشد.
همانطور که در بخش هوشمندی فناوری تشریح گردید ،وضعیت چرخه عمر فناوری  ROدر مرحله رشد و بلوغ میباشد .از
طرف دیگر با توجه به برنامههای کشور در تأمین آب مورد نیاز کشور ،حجم بازار این فناوری در آینده از حجم باالیی برخوردار
است بنابراین بر اساس سبک خرید از میان سبکهای اکتساب حذف خواهد گردید .همچنین اختالف سطح دانش موجود در
کشور با فناوری روز دنیا فاصله فراوانی دارد بنابراین استفاده از روش تحقیق و توسعه داخلی چندان منطقی به نظر نمیرسد .از
طرف دیگر با توجه به آنکه مراکز تحقیقاتی در کشور وجود دارند که تا حدودی توانستهاند در مقیاس ازمایشگاهی نمونههایی از
این فناوری را تولید نمایند .بنابراین نتیجهگیری میشود که حمایت از همکاری مشترك این مراکز تحقیقاتی با شرکتها یا
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مراکز پژوهشی صاحب فناوری در دنیا بهترین روش برای اکتساب این فناوری میباشد .بنابراین سبک همکاری فناورانه به
عنوان روش اکتساب این فناوری پیشنهاد میگردد.

شکل  .22فرآیند تعیین سبک اکتساب فناوری RO

 -3-6-2سبک اکتساب فناوری مبدلهای صفحهای
در مورد سبک اکتساب فناوری مبدلهای صفحهای میتوان گفت از لحاظ وضعیت چرخه عمر این فناوری ،بر اساس مطالعات
انجام شده در بخش هوشمندی فناوری ،چرخه عمر این فناوری در مرحله رشد و ابتدای بلوغ قرار دارد .از لحاظ حجم بازار ،با
توجه به اهتمام وزارت نیرو به حمایت از بسط و توسعه بکارگیری این فناوری در کشور ،پیشبینی میشود که این فناوری در
افق چشمانداز از بازار مناسبی برخوردار باشد؛ بنابراین منطقی به نظر میرسد که نیاز کشور به این فناوری از طریق سبک خرید
تأمین نگردد .اما در مورد شکاف فناورانه میان وضعیت داخل و خارج کشور میتوان گفت با توجه به بررسیهای انجام شده
توسط گروه فنی پروژه و نظرات اعضای محترم کمیته راهبری ،پتانسیل و وضعیت فناورانه کشور در این حوزه ،اختالف چندانی
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با کشورهای صاحب فناوری ندارد و میتوان با استفاده از توانمندی بومی ،این فناوری را در کشور بومیسازی نمود .بنابراین
برای اکتساب این فناوری سبک تحقیق و توسعه داخلی پیشنهاد میگردد.

شکل  .23فرآیند تعیین سبک اکتساب فناوری مبدلهای صفحهای

 -4-6-2سبک اکتساب فناوری موتورهای دائمکار
میتوان گفت مباحث مروبط به سبک اکتساب فناوری موتورهای دائم کار همانند بحثهای انجام شده در مورد فناوری
مبدلهای صفحهای میباشد .اما با این تفاوت که در مورد ساخت موتورهای دائمکار سایز متوسط ،ساخت این موتورها در دنیا
تجاری شده است و در داخل کشور نیز در حال حاضر شرکتهایی وجود دارند که پتانسیل انجام این کار را دارند اما در مورد
سایزهای خیلی کوچک و کوچک در دنیا این موضوع در حال تحقیق و توسعه میباشد و در داخل کشور نیز .تنها یک شرکت
دانشبنیان در کشور وجود دارد که در حال کار بر روی دائمکار نمودن یک موتور  EF7و تبدیل آن به یک سیستم CHP

میباشد .با این وجود چه در سایز متوسط و چه در سایز کوچک و خیلی کوچک سبک اکتساب هر دو دسته سبک تحقیق و
توسعه داخلی میباشد ولی مکانیزم رسیدن به این جواب در دو دسته متفاوت میباشد.
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شکل  .24فرآیند تعیین سبک اکتساب فناوری موتورهای دائم کار مقیاس کوچک

شکل  .25فرآیند تعیین سبک اکتساب فناوری موتورهای دائم کار مقیاس متوسط
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 -5-6-2سبک اکتساب فناوری دانش فنی طراحی سیستم تولید همزمان
آنچه در مورد فناوریهای مبدلهای صفحهای و موتورهای دائمکار گفته شد در مورد دانش فنی طراحی سیستم تولید همزمان
برقرار میباشد .در حال حاضر ،در بخش مقیاس متوسط سیستمهای تولید همزمان در کشور با طراحی بومی در حال کار
میباشند اما بدلیل عدم وجود برنامه و در نتیجه عدم وجود بازار برای استفاده از سیستمهای تولید همزمان در مقیاسهای
کوچک و بزرگ ،بر روی طراحی اینگونه از سیستمها در کشور کار زیادی انجام نشده است .اما با توجه به مشابهت باالی این
سیستمها با سیستمهای مقیاس متوسط میتوان از طریق تعریف پروژههای تحقیق و توسعه به دانش طراحی اینگونه از
سیستمها نیز دست یافت .بنابراین برای اکتساب دانش فنی طراحی این سیستمها ،سبک تحقیق و توسعه داخلی پیشنهاد
میگردد.

شکل  .26فرآیند تعیین سبک اکتساب دانش طراحی سیستم تولید همزمان
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فصل  -3جمعبندی و نتیجهگیری
در این گزارش پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع تدوین چشم انداز و اهداف کالن ،چشمانداز و اهداف کالن پیشنهادی
حوزه بتولید همزمان معرفی گردید.
بیانیه چشمانداز پیشنهادی این حوزه عبارتست از:

" در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز وزارت نیرو در افق  ،1404به منظور استفاده بهینه از منابع انرژی،کمک به تامین
منابع آب پایدار و کاهش آالینده های زیست محیطی ،صنعت آب و برق جمهوری اسالمی ایران ،در بهره برداری از حرارت
خروجی مولدهای تولید برق کشور در مصارف مختلف (حرارت ،برودت و آب شیرین) با استفاده از فناوریهای بومی ،پیشرو در
منطقه و در سطح قابل قبولی نسبت به تراز جهانی خواهد بود".

همچنین اهداف کالن توسعه فناوری تولید همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شیرین کن در افق زمانی  ،1404که مورد
موافقت کمیته راهبری قرار گرفتند ،عبارتند از:
 افزایش بهره وری انرژی در صنعت برق و کاهش آالیندگی های زیست محیطی در بخش تولید انرژی الکتریکی
همتراز با صنایع مشابه در سطح بین المللی
 تامین آب شیرین در سواحل کشور و همچنین بازیافت آب در شهرهای بزرگ (کالن شهرها) با استفاده از سیستم
های تولید همزمان و متناسب با میزان تولید انرژی الکتریکی (حداقل  20درصد آب مصرفی در کالن شهرها و
سواحل کشور از طریق بازیافت به روش تولید همزمان بدست خواهد آمد).
 استفاده از سرمایش و گرمایش سیستم های تولید همزمان در تولید انرژی الکتریکی در سایر مناطق کشور متناسب با
تولید آب شیرین
 توسعه توانمندی در تولید ،مصرف و ذخیره سازی محصوالت تولیدی در سیستم های تولید همزمان
 حمایت از شرکتهای دانش بنیان و بخش های خصوصی در حوزه فناوریهای سیستم های تولید همزمان

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

60
ويرايش اول،شهريور1394

در ادامه و بر اساس بررسیهای انجام شده در مورد مولد ،کاربرد و مسیر تولید همزمانن ،مولد منتخب ،کاربرد منتخب و مسیر
منتخب توسعه حوزه همزمان تعیین گردید.

سپس مشخص گردید که در حوزه فناوری آب شیرینکن حرارتی ،فناوری  MEDدر هردو بعد جذابیت و توانمندی رتبه نخست
را دارد و در حوزه فناوری آب شیرینکن غیر حرارتی ،فناوری  ROاولویت اول توسعه میباشد.
در ادامه مشخص گردید که در حوزه مبدلهای حرارتی ،اولویت کشور در توسعه فناوری ،تمرکز بر روی مبدلهای صفجهای
میباشد.
همچنین مشخص گردید در حوزه مولدهای تولید همزمان ،در مورد توربینهای گازی ،بحث توسعه فناوری در پروژههای کالن
دیگری در حال انجام است بنابراین در محدوده مطالعاتی این سند قرار نمیگیرند .از طرف دیگر ،توانمندی کشور با توجه به
وجود دو سازنده مطرح (شرکت مپنا و شرکت  )OTCدر سطح باالیی قرار دارد و تقریبا میتوان گفت نیاز تحقیقاتی در کشور
توسط این دو شرکت پاسخ داده شده است .اما در مورد موتورهای رفت و برگشتی ،بحث تغییر کاربری موتورهای رفت و
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برگشتی موجود و چالشهای تکنولوژیک مربوط به آن اولویت توسعه فناوری مولدها در حوزه تولید همزمان ،میباشد .یعنی
دانش تولید اینگونه مولدها در کشور وجود دارد ،اما میبایست با اعمال تغییراتی در برخی از سیستمها یا مواد بکار برده شده در
آنها ،آنها را متناسب با کار در حوزه تولید همزمان نمود.
در پایان نیز با استفاده از سه معیار چرخه عمر فناوری ،حجم بازار و میزان شکاف فناورانه وضعیت سبک اکتساب فناوری
اولویتدار تعیین گردید.
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 برودت و آب شيرين، حرارت،سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق
)CCHP(
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مقدمه
پس از تعیین اولویتهای توسعه و سبک اکتساب فناوری در فاز سوم پروژه ،الزم است مبادرت به تدوین سیاستهای کالن و
خرد اجرایی نمود که گزارش به آن میپردازد .این مرحله به منظور تعیین خطوط راهنما و رفع موانع و چالشهای پیش روی
توسعه فناوری انجام میپذیرد .در این بین موانع و چالشهای ساختاری از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و بنابراین الزم
است مجموعهای از سیاستها نیز در راستای رفع آنها تدوین گردد و با استفاده از ابزارهایی مانند نگاشت نهادی و تحلیل
ساختار موجود ،سیاستهای بهبود ساختار فعلی شناسایی شوند .در نتیجه در این گزارش ابتدا ادبیات مربوط به این موضوع
مورد بررسی قرار میگیرد و در ادامه پس از مرور مفاهیم و تعاریف سیاستها ،چالشهای این حوزه شناسایی شده و سپس
سیاستهایی در راستای رفع این چالشها معرفی میشوند.
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 -1مرور ادبیات
 -1-1مقدمه
در این بخش تعاریف و مفاهیم سیاستگذاری و نیز ادبیات مربوط به نظامهای نوآوری فناورانه مرور میگردد.

 -2-1تعاریف و مفاهیم سیاستگذاری
برای سیاست یا خطیمشی تعاریف متعددی ارائه شده است .در اینجا به عنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره میشود)5(:
سیاست عبارت است از تصمیم بسیط و از پیشگرفته شدهای که برای هدایت یا جایگزینی تصمیمگیریهای تکراری در
مدیریت بکار برده میشود.
سیاست نوعی تصمیم است؛ تصمیمی اولیه ،کلی ،بنیادی و فراگیر که پس از جمعبندی افکار و تصمیمات فراوان دیگر اتخاذ
میشود .سیاست یک تصمیم عام است و در عین حال با تصمیمات جزیی رابطه همپوشانی دارد .این دو باید مؤید یکدیگر
باشند .بهعبارت دیگر ،باید در طول و نه در عرض یکدیگر باشند.
سیاست ،قاعده کلی اجرای عملیات است و به مدیریت ویژگی عملی داده ،آن را از حوزه نظری و ذهنی به حوزه عملیاتی
وارد میکند.
سیاست ،قانون انتخاب یا گزینش راه و سپس اتخاذ تصمیم است.
سیاست ،حاصل و نتیجه مطالعات و تصمیمهای مدیران عالی سازمان و جامعه برای تخصیص منابع و امکانات با
آیندهنگریهای معقول است.
با درنظر داشتن این تعاریف موجود در ادبیات ،سیاستهای کالن را میتوان بهصورت زیر تعریف نمود:
سیاستهای کالن سیاستهایی هستند که با داشتن رویکردی تنظیمگرا ،بهدنبال بهبود شرایط کالن اقتصادی اجتماعی بدون
توجه به مالحظات فناورانه خاص است .این سیاستها دارای اثرگذاری بر کلیه حوزهها و بخشهای نظام توسعه فناوری بوده و
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به فراهمآوری بسترهای الزم جهت پیادهسازی ،انسجام و کارایی راهبردهای فناوری اتخاذ شده کمک میکند .نتیجه این
حمایت ،تسهیل توسعه فناوری است.
بهمنظور روشنتر شدن جایگاه سیاستهای کالن در میان سایر حوزههای سیاستی که در ادبیات بهکار میرود ،الزم است تا در
این جا تعاریف مختصری از سیاست صنعتی و سیاست فناوری ارائه گردد:
اولین مفهوم سیاست صنعتی است .سیاست صنعتی عبارت است از تمام انواع مداخالت دولت که به صورتی هماهنگ و آگاهانه
برای تسهیل فرآیند توسعه صنعتی در سطح ملی انجام میشود .هر دخالتی در بازارهای سرمایه ،نیروی کار ،مهارت و فناوری
یا ایجاد تغییرات نهادی که موجب تقویت توسعه صنعتی می شود ،سیاست صنعتی تلقی می شود .این دخالتها از جانب دولت و
در سطح ملی بهوقوع میپیوندد .سیاست صنعتی با تعابیر و معانی متفاوتی در ادبیات موجود به کار رفته است .زمانی که
جهتگیری "بازاری" صنایع (جهت گیری درونی یا بیرونی) مورد نظر بوده ،سیاست صنعتی به سیاست تجاری تقلیل یافته است.
در برخی از موارد نیز سیاست صنعتی به معنای تعیین اولویت در صنایع است .سیاست صنعتی در قالب سه نوع سیاست افقی،
عمودی و کارکردی تقسیمبندی میشود .مشخص است که این تعریف بسیار عام بوده و در مجموع شامل تمامی راهبردها و
سیاستهای کالن میشود .به عبارت دیگر در تعریف سیاست صنعتی ،هرگاه سیاست عمودی یا تعیین اولویت در صنایع مد
نظر است ،با توجه به تعاریف معمول ،منظور راهبرد توسعه صنعتی است ،و هر گاه سیاست افقی یا کارکردی مدنظر است،
منظور سیاستهای کالن است.
دومین مفهوم سیاست فناوری است .بر اساس تعریف موری ،)1995( 1سیاست فناوری را باید بهصورت سیاستهایی تعریف کرد
که مقصود آنها تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکتها در مورد توسعه ،تجاریسازی یا اتخاذ فناوریهای جدید است .به اعتقاد
وی ،قصد یا نیت در این تعریف مهم است ،زیرا دامنهی سیاستهایی که بر تصمیمات شرکتها در مورد نوآوری و اتخاذ
فناوریها تأثیر میگذارند ،شامل سیاستهای اقتصاد کالن ،سیاستهای تنظیمی و سایر ابزارهای اجرای سیاستها نیز می-
شوند .همانطور که مشاهده میشود ،در این تعریف سیاست فناوری سیاستهایی هستند که بر اتخاذ ،تطابق ،اشاعه ،توسعه،
تولید و تجاریسازی دانش فناورانه تأثیر دارند.

Mowery
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در کنار این دو مفهوم ،مفهوم سیاستهای کالن قرار میگیرند که ماهیتی متمایز از دو تعریف ارائه شده دارند .سیاستهای
کالن مفهومی نزدیک به راهبردها است .راهبرد ،راه رسیدن به اهداف تعیین شده است .این راه در حقیقت منتخبی از گزینه-
های جایگزین است .عملکرد یک راهبرد با میزان محقق شدن هدف مذکور سنجیده میشود .در طرف مقابل ،سیاست چارچوبی
است که کیفیت رسیدن به هدف را تعریف میکند .این چارچوب دربرگیرندهی مالحظات الزم در طراحی و اجرای راهبردهای
توسعه است .این مالحظات مشتمل بر اهداف کالن تعیین شده از یک طرف و اصول تدوین سیاست از طرف دیگر است.
سیاستهای کالن با ارائهی راهنماهای کلی بر مبنای این مالحظات )1 ،به یکپارچگی و رفع تناقضات راهبردها در مسیر
دستیابی به اهداف کمک میکند )2 ،مسیر اجرای راهبردها را تسهیل میکند )3 ،بهعنوان یک راهنما در جهتدهی به راهبردها
نقش ایفا میکند.

 -3-1ویژگیها و اصول تدوین سیاستهای کالن
بهمنظور اطمینان حاصل کردن از اثرگذاری سیاستهای کالن ،الزم است تا از رهنمونهایی به هنگام طراحی این سیاستها
استفاده شود] .[1در حقیقت اینها ویژگیهایی هستند که سیاستهای کالن باید با درنظرگرفتن آنها طراحی شوند:
دارا بودن هدفهای کلی و فراگیر :هدفهای کلی ،بخش اصلی سیاستهای کالن را تشکیل میدهند و تصمیمگیرندگان
در انتخاب سیاستها ،از آنها بهره فراوان میبرند .بهعنوان مثال اهدافی چون استقالل و آزادی ،حفظ تمامیت ارضی
کشور ،توسعه اقتصادی و غیره در سیاستهای کالن ،اجزای اصلی و عمده را تشکیل میدهند.
تعیین حد و مرز سایر ابعاد ارکان جهتساز و نیز برنامه اقدامات و سیاستها :سیاستهای کالن باید تعیینکننده حد و مرز
سایر ابعاد توسعه باشند .بهعبارت دیگر ،باید حیطه ارکان جهتساز و خرد در سیاستهای کالن معین شود.
تعیین اولویت زمانی برنامه اقدامات و سیاستها :سیاستهای کالن ،تعیینکننده اهداف زمانی سایر ابعاد توسعه میباشند.
این بعد سیاست کالن ،مشخص میکند که چه بخشهایی از برنامه اقدامات و سیاستها باید بالفاصله عملی گردند و چه
بخشهایی باید به مرور زمان به انجام رسند .بهعبارت دیگر ،سیاستهای کالن ،تعیینکننده زمان مناسبتری است که باید
اقدامات و سیاستهای اجرایی در آن زمان اجرا گردند .در این راه مسائلی مانند حساسیتهای سیاسی ،بحرانیبودن اوضاع
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اجتماعی ،احتیاج فوری به برآوردن یک نیاز و آماده نمودن جامعه برای پذیرش بعضی از مسائل ،بر مهلت زمانی اولویتها و
برنامهها تأثیر میگذارد.
تعیین میزان ریسکپذیری :این جنبه از سیاستهای کالن ،میزان مخاطره و ریسکی را معین میسازد که در ارکان
جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها میتواند مورد قبول باشد .این خصوصیات سیاستها به تصمیمگیرندگان کمک
میکند تا میزان معقول ریسک را در برنامههای مورد نظر خود دریابند .مسلماً برنامههای توسعهای که تغییرات عمدهای را
در بردارند ،نسبت به برنامههایی که هدفشان تغییرات جزیی است مخاطره بیشتری را بهدنبال خواهند داشت.
طراحی پیشفرضهای مربوط به آینده :مسلماً وضعیت فعلی قابل تعمیم به بسیاری از شرایط آتی نخواهد بود و خط
مشی های آینده ،باید خصوصیات خاص زمانی خود را داشته باشد .در این وجه از خط مشیهای فراگیر ،پیشفرضهایی که
در مورد آینده طراحی شده است و خط مشیهای عمومی که باید از آنها تبعیت کنند ،مشخص میگردند.
ایجاد بنیادهای نظری برای تدوین برنامه اقدامات و سیاستها :سیاستهای کالن میتوانند در برگیرنده بنیادهای نظری
سایر جهتگیریهای باشند .نظریههای سیاسی ،تئوریهای مدیریت ،تئوریهای رفتاری و سایر تئوریهای مربوط،
میتوانند اساس توسعه فناوری در سطوح خردتر را تشکیل دهند و در سیاستهای کالن بیان شوند.
پایداری سیاستها :یکی از خصوصیات عمده ارکان جهتساز ،عمر نسبتاً طوالنی آن است .سیاستهای کالن باید
بهگونهای طراحی و وضع شوند که از انعطاف کافی برخوردار بوده ،پویایی الزم را حفظ کنند و زمان نسبتاً درازی ،قابلیت
کاربرد و استفاده داشته باشند .سیاستهای کالن باید بتواند با محیط متغیر و متحول افراد خود تطبیق یافته ،به نیازهای
گوناگوی در طول زمان پاسخ دهد .همچنین بر طبق این اصل ،مداخلهی موقت دولت نسبت به مداخلهی آزاد ارجحیت دارد.
اقدامات حمایتی تنها باید زمانی انجام گیرد که تأثیرات بلندمدتی فراتر از زمان اقدامات حمایتی داشته باشد .اساساً مداخالتی
منجر به پایداری در یک نظام می شود که فارغ از کنترل کامل بر تمام ابعاد توسعه ،بر دخالت راهبردی دولتها تأکید دارد.
بنابراین در کلیه برنامهریزیها الزم است تا از این اصل در قالب سیاستهای کالن استفاده شود.
آیندهنگری ،واقعبینی :سیاستهای کالن به آینده نظر دارند و میکوشد تا با توجه به واقعیتهای موجود ،خطوط کلی و
جهتگیریهای اساسی مسیر توسعه فناوری را معین سازند .بنابراین ،قدرت پیشبینی در تعیین این سیاستها نقش مهمی
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را ایفا میکند و پیشبینیهای صحیح ،به آنها اعتبار میبخشند .سیاستهای کالن در آیندهنگری باید واقعیتهای زمان و
مکان را در نظر بگیرند و از بزرگدیدن یا نادیدهانگاشتن امکانات موجود ،بر حذر باشند.
هدفداری :یکی دیگر از خصوصیات سیاستهای کالن ،هدفدار بودن آن است ،سیاستهای کالن بهطور ارادی و از روی
قصد و نیت قبلی ،تنظیم و وضع میگردند و هدف معینی را دنبال میکنند .بنابراین این سیاستها ،موضوعاتی اتفاقی و
تصادفی نیستند و رسوم و آداب و عادات اجتماعی ،محتوای آنها را تشکیل نمیدهد .اگرچه این عوامل در شکلگیری آنها
تأثیر فراونی دارد.
توجه به توسعه شبکه و مراکز توانمندی :توسعه شبکه و مراکز توانمندی میتواند باعث افزایش کارایی نظام ملی نوآوری
گردد .طبق این مفهوم ،هر کنشگر در نظام ملی نوآوری یک کشور میتواند بهعنوان یک مرکز توانمندی عمل کند که
شرکتهای نوآور ،سازمانهای تحقیقاتی ،و نهادهای دولتی را بههم ارتباط میدهد .توجه ویژه در دهه اخیر بر مفهوم شبکه
و شبکهسازی برای خلق و انتشار نوآوری نیز مؤید همین مطلب است .بر همین اساس ،الزم است تا سیاستهایی در سطح
کالن وجود داشته باشند که بر این مفهوم بهعنوان یک اصل مهم که در کلیه اقدامات و برنامهها و اقدامات بر آن توجه
شود ،در نظر گرفته شود.
اصل سازمانهای تحقیقاتی یادگیرنده :این اصل بر این موضوع تأکید دارد که سازمانهای تحقیقاتی نیازمند میزان قابل
مالحظهای انعطاف پذیری سازمانی و مدیریتی برای پردازش تجارب کسب شده و اطالعات جدید و برآورده ساختن اهداف
تحقیق که طی توسعه اقتصادی تغییر میکنند ،میباشند .بر این اساس ،کلیه کنشگران الزم است تا از انعطافپذیری باال
در محیط توسعه فناوری برخوردار باشند .این انعطافپذیری را میتوان ابزاری برای غلبه بر اینرسی و لختی به وجود آمده از
نظامهای فنی و اجتماعی موجود به شمار آورد .در صورت وجود این اینرسی ،کلیه اقدامات و برنامهها در سطوح پایینتر
بدون نتیجه باقی خواهد ماند و تغییر در ماهیت کالن نظام بهوجود نمیآید .بنابراین ضرورت وجود سیاستهای کالنی که با
رعایت این اصل با ترویج انعطافپذیری بر اینرسی موجود غلبه نمایند احساس میشود.
اصل رقابت :رقابت مستلزم این است که دولتها از چارچوبهای قانونی و تنظیمی مبتنی بر بازار برای بهبود رقابت بین
کنشگران نظام نوآوری ملی استفاده نمایند .تمرکز بر این چارچوبهای مبتنی بر بازار بیشتر نگاهی است که در مکتب
اقتصادی نئوکالسیک بر آن تأکید میگردد .اما از نگاه سایر مکاتب اقتصادی (مانند نهادگرا) ،اتکا تنها بر شکلدهی به بازار
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در شرایطی که زیرساخت هایی ابتدایی و بنیادین نوآوری ضعیف است ،شاید نتواند برآورده کننده شرایط رقابت کامل باشد.
بنابراین رقابت برای ایجاد شرایط نوآوری (نه فقط تنظیم بازار) میتواند موضوع سیاستهای کالن باشد.
اصل سازمانهای تحقیقاتی ناب :این اصل بر دوری جستن از مشکالت بروکراتیک تأکید دارد .خصوصا رویههای اداری
وقتگیر که مانع تحقیق ،بهرهبرداری ،و کاربرد نتایج تحقیق میشود.
اصل ارزیابی مستمر :گذشت زمان منجر به ایجاد تغیرات در محیط توسعه فناوری میگردد .این تغییرات ضرورتی برای
بازنگری در اهداف و اقدامات بهوجود میآورند .بر این اساس ،در قالب سیاستهای کالن ضروری است تا بر مفهوم تغییر و
پویایی که جزء جداییناپذیر محیط توسعه است ،تأکید گردد.
اصل تکمیلکنندگی :توانایی سطوح مختلف دولت در حل مشکالت ،تعیینکنندهی نحوهی تخصیص توانمندیهای
سیاستی و مسئولیتهای دولتی میباشد .بنابراین ،هر واحد تصمیمگیری سیاستی تنها برای وظایفی مسئولیت نشان میدهد
که نمیتواند توسط نهادهای دولتی یا خصوصی زیردست برعهده گرفته شود .با تحقق اصل تکمیلکنندگی ،اقدامات بخش
خصوصی تقویت خواهد شد.

 -4-1طراحی سیاستهای کالن
بهمنظور طراحی سیاستهای کالن ضروری است تا چارچوبی توسعه داده شود .این چارچوب به طراحی سیاستهای هماهنگ
با ویژگیهای ذکر شده در قسمتهای قبلی میپردازد .از آنجا که نظرات خبرگان (مشتمل بر سیاستگذاران) در اتخاذ سیاست-
های کالن ،وزن قابل توجهی دارد ،بخش گستردهای از چارچوب پیشنهادی نیز متکی بر جمعآوری نظرات کارشناسی است.
این چارچوب از سه بخش ورودی ،عملگر ،و خروجی تشکیل شده است:
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شکل  -1چارچوب طراحی سیاستهای کالن

ورودی

ورودی متشکل از سه جزء نظرات خبرگان ،اصول تدوین سیاست ،و مالحظات اهداف کالن توسعه است .از آنجا که سیاست-
های کالن مفاهیمی کامالً وابسته به موضوع و پیشینه بستر عملیاتی تحقیق هستند ،بخش عمدهای از طراحی آنها متکی بر
نظراتی است که افراد درگیر در فرآیندهای عملیاتی موضوع مورد مطالعه منعکس میکنند .در چنین شرایطی ،ارائه یک قالب از
پیش تعیین شده که بتواند بهطور مستقل از نظرات افراد به تولید سیاستها بپردازد ممکن نخواهد بود.
بر این اساس ،اولین ورودی در طراحی سیاستهای کالن نظرسنجی خبرگان خواهد بود .در تشخیص اینکه چه خبرگانی باید
در فرآیند تدوین سیاستهای کالن مشارکت داشته باشند ،سه عنصر اختیار ،تخصص و نظم میتواند راهنما باشند .اختیار به
سیاست مشروعیت میدهد .بنابراین هویتهایی ممکن است به دلیل داشتن اختیاراتی در فرآیند سیاستگذاری دخیل شوند.
یکی از خصوصیات هر حوزه سیاست گذاری فناوری وجود گروهی از متخصصان فنی در آن حوزه است .بدون وجود متخصصانی
که مسئله را تشخیص دهند و راهحلهایی پیشنهاد کنند ،نمیتوان سیاستهای اثربخش و کارا ارائه داد .سیاست مشتمل بر
ایجاد نظم و درک مشترک است .بنابراین ممکن است هویتهایی که به نوعی میتوانند بر سیاست اثرگذار باشند یا از آن تأثیر
بپذیرند ،برای ایجاد نظم و درک مشترک در سیاست دخیل شوند] .[2والت و گیلسون ( )1994مجموعه این خبرگان را در قالب
پنج گروهی کلیدی زیر برمیشمرد:
تکنوکراتها شامل دانشمندان ،دانشگاهیان ،و سایر متخصصانی که برای تشخیص میزان و ماهیت مسئله ،همچنین تحلیل
فنی علل و راهحلها اطالعات ارائه میکنند.
بروکراتها عالقهمند به استفاده از ساختار دولتاند ،بهگونهای که به بهترین شکل برای مورد خطاب قرار دادن موضوعات
مناسب باشد ،و اغلب در پی حفظ یا توسعه بروکراسی موجود باشند.
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گروههای ذینفع بهطور عمده برای نمایندگی درباره نگرانیهای گروههای خاصی از مردم تشکیل میشوند .آنها درصدد
این هستند که اطمینان حاصل کنند نظرات گروههای ذینفع شنیده شده و در تصمیمات سیاست درنظر گرفته میشوند.
سیاستمداران که معموالً تصمیمگیران نهایی هستند.
اهداکنندگان که اغلب نقشی مهم در تدوین یا اجرای سیاست دارند .آنها ممکن است فرآیند را با وجوه مالی ،کمک فنی،
ارائه پیشنهادات و رهنمونهایی حمایت کنند و تأثیر قابل مالحظهای بر اجرا از طریق تصمیمات تأمین مالی خود دارند.
عالوه توجه بر نظرات خبرگان ،باید توجه نمود که توسعه فناوری بهخودی خود هدف نیست و کلیه سیاستهای کالن در پی
بهبود قابلیت رقابت ،شکل دهی اقتصاد و در نهایت ایجاد رشد اقتصادی هستند .بنابراین ،باید در تدوین سیاستهای کالن به
اهداف سطح باالیی که انتظار میرود سیاستها آنرا برآورده کنند توجه کافی مبذول شود .این موضوع ضرورت در نظر گرفتن
اهداف کالن بهعنوان یکی از ورودیهای طراحی سیاستهای کالن را نشان میدهد .نکتهی دیگری که برای اطمینان از
انسجام و هماهنگی سیاستها باید در طراحی سیاستهی کالن درنظر گرفته شود ،توجه به یکسری اصول در تدوین سیاستها
است .تخطی از این اصول میتواند تأثیر سوء بر اثربخشی سیاستها داشته باشد .این سه را میتوان اجزایی دانست که سیاست-
های کالن باید بر اساس آنها تدوین میشوند.

 -5-1فرآیند تدوین سیاست
عملیاتی است که بر روی ورودیهای چارچوب ارائه شده صورت گرفته و آنها را به سیاستهای کالن تبدیل میکند .این
عملیات عمدتاً مبتنی بر انجام تحلیلهای تعاملی 1میان تحلیلگران است .در این جا فعالیتها بیشتر در جهت مذاکره ،ایجاد
ائتالف و درک مشترک میباشد .باید در نظر داشت که دو بعد راهبردهای کالن و سیاستهای کالن جایگزین یکدیگر نبوده،
بلکه تکمیلکننده یکدیگرند.
خروجی

Interactive analysis

1
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خروجی این چارچوب ،سیاستهایی کالن تنظیمگر برای تسهیل فرآیندهای توسعه فناوری است .این سیاستها ،سیاستهایی
قابل انعطاف هستند .بهعبارت دیگر ،طی زمان و با توجه به یادگیری ،تغییر و تطابق با محیط پیرامون ،سیاستهای کالن هم
در بلندمدت دستخوش تغییر میشوند .بهطور کلی سیاستها مقولهای مرتبط با آینده هستند .اگر آینده بهطور دقیق قابل پیش-
بینی بود ،سیاستهای ارجح میتوانستند از طریق بررسی آیندههای ممکن حاصل از اجرای هر سیاست و انتخاب مطلوبترین
نتایج تعیین شوند .برای بیشتر سیستمهای مورد توجه امروز ،چنین پیشبینیهایی ممکن نیست .حتی بهترین مدلها نیز نمی-
تواند جزئیات رفتار سیستم را پیشبینی نماید .بنابراین رویکرد کالسیک انتخاب یک سیاست بر مبنای نتایج یک مدل بهترین
تخمین دیگر نمیتواند معتبر باشد ] .[3با توجه به اینکه سیاستها باید نوعاً طی زمان اجرا و تغییر یابند ،سیاستهای مبتنی بر
تحلیل ایستا در یک نقطه از زمان بسیار غیر واقعبینانه خواهد بود .بنابراین ،استعاره مناسب برای یک سیاست تعادل است تا
بهینهسازی .بسیاری از سیاستها باید علیرغم وجود عدم اطمینان درباره آینده تدوین شوند .هنگامی که تعدادی زیادی سناریو
ممکن برای آینده وجود دارند ،ایجاد یک سیاست واحد که در تمامی آنها خوب عمل کند احتمال غیرممکن خواهد بود.

 -6-1نظام نوآوری فناورانه
نظامهای نوآوری فناورانه  1به تحلیل گذار از منظر تغییرات نهادی ،سازمانی ،اقتصادی ،سیاسی ،و فنی پیرامون ظهور فناوری-
های جدید میپردازد .این رویکرد بر پایهی نظر کارلسون و استنکویتز ( )1991درباره نوآوری شکل گرفته است که مهمترین
محرکهای خلق ،انتشار ،و بهرهبرداری از نوآوریهای فناورانه را در تعامالت نظاممند کنشگران ،تحت زیرساختهای نهادی
میداند .این برداشت از گسترش نوآوری فناورانه با الهام از تئوری بلوکهای توسعه )Dahmén, 1988( 2و نیز در ارتباط با
3

4

رویکردهای نظام ملی نوآوری ( )Freeman, 1988; Nelson, 1988و نظام بخشی نوآوری ( Breschi and Malerba,

 )1997است.

1

)Technological innovation systems (TIS
Development blocks
3
)National innovation systems (NIS
4
)Sectoral innovation systems (SIS
2
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از زمان توسعه اولیه این رویکرد در سال  ،1991تغییرات مختلف و بهبودهای متفاوتی در مفهوم و ابزارهای عملیاتی آن صورت
پذیرفته است .تمرکز بر فناوریهای مشخص 1به جای تمرکز بر فناوریهای عمومی و گسترده ،2تاکید بر وقوع نوآوریهای
بنیادین بهعنوان محرک گذارهای اجتماعی-فنی بهجای تاکید بر نوآوری فناورانه بهعنوان ابزاری در ایجاد رشد اقتصادی ،و
توجه به فناوریهای نوظهور (و غالبا پایدار) بهجای توجه به سایر انواع فناوری ،نمونههایی از تغییرات و همگراییهایی صورت
گرفته در این حوزه است .عالوه بر اینها ،شناسایی مجموعهی فرایندهای الزم برای توسعه نوآوری تحت عنوان کارکردهای
نظام نوآوری فناورانه ،شناسایی مجموعهی مکانیزمهای اثرگذار بر شکلگیری نظام نوآوری فناورانه در قالب موانع و محرک-
های توسعه  ،ارائهی تحلیلهای ساختاری در قالب نقش کنشگران ،نهادها ،و شبکهها در شکلگیری نوآوری ،گسترش مفهوم
شکستهای بازار و با ارائهی تعریفی جدید تحت عنوان شکستهای سیستمی ،3برقراری ارتباط و ایجاد سازگاری میان
رویکردهای مختلف گذار (مانند رویکرد  TISو  )MLPو ارائهی رویکردهایی برای راهبری شکلگیری نظام نوآوری فناورانه،
نمونههایی از بهبودهای صورت پذیرفته در رویکرد نظامهای نوآوری فناورانه در طول زمان است.
بهکار بردن رویکرد سیستمی در مطالعهی تغییرات فناورانه ،بستری برای درک توسعه فناوری را فراهم مینماید .نظامهای
نوآوری با تمرکز خاص بر فناوری ،نمونهای از این رویکردهای سیستمی هستند که در ادبیات از آنها تحت عنوان نظام نوآوری
فناورانه 4یاد میگردد .بر این اساس ،کارلسون و استنکویتز ( )1991این مفهوم را بهصورت زیر تعریف میکنند:
شبکهای پویا از عوامل که در یک حوزهی اقتصادی/صنعتی خاص باهم در تعامل بوده ،تحت مجموعهای از زیرساختهای
نهادهای قرار داشته ،و در فرایند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از دانش دخیل هستند.
نقطه شروع تحلیل در نظام های نوآوری فناورانه مرزهای جغرافیایی و یا یک صنعت خاص نبوده ،بلکه این رویکرد تمرکز بر
فناوری را هدف مطالعه قرار میدهد .با این حال ،یک نظام نوآوری فناورانه میتواند در عین تمرکز بر یک فناوری ،گسترهای از
مرزهای جغرافیایی و بخشی مختلف را در برگیرد .هدف تحلیلهای نظام نوآوری فناورانه ارزیابی روند توسعه یک نوآوری
فناورانه از نگاه ساختار و فرایندهایی است که به پشتیبانی و یا ممانعت از آن میپردازد .در تعریف نظام نوآوری فناورانه ،فناوری

1

Specific technology
Generic technology
3
Systemic failures
2

 4این اصطالح توسط محققین مختلف بهگونههای متفاوت بکار گرفته شده است )1991( Carlsson and Stankiewicz .اصطالح سیستمهای تکنولوژیکی را بکار بردهاند و محققان سوئدی
نیز واژه نظام نوآوری تکنولوژی محور را برگزیدهاند.
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هم بهمعنای مواد ،سختافزارها ،و نرمافزارهایی است که به شکل مستقیم در فرایند توسعه بکار میروند ،و هم بهشکل دانشی
است که چه به شکل عمومی و یا نهفته در محصول وجود دارد (.)Bergek et al., 2008
نظام نوآوری فناورانه علیرغم دارا بودن ویژگیهای مشترک با سایر رویکردهای نظام نوآوری ،دارای دو ویژگی متمایزکننده از
آنهاست ):(Suurs and Hekkert, 2009
 تاکید بر نقش شایستگی اقتصادی ،بهمعنی توانایی در توسعه و بهرهبرداری از فرصتهای جدید کسبوکار در ایجاد
نوآوری فناورانه .بر این اساس ،بهرهبرداری و ترکیب دانشهای موجود جز جدایی ناپذیر نوآوری فناورانه میباشد .در
حقیقت بر خالف سایر رویکردها که تفکری کالن از نوآوری داشتند ،این ویژگی بر اهمیت نیروهای کارآفرین به-
عنوان منابع نوآوری تاکید دارد.
 تاکید جدی بر پویایی سیستم .تمرکز بر نقش کارآفرینان در این رویکرد ،زمینه را برای بررسی روند شکلگیری این
سیستم در طول زمان آماده کرده تا از این طریق روند پویایی درنظر گرفته شود.

در بکارگیری نظام نوآوری فناورانه ،درنظرگیری چهار فرض اساسی ضروری است (:)Carlsson et al., 2002
 سیستم (نه تکتک اجزا) بهعنوان واحد تحلیل قرار میگیرد .این فرض در سایر مدلهای نظام نوآوری نیز مشابه
است.
 سیستم ماهیتی پویا دارد .بنابراین درنظر گرفتن بازخوردها برای بررسی روند شکلگیری این سیستمها ضروری می-
باشد.
 فرصت های فناورانه عمال نامحدود هستند .بنابراین الزم است تا تمرکز بیشتری در شناسایی ،جذب و بهرهبرداری از
فرصتهای فناورانه صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،باالبردن توانایی جذب اهمیت بیشتری از توانایی تولید فناوری
جدید دارد.
 هر بازیگر در چارچوب خردپذیری محدود 1عمل میکند .بهعبارت دیگر ،بازیگران این نظام خردپذیر هستند ،اما با
محدودیتهایی از جنس تواناییها و اطالعات روبهرو هستند.

1 Bounded rationality
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در کنار رویکرد نظام نوآوری فناورانه ،مفهوم بلوکهای شایستگی 1قرار میگیرد .بلوکهای شایستگی از جانب طرف تقاضا
(محصول یا بازار) و به عنوان مجموع زیرساختهای الزم برای ساخت ،انتخاب ،تشخیص دادن ،انتشار و بهرهبرداری از ایده-
های جدید در خوشههایی از بنگاهها تعریف میگردد .نمونهای از تحلیل با این رویکرد را میتوان در بلوک شایستگی برای نظام
سالمت کشور سوئد جستجو نمود که در آن اجزای تشکیلدهندهی نظامهای نوآوری فناوری مختلف محصوالت و فناوریهای
الزم بخش سالمت را تامین میکنند ،بهتصویر کشیده شده است.

 -1-6-1شناخت کارکردی نظام نوآوری
نظامهای نوآوری فناورانه را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات فناورانه بهکار برد ( Hekkert and Negro,

 .)2009از آنجایی که تنها با تحلیل ساختاری نظامهای فنی-اجتماعی نمیتوان تمام جوانب تغییرات فناورانه را درنظر گرفت،
این رویکرد میبایست فراهمآورندهی چارچوبی برای تحلیل کارکردی 2نظامهای فنی-اجتماعی باشد .ادکوئیست ()2004
دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا به تعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلی
نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان تحقق فرایندهای اصلی سیستم ،محققان کارکردهای مختلفی را در سطح
اول سیستم (زیرکارکرد) شناسایی کردهاند.3

1 Competemnce block
 2کارکردها عوامل فرايندي مؤثر بر توسعهي فناوري محسوب ميشوند.
 3هنگامي که گفته ميشود کارکردها در سطح اول سيستم تعريف شدهاند ،کارکرد کلي سيستم بهصورت پيشفرض در سطح صفر سيستم تعريف شده است.
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جدول  -1فهرست کارکردهای ارائه شده توسط محققان مختلف در طول زمان
کارکردها

مراجع
;(Suurs and Hekkert, 2009
Suurs et al., 2010; Suurs et al.,
)2009

فعالیتهای کاآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

حمایت از سوی گروه-
های پشتیبان

)(Van Alphen et al., 2009b

فعالیتهای کاآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

ایجاد مشروعیت

)(van Alphen et al., 2009a

فعالیتهای کاآفرینی

خلق دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

ایجاد بازار

تامین و تخصیص منابع

مشروعیتبخشی

آزمایشهای کارآفرینی

توسعه و انتشار دانش

فعالیتهای کارآفریی

توسعه دانش

انتشار دانش از طریق
شبکهها

تاثیرگذاری بر جهتدهی
تصمیمات
جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

مشروعیتبخشی

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

فعالیتهای کاآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش از طریق
شبکهها
شبکهسازی

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

ایجاد مشروعیت/غلبه
بر مقاومت در برابر
تغییر
حمایت از سوی
گروهای پشتیبان

تامین حداقلهای کیفی
ایجاد و تغییر ساختار صنعتی
ایجاد و تغییر قواعد

شکلدهی بازار
محصول جدید

تامین مالی فرایند نوآوری
فعالیتهای حمایتی

هدایت فرایند جستجو

هموار کردن شکل-
گیری بازار
مصرف نهایی

تامین منابع

هدایت تکنولوژی

ایجاد نیروی انسانی
ایحاد بازار و انتشار
دانش بازار
حمایت
هموارسازی تامین مالی
ایجاد بازار نیروی کار
ایجاد و شبیهسازی بازار تامین منابع
تامین مشوقها برای بنگاهها

;(Bergek et al., 2008b
)Jacobsson, 2008
;(Alkemade et al., 2007
;Hekkert and Negro, 2009
Hekkert et al., 2007a; Negro et
)al., 2008
)(Negro et al., 2007

تحقیق و توسعه
مزیت سازی
فراهم کردن خدمات
مشاورهای
ایجاد دانش جدید

)(Edquist, 2005

)(Jacobsson and Bergek, 2004
)(Liu and White, 2001

)(Rickne, 2000b

)(Johnson, 1998

اجرا

تحقیق

ارتباط

ایجاد و انشار محصول
جدید

انجام تحقیقات بازار

افزایش شبکهسازی

ایجاد و انتشار فرصت
نوآورانه
هموارسازی تبادل دانش
و اطالعات

کاستن از عدم تعیین
هدایت فرایند جستجو
شناسایی پتانسیلهای توسعه

توسعه اثرات جانبی مثبت

هموار کردن ایجاد اثرات
جانبی مثبت

آموزش
مشروعیتبخشی
فناوری و بنگاه

غلبه بر مقاومت در
برابر تغییر
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اخیرا جاکوبسون و برگک ( )2012نیز دستهبندی پاالیش شدهای از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه ارائه دادهاند .با مرور بخش
عمدهای از مقاالتی که به دستهبندی کارکردها پرداختهاند ،هفت کارکرد اصلی مورد شناسایی قرار میگیرند .این کارکردها در
جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  -2کارکردهای پیشنهادی برگرفته از ()Bergek et al., 2008; Hekkert and Negro, 2009; Suurs et al., 2010
کارکرد

توصیف

فعالیتهای کارآفرینی

شامل ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یک فناوری خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای عملیاتی و یا انجام
فعالیتهایی با هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است .

خلق دانش

دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتر ،بر بازار ،شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز
دارد .این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .یادگیری کتابخانهای و یادگیری درحین انجام کار از انواع مهم این دسته از
فعالیتها هستند.

انتشار دانش

1

2

دربرگیرندهی فعالیتهایی است با هدف پراکندهسازی و بهاشتراکگذاری دانش و اطالعات انجام میشوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد
انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبکههایی از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار میرود.

جهتدهی به سیستم

اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهای بازیگران موجود در نظام فناوری میگردد .همچنین ،رفع
مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز میتواند در قالب این کارکرد انجام شود.

شکلگیری بازار

شامل فعالیتهایی (مانند حمایتهای مالی از کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتی منجر به ایجاد تقاضا برای فناوری میگردد.

تأمین منابع

شامل تخصیص سرمایههای مالی ،انسانی ،مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری است .همچنین ،گسترش زیرساختهای عمومی مورد
نیاز پیشرفت فناوری ،مانند سیستمهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار میگیرد.

مشروعیتبخشی

دربرگیرندهی تمامی فعالیتها با هدف غلبه بر مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی از طریق تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش
جدیدی از قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوری فناورانه است.

همانطور که اشاره شد ،نظامهای نوآوری تکنولوژیک را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات تکنولوژیک بهکار برد.
دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا بهتعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلی
نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان تحقق کارکرد اصلی سیستم ،محققان کارکردهای مختلفی را در سطح
اول سیستم شناسایی کردهاند .3بنابراین میتوان به کارکردهای سیستم بهعنوان زیرکارکردهای کارکرد اصلی آن نگریست .این
کارکردها عوامل فرایندی مؤثر بر توسعهی تکنولوژی محسوب میشوند .همچنین ،کارکردهای سیستم برایندی از فعّالیتهای

1 Dissemination
2 Sharing
3

هنگامی که گفته میشود کارکردها در سطح اول سیستم تعریف شدهاند ،کارکرد کلی سیستم بهصورت پیشفرض در سطح صفر سیستم تعریف شده است.
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رخداده در آن میباشند .یعنی با دستهبندی فعّالیتهای متجانس میتوان کارکردهای نظام را شناسایی کرد .ارائهی دستهبندی-
های مختلف از کارکردها نیز بهعلت وجود دستهبندیهای مختلف از فعّالیتهای سیستم است.
با توجه به مطالعه ادبیاتی که در گزارش متدولوژی درباره کارکردها صورت پذیرفت ،هفت کارکرد فعالیتهی کارآفرینی ،خلق
دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیستم ،تامین منابع موردنیاز ،شکلدهی به بازار ،و مشروعیتبخشی کارکردهای اصلی یک
نظام نوآوری است .برای اینکه بتوان به شناسایی موانع و محرک های موجود در انجام فعالیت در هر کارکرد پرداخت ،الزم است
تا در ابتدا شاخصهایی برای هر کارکرد استخراج نمود .بر اساس این شاخصها ،در فاز بعدی پرسشهایی (با محوریت قرار
دادن هر شاخص و زیرکارکرد) طراحی میگردد و انجام مصاحبه پیرامون مجموعه پرسشهای هرکارکرد ،استخراج کلیه موانع و
محرکهای در تمام ابعاد آن کارکرد را نتیجه میدهد .برای این منظور ،در زیر کارکردهای نظام نوآوری بههمراه شاخصهای
مشخصکننده آنها ارائه شده است.
الف) فعالیتهای کارآفرینی
کارآفرینان ،در کانون توسعهی هر فناوری قرار میگیرند .نقش کارآفرینان ،ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یک فناوری
خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای عملیاتی است .همچنین ،فعالیتهای کارآفرینی شامل پروژههایی با
هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است .بنابراین ،هدف فعالیتهای کارآفرینی ،انتفاعی است .درحقیقت،
کارکرد فعالیتهای کارآفرینی نقطهی جدایش نظام تکنولوژیکی نوآوری از یک سیستم تحقیق و توسعه است .مثالهایی از
فعالیتهای مربوط به این کارکرد ،ساخت نمونههای اولیه از فناوری با هدف فروش یا نمایش آن و برگزاری نمایشگاههای
تخصصی از آن است .کارکرد فعالیتهای کارآفرینی را میتوان در بخشخصوصی و از طریق شرکتهای انتفاعی و نیز از
طریق بازیگران موجود در بخش دولتی تحقق بخشید .بنابراین ،بسته به نیاز فناوری و توانایی بازیگران میتوان از قابلیتهای
هر دو بخش بهره برد .شرکتهای انتفاعی دخیل در تحقق این کارکرد را میتوان به دو گروه تقسیم کرد .گروه اول ،شرکت-
کنندههای جدیدی هستند که از فرصت ایجاد شده ،بهعنوان چشماندازی در تسخیر بازار جدید بهره میبرند .دستهی دوم،
شرکتهای موجودند که در استراتژی خود ،استفاده از مزایای فناوریهای جدید را هدف قرار دادهاند.
بنابراین ،این کارکرد دربرگیرندهی ایجاد شرایط سرمایهگذاری مناسب در زمینهی کارآفرینی و نیز میزان ظهور سازمانهای
کارآفرین در محیطی رقابتی است .رخدادهای نشانگر تحقق این کارکرد در یک فناوری خاص عبارتند از:
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 سرمایهگذاری خطرپذیر صورتپذیرفته در فناوری
 ورود شرکتهای نوآور داخلی در این زمینه
 ارائهی محصوالت و خدمات جدید در زمینه فناوری
 ظهور شرکتهای نوپا در زمینه فناوری
 انجام پروژههایی با هدف تجاریسازی فناوری
ب) خلق دانش
کارکرد خلق دانش دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتر ،بر بازار،
شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .یادگیری کتابخانهای و
یادگیری درحین انجام کار از انواع مهم این دسته از فعالیتها هستند .کارکرد خلق دانش را باید بهعنوان پیشنیازی ضروری
برای توسعه فناوری درنظر گرفت .در بستر توسعهی فناورانه ،افزایش نرخ خروجی در تولید دانش ،میتواند منجر به پدیداری
گزینههای فناورانه و کاربردی بیشتری از فناوری در نظام تکنولوژیکی نوآوری شود .فعالیتهای توسعهی دانش میتوانند منبع
داخلی یا خارجی داشته باشند .بهبیان بهتر میتوان گفت که توسعهی دانش ،میتواند توسط فعالیتهایی بصورت درونزا و یا
انتقال فناوری انجام پذیرد .نمونهی فعالیتهایی که در این کارکرد میتوان نام برد در زیر آورده شدهاند:
 پروژههای تحقیق و توسعهی انجام شده با هدف توسعهی دانش در زمینههای ساخت و طراحی توسط سازمانهای
مختلف (در بخشهای صنعت ،دانشگاه و دولت) شامل:
 oمطالعات کتابخانهای
 oطرحهای پایلوت
 oتوسعهی نمونههای اولیه ()Prototype
 انتقال فناوری
 مهندسی معکوس
 سرمایهگذاریهای مشترک با هدف توسعهی دانش
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این پروژهها میتوانند توسط پتنتهای ثبت شده (حق اختراعات) ،مقاالت و کتابهای منتشر شده و گزارشهای تدوین شده،
بررسی عملکرد سازمانهای تحقیقاتی فعال (خصوصی یا عمومی) در زمینهی فناوری و نیز محصوالت تولید شده شناسایی
شوند.
ج) انتشار دانش
این کارکرد دربرگیرندهی فعالیتهایی است که با هدف تسهیم (پراکندهسازی و بهاشتراکگذاری) دانش و اطالعات انجام می-
شوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبکههایی
از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار میرود .مهمترین نقش یک شبکه ،آسانسازی تبادل اطالعات در بین بازیگران
است .کارکرد انتشار دانش ،شامل این تعامالت موجود میان بازیگران است .فعالیتهای مربوط به انتشار دانش ،توسط دامنهی
گستردهای از بازیگران انجام میشود .در وضعیت مطلوب ،سیاستگذاران با توسعهدهندگان فناوری (صنعتگران) رابطه برقرار
میکنند و توسعهدهندگان فناوری نیز با پژوهشگران حوزه فناوری ،مرتبط میباشند .از طریق این تعامالت ،فهم مشترکی از
موضوع توسعه فناوری در بین بازیگران مختلف ایجاد میگردد .این فهم مشترک منجر به افزایش سازگاری ساختار موجود با
فناوری نوظهور و بالعکس میشود .موارد زیر را میتوان نمونههایی از رخدادهای مربوط به این کارکرد دانست:
 استفاده از رسانههای جمعی برای انتشار مطالب پیرامون فناوری شامل اطالعات فنی و غیرفنی (مانند بازار)
 فراهمآوری بسترهای الزم برای اطالعرسانی در رابطه با دانستههای موجود (بدانیم که چه میدانیم) مانند فراهمآوری
پایگاههای اطالعاتی یکپارچه
 میزان فعالیت شبکههای دانشی موجود
 برگزاری کنفرانسها ،کارگاههای آموزشی
 پیمانها و توافقنامههای بین بازیگران با هدف تبادل دانش
د) جهتدهی به سیستم
بهعلت محدود بودن منابع در دسترس ،میبایست از میان گزینههای مختلف فناورانه موجود دست به انتخاب زد .بدون انجام
این کار ،نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنهی وسیعی از گزینهها پراکنده شده و بههدر
میرود .برای جلوگیری از هدررفتن منابع ،کارکرد جهتدهی به جستجو در روند توسعهی فناورانه تعریف میگردد.
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کارکرد جهتدهی به جستجو ،اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهای بازیگران
موجود در نظام فناوری میگردد .بنابراین ،بدون وجود این کارکرد ،تمام منابع موجود به هدر رفته و تمام گزینههای توسعه،
ناموفق باقی میماند .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز میتواند در قالب این کارکرد انجام شود .این
کارکرد میتواند توسط بازیگران مختلفی از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پیدا کند.
نمونههایی از رخدادهای موثر بر تحقق این کارکرد ،بهشرح زیر است:
 هدفگذاریهای انجام شده در زمینه فناوری
 استانداردهای تدوین شده در زمینهی مطالعات و جهتدهیهای مناسب
 قوانین وضعشده در زمینهی فناوری (تسهیلگر ،تنظیمگر ،سیاستها)
 حرکتهای جمعی از سوی تعدادی از بازیگران درنتیجهی شکلگیری برخی انتظارات و یا هنجارها
 نگاههای مثبت و یا منفی ایجاد شده در رابطه با سیستم یا بخشی از آن
ه) شکلدهی به بازار
نیابد انتظار داشت که فناوریهای نوظهور ،توانایی رقابت با فناوریهای موجود را داشته باشند .بنابراین ،نیاز به ایجاد محیطی با
هدف افزایش رقابتپذیری فناوری نوظهور احساس میشود .کارکرد شکلگیری بازار ،شامل فعالیتهایی (مانند حمایتهای
مالی از کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتی منجر به ایجا تقاضا برای فناوری میگردد .با فعالیتهای مختلفی
میتوان به تحقق این کارکرد کمک کرد:
 ایجاد مزیت رقابتی بوسیله سیاستهای مالیاتی بر فناوری و صنایع رقیب
 کاهش هزینههای مصرف فناوری
 وضع آییننامهها و قواعد تنظیمکننده بازار در مورد فناوری
 معافیتهای مالیاتی بر فناوری
 اعطای تسهیالت درصورت استفاده از فناوری
 تعیین حداقلی از سهم استفاده از فناوری
 اقدامات انجامشده برای بازاریابی محصوالت تولیدشده از فناوری
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و) بسیج منابع
دسترسی به منابع مورد نیاز ،از ضرورتهای توسعه نظامهای نوآوری است .کارکرد تأمین منابع ،به تخصیص سرمایههای مالی،
انسانی ،مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری میپردازد .فعالیتهای مربوط به این کارکرد شامل انواع سرمایهگذاریها و
یارانههای تعلق گرفته به عوامل مختلف توسعه است .همچنین ،گسترش زیرساختهای عمومی مورد نیاز پیشرفت فناوری،
مانند سیستمهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار میگیرد.
این کارکرد می تواند توسط دولت ،صنعت و یا هر بازیگر موثر دیگری در توسعه فناوری ،برآورده گردد .با افزایش سطح بلوغ
فناوری نوظهور ،انتظار میرود سهم بخش خصوصی در تأمین منابع مورد نیاز نیز بیشتر گردد .نمونهای از فعالیتهای مربوط به
این کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمکهای بالعوض دولتی (سوبسید) برای گسترش و نشر فناوری یا انجام فعالیت کارآفرینی
 سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوری
 توسعه زیرساختهای مورد نیاز فناوری
 تالشهای انجام گرفته برای تأمین مواد و قطعات موردنیاز
 تالشهای انجام گرفته برای آموزش نیروهای انسانی (علمی و مهارتی)
ز) مشروعیت بخشی
ظهور یک فناوری جدید اغلب با مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی همراه میشود .بنابراین ،میبایست بازیگران
فناوری نوظهور ،بر این لختی غلبه نمایند .این امر ،از طریق تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قواعد و مقررات
مربوط به نظام تکنولوژیکی نوآوری صورت میپذیرد .کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،شامل البیهای سیاسی و
رایزنیهایی است که بین گروه ذینفعان فناوری صورت میپذیرد .این کارکرد ،بهمیزان زیادی با کارکرد جهتدهی فرایندهای
تحقیقاتی شباهت دارد .بزرگترین تفاوت بین آنها این است که در کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،قواعد موجود در
نظام تکنولوژیکی نوآوری تغییر نمیکنند .این کارکرد تنها به متقاعدسازی نهادهای پشتیبان میپردازد .سپس ،رسمیتبخشیدن
به فناوری از طریق وضع قواعد جدید ،توسط نهادهای پشتیبان صورت میپذیرد .فعالیت وضع قوانینی در حمایت از فناوری نیز
مربوط به کارکردهای دیگر (مانند جهتدهی فرایندهای تحقیقاتی و تأمین منابع) است.
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با وجود برآورده شدن این کارکرد توسط بخش خصوصی و عمومی ،بازیگران بخش خصوصی مانند سازمانهای غیر دولتی
( )NGOو یا صنایع حامی فناوری نقش پررنگتری را ایفا میکنند .توجه شود که در تمام فعالیتهای این کارکرد ،گروهی از
بازیگران ،گروهی دیگر از بازیگران با قدرت اجرایی را به استفاده از فناوری نوظهور ترغیب میکنند .نمونهای از رخدادهای موثر
در تحقق این کارکرد ،موارد زیر است:
 رایزنیهای سیاسی بین گروههای درگیر برای حمایت از فناوری
 اعمال نفوذ گروهای پشتیبان فناوری در بخشهای مختلف دولت و صنعت (شامل NGOها)
 شکلگیری شبکههایی با هدف افزایش قدرت سیاسی بازیگران
 حمایتهای انجامشده از فناوری از سوی تصمیمگیران
براساس شاخصها و تعاریف چکیده ارائه شده از هر یک از کارکردهای هفتگانه ،میتوان دید کاملی از تمام ابعاد یک کارکرد
بدست آورد .بر اساس این دید کامل ،سواالت مطرح شده در فاز دو از جامعیت برخوردار میگردند .بهزور خالصه ،کلیه
زیرکارکردها را میتوان در قالب جدول صفحه بعد بهنمایش گذاشت:

جدول  -3کارکردهای نظام نوآوری و شاخصهای کمی و کیفی
عامل

زیرعامل

فعالیتهای

ایجاد فرصتهای
جدید

کارآفرینانه

توسعهی دانش

شاخصهای کیفی

شاخصهای کمّی
تعداد پروژههای انجام شده با هدف تجاریسازی
تعداد شرکتهای ثبت شده در زمینهی فناوری
ورود شرکتهای موجود به عرصهی فناوری
حجم سرمایهگذاریهای خطرپذیر انجام شده
برگزاری نمایشگاه تکنولوژی

نمایش فرصتهای
جدید

انجام پروژههای نمایشی

فنی

تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژی
تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در
زمینه تکنولوژی
تعداد سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
تکنولوژی
اندازهی سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
تکنولوژی
تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از تکنولوژی
تعداد توسعه و ایجاد نمونههای آزمایشی و اولیه از
تکنولوژی ()Prototype

غیرفنی

تعداد گزارشهای تولید شده در رابطه با مطالعهی بازار
تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
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زیرعامل

انتشار دانش

فنی
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شاخصهای کیفی

شاخصهای کمّی
تعداد فعّالیتهای تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترک
صورت پذیرفته میان واحدهای مختلف (با هدف تسهیم
دانش)
تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگزار شده در رابطه با
فناوری
تعداد شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیک
اندازهی شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیک

میزان جابهجایی نیروهای تحصیل-
کرده دانشگاهی با محوریت
تکنولوژی

جهتدهی به

غیرفنی

تعداد گزارشهای منتشر شده در رابطه با مطالعهی بازار

رسمی (وضع نهادها)

تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
قانونگذاری در رابطه با تکنولوژی

سیستم

استانداردهای تدوین شده
غیررسمی
(شکلگیری
انتظارات)

وضع چشماندازهای جدید برای
توسعهی تکنولوژی و یا موارد دیگر
که بر تکنولوژی اثرگذارند
شکلگیری محرکهایی برای
توسعهی تکنولوژی یا نوع خاصی از
آن (مانند ارزان شدن قیمت منابع
مصرفی تکنولوژی)
شفافسازی تقاضای کاربران اصلی
رشد تکنولوژی در کشورهای دیگر
ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار
بر سیستم (مانند تغییرات آب و
هوایی)
شکلگیری انتظاراتی دربارهی
ایندهی تکنولوژی
شفافسازی پتانسیل بازار
میزان عدمقطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران

شکلگیری بازار

شناسایی مرحلهی بلوغ (دورهی عمر)
بازار
تعداد و تنوع کاربران موجود برای تکنولوژی
تعداد و تنوع نهادهای تنظیمشده برای شکلدهی به بازار
بسیج منابع

کمکهای بالعوض دولتی (یارانه)

مالی

سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش
فناوری
انسانی

در دسترس بودن نیروی انسانی فنی
در رابطه با تکنولوژی موردنظر

مواد

تأمین مواد اولیهی مورد نیاز برای
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زیرعامل

شاخصهای کیفی
توسعهی تکنولوژی از خارج از کشور

دارایی های مکمل

توسعه زیرساختهای مورد نیاز
تکنولوژی و محصوالت و خدمات
مکمل

مشروعیتبخشی

شاخصهای کمّی

میزان همگرائی نهادهای موجود و
نظام نوآوری تکنولوژیک در حال
توسعه
میزان مشروعیت سرمایهگذاری در
توسعهی تکنولوژی و محصوالت
مربوط به آن
رایزنیهای سیاسی بین گروههای
درگیر برای حمایت از تکنولوژی
اعمال نفوذ گروهای پشتیبان
تکنولوژی در بخشهای مختلف
دولت و صنعت
میزان حمایت از تکنولوژی موردنظر
در رسانهها

 -7-1جمعبندی و نتیجهگیری
در این فصل پس از بیان تعاریف و مفاهیم تدوین سیاستهای کالن ،به بیان ویژگیها و اصول تدوین سیاستتهتای کتالن
پرداخته شد .سپس چارچوبی جهت طراحی سیاست های کالن ارائه گردید .در این چارچوب نظترات خبرگتان ،اصتول تتدوین
سیاست و مالحظات اهداف کالن توسعه به عنوان ورودی تدوین سیاستهای توسعه در نظر گرفته می شود.
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 -2چالشها و موانع پیش روی توسعه فناوری تولید همزمان
 -1-2مقدمه
به منظور تدوین سیاستهای توسعه فناوری در گام نخست میبایست موانع و چالشهای پیش روی توسعه فناوری شناسایی
شده تا بر اساس آنها راهکارها و اقدامات سیاستی تدوین گردد .در ادامه چالشهای شناسایی شده ارائه میگردد.

 -2-2شناسایی موانع و چالشها
در بررسی چالشهای توسعه ،به طور کلی چالشها در دو گروه کارکردی و ساختاری قرار میگیرند .چالشهای کارکردی به 7
دسته کارآفرینی ،توسعه دانش ،انتشار دانش ،مشروعیت بخشی ،تأمین و تسهیل منابع ،جهتدهی به سیستم و شکلدهی به
بازار و چالشهای ساختاری به  4دسته نهادی ،قانونی ،زیر ساخت فناوری و شبکه سازی تقسیم میشوند .شکل  2طبقهبندی
چالشهای فناوری را نمایش میدهد.
استفاده از طبقهبندی باعث سهولت و افزایش دقت در شناسائی چالشها میشود .با استفاده از طبقهبندی فوقالذکر ،مصاحبهای
با خبرگان انجام شد و پانزده چالش به عنوان چالشهای اصلی پیش روی توسعه فناوریهای بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
نیروگاهها شناسائی شدند .لیست خبرگان مورد مصاحبه قرار گرفته در جدول شماره  4قابل مشاهده است.
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کارآفرینی
توسعه دانش
انتشار دانش
کارکردی

مشروعیت بخشی
تأمین و تسهیل منابع
جهت دهی به سیستم

چالشهای توسعه فناوری

شکل دهی به بازار
نهادی
قانونی
ساختاری
زیرساخت فناوری
شبکه سازی

شکل  -2طبقهبندی چالشهای پیش روی توسعه فناوری

جدول  -4لیست و مشخصات خبرگان
ردیف

لیست خبرگان

سمت و محل خدمت

1

خانم دکتر زهره منصوری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2

آقای دکتر علی جعفریان

دانشگاه تربیت مدرس

3

آقای مهندس سید احمد مطهری

شرکت مپنا -بخش پروژه سرمایه گذاری

4

آقای مهندس موتمنی

شرکت مپنا -بخش پروژه سرمایه گذاری

5

آقای مهندس منوچهر همتی

شرکت مهندسی فرآذرآب

6

آقای مهندس همایون یزدانی

شرکت مهندسی فرآذرآب

7

آقای مهندس حسن منصوری

شرکت صیناکو
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ردیف

لیست خبرگان

سمت و محل خدمت

8

آقای مهندس اخیانی

وزارت نیرو -توانیر

9

آقای مهندس میرزازاده حسینی

وزارت نیرو -توانیر

10

آقای مهندس خطاطی

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

11

آقای مهندس جهاندیده

شرکت انرژی توسعه شهر پایدار

12

آقای دکتر قاضی زاده

رئیس پژوهشگاه نیرو

13

اقای مهندس معانی

مسئول تولید پراکنده در شبکه های توزیع پژوهشگاه نیرو

14

آقای دکتر موسوی

دانشکده شیمی دانشگاه شریف

همانطور که ذکر شد ایشان پانزده چالش را به عنوان چالشهای اصلی پیش روی توسعه فناوریهای حوزه تولید همزمان
شناسائی کردند .مشروح این چالشها در جدول ذیل قابل مشاهده است.
جدول  -5لیست موانع و چالشهای اصلی توسعه فناوری حوزه تولید همزمان
ردیف

لیست موانع و چالشهای اصلی

1

کمبود قوانین ،مقررات و ضوابط اجرایی و استانداردها در این حوزه

2

عدم تعرفهگذاری مشخص و ضابطههای اجرایی در جهت توسعه فناوریهای آب شیرینکن

3

عدم واقعی بودن قیمت حاملهای انرژی و آالیندگی

4

کمبود منابع و مشوقهای مالی

5

عدم وجود زیرساختهای استفاده از سیستم تولید همزمان

6

عدم وجود نگاه ملی در بحث سوخت ،و نحوه تأمین انرژی مورد نیاز کشور (هماهنگی میان وزارت نیرو و
نفت)

7

کمبود زیر ساختهای آزمایشگاهی

8

عدم وجود یك همکاری مشترك بینالمللی در توسعه فناوری

9

نیاز به تغییر در قوانین و استانداردهای توسعه شهری
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ردیف

لیست موانع و چالشهای اصلی

10

عدم وجود نظام آموزشی منسجم و کارآمد و کمبود نیروی انسانی متخصص

11

عدم لحاظ نمودن بحث راندمان تولید و بهرهوری انرژی در بکارگیری فناوری و قیمتگذاری محصوالت
جانبی

12

عدم وجود یك متولی مشخص جهت راهبری بحث توسعه و بکارگیری سیستم تولید همزمان

13

عدم دنبال کردن فعالیتها بر اساس یك نقشه راه کارآمد

14

عدم حمایت ساختار یافته از بخش خصوصی در توسعه تکنولوژی فناوری

15

عدم وجود یك مرکز متولی حوزه و ایفا نقش درمدیریت توسعه فناوری و تسهیل ارائه خدمات به این
حوزه
...

16

چالشهای ذکر شده در پنل خبرگان با حضور خبرگان ذکر شده در جدول  4مطرح شد .ایشان این پانزده چالش را ذیل  5چالش
اصلی دستهبندی نمودند ..چالشهای پیش رو توسعه فناوریهای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها ،در جدول  6قابل
مشاهده است.
جدول  -6طبقهبندی چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای حوزه تولید همزمان
ردیف

لیست موانع و چالشهای اصلی

طبقهبندی

1

کمبود قوانین ،مقررات و استانداردها

نهادی

2

عدم واقعی بودن قیمت حاملهای انرژی و آالیندگی و مباحث مربوط به راندمان
تولید

نهادی-زیرساختی

3

کمبود منابع و مشوقهای مالی

تأمین و تسهیل منابع

4

عدم وجود زیرساختهای آزمایشگاهی و نیز زیرساختهای بکارگیری فناوری

زیرساخت فناوری

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

28

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

5

ويرايش اول،شهريور1394

عدم وجود یك متولی مشخص جهت راهبری بحث توسعه و بکارگیری سیستم
تولید همزمان

بازیگران

 -3تدوین اقدامات و سیاستهای پشتیبان
 -1-3مقدمه
پس از شناسایی چالش ها و موانع موجود بر سر راه توسعه بخش تولید همزمان  ،حال نوبت آن است تا سیاستها و اقدامات
مورد نیاز در جهت توسعه این بخش تدوین گردد .برای نیل به این هدف میبایست از چندین ورودی استفاده کرده و سیاستها
را تدوین نمود .از یک سمت همانطور که در گزارش فاز سوم اشاره گردید ،تعدادی از فناوریها به عنوان فناوریهای اولویتدار
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معرفی گردید که حال میبایست در این بخش اقدامات مورد نیاز در جهت توسعه آنها در کشور انجام شود .از سمت دیگر در
بخش قبل چالشهای پیشروی این حوزه شناسایی گردید که میبایست در جهت برطرفسازی آن چالشها ،چاره اندیشی شود
(نگاه پایین با باال) .از طرف دیگر در گزارش فاز سوم چشمانداز و اهدافی برای این حوزه ترسیم گردید که میبایست در جهت
تحقق آنها برنامهها و اقداماتی را تدوین نمود (نگاه باال به پایین) .در ادامه برنامهها و اقدامات سیاستی در جهت توسعه این
حوزه ارائه خواهد گردید.
برنامه اقدامات را میتوان به دو دسته اقدامات فنی و اقدامات سیاستی تقسیم نمود .بر این اساس اقدامات فنی متناظر با پروژه-
های توسعه فناوری در نظر گرفته شده و اقدامات سیاستی متناظر با بحث برطرف سازی چالشهای نظام نوآوری است.

 -2-3اقدامات سیاستی
به منظور تدوین برنامهها و اقدامات سیاستی ،تیم فنی پروژه با بهرهگیری از نظرات مشاور مدیریت فتاوری پروژه و نیز نظرات
هر یک از اعضای کمیته راهبری ،در چندین نوبت پیشنویسهایی از برنامهها و اقدامات سیاستی پیشنهادی خود را در جلسات
کمیته راهبری پروژه مطرح نمود که در پایان در جلسه پنجم کمیته راهبری (در تاریخ  )1394/05/18لیست نهایی برنامهها و
اقدامات سیاستی پیشنهادی مورد تأیید اعضای محترم کمیته راهبری قرار گرفت .برنامهها و اقدامات سیاستی مصوب عبارتند از:
 oتشکیل ستاد راهبری توسعه و بکارگیری فناوریهای تولید همزمان
 oتأسیس و راه اندازی دبیرخانه دائمی مدیریت راهبردیتوسعه و بکارگیری تولید همزمان
 oایجاد مرکز توسعه فناوریهای تولید همزمان
 oتدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات مربوط به حمایت از بکارگیری و توسعه فناوری های نوین تولید همزمان
 oاستمرار مطالعات راهبردی موردنیاز درخصوص فناوری نوین تولید همزمان
 oانجام رایزنیهای الزم جهت ایجاد زمینه برای ارائه وام های بلند مدت با سود کم از صندوقهای حمایتی (صندوق
توسعه ملی ،صندوق نوآروی و شکوفایی و  )...به توسعه دهندگان فناوری
 oحمایت از ایجاد زیرساختهای آزمایشگاهی مورد نیاز
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 oجهت دهی بودجه های پژوهشی حاکمیتی در جهت ایجاد زیر ساخت های آزمایش و حمایت پروژه های توسعه
محصول و تکنولوژی مربوط به تولید همزمان
 oاستخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت) از نیروگاههای فعلی
 oاستخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت) بر اساس مصرف کنندگان بخش صنایع
 oاستخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت) بر اساس مصرف کنندگان بخش عمومی و
تجاری
 oاستخراج و تدوین اطلس تولید همزمان برای مصارف تجاری ،عمومی و توزیع جمعیتی کشور از سیستم های تولید
پراکنده
 oتهیه اطلس تولید آب شیرین در کشور بر اساس ظرفیت ،منابع تولید ،ذخیره و انتقال تا محل مصرف
 oتهیه ضوابط ،مقررات ،استانداردهای ارزیابی ،اجرایی ،نظارت و عملکردی سیستم های تولید همزمان در سطح وزارت
نیرو
 oاستفاده بهینه از ظرفیت آزمایشگاه های تخصصی موجود به منظور جلوگیری از اتالف منابع
 oتوسعه پایگاه اطالع رسانی و انتشار بولتن خبری تحوالت فناوری تولید همزمان
 oتربیت و جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
 oبرگزاری دوره های مشترک آموزشی با کمک مراکز معتبر داخلی و بین المللی
 oحمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با توسعه سیستم های تولید همزمان در صنعت برق
 oیکپارچه سازی سیستم های جامع تولید همزمان در کنار سایر سیستمهای وزارت نیرو
 oحمایت دولت از پروژههای تحقیقاتی مشترک با صاحبان فناوری
 oتدوین نظام صالحیت سنجی و رتبه بندی شرکتهای فعال در زمینه تولید همزمان صنعت برق
 oحمایت از برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی در ارتباط با فن آوری های نوین تولید همزمان
 oتعیین مرکز دائمی ممیزی و صدور گواهینامه های سالیانه نظام تولید همزمان برتر صنعت برق
 oایجاد رشته های دانشگاهی متناسب با نیاز روزآمد تولید همزمان صنعت برق کشور
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 oتعیین مراکز و انجمن های علمی و فنی آموزش نیروی انسانی متخصص تولید همزمان و صدور گواهینامه های مورد
تایید صنعت برق

 -3-3اقدامات فنی (پروژههای توسعه فناوری)
همانطور که در گزارش فاز سوم این پروژه تشریح گردید ،اولویتهای پژوهشی در حوزه تولید همزمان را میتوان در پنج دسته
ذیل تقسیمبندی نمود:
 پروژه های توسعه فناوری آب شیرین کن حرارتی
 پروژه های توسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی
 پروژه های توسعه فناوری تولید حرارت
 پروژه های توسعه فناوری تولید برودت
 پروژه های توسعه فناوری مولدهای قدرت
در ادامه زیر پروژههای مربوط به هر یک از اولویتهای پژوهشی تشریح میگردند.

 -1-3-3زیر پروژههای توسعه فناوری آب شیرین کن حرارتی
 توسعه دانش فنی طراحی و ساخت مبدلهای دما پایین
 توسعه دانش فنی مبدلهای حرارتی و سیستم های لوله کشی با قابلیت ضد رسوب  Antifoulingجهت افزایش
کارآیی
 توسعه تکنولوژی های مربوط به مدیریت پساب و پیش فرآوری مربوط به آب شیرین کن ها
 توسعه دانش فنی لوله های حرارتی جهت بکارگیری در سیستم های بازیافت حرارت
 توسعه فناوری های پمپ های خال جهت بکارگیری در آب شیرین کن های حرارتی
 توسعه فناوری بکارگیری سیستم های ترکیبی حرارتی-خورشیدی
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 -2-3-3زیر پروژههای توسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی
 توسعه دانش فنی طراحی و ساخت غشاها برای بکارگیری در آب شیرین کن های اسمزی
 توسعه فناوری سیستم های ضد رسوب و تمییزکاری غشاها
 توسعه فناوری پمپ های فشارباال جهت بکارگیری در آب های شور(دریا) و درون سرزمینی
 توسعه دانش فنی لوله های حرارتی جهت بکارگیری در سیستم های بازیافت حرارت
 توسعه سیستم های بازیافت انرژی از پمپ های فشار باال در روش اسمزی
 توسعه فناوری سیستم های ترکیبی خورشیدی-الکتریکی
 توسعه فناوری سیستم های اسمز مستقیم Forward Osmosis

 -3-3-3زیر پروژههای توسعه فناوری تولید حرارت
 توسعه دانش فنی مبدلهای حرارتی صفحه ای دما باال
 توسعه دانش فنی مبدلهای حرارتی صفحه ای دما پایین
 توسعه فناوری لوله های انتقال سیال با تلفات حرارتی پایین
 توسعه فناوری جبران سازهای انقباض و انبساط حرارتی
 توسعه فناوری های مبدلهای تولید بخار مارپیچی
 توسعه فناوری های پمپ های دما باال

 -4-3-3زیر پروژههای توسعه فناوری تولید برودت
 توسعه دانش فنی مبدلهای حرارتی صفحه ای دما باال
 توسعه دانش فنی مبدلهای حرارتی صفحه ای دما پایین
 توسعه فناوری لوله های انتقال سیال با تلفات حرارتی پایین
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 توسعه فناوری جبران سازهای انقباض و انبساط برودت
 توسعه فناوری های ذخیره ساز سرما
 توسعه فناوری های سیکل های سه اثره
 توسعه فناوری های سیکل های دو اثره موازی
 توسعه فناوری های چیلرهای Adsorption

 -5-3-3زیر پروژههای توسعه فناوری مولدهای قدرت
 توسعه دانش فنی توربین های گازی بزرگ  /نیروگاهی
 توسعه دانش فنی توربین های گازی صنعتی
 توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت میکروتوربین های گازی
 توسعه و ارتقای دانش فنی توربین های گاز جهت مصرف انواع سوختهای موجود در کشور
 توسعه دانش فنی ارزیابی و ارتقای موتورهای تولید برق مگاواتی
 توسعه دانش فنی و ارتقای موتورهای کوچک (کیلوواتی) جهت تولید برق بصورت پیوسته
 توسعه دانش فنی توربین های بخاری کندانسوری و فشار مثبت خروجی
 توسعه سیکل های نیروگاه های حرارتی برای بکارگیری در سیستم های تولید همزمان

 -4جمعبندی و نتیجهگیری
در این گزارش چالشهای اصلی پیش روی توسعه حوزه تولید همزمان پرداخته شد و پنج چالش زیر به عنوان چالشهای اصلی
شناخته شدند.
 کمبود قوانین ،مقررات و استانداردها
 عدم واقعی بودن قیمت حاملهای انرژی و آالیندگی و مباحث مربوط به راندمان تولید
 کمبود منابع و مشوقهای مالی
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 عدم وجود زیرساختهای آزمایشگاهی و نیز زیرساختهای بکارگیری فناوری
 عدم وجود یک متولی مشخص جهت راهبری بحث توسعه و بکارگیری سیستم تولید همزمان
در پایان در جهت مقابله و رفع چالشهای فوقالذکر و در جهت تحقق اهداف کالن دستهای از سیاستها با استفاده از نظر
خبرگان پیشنهاد گردید .همچنین اولویتهای پژوهشی در حوزه تولید همزمان در پنج دسته ذیل تقسیمبندی گردید:
 پروژه های توسعه فناوری آب شیرین کن حرارتی
 پروژه های توسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی
 پروژه های توسعه فناوری تولید حرارت
 پروژه های توسعه فناوری تولید برودت
 پروژه های توسعه فناوری مولدهای قدرت
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مقدمه
تهاي توسعه فناوري و تعیین راهبردهاي مربوطه ،الزم است به طراحی نقشه راهی براي پیادهسازي آنها
پس از شناخت اولوی 
پرداخت .به عبارت دیگر الزم است مجموعه اقدامات الزم در راستاي دستیابی به اهداف در قالب زمانی نشان داده شده و
وظایف هر یک از نهادهاي ذيربط مشخص گردد.
در این گزارش ابتدا مفاهیم و روشهاي تدوین نقشه راه بررسی شده و سپس براساس مبانی تدوین رهنگاشت ،ضمن شناسایی
آیتمهاي عملیاتی الزم براي تدوین نقشه راه توسعه فناوري تولید همزمان ،فرآیند تدوین رهنگاشت و نگاره نهایی آن ارائه
خواهد شد.
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 -1مرور ادبیات :مفاهیم نقشه راه
 -1-1مقدمه
رهنگاشت برنامهاي راهبردي است که به توصیف گامهاي مورد نیاز یک سازمان براي دستیابی به اهداف و خروجیهاي بیان
شده ،میپردازد .این ابزار به وضوح روابطی میان فعالیتها و اولویتها تصویر میکند تا در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
پیادهسازي شوند .به عالوه یک رهنگاشت اثربخش شامل سنجهها 1و نقاط عطف 2میباشد به طوري که امکان پایش منظم
پیشرفت به سوي اهداف غایی رهنگاشت ،به وجود آید.
نگاشتها انواع گوناگونی دارند .رهنگاشتهاي مختص فناوري مقصودشان حمایت از توسعه یک نوع خاصی از فناوري

ره
میباشد .افرادي که به طور معمول در این فرآیند همکاري میکنند ،شامل کارشناسان فنی ،سیاستگذاران ،تحلیلگران انرژي و

پژوهشگران دانشگاهی میباشند که گرد هم میآیند تا به طراحی اهداف عملکردي ،مسیرهاي کاري ،3اولویتها و
چارچوبهاي زمانی براي تحقیق ،توسعه ،رونمایی و پیادهسازي 4یک فناوري ،بپردازند.
تعریف آژانس بینالمللی انرژي از رهنگاشت فناوري عبارت است از یک مجموعه پویا از نیازمنديهاي فنی ،سیاستی ،قانونی،
مالی ،بازاري و سازمانی شناسایی شده توسط کلیه ذينفعان درگیر در تدوین رهنگاشت .تالشها بایست معطوف به تسهیم بهتر
کلیه اطالعات مرتبط با تحقیق ،توسعه ،رونمایی و پیادهسازيِ یک فناوري بین شرکتکنندگان باشد)4(.
در ادامه تعاریف برخی از عبارات ارائه شده است:
 رهنگاشت :نوعی خاص از برنامهریزي راهبردي ناظر بر طرحریزي مجموعه فعالیتهایی است که یک سازمان میتواند
طی چارچوبهاي زمانی خاص ،براي دستیابی به اهداف و خروجیهاي بیان شده تعهد کند.
 رهنگاري :فرآیند تکاملی که طی آن یک رهنگاشت خلق ،اجرا ،پایش و در صورت لزوم بهروزرسانی میشود.

1

metrics
milestones
3
pathways
4
)research, development, demonstration and deployment (RDD&D
2
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 ذينفعان :افراد ،سازمانها و نهادهایی که در تحقق توسعه و پیادهسازي رهنگاشت ذينفعاند ،مانند نمایندگان دولت،
صنعت ،دانشگاه و سازمانهاي مردمنهاد.
 اجرا :فرآیند عملیاتی کردن رهنگاشت به واسطه انجام پروژهها و اقدامات معطوف به خرده فعالیتها و اولویتها و
همچنین به واسطه پایش پیشرفت با استفاده از یک سامانه ردگیري.
مخاطبان رهنگاشت بسته به نوع سندي که تدوین میشود تغییر میکنند .براي رهنگاشتهاي فناوري انرژي در سطح ملی،
مخاطبان ممکن است شامل موارد زیر باشند:
 تصمیمسازان دولتی و ملی در وزارتخانههاي انرژي ،محیط زیست ،صنعت ،منابع طبیعی و امور زیربنایی
 تصمیمسازان دولتی و ملی در وزارتخانههاي دارایی یا امور اقتصادي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ،سازمان
استاندارد
 سیاستگذاران بخشی ،استانی و محلی و تنظیمگران ملی
 تصمیمسازان بخش انرژي ،به ویژه از صنایعی که مقادیر زیادي از انرژي را تولید یا مصرف میکنند (مانند صنعت برق،
حوزههاي منابع طبیعی و کشاورزي ،و صنایع انرژي بر)
 کارشناسان پیشروي علمی ،مهندسی ،سیاستگذاري ،علوم اجتماعی و کسب و کار که مشغول در پژوهش روي
فناوريهاي خاص انرژي و سیاستهاي پشتیبان و مکانیسمهاي مالی مورد نیاز براي تسریع تجاريسازي میباشند
 سازمانهاي مردمنهاد درگیر در پژوهش و حمایت از انرژي پاک()1

 -2-1تدوین نقشه راه
در این قسمت باید به معرفی (گامهاي) روشی براي تدوین برنامه عملیاتی پرداخت .این روش پیشنهادي باید قادر باشد تا به
سؤاالت مختلف فرآیند توسعه فناوري که تا این مرحله مورد توجه قرار نگرفتهاند پاسخ داده شود؛ سؤاالتی نظیر:
 برنامهها براي پاسخگویی به کدام اهداف تدوین و اجرا میشود؟
 برنامهها چگونه اولویتها و مالحظات تعریف شده در راهبردها ،سیاستها و اقدامات را عملیاتی میسازند؟
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 گروهها یا نهادهاي اصلی هدف (یعنی هویتهایی که این قصد تأثیرگذاري بر رفتار آنها را دارد) کدامند؟
 مجري یا مجریان این برنامه کدامند؟ و نحوه عمل آنها چگونه است؟
 دوره زمانی اجراي برنامه چقدر است؟
 منابع موردنیاز و نتایج مورد انتظار از اجراي این برنامهها کدامند؟
بر مبناي رویکرد چارچوب منطقی و روش تدوین برنامه عملیاتی فناوري از یک طرف ،و نیز ارکان جهتساز و برنامه اقدامات و
سیاست هاي تدوین شده ،در این قسمت الزم است تا روش پیشنهادي تدوین برنامه عملیاتی ارائه شود .این روش پیشنهادي
متشکل از گامهاي زیر خواهد بود:
 درنظرگیري ارتباط برنامه عملیاتی با ارکان جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها :هر برنامه عملیاتی در ارتباط با یک و
چند هدف باالدستی نوشته میشود .بهعبارت دیگر ،هدف اولیه یک سند توسعه فناوري در ابتدا برآورده ساختن ارکان
جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها تعریف شده در مراحل قبل است .با توجه به منطقی که در فصول پیشین به-
عنوان فرآیند تدوین اسناد ملی راهبردي بیان شد ،تدوین برنامههاي عملیاتی نیز باید با توجه و درنظرگیري این فرآیند
انجام گردد .برنامههاي تدوین شده در مرحله اول باید همراستا با اهداف کالن و خرد تعریف شده در مراحل قبلی باشد.
در مرحله دوم ،برنامههاي عملیاتی تدوین شده باید با راهبردها ،اقدامات و سیاستهاي تدوین شده همخوان باشد .این
کار را میتوان با تحلیل موانع شناسایی شده در مرحله برنامه اقدامات و سیاستها به انجام رساند .با درنظر داشتن
موانع به شکل مشکالتی که باید براي آنها راهحل ارائه گردد ،یک مشکل پیچیده به شکل آسانی حل خواهد شد ،اگر
علت و اثرات آن بهطور کامل مورد تحلیل قرار گرفته باشد.
 تعیین پروژهها :در این گام پروژههاي ضروري بهمنظور برآورده کردن اهداف کالن و خرد و نیز محقق نمودن راهبردها،
اقدامات و سیاستها تعیین میشود .این پروژهها ،فعالیتهایی هستند که توسط کنشگران توسعه فناوري و در راستاي
راهبردهاي کالن و سیاستهاي نوآوري تعریف میشود .اگر پروژهها بهطور صحیحی برنامهریزي شوند ،نتایج
موردانتظار از انجام آنها حاصل ،و در نتیجه ،اهداف میانمدت و بلندمدت نیز محقق میگردد .پروژهها در فرآیندي
توافقی و تعاملی و براساس نظر ذینفعان استخراج میگردد .اقداماتی تدوین شده در مراحل قبل هم راهنماي مناسبی
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براي طراحی پروژهها هستند .بهعبارت دیگر ،براي تحقق هر اقدام یا سیاست اجرایی ،وجود مجموعهاي از پروژهها
ضروري است.
 تعریف دورههاي زمانی :هرچند پایداري و قابل پیشبینی بودن گاه بهعنوان نکات مثبت در بعضی از انواع برنامههاي
حمایتی برشمرده میشود ،اما در عمل و بهدالیل مختلف بهتر است این برنامهها براي دورههاي زمانی مشخص و
محدود طراحی و اجرا شوند .از مهمترین مزایاي محدود بودن زمان برنامهها ،میتوان به روشن و محدود بودن بودجه
موردنیاز ،فراهم شدن امکانات ارزیابی بهتر نتایج و دستاوردها و امکان اصالح ،بازنگري و ایجاد تطابق بیشتر در برنامه-
ها با شرایط زمان اشاره کرد .بر این اساس ،الزم است تا دوره زمانی اجرایی هر برنامه را در این گام مشخص نمود.
 برنامهریزي منابع :برنامهریزي منابع با هدف اجرایی نمودن اقدامات تعریف شده صورت میپذیرد .این برنامهریزي را باید
قبل از اجرایی کردن اقدامات به انجام رساند .منظور از منابع موردنیاز در این گام دانش فنی ،ابزارآالت و تجهیزات و
منابع مالی است .در صورت وجود منابع موردنیاز ،برنامهریزي منابع بیانگر چگونگی و اولویتبندي استفاده از آنهاست.
اما در شرایطی که منابع موجود نباشد ،برنامهریزي بهمعنی چگونگی دستیابی به منابع از طریق خرید ،همکاري و یا
تولید منابع موردنیاز است.
 ترسیم رهنگاشت برنامه عملیاتی :پس از تعریف پروژهها و برنامههاي عملیاتی ،برنامهریزي منابع و تعیین مجریان ،در گام
آخر برنامه عملیاتی الزم است تا ارتباط میان آنها مشخص شده و خالصه نتایج آن در قالب رهنگاشت برنامه عملیاتی
ارائه شود.
 -3-1خالصه و جمع بندي بخش اول
در این بخش تعاریف پایه براي تدوین نقشه راه و همچنین نحوه تقسیم کار ملی ارائه گردید .حال با توجه به مطالب ذکر شده و
معرفی خالصه اي از روش کار و نحوه کارکرد ،در ادامه به بررسی و بکارگیري این مطالب در تدوین نقشه راه توسعه فناوري
سیستم هاي تولید همزمان پرداخته خواهد شد.
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 -2تدوین نقشه راه توسعه فناوري سیستم هاي تولید همزمان
 -1-2مقدمه
همانطور که در گزارش فاز چهارم این طرح پژوهشی تشریح گردید .اقدامات مورد نیاز در جهت توسعهع فناوري تولید همزمان
را میتوان در قالب دو دسته کلی اقدامات سیاستی و اقدامات فنی دسته بندي نمود.
اقدامات سیاستی در این حوزه عبارتند از:
 oتدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات مربوط به حمایت از بکارگیري و توسعه فناوري هاي نوین تولید همزمان (ایجاد
بازار براي فناوري بومی) به شرح زیر:
 .1اصالح تعرفه هاي آب صنعتی ،شرب و کشاورزي مبتنی بر فناوري هاي تولید همزمان بومی
 .2حمایت از محصوالت تولید در سیستم هاي تولید همزمان با استفاده از فناوریهاي بومی (اولویت دادن به
استفاده از فناوریها و محصوالت بومی)
 .3واقعی شدن قیمت حامل هاي انرژي و پرداخت یارانه آنها به تولید کنندگان
 .4قیمت گذاري آالینده هاي زیست محیطی
 .5استفاده از فناوري هاي بومی براي رسیدن به اهداف بطوري که از سال ششم به بعد به اولویت نصب با
سیستم هایی خواهد بود که بیش  80درصد از فناوري بومی استفاده نماید.
 .6تعرفه گذاري حرارت و برودت با توجه به میزان صرفه جویی در مصرف سوخت
 oتدوین استاندارد ملی براي سیستم هاي تولید همزمان
 oاستمرار مطالعات راهبردي مورد نیاز درخصوص فناوري نوین تولید همزمان
 oاستخراج اطلس سیستم هاي تولید همزمان (برق-حرارت  ,برق و برودت و برق و آب) از نیروگاههاي فعلی
 oاستخراج اطلس سیستم هاي تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت و برق و آب) بر اساس مصرف کنندگان
بخش صنایع
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 oاستخراج اطلس سیستم هاي تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت و برق و آب) بر اساس مصرف کنندگان
بخش عمومی و تجاري
 oاستخراج و تدوین اطلس تولید همزمان (برق-حرارت و برق – برودت و برق و آب) براي مصارف تجاري ،عمومی
و توزیع جمعیتی کشور از سیستم هاي تولید پراکنده
 oتهیه اطلس تولید آب شیرین در کشور بر اساس ظرفیت ،منابع تولید ،ذخیره و انتقال تا محل مصرف
 oتهیه ضوابط ،مقررات ،استانداردهاي ارزیابی ،اجرایی ،نظارت و عملکردي سیستمهاي تولید همزمان در سطح
وزارت نیرو
 oتدوین نظام صالحیت سنجی و رتبه بندي شرکتهاي فعال در زمینه تولید همزمان صنعت برق
 oانجام رایزنیهاي الزم جهت ایجاد زمینه براي ارائه وام هاي بلند مدت با سود کم از صندوقهاي حمایتی
(صندوق توسعه ملی ،صندوق نوآروي و شکوفایی و  )...به توسعه دهندگان فناوري
 oجهت دهی بودجه هاي پژوهشی حاکمیتی در جهت ایجاد زیر ساخت هاي آزمایش و حمایت پروژههاي توسعه
محصول و تکنولوژي مربوط به تولید همزمان
 oتربیت و جذب نیروي انسانی متخصص مورد نیاز
 oتشکیل ستاد راهبري توسعه و بکارگیري فناوريهاي تولید همزمان
 oحمایت از ایجاد زیرساختهاي آزمایشگاهی مورد نیاز
 oاستفاده بهینه از ظرفیت آزمایشگاه هاي تخصصی موجود به منظور جلوگیري از اتالف منابع
 oتشکیل ستاد راهبري توسعه و بکارگیري فناوريهاي تولید همزمان
 oتأسیس و راه اندازي دبیرخانه دائمی مدیریت راهبردیتوسعه و بکارگیري تولید همزمان
 oایجاد مرکز توسعه فناوريهاي تولید همزمان
 oتعیین مرکز دائمی ممیزي و صدور گواهینامه هاي سالیانه نظام تولید همزمان برتر صنعت برق
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 oتعیین مراکز و انجمن هاي علمی و فنی آموزش نیروي انسانی متخصص تولید همزمان و صدور گواهینامه هاي
مورد تایید صنعت برق
همچنین اقدامات فنی عبارتند از:
 پروژه هاي توسعه فناوري آب شیرین کن حرارتی
 پروژه هاي توسعه فناوري آب شیرین کن الکتریکی
 پروژه هاي توسعه فناوري تولید حرارت
 پروژه هاي توسعه فناوري تولید برودت
 پروژه هاي توسعه فناوري مولدهاي قدرت
در ادامه نقشه راه مرتبط با هر یک از اقدامات فوق الذکر ارائه میگردد.

 -2-2نقشه راه اقدامات سیاستی
همانطور که در بخش قبل تشریح گردید ،در فاز چهارم این طرح پژوهشی لیستی از اقدامات سیاستی ارائه شده است که
میتوان براي برخی از این اقدامات که جنبه توسعه زیرساختی دارند زمان و هزینههایی را مشخص نمود .در ادامه زمان هر یک
از اقدامات ارائه میگردد.
 -1-2-2تعیین زمان و مجري پیشنهادي اقدامات سیاستی
از میان اقدامات سیاستی ،اقداماتی که از جنس زیر ساختی میباشند و میتوان به آنها زمان را تخصیص داد عبارتند از:
 ایجاد مرکز ملی توسعه فناوري ،تست ،ارزیابی و کنترل کیفیت سیستم هاي تولید همزمان
 استخراج اطلس سیستم هاي تولید همزمان (برق-حرارت ،برق و برودت و برق و آب) از نیروگاههاي فعلی
 استخراج اطلس سیستم هاي تولید همزمان (برق-حرارت ,برق و برودت و برق و آب) بر اساس مصرف کنندگان
بخش صنایع
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 استخراج اطلس سیستم هاي تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت و برق و آب) بر اساس مصرف کنندگان
بخش عمومی و تجاري
 استخراج و تدوین اطلس تولید همزمان براي مصارف تجاري ،عمومی و توزیع جمعیتی کشور از سیستم هاي تولید
پراکنده
 تهیه اطلس تولید آب شیرین در کشور بر اساس ظرفیت ،منابع تولید ،ذخیره و انتقال تا محل مصرف
 تهیه ضوابط ،مقررات ،استانداردهاي ارزیابی ،اجرایی ،نظارت و عملکردي سیستم هاي تولید همزمان در سطح وزارت
نیرو
تیم پروژه با همکاري بخش مختلف صنعتی کشور و همکاري مشاورین و کمیته محترم راهبري ،زمان ،منابع و مجري
پیشنهادي جهت اجراي اقدامات را تهیه و نهایی نموده است .جدول ذیل این اطالعات را نشان میدهد.
جدول  -1مدت زمان و مجري پیشنهادي اجراي اقدامات سیاستی و زیرساختی

رديف
1
2

3

نام طرح
ايجاد مرکز ملی توسعه فناوری ،تست ،ارزيابی و کنترل
کیفیت سیستم های تولید همزمان
استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت
 ،برق و برودت و و برق و آب) از نیروگاههای فعلی
استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-
حرارت ،برق و برودت و برق و آب) بر اساس مصرف
کنندگان بخش صنايع

زمان (ماه)

مجری پیشنهادی

18

سازمان مديريت راهبردی توسعه و
بكارگیری سیستم های تولید همزمان

12

مرکز توسعه فناوری و بكارگیری سیستم
های تولید همزمان

12

استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت
4

 ،برق و برودت و و برق و آب) بر اساس مصرف

24

کنندگان بخش عمومی و تجاری

مرکز توسعه فناوری و بكارگیری سیستم
های تولید همزمان

مرکز توسعه فناوری و بكارگیری سیستم
های تولید همزمان

5

استخراج و تدوين اطلس تولید همزمان برای مصارف
تجاری ،عمومی و توزيع جمعیتی کشور از سیستم های
تولید پراکنده

24

6

تهیه اطلس تولید آب شیرين در کشور بر اساس ظرفیت،
منابع تولید ،ذخیره و انتقال تا محل مصرف

18

مرکز توسعه فناوری و بكارگیری سیستم
های تولید همزمان

7

تهیه ضوابط ،مقررات ،استانداردهای ارزيابی ،اجرايی،

12

مرکز توسعه فناوری و بكارگیری سیستم

مرکز توسعه فناوری و بكارگیری سیستم
های تولید همزمان

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

13

فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

رديف

ويرايش اول ،آبان 1394

نام طرح

مجری پیشنهادی

زمان (ماه)

نظارت و عملكردی سیستم های تولید همزمان در سطح
وزارت نیرو
8

تهیه ضوابط و دستورالعمل جهت ايجاد بازار حرارت در
کشور

های تولید همزمان

12

مرکز توسعه فناوری و بكارگیری سیستم
های تولید همزمان

 -1-2-2نقشه راه پیشنهادي اقدامات سیاستی
به منظور ترسیم نقشه راه اقدامات سیاستی ،تیم پروژه با اعضاي کمیته راهبري اقدام به تهیه نقشه راه اولیه نمود و پس از
اعمال نظرات خبرگان این حوزه ،این نقشه راه در اختیار اعضاي کمیته محترم کمیته راهبري قرار داده شد و اعضا ،محتواي آن
را طی جلساتی مورد بررسی قرار داده و تأیید نمودند.
بنابراین با توجه به نظرات اعضاي محترم کمیته راهبري ،رهنگاشت اقدامات سیاستی تهیه گردید.
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شکل  -1نقشه راه پیشنهادي اقدامات سیاستی

 -3-2نقشه راه اقدامات فنی
همانطور که در بخش قبل تشریح گردید ،در فاز چهارم این طرح پژوهشی لیستی از اقدامات فنی ارائه شده است .به طور کلی
میتوان این اقدامات فنی را در قالب سه دسته کلی مولد ،مبدلهاي حرارتی و سیستمهاي آبشیرینکن دسته بندي نمود.
پروژههاي توسعه فناوري مرتبط با هر یک از دستههاي مذکور در ادامه در قالب شکلهاي  2الی  5نشان داده شده است.
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شکل  -2پروژه هاي توسعه فناوري آب شیرین كن هاي حرارتی

شکل  -3پروژه هاي توسعه فناوري آب شیرین كن هاي الکتریکی-حرارتی
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شکل  -4پروژه هاي توسعه فناوري برق-حرارت (مبدلهاي حرارتی)

شکل  -5پروژه هاي توسعه فناوري مولد قدرت (برق)
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فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

 -1-3-2تعیین زمان و مجري پیشنهادي اقدامات فنی
تیم پروژه با همکاري بخشهاي مختلف صنعتی کشور و همکاري مشاورین و کمیته محترم راهبري ،زمان و مجري پیشنهادي
جهت اجراي اقدامات را تهیه و نهایی نموده است .جدول ( )2این اطالعات را نشان میدهد.
طرحهاي اصلی جهت توسعه فناوري و سرمایه گذاري با حمایت بخش دولتی

جدول -2

حوزه فعاليت
مولد

انواع مولدهای قدرت (توربین های گازی ،بخاری و موتورها)
انواع مبدل ها

سيستم هاي حرارتي

سیستم های انتقال حرارت
پمپ ها
سیكل

سيستم هاي برودتي

تجهیزات
ذخیره سازی
آب شیرين کن های حرارتی

آب شيرين كن ها

آب شیرين کن های الكتريكی
آب شیرين کن های هیبريدی

در ادامه برنامه اجرایی و هزینه و مجریان پیشنهادي براي هر یک از اقدامات معرفی می گردند .لیست اقدامات فنی به شرح زیر
می باشند.
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جدول  -3زیر پروژههاي توسعه فناوري آب شیرین كن حرارتی

Antifouling

جدول  -4زیر پروژههاي توسعه فناوري آب شیرین كن الکتریکی

Forward Osmosis

جدول  -5زیر پروژههاي توسعه فناوري تولید حرارت
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فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

جدول  -6زیر پروژههاي توسعه فناوري تولید برودت

Adsorption
جدول  -7زیر پروژههاي توسعه فناوري مولدهاي قدرت
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فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

جدول -8سیستم هاي مدیریتی و زیرساختی

 -2-3-2نقشه راه پیشنهادي اقدامات فنی
به منظور ترسیم نقشه راه اقدامات فنی ،تیم پروژه با اعضاي کمیته راهبري اقدام به تهیه نقشه راه اولیه نمود و پس از اعمال
نظرات خبرگان این حوزه ،این نقشه راه در اختیار اعضاي کمیته محترم کمیته راهبري قرار داده شد و اعضا ،محتواي آن را طی
جلساتی مورد بررسی قرار داده و تأیید نمودند.
بنابراین با توجه به نظرات اعضاي محترم کمیته راهبري ،رهنگاشت اقدامات فنی تهیه گردید.
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شکل  -6نقشه راه اقدامات فنی فناوري آب شیرینكن حرارتی
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شکل  -7نقشه راه اقدامات فنی فناوري آب شیرینكن الکتریکی
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شکل  -8نقشه راه اقدامات فنی فناوري تولید حرارت
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شکل  -9نقشه راه اقدامات فنی فناوري تولید برودت
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شکل  -10نقشه راه اقدامات فنی فناوري مولدهاي قدرت
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 -3-3-2شناسنامه اقدامات فنی
 -1-3-3-2شناسنامه طرح آب شیرین كن هاي حرارتی
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Antifouling
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 -2-3-3-2شناسنامه طرح آب شیرین كن هاي الکتریکی
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فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

Forward Osmosis
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 -3-3-3-2شناسنامه اقدامات طرح تولید همزمان برق و حرارت
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فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

Adsorption
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 -4-2تقسیم كار ملی
پس از شناسایی پروژهها ،ارائه زمانبندي طرحها ،هزینههاي اجرایی ،الزم است ساختار اجرایی کار ،از حیث نوع روابط بین
نهادهاي پیشنهادي ارائه شود.
شکل  7نشاندهنده روابط بین نهادهاي زیر میباشد:
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 در بخش سیاستگذاري و تسهیل و تنظیمگري:
 مدیریت راهبردي توسعه و بکارگیري سیستمهاي تولید همزمان در وزارت نیرو:
 کمیته راهبري (متشکل از نمایندگانی سازمان مرکزي وزارت نیرو ،بخش تولید شرکت توانیر،
شرکتهاي برق منطقهاي ،پژوهشگاه نیرو ،سازمان بهینهسازي مصرف سوخت ،مرکز توسعه
فناوري تولید همزمان ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،دانشگاههاي فعال حوزه ،O&M
شرکتهاي بخش خصوصی).
 مرکز مدیریت و توسعه فناوري O&M

 در بخش پژوهش و فناوري:
 پژوهشگاه نیرو
 دانشگاهها و شرکتهاي دانشبنیان
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شکل  -11ساختار اجرایی در سطح ملی
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شکل  -12ساختار اجرایی در سطح ملی
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 -1-4-2نهادهاي مجري
نهاد ها و مجریان اصلی بخش هاي حاکمیتی و دولتی موثر در توسعه فناوري ،بهبود شرایط بکارگیري و در نهایت کنترل و
ارزیابی سیستم هاي بکاررفته در ادامه ذکر گردیده اند .ضمنا نقش و جایگاهاین نهادها در رشد و توسعه این فناوري نیز ارائه
می گردند.
 -1وزارت نیرو
وزارت نیرو متولی برق و آب در کشور است .تامین برق و آب پایدار در بخش هاي مسکونی ،صنعتی و کشاورزي از
وظایف این وزارت خانه است.
 -2وزارت نفت
تامین سوخت در بخش هاي مختلف کشور از وظایف این وزارت خانه است .همچنین تامین سوخت مولدهاي برق
شامل نیروگاههاي بزرگ ،متوسط و کوچک و تولید پراکنده و همچنین برق در بخش صنعتی می باشد.
 -3وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شهرک هاي صنعتی و بخش عمدي هاي از صنعت کشور و بخصوص صنایع تولیدي و ساخت تحت مدیریت این
بخش هستند .تولید تجهیزات مرتبط با سیستم هاي تولید همزمان و همچنین مصارف باالي انرژي دراین بخش
اهمیت باالیی داشته و مستقیما با سوخت ،آب و برق سروکار دارد.
 -4نظام مهندسی
تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مصرف انرژي در ساختمان و نظارت بر حسن انجام آنها از وظایف نظام
مهندسی و در حیطه کاري آن می باشد .استخراج اسناد و مدارک باالدستی در وزارت خانه هاي مختلف باید توسط
نظام مهندسی اجرایی گردیده و در کشور بکارگفته شود.
 -5نظام هاي آموزشی و پژوهشی
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وزارت هاي آموزش و پروش و همچنین علوم و تحقیقات و فناوري در کشور متولی بخش آموزشی و پژوهشی در
بکارگیري ،فرهنگ سازي و همچنین توسعه دانش در بخش هاي آموزشی و پژوهشی فناورانه می باشند.
 -6سازمان محیط زیست
بخش آالیندگی و هزینه هاي ناشی از آالینده ها در کشور و در سطح ملی با ارائه راهکارهاي مناسبی از طرف سازمان
محیط زیست قابلیت اجرایی پیدا خواهد نمود .در بیشتر کشورها ،قوانین و مقررات اعالمی سازمانهاي محیط زیست و
همچنین تعیین قیمت براي آالیندگی ها دوره عمر و یا نیاز به توسعه تکنولوژي را تعیین می کنند.

شکل  -13بازیگران حوزه تولید همزمان
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شکل  -14نقش وزارت نیرو

شکل  -15نقش وزارت نفت
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شکل  -16نقش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

شکل  -17نقش وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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شکل  -18نقش سازمان محیط زیست

 -2-4-2اهداف و شرح وظایف مركز توسعه فناوري و بکارگیري سیستم هاي تولید همزمان
با توجه به تغییرات شدید اقلیمی تغییرات در فناوریها ،لزوم یکپارچه سازي ملی در بهینه سازي مصرف انرژي ،نیاز هاي بخش
هاي مختلف کشور با توجه به میزان دسترسی به منابع و عوامل محیطی و اقلیمی ،الزم است الزامات و قوانین مربوط به
موضوع تولید همزمان تدوین شده وارگانهاي ذي نفع تصمیمات الزم را در توسعه ،بکارگیري ،تعرفه گذاري و همچنین حمایت
از فناوریهاي مرتبط را به عمل آورند .لذا به منظور پویایی بیشتر و همچنین تولید پایدار و بهینه سیستم هاي تولید همزمان،
الزم است کمیته اي متشکل از همه ذي نفعان تشکیل گردد .نمونه این این انجمن و کمیته ها در منطقه و اکثر کشورها وجود
دارد (براي نمونه  MEDRCدر کشور عمان) .ساختار این کمیته در شکل  7پیشنهاد گردیده است.
اهداف اصلی این مرکز و کمیته هاي مربوطه عبارتند از:
-1
-2
-3

جهت جذب و ارتقاي دانش هاي مربوطه
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-4
-5

-6
-7

 oفعالیت هاي مركز و كمیته هاي مربوطه جهت دست یابی به اهداف
این مرکز فعالیت هاي زیر را براي دست یابی به اهداف تعیین شده دنبال می کند
 -1حمایت از تحقیقات کاربردي
 -2تحقیقات بومی و با هدف افزایش قابلیت توانمندي بومی
 -3حمایت هاي بلند مدت از طرحها و تحقیقات
 -4توسعه ظرفیت هاي عملی بکارگیري سیستم هاي تولید همزمان
 -5کمک هاي فنی به صنایع و مراکز پژوهشی و آموزشی براي پیشبرد توسعه و یا بکارگیري فناوري
 oفعالیت هاي كمیته هاي فنی
اهم فعالیت هاي کمیته هاي فنی در این مرکز عبارتند از:
 -1توسعه فناوریهاي مرتبط با شیرین سازي آب به روش حرارتی
 -2توسعه فناوریهاي مرتبط با شیرین سازي آب به روش غشایی
 -3سایر روشهاي شیرین سازي آب
 -4توسعه فناوریهاي مرتبط با سیستم هاي هیبریدي
 -5توسعه فناوریهاي مرتبط با بهینه سازي مصرف انرژي -انرژي هاي نو
 -6توسعه فناوریهاي مرتبط با نگهداري و تعمیرات در حوزه سیستم هاي تولید همزمان
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 -7توسعه فناوریهاي مرتبط با مدیریت بخش هاي ورودي آب و خروجی پساب و یا لجن هاي نهایی در سیستم هاي
آب شیرین کن ها
 -8توسعه فناوریهاي مرتبط با مسائل محیط زیست در تولید همزمان
 -9مطالعات ارزیابی بکارگیري و توسعه فناوریهاي تولید همزمان
 -10برنامه هاي ارائه گواهینامه و رتبه بندي بخش هاي مختلف صنعتی
 -11حمایت جدي از فعالیت هاي بین مراکز و چند گروه (دانشگاه ،موسسات ،شرکت هاي خصوصی و  )...در جهت توسعه
فناوریهاي بزرگ و یا چند هدفه
 -12حمایت از طرحهاي بروز و خالقانه مرتبط با حوزه تولید همزمان

 -3جمعبندي و نتیجهگیري كلی گزارش
در این گزارش به عنوان فاز پنجم از برنامه توسعه فناوري سیستم هاي تولید همزمان ،ضمن بررسی مفاهیم مربوط به نقشه
راه ،به شناسایی پروژههاي الزم ،تعیین زمانبندي و برآورد هزینههاي طرحها پرداخته شد و در ادامه در قالب یک نقشه راه روند
زمانی اجرایی طرحهاي فنی و اقدامات سیاستی مشخص گردید .شکلهاي  1و  2نقشه راه توسعه فناوري سیستم هاي تولید
همزمان را نشان میدهد.
در ادامه در قالب شناسنامه اقدامات و پروژههاي فنی ،طرحهاي توسعه فناوري معرفی گردیده و بودجه و زمان مورد نیاز به
همراه متولی هر طرح ذکر گردید .در پایان نیز نحوه تعامالت بین نهادي در زمینه راهبري پیادهسازي طرحها در قالب ساختار
اجرایی در سطح ملی ارائه گردید و اینگونه ذکر شد که مرکزي به نام مرکز توسعه فناوري سیستم هاي تولید همزمان درکشور
راهاندازي خواهد شد و این مرکز با همکاري و سرمایهگذاري مشترک پژوهشگاه نیرو و سایر ذینفعان طرح هاي فنی توسعه
فناوري سیستم هاي تولید همزمان را پیش خواهد برد .در شکل  7ساختار اجرائی در سطح ملی را جهت توسعه اي پایدار در
ایجاد ،اخذ و بکارگیري فناوري تولید همزمان ارائه گردید.

 برودت و آب شيرين، حرارت،سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق
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 -1مرور ادبیات
 -1-1مقدمه
در این گزارش میبایست نتایج کار در بخش ارزیابی و بروزرسانی ارائه گردد .اما قبل از انجام این کار ،میبایست مروری
مختصر بر روی ادبیات موضوع انجام شود.

 -2-1مفاهیم تدوین برنامه ارزیابی
در این گام ،میبایست انواع شاخصهای اندازهگیری کننده مؤلفههای یک سند ملی احصاء شوند .بنابراین میبایست هم
شاخصهای مربوط به راستیآزمایی ارکان جهتساز اعم از چشمانداز ،اهداف کالن ،راهبردها و سیاستهای کالن و هم
شاخصهای مرتبط با برنامه اقدامات و سیاستها مانند اهداف خرد ،اقدامات و سیاستهای اجرایی و هم شاخصهای مرتبط با
برنامه عملیاتی را احصاء و بررسی نمود .نکته مهم و قابل تأمل این است که این شاخصها میبایست هم خروجیها و هم
پیامدها را ارزیابی کنند .به عبارت دیگر هم شاخصهای مرتبط با اثربخشی میبایست تدوین و ارزیابی گردند و هم شاخصهای
مرتبط با کارایی .به عنوان مثال پاسخ به این سؤال که آیا راهبردهای اتخاذ شده و یا اقدامات و سیاستهای اتخاذ شده صحیح
بودهاند؟ و یا بر گروه هدف تأثیر گذاشتهاند؟ اثربخشی این مؤلفهها را مورد ارزیابی قرار میدهد .و پاسخ به این سؤال که برنامه
اقدامات و سیاستها و یا برنامههای عملیاتی تا چه میزان تحقق یافتهاند؟ کارایی این مؤلفهها را مورد سنجش قرار میدهد.
در انتها نیز پس از تدوین شاخصهای ارزیابی اثربخش و کارایی و تدوین مکانیزم ارزیابی ،میبایست ساختار نظارت و
بهروزرسانی سند تعیین گردد .عموماً هر سند ملی توسعه فناوری میبایست هر چند سال یکبار ،مورد بازنگری قرار گرفته و
بررسی مجدد شود .این موضوع به دلیل این است که هم خود فناوری در حال تغییر و تحول است ،هم شرایط محیطی آن
فناوری اعم از محیط اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی آن فناوری در حال تغییر است و هم توانمندی شرکتها و
بنگاههای داخلی تغییر نموده و متناسب با این تغییرات هم ارکان جهتساز ،هم برنامه اقدامات و سیاستها و برنامه عملیاتی
میبایست بازنگری ،اصالح و تکمیل گردد.
با توجه به موارد فوق ،میبایست ساختاری متشکل از تمامی ذینفعان آن حوزه فناورانه مورد نظر ،اعم از سازمانها و ارگان-
های دولتی ،دانشگاهیان و پژوهشگران و متخصصین ،و همچنین صاحبان صنایع و بنگاههای خصوصی تأثیرگذار وظیفه ارزیابی
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و بهروزرسانی را بر عهده داشته باشد .این ارزیابی و بهروزرسانی هم میتواند موردی و مقطعی بنا به ضرورت بوده وسیاستهای
اعمالی را بازنگری کند و هم میتواند به طور منظم هر  3یا  5سال یکبار به منظور بازنگری و اصالح ارکان جهتساز رخ
دهد)5(.
تعداد دفعاتی که یک رهنگاشت بهروزرسانی میشود تا حد زیادی بستگی به چارچوب زمانی مورد نظر دارد .به طور معمول،
رهنگاشتها به صورت دورهای بهروزرسانی میشوند (مثل هر دو تا پنج سال یک بار) .در برخی موارد رهنگاشتها سریعتر
بهروزرسانی میشوند تا پیشرفت امور ،تغییرات در منابع موجود یا مالحظات زمانبندی را منعکس کنند)4(.

 -2شناسایی شاخصهای ارزیابی
مطابق با محتوای ذکر شده در گزارش فاز پنجم ،بر مبنای جنس فعالیتهای طرح ،بر اساس نظر مشاور و مجری طرح،
مجموعه فعالیتهای طرح در دو دستهی "توسعه سیستمهای مدیریتی و زیرساخت" و "توسعه فناوری" قابل تقسیمبندی
هستند .بنابراین شاخصهای سنجش عملکرد طرح عبارتند از:
 شاخصهای توسعه سیستمهای مدیریتی و زیرساخت
 شاخصهای توسعه فناوری
شاخصهای شناسائی شده با توجه به فعالیتهای طرح تعیین شده اند.

 -3برنامه ارزیابی پیشرفت ساالنه
 -3-1مقدمه
در بخش قبل شاخصهای ارزیابی مربوط به این طرح معرفی شدند .حال در این بخش به تفکیک سالهای مختلف برنامه
ارزیابی ارائه میگردد.

 -4-1برنامه ارزیابی پیشرفت به تفکیک سالهای مختلف
جدول زیر نشان دهنده وضعیت هر یک از شاخصهای فوق در طی سالهای اجرای سند میباشد که به عبارت دیگر برنامه
ارزیابی طرح محسوب میشود.
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جدول  -1برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  CCHPدر سال اول

عنوان شاخص

دسته بندی
شروع فرایند:

توسعه
سیستمهای
مدیریتی و
زیرساخت

 oندوین


 oشناسایی






ایجاد مرکز توسعه ملی فناوری،تست ارزیابی و کنترل کیفیت سیستم های تولید همزمان
تهیه ضوابط  ،مقررات  ،استانداردهای ارزیابی  ،اجرایی  ،نظارت و عملکردی سیستم های تولید همزمان در سطح وزارت نیرو
استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت ) بر اساس مصرف کنندگان پخش صنایع
استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت ) بر اساس مصرف کنندگان پخش عمومی و تجاری
استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان برای کصترف تجاری ،عمومی و توزیع جمعیتی کشور از سیستم های تولید پراکنده
تهیه اطلس تولید اب شیرین در کشور بر اساس ظرفیت ،منابع تولید ،ذخیره و انتقال تا محل مصرف
استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت ) از نیروگاه های اصلی

اتمام فرایند:
 oتدوین
 تهیه ضوابط  ،مقررات  ،استانداردهای ارزیابی  ،اجرایی  ،نظارت و عملکردی سیستم های تولید همزمان در سطح وزارت نیرو
 oشناسایی
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عنوان شاخص
 استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت ) از نیروگاه های اصلی
 استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت ) بر اساس مصرف کنندگان پخش صنایع

شروع فرایند

توسعه فناوری

 oفناوری آب شیرین کن حرارتی
 توسعه
 توسعه دانش فنی طراحی و ساخت مبدل های دما پایین
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی و سیستم های لوله کشی با قابلیت ضد رسوب جهت افزایش کارایی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

5
ويرايش چهارم ،دي 1394

عنوان شاخص
 توسعه تکنولوژِ های مربوط به مدیریت پساب و پیش فراوری مربوط به آب شیرین کن ها
 oتوسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی
 توسعه
 توسعه دتنش فنی طراحی و ساخت غشاها برای بکار گیری در آب شیرین کن های اسمزی
 توسعه فناوری پمپ های فشار باال جهت بکار گیری در آب های شور ( دریا) و درون سرزمینی
 oتوسعه فناوری تولید حرارت
 توسعه
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی صفحه ای دما باال
 توسعه فناوری لوله های انتغال سیال با تلفات حرارتی پایین
 oتوسعه فناوری تولید برودت
 توسعه
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی صفحه ای دما باال
 توسعه فناوری لوله های انتقال سیال با تلفات حرارتی پایین
 توسعه فناوری های سیکل های سه اثره
 oتولید فناوری مبدل های قدرت
 توسعه
 توسعه دانش فنی توربلن های گازی بزرگ/نیروگاهی
 تویعه دانش فنی توربین های گازی صنعتی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

6

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

ويرايش چهارم ،دي 1394

عنوان شاخص





توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت میکروتوربین های گازی
توسعه دانش فنی ارزیابی و ارتقای موتورهای تولید برق مگاواتی
توسعه دانش فنی و ارتقای موتورهای کوچک (کیلوواتی) جهت تولید برق بصوزت پیوسته
توسعه سیکل های نیرو گاههای حرارتی برای بکارگیری در سیستم های تولید همزمان

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

ويرايش چهارم ،دي 1394

جدول  -2برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  CCHPدر سال دوم

عنوان شاخص

دسته بندی
شروع فرایند

توسعه
سیستمهای
مدیریتی و

 oتوسعه
 استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت ) از نیروگاه های اصلی
 استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت ) بر اساس مصرف کنندگان پخش صنایع
 تهیه اطلس تولید اب شیرین در کشور بر اساس ظرفیت ،منابع تولید ،ذخیره و انتقال تا محل مصرف
 oبروز رسانی و ارتقا
 ایجاد مرکز توسعه ملی فناوری،تست ارزیابی و کنترل کیفیت سیستم های تولید همزمان
 تهیه ضوابط  ،مقررات  ،استانداردهای ارزیابی  ،اجرایی  ،نظارت و عملکردی سیستم های تولید همزمان در سطح وزارت نیرو

زیرساخت
اتمام فرایند
 oتدوین
 ایجاد مرکز توسعه ملی فناوری،تست ارزیابی و کنترل کیفیت سیستم های تولید همزمان( پایان فرایند)
 oشناسایی
 استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت ) بر اساس مصرف کنندگان پخش عمومی و تجاری

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

ويرايش چهارم ،دي 1394

عنوان شاخص
 استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان برای کصترف تجاری ،عمومی و توزیع جمعیتی کشور از سیستم های تولید پراکنده
 تهیه اطلس تولید اب شیرین در کشور بر اساس ظرفیت ،منابع تولید ،ذخیره و انتقال تا محل مصرف

شروع فرایند

توسعه فناوری

 oفناوری آب شیرین کن حرارتی
 توسعه
 توسعه فناوری های پمپ های خال جهت بکارگیری در آب شیرین کن های حرارتی
 oتوسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

ويرايش چهارم ،دي 1394

عنوان شاخص
 توسعه
 توسعه فناوری سیستم های ضد رسوب و تمیز کاری غشاها
 توسعه سیستم های بازیافت انرژی از پمپ های فشار باال در روش اسمزی
 oتوسعه فناوری تولید حرارت
 توسعه
 توسعه فناوری های مبدل های تولید بخار مارپیچی
 توسعه فناوری های پمپ های دما باال
 oتوسعه فناوری تولید برودت
 توسعه
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی صفحه ای دما پایین
 توسعه فناوری جبران سازهای انقباض و انبساط برودت
 توسعه فناوری های سیکل سه اثره
 توسعه فناوری های سیکل های دو آثره موازی
 oتولید فناوری مبدل های قدرت
 توسعه
 توسعه و ارتقای دانش فنی توربین هایی گاز جهت مصرف انواع سوخت های موجود در کشور
اتمام فرایند

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

ويرايش چهارم ،دي 1394

عنوان شاخص
 فناوری آب شیرین کن حرارتی
 توسعه
 توسعه دانش فنی طراحی و ساخت مبدل های دما پایین
 توسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی
 توسعه
 توسعه دانش فنی طراحی و ساخت غشاها برای بکار گیری در آب شیرین کن های اسمزی
 توسعه فناوری سیستم های ضد رسوب و تمیز کاری غشاها
 oتوسعه فناوری تولید حرارت
 توسعه
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی صفحه ای دما باال
 توسعه فناوری لوله های انتغال سیال با تلفات حرارتی پایین
 توسعه دانش مبدل های حرارتی صفحه ای دما پایین
 توسعه فناوری جبران سازهای انقباض و انبساط حرارتی
 oتوسعه فناوری تولید برودت
 توسعه
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی صفحه ای دما باال
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی صفحه ای دما پایین

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

ويرايش چهارم ،دي 1394

عنوان شاخص
 توسعه فناوری الوله های انتقال سیال با تلفات حرارتی پایین
 توسعه فناوری جبران سازهای انقباض و انبساط برودت
 oتولید فناوری مبدل های قدرت
 توسعه
 توسعه دانش فنی توربین های گازی صنعتی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

ويرايش چهارم ،دي 1394

جدول  -3برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  CCHPدر سال سوم

عنوان شاخص

دسته بندی
شروع فرایند

توسعه
سیستمهای
مدیریتی و
زیرساخت

 oتوسعه
 استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت ) بر اساس مصرف کنندگان پخش عمومی و تجاری
 استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان برای کصترف تجاری ،عمومی و توزیع جمعیتی کشور از سیستم های تولید پراکنده

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

ويرايش چهارم ،دي 1394

عنوان شاخص
شروع فرایند

توسعه فناوری

 oفناوری آب شیرین کن حرارتی
 توسعه
 توسعه دانش فنی لوله های حرارتی جهت بکارگیری در سیستم های بازیافت حرارت
 توسعه فناوری بکار گیری سیستم های ترکیبی حرارتی -خورشیدی
 بکار گیری /صنعتی سازی
 توسعه دانش فنی طراحی و ساخت مبدل های دما پایین
 oتوسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی
 توسعه
 توسعه دانش فنی لوله های حراراتی جهت بکار گیری در سیستم های بازیافت حرارت
 توسعه فناوری سیستم های ترکیبی خورشیدی-الکتریکی
 توسعه فناوری سیستم های اسمز مستقیم
 بکارگیری/صنعت سازی
 توسعه دانش فنی طراحی و ساخت غشاها برای بکار گیری در آب شیرین کن های اسمزی
 توسععه فناوری سیستم های ضد رسوب و تمیز کاری غشاها
 oتوسعه فناوری تولید حرارت
 بکارگیری/صنعتی سازی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

ويرايش چهارم ،دي 1394

عنوان شاخص
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی صفحه ای دما باال
 توسعه فناوری لوله های انتغال سیال با تلفات حرارتی پایین
 تویعه دانش مبدل های حرارتی صفحه ای دما پایین
 توسعه فناوری جبران سازهای انقباض و انبساط حرارتی
 oتوسعه فناوری تولید برودت
 توسعه
 توسعه فناوری چیلرهای adsorbtion
 بکارگیری/صنعتی سازی
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی صفحه ای دما باال
 وسعه دانش فنی مبدل های حرارتی صفحه ای دما پایین
 توسعه فناوری الوله های انتقال سیال با تلفات حرارتی پایین
 توسعه فناوری جبران سازهای انقباض و انبساط برودت
 oتولید فناوری مبدل های قدرت
 توسعه
 توسعه دانش فنی توربین های بخاری کنتانسوری و فشار مثبت خروجی
 بکارگیری /صنعتی سازی
 توسعه دانش فنی توربین های گازی صنعتی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

ويرايش چهارم ،دي 1394

عنوان شاخص
اتمام فرایند
 oفناوری آب شیرین کن حرارتی
 توسعه
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی و سیستم های لوله کشی با قابلیت ظد رسوب جهت افزایش کارایی
 توسعه تکنولوژِ های مربوط به مدیریت پساب و پیش فراوری مربوط به آب شیرین کن ها
 oتوسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی
 توسعه
 توسعه فنا.ری پمپ های فشار باال جهت بکار گیری در آب های (شور) و درون سرزمینی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

ويرايش چهارم ،دي 1394

جدول  -4برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  CCHPدر سال چهارم

عنوان شاخص

دسته بندی
شروع فرایند

توسعه فناوری

 oفناوری آب شیرین کن حرارتی
 بکارگیری/صنعت سازی
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی و سیستم های لوله کشی با قابلیت ضد رسوب جهت افزایش کارایی
 توسعه تکنولوژی های مربوزط به مدیریت پساب و پساب و پیش فرآوری مربوط به آب شیرین کن ها
 oتوسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی
 بکارگیری/صنعت سازی
 توسعه فناوری پمپ های فشار باال جهت بکار گیری در آب های شور (دریا) .درون زیرزمینی
اتمام فرایند
 oفناوری آب شیرین کن حرارتی
 توسعه
 توسعه دانش فنی لوله های حرارتی جهت بکارگیری در سیستم های بازیافت حرارت
 توسعه فناوری های پمپ های خال جهت بکار گیری در آب شیرین کن های حرارتی
 oتوسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP

17

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

ويرايش چهارم ،دي 1394

عنوان شاخص
 توسعه
 توسعه دانش فنی لوله های حرارتی جهت بکارگیری در سیستم های بازیافت حرارت
 توسعه سیستم های بازیافت انرژی از پمپ های فشار باال در روش اسمزی
 oتوسعه فناوری تولید حرارت
 توسعه
 توسعه فناوری های مبدل های تولید بخار مارپیچی
 توسعه فناوری های پمپ های دما باال

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

ويرايش چهارم ،دي 1394

جدول  -5برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  CCHPدر سال پنجم

عنوان شاخص

دسته بندی
اتمام فرایند

توسعه
سیستمهای
مدیریتی و
زیرساخت

 oتوسعه
 استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت ) از نیروگاه های اصلی
 استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت ) بر اساس مصرف کنندگان پخش صنایع
 تهیه اطلس تولید اب شیرین در کشور بر اساس ظرفیت ،منابع تولید ،ذخیره و انتقال تا محل مصرف
 استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان (برق-حرارت و برق و برودت ) بر اساس مصرف کنندگان پخش عمومی و تجاری
 استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان برای کصترف تجاری ،عمومی و توزیع جمعیتی کشور از سیستم های تولید پراکنده
 oبروز رسانی و ارتقا
 آ یجاد مرکز توسعه ملی فناوری،تست ارزیابی و کنترل کیفیت سیستم های تولید همزمان
 تهیه ضوابط  ،مقررات  ،استانداردهای ارزیابی  ،اجرایی  ،نظارت و عملکردی سیستم های تولید همزمان در سطح وزارت نیرو
شروع فرایند

توسعه فناوری

 oفناوری آب شیرین کن حرارتی
 بکار گیری/صنعتی سازی
 توسعه دانش فنی لوله های حرارتی جهت بکارگیری در سیستم های بازیافت حرارت

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

دسته بندی

19
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عنوان شاخص
 توسعه فناوری های پمپ های خال جهت بکار گیری در آب شیرین کن های حرارتی
 oتوسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی
 بکارگیری/صنعتی سازی
 توسعه دانش فنی لوله های حرارتی جهت بکارگیری در سیستم های بازیافت حرارت
 توسعه سیستم های بازیافت انرژی از پمپ های فشار باال در روش اسمزی
 oتوسعه فناوری تولید حرارت
 بکارگیری/صنعتی سازی
 توسعه فناوری های مبدل های تولید بخار مارپیچی
 توسعه فناوری های پمپ های دما باال
 oفناوری آب شیرین کن حرارتی
 توسعه
 توسعه فناوری بکار گیری سیستم های ترکیبی حرارتی -خورشیدی
 oتوسعه فناوری آب شیرین کن
 توسعه
 توسه فناوری سیستم های ترکیبی خورشیدی-الکتریکی
 توسعه فناوری سیستم های اسمز مستقیم
 oتوسعه فناوری تولید برودت
 توسعه

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
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عنوان شاخص
 توسعه فناوری های ذخیره ساز سرما
 توسعه فناوری های سیکل سه اثره
 توسعه فناوری های سیکل های دو آثره موازی
 توسعه فناوری چیلرهای adsorbtion
 oتولید فناوری مبدل های قدرت
 توسعه
 توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت میکروتوربین های گازی
 توسعه دانش فنی ارزیابی و ارتقای موتورهای تولید برق مگاواتی
 توسعه دانش فنی و ارتقای موتورهای کوچک (کیلوواتی) جهت تولید برق بصوزت پیوسته
 توسعه سیکل های نیرو گاههای حرارتی برای بکارگیری در سیستم های تولید همزمان
 توسعه و ارتقای دانش فنی توربین هایی گاز جهت مصزف انواع سوخت های م.وجود در کشور
 توسعه دانش فنی توربین های بخاری کنتانسوری و فشار مثبت خروجی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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در سال ششمCCHPجدول  -6برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه

عنوان شاخص

دسته بندی
شروع فرایند
o

o

توسعه فناوری

o

o

فناوری آب شیرین کن حرارتی
 بکارگیری/صنعتی سازی
 توسعه فناوری بکار گیری سیستم های ترکیبی حرارتی -خورشیدی
توسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی
 بکارگیری/صنعتی سازی
 توسعه فناوری سیستم های ترکیبی خورشیدی-الکتریکی
 توسعه فناوری سیستم های اسمز مستقیم
توسعه فناوری تولید برودت
 بکارگیری/صنعتی سازی
 توسعه فناوری های ذخیره ساز سرما
 توسعه فناوری های سیکل سه اثره
 توسعه فناوری های سیکل های دو آثره موازی
 توسعه فناوری چیلرهای adsorbtion
تولید فناوری مبدل های قدرت
 بکارگیری /صنعتی سازی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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عنوان شاخص







توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت میکروتوربین های گازی
توسعه دانش فنی ارزیابی و ارتقای موتورهای تولید برق مگاواتی
توسعه دانش فنی و ارتقای موتورهای کوچک (کیلوواتی) جهت تولید برق بصوزت پیوسته
توسعه سیکل های نیرو گاههای حرارتی برای بکارگیری در سیستم های تولید همزمان
توسعه و ارتقای دانش فنی توربین هایی گاز جهت مصزف انواع سوخت های م.وجود در کشور
توسعه دانش فنی توربین های بخاری کنتانسوری و فشار مثبت خروجی

اتمام فرایند
 oتولید فناوری مبدل های قدرت
 توسعه
 توسعه دانش فنی توربلن های گازی بزرگ/نیروگاهی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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عنوان شاخص

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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جدول  -7برنامه ارزیابی پیشرفت طرح توسعه حوزه  CCHPدر سال دهم

عنوان شاخص

دسته بندی
اتمام فرایند

توسعه فناوری

 oفناوری آب شیرین کن حرارتی
 بکارگیری/صنعتی سازی
 توسعه دانش فنی لوله های حرارتی جهت بکارگیری در سیستم های بازیافت حرارت
 توسعه فناوری های پمپ های خال جهت بکار گیری در آب شیرین کن های حرارتی
 توسعه تکنولوژی های مربوزط به مدیریت پساب و پساب و پیش فرآوری مربوط به آب شیرین کن ها
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی و سیستم های لوله کشی با قابلیت ضد رسوب جهت افزایش کارایی
 توسعه دانش فنی طراحی و ساخت مبدل های دما پایین
 توسعه فناوری بکار گیری سیستم های ترکیبی حرارتی -خورشیدی
 oتوسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی
 بکارگیری/صنعتی سازی
 طراحی و ساخت غشاها برای بکارگیری در آب شیرین کن های اسمزی
 توسعه فناوری سیستم های ضد رسوب و تمیز کاری غشاها
 توسعه فناوری پمپ های فشار باال جهت بکار گیری در آب های شور (دریا) .درون زیرزمینی
 توسعه دانش فنی لوله های حرارتی جهت بکارگیری در سیستم های بازیافت حرارت
 توسعه سیستم های بازیافت انرژی از پمپ های فشار باال در روش اسمزی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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عنوان شاخص
 توسه فناوری سیستم های ترکیبی خورشیدی-الکتریکی
 توسعه فناوری سیستم های اسمز مستقیم
 oتوسعه فناوری تولید حرارت
 بکارگیری/صنعتی سازی
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی صفحه ای دما باال
 توسعه فناوری لوله های انتغال سیال با تلفات حرارتی پایین
 تویعه دانش مبدل های حرارتی صفحه ای دما پایین
 توسعه فناوری جبران سازهای انقباض و انبساط حرارتی
 تویعه فناوری های مبدل های تولید بخار مارپیچی
 توسعه فناوری های پمپ های دما باال
 oتوسعه فناوری تولید برودت
 بکارگیری/صنعتی سازی
 توسعه دانش فنی مبدل های حرارتی صفحه ای دما باال
 وسعه دانش فنی مبدل های حرارتی صفحه ای دما پایین
 توسعه فناوری الوله های انتقال سیال با تلفات حرارتی پایین
 توسعه فناوری جبران سازهای انقباض و انبساط برودت
 توسعه فناوری های ذخیره ساز سرما
 توسعه فناوری های سیکل سه اثره

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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عنوان شاخص
 توسعه فناوری های سیکل های دو آثره موازی
 توسعه فناوری چیلرهای adsorbtion
 oتولید فناوری مبدل های قدرت
 بکارگیری /صنعتی سازی
 توسعه دانش فنی توربین های گازی بزرگ/نیروگاهی
 توسعه دانش فنی توربین های گازی صنعتی
 توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت میکروتوربین های گازی
 توسعه دانش فنی ارزیابی و ارتقای موتورهای تولید برق مگاواتی
 توسعه دانش فنی و ارتقای موتورهای کوچک (کیلوواتی) جهت تولید برق بصوزت پیوسته
 توسعه سیکل های نیرو گاههای حرارتی برای بکارگیری در سیستم های تولید همزمان
 توسعه و ارتقای دانش فنی توربین هایی گاز جهت مصزف انواع سوخت های م.وجود در کشور
 توسعه دانش فنی توربین های بخاری کنتانسوری و فشار مثبت خروجی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروز رسانی

 -5-1شاخصهای کلیدی
در بخش قبل شاخصهای ارزیابی وضعیت پیادهسازی سند ارائه شده است ،اما از میان شاخصهای ذکر شده برخی از
شاخص ها از اهمیت باالتری برخوردارند ،به طوری که عدم تحقق آن ها به معنی عدم تحقق کل برنامه میباشد .در این سند
شاخصهای کلیدی در قالب جدول ذیل اشاره شدهاند.
جدول  -8شاخصهای کلیدی

نوع شاخص
توسعه سیستمهای
مدیریتی و زیرساخت

توسعه فناوری

عنوان شاخص
 راه اندازی نهادهای پیشنهادی (ایجاد مرکز توسعه ملی
فناوری ،تست ارزیابی و کنترل کیفیت سیستم های تولید
همزمان)
 پایان مطالعات توسعه فناوری آب شیرین کن الکتریکی
 پایان مطالعات توسعه فناوری آب شیرین کن حرارتی
 پایان مطالعات توسعه فناوری مبدلهای حرارتی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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 -4برنامه بهروزرسانی و بازنگری طرح توسعه فناوریهای حوزه CCHP
 -6-1مقدمه
با توجه به ماهیت موضوع الزم است هر ساله برنامه مذکور مورد بررسی ،به روز رسانی و بازنگری قرار گیرد .این امر از آن
جهت است که پایش پیشرفت برنامه نیازمند نظارت و کنترل سالیانه و بازنگریهای احتمالی جهت رفع موانع پیش روی این
حوزه میباشد.
به عبارت دیگر میبایست پس از هر سال با توجه به میزان پیشرفت برنامه اجرایی طرحها و برنامههای تحقیق و توسعه ،در
زمانبندی کار بهروزرسانی صورت گیرد و همچنین با توجه به وضعیت فناوریها از حیث جذابیت آنها و روش اکتساب آنها،
اولویتها و ارکان جهتساز بازبینی شده و در صورت لزوم بازنگری در آنها انجام شود .به عالوه با پیشرفت برنامه و کسب
بازخورهای حیطه اجرا میتوان در سیاستهای تدوین شده به منظور تسهیل روند اجرایی و پیادهسازی پروژهها بازنگریهایی
صورت گیرد.

 -7-1سازوکار بازنگری طرح توسعه فناوریهای نوین حوزه CCHP
برای نیل به هدف فوقالذکر ،کارگروه سیاستگذاری و ترویج میبایست ساالنه با هماهنگی کارگروههای دیگر ،اقدام به
سیاستپژوهشی و بازنگری طرح توسعه فناوریهای نوین حوزه  CCHPنماید و نتایج کار را مورد تأیید و تصویب
کمیتهراهبری نماید .سپس کارگروه امور اجرایی و کنترل مسئولیت اجرا و پیادهسازی آن را برعهده گیرد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
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CCHPشکل  -1مکانیزم بروزرسانی و بازنگری طرح توسعه فناوریهای حوزه

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق ،حرارت ،برودت و آب شيرين
()CCHP
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 -5جمعبندی و نتیجهگیری
در این گزارش ضمن بیان مفاهیم مربوط به موضوع ارزیابی و پایش پیشرفت برنامه راهبردی ،به شناسایی شاخصهای مناسب
برای ارزیابی ،کنترل و نظارت بر روند پیشرفت برنامه راهبردی توسعه فناوریهای حوزه  CCHPپرداخته شد و مجموعه
دستهی توسعه سیستمهای مدیریتی و زیرساخت و توسعه فناوری دستهبندی شده و شاخصهای

فعالیتهای طرح در دو
سنجش عملکرد در هر دسته ارائه گردید.
در پایان مشخص گردید ،کارگروه سیاستگذاری و ترویح میبایست ساالنه با هماهنگی کارگروههای دیگر ،اقدام به
سیاستپژوهشی و بازنگری این طرح نماید و نتایج کار را مورد تأیید و تصویب کمیته راهبری نماید .سپس کارگروه امور اجرایی
و کنترل مسئولیت اجرا و پیادهسازی آن را برعهده گیرد.

 برودت و آب شيرين، حرارت،سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستم هاي توليد همزمان برق
)CCHP(
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