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جهت برنامه ريزي صحيح و مبتني بر نيازهاي کشور در بحث توسعه فناوري توربين هاي بخار نيروگاهي نياز است که ابتدا
چالشهاي پيشرو در مسير توسعه اين فناوريها شناسايي گردند و براي هر يک از اين چالشها سياستها و اقدامات مناسب
رفع آنها تدوين گردد .در ايران نيز با توجه به نقش حائز اهميت نيروگاهها در توليد برق ،موضوع توسعه فناوري توربين هاي
بخار نيروگاهي امري مهم تلقي ميشود.
در اين گزارش به عنوان فاز چهارم از پروژه تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي بخار نيروگاهي ،به
موضوعات تدوين سياستها و اقدامات فني اين حوزه پرداخته خواهد شد .در اين راستا عالوه بر بررسي مختصر ادبيات موضوع،
موانع و چالشهاي پيش روي توسعه فناوري توربين هاي بخار نيروگاهي مورد بررسي قرار گرفته و ليست اقدامات سياستي و
فني در جهت توسعه اين فناوري در کشور ارائه خواهد گرديد.
اعضاي کميته راهبري
-1آقاي دکتر شکوهمند
 -2آقاي دکتر داود توکلي
-3آقاي دکتر محمد اوليا
-4آقاي مهندس پرويز فردنيا
 -5سيد جواد طاهري
 -6آقاي دکتر مسعود تقوائي
 -7مهندس محسن مهديزاده

محل خدمت
دانشگاه تهران
دانشگاه شهيد بهشتي
شرکت مپنا
شرکت فراب
مشاورين بخش پروژه سرمايه گذاري
وزارت نيرو -توانير
وزارت نيرو -توانير

 -8مهندس مسعود آسايش

دبير کميته راهبري – پژوهشگاه نيرو

 -9مهندس محمد زماني مياندشتي-
مهندس شفيعي

مشاور ارشد مديريت تکنولوژي

نمايندگان
دانشگاه
صنعت -شرکت ها و مشاورين
وزارت نيرو
پژوهشگاه نيرو  -متالورژي
پژوهشگاه نيرو -مراکز تحقيقاتي
شرکت توسعه مديريت تدبير -آتي انديشان شريف

ايننن گننزارش توسننا آقايننان مهننندس مسننعود آسننايشق مهننندس جعفننر آقاينناري ،مهننندس علنني بين رضننايي و مهننندس
سعيد اسدزاده و همراهي تيم مشاور متدولوژي آقاي مهندس علي شفيعي علويجه و خانم مهندس مهسا

احمدي نژاد تهيه گرديده است.
داوري گزارش توسا سرکار خانم مهندس فرشته رحماني و نظارت فني گزارش توسا جناب آقاي مهندس پرويز فردنيا صورت
گرفت .نظارت متدلوژي توسا جناب آقاي مهندس صحافزاده و آقاي مهندس خسروي صورت گرفت.
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 1تبیین ضرورت توسعه و دالیل توجیهپذیری
 -1-1مقدمه
اسناد توسعه فناوری بهمنظور پوشش نیازهای متنوع سیاستگذاری نوآوری و فناوری تدوین میگردند .آنچه که تعیینکنندهی
خروجیهای حاصل از سند است ،فرضهایی است که بهعنوان ویژگیهای ذاتی موضوع مورد مطالعه قلمداد میگردند .این
فرضها به صورت کامالً واضح میتواند بر کل خروجیهای هر سند راهبردی تأثیرگذار باشد .یکی از مهمترین این مفروضات
ضرورت توسعه فناوری است.

منظور از ضرورت توسعه ،بیان هدف غایی سیاستگذاران از توسعه فناوری مزبور است .این هدف غایی در سطوح باالی تصمیم
گیری تعیین شده و بهعنوان یک فرض اساسی و غیر قابل تغییر ،محور برنامهریزی توسعه فناوری قرار میگیرد .فناوریهای
راهبردی میتوانند با اهداف یا مبانی توسعه متفاوتی گسترش پیدا نمایند .ضرورت توسعه یک فناوری بر نوع نگارش سند
تأثیرگذار است .از آنجا که این مبنا مشخصکننده مسیر پیشرو در انجام مطالعات بوده ،الزم است تا بهعنوان یک گام ابتدایی در
مبانی سند معین گردد .وجود این مؤلفه در سند ملی موجب همراستا شدن سایر ارکان سند با هدف غایی سیاستگذار میگردد.

ضرورت توسعه برحسب ویژگیهای فناوریهای مختلف متفاوت خواهد بود .به عبارت دیگر ،ضرورت توسعه موضوعی مورد
محور بوده و تعیین آن وابسته به نظر سیاستگذاران کالن است .برای مثال ،در فناوری توربینهای بخاری ،ضرورت توسعه می
تواند توسعه نیروگاههای برق بخاری به عنوان یکی از انرژیهای پایه تولید برق بدون توجه به توسعه و بومیسازی صنعت آن
باشد یا اساساً توجه به توسعه صنعت توربین سازی و یا هر دو.

دومین فرض اساسی که در تدوین اسناد ملی باید مورد توجه قرار گیرد ،دالیل توجیهکننده توسعه فناوری مورد نظر است.
توسعهی هر فناوری در گرو داشتن یک دلیل موجه میباشد که بیانکنندهی چرایی توسعه است .در کنار مزایای مختلفی که
گسترش یک فناوری به همراه میآورد ،هزینههایی نیز بر هر سیستم توسعه دهنده فناوری تحمیل میشود .در این راستا ،الزم
است تا با سنجش تناسب مزایای حاصل از توسعه در برابر هزینههای آن ،فناوری منتخب برای توسعه برگزیده شوند .این
تحلیل هزینه  -مزایا بیانکننده دلیلی موجه برای گسترش فناوری است.
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ضرورت توسعه فناوری توربین بخار را میتوان در توسعه فناوری و ساخت داخل تجهیزات نیروگاهی بخصوص
توربینهای بخار با توجه به نیاز تامین برق و رشد مصرف انرژی الکتریکی و محدودیت منابع ارزی کشور
که مورد نیاز جدی است در نظر گرفت.
نفوذ زیاد توربین بخار بعنوان تامین کننده اصلی برق پایه و در تولید برق فناوریهای انرژیهای نو همانند زیست
توده ،زباله سوز ،زمینگرمایی و … و همچنین نیاز به این فناوری در بهبود و ارتقاء واحدهای قدیمی ضرورت
توسعه آن را بیش از پیش نمایان میسازد.
 -2-1دالیل توجیهپذیری
-1-2-1

تنوع کاربرد فناوری توربین بخاری

کاربرد توربینهای بخار را میتوان بر اساس نوع سوخت و منبع گرما ،استفاده در صنایع مختلف و نیز آرایشهای تولید توان
بررسی نمود.
دمای سیال عامل ورودی به توربین بخار نسبت به توربینهای گازی بسیار پایین است .همچنین توربین بخار با سوختهای با
کیفیت پایین نیز میتواند استفاده شود .بنابراین برای تولید انرژی الکتریکی از منابع گرمایی جدید و یا سوختهای سنگین از
توربینهای بخار استفاده میشود .زغالسنگ ،زیستتوده ،سوخت زباله ،انرژی هستهای ،انرژی زمینگرمایی و انرژی خورشیدی
منابعی هستند که برای تولید انرژی الکتریکی از آنها نیاز به توربین بخار است (البته انرژی خورشیدی در صفحات خورشیدی نیز
قابل تبدیل به انرژی الکتریکی است).
کاربرد توربینهای بخار به نیروگاههای بزرگ محدود نمیشود این توربینها در هر جایی که انبساط گاز و یا سیال دوفازی رخ
دهد قابل استفادهاند .معموالً شرکتهای تولیدکننده توربینهای بخار توربینهای تولید خود را به دو دسته توان باال و صنعتی
تقسیم میکنند .به عنوان مثال توربینهای صنعتی شرکت زیمنس تا  250مگاوات و شرکت آلستوم تا  100مگاوات ظرفیت
دارند .از کاربردهای صنعتی این توربینها میتوان بازیافت گرمای تلفشده 1،سیستمهای گرما و توان مرکب کوچک 2واحدهای

Waste heat recovery
Small combined heat and power (CHP) systems

1
2
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کوچک زیستتوده ،گرمایش ناحیهای ،شکست فشار گاز در خطوط انتقال ،تأسیسات مایع سازی گاز طبیعی ،تأسیسات اتیلن،
تأسیسات آمونیاك ،صنایع کاغذ ،نوشیدنی ،شکر ،نساجی و  ...را نام برد.
توربینهای بخار را با توجه به نحوه استفاده از آنها در واحدهای تولید انرژی الکتریکی نیز میتوان تقسیمبندی نمود .در واحدهای
با ظرفیت باال معموالً از توربینهای بخار به تنهایی استفاده میگردد .امروزه تک توربینهای بخار با ظرفیت  1900مگاوات نیز
تولید میگردد .توربینهای بخار در واحدهای سیکل ترکیبی ،تولید همزمان ،واحدهای آماده به کار برای تغییرات بار ،سیکل
رانکین آلی ،بازیافت گرمای هدررفته ،گرمایش ناحیهای CHP ،کاربرد دارند .البته توربینهای بخار در تولید نیروی محرکه نیز
استفاده میشوند که با توجه به هدف این گزارش از توضیح آنها صرفنظر میشود.
با توجه به گسترش انرژیهای نو که عمدتاً از توربین بخار استفاده میکنند ،انرژی هستهای که در سیکل قدرت آن از فناوری
توربین بخار استفاده میشود و همچنین توسعه سیکل ترکیبی بخاری و سیکلهای ساده گازی توسعه فناوری توربین بخاری در
کشور مورد نیاز جدی است.
-2-2-1

بهسازی صنعت تولید توان بخاری کشور []6

حدود نیم قرن است که از توربینهای بخاری در کشور برای تولید نیرو استفاده میشود .استفاده از توربینهای بخاری معموالً به
طور عمده در نیروگاههای بخاری و در دو دهه اخیر نیز در نیروگاههای سیکل ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به
آمار تفصیلی صنعت برق کشور [ ]6توربینهای بخار معمولی (بهجز سیکل ترکیبی) مورد استفاده در کشور امروزه دارای ظرفیت
نامی  15241مگاوات میباشند که در طی  50سال مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند .شکل  1-1عمر قدرت تولیدی توربینهای
بخار را نشان میدهد .حدود  6700مگاوات توان تولیدی (حدود  44درصد) دارای عمر بیش از  30سال است .الزم است اکثر
این واحدها جهت افزایش راندمان بازتوانی یا بازسازی گردند یا به دلیل فرسودگی مستهلک و از بازار برق خارج شوند .از طرف
دیگر با پیشرفتهای صورت گرفته در صنعت توربین بخاری بخصوص طی دو دهه گذشته و افزایش  8-10درصدی راندمان
توربینهای بخاری و امکان کاربرد فناوری جدید در توربینهای قدیمی تقاضا برای بهسازی و افزایش راندمان این توربینها با
تکنولوژی جدید افزایش یافته است و در اسناد باالدستی بسیار تاکید شده و در دستور کار بخشهای مختلف وزارت نیرو نیز
میباشد .توسعه فناوری جدید در توربین یعنی بازتوانی و بازسازی واحدها با اصالح یا جایگزینی پرهها ،تغییر در سیستم آببند
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پرهها ،گلند و  ...مواردی هستند که به دانش طراحی توربینهای بخاری مربوط میگردند و نیاز جدی در جهت توسعه فناوری
مشاهده میگردد.

مگاوات توربین های بخار بر حسب عمر توربین در کشور
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شکل  .1-1مگاوات توربینهای بخار برحسب عمر توربین در کشور [.]6

در  20سال اخیر به دلیل بازدهی باالتر سیکلهای ترکیبی ،ساخت اینگونه نیروگاهها رشد پیدا کرده است .در شکل  2-1عمر
قدرت تولیدی توربینهای بخار مورد استفاده در سیکل ترکیبی را مشاهده میکنید که عمدتاً عمر باالیی ندارند و البته به واسطه
بازدهی باالتر واحدهای سیکل ترکیبی جدید در دنیا ( 8-10درصد باالتر) برای سیکلهای ترکیبی آینده الزم است طراحیهای
جدید و با بازدهی باالتر در آنها بکار رود که در اسناد باالدستی نیز به آن اشاره شده است.
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مگاوات توربین بخار سیکل ترکیبی بر حسب عمر در کشور
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شکل  .2-1مگاوات توربین بخار سیکل ترکیبي برحسب عمر در کشور [.]6

-3-2-1

تحلیل اقتصادی و تعیین ارزش افزوده بوميسازی ساخت توربین بخاری

در ساخت نیروگاههای بخاری یا سیکل ترکیبی ،کسری از هزینه ساخت نیروگاه صرف توربین میشود .با توجه به نیاز برق
کشور در سالهای آینده ،بومیسازی توربین بخاری میتواند موجب کاهش خروج ارز از کشور ،ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی
در بخش بزرگی از صنعت برق کشور را موجب شود .برای تخمین میزان صرفهجویی ارزی با توجه به میزان توسعه واحدهای
بخاری طبق آمار سازمان توسعه برق ایران الزم است میزان هزینه برای بخش توربین سیکل ترکیبی و بخش توربین نیروگاه
بخاری مشخص شود .مقدار هزینه کل نیروگاه به ازاء هر کیلووات بصورت تقریبی است و به پارامترهای مختلف جغرافیایی،
سطح فناوری کشور مورد نظر و سطح فناوری توربین مورد مطالعه و … مربوط میشود .برای برآورد مقدار هزینهها از مرجع
[ ]15که مربوط به تخمین هزینههای نیروگاههای مختلف است استفاده میشود .در بخش مربوط به نیروگاه بخاری ،هزینه
توربین بخار (جدا از ژنراتور و سیستم تحریک) نیروگاه نمونه (بندرعباس) حدود  8.9درصد هزینه نیروگاه و برابر 14.877
میلیون دالر و حدود  46دالر به ازاء هر کیلووات ساعت میباشد .نیروگاه نمونه  325مگاوات و هزینه نیروگاه حدود 333.414
میلیون دالر بوده است و برابر  513دالر به ازاء هر کیلووات است .با توجه به قدیمی بودن نیروگاه بندرعباس و تغییر قیمتهای
احتمالی اجزاء نیروگاه و با توجه به آمار جدید که مقدار هزینه ساخت نیروگاه بخاری (به احتمال زیاد زیربحرانی با تکنولوژی
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توربین دهه  )1960را  700یورو ( 860دالر) به ازاء هر کیلووات اعالم میکند .با یکسان فرض کردن نسبت هزینه توربین به
نیروگاه با مقدار مرجع (یعنی  8.9درصد) ،مقدار هزینه توربین بصورت تخمینی برابر  76.5دالر به ازاء کیلووات تولیدی نتیجه
میدهد .طبق همین مرجع مقدار هزینه توربین برای بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نمونه ( 458مگاواتی با توربین بخار
زیمنس) برابر  15.43درصد هزینه تجهیزات و برابر  87.5دالر به ازاء کیلووات نتیجه میدهد.
طبق اطالعات اخذ شده از وبسایت سازمان توسعه برق ایران ،طی  6الی  10سال آینده حدود  5650مگاوات توربین بخاری
 300تا  600مگاواتی در کشور ساخته خواهد شد همچنین با توجه به وجود حدود  24000مگاوات توربین با سیکل ساده گازی
که طبق برنامههای وزارت نیرو ،واحد سیکل ترکیبی بخاری نیز به آنها افزوده خواهد شد و با در نظر گرفتن نسبت  2به  1تولید
توان گازی به بخاری در نیروگاههای سیکل ترکیبی میتوان توسعه  8000مگاوات واحد بخاری سیکل ترکیبی را نیز پیشبینی
نمود .در جدول میزان تقریبی صرفهجویی در خروج ارز بخش توربین ارائه شده است.
جدول  .1-1پیشبیني توسعه صنعت برق
افزایش ظرفیت
طی  8-15سال

هزینه  $/Kwبخش
توربین بخاری

بخار سیکل ترکیبی

8000

87.5

بخاری فسیلی

5650

76.5

مجموع

13650

هزینه اقتصادی
()M$

700.0
432.2
1132.2

طی افق مورد نظر که بین  8تا  15سال است در صورت بومی بودن بخش توربین نیروگاه بخاری ،حدود  1.1میلیارد دالر
صرفهجویی ارزی صورت میگرفت.
 -3-1سایر مباحث مرتبط با توسعه فناوری توربینهای بخاری نیروگاهي
عمده استفاده توربینهای بخاری در صنعت تولید برق بخاری یعنی نیروگاههای بخاری است .عوامل تاثیر گذار در توسعه
نیروگاههای بخاری در صورت توجه به بومیسازی توربین ،میتواند در توسعه توربین بخاری موثر باشد .مواردی که در این
بخش ارائه میشود مباحث مرتبط با نیروگاه بخاری هستند که بالطبع در توربین نیز تاثیر گذار خواهد بود.
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سهم برق بخاری در تولید توان در سطح جهاني و در سطح کشوری

تأمین برق موردنیاز را میتوان به دو بخش تولید پایه و تولید متغیر تقسیم نمود .در تولید پایه قابلیت اطمینان و بازدهی واحد
باید باال باشد در حالی که در تولید توان متغیر به انعطاف پذیری بیشتر نیاز است .به عنوان مثال نیروگاههای هستهای در تمامی
کشورها برای تولید برق پایه استفاده میشوند که توربین این نیروگاهها از نوع بخاری است .البته در بعضی کشورها در دهه
 1980از این نیروگاهها برای تولید متغیر نیز استفاده میشد ،اما بعد از حادثه چرنوبیل هیچ کشوری چنین عملی را انجام نداد
[ .]7نیروگاههای بخار با سوخت فسیلی نیز بیشتر در تولید برق پایه استفاده میگردند .هرچند نیروگاههای بخار را میتوان با
انعطاف پذیری باالتر در عوض بازدهی پایینتر ساخت تا در تولید متغیر هم سهیم باشند اما به علت قیمت باالی سوخت این
امر کمتر انجام میگیرد .به علت انعطاف پذیری باالتر برای تولید متغیر بیشتر از نیروگاههای گازی و آبی استفاده میشود.
نیروگاههای آبی بیشترین انعطاف پذیری را دارند و معموالً در شرایط پیک بار تولید توان میکنند [ .]8البته در برخی مناطق
همچون آمریکای جنوبی به دلیل منابع آبی عظیم موجود ،اعظم برق مورد نیاز از طریق واحدهای آبی است.
سهم تولید منابع مختلف

آمار رسمی اطالعات انرژی الکتریکی میزان توان تولیدی از منابع مختلف فسیلی (زغالسنگ ،گاز ،سوخت مایع) ،تجدید پذیر،
آبی ،نو (زمینگرمایی ،خورشیدی و  )...و هستهای را به تفکیک مشخص مینمایند .هرچند تولید توان به صورت تولید با نیروگاه
بخاری و گازی تفکیک نشده است اما عمده تولید برق فسیلی کشورهای توسعهیافته و یا درحالتوسعه از زغالسنگ و بنابراین
بخاری است .اطالعات ظرفیتهای نصبشده تولید انرژی الکتریکی در کشورهای مختلف توسعهیافته یا درحالتوسعه در جدول
 2-1ارائه شده است.
نیروگاههای نصبشده بر مبنای سوخت زغالسنگ در آمریکا کامالً بر پایه نیروگاههای بخاری بوده و بیش از  50درصد
ظرفیت نصبشده را شامل میشود که با افزودن ظرفیت هستهای که نیروگاه آن نیز بر پایه بخاری است حدود  70درصد
ظرفیت نصبشده در آمریکا بر پایه توربین بخاری است .طبق آمار دیگری [ ]1حدود  %77ظرفیت نصبشده در آمریکا تا قبل
از سال  2006از نوع بخاری %13 ،آبی %9 ،گازی کمتر از  %1را انرژیهای تجدید پذیر و نو تشکیل داده است .در سال 2002
حدود  66درصد ظرفیت باالی  299مگاوات نصبشده غیرهستهای در آمریکا بر پایه توربینهای بخاری بوده است 16/9 .درصد
هستهای 10 ،درصد توربین گازی و  6/6درصد سیکل ترکیبی بوده است.
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جدول  .2-1انرژی الکتریکي تولید در کشورهای مختلف به تفکیک منبع (سهم از .)100
سوخت فسیلی
سایر تجدید پذیر
هستهای آبی
سال

سایر

(زیستتوده ،زمینگرمایی ،خورشیدی ،بادی)

موارد

7

6

1

4.5

1

زغالسنگ

گاز طبیعی

مازوت

آمریکا[]2

2013

39

27

1

19

چین[]2

2011

66

3.5

2

1

22

ژاپن[]2

2011

65

17

17

-

روسیه[]2

2011

68

11

20

-

1

ترکیه[]3

2012

64.3

-

32.8

2.9

-

آلمان[]4

2012

47

11

2

16

5

19

-

هند[]5

2011

69

10

4

2

14

1

-

ایران

2013

1.4

14.6

0.3

-

*83.7

*شامل 22.5 :درصد بخاری 25.4 ،درصد سیکل ترکیبی 35.2 ،گازی و  0.62درصد دیزلی

طبق جدول فوق بیش از  %65ظرفیت نصبشده تولید انرژی الکتریکی در روسیه و چین را توربینهای بخاری و حدود  %20آبی
تشکیل میدهند .به طور میانگین بین  50تا  70درصد ظرفیت نصبشده تولید برق در کشورهای توسعهیافته و یا درحالتوسعه
را توربینهای بخاری تشکیل میدهد .با لحاظ کردن توربین بخاری سیکل ترکیبی و توربینهای بخار مرطوب هستهای این رقم
به حدود  80درصد خواهد رسید .این آمار نفوذ زیاد فناوری توربینهای بخاری را در صنعت به خوبی نشان میدهد.
سهم برق بخاری در تولید توان در کشور []6
با توجه به صنعتی شدن کشورها و ازجمله کشور ایران و نیاز روزافزون به تولید برق در کشور هرساله ظرفیت تولید قدرت در
کشور متناسب با نیاز افزایش مییابد .در سال  92طبق آمار وزارت نیرو قدرت نامی نیروگاههای کشور به  70280مگاوات
رسیده است که  22/5درصد سهم نیروگاههای بخار و  25/4درصد آن سهم نیروگاههای سیکل ترکیبی است .که با احتساب
حدود یکسوم ظرفیت نیروگاههای سیکل ترکیبی برای واحد بخاری آن جمعاً  32/7درصد قدرت عملی برق کشور از نوع
بخاری است .در شکل  3-1سهم مشارکت نیروگاهها در تولید برق کشور نشان داده شده است.
پیشبیني آینده
تولید انرژی الکتریکی در دنیا و کشورهای مختلف میتواند جهتگیری توسعه نوع نیروگاهها را مشخص نماید .در شکل 4-1
پیشبینی میزان توسعه منابع مختلف تولید توان الکتریکی نشان داده شده است .شکل نشان میدهد که تولید توان الکتریکی
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در سال  2040دو برابر خواهد شد یعنی به طور میانگین سالی  3/3درصد افزایش تولید .افزایش تولید در تمام انواع تولیدکننده
وجود خواهد داشت .سرعت افزایش تولید انرژیهای تجدید پذیر بیش از بقیه است .افزایش قابل توجهی در تولید توان بخاری
(بصورت زغالسوز) و گاز طبیعی مشاهده میگردد لذا نیاز به توسعه واحدهای بخاری با سوخت فسیلی (گاز ،گازوئیل ،مازوت و
یا زغال) جهت همسویی با حرکت جهانی دارد .با توجه به کاربرد توربینهای بخاری در انرژیهای نو توسعه فناوری بخاری
برای آن نیز الزم است.
در کشور به همه نوع تولید کننده برق نیاز وجود دارد .بواسطه عمر زیاد نیروگاههای بخاری و ارزان بودن برق تولیدی آنها در
اکثر کشورها تولید برق پایه توسط آنها صورت میگیرد و به نظر میرسد توسعه برق پایه بخاری در کشور مورد نیاز جدی است.

(الف)

(ب)
شکل  .3-1درصد سهم ظرفیت عملي نیروگاهها در سال .]6[ 92
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برنامههای توسعه اعالم شده از طرف سازمان توسعه برق ایران که متولی توسعه برق کشور است نشان میدهد که طی 6-10
سال آینده حدود  5650مگاوات واحد بخاری سوخت فسیلی و  1920مگاوات برای بخش بخار واحد سیکل ترکیبی و 6000
مگاوات واحد گازی به ظرفیت نامی برق کشور افزوده خواهد شد .احداث  500مگاوات نیروگاه بادی و  100مگاوات واحد گازی
کوچک نیز از دیگر برنامه های این سازمان است .بنابراین رشد قابل توجهی در آینده نزدیک برای واحدهای بخاری صورت
خواهد پذیرفت .با توجه به رشد تقاضای برق در کشور که حدود  3000-3500مگاوات در سال میباشد نیاز به واحدهای جدید
برای تامین برق مورد نیاز محسوس میباشد.

شکل  .4-1پیشبیني میزان توسعه توانهای الکتریکي مختلف تا سال  2040برحسب منبع انرژی [.]9

-2-3-1

مشکل کندانسور واحدهای بخاری

با توجه به بحران کمآبی در کشور ،در برخی واحدهای بخاری که دارای برج خنککن تر هستند به واسطه کمآبی و
ناتوانی تأمین آب مورد نیاز آن ،عمالً توانایی کندانسور در خنککاری آب سیکل کاهش یافته و تولید توان
واحدهایی همچون همدان ،اسالمآباد اصفهان و بیستون محدود شده است .همچنین آب مورد نیاز سیستم خنککن
جدا از آب سیکل یا سیال عامل است و نیروگاهها در تأمین آب مورد نیاز سیکل مشکلی ندارند .مشکل سیستم
خنککننده نیروگاههای بخاری با اتخاذ سیاستهای خاص مبنی بر تأمین آن از آب فاضالب تصفیه شده ،ایجاد
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برجهای خنککن خشک ،ساخت نیروگاههای جدید نزدیک دریا یا رودها یا مناطق خنک ،سیستمهای
 Cogenerationبرای تولید گرمای مناطق صنعتی و مسکونی و … قابل رفع است و جزء مسائل فرعی است و نمی-
تواند به عنوان دلیلی برای عدم توجه به نیروگاههای بخاری در نظر گرفته شود چرا که توربینهای بخاری پایه اصلی
تولید برق در اکثر کشورهای جهان هستند.
-3-3-1

منابع بزرگ مازوت و زغالسنگ

منابع بزرگی از مازوت در کشور وجود دارد که بصورت خروجی بسیار ارزان پاالیشگاههای کشور همواره تولید میگردد .مازوت
استفاده چندانی ندارد و بعنوان سوخت ( در رده سوخت سنگین) در نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی قابل استفاده نیست و
هم اکنون در فصول سرد سال بواسطه کمبود منابع گاز طبیعی و گازوئیل در نیروگاههای بخاری مصرف میشود .یکی از
دغدغههای صنایع نفت نیز مصرف پسماند نهایی این صنایع یعنی مازوت است که بویلرهای نیروگاههای بخاری مناسب این
هدف میباشند .برخی سازندگان بزرگ معتقدند در شرایطی که نیروگاه نزدیک دریا بوده ،تامین مازوت ارزانتر از گاز طبیعی
باشد و تامین توان بزرگی مورد نظر باشد نیروگاههای بخاری سوخت مازوت کامالً قابل مقایسه با نیروگاههای سوخت گاز
طبیعی سیکل ترکیبی خواهند بود که مثال آن نیروگاه شعیبه واقع در عربستان صعودی است که  14واحد  400مگاواتی (5600
مگاوات) مازوت سوز ساخت آلستوم در آن در حال نصب است که از سیستمهای پیشرفته احتراق با کمترین حد تولید  NOxو
همچنین سیستم پیشرفته کنترل  SO2بهره میبرد .مقدار بسیار زیاد مازوت تولید شده و ارزان بودن آن ،امتیاز بسیار مهمی
برای توربینهای بخاری معمولی در مقایسه با توربینهای گازی و حتی بخاری سیکل ترکیبی میباشد .از طرف دیگر بواسطه
نزدیکی به دریا و عملکرد مناسب کندانسور ،تغییر بار طی فصول سال نیز بوجود نمیآید که خود مزیت بزرگی در مقایسه با
سیکلهای گازی یا سیکل ترکیبی است.
زغالسنگ به عنوان سوختی فسیلی نقش غیر قابل انکاری در توسعه صنعتی کشورها داشته است لذا استفاده از انرژی حرارتی
زغالسنگ جهت تولید الکتریسیته به عنوان یک گزینه مهم قابل طرح است .امروزه در جهان نیروگاههای تولید الکتریسیته
بزرگترین مصرفکننده زغالسنگ حرارتی محسوب میشوند .ایران دارای منابع قابل توجهی از زغالسنگ هم از نوع کک
شور و هم از نوع حرارتی آن هست .منطقه مزینو به خاطر فرایند ساخت نیروگاه حرارتی سوخت زغالسنگ در سالیان اخیر مورد
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توجه بیشتری قرار گرفته و ذخیره احتمالی  1400میلیون تن و ذخیره قابل استخراج  490میلیون تن برای آن برآورد شده است
[ .]10به دلیل وضعیت غیر قابل پیشبینی بازار نفت و گاز توجه اغلب کشورها به استفاده از منابع زغالسنگ بخصوص در تولید
برق بیشتر شده است .ایران با آنکه یکی از کشورهای نفتخیز جهان و دارای منابع عظیم گاز طبیعی است به دلیل وجود ذخایر
غنی زغالسنگ ،میتواند صرفهجویی مهمی در مصرف نفت و گاز داشته باشد همچنین کمبود تأمین سوخت گاز طبیعی در
کشور به ویژه در فصل زمستان ،بررسی راهکارهای استفاده از منابع زغالسنگ جهت تأمین سوخت نیروگاهها ضروری است.
-4-3-1

آالیندگي نیروگاههای بخاری

تولید آالیندههای سوختهای فسیلی جزء ایرادات و مشکالت اساسی کاربرد آنهاست .آالیندگی گاز طبیعی به تولید
دیاکسیدکربن  CO2که ناشی از احتراق زنجیره کربنی سوخت است مربوط میشود همچنین به تولید ناکس  NOxناشی از
احتراق و بدلیل دمای باالی آن .گازوئیل ،مازوت و زغالسنگ عالوه بر دیاکسیدکربن و ناکس آالیندگی دیگری بنام
دیاکسیدسولفور  SO2نیز دارند که میزان آن برای زغالسنگ بیش از مازوت و برای مازوت نیز بیشتر از گازوئیل است .هزینه
کربن که مربوط به آالیندهها است و در کشورهای پیشرفته از نیروگاههای سوخت فسیلی اخذ میگردد برای نیروگاههای
بخاری زغالسوز بیشتر از گازی و سیکل ترکیبی است.
باید توجه نمود که آلودگی دیاکسید کربن سوخت گاز و گازوئیل برای واحدهای بخاری ،گازی و سیکل ترکیبی یکسان است و
در نیروگاههای بخار فسیلی آلودگی ناکس بیشتر از گازی است و در مورد سولفور به عنوان آلودگی اصلی مازوت (و تا اندازهای
گازوئیل) الزم به ذکر است که این آالیندگی بیشتر در نقاط نزدیک به نیروگاه مهم است و معموال بعد بزرگی را نمیپیماید از
اینرو ساخت نیروگاههای با سوخت مازوت در نقاطی دور از شهر میتواند اثرات آالیندگی آن را از کالن شهرها دور نماید.
روشهای جذب  CO2با فیلتر برای تمام نیروگاههای سوخت فسیلی (گاز ،گازوئیل ،زغال و مازوت) و یا انتقال هوای خروجی به
قعر میادین نفتی جهت ازدیاد فشار نفت نیز مطرح هستند که گران قیمت هستند .با روشهای پیشرفته احتراق میتوان تولید
ناکس را به حداقل رساند .همچنین روشهای جدید و پیشرفته کنترل و کاهش انتشار  SO2توسط شرکتهای بزرگ ارائه شدهاند
که در کاهش آالیندگی بسیار موثر هستند .آژانس بین المللی انرژی 1مطالعه موردی در این زمینه انجام داده و چند نیروگاه
نمونه را بررسی کرده است [ .]13نتیجه این بررسیها نشان میدهد که کنترل آلودگی اکسیدهای نیتروژن و گوگرد ممکن
International energy agency, IEA

1
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میباشد و به امری مرسوم در نیروگاههای بخاری تبدیل شده است و حتی سیستم های به روز با عملکرد بهتر نیز موجود است.
همچنین در بعضی روش ها محصوالت جانبی مانند اسید سولفوریک ،ژیپسیوم (گچ) و یا کلسیم کلراید تولید می گردد .به
عنوان مثال در نیروگاه  Isogoژاپن میزان اکسیدهای نیتروژن در خروجی کمتر از  10 ppmو دی اکسید گوگرد کمتر از ppm

 6است .این مقادیر برای نیروگاه  Nordjyllandsvearket 3به ترتیب  146و  13است .سوخت این نیروگاه ها زغال سنگ
است که احتراق آن آلودگی زیادی ایجاد می کند .از آنجا که آلودگی  SO2مازوت کمتر از زغالسنگ است [ ]14بنابراین امکان
کنترل آلودگی  SO2نیروگاههای سوخت مازوت با هزینه کمتر میسر است.
مازوت موجود در ایران و زغال سنگ طبس هر دو حدود  3/5 %گوگرد دارند .هزینه استفاده از سیستم های  FGDدر روش
های مختلف متفاوت است .و روش مناسب در هر نیروگاه با توجه به اقلیم متغیر است .برای آنکه دید کلی به دست آید ،هزینه
اعمال دو نمونه روش تر ( MELو  )LSFOو دو نمونه روش خشک ( LSDو  )CDSدر یک نیروگاه  500مگاواتی بر حسب
 $/KWدر جدول  3-1آمده است.
جدول  3-1هزینه اعمال  FGDبرای دو روش تر و دو روش خشک [.]16

محتوای گوگرد پایین

محتوای گوگرد باال

محتوای گوگرد باال

()2 lb/MBtu

()3 lb/MBtu

()4.72 lb/MBtu

*

بازدهی روش

روش

FGD

107

125

90-95 %

LSFO

96

109

90-95 %

MEL

222

228

80-93 %

LSD

227

236

85-95 %

CDS

* این مقادیر به صورت متداول بوده و امکان افزایش بازدهی وجود دارد.
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مقایسه فناوری توربینهای بخاری با سایر فناوریهای تولید توان الکتریکي

کشور به همه نوع تولیدکننده برق نیاز دارد که یکی از دالیل آن توزیع متفاوت منبع انرژی در کشور است .همچنین امکان
تجهیز برق با یک نوع تولیدکننده برق غیرممکن است .با توجه به تولید برق توسط نیروگاههای مختلف بخاری ،گازی ،آبی،
تجدید پذیر و نو الزم است مقایسهای بین این تولیدکنندهها و خروجی آنها صورت گیرد .این مقایسه میتواند اولویت توسعه این
نوع نیروگاه را بیش از پیش مشخص نماید.
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توربین گازی و سیکل ترکیبي :به طورکلی در سیکل تولید قدرت هر چه دمای منبع گرم باالتر و دمای منبع سرد پایینتر
باشد توان بیشتری تولید میگردد و بازدهی نیز باالتر میرود .یکی از تفاوتهای اصلی و مهم توربینهای گازی و بخاری در
دمای منبع گرم و سرد آنها است .در توربین گازی منبع گرم دمای بسیار باالیی دارد که در نیروگاههای معمول  GEو V94.2

زیمنس که در ایران قرار دارند حدود  1100درجه سانتیگراد است و در دنیا تا دمای  1400درجه سانتیگراد نیز به صورت تجاری
استفاده میشود .برای بازدهی قابل قبول ،خروجی توربین گاز از حدود  550درجه سانتیگراد پایینتر نمیتواند باشد .توربین
بخاری دارای حداکثر دمای  540درجه است که در سالهای اخیر تا  610درجه افزایش یافته است .به عبارت دیگر دمایی که
برای توربین گاز استفادهای ندارد برای توربین بخار بسیار مطلوب است .ازاینرو از توربین بخار در ادامه توربین گازی استفاده
می شود (سیکل ترکیبی) تا از اگزرژی (قابلیت کاردهی) موجود در خروجی توربین گازی استفاده نماید .دمای خروجی توربین
بخار نزدیک دمای محیط است (بین  40تا  60درجه سانتیگراد) و عمالً اگزرژی آنچنانی ندارد[ .]11به واسطه پایین بودن دمای
ورودی توربین بخار ،عالوه بر خروجی توربین گاز هر نوع انرژی دیگر همچون زیستتوده ،زبالهسوز ،زمینگرمایی نیز میتواند
به عنوان منبع گرم واحد بخاری قرار گیرد .ازاینرو تنوع انرژی ورودی توربین بخاری بسیار باالتر از گازی است .درنهایت
میتوان خالصه نمود که توربین گاز جهت کار نیاز به منبع گرمایی گرانقیمت و باارزشتری دارد در حالی که نیروگاه بخاری
لزوماً به آن نیاز ندارد .اما نصب و راهاندازی نیروگاه گازی بسیار سریعتر است .یک نیروگاه بخاری در بهترین حالت دو برابر
مدت زمان یک توربین گازی برای ساخت زمان نیاز دارد .همچنین استارت و شروع به کار واحد گازی بسیار سریعتر از بخاری
است و گاه طی استارت سرد ممکن است به  24ساعت تا رسیدن به بار نامی طول بکشد .هزینه اولیه نیروگاه بخاری باالست
اما هزینه نگهداری آن به مراتب پایینتر است که این بیشتر بواسطه دمای پایینتر کاری آن است .برای سوخت گاز طبیعی و
گازوئیل آلودگی یکسانی دارند اما در صورت استفاده از مازوت در نیروگاه بخاری آلودگیهای سولفور نیز دارد هر چند که هزینه
سوخت در این حالت بسیار پایینتر از گازی است.
یک روش دیگر مقایسه توربینهای بخاری با گازی ،مقایسه عملکرد آنها است .به دلیل بسته بودن سیکلهای بخاری و
وابستگی کمتر سیکل به شرایط محیط معموالً ظرفیت نامی و عملی آنها در زمستان و تابستان تغییر چندانی نمیکند در حالی
که در نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی به علت باز بودن سیکل گازی و درنتیجه وابستگی به شرایط محیط مقادیر ظرفیت
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نامی و عملی در تابستان و زمستان تا حدود  25درصد کاهش مییابد .در شکل  5-1مقادیر ظرفیت نامی و ظرفیت عملی
نیروگاههای حرارتی در تابستان و زمستان براساس دادههای آمار تفصیلی صنعت برق ایران [ ]6مشاهده میشود.
مقایسه مگاوات ظرفیت نامي و عملي نیروگاه های حرارتي در تابستان و زمستان در سال 92
25000

20000

ظرفیت نامی

15000

ظرفیت عملی در
زمستان

10000

ظرفیت عملی در
تابستان

5000

0
چرخه ترکیبی

گازی

بخاری

شکل  .5-1مقایسه مگاوات ظرفیت نامي و عملي نیروگاههای حرارتي در تابستان و زمستان سال .]6[ 92

انرژیهای تجدیدپذیر و نو :انرژیهای تجدید پذیر و نو به واسطه بحران آلودگی در کشورهای مختلف دنیا و منبع انرژی
معموالً رایگان آنها در دو دهه اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و توسعه آن نیز جزء برنامههای اخیر وزارت نیرو نیز
میباشد .این نوع نیروگاهها بخصوص در کشورهای پیشرفته از توسعه چشمگیری برخوردار شده است اما رشد تقاضای برق در
جهان و بخصوص کشورهای درحالتوسعه بسیار بیش از آن است که این انرژی پاسخگو باشد .طبق آمار سال  2006در آمریکا
بهجز برقآبی ،کمتر از یک درصد برق تولیدی در این کشور به انرژیهای نو همچون زمینگرمایی و خورشیدی و  ...اختصاص
داشته است که البته در سال  2014به حدود  %4رسیده است .تولید برقآبی حدود  13درصد توان تولیدی ایاالتمتحده را شامل
بوده است [ .]1بیشترین توسعه در کشورهای پیشرفته به آلمان مربوط است که حدود  19درصد توان تولیدی برق در سال
 2012را انرژیهای نو تشکیل داده است .به واسطه گران بودن هزینه ساخت و راهاندازی این واحدها و پاسخگو نبودن آن به
نیازهای موجود بخصوص در کشور درحالتوسعه همچون ایران ،برای افزایش ظرفیت توان برق الزم است توسعه واحدهای
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سوخت فسیلی انجام شود .هرچند که عمده انرژیهای نو همانند زمینگرمایی ،زیستتوده ،زبالهسوز و بخشی از خورشیدی در
فرآیند تبدیل به توان الکتریکی الزم است انرژی خود را به یک سیکل توربین بخار دهند.
آبي :برقآبی که جزء انرژیهای تجدید پذیر و پاك است با منبعی رایگان همواره موردنظر کشورهای مختلف و مسئوالن
کشور نیز بوده است .برخی کشورها بخصوص در آمریکای جنوبی بخش اعظم برق موردنیاز خود را از واحدهای آبی تأمین می-
کنند .هرچند در سالهای اخیر به واسطه خشکسالی و کمآبی توسعه این نوع نیروگاهها مورد تردید قرار گرفته است اما توسعه
واحدهای کوچک برقآبی در دستور کار وزارت نیرو نیز میباشد در هر صورت با توجه به میزان آب موجود امکان توسعه محدود
برای آن وجود دارد .البته الزم به ذکر است که هرچند نیروگاههای برقآبی آلودگی انتشار گازهای گلخانهای همچون
نیروگاههای بخاری یا گازی را ندارند اما مشکالت زیستمحیطی بزرگی را میتوانند ایجاد کنند.
در جدول  4-1بصورت مختصر فناوری توربین بخار بصورت نقطه قوت و ضعف در مقابل سایر فناوریها ارائه شده است.
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جدول  .4-1مقایسه منابع انرژی و سیستمهای تولید انرژی الکتریک [.]13
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تحلیل اقتصادی و مقایسه قیمتهای انرژی

هزینه سطح بندی شده 1تولید الکتریسیته در کشور نمونه اروپایی انگلیس [ ]12برای نیروگاههای مختلف در شکل  6-1نشان
داده شده است .مطابق نمودارهای شکل ،نیروگاههای سیکل ترکیبی و هستهای کمترین هزینهها را به خود اختصاص دادهاند.
این آمار برای نقاط مختلف دنیا متفاوت است و بسته به سطح فناوری مورد استفاده نیز ممکن است تغییر نماید .در نیروگاههای
سیکل ترکیبی هزینههای راهاندازی و تعمیرات و نگهداری در حدود  12درصد و هزینه سوخت مصرفی حدود  65درصد
هزینهها را شامل میشود .هزینه نصب و راهاندازی نیروگاههای زغالسوز بیش از دو برابر سیکل ترکیبی است که دلیل اصلی
گران دانستن نیروگاههای بخاری زغالسوز در کشور میباشد در حالی که هزینه سوخت زغالی برحسب یورو بر مگاوات ساعت
خروجی حدود نصف نیروگاه سیکل ترکیبی است .بخش بزرگی از هزینه بهرهبرداری واحدهای سوخت فسیلی مربوط به هزینه
کربن یا مالیات بابت انتشار گازهای  CO2است که برای واحدهای زغال سوز بیش از سیکل ترکیبی است و بیش از هزینه خود
سوخت مصرفی است .با توجه به اینکه در کشور ما هزینه انتشار گاز گلخانهای دریافت نمیشود عمالً با کسر آن ،هزینه نهایی
نصب ،بهرهبرداری و نگهداری واحدهای سیکل ترکیبی و زغالی برابر است.
به طور مختصر در حوزه جهانی هزینه ساخت نیروگاه بخاری زغال سوز  2تا  2/5برابر واحد سیکل ترکیبی است .چنانچه هزینه
تولید گازهای گلخانهای نیز به هزینه بهرهبرداری واحد بخاری افزوده شود هزینه برق تولیدی واحد بخاری زغال سوز بین 1/5
تا  2برابر واحدهای گازی سیکل ترکیبی خواهد بود .اما در کشور ما به دلیل کسر هزینه اخیر هزینه برق تولیدی واحد بخاری
زغال سوز با سیکل ترکیبی یکسان است .هزینه تقریبی واحد بخاری با سوخت گاز ،گازوئیل و مازوت حدود  ،700واحد گازی
بزرگ حدود  350و واحد سیکل ترکیبی حدود  550یورو به ازای هر کیلووات است .هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه به ترتیب
 2/5 ،2/0و  1/5درصد هزینه ساخت است که مربوط به هزینههای ثابت و متغیر تعمیر و نگهداری است که این هزینه برای
نیروگاه بخاری کمتر از گازی است .در صورت توسعه سوخت مازوت که هزینه آن بسیار پایینتر از گاز طبیعی است هزینه
سوخت مصرفی واحدهای بخاری مازوت سوز بسیار کمتر شده و قابل رقابت با واحدهای سیکل ترکیبی خواهند بود.

1هزینه متوسط در طول عمر نیروگاه به ازای هر مگاوات ساعت تولید الکتریسیته
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شکل  .6-1هزینههای تخمیني سطحبندی شده پروژههای نیروگاهي که شروع آنها سال  2012بوده است.]12[ .

برای احتراق زغالسنگ چند روش متداول شده است که روش سنتی آن پودرسازی 1زغالسنگ و استفاده در بویلر نیروگاههای
بخاری فوق بحرانی پیشرفته است .روش جدیدتر آن گازی سازی زغالسنگ در رآکتورهای شیمیایی نیروگاههای سیکل
ترکیبی  IGCCو همچنین عبور از بستر سیال 2است که گران میباشند .به طور کلی به علت وجود کربن بیشتر ،انتشار گاز
 CO2در نیروگاههای زغالی بیشتر از گازی است و ساخت این نیروگاهها هزینههایی به واسطه انتشار آالیندههای گلخانهای نیز
متحمل میشود .با این حال با پیشرفت فناوری و بهبود روشهای احتراق و فناوریهای جاذبهای  ،CO23انتشار این آالیندهها
به میزان قابل توجهی کاهش یافته است .اما استفاده از این فناوریها مستلزم هزینههای اولیه در مرحله ساخت نیروگاهها
میباشد .این روشها فقط محدود به نیروگاههای زغالی نمیشوند و در آینده در نیروگاههای با سوخت گاز نیز مورد استفاده قرار
میگیرند .در شکل  7-1هزینههای تخمینی سطح بندی شده برای نیروگاههای احداث شونده در سال  2018آورده شده است.
مالحظه میگردد هزینه احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی گازی با جاذبهای  2 ،CO2تا  3برابر نیروگاههای سیکل ترکیبی
گازی بدون جاذب است .در مورد نیروگاههای زغالی نیز با در نظر گیری این فناوریها در ساخت نیروگاهها هزینه احداث بیش
از دو برابر میشود .با این حال به دلیل انتشار بسیار کمتر آالیندهها در این نوع نیروگاهها ،هزینههای بعدی ناشی از انتشار
1

Pulverized
Fluidized Bed
3
Carbon Capture and Storage
2
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( CO2که به عنوان هزینههای کربن شناخته میشوند) بسیار کاهش مییابد .همانطور که قبالً بیان شد بدون در نظر گفتن
هزینههای وابسته به کربن ،هزینه احداث نیروگاههای بر پایه سوخت زغال تقریباً برابر با هزینه احداث نیروگاههای با سوخت
پایه گاز طبیعی است.

شکل  .7-1هزینههای تخمینی سطحبندی شده پروژههای نیروگاهی که شروع آنها سال  2018خواهد بود [.]12

 -4-1نتیجهگیری
توربینهای بخار کاربرد بسیار گستردهای دارند و درصد بزرگی از تولید برق دنیا را به خود اختصاص دادهاند .در ایران سهم
نیروگاههای بخاری بسیار پایینتر از سایر کشورهاست و نیروگاههای موجود نیز عمر باالیی دارند .بنابراین توسعه آنها یک نیاز
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اساسی کشور است .این نیاز با توجه به این نکته که در نیروگاههای سیکل ترکیبی و تولید همزمان نیز توربین بخار وجود دارد
روشنتر میشود .البته توربینهای بخار از نوع صنعتی در صنایع مختلف دیگر نیز استفاده میشوند .همچنین برای دریافت
الکتریسیته از اکثر منابع انرژی نو (مانند زمینگرمایی ،زیستتوده ،زبالهسوز و …) و هستهای که در کشور در حال توسعهاند و
نیز زغالسنگ و مازوت که منابع بزرگی از آن در اختیار است وجود توربین بخار الزامی است .این مسئله دلیل دیگری برای
توجه به توسعه توربین بخار است و استفاده از این منابع انرژی میتواند صرفهجویی مهمی در مصرف نفت و گاز داشته باشد .در
مقایسه با سایر فناوریهای تولید برق ،توربینهای بخاری به واسطه استفاده از سوخت ارزان مانند مازوت و همچنین تنوع در
سوخت و قابلیت باالی اطمینان برق تولیدی آن به عنوان تولیدکننده برق پایه و اصلی مطرح میباشند .تأثیر ناچیز شرایط
محیطی همچون دما یا فشار در مقایسه با توربینهای گازی و سیکل ترکیبی مزیت دیگر توربینهای بخاری است هرچند که
بخش بخار سیکل ترکیبی نیز از فناوری توربینهای بخاری استفاده میکند .همچنین با وجود نگرش موجود مبنی بر گران بودن
نیروگاههای بخاری با لحاظ کردن هزینههای سوخت و بهرهبرداری و به واسطه نبود قوانین مالیاتی تولیدکنندههای گازهای
گلخانهای در کشور ،هزینه نهایی تولید برق نیروگاههای بخاری مازوت یا زغالسوز کمتر از سیکل ترکیبی خواهد بود .ایراد
خاص نیروگاههای بخاری با توجه به وضعیت اقلیمی کشور ،نیاز به آب برجهای خنککن تر است که با اتخاذ سیاستهای
مناسب این مسئله فرعی قابل حل میباشد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
22
1393 آذر،ويرايش اول

 تدوين مباني سند:1 فاز

 منابع-5-1
1.

Kutz , Myer, Mechanical Engineers’ Handbook; Energy and Power, Vol. 4, 3rd Ed., 2006.

2.

The U.S. Energy Information Administration (EIA) http://www.eia.gov

3.

http://www.reegle.info

4.

http://www.enerdata.net

5.

The National Bureau of Asian Research, http://www.nbr.org

.1392 ، شرکت مادر تخصصی توانیر،آمار تفصیلی صنعت برق ایران
7.

.6

Leyzerovich, Alexander, Large Power Steam Turbines: Dsign and Operation, PennWell
Publishing Company, 1997.

8.

Leyzerovich, Alexander, Wet-Steam Turbines for Nuclear Power Plants, PennWell
Publishing Company, 2005.

9.

http://www.statista.com/statistics/238610/projected-world-electricity-generation-by-energysource

 اقتصاد، بررسی اقتصادی استفاده از زغالسنگ برای تولید برق در ایران، عباس حمزه خانی،علی اصغر اسماعیل نیا

.10

.1389  مهر و آبان،48-57  ص،131-132  شماره،انرژی
11.

Cengel, Yunus A. and Boles, Micheal A., Thermodynamics: An Engineering Approach.
Seventh Ed., McGraw-Hill, 2011.

12.

Department of Energy & Climate Change, Electricity Generation Costs, October 2012.

13.

Fossil Fuel-Fired Power Generation, 2007, International Energy Agency.

14.

Beaty, H. Wayne. Handbook Of Electric Power Calculations. s.l. : The McGraw-Hill
Companies, Inc., 2001.

. توانیر،1382 ، لیست قیمت تجهیزات و لوازم واحدهای نیروگاهی، شرکت مهندسی دریاپاال-15
16.

Wet Flue Gas Desulfurization Technology Evaluation, 2003, National Lime Association.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
أ
ويرايش اول،آذر 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

فهرست مطالب
-2تبیین ابعاد موضوع و محدوده مطالعات 1............................................. ................................ ................................
-1-2مقدمه 1........................................................... ................................ ................................ ................................
-2-2اسناد و قوانین مرتبط با تدوین نقشه راه توسعه فناوری توربینهای بخار نیروگاهی 1.....................................
 -1-2-2سند چشمانداز و برنامه راهبردی وزارت نیرو -اهداف استراتژیك و استراتژیها1.................................. ..
 -2-2-2نظامنامه افزایش راندمان و تولید نیروگاههای كشور مصوب 2................................................ 88/03/04
 -2-2-3طرح تدوین سند چشمانداز و برنامه راهبردی بلندمدت وزارت نیرو تا افق( 1404تاریخ ویرایش ) 90/10/21
2 .............................................................................................................
 -4-2-2استاندارد معیار بازده خالص نیروگاههای حرارتی به شماره  13375انتشار 3....................... 1391/02/01
 -5-2-2قانون بودجه سال  92كشور مصوب 4..................................................... ................................ 93/03/21
-3-2تیین سطح تحلیل 4........................................ ................................ ................................ ................................
-4-2تبیین افق زمانی تحلیل 4............................... ................................ ................................ ................................
-5-2مرزبندی فنی یا توصیفی 5............................. ................................ ................................ ................................
 3تبیین مشخصههای فناوری توربینهای بخار نیروگاهی 6.................................................... ................................
-1-3مقدمه 6........................................................... ................................ ................................ ................................
-2-3ابعاد ماهیت 6.................................................. ................................ ................................ ................................
 -1-2-3سابقه حضور 6............................................ ................................ ................................ ................................
 -2-2-3توربینهای بخاری سیکل ساده فسیلی 6.................................... ................................ ................................
 -3-2-3توربینهای بخار سیکل تركیبی گازی 11 ................................... ................................ ................................
 -4-2-3توربینهای بخاری نیروگاههای خورشیدی 12 ........................................................... ................................
 -5-2-3سطح استفاده از فناوری توربین بخاری در داخل كشور 18 ....................................... ................................
 -6-2-3سطح پیچیدگی فناوری 21 ........................................................ ................................ ................................

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
ب
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول،آذر 1393

 -7-2-3تناسب فناوری 22 ..................................... ................................ ................................ ................................
 -8-2-3فرآیندی یا محصولی 23 ............................ ................................ ................................ ................................
-3-3چرخه عمر 24 ................................................. ................................ ................................ ................................
 -1-3-3چرخه عمر فناوری 24 ............................... ................................ ................................ ................................
 4نتیجهگیری 29 ................................................... ................................ ................................ ................................
مراجع 31 ................................. ................................ ................................ ................................ ................................

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
ج
ويرايش اول،آذر 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

فهرست شکلها
شکل  1-3رشد ظرفیت و فشار و دمای بخار اصلی توربین بخار-1 .واحدهای تجاری -2 ،آزمونه (8................ )2
شکل  2-3وابستگی قیمت مخصوص به ظرفیت تكواحد برای ()1توربین و ()2كل واحد سوخت فسیلی8... )2( .
شکل  3-3رشد بازده مورد انتظار برای واحد بخاری با دو باز گرمایش سوخت فسیلی-1 .شرایط بخار معمولی،
-2شرایط بخار در دسترس با فناوری موجود -3 ،فناوریهای در حال توسعه (11 ............................................. )5
شکل  .4-3تاریخچه توسعه سیکل تركیبی بخاری (12 ...................................................... ................................ )6
شکل  .5-3نیروگاه خورشیدی فتوولتائیك (14 ................................... ................................ ................................ )7
شکل  .6-3نیروگاه خورشیدی خطی سهموی (14 .............................. ................................ ................................ )8
شکل  .7-3نیروگاه خورشیدی با برج مركزی 14 ..................................... ................................ ................................
شکل  .8-3مدار بخار مزرعه خورشیدی خطی سهموی جهت تولید برق (15 ..................................................... )8
شکل  .9-3نیروگاه خورشیدی هیبریدی یا 16 ........................................................... ................................ ISCC
شکل  .10-3توربین بخاری  GRTشركت آلستوم 18 ........................................................... ................................
شکل  5-3ارتباط چرخه عمر فناوری با چرخه عمر زیر فناوریها 24 ...................................... ................................
شکل  6-3رشد فشار و دمای توربینهای شركت میتسوبیشی در طی زمان (26 .................................................. )2
شکل  7-3رشد فشار و دمای توربینهای شركت میتسوبیشی در طی زمان 26 ........................................................
شکل  8-3پیشرفت تدریجی مواد مورد استفاده در توربین بخار و تأثیر آن بر بازدهی (27 ................................. )2
شکل  9-3چرخه عمر فناوری توربین بخار 28 ........................................ ................................ ................................

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
د
ويرايش اول،آذر 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

فهرست جدولها
جدول  .1-2رتبههای بازدهی نیروگاههای حرارتی4............................... ................................ ................................ .
جدول  .1-3تنوع توربینهای تولیدی شركت زیمنس جهت نیروگاههای خورشیدی متمركز 17 ..............................
جدول  1-3اطالعات توربینهای بخار موجود در كشور (19 ................................................. ................................ )1
جدول  2-3اطالعات توربینهای بخار مورد استفاده در نیروگاههای سیکل تركیبی موجود در كشور (19 ........... )7

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
1
ويرايش اول،آذر 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

 2تبیین ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
مقدمه
در اولین گام از تدوین سند ،مبانی سند ،مقدمات الزم برای تدوین اسناد ملی را ارائه میدهد .اسناد باالدستی میتوانند محدوده
مطالعات را مشخص نمایند .در این فصل ابتدا اسناد و قوانین باالدستی مرتبط با توربین بخاری ارائه میگردد .در اسناد
باالدستی بصورت صریح به بخش توربین نیروگاه بخاری پرداخته نشده است و معموال به نیروگاه بخاری كه توربین بخاری
بخش اصلی آن است اشاره میگردد .این اسناد بخشی از ابعاد موضوع و سطح مطالعه و همچنین افق زمانی را مشخص می-
نماید.
 -1-2اسناد و قوانین مرتبط با تدوین نقشه راه توسعه فناوری توربینهای بخار نیروگاهی
طرحی كه به عنوان نقشه راه توسعه فناوری توربینهای بخار نیروگاهی ارائه میگردد الزم است در تطابق با قوانین دولت و
استانداردهای الزامی باشد كه در ادامه قوانین محدود موجود بررسی خواهند شد.
-1-1-2

سند چشمانداز و برنامه راهبردی وزارت نیرو -اهداف استراتژیك و استراتژیهای وزارت نیرو

دربخش برق و انرژی كشور

 این سند در سال  1387توسط وزارت نیرو تدوین گردید .براساس این سند ،ارتقای راندمان نیروگاههای برق و كاهشهزینههای تمام شده تولید جزو اهم استراتژیهای سطح اول وزارت نیرو در بخش تولید میباشد .از جمله روش های
مورد تاكید در این سند " تبدیل واحدهای گازی به سیکل تركیبی و استفاده از فناوریهای نوین تولید برق" است.
دلیل اصلی تاكید سند فوق به تبدیل واحدهای گازی به سیکل تركیبی افزایش بازدهی نیروگاه تا حداقل  10درصد است .با
توجه به ظرفیت نیروگاه های گازی معادل  24715مگاوات در سال  )1( 1392با ارتقا این نیروگاه ها به سیکل تركیبی میتوان
حدودا معادل  12360مگاوات توان توسط توربین های بخار اضافه شده تولید كرد.
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نظامنامه افزایش راندمان و تولید نیروگاههای كشور مصوب 88/03/04

این نظامنامه در تاریخ  88/03/04توسط هئیت مدیره شركت توانیر در  6ماده تصویب گردید .مطابق بند ( )5-4این نظامنامه،
بر اجرای طرحهای افزایش راندمان و تولید در واحدهای نیروگاهی تأكید شده است .بصورتیکه در پایان برنامه پنجم توسعه
كشور ،راندمان كلی نیروگاههای حرارتی كشور به  41درصد برسد.
براساس اطالعات آمار تفصیلی صنعت برق ایران در سال  ،1392میزان راندمان نیروگاههای حرارتی كشور تا پایان سال 1392
به حدود  37درصد رسیده است .مطابق این آمار ،راندمان متوسط نیروگاه های بخار  36.5درصد ،راندمان متوسط نیروگاه های
گازی  30.9درصد و راندمان متوسط عملی نیروگاه های سیکل تركیبی  44.1درصد (در شرایط ایزو حدود  50درصد) میباشد.
با توجه به پیری صنعت نیروگاه های بخاری كشور الزم است این نیروگاه ها بازنشست شده و یا اجزای اصلی این نیروگاه ها
(شامل توربین ،بویلر و )...با تکنولوژی های جدید جایگزین و راندمان آن ها افزایش یابد كه پتانسیلی جهت توسعه فناوری
توربین بخاری میباشد.
لذا با توجه به اینکه راندمان نیروگاه های حرارتی سیکل تركیبی و بخار بیشتر از نیروگاه های گازی است برای نیل به راندمان
كلی باالتر در نیروگاه های حرارتی ،استفاده از نیروگاه های سیکل تركیبی و بخاری با بازده های باال اجتناب ناپذیر است كه
پتانسیلی جهت افزایش توان بخاری و بالطبع توسعه فناوری توربین بخاری در شرایط استفاده از منابع داخلی است.
-3-1-2

طرح تدوین سند چشمانداز و برنامه راهبردی بلندمدت وزارت نیرو تا افق ( 1404تاریخ

ویرایش ) 90/10/21

از راهبردهای برق و انرژی چشمانداز وزارت نیرو تا افق  1404مواردی مرتبط با پروژه تدوین نقشه راه طراحی توربین بخار به
موارد زیر میتوان اشاره كرد:
 افزایش بهرهوری تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاهها: استفاده از فناوری نوین و تجهیزات با راندمان باال
 تنوعبخشی در سوخت نیروگاهها و توسعة ظرفیتهای قانونی برای اولویتبخشی به تأمین سوخت نیروگاهها
 استفاده از انرژی حرارتی نیروگاههای مجاور یا داخل شهرها جهت مصارف منازل و واحدهای صنعتی
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 توسعة كاربرد نیروگاههای با بازده باالتر و اعمال هزینههای واقعی سوخت و هزینههای زیستمحیطی در
محاسبات مالی تولید و عرضة برق
در این سند عالوه بر تاكید بر استفاده از فناوری و تجهیزات با راندمان باالتر ،تنوع بخشی در سوخت نیروگاه ها ،استفاده از
انرژی های حرارتی در مصارف خانگی و صنعتی و اعمال هزینه های سوخت و زیست محیطی نیز در چشم انداز وزارت نیرو
قرار دارند .توسعه سوخت زغال سنگ و مازوت برای استفاده در بویلرهای نیروگاههای بخاری میتواند بند مربوط به تنوع
بخشی سوخت نیروگاهی را پوشش دهد .انرژیهای زمینگرمایی ،بایومس نیز به عنوان سوخت های جدید نیروگاهی و بعضی از
روشهای فناوری انرژی خورشیدی كه جزئی از انرژیهای نو محسوب میشوند كه توسعه و استفاده از آنها پتانسیلی جهت
توسعه فناوری توربینهای بخاری در كشور محسوب میشوند .با توجه به روش های نوین در جهت كاهش آالیندههای زیست
محیطی ،سیستمهای كاهش  So2بخصوص برای واحدهای بخاری با سوخت مازوت ،سیستمهای جاذب  CO2و یا كاهنده
آالیندهها ،هزینه های زیست محیطی در این نوع نیروگاه ها نیز كاهش میابد كه البته تکنولوژی های جدید پیشرفته بوده و
گران هستند و میتواند سرعت توسعه نیروگاه های سوخت فسیلی را كاهش دهد.
-4-1-2

استاندارد معیار بازده خالص نیروگاههای حرارتی به شماره  13375انتشار 1391/02/01

استاندارد "معیار بازده خالص در واحدهای تبدیل كننده سوختهای فسیلی به انرژی الکتریکی (نیروگاههای حرارتی سوخت
فسیلی) به انرژی الکتریکی و انرژی حرارتی به طور همزمان ( ")CCHPكه بوسیله وزارت نیرو ،معاونت امور برق و انرژی-
دفتر بهینهسازی مصرف انرژی تهیه و تدوین شده ،در تاریخ  1391/02/01به صورت رسمی از سوی سازمان ملی استاندارد
ایران منتشر گردید .این استاندارد برای تعیین بازده خالص حرارتی كلیه نیروگاههای حرارتی سوخت فسیلی (نیروگاههای
بخاری ،گازی و سیکل تركیبی) و واحدهای تبدیل كننده سوخت فسیلی به انرژی الکتریکی و حرارتی به طور همزمان
) ،(CCHPبرای واحدهای در حال بهرهبرداری و واحدهایی كه در آینده مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت ،كاربرد دارد.
در این استاندارد نیروگاههای حرارتی براساس معیار بازده خالص حرارتی مطابق جدول  1-2به  7گروه دستهبندی میگردند.
براساس این استاندارد ،هیچ واحدی با بازده حرارتی كمتر از  %25مجاز به بهرهبرداری نمیباشد .همچنین كلیه واحدهایی كه از
تاریخ اعالم اجرای اجباری این استاندارد مجوز احداث كسب مینمایند باید بازده حرارتی آنها در رتبه  Dو یا بیشتر قرارگیرد.
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جدول  .1-2رتبههای بازدهی نیروگاههای حرارتی.
A

B

C

D

E

F

G

μ ≥ 60

50 ≤ μ < 60

45 ≤ μ50

40 ≤ μ < 45

35 ≤ μ < 40

30 ≤ μ < 35

25 ≤ μ < 30

با توجه به الزام سازمان بهینهسازی مصرف انرژی مبنی بر بازدهی واحدهای حرارتی در شرایط  Dیعنی بیش از  40درصد
بازدهی ،تنها واحدهای بخاری (سوخت مایع ،گاز یا زغال) از نوع فوق بحرانی یا باالتر دارای این حد الزم هستند.
-5-1-2

قانون بودجه سال  92كشور مصوب 93/03/21

مطابق بند ( )19این قانون ،به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای
سیکل تركیبی ،توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،كاهش تلفات ،بهینهسازی مصرف ،صرفهجویی در مصرف سوخت مایع
و افزایش سهم صادرات سوخت ،به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف  120هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با
سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و عمومی قرارداد منعقد نماید.
الزم بذكر است تسهیالت مذكور در بودجه سال  1393نیز (تبصره  11ماده  )1پیشبینی شده است.
 -2-2تیین سطح تحلیل
با توجه به تاثیرگذاری فناوری در ابعاد مختلف جامعه در این بخش سطح تحلیل از لحاظ جغرافیا (منطقهای ،ملی یا فراملی) و
تخصص (بخشی یا فناورانه) مشخص میگردد .تدوین نقشه راه توسعه فناوری توربینهای بخاری در محدوده كاربرد در وزارت
نیرو و توربینهای تولیدكننده برق میباشد كه با توجه به گستردگی استفاده از توربینهای بخاری در سطح كشور ،سطح تحلیل
مطالعه را از لحاظ جغرافیایی ملی است .در سطح تحلیل از لحاظ تخصص با توجه به امکان استفاده از این فناوری در چندین
بخش یا صنعت مختلف  ،این سند تنها در محدوده كاربرد در صنعت برق و وزارت نیرو بوده و بین بخشی نمیباشد.
 -3-2تبیین افق زمانی تحلیل
افقهای برنامهریزی در سه بازه بلندمدت  25-15سال ،میانمدت  15-5سال و كوتاهمدت  5-1سال میتوانند قرار داشته
باشند .عمدتاً افق برنامهریزی در اسناد ملی توسعه فناوریهای راهبردی میتواند بلندمدت یا میانمدت باشد كه معموال در
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فاصلههای  5ساله مورد ارزیابی قرار میگیرند .با توجه به نگاشت اسناد باالدستی تا افق  ،1404این نقشه راه یك برنامه توسعه
فناوری راهبردی میانمدت  10ساله كه تا انتهای افق  1404است را ارائه خواهد داد.
 -4-2مرزبندی فنی یا توصیفی
در این مطالعه توربینهای بخاری در مقیاس تولید برق عمومی بخاری وزارت نیرو كه دمای بخار اصلی باالی  500درجه
سانتیگراد و فشار بخار اصلی در محدوده متوسط به باالست (باالی  80بار) و همچنین دور كاری برابر فركانس شبکه برق50 ،
هرتز دارند بررسی میگردد .در این مطالعات فقط فناوری بخش توربین مطالعه خواهد شد و شامل ژنراتور ،بویلر ،كندانسور و
اجزاء فرعی دیگر نمی باشد.
توربینهای در محدوده كاربرد مقیاس كوچك و صنعتی ،تولید پراكنده ،هستهای ،انرژیهای نو و تجدیدپذیر در محدوده این
مطالعات قرار نمیگیرند.
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 3تبیین مشخصههای فناوری توربینهای بخار نیروگاهی

 -1-3مقدمه
تبیین مشخصههای فناوری توربینهای بخار نیروگاهی با بررسی جایگاه فناوری از ابعاد ماهیت و چرخه عمر تصویری از
خصوصیات فناوری راهبردی مورد مطالعه به سیاستگذار و تحلیلگران ارائه مینماید .آگاهی از این مشخصه های فناوری بر نوع
تصمیم گیری در مراحل بعدی تدوین سند اثرگذار خواهد بود.
 -2-3ابعاد ماهیت
-1-2-3

سابقه حضور

منظور از سابقه حضور شکلگیری بازار فناوری است .بر اساس سابقه حضور فناوریها به دو دستهی فناوریهای جدید و
فناوریهای موجود تقسیم میشوند .فناوریهایی كه برای اولین بار در مرز بنگاهی ،ملی یا بخشی مورد استفاده قرار میگیرند
جدید هستند .فناوری جدید لزوماً نوظهور نیست بلکه میتواند سالها پیش خلق شده و توسط دیگران مورد استفاده قرار گرفته
باشد .فناوریهایی كه بازار آنها شکل گرفته باشد را باید جزء فناوریهای موجود قلمداد كرد.
برای تعیین سابقه حضور توربین بخار الزم است ابتدا تاریخچه شکلگیری و تولید صنعتی آن بررسی شود .سپس بازار توربین
بخار و تولیدكنندههای صنعتی تحلیل شوند و در انتها سطح استفاده از این فناوری در داخل كشور آورده شود.
-2-2-3

توربینهای بخاری سیکل ساده فسیلی

تاریخچه شکلگیری

اولین نمونههای توربین بخار را میتوان در كارهای كارل گوستاو دالوال 1سوئدی ( )1845-1913و چارلز پارسونز 1بریتانیایی
( )1854-1931یافت ( .)2در سال  1883دالوال اولین نمونه توربین تكمرحلهای كوچك را ارائه كرد .توربین طراحی شده از
Carl Gustav de Laval

1
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نوع ضربهای 2بود و تمام انرژی بخار ابتدا در نازلها به انرژی جنبشی تبدیل میشد .توربین گفته شده در سال  1891با توان 5
اسب بخار ساخته و بهرهبرداری شد اما به دلیل بازده و ظرفیت پایین خیلی استفاده نشد.
توربین پاسونز كه در سال  1884توسعه یافت از دو جهت با توربین دالوال تفاوت داشت .ابتدا اینکه تمام انبساط در نازلهای
ابتدایی اتفاق نمیافتاد و بخشی از آن در طبقات توربین كه هریك دارای پرههای ثابت و متحرك بودند نیز رخ میداد (توربین
از نوع عکسالعملی .)3این امر سرعتهای بخار و چرخش تیغههای پایینتری را موجب میشد .این روش در تمامی توربینهای
مدرن استفاده میشود .دوم اینکه در هر طبقه نیز انبساط هم در نازلها و هم در پرهها رخ میداد.
در سال  1896اگست راتو فرانسوی )1863-1930( 4مفاهیم توربین ضربهای و چندمرحلهای را تركیب كرد و توانست نوعی
توربین ضربهای با طبقات فشاری طراحی كند .در همین سال چارلز كورتیس 5آمریکایی روش جدیدی را پیشنهاد داد كه طبقه
ساده ضربهای به طبقه سرعت (كورتیس) تبدیل شود .در این طبقات چند ردیف پره متحرك (اكثراً دو) در میان ردیف یا
ردیفهای ثابت قرار میگیرد .طبقات كورتیس به صورت گستردهای در توربینهای تکی با ظرفیت متوسط و پایین استفاده
شدهاند .اما در توربینهای مدرن و بزرگ كمتر مورد استفاده بودهاند .البته در كنار توربینهای محوری ،توربینهای شعاعی نیز
طراحی و ساخته شدهاند ،اما این طرحها در سالهای بعد به علت تنشهای خمشی باال در اثر نیروی بخار و سانتریفیوژ كمتر
مورد استفاده قرار گرفتند.
در شکل  1-3تغییرات ماكزیمم فشار ،ماكزیمم دما و ظرفیت توربین در طول زمان نشان داده شده است .البته ذكر این نکته
ضروری است كه ماكزیمم توان و باالترین دما و فشار بخار الزاماً در یك توربین اتفاق نمیافتد .یکی از دالیلی كه همواره سعی
شده است كه توربینهای بزرگتر طراحی شوند این است كه با افزایش ظرفیت ،هزینه تولید به ازای كیلووات خروجی كاهش
مییابد (شکل .)2-3

1

Charls Parsons
Active or Impulse
3
Reaction
4
Auguste Rateau
5
Charls Curtis
2
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1

شکل  1-3رشد ظرفیت و فشار و دمای بخار اصلی توربین بخار-1 .واحدهای تجاری -2 ،آزمونه ()2

شکل  2-3وابستگی قیمت مخصوص به ظرفیت تكواحد برای ()1توربین و ()2كل واحد سوخت فسیلی)2( .

توربینهای بخار با توجه به سطح فشار دستهبندی میشوند .بیشتر توربینهای بخار نیروگاههای هستهای از نوع بخار مرطوب
هستند و با بخار اشباع تا فشار  64بار كار میكنند .بعضی نیروگاههای سوخت فسیلی قدیمی دارای فشار زیربحرانی  130بار
هستند .توربینهای زیربحرانی جدیدتر و بهروزتر دارای فشار اصلی بخار در دو سطح  160تا  170بار و  190تا  200بار هستند.
دلیل تقسیمبندی به دو سطح تفاوتهایی است كه سطح فشار بر الگوی چرخش سیال عامل در بویلرهای درام دار اعمال

Pilot plants

1
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مینماید .البته قابل ذكر است كه بعضی نیروگاههای بخار هستهای با رآكتورهای دماباال شرایط فشار شبیه نیروگاههای سوخت
فسیلی فوق دارند.
دسته بعدی ،توربینهای فوق بحرانی با فشار بخار اصلی حدود  240بار است (این دسته بیشتر در طراحیهای ژاپن و روسیه دیده
میشود) .البته توربینهای فوق بحرانی با ظرفیت تکی تا  1300مگاوات ،از دهه  1960در آمریکا نیز نصب شدهاند.
همه توربینهای بخاری سوخت فسیلی ذكرشده در باال با دمای  538تا  566درجه سانتیگراد ( 1000تا  1050درجه فارنهایت)
كار میكنند و دارای چرخه بازگرمایش تا همان دما هستند .نوع بدون بازگرمایش برای توربینهای بخاری بزرگ استفاده
نمیشود .مگر در بعضی كاربردهای خاص مانند تولید همزمان 1كه ممکن است بازگرمایش نداشته باشند.
در اوایل دهه  1960تولیدكنندههای آلمان و آمریکا طراحی و ساخت چند نمونه آزمایشگاهی ماورای بحرانی 2را با فشار بخار
اصلی  300-310بار انجام دادند كه در شکل  1-3نیز قابل مشاهده است .بعضی از این نمونهها دارای دو مرحله بازگرمایش و
دمای ماكزیمم تا  650°Cبودند .البته در سالهای بعد از آن چنین نمونههایی كمتر دیده شد .تولید صنعتی واحدهای با این
شرایط بخار از دهه  1990آغاز شد .در حال حاضر چنین مشخصات بخاری در فناوریهای بهروز بسیار دیده میشود.
برای تحلیل تولید صنعتی توربینهای بخار میتوان تاریخچه یکی از شركتهای تولیدكننده را بررسی كرد .برای این منظور
شركت جنرال الکتریك انتخاب میگردد كه اطالعات كاملی در این زمینه ارائه كرده است ( .)4( )3اولین توربین بخار  GEبا
توان  500كیلووات در سال  1901به بهرهبرداری رسید .دو سال بعد یك واحد با ظرفیت  10برابر واحد قبلی تولید شد .اولین
نمونههای صنعتی توربین بخار در اوایل قرن بیستم دارای شرایط بخار ورودی  13/7بار و  200psi( 260°Cو  )500°Fبودند .با
گذشت زمان و افزایش میانگین سایز واحد ،شرایط دما و فشار بخار نیز افزایش مییافت .در طی دهه  1950رشد زیادی در سایز
واحد اتفاق افتاد و ظرفیت واحدهای  GEاز  38مگاوات در سال  1947به  156مگاوات در سال  1957رسید .همچنین در این
مدت چرخه بازگرمایش كامالً در نمونههای تجاری جا افتاد.
در سال  1969طراحی سادهتر تكمحوره با دو چرخه بازگرمایش با شرایط بخار ورودی  242بار و  3500psi( 538°Cو
 )1000°Fبهرهبرداری شد .در دهههای  1960و  ،1970كمپانی  GEدر كنار واحدهای با دو چرخه بازگرمایش ،واحدهای فوق
بحرانی با یك بازگرمایش و شرایط بخار  242بار و  3500psi( 538°Cو  )1000°Fنیز تولید میكرد .توان تولیدی این واحدها

co-generation
ultra-supercritical

1
2
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از  350مگاوات تا  1103مگاوات متغیر بود .تجربه ساخت واحدهای ذكرشده و نیز دانش شرایط بخار پیشرفته حاصل در دهه
 1950منجر به ساخت توربینهای با دو چرخه بازگرمایش و شرایط پیشرفته  310بار و  4500psi( 593°Cو  )1100°Fدر دهه
 1980شد.
بازار توربین بخار و تولیدكنندههای صنعتی
در حال حاضر بزرگترین تولیدكنندههای توربینهای بخار با ظرفیت باال دو شركت چند ملیتی اروپایی آلستوم ( ALSTOM

 )Powerو زیمنس ( ،)Siemens Power Generationسه شركت ژاپنی هیتاچی ( ،)Hitachiصنایع سنگین میتسوبیشی
( )Mitsubishi Heavy Industries, MHIو توشیبا ( ،)Toshibaجنرال الکتریك ( )General Electric, GEآمریکا،
لنینگراد ( )Leningrad Metallic Works, LMZبه عنوان شاخهای از ماشینهای قدرت روسیه ،توربواتم ( Turboatom or
 )Kharkov Turbine Works—KhTGZاكراین ،آنسالدو ( )Ansaldo Energiaایتالیا و شركت دوسان ( Doosan
 )Power Systemsاز كره جنوبی میباشند .البته شركت آلستوم خود از تركیب شركت آلمانی-سوئیسی-سوئدی ABB

 Kraftwerkeو شركت فرانسوی-انگلیسی-آلمانی  GEC Alsthomبه وجود آمد .شركت زیمنس هم دارای زیرشاخه
آمریکایی وستینگهاوس ( )Siemens Westinghouse Power Corporation, SWPCاست .دو شركت اشکودا ( Skoda

 )Energoاز جمهوری چك و فرانکو توسی ( )Franco Tosiاز ایتالیا را نیز در این قسمت میتوان نام برد كه بعدها به ترتیب
شركتهای دوسان و آنسالدو آنها را خریدند.
عالوه بر شركتهای گفتهشده ،شركتهایی نیز در سراسر دنیا تحت لیسانس یکی از شركتهای فوق توربین تولید میكنند كه
به عنوان نمونه میتوان از شانگهای ( )Shanghaiو دونگفانگ ( )Dongfang Turbine Worksدر چین ،بهارات ( Bharat

 )HeavyElectricals Ltd.—BHELدر هند و مپنا در ایران نام برد.
در حال حاضر تقریباً تمامی شركتهای فوق توربینهای زیربحرانی ،فوق بحرانی و ماورای بحرانی تولید میكنند و فناوری
توربین بخار در دنیا تا این سطح كامالً تجاری شده است .بازدهی توربین بخار با افزایش فشار و دمای بخار ورودی افزایش
مییابد .به گونهای كه بازدهی توربینهای با شرایط بخار بحرانی پیشرفته به  147%و حتی  2%49نیز رسیده است و همچنان
تحقیق بر روی توسعه توربین بخار با شرایط بخار باالتر ادامه دارد .هم اكنون مطالعات بر روی نسل آینده توربینهای بخار با
1نیروگاه  Nordjyllandsværketدر دانمارك كه توسط شركت آلستوم ساخته شده است.
2نیروگاه  Avedore 2در دانمارك كه توسط شركت آلستوم ساخته و در سال  2001بهرهبرداری شده است.
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دمای ورودی باالی  700درجه سانتیگراد در حال انجام است كه توربینهای ماورای بحرانی پیشرفته 1به آنها اطالق میشود .در
اینجا میتوان به دیاگرام پیشرفت بازده فرض شده توسط هیتاچی در سال  )2( 1993اشاره كرد كه در آن توربینهای بخاری
ماورای بحرانی تا دمای  621درجه قابل دستیابی نبودهاند كه هم اكنون تولید صنعتی میشوند و انتظار میرود تا  %8افزایش
بازدهی در نسلهای آینده نسبت به توربینهای فوق بحرانی با دمای  538درجه مشاهده شود.

شکل  3-3رشد بازده مورد انتظار برای واحد بخاری با دو باز گرمایش سوخت فسیلی-1 .شرایط بخار معمولی-2 ،شرایط
بخار در دسترس با فناوری موجود -3 ،فناوریهای در حال توسعه ()5

-3-2-3

توربینهای بخار سیکل تركیبی گازی

توربینهای بخار در نیروگاههای سیکل تركیبی هم كاربرد دارند .اولین نیروگاه سیکل تركیبی دارای بویلر بازیافت گرما حدود 50
سال پیش نصب و بهرهبرداری شد .برخی تاریخهای مهم در تاریخچه سیکل تركیبی در شکل  4-3ارائه شده است.

Advanced ultra-supercritical, A-USC

1
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شکل  .4-3تاریخچه توسعه سیکل تركیبی بخاری ()6

در سالهای اخیر توربینهای توان متوسط در نیروگاههای سیکل تركیبی بزرگ كاربرد بسیار گستردهای یافتهاند كه فشار و
دمای بخار ورودی به آنها تا  170بار و  560°Cهم میرسد .آرایش توربین بخار در این كاربرد معموالً به صورت یك سیلندر
تك جریان  HPو یك سیلندر دو جریان  LPاست .گاهی نیز طبقه  IPبا بازگرمایش به آن اضافه میشود .در تولیدات شركت
جنرال الکتریك محصوالت تكمحوره و دومحوره ،با بازگرمایش و بدون آن دیده میشود .در هر صورت فناوری به كار رفته در
این توربینها از سطح سادهتر فناوری توربینهای بخار مخصوص نیروگاههای بخار استفاده میكند.
-4-2-3

توربینهای بخاری نیروگاههای خورشیدی

در چند دهه اخیر استفاده از نیروگاههای خورشیدی جهت تولید مستقیم یا غیرمستقیم توان الکتریکی توسعه یافته است .در دهه
گذشته گرانی سوختهای فسیلی و آلودگیهای زیست محیطی آنها از یك طرف و رایگان بودن انرژی خورشیدی از طرف
دیگر موجب توجه بیش از پیش به این منبع انرژی عظیم شده است .در كشور ما نیز بواسطه آفتابگیر بودن بیشتر نقاط كشور و
آفتابی بودن اغلب روزهای سال بخصوص در نواحی مركزی و جنوبی كشور انرژی خورشیدی مورد توجه بوده و طرحهای
گوناگونی در سطح كشور جهت بهرهبرداری از این انرژی در حال اجراء است.
انرژی خورشیدی مصارف گوناگونی می تواند داشته باشد كه در این بخش تولید انرژی الکتریکی از آن بررسی خواهد شد .تولید
انرژی الکتریکی از خورشید یا با جذب انرژی تابشی پرتوهای آن توسط صفحههای تخت فتوولتائیك و ایجاد ولتاژ در این
صفحات و اتصال سری و موازی این صفحات میتواند صورت گیرد (شکل  )5-3یا با استفاه از یك سیستم واسط حرارتی .انواع
مختلفی از سیستم واسط و سیستم جاذب انرژی تابشی وجود دارد و دستههای زیر میتواند نام برده شود (:)1
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 نیروگاههای خورشیدی با استفاده از متمركز كننده خطی سهموی (

) (شکل )6-3

 نیروگاههای خورشیدی با استفاده از بشقابك سهموی )(Parabolic Dish

 نیروگاههای خورشیدی با استفاده از دریافت كننده مركزی ) (Central Receiverیا برج خورشیدی (شکل )7-3
 نیروگاههای خورشیدی با استفاده از دودكش خورشیدی )(Solar Chimney

 نیروگاههای خورشیدی با استفاده از كلکتور فرنل
بجز مورد دودكش خورشیدی در بقیه موارد انرژی خورشیدی به حرارتی و سپس به مکانیکی و الکتریکی تبدیل میگردد .در
نیروگاههای خورشیدی خطی سهموی ،انرژی خورشید توسط صفحات سهموی شکل 1روی خط لوله مركز متمركز شده و
موجب گرم شدن سیال واسط (معموال روغن) و سپس با استفاده از مبدل موجب گرم شدن و تولید بخار داغ در مدار دیگری
شده كه با تبدیل انرژی حرارتی در یك توربین بخاری ،این انرژی به انرژی مکانیکی تبدیل و توسط ژنراتور به انرژی الکتریکی
تبدیل خواهد شد .شکل  8-3مدار یك نمونه نیروگاه خورشیدی با متمركز كنندههای خطی سهموی را نشان میدهد .این مدار
یك نیروگاه مستقل خورشیدی را نشان میدهد .از مخزن نمك جهت ذخیره انرژی برای استفاده در شب و پیوستگی در انتقال
توان الکتریکی استفاده میگردد .بواسطه هزینه باال و سطح فناوری پیچیده این نوع نیروگاه معموالً از سیستم تركیبی یا
هیبریدی استفاده میگردد یعنی نیروگاه خورشیدی در كنار یك نیروگاه گازی سیکل تركیبی قرار میگیرد و انرژی حرارتی
جذب شده در بخش مزرعه خورشیدی توسط بویلر بازیاب نیروگاه سیکل تركیبی جهت پیشگرم نمودن و یا تولید بخار داغ
استفاده میگردد .شماتیك مدار این نیروگاه در شکل  9-3نشان داده شده است .در واقع مزرعه خورشیدی موجب افزایش
بازدهی نیروگاه گازی سیکل تركیبی میگردد .بخصوص در مواقع گرم سال و همچنین در میانه روز كه گرما به حداكثر و
بازدهی نیروگاه گازی به حداقل همزمان تولید حرارت خورشیدی نیز حداكثر میگردد كه موجب جبران كاهش بازدهی صورت
گرفته خواهد شد .بواسطه ادغام این نیروگاه ،هزینه تولید برق از نیروگاه خورشیدی نیز به مقدار قابل توجهی كاهش مییابد.
مطالعات صورت گرفته روی نیروگاههای خورشیدی مهم در كشور نیز بصورت تركیب با سیکل گازی بوده است.

. Heliostat

1
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شکل  .5-3نیروگاه خورشیدی فتوولتائیك ()7

شکل  .6-3نیروگاه خورشیدی خطی سهموی ()8

شکل  .7-3نیروگاه خورشیدی با برج مركزی
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شکل  .8-3مدار بخار مزرعه خورشیدی خطی سهموی جهت تولید برق ()8
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شکل  .9-3نیروگاه خورشیدی هیبریدی یا ISCC1

همانطور كه شرح داده شد تولید انرژی الکتریکی خورشیدی به روشهای مختلفی میتواند صورت بگیرد .تولید برق خورشیدی
فتوولتائیکی گران است و در تولید برق عمده ،بیشتر توجه به برق خورشیدی-حرارتی متمركز میباشد .چنانچه برق خورشیدی-
حرارتی در مدار مستقل (شکل  )8-3ساخته شود نیروگاه نیاز به یك توربین بخاری جهت تبدیل انرژی حرارتی بخار داغ به
انرژی مکانیکی و از آنجا نیز انتقال به ژنراتور خواهد داشت .از لحاظ تولید برق ،نیروگاهها خورشیدی جزء نیروگاههای كوچك و
متوسط محسوب میگردند از اینرو اغلب سازندگان توربینهای بخاری ،توربینهای در محدوده كاربرد صنعتی را برای این نوع
نیروگاهها مورد استفاده قرار می دهند .این توربینها معموال تك محوره و شامل یك طبقه تك فشاره یا دو فشاره خواهد بود كه
یك ژنراتور نیز به آن متصل میگردد .به عنوان نمونه ،شركت زیمنس توربینهای در محدوده  1.5تا  250مگاوات را جهت
كاربرد در نیروگاههای خورشیدی متمركز تولید میكند .جدول  1-3مدلهای مختلف تولیدی این شركت را نشان میدهد .از نظر
این شركت ،بازدهی و هزینه مالکیت دو عامل اصلی و مهم در توسعه نیروگاههای بخاری است .همچنین این واحدها بدلیل
ماهیت خاص انرژی خورشیدی ممکن است به دفعات راهاندازی و از مدار خارج شوند .در مدلهای ارائه شده برای توانهای
متوسط ،توربین با مدار بازگرمایش بخار جهت افزایش بازدهی نیز میتواند انتخاب گردد .بررسی تولیدات زیمنس نشان میدهد

Integrated Solar Combined Cycle (ISCC) plant

1
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فشار و دمای بخار اصلی تا حد امکان باال نگه داشته شده است كه این به منظور افزایش بازدهی و همچنین ماژوالر نمودن
توربینها و استفاده از طرحهای یکسان و همچنین تغییرات كم در مواد مورد استفاده است .توربینهای با كاربرد صنعتی ممکن
است دور باالتری داشته باشند مثال توربینهای خانواده  SST400زیمنس با توان تولیدی تا  65مگاوات دارای سرعت دورانی
 3000-8000 rpmچنانچه در كاتالوگ محصوالت این شركت دیده میشود دارد و یا  SST500سرعت دوران تا 15000

 rpmرا دارد.
جدول  .1-3تنوع توربینهای تولیدی شركت زیمنس جهت نیروگاههای خورشیدی متمركز

شركت آلستوم نیز از محصوالت صنعتی خود دو تیپ  GRTو  MTو همچنین توربینهای  STF25را جهت استفاده در
نیروگاههای خورشیدی متمركز ارائه داده است ( .)9مدل ( GRTشکل  )10-3در محدوده توان  5-65 MWطراحی شده است.
فشار و دمای بخار اصلی تا  125بار و  540درجه سانتیگراد است .سرعت دورانی روتور نیز  4200-11000 rpmاست .مدل
 MTبرای تولید توان  50-160 MWبا دور  3000-3600 rpmو دمای تا  565درجه سانتیگراد ارائه شده است و دارای دو
نوع تك پوسته و دو پوسته نیز میباشد .نمونهای از این توربین در سال  2013در نوادا آمریکا برای تولید توان 125 MW

راهاندازی گردید .توربین  STF25نیز كه بیشتر توربین نیروگاهی است جهت توانهای  100-350 MWمیتواند استفاده شود.
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شکل  .10-3توربین بخاری  GRTشركت آلستوم

چنانچه طرح نهایی نیروگاه خورشیدی بصورت تجمیع با سیکل تركیبی گازی باشد نیاز به مدار واسط جهت انتقال حرارت
تولیدی به بویلر سیکل بازیاب حرارت گازی خواهد بود .بنابراین مدار بویلر جهت دریافت توان حرارتی خورشیدی تغییر خواهد
یافت .معموالً توربین بخاری مورد استفاده در سیکل تركیبی بخاری تغییر نمیكند و میتواند توان ناشی از تجمیع حرارت
خورشیدی را نیز انتقال دهد .توجه شود كه چنانچه بازدهی بخش بخاری سیکل تركیبی حدود  0.33در نظر گرفته شود حدود

1
3

حرارت تولید شده مزرعه خورشیدی به توان الکتریکی تبدیل خواهد شد و مابقی بصورت انرژی حرارتی توسط كندانسور تلف
خواهد شد.
-5-2-3

سطح استفاده از فناوری توربین بخاری در داخل كشور

نزدیك به نیم قرن است كه در كشور از توربین بخار برای تولید برق در چرخههای بخار نیروگاهها و صنایع مختلف مورد
استفاده قرار میگیرد .توربینهای مورد استفاده در نیروگاههای حرارتی كشور در مقیاس چند مگاوات برای كاربردهای صنعتی و
توانهای بزرگتر تا  440مگاوات در نیروگاهها حرارتی مورد استفاده قرار گرفته است.
اغلب توربینهای بخاری مورد استفاده در نیروگاههای بخار كشور در محدوده توانی  150تا  440مگاوات (برای یك تك توربین)
هستند .فشار كاری توربینهای بخار در كشور (بهجز توربین بخاری سیکل تركیبی) نیز در محدودههای  121تا  240بار میباشد.
در جدول  2-3اطالعات توربینهای بخار موجود در كشور آورده شده است.
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جدول  2-3اطالعات توربینهای بخار موجود در كشور ()1
نیروگاههای بخاری

سال بهرهبرداری

ظرفیت هر واحد

فشار (بار)

دبی بخار ()Kg/h

شركت سازنده

اصفهان (اسالمآباد)

1367-1359

320

170

1031716

Franco Tosi

منتظرقائم

1352-1350

156/3

125

468846

GE

مشهد

1353-1352

60

126

-

Skoda

زرگان (شهید مدحج)

1371-1354

145

121

-

GEC

شهید سلیمی (نکا)

1360-1358

440

181

1408000

ABB

رامین (اهواز)

1378-1358

315

240

1010500

LMZ

بندرعباس

1364-1359

320

170

1027804

Franco Tosi

شهید محمد منتظری

1378-1363

200

130

639100

LMZ

توس

1366-1364

150

127

525000

B.B.C

تبریز

1368-1365

368

170

1134060

-

شهید رجائی (بخاری)

1371

250

140

736613

MHI

بیستون

1373

320

170

1027804

Franco Tosi

شهید مفتح همدان

1373

250

140

736613

MHI

شازند

1380-1379

325

170

1039500

 DECچین

سهند

84-1383

325

170

110923

 DECچین

اغلب توربینهای بخار مورد استفاده در نیروگاههای سیکل تركیبی در كشور نیز توربینهای  100مگاواتی زیمنس و توربینهای
 160مگاواتی محصول مشترك توگا و زیمنس هستند كه در فشار بخار متوسط حدود  80تا  90بار كار میكنند .در جدول 3-3
مشخصات آنها آورده شده است.
جدول  3-3اطالعات توربینهای بخار مورد استفاده در نیروگاههای سیکل تركیبی موجود در كشور ()7
نیروگاههای سیکل تركیبی
چرخه تركیبی قم
چرخه تركیبی گیالن
چرخه تركیبی منتظر قائم

سال بهرهبرداری

ظرفیت هر واحد

فشار بخار (بار)

سازنده توربین

1377-1376

100

-

ABB - KWE

1376

148/8

-

Siemens

1379-1378

100

84

Siemens
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سال بهرهبرداری

ظرفیت هر واحد

فشار بخار (بار)

سازنده توربین

1380

100

84

Siemens

چرخه تركیبی نیشابور

82-1381

100

84

Siemens

چرخه تركیبی شریعتی

1382

100

84

Siemens

چرخه تركیبی فارس

1381

98/3

84

Siemens

چرخه تركیبی خوی

1381

102/5

84

Siemens

چرخه تركیبی شهید سلیمی (نکا)

1385

160

90

توگا  -زیمنس

چرخه تركیبی یزد

1388-1387

159

90

توگا  -زیمنس

چرخه تركیبی كازرون

1386-1385

160

90

توگا  -زیمنس

چرخه تركیبی كرمان

87-1386

160

90

توگا  -زیمنس

چرخه تركیبی دماوند

-1389-1388
1391-1390

160

90

توگا  -زیمنس

چرخه تركیبی سنندج

1391-1390

160

90

توگا  -زیمنس

چرخه تركیبی آبادان

1392

160

90

توگا  -زیمنس

چرخه تركیبی زواره

1391

160

90

توگا  -زیمنس

چرخه تركیبی پره سر

1392

160

90

توگا  -زیمنس

چرخه تركیبی شیركوه

1392

160

90

توگا  -زیمنس

چرخه تركیبی شهید رجائی

مشاهده میشود با توجه به محدوده كاری توربینهای بخاری در كشور ،این توربینها در محدوده توربینهای زیربحرانی یا
معمولی قرار دارند .تنها نیروگاه رامین اهواز با فشار بخار  240بار به عنوان توربین فوق بحرانی در كشور وجود دارد .امروزه بازده
نیروگاههای بخار دارای توربینهای فوق بحرانی و ماورای بحرانی به  45الی  50درصد نیز میرسد .در حالی كه نیروگاههای
بخاری كشور دارای بازده میانگین  36/5درصد میباشند .بیشترین بازدهی مربوط به نیروگاه نکا  39/7درصد ،نیروگاه رامین با
 39درصد و نیروگاه بیستون  37/8درصد است .همچنین در نیروگاههای سیکل تركیبی امروزی فشار بخار به محدوده  170بار
رسیده است كه با استفاده از سیستمهای ری هیت بازدهی نیروگاههای سیکل تركیبی به  60درصد میرسد .نیروگاههای سیکل
تركیبی در كشور در فشار حداكثر  90بار كار میكنند و دارای بازده  50درصد میباشند.
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با دقت در جدول  2-3مشاهده میشود توربینهای مورد استفاده در نیروگاههای بخار در كشور همگی ساخت خارج بوده و مربوط
به فناوری دهه  60و  70هستند یعنی مربوط به بازار دهه  1970و  1980میالدی و از نوع توربینهای بخاری زیربحرانی هستند.
در كشور ما در زمینه طراحی توربینهای بخار تاكنون پژوهش و اقدام عملی قابل توجهی انجام نگرفته است .در زمینه ساخت
توربین بخاری نیز شركت توگا (توربین مپنا) تحت لیسانس زیمنس اقدام به تولید یك نوع توربین  160مگاواتی MST-50C

كرده است كه دارای فشار كاری میانی  90بار و دمای بخار  520درجه سلسیوس است و در نیروگاههای سیکل تركیبی كشور
در دههی اخیر مورد استفاده قرار گرفته است كه بازدهی این نیروگاهها نسبت به بازدهی نیروگاههای سیکل تركیبی جدید
امروزی حدود  8درصد كمتر است.
با توجه به مباحث مطرحشده میتوان اینگونه نتیجهگیری كرد كه فناوری طراحی توربین بخار در داخل كشور جدید و نوظهور
است .اما خود این فناوری از سالها پیش مورد استفاده قرار گرفته است .البته میتوان با اشاره به تقسیمبندیهای انجامشده،
خود فناوری را نیز تقسیم كرد و سطح زیربحرانی را موجود ،و سطح فوق بحرانی و ماورای بحرانی را جدید دانست.
-6-2-3

سطح پیچیدگی فناوری

با بررسی صنایع فرایندی مشاهده میشود كه تعداد محركهای مکانیکی در آنها رفتهرفته افزایش یافته و درعینحال سرعت و
توان آنها نیز سال به سال رشد مییابد .همچنین فناوریهای پیشرفته موجب پا به عرصه گذاشتن توربینهای بخار پیشرفته
شدهاند .مهندسین در ربع آخر قرن بیستم از طریق طراحیهای پیشرفته ،تحقیقات گسترده ،پیشرفتهای مستمر و ارزیابیهای
مجدانه نسل كامالً جدیدی از توربینهای بخار را ارائه كردهاند .ماشینهایی با ابعاد بسیار بزرگ با تحمل شرایط دما و فشار بسیار
باال كه تنها چند دهه پیش از این جزء رؤیاهای دستنیافتنی محسوب میشدند .خروجیهای چند جریانی ،روتورهای صلب،
پرههای طویلتر در مراحل پایانی ،شیرهای كنترلشده توسط كامپیوتر و سایر سیستمهای كنترلی پیچیده و طرحهای
كامپیوتری شده بخش كوچك و جدیدی از ابداعاتی هستند كه به ادامه این روند پیشرفت كمك نمودهاند (.)8
تحقیقات در زمینه توربین بخار برای دستیابی به فناوریها و نسلهای جدید همچنان ادامه دارد .همچنین با وجود سهم باالی
دانش فنی و تجربه در طراحی و ساخت توربین بخار ،دانش علمی نیز سهم بزرگی دارد .بنابراین نمیتوان گفت كه فناوری
توربین بخار یك فناوری ساده است .البته به نظر میآید كه عمر فناوری ساخت توربین بخار باال باشد زیرا پس از طی زمان

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
22
ويرايش اول،آذر 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

زیادی از تولید اولین نسلهای توربینهای زیربحرانی ،فوق بحرانی و ماورای بحرانی ،همچنان این توربینها در بازار به فروش
میرسند .اما باید به این نکته توجه كرد كه طراحی نسل جدید این توربینها متفاوت است و فناوری مورد استفاده در آنها بهروز
شده است .به عنوان مثال استفاده از پرههای بلند سهبعدی امکان تجمیع بخش فشار پایین و میانی و تك پوسته شدن این دو
بخش و كوچك شدن توربین را فراهم كرده است .همچنین طراحی سهبعدی پرهها در طبقات مختلف و استفاده از آببندهای
جدید پیشرفته ،راندمان را بهطور چشمگیری افزایش دادهاند .مثالً در دهه  2000با اصالح آببند بین بخش  HPو  IPو استفاده
از آببند پیشرفته در توربینی كه در دهه  1970ساخته شده بود بازدهی توربین حدود  %1/5افزایش یافت كه رقم باالیی است.
پس میتوان گفت فناوری توربین بخار كه با استفاده از فناوری روز ساخت میشود پیچیده است .هرچند كه توربین بخار با
فناوری قبل از دهه  1970را میتوان دارای سطح پیچیدگی متوسط دانست .برای بررسی دقیقتر پیچیدگی فناوری باید اجزای
توربین جداگانه بحث شوند كه بعداً در بحث درخت فناوری به جزییات پرداخته خواهد شد.
-7-2-3

تناسب فناوری

فناوریهای مناسب به فناوریهایی اطالق میشود كه بیشترین سازگاری را با نیازهای موجود از یك سو و منابع موجود از
سوی دیگر داشته باشند یعنی زیرساختهای الزم و مهارتهای انسانی مور نیاز از قبل وجود داشته باشد در این صورت استفاده
كارا و مؤثر از آن فناوری به عمل خواهد آمد .نیاز موجود چنانچه در فصل ضرورت توسعه بیان گردید نیاز به توان الکتریکی
بخاری از یك سو و نیاز به توسعه فناوری طراحی توربینهای بخاری از سوی دیگر میباشد.
تأمین توان بخاری :آنچه كه برای بهرهبرداری از نیروگاههای بخاری الزم است عالوه بر تأمین شرایط محیطی و بهرهبرداری،
تأمین سوخت ،امکان تعمیر و نگهداری ( )O&Mو تأمین قطعات یدكی مورد نیاز است.
با توجه به وجود منابع نفت ،گاز و حتی زغالسنگ در كشور ،سوخت مورد نیاز نیروگاههای بخاری فراهم است .شرایط محیطی
اثرگذار روی توربین بخار ،نیاز به آب برای كندانسورهای خشك و یا وجود شرایط هوای مناسب برای كندانسورهای خشك
است .با توجه به مسئله كمبود منابع آب و خشكسالیهای اخیر كه موجب كاهش تولید فصل تابستان تعدادی از واحدهای
بخاری همچون همدان و اصفهان گردید راهکارهای عملی برای رفع این مشکالت همچون استفاده از آب فاضالب تصفیهشده
شهری و یا تأسیس برج خشك وجود دارد .الزم به ذكر است كه كمبود آب مورد نیاز كندانسورهای تر را نباید مشابه مشکالت
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نیروگاهها ی آبی به هنگام كمبود آب دانست .چرا كه در واحدهای آبی ،آب سیال عامل و اصلی است اما در واحدهای بخاری،
سیال عامل عمالٌ در سیکل و چرخه بسته قرار دارد و مشکلی در تأمین آب جبرانی و نشتی آن نیز وجود ندارد تنها مسئله نیاز
آب خنككن كندانسور است كه موضوعی فرعی است و با اتخاذ سیاستهای مناسب و حتی استفاده از گرمای حاصله در گرم
كردن مناطق مسکونی و صنعتی نزدیك میتوان مشکل خنكشدن كندانسورها را حل نمود كه البته نیاز به بررسیهای مفصل
نیز دارد از طرفی راهحل اخیر جزء سیاستهای وزارت نیرو در بخش انرژی و برق افق  1404نیز میباشد .همچنین با انجام
مطالعات اولیه دقیقتر و انتخاب مناطق مناسب همچون نقاط نزدیك دریا و یا خنك و … نیروگاههای جدید با اطمینان از
عملکرد كندانسور حتی در شرایط كمآبی كشور قابل بهرهبرداری خواهند بود.
بومیسازی فناوری توربین بخاری :فناوری توربین بخاری در كشور از دو جنبه طراحی و ساخت قابل بررسی است .در طراحی
توربینهای بخاری دانش مورد نیاز از طریق منابع علمی ،نرمافزارهای تحلیل و طراحی ،كدها و استانداردهای موجود برای تست
و ساخت فراهم است .با توجه به نیاز كشور به فناوری توربینهای بخاری در شکلهای مختلف ،با سرمایهگذاری در این بخش و
با تدوین روشهای مناسب كسب دانش فنی امکان بومیسازی طراحی میسر است .اتخاذ سیاستهای مناسب برای توسعه
دانش آكادمیك طراحی و پرورش نیروی انسانی ماهر نیز با توجه به كثرت دانشگاهها در كشور و تربیت دانشجویان در سطوح
عالی ،میتواند مهارتهای انسانی مورد نیاز در بخش طراحی را تأمین نماید.
در مورد ساخت و فناوریهای زیرساختی ،با توجه به ساخت توربینهای سیکل تركیبی با فشار متوسط در كشور و فراهم بودن
دانش ،تجهیزات ،امکانات و نیروی انسانی ماهر جهت ساخت اجزاء مختلف آن ،زمینه اولیه برای توسعه فناوری ساخت
توربینهای بخاری نیز وجود دارد .همچنین با توجه به تعدد نیروگاههای بخاری در كشور و توسعه و بومیسازی تعمیر و
نگهداری اكثر این نیروگاهها ،زمینه الزم برای  O&Mتوربینهای بخاری نیز فراهم است.
-8-2-3

فرآیندی یا محصولی

از لحاظ حوزه کاربرد فناوریها به دو دسته فناوریهای محصول و فناوریهای فرآیند تقسیم میشوند .فناوریهای محصول
عبارتاند از فناوریهایی كه در تركیب كاال یا خدمت بکار گرفته میشود و فناوریهای فرآیند ،فناوریهایی هستند كه در فرآیند
تولید یك محصول یا خدمت بکار برده میشوند.
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هدف این مطالعات توسعه صنعت توربین بخار در كشور است كه یك محصول مشخص است و خود تركیبی از محصوالت و
فرآیندها میباشد .ضرورت توسعه صنعت توربین بخاری با توجه به نیاز كشور و همچنین پایهای بودن این صنعت در بخش
ضرورت توسعه و دالیل توجیهپذیری ذكر گردید .بنابراین از لحاظ كاربرد فناوری ،فناوری موردمطالعه یك فناوری محصول
است.
 -3-3چرخه عمر
-1-3-3

چرخه عمر فناوری

چرخه عمر فناوری ،مفهومی است كه نحوه بهبود عملکرد یك فناوری را در طول زمان نشان میدهد .به عبارت دیگر ،محل
قرارگیری یك فناوری در چرخه عمر ،متأثر از منحنیهای چرخه عمر فناوریهای وابسته به آن میباشد .از آنجا كه فناوریهای
پیچیده غالباً از فناوریهای دیگری در سطوح پایینتر تشکیل شدهاند ،چرخه عمر آنها نیز مركب از چرخه عمر اجزای تشکیل
دهنده آن است (شکل  )11-3این منحنی دارای چهار مرحله جنینی ،رشد ،بلوغ و زوال است.

شکل  11-3ارتباط چرخه عمر فناوری با چرخه عمر زیر فناوریها

در صنعت توربین بخار همانگونه كه اشاره شد ،توربینهای بخار موجود را میتوان به سه سطح زیربحرانی ،فوق بحرانی و
ماورای بحرانی تقسیم كرد .نسل آینده توربینهای بخاری هم كه هماكنون مطالعات بر روی آنها انجام میگیرد توربینهای
ماورای بحرانی پیشرفته هستند .با توجه به شکل  1-3زمان ظهور هر یك از فناوریها را میتوان مشخص نمود.
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اولین مطالعات بر روی توربین از سال  1883شروع شد .نمونههای صنعتی در دهه  1900با ظرفیتهای حدود  5مگاوات تولید
شدند .در اوایل قرن بیستم توربینهایی با فشار  130بار و دمای  260°Cصنعتی شدند .طی سالهای دهه  1940توربینهای
زیربحرانی رشد سریعی داشتند تا در اواسط دهه  1950به دوران بلوغ خود برسند و در سالهای ابتدای دهه  1960نسل جدید
توربینهای بخار وارد بازار شد .البته تولید توربینهای زیربحرانی پس از گذشت  60سال از ظهور نسل بعدی توربینهای بخار
همچنان تولید میشوند زیرا این توربینها در نیروگاههای سیکل تركیبی و هستهای كاربرد دارند.
پس از نصب اولین واحدهای بخار فوق بحرانی در ابتدای دهه  ،1960در طی سالهای  1967تا  1972بیشترین واحدهای
بخاری از این نوع در آمریکا نصب و بهرهبرداری شد .بنابراین این دوره را میتوان دوره رشد بازار واحدها در نظر گرفت .تعداد
واحدهای فوق بحرانی تا سال  1991در آمریکا به  155رسید .در این زمان به دالیل افزایش قیمت سوخت و بازدهی باالی
نیروگاههای سیکل تركیبی ،نصب واحدهای فوق بحرانی در آمریکا متوقف گردید .البته در طی سالهای بعد در كشورهای
دیگر همچنان این واحدها نصب میشدند .از واحدهای برجسته میتوان به نیروگاه با سوخت زغال خاكستری 1در آلمان در سال
 1998و نیروگاه تاچیبانا در سال  2000با بازدهی كل 49% 2در ژاپن اشاره كرد .همچنین در بسیاری از كشورهای كمتر توسعه
یافته مانند تایلند و استرالیا اولین واحدهای فوق بحرانی در حدود سالهای  1999تا  2003نصب شدهاند.
در اوایل دهه  1960چند واحد آزمونه ماورای بحرانی با فشار بخار اصلی  300تا  310بار تولید شد .بعضی از این نمونهها دارای
دو مرحله بازگرمایش و دمای ماكزیمم تا  650°Cبودند .در سال  1967یك نمونه نیمه تجاری ماورای بحرانی در روسیه
بهرهبرداری شد .تولید صنعتی واحدهای با این شرایط بخار از دهه  1990آغاز شد .در بین سالهای  1992تا  2005واحدهای
فوق بحرانی و ماورای بحرانی در كشورهای متنوعی نصب شدند .به گونهای كه در ژاپن  ،25كره  ،24چین  18و آلمان 13
واحد به بهرهبرداری رسید .این سطح از فناوری هماكنون باالترین فناوری موجود در توربینهای بخار تجاری است .مطالعات در
زمینه پیشرفت فناوری بر روی توربینهای ماورای بحرانی پیشرفته با شرایط بخار پیشرفته ( 350بار فشار و دمای -760°C
 )9( 700°Cو ( ))10در حال انجام است.
در شکل  12-3نیروگاههای نصب شده توسط میتسوبیشی كه در این شركت در نوع خود اولین بودهاند ،برحسب سال
بهرهبرداری و دمای كاری آمده است .همانگونه كه مشاهده میگردد در سال  1990یك واحد آزمونه با ظرفیت  50مگاوات و

lignite
gross efficiency

1
2
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دمای كاری  650°Cتولید شده و در سالهای بعد تا  2000چند واحد صنعتی با دمای نزدیك  600°Cبه بهرهبرداری رسیده
است .شکل  13-3نیز روند كلی پیشرفت فشار و دمای كاری در این شركت را نشان میدهد .رشد كلی فناوری در این دو شکل
الگویی شبیه به شکل  11-3دارد.

شکل  12-3رشد فشار و دمای توربینهای شركت میتسوبیشی در طی زمان ()2

شکل  13-3رشد فشار و دمای توربینهای شركت میتسوبیشی در طی زمان
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افزایش نرخ حرارتی 1در گذشته ،حال و آینده نزدیك برای نیروگاههای بخار سوخت فسیلی در اثر افزایش دما و فشار در شکل
 14-3نشان داده شده است .طبق اطالعات شركت آلستوم ،فوالدهای مناسب برای توربینهای تا  270بار فشار و دمای بخار
اصلی و بازگرمایش  580°Cو  605°Cدرجه سانتیگراد در حال حاضر با موفقیت در بسیاری از نیروگاههای بخار استفاده شده و
نیازها را مرتفع ساخته است .افزایش بیشتر دما به فوالدهای با مقاومت خزش باالتر نیاز دارد .مطالعات در این زمینه در اتحادیه
اروپا ادامه دارد .البته آلیاژهای دیگری نیز برای استفاده در دماهای باالی  700°Cدرجه پیشنهاد شدهاند .همانگونه كه مشاهده
میگردد ،الگوی افزایش بازده در این شکل شبیه به الگوی شکل  11-3است .شکل  14-3در واقع به نوعی چرخه عمر فناوری
توربین بخار است.

شکل  14-3پیشرفت تدریجی مواد مورد استفاده در توربین بخار و تأثیر آن بر بازدهی ()2

با توجه به توضیحات داده شده و شکلهای  4-3 ،1-3تا  7-3میتوان چرخه عمر فناوری را به صورت شکل  15-3ترسیم
نمود.

Heat rate

1
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شکل  15-3چرخه عمر فناوری توربین بخار

طبق چرخه عمر توربین بخاری بجز فناوری ماوراء بحرانی پیشرفته سایر فناوریها به بلوغ رسیدهاند .مرحله گذرائ نمودار معرف
دوره عمر فناوری است كه دورههای جنینی ،رشد ،بلوغ و زوال را طی میكند .حد باالیی هر فناوری محدودیت فناوری است كه
میتواند فشار بخار اصلی ،حداكثر بازدهی ،دمائ بخار اصلی ،محدودیت مواد … ،و یا تركیبی از موارد فوق باشد كه در چرخه
عمر نشان داده شده برای موارد فوق صدق میكند.
الزم به ذكر است كه امروزه توربینهای سیکلهای ساده نیروگاهی در محدوده فشار فوق بحرانی قرار دارند و توربینهای
زیربحرانی عمدتاً بصورت سیکل تركیبی ،صنعتی ،مخصوص انرژیهای نو و هستهای مورد استفاده قرار میگیرد به عبارت
دیگر چرخه عمر فناوری سیکلهای ساده نیروگاهی زیربحرانی به پیری رسیده است.
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 4نتیجهگیری
در فصل اول ضرورت توسعه فناوری توربین بخاری به تفضیل ارائه گردید .با توجه به سهم باالی برق بخاری در دنیا ،سهم
پایین آن در ایران و پیربودن واحدهای بخاری موجود توسعه فناوری توربین بخاری را ضروری میسازد .بهسازی توربینهای
بخاری قدیمی نیز بر پایه فناوری توربین بخار انجام میگردد و در داخل كشور بسط داده نشده است .استفاده از این توربین
جهت سیکل تركیبی بخاری ،انرژیهای نو (مانند زمینگرمایی ،زیستتوده ،زبالهسوز و …) و هستهای كه در كشور در حال
توسعهاند وجود توربین بخار و توسعه فناوریهای جدید آن را الزامی میسازد .هر چند هزینه ساخت نیروگاههای بخاری باالتر
است (در مقایسه با گازی) اما هزینه بهرهبرداری آن پایینتر است و جهت تولید ارزانتر بار پایه در اكثر كشورها مورد استفاده قرار
میگیرد .بازدهی واحدهای بخاری ساخت داخل بیش از  13درصد با حداكثر بازدهی توربین بخاری در دنیا فاصله دارد و بواسطه
این فاصله زیاد توسعه فناوری توربین بخاری در كشور الزم میباشد.
در فصل دوم ابعاد فناوری توربین بخاری و محدوده مطالعات بررسی گردید .مطابق اسناد باالدستی ،برنامه ها و چشم اندازهای
دولت و وزا رت نیرو و افزایش نیاز به توان در سال های آتی به صورت كلی میتوان نتیجه گرفت اهداف كالن وزارت نیرو در
آینده افزایش ظرفیت تولید برق در كشور از طریق نیروگاه های با بازده باالتر است .همچنین با توجه به رشد میزان مصرف
انرژی در نیروگاههای كشور و وجود محدودیتها و چالش های موجود در تأمین سوخت فسیلی مورد نیاز نیروگاهها ،مالحظات
زیست محیطی و افزایش قیمت جهانی سوختهای فسیلی ،نیاز به استفاده از فناوری های جدید با بازده باالتر بیش از پیش
میباید مورد توجه قرار گیرد .در این راستا توسعه ی نیروگاه های سیکل تركیبی و بخار و هم چنین تولید هم زمان برق و
حرارت در این نیروگاه ها به دلیل بازدهی باالتر ضروری است كه در اسناد باالدستی به صورت صریح بدان اشاره شده است .لذا
استفاده از توربین های بخار كه بخش اصلی در نیروگاه های سوخت فسیلی و انرژی های نو( بایومس ،انرژی زمین گرمایی و
 )...در سال های آتی خواهد بود دارای اهمیت فراوان میباشد و در صورت تامین داخلی پتانسیل مناسبی جهت بومی سازی و
توسعه صنعت توربین بخاری محسوب میگردد.
بخش عظیمی از تولید برق در كشور توسط نیروگاه های حرارتی صورت میگیرد .مطابق تاكید اسناد باالدستی به تبدیل
واحدهای گازی به سیکل تركیبی ،این موضوع از اولویتهای وزارت نیرو طی سالهای اخیر بوده است و طی آن اغلب
نیروگاههای گازی به سیکل تركیبی تبدیل شدهاند كه دارای بازده نامی در شرایط ایزو حدود  50درصد میباشند .با توجه به
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فناوری قدیم واحدهای گازی و بخاری موجود و پیشرفت زیاد فناوری روز دنیا و عرضه واحدهای گازی و بخاری با بازدهی به
مراتب باالتر ،و با توجه به مساله آلودگی هوا و میزان مصرف سوخت و همچنین تصویب اسناد باالدستی مبنی بر توسعه
نیروگاههای با بازدهی باالتر ،لزوم توسعه فناوری های موجود با كاهش نرخ حرارتی نیروگاهها و افزایش بازدهی وجود دارد.
استفاده از واحدهای بزرگ با بازدهی باالتر و نرخ حرارتی پایینتر و در نتیجه كاهش آالیندهها میتواند در جهت كاهش اثرات
نامطلوب زیست محیطی نیز موثر واقع شود.
سطح تحلیل مطالعات از لحاظ جغرافیایی ،ملی است و در سطح وزارت نیرو و بخشی است .این نقشه راه یك برنامه توسعه
فناوری راهبردی میانمدت  10ساله كه تا انتهای افق  1404است را ارائه خواهد داد.
در فصل انتهایی ،مشخصههای فناوری توربینهای بخاری نیروگاهی ارائه گردید .فناوری توربین بخاری قدیمی بوده و بیش از
 100سال سابقه دارد .فناوری موجود در كشور شامل فناوری دهه  1960توربینهای بخار نیروگاهی و فناوری دهه  1980سیکل
تركیبی بخاری است .فناوری قدیمی دارای سطح پیچیدگی متوسط و فناوری جدید پیچیده میباشد و زیرساختهای ساخت و
طراحی موجود است و فناوری تناسب دارد .خروجی فناوری محصول مشخصی بنام توربین بخار است .سیر تکامل فناوری نیز
شامل چرخه عمر فناوری زیربحرانی ،فوق بحرانی ،فوق بحرانی پیشرفته و ماوراء بحرانی است كه مورد اخیر در مراحل تحقیق
و توسعه قرار دارد و فناوری زیربحرانی جهت ساخت نیروگاههای بخاری معمولی به پیری رسیده است و جهت نیروگاههای
سیکل بخاری سیکل تركیبی ،زمینگرمایی ،هستهای و …استفاده میشود.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
31
1393 آذر،ويرايش اول

 تدوين مباني سند:1 فاز

مراجع

Bibliography 5
1. آمار تفصیلی صنعت برق ایران. s.l. : شركت مادر تخصصی توانیر, 1392.
2. Leyzerovich, Alexander. Large Power Steam Turbines: Dsign and Operation. Tulsa,
Oklahoma : PennWell Publishing Company, 1997.
3. Retzlaff, Klaus M. and Ruegger, W. Anthony. Steam Turbines for Ultrasupercritical Power
Plants. Schenectady, NY : GE Power Generation, 1996.
4. Reinker, John K. and Mason, P. B. Steam Turbines for Large Power Applications.
Schenectady, NY : GE Power Systems, 1996.
5. Leyzerovich, Alexander S. Steam turbines for modern fossil-fuel power plants. Lilburn, GA :
The Fairmont Press, Inc., 2008.
6. Forty Years of Combined Cycle Power Plants. Balling, Lothar. s.l. : ASME Power Division,
2002.
7.

انرژی خورشیدی2. s.l. : )های نو ایرانسازمان انرژی(سانا.

8. Steam turbines for CSP plants. Erlangen : Siemens AG, 2010.
9. Steam Turbines A Full Range To Fit Your Needs. s.l. : Alstom, 2014.
10. Bloch, Heinz P. and Singh, Murari P. Steam Turbines: Design, Applications, and Rerating.
Second Edition. s.l. : The McGraw-Hill Companies, Inc., 2009.
11. Challenges in Advanced-USC Steam Turbine Design for 1300°F / 700°C. Lückemeye, N.,
Kirchner, H. and Almstedt , H. s.l. : ASME Turbo Expo 2012, 2012.
12. Development of Advanced USC Technologies for 700°C Class High Temperature Steam
Turbines. Tanaka, Y., Magoshi, R. and Nishimoto, S. s.l. : ASME Turbo Expo 2012, 2012.
13. Department of Energy & Climate Change. Electricity Generation Costs. [Online] October
2012.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65713/6883-

electricity-generation-costs.pdf.

.1392 . شركت مادر تخصصی توانیر:  مکان نشر نامشخص. آمار تفضیلی صنعت برق ایران.14

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
32
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول،آذر 1393

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
أ
ويرايش اول،دي 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

فهرست مطالب
 2هوشمندي فناوري توربينهاي بخار نيروگاهي 1.................................. ................................ ................................
 -1-2مقدمه 1.......................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-2شناسايي حوزههاي فناورانه توربينهاي بخار نيروگاهي 2............................................. ................................
 -1-2-2نگاشت فناوري توربين بخار 2................................................... ................................ ................................
 -1-1-2-2مقدمه 2 ................................................ ................................ ................................ ................................
 -2-1-2-2ترسيم نگاشت فناوري 3 ....................................................... ................................ ................................
 -3-1-2-2نمونههاي کاربردي فناوري 13 ............................................ ................................ ................................
 -2-2-2زنجيره ارزش توربين بخاري 14 ............................................... ................................ ................................
 -1-2-2-2مقدمه 14 ............................................. ................................ ................................ ................................
 -2-2-2-2مفهوم زنجيره ارزش 15 ...................................................... ................................ ................................
 -3-2-2-2توسعهي فناوري در زنجيره ارزش 16 .................................. ................................ ................................
 -4-2-2-2زنجيره ارزش توربين بخاري در کشور 16 ........................................................... ................................
 -3-2آيندهپژوهي 18 .............................................. ................................ ................................ ................................
 -4-2نتيجهگيري 21 .............................................. ................................ ................................ ................................
منابع 23 ................................... ................................ ................................ ................................ ................................

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
ب
ويرايش اول،آذر 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

فهرست شکلها
شکل  1-2درخت فناوري توربين بخار 4.................................................. ................................ ................................
شکل  2-2درخت اجزاي توربين بخار 5.................................................... ................................ ................................
شکل  3-2پيوندهاي چهارگانه موجود در يك زنجيره ارزش ساده 16 ..................................... ................................
شکل  4-2زنجيره ارزش توربين بخار 18 ................................................. ................................ ................................
شکل  5-2پيشبيني ميزان توليد الکتريسيته از انواع نيروگاههاي بخار (20 ...................................................... )6

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
ج
ويرايش اول،آذر 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

فهرست جداول
جدول  .1-2نمونه نيروگاهها با فناوري بکار رفته در آن 14 ..................................................... ................................

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
1
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول،دي 1393

 2هوشمندي فناوري توربينهاي بخار نيروگاهي
 -1-2مقدمه
هوشمندي فناوري مؤلفهاي است که منجر به تغيير رويکرد برنامهريزي ملي توسعه فناوري از حالت منفعالنه به حالت فعاالنه
ميشود .اين مؤلفه به دنبال کسب آگاهي از فناوري با داشتن نگاهي رو به آينده است .نتايج حاصل از اين مؤلفه بر
تصميمگيري در مورد کليه ارکان جهت ساز و خرد تأثيرگذار خواهد بود.
هوشمندي فناوري با شناسايي اجزا و کاربردهاي فناوري راهبردي در بستر تحوالت آينده ،به دنبال پاسخ به سؤاالتي است که
براي شروع تدوين ارکان جهت ساز و برنامه اقدامات و سياستها ضروري است .سؤاالتي نظير اينکه روند توسعه فناوري مورد
مطالعه در بستر زمان چگونه است و چه گونههايي از آن در آينده گونه غالب خواهد بود؟
مؤلفه هوشمندي فناوري به دنبال شناسايي فناوري در مسير آينده است .به عبارت ديگر ،هدف از اين مؤلفهي روش شناسي،
درک ابعاد مختلف فناوري نه تنها در زمان حال ،بلکه در بسترهاي آينده است .براي اين منظور بايد هم به شناسايي فناوري
پرداخت و هم به کندوکاو آيندهي پيرامون فناوري .با اين تعريف ،روشهاي شناسايي فناوري و آيندهپژوهي دو بخش اصلي اين
مؤلفه را تشکيل مي دهند .خروجي به دست آمده از اين مؤلفه به عنوان ورودي در تعيين ارکان جهت ساز مورداستفاده قرار
ميگيرد .با استفاده از حوزههاي فناورانه شناسايي شده در اين مؤلفه ،ميتوان به هدفگذاري و تعيين راهبرد فناوري در مؤلفهي
ارکان جهت ساز پرداخت .دو جزء اصلي اين مؤلفه در زير تشريح شده است.
 شناخت حوزههاي فناورانه :پيش از شروع هر نوع تصميمگيري پيرامون فناوري الزم است تا از اجزاي تشکيل
دهنده فناوري و کاربردهاي مختلف آن اطالع حاصل نمود .صحبت راجع به يك فناوري در سند ملي بايد همراه با
معين نمودن زير فناوريها و نيز کاربردهاي موردنظر از آن باشد .حوزههاي فناورانه دربرگيرندهي دو مفهوم اصلي
است .زير فناوريها ،کاربردها و يا هر دو .در بعضي فناوريهاي راهبردي مانند توربين بادي ،منظور از حوزهي
فناورانه ،قطعات و زير فناوريهاي تشکيلدهنده آن است .در گونهاي ديگر از فناوريهاي راهبردي مانند نانو
فناوريها ،حوزههاي فناورانه مشتمل بر استفاده از آنها در صنايع الکترونيك ،نساجي ،پزشکي بوده و معني کاربرد را
به خود ميگيرد .درنهايت ،در فناوريهاي راهبردي مانند پيل سوختي ،حوزهي فناورانه را بايد متشکل از کاربرد و زير
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فناوري (به صورت توأمان) دانست ،مانند استفاده از پيل سوختي  SOFCدر کاربردهاي قابل حمل .در يك جمعبندي:
«مجموعهاي از حاالت مختلف به کار رفتن زير فناوريهاي داراي زمينه دانشي مشترک در کاربردهاي مختلف
محصولي يا فرآيندي است ».در ادبيات مديريت فناوري ،رويکردهاي مختلفي براي شناسايي حوزهاي فناورانه ارائه
گرديده است .با توضيح هر روش و نيز انجام مقايسه ميان آنها از يك طرف ،و با توجه به ويژگيهاي موجود در هر
مسئله از طرف ديگر ،ميتوان روش مناسب براي شناسايي حوزههاي فناورانه در فناوريهاي راهبردي را انتخاب نمود.
 آیندهپژوهي فناوري :در مطالعات آيندهپژوهي ،در مورد حوزههاي فناورانه شناسايي شده با نگاهي به آينده صحبت
ميشود .در اين مؤلفه به تحليل سناريوهاي پيش رو در توسعه فناوري ،روندهاي ظهور و گسترش فناوريهاي جديد و
جايگزين ،و ساير فعاليتهاي مرتبط با جايگاه فناوري در آينده پرداخته ميشود .آيندهپژوهي به کاسته شدن از عدم
قطعيت پيش روي توسعه در آينده کمك کرده و تصميمات پاياتري را براي سياستگذاران به ارمغان ميآورد
 -2-2شناسایي حوزههاي فناورانه توربينهاي بخار نيروگاهي
روشهاي فناوري را ميتوان به دو گروه تقسيم نمود :روشهايي که تنها به شناسايي ليست ساده از فناوريها ميپردازند.
روشهايي که عالوه بر شناسايي ،دست به ارزيابي اوليه و حذف فناوريهاي نامربوط نيز ميزنند .در ادبيات مديريت فناوري،
رويکردهاي نگرش زنجيره ارزش فناوري ،نگرش فرآيندي ،نگرش  QFDو نگرش نگاشت فناوري براي شناسايي فناوري ارائه
گرديده است .در ادامه به نگرش نگاشت فناوري و نگرش زنجيره ارزش فناوري در مورد توربين بخار پرداخته خواهد شد.
 -1-2-2نگاشت فناوري توربين بخار
 -1-1-2-2مقدمه
عموماً از نگاشت فناوري در برنامهريزي فناوري در سطح ملي استفاده ميشود .برنامهريزي فناوري به فهم عميقي از فناوريها
و روند تغييرات آن نياز دارد .رسم يك نگاشت به تصميم گيران در بحث و تبادل نظر کمك ميکند .نگاشت به صورت متني يا
گرافيکي به تعيين ارتباطات در ميان فناوريها کمك ميکند .ترسيم نگاشت ،يك راه ايدهآل براي نمايش گرافيکي يا متني از
اجزاء ،پيکربندي و ارتباطات بين اجزاء دانش مورد نظر بوده و موجب فهم دقيقي از موضوع ،حتي براي افراد ناآشنا ،ميشود.
نگاشت فناوري معموالً در سطح ملي و براي يك بخش يا حوزه فناوري يا صنعتي مورد استفاده قرارمي گيرد .در يك تعريف
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ساده عموماً يك نگاشت ،شامل تعدادي گره و خط ميباشد .هر گره ميتواند بيانگر يك موضوع ،مفهوم ،فناوري ،کاربرد يا
هرگونه اطالعات ديگر بوده و خطوط بين گرهها ،ارتباط بين آنها را نشان ميدهد .يکي از مهمترين کاربردهاي نگاشت فناوري
براي مديران ،برنامه ريزان و مديران تحقيق و توسعه ،امکان شناسايي و تحليل و تصميمگيري بر روي فناوري مرتبط با
فعاليتها يا فرايندهاي بنگاه ،همچنين کنترل و رديابي اثرات فناورانه آنها بر محصوالت و خدماتشان ميباشد .از اين روش
ميتوان براي شناسايي حوزههاي فناورانه در هر دو حالت زير فناوري و کاربرد نيز استفاده نمود.
 -2-1-2-2ترسيم نگاشت فناوري
توربينهاي بخار با توجه به فشار و دماي اصلي به دستههاي زيربحراني ،فوق بحراني ،ماوراي بحراني و ماوراي بحراني
پيشرفته (در مرحله طراحي) قابل تقسيم ميباشند .توربينهاي صنعتي همگي از نوع زيربحراني هستند .البته توربين زيربحراني
نيروگاهي نيز وجود دارد .براي ترسيم نگاشت فناوري بايد اجزاي توربين و انواع آنها را شناخت و زير بخشهاي هر يك از اجزا
را بررسي نمود .در درخت فناوري توربين بخار شکل  1-2قسمتهاي مختلف توربين و انواع آنها و فناوريهاي به کار رفته در
هريك و همچنين طراحي توربين آمده است .اجزاي نام برده شده در سيکل ساده فسيلي زيربحراني در ساير توربينها نيز وجود
دارد .البته خود توربين بخار از لحاظ نوع طراحي نيز ميتواند به انواع مختلفي تقسيم شود که در درخت فناوري آمده است.
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شکل  1-2درخت فناوري توربين بخار (براي وضوح بيشتر تصویر به ضميمه مراجعه شود).

درخت اجزا که مشابه نقشه انفجاري است در شکل  2-2نشان داده شده است .هرچند درخت فناوري و درخت اجزا در برخي
موارد مشابهت دارند اما دو خاصيت متفاوت را دنبال ميکنند .در درخت اجزا توربين تا جاي ممکن به زير بخشها تقسيم شده
است.
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شکل  2-2درخت اجزاي توربين بخار

در ادامه به توضيح موارد نام برده شده در باال پرداخته ميشود.
طراحي
فرآيند طراحي و تحقيق و توسعه تمام فعاليتهاي مواد خام تا محصول نهايي توربين بخاري را ميتواند شامل گردد لذا در هر
فناوري ذکر شده در درخت فناوري تحقيق و توسعه و بهبود نيز شامل فناوري است .بواسطه فاصله زياد موجود بين سطح
فناوري در کشور ما با کشورهاي توسعه يافته و عدم رشد متناسب شاخههاي مختلف فناوري توربين بخار ،خود طراحي و توسعه
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و تحقيق توربين بخار به عنوان بخشي جدا در نظر گرفته شده است که خود به چند شاخه تقسيم ميشود و در ادامه مختصر
شرح داده خواهند شد.
اولين مرحله طراحي توربين بخار مربوط به طراحي ترموديناميکي و باالنس حرارتي است .هر چند طراحي توربين بعد از توافق
روي باالنس حرارتي که مربوط به طراحي ترموديناميکي نيروگاه است صورت ميگيرد اما وجود زيرکشها ،گلند و فشار در ورود
و خروج طبقات و همچنين شرايط بخار در نقاط مختلف نياز به طراحي ترموديناميکي را مشخص ميکند .بعد از طراحي
ترموديناميکي و مشخص شدن شرايط بخار در قسمتهاي مختلف ورودي و خروجي طبقات طراحي حرارتي مسير بخار توربين
انجام مي گردد که طي آن تعداد استيجها ،قطر مياني پره ها ،مساحت در ورود و خروج ،ارتفاع پره ها ،زواياي ورود و خروج
جريان و… مشخص ميگردد.
مرحله اساسي بعدي طراحي مکانيکي مسير بخار توربين است که طي آن ابعاد و اندازهها ،سطح مقطع پروفايل پره در طول
ارتفاع پره ،سطوح پره به قسمي که الزمات حرارتي را برآورده کند طراحي ميشود .آببندها ،ديافراگمها ،انجام محاسبات عبور
جريان ،تحليلهاي سياالتي  ،CFDتعيين افتها و راندمان ،... ،تعيين جنس مواد ،آناليزهاي استحکامي و ارتعاشي ،بررسي
انبساطهاي حرارتي ،…،طراحي دقيق و نهايي مسير بخار توربين و تعيين تلرانسهاي ساخت ،پرداختکاري ،انجام تستهاي
خاص مخرب و غير مخرب و… در اين مرحله انجام ميگردد .بعد از طراحي مسير بخار توربين و طراحي پرهها ،طراحي ساير
اجزاء همچون پوسته ،روتور ،ريشهپره ،ديسکها و … ميتواند انجام شود.
پوسته ()1
سيلندرهاي مورد استفاده ميتوانند يك پوسته براي فشارهاي پايين و طرحهاي قديميتر و دو پوسته براي فشارهاي باال و
طرحهاي جديد باشند .پوسته بيروني از دو تکه ساخته ميشود که با اتصال فلنج به هم متصل ميگردند .پوسته داخلي نيز
ميتواند به همين شکل باشد و يا تکههاي آن با استفاده از حلقههاي مخصوص با نام شرينك رينگ که به صورت حرارتي
روي پوسته جا زده ميشوند کنار هم نگه داشته شود .در اين طراحي پوسته داخلي محوري متقارن است و ديگر نياز به
فلنجهاي افقي سنگين نيست .مزيت طراحي شرينك رينگ خاموش و روشن شدن سريع توربين و عملکرد بهتر در تغيير بار و
باز و بسته شدن سادهتر در آورهال است .اين فناوري اولين بار در دهه  1960ارائه گرديده است و امروزه روي بسيار از
توربينهاي بخار در حال استفاده است.
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در طراحي معموالً سيلندر به صورت يك محفظه فشار 1در نظر گرفته ميشود که قطر آن از ابتدا تا انتها تغيير ميکند .در تبديل
انرژي حرارتي سيال عامل به انرژي مکانيکي انبساط رخ ميدهد و فشار افت ميکند .با توجه به محدوديت فناوري در افزايش
سطح خروجي ،توربينهاي بزرگ ممکن است داراي چند سيلندر باشند .به همين دليل سيلندرهاي توربين بخار به سه دسته
فشار باال ،فشار متوسط و فشار پايين تقسيم ميگردند .اين سيلندرها ممکن است همگي به صورت سري روي يك محور 2و يا
به صورت سري موازي روي دو محور 3قرار داشته باشند.
پوسته سيلندرهاي  HPو  IPاز ريختهگري فوالد آلياژي  CrMoVتوليد ميشود .قسمتهاي دماپايين مانند بخش خروجي IP

ميتواند از فوالد کربني ريختهگري شود .براي توربينهاي بخار مرطوب قسمت فلنج و سطوح شکاف با صفحات پوششي
محافظت ميشوند و يا از جوشکاري فوالد ضدزنگ تهيه ميشوند .قسمتهاي با دماي بسيار باالي  HPو  IPتوربينهاي جديد
از ريختهگري فوالدهاي با  9تا  %12کروم (به عنوان مثال  )12-Cr-Mo-V-Nb-Niتوليد ميشوند .همچنين پوسته داخلي
قسمت  HPبسياري از توربينهاي بخار مرطوب کالً از فوالد ضدزنگ ريختهگري ميشوند .سيلندرهاي  LPاز ورق فوالد
جوشکاري ميشوند .بعضي از قسمتهاي  LPنيز ميتوانند ريختهگري شوند.
روتور
روتورها را ميتوان به دو دسته روتورهاي درام با پره گذاري عکسالعملي و روتورهاي ديسکي با پره گذاري ضربهاي يا
عکسالعملي (مانند  )LPتقسيم نمود.
بر اساس متد ساخت روتورها به چند نوع زير تقسيم ميشوند.
 آهنگري بدون و با سوراخ محوري مرکزي
 جوشکاري شده (يا آهنگري-جوشکاري که چندين قسمت آهنگري شده به هم جوش داده ميشوند)
 ترکيبي يا شرينك فيت (ديسكها بر روي روتور شرينك فيت ميشوند)
 متفرقه (استيجهاي اول ريختهگري و قسمتهاي ديگر داراي ديسكهاي شرينك فيت شده)
که روتور جوشکاري و آهنگري باالترين فناوري را دارند .در روتورهاي شرينك فيت روتور از دو قسمت شفت و ديسكها
تشکيل شده است .در اين طراحي ديسكها با حرارت بر روي روتور جا زده ميشوند .در روتورهاي جوشکاري شده ،طول روتور
1

Pressure vessel
Tandem compound
3
Cross compound
2
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به چندين بخش با طول محدود و کوتاه تقسيم ميشود .بخشهاي روتور شامل ديسكها ابتدا آهنگري ميشوند و سپس در
کنار هم قرار گرفته و به هم جوش داده ميشوند .در نوع ديگري از روتورها که بيشتر در توربينهاي کوچك کاربرد دارند کل
روتور همراه با ديسكها به صورت يکپارچه آهنگري ميشود .البته روتورهايي با ترکيب اين سه مورد نيز توليد ميگردند .محور
توربين از چند بخش تشکيل ميگردد که اين بخشها توسط کوپلينگها به هم متصل ميشوند .البته در بعضي طرحها کل
قدرت بر روي يك محور توليد نميگردد و از دو محور استفاده ميشود که هر محور يك ژنراتور دارد که به صورت الکتريکي به
ژنراتور ديگر کوپل است .در قسمتهاي ورودي  HPو  IPطرحهاي با بازگرمايش که دما بسيار باالست ممکن است سيستم
خنك کاري سطح روتور نيز استفاده گردد .روتورها معموالً روي دو ياتاقان ژورنال قرار ميگيرند که محل قرارگيري روتور در
راستاي شعاعي و نيز نيروهاي عکسالعمل شعاعي را کنترل ميکند .اين ياتاقانها از نوع ثابت يا ساده 1و يا با بستر قابل
انحراف 2ميتوانند باشند .ياتاقانهاي تراست هم معموالً بين  HPو  IPو اولين طبقه  LPقرار ميگيرند و محل قرارگيري
پرههاي ثابت و متحرک نسبت به هم را کنترل و نيروهاي محوري را خنثي ميکنند .ياتاقانهاي تراست معموالً از نوع بستر
قابل انحراف هستند.
در روتورها معموالً از سيستم ترنينگ گير استفاده ميشود تا در زمانهايي مانند خاموش 3شدن توربين ،روتور گردش کند و از
خمش حرارتي و تاب برداشتن در اثر گرم و سرد شدن ناهمگن جلوگيري شود.
ديسكها در روتورهاي با ديسكهاي شرينك فيت شده ،معموالً از فوالدهاي آلياژي با مقاديري نيکل ساخته ميشوند .مقادير
بيشتر نيکل (تا  )3/5%قابليت عمليات حرارتي را باالتر ميبرد و يکنواختي ساختار فلز و خصوصيات مکانيکي را سبب ميشود.
بعضي مواقع ديسكها از فوالدهايي با مقدار کمتر نيکل اما در عوض با مقاديري موليبدن و واناديوم ساخته ميشوند .شفت اين
گونه روتورها از فوالدهاي  CrMoVآهنگري ميشود.
طراحي و ساخت روتورهاي با ديسكهاي شرينك فيت شده نسبتاً سادهتر است و ميتوان آنها را در اندازههاي بزرگ (طولي و
قطري) با کيفيت فلز باال ساخت .اما اين روتورها را نميتوان در سيلندرهاي دماباال استفاده کرد زيرا ديسك و شفت ممکن
است از هم جدا شوند .روتورهاي با ديسكهاي شرينك فيت شده معموالً در محورهاي سرعت پايين توربينهاي دو محوره
استفاده ميشوند .اما بعضي توليدکنندهها از اين روتورها در سيلندر  LPتوربينهاي دور باال هم استفاده کردهاند .همچنين در آن
1

Fixed
Tilting pad
3
Shutdown
2
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دسته از سيلندرهاي  LPبا پرههاي رديف آخر بسيار بلند استفاده از چنين روتورهايي به دليل نيروي مرکزگراي باال و تنش
کششي زياد در سطح داخلي ديسكها مناسب نيست .به داليل گفته شده در توربينهاي جديد اين روتورها با روتورهاي
جوشکاري شده جايگزين ميشوند (.)1
معمولترين فلز مورد استفاده در روتورهاي آهنگري و جوشکاري شده فوالدهاي  CrMoVاست .به روتور عمليات حرارتي نيز
اعمال ميگردد .قسمتهاي دماباالي روتور بايد حد خزش و مقاومت به خستگي حرارتي باال داشته باشند .به همين دليل
قسمت  HPو  IPروتور توربينهاي با شرايط بخار پيشرفته از فوالد مارتنزيت  12CrMoVساخته ميشود که مقاومت آن در
برابر خزش بسيار باالتر از آلياژهاي فريتي  CrMoVمعمول است .اين آلياژهاي فوالد  12%کروم مقاديري نيکل (تا ،)1%
تنگستن و نيوبيوم (حدود  )0/03%نيز دارند .مواد گفتهشده تا دماي  600°Cکاربرد دارند .براي دماهاي باالتر به آلياژهاي کالس
آستنيت (بيشتر از  15%کروم و بيشتر از  12%نيکل) يا خنكسازي اجباري سطح روتور در مناطق ورود بخار نياز است (.)1
برخالف روتورهاي دماباال ،روتورهاي  LPبايد از فوالدهايي با خاصيت مقاومت استاتيکي براي تحمل نيروي مرکزگراي باال،
مقاومت به ضربه براي جلوگيري از شکست ترد به دليل رشد ترکها و مقاومت در برابر شکست خوردگي ساخته شوند .در حال
حاضر روتورهاي  LPاز فوالدهاي  NiCrMoVهمراه با نيکل از  2/3تا  3/5%ساخته ميشوند (.)1
پره
تبديل انرژي در استيجهاي توربين اتفاق ميافتد .هر استيج پرههاي ثابت و متحرک دارد .همچنين با توجه به نوع تبديل انرژي
استيجها ميتوانند ضربهاي يا عکسالعملي باشند .پرههاي متحرک در استيجهاي ضربهاي و عکسالعملي در قسمت ريشه به
روتور متصل ميگردند و تبديل انرژي در آنها در بدنه يا ايرفويل يا سطل اتفاق ميافتد .در باالي پرهها نيز شرود وجود دارد که
وظيفه آببندي و اتصال پرهها به هم را دارد .شرود معموالً به وسيله تنون به پره متصل ميگردد .پرههاي ثابت در استيجهاي
ضربهاي و عکسالعملي کمي متفاوت ميباشند .اين پرهها به وسيله رينگ يا ديافراگم به پوسته متصل ميگردند ،جريان از
نازلها عبور ميکند ،در روتورهاي نوع درام داراي شرود و در روتورهاي نوع ديسکي وب دارند.
پرههاي رديفهاي جلويي کوتاهتر و معموالً استوانهاي هستند به جز رديف اول که ضربهاي است و ارتفاع بلندي دارد .پرههاي
انتهايي به واسطه انبساط بخار بلندتر بوده و براي اعمال مالحظات آيروديناميکي به صورت گردابي يا پيچ خورده طراحي و
ساخته ميشوند .پرههاي اولين و آخرين استيج داراي باالترين سطح فناوري ميباشند.در طراحي پرههاي رديف اول و رديف
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آخر به ترتيب دماي باال و نيروهاي مرکزگرا اهميت بيشتري دارند .تا دهه هفتاد ميالدي پرههاي استوانهاي رايج بودند .پرههاي
پيچخورده در دهه هفتاد ارائه گرديدند که شرايط سرعت جريان در ارتفاعات مختلف پره را لحاظ مينمود و اثر قابل توجهي
روي بازدهي پرههاي بلند رديف آخر داشت .در دهه هشتاد بيشتر روي طراحي دقيقتر آئروديناميکي پره و کاهش تلفات اوليه
پروفايل پره فعاليت صورت گرفت .در دهه  90با پيشرفت کامپيوتر و امکان تحليلهاي سنگين و طراحيهاي دقيقتر با
نرمافزارهاي  CFDميسر گرديد که کاهش تلفات ثانويه پروفايل پره بدليل چرخش جريان در مسير کانال عبوري مورد توجه قرار
گرفت که البته در پرههاي با نسبت پايين (نسبت ارتفاع به وتر کوچکتر) اثر بزرگتري دارد و طرحهاي پيچ خوردهي خميدهي
خوابيده براي طراحي رديفهاي مياني استفاده گرديد که به پرههاي سهبعدي )3DS( 1مشهور هستند .استفاده از ابزارهاي
پيشرفته تحليل جريان سيال سازندگان بزرگ توربين بخاري را به سمت طراحي با ضريب عکسالعملي متغير در راستاي طول
2

روتور و ارتفاع پره ( )3DVسوق داد .در شرکت زيمنس نسلهاي مختلف پره با عناويني چون  3DS ،Tx ،T4 ،T2و 3DV

مشهور ميباشند .در شرکت  ABBپرههاي  8000 ،1000و  HPB3نسلهاي مختلف پره ميباشند ( .)2حتي  GEنيز که بيشتر به
سازنده پرههاي ضربهاي شهرت دارد توربينهاي بصورت فشرده با ميزان عکسالعملي باالتر روي آورده است .با پيشرفتهاي
صورت گرفته در مواد و ساخت امکان ساخت پرههاي بلند (تا  150سانتيمتر) در رديف آخر و مقاوم در برابر تنشهاي باالي
نيروهاي گريز از مرکز با استفاده از آلياژهاي تيتانيوم و آلياژهاي با استحکام باال ميسر گرديده است که اغلب شرکتهاي بزرگ
در حال بررسي مواد جديدتر و با استحکام باالتر ميباشند .در آخرين نمونههاي ارائه شده توسط شرکت صنايع سنگين
ميتسوبيشي پرههاي بلند آلياژ  13Cr-8Ni-2.5Mo-Alبا طول حدود  60اينچ (حدود  1.5متر) براي دور  3000 rpmارائه
شدهاند (.)3
اکثر پرههاي توربينهاي مدرن از فوالد ضدزنگ توليد ميشوند .پراستفادهترين نوع فوالدهاي کرومي با  12تا  14%کروم
هستند .براي استيجهاي دماباال (شرايط کاري باالي 450تا  )480°Cفوالدهاي  CrMoVحتي از کالس آستنيت استفاده
ميشود .در اين آلياژها نيکل ،تنگستن و نيوبيوم هم وجود دارد .در کنار اينها ،آلياژهاي تيتانيوم هم براي پرههاي رديف آخر LP

بعضي توربينهاي بزرگ که طول بسيار زيادي دارند و نيروي مرکزگرا در طراحي آنها اهميت بيشتري دارد استفاده ميشوند
(.)1
1

Reduced secondary losses,3DS
Variable stage reactions, 3DV
3
High Performance Blading
2
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براي جلوگيري از سايش پرهها توسط قطرات آب و ذرات جامد ،سطح پرهها توسط اليههاي مخصوص پوشش داده ميشود.
اين امر در پرههاي رديف اول  HPو  IPمتداولتر است .پرههاي طبقات  LPنيز با لحيمکاري صفحات آلياژ استليت( 1آلياژي بر
پايه کبالت با  60تا  65%از آن 25 ،تا  28%کروم و  4تا  5%تنگستن که سختي و مقاومت در برابر سايش باال دارد ).در برابر
سايش محافظت ميشوند .البته اين پوشش براي پرههاي تيتانيومي استفاده نميشود زيرا تيتانيوم در برابر سايش مقاوم است.
پرههاي توربينهاي هستهاي نيز به علت امکان فعال شدن کبالت چنين پوششي ندارند و براي سخت شدن سطح آنها از
ماشينکاري الکتريکي – جرقهاي استفاده ميگردد .اين روش در پرههاي رديف اول توربينهاي فسيلي هم استفاده ميگردد تا
از سايش توسط ذرات جامد جلوگيري شود (.)1
طبق دادههاي شرکت زيمنس فوالد کرومي  P91موجود افزايش فشار و دما را تا  270بار و  600°Cاجازه ميدهد .براي افزايش
بيشتر شرايط بخار تا  300بار و  640°Cفوالد آلياژ ولفارم 2نياز است .تحقيقات در اين زمينه براي افزايش دما تا  720°Cبر
روي آلياژهاي بر پايه نيکل در حال انجام است (.)4
آببند
نشتي آببندها بيشترين سهم در کاهش عملکرد توربينهاي فشار باال را دارند .قسمتهاي فشار متوسط و فشار پايين هم
کاهش عملکرد زيادي به دليل استفاده از آببندهاي نامناسب خواهند داشت .آببندهاي متنوعي در توربينهاي بخار استفاده
ميشوند .آببندهاي استيجها از نشت بخار از لبه پرههاي ثابت و متحرک يعني فضاي بين پرهها و پوسته يا روتور جلوگيري
ميکنند .اين آببندها معموالً در استيجهاي ضربهاي ديافراگم ،و در استيجهاي عکسالعملي زير شرود يا باالي شرود ناميده
ميشوند و از نوع البيرنتي هستند .از آببندهاي البيرنتي به عنوان آببند مياني در طرحهاي پوسته مشترک  HPو  IPنيز
استفاده ميشود .آببندهاي انتهايي يا به عبارت ديگر پکينگهاي گلند از نشتي انتهاي سيلندرها جلوگيري ميکنند .ممانعت از
ورود هوا به سيلندر فشار پايين در انتهاي آن (به دليل فشار خأل انتهايي) و ممانعت از ورود سيال راديواکتيو به جو در
نيروگاههاي هستهاي نيز از وظايف اين آببندهاست .آببندهاي انتهايي نيز از نوع البيرنتي هستند و معموالً چند رديف از آنها
پشت سر هم در انتهاي سيلندر استفاده ميگردد .آب بند برسي که بصورت مجموعه تعداد زيادي سيم ميباشند نيز براي کاهش
نشت از نوک پرهها و يا در آببندهاي انتهايي مورد استفاده قرار ميگيرند و در کاهش نشت بسيار موثر ميباشد.
Stellite
Wolfarm-alloyed steel

1
2
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در دهه  1990در تالش براي کاهش نشت از انتهاي شفت و نواحي غيرپرهاي ،نوع جديدي از آببندها به کار گرفته شد که به
نام آببند انقباضي 1موسوم هستند .اين آببندها با افزايش فشار بخار در شرايط بارگيري ،در راستاي شعاعي جابهجا شده و با
کوچك نمودن فاصله هوايي ميزان نشتي را کاهش ميدهند .همچنين طي استارت بدليل پايين بودن فشار بخار ،فاصله هوايي
زياد است که بواسطه وجود ارتعاشات در شفت و امکان جابجايي زياد روتور ،اين افزايش فاصله هوايي مناسب است .بعدها
آب بند انقباضي نيز اصالح گرديد و يك رديف برسي در ميان آن قرار گرفت که ميزان نشتي را بهبود قابل توجهي بخشيد.
استفاده از اين نوع آببند در طبقات مياني و فشار باال رايج است .در طبقه فشار پايين ،چون فشار به اندازه کافي جهت انقباض
آببند وجود ندارد استفاه نميشود و آببندهاي پيشرفتهاي همچون آببندهاي حساس شده که توسط کويل ،آب بند در
موقعيت مورد نظر نگه داشته ميشود و از فشار تاثير نميگيرد استفاده ميگردد .استفاده از مواد سايشپذير و برسي در طرحهاي
پيشرفته اکثر شرکتها وجود دارد .با اضافهشدن مواد سايشپذير به آببندهاي گلند ،باالنس پيستون و آببندهاي کوتاه پشت
فنري زير پرههاي ثابت ،کاهش نشتي تا  20درصد نسبت به حالت بدون ماده سايش پذير ميسر است .فناوري جديدي بنام
آببند برگي نيز توسط شرکت ميتسوبيشي ابداع شده است که اثرات هيدروديناميکي باعث کاهش فاصله آببند و کاهش نشتي
ميگردد.
یاتاقان
ياتاقانها دو نوع کلي ژورنال و تراست ميباشند .هر چند در توربينهاي بخار نيروي تراست بخصوص در نوع عکسالعملي وجود
دارد امکان دفع کامل آن توسط باالنس پيستون وجود ندارد و ياتاقان تراست مورد نياز است .در اکثر توربينهاي موجود در کشور
بين شفت دو قسمت مثال بين شفت  HP-IPو شفت  LPيك کوپلينگ و دو ياتاقان وجود دارد .طرحي هر چند قديمي ولي
پيشرفته که در آن اين دو ياتاقان ادغام شده و کوپلينگ حذف ميشود نيز وجود دارد توليدات شرکت آلستوم از اين فناوري بهره
ميبرند .نيروگاه بخاري نکاء نيز داراي ياتاقانهايي از اين نوع ميباشد.
یراقآالت و سيستمهاي جانبي

Retractable seals

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
13
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول،آذر 1393

ديافراگمها در  HPو  IPمعموالً جوشکاري ميشوند .در استيج اول نازلها به چند قسمت تقسيم ميشوند که هريك محفظه يا
باکس جدا و کنترل ولو خود را دارد .ديافراگمهاي  LPريختهگري يا آهنگري ميشوند .در طبقات مرطوب ديافراگمهاي ثابت
جلويي ممکن است سوراخ دار تو خالي باشند تا قطرات آب را بگيرند (.)5
در زمان استارت آپ توربين که بخار داغ با سطح سرد پرهها برخورد ميکند و يا در زمان تغيير بار يا شرايط بخار که تفاوت دما
اتفاق ميافتد ممکن است قطرات مايع به وجود آيد .هم براي خارج کردن اين قطرات از سيستم تخليه 1استفاده ميگردد.
سيستم تخليه ميتواند به صورت پيوسته (خارج کردن مداوم قطرات در قسمت  )LPو يا منقطع (باز و بسته شدن اتوماتيك در
زمان استارت آپ) عمل کند .قطرات خارج شده دوباره به سيکل بازميگردند.
 -3-1-2-2نمونههاي کاربردي فناوري
فناوريهايي که در درخت فناوري اشاره گرديد در اکثر توليدات ظرفيت باالي نيروگاهي امروزي ديده ميشود .به عنوان نمونه
مسير بخار توربينهاي زيمنس از سال  2002به بعد براساس فناوري  3DVميباشد .فناوري شرينك رينگ پوسته  HPدر تمام
توليدات آلستوم بکار رفته است .در جدول  ...نمونه نيروگاههاي فناوريهاي ذکر شده نام برده شدهاند.

Drain system

1
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جدول  .1-2نمونه نيروگاهها با فناوري بکار رفته در آن

پوسته

فناوري

نيروگاه نمونه

دو پوسته

طبقه فشار باال و فشار متوسط اکثر نيروگاههاي بزرگ کشور
توربين بخار آلستوم نصب در مصر

شرينك رينگ

New Talkha–Alstom-STF30C: 270 MW-120 bar/580°C

توربين بخار آلستوم نصب در عربستان
Shoaibeh –STF40: 300bar/65bar/600°C /620°C

روتور جوشکاري شده
روتور

روتور يکپارچه
روتور ترکيبي
3DS

پره

3DV

پره از جنس تيتانيوم

آببند

یاتاقان

آب بند برسي
آب بند برگي
آب بند انقباضي حساس به
فشار و داراي اليه برسي
آرايش تك ياتاقان
آرايش دو ياتاقان

تمامي توربين هاي آلستوم با توان باالي  100مگاوات
روتور  HP-IPتوربين  320مگاواتي اسالم آباد اصفهان
روتور توربين  160مگاواتي سري  Eزيمنس توگا
 IPنيروگاه رامين اهواز (آهنگري  +شرينك فيت)
Siemens SST3000, 4000, 5000, 6000
)The Steam Turbine Power Plant Boxberg (907 MW
Siemens sst3000, 4000,500,6000
)Niederaußem (1000 MW
The EUREKA-Turbine- 315-MW of GEC Alsthom
Siemens SST-6000 series: Niederaußem K,Germany 2002; Wai
Gao Qiao 3,China 2008; Longview Usa 2011
New Talkha–Alstom-STF30C: 270 MW-120 bar/580°C
)Mitsubishi (under development
Big Bend Power Station, USA Florida 444 MW General Electric
G2 type

نيروگاه بخاري نکاء و اکثر نيروگاههاي آلستوم
اکثر نيروگاههاي کشور
Alstom:
1930 Welded rotor feature introduction
1936 Single bearing design introduction
1960 First shrink ring design for HP turbine

 -2-2-2زنجيره ارزش توربين بخاري
 -1-2-2-2مقدمه
بخش حاضر ،مربوط به مطالعه «شناسايي و تحليل زنجيره ارزش توربين بخاري در کشور» است .تمرکز اصلي اين بخش بر
شناسايي و ترسيم کارکردها (حلقهها) و همچنين ارتباطات بين بازيگران زنجيره ارزش توربين بخار و تحليل آنها ميباشد تا به
اين وسيله بتوان نقاط ضعف ،قوت و همچنين فرصتها و تهديدات موجود در زنجيره را شناسايي نموده و بر اساس آن مناسب
ترين راهکارها را براي رقابتپذيرتر کردن زنجيره ارزش اتخاذ نمود.
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با انجام يك تحليل صحيح از زنجيره ارزش ميتوان نتيجه گرفت که از بين حلقههاي زنجيره ارزش در ايران ،کداميك از
وضعيت مناسبتري نسبت به ساير حلقهها برخوردار ميباشد و تمرکز بر روي فعاليتهاي کدام حلقه از اين زنجيره در درازمدت
براي کشور مفيد خواهد بود.
 -2-2-2-2مفهوم زنجيره ارزش
زنجيره ارزش ) (Value Chainمجموعه عملياتي است که در يك صنعت به صورت زنجير گونه انجام ميگيرد تا به خلق
ارزش منجر شود .ارزش مبلغي است که خريدار در ازاي کاال يا خدمتي که سازمان براي او فراهم ميکند ،مايل به پرداخت آن
است .در صورتي که ارزش دريافتي بيش از هزينهاي باشد که صرف تهيه محصول شده است ،سازمان سود برده است.
مفهوم زنجيره ارزش ،با توجه به تعريف فعاليتهاي ارزشي قابل تعريف است و به نوعي نشاندهنده کليهي فعاليتهايي است
که در ايجاد ارزش براي محصول يا خدمت سازمان ،نقش دارند .بر اين اساس ،کليهي فعاليتهاي ارزشي را ميتوان بر اساس
نقش و تأثير آنها در زنجيرهي ارزش سازمان دستهبندي کرد .گاهي اين فعاليتها در پيوند با يکديگر نيز ميباشند .درشکل 3-2
پيوندهاي بين عناصر يك زنجيره ارزش نشان داده شده است .به عنوان نمونه ،توليد ،به خودي خود تنها يکي از پيوندهاي خلق
ارزش افزوده در زنجيره ميباشد .عالوه بر اين در درون هرکدام از اين پيوندها نيز فعاليتهايي به عنوان زيرمجموعه وجود دارد.
اين فعاليتها داراي يك ماهيت دو طرفه ميباشند .به عنوان مثال ميتوان گفت که عوامل متخصص در امر طراحي محصول،
تنها بر روي فرآيند توليد تأثير نميگذارند؛ بلکه از سوي ديگر توسط يك سري محدوديتها و قيود اجباري موجود در پيوندهاي
پاييندستي زنجيره مورد تأثير قرار ميگيرند .به طور کلي کارکردهاي کسبوکار زنجيره ارزش به پنج حوزه تقسيم شدهاند:
 -1تحقيق و توسعه
 -2طراحي محصوالت ،خدمات و يا فرآيندها
 -3توليد
 -4بازاريابي و فروش
 -5خدمات مشتري
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مصرف/بازگرداني

بازاريابي

توليد
 لجستيك ورودي فرايند تبديل وروديها بستهبندي.... -

طراحي و
توسعه
محصول

شکل  3-2پيوندهاي چهارگانه موجود در یك زنجيره ارزش ساده

 -3-2-2-2توسعهي فناوري در زنجيره ارزش
هر فعاليت ،دربرگيرندهي فناوري ،مهارت استفاده از آن و رويههاي 1مخصوص به خود است .بهکارگيري فناوريهاي مختلف در
يك صنعت بسيار وسيع ميباشد .از فناوريهايي که از آمادهسازي مستندات و انتقال محصول به کار گرفته ميشوند تا آنهايي
که در تهيهي خود محصول نقش دارند .عالوه بر اين ،اغلب فعاليتهاي ارزشي ،نوعي از فناوري را بکار ميگيرند که ترکيب
تعدادي از فناوريهاي مختلفي است که دربرگيرندهي نظام علمي متفاوتي هستند .براي مثال فناوري ماشينکاري شامل
فناوريهاي مورد بحث در علوم متالورژي ،الکترونيك و مکانيك است .اين نوع فعاليتها ميتوانند شکلهاي مختلفي داشته
باشند؛ از تحقيقات پايه و طراحي محصول گرفته تا طراحي تجهيزات فرآيندي و رويههاي خدمات رساني .فعاليتهايي از نوع
توسعهي فناوري که با محصول مرتبط باشند ،کل زنجيره را پشتيباني ميکنند.
 -4-2-2-2زنجيره ارزش توربين بخاري در کشور
همانطور که ميدانيم يك صنعت خاص متشکل از بنگاهها و شرکتهاي مختلفي ميباشد که در حوزههاي مختلف زنجيره
تأمين آن صنعت ،از تأمين مواد اوليه گرفته تا توليد محصول نهايي و تحويل آن به مشتري حضور دارند از اين رو ،زنجيره
ارزش يك صنعت ،ترکيبي از زنجيرههاي ارزش بنگاههاي فعال در آن صنعت ميباشد که قرار گرفتن اين زنجيرهها در کنار
يکديگر  ،نشان دهنده اين مطلب است که محصول نهايي چطور پس از توليد به دست مشتري نهايي رسيده و براي صنعت
مربوطه ارزش خلق ميکند .در شکل  4-2زنجيره ارزش صنعت توربين بخاري در کشور آورده شده است .همانطور که در
شکل مشخص است اين زنجيره متشکل از پنج حلقه اصلي ميباشد .اين حلقهها عبارتند از:
1

procedure
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 .1تامينكنندگان مواد اوليه و ماشين آالت.
 .2خدمات طراحي توربين
 .3ساخت قطعات اصلي و فرعي
 .4مونتاژ تمامي قطعات و ساخت توربين
 .5خدمات باالنس و نصب و راه اندازي
 .6خدمات بهره برداري و تعميرات
در حلقه اول شرکت هايي هستند که مواد اوليه مربوط به محصول مورد نظر را توليد ميکنند .در حلقه دوم طراحي توربين انجام
ميشود و استانداردهاي مربوط به اجزاي توربين تعيين ميگردد .سپس در حلقه بعد قطعات اصلي و فرعي توربين ساخته ميشوند.
قطعات توليد شده در مرحله بعد در اختيار شرکت هاي سازنده توربين قرار ميگيرد که اين شرکت ها خود در دو محدوده ي
توربين هاي بزرگ و کوچك فعاليت ميکند .بعد از ساخت توربين ،در حلقه بعدي خدمات باالنس و نصب توربين اعم از حمل و
نقل و آماده سازي توربين براي نصب انجام ميگيرد .در انتها شرکت هايي نيز در جهت بهره برداري ،تعميرات و نگهداري
محصول فعاليت ميکنند .بايد توجه داشت ممکن است برخي شرکت ها در چند حلقه در صنعت محصول فعاليت کنند .يعني
ممکن است يك شرکت در زمينه طراحي وساخت قطعات ،مونتاژ توربين ،خدمات نصب و راه اندازي و ...فعاليت داشته باشد.
البته در گزارش مورد بررسي به تشريح کامل اين حلقهها پرداخته نشده است ،اما به طور کلي شرکتهاي فعال در هر کدام از
حلقههاي زنجيره مشخص شده و در گزارشي ديگر به طور مفصل تر آورده ميشوند .لذا در گزارش آتي ،زيرساختها و ظرفيت
هاي موجود در داخل کشور در هر حلقه زنجيره ارزش به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته مي شوند.
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شکل  4-2زنجيره ارزش توربين بخار

 -3-2آیندهپژوهي
پيشرفتهترين توربينهاي بخار در نيروگاههاي سيکل ساده بخار استفاده ميشوند .در حال حاضر نيروگاههاي فوق بحراني و
ماوراي بحراني به بلوغ خود رسيدهاند و تحقيقات بر روي نيروگاههاي ماوراي بحراني پيشرفته در حال انجام است .دليل اين امر
نيز بازدهي بيشتر نيروگاههاي با شرايط دما و فشار بخار باالتر است .پربازدهترين نيروگاههاي بخار بهرهبرداري شده تاکنون
بازدهي زير  50%داشتهاند در حالي که پيشبيني ميشود بازدهي نيروگاههاي بخار ماوراي بحراني پيشرفته باالي  50%و حتي
به  55%برسد (.)4
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در زمينه مواد مورد استفاده در نيروگاهها ،براي آنکه بتوان دماي کاري را باال برد به آلياژهاي با پايه نيکل نياز است .مؤسسات
مختلفي در دنيا روي اين آلياژها مطالعه ميکنند و پيشبيني ميشود در آينده و نسل جديد نيروگاهها ،برخي قسمتهاي دماباال
از اين سوپر آلياژها ساخته شوند (.)4
حداکثر ميزان دبي در توربينهاي بخار با فرض فشار کندانسور ثابت توسط سطح خروجي  LPو تعداد طبقات  LPمحدود
ميگردد .در توربينهاي قديمي براي افزايش دبي و در نتيجه توان تعداد طبقات زياد ميشد که باعث طوالني شدن شفت
ميگشت .راهحل ديگر براي استفاده از دبيهاي بيشتر افزايش سطح خروجي و يا به عبارت ديگر افزايش طول پرههاي رديف
آخر است .اين مورد همواره به عنوان يکي از موضوعات اصلي در پيشرفت فناوري توربين بخار مطرح بوده است که باعث
کاهش طول شفت و تعداد طبقات طبقه کم فشار ميگردد .براي رسيدن به پره با طول بيشتر از آلياژهاي تيتانيوم در ساخت
پرههاي رديف آخر استفاده ميشود .شرکت ميتسوبيشي ژاپن در برخي توربينهاي با دور  3000rpmخود پرههايي با طول
نزديك به  1/5متر استفاده کرده است ( .)3پرههاي رديف آخر با چنين طولهايي در شرکتهاي ديگر در دست مطالعه است.
استفاده از پرههاي بلندتر در رديفهاي آخر فشار ضعيف و تجميع و کوچكتر کردن روتور توربين و در نتيجه کاهش نسبت
توان به وزن در توربينهاي آينده مشهود خواهد بود (.)4
در دهههاي اخير توجه ويژهاي به آاليندگي نيروگاهها شده است و نيروگاهها ملزم به رعايت قوانين بينالمللي در زمينه
آاليندهها شدهاند .روشهاي مختلفي براي کنترل گازهاي آالينده و گلخانهاي وجود دارد .و در آينده نزديك همه نيروگاهها
مجهز به سيستمهاي کنترل گازهاي گلخانهاي و آاليندههاي دياکسيد گوگرد و اکسيدهاي نيتروژن ( FGD ،CCSو )SCR
خواهند بود (.)6
همچنين در نسل جديد نيروگاهها سيستمهايي براي استفاده از دورريزها وجود خواهد داشت .چنين سيستمهايي در نيروگاههاي
به روز موجود ديده ميشود .به عنوان مثال ميتوان از سيستمهاي ريکاوري گرماي دماپايين در نيروگاه ،Niederaussem
توليد محصول جانبي کلسيم کلرايد در نيروگاه  ،Nordjylland 3روشهاي پيشرفته حذف دياکسيد گوگرد در نيروگاه Isogo

و سيستمهاي خنكسازي هوا در نيروگاه  Majubaنام برد.
از رده خارج کردن نيروگاههاي قديمي و نيروگاههاي کم بازده منجر به افزايش بازدهي در توليد الکتريسيته ميگردد .افزايش
بازده ميانگين نيروگاهها به کاهش آلودگي نيز کمك مينمايد .در نقشه راه آژانس بينالمللي انرژي براي نيروگاههاي زغالسوز
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( )6که اکثراً سيکل ساده بخار هستند آمده است که تا دهه  2040توليد الکتريسيته از نيروگاههاي سيکل ساده زيربحراني و
فوق بحراني که بازدهي پايين دارند متوقف ميگردد و تنها نيروگاههاي ماوراي بحراني و نيروگاههايي که داراي سيستم CCS

هستند الکتريسيته توليد خواهند کرد .اين موضوع در شکل  5-2ديده ميشود .منظور از  HELEدر اين شکل بازدهي باال و
آلودگي غير گلخانهاي پايين 1است.
در نقشه راه آژانس بينالمللي انرژي ( )6آمده است که توربينهاي بخار با ظرفيت بيشتر از  300مگاوات بايد همگي از نوع
ماوراي بحراني و يا حداقل فوق بحراني باشند و ديگر نيروگاههاي با ظرفيت کمتر از  300مگاوات که استفاده از فناوري فوق
بحراني در آنها عملي نيست ساخته نشوند .همچنين پيشبيني شده است که از سال  2020توليد الکتريسيته به سمت
نيروگاههاي ماوراي بحراني پيشرفته خواهد رفت و تا سال  2030اين نوع نيروگاهها کامالً تجاري شدهاند .عالوه بر آن در آينده
فناوريهاي جديدي براي جذب دياکسيد کربن مانند  chemical loopingو  ion transport membraneتوسعه داده
خواهد شد .توربينهاي بخار با احتراق از نوع  Oxy-firedهم گسترش بيشتري خواهند يافت .همچنين توليد الکتريسيته از
زغالسنگ با فناوريهاي  IGCCو  FBDگسترش خواهد يافت.

شکل  5-2پيشبيني ميزان توليد الکتریسيته از انواع نيروگاههاي بخار ()6
High-Efficiency, Low-Emissions, HELE

1
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 -4-2نتيجهگيري
در اين گزارش فناوريهاي مرتبط با توربينهاي بخار نيروگاهي شناسايي و زنجيره ارزش توليد محصول نهايي بنام توربين بخار
ارائه شد .توربينهاي بخاري داراي فناوريهاي مربوط به پره ،روتور ،پوسته ،ياتاقان ،آببند و … است که در درخت فناوري به
همراه فناوريهاي جزءتر ارائه گرديد .زنجيره ارزش اين فناوري شامل توليد مواد خام اوليه عمدتا فوالد سوپرآلياژ ،آهنگري،
ماشينکاري ،مونتاژ و ساخت و…ميباشد.
توربينهاي بخاري نيروگاهي در آينده به سمت نيروگاههاي با نرخ حرارتي پايينتر به منظور داشتن بازدهي باال ،توليد کمتر
گازهاي گلخانهاي پيش خواهد رفت .فناوريهاي مربوط به توربينهاي ماوراء بحراني پيشرفته توسعه يافته و عمده توربينهاي با
فناوريهاي گذشته به سمت بهسازي با فناوريهاي جديد مربوط به اجزاء پيشرفته خواهند رفت .استفاده از پرههاي بلند در رديف
آخر توربين به منظور کوچكتر نمودن طول مجموعه و کاهش وزن و کاهش نسبت وزن به توان خروجي نيز جزء اولويتهاي
فناوري ميباشد.
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جزييات درخت فناوري در اشکال زير آورده شده است.
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 -1-1مقدمه
چشم انداز عبارتست از تصوير مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در حوزه فناوري كه در يک افق
زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعیین میگردد .به عبارت ديگر چشمانداز ،بیان صريح سرنوشتی است كه فناوري
به سوي آن حركت میكند و تصوير آيندهاي است كه كشور در جستجوي خلق آن است.
چشمانداز تصويري از وضعیت يک كشور است ،زمانی كه به اهداف و راهبردهاي خود در يک بازهي زمانی دست يافته باشد .اين
چشمانداز در قالب يک بیانیه به نحوي تنظیم میشود كه چالشهاي راهبردي و هدفهاي تعیین شده كیفی در سند ،ارتباط مستقیم
و معناداري با يكديگر داشته باشند؛ نیازهاي جامعه را در آينده و حال ،بهعنوان هماهنگی بین جامعه و تصوير آينده در بیان كلمات و
جمالت يكسان نماي د؛ و از كلمات و جمالت آرمانی ،قابل دست يافتنی ،ارزشی ،مقدس و نهادينه براي عبارتپردازي سند استفاده
نمايد.
چشمانداز توسعه فناوري اگر به صورت دقیق ،جامع و آيندهنگرانه تعريف شده باشد ،میتواند مسیر توسعه فناوري را همواره
هدفمند و جهت دار نمايد و مانند چراغی در افق بلندمدت ،فراروي كنشگران مختلف (دولت ،صنعت ،دانشگاه) قرار گیرد .آگاهی
كامل سیاستگذاران به چشمانداز توسعه فناوري نیز می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات كلیدي و سیاستهاي اثرگذار ياري دهد.
از منظر چشمانداز ،اكثر مدلهاي تدوين راهبرد ملی داراي گام تدوين چشمانداز مشخص و صريح میباشند .لكن برخی مدلها
نیز وجود دارند كه به مراتب به وجود چنین عنصري در برنامهريزي راهبردي ملی اشاره نكرده ولی به تدوين اهداف بلندمدت
پرداختهاند .ضرورت تدوين چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوري از اين بابت است كه تعهد ،انگیزه ،هیجان و انرژي را در میان
كنشگران دخیل در توسعه فناوري افزايش داده و مقصدي را براي رسیدن ترسیم مینمايند .چشمانداز يک ركن جهتساز كالن،
ساده و قابل انتقال را ترسیم كرده تا راهنماي گامهاي مختلف انتخاب ،اكتساب و سیاستگذاري فناوري باشد.
در ادبیات مديريت راهبردي ،چشمانداز بر اساس مدلهاي مختلفی (بهعنوان بخشی از فرآيند تدوين برنامه راهبردي توسعه)
تعريف شده است .اگرچه غالب اين مدلها براي تدوين راهبرد در سطح بنگاه طراحی شدهاند ،اما میتوان نتايج حاصل از بررسی اين
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تعاريف متفاوت را براي طراحی چشمانداز در سطح ملی استفاده نمود .براي اين منظور ،در زير چهار نوع از مدلهاي تدوين راهبرد
بنگاه كه به تعريف چشمانداز پرداختهاند ،بررسی میگردند .از بررسی اين مدلها و نیز مطالعات تطبیقی تدوين چشمانداز در تدوين
اسناد ديگر ،يک چارچوب كلی براي تدوين چشمانداز توسعه فناوري در سطح ملی استخراج میگردد.
در ابتدا با بررسی مدلهاي تدوين چشمانداز كه در ادبیات مديريت راهبردي استفاده میشوند ،سعی میشود تا نسبت به
چگونگی تدوين چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوري بینش حاصل شود.
مدل دیوید

بر اساس اين مدل ،بیانیه چشمانداز در بنگاهها بر اساس پاسخ به سوال «ما چه میخواهیم بشويم و به كجا میخواهیم برسیم؟»
توسعه داده میشود .بیانیه چشمانداز بايد كوتاه ،و ترجیحاً يک جمله باشد ،و از همه ذينفعانی كه ممكن است ورودي و اطالعاتی
براي تدوين آن در اختیار داشته باشند ،استفاده شود .براي مثال ،چشمانداز يک مؤسسه حسابداري مديريت عبارتست از«:رهبري
جهانی در آموزش ،تأيیدكننده و گواهیدهنده ،و اجراي حسابداري مديريت و مديريت مالی».
براساس نظر ديويد ،چشمانداز بهعنوان يكی از فرآيندهاي ابتدايی در تدوين راهبرد ،بهعنوان وروديهاي اولیه و عناصر باالدست
در تمام قدمهاي اين فرآيند نقش ايفا مینمايد (ديويد .)1381 ،تدوين چشمانداز نیز با بررسی محیط داخل و خارج و نیز با دريافت
بازخورد از تمام مراحل برنامهريزي راهبردي صورت میپذيرد.
مدل پاتریك لوئيس

چشمانداز به سوال«چه چیزي میخواهیم ايجاد كنیم» پاسخ میدهد و يک تصوير ايده آل ،واحد و جذاب از آينده ترسیم می-
نمايد .چشمانداز تصوير جذابی از وعده هايی است كه شور و اشتیاق و هیجان را در افراد و هنگام كار القا و الهام میكند .به زبان
ساده چشمانداز مشترك ،يک تصوير شفاف و مورد تائید ذينفعان میباشد كه آينده را مشخص میكند.
به منظور مشخص و روشن نمودن و نیز تعريف فرداي جديد ،چشمانداز ساختاري را كه راهنماي تمام تصمیمگیريها،
برنامهريزيها و كارها باشد ،فراهم میآورد .چشمانداز براي رسیدن به آيندهاي كه معموالً كمی دورتر از دسترس میباشد ،بر روي
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قوتهاي سازمانی و منابعی كه بايد توسعه بیابند تمركز میكند .چشمانداز يک نیروي محرك است كه باعث يک تالش و
جستجوي بی پايان براي موفقیت و برتري میشود.
مدل آليسون

در اين مدل ،چشمانداز تصوير راهنماي موفقیت است ( .)Allison and Kaye, 1998بیانیه چشمانداز به سوال«موفقیت چگونه
است و شبیه چیست؟» جواب میدهد .چشمانداز بايد گروهها را به مبارزه و چالش بطلبد تا قابلیتهايشان را گسترش دهند و به
اهدافشان برسند.
آلیسون در فرآيندي كه براي مديريت راهبردي طراحی نموده است ،جايگاهی مشابه با ديويد براي تدوين مأموريت و چشمانداز
قائل شدهاند .او معتقد است كه پس از كسب آمادگی و حصول مقدمات اولیه برنامهريزي ،اولین گام در فرآيند اصلی تدوين استراتژي
(بعنوان ركن جهتساز) بايد تدوين چشمانداز مطلوب و آرمان باشد.
از نظر وي ،بیانیه چشمانداز مؤثر بايد هم چشمانداز داخل و هم چشمانداز خارجی را در نظر بگیرد .چشمانداز خارجی بر روي
اينكه اگر بنگاه به اهدافش برسد جهان چگونه بهبود میيابد ،تغییر میكند و متفاوت میشود ،تمركز دارد .هنگامی كه چشمانداز
خارجی بیان نمود كه بنگاه چگونه برنامهاي براي تغییر جهان دارد ،چشمانداز داخلی تعیین میشود.
در اين مدل پیشنويس بیانیه چشمانداز با ايدهها و نگرشی كه از بحثها و گفتگوها بیرون میآيد و نیز احساس و بینش
مشتركی كه از مسیر (جهت) و انگیزه ايجاد میشود ،آغاز میگردد .تمامی ذينفعان بايد در طوفان فكري ابتدايی و نیز بعضی از
گفتگوها حاضر باشند.
مدل مكميالن

چشمانداز تصوير ذهنی قوي از آنچه كه ما در آينده میخواهیم بشويم ،میباشد .چشمانداز ريشه در واقعیت دارد ،اما روي آينده
تمركز مینمايد .تدوين چشمانداز ،فرآيندي شامل روشن نمودن ارزشها ،تمركز بر روي مأموريت و گسترش افق با استفاده از بیانیه
چشمانداز است .تدوين چشمانداز ،راه و روشهاي خالقانه براي چالشهاي كسب و كار فراهم میآورد و جرقه ارزيابی و يادگیري
پیوسته در سازمان را بوجود می آورد.
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از نظر وي داليل تدوين چشمانداز سازمان عبارتند از :هماهنگی و متناسب كردن كار افراد مختلف ،كمک به همه براي تصمیم-
گیري ،ايجاد اصول و پايهاي براي برنامه ريزي كسب و كار ،به چالش كشیدن اوضاع راحت و غیر ايدهآل شرايط فعلی ،و ايجاد
رفتارهاي متجانس و موافق در افراد به صورت قابل توجه.
با بررسی مدلهاي تدوين چشمانداز بنگاهی و نیز كسب آگاهی از مطالعات تطبیقی صورت پذيرفته ،ترسیم افق چشمانداز در
چهار مرحلهي كلی به انجام میرسد .مراحل تدوين چشمانداز در شكل زير نشان داده شده است.
همانطور كه اشاره شد مراحل ترسیم افق چشمانداز در چهار مرحلهي كلی به شرح زير میباشد:
 )1جمعآوری اطالعات اوليه و ترسيم چشمانداز

جمعآوري وروديهاي الزم براي ترسیم چشمانداز از راههاي زير صورت میپذيرد:
 جمعآوري اطالعات اولیه-مطالعات الگوبرداري :استفاده از تجارب ديگر كشورها در زمینه توسعه فناوريهاي راهبردي
روشی ديگر در ترسیم چشمانداز است .در اين زمینه میتوان از آيندههاي ترسیم شده در ساير كشورها ،مانند هدف-
گذاريهاي بلندمدت ،حوزههاي كاربردي قابل تأكید ،و غیره براي تعیین افق چشمانداز داخلی بهره برد.
 جمعآوري اطالعات اولیه  -بررسی اسناد باالدستی :پیش از شروع هر بحث ديگر تدوين چشمانداز ،ضروري است تا با
بررسی اسناد باالدستی ،طرحها و راهبردهاي كالن تدوين شده در سطوح باالتر ،و اصول ارزشی توسعه فناوري
موجود در جامعه ،تصويري از بستر فعلی و نگاههاي آينده پیرامون فناوري حاصل گردد .اين تصوير در شكلدادن به
مؤلفههاي چشمانداز نقش مهمی بر عهده دارد.
 جمعآوري اطالعات اولیه -نظرسنجی متخصصین :بیان يک نتیجه بر پايه يک مجموعه شواهد يا انتظارات از آينده
كه از اطالعات و منطق افراد آشنا با موضوع مورد نظر حاصل میشود ،يكی ديگر از راههاي تأمین وروديهاي الزم
براي ترسیم افق چشمانداز است .انديشهها و تفكرات خبرگان حوزه فناوري از آينده پیش رو سهم قابل توجهی در
ترسیم چشمانداز دارد.
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چشماندازپردازي
مطالعات

نظرسنجی

بررسی اسناد

الگوبرداري

متخصصین

باالدستی

بیانیه ابتدايی چشمانداز

مبانی سند

افق
زمانی

جايگاه و

رقابتپذيري

هوشمندي فناوري

كاربرد

رتبه

حوزه
فعالیت

پنل ذينفعان
بیانیه نهايی
دريافت بازخورد
پايش محیط داخل و
خارج در تحلیل عملكرد

رويكرد توسعه ،اولويتها
و سبک اكتساب در راهبردها

اقدامات و سیاستها

شکل  .1-1چارچوب پيشنهادی در چشمانداز پردازی

 )2تدوین بيانيه اوليه چشمانداز

بیانیه اولیه چشمانداز توسط تحلیلگران و مشاوران تهیه میشود .در اين مرحله بر مبناي وروديهاي حاصل از مراحل
قبل (هوشمندي فناوري ،اطالعات اولیه) ،به ترسیم افق چشمانداز پرداخته میشود .با بررسی مدلهاي تدوين چشمانداز
بنگاهی و نیز با بهرهگیري از مطالعات تطبیقی تدوين چشمانداز ،الزم است تا به مؤلفههاي ضروري چشمانداز و نیز
ويژگیهاي افق چشمانداز در سطح ملی توجه شود .بر اين اساس ،ويژگیهاي يک چشمانداز توسعه فناوري در سطح ملی
به شرح زير است:
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 تدوين چشمانداز بايد با بررسی محیط داخل و خارج و با نیز دريافت بازخورد از تمام مراحل برنامهريزي راهبردي
صورت گیرد.
 چشمانداز بايد به تصويري شفاف و مورد تأيید همه ذينفعان منجر شود.
 چشمانداز بايد در رسیدن به آيندهاي كه معموالً كمی دورتر از دسترس میباشد ،بر روي قوتها و منابعی كه بايد
توسعه بیابند تمركز كند.
 در تدوين چشمانداز هم بايد بر چگونگی تغییر محیط در خارج (چشمانداز خارجی) و نیز تصوير مطلوب در محیط
داخل (چشمانداز داخلی) تمركز صورت پذيرد.
همچنین ،يک افق چشمانداز ملی بايد دربرگیرندهي مؤلفههاي زير باشد:1
 درنظرگیري بعد زمان و افق برنامهريزي براي ايدهآلهاي ذكر شده در بیانیه چشمانداز
 اشاره به جايگاه و رتبهي عددي توانمندي فناورانه در منطقه و جهان
 ذكر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی
 درنظرگیري مالحظات اصول ارزشی
 توجه به سطح رقابتپذيري فناوري تولیدي
 تعیین حوزهي كاربرد فناوري
 اشاره به نتايج كلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي ،و زيستمحیطی حاصل از توسعه
 تعريف كلی حوزه فعالیت (طراحی ،تولید ،بكارگیري)

1

يک بیانیه چشمانداز لزوماً دربرگیرندهي تمام اين مؤلفهها باهم نیست .اينها درحقیقت مجموعه مؤلفههايی هستند كه وجوود بعضوی از آنهوا ماننود افوق چشومانوداز در بیانیوه
ضروري و اشاره به بعضی ديگر مانند جايگاه فناوري اختیاري است.
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 )3تأیيد و نهاییسازی بيانيه اوليه چشمانداز

چشمانداز تعريف شده توسط تحلیلگران و مشاوران در مرحله قبل بايد براي نهايی شدن به تأيید كمیته راهبري
مسئول توسعه فناوري ،متشكل از خبرگان صنعت ،دولت و دانشگاه برسد .اين تأيید عالوه بر نمايش صحت آينده ترسیم
شده ،به همگرا شدن نظرات خبرگان در مورد هريک از مؤلفههاي آينده فناوري نیز منجر میشود.
 )4دریافت بازخورد از سایر مراحل

ترسیم چشمانداز بايد در تعامل با گامهاي بعدي صورت پذيرد .بهعبارت ديگر ،چشمانداز تعريف شده در اين بخش
بدون دريافت بازخورد از ساير گامها میتواند ماهیتی خارج از واقعیت و غیرعملیاتی داشته باشد .بنابراين در اين گام الزم
است تا چشمانداز اولیه تعريف شده با انجام هر گام (تعیین راهبردهاي كالن ،تحلیل عملكرد ،و وضع سیاستها) مورد
بازنگري قرار گرفته و تغییرات الزم در مؤلفههاي آن صورت پذيرد.
در ادامه به بررسی جزيیات هريک از مراحل تدوين چشم انداز سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار
نیروگاهی ،پرداخته خواهد شد.

 -2-1مطالعات تطبيقی
همان طور كه در بررسی چهارچوب نظري تبیین بیانیه چشم انداز و فرآيند منتخب تدوين چشم انداز اشاره شد.بررسی ابعاد چشم
اندازي توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهی در ساير كشورها ،منبع مناسبی است كه میتوان از آن در تدوين بیانیه چشوم انوداز
استفاده كرد.بر اساس نظرات خبرگان  ،مطالعات تطبیقی در حوزه كشورهاي چین ،هند ،كره جنوبی و تركیه صورت گرفت.
 -1-2-1چين ()1
در سال  2010در چین نیروگاه هاي حرارتی  74%از كل ظرفیت نصب شده و  80/8%از توان تولیدي را تشكیل می دادند .از اين
مقدار سهم نیروگاه زغال سنگ  92%از كل ظرفیت نصب شده و  95/2%از توان تولیدي بوده است .در پايان سال  2011تعداد
نیروگاه هاي ماوراي بحرانی  600و  1000مگاوات به ترتیب  194و  39واحد بوده است.
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 -1-1-2-1چشم انداز

رسیدن به بازدهی باال و توسعه توان حرارتی تمیز با تقويت تحقیق و توسعه فناوري هاي توان ماوراي بحرانی به عنوان چشم
انداز كشور چین در نظر گرفته شده است.
 -2-1-2-1سياستها

دولت چین يک سري سیاست هاي زيست محیطی اعمال نموده است كه به تدريج نیروگاه هاي با فشار پايین و متوسط و سايز
كوچک از رده خارج شوند و نیروگاه هاي با بازده و ظرفیت باال تولید گردند .به اين ترتیب ظرفیت متوسط هر واحد و بازدهی آنها به
تدريج افزايش و نشر آلودگی كاهش می يابد .به عنوان مثال می توان موارد زير را بیان كرد.
 در برنامه  5ساله يازدهم ( )2006-2010مقدار  72000مگاوات از نیروگاه هاي با ظرفیت كمتر از  200مگاوات خاموششدند.
 بازدهی از  32/7%در سال  2004به  33/6در  2006و  36/7در سال  2010رسید .رشد بازدهی درشکل 2-1ديده می شود.البته هنوز اين مقدار از آلمان و كره و ژاپن كمتر است .اما بیشتر از آمريكا می باشد( .شکل )3-1
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شکل  .2-1بهبود بازدهی حرارتی با گذشت زمان ()1

شکل  .3-1مقایسه بازدهی حرارتی ()1

نتیجه چنین سیاست هايی افزايش ظرفیت و شرايط بخار نیروگاه هاي حرارتی چین مطابق نمودارشكل 4-1است.
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شکل  .4-1روند توسعه فناوری توربين بخار در چين ()1

به موازات افزايش بازدهی ،استانداردهاي زيست محیطی سخت گیرانه تري نیز در چین به كار گرفته شده است .دولت چین در
سال  1991اولین استاندارد آاليندگی نیروگاه هاي حرارتی را تدوين ،و سپس در سال هاي  2003 ،1996و  2011اين استاندارد را
بازبینی و اصالح كرد كه در هر بازبینی قوانین سخت گیرانه تر شدند .مقدار مجاز در اين استاندارد ها به صورت جدول 1-1است.
جدول 1-1استاندارد نشر آالینده های هوا برای نيروگاه های حرارتی (واحد)2( )mg/m3 :

به اين ترتیب مقدار نشر دي اكسید گوگرد از  6/4 g/kwhدر سال  2005به  3/2در  2009رسید(شكل.)5-1
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شکل 5-1بهبود اثرات زیست محيطی نيروگاه های حرارتی با گذشت زمان ()1
 -3-1-2-1سير تاریخی اقدامات ()1

 نیروگاه هاي فوق بحرانی با ظرفیت باال در چین از دهه  1980ساخته شدند و فناوري آنها وارد شد. نیروگاه هاي فوق بحرانی با ظرفیت  600مگاوات در اوايل دهه  1990ساخته شدند و فناوري آنها وارد شد. اولین نیروگاه هاي  1000و  600مگاوات ماوراي بحرانی در چین با وارد كردن فناوري و ساخت مشترك در قرن  21ساختهشدند.
طی اين دوره آشنايی و جذب فناوري ،فناوري ماوراي بحرانی به دست آمد و بومی سازي شد .در پايان سال  2011نیروگاه هاي
 1000مگاوات ماوراي بحرانی فعال در چین به  35عدد با ظرفیت نصب شده  35280مگاوات رسید .در اين زمان فناوري هاي فوق
بحرانی و ماوراي بحرانی اصلی ترين برنامه توسعه نیروگاه هاي حرارتی در چین بودند .درشکل 6-1كسر اين فناوري ها از كل توان
حرارتی نصب شده در سال هاي مختلف نشان داده شده است كه روندي صعودي دارد .اين مقدار در سال  2009در كشورهاي ديگر
به صورت شكل 7-1است.
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شکل 6-1كسر فناوری های  SCو  USCاز كل توان حرارتی نصب شده در سال های مختلف در چين ()1

شکل 7-1كسر فناوری های  SCو  USCاز كل توان حرارتی نصب شده در سال  2009در چين و چند كشور نمونه ()1
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اولین نیروگاه فوق بحرانی  600مگاوات بومی چین نیروگاه  Qinbeiاست كه در سال  2004به تولید تجاري رسید
(شكل.)8-1

شکل8-1نيروگاه)1( Qinbei

اولین نیروگاه ماوراي بحرانی  1000مگاوات بومی چین نیروگاه  Yuhuanاست كه در سال  2006به تولید تجاري رسید
(شكل.)9-1

شکل .9-1نيروگاه)1( Yuhuan
 -4-1-2-1قدم های چين در زمينه توسعه فناوری بخاری

 -معرفی فناوري هاي پیشرفته خارجی
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 ساخت و ساز مشترك ابداع و ارتقا دست يابی و تولید بومیفناوري هاي وارد شده به شرح زير هستند.

به اين ترتیب فناوري ماوراي بحرانی  600و  1000مگاوات در چین بومی و صنعتی شد به گونهاي كه بعضی تولیدكنندگان به
ظرفیت بیش از  30000مگاوات در سال رسیدند و چین به طراحی مستقل نیروگاه هاي فوق و ماوراي بحرانی رسید .ابزارهاي
طراحی و مدلسازي سه بعدي در طراحی نیروگاه ها به صورت گسترده استفاده می شود.
 -5-1-2-1دورنمای فناوری توليد نيرو از زغال سنگ در چين

در سال  2015ظرفیت نصب شده به  1437گیگاوات خواهد رسید كه از اين مقدار سهم نیروگاه هاي آبی  300گیگاوات ،هسته
اي  40گیگاوات ،بادي  100گیگاوات ،خورشیدي  15گیگاوات ،گازسوز  60گیگاوات و زغال سنگ  890گیگاوات خواهد بود (مطابق
شكل.)10-1
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شکل 10-1تركيب توان چين در سال )2( 2015

اين آمار در سال هاي  2005و  2011به صورت شكل  11-1است.

شکل 11-1تركيب توان چين در سال های ( 2005چپ) و ( 2011راست) ()2

افزايش بیشتر بازده تولید توان از زغال سنگ هسته نوآوري در اين زمینه خواهد ماند .چین با انجام تحقیق و توسعه در زمینه
واحد هاي زغال سنگ با پارامترهاي باالتر و ترويج و تجاري سازي  IGCC1مقیاس باال و تحقیقات در زمینه  CCS2ابداع
فناوري را قوت خواهد بخشید .براي اين امر سه راه كار تدوين شده است.
 )1ترويج توسعه و بهره برداري از فناوري ماوراي بحرانی  700درچه سانتیگراد است .در سال  2011يک اتحاد ملی براي ابداع
اين فناوري ايجاد شد .هدف از اين اتحاد تسلط بر فناوري در سال  2015و داشتن يک واحد بهره برداري شده اولیه در سال 2020
است.
1

. Integrated Gasification Combined Cycle
. Carbon Capture and Storage

2
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 )2ترويج بومی سازي فناوري  IGCCدر مقیاس بزرگ .چین مطالعه در مورد  IGCCرا از سال  1990شروع كرد .طی
دوازدهمین برنامه پنج ساله در ارتباط با ساخت و بهره برداري از پروژه هاي  HGCCابتدايی ،چین توسعه فناوري مستقل را شتاب
خواهد بخشید و در جهت رسیدن به جنبه هاي كلیدي  400 HGCCمگاوات خواهد كوشید.
 )3پیش روي در مطالعات  .CCSپروژه آزمايشی و اولیه در پكن يعنی واحد تولید همزمان  Gaobeidianقابلیت گرفتن  3تا
 5هزار تن  CO2را دارد .همچنین يک تجهیز كالس  100هزار تن كه دي اكسید كربن را از گاز خروجی میگیرد در واحد شماره
دو  Shidongkouدر شانگهاي كامل شده است و تجهیز  100هزار تن دي اكسید كربن در Chongqing Shuanghuai
به صورت ثابت و پايدار كار می كند.
 -6-1-2-1برنامه های آینده چين برای توسعه و افزایش ظرفيت و بازدهی تکی نيروگاه ها

 نیروگاه ماوراي بحرانی  1000مگاوات با دو بازگرمايش با محور سري
 فشار  300تا  350بار و دماي  600تا  620درجه بازدهی كل  44%بر اساس LHV اقتباس فناوري هاي قابل اطمینان توربین بخار و بويلر ،استفاده از مواد با تحمل دماي باالي قابل اعتماد ،به كارگیري چندين فناوري كاهش آاليندگی و ذخیره ساز انرژي
 به كار گیري فناوري هاي بهینه ساز مانند بازيافت گرماي گاز خروجی براي افزايش بازده نیروگاه ماوراي بحرانی  1200مگاوات با يک بازگرمايش با محور سري
 فشار  280بار و دماي  600تا  620درجه به كارگیري مواد با تحمل دماي باالي قابل اعتماد قابلیت اطمینان فنی باال با توسعه بويلر ،توربین بخار و ژنراتور بر مبناي فناوري ماوراي بحرانی  1000مگاوات نیروگاه ماوراي بحرانی  1350مگاوات با دو بازگرمايش با محور موازي
 -فشار  300تا  350بار و دماي  600تا  620درجه
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 بازدهی كل  44%بر اساس LHV اقتباس فناوري هاي قابل اطمینان توربین بخار و بويلر ،استفاده از مواد با تحمل دماي باالي قابل اعتماد ،به كارگیري چندين فناوري كاهش آاليندگی و ذخیره ساز انرژي
 قرار دادن ورودي  HPدرست بعد از خروجی سوپرهیتر و در نتیجه كاهش طول لوله دما باال و كاهش هزينه فناوري ماوراي بحرانی پیشرفته با دماي  700درجه سانتیگراد
 -چین در تحقیق و توسعه فناوري ماوراي بحرانی پیشرفته  700درجه در سال  2010به صورت زير درگیر شده است.

در سال  2010تعیین شد كه پروژه ماوراي بحرانی  700درجه يک پروژه ملی باشد و تمامی شركت هاي فعال در زمینه نیروگاه
هاي بخار متحد شوند و به اين پروژه كمک كنند .مأموريت اين پروژه متحد به اين شرح اعالم شد.
 استفاده كامل از منابع متحدان تحقیق بر روي فناوري ماوراي بحرانی  700درجه سانتی گراد دستیابی به موفقیت از طريق تالش مشترك تسلط بر رمزهاي فناوري و رسیدن به ساخت مستقل تجهیزات تولید توان ماوراي بحرانی  700درجه ترويج توسعه صنايع مرتبط ديگر در چین كمک قابل توجه به حفاظت از انرژي و كاهش آلودگی در صنعت تولید توان الكتريكیماهیت اتحاد به صورت زير است :
 -از طرف دولت آغاز شد.
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 مشاركت داوطلبانه شركت هاي مشغول در تحقیق و استفاده از فناوري ماوراي بحرانی با به عبارت ديگر انستیتوهايتحقیق و طراحی توان الكتريكی ،قطعه سازان ،اپراتورها و…
 يک سازمان همكاري مشترك غیرانتفاعی براي ابداع فناوري كه دولت آن را تأيید كرده است. با امضاي توافق ،اعضاي اتحاد در سود و زيان و ريسک ها شريک میگردند و از مزاياي يكديگر استفاده می كنند. بدون شخصیت حقیقیوظایف اصلی گروه مشترك
 تحقیق با تمركز بر روي مطالعات كلی و هسته توسعه فناوري تولید توان ماوراي بحرانی رسیدن به موفقیت فناورانه ،تسلط بر رمزهاي فناوري و رسیدن به ساخت مستقل تجهیزات تولید توان ماوراي بحرانی 700درجه
 ترويج همكاري و تبادل فناورانه داخلی و بین المللی در تولید توان ماوراي بحرانی  700درجه و شتاب دهی به انتقالدستاوردهاي ابداعانه و كاربرد مهندسی
 ترويج توسعه صنايع داخلی مرتبط و ارتقاي سطح فناورانه تولید توان ماوراي بحرانیاعضای كارگروه مشترك
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 -7-1-2-1مراحل نقشه راه تحقيق و توسعه فناوری ماورای بحرانی  700درجه چين

 يادگیري از تجربه ساير كشورها در توسعه واحد ماوراي بحرانی  700درجه؛ تولید پلتفرم تحقیق و توسعه فناوري تولیدنیروي ماوراي بحرانی  700درجه چین بر مبناي تحقیق و توسعه و دستاوردهاي استعمال واحدهاي ماوراي بحرانی 600
درجه؛ تسلط بر رمزهاي فناوري و رسیدن به ساخت مستقل تجهیزات تولید توان ماوراي بحرانی  700درجه
 پیشنهاد طرح فناورانه كلی و برنامه طراحی تجهیزات كلیدي واحد ماوراي بحرانی  700درجه انتخاب ،توسعه ،ارزيابی و بهینه سازي مواد فلزي مورد استفاده در اجزاي دما باال ،تعیین سري مواد دما باال براي واحدماوراي بحرانی  700درجه چین
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 توسعه فناوري تولید مواد دما باالي كلیدي و فناوري ساخت تجهیزات كلیدي و تشكیل قابلیت تولید ساخت پلتفرم تست تأيید و انجام تست كارايی براي اجزاي بحرانی ساخت پروژه هاي اولیه واحد ماوراي بحرانی  700درجه و فهم كامل هسته فناوري تولید توان ماوراي بحرانی  700درجه -8-1-2-1برنامه عمل تحقيق و توسعه فناوری ماورای بحرانی  700درجه چين

برنامه زمانبندي چین در جدول  2-1نشان داده شده است.
جدول  .2-1برنامه زمانبندی چين برای توسعه ماوراء بحرانی  700درجه)1( .

 -9-1-2-1اقدامات شركت  CPIدر توليد توان فسيلی تميز ()2

به عنوان يكی از  5شركت تولید كننده ( )Gencoدولتی در چین دارايی هاي  CPIدر  31استان ،منطقه شهري و خودگردان
چین و همچنین در هنگكنگ ،ماكائو و جنوب شرق آسیا پخش شده است .در تمامی موارد ترويج انرژي فسیلی تمیز مد نظر بوده
است.
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ظرفیت نصب شده شركت  CPIدر سال  76/8 ،2011گیگاوات بوده است كه  53/38گیگاوات آن زغال سنگ 1/87 ،گیگاوات
گازسوز 17/94 ،گیگاوات آبی 2/71 ،گیگاوات بادي و  380مگاوات خورشیدي بوده است.
طی دوازدهمین برنامه پنج ساله  CPIتالش خواهد كرد كه تركیب توان خود را با بهره برداري از انرژي فسیلی تمیز و انرژي
هاي پاك مانند باد و آب بهبود بخشد .در سال  2015ظرفیت نصب شده  CPIاز  100گیگاوات خواهد گذشت كه  40%آن انرژي
پاك خواهد بود.
چهار سیاست  CPIبراي دستیابی به هدف گفته شده به شرح زير است.
 )1از رده خارج كردن واحدهاي حرارتی كوچک .تا سال  2006ظرفیت  10گیگاوات از واحدهاي زغال سنگ كوچک از رده
خارج شده است.
 )2توسعه واحدهاي زغال سنگ ماوراي بحرانی .در انتهاي سال  2011تعداد واحدهاي فوق بحرانی و ماوراي بحرانی فعال
 CPIبه  28رسید كه جمعا  19/14گیگاوات ساعت الكتريسیته تولید می كنند .اين مقدار  35%از كل ظرفیت نصب شده
زغال سنگ است.
 )3دستیابی به نیازها و الزامات زيست محیطی .نسبت واحدهاي حرارتی داراي  FGDبه كل واحدهاي حرارتی از 13/66%
در سال  2005به  98/9%در سال  2011رسیده است .در انتهاي  24 CPI ،2011واحد حرارتی با تجهیزات كنترل NOx
داشته است كه جمعا  12/62گیگاوات از تولید توان را تشكیل می دادهاند .برنامه ريزي شده است كه در سال 2014
همگی واحدها استاندارد جديد آاليندگی را رعايت كنند.
 )4تحقیق و تولید نمونه هاي  IGCCو  .CCSشركت  CPIبر روي فناوري  IGCCتحقیقات گسترده اي انجام داده
است .برنامه اين شركت اين است كه پروژه  2x400مگاوات تولید چندگانه (توان ،بخار و هیدروژن) در شانگهاي انجام
دهد .مطالعات در اين مورد درحال انجام است .براي مطالعه و دستیابی به  ،CCSشركت  CPIامكانات گرفتن دي اكسید
كربن تا  10هزار تن را در شانگهاي در ژانويه سال  2010كامل كرد .ظرفیت اين واحد تصفیه  50میلیون متر مكعب گاز
حاصل از احتراق در سال است كه به تولید ساالنه  10هزار تن دي اكسید كربن صنعتی می انجامد.
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 -2-2-1هند ()3

در سال  2011كل ظرفیت نصب شده در هند  181557مگاوات بوده است كه از اين مقدار  54/81%سهم زغال سنگ و 9/75%
سهم گاز بوده است .توسعه تولید الكتريسیته در هند به صورت شكل 12-1 12-1بوده است.

شکل 12-1توسعه كل ظرفيت نصب شده در هند ()3

طی دوازدهمین برنامه پنج ساله از سال  2012تا  2017افزايش ظرفیت  88500مگاوات پیش بینی شده است .اين افزايش
ظرفیت در سیزدهمین برنامه پنج ساله  93000مگاوات است .اصلی ترين سوخت نیز همچنان زغال سنگ خواهد بود بنابراين
بیشترين برنامه ريزي در استفاده از اين سوخت با آلودگی كمتر انجام شده است .با توجه به نیاز هند براي افزايش سريع ظرفیت
و احدهاي بزرگ با سوخت زغال سنگ بهترين گزينه تشخیص داده شده است .استفاده از اين واحدها منجر به افزايش بازدهی،
كاهش مصرف زغال سنگ ،كاهش نیاز به آب و كاهش تولید گازهاي گلخانهاي به ازاي توان تولیدي میشود .هند با  58/6میلیارد
تن منبع زغال سنگ  7%از كل منابع دنیا را در اختیار دارد (جدول .)2-1 3-1در اين زمینه هند پس از آمريكا ،چین ،روسیه ،انگلیس
و لهستان در رده ششم قرار دارد .اما منابع نفت و گاز اين كشور در مقايسه با ساير كشورهاي نام برده شده بسیار كم است.
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جدول 3-1منابع انرژی فسيلی اثبات شده در هند ،چين ،كشورهای عضو  OECDدر اروپا ،آمریکا و جهان ()3

 -1-2-2-1چشم انداز صنعت برق هند

تبديل هند به كشور قابل انتخاب براي تولید تجهیزات الكتريكی و رسیدن به خروجی  100میلیارد دالر آمريكا با باالنس
صادرات و واردات به عنوان چشم انداز كشور هند در نظر گرفته شده است.
 -2-2-2-1اقدامات هند ()3

دولت هند و آژانس ها و انستیتوهاي آن اخیرا استراتژي ها و برنامه هايی در مورد فناوري بخش نیرو توسعه داده اند .دولت هند
در سال  2006اولین سیاست انرژي مجتمع 1را منتشر كرد .چشم انداز و هدف اين سند تأمین تقاضاي انرژي با امنیت و تناسب و
قابلیت اطمینان و بازدهی باال و آلودگی پايین با كمترين هزينه بود .اين سند چهار حوزه زغال سنگ ،بازدهی ،تجديدپذير و برنامه
ريزي ظرفیت را شامل می شد.
بر اساس سند گفته شده تا سال  2032و احتماال بعد از آن زغال سنگ به عنوان منبع اصلی الكتريسیته باقی خواهد ماند .در اين
سند در حوزه زغال سنگ برنامه هايی براي استفاده بهتر از اين منبع ارائه شده است .به عنوان مثال می توان توسعه گازي سازي در
محل براي استفاده از منابعی كه با فناوري روز قابل استفاده نیستند و يا فناوري هاي شست و شوي زغال سنگ را نام برد.

1

Integrated Energy Policy-IEP
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در زمینه بازدهی ،برنامه ريزي شده است كه بازدهی كلی 1از  30/5%در  2006به  34%افزايش يابد .همه نیروگاه هاي جديد بايد
از فناوري هاي با بازدهی حداقل  38%تا  40%استفاده نمايند .همچنین هند به افزايش زياد منابع تحقیق و توسعه مرتبط با انرژي
نیاز دارد .همفكري تمامی سازمان ها و همكاري بین المللی در اين زمینه مورد نیاز است.
دولت هند در ماه جوالي سال  2008اولین برنامه عمل ملی در زمینه تغییرات اقلیم 2را منتشر كرد كه تأكید بر رشد اقتصادي
باال و تأثیر كم بر روي اقلیم داشت NAPCC .هشت مأموريت ملی هسته را براي توسعه و استفاده از فناوري هاي جديد تعريف
كرد كه مأموريت ملی در بازدهی انرژي باال 3و مأموريت خورشیدي ملی جواهرلعل نهرو به طور خاص بر بخش انرژي تمركز دارند.
هند در جوالي  2010مالیات كربن را براي استفاده از زغال سنگ مصوب كرد .درامد حاصله از اين طريق صرف تحقیق بر
انرژي پاك و برنامه ريزي براي آسیب هاي محیطی می گردد.
مؤسسه  4NAPCCدر دولت هند بر استفاده از فناوري هاي پاك زغال سنگ مانند فوق بحرانی ،ماوراي بحرانی و IGCC
تأكید دارد كه نشر دي اكسید كربن را كاهش و بازدهی را افزايش می دهند.
تولید توان از زغال سنگ در هند كال با فناوري زير بحرانی صورت می گیرد .نیروگاه هاي با سوخت زغال سنگ در مناطق
نزديک به معادن و يا مناطق با تقاضاي برق باال قرار دارند .فعالیت هند براي توسعه توان زغال سنگ در حال حاضر بر روي فناوري
فوق بحرانی  660تا  800مگاوات است .در سال  2010در  11سايت نیروگاهی  37واحد فوق بحرانی با ظرفیت  26گیگاوات در
دست ساخت بوده است .اين واحد ها داراي فشار اصلی  247بار و دماي  565درجه اصلی و  593درجه بازگرمايش و بازدهی كل
 40%ه ستند .در دوازدهمین و سیزدهمین برنامه پنج ساله به ترتیب نصف و تمام واحدهاي جديد بايد حداقل فوق بحرانی باشند.
البته در برنامه هاي پنج ساله بازتوانی و بهسازي واحد هاي قديمی نیز ديده شده است.
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در آينده نزديک نیروگاه هاي ماوراي بحرانی در برنامه نصب قرار می گیرند .براي گسترش فناوري ماوراي بحرانی و تأمین
توربین هاي مورد نیاز شركت آلستوم و بهارات 1در هند در سال  2007قرارداد جوينت-ونچر امضا كرده اند .همچنین قرارداد جوينت
ونچر  L&T-MHIبراي تأمین بويلر و ژنراتور تا ظرفیت  1000مگاوات بسته شده است و تجهیزات مورد نیاز در اين زمینه نیز
قابل تولید هستند.
شركت بهارات به همراه مركز تحقیقات اتمی اينديرا گاندي 2و بنگاه ملی توان حرارتی 3در حال تحقیق و توسعه بر روي فناوري
ماوراي بحرانی هستند .اين پروژه كه توسط بخش صنايع سنگین 4وزارت صنايع سنگین و اقتصاد عمومی 5هند پشتیبانی مالی می
گردد به زودي اجرا می شود و بايد تا سال  2015كامل گردد و اولین نیروگاه در  7سال به بهره برداري برسد .زمانی كه فناوري به
دست آمد تمامی تولیدكننده هاي قدرت مستقل بايد آن را قبول كنند .هزينه اين پروژه  1250كرور روپیه معادل  250میلیون دالر
براورد شده است .مباحث ديگري كه تحقیق و توسعه بر روي آن انجام می گیرد به شكل زير است.
 متالورژي و مواد اجزاي دما و فشار باالي توربین و بويلر بهینه سازي سیكل فوق بحرانی بهسازي بويلر فوق بحرانی به بويلر زغال سنگ پودري زير بحرانی سیكل بخار فوق بحرانی بستر سیال -بويلرهاي با دو و سه بازگرمايش فوق بحرانی
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 -3-2-1كره جنوبی ()4

در دهه هاي اخیر مصرف انرژي الكتريكی در كشور كره جنوبی به علت رشد اقتصادي آن رشد قابل مالحظه اي داشته است .در
دهه  1990مقدار رشد ساالنه میانگین  9/5%بوده است .بین سالهاي  1990تا  2007ظرفیت نصب شده در اين كشور بیش از سه
برابر شده و از  21گیگاوات در سال  1990به  73گیگاوات در  2007رسیده است.
 -1-3-2-1برنامه

در چهارمین برنامه پايه اي عرضه و تقاضاي الكتريسیته ( 2008تا  )2022وزارت دانش و اقتصاد 1كه در دسامبر  2008منتشر
شد ،رشد ظرفیت الكتريسیته  2/1%در سال براي  2008تا  2022تعیین شد كه تا سال  2022مقدار  33/6گیگاوات به ظرفیت برق
كره اضافه گردد .ظرفیت برق پیش بینی شده كره و سهم منابع مختلف در نمودار شكل 13-1 13-1آمده است.

شکل 13-1چشم انداز تركيب توان الکتریکی در كره جنوبی ()4

در اين برنامه ،ظرفیت و تولید برق از زغال سنگ به صورت شكل 14-1خواهد بود.

Ministry of Knowledge Economy-MKE
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شکل 14-1چشم انداز توليد و ظرفيت واحد های با سوخت زغال سنگ ()4

پنجمین برنامه پايه عرضه و تقاضاي الكتريسیته در سال  2010منتشر شد و افزايش ظرفیت تولید در  15سال بعد تا  2024را
ارائه داد .اين برنامه  50واحد ديگر با ظرفیت  43/3گیگاوات را شامل می شود .اين مقدار ظرفیت با  18/2گیگاوات ( 14واحد) هسته
اي 12/1 ،گیگاوات ( 15واحد) زغال سنگ و  12/2گیگاوات ( 19واحد) گاز و  0/8گیگاوات ( 2واحد) آبی تأمین می گردد .دولت
انتظار دارد كه سهم برق هسته اي به  32%در  2024افزايش يابد در حالی كه سهم زغال سنگ و  LNGكاهش می يابد.
با توجه به توسعه فناوي هاي با بازدهی باال و آلودگی پايین ( ،)HELEفناوري هاي هدف و برنامه زمانی به صورت
شكل 15-1است.
 -2-3-2-1بازدهی انرژی

دولت كره  14/2میلیارد دالر تا سال  2012اختصاص داد تا بازدهی انرژي  11/3%نسبت به  2007افزايش يابد .هدف برنامه بلند
مدت انرژي كره  4/6%افزايش بازدهی انرژي ساالنه تا  2030است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
29
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول،اردیبهشت1394

شکل 15-1توليد توان از زغال سنگ با بازدهی باال و نشر آلودگی پایين ()4( )HELE
 -3-3-2-1ساختار برق كره ()5

شركت توان الكتريكی كره ،1كپكو در سال  1961توسط دولت كره راهاندازي شد و در حال حاضر به عنوان بزرگترين شركت
برق كرهجنوبی محسوب میشود .اين شركت مسئولیت تولید ،انتقال و توزيع الكتريسیته و توسعه پروژه هاي توان الكتريكی در كره
جنوبی را بر عهده دارد و  93%تولید الكتريسیته كره بر عهده اين شركت می باشد .دولت كره  51%سهام اين شركت را در اختیار
دارد .البته براي غلبه بر مشكل منوپول بودن شركت كپكو ،اين شركت به  6شركت تولید كننده 2تقسیم شد .اين شركت از سال
 1993فعالیت خود را در خارج از كره جنوبی آغاز كرده است و تا كنون در پروژه هايی در  13كشور دنیا حضور داشته است.
استراتژي دولت كره مبنی بر رشد سبز اين كشور شركت هاي تولید كننده الكتريسیته در كره را به سمت فناوري ماوراي بحرانی
برده است .در سال  2008رئیس جمهور كره رشد سبز و كربن كم را به عنوان چشم انداز ملی معرفی نمود .در اين چشم انداز آمده
است كه كره بايد در سال  2020و  2050به ترتیب هفتمین و پنجمین كشور دنیا در زمینه توان سبز باشد .3به عنوان مثال شركت
 KOSEPيكی از شش زيرمجموعه شركت كپكو با توجه به بازدهی باال ،انعطاف پذيري در عمل ،صرفه جويی در هزينه سوخت
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و كاهش تولید دي اكسید كربن و در نتیجه مالیات كمتر به سمت فناوري ماوراي بحرانی رفته است .رشد فناوري اين شركت در
طول زمان در شكل 16-1ديده می شود.

شکل 16-1رشد فناوری شركت )5( KOSEP
 -4-3-2-1شركت دوسان ()6

صنايع سنگین دوسان 1شركت كرهاي است كه در زمینه احداث و راهاندازي انواع نیروگاهها از جمله نیروگاههاي حرارتی و انواع
توربینها و ژنراتورها فعالیت مینمايد .البته فعالیت شركت محدود به موارد فوق نیست .شركت صنايع سنگین دوسان در سال 1962
راهاندازي شد و در حال حاضر به عنوان شركت تابعهاي از دوسان گروپ به شمار میآيد .دفتر مركزي اين شركت در شهر چانگوون،
كره جنوبی قرار دارد و سهام آن در بازار بورس كره معامله میشود.
شركت صنايع سنگین دوسان زمانی كه كشور كره در مرحله جنینی پیشرفت بود با نام  Hyundai Yanghaengتأسیس
شد و در ابتدا مواد خام و تجهیزات را وارد میكرد .در سال  1973بخش ريخته گري ،آهنگري و ماشین آالت شركت در داخل كره

Doosan Heavy Industries
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راه اندازي شد و تا سال  1980چندين پروژه بزرگ در زمینه نیروگاهی و ساير صنايع سنگین در داخل و خارج كره توسط اين شركت
انجام شد .در اين سال شركت به  Hanjungيا صنايع و ساخت و ساز سنگین كره 1تغییر نام داد و به عنوان يک شركت دولتی
ملی عام شناخته شد.
در سال  1999دولت كره يک شركت واحد براي تأمین تجهیزات نیروگاهی در جهت تالش براي اصالح ساختار تجارت شركت
هاي بزرگ و ترويج رقابت در صنعت تعیین و اقدام به خصوصی سازي نمود .اين شركت در سال  2000وارد بازار سهام و بورس
شد .كنسرسیومی كه توسط گروه دوسان هدايت می شد به عنوان بهترين پیشنهاد كننده براي تصاحب صنايع و ساخت و ساز
سنگین كره شناخته شد.
در سال  2003چشم انداز شركت در جهت رسیدن به فناوري كالس جهانی با قیمت رقابتی و بهترين كیفیت تغییر كرد .در
همین راستا شركت  IMGBرومانی با زمینه فعالیت ريخته گري و آهنگري و شركت انگلیسی Mitsui Babcock Energy
فعال در ساخت بويلر خريداري شد.
پس از رسیدن به اهداف چشم انداز قبلی قبل از موعد ،در سال  2008چشم انداز شركت به تبديل شدن به پیشرو در زمینه آب و
توان در جهان تغییر يافت .در همین جهت همكاري هايی با شركت هاي  Burns and Roeآمريكا و  HTCكانادا در زمینه
نیروگاه هاي با سوخت زغال و فناوري  CCSانجام شد .در سال  2009با خريد شركت  Skoda Powerهسته فناوري توربین
بخار نیز به دست آمد .در حال حاضر شركت دوسان به عنوان يكی از شركت هاي پیشرو در زمینه نیروگاهی در جهان شناخته می
شود.
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 -4-2-1تركيه ()7

در سال  2009تولید الكتريسیته در تركیه به  194تراواتساعت رسید كه  51%بیشتر از سال  2000بود 49% .از اين مقدار با
سوخت گاز طبیعی 28% ،با سوخت زغال سنگ و  3%با سوخت مايع تولید شد در حالی كه توان آبی سهمی معادل با  28%داشت و
 1%نیز از ساير منابع حاصل شد (جدول.)4-1
جدول 4-1تركيب توليد و ظرفيت بر اساس منبع انرژی در سال )7( 2009

در سال  2009تولید برق تركیه به علت ركود اقتصادي  2%نسبت به  2008كاهش داشت اما در سال  2010دوباره شروع به
رشد كرد .در سال  2012سهم تولید از گاز طبیعی به  43%رسید .البته دولت تركیه اعالم كرده است كه سهم گاز طبیعی بايد كاهش
يابد و با انرژي هاي ديگر مانند هسته اي جايگزين شودشكل 17-1سهم تولید كننده هاي مختلف در برق تركیه را نشان می دهد.
تولید الكتريسیته نسبت به سال  1990بیش از سه برابر شده است اما سهم ها تغییر چندانی نداشته است .البته سیكل تركیبی گاز
بسیار افزايش يافته است .تولید از زغال سنگ نیز افزايش چشم گیري داشته است .اين در حالی است كه توان برق آبی و سوخت
مايع كاهش داشته اند .برنامه دولت تركیه پیش از ركود اقتصادي اقزايش زياد تولید الكتريسیته بود .رشد در نظر گرفته شده از
 2008تا  2020مقدار  300تراواتساعت اعالم شد.
در انتهاي سال  2009ظرفیت نصب شده به  44782مگاوات رسید كه  7/1%رشد را نسبت به سال  2008نشان می داد (جدول
 .)3-1بین سالهاي  2000تا  2009كل ظرفیت نصب شده  64%افزايش يافت كه يكی از افزايش هاي بزرگ در بین كشورهاي
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عضو  IEAاست .هدف تركیه رسیدن به  30%تولید برق از منابع تجديدپذير در سال  2023با سهم  20000مگاوات توان بادي و
 600مگاوات زمین گرمايی است .در سال  2020سهم مورد انتظار براي انرژي هسته اي نیز  5%است.

شکل 17-1توليد توان از منابع مختلف در تركيه 1973 ،الی )7( 2008

در سال  2012ظرفیت نصب شده تركیه به  56/1گیگاوات رسید .تقاضاي برق در تركیه از سال  2001تا  2011بیش از 90%
افزايش يافت كه بیشترين افزايش بین سالهاي  2002تا  2008بود .البته در سال  2009به علت ركود تقاضا نسبت به سال قبل
كاهش يافت ولی در سال  2010نسبت به سال قبل  10%افزايش رخ داد.
 -1-4-2-1ساختار برق تركيه ()7

بزرگترين كمپانی تولید كننده برق در تركیه شركت  1EUASاست (با مالكیت ايالتی يا  )state ownedكه تا سال 2009
كنترل حدود نصف ظرفیت نصب شده تركیه را در اختیار داشت .مابقی تولید الكتريسیته از تولید كننده هاي مستقل به دست می
آيد .دولت تركیه برنامه ريزي كرده است كه بسیاري از سهام چنین شركت هايی را به بخش خصوصی انتقال دهد .مديريت

1الكتريک اورتیم (به تركی استانبولی  )Elektrik Üretimشركت برق تركیهاي است كه در زمینه تولید ،انتقال و توزيع برق ،همچنین استخراج زغوال قهووهاي
فعالیت مینمايد .شركت الكتريک اورتیم در سال  2001راهاندازي شد و در حال حاضر بزرگترين شركت برق تركیه میباشد.
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خصوصی سازي با همكاري وزارت انرژي و منابع طبیعی مسئول انجام اين امر هستند كه از سال  2010آغاز شده است .البته شركت
 ADUASبا ظرفیت نصب شده  141/4مگاوات در سال  2008خصوصی شد بود.
 -2-4-2-1استراتژی ها ،سياست ها و برنامه ها

مهمترين سیاست ها در زمینه برق در تركیه در مورد بازدهی است .سند استراتژي بازدهی انرژي ملی 1كه توسط وزارت انرژي و
منابع طبیعی در سال  2004منتشر شد و قانون بازدهی انرژي منتشر شده در سال  2007دو قدم مهم در زمینه بازدهی انرژي بودند.
با تصمیم انجمن باالي برنامه ريزي ( ،)Higher Planning Councilبهسازي بخش انرژي الكتريكی و سند استراتژي
خصوصی سازي 2كه در سال  2009تصويب شد اهداف پیش رو را براي سال  2023تعیین كرد كه تغییرات قابل توجهی را در
ساختار تأمین و تولید در نظر داشت .بر اساس اين سند سهم گاز طبیعی در كل ظرفیت نصب شده از  34%به  30%و كل ظرفیت
نصب شده بادي به  20000مگاوات می رسد .عالوه بر اين تركیه برنامه دارد كه پتانسیل منابع تجديدپذير و خانگی كه از لحاظ
اقتصادي امكان پذير است را به كار برد .در برنامه استراتژيک براي  2010-2014كه توسط وزارت انرژي و منابع طبیعی تهیه شده
است ،اهداف استراتژيک براي بخش انرژي در آينده به وضوح بیان شده است .اين سند كاهش در شدت انرژي براي افزايش
بازدهی انرژي را بدون تعیین رقم انتظار دارد .همچنین در اين سند اهدافی براي انرژي هاي تجديدپذير آمده است.
استانداردهاي انتشار آلودگی براي نیروگاه هاي بزرگ در تركیه پايین تر از استانداردها در اروپا است كه در جدول 5-1مشخص
است .البته اين استانداردها با فشار اتحاديه اروپا براي نیروگاه هاي جديد تركیه سخت گیرانه تر شده است و براي نیروگاه هاي
قديمی يک دوره ده ساله در نظر گرفته شده است.

1

National Energy Efficiency Strategy Document
Electrical Energy Sector Reform and Privatization Strategy Document, Strategy Document for the Electrical Energy
Market and Supply Security, decision of the Higher Planning Council dated 18.5.2009 and No. 2009/11.
2
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جدول 5-1استاندارد انتشار دی اكسيد گوگرد برای نيروگاه های بزرگ جدید( 2007 ،واحد)7( )mg/m3 :

صنعت توربين در تركيه ()7
همان گونه كه قبال گفته شد ،سوخت بیشتر نیروگاه هاي حرارتی تركیه گاز طبیعی است و نیروگاه هاي با سوخت گاز طبیعی از
نوع سیكل تركیبی هستند .نیروگاه هاي با سوخت زغال سنگ در تركیه به شرح جدول 6-1میباشند .مالحظه میگردد كه اكثر اين
نیروگاهها از نوع بستر سیال يا  CFBهستند .در تركیه تولید كننده توربین بخار وجود ندارد و توربین تمامی نیروگاه هاي جدول6-1
توسط شركت هاي بزرگ تولید كننده مانند آلستوم و زيمنس تأمین شده است.
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جدول 6-1نيروگاه های بزرگ با سوخت زغال سنگ در تركيه به همراه بازدهی حرارتی برای نيروگاه های منتخب ()7

 -3-1بررسی اسناد باالدستی
منظور از اسناد باالدستی ،قوانین و سیاستهاي كالن كشور است كه چشمانداز و اهداف كالن حوزههاي مختلف توسعه فناوري
بايد منطبق بر اين اسناد تدوين گردد.همان طور كه اشاره شد يكی از مهمترين مراحل در تدوين سند راهبردي تبیین چشمانداز
است ،كه به منظور تدوين چشمانداز به بررسی اسناد مختلف پرداخته میشود .يكی از منابع اصلی براي تدوين بیانیه اولیه چشمانداز
اسناد باالدستی مرتبط با حوزه مدنظر میباشند .ضروري است تا با بررسی اسناد باالدستی ،طرحها و راهبردهاي كالن تدوين شده
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در سطوح باالتر ،و اصول ارزشی توسعه فناوري موجود در جامعه ،تصويري از بستر فعلی و نگاههاي آينده پیرامون فناوري حاصل
گردد .اين تصوير در شكلدادن به مؤلفههاي چشمانداز نقش مهمی بر عهده دارد.در فاز اول بسیاري از اسناد ،قوانین و مقررات به
تفصیل مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه و در جدول زير به برخی از مهمترين اسناد باالدستی در اين سند اشاره میشود.
جدول  7-1اسناد باالدستی
ردیف

قانون تصویب شده

1

سند چشمانداز و برنامه راهبردي
وزارت نیرو -اهداف استراتژيک و
استراتژيهاي وزارت نیرو دربخش
برق و انرژي كشور

2

نظامنامه افزايش راندمان و تولید
نیروگاههاي كشور مصوب
88/03/04

توضيحات

اين سند در سال  1387توسط وزارت نیرو تدوين گرديد .براساس اين سند ،ارتقاي راندمان نیروگاههواي بورق و كواهش
هزينههاي تمام شده تولید جزو اهم استراتژيهاي سطح اول وزارت نیرو در بخش تولید مویباشود .از جملوه روش هواي
مورد تاكید در اين سند " تبديل واحدهاي گازي به سیكل تركیبی و استفاده از فناوريهاي نوين تولید برق" است.
دلیل اصلی تاكید سند فوق به تبديل واحدهاي گازي به سیكل تركیبی افزايش بازدهی نیروگاه تا حداقل  10درصد است .با
توجه به ظرفیت نیروگاه هاي گازي معادل 24715مگاوات در سوال Invalid source specified. 1392بوا ارتقوا ايون
نیروگاه ها به سیكل تركیبی میتوان حدودا معادل  12360مگاوات توان توسط توربین هاي بخار اضافه شده تولید كرد.

اين نظامنامه در تاريخ  88/03/04توسط هئیت مديره شركت توانیر در  6مواده تصوويب گرديود .مطوابق بنود ( )5-4ايون
نظامنامه ،بر اجراي طرح هاي افزايش راندمان و تولید در واحدهاي نیروگاهی تأكید شده است .بصورتیكه در پايان برنامه پونجم
توسعه كشور ،راندمان كلی نیروگاههاي حرارتی كشور به  41درصد برسد.
براساس اطالعات آمار تفصیلی صنعت برق ايران در سال  ،1392میزان راندمان نیروگاههاي حرارتی كشور تا پايوان سوال
 1392به حدود  37درصد رسیده است .مطابق اين آمار ،راندمان متوسط نیروگاه هاي بخار  36.5درصد ،راندمان متوسط نیروگاه
هاي گازي  30.9درصد و راندمان متوسط عملی نیروگاه هاي سیكل تركیبی  44.1درصد (در شورايط ايوزو حودود  50درصود)
میباشد .با توجه به پیري صنعت نیروگاه هاي بخاري كشور الزم است اين نیروگاه ها بازنشست شده و يوا اجوزاي اصولی ايون
نیروگاه ها (شامل توربین ،بويلر و )...با تكنولوژي هاي جديد جايگزين و راندمان آن ها افزايش يابد كه پتانسیلی جهت توسوعه
فناوري توربین بخاري میباشد.
لذا با توجه به اينكه راندمان نیروگاه هاي حرارتی سیكل تركیبی و بخار بیشتر از نیروگاه هاي گازي اسوت بوراي نیول بوه
راندمان كلی باالتر در نیروگاه هاي حرارتی ،استفاده از نیروگاه هاي سیكل تركیبی و بخاري با بازده هاي بواال اجتنواب ناپوذير
است كه پتانسیلی جهت افز ايش توان بخاري و بالطبع توسعه فناوري توربین بخاري در شرايط استفاده از منابع داخلی است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
38
ویرایش اول،اردیبهشت1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز
ردیف

توضيحات

قانون تصویب شده

از راهبردهاي برق و انرژي چشمانداز وزارت نیرو تا افق  1404مواردي مرتبط با پروژه تدوين نقشه راه طراحی توربین بخار
به موارد زير میتوان اشاره كرد:
 افزايش بهرهوري تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاهها:3
3

طرح تدوين سند چشمانداز و
برنامه راهبردي بلندمدت وزارت
نیرو تا افق 1404
(تاريخ ويرايش )90/10/21






استفاده از فناوري نوين و تجهیزات با راندمان باال
تنوعبخشی در سوخت نیروگاهها و توسعة ظرفیتهاي قانونی براي اولويتبخشی به تأمین سوخت
نیروگاهها
استفاده از انرژي حرارتی نیروگاههايمجاورياداخلشهرهاجهتمصارفمنازل وواحدهايصنعتی
توسعة كاربرد نیروگاههاي با بازده باالتر و اعمال هزينههاي واقعی سوخت و هزينههاي زيستمحیطی در
محاسبات مالی تولید و عرضة برق

استاندارد "معیار بازده خالص در واحدهاي تبديل كننده سوختهاي فسویلی بوه انورژي الكتريكوی (نیروگاههواي حرارتوی
سوخت فسیلی) به انرژي الكتريكی و انرژي حرارتی به طور همزمان ( ")CCHPدر تاريخ  1391/02/01به صورت رسومی از
سوي سازمان ملی استاندارد ايران منتشر گرديد .در اين استاندارد نیروگاههاي حرارتوی براسواس معیوار بوازده خوالص حرارتوی

4
5

استاندارد معیار بازده خالص
نیروگاههاي حرارتی به شماره
 13375انتشار 1391/02/01

مطابق جدول 8-1به  7گروه دستهبندي میگردند .براساس اين استاندارد ،هیچ واحدي با بازده حرارتی كمتر از  %25مجاز بوه
بهرهبرداري نمی باشد .همچنین كلیه واحدهايی كه از تاريخ اعالم اجراي اجباري اين استاندارد مجوز احداث كسوب موینماينود
بايد بازده حرارتی آنها در رتبه  Dو يا بیشتر قرارگیرد.

A

جدول  .8-1رتبههای بازدهی نيروگاههای حرارتی.
F
E
D
C
B

40 ≤ μ 45
50 ≤ μ μ
< 45
≤ μ50 < 60
≥ 60

35 ≤ μ
< 40

30 ≤ μ
< 35

G
25 ≤ μ
< 30

با توجه به الزام سازمان بهینهسازي مصرف انرژي مبنی بر بازدهی واحدهاي حرارتی در شرايط  Dيعنی بیش از  40درصد

بازدهی ،تنها واحدهاي بخاري (سوخت مايع ،گاز يا زغال) از نوع فوق بحرانی يا باالتر داراي اين حد الزم هستند.
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز
ردیف

قانون تصویب شده

توضيحات

5

قانون بودجه سال  92كشور
مصوب 93/03/21

مطابق بند ( ) 19اين قانون ،به منظور اجوراي طرحهواي افوزايش بوازدهی نیروگاههوا بوا اولويوت نصوب بخوش بخوار در
نیروگاههاي سیكل تركیبی ،توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير ،كاهش تلفات ،بهینهسازي مصرف ،صرفهجويی در مصرف
سوخت مايع و افزايش سهم صادرات سوخت ،به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف  120هزار میلیارد ريوال بوه روش بیوع
متقابل با سرمايهگذاران بخشهاي خصوصی و عمومی قرارداد منعقد نمايد.
الزم بذكر است تسهیالت مذكور در بودجه سال  1393نیز (تبصره  11ماده  )1پیشبینی شده است.

 -4-1تبيين ابعاد چشم انداز
بیانیه اولیه چشمانداز توسط تحلیلگران و مشاوران تهیه میشود .در ايون مرحلوه بور مبنواي وروديهواي حاصول از مراحول قبول
(هوشمندي فناوري ،اطالعات اولیه) ،به ترسیم افق چشمانداز پرداخته میشود .با بررسی مدلهاي تدوين چشمانداز بنگاهی و نیز با
بهرهگیري از مطالعات تطبیقی تدوين چشمانداز ،الزم است تا به مؤلفههاي ضروري چشمانداز و نیز ويژگیهاي افق چشومانوداز در
سطح ملی توجه شود .يک افق چشمانداز ملی بايد دربرگیرندهي مؤلفههاي زير باشد:
 درنظرگیري بعد زمان و افق برنامهريزي براي ايدهآلهاي ذكر شده در بیانیه چشمانداز
 اشاره به جايگاه و رتبهي عددي توانمندي فناورانه در منطقه و جهان
 ذكر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی
 درنظرگیري مالحظات اصول ارزشی
 توجه به سطح رقابتپذيري فناوري تولیدي
 تعیین حوزهي كاربرد فناوري
 اشاره به نتايج كلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي ،و زيستمحیطی حاصل از توسعه
 تعريف كلی حوزه فعالیت (طراحی ،تولید ،بكارگیري)
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 -1-4-1بيانيه اوليه چشم انداز

با توجه به بررسی مطالعات تطبیقی و اسناد باالدستی و نظرات اعضاي كمیته راهبري 3بیانیه پیشنهادي چشم انداز توسعه
فناوري توربینهاي بخار نیروگاهی به حاضرين در جلسه كمیته راهبري ارائه گرديد و طبق مطالعات انجام شده و بررسی وضعیت
ساير كشورها و وضعیت موجود ايرانمتن بیانیه هاي پیشنهادي چشم انداز براي توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهیبه صورت زير
تعیین گرديد.
جدول  9-1بيانيه پيشنهادی چشم انداز
بیانیه پیشنهادی چشمانداز 1

 .1درراستایاهداف کالن وزارت نیرودر افق  1404و تامین برق پایه مطمئن و پایا ،جمهوری اسالمی ایراندر توسعه و ساخت
توربینهای بخار نیروگاهی مبتنی بر بومیسازی فناوریهای اولویتدارتوانمند خواهد بود.
بیانیه پیشنهادی چشمانداز 2
 .2درراستایاهداف کالن وزارت نیرودر افق  ،1404تامین برق پایه مطمئن و پایا و تالش برای توسعه دانش بنیان در فناوری
توربینهای بخاری ،توانمندی فناورانه جمهوری اسالمی ایراندر طراحی و ساخت توربینهای بخار نیروگاهی بر اساس
شاخصهای دستیابی به فناوری در جایگاه مناسبی ازنظر تامین نیاز داخل قرار داشته باشد.
بیانیه پیشنهادی چشمانداز 3

 .3در راستایاهداف کالن وزارت نیرو در افق  ،1404تامین برق پایه مطمئن و پایا و تالش برای توسعه دانش بنیان ،توانمندی
جمهوری اسالمی ایران در فناوریهای اولویتدار توربین های بخار نیروگاهی در جایگاه مناسبی از خودکفایی قرار داشته
باشد.

اين گزينه هاي پیشنهادي خدمت اعضاي كمیته راهبري ارائه گرديد و در نهايت بیانیه پیشنهادي چشم انداز  3مورد تايید
اعضاي كمیته راهبري قرار گرفت.
بنابراين متن زير براي توسعه فناوري توربین بخاري به عنوان چشمانداز نهايی انتخاب گرديد.
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در راستایاهداف کالن وزارت نیرو در افق  ،1404تامین برق پایه مطمئن و پایا و تالش برای توسعه دانش
بنیان ،توانمندی جمهوری اسالمی ایران در فناوریهای اولویتدار توربینهای بخار نیروگاهی در جایگاه
مناسبی از خودکفایی قرار داشته باشد.
جدول  10-1بيانيه نهایی چشم انداز
بيانيه اوليه چشم انداز

ابعاد چشم انداز

در راستاياهداف كالن وزارت نیرو

توجه به اسناد باالدستی

در افق 1404

افق زمانی

تامین برق پايه مطمئن و پايا و تالش براي توسعه دانش بنیان

نتايج كلی

فناوريهاي اولويتدار توربینهاي بخار نیروگاهی

حوزه كاربرد فناوري

جايگاه مناسبی از خودكفايی

جايگاه
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 -2فصل دوم:تدوین اهداف كالن
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 -1-2مقدمه
يكی ديگر از گامهاي اساسی در تعیین اركان جهتساز ،تدوين اهداف توسعه در راستاي چشمانداز تعريف شده است .اين هدف-
گذاري در سطح كالن بهمنظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانداز انجام میگیرد .در حقیقت اهداف مذكور ،پاسخگوي يک سؤال
اساسی است با عنوان "براي رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شده ،به چه مقاصدي بايد دست يافت؟" .با تعیین اين اهداف
در مسیر دستیابی به چشمانداز ،كنشگران دخیل در نظام توسعه فناوري ،اهداف بلندمدتی را دنبال میكنند و در نتیجه،
برنامهريزيها ،تصمیمگیريها و فعالیتهاي خود را براساس آن بهصورت دقیقتر و با جزئیات بیشتر انجام دهند.
در روششناسی پیشنهادي براي تدوين اسناد توسعه فناوري ،تدوين اهداف با دو رويكرد باال-به-پايین و پايین-به-باال صورت
میپذيرد .رويكرد باال-به-پايین رويكردي هدف محور است كه بهدنبال ترسیم يک آيندهي مطلوب براي توسعه فناوري است .در
طرف مقابل ،رويكرد پايین-به-باال نگاهی مسئلهمحور 1به توسعه فناوري دارد .با استفاده از اين رويكرد تركیبی ،از يک طرف
همراستايی اهداف با چشماندازهاي كالن ملی و ساير اركان جهتساز باالدستی حفظ شده ،و از طرف ديگر ،تمام مسايل و
مشكالت موجود در مسیر توسعه فناوري نیز مورد هدف تحلیل و بررسی قرار میگیرند .در اين بخش ،فرآيند تدوين اهداف كالن با
نگاهی باال-به-پايین صورت میگیرد .اين اهداف در راستاي چشمانداز و با تعريف حوزههاي هدف مشخص میشوند .عالوه بر
حوزههاي هدف كه بیانكننده ابعاد اهداف تعريف شده هستند ،كیفیت آنها نیز بايد با مشخص نمودن ويژگیهاي اهداف معین
شود.
در منابع برنامهريزي راهبردي در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوين حوزههاي اهداف تعیین شده است .در زير
بهطور خالصه به بررسی اين مدلها پرداخته میشود:
حوزههای اهداف در مدل كارت امتيازی متوازن

2

)(Kaplan and Norton, 1996

 منظر مالی (سودآوري ،رشد در آمد ،و افزايش بهره وري)

1

2

Issue-based
بهدلیل اهمیت و شهرت بیشتر اين مدل در تدوين اهداف بنگاهی ،توضیح كامل اين مدل پیوستها ارائه شده است.
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 منظر مشتري (تعین مشتريان مخاطب ،تعیین ارزشهاي پیشنهادي بنگاه با توجه به مشتريان)
 منظر فرايندهاي داخلی (روابط با تأمین كنندگان ،تصمیمگیري درمورد توسعه محصوالت و خدمات جديد ،خدمات پس از
فروش ،و مهندسی مجدد فرايندهاي تولید)
 منظر يادگیري و رشد (رضايت كاركنان ،فضاي مناسب كاري ،دسترسی به سیستمهاي اطالعاتی الزم ،برنامههاي آموزش
كاركنان)
حوزههای اهداف در مدل پيرس و رابينسون)1383( 1

توجه به مشتري ،نوآوري ،بهرهوري ،توجه به بخش مالی ،منابع انسانی ،لحاظ كردن محیط خارجی
حوزههای اهداف براساس مدل تركيبی فيليپس

 بازار (سعی در حفظ سهم بازار فعلی ،افزايش صادرات)
 نوآوري (باالبردن توان نوآوري و طراحی محصول)
 بهرهوري (بهبود كیفیت محصوالت تولیدي ،افزايش بهرهوري واحدهاي تولیدي و خدماتی شركت)
 منابع مالی (استفاده بهینه از منابع مالی شركت و خارج از شركت براي تأمین اهداف بازار)
 منابع انسانی (ايجاد انگیزه براي ارائه كار بهتر)
 مسئولیتهاي اجتماعی (حفظ محیط زيست و حفظ ايمنی و بهداشت محیط كار)
 منابع اولیه (تالش براي تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل كشور)
حوزههای اهداف براساس مدل دكتر اعرابی

2

 سودآوري
 بهرهوري (سادهسازي رويهها و سیستمها برمبناي استانداردهاي جهانی)

1

Pierce & Robinson
2

اين مدل در مورد تدوين استراتژي گمرك ايران مورد استفاده قرار گرفته است.
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 موضع رقابتی (ارتقاي نقش و جايگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همكاريهاي بینالملی و منطقهاي)
 پیشرفت كاركنان (سرمايهگذاري در نیروي انسانی و ظرفیتسازي)
 روابط كاركنان
 رهبري فناورانه
 مسئولیت اجتماعی (جلب رضايت ،اعتماد و مشاركت خدمتگیرندگان)

عالوه بر حوزههاي هدف ذكر شده ،ويژگیهايی نیز براي اهداف در سطح بنگاه در ادبیات اشاره شده است .اين ويژگیها عبارتند
از:
 قابل كاربرد بودن،
 قابل اندازهگیري بودن،
 در نظر داشتن محدوديت منابع،
 قابل دستیابی بودن،
 مشخص بودن،
 قابلیت انعطاف داشتن،
 واقعگرايانه بودن،
 قابل قبول بودن ،و
 محدود به زمان بودن
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شکل  1-2ویژگیهای اهداف كالن

 -2-2گامهای ضروری در تدوین اهداف
با درنظر داشتن مدلهاي هدفگذاري بنگاهی و نیز با كسب بینش از مطالعات موردي صورت پذيرفته ،میتوان به
معرفی گامهاي ضروري در تدوين اهداف پرداخت .روش پیشنهادي زير میتواند براي تدوين اهداف كالن در توسعه
فناوري مورد استفاده قرار گیرد:
 )1دریافت ورودی از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز ،اصول ارزشی و هوشمندی فناوری

در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف كالن توسعه فناوري استفاده شود .اين كار با برگزاري پنلهاي
خبرگی و بحث گروهی میان متخصصین ،در چارچوب نتايج حاصل از هوشمندي فناوري (روندهاي رشد و توسعه فناوري
در آينده) ،تأكید بر مؤلفههاي موجود در چشمانداز ،و در نظر داشتن اصول ارزشی صورت میگیرد .در مجموع میتوان اين-
طور بیان نمود كه اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
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 )2تدوین اوليه اهداف كالن بر اساس اطالعات ورودی

با توجه به نظرات جمعآوري شده متخصصین پیرامون اهداف كالن ،در اين مرحله الزم است تا تحلیلگران به پااليش
اين نتايج با درنظر داشتن دو محور حوزههاي هدف و ويژگیهاي هدف بپردازند .بهعبارت ديگر ،تحلیلگران نظرات
خبرگان را در حوزههاي هدف دستهبندي نموده و با درنظرداشتن ويژگیهاي ضروري ،آنها را بازنويسی میكنند .حوزه-
هاي اهداف به معرفی ابعادي میپردازند كه الزم است تا به آنها پرداخته شود.
)3تأیيد و نهاییسازی اهداف كالن

اهداف كالن ،راهنماهاي توسعه در ساير مراحل خواهند بود .بنابراين ،اهداف اولیه طراحی شده براي نهايی شدن
نیازمند تأيید دوباره افراد متخصص هستند .اجراي اين مرحله به كاهش خطاي ناشی از بازنويسی و پااليش اهداف توسط
تحلیلگران كمک میكند.
)4دریافت بازخورد

از آنجا كه تدوين گامهاي مختلف سند در يک فرآيند تعاملی بهوقوع میپیوندد ،اهداف كالن تدوين شده در بخش
ممكن است با تدوين گامهاي بعدي سند دچار تغییر و اصالح شوند .تدوين اهداف خرد (اهداف پايین-به-باال) و دريافت
تصوير واقعیتر از وضعیت موجود يكی از مهمترين بازخوردهايی است كه میتواند منجر به بازبینی در اهداف كالن شود.
شكل  2-2نمايش گرافیكی مراحل تدوين اهداف كالن را بهطور خالصه بهنمايش میگذارد.
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شکل  .2-2روش پيشنهادی برای تدوین اهداف كالن

 -3-2نتایج حاصل از بررسی گزارش اسناد باالدستی
با توجه به متنوع بودن ارگانهاي قانونگذار ،اسناد باالدستی متعددي در رابطه با توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهی
بررسی شدهاند كه لیست اين اسناد ارائه شده است .با مطالعه قوانین و سیاستهاي مرتبط ،موارد قابل استنتاج در تعیین اهداف
كالن تعیین شدهاند.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
49
ویرایش اول،اردیبهشت1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  : 1-2مواردقابل استنتاج از اسناد باالدستی برای تعيين اهداف كالن در حوزهتوسعه فناوری توربينهای بخار
نيروگاهی
ردیف

قانون تصویب شده

اهداف قابل استنتاج از قانون

1

سند چشمانداز و برنامه راهبردي وزارت نیرو-
اهداف استراتژيک و استراتژيهاي وزارت نیرو
دربخش برق و انرژي كشور

تبديل واحدهاي گازي به سیكل تركیبی و استفاده از
فناوريهاي نوين تولید برق

2

نظامنامه افزايش راندمان و تولید نیروگاههاي كشور
مصوب 88/03/04

افزايش راندمان كلی نیروگاههاي حرارتی كشور تا پايان برنامه
پنجم توسعه كشور به  41درصد

3

استاندارد معیار بازده خالص نیروگاههاي حرارتی
به شماره  13375انتشار 1391/02/1

هیچ واحدي با بازده حرارتی كمتر از  %25مجاز به بهرهبرداري
نمیباشد .با توجه به الزام سازمان بهینهسازي مصرف انرژي
مبنی بر بازدهی واحدهاي حرارتی در شرايط  Dيعنی بیش از
 40درصد بازدهی ،تنها واحدهاي بخاري (سوخت مايع ،گاز يا
زغال) از نوع فوق بحرانی يا باالتر داراي اين حد الزم هستند.

 -4-2نتایج حاصل از بررسی چشمانداز تدوین شده
با توجه به چشمانداز تدوين شده براي توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهی ،تمهاي اصلی چشمانداز ،تامین برق پايه مطمئن
و پايا و دستیابی به جايگاه مناسب از لحاظ خودكفايی در فناوري هاي اولويت دار توربین بخار نیروگاهی می باشد .لذا براي دستیابی
به موارد ذكر شده در چشمانداز بايد اهداف توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهیرا به گونهايتدويننمود كه امكان دستیابی به موارد
ذكر شده در چشمانداز را در افق تعیین شده امكانپذير سازد ،اهداف زير را میتوان در راستاي چشمانداز تعريف كرد:
 .1دستیابی به راندمان مطلوب توربین بخاري ساخت داخل
 .2دستیابیبه توان مطلوب توربین بخاري به منظور ساخت داخلتا افق 1404
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 -5-2نتایج حاصل از نظرات خبرگان
در ادامه فرآيند تدوين اهداف كالن ،تیم اجرايی پروژه بر اساس جمعبندي نتايج بدست آمده از اسوناد باالدسوتی و چشومانوداز،
پرسشنامه اي را يه منظور تعیین اهداف كالن تهیه نمودند كه در پیوست  1ارائه شده است.
اين پرسشنامه در اختیار  7نفر از اعضاي كمیته راهبري و خبرگان قرار گرفت كه اسامی آنان بدين شرح است:آقاي دكتر محمد
اولیاء ،آقاي مهندس محمد جواد طاهري ،آقاي مهندس پرويز فردنیا ،آقاي دكتر شكرالهی ،آقاي دكتر مسعود تقووايی ،آقواي جعفور
آقاياري و آقاي مهران.
نتايج اين پرسشنامه به شرح زير است:
جدول  :2-2تعيين راندمان مطلوب توربين بخار نيروگاهی
عناصر اهداف کالن

گزینه ها

فراوانی اولویت
اول

%38

1

%39

1

%40

4

%41

3

راندمان مطلوب توربین گازی ساخت داخل

جدول  :3-2تعيين توان بيشينه توليدی واحدهای گازی
عناصر اهداف کالن

توان بیشینه تولیدی واحدهای گازی (مگاوات)

گزینه ها

فراوانی اولویت
اول

زیر  350مگاوات

4

 350تا  500مگاوات

4

باالی  500مگاوات

1
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جدول  :4-2تعيين تيپ توربين بخاری مطلوب
عناصر اهداف کالن

فراوانی اولویت
اول

گزینه ها

تیپ توربین بخاری مطلوب

زیر بحرانی

6

فوق بحرانی

3

جدول  :5-2تعيين گزینههای دارای اهميت درتعيين اهداف كالن توسعه توربين بخار
فراوانی
گزینه ها

عناصر اهداف کالن

اولویت
اول

فراوانی

فراوانی

فراوانی

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت چهارم

3

1

3

امتیاز

توسعه فناوری توربینهای
بزرگ بخاری به منظور کاهش

2

22

قیمت تمام شده برق
کاهش آالینده های زیست
محیطی با کاهش نرخ

0

2

6

1

19

حرارتی توربین های بخار
توسعه فناوریهای پیشرفته
توربینهای بخار نیروگاهی

0

8

1

0

26

3

5

0

1

28

افزایش سطح توانمندی
شاخص های رشد و
پیشرفت فناوری

فناورانه در ارتقای واحدهای
بخاری موجود
سرریز دانشی توربین بخار
در توسعه فناوریهای
زمینگرمایی ،بایومس ،زباله

0

4

4

1

21

سوز ،هستهای
توسعه کسب و کارهای
دانشبنیان در فناوریهای

1

3

4

1

22

پیشرفته توربین بخار
تعامل موثر با دانشگاهها و
مراکز تحقیقاتی
افزایش همکاریهای فناورانه
بین المللی
سرمایه گذاری در تحقیق و
توسعه

1

4

2

2

22

2

5

2

0

27

3

4

2

0

28

امتیاز گزينه هاي جدول  6-2با توجه به اوزان در نظر گرفته شده براي پاسخ ها تعیین شده است ،كه اين اوزان در جودول زيور
ذكر شده است.
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جدول  :6-2اوزان پاسخ های پرسشنامه تعيين گزینههای دارای اهميت درتعيين اهداف كالن توسعه توربين بخار
پاسخ

وزن

خیلی زياد

4

زياد

3

متوسط

2

كم

1

 -6-2اهداف كالن
در نهايت پس از بررسی اسناد باالدستی ،شكستن اجزاي مختلف چشمانداز تدوين شده و همچنین جمع بندي نظرات خبرگان بر
اساس پرسشنامه ارائه شده  ،اهداف كالن سندراهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهی،بهصورت زير تدوين شد
كه شامل موارد زير است.
 .1دستیابی به راندمان  %40توربین بخاري ساخت داخل در طی  10سال
 .2دستیابی به توان 500مگاوات توربین بخاري به منظور ساخت داخل تا افق 1404
 .3دستیابی به توان ساخت توربین بخاري زير بحرانی
 .4افزايش سطح توانمندي فناورانه در ارتقاي واحدهاي بخاري موجود
 .5سرمايه گذاري در تحقیق و توسعه
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 -3فصل سوم:تدوین راهبردها
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

 -1-3مقدمه
راهبردهاي ملی فناوري دربرگیرندهي مجموعهاي از جهتگیريهايی است كه با معین نموودن خطووط كلوی ،از عودم قطعیوت
موجود در توسعه فناوري كاسته و به سؤاالت اساسی سیاستگذاران در مسیر دستیابی به اهداف كالن پاسخ میدهد؛ بوهطووريكوه
راهبردها را میتوان معینكننده مجموعه جهتگیريهاي اصلی براي دستیابی به اهداف دانست .اين راهبرد به انتخاب فناوريهاي
اولويتدار و تعیین نحوهي دستیابی به آنها میپردازد .بهعبارت ديگر ،راهبرد ملی فناوري معین كنندهي چیستی و چگونگی توسعه
فناوري در سطح كالن است.
اجزاي راهبرد ملی فناوري متشكل از اولويتبندي و سبک اكتساب بهصورت سلسلهمراتبی و هر يک تحت اثور اليوهي بوااليی
خود تعیین میشوند .بهعبارت ديگر ،اولويت بندي بر تعیین سبک اكتساب فناوري تأثیر میگذارد(.شكل )1-3

سبک اكتساب
اولويتبندي

شکل 1-3رابطه سلسلهمراتبی مولفههای راهبرد ملی فناوری

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
55
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول،اردیبهشت1394

 -2-3اولویت بندی
تعیین اولويتهاي توسعه و انتخاب حوزه هاي برگزيده فناوري در قالب راهبرد پورتفولیو بهانجام مویرسود .زموانی كوه انتخواب
اولويتها مورد نظر است ،روش فناوريهاي حیاتی يا كلیدي،يک رويكرد ارزشمند و مفید جهوت ارزيوابی حووزههواي تحقیقواتی و
فناوريهاي مختلف به شمار میرود .در اين روش با اندازهگیري میزان اهمیت يا كلیدي بودن هر حوزه ،فهرستی از حوزههاي مهم
و كلیدي فناورانه را براي سرمايهگذاري و توسعه مشخص میگردد.روش پیشنهادي براي اين مؤلفه حاصل جموعبنودي روشهواي
مختلف راهبرد ملی و بنگاهی فناوري است.از میان روشهاي مختلف ،روش فناوريهاي حیاتی كه به انتخاب فناوريهاي مهم بوا
دو معیار جذابیت و امكانپذيري میپردازد ،با كمی اصالحات متناسب با هر مفهوم بهعنوان مبناي روش پیشنهادي استفاده میگردد
( .)UNIDO, 2005aدر اين روش پیشنهادي ،تعیین فناوريهاي برگزيده با استفاده از ماتريس دو بعدي جذابیت-قابلیت 1صورت
میپذيرد .معیارهاي جذابیت فناوري با توجه به اهداف كالن تعیین شده و فناوريهايی كه توسعه آنها بیشترين اثر در تحقق اهداف
را دارند داراي جذابیت بااليی خواهند شد .در اين روش ،بر اساس دو دسته معیار جذابیت و قابلیوت بوه مقايسوه میوان گزينوههواي
مختلف رقیب پرداخته میشود .مدل پیشنهادي در چهار مرحله (سطح) پیشبینی شده كه اين مراحل عبارتند از:
 -1تشكیل و تحلیل ماتريس ارزيابی جذابیت-توانمندي
 -2دستهبندي (اولويتبندي) فناوريها
 -3تعیین روش اكتساب
 -4تدوين راهبردهاي توسعه فناوري
 -1-2-3متدولوژِی تعيين جذابيت و قابليت  /مطلوبيت –امکانپذیری

براي نگاشت فناوريها در ماتريس جذابیت-قابلیت ،الزم است تا در ابتدا به سنجش میزان جذابیت فناوري و قابلیت ملی براي
تولید پرداخت .براي اين منظور ،بايد معیارهايی براي سنجش جذابیت و قابلیت استخراج نمود .بطور كلی در ارزيابی قابلیت ،به

1

- Bi-dimensional matrix of attractiveness-capability
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بررسی نقاط ضعف و قوت كشور در فناوري مورد ارزيابی پرداخته شده و در ارزيابی جذابیت ،فرصتها و تهديدهايی كه فناوري براي
كشور ايجاد مینمايد ،مورد ارزيابی قرار میگیرد.
 -2-2-3جذابيت  /مطلوبيت

جذابیت يک فناوري غالباً توسط عواملی تعیین میشود كه خارج از كنترل محیط درونی (سازمان/صنعت/كشور) بوده و معموالً به
مشخصات ذاتی فناوري مربوط میشوند .جذابیت فناوري نسبی است و در مقايسه با فناوريهاي رقیب ،معنی پیدا میكند .معیارهاي
جذابیت بر حسب اينكه فناوري در چه مرحلهاي از چرخه عمر خود قرار داشته باشد ،به دو دسته تقسیم میشود .در فناوريهاي بالغ،
بهدلیل شكلگیري صنعت در كنار توسعه فناوري ،میتوان تصمیمگیري در مورد حوزههاي موردنیاز سرمايهگذاري را بر پايه منافع
ملی حاصل از هر بخش استوار نمود .مفهوم منافع ملی عامتر و جامعتر از منافع ملی اقتصادي است و شامل منافع زيستمحیطی،
اجتماعی ،سیاسی ،و فرهنگی هم میشود .اما در فناوريهاي نوظهور ،بهدلیل دور بودن فناوريها از تبديل شدن به محصول و
شكلگیري صنعت ،استفاده از نگرش منافع ملی كارساز نخواهد بود .اگرچه امكان بررسی اينكه آيا يک فناوري نوظهور در راستاي
اهداف كالن كشور میباشد يا خیر ،میسر است ولی شايد نتوان به اين سؤال در مورد زير فناوريها بهعنوان اجزاي فناوري راهبردي
پاسخ داد .در اين حالت الزم است تا جذابیت زيرفناوريها را با استفاده از گونههايی ديگر از معیارها بهانجام رساند.
 -1-2-2-3معيارهای جذابيت در فناوریهای بالغ (دورههای اواخر رشد و بلوغ)

آنچه از سوي دولتها و در سطح ملی بهعنوان جذابیت براي توسعه يک فناوري تلقی میشود ،منافع ملی حاصل از توسعه
فناوري است .توسعه يک فناوري میتواند به عايد شدن منافع گستردهي اجتماعی -اقتصادي  -سیاسی براي كشور منجر شود.
هرچه سطح منافع حاصل از بومیسازي يک فناوري بیشتر باشد ،بههمان نسبت تمايل دولتها نسبت به توسعه آن نیز بیشتر می-
گردد .با بررسی ادبیات مربوطه ،مطالعات میدانی ،و همچنین برگزاري پنلهاي طوفان فكري میان متخصصین ،میتوان معیارهاي
جذابیت بومیسازي يک فناوري يا همان منافع ملی را براي يک كشور نفتی و درحال توسعه مانند ايران ،به صورت زير برشمرد.
 اشتغالزايی :يكی از اهداف مهم هر دولت ايجاد شغل و كاهش بیكاري از صحنهي اجتماع است .عموماً دولتها با ايجاد
صنايع و فعالیتهاي اقتصادي جديد به دنبال ايجاد مشاغل جديد هستند .در همین حال يكی از مزاياي جانبی توسعه
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فناوري هايی كه در مراحل بلوغ خود قرار دارند ،نیز پديد آمدن مشاغل جديد است .توسعه اين فناوريها بهطور غالب با
توسعه صنايع مربوط به آن همراه است .با توسعه صنايع هم واحدهاي تولیدي و خدماتی كه عوامل اصلی ايجاد مشاغل
هستند توسعه پیدا میكند .بنابراين اشتغالزايی را میتوان بهعنوان يک معیار جذابیت براي فناوريهاي بالغ قلمداد نمود.
 ايجاد بازار براي مواد خام :براي كشوري مانند ايران كه برخوردار از منابع غنی مواد خام و كانیهاي فلزي و غیرفلزي
است ،ايجاد بازاري براي استفاده از اين منابع و ايجاد ارزش افزوده از مواد خام در يک فرآيند صنعتی يكی از مسائل مورد
توجه سیاستگذاران است .اين امر به دلیل ايجاد ارزش افزوده بیشتر در نتیجهي پردازش آنها در فرآيندهاي صنعتی در
مقايسه با فروش آنها به صورت خام اهمیت پیدا میكند.
 پتانسیل براي صادرات :توسعهي صادرات غیرنفتی در ايران همواره يكی از اولويتهاي سیاستگذاران و دولتها بوده است.
اهمیت اين موضوع به خاطر وابستگی شديد به صادرات نفتی و سهم پايین صادرات ساير انواع محصوالت و خدمات از كل
صادرات كشور است .ايجاد يک فناوري جديد در داخل كشور فرصتی را فراهم میكند تا امكان فروش محصوالتی جديد
به خارج از كشور فراهم شود.
 غرور ملی :اكثر دولتها در انتخاب بین فناوري تولید داخل و فناوري وارداتی ،در شرايط برابري كیفیت ،مورد اول را ترجیح
میدهند .علت موضوع را میتوان در معیار جذابیت غرور ملی دانست .غرور ملی يكی از داليل دولتها براي ايجاد
فناوريهاي جديد در داخل كشور است.
 جلوگیري از خروج ارز :واردات محصوالت نهايی از خارج از كشور منجر به خروج ارز از كشور شده كه اين امر عموماً براي
دولتها چندان خوشايند نیست .لذا بومی سازي فناوريهايی كه محصول آنها در داخل كشور استفاده میشوند از
اولويتهاي سیاستگذاران و دولتها میباشد.
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 صرفهجويی در هزينههاي نیروي كار :محصوالتی كه در كشورهاي صنعتی تولید میشوند عموماً از نظر هزينهي نیروي
كار در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه گرانتر هستند .لذا بومی سازي فناوريها در كشورهايی مانند ايران منجر به
صرفهجويی در هزينه نیروي كار و در نتیجه ارزانتر شدن محصول میشود.
استفاده از نیروي كار معمولی بیشتر در مورد فناوريهايی با بلوغ كامل مطرح است .فناوريهاي نوظهور ،بیشتر درگیر
نیروهاي كار تحصیلكرده هستند .بنابراين اين معیار نیز بیشتر در مورد فناوريهاي بالغ صادق خواهد بود.
 -2-2-2-3معيارهای جذابيت در فناوریهای نوظهور (دورههای جنينی و اوایل رشد)

 معیارهاي ارزيابی اثر حوزههاي فناورانه بر فناوري راهبردي :هرچه اثر يک حوزه بر عملكرد فناوري راهبردي بیشتر باشد،
جذابیت آن باالتر است .اما بايد توجه داشت كه گاهی يک حوزه فناورانه با اثر نسبتاً كم ولی گسترده خود ،میتواند تأثیر به
مراتب بیشتري در عملكرد كل سیستم داشته باشد .همچنین وابستگی يک حوزه به توسعه حوزههاي ديگر نیز میتواند از
جذابیت آن بكاهد .در نتیجه ،اين دسته از معیارها شامل چهار زير بخش است:
 oمعیارهاي ارزيابی میزان اثر حوزههاي فناورانه بر عملكرد فناوري راهبردي،
 oگستردگی اين حوزهها در انواع فناوريهاي راهبردي،
 oسهم آنها در فراهمكردن زمینه دستیابی به حوزههاي فناورانه جديد ديگر (سرريز دانشی) و
 oوابستگی میان حوزهاي (حوزههاي فناورانه زيربنايی).

 معیارهاي ارزيابی ويژگیهاي ذاتی فناوري:اين دسته از معیارها بر خالف دسته قبل كه اثر حوزههاي فناورانه را ارزيابی
میكردند ،به ويژگیهاي ذاتی آنها میپردازد .بعضی از ويژگیها میتوانند به عنوان وجه امتیاز محسوب شده و باعث
جذابیت بیشتر آن شود و برخی ديگر ممكن است از جذابیت آن بكاهد .معیارهايی كه براي ارزيابی خصوصیات ذاتی حوزه-
هاي فناورانه میتوان در نظر گرفت عبارتند از:
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 oريسک جايگزينی با حوزههاي فناورانه ديگري كه در آستانه ظهور هستند (چرخه عمر فناوري) و
 oامكان فروش حوزهي فناورانه يا محصوالت آن به خارج از كشور (در صورت تسلط كامل).
پس از تعیین معیارها و نیز اندازهگیري آنها در حوزههاي فناورانه مورد نظر ،الزم است تا جذابیت فناوري از منظر كلیه معیارها
را محاسبه نمود .براي اين منظور ،الزم است تا از يكی از روشهاي رتبهبندي برتري موجود در ادبیات تصمیمگیري استفاده نمود.
بهعنوان يكی از پركاربردترين روشها ،روش  PROMMETHEE IIدر اين قسمت مد نظر قرار میگیرد .در اين روش ،با استفاده
از تابع ارجحیت خطی ،رتبهي هر يک از حوزهها از منظر كلیه معیارهاي جذابیت معین میگردد.
 -3-2-3قابليت  /امکانپذیری

مفهوم قابلیت در ماتريس اولويتبندي بیانگر مجموع توانمنديهاي بالقوه و بالفعل ،در سطح ملی ،و در زمینهي توسعه فناوري
است .براي انجام فرآيند ارزيابی توانمندي فناورانه مدلهاي مختلفی توسعه داده شده است .بسیاري از مدلهاي موجود نیازمند ورود
اطالعات با میزان جزئیات فراوان هستند .در قبال دريافت اين وروديها ،مدلهاي بیان شده خروجیهاي مختلفی را به تحلیلگر
ارائه مینمايند .بهمنظور كاستن از حجم وروديهاي موردنیاز روش پیشنهادي و جلوگیري از تولید اطالعات غیرضروري ،الزم است
تا مدلی انتخاب شود كه با خروجیهاي موردنیاز معیار قابلیت در ماتريس اولويتبندي همخوان باشد.
برخی از محققان به ارائهي مدلهاي ارزيابی توانمندي بر مبناي سطوح توانمندي فناورانه پرداختهاند كه میتوانند مبنايی براي
ارزيابی قابلیتهاي فناورانه در سطح ملی قرار گیرد .براي نمونه ،ولكات 1و همكاران ) (1997براي شناسايی عمق توسعهي فناورانه
سطوح زير را معرفی كردهاند:
 سطح صفر( :مصرف )2هیچ توسعهاي در كشور رخ نمیدهد .اگر فناوري وجود داشته باشد ،بهصورت محصول نهايی وارد
شده است.
 سطح ( :1مونتاژ) مونتاژ سادهي قطعات؛ نوآوري محصول يا فرايند كم يا اصالً صورت نمیگیرد.

Wolcott
Use

1
2
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 سطح ( :2تطبیق) توسعه يا تولید نسبتاً پیچیدهاي با همكاري گسترده خارجی ،احتماالً از طريق كسب لیسانس انجام می-
شود .ممكن است فعالیتهايی براي وفق دادن فناوري با شرايط داخلی صورت گیرد.
 سطح ( :3درحال ترقی دادن )1شركتهاي محلی فعاالنه درگیر ترقی دادن برخی از مراحل توسعه (لزوماً نه تمامی مراحل)
فناوري نسبتاً جديد هستند .به عنوانمثال ممكن است تحقیقات پايه و طراحی محصول در خارج صورت بگیرد ،ولی
شركتهاي محلی در نوآوري فرايند و ساير مراحل پس از طراحی فعال باشند.
 سطح ( : 4جامع) تحقیقات پايه ،تحقیقات كاربردي ،طراحی و توسعه ،نوآوري در فرايند و تولید نهايی در داخل كشور انجام
میشود .فناوريها و خدمات حامی اغلب در داخل كشور هستند .در اين حالت كشور كامالً قادر به انجام كلیه مراحل است
ولی ممكن است بنابه داليل اقتصادي يا سیاسی نتايج مرحلهاي از توسعه را از كشور ديگري كسب نمايد.
به منظور ارزيابی قابلیت فناورانه ،ابتدا سطح مورد انتظار (ايدهآل) از تسلط به فناوري مشخص گرديده و سطح تسلط فعلی نسبت
به آن سنجیده میشود .مقايسه اين دو سطح از قابلیت ،بیانگر شكاف فناورانه كشور در آن حوزه میباشد.
در اين مطالعه ،بهمنظور ارزيابی قابلیت ملی در توسعه يک فناوري ،مدلی  8سطحی براي فناوريهاي بالغ و مدلی  6سطحی
براي فناوريهاي نوظهور بر پايه ايده ولكات و همكاران توسعه داده شده است (جدول .)1-3اين مدلهاي چندسطحی میتوانند
براي نمايش سطوح قابلیت در ابعاد ملی استفاده شوند .سطح قابلیت هر كشور در قالب اين سطوح و در دو حالت بالفعل (محقق
شده) و بالقوه (قابل دستیابی در  5سال آينده) قابل ارائه است .دستیابی به سطوح باالي قابلیت نشاندهندهي درجه بومیسازي
باالتر در توسعه فناوري مربوط است .در اين میان ،معموالً چهار شكاف فناورانه فنافزار ،2اطالعاتافزار ،3انسانافزار ،4و سازمانافزار
مانع از دستیابی به سطح باالي قابلیت در يک كشور میگردد (.)APCTT, 1989

1

Advancing
Technoware
3
Infoware
4
Humanware
5
Orgaware
2
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جدول  .1-3سطوح قابليت فناورانه پيشنهادی برای فناوریهای اواخر رشد و بلوغ
سطح

قابليت

شرح

0

عدم آگاهی از كاربرد

1
2

آگاهی از كاربرد

در اين سطح از قابلیت فناوري ،در داخل كشور اطالعی از كاربرد و نحوه استفاده از فناوري
مورد نظر وجود ندارد.
در اين سطح از قابلیت فناوري اطالع از چگونگی استفاده از فناوري وجود دارد.

توان استفاده

3

توان نگهداري و تعمیرات

4
5

توان مونتاژ

در اين سطح نه تنها آگاهی از كاربردهاي فناوري وجود دارد ،بلكه توان استفاده از آن نیز بالفعل
شده است.
در اين سطح در كشور افراد يا مجموعههايی وجود دارند كه میتوانند فناوري مورد استفاده را
نگهداري و تعمیر نمايند.
در سطح پنجم از قابلیت فناوري ،كشور توان مونتاژ اجزاي فناوري و ساخت نهايی را دارد.

6
7

توان ساخت با كپی طراحی
توان ساخت با درصدي
طراحی بومی
توان ساخت با  100درصد
طراحی بومی

در اين سطح عالوه بر توان مونتاژ ،امكان كپی طراحی قطعه مورد نظر از روي نمونههاي
موجود وجود دارد.
در اين مرحله از قابلیت فناوري ،توانايی ساخت بومی قطعه با درصدي تغییر در نمونه موجود
مطابق با شرايط كشور وجود دارد.
در اين مرحله از قابلیت فناوري توانايی طراحی كامل بومی قطعه و سپس ساخت آن فراهم
شده است .به عبارت ديگر كشور میتواند بدون نیاز به كپی برداري از روي نمونههاي ديگر،
قطعه را مستقالً طراحی و تولید كند.

جدول  2-3سطوح قابليت فناورانه پيشنهادی برای فناوریهای دورههای معرفی و اوایل رشد
سطح

قابليت

شرح

0

عدم آگاهی از كاربرد

1
2

آگاهی اولیه نسبت به فناوري

در اين سطح از قابلیت فناوري ،در داخل كشور اطالعی از كاربرد و نحوه استفاده از فناوري
مورد نظر وجود ندارد
در اين سطح اطالع از كاركردي كه يک فناوري رائه میدهد وجود دارد

توان بكارگیري فناوري در
محصول

3

توان طراحی و تولید در مقیاس
آزمايشگاهی

4

توان طراحی و تولید در مقیاس
صنعتی
تسلط به دانش پايه و مبانی
علمی فناوري

5

در اين سطح ،فناوري بدون هیچگونه تغییر نسبت به حالتی كه خريداري يا دريافت شده و
در محصوالت مورد استفاده قرار میگیرد .اين سطح شامل نگهداري و سرويس تجهیزات
مربوط به فناوري نیز میشود
اين سطح به همراه داشتن قابلیتهاي طرحی و تولید فناوري ،منتها در مقیاس آزمايشگاهی
اشاره دارد .اين توان شامل وجود نرمافزارها ،سختافزارهاي آزمايشگاهی و نیروي انسانی
خبره میباشد.
امكان طراحی و تولید فناوري در مقیاس صنعتی در اين سطح مهیا میگردد
باالترين سطح تسلط به فناوري است .در اين سطح ،نه تنها كشور و صنعت قادر است به
بهرهبرداري كامل از فناوري و توان طراحی و تولید محصول آن در مقیاس صنعتی بپردازد
بلكه امكان خلق فناوريهاي جديد را بر مبناي دانش و مهارت حاصل از فناوري موجود
دارد.
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براي سنجش سطح قابلیت بر اساس اين مدل ،الزم است تا از اطالعات متخصصان مربوط به اين زمینه در حوزههاي فنی
استفاده شود .نحوه جمعآوري اين اطالعات میتواند هم بهصورت مستقیم (مصاحبه) و هم غیرمستقیم (پرسشنامه) باشد .با جمع-
آوري و تحلیل پرسشنامه و مصاحبههاي صورتگرفته ،میتوان سطح قابلیت فناورانه ملی را محاسبه نمود.
 -4-2-3ترسيم ماتریسهای مطلوبيت – امکانپذیری  /جذابيت -قابليت
اگر كاربردها يا بازارها اولويتبندي شده باشند ،ماتريس مطلوبیت – امكانپذيري به شكل زير رسم خواهد شد.
واضح و مبرهن است كه در هر سطح از شاخصها ومعیارهاي خاص خود براي ارزيابی جذابیت (مطلوبیت) و يا قابلیت
(امكانپذيري) استفاده خواهد شد.

شکل  .2-3ماتریس جذابيت -قابليت (منطقه اولویت)

اگر محصوالت  /خدمات اولويتبندي شده باشند ماتريس زير به عنوان خروجیهاي فناورانه ترسیم خواهد شد.
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شکل  .3-3ماتریس جذابيت -قابليت (منطقه اولویت الف)

اگر فناوريها (سیستمها) و يا زيرفناوريها (زيرسیستمها) اولويتبندي شده باشند ،ماتريس جذابیت – قابلیت ترسیم خواهد شد.
در اين مرحله براساس دو معیار جذابیت و قابلیت ،به اولويتبندي توسعه فناوري در هر يک از حوزهي فناورانه پرداخته میشود.
طبیعی است كه هرچه میزان جذابیت و قابلیت يک حوزه باالتر باشد ،تصمیمگیران تمايل بیشتري به انتخاب آن از خود نشان
میدهند.

شکل  .4-3ماتریس جذابيت -قابليت (امکانپذیری)

در اين ماتريس ،نحوه و موقعیت ترسیم خطوط متقاطع ،بسته به موضوع مورد مطالعه متفاوت بوده و بستگی به موقعیت مكانی
فناوريهاي مختلف در ماتريس دارد .پس از تقسیمبندي نواحی ماتريس ،چهار ناحیه  ،3 ،2 ،1و  4ايجاد میشود .هر ناحیه
تصمیمات راهبردي متفاوتی را نسبت به فناوريها و زيرفناوريهاي قرار گرفته در آن اعمال مینمايد .معموالً ترتیب اولويتدهی
حوزههاي فناورانه در اين ماتريس به ترتیب نواحی  3 ،2 ،1و  4است.
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شکل  .5-3تقسيمبندی ماتریس جذابيت-قابليت

با تقسیم ماتريس فوق به چهار ناحیه ،نتايج زير حاصل میگردد:
 ناحیه  1در بردارنده حوزههايی است كه امكان ساخت با طراحی بومی (بهصورت جزئی يا كامل) آنها در  5سال آينده وجود
دارد و از جذابیت بااليی برخوردار هستند .در اين زمینه دولت بايستی حمايتهاي الزم را در توسعه حوزههاي فناورانه به-
عمل بیاورد.
 ناحیه  2شامل حوزههايی از فناوري است كه در ظرف  5سال آينده قابلیت ساخت آنها در كشور میتواند فراهم شود ،اما
جذابیت آنها پايین است .در اين رابطه ،لزومی به حمايت دولت در توسعه اين بخشها نیست و با فراهم آمدن قابلیت،
توسعه اين حوزهها نیز بهوقوع میپیوندد.
 ناحیه  3مشتمل بر حوزههايی میشود كه اگر چه جذابیت بااليی دارند اما تا  5سال آينده امكان ساخت بومی آنها در كشور
ايجاد نخواهد شد .در اين حوزهها ،دولت بايد با پیروي هوشمندانه ،بهدنبال كردن پیشروان فناوري پرداخته تا در آيندهي
دور ،امكان تولید بومی آنها نیز محقق شود.
 ناحیه  4نیز بخشهايی را در بر دارد كه نه جذابیت بااليی دارند و نه امكان ساخت آنها ظرف  5سال آينده ايجاد شدنی
است .اين حوزهها از حیطهي تمركز خارج هستند.
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حوزههايی كه با توجه به اين اولويتدهی و نیز نظر تصمیمگیران در نواحی قابل قبول قرار میگیرند ،بهعنوان اجزاي برگزيده
براي توسعه انتخاب میشوند .ساير حوزهها (قرار گرفته در نواحی غیرقابل قبول) براي تصمیمگیري در مورد وضعیت نهايیشان به
گام بعدي كه سنجش بحرانی بودن و وابستگی به مواد خاص است منتقل میشوند.
از مزيتهاي روش ماتريس جذابیت -قابلیت میتوان به عدم تلفیق اين دو نوع معیار ،و در نتیجه عدم وزندهی يكسان آنها در
تصمیم گیري اشاره كرد .چرا كه در نظر برخی ممكن است قابلیت دستیابی به فناوري مهمتر باشد و از منظر برخی ديگر جذابیت
فناوري .در اين روش میتوان هر فناوري را از نظر جذابیت و قابلیت ،در ماتريس ديد و فناوري داراي جايگاه مناسب را انتخاب
نمود .مزيت پراهمیت ديگر اين روش ،واگذاري تصمیم نهايی به تصمیمگیرنده است؛ اكثر روشهاي تصمیمگیري رياضی تصمیم
نهايی را خود اتخاذ كرده و آنرا به تصمیم گیرنده ارائه میكنند كه اين كار در بعضی موارد منجر به غیر منطقی شدن تصمیم
میشود .لذا در اينجا تصمیم نهايی به تصمیمگیرنده واگذار میشود و تیم مشاور تنها بهعنوان تصمیمساز جوابها را ارائه مینمايد.

 -3-3تعيين جذابيت در حوزه توربينهای بخار نيروگاهی
تنوع زياد توربین بخاري و استفاده متنوع از آن استراتژيهاي مختلفی براي توسعه فناوريهاي آن ايجاد میكند .در اين مطالعه
سعی شده است استراتژيها بیشتر براساس نیازهاي كشور در آينده نزديک و دور به اين فناوري باشد.
بواسطه توسعه كم فناوري توربین بخاري در داخل كشور و غفلت  3دههاي ايجاد شده بخصوص در مورد فناوريهاي جديد آن،
دانش فنی و صنعتی داخل نیز در اين مورد با محافظهكاري برخورد میكند.
همانطور كه در گزارش هوشمندي فناوري توربین بخار ذكر گرديد درخت فناوري توربین بخاري شامل  2سطح میباشد .سطح
اول پكیج كامل انواع توربینهاي بخاري شامل زيربحرانی ،فوق بحرانی ،ماوراء بحرانی و … است و سطح دوم زيرفناوريهاي توربین
بخاري شامل پره ،روتور ،آب بند و … را تشكیل میدهد .با توجه به اينكه توربین بخاري يک محصول و پكیج مشخص میباشد
كه سابقه استفاده طوالنی نیز دارد بنابراين براي توسعه اين فناوري ،محصول (پكیج) بايد بصورت كلی مورد توجه قرار گیرد و
توسعه منفرد زيرفناوريها منجر به توسعه فناوري مادر نخواهد شد .تجربه ساير كشورها مانند چین چنانچه در مطالعات تطبیقی نیز
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اشاره گرديد با اولويتدادن به توسعه  2تا  3نوع توربین و پكیج مشخص بوده و در ادامه اين فرآيند ،زيرفناوريها توسعه يافته است.
لذا در ادامه اين گزارش اولويتبندي براساس نیازهاي كشور و نگاه به محصول كامل توربین صورت گرفته است.
باتوجه به مباحث مفصل ارائه شده در مبحث تبیین ضرورت توسعه فناوري توربین بخاري نیازهاي موجود كه الزم است در مورد
آنها مطالعه گردد شامل " توسعه فناوريهاي بهسازي واحدهاي قديمی" " ،توسعه واحدهاي بخاري سیكل تركیبی براي توربینهاي
گازي آينده" و " توسعه واحدهاي بخاري بزرگ زيربحرانی يا فوقبحرانی" است كه در ادامه توضیحات جمعبنديشده ارائه خواهد
شد.
الزم به ذكر است بهسازي واحدهاي قديمی كه بصورت مجزا در درخت فناوري نشان داده شده است خود شامل توسعه فناوري
چندين محصول زير مجموعه آن همچون توربینهاي زيربحرانی ،فوق بحرانی و سیكل تركیبی است كه با توجه به نیاز كشور و
همچنین نظر اعضاء كمیته راهبري در جلسه مرحله سوم پروژه مقرر گرديد بعنوان يک حوزه فناوري جداگانه در اولويتبندي ديده
شود.
در جدول  3-3نیازهاي كشور در راستاي توسعه تكنولوژي توربین بخاري همراه با توضیحات و بررسیهاي صورت گرفته توسط
تیم تخصصی از كارشناسان تیم فنی و كمیته راهبري آورده شده است.
جدول .3-3اولويتهاي موجود توسعه فناوري توربین بخاري
-1
-2
بهسازی (یا
بازسازی) واحدهای
قدیمی

-3
-4

بیش از  50درصد توان بخاري باالي  30سال عمر دارد .فناوري آن مربوط به بیش از 50
سال پیش است.
لزوم انجام بهسازي با توجه به تاكید اسناد باالدستی مبنی بر افزايش بازدهی و كاهش
آاليندگی و همچنین تعريف دو نقشه راه جهت بازتوانی و ارتقاء بازدهی نیروگاههاي كشور
وجود دارد.
تغییر طراحی توربینهاي بخاري داخلی جهت تجهیز به برج خشک براي كندانسور وجود
دارد.
با توجه به آشنايی محدود به دانش فنی توربین بخاري ،شروع كار با يادگیري بهسازي يا
ارتقاء و طراحیهاي كوچک میتواند راه حل مناسبی باشد.

 -5در برخی توربینهاي بخاري قديمی میزان بهسازي و تغییرات مورد نیاز به حدي است كه
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توسعه واحدهای
بزرگ فوق بحرانی
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گاهی جايگزينی بخش بزرگی از توربین (مثال جايگزينی كل روتور) به صرفهتر از بهسازي
است.
 -6تنوع زياد در توربینهاي بخاري قديمی موجود میزان نیاز به هزينه توسعه فناوري را بیشتر
خواهد نمود.
 -7بدلیل وجود تحريم توجه بیشتر به توسعه توربین گازي گرديد و به نحوي توربین بخار
مورد غفلت واقع شده است .حدود  70درصد تولید برق در دنیا با توربینهاي بخاري صورت
میگیرد كه در ايران حدود  32درصد است.
 -8صرفه اقتصادي قابل توجهی در تولید برق معموال با تولید برق پايه با واحدهايی با هزينه
ساخت باال و هزينه بهرهبرداري پايین (مانند نیروگاههاي بخاري) و تامین برق پیک با
واحدهاي با هزينه ساخت پايین و هزينه بهرهبرداري باال (همچون نیروگاههاي گازي)
بدست میآيد (شكل .)6-3
 -9بازدهی باال و ثابت طی سال از امتیازات اصلی توربین بخاري است .آلودگی هوا بويژه با
مصرف مازوت از مشكالت آن است .باالترين بازدهی بدست آمده با سوخت گاز طبیعی
براي سیكل تركیبی  %52-58و بخاري  %51است .با توجه به دو برابر بودن عمر آن در
مقايسه با توربین گازي میتواند گزينه مناسبی باشد .كاهش بازدهی توربین گاز در فصول
گرم و بخصوص كاهش  20درصدي توان تولیدي ،هزينه باالي بهرهبرداري واحد گازي،
هزينه ساخت پايینتر و زمان ساخت كوتاهتر واحد گازي ،محدود بودن واحد گازي به
استفاده از سوخت گاز طبیعی و گازوئیل در مقابل تنوع زياد سوخت توربین بخار بخصوص
سوخت ارزان مازوت ،قابلیت اطمینان و در دسترسپذيري باالي واحد بخاري از موارد
ديگر مقايسه اين دو توع توربین نیروگاهی میباشند.
 -10با در نظر گرفتن بازدهی ،توان تولیدي ،هزينه ساخت و بهرهبرداري ،عمر واحد و …
هزينه سطح بندي شده واحدهاي بخاري سیكل ساده و واحدهاي سیكل تركیبی گازي-
بخاري تفاوت چندانی نخواهند داشت.
 -11بازدهی باال در اسناد باالدستی تاكید شده است .توربین فوق بحرانی تا  42درصد بازدهی
دارد .فوق بحرانی پیشرفته تا  45درصد بازدهی دارد .ماوراء بحرانی و ماوراء بحرانی
پیشرفته تا  50و  55درصد بازدهی دارند.
 -12جهش به فوق بحرانی راه را جهت توربینهاي بخاري نسل بعد كه همگی داراي بويلر
يكبارگذر هستند باز خواهد كرد.
 -13واحدهاي بخاري تا ظرفیتهاي بزرگ بیش از  1000مگاوات در تک توربین قابل ارائه
هستند كه باعث كاهش هزينه برق تولیدي خواهند شد.با افزايش توان از  200تا 1000
مگاوات هزينه ها تقريبا به نصف كاهش میيابد(.شكل  6-3ج و د)
 -14همانطور كه توسعه شبكههاي برق كوچک با واحدهاي بزرگ نامناسب بوده و مشكل
پايداري بالقوه بوجود خواهد آمد توسعه شبكههاي برق بزرگ با واحدها كوچک تولید برق
نیز نامناسب بوده و عالوه بر باالرفتن هزينه توسعه شبكه ،هزينه كنترل و پايدار سازي
شبكه نیز باال خواهد بود.
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توسعه واحدهای
بخاری سيکل تركيبی
برای سيکل بازیافت
توربين گازی بزرگ
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 -15توربینهاي بخاري فوق بحرانی و باالتر در تولید برق پايه مورد استفاده قرار میگیرند و
بدلیل ساختار بدون درام بويلر الزم است در بارهاي باال بهرهبرداري شوند و انعطافپذيري
زيادي ندارند .توربینهاي سیكل تركیبی گازي-بخاري در تولید برق میانی مورد استفاده
قرار میگیرند.
 -16فشار ورودي رديف اول توربین بواسطه وجود نازل كمتر از فشار بحرانی است و عمال
توربین فوق بحرانی همانند توربین زيربحرانی است فقط تعدادي استیج بیشتر دارد.
 -17تفاوت توربینهاي زيربحرانی تا ماوراء بحرانی عمدتاً در جنس مواد است.
 -18فناوري فوق بحرانی مربوط به دهه  50میالدي است و خیلی جديد و دست نیافتنی
نیست .بررسیها نشان میدهند افزايش هزينه تمام شده از زيربحرانی به فوق بحرانی
كمتر از  30درصد است اما زمان بازگشت سرمايه بدلیل افزايش راندمان سريعتر است.
 -19طبق بررسیهاي بعمل آمده ،پتانسیل صنعتی جهت همكاري ،مشاركت و تولید واحدهاي
فوق بحرانی با خارج از كشور و يا تولید داخل تا ظرفیت  600مگاوات وجود دارد.
 -20در مورد توربینهاي زيربحرانی و فوق بحرانی بزرگ ،شركت مپنا با توجه به آمادگی ساخت
واحد  325مگاواتی در آن شركت ،بیشتر تمايل دارد واحدهاي بخاري در اين سايز در
كشور ساخت شوند.
 -21طبق شكل 6-3د افزايش توان توربین بخاري ،برق تولیدي ارزانتر خواهد شد و تولید برق
با واحدهاي با توان پايین گرانتر خواهد بود.
 -22توربین بخاري فوق بحرانی با توان بیش از  300-350مگاوات به صرفه خواهد بود .در
كشورهاي در حال توسعه همچون چین و هند ،توربین فوق بحرانی با توان حدود 600
مگاوات بیشتر توسعه داده شده است هرچند كه توانهاي بزرگ تا  1000مگاوات نیز
ساخت داخل دارند.
 -23چین در سال  2011فراخوان عمومی جهت همكاري شركتهاي بزرگ و اصلی سازنده
توربین بخاري در داخل جهت تولید توربینهاي بزرگ تا  1350مگاوات بصورت سري
( )Tandemو متقاطع ( )Crossو تحقیق و توسعه مواد جهت توربینهاي بخاري تا
دماي  700°سانتیگراد جهت تحقق تا سال  2021را داده است.
 -24واحدهاي با توان  500-600مگاوات و با فشار توربین زير  180بار مورد نظر است.
 -25دانش فنی زيربحرانی مشابه فوق بحرانی است ولی هزينه توربین زيربحرانی در ساخت
كمی كمتر ازفوق بحرانی است.
 -26امكانات صنايع داخل كشور در ساخت نیروگاههاي زيربحرانی بیشتر از فوق بحرانی است.
 -27توجیه توسعه ساخت توربینهاي بخاري با سوخت گاز ،گازوئیل يا مازوتسوز با بازدهی
كمتر از  37.5درصد با توجه به سیاستهاي كالن وزارت نیرو در توسعه واحدهاي با
راندمان باال منطقی به نظر نمیرسد.
 -28با توجه به وجود دانش فنی ساخت توربینهاي  325مگاواتی در كشور ،ساخت توربینی با
ظرفیت مناسب براي سیكل تركیبی با واحد گازي كالس  250( Fمگاواتی) دور از ذهن
نبوده و با آمادهشدن اين نوع توربین گازي احتماالً در چند سال آينده مشكل خاصی بوجود
نخواهد آمد.
 -29با توجه به ورود واحدهاي بزرگ گازي حدود  300مگاوات به كشور ،توسعه واحدهاي
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بخاري سیكل تركیبی مناسب آنها مورد نیاز جدي است.

آینده

(الف)

(ج)

(ب)

(د)
شکل  .6-3نمودار قيمت نيروگاه ها بر اساس اندازه و مگاوات نيروگاه

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
70
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول،اردیبهشت1394

در اين مرحله پرسشنامه ها (پیوست  )2در اختیار  3نفر از خبرگان قرار گرفت ،كه اسامی آن به شرح زير است :آقايان :آقايواري،
طاهري و فردنیا .پس از مشخص شدن خبرگان جداول زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی ،تهیه شد .اسواس روش تحلیول سلسوله
مراتبی بر مبناي مقايسات زوجی قرار دارد .بنابرا ين پس از تشكیل درخت معیارها ،معیارهاي موجود در هر سطح نسبت به معیارهاي
هر ستون مورد مقايسه قرار میگیرند ،اين كار توسط خبرگان انجام میشود .بودين ترتیوب ،جوداول مقايسوهاي ايجواد مویگردنود.
مقايسات زوجی و امتیازدهی مربوطه براساس جدول استاندارد شده توماس .ال .ساعتی در نرمافزار  Expert Choiceانجام میگیرد.
در مرحله دوم میزان جذابیت فناوريهاي توربین بخار نیروگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
 -1-3-3تعيين جذابيت فناوریهای توربين بخار نيروگاهی

براي اندازه گیري جذابیت و توانمندي توسعه يک فناوري ابتدا بايد شاخص هاي مرتبط با آن را شناسايی كرد .بدين منظور ،ابتدا
مجموعه اي از شاخص هاي موجود در ادبیات و مطالعات ساير كشورها شناسايی شد و پس از برگزاري جلسات متعودد موديريتی و
بررسی به عمل آمده توسط كارشناسان تیم فنی پروژه ،شاخص هاي مناسب به اعضاي كمیته راهبري ارائه گرديد و اعضاي محترم
كمیته راهبري با اعالم نظرات خود در اين كمیته ،شاخصهاي جذابیت را با توجه به اهداف كالن و بیانیه چشمانداز تعیین نمودند..

معیارهاي جذابیت اين  4حوزه به صورت زير است.
 میزان نیاز آينده كشور به فناوري
 زمان رسیدن به تكنولوژي
 جذابیت بازار
 هزينه سرمايه گذاري
 میزان ارتقا سطح دانش فنی
 جذابیت براي حضور شركتهاي دانش بنیان
 تقاضاي شبكه
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جدول  .4-3جدول اوزان معيارهای جذابيت

ميزان نياز آینده كشور به فناوری
زمان رسيدن به تکنولوژی
جذابيت بازار
هزینه سرمایه گذاری
ميزان ارتقا سطح دانش فنی
جذابيت برای حضور شركتهای
دانش بنيان
تقاضای شبکه
مجموع

پس از مقايسه اين معیارها ،میزان جذابیت آنها به صورت نمودار زير بدست آمد.
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ارزیابی جذابيت فناوری های توربين بخار نيروگاهی

توسعه واحدهاي بخاري سیكل تركیبی براي سیكل بازيافت توربین
گازي بزرگ آينده

0.75

0.70

توسعه واحدهاي بزرگ زيربحرانی

0.78

توسعه واحدهاي بزرگ فوق بحرانی

0.85

1.00

0.80

0.60

0.40

بهسازي (يا بازسازي) واحدهاي قديمی
0.20

0.00

شکل  .7-3ارزیابی جذابيت فناوری های توربين بخار نيروگاهی

همانطوري كه در نمودار مشاهده میشود ،بهسازي واحدهاي قديمی جذابیت باالتري نسبت به ساير بخش ها دارد.
در بخش ارزيابی توانمندي فناوريها ،میزان توانمندي هر يک از اين فناوريها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 -4-3تعيين توانمندی در فناوریهای توربين بخار نيروگاهی
پس از ارزيابی جذابیت براي هر يک از اولويت هاي موجود توربین بخار نیروگاهی ،توانمندي اين فناوريها در اين بخش مورد
بررسی قرار میگیرد .براي اين منظور معیارهايی در نظر گرفته شد و از طريق پرسشنامهاي كه در اختیار خبرگان اين حوزه قرار
گرفت ،سطح توانمندي هر يک از فناوريها مشخص شد.
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تعیین مولفههاي ارزيابی توانمندي با حضور متخصصین حوزه توربین بخاري طی جلسه تخصصی صورت گرفت كه معیارهاي
آن به شرح زير میباشد.
جدول 5-3معيارهای توانمندی فناوریهای توربين بخار نيروگاهی

امكان پذيري كسب دانش فنی

توانمندی

امكانپذيري ساخت(تجهیزات و نیروي انسانی ماهر)
امكانپذيري كسب دانش طراحی

 -1-4-3تعيين سطح توانمندی فناوریهای توربين بخار نيروگاهی

در اين بخش میزان توانمندي فناوريهاي توربین بخار نیروگاهیبر اساس معیارهاي بخش قبل از طريق پرسشنامهاي كه
در اختیار خبرگان اين حوزه قرار گرفت ،بیان میشود .نتايج پرسشنامههاي توانمندي به صورت زير است.
جدول  .6-3تعيين سطح توانمندی فناوریهای توربين بخار نيروگاهی

فناوري

توانمندي

بهسازي (يا بازسازي) واحدهاي قديمی

0.85

توسعه واحدهاي بزرگ فوق بحرانی

0.75

توسعه واحدهاي بزرگ زيربحرانی
توسعه واحدهاي بخاري سیكل تركیبی براي
سیكل بازيافت توربین گازي بزرگ آينده

0.8
0.79
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 -5-3ترسيم ماتریس جذابيت -توانمندی
ماتريس جذابیت توانمندي ،نموداري است كه محور افقی آن میزان جذابیتفناوري و محور عمودي آن میزان توانمندي فناوري
را نشان میدهد .با استفاده از جذابیت و توانمندي فناوريها كه در بخشهاي قبل بدست آمد ،میتوان اين نمودار را ترسیم نمود.
ماتريس جذابیت توانمندي فناوريهاي توربین بخار نیروگاهیبه صورت شكل زير است.

شکل  .8-3ماتریس جذابيت-امکان پذیری برای  4نياز و اولویت توسعه تکنولوژی توربين بخاری

باتوجه با ماتريس فوق مشاهده میشود تمامی اين اولويت ها از جذابیت و امكان پذيري مناسبی برخوردار هستند و در محدوده
مناسب ماتريس جذابیت-توانمندي قرار میگیرند .لذا توجه به تمامی موارد فوق براي ارتقا تكنولوژي توربین بخار در كشور نیاز
است .بايد توجه داشت رسیدن به تكنولوژي توربین بخار فوق بحرانی بزرگ در مقايسه با بهسازي نیروگاه ها نیازمند برنامه هاي
بلند مدت تر میباشد .با اين حال برنامه ريزي و تعیین اهداف استراتژيک كه در راستاي برطرف كردن نیاز كشور است بايد طوري
تعیین شود كه تمامی اين اولويت ها كه داراي جذابیت و امكان پذيري مناسب هستند را پوشش دهد.
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 -6-3نهایی سازی اولویتهای توسعه فناوری توربين های بخاری نيروگاهی برای كشور
با توجه به جمیع مطالعات صورت گرفته و لحاظ نظر خبرگان (شكل  ،)8-3واحدهاي بزرگ زيربحرانی بدلیل جذابیت كمتر جزء
اولويتبندي نهايی توربینهاي بخاري در كشور قرار نمیگیرد بنابراين سه استراتژي ذيل بعنوان اولويتهاي ورود به صنعت طرح
توربین بخاري در نظر گرفته میشوند:
 -1بهسازي واحدهاي قديمی
 -2توسعه واحدهاي بخاري سیكل تركیبی براي توربینهاي گازي آينده
 -3توسعه واحدهاي بزرگ فوق بحرانی
روند كلی اين استراتژي بدين صورت است كه با توجه به توسعه نیافتگی داخل كشور در زمینه اين فناوري ،طی بهسازي
واحدهاي قديمی يادگیري اولیه از اين فناوري صورت گیرد .طی اين مرحله توربین گازي بزرگ نیز ساخته شده و مشخصات مورد
نیاز براي تعیین توربین بخار سیكل تركیبی بدست خواهد آمد و توسعه واحدهاي بخاري سیكل تركیبی در دستور كار قرار خواهد
گرفت .در مرحله سوم نیز با توجه به دانش فنی بدست آمده بخصوص در مورد توربینهاي فشار متوسط و يا فشار باالي سیكل
تركیبی ،توسعه واحدهاي فوق بحرانی انجام خواهد شد .چنانچه تا آغاز مرحله  2توربین گاز ساخته نشد و يا مشخصات مورد نیاز
بخش بخار سیكل تركیبی استخراج نگرديد میتوان مرحله  3را شروع نمود و يا استراتژي توسعه و احدهاي بزرگ زيربحرانی
جايگزين آن گردد.

 -7-3سبك اكتساب فناوریهای اولویتدار توربينهای بخار نيروگاهی
به منظور تصمیم گیري درباره نحوه اكتساب فناوري ،به طور معمول معیارها و عواملی دخیل هستند كه بايد طی فرآيند انتخواب
روش مناسب اكتساب فناوري،مدنظر قرار گیرند .اين معیارها و عوامل اغلب ناظر بر ويژگیهاي فناوري ،دارنده فناوري ،ويژگیها و
اهداف گیرنده فناوري ،بازار و شرايط محیطی میباشند .از طرف ديگر به صورت كلی سه سبک براي توسعه تكنولووژي و اكتسواب
آن وجود دارد كه عبارتند از:
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 توسعه داخلی (درونزا) تكنولوژي
 توسعه مشاركتی تكنولوژي (همكاري تكنولوژيكی)
 خريد محصول تكنولوژي
در اين بخش سبک اكتساب هر يک از فناوريهاي اولويتدار كه در بخش قبل مشخص گرديد با توجه به مجموعه معیارهايی
مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1-7-3تشریح مدل سبك اكتساب

امروزه يكی از مهمترين تصمیمات راهبردي پیش روي محیط رقابت جهانی ،موضوع اكتساب فناوري میباشد .اهمیت اين كوه
اكتساب فناوري ،از چه روشی انجام گیرد ،بسیاري از كشورهاي در حال توسعه را بر آن داشته كه انواع مختلف روشهاي اكتسواب
فناوري را مورد ارزيابی قرار داده و در پی انتخاب سودمندترين آنها (از جوانب مختلف)باشند .هر چقدر رويوه موورد اسوتفاده بوراي
انتخاب روش اكتساب فناوري كاراتر و عقالنیتر باشد ،منجر به مزيتهاي بیشتري براي اكتساب كننده خواهد شد .به هور صوورت
انتخاب روش مناسب اكتساب فناوري پیش از هر چیز يک مسئلة تصمیمگیري است و به هموین جهوت تصومیمگیرنوده بوا لحواظ
مجموعهاي از معیارها و محدوديتها اقدام به انتخاب روش مناسب مینمايد .بنابراين هر مدلی براي انتخاب روش مناسب اكتساب
فناوري میبايست جنبههاي فوق را مورد توجه قرار دهد.
در اين قسمت به تشريح مدل اكتساب فناوريهاي اولويتدار توربینهاي بخار نیروگاهی ،پرداخته شده است .بدين منظور در بدو
امر به شرح ويژگیهاي كلی مدل پرداخته و سپس مدل نهايی ارائه میگردد.
اجزاء مدل اكتساب فناوری

در اين قسمت به شرح يكايک اجزا و عناصر اين مدل و نقش آنها در مدل میپردازيم:
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چرخه عمر فناوري (عام) :پرسشی كه در گام ابتدايیِ مدل انتخاب روش اكتساب فناوري ،مطرح میشود ،اين است كوه فنواوري
در حالت عام ،در چه مرحلهاي از چرخه عمر خود قرار دارد .مطابق با پاسخِ اين پرسش ،روش برخورد با فناوري تغییور مویكنود .در
مدل ارائه شده فراخور وضعیت فناوري در چرخه عمر ،سه حالت زير به وجود میآيد:
چنانچه معلوم شود فناوري در مرحلة معرفی قرار دارد" .سبک خريد" حذف شده و تنها سبک "تحقیق و توسعه داخلی" و روش
همكاري "تحقیق و توسعه مشترك" معنا پیدا میكنند .بديهی است كه دلیل اين امر عدم امكانپذيري سبک خريد و برخی ديگر از
روشهاي همكاري میباشد.
اگر فناوري مذكور در مراحل رشد و بلوغ باشد ،تصمیمگیري منوط به پرسش از حجم بازار خواهد بود كه در بنود بعودي بوه آن
خواهیم پرداخت.
سرانجام اگر فناوري در مرحله پیري و افول باشد ،از آنجا كه اين به معناي معرفی فناوري رقیب در بازار اسوت ،پاسوخِ پرسوش
بعدي بديهی میگردد به اين صورت كه چرخه عمر محصول نیز در حالت افول قرار میگیرد و در نتیجوه سوبک تحقیوق و توسوعه
حذف می گردد ،دلیل اين كار نیز اين است كه چرخه عمر فناوري در حالت افول بوده ،رقبا در حال خوارج شودن از بوازار و فوروش
فناوري هستند ،از سوي ديگر عاقالنه نیست كه بر روي يک فناوري از رده خارج ،كه در سطح بینالمللی كنوار نهواده شوده اسوت،
تحقیق و توسعه انجام شود.
حجم بازار داخل :با توجه به مطالب فوق در حالتهاي مختلفی پرسش از حجم بازار داخل ضورورت پیودا مویكنود .حالوت اول
متعلق به زمانی بود كه فناوري عام در مرحله افول از چرخه عمر خود قرار داشت ،حالتهاي دوم و سوم نیز ناظر بر وضعیتی اسوت
كه طی آن چرخه عمر محصول در بازار بینالملل  ،در مرحلة رشد و بلوغ يا افول باشد .پاسخ به اين پرسش دو خروجی را به وجوود
میآورد:
حالت اول حكايت از كم بودن حجم بازار داخل داشته و رقم پرداختی بابت خريد آن قابل توجه نمیباشود كوه در ايون صوورت
سبک خريد محصول فناوري پیشنهاد میشود.
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حالت دوم ناظر بر با ارزش بودن بازار داخلی است كه در اين صورت به داليلی چون بازار جذاب داخل ،لزوم عدم خروج مقوادير
باالي ارز از كشور ،لزوم افزايش فرصتهاي شغلی در كشور ،سبک خريد حذف شده و ادامه فلوچارت از دو حالت زير خارج نیست:
اوالً زمانی كه در سطوح باالتر مدل ،سبک تحقیق و توسعه حذف شده باشد كه طی آن روشهاي همكاريِ معنادار مدنظر قرار
میگیرند و پرسشهاي بعدي بر مبناي آن مطرح میشوند.
ثانی اً زمانی كه در سطوح باالتر مدل ،سبک تحقیق و توسعه حذف نشده باشد ،كه در اين صورت شكاف فناورانه مورد پرسوش
واقع میشود.
شكاف فناورانه :هدف از طرح اين معیار ،بررسی امكان تحقیق و توسعه در مسیرهايی است كه اين سوبک از میوان روشهواي
اكتساب حذف نشده باشد .در صورتی كه شكاف فناورانه غیرقابل پوشش باشد ،سبک تحقیق و توسعه حوذف مویگوردد و چنانچوه
شكاف فناورانه قابل پوشش باشد ،سبک تحقیق و توسعه در كنار روشهاي همكاري معنادار مورد بررسی قرار میگیرد.
با توجه به موارد ذكر شده مدل سبک اكتساب فناوريهاي اولويتدار در شكل ( )10-3نشان داده شده است كه به فراخور نیاز و
با توجه به موضوع مورد بحث از برخی از قسمتهاي آن استفاده شده است.
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ت نولو ی من خ

یری

رخه ع ر ت نولو ی

رخه ع ر با زار در خار = افول

ح فس

م رفی

ر د و بلو

ح با زار
Q*P

تح ی و توس ه داخلی

رو اک اب مناس :
س تح ی و توس ه داخلی

1
ک

ح با زار
Q*P

رو اک اب مناس :
س خرید

زیاد

ح فس

خرید

4

رو اک اب مناس :
س خرید

6

ح فس

ابل و

خرید

رو اک اب مناس :
رو های ه اری

رو اک اب مناس :
س تح ی و توس ه داخلی

5

3

اف ت نولو ی

یر ابل و

رو اک اب مناس :
 (1مرحل اول  :اس اد از رو های ه اری
 (2مرحل دو  :توس ه فناوری از ری تح ی و توس ه داخلی
به ر عد م رفی فناوری ر ی ی اف زمانی مدن ر

2

شکل 9-3نمودار سبك اكتساب

 -2-7-3ارزیابی معيارهای سبك اكتساب

به منظور اكتساب فناوريهواي اولويوتدار توربینهواي بخوار نیروگاهی معیارهوايی از قبیول حجوم بوازار داخلوی ،میوزان شوكاف
تكنولوژيكی ،چرخه عمر فناوري در اين قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .بدين منظور اوالً با توجه به اولويتبندي فناوريهاي
اولويتدا ر و ثانیا با توجه به منابع علمی و اطالعات موجود در كشور میزان اهمیت هر يک از اين معیارها براي فناوريهاي اولويوت
دار توربینهاي بخار نیروگاهیمورد بررسی قرار گرفته است.
معيار حجم بازار

براي سنجش میزان فرصتهاي كسب و كار جهت تأمین تقاضاي داخل میتوان از معیار حجم بازار تكنولوژي در داخل كشور و
میزان رشد اين بازار استفاده نمود .حجم بازار عبارت است از ،آن مقدار از ارزش پولی كه براي محصول مذكور در بازار داخل كشور،
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در صورت خريداري به مصرف میرسد  .اين ارزش پولی وابسته به قیمت خريد و كمیت موورد نیواز از محصوول مربوطوه در كشوور
میباشد .در صورتی كه نوع خاصی از يک محصول فناوري در نظر باشد ،حجم بازار براسواس حاصولضورب كمیوت موورد نیواز از
محصول مزبور در قیمت آن محصول ،معین میشود .اين مطلب در رابطة زير نشان داده شده است:
𝑃 × 𝑄 = 𝑉𝑀
:Qكمیت مورد نیاز
:Pقیمت محصول
 :MVارزش كل بازار
به ع ارت دیگر این م یار ناظر بر ر ی است که در صورت خریداری محصول فناوری رداخت می وود.برای ک و
ا العات بیش ر میتوانید به جدول  3-3مراج ه کنید.
میزان حجم بازار هر يک از اين تجهیزات اولويتدار بر اساس معیار رياضی ذكر شده و نیز نظرات خبرگان و اينكه با توجه بوه
كاربرد و توانمندي فناوري در ايران كاربرد دارد يا خیر ،در جدولزيرارائه شده است.
جدول .7-3حجم بازار فناوری های اولویت دار توربینهاي بخار نیروگاهی

حجم بازار فناوری های اولویت دار توربينهای بخار نيروگاهی

فناوری های اولویت دار
توربينهای بخار نيروگاهی

حجم بازار

بهسازي واحدهاي قديمی

توسعه واحدهاي بخاري سیكل
تركیبی براي توربینهاي گازي
آينده

توسعه واحدهاي بزرگ
فوق بحرانی

زياد

زياد

كم
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معيار چرخه عمر فناوری
هرتكنولوژي داراي عمري است كه به صورت يک منحنی ترسیم میشود چرخه عمر تكنولوژي به طور كلی میزان تقاضا بوراي
يک فناوري در طول زمان را بیان میدارد .اين نمودار داراي چهار بخش اصلی معرفی ،رشد ،بلوغ و افول است كه در شوكل نشوان
داده شده است.
هر فناوري ،چرخه عمر خود را از مرحله معرفی كه اولین ايدهها و مفاهیم در مورد آن مطرح میشود آغاز میكنود .ايون مرحلوه
عموماً در دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی صورت می گیرد .در اين مرحله بیشترين تعداد مقاالت علمی در رابطه با آن موضووع منتشور
میشود.
زمانی كه فناوري مورد نظر قابلیت استفاده صنعتی و تجاري داشته باشد؛ مرحله رشد فناوري در مراكز تحقیق و توسعه صونعتی
آغاز میشود  .اين مرحله تا زمانی كه فناوري مورد نظر ،به مرحله اي برسد كه بتوان با استفاده از آن محصول و يا خدمات جديدي را
ارائه كرد ادامه میيابد .در اين مرحله حجم مقاالت به تدريج كاهش میيابد و تعداد پتنت هاي مرتبط با آن فناوري افزايش میيابد.
پس از مرحله رشد ،فناوري وارد مرحله بلوغ میشود .در اين مرحله سطح فناوري تغییر عمدهاي نمیكند و تغییورات آن در حود
بهینه سازيهاي محدودي خواهد بود كه در خود صنعت صورت میگیرد .در اين مرحله از عمر فناوري ،مقاالت و پتنتهوا كواهش
يافته و در عوض نشانهاي تجاري و شركتهايی كه در رابطه با آن فناوري تاسیس میشوند ،افزايش میيابد.
با گذشت زمان و ورود فناوريهاي رقیب كه قابلیتهاي جديدي را ارائه میكنند ،تقاضا بوراي فنواوري قوديمی كمتور شوده و
مرحله افول آغاز میشود .رشد منفی مقاالت ،پتنتها و نشانهاي تجاري از ويژگیهاي اين دوره چرخه عمر فناوري است.
با توجه به توضیحات فوق ،چرخه عمر فناوري را میتوانند به شرح زير در نظر گرفت:
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شکل 10-3نمودارچرخه عمر فناوری

در ادامه با توجه به مطالب فوق و گزارش فاز  1اين سند ،چرخه عمر هور يوک از فنواوري هواي اولويوت دار توربینهواي بخوار
نیروگاهی تعیین میگردد.
جدول .8-3چرخه عمرفناوری های اولویت دار توربينهای بخار نيروگاهی

چرخه عمر فناوری های اولویت دار توربينهای بخار نيروگاهی

فناوری های اولویت دار
توربينهای بخار نيروگاهی

چرخه عمر

بهسازي واحدهاي قديمی

توسعه واحدهاي بخاري سیكل
تركیبی براي توربینهاي گازي
آينده

توسعه واحدهاي بزرگ
فوق بحرانی

بلوغ

بلوغ

بلوغ

شكاف تكنولوژيک
شكاف تكنولوژيک عبارت است از فاصله میان سطح توانمندي فناورانه بالقوه كشور در افق زمانی موورد نظور و حوداقل سوطح
توانمندي مطلوب ،در ارتباط با فناوري منتخب .بر اساس اينكه اين فاصله وجود داشته باشد شكاف قابلیت پوشش نخواهد داشوت و
در صورتی كه فاصله وجود نداشته باشد ،شكاف قابلیت پوشوش دارد .در جودول زيور قابلیوت پوشوش و يوا عودم قابلیوت پوشوش
فناوريهاي اولويتدار توربینهاي بخار نیروگاهینشان داده شده است.
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چنانچه در گزارش مرحله اول پروژه در بخش ضورت توسعه فناوري بصورت مفصل شرح داده شد بودلیل توسوعهنیوافتگی ايون
فناوري در داخل كشور و توجه بیشتر به توربینهاي گازي ،فاصله و شكاف فناوري در تمام زيرشاخههاي درخت فناوري توربین بخار
غیرقابل پوشش است .بعنوان نمونه توربینهاي فوق بحرانی در دهه  1950-1960در دنیوا تجواري شود .توربینهواي فووق بحرانوی
پیشرفته و ماوراء بحرانی در دهه  1990تجاري گرديد در حالیكه تنها از فناوري دهه  1960يک نوع توربین فوقبحرانوی در كشوور
وجود دارد و بیش از نیم قرن فاصله و شكاف فناورانه وجود دارد.
جدول .9-3شکاف تکنولوژیکفناوری های اولویت دار توربينهای بخار نيروگاهی

شکاف تکنولوژیك فناوری های اولویت دار توربينهای بخار نيروگاهی

فناوری های اولویت دار
توربينهای بخار نيروگاهی

شکاف تکنولوژیك

بهسازي واحدهاي قديمی

توسعه واحدهاي بخاري سیكل
تركیبی براي توربینهاي گازي
آينده

توسعه واحدهاي بزرگ
فوق بحرانی

دارد (غیر قابل پوشش)

دارد (غیر قابل پوشش)

دارد(غیر قابل پوشش)

 -3-7-3نتيجه گيری و انتخاب روش مناسب اكتساب

با توجه به مدل اكتساب فناوريهاي اولويت دار و اطالعات بیان شده در قسمت قبل در ارتباط با چرخه عمر فناوري ،حجم بازار
و شكاف تكنولوژيک؛ از بین روشهاي سهگانه اكتساب فناوريهاي اولويتدار (سبک خريود ،توسوعه درونوزا و انتقوال فنواوري) در
جدول زير روش اكتساب فناوري منتخب براي هر يک از فناوريهاي اولويتدار توربینهاي بخار نیروگاهی بیان شده است.
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جدول .10-3سبك اكتساب فناوری های اولویت دار توربينهای بخار نيروگاهی
انواع تجهيزات اولویت
دار توربينهای بخار
نيروگاهی
بهسازی واحدهای
قدیمی

چرخه عمر

حجم

شکاف

فناوری

بازار

تکنولوژیك

بلو

زیاد

دارد( یر ابل
و )

توسعه واحدهای
بخاری سيکل تركيبی
برای توربينهای گازی

بلو

زیاد

دارد( یر ابل
و )

سبك اكتساب مناسب

مرحله اول :ه اری
مرحله دو  :س

تح ی و توس ه داخلی

مرحله اول :ه اری
مرحله دو  :س

تح ی و توس ه داخلی

آینده
توسعه واحدهای بزرگ
فوق بحرانی

بلو

كم

دارد( یر ابل
و )

خريد
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در اين گزارش اركان توسعه فناوري توربین بخاري تشريح گرديد .در فصل اول مطالعات تطبیقی مربوط به كشورهاي در حوال
توسعه شامل چین ،هند ،كره جنوبی و تركیه ارائه گرديد و مسیر توسعه فناوري توربین بخاري در آن كشورها مشخص شد .رسیدن
به بازدهی باال جهت كاهش مصرف سوخت و كاهش تولید گازهاي گلخانهاي جزء اهداف اصلی توسعه فناوري تووربین بخواري در
اين كشورها است .در ادامه ابعاد چشم انداز تعیین و بیانیه اولیه پس از بررسی نظر خبرگان ارائه گرديد .اهداف كالن توسعه فناوري
با نظرسنجی از خبرگان اين فناوري در بخش بعدي گزارش ارائه گرديد .افزايش بازدهی ،افزايش مشاركت دانشگاهها و شوركتهاي
دانش بنیان و جهت گیري براي توربینهاي بزرگ و همچنین افزايش توانمندي در ارتقاء توربینهاي بخاري موجود جزء اهداف كالن
توسعه فناوري مشخص گرديد .با توجه به تنوع استفاده از توربین بخاري در صنايع مختلف ،اولويت بنودي توسوعه فنواوري تووربین
بخاري با تحلیل مفصل و با استفاده از نظر خبرگان و همچنین سبک اكتساب فناوريها در انتهاي گزارش ارائه گرديد .بوا توجوه بوه
شكاف تكنولوژي موجود ،سبک انتخابی بصورت همكاري فناورانه و يا خريد مستقیم تعیین گرديد.
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پیوست

به نام خدا
با سالم و احترام
فرهیخته گرامی؛
از این ه فرص ی برای اسخگویی به رس های این رسشنامه صرف میکنید ،ب یار سپاسگزاری  .رسشنامه حاضر بخشی از فرآیند
تهیه بیانیه ش انداز وتدوین اهداف کالن سند راه ردی و ن شه را توس ه فناوری توربین بخاری را
کشور در حوز فناوری های توربین های بخاری در اف  1404ترسی

ل میدهد که ی آن آیند مطلوب

د و بر م نای آن اهداف کالن ت ریف میگردند.

 .1چشمانداز
ش انداز ،تصویری مطلوب ( اف ،وا ی ،ج اب و ابل ول) وآرمان ابل دس یابی درحوز فناوری میبا د که در ی

اف زمانی

م ناس با م انی ارز ی جام ه ت یین میگردد.
با ت

یع موارد فوق و با در ن ر دا ن ش انداز وزارت نیرو 1میتوان ی

بیانیه ش انداز اب دایی تدوین ن ود که در این راس ا سه

بیانیه ش انداز ارائه د است که درخواست میگردد ض ن بررسی و ارزیابی آنها موارد اصالحی و یشنهادی در مورد هری

را م ول

فرمایید.

1

ش انداز وزارت نیرو :وزارت نیرو در اف ش انداز ج هوری اسالمی ایران ،سازمانی است بالند که با برخورداری از مدیریت دان محور ،منابع ان انی کارآمد،
ساخ اری فراگیر و اثربخ  ،ظرفیتهای نی نر افزاری و سختافزاری خود ات اء ،به گونهای ع ل میکند تا کشور در مدیریت عرضه و ت اضا و دس رسی عادالنه
ه گان به« :برق مط ئن و ایا»« ،آب سال و کافی م ناس با ظرفیتهای ملی» و «خدمات بهدا ی فاضالب» در جهان یشرو ناخ ه و نیز به عنوان مرکز راه ری
برق در منط ه تث یت ود.
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بیانیه پیشنهادی چشمانداز 1


 .4درراستایاهداف کالن وزارت نیرودر افق  1404و تامین برق پایه مطمئن و پایا ،جمهوری اسالمی ایراندر توسعه و ساخت
توربینهای بخار نیروگاهی مبتنی بر بومیسازی فناوریهای اولویتدارتوانمند خواهد بود.
بیانیه پیشنهادی چشمانداز 2
 .5درراستایاهداف کالن وزارت نیرودر افق  ،1404تامین برق پایه مطمئن و پایا و تالش برای توسعه دانش بنیان در فناوری
توربینهای بخاری ،توانمندی فناورانه جمهوری اسالمی ایراندر طراحی و ساخت توربینهای بخار نیروگاهی بر اساس
شاخصهای دستیابی به فناوری در جایگاه مناسبی ازنظر تامین نیاز داخل قرار داشته باشد.
بیانیه پیشنهادی چشمانداز 3

 .6در راستایاهداف کالن وزارت نیرو در افق  ،1404تامین برق پایه مطمئن و پایا و تالش برای توسعه دانش بنیان ،توانمندی
جمهوری اسالمی ایران در فناوریهای اولویتدار توربین های بخار نیروگاهی در جایگاه مناسبی از خودکفایی قرار داشته
باشد.
یشنهادات:
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 .2اهداف کالن

ی ی دیگر از گا های اساسی در ت یین ارکان جهتساز ،تدوین اهداف توس ه در راس ای ش انداز ت ریف د است .این هدفگ اری
در سطح کالن بهمن ور

اف ن ودن م یر نیل به ش انداز ان ا میگیرد .در ح ی ت اهداف م کور ،اسخگوی ی

سؤال اساسی است با

عنوان "برای رسیدن به ش انداز در اف زمانی ت یین د  ،به ه م اصدی باید دست یافت؟".
در این مرحله نیز آنچه حائز اه یت است ت یین وض یت م

وعه اجزا و عناصر

لدهند اهداف کالنمیبا د.

ل اخواهش نداس ویژگیهای مربو به اهداف کالن را براساس موارد رح د و باتوجه به بیانیه ش انداز و وض یت ف لی مشخص ن ود
و یشنهادات خود را ارائه ن ایید  .سایر گزینه های یشنهادی می تواند ناظر به اسخ به سواالت فوق در صورت ح ظ تحری های بین ال للی
علیه کشور و یا رفع تحری ها با د.
پاسخ

عناصراهداف کالن

.1
 .1از ن ر

-

ی د سال %38

1

2

4

3

ا راندمان

مطلوب توربین بخاری ساخت

.2

-

ی د سال %39

1

2

3

4

داخل الز است هر ی

.3

-

ی د سال%40

1

1

3

4

با د؟
.4

(به ترتی اولویتبندی

-

ی د سال %41

3

-

فرمایید)
-

-

 .2از ن ر

1

2

4

ا توان

-

.1

سایر گزینههای یشنهادی

......................

زیر  350مگاوات

1

2

3

مطلوب وربین بخاری به من ور

.2

-

 350تا  500مگاوات

1

2

3

ساخت داخل ا اف  1404ه

.3

-

باالی  500مگاوات

1

2

3
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پاسخ

عناصراهداف کالن

ر ی است ؟
(به رتی اولویتبندی رمایید)

-

-

 -3تیپ توربین بخاری

سایر گزینه های یشنهادی..........................

زیر بحرانی

.1

2

1

مطلوب را به ترتی اولویت

فوق بحرانی

.2

بیان فرمایید

توس ه فناوری توربینهای بزرگ
-

ی تت ا

بخاری به من ور کاه
د برق
کاه

 -4به ن ر

ا هر ی

از

-

آالیند های زی ت

محیطی با کاه

این موارد تا ه حد در اهداف

نرخ حرارتی

توربین های بخار

کالن توس ه توربین بخار
اه یت دارد؟

توس ه فناوریهای یشرف ه
-

توربینهای بخار نیروگاهی

1

خیلی
زیاد

2

زیاد

م وسط

ک








خیلی
زیاد

زیاد

م وسط

ک








خیلی
زیاد

زیاد

م وسط

ک








افزای
-

سطح توان ندی فناورانه

در ارت ای واحدهای بخاری موجود

خیلی
زیاد

زیاد

م وسط

ک








-

سرریز دانشی توربین بخار در

خیلی

زیاد

م وسط

ک
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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 و تدوین سیاستها و اقدامات
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
به فراهمآوری بسترهای الزم جهت پیادهسازی ،انسجام و کارایی راهبردهای فناوری اتخاذ شده کمک میکند .نتیجه این
حمایت ،تسهیل توسعه فناوری است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
2
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

ویرایش اول،بهمن 1394

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 می پیوندد .سیاست صنعتی با تعابیر و معانی متفاوتی در ادبیات موجود به کار رفته است .زمانی که
جهتگیری "بازاری" صنایع (جهتگیری 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.
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

Mowery
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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 ،حف 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 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
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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
مشیهای 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 حف 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 میشود 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 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
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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 برنامه-
ها 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 در شرایطی که زیرساختهایی 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.
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 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 قسمت قبل میپردازد .از آنجا که نظرات خبرگان (مشتمل بر سیاستگذاران) در اتخاذ سیاستهای
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 که در شکل  1-1مشخص شده است:

شکل  - 1-1چارچوب طراحی سیاستهای کالن
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 -5-1ورودی
ورودی مشتکل 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 درك مشترك است .بنابراین ممکن است هویتهایی که به نوعی میتوانند بر سیاست اثرگذار باشند یا از آن تأثیر
بپذیرند ،برای ایجاد نظم و درك مشترك در سیاست دخیل شوند] .[2والت و گیلسون ( )1994مجموعه این خبرگان را در قالب
پنج گروهی کلیدی زیر بر میشمرد:
 تکنوکرات ها 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 حف یا توسعه بروکراسی موجود باشند.
 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 می-
شوند.
 سیاستمداران که معموالً تصمیمگیران نهایی هستند.
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 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 ،شکلدهی 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.

 -6-1فرآیند 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 درك مشترك میباشد .باید در نظر داشت که دو بعد راهبردهای کالن و سیاستهای کالن جایگزین یکدیگر نبوده،
بلکه تکمیلکننده یکدیگرند.
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

پیش بینیهایی ممکن نیست .حتی بهترین مدلها نیز

نمیتواند جزئیات رفتار سیستم را پیشبینی نماید .بنابراین رویکرد کالسیک انتخاب یک سیاست بر مبنای نتایج یک مدل
بهترین تخمین دیگر نمیتواند معتبر باشد ].[3

با توجه به اینکه سیاستها باید نوعاً طی زمان اجرا و تغییر یابند ،سیاست-
Interactive analysis

1
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های 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.

 -7-1مفاهیم ساختار کنشگران در توسعه فناوری
کنشگران یکی از سه مؤلفهی ساختاری در توسعه فناوری میباشد که با انجام فعالیت ،بر فرآیند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از
نوآوری اثر میگذارد .در توسعه فناوری ،کنشگر را میتوان مترادف با ذینفع در برنامهریزی راهبرد سازمانی قلمداد نمود .بر این
اساس ،کنشگر ،عبارت است از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا بروندادهای یک سیستم تأثیر
بگذارد و یا از خروجیها و بروندادهای آن (خدمات ،محصوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .کنشگران یک سیستم به دو دسته
کلی کنشگران داخلی و کنشگران خارجی تقسیم میشوند.
هر کنش گر موجود در نظام توسعه فناوری بر اساس راهبرد خود ،در چارچوب نهادهای پیرامون ،و با صرف منابع الزم ،به انجام
فعالیتهای نوآورانه میپردازد] .[4با بهانجام رسیدن فعالیتها ،کارکردهای مختلفی برآورده میگردد .مجموع کارکردهای
برآورده شده توسط فعالیتهای کنشگران مختلف ،عملکرد نهایی سیستم را تعِیین خواهد نمود .بنابراین با شناسایی و تحلیل
توسعه فناوری از زاویه کنشگران میتوان در درجه اول سهم بالقوه و بالفعلی که هر کنشگر در برآوردن کارکردها و تامین
عملکرد سیستم مشخص نمود و در درجه دوم نیز آلترناتیوهای ساختاری که منجر به ایجاد عملکرد باال در سیستم میشود را
شناساِیی کرد.
برای شناساِیی کنشگران ،روشهای مختلفی مانند استفاده از جداول داده-ستاده و آمارهای عضویت موجود در اتحادیهها و
صنایع ،استفاده از پتنتهای ثبت شده و شناخت بنگاههای مرتبط با آنها و استفاده از قاعده گلوله برف( 1شناخت کنشگران
پیرامون یک واحد تحلیل از روی ارتباطات با سایر کنشگران) توصیه شده است].[5
در این گزارش کنشگران به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند.
الف) سیاست گذار

1

-Snowball method

1
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یک سیاستگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسب و کارها و غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای
واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه و عمل تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور
کل ،سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای ،تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه
(مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی .لذا به نظر میرسد بررسی ویژگیهای فرآیند سیاستگذاری مناسب ،مفید واقع
شود .در ادامه ،ده ویژگی برای فرآیند مذکور آورده شده است:
 نگاه رو به جلو :2واضح است که فرآیند سیاستگذاری ،پیامدهایی که سیاست برای دستیابی به آن طراحی شده است را
تعریف می کند .لذا به طور معمول ،در این فرآیند باید نگاهی بلند مدت (حداقل پنج ساله) بر اساس روندهای آماری و
پیش بینی های اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی وجود داشته باشد .نکات زیر رویکرد نگاه رو به جلو را واضحتر
میسازد:
 بیان پیامدهای مطلوب در مراحل اولیه
 طراحی سناریو یا پیشامدهای احتمالی
 لحاظ کردن استراتژی بلند مدت اجرایی
 استفاده از برنامه آیندهنگاری 3و یا دیگر روشهای پیشبینی
 نگاه بیرونگرا :4فرآیند سیاستگذاری تاثیر عوامل را در سطوح منطقهای ،ملی و بینالمللی در نظر میگیرد و از تجارب
دیگر مناطق یا کشورها استفاده میکند .نکات زیر رویکرد بیرونگرایی را نشان میدهد:
 استفاده از مکانیسمهای  EU ،OECDو غیره
 استفاده از تجارب دیگر کشورها در برخورد با مسئلهای خاص
 تشخیص نوسانات در کشور
1

- policy-maker
- looking forward
3
- foresight program
4
- outward looking
2
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 نوآور ،منعطف و خالق :فرآیند سیاستگذاری در برخورد با مسائل منعطف میباشد و ایدههای نوین را تشویق میکند.
ریسکها شناسایی میشوند و به طور فعال مدیریت میشوند .نکات زیر یک رویکرد خالق ،نوآور و منعطف را نشان
میدهد:
 استفاده از جایگزینها برای روشهای معمولی کاری (مانند جلسات طوفان فکری)
 تعریف موفقیت بر حسب پیامدهای شناسایی شده
 ارزشیابی و مدیریت هوشیارانه ریسک
 حرکت به سمت ایجاد ساختارهای مدیریتی که ایدههای جدید و کارهای گروهی را ارتقا میدهند
 مبتنی بر شواهد :1توصیهها و تصمیمات سیاستگذاران بر اساس بهترین شواهد موجود و حوزه وسیعی از منابع میباشد
که تمامی ذینفعان کلیدی در مراحل اولیه دخالت داده میشوند .نکات کلیدی رویکرد مبتنی بر شواهد در سیاستگذاری
شامل:
 مرور تحقیقات موجود
 انجام تحقیقات جدید
 مشاوره با متخصصین مربوطه و /یا استفاده از مشاورین داخلی و خارجی
 لحاظ کردن دامنه وسیعی از گزینههای ارزیابی شده و مناسب
 فراگیر :2فرآیند سیاستگذاری ،میزان اثرگذاری سیاست و سهم آن در برآوردهسازی نیازهای مردم به طور مستقیم و یا
غیر مستقیم را در نظر میگیرد .یک رویکرد فراگیر ،ممکن است شامل جنبههای زیر باشد:
 رایزنی با مسئولین پیاده ساز  /ارائهکننده خدمت
 رایزنی با موجودیتهای تأثیرپذیر از سیاست

- evidence-based
- inclusive

1
2
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 انجام ارزشیابی اثر
 گرفتن بازخورد از دریافتکنندگان یا ارائهدهندگان
 پیوسته و کل نگر :1فرآیند ،نگاهی جامع دارد و فراتر از مرزهای سازمانی حرکت میکند .از اینرو ،اهداف استراتژیک اداری
را در نظر میگیرد .در کل میتوان بیان کرد که هدف عمده ،ایجاد پایهای اخالقی و قانونی برای سیاست میباشد و
مالحظات ساختارهای سازمانی و مدیریت صحیح در نظر گرفته میشود .نکات زیر ،رویکرد کل نگر و پیوسته را نشان
میدهند:
 تعریف اهداف افقی 2در مراحل اولیه
 تعریف واضح از تنظیمات کاری مشترك با دیگر بخشها
 شناسایی دقیق موانع این رویکرد به انضمام استراتژیهای غلبه بر آن
 یادگیری از تجربیات :3به معنای کسب تجربه از روشهایی است که کارآمد شناخته شدهاند و یا عدم کاراییشان به اثبات
رسیده است .رویکرد یادگیری برای بهبود سیاست شامل جنبههای زیر میباشد:

 جمعآوری اطالعات درباره نمونههای عملی منتشر شده
 تمیز دادن میان شکست سیاست برای اثرگذاری بر مشکالت و شکست عملیاتی  /مدیریتی پیادهسازی
سیاست
 ارتباطات :فرآیند سیاستگذاری ،چگونگی ارتباط سیاست با مردم را در نظر میگیرد .موارد زیر در ایجاد ارتباط مؤثر
سیاست سهم قابل توجهی دارند:
 آمادهسازی و پیادهسازی استراتژی ارتباطات  /ارائه

1

- joined-up
- cross-cutting objectives
3
- learn lessons
2
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 ارائه خدمات اطالعاتی اجرایی از مراحل اولیه
 ارزیابی :ارزیابی سیستماتیک اثربخشی سیاست در فرآیند سیاستگذاری وجود دارد .رویکردهای سیاستگذاری که تعهد
به ارزیابی را نشان میدهند ،شامل:
 تعریفی واضح از هدف ارزیابی مجموعه
 تعریف معیارهای موفقیت
 تعیین ابزارهای ارزیابی از مراحل اولیه
 استفاده از آزمایشات 1به منظور اثرگذاری بر پیامد نهایی
 بازنگری :2سیاستهای موجود باید به طور مستمر بازنگری شوند چرا که سیاستهای طراحی شده برای حل مشکالت،
باید کارایی خود را در طول زمان حف کنند .جنبههای رویکرد بازنگری برای سیاستگذاری شامل:
 برنامه بازنگری مستمر با شاخصهای عملکرد متنوع و معنادار
 مکانیسمهایی برای فراهم کردن بازخورد از سیاستهای تنظیم شده
 دور انداختن سیاستهای شکست خورده!
ب) تنظیمکننده

3

تنظیم مجموعه گوناگونی از ابزارهاست که به واسطه آن دولت نیازمندیهای شرکتها و مردم را تنظیم میکندد .کارکردهدای
تنظیمکننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود آمدهاند از جمله:
 تعیین حقوق و مسئولیتهای هر یک از موجودیتهای جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
 تنظیم استانداردهای صنعتی
 جمعآوری مالیاتها و دیگر در آمدها و ...

1

- pilots
- review
3
-regulator
2
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به منظور درك بهتر کارکردهای تنظیمکننده ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد بود.
انواع تنظیمات
 فرمان و کنترل :1تنظیم دستور و کنترل نوعاً وضع /تحمیل استانداردهای حمایت شده توسط مصوبات قانونی است،
هرگاه استانداردها سازگار نباشند .بنابراین ،قانون به عنوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .استانداردها
میتواند از طریق قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت دارند ،تنظیم
شود .نقاط قوت چنین رویکرد مستقیمی در تنظیم این است که اغلب به طور سریع پیادهسازی میشوند،
محدودیتهای تعریف شده به طور واضح تنظیم میشود ،و نشان میدهد که تنظیمکننده یا دولت قاطعانه عمل
میکند .از سویی دیگر ،این رویکرد میتواند برای فعالیتهای تنظیمی پیچیده باشد .مشکالتی که ممکن است به
واسطه این رویکرد رخ بدهد ،در دستههای زیر قرار میگیرند:
 تسخیر شدن در فرآیند تنظیم :2رویکرد مذکور نیازمند این است که تنظیمکننده و تنظیمشونده ،3به ویژه
برای تضمین در فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز تنظیمکننده ،با یکدیگر مشارکت داشته باشند .این
ارتباط نزدیک ممکن است به تسخیر شدن تنظیمکننده توسط تنظیم شونده منتهی شود و در نتیجه آن
قوانینی که به نفع یک مجموعه خاص است در نظر گرفته شود نه قوانینی که رفاه عمومی را در بر گیرد.
 افراط در قانون :4این رویکرد اغلب به صورت پیچیده ،غیر منعطف و مداخلهگر به تصویر کشیده شده
است .تدبیر در قوانین دقیق ،به ویژه زمانیکه یک اقتصاد در حال تغییر است ،میتواند مشکل باشد .به
عالوه ،درگیری مستقیم سیاستگذاران میتواند به معنی ایجاد قوانینی در پاسخ به موقعیتها یا
زمینههای خاص باشد که اغلب در مقیاسهای زمانی کوتاه در نظر گرفته میشود .لذا میتوان بیان نمود
که رویکرد مذکور همواره مؤثر و جلوتر از زمان نمیباشد.
 تنظیم کردن استانداردها :گاهی اوقات تنظیم یک استاندارد مناسب ،به عنوان مثال تعین یک سطح معین
از آلودگی یا کارایی واقعی اهداف برای سیستمهای توزیع و انتقال ،پیچیده است.
1

command and control
-regulatory capture
3
-regulatee
4
-legalism
2
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 تنفیذ :پیچیدگی قوانین و این امکان که طراحی انجام شده ممکن است تمامی فعالیتها را در بر نگیرد،
تنفیذ را برای تنظیمکننده مشکل میکند.
 خود -تنظیمی :1این رویکرد میتواند به عنوان نوعی از نسخه خود انجامی 2رویکرد دستور و کنترل تلقی شود .در این
مورد ،اغلب انجمنهای تجاری یا کسب و کار تشکیل شده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجرا میکنند .به
عنوان یک قانون ،خود تنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسب و کار دیده میشود که اقدام انحصاری به منظور
جلوگیری از مداخله دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شامل سطح باالی تعهد کسب و کارها و ماهیت جامع
قوانین تنظیم شده میباشد .به عالوه ،این رویکرد منعطفتر از رویکرد دستور و کنترل بوده چرا که به قانونگذاری
نیازی ندارد .از سویی دیگر ،خود تنظیمی میتواند به صورت یک رویکرد غیردموکراتیک ،محدود به بررسی دقیق
بیرونی و در معرض سوءاستفاده توسط کسانیکه با اهداف مختلف قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین
سطح ،خود تنظیمی همواره در معرض چالشهای منتج شده از عالقههای بیرونی کسانیکه فکر میکنند استانداردها و
قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است ،قرار دارد.
 تنظیم مبتنی بر تشویق :3یک تشویق ،سیاست ،قانون ،مکانیسم قیمت ،یا رویهایست که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا
شرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای حاشیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشد .از یک سو،
میتوان گفت که تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چرا که تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای رفتارهای
"بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشویق سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و
بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشونده فعالیتهای غیر
مطلوب خود را از طریق تحمیل /وضع مالیات و کمکهای مالی محدود یا متوقف کند .برای به کارگیری این رویکرد،
گامهای اصلی شامل انتخاب واحدهای اندازهگیری ،تعیین خط مبنا ،انتخاب اهداف برای بهبود و /یا نگهداری و سپس
اجرای تشویقها و جریمهها میباشد .یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشویق ،تنظیم مبتنی بر عملکرد )PBR(4است که
تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود در کیفیت خدمات میباشد .به عالوه PBR ،بیشتر

1

-self-regulation
-do-it-yourself
3
-incentive-based regulation
4
-Performance-based regulation
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به استانداردهای عملکرد خارجی متکی است و کمتر به فعالیتهای خاص شرکت حساس است .مزایای  PBRاین
است که به بهبود در بهرهبرداری شرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و عملیات و بهبود در پایایی سیستم کمک
میکند .طرح تنبیه و تشویق به صورت مکانیکی عمل میکند .بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل
امکان تسخیر در فرآیند تنظیم را کاهش میدهد .به عالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری شرکت ،که آیا
از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد ،را فراهم میکند .اگرچه به عنوان یکی از معایب این روش ،میتوان به ایجاد
قوانین بسیار پیچیده و غیر منعطف که واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشده است ،اشاره کرد .از مفروضات اصلی این
رویکرد ،عقالنیت اقتصادی است که لزوماً در همه موارد یافت نمیشود.همچنین ،گاهی اوقات پیشبینی تأثیر این نوع
رویکرد مشکل است .به عنوان مثال ،رفتار "بد"  ،مانند آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد اگر که قوانین به طور صحیح
تنظیم نشده باشند.
 مکانیسمهای مبتنی بر بازار :1حوزه وسیعی از مکانیسمهای مبتنی بر بازار وجود دارند که میتوانند برای تنظیم فعالیتها
مورد استفاده قرار بگیرد .تنظیمات مبتنی بر بازار میتواند اثربخشی هزینهای را ثابت کند و مداخالت تنظیمی در
عملیات روزانه شرکتها را کمینه کند .انواع مکانیسمهای معمول مبتنی بر بازار در زیر بررسی میشوند.
 قوانین رقابتی :2قوانینی هستند که برای کنترل رفتار شرکتها ایجاد میشوند تا تضمین کند بازار،
خدمات را با محدود کردن فعالیتهای غیر مطلوب مانند قیمتگذاری تهاجمی ،کمک مالی ،3تحویل
میدهد .قانون رقابتی میتواند به تنظیم از طریق دستور و کنترل ترجیح داده شود چرا که کمتر در امور
شرکتها مداخله میکند ،برای سرمایهگذاری عمومی ارزانتر است.
 تنظیم به واسطه قرارداد :4دولت میتواند از قدرت خرید خود برای تعیین شرایط قراردادها با کسب و
کارهای خارجی استفاده کند .شرایط قراردادی برای هدایت اهداف اجتماعی مطلوب ،مانند نسبت معینی
از انرژی تجدیدپذیر در تولید کاالها ،میتواند استفاده شود .این رویکرد ،گاهی به عنوان راه حل
کوتاهمدت ،در نظر گرفته میشود و زمانی ارزشمند است که هدف افزایش سریع استواری فرآیند تنظیم و
1

- market-based regulation
-competitive laws
3
-cross-subsidization
4
-regulation by contract
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در زمان کوتاه است .اگرچه ترجیحاً باید تقویت شود و در نهایت با شاخصهای تنظیمی پایدارتری
جایگزین شود .افزایش تنظیم به واسطه قرارداد ،نباید به عنوان یک جایگزین برای عاملهای تنظیمی
موجود لحاظ شود  ،بلکه باید به عنوان یک روش متمم با بهبود در اثربخشی و اعتبار تنظیمکننده در نظر
گرفته شود .تحت رژیم تنظیم به واسطه قارداد ،یک تنظیم کننده به طور بالقوه باید در مذاکرات مجدد
قرارداد درگیر شود و از این رو ،نقش تنظیمکننده به طور فزایندهای یک کارگزار امین یا یک بازیگر بی
طرف میشود که بر روی ایجاد راه حلها و ایجاد اجماع میان تأمینکنندگان خدمات ،سرمایهگذاران و
دولت متمرکز میشود.
 مجوزهای قابل فروش :1این رویکرد در محدود کردن انتشار دیاکسیدکربن بسیار مهم است .سطح
معینی از انتشار قابل قبول توسط دولت تعیین شده ،و به صاحبان بنگاههای اقتصادی فوقالعادههایی 2تا
حد مجاز واگذار میشود .در مقابل صاحبان بنگاههای اقتصادی میتوانند سطح انتشار را از حد تخصیص
داده شده پایینتر قرار دهند و فوقالعادههای اضافی را مبادله کنند و یا حاضر به پرداخت جریمه شوند .از
لحاظ سیاسی ،این رویکرد یک مکانیسم جذاب است چرا که شرکتها را در تصمیمگیری آزاد میگذارد.
اگرچه ،موفقیت این طرح به حدودی که دولت تعیین میکند بستگی دارد.
 تنظیم بر اساس افشاگری :3این رویکرد نیازمند این است که تولیدکنندگان ،منابع یا گنجایش
محصوالتشان را بیان میکنند .به عالوه ،این مکانیسم به مشتریان اجازه میدهد تا منبع مقدم را انتخاب
کنند .اگرچه ،در این روش فرض بر این است که مشتریان برای رسیدن به هدف مطلوب ،میتوانند
انتخاب صحیح را انجام بدهند.
ج) تسهیلکننده
سازمانهای محلی یا بینالمللی هستند که معموالً توسط دولت سرمایهگذاری میشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات
میباشد .یک تسهیلکننده ،تأمینکنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتی جدید ،ارتقاء تجارب مفید و ایجاد
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-tradable permits
-allowance
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-disclosure regulation
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ظرفیت حمایت میکند .به عالوه ،تسهیلکننده میتواند بر طرف تقاضا از طریق آموزش صنایع کوچک درباره مزایای خدمات
یا فراهم کردن محركهایی برای امتحان آنها نیز متمرکز شود .کارکردهای دیگر یک تسهیلکننده شامل ارزیابی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد .عمل تسهیل ،کارکردی است که به طور
معمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده و میتواند شامل سازمانهای غیر دولتی ،انجمنهای صنعتی و کارفرمایان و
عاملهای دولتی باشد.
در این راستا ،ذکر نکتهای الزم به نظر میرسد که تفکیک نقشهای تسهیلکنندگان و ارائهکنندگان برای خدمات توسعه کسب
و کار1ضروری است .در بسیاری از برنامههای توسعهای ،یک سازمان نقش تأمینکننده (ارائه مستقیم خدمات به بنگاههای
اقتصادی) و نقش تسهیلکننده (تشویق دیگر شرکتها برای عرضه خدمات به بنگاههای اقتصادی) را توأماً ایفا میکند .این
مسئله اغلب تناقضی برای تأمینکنندگان رقابتی به وجود میآورد ،چرا که تسهیلکنندگان معموالً اهداف توسعهای داشته و
تأمینکنندگان اهداف تجاری و لذا ترکیب نقشها ممکن است به برنامههای ناکارآمد و استفاده نامناسب از سرمایه منجر شود.
به عالوه ،چنانچه تسهیلکنندگان به صورت دولتی سرمایهگذاری شده باشند ،هنگامی که بازار توسعه پیدا میکند و
تأمینکنندگان و دیگر بازیگرا ن دائمی بازار بر کارکردهای خود مسلط شدند ،باید از صحنه بازیگران بازار حذف شود .تنها حالت
استثنایی زمانی است که تسهیلکننده فعالیتهای خود را از طریق فروش خدمات به تأمینکنندگان از نظر مالی تأمین کند و در
نتیجه به یک بازیگر دائمی و پایدار در بازار تبدیل شود.
د)ارائه دهنده کاال و خدمات
این دسته از بازیگران در دو حوزه خدمات آموزشی-پژوهشی و صنعتی قابل تقسیمبندی هستند:
 ارائهکننده خدمات آمورشی و پژوهشی
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی هستند که در زمینه آموزش و پژوهش در
حوزه فناوریهای مربوطه فعالیت میکنند .این نهادها در زمینه فعالیتهای تحقیق و توسعه نقش مهمی را میتوانند ایفا نموده
و اغلب نمونههای اولیه مورد نیاز صنایع از این نهادها به صنعت منتقل میگردد.
 ارائهکننده خدمات صنعتی (صنعتگران)

- business development services
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شامل بازیگرانی میشود که در زمینههای صنعتی و تولیدی مرتبط با حوزه فناوری مربوطه فعالیت میکنند .این کنشگران
ممکن است ترکیبی از عملیات طراحی ،ساخت و مونتاژ در حوزه فناوریهای مربوطه را انجام دهند و یا ارائه کننده محصول یا
خدمتی به سازندگان این تجهیزات باشند.

 -8-1نظام 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
محركهای 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 بلوكهای توسعه )Dahmén, 1988( 2و نیز در ارتباط با
4

رویکردهای نظام ملی نوآوری )Freeman, 1988; Nelson, 1988( 3و نظام بخشی نوآوری ( Breschi and Malerba,

 )1997است.
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 5به جای تمرکز بر فناوریهای عمومی و گسترده ،6تاکید بر وقوع نوآوریهای
بنیادین بهعنوان محرك 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 محرك-
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 ،7برقراری ارتباط و ایجاد سازگاری میان
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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 درك 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 1یاد 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
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 مشترك 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.

 1این 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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 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.
در کنار رویکرد نظام نوآوری فناورانه ،مفهوم بلوكهای شایستگی 2قرار میگیرد .بلوكهای 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 بلوك 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 Bounded rationality
2 Competemnce block
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 -9-1شناخت 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 1نظامهای 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.2

 1کارکردها عوامل فرايندي مؤثر بر توسعهي فناوري محسوب ميشوند.
 2هنگامي 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  1-1فهرست 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

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

ایجاد بازار

تامین و تخصیص منابع

مشروعیتبخشی

تاثیرگذاری بر جهتدهی
تصمیمات
جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

مشروعیتبخشی

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

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

فعالیتهای کاآفرینی

خلق دانش

آزمایشهای کارآفرینی

توسعه و انتشار دانش

فعالیتهای کارآفریی

توسعه دانش

انتشار دانش از طریق
شبکهها

فعالیتهای کاآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش از طریق
شبکهها
شبکهسازی

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
ایجاد و انتشار فرصت
نوآورانه

انجام تحقیقات بازار

افزایش شبکهسازی

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 .مجموعه
کارکردهای ذکر شده بههمراه شاخصهایی برای سنجش سطح برآورده شدن این کارکردها در جدول  2-1ارائه شده است.
جدول  2-1کارکردهای پیشنهادی و شاخصهای آنها برگرفته از
()Bergek et al., 2008; Hekkert and Negro, 2009; Suurs et al., 2010
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کارکرد

شامل ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یک فناوری

تعداد و کیفیت پروژههای انجام شده با هدف

فعالیتهای

خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای

تجاریسازی ،حجم سرمایهگذاریهای خطرپذیر

کارآفرینی

عملیاتی و یا انجام فعالیتهایی با هدف اثبات مفید بودن

انجام شده ،تعداد نمایشگاههای فناوری برگزار

فناوری نوظهور در محیط تجاری است .

شده ،تعداد پروژههای نمایشی انجام شده

دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر
دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتر ،بر بازار ،شبکهها و مصرف-
خلق دانش

کنندههای 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.

تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده ،تعداد حق
اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه
فناوری ،تعداد مطالعات علمی و فنی صورت
گرفته از فناوری ،تعداد گزارشهای تولید شده در
رابطه با مطالعهی بازار ،تعداد مطالعات امکان-
سنجی انجام شده

انتشار دانش

دربرگیرندهی فعالیتهایی است با هدف پراکندهسازی 1و به-

تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگزار شده در

اشتراكگذاری 2دانش و اطالعات انجام میشوند .بنابراین،

رابطه با فناوری ،تعداد و اندازه شبکههای متشکل

مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی

از بازیگران موجود در نظام فناورانه ،میزان جابه-

است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبکههایی از بازیگران

جایی نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی با

از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار میرود.

محوریت فناوری

اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و
جهتدهی به

جهتدهی به فعالیتهای بازیگران موجود در نظام فناوری می-

سیستم

گردد .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام
نیز میتواند در قالب این کارکرد انجام شود.

تعداد و اثربخشی قوانین مربوط به فناوری،
استانداردهای تدوین شده ،میزان شکلگیری
انتظاراتی دربارهی ایندهی فناوری

تعداد و حجم markes
شامل فعالیتهایی (مانند حمایتهای مالی از کاربرد فناوری
شکلگیری بازار

نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتی منجر به ایجاد تقاضا برای
فناوری میگردد.

 ،nicheتعداد و

تنوع کاربران موجود برای فناوری ،تعداد و تنوع
نهادهای تنظیمشده برای شکلدهی به بازار،
میزان عدمقطعیت موجود در برابر تولیدکنندگان و
یا سرمایهگذاران ،مرحلهی بلوغ (دورهی عمر)
بازار

1 Dissemination
2 Sharing
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شامل تخصیص سرمایههای مالی ،انسانی ،مکمل و مواد مورد
نیاز برای توسعه فناوری است .همچنین ،گسترش زیرساخت-
تأمین منابع

های عمومی مورد نیاز پیشرفت فناوری ،مانند سیستمهای
آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد
قرار میگیرد.

کارکرد
حجم کمکهای بالعوض دولتی (یارانه) و
سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی،
میزان دسترسی به نیروی انسانی فنی ،میزان
دسترسی به مواد اولیه ،میزان توسعه زیرساخت-
های مورد نیاز فناوری و محصوالت و خدمات
مکمل
میزان همگرائی نهادهای موجود و نظام نوآوری

مشروعیتبخشی

دربرگیرندهی تمامی فعالیتها با هدف غلبه بر مخالفت

فناورانه در حال توسعه ،میزان مشروعیت

بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی از طریق تشویق صاحبان

سرمایهگذاری در توسعهی فناوری و محصوالت

قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قواعد و مقررات مربوط به

مربوط به آن ،میزان رایزنیهای سیاسی بین

نظام نوآوری فناورانه است.

گروههای درگیر برای حمایت از فناوری ،میزان
حمایت از فناوری در رسانهها

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 .1بنابراین 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
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 محرك های موجود در انجام فعالیت در هر کارکرد پرداخت ،الزم است
1

هنگامی که گفته میشود کارکردها در سطح اول سیستم تعریف شدهاند ،کارکرد کلی سیستم بهصورت پیشفرض در سطح صفر سیستم تعریف شده است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
27
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

ویرایش اول،بهمن 1394

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
محركهای 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:
 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
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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 مشترك با هدف توسعهی دانش

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
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این کارکرد دربرگیرندهی فعالیتهایی است که با هدف تسهیم (پراکندهسازی و بهاشتراكگذاری) دانش و اطالعات انجام می-
شوند .بناب راین ،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 مشترك 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.
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.
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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
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
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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.
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
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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 .بهطور خالصه ،کلیه
زیرکارکردها را میتوان در قالب جدول صفحه بعد بهنمایش گذاشت:
جدول  3-1کارکردهای نظام نوآوری و شاخصهای مربوطه
عامل

زیرعامل

شاخصهای کیفی

شاخصهای کمّی
تعداد پروژههای انجام شده با هدف تجاریسازی

فعالیتهای

ایجاد فرصتهای

تعداد شرکتهای ثبت شده در زمینهی فناوری

جدید

ورود شرکتهای موجود به عرصهی فناوری
حجم سرمایهگذاریهای خطرپذیر انجام شده

کارآفرینانه
نمایش فرصتهای

برگزاری نمایشگاه تکنولوژی

جدید

انجام پروژههای نمایشی
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

فنی
توسعهی دانش

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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شاخصهای کیفی

شاخصهای کمّی
تعداد فعّالیتهای تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترك
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

ادامه جدول ()3-1
اندازهی شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیک
میزان جابهجایی نیروهای تحصیلکرده
دانشگاهی با محوریت تکنولوژی
تعداد گزارشهای منتشر شده در رابطه با مطالعهی بازار
تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده

غیرفنی

قانونگذاری در رابطه با تکنولوژی

رسمی (وضع نهادها)

جهتدهی به
سیستم

غیررسمی
(شکلگیری
انتظارات)

استانداردهای تدوین شده
وضع چشماندازهای جدید برای توسعهی
تکنولوژی و یا موارد دیگر که بر تکنولوژی
اثرگذارند
شکلگیری محركهایی 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
کمکهای بالعوض دولتی (یارانه)
مالی

سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش
فناوری

بسیج منابع
انسانی

در دسترس بودن نیروی انسانی فنی در
رابطه با تکنولوژی موردنظر

مواد

تأمین مواد اولیهی مورد نیاز برای توسعهی
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فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها
تکنولوژی از خارج از کشور
دارایی های مکمل

مشروعیتبخشی

توسعه زیرساختهای مورد نیاز تکنولوژی و
محصوالت و خدمات مکمل
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

 -11-1فرآیند تدوین سیاستها و اقدامات توسعه فناوری
اقدامات ،مجموعهای از طرحها و برنامههای اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف کمک میکنند .این
اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یک فناوری هستند .فرآیند تدوین اقدامات در شکل ( )2-1نشان داده شده است.
مرحله اول :شناسایی وضعیت موجود
شناسایی مرحله توسعه فناوری

شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوری

مرحله دوم :شناسایی وضعیت مطلوب
شناسایی موتور محرك و کارکردهای با اولویت در توسعه فناوری

مرحله سوم :شناسایی چالشها و موانع توسعه فناوری

مرحله چهارم :تدوین اقدامات برای رفع چالشها و موانع
شکل ( :)2-1فرآیند تدوین سیاستها و اقدامات توسعه فناوری نوظهور
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فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

همان طور که درشکل ( ) 2-1نشان داده شده است در مرحله اول ،باید وضعیت موجود توسعه فناوری مشخص شود ،که تعیین
مرحله توسعه فناوری و شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوری مدنظر میباشد .در مرحله دوم ،با توجه به خروجی حاصل از
مرحله اول ،موتور محرك توسعه فناوری شناسایی شده و با توجه به آن ،کارکردهای با اولویت برای تحقق وضعیت مطلوب
توسعه فناوری مشخص می گردد .در مرحله سوم ،موانع موجود مرتبط با هر یک از ابعاد ساختاری در کارکردهای با اولویت از
طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه مدنظر تعیین شده و چالشهای شناسایی شده پاالیش و جمعبندی
میشود .در مرحله آخر ،سیاستهای پیشنهادی برای رفع چالشها و موانع توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی ارائه
میشود .در نهایت اقدامات الزم برای تحقق سیاستها تعیین شده و ارائه میگردند .در ادامه این مراحل توضیح داده شده است.

-1-11-1

شناسایی وضعیت موجود

در این مرحله باید وضعیت کنونی و مرحله توسعه فناوری مد نظر تعیین گردد که برای تعیین این موارد باید از جنبههای مختلف
(کارکردی و ساختاری) به بررسی فناوری مدنظر پرداخته شود .این مرحله شامل دو بخش شناخت بازیگران نظام توسعه فناوری
و تعیین مرحله توسعه فناوری میباشد.
-1-1-11-1

شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوری

همان طور که در بخش شناخت ساختاری نظام توسعه فناورانه اشاره شد ،ساختار هر نظام نوآوری متشکل از بازیگران و
ذینفعانی است که هر یک به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقشهایی را ایفا میکنند .این بازیگران میتوانند شامل بخش دولتی،
شرکتهای تولیدکننده ،شرکتهای مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند .در این
مرحله باید تمام بازیگران نظام توسعه فناوری را در حوزهها و کارکردهای مختلف نظام توسعه فناوری شامل تحقیق و توسعه،
انتشار دانش ،تأمین منابع انسانی ،منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهیزات و سیاستگذاری و جهتدهی به فعالیتهای توسعه
فناوری تعیین گردد.
-2-1-11-1

شناسایی مرحله توسعه فناوری

به منظور شناخت مرحله توسعه فناوری در ابتدا باید به یک شناخت نسبی از فناوری دست پیدا کرد تا با استفاده از این شناخت
بتوان مر ز نظام نوآوری فناوری را شناخت و با استفاده از شناخت مرزها مرحله توسعه فناوری را تعیین نمود .مرز سیستم توسعه
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فناوری را میتوان از سه طریق مورد ارزیابی قرار داد که عبارتاند ازفاصلهای -جغرافیایی ،بخشی و کارکردی .بر اساس این
موضوع به منظور شناسایی مرحله توسعه فناوری ابتدا باید مرز نظام نوآوری مورد مطالعه را از سه طریق فاصلهای -جغرافیایی،
بخشی و کارکردی مشخص کرد .شناسایی و تعیین مرحلهی توسعه نظام نوآوری فناوری ،از طریق بررسی همزمان
مشخصههای ساختاری و نشانههای تحقق مراحل انجام میشود .با توجه به مشخصههای ساختاری به تفکیک کارکردها و
نشانههای تحقق مراحل میتوان مرحله توسعه نظام نوآوری را که در واقع همان وضع موجود حوزهی فناورانه است ،مشخص
کرد .مراحل مختلف توسعه فناوری چهار مرحله پیش توسعه ،توسعه ،اوجگیری و سرعتگیری هستند و پس از آن فناوری به
مرحله تثبیت میرسد .نشانههای تحقق مراحل یا شاخصهای تشخیص مرحله توسعه با پاسخگویی به سؤاالت زیر تعیین
میگردد.
 -1آیا نمونه اولیه از فناوری (محصول یا فرآیند) ساخته شده است؟
 -2بازیگران اصلی در این حوزه چه کسانی هستند؟ نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی چیست؟ آیا شرکتهای دانشبنیدان
به این حوزه وارد شدهاند؟
 -3آیا دولت به این حوزه وارد شده است؟ نقش آن (سیاستگذاری ،تنظیمگری و  )...چیست؟
 -4آیا محصول فناوری بدون حمایتهای دولتی در بازار به صورت آزاد فروخته میشود؟
 -5و یا  :آیا تولید انبوه محصول فناوری (محصول یا خدمت) توجیه اقتصادی دارد؟
 -6و یا  :آیا تولید انبوه محصول فناوری (محصول یا خدمت) آغاز شده است؟
 -7آیا شبکههای علمی و فناوری شکل گرفتهاند؟ وضعیت آنها چگونه است؟
 -8وضعیت بازار چگونه است؟ در حال رشد یا به اشباع کامل رسیده است؟
 -9نرخ ورود تولیدکنندگان محصول فناوری چگونه است؟
 -10نرخ کاهش قیمت محصول فناوری چگونه است؟
 -11نرخ فروش محصول فناوری چگونه است؟
 -12آیا انجمنهای مربوطه شکل گرفتهاند؟
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در مرحلهی پیش توسعه یک تغییر در بستر محیطی ایجاد میشود و این تغییر هم روی رژیم و هم روی آشیانه تاثیر مدی-
گذارد؛ به این صورت که رژیم مذکور به خاطر فشاری که بستر محیطی ایجاد میکند در پی یافتن راهحلدی بدرای تغییدرات
است و برای پیدا کردن آن به تکاپو میافتد.
از طرف دیگر توقعات آشیانهها نیز به خاطر تغییر در بستر محیطی ،عوض میشود و این آشیانهها نوآوریهایی را شکل می-
دهند و به دنبال راهی برای سودآوری خود و پیدا کردن بازار برای نوآوریهای خود هستند.
در فاز اوجگیری ساختار رژیم دچار بحران میشود و مردم جامعه نیز به این بحران پی میبرند و ذهنیت جامعه نسبت به این
ساختار تغییر میکند و در نتیجه ساختار موجود رژیم مقبولیت خود را از دست میدهد و مورد انتقادهای شدید قرار میگیرد.
در مرحله سرعتگیری ،ساختار کنونی رژیم به خاطر بحرانها و انتقادها فرو میریزد و آشیانهها نیز با فرو ریخدتن سداختار
رژیم ،جای خود را در رژیم باز میکنند و در ساختار رژیم جای میگیرند و در نتیجه ساختار جدیدی شکل میگیرد.
در مرحله تثبیت نیز ساختار جدید جایگاه خود را تثبیت میکند و ساختار قبلی کالً به فراموشی سپرده میشود.
همان طور که در باال اشاره شد بر اساس سؤاالت فوق وضعیت ساختاری نظام توسعه فناوری مشخص میشود ،که معیارها
در شکل ( )3-1نشان داده شدهاند.
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انتشار فناوری

شکل (:)3-1نشانههای تحقق مراحل برای تعیین مرحله توسعه

-2-11-1

شناسایی وضعیت مطلوب و تعیین کارکردهای کلیدی و فعال در توسعه

فناوری
هکرت بیان معتقد است که هر یک از مراحل چهارگانه فاز شکلگیری با یک موتور نوآوری در ارتباط است .در این متدولوژی،
پس از تعیین فاز توسعه نظام نوآوری فناورانه ،موتور فعال در نظام نوآوری فناورانه مشخص میشود .در شکل ( )4-1تطبیق
مراحل مختلف توسعه نظام نوآوری فناورانه با موتورهای محرك نظام بر اساس مطالعات هکرت ( )2012را نشان میدهد.
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شکل ( :)4-1مراحل توسعهی نظام نوآورانه فناورانه و موتورهای فعال در هر مرحله

فرآیند نوآوری یک فرآیند تکاملی است و همیشه در حال تغییر و تحول است و نمیتوان یک سیستم بهینه برای فرآیند نوآوری
تعریف کرد ،پس هدف نظام را باید در طول این فرآیند تعریف کرد .هدف یک نظام نوآوری انتقال نظام مورد نظر از یک مرحله
توسعه به مرحله بعدی است .البته باید توجه داشت که لزوماً مرحله بعدی وضعیت بهینه نیست و فقط توسعه نظام نوآوری مد
نظر است .کارکردهای هر موتور به سه دسته کارکرد کلیدی ،حمایتی و حاشیهای تقسیم میشود .تحقق کارکرد کلیدی به
منزله ی محقق شدن کل موتور و انتقال به موتور بعدی است .بنابراین اگر کارکرد کلیدی محقق شود ،نظام نوآوری فناورانه از
یک موتور به موتور بعدی منتقل میشود و در نتیجه نظام نوآوری فناورانه از یک مرحله به مرحله بعدی منتقل میشود .شکل
( )5-1موتورها و کارکردهای کلیدی ،حمایتی و حاشیهای مرتبط با هر موتور را نشان میدهد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
40
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

ویرایش اول،بهمن 1394

شکل ( :)5-1موتورها و کارکردهای کلیدی ،حمایتی و حاشیهای :F1 ،فعالیتهای کارآفرینی :F2 ،توسعه دانش :F3 ،انتشار
دانش :F4 ،جهتدهی به سیستم :F5 ،شکلدهی به بازار :F6 ،تأمین منابع :F7 ،مشروعیتبخشی.

-3-11-1

شناسایی چالشها و موانع موجود در توسعه فناوری

پس از تعیین موتور محرك فعال در نظام نوآوری ،باید آن را بر اساس رویکرد تحلیل توأمان ساختاری -کارکردی ارزیابی کرد.
مزیت این تحلیل نسبت به تحلیل کارکردی این است که با تحلیل ساختاری در کنار تحلیل کارکردی علت ایجاد مشکل در
یک کارکرد مشخص می شود .در واقع با تحلیل کارکردی ،مشکالت و موانع نظام نوآوری در کارکرد مربوطه مشخص شده،
ولی علت بروز آن مشخص نمیشود؛ به این معنا که مشخص نمیشود کدام جزء ساختاری باعث ایجاد چنین مشکلی در
کارکرد مربوط شده است .ولی با تحلیل توأمان ساختاری – کارکردی از یک سو علت این مشکالت مشخص شده و از سوی
دیگر مشکالت سیستمی با توجه به تحلیل ساختاری به راحتی شناسایی میشوند .برقراری اتصال کارکردها به عناصر ساختار
نظام نوآوری نه تنها به خاطر انجام فرآیندهای تحلیلی بلکه به دالیل عملیاتی و کاربردی الزم و ضروری است.
کارکردها تنها از طریق تغییرات اجزای ساختاری خود تحت تأثیر سیاستهای اتخاذ شده قرار میگیرند.
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تفاوت مهم این مدل با رویکردهای مشابه در این مرحله این است که در این رویکرد برای ارزیابی نظام نوآوری الزم نیست
همه کارکردهای نظام تحلیل شوند .بلکه با توجه به مرحله توسعهای فناوری و کارکردهای مرتبط با آن ،فقط کارکردهای
مرتبط تحلیل می شوند .بنابراین با توجه به مرحله توسعه فناوری ابتدا کارکرد کلیدی موتور محرك شناسایی شده در مرحله قبل
تحلیل میش ود ،اگر این کارکرد تحقق یافته بود به هدف تعیین شده موتور فعال در آن فاز توسعه رسیده و بدین ترتیب نظام
نوآوری بدون مشکل به فاز بعدی توسعه منتقل می گردد؛ ولی اگر کارکرد مربوطه محقق نشده بود باید کارکردهای حمایتی
کارکرد کلیدی که موجبات تولید و تحقق آن را فراهم میکنند ،ارزیابی گردند .لذا پس از تعیین کارکردهای حمایتی،
کارکردهای مذکور تحلیل میشوند و به همین ترتیب ادامه مییابد.
در تحلیل توأمان کارکردی – ساختاری ،هر یک از این کارکردهای عوامل ساختاری ضعیف مرتبط با کارکرد شناسایی و از
طریق بهکارگیری ابزارها و توصیه های سیاستی عنصر ساختاری ضعیف تقویت شده و به این ترتیب مشکالت موجود بر سر راه
توسعه نظام برداشته میشود.
به عبارت دیگر ،وقتی یک حوزهی فناورانه در مرحلهای قرار دارد ،موتور محرك نوآوری متناسب با آن مرحله برای آن حوزهی
فناورانه فعال است .از طرفی بیان شد اگر کارکرد کلیدی موتور تحقق یابد ،حوزهی فناورانه مورد مطالعه از این موتور به موتور
بعدی منتقل می شود .پس در یک موتور باید مشکالت بر سر راه کارکرد کلیدی را شناسایی کرد .مشکالت کارکرد کلیدی به
سه دستهی مشکالت مربوط به عوامل ساختاری ،مشکالت مربوط به کارکردهای حمایتی و مشکالت مربوط به عوامل محیطی
تقسیم میشوند .شکل باال این دسته از عوامل را نشان میدهد.
پس تعیین کارکردهای مؤثر در توسعه فناوری چالشها ،مشکالت و موانع موجود پیش روی توسعه فناوری مدنظر ،از طریق
مصاحبه و دریافت نظرات خبرگان حوزه مدنظر تعیین میگردد .کارکردهای مختلف مؤثر در هر مرحله توسعه فناوری بر
اساس جواب به یک سری از سؤاالت عارضهیاب مورد ارزشیابی قرار میگیرند .در صورت قوی نبودن کارکرد کلیدی،
کارکردهای حمایتی و حاشیهای به همین صورت مورد بررسی قرار میگیرند.
نمونههایی از پرسشهای قابل تصور ب رای تحلیل کارکردهای مختلف موجود در هر موتور توسعه فناوری به تفکیک هر مرحله
در جدول ( )-1تا
جدول ( )-1ارائه شده است.
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جدول (:)4-1سؤاالت برای ارزشیابی کارکردهای موتور محرك علم و فناوری در مرحله اول
مرحلهی اول :موتور

کارکردهای حمایتی

کارکردهای کلیدی
کارکردهای
حاشیهای

جهتدهی به
سیستم

بسیج منابع

انتشار دانش

کارکرد توسعه دانش

محرك علم و فناوری

سؤاالت برای ارزشیابی کارکرد
 -1وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟
 -2دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی فناورانه کشور در چه سطحی
قرار دارد)؟
 -3آیا تعداد پروژههای پژوهشی و اختراع و مقاله به مقدار کافی موجود است؟
 -4آیا یک جایگاه بینالمللی پیشرو ،برنامههای راهاندازی و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام
وجود دارد؟
 -5آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
 -6آیا فناوری با نیازهای نظام نوآوری هماهنگ و مرتبط است؟
 -1آیا همکاریهای فناورانه بین بازیگران فعال در این زمینه اعم از خرید فناوری ،لیسانس،
همکاری تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟
 -2همایش ،کنفرانس و یا مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا خیر؟
آیا منابع مالی کافی در جهت توسعه دانش وجود دارد (پژوهشی ،کاربردی ،پایلوت و )...؟ سهولت
دسترسی به این منابع چگونه است؟
آیا تربیت نیروی انسانی در حوزهی آموزش و پژوهش مرتبط با فناوری به میزان کافی وجود
دارد یا خیر؟ کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟
آیا یک هدف کامالً مشخص و مشترك برای تأمین منابع مالی وجود دارد؟
آیا توسعه دانش در این حوزهی فناورانه ،جهتدهی شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت این هدف مشخص هست یا خیر؟

جدول ( :)5-1سؤاالت برای ارزشیابی کارکردهای موتور محرك کارآفرینی در مرحله توسعه
مرحلهی دوم :موتور

کارکردهای کلیدی

کارآفرینی

محرك کارآفرینی

سؤاالت برای ارزشیابی کارکرد
آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری کافی هستند؟
آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت خوبی هستند؟
نرخ ورود کارآفرینان در این حوزه را چگونه برآورد میکنید (آیا کارآفرینان جدید وارد سیستم
میشوند)؟
سرمایهگذاری خطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود ،وجود دارد یا خیر؟
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کارکردهای حمایتی
کارکردهای حاشیهای

مشروعیتبخشی

جهتدهی به
سیستم

انتشار دانش

تأمین و تسهیل منابع

توسعه دانش

محرك کارآفرینی

ویرایش اول،بهمن 1394

سؤاالت برای ارزشیابی کارکرد
وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟
دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
آیا تعداد پروژههای پژوهشی و اختراع و مقاله و اختراع به مقدار کافی موجود است؟
آیا یک جایگاه بینالمللی پیشرو ،برنامههای راهاندازی و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود
دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیازهای نظام نوآوری هماهنگ و مرتبط است؟
آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟
میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا خیر؟
میزان سرمایه خطرپذیر چه قدر است؟ کافی است یا خیر؟
سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ارزیابی میکنید؟
آیا تربیت نیروی انسانی در حوزهی آموزش و پژوهش مرتبط با فناوری به میزان کافی وجود دارد یا
خیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟
آیا همکاریهای فناورانه بین بازیگران فعال در این زمینه اعم از خرید فناوری ،لیسانس ،همکاری
تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟
همایش ،کنفرانس و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا خیر؟
آیا نمایشگاههای تخصصی برای ارائه دستاوردهای کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟
آیا یک هدف کامالً مشخص و مشترك برای نظام وجود دارد؟
آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حوزهی فناورانه جهتدهی شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتها است یا خیر؟
آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت از فعالیتهای کارآفرینی هست یا خیر؟
آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع پذیرفته شده است؟ (مشروعیتبخشی
اتفاق افتاده است یا خیر)؟
آیا مقاومت زیادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت از کجا نشأت میگیرد؟
آیا فعالیتهای مشروعیتبخشی منجر به تخصیص منابع به فعالیتهای کارآفرینی شده است یا
خیر؟
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ادامه جدول ()5-1

مرحلهی دوم :موتور

سؤاالت برای ارزشیابی کارکرد

شکلدهی بازار

محرك کارآفرینی
آیا بازار اولیه شکل گرفته است؟ اندازهی آن چقدر است؟
آیا این بازار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی فعالیتهای کارآفرینی شده است یا خیر؟
آیا جذابیت بازار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا خیر؟

جدول ( :)6-1سؤاالت برای ارزشیابی کارکردهای موتور ساختاردهی به سیستم در مرحله سوم
مرحلهی سوم :موتور
محرك ساختاردهی

سؤاالت برای ارزشیابی کارکرد

آیا استفاده از این فناوری از مشروعیت و مقبولیت قابلقبول برخوردار شده است؟
آیا فعالیتهای مشروعیتبخشی منجر به تخصیص و تأمین منابع مالی مورد نیاز کارآفرینان شده
است؟
آیا فعالیتهای مشروعیتبخشی منجر به تصویب برنامههای حمایتی و بلندمدت و تصویب
استراتژیهای کالن از طرف دولت در جهت حمایت از فعالیتهای کارآفرینی شده است؟
آیا فعالیتهای مشروعیتبخشی منجر به رونق بازار شده است؟

جهتدهی به
سیستم

کارکردهای حمایتی

آیا کارآفرینان کافی در سیستم وجود دارند؟
کیفیت فعالیتهای کارآفرینی در سیستم چه قدر است؟
آیا نرخ ورود کارآفرینان به حداکثر خود رسیده است؟ وضعیت آنها چگونه است؟
آیا کارآفرینان از سیستم خارج میشوند؟

مشروعیتبخشی

کارکردهای کلیدی

کارآفرینی

سیستم

آیا استراتژیهای کالن و سیاستها ،برنامهها و اقدامات دولت جهت حمایت و پشتیبانی بلندمدت از
فعالیتهای کارآفرینی تدوین شده است؟
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مرحلهی سوم :موتور
محرك ساختاردهی

سؤاالت برای ارزشیابی کارکرد

شکلدهی به بازار

کارکردهای حاشیهای

تأمین و تسهیل
منابع

سیستم
آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی توسط دولت ،سازمانهای مالی خصوصی و
اشخاص حقیقی تخصیص داده شده است؟ سهولت دسترسی به این منابع چگونه است؟
آیا نیروی انسانی متخصص برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی کافی است؟ کیفیت آنها چگونه
است؟
آیا بازار انبوه در حال شکلگیری میباشد؟
اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعهیافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
رهبر بازار چه کسی است؟ (دولت /واحدهای خصوصی) آیا رهبری بازار از دولت به شرکتهای
خصوصی انتقال یافته است؟

جدول (:)7-1سؤاالت برای ارزشیابی کارکردهای موتور شکلدهی به بازار در مرحله چهارم
مرحلهی چهارم:

کارکردهای کلیدی

شکلدهی به بازار

آیا رهبری بازار کامالً به بخش خصوصی انتقال یافته است؟
آیا بازار انبوه شکل گرفته است؟
اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعه¬یافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
آیا الزم است که یک بازار جدید ایجاد شود یا بازار موجود گسترش یابد؟

کارکردهای
حمایتی

کارکرد کارآفرینی

آیا کارآفرینان کافی در سیستم وجود دارند؟
کیفیت فعالیتهای کارآفرینی در سیستم چه قدر است؟
نرخ ورود کارآفرینان چگونه است؟
آیا کارآفرینان از سیستم خارج میشوند؟

کارکردهای
حاشیهای

جهتدهی به
سیستم

موتور محرك بازار

سؤاالت برای ارزشیابی کارکرد

آیا قوانین و مقررات (از جنس تنظیمگری) در جهت حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای کارآفرینی و
جهتدهی به بازار تدوین شده است؟
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مرحلهی چهارم:

سؤاالت برای ارزشیابی کارکرد

تأمین و تسهیل منابع

موتور محرك بازار

-4-11-1

اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعهیافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
رهبر بازار چه کسی است؟ (دولت /واحدهای خصوصی)
آیا محركها  /موانع نهادی برای شکلگیری بازار وجود دارد؟
آیا الزم است که یک بازار جدید ایجاد شود یا بازار موجود گسترش یابد؟

پایش و جمعبندی نظرات خبرگان

در این مرحله بر اساس پاسخهای خبرگان مختلف فناوری مدنظر به سؤاالت ،کلیه موانع و چالشهای مورد نظر خبرگان و
متخصصان استخراج میشود .در ادامه با جمعبندی نظرات خبرگان حوزه مدنظر موانع و چالشهای توسعه فناوری پس از
پاالیش و حذف موارد تکراری ،تعیین میگردد.

-5-11-1

تدوین سیاستها و اقدامات

سیاستها و اقدامات مجموعهای از طرحها و برنامه های اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف کمک
میکنند .سیاستها رویکردهایی جهت رفع موانع توسعه یک فناوری هستند و اقدامات طرحها و برنامههایی جهت تحقق
سیاستها میباشند از این رو میتوان گفت که اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یک فناوری هستند .همان طور که
در شکل ( )22-1نشان داده شده است سیاستها و اقدامات مورد نیاز بر اساس فهرست چالشها و موانع شناسایی شده در
مرحله قبلی پیشنهاد میشود .این اقدامات به دو دسته اقدامات غیرفنی و اقدامات فنی تقسیم میشود .اقدامات غیرفنی شامل
چهار دسته اقدامات مربوط به کارکردهای مختلف مؤثر در موتور توسعه فناوری میباشند .اقدامات فنی اقدامات برگرفتهشده از
راهبردهای توسعه فناوری مدنظر بوده و در جهت تحقق راهبردها تدوین میگردند.
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 -2تدوین چالش ها ،اقدامات فنی و سیاستهای پشتیبان
 -1-2مقدمه
همان طور که در فصل قبل (شکل ( ))2-11-2اشاره شد به منظور تدوین سیاستها و اقدامات در مرحله اول باید چالشها و
موانع پیشروی توسعه فناوری را شناسایی نمود .چالشها و موانع پیشروی شناسایی شده در واقع مجموعهای از مشکالت موجود
در مسیر تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند هستند و از آنجایی که سیاستها و اقدامات رویکردهایی در جهت رفع این
چالشها و موانع میباشند ،میتوان نتیجه گرفت که سیاستها و اقدامات در جهت تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند تدوین
میشوند .همان طور که در بخش قبل اشاره شد مبنای تدوین اقدامات در این سند ،نظام نوآوری فناورانه ( )TISبوده و فرآیند
تدوین آنها در شکل ( )1-2نشان داده شده است.

شناسایی مرحله توسعه فناوریهای
توربین بخار نیروگاهی

مرحله اول :شناسایی

شناسایی بازیگران نظام فناوریهای
توربین بخار نیروگاهی
توسعه فناوریهای مدیریت آالینده

وضعیت موجود

مرحله دوم :شناسایی

شناسایی کارکردهای با اولویت برای تحقق وضعیت مطلوب
توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی
فناوریهای مدیریت آالینده در صنعت برق

وضعیت مطلوب

شناسایی چالشهای مرتبط با هر یک از ابعاد ساختاری در هر یک از
مرحله سوم :شناسایی

کارکردهای با اولویت از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان حوزه

چالشها و موانع توسعه

مدیریت آالینده

فناوری

پاالیش و جمعبندی نظرات کارشناسان و
تهیه فهرست نهایی چالشها
مرحله چهارم :تدوین

تدوین اقدامات برای رفع چالشهای موجود

اقدامات برای رفع چالشها
و موانع

شکل ( :)1-2فرایند تدوین اقدامات توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
48
ویرایش اول،بهمن 1394

فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

 -2-2شناسایی وضعیت موجود توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی
همان طور که اشاره شد در مرحله اول فرآیند تدوین اقدامات ،وضعیت موجود توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی
شناسایی میشود .این کار بر مبنای شناسایی مرحله توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی و نیز بازیگران نظام توسعه این
سیستمها در کشور انجام میشود که در ادامه توضیح داده میشود.

-1-2-2

بازیگران نظام توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی

همان طور که در بخشهای قبلی اشاره شد نظام نوآوری فناوری متشکل از بازیگران و ذینفعانی است که هر یک به طور
مستقیم یا غیرمستقیم نقشهایی را ایفا میکنند .این بازیگران میتوانند شامل بخش دولتی ،شرکتهای تولیدکننده،
شرکتهای مشاور ،دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند.شناسایی بازیگران در تشخیص و
شناسایی وضعیت موجود فناوری و اینکه هر کدام از فناوری ها در چه فازی از توسعه قرار دارند،کمک شایانی می کند و می
توان پس از تشخیص فاز توسعه فناوری کارکردهای کلیدی و چالش ها و سیاست های مربوط به آنان راشناسایی کرد .در این
گام ،بازیگران نظام توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی در حوزههای تحقیق و توسعه ،انتشار دانش ،تأمین منابع انسانی،
منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهیزات ،بازار ،کارآفرینی و سیاستگذاری و جهتدهی به فعالیتهای توسعه فناوریهای توربین
بخار نیروگاهی مشخص شدهاند.
-1-1-2-2

بازیگران زمینه توسعه دانش

با توجه به گزارش فاز ( 1گزارش ساختار) و اطالعات گردآوری شده از جلسات کمیته راهبری و نیز جلسات شناسایی چالش
های فناوری ها ،بازیگران موجود در زمینه توسعه دانش و فعالیتهای تحقیق و توسعه در ارتباط با فناوریهای توربین بخار
نیروگاهی شناسایی شدند و در جلسه دوم کمیته راهبری( با حضور آقایان :آقای دکتر محمد اولیاء ،آقای دکتر داوود توکلی ،آقای
مهندس محمد جواد طاهری ،آقای مهندس پرویز فردنیا ،آقای دکتر مسعود تقوایی ،آقای مهندس محسن مهدیزاده) به تصویب
رسید .بازیگران موجود در زمینه توسعه دانش و فعالیتهای تحقیق و توسعه در ارتباط با فناوریهای توربین بخار نیروگاهی به
شرح ذیل هستند:
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 پژوهشگاهها :سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران  ،پژوهشگاه نیرو ،مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامهریدزیانرژی  ،موسسه مطالعات بین المللی انرژی.
 دانشگاهها :دانشگاه فردوسی مشهد  ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،دانشگاه تهران ،دانشگاه شهیدچمران اهواز ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه صنعت و نفت ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه صنعتی شیراز و . ...
-2-1-2-2

بازیگران در زمینه انتشار دانش

بازیگران موجود در زمینه انتشار دانش در ارتباط با فناوریهای توربین بخار نیروگاهی به شرح ذیل هستند:
 دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه تهران دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه علم و صنعت دانشگاه صنعت و نفت دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی شیراز و ...-3-1-2-2

بازیگران در زمینه تأمین منابع

بازیگران موجود در زمینه تأمین منابع مورد نیاز فناوریهای توربین بخار نیروگاهی اعم از منابع انسانی ،مالی و مواد و تجهیزات
به شرح ذیل هستند:
 منابع مالی: oبانک ها و مؤسسات اعتباری ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ،صندوق توسدعه فنداوریهدای
نوین،صندوق حمایت از طرحهای نوآورانه درپژوهشگاه نیرو ،دفتر مهندسدی مرکدز همکداریهدای ریاسدت
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جمهوری.

 منابع انسانی: oدانشگاه فردوسی مشهد  ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،دانشگاه تهران ،دانشگاه شدهید
چمران اهواز ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه صنعت و نفت ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه صنعتی شیراز
و ...
 oسازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران  ،پژوهشگاه نیرو ،مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامهریزی انرژی
 ،موسسه مطالعات بین المللی انرژی.
 منابع مواد و قطعات: oشرکت توگا
 oشرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
 oشرکت تجربه نور
 oشرکت ماشین سازی برادران همتی
 oشرکت نیرو مکانیک (توربین پژوه آسیا)
 oشرکت توربین کمپرسور آسیا
 oشرکت آنیل قطعه
o
 oشرکت سامان رهاورد
 oشرکت صنایع پترو شیماگستر
 oشرکت نصب نیروی ایران
 oشرکت قدس نیرو
 oشرکت آروین پرتو
 oشرکت مهندسی و خدماتی حنیف آیین
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 oشرکت مجتمع صنعتی اسفراین و ...
-4-1-2-2

بازیگران در زمینه بازار

 وزارت نیرو شرکت توانیر مپنا-5-1-2-2

بازیگران در زمینه کارآفرینی

 شرکت توگا
 شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
 شرکت تجربه نور
 شرکت ماشین سازی برادران همتی
 شرکت نیرو مکانیک (توربین پژوه آسیا)
 شرکت توربین کمپرسور آسیا
 شرکت آنیل قطعه
 شرکت سامان رهاورد
 شرکت صنایع پترو شیماگستر
 شرکت نصب نیروی ایران
 شرکت قدس نیرو
 شرکت آروین پرتو
 شرکت مهندسی و خدماتی حنیف آیین
 شرکت مجتمع صنعتی اسفراین
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بازیگران در زمینه جهتدهی به سیستم

در زمینه جهتدهی به سیستم ،در حال حاضر این بخشها در وزارت نیرو فعال هستند.
 مجلس (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی)-

وزارت نیرو

 شرکت توانیر سازمان توسعه برق شورای عالی انقالب فرهنگی شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری وزارت صنعت،معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و داراییخالصه اطالعات مربوط به بازیگران توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی در جدول ( )1-2ارائه شده است:
جدول ( :)1-2بازیگران و ذینفعان فعال در حوزه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نام مرکز
سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
پژوهشگاه نیرو
مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامهریزی انرژی
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه صنعت و نفت
دانشگاه صنعتی اصفهان

نوع خدمات
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
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ردیف
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

نام مرکز
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه صنعت آب و برق
دانشگاه امیر کبیر
بانکها و مؤسسات اعتباری
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
صندوق توسعه فناوریهای نوین
صندوق حمایت از طرحهای نوآورانه درپژوهشگاه نیرو
دفتر مهندسی مرکز همکاریهای ریاست جمهوری
شرکت توگا
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

23

شرکت تجربه نور

نوع خدمات
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی انسانی
تامین منابع مالی
تامین منابع مالی
تامین منابع مالی
تامین منابع مالی
تامین منابع مالی
تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی
تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی
تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی

24

شرکت ماشین سازی برادران همتی

تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی

25

شرکت نیرو مکانیک (توربین پژوه آسیا)

تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی

26

شرکت توربین کمپرسور آسیا

تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی

27

شرکت آنیل قطعه

تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی

28

شرکت سامان رهاورد

تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی

29

شرکت صنایع پترو شیماگستر

تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی

30

شرکت نصب نیروی ایران

تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی

31

شرکت قدس نیرو

تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی

32

شرکت آروین پرتو

تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی

33

شرکت مهندسی و خدماتی حنیف آیین

تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین
مجلس (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی)
وزارت نیرو
شرکت توانیر
سازمان توسعه برق
شورای عالی انقالب فرهنگی
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف)
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری
وزارت صنعت،معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی

تأمین مواد و قطعات ،کارآفرینی
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم،بازار
جهتدهی به سیستم،بازار
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
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نوع خدمات
بازار

نام مرکز
مپنا

شناسایی مرحله توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی

همان طور که در بخش های قبلی اشاره گردید در تعیین وضعیت موجود توسعه فناوری ،عالوه بر تعیین بازیگران مختلف حوزه
مدنظر باید مرحله توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی را تعیین نمود .بهطور کلدی شناسدایی و تعیدین فداز توسدعه نظدام
نوآوری فناوری ،از طریق بررسی مشخصههای ساختاری و بررسی نشانههای تحقق مراحدل توسدعه نظدام فنداوری و در کندار
یکدیگر در نظر گرفتن آنها انجام می شود(شکل .)3-1
در ادامه فاز توسعه نظام نوآوری فناوریهای توربین بخار نیروگاهی به کمک این دو مشخصه مشخص میگردد.
-1-2-2-2

بررسی مشخصه های ساختاری

همانطور که بیان گردید ،برای تعیین فاز توسعه نظام در وهله اول میبایست مشخصههای ساختاری نظدام توسدعه فنداوری
مورد بررسی قرار گیرد ،که در جدول ذیل قابل مشاهده میباشند.
جدول  -2-2مشخصههای ساختاری نظام توسعه فناوری
پیش توسعه

نهادها

تعامالت

بازیگران



 بدددددازیگران اصدددددلی:
دانشدددگاههدددا و مراکدددز
پژوهشی
 تعداد محدود بازیگران
 نقش تسهیلگری دولت
کمکم شکل میگیرد.
 روابط فردی شکل گرفته
است
 شددبکههددای مربددوط بدده
فناوری وجود ندارند
 نهادهددای نددرم شددکل
میگیرد
 نهاد سختی هندوز وجدود
ندارد

توسعه

اوجگیری

سرعتگیری

تعادل

 بددازیگران اصددلی :شددرکتهددای
دانش بنیان عالوه بر دانشگاههدا و
مراکز پژوهشی
 شددرکتهددای سددرمایهگددذاری
خطرپدددذیر در ایدددن حدددوزه ورود
میکنند
 نقددش دولددت در سیاسددتگددذاری
(حاملهگری) پررنگ میشود

 انجمن ها و سندیکاها شکل
گرفتهاند
 افدددزایش شدددرکتهدددای
دانشبنیان
 نقدددددددش دولدددددددت در
سیاستگذاری (قابلدهگدری)
پررنگ میشود

 تعددداد رقبددای در حددوزهی
توسددعه فندداوری بدده شدددت
افزایش مییابد
 نقدددش پررندددگ بانکهدددا و
موسسات مالی
 نقش دولت در تنظدیم گدری
پررنگ میشود

 تمام بازیگران در
ایدددن حدددوزهی
فناوراندددده بدددده
صدددورت فعدددال
حضور دارند

 شبکه هدای علمدی در حدال
قوی شدن است
 شبکههدای ضدعیف صدنفی
کمکم شکل میگیرد

 شبکههای علمی قوی
 شبکه هدای صدنفی در حدال
قوی شدن است

 شبکه های علمی
قوی
 شبکه های صنفی
قوی



 شبکه های ضدعیف علمدی شدکل
میگیرد


 نهادهددددای سددددخت در حددددال
شکلگیری است

 نهادهددای سددخت شدددکل
گرفته است

 افزایش تنوع نهادها بسته به
نیازها

 نهادهای سدخت
متنددوعی وجددود
دارد
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با توجه به جدول عوامل ساختاری و بررسی بازیگران و تعامالت و نهادهای فناوریهای توربین بخار نیروگاهی  ،میتوان
مشخصه های ساختاری نظام توسعه فناوری را مورد بررسی قرار داد که بر اساس آن مشخصه های ساختاری بهسازی واحدهای
قدیمی و واحدهای بخاری سیکل ترکیبی به صورت زیر است.
جدول :3 -2جمعبندی مشخصههای ساختاری نظام توسعه بهسازی واحدهای قدیمی و واحدهای بخاری سیکل ترکیبی



با يگرا اصلي:
دان گاهها و مراک
پ وه ي
تعداد محدود
با يگرا
ن ش تس يلگري
دو ت کمکم ش ل
ميگيرد.



رواب فردي ش ل
گرفته است
ش ههاي مربو به
فناوري و ود ندارند



ن ادهاي نر ش ل
ميگيرد
ن اد س تي هنو
و ود ندارد











با يگرا اصلي :شرکتهاي
دانشبنيا ع وه بر دان گاهها
و مراک پ وه ي
شرکتهاي سرمايهگ اري
و ه ورود
طرپ ير در اي
ميکنند
ن ش دو ت در سياستگ اري
ميشود
( املهگري) پررن



ش ههاي
ميگيرد

عيف عل ي ش ل



ن ادهاي س ت در
ش لگيري است







ها و سندي اها
ان
ش ل گرفتهاند
اف ايش شرکتهاي
دانشبنيا
ن ش دو ت در
سياستگ اري
( ابلهگري) پررن
ميشود



ش ههاي عل ي در
وي شد است
ش ههاي عيف صنفي
کمکم ش ل ميگيرد



ن ادهاي س ت ش ل
گرفته است






ال



تعداد ر اي در و هي
توسعه فناوري به شدت
اف ايش مييابد
بان ا و
ن ش پررن
موسسات ما ي
ن ش دو ت در تن يمگري
ميشود
پررن



ش ههاي عل ي وي
ش ههاي صنفي در ال
وي شد است



اف ايش تنو ن ادها بسته
به نيا ها




ال





ت ا با يگرا
و هي
در اي
فناورانه به
صورت فعال
ور دارند



ش ههاي
عل ي وي
ش ههاي
صنفي وي



ن ادهاي س ت
متنوعي و ود
دارد



از آنجا که توربینهای بخاری موجود در کشور از تندوع زیدادی برخوردارندد و از سدازندگان مختلدف همچدون ،جدی ئدی،
میتسوبیشی ،هیتاچی ،فرانکوتوسی و لنینگراد توربین بخاری بزرگ و قدیمی در کشور وجود دارند و دارای عمدری بداالتر از 30
سال می باشند ،بهسازی آنها از سالیان دور آغاز شده و به صورت انبوه در حال انجام است .هم چنین با توجه به اینکه بازیگران
اصلی این دو حوزه شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها هستند و نیز تولید انبوه واحددهای بخداری سدیکل ترکیبدی صدورت
گرفته ،می توان این نتیجه را گرفت که از لحاظ مشخصههای ساختاری وضدعیت نظدام ندوآوری فناورانده کشدور در بهسدازی
واحدهای قدیمی و واحدهای بخاری سیکل ترکیبی  ،در فاز توسعه قرار گرفته است.
مشخصه های ساختاری واحدهای بزرگ فوق بحرانی به صورت زیر است.
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جدول :4 -2جمعبندی مشخصههای ساختاری نظام توسعه واحدهای بزرگ فوق بحرانی



با يگرا اصلي:
دان گاهها و مراک
پ وه ي
تعداد محدود
با يگرا
ن ش تس يلگري
دو ت کمکم ش ل
ميگيرد.



رواب فردي ش ل
گرفته است
ش ههاي مربو به
فناوري و ود ندارند



ن ادهاي نر ش ل
ميگيرد
ن اد س تي هنو
و ود ندارد











با يگرا اصلي :شرکتهاي
دانشبنيا ع وه بر دان گاهها
و مراک پ وه ي
شرکتهاي سرمايهگ اري
و ه ورود
طرپ ير در اي
ميکنند
ن ش دو ت در سياستگ اري
ميشود
( املهگري) پررن



ش ههاي
ميگيرد

عيف عل ي ش ل



ن ادهاي س ت در
ش لگيري است







ها و سندي اها
ان
ش ل گرفتهاند
اف ايش شرکتهاي
دانشبنيا
ن ش دو ت در
سياستگ اري
( ابلهگري) پررن
ميشود



ش ههاي عل ي در
وي شد است
ش ههاي عيف صنفي
کمکم ش ل ميگيرد



ن ادهاي س ت ش ل
گرفته است






ال



تعداد ر اي در و هي
توسعه فناوري به شدت
اف ايش مييابد
بان ا و
ن ش پررن
موسسات ما ي
ن ش دو ت در تن يمگري
ميشود
پررن



ش ههاي عل ي وي
ش ههاي صنفي در ال
وي شد است



اف ايش تنو ن ادها بسته
به نيا ها




ال





ت ا با يگرا
و هي
در اي
فناورانه به
صورت فعال
ور دارند



ش ههاي
عل ي وي
ش ههاي
صنفي وي



ن ادهاي س ت
متنوعي و ود
دارد



با توجه به فضای روانی موجود در کشور که توجه بیشتر معطوف توربینهای گازی است ،توسعه فناوری های پیشرفته توربین
بخاری در کشور با مقاومت روبرو است ،در نتیجه در حال حاضر توسعه دانشی توربین های بزرگ فوق بحرانی در حال صدورت
گرفتن است ،در نتیجه با توجه به اینکه بازیگران اصلی این حوزه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی می باشند و توسدعه خاصدی در
مورد این توربین ها صورت نگرفته میتوان این نتیجه را گرفت که از لحاظ مشخصههدای سداختاری وضدعیت نظدام ندوآوری
فناورانه کشور در واحدهای بزرگ فوق بحرانی  ،در فاز پیش توسعه قرار گرفته است.
-2-2-2-2

بررسی نشانههای تحقق مراحل توسعه نظام

به منظور تعیین فاز توسعه نظام در دومین گام میبایست نشانههای تحقق مراحل توسعه نظام فناوری مدورد بررسدی قدرار
گیرد که این امر در شکل  3-1نشان داده شده است.
همانطور که در شکل  3-1قابل مشاهده میباشد ،پایان هر یک از مراحل توسعه نظام دارای نشانههدایی مدیباشدد کده بدا
مشاهده هر یک از آن نشانهها میتوان گفت که آن مرحله از مراحل توسعه نظام فنداوری محقدق شدده اسدت و نظدام توسدعه
فناوری به فاز بعدی از توسعه وارد شده است.
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 -3-2شناسایی وضعیت مطلوب توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی
همان طور که در بخشهای قبلی اشاره شد در مرحله پیشتوسعه کارکردهای مؤثر عبارتاند از :توسعه دانش (کارکرد کلیدی)،
انتشار دانش و بسیج منابع (کارکردهای حمایتی) و جهتدهی به سیستم (کارکرد حاشیهای) و در مرحله توسعه کارکردهای موثر
عبارت اند از  :کارآفرینی(کارکرد کلیدی)،توسعه و انتشار دانش و

جهت دهی(کارکرد حمایتی) ،مشروعیت بخشی،تامین

منابع و بازار (کارکرد حاشیه ای) .به منظور توسعه فناوری و انتقال فناوری از مرحله پیشتوسعه به توسعه و از مرحله توسعه به
اوج گیری باید چالشها ،مشکالت و موانع موجود در ابعاد ساختاری کارکردهای ذکر شده تعیین و مرتفع شوند.

 -4-2شناسایی چالشها و موانع توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی
در گام قبلی مشخص شد که کارکردهای توسعه دانش ،انتشار دانش ،تأمین منابع ،جهتدهی به سیستم ،کارآفرینی  ،مشروعیت
بخشی و بازار به عنوان کارکردهای با اولویت شناسایی شدند .در این گام با استفاده از یک تحلیل ساختاری-کارکردی ،چالشها
و موانع پیش روی توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی شناسایی شده است .به منظور جمعآوری و شناسایی چالشهای
موجود از دو روش مصاحبه و پنل خبرگان استفاده شده است .نام خبرگان اشاره شده به شرح جدول ذیل است.
جدول 5 -2نام افراد پاسخدهنده به پرسشنامه

اعضای کمیته راهبری

آقای دکتر محمد اولیاء
آقای دکتر داوود توکلی
آقای مهندس محمد جواد طاهری
آقای مهندس پرویز فردنیا
آقای دکتر مسعود تقوایی
آقای مهندس محسن مهدیزاده
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 -5-2اقدامات غیرفنی(سیاست) و اقدامات فنی
در مصاحبههای انجام گرفته با خبرگان ذکر شده در جدول فوق ،به چالشهای کارکردهای موثر در مراحل توسعه فناوری که در
بخش  3-2به آنها اشاره شده است ،پرداخته شد که آنها ذیل  7کارکرد نظام ملی نوآوری (کارآفرینی ،توسعه دانش ،تأمین و
تسهیل منابع ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیستم ،مشروعیت بخشی و شکلدهی به بازار) قرار میگیرند.
براساس چالشها و موانع پیش روی مطرح شده در حوزه توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی الزم است مجموعهای از
سیاستها و اقدامات متناظر با آنها ،تدوین شوند .به عبارت دیگر بسترسازی مناسب برای پیادهسازی راهبرد فناوری و
جهتدهی مناسب انگیزهها ،ساختار ،منابع ،قوانین ،بازیگران و روابط بین آنها ضرورتی انکارناپذیر برای تسهیل اجرای
راهبردها و در نهایت تحقق اهداف میباشد .برنامه اقدامات را می توان به دو دسته اقدامات فنی و اقدامات سیاستی تقسیم
نمود .بر این اساس اقدامات فنی متناظر با پروژههای توسعه فناوری در نظر گرفته شده و اقدامات سیاستی متناظر با بحث
برطرف سازی چالش های نظام نوآوری است .جداول ذیل مهمترین چالشهای پیش روی توسعه فناوری توربین های بخار
نیروگاهی را در سه حوزه بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری ،توربین های بخاری سیکل ترکیبی و توسعه فناوری فوق
بحرانی و همچنین اقدامات غیرفنی (سیاست ها) و اقدامات فنی برا رفع این چالش ها را نشان میدهد.
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جدول  6-2چالش ها ،سیاستها و اقدامات فنی توسعه توربین های بخار نیروگاهی

کارکرد

چالشها

اقدامات غیرفنی (سیاست ها)

اقدامات فنی

وضع قوانین به منظور ملزم کردن شرکتهای
خارجی به آموزش کارگران در صورت ورود
محصول به کشور
عدم وجود ساز و کار مناسب جهت
انتقال فناوری

عدم شناخت کامل دانشگاه از
صنعت(عدم ارتباط صنعت و دانشگاه)
توسعه و
انتشار

عدم تمایل دانشگاهیان به حوزه های
کاربردی و صنعتی

جهتدهی و ترغیب شرکتهای خارجی به
انتقال فناوریهای اولویتدار از طریق اعطای
تسهیالت نظیر بازار تضمین شده به
شرکتهای معتبر خارجی

برگزاری جلسات منظم بین اساتید دانشگاه و
بخش صنعت و فعال تر شدن دفاتر ارتباط با
صنعت

تعیین شرایط انتقال فناوری

-

دانش
جذاب نبودن حوزه توربین بخار در
تحقیقات دانشگاهی

قرار دادن فناوری توربین بخار در اولویتهای
اصلی تحقیقاتی وزارت نیرو

تعداد کم واحدهای  R&Dمناسب
در صنعت

هدایت و حمایتهای مادی و معنوی از تحقیقات
و نوآوری های فناوری نیروگاه توربین بخار

عدم شناسایی نیروگاه های اولویت دار
کشور

-

تعداد کم
شرکتهای دانش بنیان

حمایت از توسعه دانش در شرکت های دانش
بنیان از طریق برقراری ارتباط با دانشگاه و
تعریف پروژه های مشترك بین دانشگاه ها و
شرکت های دانش بنیان

تهیه لیستی از نیروگاههای اولویتدار
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ادامه جدول ()6-2
فاصله زیاد سطح دانش موجود در
کشور با لبه دانشی

توسعه و
انتشار
دانش

عدم آشنایی کافی دانشگاهیان با
نیازهای توسعه فناوری فوق بحرانی
عدم پشتیبانی فنی الزم از توسعه
فناوری توربین بخار
کمبود سطح دانشگاهی در حوزه
توربینهای بخار
کمبود امکانات پژوهشی در زمینه
توربین بخار
عدم ارتباطات دانشی با محققان خارج
از کشور
کمبود شرکت هایی در زمینه طراحی
ساخت و تعمیرات
دخالت شرکت های تعمیراتی و
سایرین در طراحی
نیاز به رتبه بندی شرکت ها و
واگذاری فعالیت ها بر اساس زمینه
کاری

ایجاد ساز و کار مناسب جهت حمایت از ارسال
متخصصین و دانشگاهیان به خارج از کشور در
حوزه های تخصصی و فراهم نمودن بستر الزم
برای ارسال صنعتکاران خبره به خارج از کشور
یا همکاری سازمان های معتبر بین المللی.

جهتدهی به تحقیقات دانشگاهی با ایجاد
مشوقهای مناسب
حمایت از تاسیس آزمایشگاه یا مرکز تخصصی
توربین بخار
حمایت از برگزاری سمینارها و نشستهای
تخصصی بینالمللی به منظور آشنایی محققان
داخلی
اعطای تسهیالت به شرکت های طراحی
ساخت و تعمیرات و ترغیب آنها برای ورود به
این حوزه
وضع قوانین به منظور مشخص کردن محدوده
عملکرد هر حوزه و جلوگیری از دخالت در کار
سایر شرکت ها
ایجاد سیستم رتبه بندی شرکتها بر اساس
سوابق و زمینه کاری و سایر فاکتورهای موثر

عدم تامین مالی مناسب برای بهسازی
نیروگاه ها عدم وجود سرمایه گذاری کمک به تأمین مالی از طریق اعطای تسهیالت
بلندمدت کمبهره
کافی در این حوزه
تامین منابع
عدم هزینه کردن منابع مالی در مسیر
اصلی

نظارت دقیق سازمان بازرسی بر محل هزینه
کرد منابع مالی

(بهسازی سطح )1
اجرا در نیروگاههای منتخب
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ادامه جدول ()6-2
عدم مقرون به صرفه بودن بسیاری از
فعالیت های تک بعدی به دلیل ماهیت
حجم فعالیت ها و سفارشات
عدم تمایل موسسات مالی برای حمایت
از سرمایه گذار در بخش صنعت

تولید قطعات پرمصرف به صورت اقتصادی در کشور

اجبار قوانین باالدستی برای ورود به این حوزه

نیروگاهی(جذب مشارکت خارجی)

تامین منابع

نبود معافیت های مالیاتی برای بهسازی
واحدهای نیروگاهی و استفاده کنندگان از
توربین های بخاری سیکل ترکیبی

عدم توانایی در جذب شرکت های
خارجی در جهت انتقال فناوری

جهت دهی

عدم توجه به بخش خصوصی برای جذب
سرمایه برای انجام فرآیند مهندسی
معکوس و انتقال فناوری
کمبود نیروی متخصص برای انتقال
فناوری
جهتدهی تولید انرژی با مزیت نسبی در
استفاده از سوخت ارزان قیمت مازوت با
فناوریهای روز
دخالت بازیگران خارج از حوزه تولید
انرژی در تصمیم سازی کالن این حوزه

بخشی

تربیت مشاوران توانمند جهت انتقال تکنولوژی
بانک مرکزی برای تضمین سرمایهگذاران معتبر برای اخذ وام از
بانکهای خارجی اقدام کند
تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص موردنیاز
تصحیح تعرفه های گاز و سوخت

وضع قوانین سخت گیرانه و تعیین محدوده عملکرد شرکت ها

عدم حمایت از شرکت های دارای توان
علمی-فنی و مالی اولیه

عدم آگاهی کافی سیاست گذاران و
مدیران کالن وزارت نیرو از مزایای
توربین بخار به علت تمرکز بر توربین گاز

آگاهی بخشی در زمینه ضرورت توسعه توربین بخار و متقاعد
کردن سیاست گذاران

عدم ارجاع فعالیت هایی نیروگاهی به
شرکتهای نوپا
مشروعیت

اعطای تسهیالت به وارد کنندگان و شرکت های خارجی

حمایت از کارافرینان برتر حوزه توربین های بخار نیروگاهی با
اعطای تسهیالت مالی و تضمین آنها با بیمه کردن این
کارآفرینان
تدوین ساز و کار و دستورالعملهای نظارتی مناسب جهت
شناسایی شرکت های توانمند و تامین مالی آنها و ارائه
تسهیالت مالی متناسب با خروجیهای مورد انتظار پیشرفت
پروژه و اعطای پروژههای عظیم به شرکت هایی که توانمندی
خود را اثبات کرده باشند.

هزینه و ریسک باالی تست برای
کارآفرینان
کارآفرینی

بررسی و بازنگری قوانین مالیاتی و اعطای معافیت و تسهیالت
مالیاتی

اجرا در نیروگاههای
اولویت دار مشابه
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ادمه جدول ()6-2
دالیل سطحی منجر به عدم توسعه
توربین بخار در کشور
زمانبر بودن زمان سرمایه گذاری

شناساندن ظرفیتها و روشهای نوین حل
مشکالت فناوریهای قدیمی

(خواب سرمایه گذاری)

بازار

نصب نیروگاه های توربین بخار به دلیل

اجرای دقیق و علمی یک برنامه جامع انرژی،

زمانبر بودن فرآیند ،تاکنون مورد اولویت

به طوری که مورد پذیرش تمام بازیگران این

وزارت نیرو نبوده است.

حوزه باشد.

نداشتن برنامه جامع انرژی مورد پذیرش
کلیه بازیگران مطرح حوزه انرژی
الکتریکی

 -6-2جمعبندی و نتیجهگیری کلی گزارش
در این گزارش به عنوان فاز چهارم از پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری توربین هدای بخدار نیروگداهی ،بده
موضوعات تدوین سیاستها و اقدامات فنی این حوزه ،پرداخته شد .در این راستا عالوه بدر بررسدی مختصدر ادبیدات موضدوع،
مطالب مربوط به چالشهای پیش روی توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی شناسدایی گردیدد و راهکارهدایی در قالدب
اقدامات سیاستی برای برطرف نمودن چالش های شناسایی شده ارائه گردید .در ادامه لیست اقدامات فنی مرتبط با بحث توسعه
فناوری با همکاری صنعت تهیه و طی جلساتی مورد تأیید اعضای محترم کمیته راهبری کمیته راهبری قرار گرفت.
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 -1مرور ادبیات:
مقدمه
در این بخش فرآیند تدوین پروژههای اجرایی سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری توربینهای بخار نیروگاهی توضیح داده
میشود و در نهایت فهرست پروژهها ارائه میشود .همان طور كه اشاره شد ،الزم است اقدامات تعیین شده در مرحله چهارم
تدوین سند ،به پروژههای اجرایی شكسته شوند .در واقع در این بخش باید مشخص گردد كه چه پروژه یا مجموعه پروژههایی
باید در سالیان مختلف اجرا گردد تا با اجرای این پروژهها بتوان اطمینان حاصل كرد كه اقدامات ،راهبردها ،اهداف و در نهایت
چشمانداز تدوین شده " سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری توربینهای بخار نیروگاهی " محقق شده است.
فرآیند تدوین پروژههای اجرایی
نحوه تعیین پروژههای اجرایی و استنتاج آن ها از اقدامات تدوین شده در مرحله چهارم سند امری مهم و ضروری است از این رو
در این بخش فرآیند تدوین پروژههای اجرایی بررسی شده است .فرآیند تدوین برنامه عملیاتی در شكل  )1-1نشان داده شده
است .مطابق این شكل ،در مرحله اول باید اقدامات تدوین شده در مرحله  4شناسایی شده و بر اساس معیارهایی به پروژهها
شكسته شوند و فهرست پروژهها استخراج شود .سپس زمان و بودجه مورد نیاز برای انجام هر یک از پروژهها مشخص شده و از
این طریق منابع الزم برای تحقق اقدامات تعیین میگردد .در نهایت با شناسایی نهادهای مرتبط در محیط داخلی و بیرونی و
نقش آنها ،متولی و مجری انجام پروژهها شناسایی میشود.
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اقدامات

شکستن اقدامات

فهرست پروژهها

تخصیص بودجه

زمانبندی

تعیین منابع اقدامات

تخصیص مجریان و متولیان
انجام پروژه
شکل  :1-1فرآیند تدوین برنامههای عملیاتی

شکستن اقدامات به پروژههای اجرایی
مجموعه پروژههای اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست میآید ،باید به نحوی جامع باشد كه انجام صحیح آنها منجر به
تحقق اقدام مورد نظر شود و از همین رو در تعریف پروژهها باید به جنبههای مختلف اقدام توجه شود .نكته حائز اهمیت دیگر
در شكستن اقدامات ،میزان و سطح شكستن اقدامات میباشد .همانگونه كه یک اقدام میتواند به مجموعهای از پروژهها
شكسته شود ،هر پروژه نیز قابل شكسته شدن به مجموعهای از فعالیتها است و این روند را در مورد فعالیتها نیز میتوان
ادامه داد .این مفهوم را میتوان به صورت ملموستری در شكل  )2-1مشاهده نمود كه در آن اقدام  Xبه سه پروژه و پروژه
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شماره  1به دو فعالیت شكسته شده است .حال میتوان مجموعه كل پروژههایی كه برای انجام اقدام  Xباید اجرا شوند را به دو
صورت { X  }x1،x2,x3و { X  }x11،x12،x2,x3ارائه نمود كه تفاوت این دو در تعداد سطوح شكسته شدن اقدام است.
بنابراین الزم است معیارهای مناسبی برای تعیین تعداد و سطح شكسته شدن اقدامات معرفی و تعیین گردد.

شکل  :2-1نحوه شکستن اقدام X

در این بررسی دو معیار به شرح زیر مبنای شكستن اقدامات به پروژهها قرار میگیرد:
الف) میزان منابع الزم برای انجام پروژه اجرایی قابل تخمین باشد .به عبارتی در سطح خاصی میتوان برآورد مناسبی
از میزان منابع مورد نیاز ارائه نمود.1
ب) هر پروژه اجرایی در اندازهای باشد كه بتوان آن را به یک مجری محول نمود .به عبارتی اگر پروژه اجرایی به اندازه
كافی جزء نشده باشد ،به طوری كه گستردگی ابعاد مختلف پروژه امكان اختصاص آن به یک مجری را سلب
نماید ،باید پروژه اجرایی مربوط به فعالیتهای دیگری شكسته شود تا تخصیص آن به مجری واحد امكانپذیر
باشد.
ساختار كلی شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی مشابه  2WBSمیباشد كه در بحث مدیریت پروژه تاكنون تحقیقات فراوانی
در مورد آن صورت پذیرفته است.

 -1توضیحات بیشتر در مورد اقسام منابع در قسمتهای آتی بیان خواهد شد.
- Work-Breakdown-Structure

2
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نكته دیگر حصول اطمینان از جامعیت پروژههای اجرایی در راستای تحقق اقدامات میباشد .تاكنون الگوریتمی كه تضمین
نماید مجموعه پروژههای اجرایی منتخب برای تحقق اقدام كفایت مینماید ارائه نشده است .تنها با بهرهگیری از قضاوت
خبرگان ،استفاده از تجارب پیشین و در صورت امكان بهكارگیری ابزارهایی چون شبیهسازی میتوان امیدوار بود مجموعه
پروژههای اجرایی شرایط كافی برای حصول اقدامات را فراهم سازند.

-1-1-1

مبنای شکستن اقدامات

یكی از مسائل كلیدی دیگر در فرآیند شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی ،تعیین مبنایی است كه بر اساس آن شكستن
اقدامات انجام شود .برای درک بهتر اقدام نمونهای با عنوان تأسیس آزادراه را در نظر بگیرید .این اقدام میتواند بر دو مبنای
جغرافیایی( 1راهسازی كوهستانی ،بیابانی و جنگلی) و عملكردی( 2زیرسازی راه ،روسازی و آسفالت ،حفاظت حاشیه راه و  )...به
پروژههای اجرایی زیرمجموعه خود شكسته شود .مبنا شكستن اقدامات مورد توجه بر اساس عوامل مختلفی تعیین میشود كه
در ادامه به مهمترین این عوامل اشاره میشود.
الف) ساختار و فرهنگ حاكم :اگر در ساختار موجود كشور تقسیمبندی ویژه و یا هنجارهای پذیرفته شده اثرگذاری وجود
داشته باشد ،میتوان شكستن پروژههای اجرایی را بر اساس آنها جهتدهی كرد .به عنوان نمونه در مورد مثال فوق اگر
سیستم راهسازی كشور بر اساس مناطق جغرافیایی در بخشهای راهسازی كوهستانی ،بیابانی و جنگلی شكل گرفته باشد
كه هر بخش تواناییها و قابلیتهای كلیدی الزم در حوزه فعالیت خود به دست آورده است ،و بنابراین تقسیمبندی مذكور
میتواند مبنای شكستن اقدامات قرار گیرد.
ب) نیازمندیهای فعلی :نیازمندیهایی كه بر مبنای آن شكسته شدن اقدامات صورت میپذیرد در طول زمان قابل تغییر
است .در مورد مثال اخیر ممكن است در فاز طراحی آزادراهها نیازهای طراحی موجب شكستن پروژههای اجرایی بر مبنای
جغرافیایی شود ولیكن در زمان اجرا نیازها تغییر كرده و مبنای عملكردی مورد استفاده قرار گیرد.

- Geographical Base
- Functional Base

1
2
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ج) منافع اقتصادی :میزان كسب درآمد از پروژههای اجرایی میتواند مبنایی برای شكستن اقدامات باشد .به عنوان مثال
درآمدزا یا هزینهبر بودن پروژههای اجرایی از این جهت میتواند مبنا قرار گیرد كه ابتدا پروژههای اجرایی درآمدزا انجام
شوند و از درآمد حاصل برای انجام پروژههای اجرایی هزینهبر استفاده شود.
د) نظرات ذینفعان :از آنجایی كه هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نیاز ذینفعان و كسب منافع توسط این گروه
میباشد ،ضروری است به نظرات ذینفعان در بخشهای مختلف فرآیند پیادهسازی از جمله چگونگی شكستن اقدامات توجه
شود.
در صورتی كه تصمیم گرفته شود كه تعدادی از پروژههای اجرایی نیز به زیرفعالیتها شكسته شوند ،میتوان در شكستن دوم از
مبنای دیگری استفاده نمود .به طور مثال در مرحله اول بر مبنای جغرافیایی و در مرحله دوم بر مبنای عملكردی شكستن انجام
پذیرد.

-2-1-1

ابزارهای شکستن اقدامات

تاكنون مفاهیم و موضوعات كلیدی شكستن اقدامات مورد بحث و بررسی قرار گرفت ،در این بخش چند ابزار برای انجام این
مهم معرفی میگردد.
الف) تجزیه و تحلیل فرآیند استاندارد
در ادبیات برخی از اقدامات فرآیند تجربه شدهای وجود دارد كه به طور عام توسط نخبگان علمی آن حوزه مورد
پذیرش است .چنین فرآیندهایی فرآیند استاندارد نامیده میشود و در صورتی كه در مورد اقدامات خاصی فرآیند
استاندارد وجود داشته باشد ،پروژههای اجرایی ارائه شده در آن حوزه به عنوان مجموعه پروژههای اجرایی استاندارد
پذیرفته میشوند.
ب) بهینهكاوی
در صورتی كه در راستای تحقق یک اقدام ،فرآیند استانداردی وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسی قابل
استفاده نباشد ،از ابزار بهینهكاوی استفاده میشود .بهینهكاوی به معنی بررسی تجربههای انجام شده و یادگیری
میباشد .اگرچه در این حالت به علت عدم وجود الگویی استاندارد ،انتظار میرود تجربههای پیشین در ابعاد مختلفی
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با یكدیگر تفاوت داشته باشند  ،كه از علل اصلی آن خواستگاه منطقهای و ویژگیهای خاصی است كه فرآیند در
قالب آن طراحی و اجرا شده است ،یكی از مسائل كلیدی بهكارگیری این ابزار چگونگی در كنار هم قرار دادن نتایج
تجربههای مختلف برای دستیابی به الگویی مطلوب میباشد .اگر نتوان از این روش به مجموعهای از پروژههای
اجرایی قابلقبول دست یافت ،از پروژههای اجرایی غیر نهایی بهدست آمده میتوان در ابزار علی -معلولی استفاده
نمود.

ج) تحلیل علیمعلولی
اساس این ابزار استفاده از نظرات خبرگان برای شكستن اقدامات به مجموعه پروژههای اجرایی میباشد .از همینرو
حضور خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه ضرورت و الزمه استفاده از این ابزار است .در ادامه چگونگی
استفاده از این ابزار در جلسهای با حضور خبرگان توضیح داده میشود.
گام  :1در ابتدای جلسه توضیحات مربوط به معرفی اقدام ارائه میگردد تا كلیه افراد حاضر به نگرش یكسانی از اقدام مورد
نظر دست یابند.
گام  :2در یک طوفان فكری پروژههای اجرایی كه از نظر خبرگان برای انجام اقدام مزبور ضروری به نظر میرسد مطرح شده
و در معرض دید همگان قرار میگیرد.
حاضرین جلسه باید این نكته را مد نظر قرار دهند كه در مرحله اول صرفاً اقدامات به پروژههای اجرایی اساسی تشكیلدهنده
شكسته میشوند .از همینرو بهتر است از بیان مواردی كه خود زیرفعالیتهای پروژههای اجرایی اساسی به شمار میروند و یا
قابل بیان شدن به شكل پروژههای اجرایی كالنتری هستند اجتناب ورزند .در صورتی كه تصمیم گرفته شود برخی پروژههای
اجرایی به زیرفعالیتهای خود شكسته شوند ،در مرحله دیگری فرآیند جاری در مورد آن پروژههای اجرایی تكرار میشود .به
عبارتی در هر مرحله از بهكارگیری این ابزار ،شكستن تنها در یک سطح انجام میپذیرد.
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پس از انجام این گام فهرست اولیهای از پروژههای اجرایی پیشنهادی به دست میآید .در تكمیل این فهرست میتوان از
اطالعات به دست آمده از دو ابزار دیگر به ویژه بهینهكاوی استفاده نمود.

1

گام  :3كلیه موارد موجود در لیست اولیه تحت سه عنوان زیر دستهبندی میشوند:
الف) پروژههای اجرایی اصلی تكین :پروژههای اجرایی هستند كه اوالً در راستای تحقق اقدام مورد نظر انجام آنها
ضروری بوده و ثانیاً در بین سایر پروژههای اجرایی پیشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزینی با آن وجود ندارد.
ب) پروژههای اجرایی جایگزین :این دسته شامل آن بخش از پروژههای اجرایی ضروری است كه در بین سایر
پروژههای اجرایی ،موارد مشابهِ قابل جایگزینی با آنها یافت میشود .در این حالت هر گروه از پروژههای اجرایی
مشابه در مجموعههایی جمع میشوند كه از آنها تحت عنوان مجموعههای جایگزینی یاد میشود .سرانجام باید از هر
یک از مجموعههای جایگزینی یک پروژه اجرایی انتخاب شود.
مجموعه های جایگزینی نباید با یكدیگر دارای اشتراک باشند .همچنین در صورتی كه پروژه اجرایی قابل تخصیص به
بیش از یک مجموعه جایگزینی باشد ،آن پروژه اجرایی به چند بخش تفكیک شده و هر بخش به مجموعه مربوطه
اختصاص مییابد.
ج) پروژههای اجرایی پشتیبانی :پروژههای اجرایی كه در راستای تحقق یک اقدام ،ضروری نیستند ولی میتوانند
فرآیند انجام اقدام مورد نظر را تقویت كرده و آن را تسریع بخشند.
در صورتی كه پس از دستهبندی فوق مواردی وجود داشته باشند كه به نوعی زیرفعالیت سایر پروژههای اجرایی اصلی یا
پشتیبانی به حساب آیند ،این موارد حذف شده در صورت لزوم در شكستن پروژههای اجرایی به زیرفعالیتها در مراحل بعد
استفاده میشوند و در غیر این صورت الزم است پروژههای اجرایی اصلی یا پشتیبان دیگری تعریف شود كه دربرگیرنده
موارد ذكر شده به عنوان زیرفعالیت خود باشد.
در مجموع مشخص میگردد كه پروژههای اجرایی دستهبندی شده باید دارای دو ویژگی زیر باشند:

 -1ممكن است بتوان درمورد یک فعالیت از روش تحلیل فرآیند استاندارد و یا بهینهكاوی به نتیجه رسید ،علیرغم اینكه در مورد اقدام باالدست
استفاده از این دو ابزار نتیجهبخش نبوده باشد.
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 در یک سطح باشند،
 غیر از پروژه های اجرایی درون یک مجموعه جایگزینی ،سایر پروژههای اجرایی باید بدون همپوشانی باشند .در غیر
این صورت باید تغییراتی در آنها اعمال گردد تا همپوشانی موجود حذف شود.

-3-1-1

بازنگری نهایی و انتخاب پروژههای اجرایی

قبل از نهایی شدن پروژههای اجرایی ،به منظور ارزیابی جوانب مختلف پروژههای ارائه شده و قضاوت در مورد موجه بودن یا
عدم موجه بودن آنها ،هر پروژه اجرایی باید بر اساس معیارهای مختلفی از جمله معیارهای فنی ،مالی و اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی مورد ممیزی قرار گیرد .بر این اساس ،پروژههای اجرایی به دست آمده در مرحله قبل مورد بازبینی قرار گرفته و
پروژههایی كه از نظر معیارهای مختلف ناموجه باشند ،كنار گذاشته میشوند .در واقع پروژههای اجرایی نهایی باید به نحو
مطلوبی موجبات دستیابی به مقاصد سایر سطوح راهبردی را فراهم سازند .از همینرو ضروری است با نگاهی اجمالی به بازبینی
گامهای طی شده نواقص احتمالی پرداخته شود.
فهرست پروژههای اجرایی سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری توربینهای بخار نیروگاهی
با توجه به موارد مطرح شده در ابتدای این بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی ،در این
بخش ،پروژههایی شناسایی میشوند كه اجرایی شدن آنها منجر به تحقق اقدامات میگردد .با توجه به ابزارهای گوناگونی كه
جهت شكستن اقدامات در بخش قبل معرفی شده با بررسیهای صورت گرفته این نتیجه حاصل شد كه ابزار تحلیل علیمعلولی
بهترین ابزار برای شكستن اقدامات در این طرح میباشد.
همان طور كه در گزارش مرحله چهارم سند اشاره شد اقدامات مربوط به این سند در دو دسته اقدامات فنی و غیرفنی تدوین
شد .با توجه به سطح اقدامات غیرفنی تعریف شده در مرحله چهارم ،تصمیم گرفته شد تا این اقدامات به سطح پایینتر شكسته
نشود و زمانبندی و بودجهبندی بر روی اقدامات انجام شود .اما در ارتباط با اقدامات فنی ،با توجه به امكان شكستن اقدامات
تصمیم بر این شد تا پروژههای اجرایی ذیل هر یک از اقدامات فنی تعریف شود .برای تدوین پروژههای اجرایی اقدامات فنی،
ابتدا كارشناسان فنی سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری توربینهای بخار نیروگاهی به طور مجزا فهرست پروژههای اولیه
مربوط به خود را استخراج كردند و سپس در مرحله بعد با برگزاری جلسهای با حضور تعدادی از خبرگان و كارشناسان حوزه
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توربین های بخار نیروگاهی(كمیته راهبری) ،فهرست اولیه پروژهها بررسی شد و پس از جمعبندی پروژههای اصلی جهت
اجرایی شدن اقدامات شناسایی شدند .اسامی افراد حاضر در این جلسه به شرح ذیل است:آقای دكتر تقوایی ،آقای مهندس
طاهری ،آقای دكتر توكلی ،آقای مهندس مهدیزاده ،آقای مهندس آسایش ،آقای مهندس آقایاری ،آقای مهندس شفیعی.
همان طور كه در قسمتهای قبل اشاره شد ،مجموعه پروژههای اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست میآید ،باید به نحوی
جامع باشد كه انجام صحیح آنها منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود در این بخش تالش شده با استفاده از نظرات خبرگان و
كارشناسان ،جامعیت پروژه های اجرایی شناسایی شده برای هر اقدام حفظ شود .مورد دیگری كه در رابطه با شكستن اقدامات
باید مورد توجه قرار گیرد ،سطح شكسته شدن اقدامات است .در این طرح اقدامات تا سطحی شكسته شدهاند كه بتوان برای
پروژههای اجرایی حاصل از شكستن آنها زمان و بودجه تخصیص داده و همچنین مجری جهت اجرای آنها مشخص نمود.
در ادامه پروژههای شناسایی شده برای هر یک از اقدامات فنی و غیر فنی در جداول ( )1-1و ( )2-1ارائه شده است.
جدول ( :)1-1پروژههای اجرایی حاصل از شکسته شدن اقدامات فنی تدوین شده سند

حوزه

ردیف

اقدامات فنی

1

تهیه لیستی از نیروگاههای اولویتدار

2

تعیین شرایط انتقال فناوری

3

(بهسازی سطح  )1اجرا در نیروگاههای منتخب

4

(بهسازی سطح  -2پره) اجرا در نیروگاههای منتخب

5

)بهسازی سطح (1
اجرا در نیروگاههای اولویت دار مشابه

6

امكان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در سطح 1

7

امكان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در سطح 2

8

اجرا در سایر نیروگاههای منتخب در سطح 1

9

اجرا در سایر نیروگاههای منتخب در سطح 2

10

امكان سنجی و انتخاب واحدهای اولویت دار برای كل
نیروگاه ها برای اصالح سیستم برج خنک كن

بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری

توربینهای بخاری سیكل تركیبی

11

امكان سنجی ،انتخاب ،تعیین شرایط انتقال فناوری
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حوزه

توسعه فناوری فوق بحرانی

ردیف

اقدامات فنی

12

انتقال فناوری توربین بخاری منتخب

13

امكان سنجی و انتخاب توربین

14

شناسایی اجزاء توربین بخاری نمونه

15

بهسازی توربین بخاری نمونه
( طراحی اجزای منتخب توربین بخاری نمونه)

16

ساخت و تست توربین بهسازی شده

17

ارتقاء شرایط بخار توربین  -طراحی توربین فوق بحرانی
پیشرفته

جدول ( :)2-1اقدامات غیر فنی تدوین شده سند

ردیف

اقدامات غیر فنی

1

حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه توربین بخاری

2
3
4

ایجاد و بهروزرسانی یک بانک اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این حوزه و به
اشتراک گذاشتن دانش تولید شده توسط آنها در این بانک اطالعاتی
تعریف پروژههای مشترک در زمینه توسعه فناوریهای توربینهای بخاری میان دانشگاهها
و صنعت برق
برگزاری دورههای كوتاهمدت و كارگاههای آموزشی برای صنایع مرتبط با فناوری توربین
بخاری

5

اعزام نیروی متخصص به مراكز تحقیقاتی و صنعتی خارج از كشور جهت كسب دانش و
مهارتهای الزم در حوزه فناوریهای توربین بخاری

6

حمایت از تشكیل و فعالیت شركتهای دانشبنیان در حوزه توربین بخاری
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تخصیص منابع
در برنامهریزی عملیاتی تخصیص منابع فرآیند تصمیمگیری در مورد چگونگی بهكارگیری منابع موجود به منظور نیل به مقاصد
تعیین شده ،به ویژه در كوتاهمدت مشخص میگردد .تخصیص منابع در سطوح مختلف راهبردی از جمله اقدامات ،پروژههای
اجرایی ،فعالیت ها و سایر سطوح باالتر قابل تعریف است .همان طور كه در بخش قبل عنوان شد یكی از معیارهای مورد توجه
در تعیین تعداد سطوحی كه اقدامات شكسته میشوند ،رسیدن به سطحی است كه در آن بتوان منابع الزم را برآورد نمود .این
برآورد بر دو مبنا صورت میپذیرد:
الف) تجربههای پیشین
ب) نظر خبرگان
منابعی كه در برنامه عملیاتی این سند مورد توجه قرار خواهند گرفت ،عبارتند از هزینه ،زمان و در صورت لزوم منابعی چون
دانش و فناوری .تأمین منابع انسانی با استفاده از هزینه اختصاص یافته توسط مجری فعالیت صورت میپذیرد .البته هزینه
نیروی انسانی برآورد شده و جزء منابع مالی به مجری تخصیص مییابد .با توجه به محدود بودن زمان ،جهت دستیابی به
اهداف در زمان مورد نظر ،مدت زمان الزم برای انجام هر پروژه ،باید به عنوان یكی از اصلیترین منابع اجرایی شدن پروژهها،
به درستی مشخص گردد .الزم به ذكر است كه در این پروژه تخصیص زمان یک فرآیند تخصیص منابع محدود میباشد .به
عبارتی كل زمان در دسترس برای تحقق پروژههای اجرایی از قبل تعیین شده و هر پروژه باید در مدت زمان خاص خود به
اتمام برسد .از طرف دیگر منابع مالی به عنوان منابع نامحدود در نظر گرفته میشوند .بنابراین برای هر پروژه اجرایی هزینه
الزم برآورد شده و برای انجام آن پروژه تخصیص داده میشود .منابع الزم برای سطوح باالتر از جمله اقدامات در حالت كلی
برابر مجموع هزینههای سطوح پاییندست میباشد 1.در این بخش زمان و بودجه تخمینی الزم برای انجام اقدامات فنی و غیر
فنی در جداول( )3-1و ( )4-1ارائه شده است .زمانبندی دقیق پروژهها میتواند به ترسیم صحیح رهنگاشت كمک كند.

1

 مسأله مهمی كه در تخصیص منابع مالی محدود مورد مالحظه قرار میگیرد اولویتبندی فعالیتها بهگونهای است كه مشخص باشد منابع اضافی كه احیاناً در طول پروژهاختصاص مییابند به كدامیک از آنها تعلق گرفته و در صورت كاهش منابع كدامیک با كمبود مواجه میشوند .این مالحظه برای پروژه جاری وجود ندارد.
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جدول ( :)3-1بودجهبندی و زمانبندی اقدامات فنی توربین های بخار نیروگاهی
هزینه(میلیون تومان)
مدت
ردیف

اقدامات

زمان

مواد
مصرفی و

نیروی

قطعات و

انسانی

تجهیزات

1000

-

(سال)

كل

1

تهیه لیستی از نیروگاههای اولویتدار
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

1

1500

500

2

تعیین شرایط انتقال فناوری
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

1

1500

-

1500

3

(بهسازی سطح  )1اجرا در نیروگاههای منتخب
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

2

68000

-

23000

45000

4

(بهسازی سطح - 2پره) اجرا در نیروگاههای
منتخب (بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

3

146000

-

35000

111000

5

آزمایشگاه

)بهسازی سطح (1
اجرا در نیروگاههای اولویت دار مشابه
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

4

47000

-

2000

45000

6

امكان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در
سطح( 1بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

2

1000

-

1000

-

7

امكان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در
سطح (2بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

2

1000

-

1000

-

8

اجرا در سایر نیروگاههای منتخب در سطح 1
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

6

خارج از حوزه كاری وزارت نیرو

9

اجرا در سایر نیروگاههای منتخب در سطح
(2بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

6

خارج از حوزه كاری وزارت نیرو

10

11

امكان سنجی و انتخاب واحدهای اولویت دار
برای كل نیروگاه ها برای اصالح سیستم برج
خنک كن
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)
امكان سنجی ،انتخاب ،تعیین شرایط انتقال
فناوری
(توربینهای بخاری سیكل تركیبی)

1

5000

1000

4000

-

1

500

-

500

-
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12

انتقال فناوری توربین بخاری منتخب
(توربینهای بخاری سیكل تركیبی)

8

خارج از حوزه كاری وزارت نیرو

13

امكان سنجی و انتخاب توربین
(توسعه فناوری فوق بحرانی)

1

500

-

500

-

14

شناسایی اجزاء توربین بخاری نمونه
(توسعه فناوری فوق بحرانی)

2

20000

10000

10000

-

15

بهسازی توربین بخاری نمونه ( طراحی اجزای
منتخب توربین بخاری نمونه
(توسعه فناوری فوق بحرانی))

5

50000

10000

10000

30000

16

ساخت و تست توربین بهسازی شده

4

 30میلیون
دالر

-

-

 30میلیون
دالر

17

ارتقاء شرایط بخار توربین  -طراحی توربین فوق
بحرانی پیشرفته

3

30000

-

-

30000

قابل ذكر است كه هزینه ذكر شده برای پروژه  8و  9مربوط به هر واحد نیروگاهی می باشد.
جدول ( :)4-1بودجهبندی و زمانبندی اقدامات غیر فنی توربین های بخار نیروگاهی
هزینه(میلیون تومان)

مدت
ردیف

اقدامات غیر فنی

1

حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه
توربین بخاری

زمان

خدمات

(سال)

كل

15

4000

آزمایشگاهی
و تجهیزات

2

3

4

ایجاد و بهروزرسانی یک بانک اطالعاتی مناسب
برای استفاده پژوهشگران این حوزه و به اشتراک
گذاشتن دانش تولید شده توسط آنها در این
بانک اطالعاتی
تعریف پروژههای مشترک در زمینه توسعه
فناوریهای توربینهای بخاری میان دانشگاهها و
صنعت برق
برگزاری دورههای كوتاهمدت و كارگاههای
آموزشی برای صنایع مرتبط با فناوری توربین
بخاری

500

نیروی

حمایت

انسانی

مالی

500

3000

10

1000

200

800

-

10

1000

-

400

600

8

600

-

600

-
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اعزام نیروی متخصص به مراكز تحقیقاتی و
صنعتی خارج از كشور جهت كسب دانش و
مهارتهای الزم در حوزه فناوریهای توربین
بخاری
حمایت از تشكیل و فعالیت شركتهای
دانشبنیان در حوزه توربین بخاری

10

1000

-

400

600

10

10000

-

-

10000

تقسیم كار ملی (نگاشتنهادی مطلوب)
پس از تعیین پروژه های اجرایی و محاسبه زمان الزم برای اجرایی شدن هر پروژه ،در این بخش با یک نگاشت نهادی مطلوب،
مجریان پروژههای اجرایی برای توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی شناسایی خواهند شد .جهت شناسایی مجریان
انجام هر پروژه ،ابتدا باید كلیه بازیگران حوزه توربین های بخار نیروگاهی شناسایی شوند ،الزمه انجام این ترسیم نگاشت
نهادی محیط داخلی و بیرونی و تحلیل وضع موجود است ،كه با استفاده از آنها وضع مطلوب نهادی ترسیم میگردد .در ادامه
ابتدا توضیح مختصری در رابطه با نگاشت نهادی و كاركردهای آن بیان شده ،سپس نگاشت نهادی فناوری توربین های بخار
نیروگاهی ترسیم شده است .در انتها با توجه به نگاشت نهادی ترسیم شده متولیان پروژههای اجرایی مشخص میشوند.

-4-1-1

نگاشت نهادی

1

تعدد سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی كه هر یک به نوعی در حوزه توربین های بخار نیروگاهی نقشآفرینی میكنند از
یک سو و تنوع نقشهایی كه باید در توسعه این سیستمها ایفا شود از سوی دیگر سبب اهمیت یافتن نیاز به بررسی و تحلیل
دقیق توسعه این سیستمها از منظر نهادی (ساختاری) میشود .برای تحلیل وضعیت ساختاری میتوان از روشهای مختلفی
نظیر نگاشتنهادی استفاده كرد .به كمک نگاشت نهادی به خوبی میتوان وضعیت بازیگران مختلف موجود در یک صنعت و
وضعیت ایفای نقش آنها را بررسی و تحلیل نمود .نگاشت نهادی ،ماتریسی است كه در یک بعد سازمانها و نهادهای درگیر
در این حوزه و در بعد دیگر انواع نقشهایی كه این سازمانها به عهده میگیرند را نمایش میدهد .در واقع تكمیل نگاشت
نهادی به این معناست كه هر یک از این سازمانها و نهادها چگونه در این حوزه نقشآفرینی میكنند .بنابراین با تحلیل نگاشت
نهادی موارد زیر را میتوان دریافت :

- Institutional mapping

1
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 آیا نقشی وجود دارد كه متولی نداشته باشد؟
 در یک نقش مشخص چه سازمانها یا نهادهایی فعالیت دارند؟ تعدد سازمانها و نهادها چگونهه اسهت؟ در صهورت
كثرت نهادها آیا نیازی به مدیریت یكپارچه نهادهای فعال وجود دارد؟
 میزان درگیر بودن نهادهای مرتبط و غیرمرتبط در نقش چگونه است؟ آیا نقشی وجود دارد كه هیچ نهاد مرتبطی در
آن فعالیت ندارد؟
 آیا در نقش مورد نظر ،نیاز به وجود نهادی متمركز احساس میشود؟
 آیا نهادهای غیردولتی در نقش مورد نظر میتوانند جایگزین نهادهای دولتی شوند؟
نگاشت نهادی یكی از ابزارهای مطالعه سیستم نوآوری است .نظام ملی نوآوری مجموعهای است از مؤسسات مجزا كه به طور
مشترک یا انفرادی به توسعه و انتشار فناوریهای جدید كمک میكنند .این مؤسسات چهارچوبی فراهم میكنند كه دولتها
بتوانند در آن چهارچوب ،سیاستهایی جهت تأثیرگذاری بر فرآیند نوآوری را شكل داده و اجرا نمایند.
در یک سطح عمومی كاركرد اصلی یا كلی نظامهای نوآوری ،تعقیب و انجام فرآیندهای نوآوری یا به عبارت دیگر «خلق،
اشاعه و بهرهبرداری» از نوآوریها است .بنابراین كاركرد اصلی هر نظام نوآوری تولید ،اشاعه و بهكارگیری دانش و نوآوری
میباشد .از نظر ادكویست ،عواملی كه بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداری از نوآوریها تأثیرگذار باشند ،فعالیت محسوب میشوند .به
عنوان مثال تحقیق و توسعه (به عنوان ابزاری برای تولید دانش) ،یكی از فعالیتهای نظام نوآوری است .تأمین منابع مالی به
منظور تجاریسازی دانش نیز یک فعالیت است.
نگاشت نهادی چارچوبی است كه با نمایی ساده و جامع وضعیت موجود سیستم نوآوری را نشان میدهد و با بررسی آن میتوان
نقایص موجود در اجزا و روابط میان اجزای سیستم را شناسایی و تحلیل نمود .در این روش سعی میشود تا میزان و كیفیت
روابط موجود میان نهادها در سیستم نوآوری ترسیم شده و همچنین چگونگی مشاركت میان بخش خصوصی و دولتی تبیین
شود .با استفاده از این روش تحلیلی ،نقش نسبی هر كدام از بازیگران فعال در نظام ملی نوآوری همچون دولت ،دانشگاهها و
مراكز تحقیقاتی و همچنین بنگاههای خصوصی در فرایند نوآوری به دست میآید.
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انواع نقشها در نگاشت نهادی

كاركردهای اصلی یک نظام ملی نوآوری به چهار دسته اصلی سیاستگذاری ،تنظیمگری ،تسهیلگری و ارائه خدمات تقسیم
میشود .در فرآیند توسعه صنعتی ،یكی از پرسشهای اساسی این است كه كدام مجموعه از تصمیمات سیاستگذاری و
نهادسازی و نیز اقدامات اجرایی در سطح كالن ملی و در سطح صنعت ،به عنوان زمینهساز موفقیت توسعه صنعتی باید مورد
توجه قرار گیرد؟ نكته مهم در پاسخ به این سؤال آن است كه این مجموعه اقدامات ،به خودی خود شكل نمیگیرد ،بلكه
نیازمند نقش مؤثر دولت است .بنابراین تبیین جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه صنعتی به صورت یكی از مباحث
جدالانگیز ادبیات جدید توسعه درآمده است .در ادامه به تبیین هر یک از نقشهای چهارگانه پرداخته میشود.
-1-5-1-1

سیاستگذاری

سیاستگذار نهادی است كه برنامههای پیگیری شده توسط دولت ،كسبوكارها و غیره را تعیین میكند .سیاستگذاری به
صورت ف رآیندی تعریف شده است كه به واسطه آن دولت به منظور ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشمانداز
سیاسی خود را به برنامه و عمل تبدیل میكند .لذا سیاستگذاری ،كاركرد اصلی هر دولت میباشد .در واقع ،سیاست میتواند
شكلهای مختلفی مانند سیاستهای غیرمداخلهای ،تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند كمکهای مالی) و ارائه خدمات
عمومی به خود بگیرد.
-2-5-1-1

تنظیمگری

تنظیم ،مجموعه گوناگونی از ابزارهاست كه به واسطه آن دولت نیازمندیهای شركتها و مردم را تنظیم میكند .كاركردهای
تنظیمكننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود آمدهاند از جمله:
 تعیین حقوق و مسئولیتهای هر یک از موجودیتهای جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
 تنظیم استانداردهای صنعتی
 تعیین و جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
در مجموع سه عامل اصلی بر شكل ،كاركرد و دامنه سیاستهای تنظیمگری تأثیر دارند:

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
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 -1اهداف و منابع تنظیمگری
 -2ساختار نهادی محیط تنظیمگری
 -3شرایط مختلف صنعت در محیط تنظیمگری
اهداف مختلف تنظیمگری آثار مستقیم مختلفی بر نوع تنظیمگری استفاده شده به جای میگذارند .اگر اهداف خاص در
تنظیمگری مد نظر باشد ،شكل ،كاركرد و دامنه سیاستهای تنظیمگری نیز تحت تأثیر آن قرار میگیرند .منابع محدود نیز
میتواند بر ماهیت و طبیعت تنظیمگری اثرگذار باشد ،این مسئله میتواند به واكنشی شدن سیاستهای تنظیمگری منجر شود.
ساختار نهادی و تشكیالتی كشورها نیز بر قابلیتها و تواناییهای سازمانهای تنظیمگر مؤثر است .در صورتی كه
محدودیتهای اعمال شده از سوی حكومت بر نهاد تنظیمگر زیاد شود ،تواناییهای این نهاد برای اعمال جرائم و پاداشها نیز
كاهش مییابد .در شرایطی كه فناوریهای موجود در بازار ،رقابت را میان عرضهكنندگان افزایش دهد ،تواناییهای تنظیمگران
نیز تحت تأثیر قرار میگیرد .در این حالتها تقاضاكنندگان در بازار نیز از قدرت خرید باالیی برخوردار هستند و عمالً
سیاستهای دستور و كنترل نمیتواند كارایی الزم را داشته باشد.
-3-5-1-1

تسهیلگری

تسهیلكنندگان در واقع سازمانهای محلی یا بینالمللی هستند كه معموالً توسط دولت سرمایهگذاری میشوند و هدف آن
توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یک تسهیلكننده ،تأمینكنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتی جدید،
ارتقاء تجارب مفید و ایجاد ظرفیت حمایت میكند .به عالوه ،تسهیلكننده میتواند بر طرف تقاضا از طریق آموزش صنایع
كوچک درباره مزایای خدمات یا فراهم كردن محرکهایی برای امتحان آنها نیز متمركز شود .كاركردهای دیگر یک
تسهیلكننده شامل ارزیابی خارجی تأثیر تأمینكنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر
میباشد .عمل تسهیل ،كاركردی است كه به طور معمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده و میتواند شامل
سازمانهای غیردولتی ،انجمنهای صنعتی و كارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .در مجموع نقش تسهیلگری دارای
زیرنقشهای زیر میباشد:
 تسهیلگری در بعد فناوری

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
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 تسهیلگری منابع دانشی
 تسهیلگری منابع مالی
 تسهیلگری ظرفیتسازی و ترویج
 تسهیلگری توسعه ارتباطات
-4-5-1-1

ارائهدهنده كاال و خدمات

ارائهدهندگان شامل دو گروه ارائهدهندگان خدمات آموزشی-پرورشی و ارائهدهندگان خدمات صنعتی میشود.
 ارائهكننده خدمات آمورشی و پژوهشی :این دسته از تأمینكننده خهدمات آموزشهی و پژوهشهی شهامل دانشهگاههها،
پژوهشگاهها و مؤسس اتی هستند ،كه در زمینه آموزش و پژوهش در حوزه تهوربین ههای بخهار نیروگهاهی فعالیهت
میكنند.
 ارائهكننده خدمات صنعتی :این گروه شامل شركتهایی هستند كه در زمینه تولید یا تأمین تجهیزات مورد نیاز توسعه
فناوری توربین های بخار نیروگاهی فعالیت میكنند .این شركتها ممكن است سازنده تمام قطعات نبوده و تركیبی
از عملیات طراحی ،ساخت و مونتاژ ادوات را انجام دهند و یا ارائهكننده محصول یا خدمتی به تولیدكنندگان فنهاوری
توربین های بخار نیروگاهی باشند.

-6-1-1

طراحی نگاشت نهادی توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی

با توجه به موارد ارائه شده در رابطه با نگاشت نهادی و كاركردهای اصلی آن ،در این بخش به طراحی نگاشت توسعه فناوری
توربین های بخار نیروگاهی پرداخته شده است .به منظور طراحی نگاشت نهادی مطلوب باید سه مرحله اصلی انجام شود ،كه
این مراحل به ترتیب اجرا عبارتند از :شناسایی سازمانها و نهادهای مرتبط با حوزه تدوین سند ،شناسایی روابط میان بنگاهی
بین نهادها و سازمانهای موجود و تهیه ماتریس نهاد كاركرد برای وضع موجود .در ادامه مراحل ذكر شده در رابطه با توسعه
فناوری توربین های بخار نیروگاهی انجام شده است.
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شناسایی سازمانها و نهادهای مرتبط با توسعه فناوری توربین های بخار
نیروگاهی

نهادهای اصلی مرتبط با توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی از طریق جستجو و بررسی اسناد ،مهدارک و گهزارشههای
داخلی شناسایی شدند و سپس با مطالعه ساختار سازمانی هر یک از سازمانها و مطالعه شرح وظایف و اههداف در نظهر گرفتهه
شده برای سازمانها و نهادهای تابعه و وابسته هر یک از آنها نهادهای مختلف فعال در زمینه كاركردهای نظام نوآوری مهورد
شناسایی قرار گرفت .كنشگران شناسایی شده در حوزه توربین های بخار نیروگاهی شامل موارد زیر میباشد.
 -1مجلس (مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی)
 -2وزارت نیرو
 -3شركت توانیر
 -4سازمان توسعه برق
 -5شورای عالی انقالب فرهنگی
 -6شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف)
 -7وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -8دفتر همكاری های فناوری ریاست جمهوری
 -9وزارت صنعت،معدن و تجارت
 -10وزارت امور اقتصادی و دارایی
 -11سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
 -12پژوهشگاه نیرو
 -13مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامهریزی انرژی
 -14موسسه مطالعات بین المللی انرژی
 -15دانشگاهها و مؤسسات آموزشی
 -16بانکها و مؤسسات اعتباری
 -17صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
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 -18صندوق توسعه فناوریهای نوین
 -19صندوق حمایت از طرحهای نوآورانه درپژوهشگاه نیرو
 -20دفتر مهندسی مركز همكاریهای ریاست جمهوری
 -21شركت های تامین كننده مواد و تجهیزات
شناخت روابط میان بنگاهی بین نهادهای موجود در حوزه توسعه فناوری

-2-6-1-1

توربین های بخار نیروگاهی
در این بخش ،تالش ش ده است تا ضمن شناسایی و بررسی تعامالت موجود میان نهادهای مختلف و توجه به كاركرد اصلی
آنها در نظام توسعه این فناوری ،نقاط ضعف ،كاستیها و گسستگیها در این زمینه مشخص شود .كاركردهایی كه با توجه به
نظام نوآوری در نگاشت نهادی توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی بهكاربرده شده است شامل :سیاستگذاری،
تنظیمگری ،تسهیلگری ،ارائهدهنده كاال و خدمات (آموزشی ،پژوهشی و صنعتی) میباشد.
-3-6-1-1

تهیه ماتریس نهاد-كاركرد برای وضع موجود

با توجه به اطالعات جمعآوری شده در مراحل قبل میتوان ماتریس نهاد-كاركرد را در حوزه توسعه فناوری توربین های بخار
نیروگاهی تهیه كرد .همان گونه كه از نام این ماتریس مشخص است دو عامل ،نهادهای مختلف و كاركردهای شناسایی شده بر
اساس ادبیات نظام نوآوری در كنار هم آمدهاند .تهیه ماتریس

نهاد-كاركرد برای وضع موجود توسعه فناوری توربین های

بخار نیروگاهی در جدول ( )5-1ارائه شده است.
جدول ( :)5-1نگاشت نهادی توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی
كاركرد
نهاد

سیاستگذاری

مجلس (مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی)

*

وزارت نیرو

*

شورای عالی انقالب فرهنگی

*

شورای عالی علوم ،تحقیقات و فنآوری(عتف)

*

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

*

تنظیمگری

تسهیلگری

*

*

ارائهدهنده كاال و خدمات
آموزشی پژوهشی صنعتی
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كاركرد
نهاد

سیاستگذاری

دفتر همكاری های فناوری ریاست جمهوری

*

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

*

وزارت امور اقتصادی و دارایی

*

تنظیمگری

تسهیلگری

ارائهدهنده كاال و خدمات
آموزشی پژوهشی صنعتی

*
*
*

سازمان توسعه برق

*

شركت توانیر

*
*

سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
پژوهشگاه نیرو (وزارت نیرو)

*

*

مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامهریزی انرژی

*

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

*
*

دانشگاهها و مؤسسات آموزشی
بانکها و مؤسسات اعتباری

*

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور

*

صندوق توسعه فناوریهای نوین

*

صندوق حمایت از طرحهای نوآورانه در پژوهشگاه نیرو

*

دفتر مهندسی مركز همكاریهای ریاست جمهوری

*

*

شركت های تامین كننده مواد و تجهیزات

*

در این نگاشت ابتدا بازیگران و ذینفعان اصلی تأثیرگذار در زمینه توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی شناخته شده است و
در ادامه كاركردهای اصلی هر كدام از این ذینفعان در توسعه این فناوری با توجه به چهار كاركرد اصلی ذكر شده مشخص شده
است .در نگاشت نهادی 21 ،گروه تأثیرگذار اصلی شناسایی شده است كه در ابتدا اهداف و وظایف هر یک بررسی شده است و
سپس نگاشت نهادی كلی توسعه این فناوری بر اساس این وظایف و اهداف در جدول(Error! Reference source -1

 )5not found.بیان شد .در این جدول نقشی كه هر بازیگر در توسعه این فناوری متولی آن است ،مشخص شده است.
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تخصیص متولیان اقدامات
با توجه به نگاشت نهادی ترسیم شده ،میتوان مجریان هر یک از اقدامات را شناسایی كرد .در این راستا و به منظور شناخت
مجریان بالقوه ،با در نظر گرفتن میزان همسویی اقدام با مأموریت مجری ،توان علمی و فنی ،توان انسانی و مدیریتی و...
مجریان فعال هر اقدام مشخص خواهد شد .در ادامه با توجه به موارد اشاره شده متولیان شناسایی شده برای اقدامات فنی و غیر
فنی در جداول ( )6-1و ( )7-1ارائه شده است.
جدول ( :)6-1متولیان اقدامات فنی توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی
ردیف

اقدامات فنی

متولی

1

تهیه لیستی از نیروگاههای اولویتدار
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی

2

تعیین شرایط انتقال فناوری
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی

3

(بهسازی سطح  )1اجرا در نیروگاههای منتخب
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

شركت های دانش بنیان ،شركت های فناور

4

(بهسازی سطح  - 2پره) اجرا در نیروگاههای منتخب
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

شركت های دانش بنیان ،شركت های فناور

5

)بهسازی سطح (1
اجرا در نیروگاههای اولویت دار مشابه
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

شركت های دانش بنیان ،شركت های فناور

6

امكان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در سطح 1
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

شركت های دانش بنیان ،شركت های فناور

7

امكان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در سطح 2
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

شركت های دانش بنیان ،شركت های فناور

8

اجرا در سایر نیروگاههای منتخب در سطح1
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

شركت های دانش بنیان ،شركت های فناور

9

اجرا در سایر نیروگاههای منتخب در سطح 2
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

شركت های دانش بنیان ،شركت های فناور

10

امكان سنجی و انتخاب واحدهای اولویت دار برای كل
نیروگاه ها برای اصالح سیستم برج خنک كن
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ،شركت های
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مشاور
11

امكان سنجی ،انتخاب ،تعیین شرایط انتقال فناوری
(توربینهای بخاری سیكل تركیبی)

توانیر ،شركت های داخلی تولیدكننده توربین

12

انتقال فناوری توربین بخاری منتخب
(توربینهای بخاری سیكل تركیبی)

شركت های داخلی تولیدكننده توربین

13

امكان سنجی و انتخاب توربین
(توسعه فناوری فوق بحرانی)

توانیر ،شركت مادر تخصصی تولید ،پژوهشگاه
نیرو ،شركت های داخلی تولیدكننده توربین

14

شناسایی اجزاء توربین بخاری نمونه
(توسعه فناوری فوق بحرانی)

شركت های دانش بنیان

15

بهسازی توربین بخاری نمونه ( طراحی اجزای منتخب
توربین بخاری نمونه (توسعه فناوری فوق بحرانی))

دانشگاه ها ،شركت های خصوصی

16

ساخت و تست توربین بهسازی شده

شركت های دانش بنیان ،شركت های
خصوصی،شركت مادر تخصصی

17

ارتقاء شرایط بخار توربین  -طراحی توربین فوق بحرانی
پیشرفته

شركت های دانش بنیان ،دانشگاه ها

جدول ( :)7-1متولیان اقدامات غیر فنی توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی
متولی

ردیف

اقدامات غیر فنی

1

حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه توربین بخاری

2

ایجاد و بهروزرسانی یک بانک اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این
حوزه و به اشتراک گذاشتن دانش تولید شده توسط آنها در این بانک
اطالعاتی

 -پژوهشگاه نیرو

3

تعریف پروژههای مشترک در زمینه توسعه فناوریهای توربینهای بخاری میان
دانشگاهها و صنعت برق

 معاونت امور تحقیقات و منابعانسانی وزارت نیرو

صندوقها و موسسات مالی،
پژوهشگاه نیرو
 معاونت امور تحقیقات و منابعانسانی وزارت نیرو
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 پژوهشگاه نیرو4

برگزاری دورههای كوتاهمدت و كارگاههای آموزشی برای صنایع مرتبط با
فناوری توربین بخاری

 -پژوهشگاه نیرو و دانشگاه ها

5

اعزام نیروی متخصص به مراكز تحقیقاتی و صنعتی خارج از كشور جهت
كسب دانش و مهارتهای الزم در حوزه فناوریهای توربین بخاری

 پژوهشگاه نیرو ،دانشگاه ها وشركتهای خصوصی

6

حمایت از تشكیل و فعالیت شركتهای دانشبنیان در حوزه توربین بخاری

 صندوقها و مؤسسات مالی معاونت برنامهریزی و نظارتراهبردی ریاست جمهوری

 -2مفاهیم نقشه راه
مقدمه
رهنگاشت برنامهای راهبردی است كه به توصیف گامهای مورد نیاز یک سازمان برای دستیابی به اهداف و خروجیهای بیان
شده ،میپردازد .این ابزار به وضوح روابطی میان فعالیتها و اولویتها تصویر میكند تا در كوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
پیادهسازی شوند .به عالوه یک رهنگاشت اثربخش شامل سنجهها 1و نقاط عطف 2میباشد به طوری كه امكان پایش منظم
پیشرفت به سوی اهداف غایی رهنگاشت ،به وجود آید.
رهنگاشتها انواع گوناگونی دارند .رهنگاشتهای مختص فناوری مقصودشان حمایت از توسعه یک نوع خاصی از فناوری
میباشد .افرادی كه به طور معمول در این فرآیند همكاری میكنند ،شامل كارشناسان فنی ،سیاستگذاران ،تحلیلگران انرژی و
پژوهشگران دانشگاهی میباشند كه گرد هم میآیند تا به طراحی اهداف عملكردی ،مسیرهای كاری ،3اولویتها و
چارچوبهای زمانی برای تحقیق ،توسعه ،رونمایی و پیادهسازی 4یک فناوری ،بپردازند.

1

metrics
milestones
3
pathways
4
)research, development, demonstration and deployment (RDD&D
2
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تعریف آژانس بینالمللی انرژی از رهنگاشت فناوری عبارت است از یک مجموعه پویا از نیازمندیهای فنی ،سیاستی ،قانونی،
مالی ،بازاری و سازمانی شناسایی شده توسط كلیه ذینفعان درگیر در تدوین رهنگاشت .تالشها بایست معطوف به تسهیم بهتر
كلیه اطالعات مرتبط با تحقیق ،توسعه ،رونمایی و پیادهسازیِ یک فناوری بین شركتكنندگان باشد)4(.
در ادامه تعاریف برخی از عبارات ارائه شده است:
 رهنگاشت :نوعی خاص از برنامهریزی راهبردی ناظر بر طرحریزی مجموعه فعالیتهایی است كه یک سازمان میتواند
طی چارچوبهای زمانی خاص ،برای دستیابی به اهداف و خروجیهای بیان شده تعهد كند.
 رهنگاری :فرآیند تكاملی كه طی آن یک رهنگاشت خلق ،اجرا ،پایش و در صورت لزوم بهروزرسانی میشود.
 ذینفعان :افراد مناسبی كه در تحقق توسعه و پیادهسازی رهنگاشت ذینفعاند ،مانند نمایندگان دولت ،صنعت ،دانشگاه و
سازمانهای مردمنهاد.
 اجرا :فرآیند عملیاتی كردن رهنگاشت به واسطه انجام پروژهها و اقدامات معطوف به خرده فعالیتها و اولویتها و
همچنین به واسطه پایش پیشرفت با استفاده از یک سامانه ردگیری.
مخاطبان رهنگاشت بسته به نوع سندی كه تدوین میشود تغییر میكنند .برای رهنگاشتهای فناوری انرژی در سطح ملی،
مخاطبان ممكن است شامل موارد زیر باشند:
 تصمیمسازان دولتی و ملی در وزارتخانههای انرژی ،محیط زیست ،صنعت ،منابع طبیعی و امور زیربنایی
 تصمیمسازان دولتی و ملی در وزارتخانههای دارایی یا امور اقتصادی
 سیاستگذاران ایالتی/استانی و محلی و تنظیمگران ملی
 تصمیمسازان بخش انرژی ،به ویژه از صنایعی كه مقادیر زیادی از انرژی را تولید یا مصرف میكنند (مانند صنعت برق،
حوزههای منابع طبیعی و كشاورزی ،و صنایع انرژی بر)
 كارشناسان پیشروی علمی ،مهندسی ،سیاستگذاری ،علوم اجتماعی و كسب و كار كه مشغول در پژوهش روی
فناوریهای خاص انرژی و سیاستهای پشتیبان و مكانیسمهای مالی مورد نیاز برای تسریع تجاریسازی میباشند
 سازمانهای مردمنهاد درگیر در پژوهش و حمایت از انرژی پاک()1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
26
فاز  :5برنامه تحلیلي و تهیه رهنگاشت

ويرايش چهارم،اسفند 1394

تدوین نقشه راه
در این قسمت باید به معرفی (گامهای) روشی برای تدوین برنامه عملیاتی پرداخت .این روش پیشنهادی باید قادر باشد تا به
سؤاالت مختلف فرآیند توسعه فناوری كه تا این مرحله مورد توجه قرار نگرفتهاند پاسخ داده شود؛ سؤاالتی نظیر:
 برنامهها برای پاسخگویی به كدام اهداف تدوین و اجرا میشود؟
 برنامهها چگونه اولویتها و مالحظات تعریف شده در راهبردها ،سیاستها و اقدامات را عملیاتی میسازند؟
 گروهها یا نهادهای اصلی هدف (یعنی هویتهایی كه این قصد تأثیرگذاری بر رفتار آنها را دارد) كدامند؟
 مجری یا مجریان این برنامه كدامند؟ و نحوه عمل آنها چگونه است؟
 دوره زمانی اجرای برنامه چقدر است؟
 منابع موردنیاز و نتایج مورد انتظار از اجرای این برنامهها كدامند؟
بر مبنای رویكرد چارچوب منطقی و روش تدوین برنامه عملیاتی فناوری از یک طرف ،و نیز اركان جهتساز و برنامه اقدامات و
سیاست های تدوین شده ،در این قسمت الزم است تا روش پیشنهادی تدوین برنامه عملیاتی ارائه شود .این روش پیشنهادی
متشكل از گامهای زیر خواهد بود:
 درنظرگیری ارتباط برنامه عملیاتی با اركان 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 فناوری در ابتدا برآورده ساختن اركان
جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها تعریف شده در مراحل قبل است .با توجه به منطقی كه در فصول پیشین به-
عنوان فرآیند تدوین اسناد ملی راهبردی بیان شد ،تدوین برنامههای عملیاتی نیز باید با توجه و درنظرگیری این فرآیند
انجام گردد .برنامههای تدوین شده در مرحله اول باید همراستا با اهداف كالن و خرد تعریف شده در مراحل قبلی باشد.
در مرحله دوم ،برنامههای عملیاتی تدوین شده باید با راهبردها ،اقدامات و سیاستهای تدوین شده همخوان باشد .این
كار را میتوان با تحلیل موانع شناسایی شده در مرحله برنامه اقدامات و سیاستها به انجام رساند .با درنظر داشتن
موانع به شكل مشكالتی كه باید برای آنها راهحل ارائه گردد ،یک مشكل پیچیده به شكل آسانی حل خواهد شد ،اگر
علت و اثرات آن بهطور كامل مورد تحلیل قرار گرفته باشد.
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 تعیین پروژهها :در این گام پروژههای ضروری بهمنظور برآورده كردن اهداف كالن و خرد و نیز محقق نمودن راهبردها،
اقدامات و سیاستها تعیین میشود .این پروژهها ،فعالیتهایی هستند كه توسط كنشگران توسعه فناوری و در راستای
راهبردهای كالن و سیاستهای نوآوری تعریف میشود .اگر پروژهها بهطور صحیحی برنامهریزی شوند ،نتایج
موردانتظار از انجام آنها حاصل ،و در نتیجه ،اهداف میانمدت و بلندمدت نیز محقق میگردد .پروژهها در فرآیندی
توافقی و تعاملی و براساس نظر ذینفعان استخراج میگردد .اقداماتی تدوین شده در مراحل قبل هم راهنمای مناسبی
برای طراحی پروژهها هستند .بهعبارت دیگر ،برای تحقق هر اقدام یا سیاست اجرایی ،وجود مجموعهای از پروژهها
ضروری است.
 تعریف دورههای زمانی :هرچند پایداری و قابل پیشبینی بودن گاه بهعنوان نكات مثبت در بعضی از انواع برنامههای
حمایتی برشمرده میشود ،اما در عمل و بهدالیل مختلف بهتر است این برنامهها برای دورههای زمانی مشخص و
محدود طراحی و اجرا شوند .از مهمترین مزایای محدود بودن زمان برنامهها ،میتوان به روشن و محدود بودن بودجه
موردنیاز ،فراهم شدن امكانات ارزیابی بهتر نتایج و دستاوردها و امكان اصالح ،بازنگری و ایجاد تطابق بیشتر در برنامه-
ها با شرایط زمان اشاره كرد .بر این اساس ،الزم است تا دوره زمانی اجرایی هر برنامه را در این گام مشخص نمود.
 برنامهریزی منابع :برنامهریزی منابع با هدف اجرایی نمودن اقدامات تعریف شده صورت میپذیرد .این برنامهریزی را باید
قبل از اجرایی كردن 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 ،برنامهریزی منابع بیانگر چگونگی و اولویتبندی استفاده از آنهاست.
اما در شرایطی كه منابع موجود نباشد ،برنامهریزی بهمعنی چگونگی دستیابی به منابع از طریق خرید ،همكاری و یا
تولید منابع موردنیاز است.
 ترسیم رهنگاشت برنامه عملیاتی :پس از تعریف پروژهها و برنامههای عملیاتی ،برنامهریزی 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.
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رهنگاشت توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی
همانطور كه ذكر شد رهنگاشت فناوری نمایی تصویری از زمانبندی و بودجهبندی طرحهای توسعه فناوری است به طوری كه
در بازه زمانی مشخص به اهداف طراحی شده دست یابیم .با توجه به توضیحات داده شده در بخش رویكرد توسعه و سبک
اكتساب فناوری ،با توجه به رویكرد كالن  DUIو نیز پیشرو بودن شركتهای صنعتی در توسعه فناوری ،دولت میبایست
اقدامات و برنامههای خود را همراستا با برنامههای صنعت تنظیم نماید و بر این اساس میتوان گفت نقشه راه توسعه این
فناوری میبایست با مشاركت فعاالن صنعتی این حوزه تنظیم گردد.
بنابراین با توجه به نظرات اعضای محترم كمیته راهبری ،نقشه راه تهیه گردید.

شکل  3-1ره نگاشت بهینه سازی و مدرن سازی واحدهای بخاری
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شکل  4-1ره نگاشت توربین های بخاری سیکل تركیبی

شکل  5-1ره نگاشت توسعه دانش فنی طراحی و ساخت اجزای منتخب توربین های فوق بحرانی
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شکل  6-1ره نگاشت اقدامات غیر فنی

شکل  7-1ره نگاشت برون دادهای كالن توسعه فناوری های توربین بخار نیروگاهی
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شناسنامه اقدامات غیرفنی و پروژههای فنی
با توجه به آنچه در بخشهای قبل گفته شد ،پروژههای فنی و اقدامات غیر فنی در راستای دستیابی به چشم انداز و اهداف
كالن توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی شناسائی شده و پس از برآورد بودجه و زمان مورد نیاز ،متولی اجرای آنها
معرفی گردید .در اینجا الزم است اطالعات فوق الذكر را در كنار معرفی پروژهها و اقدامات فنی یكجا گردآوری نموده و به
عن وان شناسنامه اقدامات فنی ارائه گردند .لذا با توجه به آنچه گفته شد شناسنامه اقدامات غیر فنی و پروژههای فنی به شرح
ذیل میباشد.

اقدامات غیر فنی
 )1حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه توربین بخاری
تشریح فعالیتها:
همان طور كه بر اساس چالشها و ویژگیهای توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی در كشور مشخص شد كه فناوری
های توربین بخار نیروگاهی در كشور در مرحله پیشتوسعه و توسعه قرار دارند .با توجه به توضیحات ارائه شده در رابطه با
مراحل مختلف توسعه فناوری مشخص میگردد كه یكی از كاركرد اصلی برای فناوریهای قرار گرفته در این مرحله كاركرد
توسعه دانش میباشد .از این رو یک مبحث با اهمیت در توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی توجه به تحقیق و پژوهش
در این حوزه بوده و یكی از اساسترین بازیگران كاركرد توسعه دانش دانشگاهها میباشند .با این نگرش یكی از اقدامات سند
راهبردی توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی به پیشنهاد كمیته راهبری تدوین سند " ،حمایت از انجام پایاننامهها و
مقاالت در حوزه توربین بخاری" در نظر گرفته شده است.
حمایت از پایاننامههای كارشناسی ارشد و دكتری مرتبط با توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی به سه روش
امكانپذیر است:
الف) حمایتهای مالی :این حمایت به عنوان اصلیترین فعالیت به شمار میرود .این حمایت در سه حوزه مختلف قابل
انجام است:
حمایت مالی از پایاننامههای كارشناسی ارشد به صورت كمک نقدی به دانشجو
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حمایت مالی از پایاننامههای دكتری به صورت كمک نقدی به دانشجو
حمایت تشویقی از صنعتی شدن دستاوردهای پایاننامهها به طوری كه در مواردی كه پایاننامه كهامالً در
راستای نیازهای صنعت بوده و در این بخش قابلاجرا باشد فرد ،مبلغی را به عنوان تشویقی دریافت كند.
ب) پشتیبانیهای فیزیكی :این نوع حمایت شامل دو عنوان اصلی میشود:
حق استفاده از آزمایشگاه ها :در این مورد به دانشجویانی كه پایاننامههایی مرتبط با موضوعات مطرح شهده
در حوزه فناوری های توربین بخار نیروگاهی تعریف كردهاند ،حق استفاده به صورت رایگهان ولهی در تعهداد
محدودی آزمایش در هر سال داده میشود.
حق استفاده از كتابخانههای خارج از دانشگاه ها :در این مورد حق استفاده رایگان از كتابخانههای مهرتبط بها
این موضوع به دانشجویان داده میشود.
ج) حمایتهای مشاوره ای :این نوع حمایت به منظور رفع موانع علمی دانشجویان و كمک به ایشان در انجام
پایاننامه میباشد كه از آن به عنوان اطالعرسانی علمی و مشاوره علمی به دانشجویان یاد شده است.
به منظور ارتقای سطح پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه و جلوگیری از هدر رفت هزینه و انرژی حمایت از
پایاننامهها باید به صورت گزینشی انجام پذیرد و با بررسی پایاننامههای مختلف تعریف شده در این حوزه از پایاننامههای
كاربردی و منطبق بر نیازهای صنعت برق حمایت شود.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان
(سال)

خدمات
كل

آزمایشگاهی
و تجهیزات

حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در حوزه
توربین بخاری

15

4000

500

مجری
نیروی
انسانی

500

شاخص

حمایت
مالی

3000

صندوقها و
موسسات
مالی،
پژوهشگاه نیرو

تعداد
پایاننامهها و
مقاالت
حمایت شده
در هر سال
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 )2ایجاد و بهروزرسانی یك بانك اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این حوزه و به اشتراک
گذاشتن دانش تولید شده توسط آنها در این بانك اطالعاتی
تشریح فعالیتها:
یكی از چالشهای اساسی پیشروی توسعه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی ،عدم دسترسی بازیگران این حوزه به
اطالعات مورد نیاز و نبود ارتباط مناسب بین بازیگران میباشد .یكی از اقدامهای مهم و قابلاجرا برای رفع این چالش
و توسعه دانش در زمینه فناوریهای توربین بخار نیروگاهی ایجاد یک بانک اطالعاتی كامل و جامع در حوزه توربین
بخار میباشد.
یک بخش مهم كه باید در این سامانه در نظر گرفته شده و همواره بهروز شود ،بخش اولویتهای تحقیقاتی صنعت
برق ،پروژههای انجام شده و در حال اجرا در این حوزه میباشد .بخش ذكر شده میتواند به تطبیق تحقیقات با
اولویتها و جلوگیری از دوبارهكاری و هدر رفت منابع مالی كمک كند .اطالعات مربوط به حوزه توربین بخار پس از
جمعآوری به منظور دستیابی عموم بازیگران این حوزه در سیستم نرمافزاری طراحی شده قرار میگیرند .بازیگران
مختلف این حوزه بدون پرداخت هزینه میتوانند از اطالعات ارائه شده در این سیستم استفاده نمایند.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان (سال)
كل

ایجاد و بهروزرسانی یک بانک
اطالعاتی مناسب برای استفاده
پژوهشگران این حوزه و به
اشتراک گذاشتن دانش تولید
شده توسط آنها در این بانک
اطالعاتی

10

1000

خدمات آزمایشگاهی
و تجهیزات

200

مجری
نیروی انسانی

شاخص

حمایت
مالی

800

-

معاونت امور
تحقیقات و منابع
انسانی وزارت نیرو
 -پژوهشگاه نیرو

 تعداد سازمان هایپوشش داده شده
 تعداد مقاالت وپروژه های ثبت شده

 )3تعریف پروژههای مشترک در زمینه توسعه فناوریهای توربینهای بخاری میان دانشگاهها و صنعت برق
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تشریح فعالیتها:
مطابق آمار و تحقیقات صورت گرفته حدود هشتاد درصد از نیروهای عالم و تحصیلكرده در دانشگاهها هستند و كمتر از
بیست درصد در مراكز تحقیقاتی؛ صنایع و شركتها مشغول به كار میباشند .بنابراین میتوان گفت كه نهاد علم در جامعه
دانشگاه است .ارتباط مناسب بین صنعت و دانشگاه یكی از عوامل مهم و ضروری در توسعه همهجانبه كشورها است و
بدون ایجاد این ارتباط توسعه فناوریهایی كه در مرحله پیشتوسعه هستند امكانپذیر نخواهد بود .ارتباط صنعت و دانشگاه
در واقع استفاده از توانمندیهای دانشگاه در جهت رفع نیازهای صنعت است.
ایجاد ارتباط و تعامل مناسب بین صنایع مرتبط و دانشگاههای فعال در حوزه توربین های بخار میتواند تأثیر بنیادین بر
توسعه فناوریهای مدیریت آالینده ها در كشور داشته باشد ،از این رو كمک به شكلگیری تعامالت مناسب میان صنایع
مرتبط با دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی به عنوان یكی از سیاستهای اصلی سند توسعه فناوری های توربین های بخار در
نظر گرفته شده است.
بر اساس نظر كمیته راهبری تدوین سند توسعه فناوریهای توربین های بخار یک اقدام مناسب در جهت تحقق سیاست
ذكر شده " تعریف پروژههای مشترک در زمینه توسعه فناوریهای توربین های بخاری میان دانشگاهها و صنعت برق "
است .با توجه به اینكه محدوده اجرای سند صنعت برق كشور میباشد اقدام مستخرج از سیاست كمک به ایجاد ارتباط بین
صنعت و دانشگاه ،تعریف پروژه میان صنعت برق و دانشگاهها در نظر گرفته شد .اجرای این اقدام بدون انجام فعالیتهایی
چون تدوین آییننامه و دستورالعملهای مورد نیاز ،شناسایی شناسایی حوزههای با اولویت صنعت به منظور تعریف پروژه و
تعریف پروژههای كاربردی مورد نیاز صنعت امكانپذیر نخواهد بود.
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هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان (سال)
كل

تعریف پروژههای مشترک در
زمینه توسعه فناوریهای
توربین های بخاری میان
دانشگاهها و صنعت برق

10

1000

خدمات آزمایشگاهی
و تجهیزات

-

مجری
نیروی انسانی

شاخص

حمایت
مالی

400

600

 معاونت امورتحقیقات و منابع
انسانی وزارت نیرو
 -پژوهشگاه نیرو

تعداد طرحهای توسعه
فناوریهای توربین
بخاری تعریف شده
مابین صنعت و
دانشگاه

 )4برگزاری دورههای كوتاهمدت و كارگاههای آموزشی برای صنایع مرتبط با فناوری توربین بخاری
تشریح فعالیتها:
عدم برگزاری دورههای آموزش تخصصی با موضوع بهكارگیری فناوری های توربین بخار از جمله چالشهای پیشرو توسعه
فناوری توربین بخار در كشور است .یكی از راهكارها و اقدامات مناسب برای رفع این چالشها و افزایش توجه صنایع به
حوزه توربین بخار برگزاری كالسها ،دورهها و كارگاههای آموزشی برای آنها میباشد .برای اجرایی كردن این اقدام نیاز به
انجام فعالیتهای مختلفی وجود دارد كه از جمله فعالیتهای قابل تصور برای عملی شدن این اقدام میتوان به تعریف
دورهها و مطالبی كه در هر یک باید ارائه شود ،ایجاد هماهنگیهای الزم با صنایع برای برگزاری دورهها و برگزاری دورهها
و كارگاههای آموزشی اشاره كرد.
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هزینه (میلیون تومان)
زمان (سال)

اقدام

كل

برگزاری دورههای كوتاهمدت
و كارگاههای آموزشی برای
صنایع مرتبط با حوزه
فناوریتوربین بخاری

8

خدمات آزمایشگاهی

600

و تجهیزات

-

مجری
نیروی انسانی

شاخص

حمایت
مالی

600

-

پژوهشگاه نیرو و
دانشگاه ها

تعداد دورههای
كوتاهمدت و
كارگاههای آموزشی
برگزارشده در سال

 )5اعزام نیروی متخصص به مراكز تحقیقاتی و صنعتی خارج از كشور جهت كسب دانش و مهارتهای الزم
در حوزه فناوریهای توربین بخاری

تشریح فعالیتها:
در بررسیهای انجام شده در رابطه با وضعیت كنونی فناوری های توربین بخار در كشور مشخص گردید ،در زمینه تولید
فناوری های توربین بخار و بهكارگیری آن در نیروگاه ها شكاف فناوری وجود دارد .به منظور از بین بردن این شكاف
فناور ی باید منابع مختلفی اعم از نیروی انسانی ،مواد ،تجهیزات و منابع مالی مورد نیاز تأمین گردد ،كه در موارد قبل
راهكارهای مختلفی برای تأمین هر یک از موارد ذكر شده بیان شد .در مصاحبههای انجام شده با خبرگان مشخص شد كه
نیروهای فعال در زمینه توربین بخار دارای تخصص و مهارت صنعتی مورد نیاز برای بهكارگیری فناوری های توربین بخار
نیروگاهی را ندارد .یک راهكار مناسب برای تربیت نیروی متخصص با دید صنعتی اعزام نیروی به مراكز تحقیقاتی و
صنعتی خارج از كشور جهت كسب دانش و مهارتهای الزم در حوزه فناوریهای توربین بخاری میباشد.
الزمه اجرای مناسب این اقدام انجام فعالیتهایی همچون تدوین اساسنامه اعزام نیرو به مراكز تحقیقاتی و صنعتی خارجی،
شناسایی افراد شایسته و واجد شرایط بر مبنای اساسنامه تدوین شده ،ایجاد هماهنگیهای الزم با سازمانهای داخلی و
مراكز خارجی برای اعزام نیرو و اعزام نیرو به مراكز تحقیقاتی و صنعتی خارجی است .الزم به ذكر است كه در اساسنامه
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تدوین شده شرایط الزم برای ثبتنام افراد در لیست اعزام به خارج از كشور ،نحوه امتیازدهی و رتبهبندی افراد داوطلب اعزام،
نحوه و اصول انتخاب مراكز تحقیقاتی-صنعتی خارجی برای اعزام نیرو باید به صورت واضح مشخص شود.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

زمان (سال)
كل

اعزام نیروی متخصص به مراكز
تحقیقاتی و صنعتی خارج از كشور
جهت كسب دانش و مهارتهای
الزم در حوزه صنعتیسازی
فناوریهای توربین بخاری

10

1000

خدمات آزمایشگاهی
و تجهیزات

-

مجری
نیروی انسانی

شاخص

حمایت
مالی

400

600

 پژوهشگاه نیرو،دانشگاه ها و
شركتهای
خصوصی

تعداد متخصصان
اعزام شده به مراكز
تحقیقاتی و صنعتی
خارج از كشور در سال

 )6حمایت از تشکیل و فعالیت شركتهای دانشبنیان در حوزه توربین بخاری
تشریح فعالیتها:
یكی از راهكارهای پیشنهادی برای كمک به تبدیل ایده دانش قابل ارائه به فناوری كه منجر به تولید ثروت نیز میشود
تأسیس و فعالیت شركتهای دانشبنیان در حوزه مختلف از جمله فناوریهای توربین بخاری در كشور میباشد .توسعه
شركتهای دانشبنیان میتواند هزینههای دستیابی به دانش فنی تولید فناوریهای توربین بخاری در كشور را كاهش دهد.
به منظور اجرای مناسب این اقدام الزم است كه حمایت از شركتهای دانشبنیان فعال در حوزه فناوریهای توربین بخاری
به صورت جهتدار و اصولی انجام پذیرد .از جمله فعالیتهایی كه در راستای اجرای این اقدام باید انجام شود میتوان به
تدوین اساسنامه حمایت از تشكیل و فعالیت شركتهای دانشبنیان ،شناسایی شركتهای دانشبنیان واجد شرایط ،الزام
شركتهای فعال در صنعت برق به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی با شركتهای دانشبنیان منتخب و انجام رایزنیهای الزم در
جهت اعطای مشوقهای مختلف به شركتهای فعال در زمینه فناوریهای توربین بخاری اشاره كرد.
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هزینه (میلیون تومان)
زمان (سال)

اقدام

خدمات آزمایشگاهی

كل

حمایت از تشكیل و فعالیت
شركتهای دانشبنیان در حوزه
توربین بخاری

10

و تجهیزات

مجری
نیروی انسانی

حمایت
مالی

-

10000

شاخص

-

10000

 صندوقها ومؤسسات مالی
 معاونتبرنامهریزی و
نظارت راهبردی
ریاست جمهوری

تعداد شركتهای
دانشبنیان فعال در
حوزه فناوری توربین
بخاری

پروژه های فنی
 )1تهیه لیستی از نیروگاههای اولویت دار(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)
تعریف مختصر :در این پروژه باید لیستی از نیروگاه های بخاری اولویت دار كه بهسازی و مدرنسازی باید در انها صورت
گیرد تهیه شود.
هزینه (میلیون تومان)
اقدام

تهیه لیستی از نیروگاههای اولویت دار

زمان
(سال)

1

كل

1500

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

مجری
نیروی انسانی

500

شاخص

قطعات و
تجهیزات

1000

-

پژوهشگاه ها و
موسسات
تحقیقاتی

تعداد نیروگاه
های اولویت
بندی شده

اقدام پیش نیاز
-

 )2تعیین شرایط انتقال فناوری(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)
تعریف مختصر :در این پروژه باید وضعیت  14نیروگاه بخاری موجود برای بهسازی بررسی گردد و با توجه به آن شرایط
انتقال فناوری برای آنها تعیین گردد.
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هزینه (میلیون تومان)

زمان

اقدام

(سال)

تعیین شرایط انتقال
فناوری

1

كل

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

1500

قطعات و

نیروی انسانی

تجهیزات

1500

-

-

مجری

پژوهشگاه ها و
موسسات
تحقیقاتی

شاخص

تعداد نیروگاه هایی كه
وضعیت آنها برای بهسازی و
انتقال فناوری مورد بررسی
قرار گرفته اند.

اقدام پیش نیاز
تهیه لیستی از نیروگاههای اولویت دار

( )3بهسازی سطح  )1اجرا در نیروگاههای منتخب(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)
تعریف مختصر :بازتوانی و بهسازی  1واحد نیروگاهی با توجه به پروژه  2باید در این مرحله صورت گیرد.

اقدام

(بهسازی سطح  )1اجرا در
نیروگاههای منتخب

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

2

كل

68000

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

قطعات و

نیروی انسانی

تجهیزات

23000

45000

-

مجری

شركت های
دانش بنیان،
شركت های
فناور

شاخص

تعداد نیروگاه
هایی كه
بهسازی در
سطح  1در آنها
صورت گرفته

اقدام پیش نیاز
تعیین شرایط انتقال فناوری

( )4بهسازی سطح  – 2پره) اجرا در نیروگاههای منتخب(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)
تعریف مختصر :بازتوانی و بهسازی  1واحد نیروگاهی در سطح پره ها باید در این مرحله صورت گیرد.
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اقدام

(بهسازی سطح  – 2پره) اجرا در
نیروگاههای منتخب

ويرايش چهارم،اسفند 1394
هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

3

كل

146000

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

قطعات و

نیروی انسانی

تجهیزات

35000

111000

-

مجری

شركت
های دانش
بنیان،
شركت
های فناور

شاخص

تعداد نیروگاه
هایی كه
بهسازی در
سطح  2در آنها
صورت گرفته

اقدام پیش نیاز
تعیین شرایط انتقال فناوری

 )5بهسازی سطح )1اجرا در نیروگاههای اولویت دار مشابه) (بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)
تعریف مختصر :در این پروژه باید بهسازی سطح  ، 1ساالنه در  2واحد تیروگاهی اولویت داراجرا شود.

اقدام

بهسازی سطح 1
(اجرا در نیروگاههای اولویت دار
مشابه)

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

4

كل

47000

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

نیروی انسانی

-

2000

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات

45000

شركت های
دانش بنیان،
شركت های
فناور

تعداد نیروگاه
های اولویت
داری كه
بهسازی در
سطح  1در
آنها صورت
گرفته

اقدام پیش نیاز
(بهسازی سطح  )1اجرا در نیروگاههای منتخب

 )6امکان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در سطح (1بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)
تعریف مختصر :در این پروژه امكان سنجی فنی و اقتصادی جهت بهسازی و مدرنسازی نیروگاه ها در سطح  ،1در سهاالنه  2نیروگهاه
صورت می گیرد.
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اقدام

امكان سنجی برای سایر
نیروگاه ها و انتخاب در سطح
1

ويرايش چهارم،اسفند 1394
هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

2

كل

1000

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

-

نیروی انسانی

1000

مجری

قطعات و

شاخص

تجهیزات

شركت های
دانش بنیان،
شركت های فناور

-

امكان سنجی فنی
و اقتصادی
بهسازی نیروگاه ها
در سطح 1و انتخاب

نیروگاه مناسب
اقدام پیش نیاز
بهسازی سطح (1اجرا در نیروگاههای اولویت دار مشابه)

 )7امکان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در سطح (2بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)
تعریف مختصر :در این پروژه امكان سنجی فنی و اقتصادی جهت بهسازی و مدرنسازی نیروگاه ها در سطح (2پهره) در حهداقل یهک
نیروگاه صورت می گیرد.

اقدام

امكان سنجی برای سایر نیروگاه
ها و انتخاب در سطح 2

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

2

كل

1000

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

قطعات و

نیروی انسانی

تجهیزات

1000

-

-

مجری

شركت های
دانش بنیان،
شركت های
فناور

شاخص

امكان سنجی فنی
و اقتصادی
بهسازی نیروگاه
ها در سطح 2و
انتخاب نیروگاه

مناسب
اقدام پیش نیاز
بهسازی سطح  – 2پره(اجرا در نیروگاههای منتخب)

 )8اجرا در سایر نیروگاههای منتخب در سطح (1بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)
تعریف مختصر :در این پروژه بهسازی نیروگاه ها در سطح  1حداقل در  2واحد نیروگاهی اجرا
می شود.
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اقدام

ويرايش چهارم،اسفند 1394
هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

اجرا در سایر نیروگاههای
منتخب در سطح 1

كل

6

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات

شركت های
دانش بنیان،
شركت های
فناور

خارج از حوزه كاری وزارت نیرو

تعداد نیروگاه
های منتخبی
كه بهسازی
در سطح 1
در آنها
صورت گرفته

اقدام پیش نیاز
امكان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در سطح 1

 )9اجرا در سایر نیروگاههای منتخب در سطح (2بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)
تعریف مختصر :در این پروژه بهسازی نیروگاه ها در سطح  2حداقل در  2واحد نیروگاهی اجرا
می شود.

اقدام

اجرا در سایر نیروگاههای
منتخب در سطح 2

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

كل

6

مواد مصرفی
و آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات

خارج از حوزه كاری وزارت نیرو

شركت های
دانش بنیان،
شركت های
فناور

تعداد نیروگاه
های منتخبی
كه بهسازی در
سطح  2در آنها
صورت گرفته

اقدام پیش نیاز
امكان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در سطح 2

 )10امکان سنجی و انتخاب واحدهای اولویت دار برای كل نیروگاه ها برای اصالح سیستم برج خنك كن
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)
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تعریف مختصر :در این پروژه امكان سنجی فنی و اقتصادی برای اصالح سیستم برج خنک كن نیروگاه ها در حداقل  10نیروگاه صورت
می گیرد.

اقدام

امكان سنجی و انتخاب واحدهای
اولویت دار برای كل نیروگاه ها
برای اصالح سیستم برج خنک
كن

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

1

كل

5000

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

1000

نیروی انسانی

4000

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات
پژوهشگاه ها
و موسسات
تحقیقاتی،
شركت های
مشاور

-

تعداد نیروگاه هایی كه
امكان سنجی برای
اصالح سیستم برج
خنک كن در آنها
صورت گرفته

اقدام پیش نیاز
-

 )11امکان سنجی ،انتخاب ،تعیین شرایط انتقال فناوری (توربینهای بخاری سیکل تركیبی)
تعریف مختصر :توسعه توربین های بخاری سیكل تركیبی وابسته به توربین گهازی ،ظرفیهت نههایی و موقعیهت نصهب آن و
همچنین آرایش تعداد تركیبی آن دارد لذا فاز امكانسنجی و انتخاب توربین بخار سیكل تركیبهی و شهرایط انتقهال فنهاوری در
ابتدای اقدامات توسعه فناوری سیكل تركیبی در نظر گرفته شده است.

اقدام

امكان سنجی ،انتخاب ،تعیین
شرایط انتقال فناوری

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

1

كل

500

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

قطعات و

نیروی انسانی

تجهیزات

500

-

-

اقدام پیش نیاز
-

 )12انتقال فناوری توربین بخاری منتخب (توربینهای بخاری سیکل تركیبی)

مجری

توانیر ،شركت
های داخلی
تولیدكننده
توربین

شاخص

انجام مطالعات و
تعیین اولویت
بندی برای
شرایط انتقال
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تعریف مختصر:انتقال فناوری توربین منتخب سیكل تركیبی از محدوده كاری وزارت نیرو خارج شده و بر اسهاس توانمنهدی
شركت های سازنده داخلی به آنها واگذار می شود.

اقدام

انتقال فناوری توربین
بخاری منتخب

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

كل

8

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

نیروی انسانی

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات
شركت های
داخلی
تولیدكننده
توربین

خارج از حوزه كاری وزارت نیرو

انتقال فناوری
توربین بخاری
منتخب

اقدام پیش نیاز
امكان سنجی ،انتخاب ،تعیین شرایط انتقال فناوری

 )13امکان سنجی و انتخاب توربین(توسعه فناوری فوق بحرانی)
تعریف مختصر :فناوری توربین بخاری خود متشكل از چندین فناوری است كه به یک جزء یكپارچهه بنهام تهوربین بخهاری
تبدیل شده است .بنابراین در این پروژه به امكان سنجی و انتخاب توربین مناسب فهوق بحرانهی جههت انجهام مطالعهات مهی
پردازیم.

اقدام

امكان سنجی و انتخاب
توربین

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

1

كل

500

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

-

قطعات و

نیروی انسانی

تجهیزات

500

-

اقدام پیش نیاز
-

مجری

توانیر ،شركت مادر
تخصصی تولید،
پژوهشگاه نیرو،
شركت های داخلی
تولیدكننده توربین

شاخص

امكان سنجی و

انتخاب توربین
مناسب
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 )14شناسایی اجزاء توربین بخاری نمونه (توسعه فناوری فوق بحرانی)
تعریف مختصر :در این پروژه به تعیین اجزای اولویت دار بخش های مختلف توربین فوق بحرانی پرداخته می شود.

اقدام

شناسایی اجزاء توربین
بخاری نمونه

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

2

كل

20000

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

10000

قطعات و

نیروی انسانی

تجهیزات

10000

-

شاخص

مجری

شناسایی اجزاء
توربین بخاری
نمونه

شركت های
دانش بنیان

اقدام پیش نیاز
امكان سنجی و انتخاب توربین

 )15بهسازی توربین بخاری نمونه ( طراحی اجزای منتخب توربین بخاری نمونه) (توسعه فناوری فوق
بحرانی)
تعریف مختصر :در این پروژه باید طراحی حداقل  25درصد اجزای منتخب توربین بخاری نمونه  ،صورت گیرد.
اقدام

بهسازی توربین بخاری
نمونه ( طراحی اجزای
منتخب توربین بخاری
نمونه)

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

5

كل

50000

مواد مصرفی

نیروی

قطعات و

و آزمایشگاه

انسانی

تجهیزات

10000

10000

30000

مجری

دانشگاه ها،
شركت های
خصوصی

شاخص

میزان طراحی صورت
گرفته برای توربین
بخاری

اقدام پیش نیاز
شناسایی اجزاء توربین بخاری نمونه

 )16ساخت و تست توربین بهسازی شده(توسعه فناوری فوق بحرانی)
تعریف مختصر :در این پروژه باید اجزای منتخب توربین فوق بحرانی ساخته و نصب شود و مورد تست قرار بگیرد و ساخت
تعدادی از قطعات بومی شده باشد.
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اقدام

ساخت و تست توربین بهسازی
شده

ويرايش چهارم،اسفند 1394
هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

4

كل

 30میلیون
دالر

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

قطعات و

نیروی انسانی

تجهیزات

-

 30میلیون دالر

-

مجری

شركت های
دانش بنیان،
شركت های
خصوصی،شرك
ت مادر
تخصصی

شاخص

تعداد قطعاتی
كه ساخت آنها
بومی شده

اقدام پیش نیاز
بهسازی توربین بخاری نمونه

 )17ارتقاء شرایط بخار توربین  -طراحی توربین فوق بحرانی پیشرفته(توسعه فناوری فوق بحرانی)
تعریف مختصر :در این پروژه طراحی توربین فوق بحرانی پیشرفته صورت می گیرد.
اقدام

ارتقاء شرایط بخار توربین -
طراحی توربین فوق بحرانی
پیشرفته

هزینه (میلیون تومان)

زمان
(سال)

3

كل

30000

مواد مصرفی و
آزمایشگاه

نیروی انسانی

-

-

اقدام پیش نیاز
ساخت و تست توربین بهسازی شده

قطعات و

مجری

شاخص

تجهیزات

30000

شركت های
دانش بنیان،
دانشگاه ها

میزان طراحی
صورت گرفته
برای توربین
بخاری
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جمعبندی و نتیجهگیری كلی گزارش
در این گزارش به عنوان فاز پنجم ضمن بررسی مفاهیم مربوط به نقشه راه ،به شناسایی پروژههای الزم ،تعیین زمانبندی و
برآورد هزینههای طرحها پرداخته شد و در ادامه در قالب یک نقشه راه روند زمانی اجرایی طرحها مشخص گردید .در ادامه در
قالب شناسنامه اقدامات و پروژههای فنی ،طرحهای توسعه فناوری معرفی گردیده و بودجه و زمان مورد نیاز به همراه متولی هر
طرح ذكر گردید.
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 -1مرور ادبیات :مفاهیم تدوین برنامه ارزیابی
 -1-1مقدمه
در این گام ،میبایست انواع شاخصهای اندازهگیری کننده مؤلفههای یک سند ملی احصاء شوند .در این گام ،میبایست هم
شاخصهای مربوط به راستیآزمایی توسعه ساختار مربوط به ساختار پیشنهادی و هم شاخصهای مربوط به تحقیق و توسعه و
توسعه زیرساختهای ذکر شده در نقشه راه مورد توجه قرار گیرد .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 مرتب ط 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 همین راستا باید شاخصها مشخصکننده ابعاد زیر باشند:
الف) کمیت (چقدر)
ب) کیفیت (چگونه)
ج) زمان (چه موقع)
د) محل (کجا)
الزم به ذکر است که در برخی از شاخصها ممکن است ابعاد چهارگانه فوق قابل تعریف نباشند ،به عنوان مثال ممکن است
محل در مورد یک شاخص فنی تعریفپذیر نباشد که در این حالت از بررسی این بعد خاص صرفنظر میشود.
در تعریف شاخصها باید ویژگیهای زیر را در نظر گرفت:
الف) اساسی بودن :یعنی جنبه اساسی یک سطح خاص را منعکس نماید.
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ب) واقعی بودن :هر شاخص باید منعکسکننده یک واقعیت (نه تصور ذهنی) بوده و برای همگان مفهوم واحدی را القا
نماید.
ج) قابلقبول بودن :باید امکان تغییرات شاخص به تحقق یا عدم تحقق مقصود وجود داشته باشد.
د) مبتنی بر دادههای قابل کسب بودن :دادههای الزم برای اندازهگیری شاخص باید در دسترس باشد.
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
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(.

 -2-1شناسایی شاخصهای ارزیابی
با توجه به موارد مطرح شده ،در این بخش شاخصها در دو سطح کالن و خرد طراحی شدهاند .با پیمایش شاخصهای کالن
میتوان تحقق چشمانداز و اهداف کالن را بررسی کرده و با تعریف شاخصهای خرد در سطح اقدامات میتوان میزان تحقق
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اقدامات را ارزیابی نمود .در ادامه شاخصهای تعیین شده برای بررسی تحقق چشمانداز ،اهداف ،پروژههای فنی و اقدامات غیر
فنی به ترتیب در  )Error! Reference source not found.تا ( )4-2ارائه شده است.
متن چشم انداز به شرح زیر است:
در راستای اهداف کالن وزارت نیرو در افق  ،1404تامین برق پایه مطمئن و پایا و تالش برای توسعه
دانش بنیان ،توانمندی جمهوری اسالمی ایران در فناوریهای اولویتدار توربینهای بخار نیروگاهی در
جایگاه مناسبی از خودکفایی قرار داشته باشد.
با توجه به متن چشم انداز ،شاخص و معیار الزم جهت ارزیابی سطح تحقق چشم انداز در جدول  1-2آورده شده است.
جدول ( :)1-1شاخصها و معیارهای شناسایی شده برای ارزیابی سطح تحقق چشمانداز سند راهبردی توسعه فناوری
توربین های بخار نیروگاهی
ردیف
1

شاخص

معیار ارزیابی

وضعیت دانش فنی ساخت تجهیزات مبتنی بر

دستیابی به دانش فنی ساخت و بهرهبرداری تجهیزات

فناوری توربین های بخار نیروگاهی

مبتنی بر فناوری توربین های بخار نیروگاهی

جدول ( :)1-1شاخصها و معیارهای شناسایی شده برای ارزیابی میزان تحقق اهداف سند راهبردی توسعه فناوری توربین
های بخار نیروگاهی
ردیف
1
2
3
4
5

هدف
دستیابی به راندمان  %40توربین بخاری
ساخت داخل در طی  10سال
دستیابی به توان 500مگاوات توربین
بخاری به منظور ساخت داخل تا افق
1404
دستیابی به توان ساخت توربین بخاری زیر
بحرانی
افزایش سطح توانمندی فناورانه در ارتقای
واحدهای بخاری موجود
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

شاخص

معیار ارزیابی

راندمان توربین بخار ساخت داخل

 %40در طی  10سال

توان توربین بخاری ساخت داخل

 500مگاوات در طی  10سال

تعداد نمونه ساخته شده

حداقل دو نمونه

تعداد واحدهای بخاری ارتقا یافته

حداقل دو واحد بخاری در سال

تعداد طرح های جدید ارائه شده

حداقل دو طرح در هر سال
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جدول ( :)2-1شاخصهای شناسایی شده برای ارزیابی پروژه های فنی سند راهبردی توسعه فناوری توربین های بخار
نیروگاهی
ردیف

اقدام فنی

شاخص

معیار

1

تهیه لیستی از نیروگاههای اولویتدار
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

تعداد نیروگاه های اولویت بندی شده

 14نیروگاه

2

تعیین شرایط انتقال فناوری
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

تعداد نیروگاه هایی که وضعیت آنها
برای بهسازی و انتقال فناوری مورد
بررسی قرار گرفته اند.

 14نیروگاه

3

(بهسازی سطح  )1اجرا در نیروگاههای
منتخب
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

تعداد نیروگاه هایی که بهسازی در
سطح  1در آنها صورت گرفته

 1واحد نیروگاهی

4

(بهسازی سطح  – 2پره) اجرا در
نیروگاههای منتخب
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

تعداد نیروگاه هایی که بهسازی در
سطح  2در آنها صورت گرفته

 1واحد نیروگاهی

5

)بهسازی سطح (1
اجرا در نیروگاههای اولویت دار مشابه
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

6

امکان سنجی برای سایر نیروگاه ها و
انتخاب در سطح1
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

7

امکان سنجی برای سایر نیروگاه ها و
انتخاب در سطح 2
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

8

اجرا در سایر نیروگاههای منتخب در سطح
( 1بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

9

اجرا در سایر نیروگاههای منتخب در سطح
(2بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

10

امکان سنجی و انتخاب واحدهای اولویت
دار برای كل نیروگاه ها برای اصالح
سیستم برج خنك كن
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

تعداد نیروگاه هایی كه امکان سنجی
برای اصالح سیستم برج خنك كن در
آنها صورت گرفته

 10نیروگاه

11

امکان سنجی ،انتخاب ،تعیین شرایط انتقال
فناوری
(توربینهای بخاری سیکل تركیبی)

انجام مطالعات و تعیین اولویت بندی
برای شرایط انتقال

انتشار اولویت بندی برای انتقال
فناوری

12

انتقال فناوری توربین بخاری منتخب
(توربینهای بخاری سیکل تركیبی)

انتقال فناوری توربین بخاری منتخب

انتقال فناوری توربین بخاری بر اساس
توانمندی شركت های سازنده داخلی

13

امکان سنجی و انتخاب توربین
(توسعه فناوری فوق بحرانی)

امکان سنجی و انتخاب توربین مناسب

تعیین توربین فوق بحرانی جهت انجام
مطالعات

تعداد نیروگاه های اولویت داری که
بهسازی در سطح  1در آنها صورت
گرفته
امکان سنجی فنی و اقتصادی بهسازی
نیروگاه ها در سطح 1و انتخاب نیروگاه
مناسب
امکان سنجی فنی و اقتصادی بهسازی
نیروگاه ها در سطح 2و انتخاب نیروگاه
مناسب
تعداد نیروگاه های منتخبی که بهسازی
در سطح  1در آنها صورت گرفته
تعداد نیروگاه های منتخبی که بهسازی
در سطح  2در آنها صورت گرفته

 2واحد نیروگاهی در سال

امکان سنجی در حداقل یک واحد
حداقل  2واحد در سال
حداقل  2واحد در سال
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معیار
تعیین اجزای اولویت دار یخش های
مختلف توربین فوق بحرانی

ردیف

اقدام فنی

شاخص

14

شناسایی اجزاء توربین بخاری نمونه
(توسعه فناوری فوق بحرانی)

شناسایی اجزاء توربین بخاری نمونه

15

بهسازی توربین بخاری نمونه
( طراحی اجزای منتخب توربین بخاری
نمونه) (توسعه فناوری فوق بحرانی)

میزان طراحی صورت گرفته برای
توربین بخاری

طراحی حداقل  %25اجزای منتخب
توربین

16

ساخت و تست توربین بهسازی
شده(توسعه فناوری فوق بحرانی)

تعداد قطعاتی كه ساخت آنها بومی
شده

حداقل %25

17

ارتقاء شرایط بخار توربین  -طراحی
توربین فوق بحرانی پیشرفته
(توسعه فناوری فوق بحرانی)

میزان طراحی صورت گرفته برای
توربین بخاری

طراحی حداقل  %25اجزای منتخب
توربین

جدول ( :)5-1شاخصهای شناسایی شده برای ارزیابی اقدامات غیر فنی سند راهبردی توسعه فناوری توربین های بخار
نیروگاهی
معیار
 20پایان نامه در  5سال اول
 60عدد در  5سال دوم
 80عدد در  5سال سوم

ردیف

اقدام غیر فنی

شاخص

1

حمایت از انجام پایاننامهها و مقاالت در
حوزه توربین بخاری

تعداد پایاننامهها و مقاالت حمایت
شده در هر سال

2

ایجاد و بهروزرسانی یك بانك اطالعاتی
مناسب برای استفاده پژوهشگران این حوزه
و به اشتراک گذاشتن دانش تولید شده
توسط آنها در این بانك اطالعاتی

 تعداد سازمان های پوشش داده شده -تعداد مقاالت و پروژه های ثبت شده

هر سال  3سازمان
هر سال  50عدد مقاله

3

تعریف پروژههای مشترک در زمینه توسعه
فناوریهای توربینهای بخاری میان
دانشگاهها و صنعت برق

تعداد طرحهای توسعه فناوریهای
توربین بخاری تعریف شده مابین
صنعت و دانشگاه

هر سال  100میلیون تومان حمایت
گردد.

4

برگزاری دورههای كوتاهمدت و كارگاههای
آموزشی برای صنایع مرتبط با فناوری
توربین بخاری

تعداد دورههای کوتاهمدت و کارگاههای
آموزشی برگزارشده در سال

 4دوره آموزشی در سال

5

اعزام نیروی متخصص به مراكز تحقیقاتی و
صنعتی خارج از كشور جهت كسب دانش و
مهارتهای الزم در حوزه فناوریهای
توربین بخاری

تعداد متخصصان اعزام شده به مراکز
تحقیقاتی و صنعتی خارج از کشور در
سال

هر سال  5نفر

6

حمایت از تشکیل و فعالیت شركتهای
دانشبنیان در حوزه توربین بخاری

تعداد شرکتهای دانشبنیان فعال در
حوزه فناوری توربین بخاری

هر سال  4شرکت

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربینهاي بخار نیروگاهي
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 -2برنامه بهروزرسانی و بازنگری طرح توسعه فناوری توربین های بخار
نیروگاهی
 -1-2مقدمه
پس از تعیین شاخصهای ارزیابی ساالنه و شاخصهای کلیدی ،حال نوبت آن است تا مکانیزم ارزیابی و بروزرسانی سند
مشخص شود .در ادامه این سازوکار تشریح میگردد.

 -2-2سازوکار ارزیابی و بروزرسانی
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 توسعه
فناوری توربین های بخار نیروگاهی میباشد.
به عبارت دیگر میبایست پس از هر سال با توجه به میزان پیشرفت برنامه اجرایی طرحها و برنامههای تحقیق وتوسعه ،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.
برای نیل به این هدف ،یک کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو ،صنعت و دانشگاهها توسط مرکز توسعه فناوری توربین
های بخار نیروگاهی تشکیل خواهد شد .این کمیته به طور سالیانه فعالیتهای صورت گرفته را رصد نموده و برنامه نقشه راه را
مطابق جداول باال ارزیابی نموده و بروزرسانی کند .اعضای پیشنهادی این کمیته عبارتند از نمایندگان پژوهشگاه نیرو ،معاونت
برنامه ریزی و تحقیقات وزارت نیرو ،توانیر ،شرکت مپنا و نمایندگانی از دانشگاهها که در حوزه توربین های بخار نیروگاهی به
فعالیت و تحقیق مشغول اند.
از جمله وظایف اصلی این کمیته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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 سیاستگذاری اجرایی ،راهبری ،هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی الزم برای توسعه فناوریهای
مدیریت آالینده ها در صنعت برق
 نظارت و پیگیری اجرای دقیق و کامل مفاد سند
 پایش شاخصهای عملکردی و اثربخشی
 بررسی طرحها و برنامههای بخشی و فرابخشی ،و نظارت بر اجرای صحیح اقدامات
 تصمیمگیری برای تخصیص بودجهها به پروژههای اجرایی

 -3-2مکانیزم عملکرد
باید مکانیزمی برای انجام فعالیتهای ارزیابی در نظر گرفته شود .همان طور که اشاره شد ،از جمله وظایف اصلی اعضای
کمیته توربین های بخار نیروگاهی نظارت و پیگیری اجرای دقیق و کامل مفاد سند و پایش شاخصهای عملکردی و اثربخشی
میباشد .لذا اعضای مرکز جهت انجام وظایف در نظر گرفته شده میبایست جلسات منظم ( 3ماه یکبار) برگزار کرده و در
فاصله بین جلسات از طریق همکاری و اخذ آمار و گزارشها از دستگاههای متولی حوزههای مرتبط شاخصهای تعیین شده را
ارزیابی کرده و پس از نهاییسازی و تلفیق آنها گزارش آن را در دورههای زمانی  3ماهه به وزارت نیرو اعالم نماید.
اعضای کمیته موظفاند طبق نتایج حاصل از ارزیابی شاخصها ،اقدامات الزم را جهت اطمینان از تحقق سند در افق
10ساله ،اتخاذ کنند.
همچنین کمیته موظف است فناوریهای مرتبط و در حال توسعه مرتبط با حوزه فناوری توربین های بخار نیروگاهی را رصد
کند و گزارش آن را طی دورههای زمانی  2ساله به وزارت نیرو ارائه نماید.
با توجه به روند تحوالت و نیز وضعیت پیشرفت سند ،الزم است سند مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد .دوره طبیعی
بازبینی سند  1ساله می باشد و در صورتی که شاخص های کلیدی سند ارضا نشده باشند الزم است که خارج از دوره طبیعی،
بازبینی بخشی یا کلی سند صورت بگیرد که با توجه شاخص های معرفی شده در فصل قبل شاخص های کلیدی در جدول
( )1-3آمده است:
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جدول ( :)1-2شاخصهای کلیدی پروژه های فنی سند راهبردی توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی
ردیف

اقدام

شاخص کلیدی

1

تهیه لیستی از نیروگاههای اولویت دار
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

تعداد نیروگاه های اولویت بندی شده

2

تعیین شرایط انتقال فناوری(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

تعداد نیروگاه هایی که وضعیت آنها برای
بهسازی و انتقال فناوری مورد بررسی قرار
گرفته اند.

3

امکان سنجی و انتخاب واحدهای اولویت دار برای كل نیروگاه ها برای اصالح
سیستم برج خنك كن
(بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری)

تعداد نیروگاه هایی كه امکان سنجی برای
اصالح سیستم برج خنك كن در آنها صورت
گرفته

4

امکان سنجی ،انتخاب ،تعیین شرایط انتقال فناوری
(توربینهای بخاری سیکل تركیبی)

انجام مطالعات و تعیین اولویت بندی برای
شرایط انتقال

5

امکان سنجی و انتخاب توربین
(توسعه فناوری فوق بحرانی)

امکان سنجی و انتخاب توربین مناسب

-4-2

جمعبندی 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 توربین های بخار نیروگاهی پرداخته شد.
در پایان برنامه ارزیابی سالیانه پروژه مشخص شده و بیان گردید کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو ،صنعت و دانشگاه
توسط مرکز توسعه فناوری توربین های بخار نیروگاهی تشکیل میشود و پیشرفت طرح را مورد ارزیابی قرار داده و برنامهها را
بروزرسانی میکنند .همچنین دورهی زمانی الزم برای بهروزرسانی زمانبندی اجرای برنامه و بازبینی و در صورت لزوم بازنگری
در محتوای برنامه راهبردی ،یک سال در نظر گرفته شد.
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