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امروزه بحث انرژي و بهينه سازي مصرف آن يکي از مهمترين مباحث مطرح شده در بخش مهندسي است .با توجه به قيمت
باالي انرژي و روند رو به کاهش منابع سوختهاي فسيلي ،توجه همگان به استفاده بهينه از انرژي و کنترل مصرف آن از طريق
استفاده از سيستمهاي با راندمان باالتر و يا فن آوريهاي جديدتر معطوف شدهاست .تحقيقات و پژوهش در اين زمينه در
کشورهاي صنعتي مدتهاي مديدي است که آغاز شده و در کشورهاي در حال توسعه نيز گامهاي اوليه آن برداشته شدهاست.
به دليل منابع سوخت مناسب گاز در کشور و روند افزايش نرخ نياز به توليد انرژي الکتريکي در کشور ،استفاده از تووربين هواي
گازي در صنايع مختلف بخصوص با اهداف توليد انرژي الکتريکي امري اجتناب ناپذير خواهد بود.
با توجه به تنوع باالي توربين هاي گازي از نظر توان توليدي ،راندمان و همچنوين پيچيودگي آنهوا در بخوش هواي مختلوف،
طرحهاي متنوعي از آنها توسط سازندگان مختلف ارائه گرديده است .انتخاب هر يك از اين طرحهوا و توليود و بکوارگيري آن،
نيازمند دانش باالي طراحي توربين هاي مذکور با توجه به قابليت هاي بومي مي باشد.
بنابراين شناخت صحيح از وضعيت موجود يك فناوري در دنيا و همچنين توانمندي هاي موجود در داخول کشوور در جهوت
توسعه يك فناوري ميتواند در غالب ترسيم يك سند راهبردي و چشم انداز آينده نسبت به آن فناوري بيان گردد
در اين پروژه به بررسي و تدوين نقشه راه کشور در راستاي تدوين نقشه راه جهت عملي ساختن امکان طراحوي تووربين هواي
گازي مورد نياز صنعت برق کشور پرداخته خواهد شد .با تسلط بر دانش فني طراحي توربين هاي گازي عالوه بر رفع نياز طرح
هاي آتي کشور ،امکان ارتقا و تامين تجهيزات انواع توربين هاي گازي فعلي نيز حاصل خواهد گرديد.
محل خدمت
اعضاي كميته راهبري
دانشگاه صنعتي اميرکبير
-1آقاي دکتر مسعود برومند
دانشگاه صنعتي اميرکبير
 -2آقاي دکتر نادر منتظرين
دانشگاه صنعتي شريف
 -3آقاي دکتر کريم مظاهري
 -5آقاي دکتر محمد اولياء
دبير کميته راهبري – مپنا (توگا)
مپنا (توگا)
-6آقاي مهندس بهنام تحويل دار
وزارت نيرو
-7آقاي مهندس محمد رضا ده آفرين
مشاور نيرو
 -8آقاي مهندس الياس رحيم زاده
 -9آقاي مهندس سيد محمد حسين ديباجي وزارت نفت
وزارت نيرو
 -10آقاي مهندس مسعود آسايش
 -11آقاي مهندس سيد سعيد ضيائي طباطبائي وزارت نيرو

نمايندگان
دانشگاه
صنعت
صنعت
توانير
صنعت
شرکت توربو کمپرسور
پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نيرو
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همكاران پروژه و تهيه كنندگان گزارش
 -1مهندس سيد سعيد ضيائي طباطبائي
 -2مهندس مسعود آسايش
 -3دکتر محمد ضابطيان
 -4مهندس رويا صالح زاده
 -5مهندس محمد زماني -مشاور تکنولوژي
 -6مهندس آرش شجاعي -مشاور تکنولوژي
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 -1تدوين مباني سند توسعه فناوري توربينهاي گازي
 -1-1مقدمه
انرژي الكتريكي يكي از پيشنيازهاي اصلي توسعه در كشورهاي مختلف است .در دسترس بودن توليد برق با قابليت اطمينان
باال نقش بهسزايي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع دارد .بخش توليد برق ،حساسترين و هزينهبرترين بخش
صنعت برق در هر كشوري است .بنابراين توسعه پايدار اين صنعت مستلزم توجه و توسعه بخش نيروگاهي در كشور است.
نيروگاههاي حرارتي در ايران سهم زيادي از توليد برق را به خود اختصاص دادهاند .بر اساس آمار منتشر شده شركت توانير ،برق
مورد نياز كشور در سال  1392توسط  1116واحد نيروگاهي بزرگ و كوچک تامين شده است كه حدود  83/1درصد ظرفيت
اسمي آنها را نيروگاههاي حرارتي تشكيل داده و نيروگاههاي برقآبي ،اتمي و تجديدپذير به ترتيب حدود  1/5 ،14/6و 0/8
درصد از ظرفيت نصبشده نيروگاهي كشور را به خود اختصاص دادهاند .نيروگاههاي حرارتي با راندمان متوسط  37درصد بيش
از  90درصد برق مورد نياز كشور را تامين ميكنند و سهم نيروگاههاي گازي  35/2از مجموع قدرت نامي كشور است .با توجه
به منابع كثير نفت و گاز در كشور ،گسترش نيروگاههاي گازي و تركيبي در اولويت قرار دارد .با توجه به مجموعه عوامل فوق،
تبيين مسير راه توسعه فناوري توربين گاز در ايران در كنار تصويري كه از مسير رشد و تكامل فناوري ها در اين صنعت در جهان
وجود دارد از اهميت ويژه اي برخوردار است.
در همين راستا تدوين سند راهبردي توربينهاي گازي نيروگاهي ضروري به نظر ميرسد .چرا كه اهداف ميانمدت و بلندمدت
وزارت نيرو بايد به گونهاي تامين شود كه هم شرايط تامين برق مورد نياز كشور مرتفع گردد و هم نيروگاههاي كشور به گونهاي
باشند كه از لحاظ راندمان باعث هدررفت انرژي كشور نباشند .روند انجام پروژه مطابق شكل زير تعيين شده است.
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فاز  :1تدوين مباني سند

مباني سند

تبيين ضرورت تدوين سند و توجيه پذيري
تبيين مشخصههاي

تبيين ابعاد موضوع ومحدوده

فناوري

مطالعات سند

هوشمندي فناوري

اركان جهتساز

آيندهپژوهي فناوري

شناسايي حوزههاي فناورانه

چشماندازپردازي
هدفگذاري كالن
(كمي ،كيفي)
تدوين راهبردها

برنامه اقدامات

تدوين اقدامات كالن اجرائي

برنامه عملياتي و
رهنگاشت

نگاشت نهادي

زمانبندي و تخمين بودجه

ترسيم رهنگاشت
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در ادامه به يافتههاي هر يک از گامهاي پروژه پرداخته ميشود.

 -2-1قوانين و اسناد باالدستي در زمينه توسعه فناوري توربينهاي گازي
از جمله سرفصلهاي مهم در پروژه حاضر بررسي اسناد مرتبط با موضوع احداث نيروگاههاي گازي و توسعه فناوري توربينهاي
گازي در صنعت توليد برق مي باشد .در اين اسناد باالدستي و قوانين موجود در زمينه توسعه فناوري توربينهاي گاازي ماورد
بررسي قرار گرفته و به جمع بندي نتايج به دست آمده پرداخته ميشود .مستندات مورد بررسي در اين زمينه عبارتند از:
" برنامه وزارت نيرو در دولت يازدهم".
 گزارش" طرح پژوهشي تدوين سند چشمانداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو اهداف استراتژيک و استراتژيهاي وزارت
نيرو در بخش برق و انرژي كشور ".1388 ،
 گزارش "تدوين استراتژي توسعه توليد انرژي الكتريكي كشور در افق سي ساله با در نظر گرفتن كليه حاملهاي
انرژي" ،پژ.هشگاه نيرو ،آبان .1392
 گزارش "دفتر امور انرژي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري".

 -1-2-1برنامه ها و سياستهاي بخش برق وزارت نيرو در دولت يازدهم
مهمترين برنامهها و اقدامات در بخش برق و حوزه نيروگاههاي گازي شامل موارد زير ميباشد:
 حمايت جهت توسعه ظرفيت هاي ساخت توربين هاي آبي كوچک ،ميكرو توربين ها ،موتورهاي گازسوز (CHP
) GAS ENGINو دوگانه سوز و توربين هاي گازي پيشرفته توسط بخش خصوصي
 تأسيس مراكز تحقيقات كاربردي پيل سوختي ،ميكروتوربين ،توربين هاي گازي ،فتوولتائيک ،توربين هاي بادي ،شبكه
هاي هوشمند ،HVDC & HVAC،خودروهاي برقي ،نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي ،ذخيره سازي برق ،خدمات
مشتركين ،برنامه ريزي و مدل سازي برق و انرژي ،ابزار دقيق ،موتورهاي الكتريكي پيشرفته ،سيستم هاي سرمايشي
پيشرفته و كارآ و توسعه آزمايشگاه ملي صرفه جوئي
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 -2-2-1گزارش" تدوين سند چشمانداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو  -اهددا اسدتراتکيو و
استراتکيهاي وزارت نيرو در بخش برق و انرژي كشور "
از جمله اسناد قابل توجه مرتبط با اهداف صنعت برق در حوزه توليد در افق چشمانداز 20ساله كشور ميتوان به مستند تدوين
سند چشمانداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو  -اهداف استراتژيک و استراتژيهاي وزارت نيرو در بخش برق و انرژي كشور
اشاره كرد .اين طرح بخشي از يک مطالعه استاندارد و سازمان يافته در زمينه تدوين سند چشمانداز و برنامه راهبردي وزارت
نيرو ميباشد .طرح اصلي به صورت جامع تماميحوزههاي وزارت نيرو را شامل ميشود .تعيين استراتژيهاي قابل قبول در اين
گزارش در حوزه نيروگاهها و توربينهاي گازي به صورت زير ارائه ميگردند:
 .1ارتقاي سطح استانداردهاي فني توليد برق در جهت:
 كاهش هزينههاي تمام شده توليد برق
 افزايش راندمان توليد و بهرهبرداري
 ارتقاي بهرهوري عرضه انرژي الكتريكي با در نظر گرفتن مالحظات زيست محيطي
 .2ارتقاي سطح تحقيق و توسعه و فناوريبخش برق و انرژي
 .3ارتقاي راندمان نيروگاههاي برق از طريق:
 تبديل واحدهاي گازي به سيكل تركيبي و استفاده از فناوريهاي نوين توليد برق
 اولويت در تامين نياز مصرف از طريق نيروگاههاي با راندمان باالتر
 -1-2-2-1جمعبندي
يكي از استراتژيهاي مهم در بخش برق و انرژي كاهش هزينه تمامشده توليد برق ميباشد كه نيروگاههاي گازي به دليل كم
بودن هزينه تمام شده توليد برق از اين نظر حائز اهميت ميباشند .همچنين افزايش راندمان توليد و بهرهبرداري ،ارتقاي بهره
وري عرضه انرژي الكتريكي با در نظر گرفتن مالحظات زيست محيطي ،استفاده از فناوريهاي نوين توليد برق از استراتژي
هاي مهم بخش برق و انرژي كشور ميباشد .نوع تجهيزات نصب شده در يک نيروگاه در ميزان توان خروجي و راندمان آن
بسيار موثر است ،لذا در گامهاي اوليه طراحي و نصب يک نيروگاه بايد به راندمان تجهيزات مختلف مورد استفاده از جمله
توربين ،بويلر ،كمپرسور ،محفظه احتراق و  ...توجه شود ،بنابراين براي افزايش راندمان توليد ،بهبود و توسعه فناوريمورد
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استفاده در نيروگاههاي كشور ضروري است .همچنين مطابق اطالعات ارائه شده در مرجع [ ،]12نيروگاههاي گازي و سيكل
تركيبي سازگاري بيشتري با محيط نسبت به نيروگاههاي بخار دارند.

 -3-2-1گزارش تدوين استراتکي توسعه توليد انرژي الکتريکي كشور در افق سدي سداله بدا در
نظر گرفتن كليه حاملهاي انرژي
با توجه به تحوالت صورت گرفته در طي دهه گذشته در زمينه توليد برق كشور از جمله توسعه نيروگاههاي گازي،
سيكل تركيبي و آبي ،توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي در احداث و بهره برداري نيروگاهها ،ايجاد زيرساختهاي مناسب جهت
ساخت تجهيزات نيروگاهي ،دستيابي به فناوريهاي جديد از جمله توربينهاي بادي و انرژي هسته اي در كشور ،توسعه
تكنولوژيهاي جديد در دنيا و فضاي همكاريهاي آتي كشور با كشورهاي صاحب تكنولوژي ،رشد ميزان مصرف برق،
محدوديتها و چالشهاي موجود در تأمين سوختهاي فسيلي مورد نياز نيروگاهها ،مالحظات زيست محيطي و افزايش قيمت
جهاني سوختهاي فسيلي ،انجام يک مطالعه جامع در زمينه بررسي عوامل فوق بر روي روند توسعه نيروگاههاي كشور را
ضروري ساخته است  .باتوجه به موارد فوق ،در گزارش حاضر توسعه بهينة ظرفيت توليد انرژي الكتريكي كشور در افق  30ساله
با در نظر گرفتن كليه مالحظات فوقالذكر مورد بررسي قرار گرفته است.

در اين گزارش توسعه بهينة ظرفيت توليد انرژي الكتريكي كشور در افق  30ساله با در نظر گرفتن كليه مالحظات فوقالذكر
مورد بررسي قرار گرفته است .در اين پروژه ،سيستم عرضه انرژي الكتريكي كشور ايران با بهره گيري ازمدل 1MESSAGE-V

مدلسازي گرديده است .اين مدل يكي از مدل هاي سيستم عرضه انرژي است كه براي بهينه سازي و برنامه ريزي سيستم
انرژي طراحي شده است .اين مدل در ابتدا توسط مو سسه بين المللي سيستم هاي كاربردي ( )2IIASAنوشته شده و سپس
آژانس بينالمللي انرژي اتمي ( )3IAEAآن را توسعه داده و با طراحي و افزودن يک واسط كاربري مناسب ،نحوه استفاده از آن
را تسهيل نموده است .
مدل  MESSAGEدر واقع جريان انرژي از منابع اوليه انرژي تا مصارف نهايي را با در نظر گرفتن تمام قيود مربوط به
استخراج ،انتقال و تكنولوژي هاي مختلف تبديل انرژي و حتي قيدها و هزينه هاي مربوط به محيط زيست در طول بازة زماني
مشخص را بهينه مي كند .جريان انرژي كه در واقع بيانكننده ساختار انرژي در نظر گرفته شده در اين مدل مي باشد ،از الية
منابع انرژي داخلي از قبيل نفت ،گاز ،اورانيوم ،زغال سنگ و ساير منابع تجديد پذير آغاز شده و سپس توسط تكنولوژيهاي
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مختلف انتقال يا تبديل انرژي ،به اليه هاي ثانويه و ثالثيه منتقل مي گردد تا در نهايت در الية نهايي ،به تقاضاي حامل انرژي
مورد نظر ختم گردد  .قيد زيست محيطي مي تواند به صورت در نظر گرفتن هزينه زيان ناشي از انتشار گازهاي آالينده يا اعمال
سقف مجاز براي ميزان آالينده هاي منتشره و يا تركيبي از هر دو حالت در مدل اعمال گردد  .اعمال قيد محيط زيست مي تواند
براي تكنولوژيهاي تميز مانند نيروگاه هاي بادي ،آبي ،فتوولتاييک و زمين گرمايي در قياس با ساير انواع تكنولوژي ها ،برتري
هايي ايجاد نمايد .بطور كلي قيودي كه در مدل  MESSAGEقابل بررسي ميباشند عبارتند از:

 تأمين تقاضاي انرژي نهايي
 شبكه انتقال انرژي
 محدوديت منابع انرژي
 محدوديتهاي فني تكنولوژيهاي انرژي
 محدوديتهاي منابع طبيعي (مانند آب و ساير انرژي هاي تجديد پذير)
 محدوديتهاي منابع اقتصادي (مانند محدوديت سرمايهگذاري)
تابع هدف مدل  MESSAGEهزينه كل سيستم ميباشد كه براي تمام سطوح ،تكنولوژي ها ،مناطق و زمانهاي مختلف
محاسبه مي گردد .با حد اقل كردن تابع مذكور ضمن در نظر گرفتن محدوديت ها و قيود در نظر گرفته شده،
وضعيت بهينة سيستم به دست مي آيد .هزينههاي در نظر گرفته شده در اين مدل را مي توان به شش دسته كلي زير
تقسيمبندي كرد:

 هزينههاي سرمايه گذاري اوليه
 هزينههاي تعمير و نگهداري ثابت سيستم
 هزينههاي تعمير و نگهداري متغير سيستم
 هزينه منابع اوليه انرژي
 هزينه واردات يا درآمد صادرات برق


هزينههاي زيست محيطي
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 -1-3-2-1سناريوهاي در نظر گرفته شده در اين مطالعه
مدلسازي دقيق و بررسي تمامي مولفه هاي ورودي شبكه انرژي ،از موضوعات اساسي در تحليل سيستم هاي انرژي در
بلندمدت بوده و نيازمند توجه ويژه اي مي باشند .با توجه به طوالني مدت بودن افق برنامهريزي انرژي ،هر تغييري در
پارامترهاي ورودي روي جواب بهينه نهايي اثرگذار خواهد بود  .به همين خاطر و به منظور بررسي بهتر و دقيقتر تأثيرات هر
يک از عناصر ورودي شبكه بر عملكرد و وضعيت شبكه انرژي كشور ،نياز است تا نتايج با توجه به سناريوهاي مختلف ،مورد
بررسي قرار گيرند .سناريوهاي در نظر گرفته شده در اين گزارش ،از تركيب فضاها و الگوهاي مختلف معرفي شده در باال اعم از
فضاهاي مختلف همكاري ،الگوهاي قيمت سوخت ،بازنشستگي نيروگاه ها ،تغييرات تقاضاهاي برق و گاز و هزينة سرمايه
گذاري تشكيل گرديده اند .فضاهاي همكاري در نظر گرفته شده در هر دهه از افق 30ساله برنامهريزي و نيز الگوهاي رفتاري
ساير عناصر ورودي مدل ،درجدول  1-1بهطور خالصه و طبقه بندي شده ارائه گرديده است:
جدول  :1-1تعريف سناريوهاي محتمل در نظر گرفته شده[]3
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 -2-3-2-1نتايج حاصل از مطالعات انجامشده
در اين بخش نتايج حاصل از مدلساز ي جهت توسعه بهينه ظرفيت توليد برق توسط فناوري هاي مختلف در سناريوهاي
مختلف مورد بررسي قرار گرفته است  .شاخص هاي اصلي مورد بررسي شامل ظرفيت و آرايش بهينه فناوري هاي مختلف،
راندمان متوسط و نيز هزينه كل سيستم توليد برق مي باشد  .سناريوهاي مختلف در نظر گرفته
شده در جدول  1-1معرفي شده اند  .چهار سناريوي اول مربوط به فضاهاي مختلف همكاري بين المللي ،سناريو پنجم مربوط به
گزينه هزينه سرمايه گذاري اوليه ثابت در طول دوره برنامه ريزي و سناريو ششم مربوط به گزينه نرخ رشد باال براي قيمت نفت
و سوخت هاي فسيلي مي باشد  .سناريوي هفتم نيز مربوط به فضاي كامال هموار بين المللي و پايين بودن هزينه سرمايه گذاري
اوليه نيروگاههاي هسته اي است .بر اساس نتايج نرم افزار ،ظرفيت بهينه فناوري هاي مختلف توليد برق در پايان دوره 30
ساله و در سناريوهاي مختلف مطابق جدول  2-1مي باشد .اهم نتايج در حوزه نيروگاههاي گازي حاصله بهشرح ذيل است:
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جدول  :2-1مقايسه ميزان ظرفيت فناوريهاي منتخب در پايان بازه برنامهريزي براي سناريوهاي مختلف[]3

 در كليه سناريوها ،نيروگاههاي سيكل تركيبي بيشترين سهم را در توسعه ظرفيت توليد برق باه خاود اختصااص ماي
دهند بهصورتيكه در سناريو مرجع مجموع ظرفيت اين نيروگاهها برابار  98114مگااوات (معاادل  56/5درصاد كال
ظرفيت نصب شده ) مي باشد .اين ميزان در سنار يو ششم (نرخ رشد باالي قيمت سوخت هاي فسيلي ) برابر 90760
مگاوات است.
 ظرفيت كل نيروگاههاي گازي بزرگ در سناريو مرجع برابر  2920مگاوات در پايان دوره برنامه ريزي مي باشاد .ايان
نيروگاهها عمدتاً جهت تامين بار پيک شبكه مورد استفاده قرار مي گيرند.
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همچنين در جدول  3-1راندمان متوسط توليد برق توسط نيروگاههاي فسيلي و هسته اي در سناريوهاي مختلف باا يكاديگر
مقايسه شده است.
جدول  :3-1راندمان متوسط نيروگاههاي فسيلي و هستهاي در سناريوهاي مختلف (بر حسب درصد)[]3

همانطور كه مالحظه مي شود در سناريو مرجع راندمان متوسط اين نيروگاهها تا سال  1406به  45درصد افزايش مي ياباد و
در پايان برنامه  30ساله اين ميزان به  46/4درصد ميرسد .همچنين مالحظه مي شود راندمان متوسط نيروگاههاي فسيلي و
هسته اي در سناريوي سوم (شرايط سخت بينالمللي) در پايان برنامه به  44/4درصد مي رسد كه علت ايان امار محادوديت
هاي موجود كشور در به كارگيري فناوري هاي پيشرفته با راندمان باال بهويژه براي نيروگاههاي سيكل تركيبي ماي باشاد.
ضمنا در سناريوي هفتم (فضاي كامال هموار بين المللي و هزينه سرمايه گذاري اوليه پايين نيروگاههاي هسته اي( به دليال
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افزايش سهم نيروگاههاي هسته اي و پايين بودن راندمان اين نيروگاهها در مقايسه با نيروگاههاي سايكل تركيباي ،رانادمان
متوسط نيروگاههاي فسيلي و هسته اي در پايان برنامه به  42/6درصد كاهش مي يابد.
 -3-3-2-1جمعبندي
همانطور كه در گزارش نيز اشاره شد يكي از محدوديت هاي موجود كشور در به كارگيري فناوري هاي پيشرفته با راندمان باال
بهويژه براي نيروگاههاي سيكل تركيبي مي باشد بنابراين جهت جلوگيري از هدر رفت انرژي در كشور ،استفاده از توربينهاي با
راندمان باال و عمر قابل قبول بسيار ضروري است كه براي دستيابي به اين هدف ،تدوين سند راهبردي براي توربينهاي گازي
امري الزم ميباشد جدول  2-1و جدول  3-1نيز ميزان توان توليدي و راندمان نيروگاههاي كشاور را در افاق  30سااله نشاان
ماااايدهااااد و ماااايتااااوان مشاااااهده كاااارد كااااه پايااااه نيروگاااااههاااااي كشااااور حرارتااااي اساااات.

 -4-2-1معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري
 -1-4-2-1گزارش دفتر امور انرژي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري در مورد
وضعيت انرژي كشور تا سال 1404
رشد متوسط ساالنه مصرف انرژي در كشور طي  10سال گذشته (به رغم ميانگين رشد اقتصادي  4/6درصد) 5/6 ،درصد بوده
است كه ادامه اين روند ،تا سال  1404هجري شمسي مصرف انرژي كشور را به  3752ميليون معادل بشكه نفت خام مي
رساند .در اين صورت با توجه به وضعيت فعلي توليد ،صادرات نفت خام كشور به صفر خواهد رسيد .در وضعيت فعلي در حدود
 34درصد انرژي كشور به بخشهاي مصرفي اختصاص مييابد كه ارزش افزوده ايجاد نميكند .براي رسيدن به وضعيت
مطلوب در افق چشمانداز الزم است سهم بخشهاي مصرفي به شيوههاي مناسب و علمي به شدت كاهش يابد تا بيشترين
ارزش افزوده از انرژي كشور به دست آيد .آنچه در پي ميآيد بخشهايي از طرح تدوين شده در دفتر امور انرژي معاونت برنامه
ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در مورد وضعيت انرژي كشور تا سال  1404است .براساس چشمانداز درازمدت
مصرف انرژي در جهان طي  20سال آينده رشد متوسط ساالنه تقاضاي انرژي در جهان  2درصد خواهد بود .اين در حالي است
كه تقاضاي جهاني نفت طي سالهاي  2005-2025ميالدي بيش از  31درصد برآورد ميشود .اين شاخص در مورد گاز 63
درصد ،زغالسنگ  63درصد ،انرژي هستهاي  26درصد و انرژيهاي تجديدپذير  59درصد خواهد بود .آمار نشان دهنده آن

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
12
ويرايش اول ،مهر 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

است كه كل مصرف انرژي جهان در سال  )2025( 1404بيش از  116ميليارد بشكه معادل نفت خواهد بود كه از اين بين40 ،
ميليارد بشكه مربوط به نفت خام است ،البته اين سهم از  39/1درصد به  34/6درصد ميرسد .در جدول  4-1چشمانداز صنعت
برق كشور در افق  1404ارائه شده است [.]4
جدول  :4-1چشمانداز صنعت برق كشور در افق ]4[1404

عنوان

واحد

سال 1384

سال 1404

مصرف انرژي برق
مصرف سرانه انرژي برق
ظرفيت نامي نيروگاهها شامل:
 -1نيروگاههاي حرارتي

ميليارد كيلووات ساعت
كيلووات ساعت بر نفر

132/9
1917
41003

*490
5562
136320

34939
6037
-

103864
21736
6000

 -2نيروگاههاي برق آبي

مگاوات

 -3نيروگاههاي اتمي
 -4نيروگاههاي زغالسنگي
 -5انرژيهاي نو و تجديدپذير

درصد
درصد

بازده حرارتي نيروگاهها
تلفات شبكه برق

نياز به گاز طبيعي براي توليد برق (نيروگاههاي دولتي و غيردولتي)

ميليون متر مكعب در روز

37
35/8
19/5

2720
2000
46
11

96

305/1

*اين ميزان انرژي برق بر اساس گزينه  4/5درصد رشد مصرف انرژي محاسبه شده است.

 -2-4-2-1جمعبندي
براساس چشمانداز صنعت برق ايران در افق  1404مصرف انرژي برق كشور از  132/9به  490ميليارد كيلووات ساعت خواهد
رسيد كه اين برق از نيروگاههاي حرارتي ،برق _آبي ،اتمي ،زغالسنگي و انرژيهاي نو تأمين خواهد شد .همچنين براي بهينه
سازي سيستم مدنظر است از يک سو بازده حرارتي نيروگاهها از  35/8درصد به  46درصد برسد و از سوي ديگر تلفات شبكه
هاي برق از  19/5درصد به  11درصد تنزل يابد.
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 -3-1تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند
 -1-3-1مقدمه
در بخش قبل اسناد و قوانين باالدستي كه به نوعي بر روند توسعه فناوري توربين گازي تاثيرگذار بودند ،معرفي گرديد .حال در
اين بخش ابعاد موضوع و محدوده مطالعات مشخص خواهد شد .بنابراين در ادامه سطح تحليل مدنظر اين مطالعات و افق
زماني مورد استفاده در ايت مطالعه مورد بررسي قرار ميگيرند.

 -2-3-1تبيين سطح تحليل
با توجه به تاثيرگذاري فناوري و نوآوري فناورانه در ابعاد مختلف جامعه ،تصميمگيري راهبردي را ميتوان در سطوح مختلفي به
انجام رساند .اين سطوح را ميتوان در قالبهاي مختلفي دستهبندي نمود .يكي از دستهبنديهاي رايج ،دستهبندي در قالب "
ملي" " ،بخشي" و " بنگاهي" ميباشد .انتخاب هر يک از سطوح ميتواند اثر قابل توجهي بر محدوده مطالعات و بازيگران
درگير در فرآيند سياست گذاري داشته ياشد .بدان معنا كه اگر سطح ملي براي تدوين سند انتخاب شود ممكن است چندين
وزارتخانه دولتي و سازمان بزرگ ملي در فرآيند سياستگذاري درگير شوند .اما اگر سطح بخشي و يا درون وزارتخانهاي
انتخاب شود ،حداكثر بازيگران يک وزارتخانه و زيرمجموعههاي آن در بازي وارد خواهند شد .همچنين در سطح بنگاهي،
عوامل موجود در يک بنگاه و حداكثر شركاي آن بنگاه در فرآيند تدوين سند مشاركت داده خواهند شد .بنابراين با توجه به
آنكه اين پروژهها با درخواست وزارتخانه نيرو و با محوريت و مديريت پژوهشگاه نيرو در حال تدوين ميباشد ،ميتوان نتيجه
گرفت كه سطح اين مطالعات در سطح بخشي و يا به عبارت بهتر صنعت برق كشور ( در حوزه وزارت نيرو به عنوان متوالي
اصلي اين صنعت) تعريف خواهد شد.

 -3-3-1تبيين افق زماني
ماهيت اسناد راهبردي با در نظر گرفتن افقهاي برنامهريزي فراتر از زمان حال براي اقدامات و فعاليتها معني پيدا ميكند.
دليل برنامهريزي آينده و افقهاي برنامه ريزي بلندمدت در اسناد راهبردي ،در نظر گرفتن روندهاي آتي ،اتفاقات ممكن و
تغييرات محتملي است كه بر نحوه توسعه فناوري و فرآيند تصميمگيري اثرگذار است .در نظر داشتن اين افقهاي بلندمدت
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امكان انجام رفتار فعاالنه در توسعه فناوري را مهيا مينمايد .افق برنامهريزي ميتواند كوتاهمدت ( 3تا  5سال) ،ميان مدت ( 5تا
 10سال) و بلند مدت ( 10تا  20سال) باشد.
عمدتا افق برنامهريزي در اسناد ملي توسعه فناوريهاي راهبردي ميتواند بلندمدت يا ميانمدت باشد كه معموال در فاصلههاي
زماني  5ساله مورد ارزيابي و بازنگري قرار ميگيرند .اگر افق زماني تدوين سند  20ساله در نظر گرفته شود ،به دليل پويايي و
تغيير و تحوالت محيط و وجود عدم قطعيت در اين بازه زماني ،نميتوان برنامهريزي مناسبي را انجام داد و با توجه به آنكه
ماهيت اين سند برنامهريزي در جهت توسعه يک فناوري در كشور ميباشد ،افق  20ساله براي آن زياد است.
از طرف ديگر با توجه به آنكه اين مطالعات با سفارش وزارت نيرو در حال تدوين ميباشد و اغلب مطالعات و برنامهريزيهاي
درون اين وزارتخانه به منظور دستيابي به اهداف و چشمانداز  1404ميباشد ،بنابراين به نظر ميرسد بهتر است اين افق زماني
به عنوان بازه زماني مناسب براي اين سند نيز در نظر گرفته شود .بنابراين افق زمانبندي اين مطالعه به صورت ميانمدت 10
ساله و با هدف دستيابي به چشمانداز  1404ميباشد.

 -4-1تبيين ضرورت توسعه
 -1-4-1مقدمه
منظور از ضرورت توسعه ،بيان هدف نهايي سياستگذاران از توسعه فناوري ميباشد .اين هدف نهايي در سطوح باالي
تصميمگيري تعيين شده و به عنوان يک فرض ،محور برنامهريزي در توسعه فناوري قرار ميگيرد .با توجه به انتخاب اين
فناوري جهت توسعه در سطوح باالتر تصميمگيري ،خودبهخود ضرورت توسعه فناوري و تدوين سند براي آن توجيه ميشود .اما
با اين وجود ،در اين قسمت سعي ميشود برخي از داليلي كه سياستگذاران باالدستي جهت توسعه فناوري توربين گازي در
كشور مدنظر داشتهاند ،يادآوري و مرور نماييم.

 -2-4-1داليل توجيهپذيري
در حالت كلي ميتوان داليل ضرورت توسعه فناوري توربينهاي گازي را به صورت زير دستهبندي كرد:
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 -1-2-4-1حجم بازار
بر اساس گزارش منتشرشده آمار صنعت برق ايران در سال  ،1392در سال  1392قدرت نامي منصوبه نيروگاه هاي كشور با
افزايش  1338مگاوات به  70278مگاوات رسيد كه نسبت به سال قبل  1/9درصد افزايش داشت.

تركيب نيروگاههاي بهرهبرداري شده در پايان سال  1392به شرح زير است:
 نيروگاههاي بخاري  15830مگاوات معادل  22/5درصد از مجموع قدرت نامي كشور
 نيروگاههاي گازي  24715مگاوات معادل  35/2درصد از مجموع قدرت نامي كشور
 نيروگاههاي چرخه تركيبي  17850مگاوات معادل  25/4درصد از مجموع قدرت نامي كشور
 نيروگاههاي برق آبي  10265مگاوات معادل  14/6درصد از مجموع قدرت نامي كشور
 نيروگاههاي ديزلي ،بادي و انرژيهاي نو  601مگاوات معادل  0/8درصد از مجموع قدرت نامي كشور
 نيروگاهاتمي  1020مگاوات معادل  1/5درصد از مجموع قدرت نامي كشور
سهم توليد از نيروگاههاي مختلف كشور به شرح زير است:
 توليد نيروگاههاي بخاري  89664ميليون كيلو وات ساعت معادل  34/2درصد از كل توليد
 توليد نيروگاههاي گازي  66039ميليون كيلو وات ساعت معادل  25/2درصد از كل توليد
 توليد نيروگاههاي چرخه تركيبي  87135ميليون كيلو وات ساعت معادل  33/2درصد از كل توليد
 توليد نيروگاههاي برقآبي  14470ميليون كيلو وات ساعت معادل  5/5درصد از كل توليد
در شكل  1-1قدرت نامي نيروگاههاي وزارت نيرو و بخش خصوصي از سال  1382تا سال  1392نشان داده شده است.
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شکل  :1-1قدرت نامي نيروگاههاي وزارت نيرو و بخش خصوصي در طي سالهاي ]5[1382-1392

در اين گزارش  ،نيروگاههاي گازي  24715مگاوات معادل  35/2درصد از مجموع قدرت نامي كشور و نيروگاههاي چرخه
تركيبي  17850مگاوات معادل  25/4درصد از مجموع قدرت نامي كشور را تشكيل ميدهند .همچنين سهم توليد نيروگاههاي
گازي  66039ميليون كيلو وات ساعت معادل  25/2درصد از كل توليد و نيروگاههاي چرخه تركيبي  87135ميليون كيلو وات
ساعت معادل  33/2درصد از كل توليد كشور است .بنابراين در حال حاضر بخش بزرگي از انرژي الكتريكي كشور از طريق
نيروگاههاي گازي و چرخه تركيبي توليد ميشود كه اين مسئله الزام ارتقاء فناوري توربين گازي براي افزايش راندمان در
نيروگاههاي موجود در كشور را تبيين ميكند.
همچنين با توجه به اينكه نيروگاههاي گازي سهم عمدهاي از سبد انرژي كشور را تشكيل ميدهند ،بنابراين با توجه به وضعيت
و پتانسيل كشور و برنامههاي موجود براي احداث نيروگاههاي گازي و چرخه تركيبي و روند افزايش احداث نيروگاههاي گازي
در سالهاي گذشته ،اين موضوع مقدمهاي ميباشد جهت برنامهريزي ميانمدت كه احداث نيروگاههاي گازي مورد توجه قرار
گيرد و توسعه فناوري توربينهاي گازي امري ضروري و مهم ميباشد.
همچنين بر اساس سياستهاي كالن وزارت نيرو و چشمانداز صنعت برق ايران در افق  1404مطابق با گزارش دفتر امور انرژي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (جدول  ،)4-1مصرف انرژي برق كشور از  132/9به  490ميليارد
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كيلووات ساعت خواهد رسيد كه اين برق از نيروگاههاي حرارتي ،برق _آبي ،اتمي ،زغالسنگي و انرژيهاي نو تأمين خواهد
شد .سهم نيروگاههاي حرارتي معادل  103864مگاوات در سال  1404خواهد بود كه بخش بزرگي از نيروگاههاي حرارتي كشور
را نيروگاههاي گازي تشكيل ميدهند كه نشاندهنده اختصاص حجم بزرگي از بازار و سبد انرژي كشور به توربينهاي گازي
است.
 -2-2-4-1صرفه جويي ارزي
همانطور كه در گزارش تدوين استراتژي توسعه توليد انرژي الكتريكي كشور در افق سي ساله با در نظر گرفتن كليه حاملهاي
انرژي (بخش  ) -3-2-1مطرح شد ،در كليه سناريوها نيروگاههاي سيكل تركيبي بيشترين سهم را در توسعه ظرفيت توليد
برق به خود اختصاص مي دهند بهصورتيكه در سناريو مرجع مجموع ظرفيت اين نيروگاهها برابر  98114مگاوات (معادل
 56/5درصد كل ظرفيت نصب شده ) مي باشد و ظرفيت كل نيروگاههاي گازي بزرگ در سناريو مرجع برابر  2920مگاوات در
پايان دوره برنامه ريزي مي باشد .با توجه به اينكه در سيكل تركيبي دو سوم از توان توليدي توسط بخش توربين گازي توليد
ميشود ،بنابراين مطابق با اين سناريو در مجموع  68656مگاوات از برق كشور توسط توربينهاي گازي تامين خواهد شد.
مطابق با آمار  )National Renewable Energy Laboratory( NRELدر سال ( 2012مرجع  )8نيز سهم هزينه توربين
گازي در يک سيكل تركيبي معادل با  177 $/kWاست ،بنابراين با استفاده از توربينهاي گازي تقريبا معادل  12بيليون دالر از
خروج ارز از كشور جلوگيري خواهد شد .افزون بر صرفهجويي در ارز و سوخت ،بازده نيروگاهها نيز افزايش خواهد يافت .لذا از
اين منظر نيز توسعه فناوري توربين گاز توجيهپذيري بااليي دارد.
 -3-2-4-1توانمندي داخلي
شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا (توگا) به عنوان يكي از معدود شركتهاي توليدكننده توربينهاي پرقدرت نيروگاهي و
صنعتي در كشور است .ساخت و توسعه تكنولوژي بومي توربين گاز در گروه مپنا ابتدا با انتقال دانش فني ساخت از شركت
آنسالدو انرجيا شروع شد و پس از ساخت داخل توربين  ،V94.2همين توربين همراه با پره هاي داغ ،سيستم كنترل و نيز
توربين بخار سيكل تركيبي آن تا سال  1389تحت ليسانس شركت زيمنس توليد گرديد .در اين دوره همزمان با بهبود در
فناوري هاي ساخت و تسلط بر مهندسي اين تجهيزات ،تعداد زيادي واحدهاي نيروگاهي سيكل ساده و تركيبي از اين نوع
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توسط گروه مپنا ساخته شد ،به طوري كه حدود  40درصد از ظرفيت شبكه برق ايران را مجموع توان توليدي اين واحدهاي
سيكل ساده و تركيبي تشكيل مي دهد.
از سال  ،1389گروه مپنا با توسعه فناوري هاي پوشش قطعات داغ و تغييرات در احتراق و كنترل توربين  ،V94.2اولين ورژن
ارتقاي خود با نام ) MGT-70(MAP2+را عرضه كرد .ورژن دوم  MGT-70نيز در ابتداي سال  1392راه اندازي شد و هم
اكنون محصول جاري گروه مپنا است .ورژن بعدي اين محصول كه در حال حاضر در پايان مراحل طراحي و شروع ساخت
اولين واحد است .ادامه روند توسعه روي اين توربين در ميان مدت ،تبديل آن به توربين كالس  Fخواهد بود .عالوه بر محصول
و روند فوق در توربين هاي نيروگاهي ،گروه مپنا هم اكنون توربين هاي گاز صنعتي  MGT-30و  MGT-30MDرا توليد مي
كند .مسير توسعه روي اين خانواده توربين در گروه مپنا نيز مشابه توربين نيروگاهي  MGT-70است .توربين گاز MGT-40

هم اكنون در مرحله توسعه و ساخت اولين واحد در گروه مپناست .اين توربين بر پايه طراحي معكوس توربين  F6Bشركت
جنرال الكتريک مي باشد [ .]9تمامي اين موارد نشانگر وجود توانمنديهاي داخلي در صنعت توربين گاز ميباشد.
بر اساس مصوبه شوراي معاونين وزارت نفت ،كسب دانش فني طراحي و تكنولوژي ساخت توربين گازي به عنوان يكي از دو
طرح اصلي و با اولويت اول وزارت نفت شناخته شده است .به همين منظور مقرر گرديد تا با سرمايهگذاري مشترك گروه
توربوكمپرسور نفت ( )OTCو مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران ،طرح مذكور با هدف ورود و نهادينهسازي
دانش فني طراحي و تكنولوژي ساخت توربين گازي صنعتي با توان  25مگاوات و كسب نشان ملي اجرايي گردد .طبق گفته
مديرعامل شركت ملي گاز ايران در ششمين نشست شوراي عالي توسعه توان داخل حوزه صنعت براي تامين منابع مالي بومي
كردن دانش فني ساخت توربين 40 ،ميليارد تومان از شركت ملي گاز ايران و  50ميليارد تومان از طريق صندوق بازنشستگي
سرمايه گذاري مي شود .قابل ذكر است كه هماكنون پيشرفت طراحي و ساخت و تست توربين گازي  25مگاواتي به  98درصد
رسيده است [.]10
بنابراين دو شركت سازنده بزرگ توربين هاي گازي در ايران (شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا (توگا) و شركت توربوتک) با
سرمايهگذاري كالن انجام داده در اين زمينه نشان دادهاند كه عالقهمندي و توانمندي زيادي مبتني بر توسعه فناوري توربين
گازي و انتقال دانش اين فناوري به كشور وجود دارد .بنابراين بايستي از سرمايه كشور در اين راستا استفادهاي بهينه كرد.
بسياري از قطعات و تجهيزات مورد نياز در كشور اكنون بومي سازي شده است كه نشان از توانايي سازندگان ايراني دارد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
19
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،مهر 1393

همچنين با توجه به توانمنديهاي غني موجود در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در كشور در حوزه توربينهاي گازي ،ضرورت
توسعه فناوري اهميت بيشتري مييابد .توضيح اينكه در بسياري از مراكز علمي ،اساتيد متخصص و دانشجويان و محققان در
حوزههاي مرتبط با توربين گاز مشغول به تدريس و تحقيق هستند .همچنين آزمايشگاههاي ملي و تخصصي موجود در مراكز
فوق ،پتانسيل موثر در جهت بوميسازي دانش فني طراحي و ساخت زيرسيستمهاي توربينهاي گازي را مشخص ميسازد.
 -4-2-4-1اشتغالزايي
ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار با تاكيد بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش بنيان و آيندهنگري نسبت به تحوالت آنها
در سطح ملي و منطقهاي از سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسالمي ايران در
زمينه اشتغال ميباشد .با توجه به وجود مهندسين داخلي و نيروي انساني آموزشديده در كشور ،از طريق توسعه فناوري توربين
گازي و تعامل با قطبهاي سازنده ميتوان فرصتهاي شغلي جديدي در كشور ايجاد نمود.

 -5-2-4-1مزيت نسبي توليد برق توسط نيروگاههاي گازي
 هزينه و مدت زمان آمادهسازي پايين
در جدول  5-1نيز مقايسهاي در مورد مدت زمان و هزينه آمادهسازي ،ويژگيهاي كاركرد ،نرخ گرما ،هزينه تعمير و نگهداري،
قابليت اطمينان براي انواع سيكلها ارائه شده است .نيروگاههاي گازي داراي هزينه اوليه ( ،)$300-$350/kWنيروگاههاي
توربين بخار داراي  50درصد هزينه اوليه بيشتر ( )$800-$1000/kWنسبت به سيكل تركيبي ( )$400-$900/kWهستند.
نيروگاههاي هستهاي در دسته نيروگاههاي گران قرار ميگيرند .همچنين مدت زمان مورد نياز براي نصب نيروگاه گازي  10تا
 12ماه ،نيروگاهبخار از مرحله طراحي تا توليد حدود  36تا  42ماه است در حالي كه اين زمان براي نيروگاه سيكل تركيبي  22تا
 24ماه است .با مقايسه هزينه سرمايه و زمان آمادهسازي اين نيروگاهها مشخص است كه توربين گازي بهترين انتخاب براي
توان پيک ميباشد .و اين مسئله با توجه به شرايط بحراني تامين برق حائز اهميت است.
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جدول  :5-1ويکگيهاي كاركرد و اقتصادي نيروگاهها []7
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 نصب و راهاندازي سريع
نصب توربينهاي گازي بسيار سريع صورت مي گيرد و سرعت راه اندازي آنها به لحاظ حداقل بودن تجهيزات كمكي بسيار زياد
است و به عنوان واحدهايي كه قادرند سريعاٌ در مدار قرار گيرند بسيار مورد توجه هستند .از آنجايي كه قدرت هاي قابل ساخت
اين مولدها گسترده مي باشد ،لذا متناسب با گستردگي شبكه از آن در تامين گونه هاي مختلف نياز شبكه استفاده مي گردد،
بدين معني كه در شبكه هاي كوچک و متوسط به عنوان توليد كننده بار پايه و در شبكه هاي بزرگ به عنوان توليد كننده بار
مياني و بار پيک مورد استفاده قرار مي گيرد .الزم به توضيح است كه در مجتمع هاي توليدي بزرگ كه قطع برق شبكه باعث
به وجود آمدن خسارت هاي زياد مي شود  ،از اين نوع مولدها به عنوان توليد كننده برق اضطراري نيز ،استفاده مي شود[.]11

 تنوع در نوع سوخت مصرفي
از ديدگاه نوع سوخت مصرفي نيز ميتوان به اين مورد اشاره كرد كه توربينهاي گازي امروزي با گاز طبيعي ،گازوئيل ،نفت،
متان ،گازهاي با ارزش حرارتي پايين (مانند بيوگاز) ،نفتگاز تقطيرشده و حتي گاز حاصل از فضوالت و سوختهاي پاك و
جديد كار ميكنند .سازندگان توربينهاي گازي به سمت طراحي و ساخت توربينهاي گازي پاك با آاليندگي كمتر حركت مي
كنند .بنابراين در بازار رقابت جهاني توربينهاي گازي مورد تاييد توربينها با آاليندگي كمتر هستند كه اين مسئله ضرورت
توسعه فناوري توربينهاي گازي در كشور را مشخص ميكند[.]7
 وجود ذخاير عظيم گاز در كشور
همچنين مطابق گزارش  U.S Energy Information Administrationايران از نظر ذخاير گاز طبيعي پس از روسيه دومين
رتبه در دنيا را به خود اختصاص داده است .ايران  17درصد از ذخاير گاز در جهان و تقريبا يک سوم از ذخاير اوپک را دارد.
همچنين مطابق اين گزارش در سال  2012ايران تقريبا  221بيليون كيلووات ساعت ( )Bkwhبرق توليد كرده است كه نزديک
به  95درصد آن از طريق منابع سوخت فسيلي توليد شده است .بر اساس گزارش Business Monitor International

( )BMIگاز طبيعي بزرگترين منبع سوخت براي توليد برق در ايران (در حدود  70درصد) است [ .]12بنابراين وجود اين ذخاير
عظيم استفاده از گاز و احداث نيروگاههاي گازي و سيكل تركيبي را توجيه ميكند.
 كاربرد توربين گازي در صنايع مختلف
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كاربرد روز افزون توربين هاي گازي در صنايع مختلف  ،به خصوص در صنايع نفت و الكترونيک ،از قبيل به حركت در آوردن
پمپ هاي بزرگ در داخل خطوط لوله نفت و گاز  ،تامين انرژي مورد نياز كارخانجات و مناطق خاص جدا از شبكه بسيار چشم
گير و قابل توجه است .با توجه به خطوط وسيع انتقال گاز در كشور ،وجود ايستگاههاي تقويت فشار و بهكارگيري موثر از توربو
كمپرسورهاي گازي با راندمان مطلوب ضروري است .بنابراين امكان ايجاد سرريز دانشي با باال رفتن توانمندي تكنولوژيک به
ساير حوزهها به وجود ميآيد.
در حالت كلي ميتوان گفت كه باال بودن سرعت راهاندازي ،تنوع در نوع سوخت مصرفي ،وجود ذخاير عظيم گاز در كشور و
امكان ايجاد سرريز دانشي به ساير حوزهها از مزيتهاي نسبي توليد برق توسط نيروگاههاي گازي ميباشد [.]11
 -6-2-4-1آاليندگي زيست محيطي
مطابق با مطالب منتشر شده در مقاله " تعيين فاكتور انتشار آگازهاي حاصل از احتراق خروجي از نيروگاههاي سوخت فسيلي
كشور و مقايسه آن با كشورهاي آمريكاي شمالي" ميانگين فاكتور انتشار گازهاي خروجي از نيروگاههاي سوخت فسيلي كشور (
با در نظر گرفتن سهم توليد انرژي الكتريكي توسط نيروگاههاي برقآبي و توربين بادي) مطابق جدول  6-1محاسبه و برآورد
شده است.
جدول  :6-1ميانگين فاكتور انتشار گازهاي خروجي از نيروگاههاي سوخت فسيلي كشور[]13

آالينده

NOx

SO2

CO2

ميزان انتشار ()gr/kWh

2/4

2/75

640

با افزايش راندمان فاكتور انتشار گاز  CO2كاهش مييابد .متوسط راندمان نيروگاههاي بخار ،توربين گازي و سيكل تركيبي
مطابق آمار تفصيلي صنعت برق كشور در سال  1386به ترتيب  36/2درصد 28/2 ،درصد و  42/3درصد است .بنابراين نيروگاه
سيكل تركيبي داراي بيشترين راندمان توليد انرژي الكتريكي و در نتيجه كمترين فاكتور انتشار گاز  CO2است .در مورد آالينده
 NOxعالوه بر راندمان ،بود و نبود سيستمهاي متداول كاهش اين آاليندهها مانند سيستمهاي كاتاليستي ،مشعلهاي پيش
اختالط نظير مشعل ( LNB )Low NOx Burnerدر نيروگاههاي بخار و مشعل (  DLN )Dry Low NOxدر نيروگاههاي
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توربين گازي و سيكل تركيبي در تعيين ميزان فاكتور انتشار اين آالينده سهيماند .طبق بررسيها و محاسبات انجامشده در
پروژه تدوين اطلس آلودگي نيروگاههاي كشور ،فاكتور انتشار آالينده  NOxدر نيروگاههاي توربين گازي در حالت گازسوز با
وجود راندمان كمتر نسبت به نيروگاههاي بخار و سيكل تركيبي كمتر است و دليل آن تجهيز نيروگاههاي توربين گازي به
مشعلهاي  DLNاست 26/7 .درصد از ظرفيت نصب شده نيروگاههاي سيكل تركيبي و  71/4درصد از ظرفيت نصب شده
نيروگاههاي گازي كشور مجهز به  DLNدر حالت گازسوز است در حالي كه هيچ يک از نيروگاههاي بخار هنگام مصرف
سوخت گاز داراي سيستم كاهش آالينده  NOxنيست .همچنين فاكتور انتشار آالينده  SO2در نيروگاههاي بخار با توجه به اين
كه مازوت مصرفي در اين نيروگاهها به طور متوسط حاوي  2/5درصد وزني گوگرد است بسيار بيشتر از فاكتور انتشار اين
آالينده در نيروگاههاي توربين گازي و سيكل تركيبي است .بنابراين ميتوان نتيجهگيري كرد كه نيروگاههاي گازي و سيكل
تركيبي انتشار آالينده كمتري نسبت به نيروگاههاي بخار دارند .با توجه به استداللهاي فوق مبني بر آاليندگي كمتر توربين
هاي گازي و سيكل تركيبي نسبت به توربينهاي بخار بنابراين ضرورت توسعه نيروگاههاي گازي را بيان ميكند[.]13

 -2نتيجهگيري
در اين گزارش كليه اسناد باالدستي و قوانين مرتبط با توسعه نيروگاههاي گازي و فناوري توربينهاي گازي مورد بررسي قرار
گرفت .بر اساس بررسيهاي صورت گرفته تبديل نيروگاههاي كشور به چرخه تركيبي از اهداف اصلي وزارت نيرو بوده ،زيرا با
تبديل نيروگاهها به چرخه تركيبي عالوه بر اينكه نيروگاهها راندمان باالتري خواهند داشت ،در مصرف سوخت نيز صرفهجويي
ميشود .با توجه به اينكه نيروگاههاي چرخه تركيبي متشكل از واحد گازي و بخار است ،توسعه فناوري توربينهاي گازي جهت
بوميسازي دانش طراح ي و خودكفايي در اين زمينه امري الزم و ضروري است .با توجه به اهداف كالن تعيينشده در سند
چشمانداز كشور در افق  ،1404بازه زماني  10ساله براي اين سند پيشنهاد ميشود تا بتوان به اهداف تعيينشده در برنامههاي
توسعه كشور دست يافت .همچنين محدوده مطالعات اين پروژه در سطح صنعت برق كشور است.
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 -1تبيين مشخصههاي فناوري
 -1-1مقدمه
در اين بخش جايگاه فناوري توربين گاز از جنبههاي مختلف از جمله سابقه حضور در بازار ،ساده يا پيشرفته بودن و چگونگی به
كارگيري آنها در فرآيند توليد برق در نيروگاهها و چرخه عمر فناوري بررسی میشود.

 -1-1-1طبقهبندي فناوريها از منظر ماهيت
 -1-1-1-1سابقه فناوري
بر اساس سابقه حضور ،فناوريها را میتوان به دو دستهي فناوريهاي جديد 1در مقابل فناوريهاي موجود 2تقسيم كرد.
فناوريهاي جديد عبارتند از فناوري هايی كه براي اولين بار در يك مرز بنگاهی ،ملی و يا بخشی وارد شده و مورد استفاده قرار
میگيرند .بهعنوان مثال نرم افزار جديدي كه براي طراحی محصول بکار گرفته میشود و جايگزين روش سنتی طراحی می
گردد .فناوري جديد لزوماً يك فناوري نوظهور3نيست ،بلکه میتواند سالها پيش خلق شده و توسط ديگران مورد استفاده قرار
گرفته باشد.
با تعريف ارائه شده ،معيار تشخيص فناوري جديد از فناوري موجود ،سابقهي حضور آن فناوري در داخل مرزهاي بنگاهی و يا
ملی است .منظور از سابقهي حضور هم شکلگيري بازار فناوري است .فناوريهايی كه بازار آنها شکلگرفته باشد را بايد جزء
فناوريهاي موجود قلمداد كرد [.]1

1
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Current technologies
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 -2-1-1-1پيچيدگی فناوري
پيچيدگی منجر به تقسيمبندي فناوري به دو گروه فناوريهاي پيشرفته 4در مقابل فناوريهاي ساده 5میگردد .واژه "فناوري
پيشرفته" اشاره به فناوريهايی دارد كه داراي ويژگیهاي زير باشند:
 پيچيدگی زياد
 علم محوري
 چرخه عمر كوتاه
 سهم باالي فناوري در قيمت تمام شده كاال/خدمت
 هزينه باالي تحقيق و توسعه
ويژگیهاي ذكر شده براي فناوريهاي پيچيده را میتوان بهعنوان معيارهايی براي تميز دادن فناوريهاي پيچيده از فناوري
ساده استفاده نمود [.]1
 -3-1-1-1تناسب فناوري
بر طبق اين معيار ،فناوري را میتوان در گروه فناوريهاي مناسب 6در مقابل نامناسب 7جاي داد .واژه فناوري مناسب ،به
فناوريهايی اطالق میشود كه بيشترين سازگاري را با نيازهاي شناسايی شده از يك طرف و منابع موجود (از جمله منابع
فناورانه) از طرف ديگر داشته باشند .بنابراين فناوري مناسب لزوماً يك فناوري پيشرفته يا نوظهور نيست [.]1

4
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 -4-1-1-1حوزه استفاده فناوري
از نظر حوزه كاربرد ،فناوريها به دو دسته فناوريهاي محصول 8در مقابل فناوريهاي فرآيند 9تقسيم میشوند .فناوريهاي
محصول عبارتند از فناوريهايی كه در تركيب كاال/خدمت بکار گرفته میشوند و فناوريهاي فرآيند ،فناوريهايی هستند كه در
فرآيند توليد يك محصول يا ارائه يك خدمت به كار برده میشوند [.]1
 -5-1-1-1موقعيت راهبردي فناوري
برحسب موقعيت راهبردي ،فناوريها را میتوان به دو گروه فناوريهاي كليدي يا راهبردي 10در مقابل فناوريهاي متعارف يا
معمولی تقسيم كرد .لفظ "فناوري كليدي يا راهبردي" به فناوريهايی اطالق میشود كه در تحقق اهداف راهبردي نقش
كليدي ايفا نمايند.
فناوريهاي متعارف يا معمولی عبارتند از فناوريهايی كه تسلط بر آنها ارزش زيادي ندارد .به عبارت ديگر امکان بهرهگيري از
توان موجود در خارج از مرزهاي بنگاهی ،بخشی يا ملی براي انجام عمليات مرتبط با فناوريهاي مذكور وجود دارد و مناسب
است تا اين عمليات را به خارج واگذار نمود [.]1

 -2-1-1تبيين ماهيت فناوري توربين گازي
با توجه به تعريف ارائه شده در مورد فناوري جديد و موجود ،معيار تشخيص فناوري جديد از فناوري موجود ،سابقهي حضور آن
فناوري در داخل مرزهاي بنگاهی و يا ملی است و منظور از سابقهي حضور هم شکلگيري بازار فناوري است .فناوريهايی كه
بازار آنها شکلگرفته باشد را بايد جزء فناوريهاي موجود قلمداد كرد با توجه به اينکه منظور از سابقهي حضور هم شکلگيري
بازار فناوري است .فناوريهايی كه بازار آنها شکلگرفته باشد را بايد جزء فناوريهاي موجود قلمداد كرد .جهت تعيين جديد يا
موجود بودن توربينگازي در كشور میتوان به اين مسئله اشاره كرد كه در نيروگاههاي گازي و سيکل تركيبی كشور توربين
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هاي مدل (  B9 ،TG16 ،GTN95/82و  ) V93-1ساخت شركت PG ،Frame 5( ، Siemens Sulzer Fiat B.B.C
 ) ،GT13E2 ،PG 5211-M ،5361ساخت شركت آلستومF9 ،K ،5341P 1& 2- 5341N 3&4،Frame 9 E type( ،

 )MS9000ساخت شركت  )V94.2( ، GEساخت شركت توگا و همچنين توربينهاي مدل  MW 701 Dساخت شركت
ميتسوبيشی و  ...وجود دارد .بنابراين میتوان نتيجه گرفت كه بازار فناوري توربين گازي در كشور شکل گرفته است و اين
فناوري در دسته فناوريموجود قرار میگيرد [.]2
همانطور كه در گزارش مرحله اول اشاره شد نيروگاههاي گازي و سيکل تركيبی سهم عمدهاي از نيروگاههاي كشور را تشکيل
میدهند .همچنين با توجه به منابع عظيم سوخت فسيلی در كشور و مزيت نسبی ايران از نظر ذخاير عظيم گاز (رتبه دوم دنيا)،
استفاده از گاز در كشور توجيه میشود و با توجه به سرمايهگذاريهاي انجام شده جهت انتقال دانش و طراحی و ساخت توربين
گازي بستر مناسب توسعه اين فناوري در كشور وجود دارد .بنابراين میتوان گفت كه توسعه اين فناوري با توجه به شرايط فعلی
كشور مناسب میباشد.

 -2-1طبقهبندي فناوري از منظر چرخه عمر
فناوريها داراي ويژگیهاي عملکردي و نوع تعامالت با بازار متغير در طول زمان هستند .اين تغيير در طول زمان را بايد در
قالب طبقهبندي فناوري در طول مراحل چرخه عمر به نمايش گذاشت .تغيير ويژگیهاي عملکردي فناوري و رسيدن به بلوغ
فنی در طول زمان بيانكننده چرخه عمر فناوري است .تغيير حجم ارائهي فناوري در بازار برحسب زمان نيز چرخه عمر
محصول-بازار را نشان میدهند .در زير طبقهبندي ويژگیهاي فناوري از نگاه هريك از اين دو نوع چرخه عمر بيان میگردد
[.]1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
5
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،آبان 1393

 -1-2-1چرخه عمر بازار -محصول
هر فناوري بهصورت مجزا از محيط ،قادر به ايفاي نقش خود نخواهد بود و بايد بهصورت جزئی از يك سيستم پيچيده ،متشکل
از فناوريهاي ديگر درنظر گرفته شود .براساس تعبير استيل (1986)11توسعه يك فناوري جديد بهمانند يك جيگزاپازل 12بوده،
بهطوري كه ورود يك فناوري جديد ،نيازمند تغيير در ساير اجزاي اقتصادي و اجتماعی میباشد .بههمين دليل ،معموالً ظهور
يك فناوري جديد با ممانعت سيستم موجود روبهرو شده و در شرايطی ممکن است با شکست هم مواجه شود .اين موضوع
جذابيت جايگزينی فناوري را پايين میآورد .اما از آنجا كه توسعه فناوري ،عاملی محوري در ايجاد مزيت رقابتی است ،اتکا تنها
بر فناوريهاي گذشته نيز از توان رقابتپذيري میكاهد .بنابراين براي كاهش ريسك شکست ناشی از مقاومت و نيز دستيابی
به مزيت رقابتی ،الزم است تا شرايط بهينه براي ورود يك فناوري برآورده شود .چرخه عمر محصول-بازار مفهومی است كه
میتواند به طور جامع به عنوان ابزاري مفهومی براي تحليل رفتار فروش كاال مورد استفاده قرار گيرد.
چرخه عمر محصول-بازار ،منحنی فروش را براي بازه زمانی ورود تا خروج محصوالت از بازار به نمايش میگذارد .اين چرخه
عمر میتواند هم در محيط داخل كشور و هم در محيط بينالمللی به نمايش مرحلهي بازار -محصول بپردازد .بسياري از
محققين از چرخه عمر محصول -بازار به عنوان ابزاري براي شناسايی راهبردها و سياستهاي ورود به بازار يا توليد يك كاال
بهره گرفتهاند .معموالً مراحل چرخه عمر محصول-بازاربين  4تا  6مرحله تقسيمبندي میشود ;(Iyigun, 2006; Kim, 2003

) Sekhar and Dismukes, 2009; Steele, 1992كه مهمترين اين مراحل (مورد توافق غالب نويسندگان) ،عبارتند از:
معرفی ،13رشد ،14بلوغ15و زوال .16تغييراتی را كه در طی چرخه عمر روي میدهد با استفاده از پارامترهاي زير قابل بررسی
هستند:
 ساختار بازار (كه نشاندهنده تعداد توليدكنندگان محصول است)

11

Steele
Jigsaw Puzzle
13
Introduction
14
Growth
15
Maturity
16
Decline
12
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فاز  :2هوشمندي فناوري

 قيمت فروش محصول در بازار
 تغييرات حجم بازار
 راهبرد بازاريابی بنگاهها
 سود فروش بنگاهها
 نوع تحول فناورانه
اصوالً مفهوم چرخه عمر محصول ،مفهومی بسيار روشن و ساده است .يك محصول در ابتدا با يك نام تجاري خاص به بازار
عرضه میشود ،اين مرحله ،مرحله معرفی نام دارد .پس از شناخت اوليه در بازار ،فروش محصول رشد سريعی را تجربه میكند.
اين مرحله تحت عنوان مرحله رشد شناخته میشود .پس از آن از شدت رشد فروش كاسته شده تا فروش به اوج خود میرسد،
اين مرحله بلوغ نام دارد .با رسيدن به مرحله رشد ،از ميزان فروش محصول در بازار كاسته شده و محصول در مرحله افول از
چرخه عمر خود قرار میگيرد .شکل  ،1-1وضعيت چرخه عمر محصول را نشان میدهد .طول هر يك از اين مراحل از كااليی
به كاالي ديگر متفاوت است .بعضی از كاالها به طور مستقيم از مرحله معرفی به مرحله بلوغ خود میرسند و رشد قابلتوجهی
را در هر يك از مراحل چرخه عمر از خود نشان نمیدهند .بعضی ديگر از كاالها ممکن است سريع مورد اقبال عموم قرار گرفته
و فروش محصول رشد چشمگيري داشته باشد [.]1

شکل  :1-1چرخه عمر محصول []1
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تغييراتی كه طی چرخه عمر روي میدهد با استفاده از شاخصهاي زير قابل بررسی هستند:
 رشد فروش
 سود فروش بنگاهها
 تعداد رقبا
 قيمت فروش محصول در بازار
در هر يك از مراحل چرخه عمر محصول ،هر يك از معيارهاي مذكور در وضعی مشخص هستند كه در تعيين چرخه عمر
محصول مفيد هستند .در جدول  ،1-1هر يك از مراحل چرخه عمر ارائه و در هر يك از اين مراحل ،شاخصهاي فوق مورد
بررسی قرار گرفتهاند.
جدول  :1-1شاخصهاي هر مرحله از چرخه عمر محصول []1
مراحل چرخه عمر

فروش

سود شركتهاي

شاخصها

توليدكننده

تعداد رقبا

مرحله افول

مرحله معرفی

مرحله رشد

مرحله بلوغ

كم

رشدسريع

رشدكند

رشد منفی

قابل چشمپوشی

در سطح
باال

متعادل

در حالت
كاهش

كم

در حال
رشد

تعداد رقبا ثابت مانده(
حالت مونوپلی* يا
اليگاپلی**)

كم (در حال
خروج از بازار)
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قيمت

زياد

در حال
نزول

پائينترين مقدار

پائينترين
مقدار

* انحصار كامل
**انحصار چندجانبه

 -2-2-1وضعيت بازار و صنعت توربين گازي در جهان
 -1-2-2-1بررسی فضاي رقابتی توربين گازي در جهان
با توجه به رشد بازار توربين گازي در جهان ،توليدكنندگان ديگري عالوه بر توليدكنندگان اصلی پا به عرصه توليد اين محصول
نهادهاند .طی چند سال اخير،عالوه بر توليدكنندگان قديمی

اين حوزه از قبيل  MHI ،GE،Siemensو Alstom

توليدكنندگانی مانند  Mapnaو Hitachو ...نيز وارد اين بازار شدهاند و توانستهاند سهمی از فروش بازار توربين گازي كسب
نمايند .شکل  2-1مقايسه سهم بازار سازندگان مختلف بر اساس توان توربينهاي گازي توليد شده تا سال  1343( 2009گيگا
وات) را نشان میدهد.

شکل  :2-1مقايسه سهم بازار سازندگان مختلف بر اساس توان توربينهاي گازي توليدي تا سال ]3[ 2009
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همانطور كه مشاهده میشود شركت جنرال الکتريك با  %42بيشترين سهم را در ميان ديگر توليدكنندگان دارد .پس از اين
شركت ،شركت زيمنس با  ، %17دومين توليد كننده توربين گازي در جهان میباشد .شركت مپنا نيز  2درصد از اين بازار را به
خود اختصاص داده است .شکل  3-1سهم بازار سازندگان مختلف بر اساس تعداد توربين گازي توليدي توسط هر شركت تا سال
 46455( 2009واحد) را نشان میدهد.

شکل  :3-1مقايسه سهم بازار سازندگان مختلف بر اساس تعداد توربينهاي گازي توليدي تا سال ]3[ 2009

با توجه به شکل  3-1مشاهده میشود كه از نظر تعداد توربينهاي گازي توليدي ،شركت سوالر ( )Solarبا اختصاص  %23و
جنرال الکتريك  %21از اين بازار ،بيشترين سهم از اين بازار را دارند.
در حالت كلی تعدادي از شركتهاي توليد كننده توربين گازي نيروگاهی در زير ارائه شده است:
General electric



Alstom



Siemens



Ansaldo Energia



Bharat Heavy Electric



Rolls- Royce



Hitachi



Mitsubishi Heavy Industrial
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Kawasaki



Mapna



همانطور كه در شکل  2-1و شکل  3-1نشان داده شد ،سهم عمده بازار توربينهاي گازي هم از لحاظ توان توليدي و هم تعداد
توربينهاي توليدي در اختيار شركتهاي قديمی و اصلی اين صنعت مانند جنرال الکتريك ،زيمنس ،ميتسوبيشی و آلستوم است
بنابراين میتوان گفت كه تعداد شركتهاي سازنده انواع توربينهاي گازي در طی سالهاي اخير تقريبا ثابت بوده و سهم عمده
بازار همچنان در اختيار توليدكنندگان قديمی میباشد.
همانطور كه در قسمت مرور ادبيات نيز اشاره شد ،در مرحله رشد به دليل وجود تقاضاي رو به رشد بازار ،توليدكنندگان افزايش
میيابد .تا انتهاي دوران رشد ،ورود رقبا به بازار توربين گازي افزايش يافته و در اوايل دوران بلوغ از شدت رشد ورود رقبا به
بازار كاسته شده و تا اواسط دوران بلوغ به باالترين مقدار خود میرسد .بنابراين با توجه به وضعيت حال حاضر توليد توربين
گازي در جهان و تسلط توليدكنندگان اصلی بر بازار اين صنعت ،میتوان نتيجه گرفت كه بازار توليد توربين گازي به حالت
اشباع نزديك شده است و از حيث اين معيار چرخه عمر توربين گازي در مرحله بلوغ قرار دارد.
 -2-2-2-1بررسی روند قيمت توربين گازي در جهان
از ديگر معيارهاي ارزيابی چرخه عمر ،معيار قيمت فروش توربينهاي گازي و نصب نيروگاههاي گازي است .طبق مقاله ارائه
شده تحت عنوان "The Forecast of the Development of the Market for Gas Turbine Equipment in the

" ، years 2013-2021در دهههاي آينده بازار  12591واحد توربين گازي توليد توان ،با هزينه كلی بيش از  152/9بيليون دالر
( مطابق با قيمت  )2012پيشبينی شده است (جدول .)2-1
جدول  :2-1پيشبينی تعداد و قيمت واحدهاي توربين گازي توليد توان در سالهاي  2013تا ]5[2021

سال

تعداد واحدهاي توربين گازي

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1341

1310

1289

1270

1234

1215

1197

1195

1117
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سال
2013
هزينه ،بيليون دالر

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

15/2165 15/4304 15/1388 15/0513 15/3035 15/6819 15/5881 15/4818 15/4412

همچنين طبق جدول  2-1انتظار میرود كه حجم ساليانه سفارشات واحدهاي توربين گازي توليد توان از سال  2012به
بعدكاهش خواهد يافت.
در جدول  3-1توزيع واحدهاي توربين گازي توليد توان با توجه به ظرفيت در سالهاي  2013تا  2021ارائه شده است.
جدول  :3-1توزيع واحدهاي توربين گازي توليد توان نسبت به ظرفيت در سالهاي ]5[2021-2013
ظرفيت 0/2 MW ،تا 3

خروجی%

19/12

 3تا10

 10تا 20

 20تا 50

 50تا 125

 125تا 180

باالي 180

32/97

4/74

14/75

6/44

8/10

11/44

مکانيکال
درايو (*)SHP
تا 15
2/27

*Shaft Horse Power
مطابق با جدول  3-1توربينهاي گازي با ظرفيت  125مگاوات و بيشتر مانند  F7و ( F9جنرال الکتريك)SGT5- ،

 2000E/3000E/4000Fو ( SGT5-8000Hزيمنس)( SGT63000F/5000F/6000G ،زيمنس -وستينگهاوس)،
 ST24/26و ( 13Eآلستوم) و مدلهاي  501و  701از ميتسوبيشی در طی اين سالها حدود  20درصد از كل توربينهاي
گازي توليدي را تشکيل میدهند.
همچنين در جدول  4-1پيشبينی تعداد واحدهاي توربين گازي توليد توان در محدوده ظرفيتهاي مختلف در سالهاي 2013
تا  2021ارائه شده است .همانطور كه در اين جدول ديده میشود طی سالهاي آينده بيشتر توليدات به توربينهاي گازي با
مگاوات پايين اختصاص داده شده است.
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جدول  :4-1پيشبينی تعداد واحدهاي توربين گازي توليد توان در محدوده ظرفيتهاي مختلف[]5
ظرفيتMW ،

 0/2تا 3
 3تا 10
 10تا 20
 20تا 50
 50تا 125
 125تا 180
باالي 180
مکانيکال درايو (*)SHP
تا 15

كل

سال
2013
266

2014
263

2015
255

2016
242

2017
236

2018
224

2019
227

2020
219

2021
212

467

438

424

420

405

400

380

377

375

65

62

60

60

58

58

57

55

55

192

192

189

184

179

183

180

182

179

81

81

83

83

79

82

81

82

78

106

104

104

100

103

98

98

101

100

138

140

144

151

145

141

145

150

149

26

30

30

30

29

29

29

29

29

1341

1310

1289

1270

1234

1215

1197

1195

1177

در شکل  4-1برآورد هزينه بر حسب تعداد و ظرفيت توربينهاي گازي توليدي در سالهاي  2010تا  2019ارائه شده است.

شکل  :4-1برآورد هزينه بر حسب تعداد و ظرفيت توربينهاي گازي توليدي در سالهاي ]6[ 2019 -2010
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همانطور كه از اين شکل مشاهده میشود ،انتظار میرود طی سالهاي آتی هزينه سرمايهگذاري توربينهاي گازي تغيير
چندانی نکند .به دليل اينکه در حال حاضر تعداد رقبا ثابت است و قيمت توربين گازي نيز به حداقل رسيده است و شركتها
داراي سود متعادلی هستند .با توجه به عدم تغيير محسوس در قيمت توربينهاي گازي طی سالهاي آتی ،میتوان به اين
نتيجه رسيدكه در حال حاضر ،بازار توربين گازي در جهان در ابتداي مرحله بلوغ خود قرار دارد.
 -3-2-2-1جمعبندي چرخه عمر بازار جهانی توربين گازي
با توجه به دو معيار فروش توربين گازي و شركتهاي توليد كننده اين محصول كه در بخش قبل مطرح شد در مجموع می
توان گفت كه در حال حاضر و طی چندسال آتی ،بازار توربين گازي در مرحله بلوغ خود قرار گرفته است .مطابق با اين نتيجه
گيري ،شاخصهاي چرخه عمر بازار براي توربينهاي گازي در جدول  5-1نيز ارائه شده است.
جدول  :5-1شاخصهاي چرخه عمر بازار توربين گاز
مراحل چرخه عمر

فروش

سود شركتهاي

شاخصها

توليدكننده

تعداد رقبا

مرحله معرفی

مرحله رشد

مرحله بلوغ

كم

رشدسريع

رشدكند

رشد منفی

قابل چشمپوشی

در سطح
باال

متعادل

در حالت
كاهش

كم

در حال
رشد

تعداد رقبا ثابت مانده(
حالت مونوپلی يا
اليگاپلی)

مرحله افول

كم (در حال
خروج از بازار)
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قيمت

زياد

در حال
نزول

پائينترين مقدار

پائينترين
مقدار

 -3-2-1چرخه عمر فناوري
 -1-3-2-1شاخصهاي چرخه عمر فناوري
رويکرد عمده به شناسايی شاخصهاي چرخه عمر فناوري مبتنی بر مفهوم مندرج در منحنی مربوط به آن بوده كه نشاندهندۀ
سير پيشرفت عملکرد فناوري طی زمان میباشد .اغلب ،اين سير پيشرفت را با رشد كمّی مقاالت ،پتنتها و نشانهاي تجاري
مورد تحليل قرار میدهند .شکل  ،5-1نمايانگر چرخه عمر فناوري همراه با وضعيت سه شاخص مذكور در هر مرحله است.
با توجه به شکل ،براي تعيين وضعيت يك فناوري مشخص در چرخه عمر آن ،میتوان رشد تعداد مقاالت ،پتنتها و نشانهاي
تجاري مرتبط با آن را در سالهاي اخير( مثالٌ  10سال گذشته )بررسی كرده و با توجه به آن ،وضعيت فعلی فناوري مورد نظر
در چرخه عمر آن را تعيين نمود .به عنوان مثال در صورتی كه رشد تعداد مقاالت مرتبط با فناوري مورد نظر زياد بوده ولی رشد
تعداد پتنتها و نشانهاي تجاري كم باشد ،فناوري مورد نظر در مرحلۀ معرفی قرار دارد ،و يا در صورتی كه رشد تعداد مقاالت
و پتنتها كم و رشد تعداد نشانهاي تجاري زياد باشد ،فناوري مورد نظر در مرحلۀ بلوغ خود قرار میگيرد [.]1

شکل  :5-1چرخه عمر فناوري []1
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با توجه به اينکه در ميان شاخصهاي ارائه شده ،شاخص نشانهاي تجاري و اساساً وضعيت فناوري در بازار ،به طور
ملموستري قابل تشخيص میباشد و از سوي ديگر زمانی كه تعداد زيادي نشان تجاري در بازار وجود داشته باشد میتوان
نتيجه گرفت ،فناوري در مرحله بلوغ خود قرار دارد ،اين شاخص نقش تعيين كننده و مميزي در فرآيند شناسايی چرخه عمر
فناوري خواهد داشت.
شاخصهاي متعددي مانند توان خروجی ،راندمان ،سيستم پوششدهی ،سيستم كنترلی و  ...در مطالعه چرخه عمر فناوري
توربين گاز وجود دارد .ولی با توجه به اينکه براي خريداران اين محصول دو عامل توان خروجی و راندمان مهمتر به نظر می
رسد ،در اين مطالعه ،چرخه عمر فناوري توربينهاي گازي با فرض در نظر گرفتن توان توربين و راندمان آن به عنوان پارامتر
عملکرد فناوري ،استخراج خواهد شد.
 -2-3-2-1چرخه عمر فناوري توربين گاز
در سال  ،1791جان باربر 17يك ماشين طراحی كرد كه از نظر ماهيت كاركرد شبيه به توربينهاي گاز امروزي بود و حق
امتياز اين طرح را به نام خود ثبت كرد .او اين توربين را براي به حركت درآوردن يك كالسکه بدون اسب طراحی كرده بود.
در سال  ،1903جنرال الکتريك يك توربوشارژر را توسعه داد .توربين گازي وايتل در سال  1930ساخته شد كه راندمانی برابر
با  14درصد داشت .هوا در يك كمپرسور گريز از مركز فشرده میشد و سپس در داخل يك توربين جريان محوري انبساط پيدا
میكرد .بسياري فرانك وايتل 18را به عنوان پدر توربينهاي گازي امروزي میدانند .در سال  1941جنرال الکتريك موتور ويتل
را براي اولين موتور هوايی آمريکا اصالح كرد و در سال  ،1945وستينگهاوس اولين توربين گازي را بر اساس طراحی Solely

آمريکا توسعه داد .توربين شامل يك كمپرسور جريان محوري ،يك توربين و يك محفظه احتراق بود.
توربين گازي با توجه به اندازه و وزن مقدار زيادي توان توليد میكند .توربينهاي گازي در  60سال گذشته در صنعت نيروگاهی
و پتروشيمی افزايش زيادي داشته است .فشردگی ،وزن كم و كاربرد سوختهاي مختلف در توربينهاي گازي موارد استفاده آن

John Barber
Frank whittle
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ها را بيشتر میكند .امروزه توربينهاي گازي با گاز طبيعی ،سوخت ديزل ،نفت ،گازهاي با ارزش حرارتی پائين و گازهاي
بيومس كار میكنند.
در  20سال گذشته پيشرفت فراوانی در فناوري توربينهاي گازي رخ داده است .اين پيشرفت شامل پيشرفت در فناوري مواد،
پوشش جديد ،طرحهاي جديد خنككاري و پيشرفت در نيروگاههاي سيکل تركيبی است .عالوه بر اين ،افزايش در نسبت فشار
كمپرسور ،منجر به افزايش راندمان حرارتی سيکل ساده توربين گاز از  15درصد به  41درصد در سيکل ساده و باالي  60درصد
در سيکل تركيبی شده است .توربينهاي گازي امروزي در سيکلهاي تركيبی بسيار سريع به عنوان پايه فراهمكننده بار در كل
جهان با توربينهاي بخار جايگزين شدهاند .اين امر حتی در اروپا و اياالت متحده آمريکا كه توربينهاي بخار بزرگ تنها نوع
تامينكننده توان پايه در ميان سوختهاي فسيلی میباشد صدق میكند .توربينهاي گازي از دهه  1960تا اواخر دهه 1980
تنها در توان پيك در اين كشورها مورد استفاده قرار میگرفته و به عنوان تامينكننده اصلی بار در كشورهاي در حال توسعه كه
نياز براي توان به سرعت افزايش میيابد مورد استفاده قرار میگيرد [.]3
توربينهاي گازي را میتوان در پنج گروه زير دستهبندي میشوند:
 .1توربينهاي گازي بزرگ  :واحدهاي فريم بزرگترين واحدهاي توليد توان هستند كه داراي توان باالي  100مگاوات
هستند و راندمان آنها  30تا  41درصد میباشد.
 .2توربينهاي گازي متوسط :اين توربينها در محدوده توان  25تا  100مگاوات قرار دارند.
 .3توربينهاي گازي صنعتی :اين توربينها در محدوده  2/5تا  25مگاوات قرار دارند .اين نوع از توربينها به طور گسترده
در بسياري از طرحهاي پتروشيمی به عنوان محرك كمپرسور استفاده میشوند .راندمان اين توربينها  20تا  35درصد
است.
 .4توربينهاي گازي كوچك :اين توربينها در محدوده  0/5تا  2/5مگاوات قرار دارند .آنها اغلب داراي كمپرسورهاي
گريز از مركز و توربينهاي جريان شعاعی هستند .راندمان آنها در سيکل ساده از  15تا  25درصد تغيير میكند.
 .5ميکرو توربين :اين توربينها در محدوده  20تا  350كيلووات قرار دارند .توسعه و گسترش اين توربينها از اواخر دهه
 1990شروع شده است [.]4
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توربين هاي گازي از همان ابتدا به عنوان يك نيروي قوي در بازار توليد ظاهر شدهاند .نيروگاههاي سيکل گازي و تركيبی به
عنوان نيروگاههايی كه سهم بيشتر تقاضا براي توليد الکتريسيته را دارند شناخته میشوند .شکل  6-1يك تجديد پيشرفت در
اين زمينه در دهههاي گذشته را نشان میدهد .اين شکل ابتدا پيشرفت توربين گازي در دهه  1940را نشان میدهد ،سپس
ظهور در پيك بازار توان در دهه  1960و در نهايت بازار توربين گازي در اواخر دهه  1970و  1980دچار ركود میشود [.]7

شکل  :6-1پيشرفتهاي تعاملی در دهه  1990كه منجر به موفقيت توربين گاز شد[]7

طبق مطالعات انجام شده توسط  Central Research Institute of Electrical Power Industryدر سال  ،1998چهار
عامل اصلی (شکل  )7-1بر توسعه صنعت توربين گاز تاثير میگذارد [:]7
 پيشرفتهاي انجام شده در فناوري توربين گازي كه منجر به افزايش راندمان میشود.
 تنظيم قيمت گاز طبيعی باعث میشود كه گاز هم فراوان و هم قابل دسترس و داراي هزينهاي قابل قبول باشد ،كه
اين امر افزايش تقاضا براي استفاده از اين سوخت در توليد انرژي الکتريکی را به دنبال دارد .بنابراين در دسترس بودن
گاز طبيعی نيز از عوامل ديگري است كه با پبشرفت توربينهاي گازي ارتباط دارد.
 مالحظات زيست محيطی كه منجر به محدوديت بيشتر در احداث نيروگاههاي بخاري و زغالسنگی میشود ،در نتيجه
رقابتپذيري توربينهاي گازي و سيکل تركيبی افزايش میيابد.
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 تغييرات مهم در بازار توليد برق كه باعث میشود تصميمات مديريتی براي ادامه دادن پيشرفت توربينهاي گازي
گرفته شود.

شکل  :7-1عوامل تاثيرگذار بر توسعه فناوري توربين گازي

در اين گزارش به بررسی پيشرفتهاي انجام شده در فناوري توربينهاي گازي خواهيم پرداخت.
توربينهاي گازي مورد استفاده براي توليد توان از زمان معرفی پيشرفتهاي بسيار زيادي داشتهاند .اين پيشرفتها شامل بهبود
مواد به كار رفته ،طرحهاي جديد براي سيستم خنككاري پرههاي توربين ،افزايش دماي ورودي توربين و افزايش توان خروجی
(بهبود سيستم هاي كنترلی و افزايش انعطاف پذيري توربين در ارتباط با تنوع سوختی و فاكتور  )turn downاست كه در
نهايت منجر به افزايش راندمان(بهبود عملکرد) توربينهاي گازي میشوند .در ادامه به بررسی اين عوامل و روند پيشرفت آنها
در طی  60سال گذشته خواهيم پرداخت [.]8
 .1توان خروجی
همانطور كه اشاره شد ميزان توان خروجی توربينهاي گازي در سال  1930برابر با  4مگاوات بود كه با پيشرفت فناوري اين
توان به مقدار  250مگاوات در اواخر دهه  1990و باالي  300مگاوات در سال  2000رسيده است .هماكنون ميزان توان
خروجی در محدوده  470مگاوات قرار دارد .خروجی توربينهاي گازي در سيکلهاي ساده در طول دوره  60ساله ،از سال
 1939تا  1999در شکل  8-1نشان داده شده است [.]8

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
19
ويرايش اول ،آبان 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

شکل  :8-1روند فناوري توربين گازي -توان خروجی[]8

از سال  2000تا به امروز نيز پيشرفتهايی در ميزان توان خروجی توربينهاي خروجی انجام شده است .در حال حاضر بيشترين
توان خروجی توربينهاي گازي در سيکل ساده  460مگاوات و در سيکل تركيبی  680مگاوات میباشد كه متعلق به شركت
ميتسوبيشی است .همچنين توربينهاي گازي سري  Hشركت  GEداراي توان خروجی  470مگاوات در سيکل ساده و 520
مگاوات در سيکل تركيبی و توربينهاي گازي سري  Hشركت زيمنس داراي توان خروجی  400مگاوات در سيکل ساده و 600
مگاوات درسيکل تركيبی است.

 .2دماي ورودي توربين گازي
يکی از عوامل افزايش راندمان در توربينهاي گازي ،افزايش دماي ورودي توربين ( دماي احتراق) میباشد .بنابراين براي
رسيدن به راندمان باالتر ،طراحان توربين گاز در زمينه افزايش دماي احتراق بدون آسيب رساندن به توربين مطالعات بسياري
انجام دادهاند .در شکل  9-1نحوه افزايش دماي ورودي توربين در طی زمان نشان داده شده است .در اين نمودار دوخط اضافه
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از كتاب بويس ( )Meherwan Boyceاضافه شده است .اطالعات موتور هوايی نشان میدهد در حالی كه درجه حرارت
ورودي توربينهاي گازي صنعتی به طور مداوم در زير درجه حرارت ورودي موتورهاي هوايی بوده است ولی همگرايی اتفاق
میافتد.
زمانی كه نيروگاه گازي نوچاتل ( )Neuchatelدر سال  1940راهاندازي شد ،شرايط كاركرد توربين گازي سيکل شامل دماي
 550درجه سانتيگراد براي ورودي توربين و نسبت فشار  4/2:1بود .در سال  1939دكتر مير ( )Dr Meyerدر مقاله خود
دماهاي ورودي  538درجه سانتيگراد ( 1000درجه فارنهايت) 649 ،درجه سانتيگراد ( 1200درجه فارنهايت) و  816درجه
سانتيگراد ( 1500درجه فارنهايت) را با يکديگر مقايسه كرد .او نشان داد كه  538درجه سانتيگراد ( 1000درجه فارنهايت) براي
پرههايی از جنس فوالد كه خنككاري نمیشوند مناسب است .سپس او پيشبينی كرد كه دماي ورودي توربين تا  816درجه
سانتيگراد ( 1500درجه فارنهايت) افزايش پيدا خواهد كرد .همانطور كه در شکل ديده میشود اين افزايش دما پس از  20سال
اتفاق افتاد و شركت زيمنس روند را در سال  1957تغيير داد .پس از آن دماي ورودي براي هر  10سال حدود  100درجه
سانتيگراد افزايش پيدا كرد .در اواخر دهه  1990دماي ورودي توربين تقريبا به  1300درجه سانتيگراد رسيد [.]8

شکل  :9-1روند فناوري توربين گازي -دماي احتراق[]8
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در حال حاضر بيشترين دماي ورودي توربينهاي گازي متعلق به توربينهاي گازي  60( M501 Jهرتز) شركت ميتسوبيشی
میباشد كه برابر با  2912درجه فارنهايت ( 1600درجه سانتيگراد) است كه در سال  2011عرضه شد و جديدترين فناوري ارائه
شده توسط اين شركت میباشد.

 .3نسبت فشار
نسبت فشار كمپرسور توربينهاي گازي از سال  1940در هر دهه  2واحد افزايش يافته است .پيشرفت واقعی نسبت فشار
كمپرسور در توربين گازي (قابل ذكر است كه اين نمودار براي تمامی انواع توربينهاي گازي رسم شده است) در شکل 10-1
نشان شده است [.]8

شکل  :10-1روند فناوري توربين گازي -نسبت فشار[]8

در حال حاضر بيشترين نسبت فشار در حوزه توربينهاي نيروگاهی متعلق به توربينهاي گازي  60( M501 Jهرتز) شركت
ميتسوبيشی و توربينهاي گازي سري  Hشركت  GEمیباشد كه برابر با مقدار  23:1است و در دسته جديدترين فناوريهاي
دنيا قرار دارند.
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پيشرفت نسب ت فشار و دماي احتراق به صورت موازي با هم هستند و توسعه هر دو مورد براي رسيدن به راندمان حرارتی بهينه
ضروري است .افزايش نسبت فشار ،راندمان حرارتی توربين گازي را زمانی كه با افزايش دماي احتراق توربين همراه باشد
افزايش میدهد .شکل  11-1تاثير افزايش نسبت فشار و دماي احتراق را روي راندمان سيکل نشان میدهد[.]3

شکل  :11-1روند فناوري توربين گازي -نسبت فشار  ،دماي احتراق و راندمان حرارتی[]4

 .4راندمان حرارتی
بهترين راه براي مشاهده پيشرفت اين نوع توربينها ،بررسی افزايش راندمان آنها در طول زمان میباشد .نيروگاه نوچاتل
داراي راندمان  88درصد براي كمپرسور 89 ،درصد براي توربين و راندمان حرارتی  )18/6( 17/4درصد بود .همراه با افزايش
دماي ورودي توربين راندمان نيز از مقدار  18درصد تا  26درصد در سال  1939افزايش پيدا كرد كه دسترسی به اين راندمان
پس از  20سال محقق شد .در شکل  12-1راندمان در سالهاي مختلف نشان داده شده است .در هنگام پيدايش توربينهاي
گازي صنعتی در سال  ،1939راندمان حرارتی سيکل ساده حدود  17تا  18درصد و سيکل تركيبی  25تا  26درصد بود .در
تمامی اين سال ها راندمان حرارتی سيکل بخار همواره پيشرفتی بيشتر از توربين گازي سيکل ساده داشته كه اين روند در سال
 2000با معرفی توربينهاي گازي كالس پيشرفته تغيير كرد[.]8
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شکل  :12-1روند فناوري توربين گازي -راندمان حرارتی[]8

با معرفی توربينهاي گازي پيشرفته ،هماكنون ميزان راندمان حرارتی در سيکل ساده به  41درصد و در سيکل تركيبی به 61/7
درصد رسيده است كه متعلق به توربينهاي گازي سري  Jشركت ميتسوبيشی میباشد كه در سال  2011عرضه شده است..
همچنين در شکل  13-1مقايسهاي براي افزايش راندمان سيکل تركيبی و سيکل ساده از سال  1945تا سال  2005ارائه شده
است.

شکل  :13-1افزايش راندمان توربين گازي در سيکل ساده و تركيبی []7
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همانطور كه در شکل  13-1مشخص است راندمان سيکل ساده دو برابر افزايش پبدا كرده است و با معرفی سيکلهاي تركيبی
افزايش سه برابري براي راندمان مشاهده میشود .راندمان توربين به همراه قيمت و قابليت اطمينان از جمله عوامل مهمی
هستند كه براي نيروگاههاي توليد توان مدنظر هستند [.]7
 .5مواد و پوششدهی
پيشرفت مواد جديد همانند طرحهاي خنككاري ،رشد سريعی براي دماي احتراق توربين به همراه داشته كه منجر به راندمان
باال براي توربين شد .پره هاي مرحله اول بايستی مقاوت زيادي در مقابل دماهاي باال و تنش در توربين داشته باشند و اين
بخش يك جز محدودكننده در ماشين میباشد .شکل  14-1روند پيشرفت در دماي احتراق و ظرفيت آلياژ پرهها را نشان می
دهد.
از سال  ،1950ظرفيت دماي مواد توربين تقريبا  850درجه فارنهايت ( 472درجه سانتيگراد) پيشرفت داشته است يعنی تقريبا
 20درجه فارنهايت ( 10درجه سانتيگراد) براي هر سال .اهميت اين موضوع به اين دليل است كه يك افزايش  100درجه
فارنهايت ( 56درجه سانتيگراد) در دماي احتراق میتواند منجر به  8تا  13درصد افزايش در خروجی و  2تا  4درصد بهبود در
راندمان سيکل ساده گردد .پيشرفت در آلياژها و فرآيند ،با وجود گرانی و صرف زمان زياد پيشرفتهاي قابل توجهی از طريق
افزايش توان فراهم میكند و راندمان را بهبود میدهد [.]4
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شکل  :14-1روند فناوري توربين گازي -بهبود مواد[]4

در حال حاضر استفاده استفاده از مواد كريستالی در ساختار توربينهاي گازي منجر به افزايش دماي احتراق تا  1600درجه
سانتيگراد و راندمان حرارتی تا  41درصد شده است.
مهمترين نياز به پوششدهی حمايت از پرهها در مقابل اكسيداسيون ،خوردگی و مشکالت ناشی از ترك میباشد .فراهم آوردن
سطح استحکام باالتر و سطح مناسب از مقاومت در برابر اكسيداسيون و خوردگی بدون استفاده از پوششدهی بسيار مشکل می
باشد .بنابراين روند افزايش دماي ورودي نياز به پوششدهی را بيشتر میكند .روند پيشرفت در سالهاي گذشته و سالهاي
آينده در پوششدهی در شکل  15-1نشان داده شده است.
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شکل  :15-1روند فناوري توربين گازي -پوششدهی[]4

 .6انتشار آاليندهها
مالحظات زيست محيطی در طراحی هر سيستمی مهم است .تاثير هر سيستم روي محيط بايستی داراي محدوديتهاي قانونی
باشد و بسيار مورد توجه طراحان قرار گيرد .در توربينهاي گازي محفظه احتراق يك جزء بسيار حساس است و بايد توجه بسيار
زيادي در طراحی آنها به منظور توليد كمترين ميزان  NOxوجود داشته باشد .دماي باال منجر به افزايش انتشار  NOxدر
توربينهاي گازي میشود .در طی سالهاي اخير كاهش ميزان انتشار آالينده در توربين گازي به خصوص  NOxبه امري بسيار
مهم مبدل شده است.
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شکل  :16-1روند فناوري توربين گازي -انتشار آالينده[]8

همانطور كه در شکل  16-1ديده میشد در سال  1970مقدار  ppmv 75قابل قبول بود .در سال  1980اين مقدار در كاليفرنيا
به  50و در توكيو به  15كاهش پيدا كرد .در سال  1990نيز  ppmv 15قابل قبول بود [.]8
توربينهاي گازي پيشرفته شامل توربينهاي گازي سري  Hشركت  ،GEزيمنس و سري  Jشركت ميتسوبيشی داراي
پايينترين سطح انتشار آاليندگی هستند( .توربين گازي سري  7Hشركت  GEداراي آاليندگی  NOxبرابر با مقدار

9

 ppmvd at 15% O2است).
قوانينی كه براي حمايت از محيط و سالمت انسان اعمال میشوند روز به روز جديتر خواهند شد .امروزه قويترين استانداردها
در ايالت كاليفرنياي آمريکا وجود دارد كه ميزان انتشار آالينده  NOxاز نيروگاهها به  ppm 2و  COبه  ppm 3محدود شده
است .به عنوان يك قانون انتشار آالينده  NOxاز طريق تزريق آب و بخار تا  ppm 25مجاز است اما زمانی كه سيستمهاي
جديد كاهش كاتاليستی آالينده  NOxبه كار برده شود ،ميزان انتشار اين آالينده ممکن است كمتر از  ppm 2نيز باشد [.]5
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 -3-3-2-1فناوري توربينهاي گازي سازندگان مختلف
 -1-3-3-2-1مقدمه

شركتهاي  Siemens ،GEو  MHIاز سازندگان اصلی توربينهاي گازي هستند و سهم بااليی از محصوالت موجود در بازار
بر اساس تحليل چرخه بازار مربوط به اين شركتها اختصاص داده شده است ،در ادامه به منظور اينكه فناوريهاي جديد و به
روز دنيا در حوزه توربينهاي گازي شناسايی شود ،به بررسی سير تکاملی محصوالت اين سه شركت پرداخته میشود .همچنين
فناوري موجود در شركت مپنا نيز به عنوان يك توليدكننده داخلی بررسی خواهد شد.
 -2-3-3-2-1شركت GE

شركت  GEآمريکا بزرگترين توليدكننده توربينهاي گازي در دنيا در سه كالس هوايی ،سيستم رانش و توليد حرارت و توليد
انرژي الکتريکی میباشد .توربين هاي گازي جنرال الکتريك در محدوده  43تا  470مگاوات (سيکل ساده) قرار دارد .اين
توربينها در كالسهاي مختلفی توليد میگردند .اين كالس توربينها تابع ظرفيت يا توان توليدي ،درجه حرارات كاركرد،
ساختار موارد بخشهاي داغ و در نهايت درجه حرارت آنها تقسيم میگردند.
تا قبل از سال  ،1978توربينهاي گازي بزرگ (  50و  60هرتز) در دماي احتراق نزديك  2012درجه فارنهايت (  1100درجه
سانتيگراد) كار میكردند و راندمان نيروگاههاي سيکل تركيبی باالي  45درصد بود.
در سال  1978شركت  GEتوربينهاي گازي سري  Eرا به بازار معرفی كرد .اين توربينها داراي توان  105مگاوات بودند.
آخرين مدل اين سري داراي خروجی  126مگاوات است كه در سيکلهاي تركيبی داراي راندمان بيش از  52درصد میباشد.
در ماه ژوئن سال  ،1987شركت  GEنسل جديدي از توربين گازي (  )MS7001Fرا معرفی كرد .معرفی اين توربينها به
دليل تقاضا براي نيروگاههاي با راندمان باال ،ميزان انتشار آاليندگی كمتر و هزينه پايينتر ( براي هر  ) KW/hارائه شد .زمانی
كه اين توربينها معرفی شدند داراي توان  200مگاوات و راندمان  50درصد در سيکل تركيبی بودند .توربينهاي گازي كالس
 Fشامل  60( 7Fهرتز) 50( 9F ،هرتز) و  50( 6Fو  60هرتز) هستند .تمامی توربينهاي كالس  Fشامل كمپرسور محوري
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 18مرحلهاي و يك توربين سه مرحلهاي هستند .اين توربينها داراي راندمان باالي  58درصد

در سيکل تركيبی

هستند .در شکل 17-1روند پيشرفت توربينهاي گازي كالس  Fنشان داده شده است [.]9

شکل  :17-1نحوه پيشرفت توربينهاي گازي كالس  Fشركت ]10[ GE

پس از توربينهاي كالس  ،Fشركت  GEدر سال  1995نسل جديد توربينهاي گازي خود يعنی سري  Hرا معرفی كرد .تست
توربين  50( 9Hهرتز) در سال  1998شروع و در سال  1999به پايان رسيد .همچنين تست سري  60( 7Hهرتز) نيز در سال
 1999شروع و در سال  2000كامل شد .توربين  9Hدر سال  2003به بازار عرضه شد [ .]11در حال حاضر پيشرفتهترين
سيستم سيکل تركيبی جهان ،متعلق به توربينهاي كالس  Hشركت  GEمیباشد كه داراي راندمان نزديك  60درصد در
سيکل تركيبی و  41درصد در سيکل ساده هستند .استفاده از مواد كريستالی به منظور دستيابی به دماي احتراق باالتر و انتشار
آاليندگی كمتر از ديگر ويژگیهاي اين سري از توربينها است .دماي احتراق در اين كالس از توربينها  1430درجه سانتيگراد
و توان خروجی نزديك  470مگاوات در سيکل ساده میباشد [ .]9شکل  18-1نشان میدهد كه چگونه توربينهاي  GEهم از
نظر دماي ورودي توربين و هم از لحاظ راندمان بهبود يافتهاند.
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شکل  :18-1نحوه افزايش راندمان و دماي احتراق در سه كالس توربين گازي شركت ]10[GE

شکل  19-1نيز رشد توان و راندمان را تا سال  2014نشان میدهد كه توربينهاي سري  HAجديدترين فناوري توربين گازي
شركت  GEاست كه در سال  2011راهاندازي و در سال  2014مراحل تست آن به پايان رسيده است [.]11

شکل  :19-1رشد توان و راندمان توربينهاي گازي  GEدر سيکل تركيبی تا سال ]11[ 2014
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همچنين شركت  GEقصد دارد كه مراحل تست  7HAرا كه در سال  2012شروع شده است تا سال  2015به اتمام برساند
[.]11
 -3-3-3-2-1شركت Siemens

زيمنس به عنوان يکی از پيشروترين شركتهاي توليدكننده انواع مولدها و به خصوص مولدهاي گازي براي توليد برق میباشد.
در حال حاضر شركت زيمنس دومين توليد كننده توربينهاي نيروگاهی میباشد .محدوده توليد توربينهاي گازي اين شركت از
 4الی  375مگاوات میباشد.
توربينهاي گازي متناظر براي توليد برق در مجموعه محصوالت زيمنس شامل  SGT5-4000F ،SGT5-2000Eو SGT5-

 50( 8000Hهرتز)  SGT6-4000F ،SGT6-2000E ،و  60( SGT6-8000Hهرتز) میباشند .در دهه  1970پاسخ شركت
زيمنس به افزايش تقاضا براي توربينهاي گازي بزرگ توسعه توربين گازي  50هرتزي  V94.2بود كه بسيار نزديك به
توربين  60هرتزي  V84.2بود .اين دو مدل توربين هم اكنون به نامهاي  SGT5-2000Eو  SGT6-2000Eشناخته
میشوند .بهبودهاي طراحی گسترده منجر شد كه توان و راندمان  V94.2از  112مگاوات و  31درصد درسيکل ساده به 163
مگاوات و  34/5درصد افزايش يابد .تکامل عملکرد  V84.2هم مشابه همين مسير است [.]12
سري بعدي موتورهاي سري  Vبه ترتيب  V84.3 ،V94.3و  V64.3با نامهاي امروزي  SGT6-4000F ،SGT5-4000Fو
 SGT-1000Fهستند.
پس از خريداري وستينگهاوس توسط زيمنس در آگوست  ،1998تصميم مبتنی بر توسعه يك توربين گازي جديد شد كه در
آن از تجارب و فناوري به دست آمده در هر دو شركت وستينگهاوس و زيمنس استفاده شود .زيمنس در اكتبر سال 2000
برنامه توسعه فناوري  Hرا تصويب كرد و طراحیهاي مهندسی اصلی از نوامبر  2001آغاز شد و پس از تقريبا چهار سال يعنی
در سپتامبر  2005اعالم عمومی آن صورت گرفت .توربين گازي جديد  SGT-8000Hنتيجه سالها تحقيق و توسعه در امر
توليد توان براي دستيابی به موتوري با راندمان باال ،منعطف و هزينه چرخه عمر پايين است .اين سري ،داراي توربين 50
هرتزي ( )SGT5-8000Hو  60هرتزي ( )SGT6-8000Hمیباشد .تست سيکل ساده و تركيبی توربين  SGT5-8000Hدر
اوائل سال  2008در نيروگاه ايرسچينگ ( )Irschingشروع شد و در سال  2011وارد مرحله تجاريسازي شد [ .]13توسعه
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 SGT6-8000Hاز سال  2009آغاز شد و مراحل تست آن در سال  2011در مركز تست برلين انجام شد [ .]14در حال حاضر
توربين گازي  SGT5-8000Hپيشرفتهترين توربين گازي اين شركت میباشد كه داراي توان خروجی  400مگاوات ،نسبت
فشار  19.2و راندمان  40درصد در سيکل ساده و توان خروجی  600مگاوات و راندمان  60/75درصد درسيکل تركيبی میباشد
[ .]12در شکل  20-1مسير توسعه توربينهاي گازي سري  Vشركت زيمنس ارائه شده است.

شکل  :20-1مسير توسعه توربينهاي گازي فريم  Vشركت زيمنس []15

در شکل  21-1روند افزايش توان توربينهاي گازي اين شركت تا سال  2005ارائه شده است .همچنين در شکل  ، 22-1شکل
 ،23-1شکل  24-1و شکل  25-1به ترتيب توان خروجی ،ميزان انتشار آالينده  ، NOxنرخ فشار و راندمان نشان داده شده
است.
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شکل  :21-1پيشرفت فناوري توربينهاي گازي زيمنس[]16

شکل  :22-1توان خروجی توربينهاي گازي زيمنس[]16
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شکل  :23-1ميزان انتشار آالينده  NOxدر توربينهاي گازي زيمنس[]16

شکل  :24-1نسبت فشار توربينهاي گازي زيمنس[]16
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شکل  :25-1راندمان توربينهاي گازي زيمنس[]16

با توجه به شکلهاي ارائه شده میتوان نتيجهگيري كرد كه از سال  2005به بعد مقدار توان خروجی در حدود  100مگاوات و
راندمان  0/9افزايش پيدا كرده است.
 -4-3-3-2-1شركت MHI

شركت صنايع سنگين ميتسوبيشی يکی از بزرگترين و پيشروترين شركتهاي توليدكننده انواع تجهيزات دوار و به خصوص
تجهيزات نيروگاهی میباشد .محصوالت نيروگاهی اين شركت در همه بخشها شامل بخار ،گازي ،سيکل تركيبی و  ...در
محدوده توليد مختلف وجود دارند .توربين هاي گازي ميتسوبيشی در محدوده  6تا  470مگاوات قرار دارد .شركت ميتسوبيشی
تجارت توربينهاي گازي را تحت ليسانس  Westinghouse turbinesشروع كرد .اين شركت ابتدا توربين گازي ظرفيت
باالي  1150( M701Dدرجه سانتيگراد) را در دهه  1980توسعه داد .در سال  1985توسعه توربينهاي گازي سري F

( )M501F, M701Fرا شروع كرد و توربين گازي  M501Fبا دماي ورودي توربين  1350درجه سانتيگراد در سال 1989
(توربين گازي مدل  501 Fداراي كمپرسور محوري  16مرحلهاي با نرخ فشار  17:1و توربين  4مرحلهاي است كه توان 267
مگاوات با راندمان  39درصد توليد میكند ).ارائه گرديد .توسعه فناوري توربينهاي گازي سري  )M501G, M701G( Gبا
دماي ورودي توربين  1500درجه سانتيگراد در سال  1993آغاز شد و بازار اين توربين كه داراي راندمان و قابليت اطمينان باال
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بود ،در سال  1997شکل گرفت .از ابتداي سال  2004شركت ميتسوبيشی در پروژه ملی توسعه فناوري اجزاء توربين گازي
كالس  1700درجه سانتيگراد مشاركت كرده است .از دستاوردهاي اين مطالعات ،توربينهاي گازي  60( M501 Jهرتز) با
دماي احتراق  2912درجه فارنهايت ( 1600درجه سانتيگراد) ،نسبت فشار  23:1و راندمان  61/5درصد در سيکل تركيبی
میباشد كه در سال  2011عرضه شد و جديدترين فناوري ارائه شده توسط اين شركت میباشد .قابل ذكر است كه توربين
گازي  50( M701Jهرتز) نيز توسعه پيدا كرده و در سال  2014عرضه شده است .همزمان با توسعه فريمهاي جديد ،شركت
ميتسوبيشی با استفاده از پيشرفتهاي به دستآمده ،فناوري توربينهاي گازي موجود را بهبود میبخشد.]17[ .
در شکل  ، 26-1شکل  27-1و شکل  28-1به ترتيب ميزان درجه حرارت ورودي و راندمان در سيکل تركيبی در انواع مختلف
توربينهاي گازي شركت ميتسوبيشی ،مقدار توان توربينهاي گازي در سيکل ساده و سيکلهاي تركيبی و روند نحوه تغييرات
انواع تکنولوژيهاي توربينهاي گازي شركت ميتسوبيشی نشان داده شده است.

شکل  :26-1تغييرات درجه حرارت ورودي و راندمان در سيکل تركيبی در انواع مختلف توربينهاي گازي شركت
ميتسوبيشی []18
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شکل  :27-1توان توربينهاي گازي در سيکل ساده و سيکلهاي تركيبی[]18
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شکل  :28-1روند تغييرات انواع تکنولوژيهاي توربينهاي گازي شركت ميتسوبيشی[]19

 -5-3-3-2-1شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا (توگا)

ساخت و توسعه تکنولوژي بومی توربين گاز در گروه مپنا ابتدا با انتقال دانش فنی ساخت از شركت آنسالدو انرجيا شروع شد و
پس از ساخت داخل توربين  ،V94.2همين توربين همراه با پره هاي داغ ،سيستم كنترل و نيز توربين بخار سيکل تركيبی آن تا
سال  1389تحت ليسانس شركت زيمنس توليد گرديد .در اين دوره همزمان با بهبود در فناوري هاي ساخت و تسلط بر
مهندسی اين تجهيزات ،تعداد زيادي واحدهاي نيروگاهی سيکل ساده و تركيبی از اين نوع توسط گروه مپنا ساخته شد ،به
طوري كه حدود  40درصد از ظرفيت شبکه برق ايران را مجموع توان توليدي اين واحدهاي سيکل ساده و تركيبی تشکيل می
دهد.
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از سال  ،1389گروه مپنا با توسعه فناوري هاي پوشش قطعات داغ و تغييرات در احتراق و كنترل توربين  ،V94.2اولين ورژن
ارتقاي خود با نام ) MGT-70(MAP2+را عرضه كرد .ورژن دوم  MGT-70نيز در ابتداي سال  1392راه اندازي شد و هم
اكنون محصول جاري گروه مپنا با مشخصات ذيل است:

شکل  :29-1مشخصات فنی توربين گازي )]20[ MGT-70(2

ورژن بعدي اين محصول كه در حال حاضر در پايان مراحل طراحی و شروع ساخت اولين واحد است ،داراي تغييرات زياد در
بخش هاي كمپرسور و توربين براي ارتقاي عملکرد ماشين به خصوص راندمان آناست .عالوه بر ورژن هاي استاندارد فوق،
پکيج هاي مجزاي بهبود روي اين ماشين در گروه مپنا توسعه يافته و قابل پياده سازي روي كليه ورژن هاست .ادامه روند
توسعه روي اين توربين در ميان مدت ،تبديل آن به توربين كالس  Fخواهد بود .مسيرنماي توسعه اين توربين در نمودار ذيل
مشاهده می شود.
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شکل  :30-1مسيرنماي ارتقاي توربين نيروگاهی گروه مپنا[]20
عالوه بر محصول و روند فوق در توربين هاي نيروگاهی ،گروه مپنا هم اكنون توربين هاي گاز صنعتی  MGT-30و MGT-

30MDرا با مشخصات شکل زير توليد می كند.

شکل  :31-1مشخصات فنی توربين گازي ]20[ MGT-30
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طراحی پايه هسته اصلی اين نوع توربين گاز ،موتور هوايی  RB211شركت رولزرويس است كه توسط شركت اوكراينی زاريا-
مشپروئکت براي كاربردهاي دريايی و زمينی تغيير كرده و توسعه يافته و از سال  1389تکنولوژي آن به گروه مپنا منتقل
گرديده است.دو مدل فوق الذكر به ترتيب براي توليد برق و رانش مکانيکی استفاده می شوند.مسير توسعه روي اين خانواده
توربين در گروه مپنا نيز مشابه توربين نيروگاهی  MGT-70است.
توربين گاز  MGT-40با مشخصات ذيل نيز هم اكنون در مرحله توسعه و ساخت اولين واحد در گروه مپناست .اين توربين بر
پايه طراحی معکوس توربين F6Bشركت جنرال الکتريك می باشد.

شکل  :32-1مشخصات فنی توربين گازي ]20[ MGT-40

در خصوص فناوري هاي عمده مورد استفاده در توربين گاز ،گروه مپنا تاكنون سيستم كنترل بومی خود با نام  MAPCSرا
توسعه داده كه اولين واحد آن در سال  1393در نيروگاه حيدريه نجف تحت بهره برداري قرار گرفت .فناوري هاي كليدي پره و
مسير گاز داغ شامل انواع پوشش ها ،انجماد جهت دار و پره تك كريستال نيز براي محصوالت جديد ايجاد شده و يا در دست
توسعه است .از اين ميان تاكنون انواع پوشش هاي ضد خوردگی و سد حرارتی ( )TBCدر توربين ) MGT-70(2به كار رفته
و پره انجماد جهت دار در حال توليد صنعتی براي توربين  MGT-40می باشد[.]20
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 -3-1آينده پژوهی فناوري
در بخش چرخه عمر فناوري سير تکاملی و مسير آينده فناوريهاي توربينهاي گاز به تفصيل مورد بررسی قرار گرفته است كه
جمع بندي ان در اين بخش ارائه شده است.
در گذشته توربينهاي گازي زمانی كه با منابع ديگر توان مقايسه میشدند منابع نسبتا نامناسب براي توليد توان به حساب می
آمدند ،در حالیكه امروزه با پيشرفتهاي انجامشده در اين حوزه ،توربينهاي گازي يکی از منابع مهم توليد توان محسوب
میشوند .در بخش  -2-3-2-1روند افزايش توان ،دماي ورودي توربين گازي ،نسبت فشار و راندمان حرارتی از سال  1940تا
سال  2000به ترتيب در شکل  ،8-1شکل  ،9-1شکل  ،10-1شکل  12-1ارائه گرديد .در سال  1940مقدار توان برابر 4
مگاوات ،دماي ورودي توربين گازي  550درجه سانتيگراد ،نسبت فشار  4/2و راندمان حرارتی  17/4درصد بود كه در سال
 2000اين مقادير به  250مگاوات 1316 ،درجه سانتيگراد ،نسبت فشار  30و راندمان حرارتی  38/6درصد رسيد.
جهت بررسی روند پيشرفت موارد ذكر شده از سال  2000تا به امروز ،جديدترين محصوالت توربين گازي سه شركت معتبر
 ،GEزيمنس و ميتسوبيشی مورد مطالعه قرار گرفت .توربينهاي گازي سري  Hمتعلق به شركت  GEداراي توان خروجی 470
مگاوات ،دماي ورودي توربين  1430درجه سانتيگراد ،نسبت فشار 23:1و راندمان  41درصد هستند .جديدترين توربين گازي
شركت ميتسوبيشی داراي دماي احتراق  1600درجه سانتيگراد و راندمان نزديك  41درصد با نسبت فشار  23:1و توان خروجی
 470مگاوات است ( توربينهاي سري  .)Jهمچنين شركت زيمنس توربين گازي  SGT-8000Hبا مقدار توان  400مگاوات،
راندمان حرارتی  40درصد و نسبت فشار 19/2را ارائه داده است.
همچنين پيشرفتهاي زير اين امکان را فراهم میكند كه راندمان توربينهاي گازي در آينده نيز افزايش يابد:
 استفاده از آلياژها و پرههاي مقاوم در برابر گرما با پوششدهی سراميکی سيستم خنك كاري پره توربين پيش گرمايش سوختمهمترين نياز به پوششدهی حمايت از پرهها در مقابل اكسيداسيون ،خوردگی و مشکالت ناشی از ترك میباشد .فراهم آوردن
سطح استحکام باالتر و سطح مناسب از مقاومت در برابر اكسيداسيون و خوردگی بدون استفاده از پوششدهی بسيار مشکل می
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باشد .بنابراين روند افزايش دماي ورودي نياز به پوششدهی را بيشتر میكند .روند پيشرفت در سالهاي گذشته و سالهاي
آينده در پوششدهی در شکل  15-1اشاره شده است.
در نسل آينده توربينهاي گازي يکی از فاكتورهاي مهم ،موضوع ميزان انتشار آالينده ها می باشد بنابراين مشعلهاي جديد و
بهكارگيري فناوري (  DLN )Dry Low NOxدر توربينهاي گازي به منظوركاهش ميزان فاكتور انتشار آالينده ها نقش
بسزائی دارند .در حال حاضر هدف سازندگان توربينهاي گازي رساندن آالينده ها بهكمتراز  25 ppmمیباشد،كه در سال
 2020اين مقدار بايد به  15ppmبرسد .از ويژگیهاي ديگر توربينها نسل جديد استفاده از مواد كريستالی به منظور دستيابی به
دماي احتراق باالتر و انتشار آاليندگی كمتر می باشد.

 -4-1شناخت حوزه هاي فناورانه
 -1-4-1مقدمه و بيان اهميت موضوع
توليد انرژي الکتريکی يکی از مسائل استراتژيك هر كشور است .اين موضوع بويژه در مورد كشور ايران كه يك كشور در حال
توسعه است و ميزان نياز انرژي در آن با نرخ رشد قابل توجهی در حال افزايش است ،اهميت دو چندان پيدا می كند .از ميان
راهکارهاي مختلف توليد انرژي الکتريکی ،استفاده از توربين هاي گازي در سيکل هاي گازي و سيکل تركيبی در حال حاضر
سهم قابل توجهی از توليد برق كشور را به خود اختصاص می دهد .بعالوه مطالعات آينده پژوهی نيز نشان داده است كه توليد
برق به كمك سيکل تركيبی می تواند در برنامه بلند مدت توليد برق ،نقش نخست را داشته باشد .لذا تهيه اسناد راهبردي و
نقشه راه براي طراحی و پياده سازي فناوري توربين گازي داراي اهميت متمايزي است.
در كار حاضر سعی شده است ،تا مطابق تعريف پروژه مراحل تدوين زنجيره ارزش و درخت فناوري توربين گازي بصورت جامع
ديده شود تا به كمك آن بتوان اولويت هاي فناوري توربين گازي را مطابق با ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در كشور تهيه
كرد.اين گزارش در گروه پژوهشی مکانيك پژوهشکده توليد نيرو تهيه شده است.
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 -2-4-1استخراج زنجيره ارزش صنعت توربين هاي گازي و درخت فناوري مربوطه
 -1-2-4-1استخراج زنجيره ارزش صنعت توربين هاي گازي
در اين بخش زنجيره ارزش توربين هاي گازي با توجه به مجموعه فرآيندهايی كه منجر به توليد توربين هاي گازي نيروگاهی
می شود و نيز هر فرآيندي كه منجر به توليد ارزش گردد ،مورد بررسی قرار می گيرد .در يك بررسی جامع ،زنجيره ارزش
صنايع توربين گاز را به صورت زير در نظر میگيريم.
جدول : 6-1مراحل تشکيل دهنده زنجيره ارزش صنايع توربين گازي
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فناوري ها و كسب و كارهاي مرتبط با زنجيره ارزش توربين هاي گازي در زنجيره ارزش ارائه شده در جدول  6-1قابل
مشاهده است .جزئيات بيشتر موارد فوق در جدول  7-1مشاهده می شود.
جدول  :7-1مراحل تفصيلی زنجيره ارزش توربين هاي گازي

جهت پيشرفت مراحل
 -7تاسيس و تجهيز
هاي
آزمايشگاه
تخصصی

 -6تاسيس واحدهاي شبيه
سازي و شبيه سازي در بخش
هاي مختلف

 -5طراحی
مفهومی

 -4تشکيل تيم
هاي طراحی

 -3طرح اوليه

 -2تقسيم
اجزاي سيستم

بندي

 -1ايده و بررسی منابع
و نمونه هاي مشابه

جهت پيشرفت مراحل
تاسيس  -13مونتاژ زير سيستم ها
-14
ابزار
آزمايشگاه
دقيق ،كاليبراسيون و
استاندارد

تشکيل  -9طراحی با  -8انجام آزمون ها
ساخت -10
 -12كنترل -11
قطعات و زير واحدهاي ساخت و جزئيات زير سيستم ي زير سيستم ها
فرآيندها
تامين مواد و تعيين ها
ساخت و رفع سيستم ها
واحدهاي برون
عيوب
سپاري

جهت پيشرفت مراحل
 -21تشکيل و ارائه
شركت هاي خدمات
پس از فروش و
پشتيبان

 -20فروش پکيج خدمت در
كنار محصول

 -19فروش
خدمات نرم
افزاري

 -18بازخورد از
بهره بردار و بهينه
سازي توليد و
كاهش اتالفات در
بهره برداري و
همکاري در بهره
برداري

فروش
-17
محصوالت و ارتباط
با بهره بردار

 -16برنامه ريزي
توليد و تاسيس
واحدهاي توليدي

 -15آزمون و صحه
گذاري زير سيستم ها

جهت پيشرفت مراحل
 -28توسعه كاربرد
محصوالت و خدمات
به حوزه هاي مشابه
نظيرموتورهايتوربينی

 -27تشکيل كنسرسيوم از
واحدهاي توليدي داخلی و بين
المللی

 -26خريد و
بومی سازي
و
فناوري
ارتقاي آن

تبديل
-25
واحدهاي گازي به
سيکل تركيبی با
تغيير در فناوري

 -24آينده پژوهی و
تامين محصوالت
ارتقا يافته و يا
جايگزين مبتنی بر
دسته بندي فناوري
هاي زير سيستم ها

 -23برند سازي
محصوالت و خدمات
به كمك ثبت اختراع،
انتشارات ،تبليغات و
ارائه ملی و جهانی
محصوالت

 -22فروش حق امتياز
فناوري ها
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فناوري هاي توربين گاز در يك مجموعه توليدي مانند جنرال الکتريك شامل دو محور توليد و خدمت می باشد .بخش توليد
شامل ارائه توربين هاي گاز جهت مصارف نيروگاهی و موتورهاي هوائی است .طبق گزارش هاي ارائه شده از سوي اين كمپانی
ميزان خدمات ارائه شده داراي شيب افزايشی قابل توجهی بوده و سهم بيشتري را نسبت به فروش محصول به خود اختصاص
می دهد .اين خدمات مهندسی شامل خدمات نرم افزاري ،فروش ساعت پرواز هواپيما بجاي فروش موتورهاي توربينی به
تنهايی می باشد .ل ذا پيشنهاد می شود ،با توجه به نقطه قوت و پتانسيل ارائه خدمات نرم افزاري ،شبيه سازي مهندسی و بهينه
سازي در مجموعه سازندگان موتورهاي توربينی در كشور ،بحث فناوري هاي مبتنی بر خدمات مهندسی بطور ويژه مورد توجه
قرار گيرد .خدمات قابل ارائه شامل:
خدمات شبيه سازي و توليد نرم افزار تجاري در حوزه توربين هاي گازي و زير سيستم هاي آن و خدمات مشاوره آموزش
نيروگاهی می باشد.
با توجه به پيچيدگی هاي فناوري توربين هاي گازي ،اين زنجيره ارزش يك زنجيره توليد محور و نه خريدار محور است .در
نتيجه بايد توجه ويژه اي به معدود توليد كنندگان توربين هاي گازي نيروگاهی شود تا بتوان از همه پتانسيل ها در جهت ارزش
آفرينی استفاده نمود.
 -2-2-4-1استخراج درخت فناوري توربين هاي گازي
درخت فناوري توربين هاي گازي متناسب با اهداف طرح حاضر كه تمركز بر روي توربين هاي گازي نيروگاهی به عنوان
اولويت اول و توربين هاي گازي كوچك(توان توليدي كمتر از  100مگاوات) به عنوان اولويت دوم در نظر گرفته شده ،تهيه
شده است .در ابتدا ساختار درخت فناوري ارائه شده و در ادامه تقسيم بندي هاي جزئی تر شرح داده شده اند.

فناوري توربين هاي گازي
فناوري هاي طراحی

فناوري هاي ساخت

شکل  :33-1درخت فناوري توربين هاي گازي

فناوري هاي آزمون
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شکل  :34-1درخت فناوري طراحی توربين هاي گازي
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شکل  :35-1درخت فناوري ساخت توربين هاي گازي
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شکل  :36-1درخت فناوري آزمون توربين هاي گازي

 -1-2-2-4-1تقسيم بندي فناوري هاي توربين هاي گازي
تقسيم بندي فناوري ها از نظر ظرفيت توليد

از نظر ظرفيت توليد ،فناوري هاي توربين گازي به محدودههاي ميکروتوربينها ،مينی توربين ها و توربين هاي گازي بزرگ
تقسيم بندي می شوند .با توجه به مباحث اساسی طرح حاضر ميکروتوربين ها -كه توان توليدي كمتر از  1مگاوات دارند -از
اولويت در تامين نيازهاي توليد برق كشور برخوردار نبوده و در كار حاضر مورد بحث قرار نمی گيرند .مينی توربين ها كه شامل
مولدهاي كوچك زير  10مگاواتی بهمنظور توليد پراكنده و توربين هاي گازي در كالس  30-25مگاوات می شوند ،به عنوان
الويت دوم در بررسی ها لحاظ خواهند شد .اما توربين هاي گازي بزرگ -كه ظرفيت نامی بيشتر از  100مگاوات دارند -به
عنوان مولدهاي اصلی برق می توانند به شکل نيروگاه هاي توربين گازي و سيکل تركيبی مورد استفاده قرار گيرند .لذا تاكيد
اصلی بررسی ها روي اين كالس از توربين هاي گازي خواهد بود.
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فناوري هاي مرتبط با توليد توربين هاي گازي

 فناوري هاي مواد و پوشش دهی
اين فناوري ها جزو اساسی ترين فناوري هاي توربين گاز محسوب می شوند و معموالً در لبه دانش قرار داشته و پيشرفت در
اين فناوري ها منجر به توليد نسل هاي جديد توربين گاز می شود .چراكه چالش هاي حد تحمل حرارتی ،خزش و خوردگی
نقطه طراحی عملکرد توربين گازي را محدود می سازد .سرفصل هاي فناوري اين دسته عبارت است از:
 خزش و گسيختکی()Creep and Rupture
 خوردگی()Corrosion
 خستگی حرارتی()Thermal Fatigue
 پوشش دهی مواد توربين
 مواد پره ها
 سيستم روانکاري و سوخت رسانی
 ياتاقان بندي و سيل بندي
در مورد روتورهاي دورباال ،استفاده از ياتاقان هاي هوائی و باالنسروتور از فناوري هاي مرز دانش می باشد.
 سيستم اندازه گيري و كنترل
پياده سازي سناريوهاي مختلف كنترلی می تواند موجب بهبود راندمان عملکرد توربين هاي گازي شود .لذا سيستم كنترل
توربين هاي گازي به عنوان قلب مجموعه از اهميت ويژه اي برخوردار است.
 سيستم سوخت رسانی و احتراق
 ساخت محفظه احتراق به كمك طراحی بهينه
 فناوري هاي مرتبط با افزايش دماي بيشينه در توربين هاي گازي
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 افزايش كيفيت احتراق به كمك شبيه سازي و پياده سازي تکنيك هاي پيشرفته آزمايشگاهی جهت بررسی مخلوط
شدن سوخت و هوا ،شروع احتراق و كيفيت شعله و راندمان احتراق.
 افزايش راندمان با تغيير سوخت(استفاده از سوخت هاي زيستی و )...و تغيير در سيستم سوخت رسانی
 كاهش آالينده هاي مونوكسيد كربن ،اكسيدهاي نيتروژن و آالينده هاي ذرات
از نظر نوع آالينده ها و ميزان توليد آالينده ها به ازاي واحد توان توليدي به ازاي هر فناوري بايد مطالعه الزم انجام و
مقايسه ارائه شود .بويژه فناوري هاي مرتبط با كاهش  CO ،NOxو آالينده هاي ذرات( ) PMمورد توجه سازندگان
توربين هاي گازي قرار گرفته است .به عنوان نمونه به شاخص هايی در اين زمينه اشاره می شود:
هدف سازندگان توربينهاي گازي رساندن آن به 25 ppmياكمتر است .در سال  2020اين مقدار بايد به 15ppm

برسد.
براي رسيدن به اين تکنولوژي طرح هاي زيادي در دستور كار قرار دارد ؛ از جمله  ،سوخت هاي سلولی ()Fuel Cells
و نيروگاههاي زغال سنگی  .همچنين محققان روي موارد ديگر از جمله رقيق كردن سوخت  ،اضافه كردن محفظه
هاي Premixقبل از احتراق  ،استفاده از كاتاليزر ها ؛ كاتاليزربراي اكسيداسيون COو ياكاتاليزرهايی براي جذب
 . NOxمحققين در حال تجزيه و تحليل سيستم ها هستند تا بتوانند به نتايج بهتري دست يابند.
 -2-2-2-4-1تقسيم بندي فناوري ها از نظر آزمون ،كاليبراسيون ،عيب يابی و تحقيقات و توسعه

با توجه به اينکه فناوري توربين هاي گازي يك فناوري مرز دانشی و درحال توسعه می باشد ،فناوري هاي مرتبط با آزمون،
كاليبراسيون و عيب يابی زير سيستم ها از اهميت ويژه اي برخوردار هستند .عمده اين فناوري ها مبتنی بر كارآزمايشگاهی و
تجربی می باشند .لذا جهت پياده سازي آنها نياز به سرمايه گذاري و تربيت نيروي انسانی متخصص است .بعالوه از نظر توسعه
علمی نيز بايد تکنيك هاي مرتبط با نيازمندي هاي مذكور مطالعه و امکان سنجی فنی و اقتصادي پياده سازي آنها انجام شود
تا فناوري هايی كه پتانسيل تحقق الزم را داشته و متناسب با نيازمندي هاي فنی باشد ،انتخاب شوند .اين دسته از فناوري ها
نيز به عنوان يك گلوگاه در صنعت توربين گازي مطرح هستند و معموالً چالش هاي فنی و اقتصادي محدود كننده توسعه در
اين بخش می باشند.
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 -3-2-2-4-1تقسيم بندي فناوري ها از نظر نوع سيستم بهره برداري

انواع فناوري هاي مرتبط با پياده سازي سيکل تركيبی مانند بازياب حرارتی( ،)Heat Recoveryبازتوليد( )Regenerationدر
اين قسمت مورد توجه قرار می گيرد.

 -3-4-1جمعبندي
در اين بخش به بررسی زنجيره ارزش و درخت فناوري متناظر با توربين هاي گازي پرداخته شد .روند تحقيق شامل موارد زير
است:
 منابع بطور كامل جمع آوري و بررسی شده و فناوري هاي توربين گازي طبقه بندي و در زنجيره ارزش جانمايی شده
اند.
 تعامل الزم با مشاوران علمی و مشاور صنعتی از گروه مپنا(شركت توگا) انجام شده است.
با توجه به اهميت توربين هاي گازي نيروگاهی ،تقسيم بندي كسب و كارهاي مربوط به اين توربين ها به تفصيل در زنجيره
ارزش ارائه شده است .در ادامه درخت فناوري هاي توربين گازي ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است .با توجه به مطالب
ارائه شده ،در ب خش تعيين اولويت هاي فناوري هاي توربين هاي گازي ،به ارزيابی جذابيتها و توانمندي هاي بخش و
تکنولوژي هاي مختلف پرداخته می شود تا زمينه براي تدوين چشم انداز توسعه فناوري هايی كه براي كشور ايران داراي مزيت
نسبی بوده و پياده سازي آنها امکان پذير باشد ،فراهم شود .در اين راستا اقدام به مطالعه مقايسه اي روندهاي توسعه فناوري
هاي توربين هاي گازي در دنيا و بويژه در كشورهايی كه از نظر داشتن منابع و توسعه يافتگی در وضعيتی مشابه با ايران به سر
می برند ،شده است .نتايج مطالعات مقايسه اي ،اولويت هاي فناوري و چشم انداز توربين هاي گازي در گزارش هاي بعدي ارائه
خواهد شد.
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 -2نتيجهگيري
در اين گزارش ابتدا تبيين مشخصههاي فناوري توربينهاي گازي مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس بررسیهاي صورت گرفته
نتيجهگيري شد كه فناوري توربين گازي در كشور موجود میباشد و با توجه به شرايط فعلی كشور و پيشرفتهاي انجام شده در
اين زمينه در دسته فناوري هاي مناسب قرار دارد .همچنين چرخه عمر بازار و فناوري توربين گازي ارائه شد .با توجه به دو
شاخص تعداد رقبا و قيمت فروش معلوم شد كه چرخه عمر بازار اين فناوري در مرحله بلوغ قرار دارد .با بررسی روند پيشرفت
فناوري توربين گازي در طی سالهاي گذشته و با توجه به اينکه فناوي توربين گازي كامال مشخص است و پيشرفتهاي
انجامشده در زمينه افزايش راندمان و توان خروجی از طريق استفاده از مواد جديد و پيشرفته در ساخت پرهها ،پوششدهی و
افزايش نسبت فشار میباشد ،نتيجه شد كه فناوري توربين گازي نيز درمرحله بلوغ قرار دارد .در ادامه با توجه به اهميت توربين
هاي گازي نيروگاهی ،تقسيم بندي كسب و كارهاي مربوط به اين توربين ها به تفصيل در زنجيره ارزش ارائه شد و درخت
فناوري هاي توربين گازي ارائه و مورد بحث قرار گرفت.
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فصل  -1چشمانداز و اهداف کالن
 -1-1مقدمه
در این فصل ،پس از بیان مفاهیم و روش تدوین چشمانداز و اهداف کالن ،فرآیند تدوین بیانیه چشمانداز و اهداف کالن در
سند راهبردی توربین گازی کشور به عنوان بخش ابتدایی فاز تدوین ارکان جهتساز تشریح خواهند شد .در این راستا ابعاد
شکل دهنده به چشمانداز و اهداف کالن معرفی شده و سپس گزینههای قابل ذکر برای هر یک از ابعاد ،مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفته و سرانجام با استفاده از نظرات خبرگان ،ابعاد مورد نظر تعیین وضعیت میشوند .با مشخص شدن وضعیت هر یک از
ابعاد سازنده بیانیه چشمانداز و اهداف کالن ،مفاد مربوط به هر یک از آنها قابل ارائه خواهند بود و به این ترتیب بیانیه
چشمانداز و عناوین اهداف کالن به همراه تفسیر آنها در این فصل مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

 -2-1مفاهیم و روشهای تدوين چشمانداز
چشمانداز عبارتست از تصویر مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در حوزه فناوری که در یک
افق زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعیین میگردد .به عبارت دیگر چشمانداز ،بیان صریح سرنوشتی است که
فناوری به سوی آن حرکت میکند و تصویر آیندهای است که کشور در جستجوی خلق آن است.
چشمانداز تصویری از وضعیت یک کشور است ،زمانی که به اهداف و راهبردهای خود در یک بازهی زمانی دست یافته باشد.
این چشمانداز در قالب یک بیانیه به نحوی تنظیم میشود که چالشهای راهبردی و هدفهای تعیین شده کیفی در سند ،ارتباط
مستقیم و معناداری با یکدیگر داشته باشند؛ نیازهای جامعه را در آینده و حال ،بهعنوان هماهنگی بین جامعه و تصویر آینده در
بیان کلمات و جمالت یکسان نماید؛ و از کلمات و جمالت آرمانی ،دست یافتنی ،ارزشی ،مقدس و نهادینه برای عبارتپردازی
سند استفاده نماید.
چشمانداز توسعه فناوری اگر به صورت دقیق ،جامع و آیندهنگرانه تعریف شده باشد ،میتواند مسیر توسعه فناوری را همواره
هدفمند و جهت دار نماید و مانند چراغی در افق بلندمدت ،فراروی کنشگران مختلف (دولت ،صنعت ،دانشگاه) قرار گیرد.
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آگاهی کامل سیاستگذاران به چشمانداز توسعه فناوری نیز می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات کلیدی و سیاستهای اثرگذار
یاری دهد.
اکثر مدلهای تدوین راهبرد ملی دارای گام تدوین چشمانداز مشخص و صریح میباشند .لکن برخی مدلها نیز وجود دارند که
به مراتب به وجود چنین عنصری در برنامهریزی راهبردی ملی اشاره نکرده ولی به تدوین اهداف بلندمدت پرداختهاند .ضرورت
تدوین چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوری از این بابت است که تعهد ،انگیزه ،هیجان و انرژی را در میان کنشگران دخیل در
توسعه فناوری افزایش داده و مقصدی را برای رسیدن ،ترسیم نمایند .چشمانداز یک رکن جهتساز کالن ،ساده و قابل انتقال را
ترسیم کرده تا راهنمای گامهای مختلف انتخاب ،اکتساب و سیاستگذاری فناوری باشد.
در ادبیات مدیریت راهبردی ،چشمانداز براساس مدلهای مختلفی (بهعنوان بخشی از فرآیند تدوین برنامه راهبردی توسعه)
تعریف شده است .اگرچه غالب این مدلها برای تدوین راهبرد در سطح بنگاه طراحی شدهاند ،اما میتوان نتایج حاصل از
بررسی این تعاریف متفاوت را برای طراحی چشمانداز در سطح ملی استفاده نمود .برای این منظور ،در زیر چهار نوع از مدلهای
تدوین راهبرد بنگاه که به تعریف چشمانداز پرداختهاند ،بررسی میگردند.

 مدل دیوید
براساس این مدل ،بیانیه چشمانداز در بنگاهها بر اساس پاسخ به سوال «ما چه میخواهیم بشویم و به کجا میخواهیم برسیم؟»
توسعه داده میشود .بیانیه چشمانداز باید کوتاه ،و ترجیحاً یک جمله باشد ،و از همه ذینفعانی که ممکن است ورودی و
اطالعاتی برای تدوین آن در اختیار داشته باشند ،استفاده شود .برای مثال ،چشمانداز یک مؤسسه حسابداری مدیریت عبارتست
از«:رهبری جهانی در آموزش ،تأییدکننده و گواهیدهنده ،و اجرای حسابداری مدیریت و مدیریت مالی».
براساس نظر دیوید ،چشمانداز بهعنوان یکی از فرآیندهای ابتدایی در تدوین راهبرد ،بهعنوان ورودیهای اولیه و عناصر
باالدست در تمام قدمهای این فرآیند نقش ایفا مینماید .تدوین چشمانداز نیز با بررسی محیط داخل و خارج و نیز با دریافت
بازخورد از تمام مراحل برنامهریزی راهبردی صورت میپذیرد[1] .

 مدل پاتریک لوئیس
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چشمانداز به سوال«چه چیزی میخواهیم ایجاد کنیم» پاسخ میدهد و یک تصویر ایده آل ،واحد و جذاب از آینده ترسیم می-
نماید .چشمانداز تصویر جذابی از وعدههایی است که شور و اشتیاق و هیجان را در افراد و هنگام کار القا و الهام میکند .به زبان
ساده چشمانداز مشترك ،یک تصویر شفاف و مورد تائید ذینفعان میباشد که آینده را مشخص میکند.
به منظور مشخص و روشن نمودن و نیز تعریف فردای جدید ،چشمانداز ساختاری را که راهنمای تمام تصمیمگیریها،
برنامهریزیها و کارها باشد ،فراهم میآورد .چشمانداز برای رسیدن به آیندهای که معموالً کمی دورتر از دسترس میباشد ،بر
روی قوتهای سازمانی و منابعی که باید توسعه بیابند تمرکز میکند .چشمانداز یک نیروی محرك است که باعث یک تالش و
جستجوی بی پایان برای موفقیت و برتری میشود[2] .

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

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

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

مبانی سند

نظرسنجی مت صصین

بررسی اسناد با دستی

بیانیه ابتدايی چشمانداز

افق زمانی جاي اه و رتبه رقابتپذيری

کاربرد

هوشمندی فناوری
حوزه فعالیت

پنل ينفعان
بیانیه نهايی

دريافت بازخورد
پاي

محی داخل و خار
در تحلیل عملکرد

رويکرد توسعه ،اولويتها و سب
اکتساب در راهبردها

اقداما

و سیاستها

شکل  -1-1فرآيند تدوين چشمانداز

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

 1یک بیانیه چشمانداز لزوماً دربرگیرندهی تمام این مؤلفهها باهم نیست .اینها درحقیقت مجموعه مؤلفههایی هستند که وجود بعضی از آنها مانند افق
چشمانداز در بیانیه ضروری و اشاره به بعضی دیگر مانند جایگاه فناوری اختیاری است.
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چشمانداز تعریف شده توسط تحلیل گران و مشاوران در مرحله قبل باید برای نهایی شدن به تأیید کمیته راهبری مسئول توسعه
فناوری ،متشکل از خبرگان صنعت ،دولت و دانشگاه برسد .این تأیید عالوه بر نمایش صحت آینده ترسیم شده ،به همگرا شدن
نظرات خبرگان در مورد هریک از مؤلفههای آینده فناوری نیز منجر میشود.
 دریافت بازخورد از سایر مراحل
ترسیم چشمانداز باید در تعامل با گامهای بعدی صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،چشمانداز تعریف شده در این بخش بدون
دریافت بازخورد از سایر گامها میتواند ماهیتی خارج از واقعیت و غیرعملیاتی داشته باشد .بنابراین در این گام الزم است تا
چشمانداز اولیه تعریف شده با انجام هر گام (تعیین راهبردهای کالن ،تحلیل عملکرد ،و وضع سیاستها) مورد بازنگری قرار
گرفته و تغییرات الزم در مؤلفههای آن صورت پذیرد[2 ].

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

Issue-based

1
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در منابع برنامهریزی راهبردی در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوین حوزههای اهداف تعیین شده است .در زیر
بهطور خالصه به بررسی این مدلها پرداخته میشود:

 حوزههای اهداف در مدل کارت امتیازی متوازن ][4

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

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

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

عالوه بر حوزههای هدف ذکر شده ،ویژگیهایی نیز برای اهداف در سطح بنگاه در ادبیات اشاره شده است .این ویژگیها
عبارتند از:
 قابل کاربرد بودن،
 قابل اندازهگیری بودن،
 در نظر داشتن محدودیت منابع،
 قابل دستیابی بودن،
 مشخص بودن،
 قابلیت انعطاف داشتن،
 واقعگرایانه بودن،
 قابل قبول بودن ،و
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شکل  -2-1ويژگیهای اهداف کالن

با درنظر داشتن مدلهای هدفگذاری بنگاهی و نیز با کسب بینش از مطالعات موردی صورت پذیرفته ،میتوان به معرفی
گامهای ضروری در تدوین اهداف پرداخت .روش پیشنهادی زیر میتواند برای تدوین اهداف کالن در توسعه فناوری مورد
استفاده قرار گیرد:
 دریافت ورودی از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز ،اصول ارزشی و هوشمندی فناوری
در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف کالن توسعه فناوری استفاده شود .این کار با برگزاری پنلهای خبرگی و
بحث گروهی میان متخصصین ،در چارچوب نتایج حاصل از هوشمندی فناوری (روندهای رشد و توسعه فناوری در آینده) ،تأکید
بر مؤلفههای موجود در چشمانداز ،و در نظر داشتن اصول ارزشی صورت میگیرد .در مجموع میتوان اینطور بیان نمود که
اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
 تدوین اولیه اهداف کالن بر اساس اطالعات ورودی
با توجه به نظرات جمعآوری شده متخصصین پیرامون اهداف کالن ،در این مرحله الزم است تا تحلیلگران به پاالیش این
نتایج با درنظر داشتن دو محور حوزههای هدف و ویژگیهای هدف بپردازند .بهعبارت دیگر ،تحلیلگران نظرات خبرگان را در
حوزههای هدف دستهبندی نموده و با درنظرداشتن ویژگیهای ضروری ،آنها را بازنویسی میکنند.
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حوزههای اهداف به معرفی ابعادی میپردازند که الزم است تا به آنها پرداخته شود .اگرچه این حوزهها در هر مورد مطالعاتی
دارای تفاوتها و دستهبندیهای مختلفی میباشند ،اما میتوان یک حالت عمومی برای این حوزهها ارائه نمود .این دستهبندی
تنها بهمنظور ساماندهی ذهنی برنامهریزان در تدوین اهداف اسناد راهبردی است و الزامی در پوشش همهجانبه آنها در هر
مورد مطالعاتی بهوجود نمیآورد .بهطور کلی چهار حوزه زیر را میتوان بهعنوان ابعاد ضروری تدوین اهداف کالن توسعه فناوری
در سطح ملی در نظر داشت:
 موقعیت رقابتی :میزان موفقیت در تسلط نسبی بر بازار ،درآمد کل ،سهم بازار ،سهم صادرات
 ظرفیتسازی :رشد و پیشرفت دانش فناوری ،توسعه نیروی انسانی متخصص ،بهرهبرداری و عملیاتی
نمودن دانش به فناوری
 مسئولیت اجتماعی :درنظرگیری مسایل زیستمحیطی ،بهبود سطح رفاه اجتماعی ،باالبردن رشد
اقتصادی ،مشروعیتبخشی
 نوآوری :باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول و فرآیند
 تأیید و نهاییسازی اهداف کالن
اهداف کالن ،راهنماهای توسعه در سایر مراحل خواهند بود .بنابراین ،اهداف اولیه طراحی شده برای نهایی شدن نیازمند تأیید
دوباره افراد متخصص هستند .اجرای این مرحله به کاهش خطای ناشی از بازنویسی و پاالیش اهداف توسط تحلیلگران کمک
میکند.
 دریافت بازخورد
از آنجا که تدوین گامهای مختلف سند در یک فرآیند تعاملی بهوقوع میپیوندد ،اهداف کالن تدوین شده در بخش قبل ممکن
است با تدوین گامهای بعدی سند دچار تغییر و اصالح شوند .تدوین اهداف خرد (اهداف پایین-به-باال) و دریافت تصویر
واقعیتر از وضعیت موجود یکی از مهمترین بازخوردهایی است که میتواند منجر به بازبینی در اهداف کالن شود.
شکل زیر نمایش گرافیکی مراحل تدوین اهداف کالن را بهطور خالصه بهنمایش میگذارد[2 ].
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شکل  -3-1روش تدوين اهداف کالن

 -4-1فرآيند تدوين بیانیه چشمانداز توربین گاز
فرآیند تدوین چشم انداز در این پروژه تفاوت ماهوی با فرآیند تشریح شده در فصل پیش نداشته و شامل دو بخش خواهد بود
ابتدا ابعاد شکل دهنده به بیانیه چشمانداز و گزینههای قابل طرح در هر یک از ابعاد شناسایی شده و سپس در موارد مقتضی
طی پرسشنامهای نظرات خبرگان در ارتباط با ابعاد مذکور دریافت میشود.

شناسایی ابعاد شکلدهنده
به چشمانداز

شناسایی گزینههای مرتبط
با حوزه توسعه فناوری
توربین گاز ذیل ابعاد

نظرخواهی از خبرگان

شکل  -4-1فرآيند کلی تدوين بیانیه چشمانداز توسعه فناوری توربین گاز

مطابق با مراحل پیش گفته در فصل اول ،ابعاد سازنده بیانیه چشمانداز با توجه به ویژگیهای موضوع توسعه فناوری توربین گاز
به طور اجمالی شامل افق زمانی چشمانداز ،جایگاه و رتبه ،اهداف ذکر شده در اسناد باالدستی ،اصول ارزشی ،حوزه کاربرد،
سطح رقابت پذیری ،حوزه فعالیت و نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی حاصل از توسعه فناوری و حوزه
فعالیت میباشند.
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 افق زمانی چشمانداز
مطابق با آنچه در بخش ابعاد موضوع و محدوده مطالعات مورد اشاره قرار گرفت ،به منظور دستیابی به اهداف کالن
سندچشمانداز در افق  ،1404یک افق زمانی بلندمدت  10ساله در این مطالعه در نظر گرفته خواهد شد .بنابراین افق زمانی
چشمانداز ،افق  1404خواهد بود.
 حوزه کاربرد
همانطور که پیش از این در بخش ابعاد موضوع و محدوده مطالعات اشاره شد ،محدوده مطالعه در سطح ملی بوده و انواع
توربینها گازی را شامل میشود.
در نتیجه مطابق این محدوه مطالعه ،سه گزینه برای حوزه کاربرد قابل طرح میباشند که عبارتند از:
 نیروگاههای خصوصی و دولتی تحت نظارت وزارت نیرو
 کل نیروگاههای داخلی
 کل نیروگاههای داخلی و حوزههای صادراتی
 جایگاه و رتبه
جایگاه و رتبه کشور در حوزه توانمندی فناورانه توربین گازی میتواند در قالب دو گزینه زیر مطرح گردد:
 در سطح اول منطقه (محدوده مورد نظر سند چشمانداز)
 یکی از ده کشور اول جهان
 اهداف ذکر شده در اسناد باالدستی
در بررسی صورت گرفته در خصوص اسناد باالدستی مرتبط با فناوری توربین گازی که در بخش  2-1فاز اول گزارش تدوین
سند راهبردی و نقشه راه فناوری توربین گازی (تبیین ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند) به طور کامل تشریح گردیدند،
مستندات زیر مورد بررسی قرار گرفتند.
" oبرنامه وزارت نیرو در دولت یازدهم".

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
14
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،خرداد 1394

 oگزارش "طرح پژوهشی تدوین سند چشم انداز و برنامه راهبردی وزارت نیرو اهداف استراتژیک و استراتژیهای
وزارت نیرو در بخش برق و انرژی کشور".1388 ،
 oگزارش " تدوین استراتژی توسعه تولید انرژی الکتریکی کشور در افق سی ساله با در نظر گرفتن کلیه حاملهای
انرژی" ،پژوهشگاه نیرو ،آبان .1392
 oگزارش "دفتر امور انرژی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری".
در اسناد باالدستی به طور مجموع اهداف زیر مرتبط با فناوری توربین گازی بیان شده اند که چشم انداز توربین گاز باید در
جهت تحقق آنها تدوین گردد.
 توسعه ظرفیت تولید برق متناسب با نیازهای مصرف مدیریت شده و نوسازی و بهینهسازی آنها
 افزایش بهرهوری تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاهها
 شناسایی فناوریهای نوین و انتقال و بومیسازی فناوریهای دارای مزیت نسبی
 نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه فناوری
به طور کلی نتایج و مزایای حاصل از توسعه فناوری در حوزه توسعه فناوری توربین گاز ناظر بر مواردی چون تامین مطمئن
انرژی الکتریکی برای کشور ،اثر مثبت بر تراز تجاری انرژی ،امنیت عرضه انرژی الکتریکی ،ارتقاء ظرفیت صادرات خدمات فنی
مهندسی ،اشتغالزایی ،افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی و کاهش آالیندههای زیست محیطی میباشند.
 اصول ارزشی
مجموعه ارزشها و عالئق ملی که میتوانند در این حوزه طرح شوند ،با توجه به پیشنهاداتی از سوی خبرگان عبارتند از تالش
در جهت پیشرفت و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ،استقالل انرژی کشور ،ارتقا سرمایه های انسانی و توسعه دانش بنیان،
اهتمام به خودباوری ،خالقیت و نوآوری ،تأمین نیازها ،رضایتمندی و تکریم مشتریان.
 سطح رقابت پذیری فناوری تولیدی
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سطح رقابت پذیری برای فناوری توربین گازی هر دو صورت پیشرو و پیرو میتواند مطرح باشد .منظور از مفهوم پیشرو ،توسعه
فناوریهای کلیدی توربینهای گازی و ارائه آنها به عنوان پیشروی بازار در حوزه کاربرد مورد نظر است .مفهوم پیرو به معنی
پیروی و استفاده از تجربیات و توانمندیهای پیشروان صنعت است.
 حوزه فعالیت
حوزه فعالیت و یا به عبارت دیگر سطح توانمندی مطلوب کشور در زمینه توربینهای گازی شامل سطوح توانمندی نصب و
بکارگیری توربین گازی و طراحی و تولید توربین گاز است که از میان این دو حوزه یکی به عنوان حوزه فعالیت فناوری توربین
گاز انتخاب خواهد شد.
در پایان میتوان ابعاد فوق و گزینههای مربوطه را در قالب جدول  1-1جمع بندی نمود.
جدول  -1-1جمعبندی ابعاد و گزينههای پیشنهادی در تدوين بیانیه چشمانداز توربینهای گازی
ابعاد مندر در چشمانداز توربین گازی
افق برنامهريزی

گزينههای پیشنهادی
1404

جاي اه و رتبهی عددی توانمندی فناورانه در منطقه




اول منطقه
ده کشور اول جهان

کر اهداف با دستی تعیین شده در اسناد قبلی



توسعه ظرفیت تولید برق متناسب با نیازهای مصرف مدیریت شده و نوسازی و
بهینهسازی آنها
افزایش بهرهوری تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاهها
شناسایی فناوریهای نوین و انتقال و بومیسازی فناوریهای دارای مزیت نسبی
تالش در جهت پیشرفت و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور
استقالل انرژی کشور
ارتقا سرمایه های انسانی و توسعه دانش بنیان
اهتمام به خودباوری ،خالقیت و نوآوری
تأمین نیازها ،رضایتمندی و تکریم مشتریان
پیشرو
پیرو
نیروگاههای خصوصی و دولتی تحت نظارت وزارت نیرو
کل نیروگاههای داخلی
کل نیروگاههای داخلی و حوزههای صادراتی
تامین مطمئن انرژی الکتریکی برای کشور
اثر مثبت بر تراز تجاری انرژی
امنیت عرضه انرژی الکتریکی
ارتقاء ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی
اشتغالزایی
افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی
کاهش آالیندههای زیست محیطی
طراحی و تولید توربین گازی

و جهان

مالحظا

اصول ارزشی

سطح رقابتپذيری فناوری تولیدی
حوزهی کاربرد فناوری

نتايج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زيست-
محیطی حاصل از توسعه

تعريف کلی حوزه فعالیت
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ابعاد مندر در چشمانداز توربین گازی


 -5-1تحلیل نظرا

گزينههای پیشنهادی
نصب و به کار گیری توربین گازی

خبرگان در ارتباط با ابعاد بیانیه چشمانداز

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

-1آقای دکتر مسعود برومند
 -2آقای دکتر نادر منتظرین
 -3آقای دکتر کریم مظاهری
 -4آقای دکتر محمد اولیاء
-5آقای مهندس بهنام تحویل
دار
-6آقای مهندس محمد رضا
ده آفرین
 -7دکتر ضابطیان
 -8مهندس ضیایی طباطبایی

مسئولیت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی شریف
دبیر کمیته راهبری – مپنا (توگا)
مپنا (توگا)
وزارت نیرو
دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشگاه نیرو

نقش
مشاور و مطلع
مشاور و مطلع
مشاور و مطلع
مسئول
مشاور و مطلع
مشاور و مطلع
مشاور و همکار
مدیر پروژه

پرسش نخست در پرسشنامه در مورد سطحی بود که خبرگان برای حوزه کابرد فناوری متصور بودند .بیش از پنجاه درصد
خبرگان تامین بازار داخلی و توسعه صادرات به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به عنوان حوزه کاربرد بیان کردند.
)International Energy Agency (IEA
)Responsible, Authorised, Consulted, Informed (RACI

1
2
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%0
محدود به بازار داخلی
تامین بازار داخلی و توسعه صادرات به حوزه خاورمیانه و شمال افریقا

%13

50%

تامین بازار داخلی و توسعه صادرات به کشورهای همجوار و
کشورهای اسالمی

%37

شکل  -5-1نظر خبرگان پیرامون حوزه کاربرد فناوری

در گام بعد حوزه فعالیت فناوریهای توربین گاز مورد پرسش قرار گرفت که گزینههای توانمندی طراحی در حوزه های
امکانپذیر و ساخت و مونتاژ انواع توربینهای گازی نیروگاهی مورد اتفاق نظر قرار گرفت.

%14
تسلط بر ساخت و مونتاژ انواع توربینهای نیروگاهی
توانمندی طراحی در حوزه های امکانپذیر و ساخت و مونتاژ انواع توربینهای گازی نیروگاهی
توانمندی طراحی ،ساخت و تولید اقتصادی بخشی از توربین های گازی نیروگاهی

%86

شکل  -6-1نظر خبرگان پیرامون حوزه فعالیت فناوریهای توربین گاز

نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه فناوری نیز در گام بعد مورد پرسش قرار گرفته است
که با توجه به نمودار زیر خودکفایی و بومیسازی دانش فنی توربینهای گازی و ارتقا ظرفیت صادرات فنی و مهندسی و
افزایش درآمد ملی به عنوان اولویتهای اول و دوم مطرح شدهاند.
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فراوانی اولویت اول
خودکفایی و بومی سازی دانش فنی توربین های گازی نیروگاهی

%20

%30

کاهش آالیندههای زیست محیطی
ارتقاء ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی و افزایش درآمد ملی

%10

امنیت عرضه انرژی الکتریکی

%20

اشتغال زایی

%20

فراوانی اولویت دوم
%22

خودکفایی و بومی سازی دانش فنی توربین های گازی نیروگاهی
کاهش آالیندههای زیست محیطی
ارتقاء ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی و افزایش درآمد ملی
امنیت عرضه انرژی الکتریکی
اشتغال زایی

%0

%11
%22

%45

شکل  -7-1نظر خبرگان پیرامون نتايج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زيستمحیطی حاصل از توسعه فناوریهای توربین گاز

در پایان با توجه به نظرات خبرگان و ابعاد مختلف چشمانداز ،پیشنویس اولیه بیانیه چشمانداز توسعه فناوری توربین گاز در افق
 1404به صورت زیر مطرح شد که شامل افق زمانی ،توجه به اسناد باالدستی ،مالحظات اصول ارزشی ،نتایج کلی ،حوزه کاربرد
و سطح فعالیت میشود.
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1در راستای اهداف کالن وزارت نیرو 2در افق 1 ،1404با شناسائی فناوری های نوین و انتقال و 4بومیسازی
فناوری های دارای مزیت نسبی درحوزه توربین های گازی ،با 4حفظ نقش موثر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها
و 3تالش برای توسعه صنعتی و پیشرفت دانشبنیان ،جمهوری اسالمی ایران 6توانمند در زمینه طراحی و
6تولید توربینهای گازی مبتنی بر فناوریهای مناسب بوده و 4و5توان صدور خدمات فنی و مهندسی را در
این حوزه خواهد داشت.
 -1توجه به اسناد باالدست  -2افق زمانی  -3مالحظات اصول ارزشی  -4نتایج کلی  -5حوزه کاربرد  -6سطح فعالیت

الزم به ذکر است نظرات نهایی اعضا در جلسه کمیته راهبری مالك عمل قرار گرفته است و نتایج به دست آمده از تحلیل
پرسشنامه تنها به منظور مالحظه اولیه و ورودی تحلیل در جلسه ،خدمت اعضا ارائه شده است .اعضای محترم کمیته راهبری
اعالم داشته اند که چشم انداز پیشنهادی طوالنی بوده و همچنین بسیاری از قسمتهای آن بدیهی است .سرانجام بیانیه
چشمانداز فناوری توربینهای گازی کشور در افق  1404به صورت زیر ارائه شد.
" در راستای اهداف کالن وزارت نیرو در افق  ، 1404جمهوری اسالمی ایران توانمند در زمینه طراحی ،توسعه ،تولید رقابتی و
صادرات توربینهای گازی نیروگاهی خواهد بود".

 -6-1فرآيند تدوين اهداف کالن توسعه فناوری توربین گاز
با تأکید بر مؤلفههای موجود در بیانیه چشمانداز ،و با در نظر داشتن اصول ارزشی میتوان اهداف کالن را تدوین نمود .به
عبارت دیگر میتوان اینطور بیان نمود که اهداف کالن ،ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
با توجه به مطالب فصل پیشین چهار حوزه زیر را میتوان بهعنوان ابعاد ضروری تدوین اهداف کالن توسعه فناوری در سطح
ملی در نظر داشت:
 موقعیت رقابتی :میزان موفقیت در تسلط نسبی بر بازار ،درآمد کل ،سهم بازار ،سهم صادرات
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 ظرفیتسازی :رشد و پیشرفت دانش فناوری ،توسعه نیروی انسانی متخصص ،بهرهبرداری و عملیاتی نمودن دانش به
فناوری
 مسئولیت اجتماعی :درنظرگیری مسایل زیستمحیطی ،بهبود سطح رفاه اجتماعی ،باالبردن رشد اقتصادی،
مشروعیتبخشی
 نوآوری :باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول و فرآیند
به منظور نظرسنجی خبرگان در تدوین اهداف کالن ،پرسشنامهای جهت نظرسنجی از هشت نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه
تهیه شد .در این بعد مهمترین اهدافی که نیازمند نظرخواهی از خبرگان میباشند ناظر بر تبیین موقعیت عملکردی و رقابتی
توربینهای گازی در افق چشمانداز میباشند .به عبارت دیگر با توجه به این که اهداف کالن ترجمان چشمانداز در قالبی
جزئیتر میباشند ،توانمندی مطلوب کشور در طراحی ،توسعه و تولید توربینهای گازی در چشمانداز میبایست به صورت
راندمان مطلوب ،توان تولیدی و اولویتهای توسعه فناوری توربینهای گازی مشخص شود.
از میان ابعاد دیگر نیز تنها موضوع ظرفیتسازی برای رشد فناوری برای پرسش از خبرگان حائز اهمیت میباشد .این امر به
دلیل آن است که در چشمانداز بر به کارگیری و بومیسازی فناوری تاکید شده است .در نتیجه اهداف کالن این حوزه
میبایست مشخص شوند .همچنین در ابعاد مسئولیت اجتماعی ،اهدافی بدیهی مانند کاهش آالیندههای زیست محیطی ،رفاه
اجتماعی و رشد اقتصادی وجود دارند که مورد پرسش واقع نشدهاند .بعد ارتقاء توان نوآوری نیز به دلیل همپوشانی با موضوع
ظرفیتسازی برای رشد فناوری ،در پرسشنامه مورد بحث واقع نخواهد شد.

 -7-1تحلیل نظرا

خبرگان در ارتباط با ابعاد اهداف کالن

در پرسشنامه اهداف کالن توسعه فناوری توربین گاز (پیوست )1ابتدا پرسشهای مربوط به راندمان مطلوب توربینهای گازی
ساخت داخل و همچنین توان بیشنیه واحدهای گازی تا افق  1404مطرح شدهاند که نتایج مربوط به نظرات خبرگان (شامل
افراد معرفی شده در جدول  )2-2در ارتباط با آنها ،در نمودارهای زیر ارائه شدهاند .الزم به ذکر است نتایج حاصل از نظرسنجی
مالك تعیین اهداف کالن قرار نگرفته و تنها در جلسهای با حضور اعضای محترم کمیته راهبری ارائه گردیدند و مالك تعیین
اهداف کالن نظرات اعضای محترم کمیته است.
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36%

%33

37%

%17

39%
41%

%50

%0

شکل  -8-1نظر خبرگان پیرامون راندمان مطلوب توربینهای گازی تولید داخل در افق چشمانداز

200 MW

%33

250 MW

%50

300 MW

%17

شکل  -9-1نظر خبرگان پیرامون توان بیشینه تولیدی واحدهای گازی در افق 1404

در ادامه پرسشی جهت تعیین اولویتهای اهداف کالن جهت توسعه فناوری توربینهای گازی مطرح شده است .خبرگان
اولویت اول را افزایش توان تولیدی و راندمان اعالم کردند .همچنین اولویتهای دوم و سوم را به ترتیب ارتقای ناوگان فعلی
نیروگاهی و کاهش هزینه های تولیدی برق بیان کردند.
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شکل  -10-1نظر خبرگان پیرامون اولويت اهداف کالن توسعه فناوری توربینهای گازی

پرسش بعدی ناظر بر اهداف مربوط به بعد ظرفیتسازی برای رشد فناوری میباشد .به بیان دیگر میبایست مشخص شود که
به منظور توانمند شدن در به کارگیری و بومیسازی فناوری (مندرج در چشمانداز) چه شاخصی نمایانگر رشد و پیشرفت فناوری
در این حوزه میباشد ،که طبق نظرات خبرگان شاخصهای بومی سازی فرآیندهای تولید ،سرمایه گذاری و تعامل موثر با
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ،افزایش همکاری های تکنولوژیک بینالمللی ،سرمایهگذاری در  R&Dو جذب نیروی نخبه
مهمتر مطرح شدهاند.

شکل  -11-1نظر خبرگان پیرامون اولويتهای شاخصهای رشد و پیشرفت فناوری در حوزه توربینهای گازی
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گزارش نتایج پرسشنامهها در جلسهای با حضور اعضای کمیته محترم راهبری ارائه گردید .همچنین نتایج مربوط به آینده-
پژوهشی و مطالعات تطبیقی که در گزارش مرحله دوم ارائه شد ،مورد توجه قرار گرفت و کالس توربین هدفگذاری شده ،با
توجه به مطالعات مرحله دوم تعیین شده است .در این جلسه به چشمانداز تدوین شده نیز توجه شده و اهداف کالن در راستای
ایجاد توانمندی طراحی ،توسعه ،تولید رقابتی و صادرات توربینهای گازی نیروگاهی تدوین گردیدند.
در پایان ایشان با توجه به موارد مذکور ،اهداف کالن توسعه فناوری توربین گازی در افق زمانی  1404را به شرح ذیل اعالم
نمودند:
 دستیابی به راندمان  %39برای توربینهای گاز با توان بین  250تا  300مگاوات (توربین کالس )F
 کاهش هزینههای چرخه عمر توربین به ویژه مبتنی بر افزایش عمر
 ارتقای ناوگان فعلی نیروگاهی به ویژه برای بازتوانی واحدهای بخار موجود
 کاهش آالینده های احتراق  NOxبه زیر 15PPM
میزان آالیندههای احراق  NOxطبق نظر خبرگان حاضر در کمیته راهبری (جدول  )2-1انتخاب شده و برابر مرز تکنولوژی
در نظر گرفته شده است.
الزم به ذکر است دو هدف مربوط به میزان آالیندههای احتراق و هزینههای چرخه عمر ،با توجه به هدف تولید رقابتی ذکر
شده در چشمانداز تدوین گردیده است .همچنین میزان راندمان و توان توربین هدفگذاری شده با توجه به مطالعات
تطبیقی و آیندهپژوهی انجام گرفته در گزارش مرحله دوم و با هدف تولید رقابتی و صادرات تعیین گردیدهاند.

 -8-1جمع بندی
در این فصل پس از مرور مفاهیم و روشهای تدوین چشمانداز و اهداف کالن ،براساس بررسی اسناد باالدستی و نظرات
خبرگان صنعتی و دانشگاهی ،چشمانداز توسعه فناوری توربین گاز در سطح طراحی ،توسعه ،تولید رقابتی و صادرات توربینهای
گازی نیروگاهی تدوین گردید .همچنین اهداف کالن بهبود عملکرد توربینها ،در جهت وصول چشم انداز ارائه شد .به طور کلی
اهداف کالن در جهت افزایش راندمان و توان تولیدی توربینهای گاز ،کاهش هزینهها و آالیندگی ،بهبود ناوگان نیروگاهی و
ارتقای ناوگان فعلی نیروگاهی به منظور بازتوانی واحدهای بخار موجود میباشد.
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فصل  -2راهبرد فناوری
 -1-2مقدمه
در این فصل پس از بیان مفاهیم راهبرد ملی فناوری ،فرآیند تدوین راهبرد توسعه فناوری توربین گاز تشریح خواهند شد .پس از
آن روش اکتساب فناوریهای منتخب تشریح خواهند گردید .الزم به ذکر است مکانیسم انتخاب فناوریها در این حوزه مبتنی
بر فرآیند خاصی است که با توجه به اقتضائات این حوزه تدوین شده است.

 -2-2مرور ادبیا

راهبرد توسعه فناوری

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

شکل  -1-2ارزيابی ماتريس جذابیت(مطلوبیت) و توانمندی (امکانپذيری)

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

Bi-dimensional matrix of attractiveness-capability

1
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 اشتغالزایی
 ایجاد بازار برای مواد خام
 پتانسیل برای صادرات
 غرور ملی
 جلوگیری از خروج ارز
 صرفهجویی در هزینههای نیروی کار

مفهوم توانمندی نیز در ماتریس اولویتبندی بیانگر مجموع توانمندیهای بالقوه و بالفعل ،در سطح ملی ،و در زمینهی توسعه
فناوری است .برای انجام فرآیند ارزیابی توانمندی فناورانه مدلهای مختلفی توسعه داده شده است بسیاری از مدلهای موجود
نیازمند ورود اطالعات با میزان جزئیات فراوان هستند .در قبال دریافت این ورودیها ،مدلهای بیان شده خروجیهای مختلفی
را به تحلیلگر ارائه مینمایند .بهمنظور کاستن از حجم ورودیهای موردنیاز روش پیشنهادی و جلوگیری از تولید اطالعات
غیرضروری ،الزم است تا مدلی انتخاب شود که با خروجیهای موردنیاز معیار توانمندی در ماتریس اولویتبندی همخوان باشد.
برخی از محققان به ارائهی مدلهای ارزیابی توانمندی بر مبنای سطوح توانمندی فناورانه پرداختهاند که میتوانند مبنایی برای
ارزیابی توانمندیهای فناورانه در سطح ملی قرار گیرد .به این منظور برای شناسایی عمق توسعهی فناورانه سطوح زیر را معرفی
کردهاند:
 سطح صفر( :مصرف )1هیچ توسعهای در کشور رخ نمیدهد .اگر فناوری وجود داشته باشد ،بهصورت
محصول نهایی وارد شده است.
 سطح ( :1مونتاژ) مونتاژ سادهی قطعات؛ نوآوری محصول یا فرایند کم یا اصالً صورت نمیگیرد.

Use

1
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 سطح ( :2تطبیق) توسعه یا تولید نسبتاً پیچیدهای با همکاری گسترده خارجی ،احتماالً از طریق کسب
لیسانس انجام میشود .ممکن است فعالیتهایی برای وفق دادن فناوری با شرایط داخلی صورت گیرد.
 سطح ( :3درحال ترقی دادن )1شرکتهای محلی فعاالنه درگیر ترقی دادن برخی از مراحل توسعه (لزوماً
نه تمامی مراحل) فناوری نسبتاً جدید هستند .به عنوان مثال ممکن است تحقیقات پایه و طراحی
محصول در خارج صورت بگیرد ،ولی شرکتهای محلی در نوآوری فرایند و سایر مراحل پس از طراحی
فعال باشند.
 سطح ( :4جامع) تحقیقات پایه ،تحقیقات کاربردی ،طراحی و توسعه ،نوآوری در فرایند و تولید نهایی در
داخل کشور انجام میشود .فناوریها و خدمات حامی اغلب در داخل کشور هستند .در این حالت کشور
کامالً قادر به انجام کلیه مراحل است ولی ممکن است بنابه دالیل اقتصادی یا سیاسی نتایج مرحلهای از
توسعه را از کشور دیگری کسب نماید.
در مدل دیگری به منظور ارزیابی توانمندی فناورانه ،ابتدا سطح مورد انتظار (ایدهآل) از تسلط به فناوری مشخص گردیده و
سطح تسلط فعلی نسبت به آن سنجیده میشود .مقایسه این دو سطح از توانمندی ،بیانگر شکاف فناورانه کشوردر آن حوزه
میباشد.
در نهایت پس از ارزیابی جذابیت و ارزیابی توانمندی در فناوریهای شناسایی شده ،ماتریسی مطابق با شکل زیر تدوین شده و
تحلیلهای مربوطه براساس آن انجام میگیرد.

Advancing

1
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توانمندی
شکل  -2-2ماتريس جذابیت -توانمندی (امکانپذير)

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

توانمندی
شکل  -3-2تقسیمبندی ماتريس جذابیت-توانمندی

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

 -2-2-2اکتساب فناوری
در هر یک از حوزههای فناورانه اولویتبندی شده ،یکی از سه سبک تحقیق و توسعه داخلی ،همکاری فناورانه و خرید فناورانه
برای توسعه فناوری انتخاب میگردد .تحقیق و توسعه داخلی متکی بر روشهای آزمایشات و تحقیقات پایهای میباشد .اما
سبکهای همکاری فناورانه و خرید فناورانه مفهومی است که میتواند از روشهای مختلف به انجام برسد .چهارده روش
مختلف برای این حوزه وجود دارند که عبارتند از:
 تملک شرکتی :1بنگاهی یک بنگاه دیگر را به تملک خود در میآورد تا بتواند به فناوری یا شایستگی فناورانه مورد
نظر دست یابد.

Acquisition

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
30
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،خرداد 1394

 تملک آموزشی :1بنگاهی جهت اکتساب فناوری ،متخصصین مربوطه را استخدام و یا شرکت کوچک دیگر را به منظور
دراختیار گرفتن افراد برخوردار از توانمندیهای فناورانه و یا شایستگیهای مدیریتی خریداری میکند.
 ادغام :2در این روش بنگاه با بنگاهی دیگری که دارای فناوری و یا شایستگی فناورانه مورد نظر میباشد ادغام شده و
بنگاه جدیدی از ادغام این دو مورد به وجود میآید.
 خرید حق امتیاز :3شرکت امتیاز تولید فناوری خاصی را به دست میآورد.
 مشارکت با سهام :4در این روش شرکت اول سهام شرکت دوم را که دارای فناوری یا شایستگی فناورانه بوده میخرد
ولی بر آن کنترل مدیریتی ندارد.
 سرمایهگذاری مشترك :5شرکتها از طریق سهام ،سرمایهگذاری مشترك رسمی صورت داده و شرکت سومی به وجود
میآید و هدف مشخص نوآوری فناوری دنبال میشود.
 تحقیق و توسعه مشترك :6یک شرکت با شرکتهای دیگر توافق میکند که مشترکاً روی یک فناوری و یا حوزه
فناورانه فعالیت نمایند و هیچگونه شراکتی در مالکیت به وجود نمیآید.
 قرارداد تحقیق و توسعه :7شرکت میپذیرد که مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه و یا شرکتهای نوآور کوچک در زمینه
فناوری مشخص تحقیق نموده و هزینههای آنرا بپردازد.
 سرمایهگذاری در تحقیقات :8شرکت در زمینه تحقیقات اکتشافی در مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه یا شرکتهای
کوچک نوآور سرمایهگذاری نموده و فرصتها و ایدهها را دنبال مینماید.

1

Educational Acquisition
Merger
3
Licensing
4
Minority Equity
5
Joint Venture
6
Joint R&D
7
R&D Contract
8
Research Funding
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
31
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،خرداد 1394

 اتحاد :1شرکت منابع فناورانه را با شرکتهای دیگر به اشتراك گذاشته و نیل به هدف کلی نوآوری فناورانه را تعقیب
میکند.
 کنسرسیوم :2چندین مؤسسه و شرکت مشترکاً تالش میکنند به هدف کلی نوآوری فناورانه نایل شوند.
 ایجاد شبکه :3شرکت شبکهای از روابط را برقرار میسازد تا در همراهی با شتاب نوآوری فناورانه قرار داشته و
فرصتها و روندهای تکاملی را دنبال نماید.
 برونسپاری :4بنگاه فعالیتهای فناورانه را از خود خارج نموده و صرفاً به خرید محصول فناوری اکتفا میکند.
 خرید خدمات مشاورهای :شرکت در راستای توسعه فناوری فعالیت نموده و در این مسیر از خدمات مشاورهای یک
شرکت دارنده فناوری استفاده مینماید.
انتخاب هر یک از سبک های مذکور متاثر از وضعیت فناوری از جهت معیارهایی چون چرخه عمر فناوری ،حجم بازار پیش رو و
شکاف فناورانه بوده و برای تعیین یک روش از میان روشهای سبک همکاری از معیارهای دیگری چون هزینه ،ریسک و
زمان دستیابی به فناوری نیز میتوان استفاده نمود.
عالوه بر سه سبک فوق ،مجموعهای از روشهای اکتساب غیر رسمی نیز مطرح میباشند که قابلیت پیشنهاد در موارد خاص را
دارند روشهایی از قبیل مهندسی معکوس ،استخدام پرسنل فنی ،تأسیس مراکز تحقیقاتی در کشورهای صاحب فناوری،
جاسوسی صنعتی و . ...

1
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 -3-2راهبرد توسعه فناوری توربین گاز
پس از شناخت چشمانداز و اهداف کالن حوزه توربین گاز ،الزم است راهبردهای توسعه فناوری مرتبط با این اهداف مشخص
شوند ،به این منظور در گام اول میبایست رویکرد توسعه و اولویتهای فناوری معین شده و در گام بعد نحوه اکتساب فناوریها
مشخص شوند.

 -1-3-2رويکرد توسعه و اولويتهای فناوری توربین گاز
در حالت کلی میتوان فناوریها را از لحاظ چرخه عمر به دو دسته کلی "فناوریهای در حال معرفی" و "فناوریهای در حال
رشد و بالغ" دستهبندی نمود.

بر این اساس رویکرد توسعه فناوری در کشورها متفاوت میباشد .بدین معنا که سبک غالب نوآروی در فناوریهایی در مراحل
اولیه معرفی و رشد خود قرار دارند معموال روش نوآوری مبتنی بر تحقیق و توسعه داخلی ( )STI1میباشد و برای فناوریهایی
که در مراحل پایانی رشد و یا بلوغ خود قرار دارند ،سبک غالب نوآوری مبتنی بر مبنای تعامل ( )DUI1میباشد.

)Science & Technology Innovation (STI

1
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در حقیقت هنگامی که فناوری در اوایل مراحل معرفی خود قرار دارد ،کشورها سعی میکنند همگام با دیگر کشورها به توسعه
فناوری بر مبنای منابع دانشی داخلی خود اقدام نمایند ،اما هنگامی که فناوری در بازارهای جهانی به بلوغ خود میرسد ،بدلیل از
دست رفتن فرصت پیشتازی کشورها سعی میکنند از فرصت پیروی هوشمندانه و همکاری با کشورهای دیگر اقدام به توسعه
فناوری نمایند.

)Doing, Using & Interacting (DUI

1
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در توسعه فناوری به سبک  ،STIراهبر توسعه فناوری در کشور ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی میباشد ،و در واقع این مراکز،
فرایند توسعه فناوری را از سطوح پایین آمادگی فناوری ( )TRLآغاز کرده و به سمت سطوح باالتر حرکت کنند .یعنی با انجام
تحقیقات پایه و کاربردی به سمت ساخت نمونه اولیه محصول فناورانه حرکت کرده و پس از برطرف سازی مشکالت فنی،
اقدام به تجاریسازی (پیگیری فرایند تولید و بازاریابی) آن مینمایند.

اما در سبک توسعه فناوری  ،DUIراهبر توسعه فناوری ،شرکتهای صنعتی و مراکز تحقیقاتی آن میباشند .در حقیقت کشورها
و سازمانها سعی میکنند از طریق یکی از روشهای همکاری فناورانه ،اقدام به ورود فناوری به داخل کشور نموده ( Duplicate

 )Imitationو پس از آن با نوآوریهای تدریجی سعی در بهبود عملکرد محصول دارند .پس از گذشت زمانی یادگیری در
سازمان اتفاق افتاده و به تدریج نوآوریهای بزرگتری انجام میدهد ( .)Ceative Imitationدر نهایت سازمانها و کشورها
توانایی نوآوری رادیکال و بوجود آوردن نسل جدیدی از فناوری را کسب میکنند(.)Innovation

کشورهای در حال توسعه در اکثر موارد جهت توسعه فناوری از رویکرد  DUIاستفاده میکنند .الزم به ذکر است که این
کشورها در تالشند این رویکرد  DUIرا به  STIتبدیل نمایند که این نیازمند دستیابی به مرز فناوری است .برای مثال
کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی در فناوریهای مختلف از سبک  DUIآغاز کرده و آن را به  STIتبدیل نمودهاند.
میتوان گفت فرایندی که در مورد توسعه فناوری توربین گازی در کشور طی شده است بر اساس مراحل توسعه در رویکرد
 DUIبوده است .با توجه به آنکه چرخه عمر این فناوری بالغ میباشد ،بنابراین مکانیزم توسعه آن در کشور از طریق همکاری
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فناورانه با کشورهای پیشرو (شرکت زیمنس آلمان) در این فناوری آغاز شد .این امر از طریق انتقال فناوری توربین گازی سری
 Eشرکت زیمنس به داخل کشور اتفاق افتاد( .)Duplicate Imitationبا گذشت زمان و تسلط نسبی بر فناوری و با توجه به
وجود بحث تحریم کشور ،این شرکت اقداماتی در جهت خودکفایی و ارتقاء این توربین گازی آغاز نمود و توانست راندمان این
توربین را از  34در صد به  36درصد ،توان تولیدی را از  160مگائات به حدود  180مگاوات برساند .در حال حاضر این شرکت
برنامههایی در جهت افزایش کالس توربین موجود به کالس  Fبر مبنای چارچوب توربین قبلی آغاز نموده است ( Creative

.)Imitation

با توجه به توضیحات داده شده ،سبک توسعه فناوری در کشور  DUIاست ،و بنابراین راهبر توسعه فناوری در کشور ،صنعت
خواهد بود .حال با توجه به آنکه کشور از مرحله تقلید محض عبور کرده و وارد مرحله تقلید خالقانه شده است ،وظیفه دولت
حمایت از سیاستها و برنامههای توسعه فناوری در صنعت میباشد .در نتیجه با توجه به اینکه صنعت توربین کالس  Fرا به
عنوان هدف خود انتخاب کرده و این هدف مورد تأیید اعضای محترم کمیته راهبری قرار گرفته و به عنوان چشم انداز  10ساله
فناوری توربین گاز انتخاب شده است ،لذا وزارت نیرو ملکف به حمایت از استراتژی صنعت است.
صنعت نیز در راستای هدف خود و با توجه به توانمندیها و زیرساختهای موجود ،نیازمندیهای فناورانه خود را مشخص کرده
است .این نیازمندی های فناورانه در جلسات کمیته راهبری پروژه مطرح گردید و بعد از بحث پیرامون مباحث آن ،مورد تأیید این
کمیته قرار گرفت .این نیازمندیها در هر یک از حوزههای فناوری توربین گاز عبارتند از:
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 توربین
 طراحی آیرودینامیک توربین
 طراحی کولینگ (فیلم کولینگ و)...
 طراحی سیستم هوای ثانویه()SAS
 سیلینگ های جدید
 مواد پایه پره ()DS
 مواد پایه پره ()SX
 پوشش ها
 محفظه احتراق
 طراحی محفظه احتراق حلقوی
 تست محفظه احتراق حلقوی
 کمپرسور
 طراحی کمپرسور با نسبت فشار باالتر
 تست مولفه ای کمپرسور طراحی شده

لذا وزارت نیرو نیز در جهت حمایت از صنعت الزم است از توسعه فناوریهای فوقالذکر حمایت نماید.

 -4-2سب

اکتساب فناوری توربین گاز

همانطور که در قسمت مرور ادبیات تشریح گردید ،نحوه تامین و اکتساب فناوری به طور کلی ذیل سه سبک اکتساب فناوری
"توسعه درونزا (بهرهگیری از توانمندی داخلی)"" ،همکاری فناورانه" و "خرید فناوری" قابل بحث میباشد .همانطور که در
بخش قبل تشریح گردید ،کشور فرایند توسعه فناوری خود را با رویکرد  DUIو از طریق سبک همکاری فناورانه آغاز نموده
است ،و حال نوبت آن است که به صورت تدریجی رویکرد توسعه خود را به  STIتبدیل نماید ،اما با این پیشفرض که بازیگر
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اصلی توسعه فناوری همچنان مراکز تحقیق و توسعه شرکتهای بزرگ میباشد و و دانشگاهها و مراکز پژوهشی میبایست با
توجه به نیازهای پژوهشی مطرح شده از طرف صنعت اقدام به تحقیق و توسعه نمایند .در حال حاضر شرکت مپنا برنامههای
جامعی برای توسعه فناوری آغاز نموده است و اولویتهای پژوهشی خود را مشخص نموده است .حال با توجه به وجود بحث
تحریم در تعامالت خارجی کشور ،امکان استفاده از فرصت همکاری دانشی با کشورهای پیشرو در فناوری وجود ندارد .بنابراین
سبک اکتساب فناوری تحقیق و توسعه داخلی میباشد .اما در صورت برطرف شدن مباحث مربوط به تحریم ،به طور موازی و
با تشخیص صنعت ،دولت میتواند از فرصتهای همکاری فناورانه جهت تسریع احتمالی توسعه فناوری حمایت نماید.

 -5-2جمع بندی
در این فصل پس از بررسی ادبیات مفاهیم راهبرد ملی فناوری ،بیان گردید که با توجه به رویکرد توسعه فناوری توربین گاز در
کشور و رسیدن به سطح تقلید خالقانه در توسعه فناوری به سبک  ،DUIدر راستای چشمانداز و اهداف کالن و با استفاده از
نظرات خبرگان حاضر در کمیته راهبری (جدول  )2-1فناوریهای اولویتدار تعیین گردید .الزم به ذکر است فناوریهای
اولویت دار در راستای دستیابی کشور به فناوری توربین گاز کالس  Fتعیین شدهاند .فناوریهای زیر ذیل سه دسته توربین،
محفظه احتراق و کمپرسور به عنوان اولویتهای توسعه در نظر گرفته شدند که عبارتند از:
 توربین
 طراحی آیرودینامیک توربین
 طراحی کولینگ(فیلم کولینگ و)...
 طراحی سیستم هوای ثانویه()SAS
 سیلینگ های جدید
 مواد پایه پره()DS
 مواد پایه پره()SX
 پوشش ها
 محفظه احتراق
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 طراحی محفظه احتراق حلقوی
 تست محفظه احتراق حلقوی
 کمپرسور
 طراحی کمپرسور با نسبت فشار باالتر
 تست مولفه ای کمپرسور طراحی شده

در تعیین سبک اکتساب ،با توجه به رویکرد  DUIدر توسعه فناوری و مباحث مرتبط با تحریم ،سبک اکتساب فناوریهای
اولویتدار مبتنی بر بهرهگیری از توانمندی داخلی بوده و به طور موازی فرصتهای همکاری فناورانه جهت تسریع احتمالی
توسعه فناوری نیز قابل پیگیری میباشند.
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نتیجه گیری
در این گزارش ابتدا به بیان مفاهیم و روشهای تدوین چشم انداز و اهداف کالن پرداخته شد و سپس چشمانداز و اهداف کالن
تدوین گردید.
چشم انداز فناوری توربین گاز با توجه به نظرات اعضای محترم کمیته راهبری توسعه فناوری توربین گاز به صورت زیر تدوین
گردید:
" در راستای اهداف کالن وزارت نیرو در افق  ، 1404جمهوری اسالمی ایران توانمند در زمینه طراحی ،توسعه ،تولید رقابتی و
صادرات توربینهای گازی نیروگاهی خواهد بود".

در جهت دستیابی به چشم انداز ،اهداف کالن به صورت زیر تدوین گردید:
 دستیابی به راندمان  %39برای توربینهای گاز با توان بین  250تا  300مگاوات (توربین کالس )F
 کاهش هزینههای چرخه عمر توربین به ویژه مبتنی بر افزایش عمر
 ارتقای ناوگان فعلی نیروگاهی به ویژه برای بازتوانی واحدهای بخار موجود
 کاهش آالینده های احتراق  NOxبه زیر 15PPM
بندهای مختلف اهداف کالن با توجه به هوشمندی فناوری ذکر شده در گزارش مرحله دوم و ایجاد توانمندی در زمینه طراحی،
توسعه ،تولید رقابتی و صادرات توربینهای گازی نیروگاهی ،با توجه به چشم انداز تدوین شده است.
در فصل دوم ذکر گردید که راهبرد فناوری شامل شناسایی فناوریهای اولویتدار و معرفی سبک اکتساب آنها است .لذا در
راستای چشمانداز و اهداف کالن ،با استفاده از نظرات خبرگان ،فناوریهای زیر ذیل سه دسته توربین ،محفظه احتراق و
کمپرسور به عنوان اولویتهای توسعه در نظر گرفته شدند که عبارتند از:
 توربین
 طراحی آیرودینامیک توربین
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 طراحی کولینگ(فیلم کولینگ و)...
 طراحی سیستم هوای ثانویه()SAS
 سیلینگ های جدید
 مواد پایه پره()DS
 مواد پایه پره()SX
 پوشش ها
 محفظه احتراق
 طراحی محفظه احتراق حلقوی
 تست محفظه احتراق حلقوی
 کمپرسور
 طراحی کمپرسور با نسبت فشار باالتر
 تست مولفه ای کمپرسور طراحی شده

در تعیین سبک اکتساب ،با توجه به رویکرد  DUIدر توسعه فناوری ،مباحث مرتبط با تحریم ،میزان توانمندی داخلی ،حجم
بازار و افق زمانی پیش رو ،سبک اکتساب تمامی فناوریهای اولویتدار مبتنی بر بهرهگیری از توانمندی داخلی بوده و به طور
موازی فرصتهای همکاری فناورانه جهت تسریع احتمالی توسعه فناوری نیز قابل پیگیری میباشند.
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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
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به فراهمآوری بسترهای الزم جهت پیادهسازی ،انسجام و کارایی راهبردهای فناوری اتخاذ شده کمک میکند .نتیجه این
حمایت ،تسهیل توسعه فناوری است.
بهمنظور روشنتر شدن جایگاه سیاستهای کالن در میان سایر حوزههای سیاستی که در ادبیات بهکار میرود ،الزم است تا در
این جا تعاریف مختصری از سیاست صنعتی و سیاست فناوری ارائه گردد:
اولین مفهوم سیاست صنعتی است .سیاست صنعتی عبارت است از تمام انواع مداخالت دولت که به صورتی هماهنگ و آگاهانه
برای تسهیل فرآیند توسعه صنعتی در سطح ملی انجام میشود .هر دخالتی در بازارهای سرمایه ،نیروی کار ،مهارت و فناوری
یا ایجاد تغییرات نهادی که موجب تقویت توسعه صنعتی می شود ،سیاست صنعتی تلقی می شود .این دخالتها از جانب دولت و
در سطح ملی بهوقوع میپیوندد .سیاست صنعتی با تعابیر و معانی متفاوتی در ادبیات موجود به کار رفته است .زمانی که
جهتگیری "بازاری" صنایع (جهت گیری درونی یا بیرونی) مورد نظر بوده ،سیاست صنعتی به سیاست تجاری تقلیل یافته است.
در برخی از موارد نیز سیاست صنعتی به معنای تعیین اولویت در صنایع است .سیاست صنعتی در قالب سه نوع سیاست افقی،
عمودی و کارکردی تقسیمبندی میشود .مشخص است که این تعریف بسیار عام بوده و در مجموع شامل تمامی راهبردها و
سیاستهای کالن میشود .به عبارت دیگر در تعریف سیاست صنعتی ،هرگاه سیاست عمودی یا تعیین اولویت در صنایع مد
نظر است ،با توجه به تعاریف معمول ،منظور راهبرد توسعه صنعتی است ،و هر گاه سیاست افقی یا کارکردی مدنظر است،
منظور سیاستهای کالن است.
دومین مفهوم سیاست فناوری است .بر اساس تعریف موری ،)1995( 1سیاست فناوری را باید بهصورت سیاستهایی تعریف کرد
که مقصود آنها تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکتها در مورد توسعه ،تجاریسازی یا اتخاذ فناوریهای جدید است .به اعتقاد
وی ،قصد یا نیت در این تعریف مهم است ،زیرا دامنهی سیاستهایی که بر تصمیمات شرکتها در مورد نوآوری و اتخاذ
فناوریها تأثیر میگذارند ،شامل سیاستهای اقتصاد کالن ،سیاستهای تنظیمی و سایر ابزارهای اجرای سیاستها نیز می-
شوند .همانطور که مشاهده میشود ،در این تعریف سیاست فناوری سیاستهایی هستند که بر اتخاذ ،تطابق ،اشاعه ،توسعه،
تولید و تجاریسازی دانش فناورانه تأثیر دارند.

Mowery

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
3
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

ویرایش اول ،شهریور 1394

در کنار این دو مفهوم ،مفهوم سیاستهای کالن قرار میگیرند که ماهیتی متمایز از دو تعریف ارائه شده دارند .سیاستهای
کالن مفهومی نزدیک به راهبردها است .راهبرد ،راه رسیدن به اهداف تعیین شده است .این راه در حقیقت منتخبی از گزینه-
های جایگزین است .عملکرد یک راهبرد با میزان محقق شدن هدف مذکور سنجیده میشود .در طرف مقابل ،سیاست چارچوبی
است که کیفیت رسیدن به هدف را تعریف میکند .این چارچوب دربرگیرندهی مالحظات الزم در طراحی و اجرای راهبردهای
توسعه است .این مالحظات مشتمل بر اهداف کالن تعیین شده از یک طرف و اصول تدوین سیاست از طرف دیگر است.
سیاستهای کالن با ارائهی راهنماهای کلی بر مبنای این مالحظات )1 ،به یکپارچگی و رفع تناقضات راهبردها در مسیر
دستیابی به اهداف کمک میکند )2 ،مسیر اجرای راهبردها را تسهیل میکند )3 ،بهعنوان یک راهنما در جهتدهی به راهبردها
نقش ایفا میکند.
 -3-1ویژگیها و اصول تدوین سیاستهای کالن
بهمنظور اطمینان حاصل کردن از اثرگذاری سیاستهای کالن ،الزم است تا از رهنمونهایی به هنگام طراحی این سیاستها
استفاده شود] .[1در حقیقت اینها ویژگیهایی هستند که سیاستهای کالن باید با درنظرگرفتن آنها طراحی شوند:
 دارا بودن هدفهای کلی و فراگیر :هدفهای کلی ،بخش اصلی سیاستهای کالن را تشکیل میدهند و
تصمیمگیرندگان در انتخاب سیاستها ،از آنها بهره فراوان میبرند .بهعنوان مثال اهدافی چون استقالل و آزادی،
حفظ تمامیت ارضی کشور ،توسعه اقتصادی و غیره در سیاستهای کالن ،اجزای اصلی و عمده را تشکیل میدهند.
 تعیین حد و مرز سایر ابعاد ارکان جهتساز و نیز برنامه اقدامات و سیاستها :سیاستهای کالن باید تعیینکننده حد و
مرز سایر ابعاد توسعه باشند .بهعبارت دیگر ،باید حیطه ارکان جهتساز و خرد در سیاستهای کالن معین شود.
 تعیین اولویت زمانی برنامه اقدامات و سیاستها :سیاستهای کالن ،تعیینکننده اهداف زمانی سایر ابعاد توسعه میباشند.
این بعد سیاست کالن ،مشخص میکند که چه بخشهایی از برنامه اقدامات و سیاستها باید بالفاصله عملی گردند و
چه بخشهایی باید به مرور زمان به انجام رسند .بهعبارت دیگر ،سیاستهای کالن ،تعیینکننده زمان مناسبتری
است که باید اقدامات و سیاستهای اجرایی در آن زمان اجرا گردند .در این راه مسائلی مانند حساسیتهای سیاسی،
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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
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 حفظ کنند و زمان نسبتاً درازی،
قابلیت کاربرد و استفاده داشته باشند .سیاستهای کالن باید بتواند با محیط متغیر و متحول افراد خود تطبیق یافته ،به
نیازهای گوناگوی در طول زمان پاسخ دهد .همچنین بر طبق این اصل ،مداخلهی موقت دولت نسبت به مداخلهی آزاد
ارجحیت دارد .اقدامات حمایتی تنها باید زمانی انجام گیرد که تأثیرات بلندمدتی فراتر از زمان اقدامات حمایتی داشته
باشد .اساساً مداخالتی منجر به پایداری در یک نظام 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.
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 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
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.
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 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.
 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:
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شکل  -1چارچوب طراحی سیاستهای کالن

ورودی
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 درک مشترک است .بنابراین ممکن است هویتهایی که به نوعی میتوانند بر سیاست اثرگذار باشند یا از آن تأثیر
بپذیرند ،برای ایجاد نظم و درک مشترک در سیاست دخیل شوند] .[2والت و گیلسون ( )1994مجموعه این خبرگان را در قالب
پنج گروهی کلیدی زیر برمیشمرد:
 تکنوکراتها شامل دانشمندان ،دانشگاهیان ،و سایر متخصصانی که برای تشخیص میزان و ماهیت مسئله ،همچنین
تحلیل فنی علل و راهحلها اطالعات ارائه میکنند.
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 بروکراتها عالقهمند به استفاده از ساختار دولتاند ،بهگونهای که به بهترین شکل برای مورد خطاب قرار دادن
موضوعات مناسب باشد ،و اغلب در پی حفظ یا توسعه بروکراسی موجود باشند.
 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.
 اهداکنندگان که اغلب نقشی مهم در تدوین یا اجرای سیاست دارند .آنها ممکن است فرآیند را با وجوه مالی ،کمک فنی،
ارائه پیشنهادات و رهنمونهایی حمایت کنند و تأثیر قابل مالحظهای بر اجرا از طریق تصمیمات تأمین مالی خود دارند.
عالوه توجه بر نظرات خبرگان ،باید توجه نمود که توسعه فناوری بهخودی خود هدف نیست و کلیه سیاستهای کالن در پی
بهبود قابلیت رقابت ،شکل دهی اقتصاد و در نهایت ایجاد رشد اقتصادی هستند .بنابراین ،باید در تدوین سیاستهای کالن به
اهداف سطح باالیی که انتظار میرود سیاستها آنرا برآورده کنند توجه کافی مبذول شود .این موضوع ضرورت در نظر گرفتن
اهداف کالن بهعنوان یکی از ورودیهای طراحی سیاستهای کالن را نشان میدهد .نکتهی دیگری که برای اطمینان از
انسجام و هماهنگی سیاستها باید در طراحی سیاستهی کالن درنظر گرفته شود ،توجه به یکسری اصول در تدوین سیاستها
است .تخطی از این اصول میتواند تأثیر سوء بر اثربخشی سیاستها داشته باشد .این سه را میتوان اجزایی دانست که سیاست-
های کالن باید بر اساس آنها تدوین میشوند.
 -1-1-4-1فرآیند تدوین سیاست
عملیاتی است که بر روی ورودیهای چارچوب ارائه شده صورت گرفته و آنها را به سیاستهای کالن تبدیل میکند .این
عملیات عمدتاً مبتنی بر انجام تحلیلهای تعاملی 1میان تحلیلگران است .در این جا فعالیتها بیشتر در جهت مذاکره ،ایجاد
ائتالف و درک مشترک میباشد .باید در نظر داشت که دو بعد راهبردهای کالن و سیاستهای کالن جایگزین یکدیگر نبوده،
بلکه تکمیلکننده یکدیگرند.

Interactive analysis

1
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خروجی
خروجی این چارچوب ،سیاستهایی کالن تنظیمگر برای تسهیل فرآیندهای توسعه فناوری است .این سیاستها ،سیاستهایی
قابل انعطاف هستند .بهعبارت دیگر ،طی زمان و با توجه به یادگیری ،تغییر و تطابق با محیط پیرامون ،سیاستهای کالن هم
در بلندمدت دستخوش تغییر میشوند .بهطور کلی سیاستها مقولهای مرتبط با آینده هستند .اگر آینده بهطور دقیق قابل پیش-
بینی بود ،سیاستهای ارجح میتوانستند از طریق بررسی آیندههای ممکن حاصل از اجرای هر سیاست و انتخاب مطلوبترین
نتایج تعیین شوند .برای بیشتر سیستمهای مورد توجه امروز ،چنین پیشبینیهایی ممکن نیست .حتی بهترین مدلها نیز نمی-
تواند جزئیات رفتار سیستم را پیشبینی نماید .بنابراین رویکرد کالسیک انتخاب یک سیاست بر مبنای نتایج یک مدل بهترین
تخمین دیگر نمیتواند معتبر باشد ] .[3با توجه به اینکه سیاستها باید نوعاً طی زمان اجرا و تغییر یابند ،سیاستهای مبتنی بر
تحلیل ایستا در یک نقطه از زمان بسیار غیر واقعبینانه خواهد بود .بنابراین ،استعاره مناسب برای یک سیاست تعادل است تا
بهینهسازی .بسیاری از سیاستها باید علیرغم وجود عدم اطمینان درباره آینده تدوین شوند .هنگامی که تعدادی زیادی سناریو
ممکن برای آینده وجود دارند ،ایجاد یک سیاست واحد که در تمامی آنها خوب عمل کند احتمال غیرممکن خواهد بود.
 -5-1مفاهیم 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 کنشگر 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
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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

2

یک سیاستگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسب و کارها و غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاست گذاری 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 :3واضح است که فرآیند سیاستگذاری ،پیامدهایی که سیاست برای دستیابی به آن طراحی شده است را
تعریف میکند .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

1

-Snowball method
- policy-maker
3
- looking forward
2
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 استفاده از برنامه آیندهنگاری 1و یا دیگر روشهای پیشبینی
 نگاه بیرونگرا :2فرآیند 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
 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 :3توصیهها 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

1

- foresight program
- outward looking
3
- evidence-based
2
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 مشاوره با متخصصین مربوطه و /یا استفاده از مشاورین داخلی و خارجی
 لحاظ کردن دامنه وسیعی از گزینههای ارزیابی شده و مناسب
 فراگیر :1فرآیند 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
 انجام ارزشیابی اثر
 گرفتن بازخورد از دریافتکنندگان یا ارائهدهندگان
 پیوسته و کل نگر :2فرآیند ،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 3در مراحل اولیه
 تعریف واضح از تنظیمات کاری مشترک با دیگر بخشها
 شناسایی دقیق موانع این رویکرد به انضمام استراتژیهای غلبه بر آن
 یادگیری از تجربیات :4به 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
1

- inclusive
- joined-up
3
- cross-cutting objectives
4
- learn lessons
2
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 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
 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 حفظ 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

1

- pilots
- review

1
2
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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 ...
به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمکننده ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد بود.

انواع تنظیمات
 فرمان و کنترل :2تنظیم 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 :3رویکرد مذکور نیازمند این است که تنظیمکننده و تنظیمشونده ،4به 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.

1

-regulator
command and control
3
-regulatory capture
4
-regulatee
2
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 افراط در قانون :1این 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.
 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 :2این رویکرد میتواند به عنوان نوعی از نسخه خود انجامی 3رویکرد 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.

1

-legalism
-self-regulation
3
-do-it-yourself
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
16
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

ویرایش اول ،شهریور 1394

 تنظیم مبتنی بر تشویق :1یک 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،
می توان 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(2است
که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود در کیفیت خدمات میباشد .به عالوه،
PBRبیشتر 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.

-incentive-based regulation
-Performance-based regulation

1
2
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 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
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 قرارداد ،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.

1

- market-based regulation
-competitive laws
3
-cross-subsidization
4
-regulation by contract
2
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 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
ظرفیت حمایت میکند .به عالوه ،تسهیلکننده میتواند بر طرف تقاضا از طریق آموزش صنایع کوچک درباره مزایای خدمات
یا فراهم کردن محرکهایی 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.

1

-tradable permits
-allowance
3
-disclosure regulation
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
19
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

ویرایش اول ،شهریور 1394

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
تأمین کنندگان و دیگر بازیگران 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)
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.

- business development services

1
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 -6-1نظام نوآوری فناورانه
نظامهای نوآوری فناورانه  1به تحلیل گذار از منظر تغییرات نهادی ،سازمانی ،اقتصادی ،سیاسی ،و فنی پیرامون ظهور فناوری-
های جدید میپردازد .این رویکرد بر پایهی نظر کارلسون و استنکویتز ( )1991درباره نوآوری شکل گرفته است که مهمترین
محرکهای خلق ،انتشار ،و بهرهبرداری از نوآوریهای فناورانه را در تعامالت نظاممند کنشگران ،تحت زیرساختهای نهادی
میداند .این برداشت از گسترش نوآوری فناورانه با الهام از تئوری بلوکهای توسعه )Dahmén, 1988( 2و نیز در ارتباط با
رویکردهای نظام ملی نوآوری )Freeman, 1988; Nelson, 1988( 3و نظام بخشی نوآوریBreschi and ( 4
 )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 محرک گذارهای اجتماعی-فنی بهجای تاکید بر نوآوری فناورانه بهعنوان ابزاری در ایجاد رشد اقتصادی ،و
توجه به فناوریهای نوظهور (و غالبا پایدار) بهجای توجه به سایر انواع فناوری ،نمونههایی از تغییرات و همگراییهایی صورت
گرفته در این حوزه است .عالوه بر اینها ،شناسایی مجموعهی فرایندهای الزم برای توسعه نوآوری تحت عنوان کارکردهای
نظام نوآوری فناورانه ،شناسایی مجموعهی مکانیزمهای اثرگذار بر شکلگیری نظام نوآوری فناورانه در قالب موانع و محرک-
های توسعه  ،ارائهی تحلیلهای ساختاری در قالب نقش کنشگران ،نهادها ،و شبکهها در شکلگیری نوآوری ،گسترش مفهوم
شکستهای بازار و با ارائهی تعریفی جدید تحت عنوان شکستهای سیستمی ،7برقراری ارتباط و ایجاد سازگاری میان
رویکردهای مختلف گذار (مانند رویکرد  TISو  )MLPو ارائهی رویکردهایی برای راهبری شکلگیری نظام نوآوری
فناورانه ،نمونههایی از بهبودهای صورت پذیرفته در رویکرد نظامهای نوآوری فناورانه در طول زمان است.

1

)Technological innovation systems (TIS
Development blocks
3
)National innovation systems (NIS
4
)Sectoral innovation systems (SIS
5
Specific technology
6
Generic technology
7
Systemic failures
2
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بهکار بردن رویکرد سیستمی در مطالعهی تغییرات فناورانه ،بستری برای درک توسعه فناوری را فراهم مینماید .نظامهای
نوآوری با تمرکز خاص بر فناوری ،نمونهای از این رویکردهای سیستمی هستند که در ادبیات از آنها تحت عنوان نظام نوآوری
فناورانه 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 مشترک با سایر رویکردهای نظام نوآوری ،دارای دو ویژگی متمایزکننده از
آنهاست ):(Suurs and Hekkert, 2009
 تاکید بر نقش شایستگی اقتصادی ،بهمعنی توانایی در توسعه و بهرهبرداری از فرصتهای جدید کسبوکار در ایجاد
نوآوری فناورانه .بر این اساس ،بهرهبرداری و ترکیب دانشهای موجود جز جدایی ناپذیر نوآوری فناورانه میباشد .در
حقیقت بر خالف سایر رویکردها که تفکری کالن از نوآوری داشتند ،این ویژگی بر اهمیت نیروهای کارآفرین به-
عنوان منابع نوآوری تاکید دارد.
 تاکید جدی بر پویایی سیستم .تمرکز بر نقش کارآفرینان در این رویکرد ،زمینه را برای بررسی روند شکلگیری این
سیستم در طول زمان آماده کرده تا از این طریق روند پویایی درنظر گرفته شود.
در بکارگیری نظام نوآوری فناورانه ،درنظرگیری چهار فرض اساسی ضروری است (:)Carlsson et al., 2002
 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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 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 بلوکهای شایستگی 2قرار میگیرد .بلوکهای شایستگی از جانب طرف تقاضا
(محصول یا بازار) و به عنوان مجموع زیرساختهای الزم برای ساخت ،انتخاب ،تشخیص دادن ،انتشار و بهرهبرداری از ایده-
های جدید در خوشههایی از بنگاهها تعریف میگردد .نمونهای از تحلیل با این رویکرد را میتوان در بلوک شایستگی برای نظام
سالمت کشور سوئد جستجو نمود که در آن اجزای تشکیلدهندهی نظامهای نوآوری فناوری مختلف محصوالت و فناوریهای
الزم بخش سالمت را تامین میکنند ،بهتصویر کشیده شده است.
 -7-1شناخت 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،

1 Bounded rationality
2 Competemnce block
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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  -1فهرست کارکردهای ارائه شده توسط محققان مختلف در طول زمان
مراجع
(Suurs and
;Hekkert, 2009
;Suurs et al., 2010
)Suurs et al., 2009
(Van Alphen et
)al., 2009b
(van Alphen et
)al., 2009a
(Bergek et al.,
;2008b
)Jacobsson, 2008

فعالیتهای
کاآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش

فعالیتهای
کاآفرینی
فعالیتهای
کاآفرینی
آزمایشهای
کارآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش

خلق دانش

انتشار دانش

 (Alkemade et al.,فعالیتهای
 2007; Hekkertکارآفریی
;and Negro, 2009
Hekkert et al.,
2007a; Negro et
)al., 2008
فعالیتهای
 (Negro et al.,کاآفرینی
)2007

کارکردها
شکلدهی بازار تامین و
جهت دهی به
تخصیص منابع
جستجو

توسعه دانش

انتشار دانش از
طریق شبکهها

جهت دهی به
جستجو
جهت دهی به
جستجو
تاثیرگذاری بر
جهتدهی
تصمیمات
جهت دهی به
جستجو

شکلدهی بازار تامین و
تخصیص منابع

توسعه دانش

انتشار دانش از
طریق شبکهها

جهت دهی به
جستجو

شکلدهی بازار تامین و
تخصیص منابع

توسعه و انتشار دانش

حمایت از
سوی گروه-
های پشتیبان

شکلدهی بازار تامین و
تخصیص منابع
تامین و
ایجاد بازار
تخصیص منابع
شکلدهی بازار تامین و
تخصیص منابع

ایجاد
مشروعیت
مشروعیت-
بخشی
مشروعیت-
بخشی
ایجاد
مشروعیت/غل
به بر مقاومت
در برابر تغییر
حمایت از
سوی گروهای
پشتیبان

توسعه اثرات
جانبی مثبت
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شبکهسازی

)(Edquist, 2005

(Jacobsson and
)Bergek, 2004
 (Liu and White,اجرا
)2001
ایجاد و انشار
محصول جدید

فراهم کردن
خدمات
مشاورهای
ایجاد دانش
جدید
تحقیق

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

هدایت فرایند
جستجو

هموار کردن
شکلگیری
بازار
مصرف نهایی

هدایت تکنولوژی

ایحاد بازار و
انتشار دانش
بازار

ارتباط

انجام تحقیقات افزایش شبکه-
سازی
بازار

شکلدهی بازار تامین مالی
محصول جدید فرایند نوآوری
فعالیتهای
حمایتی

) (Rickne, 2000bایجاد و انتشار
فرصت نوآورانه

)(Johnson, 1998

هموارسازی
تبادل دانش و

کاستن از عدم
تعیین

ایجاد و شبیه-
سازی بازار

هموار کردن
ایجاد اثرات
جانبی مثبت

تامین منابع

آموزش
مشروعیت-
بخشی فناوری
و بنگاه

ایجاد نیروی
انسانی
حمایت
هموارسازی
تامین مالی
ایجاد بازار نیروی
کار
غلبه بر
تامین منابع
مقاومت در
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اطالعات

هدایت فرایند
جستجو
شناسایی پتانسیل-
های توسعه

تامین مشوقها برای بنگاهها

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 ذیل ارائه شده است.
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جدول  -2کارکردهای پیشنهادی و شاخصهای آنها برگرفته از ( Bergek et al., 2008; Hekkert
)and Negro, 2009; Suurs et al., 2010
کارکرد

شاخص

توصیف

فعالیتهای

شامل ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یک تعداد و کیفیت پروژههای انجام شده

کارآفرینی

فناوری خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و با هدف تجاریسازی ،حجم سرمایه-
انجام پروژههای عملیاتی و یا انجام فعالیتهایی گذاریهای خطرپذیر انجام شده ،تعداد
با هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در نمایشگاههای فناوری برگزار شده،
محیط تجاری است .

خلق دانش

تعداد پروژههای نمایشی انجام شده

دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که به -تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده ،تعداد
طور عمده بر دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتر ،حق اختراعات ثبت شده به صورت
بر بازار ،شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز بینالمللی در زمینه فناوری ،تعداد
دارد .این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگونی می -مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از
تواند واقع شود .یادگیری کتابخانهای و یادگیری فناوری ،تعداد گزارشهای تولید شده
درحین انجام کار از انواع مهم این دسته از در رابطه با مطالعهی بازار ،تعداد
فعالیتها هستند.

انتشار دانش

مطالعات امکانسنجی انجام شده

دربرگیرندهی فعالیتهایی است با هدف پراکنده -تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگزار
سازی 1و بهاشتراکگذاری 2دانش و اطالعات شده در رابطه با فناوری ،تعداد و اندازه
انجام میشوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد شبکههای متشکل از بازیگران موجود
انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی است .وجود در نظام فناورانه ،میزان جابهجایی
روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبکههایی از نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی با
بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار می -محوریت فناوری
رود.

جهتدهی
سیستم

به اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخص -تعداد و اثربخشی قوانین مربوط به
شدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهای بازیگران فناوری ،استانداردهای تدوین شده،
موجود در نظام فناوری میگردد .همچنین ،رفع میزان شکلگیری انتظاراتی دربارهی
مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز ایندهی فناوری
1 Dissemination
2 Sharing
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کارکرد

میتواند در قالب این کارکرد انجام شود.
شکلگیری بازار

شامل فعالیتهایی (مانند حمایتهای مالی از تعداد و حجم ،niche markes
کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی تعداد و تنوع کاربران موجود برای
امتیازاتی منجر به ایجاد تقاضا برای فناوری می -فناوری ،تعداد و تنوع نهادهای تنظیم-
گردد.

شده برای شکلدهی به بازار ،میزان
عدمقطعیت

موجود

در

برابر

تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران،
مرحلهی بلوغ (دورهی عمر) بازار
تأمین منابع

شامل تخصیص سرمایههای مالی ،انسانی ،مکمل حجم کمکهای بالعوض دولتی
و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری است( .یارانه) و سرمایهگذاریهای بخش
همچنین ،گسترش زیرساختهای عمومی مورد دولتی و خصوصی ،میزان دسترسی به
نیاز پیشرفت فناوری ،مانند سیستمهای آموزشی و نیروی انسانی فنی ،میزان دسترسی به
تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این مواد اولیه ،میزان توسعه زیرساختهای
کارکرد قرار میگیرد.

مورد نیاز فناوری و محصوالت و
خدمات مکمل

مشروعیتبخشی دربرگیرندهی تمامی فعالیتها با هدف غلبه بر میزان همگرائی نهادهای موجود و
مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی از نظام نوآوری فناورانه در حال توسعه،
طریق تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش میزان مشروعیت سرمایهگذاری در
جدیدی از قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوری توسعهی فناوری و محصوالت مربوط
فناورانه است.

به آن ،میزان رایزنیهای سیاسی بین
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
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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 محرک های موجود در انجام فعالیت در هر کارکرد پرداخت ،الزم است
تا در ابتدا شاخصهایی برای هر کارکرد استخراج نمود .بر اساس این شاخصها ،در فاز بعدی پرسشهایی (با محوریت قرار
دادن هر شاخص و زیرکارکرد) طراحی میگردد و انجام مصاحبه پیرامون مجموعه پرسشهای هرکارکرد ،استخراج کلیه موانع و
محرکهای در تمام ابعاد آن کارکرد را نتیجه میدهد .برای این منظور ،در زیر کارکردهای نظام نوآوری بههمراه شاخصهای
مشخصکننده آنها ارائه شده است.
الف) فعالیتهای کارآفرینی
کارآفرینان ،در کانون توسعهی هر فناوری قرار میگیرند .نقش کارآفرینان ،ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یک فناوری
خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای عملیاتی است .همچنین ،فعالیتهای کارآفرینی شامل پروژههایی با
هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است .بنابراین ،هدف فعالیتهای کارآفرینی ،انتفاعی است .درحقیقت،
کارکرد فعالیتهای کارآفرینی نقطهی جدایش نظام تکنولوژیکی نوآوری از یک سیستم تحقیق و توسعه است .مثالهایی از
فعالیتهای مربوط به این کارکرد ،ساخت نمونههای اولیه از فناوری با هدف فروش یا نمایش آن و برگزاری نمایشگاههای
تخصصی از آن است .کارکرد فعالیتهای کارآفرینی را میتوان در بخشخصوصی و از طریق شرکتهای انتفاعی و نیز از
طریق بازیگران موجود در بخش دولتی تحقق بخشید .بنابراین ،بسته به نیاز فناوری و توانایی بازیگران میتوان از قابلیتهای
هر دو بخش بهره برد .شرکتهای انتفاعی دخیل در تحقق این کارکرد را میتوان به دو گروه تقسیم کرد .گروه اول ،شرکت-

1

هنگامی که گفته میشود کارکردها در سطح اول سیستم تعریف شدهاند ،کارکرد کلی سیستم بهصورت پیشفرض در سطح صفر سیستم تعریف شده است.
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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
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
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 مهندسی معکوس
 سرمایهگذاریهای مشترک 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
این کارکرد دربرگیرندهی فعالیتهایی است که با هدف تسهیم (پراکندهسازی و بهاشتراکگذاری) دانش و اطالعات انجام می-
شوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبکههایی
از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار میرود .مهمترین نقش یک شبکه ،آسانسازی تبادل اطالعات در بین بازیگران
است .کارکرد انتشار دانش ،شامل این تعامالت موجود میان بازیگران است .فعالیتهای مربوط به انتشار دانش ،توسط دامنهی
گستردهای از بازیگران انجام میشود .در وضعیت مطلوب ،سیاستگذاران با توسعهدهندگان فناوری (صنعتگران) رابطه برقرار
میکنند و توسعهدهندگان فناوری نیز با پژوهشگران حوزه فناوری ،مرتبط میباشند .از طریق این تعامالت ،فهم مشترکی از
موضوع توسعه فناوری در بین بازیگران مختلف ایجاد میگردد .این فهم مشترک منجر به افزایش سازگاری ساختار موجود با
فناوری نوظهور و بالعکس میشود .موارد زیر را میتوان نمونههایی از رخدادهای مربوط به این کارکرد دانست:
 استفاده از رسانههای جمعی برای انتشار مطالب پیرامون فناوری شامل اطالعات فنی و غیرفنی (مانند بازار)
 فراهمآوری بسترهای الزم برای اطالعرسانی در رابطه با دانستههای موجود (بدانیم که چه میدانیم) مانند فراهمآوری
پایگاههای اطالعاتی یکپارچه
 میزان فعالیت شبکههای دانشی موجود
 برگزاری کنفرانسها ،کارگاههای آموزشی
 پیمانها و توافقنامههای بین بازیگران با هدف تبادل دانش
د) جهتدهی به سیستم
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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.
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
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 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
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 میتواند 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
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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
بازیگران ،گروهی دیگر از بازیگران با قدرت اجرایی را به استفاده از فناوری نوظهور ترغیب میکنند .نمونهای از رخدادهای موثر
در تحقق این کارکرد ،موارد زیر است:
 رایزنیهای سیاسی بین گروههای درگیر برای حمایت از فناوری
 اعمال نفوذ گروهای پشتیبان فناوری در بخشهای مختلف دولت و صنعت (شامل NGOها)
 شکلگیری شبکههایی با هدف افزایش قدرت سیاسی بازیگران
 حمایتهای انجامشده از فناوری از سوی تصمیمگیران
براساس شاخصها و تعاریف چکیده ارائه شده از هر یک از کارکردهای هفتگانه ،میتوان دید کاملی از تمام ابعاد یک کارکرد
بدست آورد .بر اساس این دید کامل ،سواالت مطرح شده در فاز دو از جامعیت برخوردار میگردند .بهزور خالصه ،کلیه
زیرکارکردها را میتوان در قالب جدول صفحه بعد بهنمایش گذاشت:
جدول  -3کارکردهای نظام نوآوری و شاخصهای مربوطه
عامل

زیرعامل

فعالیتهای

ایجاد
فرصتهای
جدید

کارآفرینانه

نمایش
فرصتهای
جدید

شاخصهای کیفی

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

توسعهی دانش

فنی
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شاخصهای کیفی

تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژی
تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بین-
المللی در زمینه تکنولوژی
تعداد سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در
زمینه تکنولوژی
اندازهی سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در
زمینه تکنولوژی
تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از
تکنولوژی
تعداد توسعه و ایجاد نمونههای آزمایشی و اولیه از
تکنولوژی ()Prototype
تعداد گزارشهای تولید شده در رابطه با مطالعهی
بازار
تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
تعداد فعّالیتهای تحقیق و توسعه و نوآورانه
مشترک صورت پذیرفته میان واحدهای مختلف
(با هدف تسهیم دانش)
تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگزار شده در
رابطه با فناوری
تعداد شبکههای متشکل از بازیگران موجود در
نظام تکنولوژیک
اندازهی شبکههای متشکل از بازیگران موجود در
نظام تکنولوژیک

غیرفنی

انتشار دانش

شاخصهای کمّی

فنی

میزان جابهجایی نیروهای
تحصیلکرده دانشگاهی با
محوریت تکنولوژی
تعداد گزارشهای منتشر شده در رابطه با مطالعه-
ی بازار
تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
قانونگذاری در رابطه با تکنولوژی
استانداردهای تدوین شده

غیرفنی

جهتدهی به
سیستم

رسمی (وضع
نهادها)
غیررسمی

وضع چشماندازهای جدید برای
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شکلگیری بازار

بسیج منابع
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شاخصهای کیفی
توسعهی تکنولوژی و یا موارد
دیگر که بر تکنولوژی
اثرگذارند
شکلگیری محرکهایی برای
توسعهی تکنولوژی یا نوع
خاصی از آن (مانند ارزان شدن
قیمت منابع مصرفی
تکنولوژی)
شفافسازی تقاضای کاربران
اصلی
رشد تکنولوژی در کشورهای
دیگر
ایجاد تغییر در عوامل کالن
اثرگذار بر سیستم (مانند
تغییرات آب و هوایی)
شکلگیری انتظاراتی دربارهی
ایندهی تکنولوژی
شفافسازی پتانسیل بازار
میزان عدمقطعیت موجود در
برابر تولیدکنندگان و یا
سرمایهگذاران
شناسایی مرحلهی بلوغ (دوره-
ی عمر) بازار

شاخصهای کمّی

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
انسانی

در دسترس بودن نیروی
انسانی فنی در رابطه با
تکنولوژی موردنظر
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شاخصهای کیفی
تأمین مواد اولیهی مورد نیاز
برای توسعهی تکنولوژی از
خارج از کشور
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 گروه-
های درگیر برای حمایت از
تکنولوژی
اعمال نفوذ گروهای پشتیبان
تکنولوژی در بخشهای
مختلف دولت و صنعت
میزان حمایت از تکنولوژی
موردنظر در رسانهها

شاخصهای کمّی

 -2چالشها و موانع پیش روی توسعه فناوری توربین گاز
 -1-2مقدمه
به منظور تدوین سیاستهای توسعه فناوری در گام نخست میبایست موانع و چالشهای پیش روی توسعه فناوری شناسایی
شده تا بر اساس آنها راهکارها و اقدامات سیاستی تدوین گردد .در ادامه چالشهای شناسایی شده ارائه میگردد.
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 -2-2شناسایی موانع و چالشها
در مطالعه حاضر به علت اینکه در فازهای قبل محدوده مطالعات و اولویت توسعه فناوری ،توسعه تیپ مشخصی از توربین می-
باشد و توسعه صنعت توربین گاز در کشور مدنظر نمیباشد ،لذا تمرکز مطالعه بیشتر بر روی نقشهراه تحقیق و توسعه توریبن گاز
کالس  Fبوده و ابعاد مختلف توسعه فناوری در نظام نوآوری مورد نظر نیست .در نتیجه تنها به چالشهای پیشروی تحقیق و
توسعه توربین گاز کالس  Fاز حیث کارکردهای مرتبط با آن پرداخته میشود.
به منظور جمعآوری و شناسایی چالشهای موجود از دو روش مصاحبه و پنل خبرگان استفاده شده است .نام و مسئولیت خبرگان
اشاره شده به شرح جدول ذیل است.
جدول  -4نام و مسئولیت افراد پاسخدهنده به پرسشنامه
مسئولیت
نام خبرگان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
-1آقای دکتر مسعود برومند
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 -2آقای دکتر نادر منتظرین
دانشگاه صنعتی شریف
 -3آقای دکتر کریم مظاهری
 -4آقای دکتر محمد اولیاء
دبیر کمیته راهبری – مپنا (توگا)
مپنا (توگا)
-5آقای مهندس بهنام تحویل دار
وزارت نیرو
-6آقای مهندس محمد رضا ده آفرین
 -7آقای مهندس سید محمد حسین دیباجی وزارت نفت
دانشگاه تربیت مدرس
 -8دکتر محمد ضابطیان
پژوهشگاه نیرو
 -9مهندس سید سعید ضیایی طباطبایی

نقش
مشاور و مطلع
مشاور و مطلع
مشاور و مطلع
مسئول
مشاور و مطلع
مشاور و مطلع
مشاور و مطلع
مشاور و همکار
مدیر پروژه

در مصاحبههای انجام گرفته با خبرگان ذکر شده در جدول فوق ،به چالشهای زیر اشاره شد .که آنها را ذیل  6کارکرد نظام ملی
نوآوری (کارآفرینی ،توسعه دانش ،تأمین و تسهیل منابع ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیستم و شکلدهی به بازار) قرار میگیرند.
جدول ذیل مهمترین چالشهای پیش روی توسعه فناوری توربین گاز را نشان میدهد.
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جدول  -5مهمترین چالشهای پیشروی توسعه فناوری توربین گاز
کارکردهای
نظام

چالشها

نوآوری
 کمبود زیر ساخت آزمایشگاهی و تجربه کافی در توسعه توربین گاز کالس
باالتر
توسعه دانش

 عدم صنعتی شدن رویکرد دانشگاهها دانشگاه و عدم عالقه به کار در حوزههای
کاربردی غیر مقالهای
 ضعف در مشارکت دانشگاهها و مراکز پژوهشی در توسعه فناوری مورد نیاز
صنعت توربین گاز
 عدم وجود برنامه جامع تحقیقات توسعهای

تامین
وتسهیل
منابع

 کمبود تامین اعتبارات الزم به منظور حمایت از توسعه فناوری
 عدم وجود همکاری کافی میان دستاندرکاران توسعه بخش توربین گازی در به
مشارکت گذاشتن دانش استحصالشده با یکدیگر

انتشار دانش

 ضعف در فرآیند مستندسازی در دانشگاهها ،صنایع و سازمانها
 عدم وجود بستری مناسب برای رسوب فناوری کسب شده
 عدم انتشار اطالعات مبسوط از جریان کارها برای عموم محققین ،مسئولین و
سیاستگذاران

شکلدهی به
بازار

 عدم وجود بازار مطمئن و تضمین شده پیش روی توسعهدهندگان فناوری به
خرید محصول فناورانه در داخل
 کاهش اندازه بازار داخل و لزوم حضور در بازارهای صادراتی در بلندمدت

پس از مصاحبه و اخذ نظر خبرگان و متخصصان صنعت توربین گاز و اعضای محترم کمیته راهبری و شناسائی چالشهای فوق
جلساتی در قالب پنل با حضور خبرگان معرفی شده در جدول  4تشکیل ،چالشهای اصلی شناسائی شده اند.
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 -3تدوین اقدامات و سیاستهای پشتیبان
 -1-3مقدمه
برنامه اقدامات را میتوان به دو دسته اقدامات فنی و اقدامات سیاستی تقسیم نمود .بر این اساس اقدامات فنی متناظر با پروژه-
های توسعه فناوری در نظر گرفته شده و اقدامات سیاستی متناظر با بحث برطرف سازی چالشهای نظام نوآوری است.
 -2-3اقدامات سیاستی
براساس چالشها و موانع پیش روی مطرح شده در جدول  5حوزه توسعه فناوری توربین گاز 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 .سیاستهای مورد نیاز به منظور بسترسازی مناسب جهت رفع چالشهای پیش
روی توسعه توربین که با استفاده از نظرات خبرگان ذکر شده در جدول  4پیشنهاد گردیدهاند به شرح جدول ذیل میباشند.

جدول  -6سیاستهایی جهت مقابله با چالشهای اصلی پیش روی توسعه فناوری توربین گاز
کارکردهای
نظام
نوآوری

چالشها

سیاستهای خرد
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کارکردهای
نظام

سیاستهای خرد

چالشها

نوآوری






توسعه
دانش





کمبود زیر ساخت آزمایشگاهی
و تجربه کافی در توسعه توربین
گاز کالس باالتر
عدم صنعتی شدن رویکرد
دانشگاهها دانشگاه و عدم عالقه
به کار در حوزههای کاربردی
غیر مقالهای
ضعف در مشارکت دانشگاهها و
مراکز پژوهشی در توسعه
فناوری مورد نیاز صنعت

توربین گاز
عدم وجود برنامه جامع تحقیقات

توسعهای







تاسیس مرکز تخصصی و فنی توربین با مالحظات زیر:
 oتهیه وتدوین راهنماها ،روندها و تعیین
استانداردهای طراحی و تست برای توربین های
گازی و قطعات آن ها بر اساس مکانیزم های بین
المللی و هم چنین در نظر گرفتن شرایط کشور
 oبه روز رسانی کلیه استانداردها بر اساس
بازخوردهای موجود
 oاجرا و هدایت عملیات تست برای کل صنعت
توربین گاز شامل تست کل توربین گاز ،قطعات
وعملکرد شبکه بر اساس معیارها و روندهای بین
المللی.
 oصدور تاییدیه ها وگواهی نامه ها مطابق با
استانداردهای موجود.
 oتدوین دستورالعمل ها ،ضوابط و استانداردهای
زیست محیطی به منظور کاهش االیندگی توربین
های گازی
 oبررسی و کنترل دائمی عملکرد صنعت توربین گاز
 oایجاد و به روز رسانی بانک جامع اطالعاتی توربین
گاز
 oباز طراحی نظام ارتباط دولت ،صنعت و دانشگاه
تخصصی نمودن زیرساختها و تأسیس آزمایشگاههای
تخصصی و تحقیقاتی
استفاده بهینه از ظرفیت آزمایشگاه های تخصصی موجود
به منظور جلوگیری از اتالف منابع
جهت دهی بودجه های پژوهشی حاکمیتی در جهت ایجاد
زیر ساخت های آزمایش و حمایت پروژه های توسعه
محصول و تکنولوژی مربوط به توربین گاز کالس باالتر
حمایت دولت از پروژههای تحقیقاتی مشترک با صاحبان
فناوری
بورس تحصیلی متخصصین توربین گاز به خارج کشور در
حوزه های تخصصی ،حمایت جدی در جهت جذب و حفظ
نخبگان ،برگزاری دوره های تخصصی حین کار
سرمایه گذاری مشروط در دانشگاه در صورت انجام موفقیت

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
43
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

ویرایش اول ،شهریور 1394

کارکردهای
نظام

چالشها

سیاستهای خرد

نوآوری
 متمرکز و هدفمند نمودن بودجه پژوهشی وزارت نیرو در
جهت تخصیص منابع مالی سالیانه به توسعه فناوری توربین
گازی
تامین
وتسهیل
منابع

 انجام رایزنیهای الزم جهت ایجاد زمینه برای ارائه وام های
بلند مدت با سود کم از صندوقهای حمایتی (صندوق توسعه
 کمبود تامین اعتبارات الزم به
ملی ،صندوق نوآروی و شکوفایی و  )...به توسعه دهندگان
منظور حمایت از توسعه فناوری
فناوری توربین گاز
 انجام رایزنی های الزم توسط بانک مرکزی بهمنظور تسهیل
فرایند اخذ وام از بانکهای خارجی ( )Financeدر جهت
توسعه نیرو گاههای گازی با فناوری پیشرفته

انتشار
دانش

 عدم وجود همکاری کافی میان
دستاندرکاران توسعه بخش
توربین گازی در به مشارکت  حمایت از تهیه و انتشار مجالت تخصصی توربین گاز
گذاشتن دانش استحصالشده با
(دانشگاهیان ،صنعتکاران ،بخش خصوصی) با دیدگاه
یکدیگر
ترویجی
 ضعف در فرآیند مستندسازی در  راه اندازی پایگاه اطالعاتی جامع صنعت توربین گاز
دانشگاهها ،صنایع و سازمانها
(سیاستگذاران ،دانشگاهیان ،صنعتکاران ،بخش خصوصی
(سرمایه گذاران) ،عموم مصرف کنندگان) و انتشار تولیدات
 عدم وجود بستری مناسب برای
علمی و فنی در این حوزه
رسوب فناوری کسب شده
 عدم انتشار اطالعات مبسوط از  برگزاری منظم کنگره های تخصصی و کنفرانس های ملی
و بین المللی توربین های گازی
جریان کارها برای عموم
و
مسئولین
محققین،
سیاستگذاران
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کارکردهای
چالشها

نظام

سیاستهای خرد

نوآوری

شکلدهی
به بازار

 عدم وجود بازار مطمئن و
تضمین شده پیش روی
 عقد قراردادهای تضمینی پیش خرید تعداد مشخصی از
توسعهدهندگان فناوری به خرید
محصوالت فناورانه تولید شده ()Niche Market
محصول فناورانه در داخل
 حمایت ،پشتیبانی و ارائه تسهیالت الزم از طرف دولت در
 کاهش اندازه بازار داخل و لزوم
جهت ایجاد بازارهای صادراتی توربین گازی
حضور در بازارهای صادراتی در
بلندمدت

 -3-3اقدامات فنی (پروژههای توسعه فناوری)
نسخه اولیه برنامه اقدامات فنی بر اساس نیاز های فنی گروه مپنادر توسعه توربین گازی کالس  Fتهیه شد .این برنامه در
جلسه کمیته راهبری بررسی گردید و پس از اعمال تغییرات مورد تأیید اعضای محترم کمیته قرار گرفت .لیست اقدامات فنی به
شرح زیر میباشد.
نسخه اولیه برنامه اقدامات فنی بر اساس نیاز های فنی گروه مپنادر توسعه توربین گازی کالس  Fتهیه شد.

 oحوزه کمپرسور
 تکمیل زیرساختهای تست و ساخت چهار مرحله کمپرسور
 صحه گذاری طراحی اولیه
 طراحی کامل کمپرسور
 ساخت کمپرسور مطابق با طرح جدید
 oحوزه محفظه احتراق
 تکمیل زیرساختهای تست و آزمون
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 طراحی محفظه احتراق حلقوی و مشعلها
 ساخت و تست محفظه احتراق و مشعل و نیز اجزای متأثر از آن
 طراحی سیستمهای جانبی مرتبط
 oحوزه توربین
 تکمیل زیرساختهای الزم ساخت ،تست و آزمون
 طراحی آیرودینامیک توربین
 طراحی خنک کاری و پوشش
 طراحی مکانیک و آببندها
 طراحی سیستم هوای ثانویه
 توسعه و ساخت اولین سری پرهها و پوسته وسیلینگ توربین با طراحی و مواد و پوشش جدید
 oآزمون های پروتوتایپ محصول جدید
 انتخاب و تهیه ابزار دقیق ،تجهیزات جانبی و زیرساخت مورد نیاز تست پروتوتایپ و ساخت اولین نمونه
 تغییرات و اصالحات در طراحی
 تست و آزمون نمونه

همانطور که ذکر گردید ،به منظور دستیابی به چشمانداز و اهداف کالن طراحی شده در گزارش مرحله سوم و در راستای
سیاستهای خرد طرح شده در بخش قبل ،الزم است اقدامات فنی انجام گیرد که هر کدام از این اقدامات را در قالب یک پروژه
توسعه فناوری میتوان در نظر گرفت .لذا باید هزینه و زمان الزم برای پیاده سازی هر کدام از پروژهها را ارزیابی نموده تا بتوان
برنامه ریزی صحیحی با توجه به زمان و منابع محدود به عمل آورد .که در گزارش فاز چهارم به تفصیل ارائه خواهد شد.
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فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

 -4جمعبندی و نتیجهگیری کلی گزارش
در این گزارش به عنوان فاز چهارم از پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری توربین گاز ،به موضوعات تدوین
سیاستها و اقدامات فنی این حوزه ،پرداخته شد .در این راستا عالوه بر بررسی مختصر ادبیات موضوع ،مطالب مربوط به
چالشهای پیش روی توسعه فناوری توربین گاز شناسایی گردید و راهکارهایی در قالب 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 :مفاهیم نقشه راه
 -1-1مقدمه
رهنگاشت برنامهای راهبردی است که 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 میکند تا در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
پیادهسازی شوند .به عالوه یک رهنگاشت اثربخش شامل سنجهها 1و نقاط عطف 2میباشد به طوری که امکان 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 که به طور معمول در این فرآیند همکاری میکنند ،شامل کارشناسان فنی ،سیاستگذاران ،تحلیلگران انرژی و
پژوهشگران دانشگاهی میباشند که گرد هم میآیند تا به طراحی اهداف عملکردی ،مسیرهای کاری ،3اولویتها و
چارچوبهای زمانی برای تحقیق ،توسعه ،رونمایی و پیادهسازی 4یک فناوری ،بپردازند.
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 کلیه ذینفعان درگیر در تدوین رهنگاشت .تالشها بایست معطوف به تسهیم بهتر
کلیه اطالعات مرتبط با تحقیق ،توسعه ،رونمایی و پیادهسازیِ یک فناوری بین شرکتکنندگان باشد)4(.
در ادامه تعاریف برخی از عبارات ارائه شده است:
 رهنگاشت :نوعی خاص از برنامهریزی راهبردی ناظر بر طرحریزی مجموعه فعالیتهایی است که یک سازمان میتواند
طی چارچوبهای زمانی خاص ،برای دستیابی به اهداف و خروجیهای بیان شده تعهد کند.
 رهنگاری :فرآیند تکاملی که طی آن یک رهنگاشت خلق ،اجرا ،پایش و در صورت لزوم بهروزرسانی میشود.

1

metrics
milestones
3
pathways
4
)research, development, demonstration and deployment (RDD&D
2
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 ذینفعان :افراد مناسبی که در تحقق توسعه و پیادهسازی رهنگاشت ذینفعاند ،مانند نمایندگان دولت ،صنعت ،دانشگاه و
سازمانهای مردمنهاد.
 اجرا :فرآیند عملیاتی کردن رهنگاشت به واسطه انجام پروژهها و اقدامات معطوف به خرده فعالیتها و اولویتها و
همچنین به واسطه پایش پیشرفت با استفاده از یک سامانه ردگیری.
مخاطبان رهنگاشت بسته به نوع سندی که تدوین میشود تغییر میکنند .برای رهنگاشتهای فناوری انرژی در سطح ملی،
مخاطبان ممکن 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 که مقادیر زیادی از انرژی را تولید یا مصرف میکنند (مانند صنعت برق،
حوزههای منابع طبیعی و کشاورزی ،و صنایع انرژی بر)
 کارشناسان پیشروی علمی ،مهندسی ،سیاستگذاری ،علوم اجتماعی و کسب و کار که مشغول در پژوهش روی
فناوریهای خاص انرژی و سیاستهای پشتیبان و مکانیسمهای مالی مورد نیاز برای تسریع تجاریسازی میباشند
 سازمانهای مردمنهاد درگیر در پژوهش و حمایت از انرژی پاک()1

 -2-1تدوین نقشه راه
در این قسمت باید به معرفی (گام های) روشی برای تدوین برنامه عملیاتی پرداخت .این روش پیشنهادی باید قادر باشد تا به
سؤاالت مختلف فرآیند توسعه فناوری که تا این مرحله مورد توجه قرار نگرفتهاند پاسخ داده شود؛ سؤاالتی نظیر:
 برنامهها برای پاسخگویی به کدام 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 که این قصد تأثیرگذاری بر رفتار آنها را دارد) کدامند؟
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 مجری یا مجریان این برنامه کدامند؟ و نحوه عمل آنها چگونه است؟
 دوره زمانی اجرای برنامه چقدر است؟
 منابع موردنیاز و نتایج مورد انتظار از اجرای این برنامهها کدامند؟
بر مبنای رویکرد چارچوب منطقی و روش تدوین برنامه عملیاتی فناوری از یک طرف ،و نیز ارکان 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
متشکل از گامهای زیر خواهد بود:
 درنظرگیری ارتباط برنامه عملیاتی با ارکان جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها :هر برنامه عملیاتی در ارتباط با یک و
چند هدف باالدستی نوشته میشود .بهعبارت دیگر ،هدف اولیه یک سند توسعه فناوری در ابتدا برآورده ساختن ارکان
جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها تعریف شده در مراحل قبل است .با توجه به منطقی که در فصول پیشین به-
عنوان فرآیند تدوین اسناد ملی راهبردی بیان شد ،تدوین برنامههای عملیاتی نیز باید با توجه و درنظرگیری این فرآیند
انجام گردد .برنامه های تدوین شده در مرحله اول باید همراستا با اهداف کالن 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
کار را میتوان با تحلیل موانع شناسایی شده در مرحله برنامه اقدامات و سیاستها به انجام رساند .با درنظر داشتن
موانع به شکل مشکالتی که باید برای آنها راهحل ارائه گردد ،یک مشکل پیچیده به شکل آسانی حل خواهد شد ،اگر
علت و اثرات آن بهطور کامل مورد تحلیل قرار گرفته باشد.
 تعیین پروژهها :در این گام پروژههای ضروری بهمنظور برآورده کردن اهداف کالن و خرد و نیز محقق نمودن راهبردها،
اقدامات و سیاستها تعیین میشود .این پروژهها ،فعالیتهایی هستند که توسط کنشگران توسعه فناوری و در راستای
راهبردهای کالن 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.
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 تعریف دورههای زمانی :هرچند پایداری و قابل پیشبینی بودن گاه بهعنوان نکات 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 امکانات ارزیابی بهتر نتایج و دستاوردها و امکان اصالح ،بازنگری و ایجاد تطابق بیشتر در برنامه-
ها با شرایط زمان اشاره کرد .بر این اساس ،الزم است تا دوره زمانی اجرایی هر برنامه را در این گام مشخص نمود.
 برنامهریزی منابع :برنامهریزی منابع با هدف اجرایی نمودن اقدامات تعریف شده صورت میپذیرد .این برنامهریزی را باید
قبل از اجرایی کردن اقدامات به انجام رساند .منظور از منابع موردنیاز در این گام دانش فنی ،ابزارآالت و تجهیزات و
منابع مالی است .در صورت وجود منابع موردنیاز ،برنامهریزی منابع بیانگر چگونگی و اولویتبندی استفاده از آنهاست.
اما در شرایطی که منابع موجود نباشد ،برنامهریزی بهمعنی چگونگی دستیابی به منابع از طریق خرید ،همکاری 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.
 مرور ادبیات :مفاهیم نقشه راه
 مرور ادبیات :مفاهیم نقشه راه
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 -2تدوین نقشه راه توسعه فناوری توربین گازی
 -1-2مقدمه
همانطور که در گزارش فاز چهارم این پروژه تشریح گردید ،لیست اقدامات فنی این پروژه به شرح ذیل میباشد:
 oحوزه كمپرسور
 تکمیل زیرساختهای تست و ساخت چهار مرحله کمپرسور
 صحه گذاری طراحی اولیه
 طراحی کامل کمپرسور
 ساخت کمپرسور مطابق با طرح جدید
 oحوزه محفظه احتراق
 تکمیل زیرساختهای تست و آزمون
 طراحی محفظه احتراق حلقوی و مشعلها
 ساخت و تست محفظه احتراق و مشعل و نیز اجزای متأثر از آن
 طراحی سیستمهای جانبی مرتبط
 oحوزه توربین
 تکمیل زیرساختهای الزم ساخت ،تست و آزمون
 طراحی آیرودینامیک توربین
 طراحی خنک کاری و پوشش
 طراحی مکانیک و آببندها
 طراحی سیستم هوای ثانویه
 توسعه و ساخت اولین سری پرهها و پوسته وسیلینگ توربین با طراحی و مواد و پوشش جدید
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 oآزمون های پروتوتایپ محصول جدید
 انتخاب و تهیه ابزار دقیق ،تجهیزات جانبی و زیرساخت مورد نیاز تست پروتوتایپ و ساخت اولین نمونه
 تغییرات و اصالحات در طراحی
 تست و آزمون نمونه
حال میبایست پس از مشخص شدن اقدامات فنی ،زمان ،هزینه و مجریان پیشنهادی هر یک از اقدامات را مشخص نمود .در
ادامه هر یک از این مباحث مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 -2-2تعیین زمان و هزینه اجرای اقدامات فنی
پس از تعیین اقدامات فنی ،تیم پروژه با همکاری بخش تحقیق و توسعه شرکت توربینسازی مپنا (از جمله جناب آقای دکتر
محمد اولیا و جناب آقای مهندس بهنام تحویل دار) ،زمان و منابع مورد نیاز اجرای اقدامات فنی را تهیه نموده و در اختیار
اعضای کمیته راهبری قرار داد و اعضای محترم کمیته راهبری ،محتوای آن را طی جلساتی در تاریخهای  94/02/20و
 94/05/11مورد بررسی قرار داده و تأیید نمودند.
جداول ذیل زمان و بودجه مورد نیاز پروژههای توسعه فناوری را بیان میکند .الزم به ذکر است بودجه تخمین زده شده به
صورت تجمیعی بوده و شامل نیروی انسانی ،ساخت و تهیه تجهیزات مورد نیاز می شود .در این بودجه  30درصد هزینه ها
مربوط به منابع انسانی و  70درصد مابقی مربوط به تجهیزات و ساخت میباشد.
جدول  -1عناوین طرحها ،مدت زمان و منابع مورد نیاز جهت توسعه فناوری کمپرسور
مدت زمان مورد

ردیف1

نام طرح

1

تکمیل زیرساخت تست و ساخت چهار مرحله کمپرسور

1

2

صحه گذاری طراحی اولیه
(بر مبنای کمپرسور  4استیجی)

1

3

طراحی کامل کمپرسور

1

4

ساخت کمپرسور مطابق با طرح جدید

1/5

نیاز (سال)
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نام طرح

مدت زمان مورد
نیاز (سال)

جمع

جدول  -2عناوین طرحها ،مدت زمان و منابع مورد نیاز جهت توسعه فناوری محفظه احتراق
مدت زمان مورد

ردیف

نام طرح

1

تکمیل زیرساختهای تست و آزمون

2/5

2

طراحی محفظه احتراق و مشعلها

2

3

ساخت و تست محفظه احتراق و مشعل و نیز اجزای
متأثر از آن

2

4

طراحی سیستمهای جانبی مرتبط

1

نیاز (سال)

جمع

جدول  -3عناوین طرحها ،مدت زمان و منابع مورد نیاز جهت توسعه فناوری توربین
مدت زمان مورد

ردیف

نام طرح

1

تکمیل زیرساختهای الزم ساخت ،تست و آزمون

3

2

طراحی ایرودینامیک

2

3

طراحی خنککاری و پوشش

2

4

طراحی مکانیک و آببندها

2

5

طراحی سیستم هوای ثانویه

1

6

تست و ساخت اولین سری پرهها و پوسته و سیلینگ توربین با طراحی و
مواد و پوشش جدید

3

جمع

نیاز (سال)
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جدول  -4عناوین طرحها ،مدت زمان و منابع مورد نیاز جهت توسعه فناوری آزمونهای پروتوتایپ محصول جدید
مدت زمان مورد

ردیف

نام طرح

1

انتخاب و تهیه ابزار دقیق ،تجهیزات جانبی و زیرساخت مورد نیاز
تست پروتوتایپ و ساخت اولین نمونه

2

2

تغییرات و اصالحات در طراحی

1

3

تست و آزمون نمونه

2

نیاز (سال)

جمع

 -3-2رهنگاشت توسعه فناوری توربین گاز
همانطور که ذکر شد رهنگاشت فناوری نمایی تصویری از زمانبندی و بودجهبندی طرحهای توسعه فناوری است به طوری که
در بازه زمانی مشخص به اهداف طراحی شده دست یابیم .با توجه به توضیحات داده شده در بخش رویکرد توسعه و سبک
اکتساب فناوری ،با توجه به رویکرد کالن  DUIو نیز پیشرو بودن شرکتهای 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 مشارکت فعاالن صنعتی این حوزه تنظیم گردد .بنابراین به منظور ترسیم نقشه راه توسعه این فناوری ،تیم
پروژه با مشارکت معاونت مهندسی و معاونت پژوهشی شرکت توربینسازی مپنا (از جمله جناب آقای دکتر محمد اولیا و جناب
آقای مهندس بهنام تحویل دار) اقدام به تهیه نقشه راه اولیه توسعه این فناوری نمود و پس از اعمال نظرات خبرگان این حوزه،
این نقشه راه در اختیار اعضای کمیته محترم کمیته راهبری قرار داده شد و اعضا محتوای آن را طی جلساتی در تاریخهای
 94/02/20و  94/05/11مورد بررسی قرار داده و تأیید نمودند.
بنابراین با توجه به نظرات اعضای محترم کمیته راهبری ،مسیر کلی طراحی و ساخت توربین (شکل  )1و نیز رهنگاشت توسعه
فناوری توربین گازی (شکل  )2تهیه گردید.
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شکل  -1مسیر كلی طراحی و ساخت توربین

شکل  -2رهنگاشت توسعه فناوری توربینهای گازی كشوری در افق 1404
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 -4-2تعیین نهادهای مجری طرحها
در جداول  1تا  4اقدامات فنی در جهت توسعه فناوری مشخص گردید .همانطور که ذکر شد این جداول با همکاری مرکز
تحقیق و توسعه شرکت توربینسازی مپنا طراحی شدهاند .در جلساتی که با مدیران مرکز تحقیق و توسعه شرکت توربینسازی
مپنا گذاشته شد ،در نهایت سهم فعالیتهای وزارت نیرو و گروه مپنا مشخص شد .به طور کلی فعالیتهای مرتبط با طراحی و
زیرساخت با هزینهای بالغ بر  107میلیارد تومان به عنوان سهم سرمایهگذاری وزارت نیرو و فعالیتهای بخش ساخت اجزا،
طراحی جدید و پورتوتایپ محصول با هزینهای بالغ بر  155میلیارد تومان به عنوان سهم سرمایهگذاری گروه مپنا در نظر گرفته
شد .جداول  5و  6سهم سرمایهگذاری و فعالیتهای مرتبط با وزارت نیرو و گروه مپنا را تشریح میکند .همچنین شکل  3و 4
نقشه راه پروژههای توسعه فناوری مرتبط با وزارت نیرو و گروه مپنا را به طور جداگانه ،به همراه میزان سرمایهگذاری الزم در
هر سال نمایش میدهد.
جدول  -5طرحها و سرمایهگذاری توسعهای شركت مپنا

حوزه فعالیت
كمپرسور

ساخت کمپرسور مطابق طرح جدید

محفظه احتراق

ساخت و تست محفظه احتراق و مشعل و نیز اجزای متاثر از آن

توربین

توسعه و ساخت اولین سری پره ها و پوسته و سیلینگ توربین با طراحی و
مواد و پوشش جدید
ابزار دقیق ،تجهیزات جانبی و زیرساخت مورد نیاز تست پروتوتایپ

آزمون های
پروتوتایپ ماشین

انجام تست های محصول اولیه ،تغییرات و اصالحات و تست مجدد

و بهبودها
آزمون های عملکردی مستمر
مجموع (سهم سرمایه گذاری توسعه ای گروه مپنا)
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شکل  -3رهنگاشت و سرمایه گذاری سالیانه شركت مپنا در توسعه فناوری توربین گاز
جدول  -6طرحها و سهم سرمایهگذاری وزارت نیرو

حوزه فعالیت
تکمیل زیر ساخت های تست(ساخت و تست کمپرسور  4مرحله
ای)
كمپرسور

صحه گذاری طراحی اولیه
طراحی کامل کمپرسور
تکمیل زیر ساخت های تست و آزمون

محفظه احتراق

طراحی محفظه احتراق حلقوی و مشعل ها
طراحی سیستم های جانبی مرتبط
تکمیل زیرساخت های فناوری ساخت و تست اجزای داغ

توربین

طراحی آیرودینامیک ،کولینگ ،سیلینگ و مکانیکال
طراحی و توسعه سیستم هوای ثانویه

مجموع (سهم سرمایه گذاری وزارت نیرو در توسعه فناوری)
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2- 9

شکل  -4رهنگاشت و سرمایه گذاری سالیانه وزارت نیرو در توسعه فناوری توربین گاز

 -5-2شناسنامه اقدامات و پروژههای فنی
با توجه به آنچه در بخشهای قبل گفته شد ،پروژههای فنی در راستای دستیابی به چشم انداز و اهداف کالن توسعه فناوری
توربین گاز شناسائی شده و پس از برآورد بودجه و زمان مورد نیاز ،متولی اجرای آنها معرفی گردید .در اینجا الزم است اطالعات
فوق الذکر را در کنار معرفی پروژه ها و اقدامات فنی یکجا گردآوری نموده و به عنوان شناسنامه اقدامات فنی ارائه گردند .لذا با
توجه به آنچه گفته شد شناسنامه اقدامات و پروژههای فنی به شرح ذیل میباشد.
الف) طرح های مربوط به كمپرسور
 تکمیل زیر ساختهای تست و ساخت چهار مرحله كمپرسور
این پروژه طی یک سال و با هزینه  10میلیارد تومان توسط وزارت نیرو انجام خواهد شد .با توجه به اینکه ساخت کامل یک
مجموعه تست برای تمام مراحل کمپرسور غیر ممکن است ،بنابراین نیازمند یک زیرساخت تست مولفه¬ای می باشد .از آنجا
که می توان عملکرد کمپرسور را با ساخت و آزمون چهار مرحله از آن مورد ارزیابی قرار داد .بر مبنای طراحی انجام شده،
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ساخت پره های سه بعدی کمپرسور در این طرح انجام شده و درگاه های الزم جهت نصب ابزارهای اندازه گیری نیز در
کمپرسور تعبیه می شود.
 صحه گذاری طراحی اولیه
بر اساس طراحی و نمونه کمپرسور  4مرحله ای ساخته شده ،آزمون های مولفه ای( )Cascade Testsطراحی می شود.
طراحی آزمون ها در مدت  1ماه ،نصب سنسورها و تجهیزات اتاق کنترل در مدت  2ماه و آزمون های مولفه ای در مدت زمان
 9ماه و کل طرح در زمان  1سال با هزینه  2میلیارد تومان توسط وزارت نیرو صورت خواهند گرفت .فرآیند آزمون ها و گزارش
نتایج بر مبنای استاندارد کارخانه ای خواهد بود.


طراحی كمپرسور كامل كالس F

با توجه به پروژه های ساخت و آزمون  4مرحله کمپرسور ،طرحی کمپرسور کامل طی مدت یک سال و با هزینه  6میلیارد
تومان انجام خواهد شد .در این طرح ،با توجه به خروجی های طراحی  4مرحله و آزمون های انجام شده ،اجرا خواهد شد.
در این پروژه در صورت نیاز ،طراحی مجدد به منظور دستیابی به نسبت فشار مرحله و تامین پارامترهای آیرودینامیکی ،طراحی
برمبنای عمر و قابلیت اطمینان انجام خواهد شد .طراحی ماژوالر به گونه ای خواهد بود که با توجه به اصالحات الزم احتمالی،
قابلیت باز طراحی اجزاء با حداقل هزینه امکان پذیر باشد.
 ساخت كمپرسور مطابق با طرح جدید
بر مبنای نتایج صحه گذاری در آزمون مولفه ای کمپرسور و طراحی های سه بعدی انجام شده از پره های کمپرسور ساخت
تمام مراحل کمپرسور به طور کامل انجام می پذیرد .این فعالیت در طی مدت  18ماه با هزینه  20میلیارد تومان توسط شرکت
مپنا انجام خواهد گرفت.
ب) طرح های مربوط به محفظه احتراق
 تکمیل زیر ساخت تست و آزمون محفظه احتراق
آزمون های محفظه احتراق طی مدت  2/5سال و با هزینه  5میلیارد تومان انجام خواهند شد .با توجه به بستر سازی انجام
شده ،دو آزمایشگاه مجزای احتراق اتمسفریک و احتراق تحت فشار طبق استاندارد جهت انجام آزمون ها بکار گرفته خواهند
شد .این فعالیت با هزینه کرد وزارت نیرو دنبال خواهد شد.
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 طراحی محفظه احتراق حلقوی و مشعلها
طراحی محفظه احتراق به عنوان مهمترین قسمت توربین گازی از نظر جایگاه فناوری در مدت  2سال با مساعدت مالی وزارت
نیرو و با هزینه  30میلیارد تومان انجام خواهد شد .محفظه احتراق بصورت  Can-Annularو بر اساس مطالعه الگوهای
کالس  Fموجود صورت گرفته و در سه بخش اصلی طراحی مکانیکی ،سیاالتی و آکوستیکی انجام خواهد شد .طراحی بصورت
ماژوالر بوده و آزمون های عملکردی محفظه در نرم افزار شبیه سازی خواهد شد.
 ساخت محفظه احتراق و مشعل و نیز اجزای متأثر از آن
ساخت محفظه احتراق حلقوی در مدت زمان  2سال و با هزینه  30میلیارد تومان با سرمایهگذاری مپنا انجام خواهد شد .با توجه
به فناوری های مورد نیاز در ساخت ،در مراحل الزم از برون سپاری نیز استفاده خواهد شد و مسئولیت اجرایی آن بر عهده
شرکت مپنا می باشد.
 طراحی سیستمهای جانبی مرتبط
طراحی سیستم سوخت رسانی محفظه احتراق ،پمپها ،نازلهای سوخت و سیستمهای کنترلی مربوطه طی مدت  1سال و با
هزینه  2میلیارد تومان که توسط وزارت نیرو تامین خواهد شد ،صورت خواهد گرفت.

ج) طرح های مربوط به توربین
 تکمیل زیرساخت های ساخت ،تست و آزمون
این طرح توسط وزارت نیرو طی مدت  3سال و با هزینه  25میلیارد تومان با سرمایه گذاری مپنا انجام خواهد شد .در این طرح،
مجموعه آزمایشگاه های تخصصی جهت آزمون نمونه های توربین های گازی تجهیز خواهند شد .دستگاه های مشخص شده
در طرح های قبلی ،در این طرح تهیه و جهت آزمون ،طبق شرایط استاندارد آماده سازی و راه اندازی می شوند

 طراحی آیرودینامیک توربین
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این طرح با سرمایه گذاری وزارت نیرو طی مدت  2سال و هزینه  6میلیارد تومان انجام خواهد شد .طراحی یک بعدی ،دو بعدی
و سه بعدی آیرودینامیک توربین و روتور مبتنی بر شبیه سازی  CFDانجام خواهد شد .طراحی سیستم بر مبنای کارکرد در
شرایط نامی و شرایط تغییر بار شبیه سازی می شود.

 طراحی خنک كاری و پوشش
سیستم های خنک کننده پیشرفته به عنوان یکی از نیازمندی های اساسی در طراحی توربین گاز است .هدف طراحی یک
سیستم خنک کننده پیشرفته جهت تامین حد تحمل دمائی توربین گازی کالس  Fاست .طراحی پوشش های توربین جهت
غلبه بر سایش( ،)wearخوردگی( ،)Corrosionاصطکاک و افزایش حد تحمل حرارتی پره ها و افزایش عمر توربین انجام
خواهد شد .شبیه سازی عملکرد پوشش ها در نرم افزارهای تخصصی صورت گرفته و اصالحات الزم در طراحی اعمال میشود.
این طرح با سرمایه گذاری وزارت نیرو طی مدت  2سال با هزینه  8میلیارد تومان انجام خواهد شد.

 طراحی مکانیک و آب بندها
با توجه به شبیه سازی دینامیکی توربین گاز و در نظر گرفتن کلیه پارامترهای موثر در کاهش/افزایش عمر اجزاء اصلی ،طراحی
مکانیکی و تخمین عمر صورت خواهد گرفت .همچنین طراحی مناسب آببندها نیز جهت باالبردن راندمان و عملکرد توربین
مؤثر می¬باشد .این طرح با هزینه  8میلیارد تومان در طی  2سال با تامین بودجه از طریق وزارت نیرو اجرا خواهد شد.

 طراحی سیستم هوای ثانویه ()SAS
این طرح طی مدت  1سال و با هزینه  5میلیارد تومان توسط مپنا انجام خواهد شد .مسیرهای جریان ،طراحی پنوماتیکی ،شبیه
سازی انتقال حرارت و اختالط جریان ها ،مطالعه شده و با توجه به الگوهای موجود ،طراحی مناسب صورت خواهد گرفت.
 توسعه و ساخت اولین سری پرهها و پوسته و سیلینگ توربین با طراحی و مواد و پوشش جدید
این طرح توسط شرکت مپنا طی مدت  3سال و با هزینه  45میلیارد تومان انجام خواهد شد .با توجه به تحقیقات و کارهای
عملیاتی انجام شده روی پره های تک کریستال در شرکت پرتو  ،فناوری این پره ها جهت استفاده در توربین کالس  Fتوسعه

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
16
فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

داده شده و طراحی انجام خواهد شد .ساخت پره های سه بعدی طراحی شده به کمک فیکسچر ها و قالب های جدید صورت
خواهد گرفت .همچنین پوسته و سیلینگهای جدید توربین نیز با طراحی مواد و پوشش جدید مطابق کالس  Fساخته خواهد شد.
د) طرح های مربوط به آزمون های پروتوتایپ محصول جدید
هدف از این طرحها آماده سازی بستر الزم جهت انجام تست های اولیه از نمونه ساخته شده و انجام اصالحات الزم روی
محصول اولیه ارائه شده جهت تولید صنعتی می باشد .بطور کلی این طرحها در حد امکان بطور موازی با بخشهای دیگر انجام
میشود .کلیه طرحهای مربوط به آزمونهای پرتوتایپ توسط شرکت مپنا اجرا خواهد شد.
 ابزاردقیق ،تجهیزات جانبی و زیر ساخت مورد نیاز تست پروتوتایپ و ساخت اولین نمونه
این طرح با هزینه  30میلیارد تومان و در مدت  2سال انجام می شود و هدف خرید کارشناسی تجهیزات و سنسور های الزم
برای انجام آزمون و ساخت نمون اولیه می باشد.
 تغییرات و اصالحات در طراحی
هدف بدست آوردن اختالفات با طرح اولیه در عملکرد و معیار های طراحی می باشد .تا با مقایسه به ارائه راه حلهایی منطقی
جهت رفع مشکالت مربوطه پرداخته شود .این طرح نیز در مدت یکسال و با هزینه  20میلیارد تومان انجام خواهد شد.
 تست و آزمون نمونه
در این طرح هدف انجام آزمون اولیه جهت بررسی عملکرد اجزاء مختلف (توربین ،کمپرسور و محفظه احتراق) ،کل سیستم و
مقایسه با طراحی های انجام شده می باشد .این طرح در مدت  2سال و با هزینه  10میلیارد تومان انجام می شود.

 -6-2نحوه تقسیم كار ملی
پس از شناسایی پروژهها ،ارائه زمانبندی طرحهای توسعه فناوری توربین گاز ،هزینههای اجرایی و تحقیق و توسعه و مهندسی
هر یک ،و تعیین نهادهای مجری طرحها ،الزم است ساختار اجرایی کار با عنایت به سیاستهای اصالح ساختاری که در فصل
پیشین ارائه شدند ،از حیث نوع روابط بین نهادهای پیشنهادی ارائه شود.
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در پی مذاکرات و توافقات انجام گرفته با مدیریت محترم شرکت مپنا ،تفاهمنامه همکاری بین شرکت مپنا و پژوهشگاه نیرو به
امضاء خواهد رسید .هدف از این تفاهمنامه ،همکاری در زمینه راهاندازی مرکز توسعه فناوری توربینهای گازی کشور و توسعه
فناوری توربین گازی کالس  250 Fمگاواتی است.
زمینههای کلی در همکاری طرفین عبارتاند از:
.1

طراحی ،ساخت و تست توربینهای گازی پیشرفته

.2

تأمین منابع الزم برای پیشبرد پروژه از طریق جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی

.3

حمایت و کمک به توسعه شرکتهای دانشبنیان مرتبط با فناوریهای توربین گازی پیشرفته

.4

تعامالت تکنولوژیک با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بینالمللی و داخلی

.5

توانمندسازی بخش خصوصی در زمینه فناوریهای مربوط به توربینهای گازی پیشرفته

طرحهای فنی معرفی شده در بخش قبل به عنوان طرحهای تخصصی در همکاری مشترک به منظور توسعه فناوری توربین
گاز کالس  250 Fمگاوات تعیین شده اند.
شکل  5نمایی از تقسیم کار ملی توسعه فناوری توربین گاز را نشان میدهد .همانطور که در شکل مشخص است ،همکاری
پژوهشگاه نیرو و بخش تحقیق و توسعه شرکت توربینسازی مپنا با شرکتهای دانشبنیان ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی و
شرکتهای خصوصی در جهت تست ،ساخت و طراحی توربین ،کمپرسور و محفظه احتراق انجام میگیرد.
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شکل  -5ساختار اجرایی در سطح ملی
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 -3جمعبندی و نتیجهگیری كلی گزارش
در این گزارش به عنوان فاز چهارم در این گزارش ضمن بررسی مفاهیم مربوط به نقشه راه ،به شناسایی پروژههای الزم ،تعیین
زمانبندی و برآورد هزینههای طرح ها پرداخته شد و در ادامه در قالب یک نقشه راه روند زمانی اجرایی طرحها مشخص گردید.
شکل  2نقشه راه توسعه فناوری توربین گاز را نشان میدهد .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 ذکر گردید .در پایان نیز نحوه تعامالت بین
نهادی در زمینه راهبری پیادهسازی طرحها در قالب ساختار اجرایی در سطح ملی ارائه گردید و اینگونه ذکر شد که در پی
تفاهم پژوهشگاه نیرو با شرکت مپنا ،مرکزی به نام مرکز توسعه فناوری توربین گاز کشور راهاندازی خواهد شد و این مرکز با
همکاری و سرمایه گذاری مشترک پژوهشگاه نیرو و شرکت مپنا طرح های فنی توسعه فناوری توربین گازی کالس  Fرا پیش
خواهد برد .شکل  5ساختار اجرائی در سطح ملی را مشخص میکند.
در پایان شایان ذکر است که نتایج این مطالعات در جلسات شورای پژوهشی وزارت نیرو مطرح گردید و مورد تأیید اعضای این
شورا قرار گرفت .همچنین در این جلسات سواالتی جانبی مطرح گردید که در پیوست این گزارش پاسخهای مربوط به سواالت
مطروحه آورده شده است.
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پیوست :پاسخ سواالت مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی وزارت نیرو
نقش توربین گازی بر سایر مواردی که از آن تاثیر می پذیرد ،بیان شود:
 -1پایداری شبکه ،کنترل فرکانس
 -2نوع سوخت ها(درجه 1و)2
 -3پسماند و مسائل زیست محیطی توربین گاز .نکات مثبت و منفی بیان گردد.
 -4وجود نکات منفی در تعمیرات و پشتیبانی توربین گاز در کشور ایران
 -5بازار منطقه ای باید دیده شود
 -6چراحاکمیت باید برای توسعه توربین گاز هزینه کند.
 -7قابلیت تبدیل به سیکل ترکیبی

پاسخ ها:
 -1قابلیت کنترل فرکانس در هر حال وجود دارد و در شبکه سراسری برق اعمال می گردد.
توربین گازی کالس  Fاز نظر پایداری شبکه و کنترل فرکانس در مقایسه با توربین های با ظرفیت بیشتر وضعیت بهتری
دارد .در واقع پاسخگوئی به ظرفیت توان تولیدی مورد نیاز ،رعایت الزام افزایش راندمان کلی نیروگاهها ،قابلیت اطمینان،
پایداری و کنترل پذیری در کنار هم دیده می شوند.

 -2به دلیل تبعات زیست محیطی ،سوخت سنگین باید با احتیاط و در موارد استثنایی استفاده شود .ایران دارای منابع
عظیم گاز طبیعی است که هم از نظر فنی ،هم اقتصادی (طول عمر و هزینه های نگهداری تجهیزات) و هم زیست
محیطی به مراتب بر سوخت سنگین ارجحیت دارد.
در مورد سوخت های نوین نظیر سوخت های زیستی ،تحقیقات رو به رشدی در کارخانجات معتبر بین المللی در حال
انجام است ،اما نمونه های تجاری و تولید انبوه شده وجود ندارد .لذا به عنوان یک اولویت در این برنامه توسعه فناوری
در کشور ما دیده نشده است.
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 -3مسائل زیست محیطی از موارد مهم در توربین گاز است و زیرساخت دانشی و فناوری الزم در گروه مپنا ایجاد شده
است .برخی از فناوری های مرتبط در محفظه احتراق توربین گاز نظیر طراحی محفظه احتراق حلقوی با آالیندگی
پایین برای کالس های باالتر نیز در دست اجراست.

 -4در حوزه تعمیر و نگهداری در ایران پیشرفت زیادی تاکنون حاصل شده است .در عین حال با افزایش کالس توربین گاز،
هزینه های این حوزه نیز به مراتب بیشتر خواهد بود.

 -5بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای توربین های گازی توسط گروه مپنا دنبال می شود و موفقیت هایی نیز تاکنون حاصل
شده است .توسعه فناوری کالس های باالتر توربین های گازی می تواند ،پاسخگوی نیازهای جدید تری از مشتریان بین
المللی باشد.

 -6در بخش تحقیقات کارخانه ای و تولیدی ،گروه مپنا سرمایه گذاری الزم را انجام خواهد داد .اما در بخش تحقیقات
پایه ای دولت باید سرمایه گذاری الزم را انجام داده تا دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ،دانش های مورد نیاز را توسعه
دهند .به عالوه توسعه فناوری و دانش توربین های گازی نیروگاهی ،قطعاً سرریز دانشی قابل توجهی به سایر حوزه
های توربین های گازی نظیر توربین های صنعتی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و صنایع هوائی خواهد داشت.

 -7توربین گازی که در نقشه راه دیده شده است ،توربین کالس  Fدر محدوده توانی  200تا  250مگاوات با راندمان تا
 %39در سیکل ساده و  %57در سیکل ترکیبی می باشد.
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مقدمه
پس از تعیین اولویتهای توسعه و سبک اکتساب فناوری ،شناسایی چالشها ،تدوین سیاستها و اقدامات سیاستی و فنی و
تدوین نقشه راه ،حال نوبت آن است مکانیزم ارزیابی و بروزرسانی طرح مشخص گردد.
معموالً هیچ تضمینی وجود ندارد که سیاستها و برنامههای اتخاذ شده بتوانند به توسعه موفق فناوری منجر شوند .بنابراین،
گاهی پس از آنکه اقدام یا سیاستی اجرا شد ،ذینفعان ،سیاستگذاران و یا تحلیلگران تصمیم میگیرند که میزان یا چگونگی
تحقق اهداف مورد نظر را ارزیابی کنند .بهعبارت دیگر ،آنها میخواهند بدانند که اهداف سیاست یا برنامه مورد نظر تا چه حد
محقق شدهاند .دلیل این امر آن است که رویدادهای پیشبینینشده ،پیامدهای غیرمنتظره و روابط علّی درکنشده ،میتوانند
باعث فاصله افتادن میان نتایج یک سیاست یا برنامه با آنچه از آن انتظار میرفته شود.
در نتیجه در این گزارش ضمن مرور مفاهیم ارزیابی و بهروزرسانی ،برنامه ارزیابی و به روز رسانی و بازنگری دورهای طرح
توسعه فناوری توربین گاز ،تشریح میگردد.
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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 شاخص های مرتبط با کارایی .به عنوان مثال پاسخ به این سؤال که آیا راهبردهای اتخاذ شده و یا اقدامات و
سیاستهای اتخاذ شده صحیح بودهاند؟ و یا بر گروه هدف تأثیر گذاشتهاند؟ اثربخشی این مؤلفهها را مورد ارزیابی قرار میدهد.
و پاسخ به این سؤال که برنامه اقدامات و سیاستها و یا برنامههای عملیاتی تا چه میزان تحقق یافتهاند؟ کارایی این مؤلفهها را
مورد سنجش قرار میدهد.
در انتها نیز پس از تدوین شاخصهای ارزیابی اثربخش و کارایی و تدوین مکانیزم ارزیابی ،میبایست ساختار نظارت و
بهروزرسانی سند تعیین گردد .عموماً هر سند ملی توسعه فناوری میبایست هر چند سال یکبار ،مورد بازنگری قرار گرفته و
بررسی مجدد شود .این موضوع به دلیل این است که هم خود فناوری در حال تغییر و تحول است ،هم شرایط محیطی آن
فناوری اعم از محیط اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی آن فناوری در حال تغییر است و هم توانمندی شرکتها و
بنگاههای داخلی تغییر نموده و متناسب با این تغییرات هم ارکان جهتساز ،هم برنامه اقدامات و سیاستها و برنامه عملیاتی
میبایست بازنگری ،اصالح و تکمیل گردد.
با توجه به موارد فوق ،میبایست ساختاری متشکل از تمامی ذینفعان آن حوزه فناورانه مورد نظر ،اعم از سازمانها و ارگان-
های دولتی ،دانشگاهیان و پژوهشگران و متخصصین ،و همچنین صاحبان صنایع و بنگاههای خصوصی تأثیرگذار وظیفه ارزیابی
و بهروزرسانی را بر عهده داشته باشد .این ارزیابی و بهروزرسانی هم میتواند موردی و مقطعی بنا به ضرورت بوده وسیاستهای
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اعمالی را بازنگری کند و هم میتواند به طور منظم هر  3یا  5سال یکبار به منظور بازنگری و اصالح ارکان جهتساز رخ
دهد)5(.
تعداد دفعاتی که یک رهنگاشت بهروزرسانی میشود تا حد زیادی بستگی به چارچوب زمانی مورد نظر دارد .به طور معمول،
رهنگاشتها به صورت دورهای بهروزرسانی میشوند (مثل هر دو تا پنج سال یک بار) .در برخی موارد رهنگاشتها سریعتر
بهروزرسانی میشوند تا پیشرفت امور ،تغییرات در منابع موجود یا مالحظات زمانبندی را منعکس کنند)4(.

 -2شناسایی شاخصهای ارزیابی
 -1-2مقدمه
مطابق با محتوای ذکر شده در بخش قبل و از آن جا که مجموعه فعالیتهای طرح در سه دستهی توسعه ساختار ،تحقیق و
توسعه ،زیرساخت قابل تقسیمبندی هستند ،شاخصهای سنجش عملکرد طرح عبارتند از:
 شاخصهای توسعه ساختار
 شاخصهای تحقیقاتی و توسعهای
 شاخصهای توسعه زیرساخت

 -2-2شاخصهای توسعه ساختار
شاخصهای توسعه ساختار ،داللت بر شاخصهایی دارند که به منظور پایش و نظارت بر روند بهبود ساختار حوزه توسعه فناوری
توربین گاز تعریف شدهاند .این شاخصها عبارتند از:
 تعداد نهادهای تاسیس شده از میان نهادهای پیشنهادی برای بهبود ساختار حوزه توسعه فناوری توربین گاز؛
 تعداد نهادهای فعال از میان نهادهای پیشنهادی برای بهبود ساختار حوزه توسعه فناوری توربین گاز
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 -3-2شاخصهای تحقیقاتی و توسعهای
شاخصهای تحقیقاتی و توسعهای داللت بر شاخصهایی دارند که به منظور پایش و نظارت بر روند پیشرفت مطالعات و
پروژههای تحقیق وتوسعه مرتبط با فناوریهای حوزه توسعه فناوری توربین گاز تعریف شدهاند .این شاخصها عبارتند از:
 تعداد مطالعات آغاز شده در زمینه توسعه فناوری توربین گاز در حوزههای کمپرسور ،توربین ،محفظه احتراق و آزمونهای
تست پروتوتایپ و بهبودها
 تعداد مطالعات پایان یافته در زمینه توسعه فناوری توربین گاز در حوزههای کمپرسور ،توربین ،محفظه احتراق و آزمون-
های تست پروتوتایپ و بهبودها

 -4-2شاخصهای توسعه زیرساخت
شاخصهای توسعه زیرساخت داللت بر شاخصهایی که به منظور پایش و نظارت بر روند اجرا و پیادهسازی فرآیندهای توسعه
زیرساخت تعریف شدهاند ،دارند .این شاخصها عبارتند از:
 تعداد فرآیندهای توسعه زیرساخت آغاز شده
 تعداد فرآیندهای توسعه زیرساخت پایان یافته

 -3برنامه ارزیابی پیشرفت ساالنه
 -1-3مقدمه
پس از بررسی تعیین شاخصهای اصلی ارزیابی وضعیت این حوزه در زمان اجرای آن ،حال نوبت آن است تا زیرشاخصهای به
صورت ساالنه تعیین شده و بر اساس آن سند به صورت ساالنه پایش شود .در ادامه لیست زیرشاخصها در سالهای مختلف
ارائه میگردد.
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 -2-3برنامه ارزیابی پیشرفت به تفکیک سالهای مختلف
جداول  1تا  6نشان دهنده وضعیت هر یک از شاخصهای فوق در طی سالهای اجرای سند میباشد که به عبارت دیگر برنامه
ارزیابی طرح محسوب میشود.
همچنین در جدول  7شاخصهای کلیدی پروژه معرفی گردیده است .عدم دست یابی به این شاخصها به منزله تحقق پروژه
بوده و نشان میدهد طرح نیازمند بازنگری بخشی یا کلی است.
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جدول  -1برنامه ارزیابی پیشرفت سال اول طرح توسعه فناوری توربین گاز

شاخصها
توسعه ساختار
سازمانی
تحقیقاتی و
توسعهای
توسعه
زیرساخت

سال اول
توضیحات

کمیت

تعداد نهاد تاسیس شده

1

 تاسیس نهاد پیشنهادی مرکز توربین گازی (نیروگاهی)

تعداد نهاد فعال

1

 شروع به فعالیت نهاد پیشنهادی

تعداد مطالعات آغاز شده

3

تعداد مطالعات پایان یافته

2

تعداد فرآیندهای توسعه زیرساخت
آغاز شده
تعداد فرآیندهای توسعه زیرساخت
پایان یافته

2
1

 آغاز مطالعات مربوط به صحه گذاری طراحی اولیه کمپرسور
 آغاز مطالعات مربوط به تکمیل زیرساختهای تست و آزمون محفظه احتراق
 آغاز مطالعات مربوط به طراحی محفظه احتراق حلقوی و مشعلها
 پایان یافتن مطالعات مرتبط با تکمیل زیرساخت تست و ساخت چهار مرحله کمپرسور
 پایان یافتن مطالعات مرتبط با صحه گذاری طراحی اولیه
 آغاز فرآیند توسعه زیرساخت های تست و ساخت چهار مرحله کمپرسور
 آغاز فرآیند توسعه زیرساختهای الزم ساخت ،تست و آزمون توربین
 پایان فرآیند توسعه زیرساختهای تست و ساخت چهار مرحله کمپرسور

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
7
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مهر 1394

جدول  -2برنامه ارزیابی پیشرفت سال دوم طرح توسعه فناوری توربین گاز

شاخصها
توسعه ساختار

سال دوم
کمیت

تعداد نهاد تاسیس شده
تعداد نهاد فعال

-

تعداد مطالعات آغاز شده

7

تحقیقاتی و
توسعهای
تعداد مطالعات پایان یافته

توسعه
زیرساخت

تعداد فرآیندهای توسعه زیرساخت
آغاز شده
تعداد فرآیندهای توسعه زیرساخت
پایان یافته

5

-

توضیحات

 آغاز مطالعات مربوط به طراحی کامل کمپرسور
 آغاز مطالعات ساخت کمپرسور مطابق با طرح جدید
 آغاز مطالعات مربوط به طراحی سیستمهای جانبی مرتبط با محفظه احتراق
 آغاز مطالعات مربوط به طراحی خنک کاری و پوشش توربین
 آغاز مطالعات مربوط به طراحی مکانیک و آببندهای توربین
 آغاز مطالعات مربوط به طراحی سیستم هوای ثانویه توربین
 آغاز مطالعات مربوط به توسعه و ساخت اولین سری پرهها و پوسته و سیلینگ توربین با طراحی و مواد و پوشش جدید
 پایان یافتن مطالعات و طراحی کامل کمپرسور
 پایان یافتن مطالعات و طراحی محفظه احتراق حلقوی و مشعلها
 پایان یافتن مطالعات و طراحی سیستمهای جانبی مرتبط با محفظه احتراق
 پایان یافتن مطالعات و طراحی ایرودینامیک توربین
 پایان یافتن مطالعات و طراحی سیستم هوای ثانویه توربین
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جدول  -3برنامه ارزیابی پیشرفت سال سوم طرح توسعه فناوری توربین گاز

شاخصها
توسعه ساختار
تحقیقاتی و
توسعهای

توسعه
زیرساخت

تعداد نهاد تاسیس شده
تعداد نهاد فعال
تعداد مطالعات آغاز شده

تعداد مطالعات پایان یافته

تعداد فرآیندهای توسعه زیرساخت
آغاز شده
تعداد فرآیندهای توسعه زیرساخت
پایان یافته

سال سوم
کمیت
1

3

توضیحات

 آغاز مطالعات مربوط به ساخت و تست محفظه احتراق و مشعل و نیز اجزای متأثر از آن
 پایان یافتن مطالعات و ساخت کمپرسور مطابق با طرح جدید
 پایان یافتن مطالعات و طراحی خنک کاری و پوشش توربین
 پایان یافتن مطالعات و طراحی مکانیک و آببندهای توربین

2

 پایان فرآیند توسعه و تکمیل زیرساختهای تست و آزمون محفظه احتراق
 پایان فرآیند توسعه و تکمیل زیرساختهای الزم ساخت ،تست و آزمون توربین
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جدول  -4برنامه ارزیابی پیشرفت سال چهارم طرح توسعه فناوری توربین گاز

شاخصها
توسعه ساختار

سال چهارم
کمیت

تعداد نهاد تاسیس شده
تعداد نهاد فعال

-

تعداد مطالعات آغاز شده

1

توضیحات

 آغاز مطالعات مربوط به ساخت اولین نمونه

تحقیقاتی و
توسعهای
تعداد مطالعات پایان یافته

توسعه
زیرساخت

تعداد فرآیندهای توسعه
زیرساخت آغاز شده
تعداد فرآیندهای توسعه
زیرساخت پایان یافته

2

 پایان یافتن مطالعات مرتبط با ساخت و تست محفظه احتراق و مشعل و نیز اجزای متأثر از آن
 پایان یافتن مطالعات مرتبط با توسعه و ساخت اولین سری پرهها و پوسته و سیلینگ توربین با طراحی و مواد و پوشش جدید

1

 آغاز فرآیند توسعه زیرساخت مورد نیاز تست پروتوتایپ ،ابزار دقیق و تجهیزات جانبی

-

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري توربين هاي گازي
10
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مهر 1394

جدول  -5برنامه ارزیابی پیشرفت سال پنجم طرح توسعه فناوری توربین گاز

شاخصها
توسعه ساختار
تحقیقاتی و
توسعهای
توسعه
زیرساخت

سال پنجم
توضیحات

کمیت

تعداد نهاد تاسیس شده
تعداد نهاد فعال

-

تعداد مطالعات آغاز شده

1

 آغاز مطالعات مربوط به تغییرات و اصالحات در طراحی
 آغاز مطالعات مربوط به تست و آزمون نمونه

تعداد مطالعات پایان یافته

2

 پایان یافتن مطالعات مرتبط با ساخت اولین نمونه
 پایان یافتن مطالعات مرتبط با تغییرات و اصالحات در طراحی

تعداد فرآیندهای توسعه
زیرساخت آغاز شده
تعداد فرآیندهای توسعه
زیرساخت پایان یافته

-

 پایان فرآیند توسعه زیرساخت مورد نیاز تست پروتوتایپ ،ابزار دقیق و تجهیزات جانبی
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جدول  -6برنامه ارزیابی پیشرفت سال ششم طرح توسعه فناوری توربین گاز

شاخصها
توسعه ساختار
تحقیقاتی و
توسعهای
توسعه
زیرساخت

سال ششم
کمیت

تعداد نهاد تاسیس شده
تعداد نهاد فعال

-

تعداد مطالعات آغاز شده

-

تعداد مطالعات انجام شده

1

تعداد فرآیندهای توسعه زیرساخت
آغاز شده
تعداد فرآیندهای توسعه زیرساخت
پایان یافته

-

توضیحات

 پایان یافتن مطالعات مرتبط با تست و آزمون نمونه
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جدول  -7شاخصهای کلیدی

زمان

توسعه فناوری توربین گاز

شاخص کلیدی

پایان سال سوم

 پایان طراحی و توسعه کمپرسور و ساخت کمپرسور مطابق با طرح جدید

پایان سال چهارم

 پایان طراحی و توسعه محفظه احتراق و ساخت و تست محفظه احتراق و مشعل و نیز اجزای متأثر از آن
 پایان طراحی و توسعه توربین و ساخت اولین سری پرهها و پوسته و سیلینگ توربین با طراحی و مواد و پوشش جدید

پایان سال ششم

 پایان طرحهای مربوط به مهندسی دیتیل ماشین و تست و آزمون نمونه
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 -4برنامه بهروزرسانی و بازنگری طرح توسعه فناوری توربین گاز
 -1-4مقدمه
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.

 -2-4سازوکار 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 گاز 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
گاز تشکیل خواهد شد .این کمیته به طور سالیانه فعالیتهای صورت گرفته را رصد نموده و برنامه نقشه راه را مطابق جداول 1
الی  7ارزیابی نموده و بروزرسانی کند .اعضای پیشنهادی این کمیته عبارتند از نمایندگان پژوهشگاه نیرو ،معاونت برنامه ریزی و
تحقیقات وزارت نیرو ،توانیر ،شرکت مپنا ،شرکت  OTCو نمایندگانی از دانشگاهها که در حوزه توربین گاز به فعالیت و تحقیق
مشغول اند.
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 -5جمعبندی و نتیجهگیری
در این گزارش ضمن بیان مفاهیم مربوط به موضوع ارزیابی و پایش پیشرفت برنامه راهبردی ،به شناسایی شاخصهای مناسب
برای ارزیابی ،کنترل و نظارت بر روند پیشرفت برنامه راهبردی توسعه توربین گاز پرداخته شد.
در پایان مطابق جداول  1الی  6برنامه ارزیابی سالیانه پروژه مشخص شده و در جدول  7شاخصهای کلیدی طرح مشخص
شد .در ادامه بیان گردید کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو ،صنعت و دانشگاه توسط مرکز توسعه فناوری توربین گاز
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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