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سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
پيشگفتــــــار

به عنوان اولين بخش از روششناسي" ،مباني سند" ،مقدمات الزم براي شروع تدوين اسناد ملي را ارائه ميكند .اين بخش بهه
تشريح ويژگيهاي ذاتي فناوري راهبردي مورد بررسي ،نظام اجتماعي -فني توسعه فناوري و چارچوبهاي ذهني سياستگذاران
مرتبط با توسعه فناوري مي پردازد .اين مؤلفه به سياستگذاران كمك ميكند تا از وضعيت موجهود شهنا ت صا هر كهردب و بها
قاطعيت باالتري در مورد ساير بخشهاي سند (اركان جهتساز و رد) تصميمگيري نمايند .مباني سهند متشه ر از دو مؤلفهه
ا لي ذير ميباشد:
 تبيين ابعاد موضوع و محدودب مطالعات سند  :به منظور داشتن تصويري از اجزاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي د ير در
توسعه فناوري اعم از نهادها و سازمانهاي مختلف ،قواعد و قوانين موجود در جامعهه ،و فنهاوريهها و زيرفنهاوريههاي
مرتبط ،داشتن نگاهي سيستمي به مسأله و تعيين صدود و مرزهاي آن ضروري است .همچنين الزم است تا با توجه بهه
تأثيرگذاري فناوري و نوآوري فناورانه در ابعاد مختلف جامعه ،تصميمگيري راهبردي در سطوح مختلفي به انجهام رسهد.
اين سطوح را ميتوان از بعد جغرافيايي به سه سطح منطقهاي ،ملي و فراملي تقسيم نمود.
 تبيين مشخصههاي فناوري  :اين مؤلفه با بررسي جايگاب فناوري از ابعاد ماهيهت ،پهارادايم فناورانهه (منشهأ تغييهرات) و
چر ه عمر ،تصويري از صو يات فناوري راهبردي مورد مطالعه به سياستگذاران و تحليلگران ارائه مينمايد .آگاهي از
اين مشخصههاي فناوري بر نوع تصميمگيري در مراصر تدوين سند اثرگذار واهد بود.

اين گزارش توسط تيم زيستتودب -گروب انرژي هاي تجديدپذير ،پژوهش دب انرژي و محيط زيست ،پژوهشهگاب نيهرو هانمهها
مهندس ساقي الحي ،مريم عابدي و فاطمه محمدي ،تحت مديريت آقاي مهندس مهدي رضايي تهيه شدب است .داوري اين
گزارش توسط آقاي دكتر مهرداد عدل -استاديار پژوهشگاب مواد و انرژي -انجام شدب و آقاي مهنهدس جهواد نصهيري -مهدير
محترم دفتر زيستتودب سانا -به عنوان ناظر پروژب ،بر صسن تهيه اين گزارش نظارت داشتهاند.
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مقدمه
اين گزارش بنا بر درخواست دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري وزارت نيرو مبني بر نگارش "سند راهبرد ملي و نقشه راه توسععه
فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در کشور" تهيه شده است .در اين گزارش ،مباني تدوين ايعن سعند بعه تفصعيل معورد
بررسي قرار ميگيرد.
در فصل اول گزارش ،به ضرورت توسعه و داليل توجيهپذيري توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در بخعش توليعد
برق (برق زيستي) پرداخته ميشود .اين فصل شامل بخشهاي زير ميباشد:
 ضرورتهاي قانوني توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در توليد برق زيستي
 مزاياي ذاتي انرژي زيستتوده و فناوريهاي مرتبط
 مزاياي اجتماعي انرژي زيستتوده و فناوريهاي مرتبط
 مزاياي زيستمحيطي انرژي زيستتوده و فناوريهاي مرتبط
 مزاياي اقتصادي انرژي زيستتوده و فناوريهاي مرتبط

در فصل دوم نيز مباني تدوين سند مورد بررسي قرار ميگيرد .اين فصل شامل بخشهاي زير ميباشد:
 تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند
 تبيين مشخصههاي فناوريهاي مرتبط با توليد برق از منابع زيستتوده
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 -1فصل اول  :ضرورت توسعه و داليل
توجيهپذيري
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 -1-1مقدمه
در سال  2014انرژيهاي تجديدپذير عليرغم افزايش مصرف انرژي در دنيا و کاهش دراماتيک قيمت نفت در نيمه دوم سال ،به
رشد خود ادامه داد .طي ساليان اخير ،مصرف انرژي نهايي در دنيا ساليانه حدود  %1/5رشد داشعته اسعت کعه دليعل اصعلي آن
افزايش تقاضا در کشورهاي در حال توسعه است.
با وجود افزايش مصرف انرژي ،براي اولين بار طي چهار دهه اخير ،انتشار جهاني کربن مربوط به مصرف انرژي عليعرغم رشعد
اقتصادي دنيا ،در سال  2014ثابت باقي ماند .در حالي که در گذشته کاهش انتشارات مربوط به رکود اقتصادي دنيا بود ،پايداري
انتشار کربن در سال  2014نتيجه نفوذ و گسترش انرژيهاي تجديدپذير و بهبود بازدهي انرژي 1است [.]][1
تا پايان سال  ،2013حدود  %19/1از مصرف انرژي نهايي دنيا به وسيله انرژيهاي تجديدپذير تأمين شده است که سهم منابع
مختلف به شرح زير ميباشد [:]][1
 زيستتوده سنتي%9 : 2
 تجديدپذيرهاي مدرن %10/1 :
 گرمايش زيستتوده ،زمين گرمايي و خورشيدي ، %4/1 :
 برق آبي ، %3/9 :
 برق بادي ،خورشيدي ،زيستتوده و زمين گرمايي  %1/3 :و
 سوختهاي زيستي %0/8 :

استفاده از زيستتوده به عنوان يک منبع انرژي نه تنها به دليل اقتصادي ،بلکه به دليل توسعه اقتصادي و زيستمحيطي جذاب
بوده و از طرفي آن را عامل تسريع در رسيدن به توسعه پايدار ميدانند .سيستمهايي که زيستتوده را به انعرژي قابعل مصعرف
تبديل ميکنند ،ميتوانند در ظرفيتهاي کوچک به صورت ماژول به کار روند .صنايع کشاورزي ،جنگلداري و فضوالت دامي از
Energy Efficiency
2

سنتي عمدتاً در مناطق روستايي و دورافتاده کشورهاي درحال توسعه براي پخت و پز و گرمايش مورد استفاده قرار ميگيرد.

1
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ذخاير اصلي زيستتوده هستند که فرصتهاي اساسي را براي توسعه اقتصادي مناطق روستايي و دورافتعاده فعراهم معيکننعد.
انرژي زيستتوده شامل انرژي توليدي از کليه ضايعات و زايدات حاصل از موجودات زنده ميباشد و بععد از انعرژي خورشعيدي
باالترين پتانسيل انرژي را دارا ميباشد و در حال حاضر با توجه به مزاياي ويژهاي نظيعر مزايعاي اقتصعادي ،زيسعت محيطعي،
پراکندگي و دسترسي آسان ،باالترين سهم را در ميان تجديدپذيرها به خود اختصاص داده است .بکارگيري زيسعتتعوده بعراي
توليد انرژي از بسياري جهات حايز اهميت است.
منابع انرژي زيستتوده ميتواند به شکل اصلي انرژي مانند برق و يا حاملهاي انرژي چون سوختهاي گازي و مايع ،نيازهاي
بخش هاي مختلف در جامعه بشري را تأمين کند که اين موضوع وجه تمايز مباحث انرژي زيستتوده نسبت به ساير انرژيهاي
تجديدپذير ميباشد .همچنين دامنة مصرفکنندگان زيستتوده بسيار گسترده است .به عنوان مثال از خانوارهعاي کوچعک بعه
خصوص در نواحي روستايي و رستورانها شروع شده و تا واحدهاي کوچک ،متوسط و بزرگ صنعتي و تجاري ادامه پيدا ميکند.
با اين مقدمه ،در ادامه فصل اول ،موارد ذيل در ارتباط با ضرورت توسعه و داليل توجيهپذيري فناوريهاي زيسعتتعوده معورد
بررسي قرار ميگيرند:
 ضرورت توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در توليد برق زيستي
 ضرورتهاي قانوني
 مزاياي ذاتي
 مزاياي اجتماعي
 مزاياي زيستمحيطي
 داليل توجيهپذيري توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در توليد برق زيستي
 مزاياي اقتصادي انرژي زيستتوده و فناوريهاي مرتبط

 -2-1ضرورت توسعه فناوريهاي برق زيستي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
5
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،فروردين 1394

منظور از ضرورت توسعه ،بيان هدف غايي سياسعتگذاران از توسععه فنعاوري معيباشعد .ايعن هعدف غعايي در سعطوح بعاالي
تصميمگيري تعيين شده و به عنوان يک فرض اساسي و غير قابل تغيير ،محور برنامهريزي و توسععه فنعاوري قعرار معيگيعرد.
فناوريهاي راهبردي مي توانند با اهداف يا مباني توسعه متفاوتي گسترش پيدا نمايند .ضرورت توسععه يعک فنعاوري بعر نعوع
نگرش سند تاثيرگذار است .از آنجا که اين مبنا مشخصکننده مسير پيش رو در انجام مطالعات ميباشد الزم است تا به عنعوان
يک گام ابتدايي در مباني سند تعيين گردد .وجود اين مولفه در سند ملي موجب همراستا شدن ساير ارکان سند با هعدف غعايي
سياستگذار ميگردد.

 -1-2-1ضرورتهاي قانوني
در اين بخش از گزارش به بيان ضرورتهاي قانوني توسعه انرژيهاي تجديدپذير به ويژه انرژي زيستتوده در کشور پرداختعه
ميشود .از منظر قانوني ،کليه اسناد باالدستي در حوزه انرژي ،انرژيهاي تجديدپذير و به ويژه اسناد مرتبط با بخش زيستتوده،
ضرورتهاي قانوني براي توسعه تجديدپذيرها به ويژه انرژي زيستتوده را تعيين مينمايند.
با توجه به اين که در فصل دوم همين گزارش و در بخش افق برنامهريزي ،به موضوع اسعناد باالدسعتي بعه تفصعيل پرداختعه
خواهد شد لذا در اين بخش ،صرفاً به اسامي تعدادي از اسناد باالدستي -که به عنوان ضرورتهاي قانوني توسعه تجديدپذيرها
در کشور شناخته ميشوند -در قالب جدول ( )1-1اشاره ميشود.
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جدول ( )1-1ضرورتهاي قانوني توسعه تجديدپذيرها در کشور
سند

بند مربوطه

موضوع

مجموعه برنامه پنج ساله چهارم

سعععند چشعععمانعععداز در افعععق  1404و

 آمايش سرزميني مبتني بر اصول حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي

توسعه جمهوري اسالمي ايران

سياستهاي کلي برنامه چهارم

 افزايش بازدهي نيروگاهها ،متنعوعسعازي منعابع توليعد بعرق و افعزايش سعهم

نقشه جامع علمي كشور

فصل سوم

اولويتها در حوزه علوم پايه و کاربردي :

اولويععت الععف -اولويععتهععاي علععم و

 انرژيهاي نو و تجديدپذير

فنآوري

 بازيافت و تبديل انرژي

وزارت نيرو

 ارتقاء سطح کارآمدي صنعت برق کشور بعا تأکيعد بعر ارتقعاي توانمنعدي در

انرژيهاي تجديدپذير و نوين
 گسترش توليد برق از نيروگاههاي توليد پراکنعده ،کوچعک مقيعا

و پربعازده

برق و توليد همزمان برق و حرارت
 حفظ ،احياء و بهره برداري بهينه از سرمايههعا ،منعابع طبيععي تجديدشعونده و
حفظ محيط زيست در طرحهاي توسعه
 کسب فناوري به ويژه فنعاوريهعاي نعو شعامل :ريزفنعاوري و فنعاوريهعاي
زيستي ,اطالعات و ارتباطات ،زيستمحيطي ،هوافضا و هستهاي

چشم انداز وزارت نيرو در افق

توليد برق از انرژيهاي نو و تجديدپذير

1404

 ارتقاء سطح دانش ،پژوهش و فنآوري در صعنعت آب و بعرق بعا تدکيعد بعر
شناسايي فنآوريهاي نوين و انتقعال و بعوميسعازي فعنآوريهعاي داراي
مزيت نسبي
بخش برق و انرژي

 شناسايي ،انتقال و بوميسازي فنآوريهاي نوين و سازگار با محيط زيست
 تخصيص درصد معين و فزاينعدهاي از اعتبعارات تحقيقعاتي بعه بعوميسعازي
فنآوريهاي مرتبط با انرژيهاي نو و تجديدپذير
 تعريف و اجراي پروژههاي نمونعه در زمينعه انعرژيهعاي نعو و تجديدپعذير و
تجاريسازي آنها
 بسترسازي ،حمايت و جلب مشارکت بخش غيردولتي براي توسعه انرژيهعاي
نو و تجديدپذير
 جلب مشارکت مردم براي حمايت از توليد برق از انرژيهاي نو و تجديدپذير
 تنظيم قوانين مناسب در بازار برق به منظور توسعه استفاده از انرژيهاي نعو و
تجديدپذير
 اعطاي مجوز صادراتي به توليدکنندگان برق از منابع انرژي نو و تجديدپذير
 تنوع بخشي به منابع اوليه انرژي و فنآوريهاي توليد برق براي تقويت قدرت
بازدارندگي و کاهش آسيبپذيري خدمات

بخش آموزش ،پژوهش و فنآوري

 ايفاي نقش مؤثر در نقشه راه فنآوريهاي جديد و انتقال و بوميسازي آنها

بخش پشتيباني صنعت آب و برق

 استفاده از ظرفيت هاي قانوني بعه منظعور مشعارکت بعا بخعش خصوصعي در
فنآوريهاي نوين و سرمايهگذاريهاي پر خطر مورد نياز صنعت آب و برق
 حمايت از انتقال و بوميسازي فعنآوريهعاي نعو معورد نيعاز و بعهکعارگيري
فنآوريهاي داراي مزيت نسبي باال

سند ملي زيستفناوري

بند  14اهداف کوتاه مدت

 زمينهسازي براي توسعه زيست فنآوري در بخش صنعت ،معدن و انرژي
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بند مربوطه
(تا پايان سال )1385
بند  7و  9اهداف ميان مدت
(تا پايان برنامه چهارم توسعه)

 دستيابي و به کارگيري فنآوري زيسعتي بعراي توليعد فعرآوردههعاي غعذايي،
بهداشتي ،صنعتي ،معدني و انرژي مرتبط بعا زيسعتفعنآوري بعه ميعزان 10
درصد توليد کل فرآوردهها
 رشد سه برابر در استفاده از زيست فعنآوري بعراي حفعظ ،ارتقعاء و پاکسعازي
محيط زيست در راستاي توسعه پايدار کشور

بند  7و  8اهداف بلندمدت
(تا پايان برنامه پنجم توسعه)

 دستيابي و به کارگيري دانش زيستفن آوري براي توليد فرآوردههاي صنعتي،
غذايي ،معدني و انرژي مرتبط با زيست فن آوري به ميعزان  20درصعد توليعد
کل اين فراوردهها
 به کارگيري نتايج محقق در حوزه «حفظ ،ارتقاء و پاکسازي محعيط زيسعت»
در برنامه ميان مدت

 -2-2-1مزاياي ذاتي انرژي زيستتوده
در حال حاضر طيفي از فناوريهاي تبديل زيستتوده به برق وجود دارد .بسياري از اين فناوريها -از جمله احتراق مستقيم در
بويلرهاي سوخترسان ،1همسوزي با درصد پايين ،هضم بيهوازي ،زباله سوزي ،گاز دفنگاه و سيکل ترکيبي برق و حرارت -بعه
بلوغ رسيده و به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه هستند .به کمک اين فناوريها ميتوان برق ارزان و قابل اطمينان توليد نمود
به شرط آن که مواد اوليه ارزان در اختيار باشد .اين فناوريها کمترين ميزان کاهش هزينه را در آينده خواهند داشت.
تعدادي از فناوريهاي زيستتوده -از جمله گازيسازي و آتشکافت (پيروليز) اتمسفريک زيستتوده -که بلوغ کمتري داشتهاند،
هنوز در فاز ابتدايي توسعه تجاري 2قرار دارند .فناوريهايي نظيعر سعيکل ترکيبعي گازيسعازي يکهارچعه ،3پعااليش زيسعتي 4و
هيدروژن زيستي 5در فازهاي نمايش عملکرد يا تحقيق و توسعه قرار دارند .در مورد اين فناوريها احتمال کاهش هزينعههعا در
آينده به مراتب بيشتر است ،اما در حال حاضر نقش کمتري در نظام توليد برق ايفا ميکنند.
به دليل آن که فناوريهاي مختلف زيستتوده در مراحل مختلف توسعه قرار دارند ،پتانسيل کاهش قيمت آنها بسيار نامتجانس
است .پتانسيل کاهش قيمت براي فناوريهاي اثباتشده به نسبت پايين است .با اين وجود ،در درازمدت پتانسيل کاهش هزينه
در مورد فناوريهاي کمتر بالغشده مناسب به نظر ميرسد.
1

Stoker Boiler
Initial Commercial Deployment Phase
3
)Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC
4
Bio-refinery
5
Bio-hydrogen
2
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فرايند توليد برق از زيستتوده بستگي به سه مؤلفه اصلي دارد:
 منابع زيستتوده  :ماده خام (يا منبع) زيست توده از يک منطقه به منطقه ديگر متفاوت است و منعابع مختلعف ،خعواص
متفاوتي دارند که بر کاربرد آنها براي توليد برق تأثير ميگذارد.
 تبديل زيستتوده  :تبديل به فرايندي اطالق ميشود که طي آن منابع زيستتوده به انرژي قابل استفاده براي توليد برق
يا حرارت تبديل ميشوند (مانند گازيسازي ،پيروليز ،هضم بيهوازي و احتراق).
 فناوريهاي توليد برق  :طيف گستردهاي از فناوريهاي تجاريشده توليد برق وجود دارد که از انعرژي مفيعد توليدشعده
توسط منابع زيستتوده به عنوان سوخت ورودي براي توليد برق استفاده ميکنند.

هر چند که در مطالعات فني -اقتصادي ،عمدتاً تمرکز بر هزينههاي تبديل و فناوريهعاي توليعد بعرق قعرار دارد ،امعا يکعي از
مهمترين عوامل تعيينکننده در موفقيت پروژههاي زيستتوده ،در دستر

بودن مطمئن و پايدار منابع زيستتوده ميباشد.

ظرفيت تجمعي نصبشده دنيا تا پايان سال  2013حدود  86گيگاوات ميباشعد ( Error! Reference source not
found.شکل ()1-1شکل ( ))1-1و پيشبيني ميشود تا پايان سال  2025به  130گيگاوات بالغ گردد .حدود يکسوم ظرفيت
نصبشده در اروپا قرار دارد %29 ،در منطقه آسيا پاسيفيک و حدود  %20در منطقه آمريکاي شمالي قرار دارد [.]][2
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شکل ( )1-1ظرفيت تجمعي نصبشده از زيستتوده در دنيا ( 2000تا )2013

 -2-2-2-1ضريب ظرفيت نيروگاهي باال
يکي از مزاياي مهم فناوري هاي توليد برق از منابع زيستتوده ،ضريب ظرفيت 1باالي نيروگاههاي مبتني بعر ايعن فنعاوريهعا
ميباشد .بنا به تعريف ،ضريب ظرفيت يک نيروگاه برق عبارتست از نسبت توان توليدشده واقعي آن نيروگاه در يک بازه زمعاني
مشخص به تواني که در صورت مهيا بودن شرايط ،به صورت پيوسته توسط آن نيروگاه در همان بازه زماني با توان نامي توليعد
ميشود .رابطه ( )1-1فرمول محاسبه ضريب ظرفيت يک نيروگاه را نشان ميدهد.
𝑡𝑑𝑃

()1-1

𝑡𝑑

𝑟𝑎𝑒𝑦=𝑡

∫𝑡=0

𝑟𝑎𝑒𝑦=𝑡

𝑃𝑛 ∫𝑡=0

= 𝐹𝐶

در رابطه (: )1-1
 : P توان توليد عملي نيروگاه و تابعي از زمان است و
 : Pn توان نامي نيروگاه و مستقل از زمان است.
در شکل ( )2-1ضريب ظرفيت انواع نيروگاه هاي تجديدپذير ارائه شده است  .]][1[][1مطابق شعکل ( ،)2-1ضعريب ظرفيعت
فناوريهاي زيستتوده شامل همسوزي و زبالهسوزي ،گازيساز و هاضم بيهوازي در مقايسه با ساير منابع تجديدپذير باالتر بوده
و از اين حيث تنها انرژي زمين گرمايي قابل قيا

ميباشد .بررسيها نشان ميدهد چنانچه منبع مورد استفاده در فناوريهعاي

زيستتوده به طور مطمئن و پايدار در اختيار نيروگاه قرار گيرد ميتوان از اين نيروگاهها براي تأمين بار پايه 2شبکه بهرهبرداري
نمود.

)Capacity Factor (CF
Base Load

1
2
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فاز  :1تدوين مباني سند

شکل ( )2-1ضريب ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير ()%

براي درك اهميت ضريب ظرفيت مي توان به اين مطلب اشاره داشت که با توجه به ضريب ظرفيت نيروگعاههعاي تجديدپعذير،
يک نيروگاه  1مگاواتي فتوولتائيک با ضريب ظرفيت  %16معادل يک نيروگاه  0/2مگعاواتي ( 200کيلعوواتي) زيسعتتعوده بعا
ضريب ظرفيت  %80ميباشد.

 -3-2-2-1پتانسيل باالي توليد برق و انرژي در مقايسه با ساير انرژيهاي تجديدپذير
 سهم زيستتوده در تأمين انرژي نهايي

مطابق شکل ( ،)3-1تا پايان سال  2013سهم انرژي زيستتوده در تأمين انرژي نهايي دنيا بيش از  %10بوده اسعت [ .]][1از
اين سهم %9 ،مربوط به زيستتوده سنتي و مابقي مربوط به زيستتوده مدرن براي توليد برق و حرارت ميباشد .همان طور که
پيشتر در مقدمه ذکر گرديد منظور از زيستتوده سنتي ،بکارگيري فناوريهاي بسيار کمبازده احتراق مسعتقيم بعراي سعوزاندن
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فاز  :1تدوين مباني سند

زيستتوده با هدف توليد حرارت و پخت و پز ميباشد و عمدتاً از اين روش در مناطق روستايي و دورافتاده کشورهاي در حعال
توسعه استفاده ميشود.

شکل ( )3-1برآورد سهم انرژيهاي تجديدپذير از مصرف انرژي نهايي دنيا در سال 2013

 سهم زيستتوده در تأمين انرژي اوليه

در سال  ،2014تقاضاي انرژي اوليه کل از زيستتوده در حدود 250ر 16تراوات سعاعت [ ]TWhمععادل  58/5اگعزاژول []EJ
بوده است .سهم انرژي زيستي در مصرف کل انرژي اوليه دنيا از سال  2000در سطح  %10باقي مانده است [.]][1
در ساليان اخير ،سهم زيستتوده سنتي از مجموع انرژي زيستي در محدوده  %54تا  %60قرار داشته است .اين حجم عظعيم از
زيستتوده سنتي -شامل سوخت چوبي ،زغال چوب ،زائدات کشاورزي و فضوالت حيواني -در شومينهها ،کورهها و اجاقهعاي
خوراكپزي و گرمايشي سوزانده ميشوند [ .]][1بعد از زيستتوده سنتي ،گرمايش مدرن جايگاه بعدي را از نظر بيشترين کاربرد
زيستتوده با هدف توليد انرژي داراست.
 سهم زيستتوده در توليد برق
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فاز  :1تدوين مباني سند

همچنين مطابق شکل ( ،)4-1سهم منابع تجديدپذير در توليد برق تا پايان سال  2014حدود  %22/8برآورد شده اسعت کعه از
اين مقدار ،سهم زيستتوده حدود  %1/8ميباشد [ .]][1بنابراين از حيث توليد برق ،زيستتوده بدون احتساب برق آبي ،پعس از
انرژي باد در جايگاه دوم قرار دارد.

شکل ( )4-1برآورد سهم انرژيهاي تجديدپذير در توليد برق دنيا در سال 2014

 سهم زيستتوده در بخش گرمايش و سرمايش

در سال  ،2014حدود نيمي از مصرف انرژي نهايي دنيا به بخش گرمايش اختصاص داشته است .انرژيهاي تجديدپذير بيش از
 %25مصرف نهايي انرژي در بخش گرمايش را تأمين نمودهاند که از اين مقدار ،دو سوم آن سهم زيستتعوده سعنتي و معابقي
سهم تجديدپذيرهاي مدرن ميباشد [.]][1
در سال  ،2014بيش از  % 90منابع تجديدپذير مدرن براي گرمايش به انرژي زيستي (بيوانرژي) اختصاص داشته و مابقي سعهم
حرارتي خورشيدي و زمين گرمايي ميباشد [.]][1
 سهم زيستتوده در بخش حمل و نقل
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در حال حاضر تمرکز اصلي سياستگذاري ،بازار و صنايع در بخش حمل و نقل ،متوجه سوختهاي زيستي معيباشعد .در خعالل
سالهاي  2008تا  ،2012تقاضاي جهاني بنزين ساليانه  % 1/2افزايش يافته است .با اين وجود سعهم تجديدپعذيرها در بخعش
حمل و نقل همچنان ناچيز است [.]][1
در سال  2013انرژي تجديدپذير تنها در حدود  %3/5از تقاضاي انرژي جهان در بخش حمل و نقعل جعادهاي را تعأمين نمعوده
است که اين مقدار در سال  2007حدود  %2بوده است .در همين مدت ( 2007تا  ،)2013از نظر اشتغالزايي ،تأمين سعوخت در
بخش حمل و نقل جايگاه دوم را در ميان تجديدپذيرها به خود اختصاص داده است [.]][1
سهم سوختهاي زيستي مايع -عمدتاً بيواتانول و بيوديزل -در بخش حمل و نقل در تعدادي از کشورهاي اروپعايي ،آمريکعا و
برزيل به طور قابل مالحظهاي بيشتر است .در اين کشورها سهم سوختهاي زيستي در بخش حمل و نقعل جعادهاي در سعال
 ،2014از  %20فراتر رفت [ .]][1امروزه سوخت هاي زيستي مايع عمدتاً در خودروهاي سواري و خودروهاي جعادهاي 1اسعتفاده
ميشوند .در حال حاضر ،آمريکا پيشتاز توليد بيوديزل و بيواتانول در دنيا ميباشد.
عالوه بر سوختهاي زيستي مايع ،سوختهاي زيستي گازي از جمله بيومتان (بيوگاز تصفيهشده) نيز در خودروها مورد اسعتفاده
قرار مي گيرند .هر چند که سهم به نسبت ناچيز اين نوع سوخت در حال افزايش است .از منابع تجديدپذير به صعورت بعرق نيعز
براي تأمين سوخت قطارها ،وسايل حمل و نقل ريلي سبک ،تراموا و خودروهاي برقي دو و چهار چرخ استفاده ميشود .بازارهاي
جديد و کاربردهاي جديدي نيز براي سوختهاي زيستي در حال شکلگيري است .در ادامه ،تعدادي از اين کاربردها اشاره شده
است [:]][1
 استفاده از سوخت هاي زيستي در بخعش صعنعت حمعل و نقعل هعوايي  :در حعال حاضعر کشعورهاي نعروژ و سعوئد از
سوخت هاي زيستي در پروازهاي تجاري خود استفاده ميکنند .کشورهاي برزيل ،چين ،اندونزي ،آفريقاي جنوبي ،امارات
متحده عربي ،انگلستان و آمريکا نيز به دنبال استفاده از سوختهاي زيستي در خطوط هوايي خود هستند.
 استفاده از سوختهاي زيستي در کاربردهاي نظامي  :کشعورهاي اسعتراليا ،شعيلي ،ايتاليعا و آمريکعا بعه دنبعال توسععه
سوخت هاي زيستي براي کاربردهاي نظامي هستند .ارتش آمريکا اعالن داشته که در دسامبر  ،2014اولين پرواز مافوق
صوت خود را با استفاده از ايزوبوتانول تجديدپذير با موفقيت انجام داده است.

Heavy-duty Road Vehicle Applications

1
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 استفاده از بيومتان در بخش حمل و نقل شهري  :استفاده از بيومتان به عنعوان سعوخت خودروهعا ،اتوبعو هعا و سعاير
خودروها در تعدادي از کشورهاي اروپايي از جمله آلمان ،فنالند و سوئد به طور محدود در حال اجرا است .ساير کشورها
از جمله برزيل ،تعدادي از کشورهاي آسيايي و آمريکاي شمالي نيز برنامههايي براي استفاده از بيومتان در بخش حمل و
نقل خود دارند.
 برقدار کردن خودروها در سال  2014افزايش يافته است .تعداد خودروهاي برقي جادهاي در سال  2014نسبت به سعال
 ،2013تقريباً دو برابر شده است.
 -4-2-2-1افزايش امنيت انرژي
ضرورتهاي توسعه انرژيهاي تجديدپذير
دسترسي کشورهاي درحال توسعه به انواع منابع جديد انرژي ،براي توسعه اقتصادي آنها اهميت اساسعي دارد و پعژوهشهعاي
جديد نشان داده که بين سطح توسعه يک کشور و ميزان مصرف انرژي آن ،رابطه مستقيمي برقرار است .بعا توجعه بعه ذخعاير
محدود انرژي فسيلي و افزايش سطح مصرف انرژي در جهان فعلي ،ديگر نميتوان به منابع موجود انرژي متکي بود.
درکشور ما نيز ،با توجه به نياز روز افزون به منابع انرژي و کم شدن منابع انرژي فسعيلي ،ضعرورت سعالم نگعهداشعتن محعيط
زيست ،کاهش آلودگي هوا ،محدوديت هاي برق رساني و تأمين سوخت براي نقاط و روستاهاي دورافتاده و ...استفاده از انعرژي
هاي نو مانند :انرژي باد ،انرژي خورشيد ،هيدروژن ،انرژي هاي داخل زمين و پسماندها و گياهعان معيتوانعد جايگعاه ويعژه اي
داشته باشد.
امروزه ،بحرانهاي سياسي ،اقتصادي و مسائلي نظير محدوديت دوام ذخاير فسيلي ،نگرانيهاي زيست محيطي ،ازدحام جمعيت،
رشد اقتصادي و ضريب مصرف ،همگي مباحث جهان مشمولي هستند که با گسعتردگي تمعام ،فکعر انديشعمندان را در يعافتن
راهکاهاي مناسب در حل مناسب معضالت انرژي در جهان ،به خصوص بحران هاي زيست محيطي ،به خعود مشعغول داشعته
است .بديهي است امروزي ،پشتوانه اقتصادي و سياسي کشورها ،بستگي به ميزان بهره وري آنها از منعابع فسعيلي دارد و تهعي
گشتن منابع فسيلي ،نه تنها تهديدي است براي اقتصاد کشورهاي صادرکننده ،بلکه نگراني عمده اي را بعراي نظعام اقتصعادي
ملل وارد کننده به وجود آورده است .صاحبان منابع فسيلي بايستي واقع نگرانه بدانند که برداشت امروز ايشان از ذخاير فسعيلي،
مستلزم بهره وري کمتر فردا و نهايتاً ،تهي شدن منابع شان در مدت زماني کمتر خواهد بود .خوشبختانه ،بيشتر ممالک جهان به
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اهميت و نقش منابع مختلف انرژي ،به ويژه انرژي هاي تجديدپذير در تأمين نيازهاي حال وآينده پي برده وبه طور گسترده ،در
توسعه بهره برداري از اين منابع اليزال ،تحقيقات وسيع و سرمايهگذاري هاي اصولي ميکنند.
در ادامه برخي از داليلي که توسعه انرژيهاي تجديدپذير را بيش از پيش ضروري ميسازد آمده است:
کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
مطابق آمار سال  ،2012ايران با انتشار ،410 MtCO2/yearبيست و چهارمين کشور منتشرکننده  CO2در جهان معيباشعد و
بزرگترين منبع انتشار گازهاي گلخانهاي در کشور ما در حوزه انرژي و بخش نيروگاهها ( )%28ميباشد .ساالنه  100ميليون تن
 CO2در ايران از بخش نيروگاه منتشر ميشود.

شکل ( )5-1ميزان انتشار  CO2ايران در سال  .2008سهم بخشهاي مختلف انرژي ايران در انتشار  CO2در سال 2008

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
16
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،فروردين 1394

شکل ( )6-1مقايسه متوسط ميزان انتشار  CO2کشورهاي مختلف طي سالهاي  1995تا 2010

با توجه به محدوديت ميزان انتشار کربن ،کشورها بايد به سمت استفاده از منابع انرژي تجديدپذير تشويق شوند تا با جايگزيني
آنها با منابع فسيلي بتوانند ميزان باالي انتشار نيروگاهها را کاهش دهند .منابع سوخت قابل پيشبينيتعر ماننعد انعرژي زيسعت
توده ،در تکميل اين فناوريها و جايگزيني مقدار قابل توجهي از ظرفيت قابل پيشبينعي و قابعل کنتعرل فعلعي حعائز اهميعت
هستند .بنابراين ،منابع انرژي تجديدپذير مانند انرژي زيست توده هم به منظور کاهش انتشار گازهاي گلخانعهاي و هعم جهعت
نيل به هدف تأمين  %10از انرژي کشور از منابع تجديدپذير که توسط دولت براي سال  1404تعيعين شعده اسعت ،معورد نيعاز
هستند.
با سوختن سوختهاي فسيلي ،کربني که طي بيش از ميليونها سال ذخيره شده بود فوراً آزاد ميشود و باععث افعزايش سعريع
دياکسيدکربن ( )CO2در اتمسفر ميشود .اگرچه سوختن زيست توده نيز  CO2آزاد ميکند ،اما در يک چرخه کربن بسته کار
ميکند .در نتيجه بسته به نوع ماده اوليه و ماهيت فناوريهاي مورد اسعتفاده و فعاليعتهعاي عمليعاتي درگيعر ،خعالص انتشعار
آاليندههاي آن کم است يا هيچ آاليندهاي ايجاد نميکند .ميزان انتشاربراي انواع مختلف سوخت در شکل  2ارائه شده است.
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شکل ( )7-1ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي سوختهاي فسيلي و سوختهاي زيست توده

استفاده از ضايعات زيست توده ميتوانند جايگزين منابع انرژي با انتشار باالتر شود .عالوه بر اين ،اگر بتوان از اين ضعايعات در
نزديکي محل توليد و مصرف انرژي استفاده کرد ،توليد گازهاي گلخانهاي مرتبط با حمل و نقل ضايعات و انرژي توليدي مي-
تواند به حداقل برسد.
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شکل ( )8-1مقايسات ميان ميزان آالينده هاي توليد شده از منابع مختلف توليد انرژي

افزايش امنيت انرژي
منابع زيست توده ذاتاً فراوان ،تجديدپذير و بومي هستند و بنابراين به عنوان منبع انرژي ارزشمند که ميتواند امنيعت انعرژي را
فراهم کند به حساب ميآيند.
با توجه به ماهيت توزيع منابع زيست توده ،واحدهاي توليد انرژي زيستي ،برخالف نيروگاههاي فسيلي که معموالً ظرفيت توليد
بااليي دارند و دور از محل تقاضا واقع شدهاند ،ترجيحاً نسبتاً کوچک و در نزديکي محل استفاده ميباشند .اين ويژگي واحدهاي
توليد انرژي زيستي به قابليت اطمينان و امنيت عرضه انرژي کمک ميکند ،زيرا خرابي يک واحد توليد انرژي کوچک مجعزا در
مقايسه با يک واحد توليد بزرگ و متمرکز ،تأثير کمتري در تدمين انرژي الکتريکي دارد.
در مناطق روستايي و منطقهاي ،استفاده از انرژي زيستي ،احتمال اختالل در توزيع برق که ممکن است در اثر حوادث يا شرايط
بد آبوهوايي مانند طوفان و رعد و برق ايجاد شود را کاهش ميدهد.
در اصل ،توليد انرژي زيستي موجب ،افزايش تنوع عرضه انرژي ،ارتقاي امنيت تأمين انرژي و تقويت مناطق دور از شبکه توزيع
برق ،ميشود و نيز کاهش تلفات عرضه انرژي را هم در پي دارد.
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فاز  :1تدوين مباني سند

سرعت تغيير در جهان امروزه به حدي رسيده است که محيط زيست ما نمي تواندآن را هضم و جذب کنعد .ايعن تغييعرات کعه
مهمترين آن ها افزايش سطح مصرف انرژي در جهان و گرمايش جهاني ناشي از افزايش آالينده ها وگازهاي گلخانعه اي معي
باشد ،توجه پژوهشگران را به ايجاد تنوع در سبد انرژي معطوف کرده است .شکل زير سبد انرژي ايران در پايان سعال  1392را
نشان ميدهد .با توجه به سهم اندك انرژيهاي نو در اين شکل ،ضرورت توجه به اين منبع جهت افزايش امنيت انرژي آشکار
ميگردد.

برقآبي; ;10265
%14.6

چرخه تركيبي;
%25.4 ;17850

اتمي;  %1.5 ;1020ديزلي و انرژي هاي
نو; %0.9 ;600
بخاري ; ;15829
%22.5
گازي ; ;24714
%35.2

شکل ( )9-1مقدار و سهم ظرفيت نامي انواع نيروگاه هاي بهره برداري شده در پايان سال (1392مگاوات)

مزاياي زيست توده
صنعت بيوانرژي کامالً متفاوت از ساير انرژيهاي تجديدپذير ،از قبيل انرژي باد و خورشيد ،ميباشد .زيرا براي توليد انرژي قابل
استفاده از زيست توده ،غالباً ترکيبي از فرآيندهاي پيچيده انجام ميشود .به دليل اين ترکيب منحصر به فرد فعاليتها ،بيوانرژي
ميتواند مزاياي زيست محيطي ،اجتماعي و افتصادي متعددي را فراهم کند که در ادامه شرح داده ميشود.
اشتغال و توسعه اقتصادي
تنوع ،کاربردپذيري و قابليت مقيا پذيري فناوريهاي انرژي زيستي اين امکان را فراهم ميآورد که بتوانند بسيار غيرمتمرکعز
باشند ،به ميزان قابل توجهي اشتغال روستايي و منطقهاي و منعافع اقتصعادي فعراهم کننعد ،همعانطور کعه در جعدول زيعر بعه
طورخالصه آورده شده است.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
20
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :1تدوين مباني سند

جدول ( )1-1مزاياي اشتغال و اقتصادي انرژي زيستي

مراحل

مزايا
ساخت واحدهاي انرژي زيستي به ميزان قابل توجهي به تخصصي مختلف از جمله طراحان ،نقشهبرداران،

ساخت و تأمين تجهيزات
به صورت محلي

مهندسان ،تاجران ،شرکتهاي بيمه و سرمايهگذار نياز دارد و منافع پايداري براي جوامع محلي و منطقهاي که
اين واحدها در آن ساخته شده است فراهم ميکند.
بسياري از اجزاي يک واحد انرژي زيستي ميتواند به صورت محلي از توليدکنندگان تأمين شود و از رشد توليد
محلي ،اشتغال و نوآوري بيشتر حمايت کند.
برخالف ساير منابع تجديدپذير ،انرژي زيستي فرصتهاي شغلي مداوم قابلتوجهي ،اعم از تخصصي و

در حال پيشرفت

غيرتخصصي ،فراهم ميکند که عبارتند از )1 :توليد ،منبعيابي و حمل و نقل مواد اوليه زيست توده )2،بهره-
برداري واحد توليد انرژي و  )3نگهداري واحد در حال کار.

شکل ( )10-1ميزان اشتغال زايي توليد انرژي از منابع تجديد پذير
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شکل ( )11-1ميزان اشتغال تکنولوژي هاي گوناگون تجديدپذير (نفر به ازاي هر گيگاوات ساعت)

تأمين برق مداوم و قابل کنترل
توليد برق از بسياري از منابع تجديدپذير با توجه به ماهيت آن منابع انرژي مانند باد و خورشيد متغير است .درحاليکه ،اين مورد
براي انرژي زيستي وجود ندارد .اغلب نيروگاههاي انرژي زيستي ميتوانند به طور مداوم يعا در زمعانهعاي اوج بعار ،بعا فعاکتور
ظرفيت مشابه نيروگاههاي زغالسوز بزرگ (در حدود  )%90راهاندازي شوند .واحدهاي توليد انرژي زيستي که به گياهان فصلي
به عنوان منبع سوختي وابسته هستند ،ميتوانند در مواقع لزوم با ذخيره سوخت يا با استفاده از زيست توده غير فصلي کار کنند.
از اين رو ،انرژي زيستي جايگزين خوبي براي سوخت فسيلي در تأمين انرژي ميباشد .اين خصوصيت باعث مناسب بودن ايعن
منبع براي تامين برق و انرژي روستاها در مناطق دور افتاده و نيز توليد پراکنده ميشود.
زيست توده ،يک منبع انرژي تجديدپذير
در تبديل زيست توده به شکلهاي ديگر انرژي CO2 ،آزاد ميشود ،اما اين مقدار  CO2توليد شده در طي مرحله رشد گياه از
طريق فتوسنتز جذب ميشود .از آنجا که اين چرخه کربن بسته است (شکل  )3و در يک چرخه دائمي عمل معيکنعد ،انعرژي
زيست توده يک منبع انرژي تجديد پذير است.
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شکل ( )12-1چرخه بسته کربن انرژي زيست توده

تبديل انواع مختلف زيست توده به انرژي زيستي در چرخه کربن (کربن اتمسفري )1به همراه زيست توده بازيابي شده در چرخه
طبيعت (کربن مازاد )2به صورت شماتيک در شکل زير نشان داده شده است.

Atmospheric CO2
Geologic CO2/ Build-up CO2

1
2
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شکل ( )13-1چرخه بسته کربن انرژي زيست توده

بخشي از تشعشع خورشيد که به اتمسفر زمين ميرسد به واسطه فرآيند فتوسنتز در گياهان جذب و به صعورت انعرژي زيسعت
توده ذخيره ميشود که ماکزيمم راندمان تبديل انرژي خورشيدي در اين فرآيند بين  5تا  6درصد ميباشد .در ادامه کربن زيست
توده ميتواند به واسطه يک مسير دوستدار محيط زيست (مسير سبز رنگ شکل  )1به انواع انرژي زيستي تبديل شعود و يعا بعا
پيموندن مسير قرمز رنگ فرآيندي کند ،ناپايدار و ذاتاً زيانآور به محيط زيست را موجب ميشود .زيست توده (شعامل گياهعان،
ضايعات کشاورزي و جنگلي ،پسماندهاي شهري و صنعتي ،فضوالت دامي ،فاضالب) در مسير سبز رنگ کربن موجود در زيست
توده به  CO2اکسيد شده و ميتواند در جهت توليد منابع جديد زيست توده در چرخه کربني بازيافت شود ،از اين رو به صورت
تئوري فرآيند حاضر هيچگونه گاز گلخانهاي منتشر نميکند و در نتيجه منبعي تجديدپذير محسوب ميشود .درحاليکه اگر منابع
زيست توده در چرخه تجزيه طبيعي رها شوند در مدت زمان طوالني تا حدودي بازيابي شده و در نتيجه ايعن فرآينعد ناپايعدار و
غيرتجديدپذير ،گازهاي فراري مانند متان منتشر ميکنند که  21بار آاليندهتر از  CO2هستند .اگر ايعن ضعايعات بعراي توليعد

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
24
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،فروردين 1394

انرژي استفاده شود ،انتشار گاز متان را حذف ميکند يا کاهش ميدهد .در مورد گاز دفنگاه زباله ،اين فناوري ميتواند بعه ازاي
هر مگاوات ساعت برق توليدي از انتشار  4تن معادل  CO2جلوگيري ميکند .لذا رهعا نمعودن منعابع زيسعت تعوده بعه ويعژه
ضايعات ،بدون بازيافت در چرخه کربني مشکالت زيست محيطي را چندين برابر ميکند.
تنوع منابع و فناوريها و محصوالت
زيست توده بر خالف ساير انرژيهاي تجديدپذير ،که تنها يک منبع براي توليد دارند (خورشيد ،گرماي زمين ،باد و  )...از منابع
فراواني ايجاد ميشود .صنايع کشاورزي ،جنگلداري و فضوالت دامي ،ضايعات و زايدات حاصل از موجعودات زنعده ،فاضعالبها،
زبالهها ،انواع روغن ها ،جلبکها و بسياري از منابع ديگر که امروزه از آ نها جهت استحصال منبع گرمايي ،انرژي الکتريکعي و
سوخت وسايل نقليه استفاده ميشود ،همگي در دسته بندي منابع زيست توده قرار ميگيرند.

شکل ( )14-1تنوع منابع زيست توده
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در کنار اين تنوع منابع ،تنوع تکنولوژي هاي استحصال انرژي از زيست توده ،يکي از برتري هاي آن نسبت به ساير انرژي هاي
نو ميباشد .همچنين اين تکنولوژيها از نظر سرمايه گذاري اوليه بسيار به صرفه تر از ساير تکنولوژيهاي تجديدپذير است و از
همين رو در مقيا هاي کوچک بسيار پرکاربرد خواهد بود .تکنولوژيهاي يادشده در جدول  4آمده است.
قابليت ذخيرهسازي
بيوانرژي ،برخالف ديگر منابع تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي ،باد ،موج و آب ميتواند ذخيره شود و در هنگام نيعاز معورد
استفاده قرار گيرد.

 -3-1داليل توجيهپذيري
در اين بخش به بيان داليل توجيهپذيري توليد برق به کمک منابع زيستتوده پرداخته ميشود .منظور از داليل توجيهپعذيري،
بررسي هزينههايي است که در کنار مزاياي مختلف نام برده شده در قسمت قبل ،جهت توليد انرژي الکتريکي از زيستتوده بر
سيستم تحميل ميگردد.
مطالعات تطبيقي
دستهبندي ايران به عنوان يک کشور خشک توجيهي بر عدم استفاده از منابع زيست توده نميباشد .چرا که مطالععات تطبيقعي
صورت گرفته در کشورهاي خاورميانه با شرايط مشابه حاکي از استفاده فعلي انرژي زيستي يا در نظر گرفتن انرژي منابع مذکور
در چشمانداز آنها ميباشد .گزارش ظرفيت نيروگاههاي بهرهبرداري شده انرژيهاي تجديدپذير در جدول  1و موارد سياسعت-
گذاري شده برخي کشورها در جدول  2ارائه شده است.
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جدول ( )2-1ظرفيت بهرهبرداري شده براي انرژيهاي تجديدپذير

كشور

ظرفيت انرژي

ظرفيت انرژي

خورشيدي

خورشيدي PV

)MW( CSP

()MW

ظرفيت انرژي
بادي ()MW

ظرفيت انرژي
زيست توده
()MW

اردن

N/A

1/6

1/5

3/5

قطر

N/A

1/2

N/A

40

100

33

N/A

101

امارات متحده
عربي

جدول ( )3-1ظرفيت هدفگذاري شده براي انرژيهاي تجديدپذير

كشور

ظرفيت انرژي خورشيدي

ظرفيت انرژي

ظرفيت انرژي بادي

ظرفيت انرژي

)MW( CSP

خورشيدي )MW( PV

()MW

زيست توده ()MW

لبنان ()2015

N/A

N/A

60-100

15-25

عربستان ()2032

25000

16000

9000

3000

سودان ()2031

50

667

680

122

سوريه ()2025

50

1100

1500

260

تونس ()2030

500

1500

1700

300

يمن ()2025

100

4

400

6

عربستان سعودي به عنوان کشور مشابه در مطالعات تطبيقي مورد توجه قرار گرفت .در اين کشور استفاده انواع ضايعات زيست
توده به عنوان يکي از منابع تجديدپذير ،به دليل افزايش سريع نرخ رشد جمعيت ،روند رو به رشد صنعتي شدن (افزايش ضايعات
صنعتي) ،رشد شهرنشيني و افزايش سطح آاليندگي و ضايعات (براي مثال توليد  15ميليون تن ضايعات جامد در سال) از طريق
استقرار سيستم پايدار مديريت پسماند (شامل  )4Rsتوجيهپذير است .يکي از راهکارهاي مديريت پسماند تبديل آن به انعرژي
ميباشد که ارزش افزوده اين ضايعات را به دنبال دارد.
بر اسا

مطالعه مشابه انجام شده براي ايران توسط موسسه  DLRآلمان ،کل پتانسيل اقتصادي زيست توده شعامل زائعدات

کشاورزي و جنگلي و زبالههاي شهري در سال  2050به ميزان  7/23 TWh/yپيشبيني شعده اسعت .نتعايج ايعن مطالعه در
جدول  3نشان داده شده است.
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جدول ( )4-1پيشبيني پتانسيل اقتصادي توليد برق از منابع زيست توده در ايران

جمع کل
2050
23/7

زائدات
کشاورزي
0/46

زائدات
جنگلي
7/3

زبالههاي شهري
2000
7/44

2010
9/33

2020
11/46

2030
13/03

2040
14/69

2050
15/94

محاسبه هزينه تمام شده برق از زيست توده
توجيه پذيري اقتصادي تکنولوژي هاي جديد به کمک مقايسه هزينه تمام شده صورت ميگيرد .فقدان داده هاي دقيق و قابل
اعتماد پيرامون هزينهها و عملکرد تکنولوژيهاي توليد برق از منابع تجديدپعذير ،يکعي از موانعع بعزرگ در دسعتيابي بعه ايعن
تکنولوژيها است .در اين قسمت ،با در نظر گرفتن هزينههاي ثابت و متغير توليد انرژي الکتريکي بوسيله سعوختهاي زيسعتي،
توجيه پذيري توليد برق از زيست توده را با روش هزينه تراز شده انرژي 1بررسي ميکنيم .امروزه بسعياري از تکنولعوژي هعاي
نيروگاههاي توليد برق از منابع زيست توده در جهان به دوران بلوغ خود رسيده اند از آن جمله معي تعوان بعه تکنولعوژي هعاي
احتراق مستقيم ،2هضم بيهوازي ،3زباله سوز ها 4و لندفيل ها 5به صورت مستقل و يا  CHP6اشاره نمود .باقي تکنولوژي هعاي
موجود مانند سيستم هاي گازي ساز ،7پااليشگاه هاي سوختهاي زيستي و غيره در مرحله تحقيق و توسعه و يعا صعنعتي شعدن
قرار گرفته اند .کاهش هزينه هاي مربوط به نيروگاههاي زيست توده به عوامل زيادي وابسته است .برآورد هزينه هعاي سعاخت
يک نيروگاه زيست توده فرايندي پيچيده است .زيرا هزينه هاي مربوطه با توجه به نعوع منبعع زيسعت تعوده معورد اسعتفاده در
نيروگاه ،هزينه خريد و حمل ونقل آن و همچنين تکنولوژي به کار رفته در نيروگاه و طراحي آن جهعت تبعديل معواد اوليعه بعه
سوخت و بعالوه مشخصات مکان ساخت نيروگاه متغير است .در مجموع قيمت جهاني برق توليعدي از ايعن منبعع از  2600تعا
 10000دالر براي هر کيلووات ساعت ميباشد .بهطورکلي هزينههاي نيروگاههاي زيستتوده شامل هزينههاي ذيل ميباشد:
 هزينه هاي مربوط به تامين تجهيزات
 هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري (تامين منابع مالي)
1

LCOE
direct combustion in stoker boilers
3
anaerobic digestion
4
municipal solid waste incineration
5
landfill gas
6
combined heat and power
2

atmospheric biomass gasification

7
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 هزينه هاي نصب
 هزينه هاي ثابت و متغير مربوط به عمليات اجرائي
 هزينه هاي ثابت ومتغير تعمير و نگهداري
 هزينه تامين سوخت
 هزينه تراز انرژي

از ميان هزينه هاي فوق سه شاخص اصلي که براي تجزيه و تحليل هزينه تمام شعده در منعاطق مختلعف و بعا فنعاوريهعاي
متفاوت استفاده مي گردند عبارتند از:
 هزينه تجهيزات (درب کارخانه 1و تحويل در سايت) 2
 کل هزينه نصب پروژه که شامل هزينههاي ثابت مالي نيز ميباشد (بانعکهعا و موسسعات معالي اغلعب حعقالزحمعه و
کارمزدي را مطالبه ميکنند ،که معموال يک درصد از کل وجوه دريافتي است .اين هزينهها اغلب به طور جداگانه تحت
عنوان هزينه هاي توسعه پروژه گزارش ميشوند)
 هزينه تراز شده برق توليدي ()LCOE
رشد سريع در زمينه ظرفيتهاي نصب شده سيستمهاي تجديدپذير و کاهش هزينههاي مرتبط با آنها بدين معناست که حتعي
داده هاي قديمي يک يا دو سال قبل حاکي از برآورد زياد (باالي) هزينههاي برق توليدي از فناوريهاي تجديدپذير معيباشعد.
همچنين حاکي از مقدار قابل توجهي دانش غير دقيق و گمراه کننده در زمينه هزينهها و عملکرد توليد برق از تجديدپذيرها نيز
بوده است.
فقدان اطالعات دقيق و قابل استناد در زمينه هزينهها و عملکرد توليد برق از فناوريهاي تجديدپذير يک معانع جعدي و قابعل
توجه به جذب و درك اين فناوريهاي ميباشد .تهيه و ارائه اين اطالعات به دولتها ،سياستگذاران ،سرمايهگذاران براي اخعذ
تصميمات آگاهانه در مورد نقشي که انرژيهاي تجديدپذير در توليد برق مي توانند داشته باشند ،کمک مينمايد.
انواع هزينه هاي نيروگاه هاي زيست توده
براي تجزيه و تحليل قيمت برق حاصل از منابع زيست توده از منظر سرمايه گذار مي توان به موارد ذيل توجه نمود.
FOB
CIF

1
2
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انواع هزينه سرمايه گذاري و هزينه هاي تراز شده نيروگاههاي زيست توده در تکنولوژي هاي مختلف به طور خالصه و طبعق
آمار اعالم شده در سال  2010مطابق جدول ذيل مي باشد.

جدول ( )5-1انواع تکنولوژيهاي توليد برق از زيست توده و سرمايه اوليه آن

نوع تکنولوژي
1

ديگ بخار سوخت رسان
ديگ بخار سيال جوشان و چرخشي
3
گازي سازي بستر ثابت و جوشان
سوخت رسان CHP4
گازي سازي CHP5
6
گاز لندفيل
هاضم

7

احتراق توام

8

2

هزينه هاي سرمايه گذاري
(دالر به ازاي هر کيلووات)
4260-1880
4500-2170
5700-2140
6820-3550
6545-5570
-1917
2436
-2574
6104
850-140

کل هزينه نگهداري و تعمير اين نيروگاهها بين  9تا  20درصد از هزينه تراز شده ( )LCOEآنها محاسبه گرديده است ليکن
ميتواند در برخي تکنولوژيها مانند تکنولوژي  co‐firingپايينتر نيز باشد .همچنين اين ارقام ميتواند به دليل هزينههعاي
بيشتر در بخش حملونقل و فرايند آمادهسازي و تبديل سوخت در برخي از تکنولوژيها ،افزايش يابد .بخش ثابت هزينعههعاي
تعمير و نگهداري در حدود  2تا  7درصد هزينههاي نصب در هر سال گزارش شده است و هزينه تعمير و نگهداري متغير آنها در
حدود  0.005سنت دالر آمريکا به ازاي هر کيلووات ساعت است .که اين رقم به صورت متوسط مي باشد و ممکعن اسعت بعا
توجه به شرايط سايت کمتر يا بيشتر باشد .در ميان تمام تکنولوژيهعا سيسعتمهعاي لنعدفيل داراي بيشعترين هزينعه تعميعر و

1

stoker boiler
bubbling and circulating fluidised boilers
3
fixed and fluidised bed gasifiers
4
stoker CHP
5
gasifiers CHP
6
landfill gas
7
digesters
8
co-firing
2
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پروژههاي اجراء شده چيزي در حدود  10تا  20درصد کل سعرمايه اوليعه گعزارش

گرديده است ،در حالي که به اين بخش در ساير نيروگاه هعا در حعدود يعک تعا شعش درصعد از هزينعه سعرمايه گعذاري اوليعه
( )CAPEXبه ازاي هر کيلووات در سال مي باشد.

جدول ( )6-1هزينه هاي ثابت و متغير تعميرات و نگهداري براي تکنولوژي هاي توليد برق از زيست توده

تکنولوژي
stoker/BFB/CFC
boiler
Gasifier
AD systems
LFG

هزينه هاي تعميرات و نگه داري ثابت هزينه هاي تعميرات نگهداري متغير
(دالر بر مگاوات ساعت)
(درصدي از هزينه هاي نصب)
3.8-4.7
3.2-4.2
3-6
3.7
3
6
4.2
2.1-3.2
2.3-7
n.a
11-20

فرايند تبديل انرژي
که اين فرايندها نيز بسيار متنوع بوده و براي توليد برق ،حرارت و يا برق و حرارت همزمان استفاده ميگردند .انتخاب نوع فرايند
در نيروگاههاي زيست توده در تعيين ميزان هزينه سرمايهگذاري اوليه نيروگاه تاثير بسزايي دارد.
فناوريهاي توليد برق يا انرژي :اين فناوريها نيز بسيار گسترده و متنوع ميباشند .اين هزينهها نيز در هر منطقه و کشور مي-
تواند متفاوت باشد .هزينههاي مربوط به ساخت جاده و ساير زير ساختهاي مورد نياز نيز معموال در اين گروه قعرار معيگيعرد.
همچنين با توجه به دورهاي که هر تکنولوژي در آن قرار دارد هزينه برق توليدي ميتواند متغير باشد .تکنولوژيهعاي مختلعف
زيست توده در مراحل مختلف توسعه و معرفي به بازار قرار دارند و طيف وسيعي از توسعه آزمايشگاهي و نمونهسازي تا توسععه
کامالٌ تجاري را در بر ميگيرند .در نمودار زير وضعيت فعلي و آتي برخي از تکنولوژيها نمايش داده شدهاست.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
31
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :1تدوين مباني سند

شکل ( )15-1وضعيت پيشرفت تکنولوژي هاي زيست توده

هزينه بويلر هاي توليد برق از زيست توده بر اسا

نوع تکنولوژي آنها

در محاسبه هزينه تمام شده يک نيروگاه زيست توده و محاسبه قيمت تمام شده يک کيلووات برق زيستتوده عوامل متععددي
از جمله نوع تکنولوژي مورد استفاده تاثير گذار است .بخشي از هزينه هاي مربوط به سرمايهگعذاري ( )CAPEXمربعوط بعه
هزينه تامين تجهيزات ،آماده سازي ماشين آالت ،جاده هاي دسترسي و هزينه هاي مربوط به ايجاد زيعر سعاختهاي الزم معي
باشد.
از طرف ديگر با توجه به قوانين مصوب در خصوص مکانيزم توسعه پاك در بسياري از کشورها جهت کاهش آلعودگي گازهعاي
گلخانهاي و جبرانبخشي از هزينه هاي احداث نيروگاههاي پاك با کمک مکانيزمهعاي معذکور ،هزينعه احعداث نيروگعاههعاي
زيستتوده مي تواند کمي کاهش پيدا کند.
به عنوان مثال با بررسي حدود  42پروژه توليد برق از فضوالت دامي و  82پروژه توليد برق از فاضالب در کشورهعاي در حعال
توسعه با ظرفيت هاي بين  1تا  3مگاوات ،هزينه سرمايهگذاري اوليه با استفاده از مکانيزم توسعه پاك در حعدود  500دالر بعه
ازاي هر کيلووات گزارش شده است در حالي که در شرايطي که از اين نوع مکانيزمها استفاده نشده هزينه گزارش شده تا 5000
دالر به ازاي هر کيلووات بوده است .الزم به ذکر است که اعتبار  CDMمربوط به نيروگاههاي زيستي بين  5تا  11برابر ساير
تجديدپذيرها ميباشد.
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هزينه هاي
تجهيزات

هزينه هاي كمکي
مخارج سرمايه
(هزينه هاي يک شب)

هزينه هاي سرمايه گذاري

كارايي (نرخ حرارت)

هزينه هاي
عملياتي و
تعميرات

LCOE

هزينه مواد اوليه

فاكتور ظرفيت %85

دفع خاكستر %1
عمر  20ساله

نرخ تنزيل %10
هزينه هاي جابجايي
 %3تا %5

شکل ( )16-1نمايش چارچوب کلي محاسبه  LCOEبراي توليد برق از زيست توده

محاسبات مربوط به LCOE

جهت توجيه هزينه اي انرژي الکتريکي توليد شده از زيست توده ،قيمت هر واحد توليد شده از آن را با قيمعت هعر واحعد بعرق
توليد شده از ساير انرژي هاي تجديدپذير مقايسه مي نماييم .در اين مقايسه تکنولوژي برتر ،تکنولوژياي است کعه هزينعه ي
تمام شده واحد انرژي الکتريکي آن کمتر باشد.
در اين پروژه ،جهت مقايسه هزينه هاي واحد ،شش تکنولوژي :بادي ساحلي ،حرارتي خورشيدي  ،فتوولتاييک ،زمعين گرمعايي
چرخه مضاعف ،زمين گرمايي بخاري و برق آبي که همگي جزء تکنولوژهاي تجديدپذير هستند و با نيروگاههاي بخاري ،گازي
و سيکل ترکيبي که در دسته نيروگاههعاي فسعيلي هسعتند ،بعا فنعاوري هعاي مختلعف توليعد زيسعت تعوده شعامل،stoker :
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 LFG ،Gasifier CHP ،stoker CHP ،Gasifieir ،BFB/CFBو  ،digesterنياز به هزينه هاي نام برده ،يعني هزينه هاي
سرمايه گذاري و هزينههاي تعميرات و نگهداري است.
شاخص LCOE1

براي انتخاب سيستم مناسب از ميان گزينههاي مختلف تکنولوژي هاي موجود ،الزم است تا ايعن تکنولعوژيهعا از جنبعههعاي
مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،زيستمحيطي مورد بررسي و مقايسه قرار گيرند .در ميان جنبههعاي مختلفعي کعه بايسعتي معورد
بررسي قرار گيرند ،بعد اقتصادي اين مقايسه از اهميت بااليي در اذهان کاربران و تصميمگيران جامعه برخوردار است .در مطالعه
پيشرو ،شاخص  LCOEبراي مقايسه اين گزينهها از منظر هزينهي تمام شده انرژي توليد شده در نظر گرفته شده است.
 ،LCOEيک شاخص اقتصادي است که با استفاده از هزينههاي سرمايهگذاري اوليه ،هزينه تعمير و نگهداري ساالنه و هزينه
سوخت مصرفي و همچنين با استفاده از درآمد ناشي از اسقاط سيستم مورد بررسي در انتهاي عمر مفيد ،هزينه تمام شده و يا به
عبارت بهتر هزينه سربهسر انرژي توليد شده توسط سيستم را ارائه ميدهد .معادله مورد استفاده براي محاسبه ايعن شعاخص در
ادامه ارائه شده است .اين شاخص به صورت گسترده به عنوان روشي براي مقايسه سيستمهاي مختلف از نظر اقتصعادي معورد
استفاده قرار ميگيرد .اين روش با توجه به هزينههاي صرف شده در طول عمر پروژه ،به محاسبه هزينه هر واحد انرژي توليعد
شده ميپردازد به عبارت ديگر اين روش يک ابزار تحليلي است که ميتواند براي مقايسه تکنولوژيهعاي گونعاگون در ابععاد و
هزينههاي عملياتي و سرمايهگذاري و طول عمر مختلف و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد .اين روش
با محاسبه هزينه تمام شده هر کيلوواتساعت انرژي توليد شده براي سيستمهاي مختلف و مقايسه اين هزينعههعا بعا يکعديگر
باصرفهترين سيستم را از جنبه اقتصادي از ميان گزينههاي کانديد معرفي ميکند.
ابتدا به طور خالصه به توضيح مفاهيم مورد نياز ميپردازيم:
براي محاسبه هزينه واحد انرژي نياز به اطالعات هزينهاي تکنولوژيهاي مختلف طي سالهاي فعاليت آن ميباشعد .بعه طعور
کلي هزينههاي طول عمر سيستمها را مي توان به چند دسته تقسيم کرد:
 هزينههاي سرمايهگذاري اوليه
 هزينه عمليات و نگهداري
 هزينههاي متغير
Levelized Cost Of Energy

1
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 هزينههاي ثابت
 هزينه سوخت
 هزينه اجتماعي
هر کدام از اين هزينه با توجه به نوع تکنولوژي و مقدار هزينه ،ممکن است با يکديگر ادغام شده و تحت يعک عنعوان اشعاره
شوند.
هزينههاي سرمايهگذاري اوليه
هزينههاي سرمايهگذاري ،هزينههايي هستند که در زمان ساخت رخ داده و شامل هزينههاي ضعروري تجهيعزات ،مهندسعي و
نيروي کار است.
هزينه تعمير و نگهداري
اين هزينه به دو بخش تقسيم ميگردد:
 هزينه تعمير و نگهداري ثابت
 هزينه تعمير و نگهداري متغير
هزينه تعمير و نگهداري ثابت
اين هزينه با توجه به مقيا

و نوع تکنولوژي به کار رفته ،تعيين ميشود؛ بخعش اول هزينعه نگهعداري ثابعت ماشعينآالت و

تجهيزات ميباشد .به عنوان مثال هزينه قرارداد سرويس بلندمدت تجهيزات و بخش دوم شامل هزينه نيروي کعار معيباشعد و
مجموع اين دو بخش هزينه تعمير و نگهداري ثابت را تشکيل ميدهد و با واحد "ريعال بعر کيلعووات در سعال" يعا "دالر بعر
کيلووات در سال" در محاسبات وارد ميشود.
هزينه تعمير و نگهداري متغير
اين نوع هزينه ناشي از هزينه مواد مصرفشدني در فرآيند توليد است .اين نوع هزينهها به ميزان توليد انرژي وابسته هستند و با
افزايش توليد افزايش مييابند و برعکس.
هزينه سوخت
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هزينه سوخت مصرفي يک عامل مهم در محاسبه هزينه انرژي توليدي ميباشد .اين هزينعه در واقعع هماننعد هزينعه تعميعر و
نگهداري متغير ميباشد ولي به دليل اهميت و تاثير فراوان آن بر هزينه انرژي توليدي به صورت جدا از هزينه تعمير و نگهداري
متغير محاسبه ميگردد.
هزينه آاليندهها (هزينه هاي اجتماعي)
در بررسيهاي اقتصادي هر طرحي (برخالف بررسيهاي مالي) اصوال بايد هزينههاي خارجي و يعا بعه اصعطالح هزينعههعاي
اجتماعي مربوط به آن طرح مورد توجه قرار گيرد .در زمينه توليد انرژي نيز تصميمگيري بر روي انتخعاب روشهعاي مختلعف
توليد ،بدون لحاظ نمودن اين هزينهها يک انتخاب غيراقتصادي و نادرست است .مهمترين بخش از هزينههاي خارجي مربعوط
به آاليندههاي زيستمحيطي ميباشد.
نرخ تنزيل ساليانه
اين پارامتر بيانگر نرخي است که به وسيله آن جريان نقدي زمانهاي ديگر (عمدتاً آينده) به جريانهاي نقدي زمان حال تبديل
ميشود و در برگيرنده عواملي مانند کاهش ارزش پول (تورم) ،مطلوبيت زماني مصرف و مخاطرات برگشت سعرمايه معيباشعد.
نرخ تنزيل براي هم ارز کردن قيمتها در زمانهاي مختلف و بدست آوردن قيمتهاي معادل در يک زمان مشعترك بعه کعار
ميرود.
به طور کلي داريم:

) 1  in  (1  ir ).(1  r
که در آن  inنرخ تنزيل ظاهري و  iنرخ تنزيل واقعي و  rنرخ تورم است .وقتي نرخ تنزيل ظعاهري در تجزيعه و تحليعل ارزش
حال به کار ميرود ،مسير زماني قيمتها همه در کاهش ارزش حال سال مبنا موثرند .به عنوان مثال ،اگر نرخ تنزيل حقيقعي 6
درصد و نرخ تورم  8درصد باشد ،نرخ تنزيل ظاهري حدودا معادل  14/5درصد خواهد بود لذا ارزش حال  1دالر در سال 2000
برابر  0/87دالر در سال  1999خواهد بود .کشورهاي در حال توسعه اغلب نرخهاي تنزيعل بزرگتعر از نعرخ تنزيعل کشعورهاي
صنعتي دارند .نرخ تنزيل را ميتوان با شامل کردن يا شامل نکردن آثار تورم تعريف کرد.
اثر تورم
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هزينهها داراي مولفههاي قابل تعديل و غيرقابل تعديل ميباشند .مولفههاي سرمايهگذاري اوليعه و بهعره دوره سعاخت ،عمعدتاً
غيرقابل تعديل بود و متاثر از تورم نميباشند .ساير مولفهها شامل جايگزيني واحدهاي حرارتي طي دوره مطالعه (پس از پايعان
عمر مفيد) ،تعميرات و نگهداري ثابت و متغير و سوخت مصرفي تعديلپذير بوده و با توجه به تورم عمدتاً روند افزايشعي دارنعد.
هرچند موارد نادري از کاهش قيمتها نيز در برخي اقالم هزينهاي مشاهده شده است .به هر صورت چنانچه محاسبات بدون در
نظر گرفتن اثر تورم انجام شود ،کليه مولفه ها بدون اثر تورم و بر پايه قيمتهاي ثابت سال مبنا در نظر گرفته معيشعوند .ايعن
روش به روش هزينههاي ثابت ) (Constant Monetary amountموسوم است .در صورتيکه نرخهاي تورم براي مولفههعاي
تعديلپذير در نظر گرفته شوند ،عموماً اين مولفهها روند افزايشي خواهند داشت .اين روش به روش هزينههاي جاري (Current

) monetary amountموسوم است .نظر به اينکه در مقايسه اقتصادي عموماً از ارزش حال هزينههعا در يعک مرجعع زمعاني
معين (در اين گزارش شروع بهرهبرداري از طرح) استفاده ميشود و پارامترهاي اقتصعادي بعا توجعه بعه ارزش حعال هزينعههعا
محاسبه ميشوند .به کار بردن نرخهاي تورم عمال تاثيري در نتيجه محاسبات ندارد.
روش هزينههاي جاري که در آن اقالم تعديلپذير شامل نرخهاي تورم ميشوند عموما در تجزيه و تحليل معالي و برآوردهعاي
بودجه کاربرد دارند .در محاسبات به روش هزينههاي جاري بايد از نرخهاي تنزيل ظاهري که متعاثر از نعرخ تعورم معيباشعند،
استفاده نمود ولي در روش هزينههاي ثابت از نرخ تنزيل واقعي ساليانه استفاده ميشود.
معادله هزينه واحد انرژي)(LCOE

طبق تعريف آژانس بينالمللي انرژي در سال  2005شاخص فوق بيانگر " ميانگين هزينهاي که توسط مصرفکننعده پرداخعت
ميشود تا دقيقا سرمايه ،هزينه عمليات و نگهداري و هزينه سوخت مصرفي با نرخ بازگشتي برابر نرخ تنزيل بازپرداخت شعود"،
است .به طور کلي محاسبه  LCOEبر پايه تبديل مجموع هزينهها و مجموع درآمدهاي ناشي از توليد انرژي به معادل ارزش
فعلي ميباشد و در واقع برابر است با تقسيم ارزش حال مجموع هزينههاي تنزيل شده بر ميزان توليد اصالح شده بوسيله فاکتور
ارزش فعلي؛ به عبارت ديگر  LCOEبرابر قيمتي براي فروش انرژي توليدي است که دو جريان نقعدي تنزيعل شعده فعوق را
برابر کند.
براي دستيابي به اين شاخص در مراجع مختلف از جمله گزارش مشعترك آژانعس بعينالمللعي انعرژي و گعزارشهعاي آژانعس
بينالمللي انرژيهاي تجديدپذير از روشهاي مشابهي استفاده شده است .روش محاسبهي معادله اين شاخص در گزارش فوق
در معادالت زير ارائه شده است:
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با فرض :
هزينه تعمير و نگهداري در سال t

O & Mt

انرژي توليد شده در سال t

Energy t

هزينه سوخت مصرفي در سال t

Fuel t

قيمت انرژي

PEnergy

هزينه اجتماعي در سال t

Carbont

هزينه سرمايهگذاري اوليه

Investmentt

نرخ تنزيل واقعي

ir

نرخ تنزيل ظاهري

in

 Energy t  PEnergy 
 Investmentt  O & M t  Fuel t  Carbont 

t  (1  i ) t   t 
t
(
1

i
)
r
r





که در آن

PEnergy

همان هزينه تمام شده هر کيلوواتساعت انرژي توليدي ميباشد .در نتيجه :

 Investmentt  O & M t  Fuel t  Carbont 


(1  i r ) t


 Energy 
t (1  i ) tt 
r



 
t

LCOE  PEnergy 

نرخ تنزيل به کار رفته در محاسبات فوق نرخ تنزيل واقعي يعني نرخ تنزيل ،بدون در نظر گرفتن اثر تورم ميباشعد .بعا فعرض
اينکه هزينههاي تعمير و نگهداري ،سوخت ،آلودگي برپايه قيمتهاي ثابت باشند و هزينههاي سرمايهگعذاري اوليعه در ابتعداي
دوره زماني و هزينههاي از کاراندازي در انتهاي دوره اتفاق بيافتند و همچنين ميعزان انعرژي توليعد شعده در سعالهاي مختلعف
يکسان باشد ،معادله زير بدست ميآيد:

 O & M1  Fuel1  Carbon1 

Investment0   
(1  ir )t
t 

LCOE  PEnergy 
 1 

Energy1 t
t 
 (1  ir ) 
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قابل ذکر است که همه  LCOEهاي با هم برابر نيستند و  LCOEهاي بدست آمده از مراجع مختلعف بايعد بعا احتيعاط بعا
يکديگر مقايسه شوند؛ ممکن است فاکتورهاي گوناگوني مانند مشوقها ،هزينه نگهداري و عمليات ،بيمعه و ماليعات و غيعره و
همچنين فرضيات متفاوتي مانند دوره مطالعه و نرخ تنزيل در محاسبات مورد استفاده قرار گيرد و بايد از فاکتورهعا و فرضعيات
يکسان در همه موارد استفاده شود .حتي تغيير کوچک در اين فاکتورها و فرضيات ميتواند تاثير قابل تعوجهي در نتعايج داشعته
باشد.

نرخ تنزيل 1
10%

5%

40

85%

0

5578.0

0.964

8427.0

0

0

10%

5%

40

85%

0

4141.0

0.964

8427.0

0

0

برق آبي

10%

5%

50

30%

0

1632.0

0.000

1600.0

0

0

stoker

10%

5%

20

85%

4260

1880

0.5

113.59

0

0.3267

BFB/CFB

10%

5%

20

85%

4500

2170

0.5

133.4

0

0.3267

Gasifier

10%

5%

20

85%

5700

2140

0.5

176.4

0

0.3267

stoker CHP
Gasifier
CHP
LFG

10%

5%

20

85%

6820

3550

0.5

181.475

0

0.3267

10%

5%

20

85%

6545

5570

0.5

302.875

0

0.3267

10%

5%

20

85%

2436

1917

0.5

326.475

0

0.3267

Digester

10%

5%

20

85%

6104

2574

0.5

86.78

0

0.3267

Co-firing

10%

5%

20

85%

850

140

0.5

24.75

0

0.3267

فتوولتاييک
زمين گرمايي
چرخه مضاعف
زمين گرمايي
بخاري

نرخ تنزيل 2

طول عمر تکنولوژي

10%

5%

15

22%

0

4000.0

0.000

532.0

0

0

حد باالي سرمايه

خورشيدي حرارتي 10%

5%

30

35%

0

4692.0

0.000

5350.0

0

0

هزينه هاي سرمايه
گذاري (دالر بر
کيلووات ساعت)

بادي ساحلي

10%

5%

22

26%

0

1881.0

0.000

1200.00

0

0

هزينههاي

هزينههاي

متغير

ثابت

()cent/kWh

()cent/kW

هزينه هاي سوخت
()cent/kWh

تکنولوژي

ضريب ظرفيت

هزينه هاي تعميرات و نگهداري

هزينه هاي اجتماعي
()cent/kWh

جدول ( )7-1مقادير مورد نياز براي محاسبه هزينه تمام شده برق توليدي از تکنولوژي هاي گوناگون

واقععععععععععععي
نيروگاه بخاري
(واقعي)

10%

5%

30

68%

0

1100.29

2.391

455.183

16.4740

2.890
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نرخ تنزيل 1

نرخ تنزيل 2

طول عمر تکنولوژي

10%

5%

30

80%

0

850.30

3.108

201.789

11.4455

1.020

حد باالي سرمايه

10%

5%

20

95%

0

595.72

5.893

252.276

20.0124

1.623

هزينه هاي سرمايه
گذاري (دالر بر
کيلووات ساعت)

10%

5%

20

83%

0

464.94

6.188

124.374

20.0124

1.623

تکنولوژي

هزينههاي

هزينههاي

متغير

ثابت

()cent/kWh

()cent/kW

هزينه هاي سوخت
()cent/kWh

ضريب ظرفيت

هزينه هاي تعميرات و نگهداري

هزينه هاي اجتماعي
()cent/kWh
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نيروگاه گازي
بزرگ (واقعي)
نيروگاه گازي
کوچک (واقعي)
نيروگاه سيکل
ترکيبي (واقعي)
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يععععععارانععععععه اي
نيروگاه بخاري
(يارانه اي)
نيروگاه گازي
بزرگ (يارانه اي)
نيروگاه گازي
کوچک (يارانه
اي)
نيروگاه سيکل
ترکيبي (يارانه
اي)

10%

5%

30

68%

0

1100.29

2.391

455.183

1.4415

2.890

10%

5%

20

83%

0

464.94

6.188

124.374

1.9872

1.623

10%

5%

20

95%

0

595.72

5.893

252.276

1.9872

1.623

10%

5%

30

80%

0

850.30

3.108

201.789

1.1111

1.020

شکلهاي بعد مقايسات ميزان سرمايه اوليه و نيز ميزان برق توليد شده از نيروگاههاي جدول باال را نشان ميدهد.
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شکل ( )17-1برق توليد شده از تکنولوژيهاي تجديدپذير (با توجه به ضريب ظرفيت)

نيروگاه گازي بزرگ (يارانه اي)
نيروگاه بخاري (يارانه اي)
فعلي
نيروگاه سيکل تركيبي (واقعي)
نيروگاه گازي كوچک (واقعي)
نيروگاه گازي بزرگ (واقعي)
نيروگاه بخاري (واقعي)
واقعي
Co-firing
Digester
LFG
Gasifier CHP
stoker CHP

حد باالي سرمايه

Gasifier
BFB/CFB
stoker
برق آبي
زمين گرمايي بخاري
زمين گرمايي چرخه مضاعف
فتوولتاييک
خورشيدي حرارتي
بادي ساحلي

8000.0

7000.0

6000.0

5000.0

4000.0

3000.0

2000.0

شکل ( )18-1مقايسات حداقل و حداکثر هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه
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نتايج
از آنجايي که مقدار هزينه هاي سرمايه گذاري براي تکنولوژي هاي گوناگون زيست توده ،به صورت بازهاي بيان شده و داراي
حد باال و پايين ميباشد ،در جدول مقادير  LCOEبه ازاي ماکزيمم و مينيمم هزينههاي سرمايهگذاري و براي دو نرخ تنزيل
 5و  10درصد اعالم شده است:
جهت مقايسه مقادير بدست آمده براي  ،LCOEنمودارهاي زير رسم شده است ،نمودار اول ،مقدار  LCOEبراي نرخ تنزيل
 %5و نمودار دوم براي نرخ  %10ميباشد:

نيروگاه سيکل تركيبي (يارانه اي)
نيروگاه گازي كوچک (يارانه اي)
نيروگاه گازي بزرگ (يارانه اي)
نيروگاه بخاري (يارانه اي)
نيروگاه سيکل تركيبي (واقعي)
نيروگاه گازي كوچک (واقعي)
نيروگاه گازي بزرگ (واقعي)
نيروگاه بخاري (واقعي)
Co-firing
Digester
LFG
Gasifier CHP
stoker CHP
Gasifier
BFB/CFB
stoker
برق آبي
زمين گرمايي بخاري
زمين گرمايي چرخه مضاعف
فتوولتاييک
خورشيدي حرارتي
بادي ساحلي

30.0000

25.0000

20.0000

15.0000

10.0000

5.0000

0.0000

شکل ( )19-1هزينه تمام شده برق توليدي توسط تکنولوژي هاي مختلف در نرخ تنزيل  5درصد
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نيروگاه سيکل تركيبي (يارانه اي)
نيروگاه گازي كوچک (يارانه اي)
نيروگاه گازي بزرگ (يارانه اي)
نيروگاه بخاري (يارانه اي)
نيروگاه سيکل تركيبي (واقعي)
نيروگاه گازي كوچک (واقعي)
نيروگاه گازي بزرگ (واقعي)
نيروگاه بخاري (واقعي)
Co-firing
Digester
LFG
Gasifier CHP
stoker CHP
Gasifier
BFB/CFB
stoker
برق آبي
زمين گرمايي بخاري
زمين گرمايي چرخه مضاعف
فتوولتاييک
خورشيدي حرارتي
بادي ساحلي

0.00000 5.00000 10.00000 15.00000 20.00000 25.00000 30.00000 35.00000

شکل ( )20-1هزينه تمام شده برق توليدي توسط تکنولوژي هاي مختلف در نرخ تنزيل  10درصد
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نيروگاه گازي بزرگ (واقعي)

نيروگاه بخاري (واقعي)
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Digester

LFG

Gasifier CHP

stoker CHP

Gasifier

BFB/CFB

stoker

برق آبي

زمين گرمايي بخاري

زمين گرمايي چرخه مضاعف

فتوولتاييک

خورشيدي حرارتي

شکل ( )21-1حداکثر هزينه تمام شده برق توليدي به تفصيل در نرخ %5

بادي ساحلي

سرمایه گذاری

0
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نيروگاه سيکل تركيبي (يارانه اي)

نيروگاه گازي كوچک (يارانه اي)

نيروگاه گازي بزرگ (يارانه اي)

نيروگاه بخاري (يارانه اي)

نيروگاه سيکل تركيبي (واقعي)
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شکل ( )23-1حداکثر هزينه تمام شده برق توليدي به تفصيل در نرخ %10
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ويرايش اول ،فروردين 1394

30

25

20

15

اجتماعی

10

سوخت

5

نگهداری

0

شکل ( )22-1حداقل هزينه تمام شده برق توليدي به تفصيل در نرخ %5
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زمين گرمايي چرخه مضاعف

خورشيدي حرارتي

سرمایه گذاری
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0

شکل ( )24-1حداقل هزينه تمام شده برق توليدي به تفصيل در نرخ %10

تفسير نمودارها
از آنجايي که مقادير  LCOEبراي مقايسه نيروگاههاي مختلف از نظر اقتصادي مورد استفاده قرار ميگيرد ،ميتوان از ميعان
تکنولوژي ارائه شده در باال ،تکنولوژي اي که داراي صرفه اقتصادي است را برگزيد .همانطور که مشاهده ميشعود ،تکنولعوژي
 co-firingمقدار  LCOEکمتري را چه در نرخ تنزيل  %5و جه در  %10دارد ،دليل اين امر آن است که هزينعه سعرمايه
گذاري اوليه اين تکنولوژي نسبت به سايرين بسيار پايين تر است .تکنولوژي لندفيل نيز به دليل گفته شده يعنعي پعايين بعودن
مقدار سرمايه اوليه در رتبه دوم کمترين مقدار  LCOEقرار دارد پس از آن نيز اگر به صورت تقريبي ميانگين حد باال و پايين
براي سرمايه گعذاري در تکنولعوژي هعاي زيسعت تعوده را در نظعر بگيعريم ،معيتعوان در هعر دو نعرخ بعه ترتيعب ،stoker
 Digester ،BFB/CFBرا نام برد ،در اين بين تکنولوژي هايي مانند برق آبي (به دليل سرمايه اوليه پايين) و زمين گرمايي
ها (به دليل توليد باالي برق) قرار دارند .در کل ميتوان گفت تکنولوژي هاي مربوط به توليد برق از زيست توده از ساير روش-
هاي تجديد پذير به صرفه تر بوده و در اين بين هر چه سرمايه اوليه کمتري بعراي راه انعدازي تکنولعوژي نيعاز باشعد ،صعرفه
اقتصادي آن بيشتر خواهد شد.
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 -2فصل دوم  :مباني سند
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 -1-2مباني سند
به عنوان اولين بخش از روش شناسي ،مباني سند مقدمات الزم براي شروع تدوين اسناد ملي را ارائه مي کنعد .ايعن بخعش بعه
تشريح ويژگيهاي ذاتي فناوري راهبردي مورد بررسي ،نظام اجتماعي -فني توسعه فناوري و چارچوبهاي ذهني سياستگذاران
مرتبط با توسعه فناوري مي پردازد .اين مؤلفه به سياستگذاران کمک مي کند تا از وضعيت موجعود شعناخت حاصعل کعرده و بعا
قاطعيت باالتري در مورد ساير بخشهاي سند (ارکان جهتساز و خرد) تصميمگيري نمايند .به طور کلي ميتوان موارد زيعر را
به عنوان دستاوردهاي سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه انرژي زيستتوده ايران بيان نمود:
 -1ايجاد جهتگيري راهبردي جهت توسعه زيربخشهاي مختلف بخش انرژي زيستتوده
 -2ايجاد بستري مناسب براي حفظ انسجام و يکهارچگي فعاليتهاي بخش انرژي زيسعتتعوده در حعوزههعاي مختلعف و
همچنين ايجاد زيرساختهاي الزم براي کنترل راهبردي
 -3ايجاد راهکارهاي همه جانبه از ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،زيست محيطي ،فناوري و مالي جهت برطرف نمعودن
موانع و مشکالت پيش روي سرمايهگذاران و صنعتکاران اين بخش
 -4ايجاد زيرساختي براي تنظيم فعاليتهاي ساالنه در راستاي حرکتهاي بلندمدت و ايجاد وفاق و هماهنگي ميان دولت،
صنعت ،دانشگاهها و پژوهشگاهها و بخش خصوصي
 -5تقويت ارتباط ميان چشمانداز يا برنامههاي استراتژيک ،برنامههاي عملياتي و بودجهريزي
مؤلفههاي تشکيلدهنده اين بخش (مباني سند) در ادامه معرفي خواهند شد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
48
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،فروردين 1394

 -1-1-2تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعه سند
سيستم ،يک مفهوم نظري قابل پياده سازي در زمينه هاي کاربردي مختلف است .بر اين اسا  ،تعريعف سيسعتم در هعر زمينعه
کاربردي ،از جمله در فرآيند تدوين اسناد ملي توسعه فناوري ضروري است .بر اين اسا

الزم است تا در قالب تعريعف توسععه

فناوري ،به تعيين سطح تحليل ،افق زماني برنامه ريزي و مرزبندي نظام اجتماعي -فني مورد مطالعه پرداخته شود .سطح تحليل
مشخص مي کند اندازه مجاز حوزه اثر و سطح تأثيرگذاري بر محيط (منطقه اي ،ملي و فراملي) چقدر اسعت .افعق برنامعه ريعزي
تعيينکننده بازه زماني مورد انتظار براي رسيدن به چشمانداز و تحقق اهداف توسعه فناوري است .مرزبندي نظام اجتماعي -فني
هم باعث مي شود تا سيستم از محيط اطراف خود جدا شده و تحليل از قابليت کنترل باالتري در ارائه نتايج برخوردار باشد .ايعن
سه گام در روششناسي پيشنهادي در قالب شناخت ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند به انجام ميرسد .اهميت تعيين سطح
تحليل ،افق برنامهريزي و مرزبندي سيستم از اين جهت است که مانند تمام مؤلفعههعاي مبعاني سعند ،نتيجعه آن بعر خروجعي
مؤلفه هاي بعدي اثرگذار بوده و دشواري آن نيز به اين دليل است که روش مشخص و مدوني براي آن وجود ندارد .بنابراين ،در
اين قسمت سعي مي شود تا با مشخص کردن ابعاد و زواياي مختلف از توسعه فناوري ،بعه شعناخت ابععاد موضعوع و محعدوده
مطالعات سند کمک شود.
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عالوه بر مشخص نمودن سطح تحليل و افق برنامه ريزي ،در اين مطالعه همچنين از دو بعد توصيفي و محتوايي بعه مرزبنعدي
سيستم تحت مطالعه پرداخته ميشود .مرزبندي توصيفي ،عمق و گستردگي سيستم تحت مطالعه را مععين معيکنعد .در طعرف
مقابل ،مرزبندي محتوايي اجزاي درون سيستم مانند کنشگران ،نهادها ،فناوريها و شبکهها را مورد شناسعايي قعرار داده تعا از
اين طريق حوزه عملکرد سيستم معين گردد.
الزم به ذکر است که پرداختن به تمامي ابعادي که در اين بخش توصيف شدهاند الزامي نبوده و با توجه به مقتضيات طرح ،ابعاد
و محدودههاي مورد نياز طرح مشخص خواهد گرديد.
 -1-1-1-2سطح تحليل
با توجه به تأثيرگذاري فناوري و نوآوري فناورانه در ابعاد مختلف جامعه ،تصميمگيري راهبردي را ميتوان در سطوح مختلفي به
انجام رساند .اين سطوح را ميتوان در قالب جغرافيايي به سه سطح منطقهاي ،ملي و فراملي تقسيم نمود:
 سطح منطقه اي به تصميم گيري در مورد زيربخش هاي ملي با پتانسيل از لحاظ ايجعاد کسعب و کارهعاي دانعش بنيعان
ميپردازد (مانند خوشههاي صنعتي و قطبهاي فناورانه).
 سطح ملي بيانگر تصميمات دولتها در توسعه اقتصادي مرتبط بخشها و فناوريهاي موجود در يک کشور است.
 سطح فراملي نيز بيانگر همکاريهاي بينالمللي در برنامهريزي براي توسعه محصوالت و فناوريها است.
از بعدي ديگر (فراي جغرافيا) ،اسناد راهبردي ميتوانند در سطوح بخشي و فناورانه نيز تدوين گردند:
 سطح بخشي به تعيين سياست و تدوين راهبرد در حوزه يک صنعت خاص (مشتمل بر فناوري هاي آن) مي پردازد (مانند
صنعت خودرو).
 سطح فناورانه نيز يک فناوري خاص (مانند سلول خورشيدي) را هدف مطالعه قرار معي دهعد کعه امکعان اسعتفاده از آن
فناوري در چندين بخش يا صنعت مختلف نيز وجود دارد.
پيش از شروع هر گام ديگر در تدوين اسناد ملي ،الزم است تا وضعيت سطح تحليل در هر دو بعد (جغرافيا و تخصعص) تعيعين
گردد .مشخص شدن اين سطح در تعيين اندازه مرزهاي سيستم تحت مطالعه و انتخاب نوع ابزارهعاي سياسعتگذاري و تعدوين
راهبرد مؤثر خواهد بود.
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 نتيجه سطح تحليل سند توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده

بر اسا

تعاريف مطرح شده در باال ،سطح تحليل در "سند راهبرد ملعي و نقشعه راه توسععه فنعاوري هعاي معرتبط بعا انعرژي

زيستتوده در ايران" ،از نظر جغرافيايي ،ملي و از نظر تخصصي ،بخشي است.
سند حاضر از منظر سطح تحليل جغرافيايي ،ملي است چرا که قصد دارد زمينه توسعه اقتصادي کشور را از طريق توسعه بخش
زيست توده و فناوري هاي مرتبط با آن ،فراهم نمايد .از سوي ديگر ،تعدد ذينفعان حوزه انرژي زيست توده سبب گرديعده تعا بعه
امروز فعاليت هدفمندي در راستاي توسعه بخش زيست توده و فناوري هاي مرتبط با آن در کشور صورت نهذيرد .بنابراين ،وجود
عزمي ملي براي سامانبخشيدن به حوزه زيستتوده و فناوريهاي آن در داخعل کشعور بعيش از هعر زمعان ديگعري احسعا
ميشود .حال اگر کاربرد نهايي فناوريهاي زيستتوده که مشتمل بر توليد برق ،حرارت و سوخت ميباشد مد نظعر قعرار گيعرد
مالحظه مي شود که بحث تأمين برق و سوخت زيستي از منابع زيست توده به عنوان حامل هاي اصلي انرژي ،يک مسعأله ملعي
است و لزوم تحليل سند در بعد ملي را طلب مينمايد.
از بعد تخصصي نيز سطح سند حاضر ،بخشي است .چرا که اين سند قصد دارد با اتخاذ سياست ها و تدوين راهبردهاي مناسعب
در حوزه صنعت برق زيستي به ايفاي نقش پرداخته و بخشي از سهم سبد برق کشور را با توسعه فناوري هاي اولويت دار انعرژي
زيستتوده ،از طريق کاربردهاي متصل به شبکه و مستقل از شبکه تأمين نمايد.
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 -2-1-1-2اف برنامهريزي
ماهيت اسناد راهبردي با در نظر گرفتن افق هاي برنامه ريزي فراتر از زمان حال براي اقدامات و فعاليت ها معني پيعدا معي کنعد.
دليل برنامهريزي آينده و افقهاي برنامهريزي بلندمدت در اسناد ،در نظعر گعرفتن رونعدهاي آتعي ،اتفاقعات ممکعن و تغييعرات
محتملي است که بر نحوه توسعه فناوري و فرآيند تصميم گيري اثرگذار است .درنظرگيري اين افقهاي بلندمدت امکعان انجعام
رفتار فعاالنه در توسعه فناوري را مهيا مينمايد.
در عمل ،معموالً تفاوت زيادي ميان افق هاي برنامه ريزي تعيين شده در موردهاي مختلف وجود دارد .اين اختالف ها معموالً به
دليل تفاوت موضوعات مورد بحث و فاکتورهاي اثرگذار بر توسعه سيستم مورد مطالعه است .افق برنامه ريزي بعه صعورت زيعر
دستهبندي ميشوند:
 کوتاه مدت  1 :تا  5سال
 ميان مدت  5 :تا  15سال
 بلندمدت  15 :تا  25سال
عمدتاً افق برنامه ريزي در اسناد ملي توسعه فناوري هاي راهبردي ميتواند بلندمدت يا ميانمدت باشد که معموالً در فاصله هاي
 5ساله مورد ارزيابي قرار ميگيرند.
 نتيجه اف برنامهريزي در سند توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده

به منظور تعيين افق برنامه ريزي در "سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انعرژي زيسعت تعوده در ايعران"،
ضرورت دارد اسناد باالدستي تدوين شده در کشور در حوزه انرژي علي الخصوص انرژي زيست توده مورد مطالعه قرار گيرنعد .در
همين ارتباط ،يک گزارش پشتيبان مبسوط تحت عنوان "بررسي اسناد ،قوانين و برنامههعاي باالدسعتي در حعوزه انعرژيهعاي
تجديدپذير (با تکيه بر انرژي زيستتوده)" تهيه گرديده است .در ادامه خالصه اين گزارش در حوزه اسناد باالدستي ارائعه شعده
است.
مبتني بر اسناد موجود ،به طور کلي تالش براي کسب فناوري و دانش فني انرژي هاي نو و ايجاد نيروگاههاي مربوطه در کشور
مورد تأکيد قرار گرفته است .مجموعه قوانين ،دستورکارها و آييننامههايي که فهرست آنها در پيش رو تقديم ميشود ،هر يک
به نوعي با موضوع انرژيهاي تجديدپذير در کشور ايران ارتباط مييابند .چگونگي اين رابطهها ممکن است مستقيم بوده و يعا
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آنکه پيوندي با زمينههاي اقتصادي ،زيست محيطي ،اجتماعي يا اداري مرتبط با گسترش انرژيهاي تجديدپذير داشته باشعند.
تمرکز کاوش بر اسناد مصوب دهه  1380به اينسو بوده است تا بتوان روزآمدترين اسنادي که به هرگونه با بحث انعرژيهعاي
تجديدپذير و به ويژه انرژي زيست توده ارتباط دارند را يافت .به منظور کعاوش در ايعن اسعناد ،آرشعيو اسعناد پژوهشعگاه نيعرو،
وزارتخانههاي نيرو ،نفت و جهاد کشاورزي ،و سازمان حفاظت محيط زيست جستجو شدهاند.
در يک نگاه کلي ميتوان اين اسناد را به دو دسته بخش کرد :يک دسته اسنادي که بحث توليد انرژي از منعابع تجديدپعذير را
بطور مستقيم مورد خطاب قرار مي دهند و دسته دوم اسنادي که بحث انرژي هاي تجديدپذير در عنوان آن ها جاي ندارد اگرچعه
توليد انرژي از منابع تجديدپذير به نوعي با آنها در ارتباط است.
اين در حالي است که اهداف تصريح شده در اسناد فرادست بخش انرژي کشور در حوزه برق تجديدپذير ،عمدتاً محعدود بعه دو
افق برنامه پنجم توسعه ( )1394و سند چشم انداز کشور ( )1404است .مطابق با قانون برنامه پعنجم توسععه کشعور ،اسعتفاده از
ظرفيت نصب شده براي نيروگاه هاي تجديدپذير تا پايان برنامه برابعر بعا  5000مگعاوات هعدف گعذاري شعده اسعت و در افعق
چشم انداز سهم منابع تجديدپذير از توليد برق کشور تا سال  1404به  10درصد خواهد رسيد .به عالوه ،سياست هاي کلي نظعام
در بخش انرژي ،مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مورد تأييد و ابالغ مقام معظم رهبري ،نيعز حعداقل در دو معورد بعه
توسعه انرژيهاي تجديدپذير به صورت شفاف و مستقيم اشاره دارد.
مبتني بر داده هاي به روز %79 ،از مجموع برق توليدي در کشور به نيروگاههاي تحت معديريت وزارت نيعرو و معابقي بعه سعاير
مؤسسات اختصاص دارد [ .]1لذا با توجه به آن که وزارت نيرو از متوليان اصلي در حوزه برق تجديدپذير به شعمار معي رود ،بعر
طبق قوانين موجود در حوزه برق تجديدپذير اين وزارتخانه موظف است تا در راستاي حمايت از گسترش بهره بعرداري از منعابع
تجديدپذير از جمله زيست توده (مشتمل بر زائدات و ضايعات کشاورزي و جنگل؛ زباله جامد شعهري؛ لجعن فاضعالب شعهري،
صنعتي و دامي؛ بيوگاز و بيوما ) از طريق سازمان انرژيهاي نو نسبت به عقد قرارداد بلندمدت خريد تضميني از توليدکنندگان
غيردولتي برق تجديدپذير ،مبادرت ورزد .همچنين وزارت نيرو مجاز است تا در طول برنامه پنجم نسبت به افزايش توان توليدي
برق تا  25000مگاوات از طريق سرمايهگعذاري بخعشهعاي عمعومي ،تععاوني و خصوصعي اععم از داخلعي و خعارجي ،منعابع
شرکتهاي تابعه و يا با استفاده از روشهاي متداول (از جمله  BOO1و  )BOT2اقدام نمايد [ .]2به عنوان مثال ،مطابق با ماده
 133قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  62اصالح الگوي مصرف انرژي ،توسعه نيروگاه توسط بخش خصوصي و در مقيا هاي
Build-Own-Operate
Build-Operate-Transfer

1
2
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کوچک مورد توجه بوده و قراردادهاي خريد تضميني و تعرفه هاي باالتر خريد برق تجديدپذير در مقايسه با نيروگاه هاي فسيلي
به منظور تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي در نظر گرفته شده است [ .]3همچنين مي توان به قعوانيني کعه دسترسعي بعه
منابع مالي را براي سرمايه گذاران بخش برق تسهيل ميکنند ،اشاره نمود .در اين بخش عالوه بر قوانين کلعي اسعتخراج شعده،
مطابق با بند ب ماده  8قانون هدفمندسازي يارانه ها دولت مکلف است تا  %30از خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به
صورت وجوه اداره شده ،يارانه نرخ سود و کمک بالعوض جهت تحقق اهداف پيش بيني شده ،از جمله اصالح سعاختار فنعاوري
واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهوري انرژي آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير ،هزينه نمايد و نهايتاً تعرفه خريد
تضميني برق تجديدپذير در بخش قوانين و مقررات مورد بررسي قرار ميگيرد.
در پارهاي از نقشههاي راه و مستندات ملي از اسناد باالدستي با عنوان نهادها ياد ميشود کعه مشعتمل بعر مجموععه قعوانين و
مقررات ،قواعد ،نرم ها و استانداردهايي است که يا به شکل بازدارنده و يا به صورت محرك به رفتارهاي اجتماعي ،اقتصعادي و
صنعتي شکل ميدهند ،عمدتاً تعامالت ميان ذينفعان را تعريف کرده و چارچوبي براي انجام فعاليتها ايجاد ميکند.
در ايران با توجه به نوظهور بودن فناوريهاي زيستتوده ،تاکنون نهادهاي رسمي زيادي در اين زمينه شکلگيري پيعدا نکعرده
است .در کنار اين قوانين رسمي ،مجموعهاي از قوانين غيررسمي نيز وجود دارد که از آن جمله ميتوان به وجود توهم انرژي در
ذهن مديران و گرايش به سمت سوختهاي فسيلي اشاره کرد و شناخت دقيق آنها مسعتلزم تحليعل عملکعرد نظعام نعوآوري
سوخت زيستتوده است.

جدول ( )1-2فهرست اسناد باالدستي در حوزه انرژي
ماده /بند مربوطه

عنوان سند باالدستي
مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسععه جمهعوري نفت و گاز -ماده 125
اسالمي ايران
برق -ماده 133

انرژيهاي پاك -ماده 139
کشاورزي -ماده 148
صنعت و معدن -ماده 150
حمل و نقل -ماده  162و 163
محيط زيست -ماده  192و 193

تاريخ
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ماده /بند مربوطه

عنوان سند باالدستي

مجموعه برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهعوري سند چشمانداز در افق  1404و سياستهاي کلي برنامه چهارم
اسالمي ايران
ماده  25و آيين نامه اجرايي شرايط و تضمين بعرق موضعوع بنعد
"ب" ماده ( )25قانون برنامه چهارم توسعه
آييننامه اجرايي ماده 66
اسناد ملي توسعه بخشي ماده  155قعانون برنامعه سند ملي توسعه بخش "برق و انعرژي هعاي نعو" -موضعوع بنعد
چهارم توسعه
(الف) ماده 155
سند ملي توسعه بخش "نفت و گاز" -موضوع بند (ه) ماده 155

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

سند ملي توسعه ويژه فرابخشي "مديريت انرژي" -موضعوع بنعد
(ج) ماده 155
ماده 25
ماده  62و دستورالعمل اجرايي آن

برنامه راهبردي وزارت نيرو در افق 1404

سند نقشه راه تحقيقات صنعت برق
نقشه جامع علمي کشور
قانون اصالح الگوي مصرف انرژي

اصل  138قانون اساسي

وزارت نيرو
بخش برق و انرژي
بخش آموزش ،پژوهش و فنآوري
بخش پشتيباني صنعت آب و برق
بندهاي  23 ،3و 24
فصل سوم
اولويت الف -اولويتهاي علم و فنآوري
فصل اول :کليات و تعاريف -ماده  1و 2
فصل دوم :سياستها و خط مشيهاي اساسي -ماده 4
فصل سوم :ساختار و تشکيالت -ماده  8 ،6 ،5و 9
فصل هشتم :حمل و نقل -ماده 40
فصل دهم :انرژيهاي تجديدپذير و هستهاي -ماده  61و 62
ماده 17
ماده 20

سند راهبرد انرژي کشور
سند راهبرد انرژيهاي نو کشور
سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي اساسنامه
ايران (ساتبا)
بيانيه مأموريت

تاريخ

1387
1384
1386

1380

1390

1390

1389

1387
در دست تدوين
در دست تدوين

بيانيه چشمانداز
بيانيه ارزشها

1392

اهداف سطح سازمان (اصلي)
اهداف سطح بخشي -بخش انرژيهاي نو
قانون عضويت دولت جمهوري اسالمي ايعران در

1391

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
55
فاز  :1تدوين مباني سند
عنوان سند باالدستي
آژانس بينالمللي انرژيهاي تجديدپذير
اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايعران بعه
پروتکل کيوتو
اليحه دريافت عوارض برق تجديدپذير
ابالغيه پايه نرخ خريد برق از نيروگاههاي انعرژي
نو و پاك
تصويب نامه در خصوص نرخ خريد بعرق توليعدي
بخشهاي غيردولتي از منابع انرژيهاي نو
ماده 8
قانون هدفمند کردن يارانهها
ابالغيه اتصال به شبکه نيروگاههاي تجديدپذير
طرح نيروگاههاي انرژيهاي نو
مصوبه شوراي ععالي اداري در خصعوص انجعام
مطالعععات و تحقيقععات دربععاره انععرژيهععاي نععو
(تجديدپذير) و بهرهبرداري مؤثر از آن در کشور
قانون بودجه در رابطه با توليد و مصعرف انعرژي بند الف تبصره 12
با تأکيد بر بهينهسازي مصرف انرژي
ماده 19
قانون بودجه سال 1392
ماده 26
ماده 69
سند ملعي ورود سعوخت هعاي زيسعتي بعه سعبد
سوختي کشور
برنامه جامع بيواتانول کشور
سند ملي زيست فنآوري
قانون مديريت پسماند
ماده 4
آييننامه اجرايي قانون مديريت پسماند
ماده 5
ماده 6
ماده 7
ماده 11
ماده 16
ماده 17
ماده 22
ماده 23
ماده 25
ماده 30
ماده 32
ماده 37

ويرايش اول ،فروردين 1394
ماده /بند مربوطه

تاريخ

1383
1391
1392
 1387و 1393

1391
1391
1383
 1383و 1384

1392

1391
1388
1384
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ماده /بند مربوطه

عنوان سند باالدستي

تاريخ

ماده 38
برنامه پنجساله توسعه مرحلهاي مديريت پسماند
ماده 55
قانون شهرداريها
پروژه طراحي و استقرار پايگاه تحليلعي قعوانين و
مقررات علم ،فنآوري و نوآوري کشور

1392

با وجود تدوين اسناد باالدستي متعدد در حوزه انرژي تجديدپذير که در جدول ( )1-1بدان پرداخته شد ،وضعيت کنعوني کشعور
حاکي از آن است که سهم انرژي هاي تجديدپذير از سبد انرژي کشور بسيار ناچيز بوده و با توجه به آمار موجعود ،تنهعا  %38از
برنامه چهارم توسعه ( )1384 -1388در بخش ساخت ،توليد و احداث نيروگاه هاي تجديدپذير محقق شده است .ميعزان تحقعق
اهداف دورههاي دوم تا پنجم برنامه توسعه کشور در نمودار ( )1-1نشان داده شده است [.]4

شکل ( )1-2درصد تحقق اهداف دورههاي متمايز برنامه توسعه ايران در زمينه احداث عملي نيروگاههاي تجديدپذير

مبتني بر گزارشهاي سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) ،چالشهاي موجود در مسير توسعه بهعرهبعرداري از منعابع تجديدپعذير
انرژي در پنج حوزه کلي به ترتيب ذيل قابل بررسي است:
 -1عرضه گسترده و يارانههاي سوختهاي فسيلي
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 -2ضعف در مکانيزمهاي تأمين منابع مالي موجود و نياز به تغيير رويکرد در اين بخش
 -3عدم وجود و يا تثبيت نبودن برنامههاي جامع و مدون ملي در حوزههاي مختلف تجديدپذيرها
 -4نقص در زيرساخت هاي الزم در بخش تجديدپذيرها به ويژه موارد حقوقي و قانوني ،فناوري و عملياتي ،دانشي و منعابع
انساني
 -5مشکالت ساختاري در مديريت مطلوب نظام توسعه ملي انرژيهاي تجديدپذير در کشور
کليه چالش هاي نامبرده ،به نحوي از توسعه پروژه هاي تجديدپذير ممانعت مي کنند؛ اگرچه راه حل هاي پيشنهادي در بسياري از
اين موارد نيازمند صرف سرمايههاي کالن بوده و يا گاه بسيار زمانبر است .بنابراين ،سادهترين و در عين حال اساسيترين مانع
در دستيابي به اهداف تعيين شده به ويژه برنامههاي توسعه در حوزه انرژيهاي تجديدپذير را ميتوان منوط به نبود برنامهريزي
تفصيلي براي هر يک از منابع مذکور به صورت مجزا (چالش شماره  )3دانست .به عبارت ديگر ،بر اسا

شرايط کنوني کشعور

به ويژه محدوديت منابع پروژه اي موجود ،شامل سرمايه مالي (چالش شماره  )2و نيز دانش و نيروي متخصص (چعالش شعماره
 ،)4ضرورت مطالعه و اولويت بندي فناوري هاي متعدد موجود براي هر يک از منابع با در نظر گرفتن مجموععه اي از معيارهعاي
اثرگذار احسا

مي شود .شايان ذکر است که بررسي و اولويت بندي مجموعه منابع تجديدپعذير در قيعا

بعا يکعديگر نيازمنعد

مطالعات سلسله مراتبي است .به عبارت ديگر ،با توجه به آن که زيرمجموعه هاي کلي تجديدپذير (از جمله انعرژي خورشعيدي،
بادي ،زيست توده و غيره) خود متشکل از انواع انرژي نهعايي (بعرق ،حعرارت ،توليعد همزمعان بعرق و حعرارت) و گسعتره اي از
فناوري هاي تبديل مي باشند ،لذا هر يک به تنهايي مطالعاتي منحصر به فرد و جداگانه ،همانند سندهاي توسعه و نقشه راه هاي
پيشنهادي توسط وزارت نيرو ،را طلب مي نمايد .در اين ميان ،با توجه به پيچيدگي فنعاوري زيسعت تعوده از حيعث تععدد منعابع
اوليه/خوراك ،فرآيندهاي تبديل و انواع انرژي توليدي (شامل حرارت ،برق و انواع سوخت هاي زيستي) و لذا تعدد زنجيعره هعاي
محصول قابل تصور براي آن از يک سو ،و اثرات مختلف آن بر اقتصاد انرژي ،محيط زيست ،حمعل و نقعل و صعنايع بعزرگ و
اساسي کشور از سوي ديگر ،توسعه اين فناوري نگاهي ملي را ايجاب ميکند.
با تکيه بر مطالب ياد شده و به منظور سياستگذاري متمرکز ،جهتدهي و نيز هماهنگي فعاليتهاي توسعه فناوري و تخصيص
بهينه منابع ،گروه انرژي هاي نو پژوهشکده انرژي و محيط زيست در پژوهشگاه نيرو مبادرت به تدوين نقشه راه و سند راهبعرد
ملي توسعه فناوري زيست توده کشور به عنوان سند باالدستي در اين حوزه نموده است .نقشه هاي راهي که در ابعاد ملي ترسيم
ميشوند ،عموماً با هدف آيندهنگري و به منظور برنامهريزي در يک دوره زماني بلندمدت (حداقل  10سال) تدوين ميگردند .در

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
58
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :1تدوين مباني سند

توضيح بيشتر ،اين افق زماني در اغلب موارد وابسته به افق زماني چشم انداز است چرا که نقشه راه مسيري را جهت رسيدن بعه
چشمانداز مشخص مينمايد [ .]5از اين حيث و در راستاي تحقق چشمانداز بيست ساله کشور (سند ملي چشعمانعداز جمهعوري
اسالمي ايران در افق  ،)1404افق زماني  10ساله براي سند حاضر متصور ميباشد و اهداف کلي آن عبارت است از:
 بررسي اهميت فناوري زيستتوده در ايران و تعيين نحوه برخورد کشور با آن
 تعيين اولويتهاي تحقيقاتي ،پژوهشي و اجرايي در حوزه فناوريهاي زيستتوده
 جلوگيري از فعاليتهاي موازي و ارائه ارکان جهتساز در اين خصوص
 تعيين راهکارهاي اجرايي توسعه زيستتوده و تدوين مکانيزم ارزيابي در جهت نظارت بر روند پيشرفت آن در کشور

 -3-1-1-2مرزبندي توصيفي (فني)
با تعريف نظام هاي توسعه فناوري به عنوان شبکه اي از عوامل متعامل در يک حوزه فناورانه و اثرگذار در فرآيند توليد ،انتشعار و
بهره برداري نوآوري ،سطوح مختلف تحليلي را براي اين سيستم مي توان درنظر گرفت .بر اين اسا  ،توسعه فناوري را مي توان
در سه واحد تحليل فناوري به معناي يک حوزه دانشي ،محصول ،و مجموعه اي از محصوالت مرتبط به هم و با هدف برآوردن
کارکردي خاص مورد بررسي قرار داد .انتخاب سطح تحليل بر شناسايي اجزاي درون سيستم و تحليل هاي آتي اثرگذار خواهعد
بود.

جدول ( )2-2واحدهاي تحليل توسعه فناوري
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موضوع

سطح تحليل
حوزه علم و دانشي

تأکيد بر يک فناوري و زيرفناوريهاي آن با در نظر گرفتن قابليت استفاده در کاربردها و محصوالت مختلف

محصول فناورانه

محوريت قرار گرفتن يک محصول و بررسي فناوريها و کاربردهاي مرتبط با آن

بخش فناورانه

هدف تحليل بررسي يک بازار خاص و مجموعه بهمپيوستهاي از محصوالت مورد نياز يک حوزه

از نگاه مرزبندي توصيفي (فني) ،فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران از لحاظ بلوغ فني در مراحعل ابتعدايي چرخعه
عمر خود قرار دارند .به غير از فناوري دفنگاه که تا کنون مقيا

نيروگاهي آن در کشور توسط متخصصين داخلعي اجعرا شعده

است ،نمونه هاي ديگري از ساير فناوري ها مانند هاضم بيهوازي زباله شهري و فاضالب شهري ،همچنعين زبالعه سوز/گازيسعاز
زباله شهري نيز در کشور از طريق انتقال دانش فني از خارج کشور اجرا شده است که عمعدتاً هعدف آنهعا توسععه کعاربرد ايعن
فناوري ها و نه توسعه فناوري هاي مذکور بوده است .در مقيا

کوچک نيز پايلوت هعايي بعراي هاضعم بيهعوازي ،زبالعه سعوز و

گازيساز توسط مؤسسات تحقيقاتي طراحي و ساخته شده است .چيزي که واضح است اين است که هنوز يک محصعول کعامالً
تجاري شده در حوزه هاي مختلف فناوري هاي زيست توده وارد بازار ايران نشده اسعت .در نتيجعه بعه دليعل ععدم شعکل گيعري
محصول بالغ از فناوري هاي مختلف زيست توده ،بازاري که به طور متمرکز بر اين فناوري ها تمايل پيدا کرده باشعد نيعز شعکل
نيافته است.
از سوي ديگر ،در سند حاضر تأکيد بر فناوري و زيرفناوري هاي آن است .بنابراين در شرايط فعلي ،واحد تحليعل مناسعب بعراي
توسعه و سياستگذاري در حوزه فناوريهاي زيستتوده در ايران ،حوزه علم و دانشي ميباشد.

 -4-1-1-2مرزبندي ساختاري
 مقدمه
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امروزه انرژيهاي تجديدپذير به عنوان يکي از منابع اصلي توليد انرژي در جهان معرفي ميشوند .اين انرژيها عالوه بر مزيت
دسترسي نامحدود به منابع انرژي ،ميزان آاليندههاي جوي بسيار کمتري نسبت به استفاده از سوختهاي فسيلي توليد ميکنند
و از اين رو همه ساله شاهد وضع قوانين حمايتي در جهت توسعه استفاده از اين منابع انرژي در سراسر نقاط جهان هستيم.
در فرآيند توسعه صنعتي ،يکي از پرسشهاي اساسي تعيين مجموعه تصميمات سياستگذاري و نهادسازي و نيز اقدامات اجرايي
اثرگذار در سطح کالن ملي و نيز سطح صنعت است .نکته مهم در پاسخ به اين سؤال آن است که ايعن مجموععه اقعدامات بعه
خودي خود شکل نميگيرند ،بلکه نيازمند نقش مؤثر بازيگران کليدي هر صنعت ميباشند .فلذا تبيين جايگاه و حوزه فعاليت هر
يک از اين بازيگران در فرآيند توسعه صنعتي به صورت يکي از مباحث مهم ادبيات جديد توسعه فناوري مطرح ميشود.
از ميان منابع تجديدپذير انرژي با پتانسيل در کشور ايران ،بررسي ذينفعان حوزه زيستتوده از حيث تعدد مالکيت منابع اوليه آن
و نيز پيچيدگي زنجيره ارزش اين منبع از حيث گستره مسيرهاي تبديل محتمل براي آن در مقايسه با سعاير منعابع ،از اهميعت
بسزايي برخوردار است .شايان ذکر است که آناليز ذينفعان زيستتوده از دو منظر کالن و خرد (زنجيره ارزش) قابل بررسي است
که در اين گزارش به سطح کالن اکتفا شده است و آناليز زنجيره ارزش زيستتوده کشور در گزارشي مجزا ارائه معيگعردد .در
توضيح بيشتر ،در گزارش حاضر سعي شده است تا بازيگران اصلي در حعوزه توسععه انعرژيهعاي تجديدپعذير و بعه خصعوص
فناوريهاي تبديل زيستتوده به انواع انرژي زيستي (شامل برق ،حرارت و سوخت) در کشور ،شناسايي و معرفي گردند .در اين
راستا ،کليه نهادها و سازمانهاي مرتبط به عنوان بازيگران عرصه توسعه و بهرهبرداري از انرژي زيستتعوده در قالعب  5گعروه
اصلي شناسايي و مورد بررسي قرار گرفته است که به ترتيب زير فهرست ميشوند:
 نهادهاي حاکميتي و سياستگذاري ()Policy-making Bodies
 تنظيمگران ()Regulators
 تسهيلگران و ارائهدهندگان خدمات ()Facilitators
 مراکز آموزشي و پژوهشي
 بنگاه (زنجيره صنعت)

گروه اول از بازيگران شامل نهادهاي حاکميتي و دولتي است که نقش سياستگذاري و مسئوليت وضعع اسعناد باالدسعتي را در
اين حوزه برعهده دارند .در گروه دوم ،تنظيمگران موظفند تا از طريق برنامهريزي و وضع مقررات در حعوزه تخصصعي معرتبط،
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زمينه افزايش کارايي در زنجيره را فراهم آورند و تحقق اهداف معين در اسناد باالدستي را تضمين نمايند .نهادهاي تسهيلگعر،
سازمانهاي محلي يا بينالمللي هستند که به صورت معمول توسط دولتها با هدف توسعه و بهبود بازار خدمات ،سرمايهگذاري
و تشکيل ميشوند ،و نهادهاي ارائهکننده خدمات همان طوري که از نام آنها بر ميآيد پشتوانه علمي ،معالي ،مشعاوره و  ...در
حوزه فعاليتهاي مرتبط با توليد انرژي از منابع زيستتوده را فراهم مينماينعد .گعروه چهعارم مشعتمل بعر مراکعز پژوهشعي و
دانشگاهي است که طي ساليان اخير شاهد رشد کمي و کيفي اين مراکز در کشعور و فعاليعتهعاي مطالععاتي آنهعا در حعوزه
شناسايي و توسعه بهرهبرداري از انرژيهاي تجديدپذير بودهايم .و در نهايت زنجيره صنعت به عنعوان يعک نهعاد عمليعاتي بعا
بيشترين تمرکز بر شرايط عملياتي و فناوري هاي تبديل ،در اين ساختار مورد بررسي قرار خواهد گرفت که همان طور که پيشتر
اشاره شد بررسي اين جزء از ساختار ،با توجه به گستردگي مبحث مربوطه و ارتباط مستقيم آن با زنجيره ارزش ،از حوصله ايعن
گزارش خارج است و در گزارشي مجزا با عنوان "زنجيره ارزش" بدان پرداخته ميشود.
الزم به ذکر است که يک گزارش پشتيبان مبسوط تحت عنعوان "تعيعين مرزبنعدي سعاختاري در حعوزه انعرژيهعاي زيسعتي
(بازيگران اصلي ،نهادها و شبکههاي اثرگذار و تعيين ارتبط ميان ذينفعان)" توسط تيم پروژه تهيه شده است کعه مطالعب ارائعه
شده در بخش مرزبندي ساختاري اين گزارش ،خالصه آن گزارش ميباشد.
 آناليز ذينفعان

بر طبق تعريف انجمن مديريت پروژه ،ذينفعان 1شامل اشخاص و سازمانهايي است که فعاالنه در يک پعروژه دخيعل هسعتند؛
منافعشان از اجرا ،تکميل يا لغو پروژه مربوطه به صورت مثبت يا منفي تأثير ميپذيرد؛ و يا بر پروژه و دستاوردهاي آن اثرگذارند
( .) PMBOK,2006ابزار شناخت ذينفعان ،درك نيازها و قدرت اثرگذاري آنان ،آناليز ذينفعان 2نعام دارد و بعه منظعور گعزينش
بازيگران کليدي نيازمند اجراي سه مرحله اساسي به ترتيب ذيل است:
 -1شناسايي مجموعه ذينفعان : 3بسياري از پروژههاي سرمايهگذاري در ايران شامل گسعتره وسعيعي از ذينفععان داخلعي و
خارجي است که با توجه به گستردگي قابل مالحظه منابع اوليه زيستتوده ،تعدد فناوريهاي تبعديل و نيعز سعه حعوزه
کاربرد نهايي (مشتمل بر برق ،حرارت و سوختهاي زيستي ،و بيومواد) ،به شناسايي ذينفعان داخلي اکتفا ميشود .شايان

Stakeholders
Stakeholder Analysis
Stakeholder Identification
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ذکر است که در شناسايي ذينفعان ،کليه ابعاد اجتماعي ،فناوري ،زيستمحيطي ،اقتصعادي ،سياسعي و حقعوقي در نظعر
گرفته شده و عمدتاً از روش طوفان فکري 1بهره گرفته ميشود (.)Stanford, 2007
 -2اولويتبندي ذينفعان : 2هدف از اين مرحله ،دستهبندي ذينفعان بر اسا

مجموعهاي از معيارهاي تصميمگيري شعامل

قدرت ( ،)Powerمشروعيت قانوني ( ،)Legitimacyاثرگذاري ( ،)Influenceمنافع ( ،)Interestضعرورت ()Urgency
و غيره ميباشد که مبتني بر نوع و شمار معيارهاي انتخابي ،دربرگيرنده روشهاي متفعاوت اسعت (.)Stanford, 2007
متداولترين روش مورد استفاده در اين گام ،اولويتبندي ذينفعان با توجه به ماتريس قدرت و اثرگذاري يا منعافع آنهعا
است.
 -3شناسايي بازيگران کليدي : 3در گام نهايي ،ذينفعاني با بيشترين قدرت و حداکثر اثرگعذاري/منافع بعه عنعوان بعازيگران
کليدي در فرآيند تصميمگيري شناخته ميشوند.
مطالعه ادبيات نظري حوزه انرژيهاي تجديدپذير ،وظايف و فعاليت هاي دروني نظام مديريت توسعه در اين حوزه را نيعز معورد
توجه قرار ميدهد .نقشهاي توسعهاي بازيگران کليدي در چند سطح «نقش سياستگذاري»« ،نقعش تنظعيمگعري»« ،نقعش
تسهيلگري و ارائه خدمت» و «نقش آموزش و پژوهش» قابل بررسي است .مرزبندي ساختاري و مجموعه بعازيگران کليعدي
شناساييشده در حوزه زيستتوده به ترتيب در شکلهاي ( )2-1و ( )3-1ترسيم شدهاند .در ادامه هر يک از نقشهاي مذکور به
صورت جداگانه معرفي مي گردد و سهس بازيگران شناسايي شده در هر بخش با تکيه بر انواع انرژي زيستي ،به صورت اجمالي
مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در راستاي شناسايي ذينفعان که در اسناد مختلف گاه از آن با عنوان کنشگران ياد ميشود ،روشهاي مختلفي کاربردي اسعت
که از آن جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد:
 استفاده از جداول داده -ستاده
 آمارهاي عضويت در اتحاديهها و صنايع
 استفاده از پتنتهاي ثبت شده و شناخت بنگاههاي مرتبط با آن
 استفاده از قاعده گلوله برفي (تعامالت ميان کنشگران)

Brainstorming
)Stakeholder Mapping (Categorization
)Key Decision Makers (DMs
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 مصاحبه با خبرگان حوزه زيستتوده (اعم از صنعت يا دانشگاه)
مطالعات انجام شده حاکي از آن است که بخش عمدهاي از ذينفععان در حعوزه زيسعتتعوده در دو بخعش تحقيعق و توسععه و
سياستگذاري متمرکز هستند .اين موضوع نشاندهنده قرار داشتن صنعت زيستتوده در مراحل ابتدايي توسععه اسعت .در ايعن
مرحله ،وجود نهادهاي تحقيق و توسعه به منظور توسعه دانش و نيز وجود نهادهعاي سياسعتگعذار در راسعتاي برنامعهريعزي و
مديريت فرآيندهاي توسعه ،ضروري است .همچنين ذينفعاني که به دو بخش اشاره شده مشغول نباشند ،بيشعتر در حلقعه ارائعه
خدمات انرژي از فناوري(هاي) وارداتي زيستتوده از خارج کشور متمرکز ميگردند.
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شکل ( )2-2مرزبندي ساختاري حوزه انرژي زيستتوده

شکل ( )3-2مجموعه بازيگران کليدي شناساييشده در حوزه زيستتوده

 نهادهاي حاكميتي و سياستگذاري

حاکميت يا دولت يکي از ارکان اصلي در چرخه فعاليتها در سطح کالن محسوب ميشود .پررنگترين نقش دولت ،کنترل بعر
فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي اعم از فعاليتهاي پولي و مالي ،و تعيين جهتگيعريهعا و سياسعتهعاي مناسعب در توسععه
بخشهاي مولد کشور نظير بخشهاي انرژي ،کشاورزي ،صنعت و ديگر موارد است.
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در حوزه برنامهريزي سيستمهاي انرژي و تأمين نيازهاي انرژي در بخش خانگي ،صنعت و ساير بخشهاي متقاضي ،دولتها با
نگاه همه جانبه به موضوع و در نظر گرفتن شاخصهاي امنيتي ،زيستمحيطي ،اجتماعي ،و توسعه فناوري درصدد دستيابي بعه
بهينهترين فناوريهاي تأمين انرژي مورد نياز بخشهاي فعال داخلي و خارجي کشور از طريعق تعدوين نقشعه راه توسععه ايعن
انرژيها در چشماندازهاي آينده هستند .الزم به ذکر است که نهادهاي حاکميتي از طريق وضع و تدوين قوانين و آييننامههاي
مصوب ،بر جنبههاي گوناگون تبديل زيستتوده به انواع انرژيهاي زيستي اعمال قدرت مينمايند.
به طور خالصه ،يک سياستگذار نهادي است که برنامههاي پيگيري شده توسط دولت ،کسب و کارها و غيره را تعيين ميکند.
سياستگذاري به صورت فرآيندي تعريف مي شود که به واسطه آن دولت به منظعور ارائعه پيامعد (تغييعرات مطلعوب در دنيعاي
واقعي) ،چشمانداز سياسي خود را به برنامه و عمل تبديل ميکند .لذا ،سياستگذاري کارکرد اصلي هر دولت به شمار معيرود و
مي تواند در اشکال مختلف از جمله سياستهاي غيرمداخله اي ،تنظيم ،تشويق تغييرات داوطلبانه (مانند کمکهاي مالي) و ارائه
خدمات عمومي ظاهر شود [ 6و .]7
نظر به مطالعات انجام شده توسط تيم فني زيستتوده -گروه انرژي هاي نو ،با محوريعت شناسعايي متوليعان اسعناد باالدسعتي
موجود در حوزه انرژيهاي تجديدپذير (به ويژه زيستتوده) ،نهادهاي درگير در امر تصميمگيري در کشور به صورت جدول (-1
 )3معرفي ميگردد.

جدول ( )3-2نهادهاي حاکميتي و سياستگذاري حوزه زيستتوده در کشور ايران

مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجلس شوراي اسالمي
شوراي عالي انقالب فرهنگي
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف)
معاونت علم و فناوري رياست جمهوري
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

 نهادهاي تنظيمگري

وزارت نيرو
وزارت نفت
وزارت کشور
وزارت جهاد کشاورزي
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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نقش نظامهاي تنظيمگر در افزايش رشد اقتصادي و توسعه کشورها در سالهاي گذشته مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار
گرفته است .تنظيمگري ميتواند اشکال مختلفي داشته باشد و اساساً شکل سياستهعاي تنظعيمگعري در کشعورهاي در حعال
توسعه ،در سالهاي اخير تغييرات فراواني داشته است .در دهههاي  60تا  80جديترين توجيه براي دخالت مسعتقيم دولعت در
فعاليت هاي بازار در کشورهاي در حال توسعه ،بحث ناکامي بازار بود و دولت تالش ميکرد با صنعتيتر کعردن فضعاي بعازار از
طريق سياستهاي وضع شده و سرمايهگذاري مستقيم در صنعت و کشاورزي ،و نيز افزايش مالکيت دولتي بنگاهها ،نقش خعود
را در بازار باال ببرد .اما پس از موفقيت برنامه هاي آزادسعازي اقتصعاد در برخعي از کشعورهاي توسععه يافتعه و اثبعات ناکعامي
اقتصادهاي دولتي در کشورهاي در حال توسعه ،نقش تنظيم گري دولتي مورد تعريف مجدد قرار گرفت و بعه تعريفعي خعاص و
ويژه رسيد که با اشکال قبلي آن کامالً متفاوت بود .در سيستم جديد تنظيم گري دولتي ،مسئله توليد به بخش خصوصي سهرده
مي شود که در آن بازارهاي رقابتي با استفاده از مقررات و تنظيمات ارائه شده از سوي دولت ،ميتواننعد کعارايي خعود را نشعان
دهند .شايان ذکر است که بررسي و اثبات افزايش عملکرد سيستمهعاي تنظعيمگعري دولتعي در حالعت نعوين آن بعه ويعژه در
کشورهاي در حال توسعه همچنان ادامه دارد [ 6و .]7
به طور کلي نقش تنظيمگري در نظام مديريت توسعه حوزه انرژيهاي تجديدپذير داراي مجموعهاي از زير نقشها بعه ترتيعب
ذيل است [:]8
 رصد و بازرسي
 وضع و تعرفه
 تعيين استانداردها
 حل دعاوي
 صدور مجوزها
 اطالعرساني و آگاهسازي

نهادهاي درگير در امر تنظيمگيري در حوزه زيستتوده کشور در جدول ( )4-1ارائه شده است.

جدول ( )4-2نهادهاي تنظيمگري حوزه زيستتوده در کشور ايران
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وزارت نفت
 شرکت بهينهسازي مصرف سوخت ايران
وزارت نيرو
 شرکت توانير
 سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
وزارت کشور
 سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور
وزارت جهاد کشاورزي
 سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري کشور
سازمان حفاظت محيط زيست کشور
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 نهادهاي تسهيلگري

نهادهاي تسهيلگر ،سازمانهاي محلي يا بين المللي هستند که معموالً توسط دولت سرمايهگذاري و تشکيل ميشوند و هعدف
آنها توسعه و بهبود بازار خدمات ميباشد .يک تسهيلکننده ،تأمينکنندگان خعدمات را از طريعق ايجعاد محصعوالت خعدماتي
جديد ،ارتقاي تجارب مفيد و ايجاد ظرفيت حمايت مي کند .عمل تسهيل ،کارکردي است که به طور معمول توسط سازمانهاي
توسعهگرا انجام شده و ميتواند شامل سازمانهاي غيردولتي ،انجمنهاي صنعتي ،کارفرمايان و عاملين صنعتي شود [ 6و .]7
به طور مشخص نقش تسهيلگري در حوزه مديريت توسعه انرژيهاي تجديدپذير به پنج زيرنقش زير قابل تفکيک ميباشعد و
نهادهاي درگير در امر تسهيلگيري در حوزه زيستتوده کشور و نيز ارائهدهندگان خدمات در اين زمينه در جعدول ( )5-1ارائعه
شده است.
 تسهيلگري در بعد فناوري
 تسهيلگري منابع دانش
 تسهيلگري منابع مالي
 تسهيل توسعه ارتباطات
 تسهيل ظرفيتسازي و ترويج

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
68
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :1تدوين مباني سند

جدول ( )5-2نهادهاي تسهيلگري و ارائهدهندگان خدمات در حوزه زيستتوده کشور ايران
نهادهاي تسهيلگري
سازمان توسعه برق
مرکز همکاريهاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري
سنديکاي شرکتهاي توليدکننده برق
سنديکاي صنعت برق ايران

مراکز رشد
شرکتهاي دانشبنيان
پاركهاي علم و فناوري
تسهيلگران مالي

ارائهدهندگان خدمات
وازرت صنعت ،معدن و تجارت
 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)
 شرکت نوسازي صنايع ايران

 مراكز آموزشي و پژوهشي

مراکز آموزشي و پژوهشي يکي از مهمترين بازيگران در حوزه مطالعات راهبردي در جهعت توسععه بعه کعارگيري انعرژيهعاي
تجديدپذير محسوب ميشوند که از تنوع خوبي در موضعوعات معورد مطالععه در حعوزههعاي فنعاوري ،اقتصعادي ،اجتمعاعي و
زيستمحيطي برخوردارند .در ادامه به معرفي مهمترين سازمانهاي ذيربط کشور در اين حوزه پرداخته ميشود.

جدول ( )6-2مراکز آموزشي و پژوهشي در حوزه زيستتوده کشور ايران

پژوهشگاههاي وابسته به وزارت نفت
 مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي
 پژوهشگاه صنعت نفت
 دانشگاه صنعت نفت
پژوهشگاههاي وابسته به وزارت نيرو
 پژوهشگاه نيرو
 مرکز توسعه فناوري نيرو (متن)
 مرکز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي
مراکز آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 پژوهشگاه مواد و انرژي
 پژوهشکده علوم و فناوري انرژي دانشگاه صنعتي شريف
 مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي دانشگاه تهران
 مرکز مطالعات محيط زيست و انرژي واحد علوم و تحقيقات
 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
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 دانشگاه ها (صنعتي شريف ،تهران ،علم و صنعت ايران ،تربيعت معدر ،
علوم و تحقيقات ،شهيد باهنر کرمان و غيره)
وزارت جهاد کشاورزي
 سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي
 مرکز تحقيقات مهندسي فار
پژوهشگاههاي وابسته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
سازمان فضايي ايران
 نتيجهگيري

از جمله چالشهاي عمده در توسعه بهرهبرداري از منابع تجديدپذير انرژي در ايران از جمله زيستتوده ،به طور خاص ميتعوان
به مشکالت ساختاري در مديريت مطلوب نظام توسعه ملي انرژي هاي تجديدپذير در کشور اشعاره کعرد .مطعابق بعا مطالععات
جهاني نقش هاي سيستماتيک در نظام توسعه ملي در چند نقش «سياستگذاري»« ،تنظيمگعري»« ،تسعهيلگعري» و «ارائعه
خدمت و صنعت» تعريف ميگردد که متأسفانه اين نقشها در کشور در حوزه تجديدپذيرها به صورت روشن و مناسعب تعريعف
نشده است و يا به صورت بخشي توسط سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) اجرايي ميگردد .بعه ععالوه ،چعارچوب و مرزبنعدي
ساختاري ميان اين ذينفعان به صورت خاص شفاف نميباشد .آثار متناسب با اين چالش به صورت زير خواهد بود:
 خأل ساختاري جدي به ويژه در نقشهاي «سياستگذاري» و «تنظيمگري» در بخش تجديدپذير کشور حس ميشعود.
برخي کارکردهاي نقش هاي مذکور بدون متولي بوده و بعض ًا برخعي از کارکردهعا فاقعد سعاختارهاي متناسعب بعا خعود
ميباشند.
 هماکنون اکثر کارکردهاي نقش «تسهيلگري» توسط سازمان انرژيهعاي نعو ايعران ،سعانا ،انجعام معيشعود؛ اگرچعه،
نمي بايست الزاماً و صرفاً توسط سازمان نامبرده انجام پذيرد .بلکه نياز به واگذاري برخي از آنها به بخعش خصوصعي و
برخي ديگر به ساير بازيگران فعال در دولت و انجام امور با مشارکت سانا (هماننعد آنچعه در سعاختار اصعالحي در ايعن
گزارش ارائه شد) ميباشد.
 با اينکه اکثر کارکردهاي نقش «ارائه خدمت و صنعت» ميبايست بر عهده بخش غيردولتعي باشعد ،امعا سعانا و سعاير
نهادهاي دولتي نيز به آن ورود کردهاند.
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در اين راستا ،تسريع در تصويب اليحه تشکيل سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي ،ساتبا ،و فراهم نمودن امکانات
الزم و همچنين اصالح اساسنامه سازمان انرژيهاي نو ايران ،سانا ،بعه صعورت يعک سعازمان توسععهاي ،بعه عنعوان راه حعل
پيشنهادي توسط اين سازمان ارائه شده است.
از سوي ديگر ،مهمترين دغدغه و چالش در صنعت زيستتوده ،اعم از سوخت و يا بعرق زيسعتي ،نبعود زيرسعاختهعاي اوليعه
مشتمل بر زيرساختهاي دانشي و بانک هاي اطالعاتي مورد نياز ،و بعضاً عدم هماهنگي و نبود تععامالت معؤثر ميعان خعانواده
بزرگ ذينفعان اين حوزه مي باشد .از اين حيث ،پيشنهاد اوليه ايجاد/استقرار نهادي با اهداف اصلي درج شده در ذيل مطرح است
که در اين گزارش از آن با عنوان "سنديکاي صنعت زيستتوده ايران" ياد ميشود:
 توسعه شبکه هاي ارتباطي ،ترويج تعامالت و گسترش تفعاهم ميعان مجموععه گسعترده ذينفععان زيسعتتعوده (اععم از
کنش گران و زنجيره ارزش) در راستاي شناسايي حوزه فعاليت هر بخش ،افزايش هماهنگي ميان اعضعا و جلعوگيري از
موازيکاريها
 افزايش تعامالت خارجي با کشورهاي پيشرو منطقه و جهان در حوزه زيستتوده
 تالش در ايجاد وفاق و حفظ منافع مشترك به منظور حضور توانمند و متحد در بازارهاي منطقه
 پيگيري رشد و توسعه منظم و همهجانبه صنعت زيستتوده ايران
 جمعآوري اطالعات مربوط به سطح فناوري و چالشها در بخشهاي تخصصي زيستتوده
 برقراري ارتباط با مراکز معتبر بينالمللي جهت به روز رساني آخرين دستاوردهاي فناوري در صنعت زيستتوده
 ايجاد فرصتهاي توسعه فناوري و ظرفيتهاي جديد اقتصادي و تجاري در حوزه صنعت زيستتوده کشور
 حمايت از ساخت داخلي و فناوري ملي با تأکيد ويژه بر همافزايي ظرفيتهاي موجود و اشتغالزايي
 ايجاد هماهنگي و توسعه همکاري ميان نهادهاي باالدستي و زنجيره صنعت زيستتوده در کشور
 ايجاد ظرفيتهاي آموزشي براي رشد و به روز نگهداشتن تواناييها ،تخصصها و ظرفيتهاي علمعي و فنعي در داخعل
کشور
 تهيه و تدوين بانک اطالعاتي در حوزه زيستتوده (مشتمل بر مجموعه قوانين و مقررات تصويب شده؛ فهرسعت اعضعا،
سازمانها ،نهادها و شرکتهاي مرتبط با حوزه انرژي زيستي؛ بانک اطالعاتي تشعکلهعاي کشعور شعامل اتحاديعههعا،
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انجمن ها و سنديکاها؛ فهرست کشورهاي فعال در حوزه زيستتعوده و کشعورهاي هعدف در راسعتاي صعادرات انعرژي
زيستي)
 انجام مطالعات ملي در حوزه زيستتوده (مطالعات امکانسجي؛ پتانسيلسنجي؛ پعايش ،بعازنگري و بعهروزرسعاني اسعناد
باالدستي تخصصي شامل سند راهبردي و نقشه راه در دست تدوين)
 و غيره

شايان ذکر است پيشنهاد مذکور به عنوان يک ايده اوليه مطرح گرديده است که افزايش سطح اطمينعان از آن و رفعع نعواقص
احتمالي موجود در توضيحات اوليه ،منوط به مطالعه و بررسي تفصيلي به همراه گردآوري نظرات خبرگان ذيعربط در گعامهعاي
متعاقب پروژه ميباشد .به عالوه ،گستردگي صنعت زيستتوده و متولي/متوليان تأسيس نهادي با مشخصات عنوان شده ،خعود
مبين حوزه فعاليت آن سازمان بر حسب کاربرد نهايي زيست توده خواهد بود .به عبارت ديگر ،دامنه فعاليت اين مرکز معيتوانعد
کل صنعت زيست توده را پوشش دهد و يا به صورت بخشي به يکي از کاربردهاي نهايي (به ويژه برق زيستي با توجه به حعوزه
اين سند) محدود گردد.
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 -2-1-2تبيين مشخصههاي فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده
واژه فناوري ريشه يوناني دارد و از ترکيب دو کلمه حاصل شده است Techno :به معناي فن و هنري که قبالً وجود نداشعته و
به دست بشر ايجاد شده است؛  Logiaبه معناي شناخت ،تعقل و تدبيرانديشي است .بدين ترتيب فناوري از بعد لغوي به معنعي
مصنوع بشري است که با هدف خاصي ساخته شده است .در کنار مفهوم فناوري ،دو مفهوم علم و تکنيک هم قرار ميگيرند که
داراي مفاهيمي بسيار نزديک به همند ،ولي بر اسا

سطح عموميت ،هدف و شرايط پذيرش با هم تفاوت دارند.

 علم  :دانشي عمومي است که هدف آن پيشرفت دادن سطح درك درباره طبيعت و رخعدادهاي موجعود در آن اسعت و
پذيرش آن بر اسا

توانايي در عدم وجود تضاد در ميان اجزاي تعريف شده در آن است.

 فناوري  :دانشي عمومي است که به دنبال شناسايي راه حل هاي عمومي براي مشکالتي خاص است و پذيرش آن بعر
اسا

توانايي به کاربردن عملياتي آن است.

 تكنيک  :دانشي خاص است که به منظور حل مشکلي خاص به وجود آمده است و پذيرش آن بر اسا

ميزان تناسب

آن با مورد استفاده است.

در ادبيات مديريت فناوري ،تعاريف و تعابير مختلفي از فناوري ارائه شده است که منعکس کننده نقطه نظرات متفاوت محققين و
صاحبنظران اين رشته است .اکثر محققين بر اين نکته اتفاق نظر دارند که فناوري عبارت است از کاربرد علم در جهعت مرتفعع
کردن نيازهاي زندگي انسان .برخي عالوه بر علم ،تجارب و مهارتهاي انسان را نيز به مؤلفههاي فناوري اضافه کردهاند .بدين
ترتيب فناوري عبارت است از دانش و مهارت هاي الزم براي توليد کاال و يا ارائه خدمات که حاصل قعدرت فکعري و شعناخت
انسان و ترکيب قانون هاي موجود در طبيعت مي باشد ( .)1998 ،Sharifدسته اي از تععاريف بعه جعزء سعومي اشعاره کعرده و
فناوري را مجموعهاي از ابزار  ،مهارتها و دانش اطالعات معرفي نموده اند ( .)1986 ،Zelenyدر نهايت ،ععدهاي از محققعين
معتقدند که جزء چهارمي را نيز بايد براي تعريف فناوري در نظر گرفت کعه از آن تحعت عنعوان سعازمان افعزار يعاد معي شعود
( .)1989 ،APCTTاين مولفه از فناوري به هنر استفاده از ابزار ،مهارت ها و دانش اطالعات موجود براي تحقق اهداف سازمان
مربوط ميشود.
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به طور کلي تعاريف ارائه شده براي فناوري را ميتوان به سعه دسعته طبقعهبنعدي نمعود (،Dussauge and Ramanantsoa
:)1987
 تعاريف کلي که در واقع به تعريف فناوري نمي پردازند بلکه سعي در معرفي آن به عنوان يک فعاکتور کليعدي موفقيعت
سازمان دارند (مثال :فناوري ،عامل ايجاد ارزش افزوده)
 تعاريف عام که سعي در بيان مشخصات کلي فناوري دارند ،بدون توجه به حوزه اي کعه فنعاوري در آن بعه کعار گرفتعه
ميشود (مثال :فناوري ،ترکيب سيستماتيک از ابزار ،روشها ،دانش ،اطالعات و مهارتهاي نيروي انساني)
 تعاريف خاص که فناوري را به عنوان کاربرد يک زمينه علمي يا ترکيب چند زمينه علمي در حعوزه اي خعاص از کعاربرد
معرفي ميکنند (مثال :پيل سوختي ،کاربرد زمينه علمي الکتروشيمي در خودرو).
تعريفي که از فناوري در اين مطالعه مورد استفاده قرار مي گيرد ،عبارت است از:
فناوري کاربرد علم ،تجربه و مهارت هاي انساني در جهت مرتفعکردن نيازهاي اجتماعي است .فناوري در مجموععهاي از ابعزار،
مهارت ها ،و دانش و اطالعات جلوه ميکند که به اجزاء فناوري معروف هستند .نه تنها عدم حضور يکي از اين اجزاء ،بلکه عدم
هماهنگي ميان آنها در کارآيي و اثربخشي فناوري مؤثر است .اين تعريف مي تواند گستره وسيعي از فناوري ها را تحت پوشعش
قرار دهد .وجود برداشتهاي مختلف از فناوري بر عدم قطعيت در تدوين گامهاي ضروري در سند ملي توسعه فناوري ميافزايد.
براي مهار اين عدم قطعيت ضروري است تا به ارائه يک طبقهبندي از ابعاد فناوري پرداخته شود .هر فناوري را ميتوان برحسب
ويژگي هاي متمايزکننده ،در گروه و دسته اي از فناوري ها جاي داد .به منظور داشتن نتايج به دور از انحعراف از واقعيعت ،اسعناد
راهبردي بايد بر اسا

ويژگي هاي خاص هر گروه فناوري تنظيم گردد .به عبارت ديگر الزم است ابزارهاي سياستگذاري و نيز

روششناسيهاي تدوين راهبرد متناسب با هر گروه فناوري مورد استفاده قرار گيرند .براي محقق شعدن ايعن هعدف ،ضعروري
است تا جايگاه فناوري مورد نظر را با ارائه يک طبقهبندي از مفهوم فناوري معين نمعود .پعس از طبقعهبنعدي فنعاوري از ابععاد
مختلف ،فناوريهاي داراي مشخصات مشابه در يک گروه قرار ميگيرند .اين کار تصميم گيري در مورد فناوريهاي همگروه را
در مراحل بعدي تدوين اسناد ملي فناوري تسهيل خواهد نمود .در اين قسمت ،از ميان طبقهبنديهاي مختلفعي کعه در ادبيعات
براي فناوري ارائه شده است ،تنها به مواردي اشاره مي شود که قابليعت کعاربرد در روش شناسعي پيشعنهادي را دارا بعوده و بعر
مؤلفههاي آن اثرگذار باشد.
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اين مولفه با بررسي جايگاه فناوري از ابعاد ماهيت ،پارادايم فناورانه و چرخه عمر ،تصويري از خصوصيات فناوري راهبردي مورد
مطالعه به سياستگذار و تحليلگر ارائه مي نمايد .آگاهي از اين مشخصه ها بر نوع تصميم گيعري در مراحعل بععدي تعدوين سعند
اثرگذار خواهد بود (به عنوان مثال اگر فناوري در مراحل ابتدايي چرخه عمر خود باشد ،مناسب است تا رويکرد توسعهاي مبتنعي
بر تحقيق و توسعه داخلي و پيشرو بودن برگزيده شود ،در حالي که رويکرد مناسب توسعه در شرايطي کعه فنعاوري در مراحعل
بلوغ فناورانه قرار دارد ،پيروي هوشمندانه و اتکا بر روشهاي همکاري فناورانه است).
در ادامه ابتدا فناوريهاي مرتبط در حوزه انرژي زيستتوده به صورت اجمالي معرفي ميشوند .سهس ،بر مبنعاي اهعداف معورد
نظر در "تدوين سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط بعا انعرژي زيسعتتعوده در ايعران" ،دسعتهبنعدي اوليعه
فناوريهاي معرفي شده ارائه ميشود .در نهايت ،جايگاه فناوريها با استفاده از طبقهبندي ابعاد مختلف مشخص ميگردد.
 -1-2-1-2معرفي فناوريهاي مرتبط در حوزه انرژي زيستتوده
فناپذيري سوختهاي فسيلي ،تنوعبخشي به منابع انرژي ،توسعه پايدار ،ايجاد امنيت انرژي ،مشکالت زيست محيطي ناشعي از
مصارف انرژي فسيلي از يک طرف و تجديدپذير بودن منابع انرژي مانند انرژي خورشيد ،باد ،زيستتوده و غيره از طرف ديگر،
باعث توجه جدي جهانيان به توسعه و گسترش استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و افزايش سهم اين منابع در سبد انرژي جهاني
شده است و تقاضاي بينالمللي براي مصرف سوختهاي پاك و به ويژه زيستتوده براي مصارفي چون حمعل و نقعل ،بعرق و
حرارت افزايش يافته است .امروزه فعاليتها و بودجه دولتها و شرکتها در امر تحقيق ،توسعه و عرضه سيستمهاي انرژيهاي
تجديدپذير افزايش چشمگير داشته است .استفاده از زيستتوده به عنوان يک منبع انرژي نه تنها به داليل اقتصعادي بلکعه بعه
دليل توسعه زيست محيطي و اجتماعي نيز جذاب است و از طرفي عاملي جهت تسريع در رسيدن به توسععه پايعدار معيباشعد.
سيستمهايي که زيستتوده را به انرژي قابل مصرف تبديل ميکنند ،ميتوانند در ظرفيتهاي کوچک ،متوسط و بزرگ به کعار
روند .در اين گزارش سيستم زيستتوده (شامل منابع ،فناوريهاي توليد انرژي و  )...به طور کلي معرفي شعده اسعت تعا بتعوان
مسيري براي کاربرد موثر اين منبع انرژي را تدوين نمود.
زيستتوده يکي از منابع عمده در ميان انواع منابع انرژيهاي تجديدپذير ميباشد .تعاريف متعدد و گونعاگوني از آن ارائعه شعده
است .تعريف اتحاديه اروپا از زيستتوده که در راهنماي  EC/77/2001به تاريخ  27سهتامبر  2001ميالدي عنوان شده ،بدين
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شرح است" :زيستتوده عبارت است از اجزاء قابل تجزيه زيستي از محصوالت ،پسعماندها و زائعدات کشعاورزي (شعامل معواد
گياهي و دامي) ،جنگلها و صنايع وابسته و همچنين زائدات صنعتي و شهري قابل تجزيه".
بنا بر تازهترين تعريف ارائهشده از زيستتوده در استاندارد  ،13065-2014 ISO/CDزيستتوده به مواد خامي اطالق ميشعود
که خاستگاه زيستي داشته باشند به استثناي آنها که در زمين ساختارها (اليههاي زمين) دفن شعده و يعا بعه معواد سعنگوارهاي
دگرديسي يافته باشند.
زيستتوده قابليت توليد برق ،حرارت ،سوختهاي مايع (اتانول و بيوديزل) ،سوختهاي گازي (متان) و انواع کاربردهعاي مفيعد
شيميايي را دارا است و ميتواند انرژي را به اشکال جامد ،مايع و گاز تحويل نمايد .به طوري که پس از ذغال سنگ ،نفت و گاز
طبيعي ،چهارمين منبع بزرگ انرژي در دنيا ميباشد .همانطور که در شکل ( )4-1مشاهده ميگردد ،منابع زيسعتتعوده سعاالنه
حدود  %10از مصرف انرژي نهايي جهان و  %1/8از توليد برق تجديدپذير دنيا را تأمين مينمايد [ 9و  .]10در پايان سال 2010
حدود  62,000مگاوات نيروگاه توليد برق (با انواع فناوريها) و  225,000مگاوات حرارتي نيروگاه مدرن توليد حرارت بعا منبعع
زيستتوده احداث شده است که حدود  10,000مگاوات آن فقط در اياالت متحده بوده است (حعدود  58درصعد از بعازار توليعد
انرژي از منابع تجديدپذير در امريکا) .همچنين بيش از  50ميليارد ليتر سوخت تجديدپذير از منابع زيستتوده توليعد و مصعرف
ميگردد [.]11
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شکل ( )4-2سهم بيوانرژي در توليد برق تجديدپذير در جهان در پايان سال 2014

 منابع زيستتوده

زيستتودهاي که ميتواند به منظور توليد انرژي به کار رود طيف گستردهاي از مواد را شامل ميشود .همه اين اشکال ميتوانند
با هدف توليد انرژي استفاده شوند ،اما همه انواع فناوريهاي تبديل انرژي براي همه شکلهاي زيسعتتعوده مناسعب نيسعتند.
منابع زيستتوده به هشت دسته اصلي تقسيم ميشوند:
 چوب خام (مواد چوبي)
 گياهان انرژيزا (منظور گياهاني است که به منظور توليد انرژي کشت ميشوند)
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 زائدات کشاورزي
 ضايعات مواد غذايي
 ضايعات صنعتي و فرآوردههاي جانبي
 فضوالت دامي
 فاضالبهاي شهري و صنايع مواد غذايي
 پسماند جامد شهري
 معرفي فناوريهاي زيستتوده

منابع زيستتوده را ميتوان به روشهاي گوناگون به انرژي تبديل نمود .در حال حاضر فناوريهعاي موجعود در زمينعه تبعديل
زيستتوده به انرژي را ميتوان به سه گروه طبقهبندي نمود که هر گروه بعراي نعوع خاصعي از زيسعتتعوده مناسعب اسعت و
محصوالت انرژي مختص خود را دارد:
 -1تبديل ترموشيميايي  :شامل استفاده از حرارت و فرايندهاي شيميايي براي توليد محصوالت انرژي از زيستتوده معيباشعد.
تبديل ترموشيميايي شامل فناوريهاي ذيل ميگردد:
 احتراق مستقيم
 آتشکافت (پيروليز)
 گازيساز
 کربنيزاسيون
 -2تبديل فيزيکيشيميايي  :شامل اعمال روشهاي مکانيکي روي زيست تعوده و اسعتفاده از عوامعل شعيميايي بعراي تبعديل
زيستتوده به سوختهاي مايع و جامد ميباشد .تبديل فيزيکي -شيميايي شامل موارد ذيل ميشود:
 فشردهسازي
 ترنس استريفيکاسيون
 -3تبديل بيوشيميايي  :شامل استفاده از آنزيمها ،باکتريها يا ساير ميکروارگانيسمها براي تبديل زيستتوده به ديگر شکلهاي
انرژي است و مشتمل بر فناوريهاي ذيل ميباشد:
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 هاضم بيهوازي
 دفنگاه
 تخمير
 پيل سوختي زيستي

شکل ( )5-1دستهبندي فناوريهاي تبديل زيستتوده را نمايش ميدهد.
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شکل ( )5-2فرآيندها و فناوريهاي تبديل زيستتوده به محصوالت انرژي
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 فناوريهاي تبديل ترموشيميايي

اين فناوريها با گرما دادن به مواد زيستي در حضور يا عدم حضور عوامل کمکي ،انرژي توليد ميکنند .در اين فراينعدها گرمعا
حاکم بر مکانيسم تبديل زيستتوده به شکلهاي شيميايي ديگر ميباشد .انرژي توليد شده ميتواند به صورت انرژي گرمايي يا
انرژي ثانويه باشد که از فرآوردههاي انرژيزا مانند سوختهاي جامد ،مايع و گاز به دست ميآيد و ميتوانند به انرژي جنبشعي
يا الکتريسيته تبديل شوند .محصول ديگر اين فناوري ترکيبات شيميايي ويژه است کعه بعراي کعاربريهعاي متنعوع همچعون
داروسازي ،رنگسازي ،نساجي و غيره استفاده ميشود .عوامل کمکي در اين فناوريها ميتواند بخار ،هوا ،اکسيژن ،هيدروژن و
مواد جامد باشند .فناوريهاي تبديل گرمايي به چند دسته تقسيم ميشوند .تفاوت هر يک از اين فناوريها در شرايط عمليعاتي
(دما ،فشار و نوع مواد ورودي به راکتور) و فرآوردههاي خروجي از آنها ميباشد .نماي کلي فرآوردههاي تبديل گرمايي در شکل
( )6-1نشان داده شده است.
فرآيندها و محصوالت تبديل ترموشيميايي

شکل ( )6-2نماي کلي فرآوردههاي تبديل ترموشيميايي زيستتوده
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فناوريهاي تبديل ترموشيميايي به شرح ذيل ميباشند:
 احتراق مستقيم  :شامل کاربري خانگي و صنعتي
 بويلر و بخاري زيستتودهسوز زبالهسوز همسوزي كربنيزهكردن
 گازيساز

 گازيسازي ساده در دماي معمولي گازيسازي پالسما در دماي باال آتشكافت (پيروليز)

 آتشکافت آهسته آتشکافت سريع آتشکافت آني (بسيار سريع) احتراق مستقيم

در اين فناوري ،منابع زيستتوده جامد نظير زائدات جنگلي -کشاورزي ،زائدات صنايع غذائي و زبالههاي شهري مستقيماً در
بويلرهاي خاصي در حضور اکسيژن کافي سوزانده شده و انرژي پيوندي موجود در ترکيبات آلي به صورت انرژي گرمايي آزاد
ميشود و فرآوردههاي نهايي فرآيند که شامل دياکسيدکربن ،آب ،اکسيدهاي نيتروژن و گوگرد به همراه برخي ناخالصيهاي
ديگر همچون دوده ،ترکيبات هالوژندار و برخي ترکيبات آلي سوخته نشده يا جديد هستند ،تشکيل ميگردد .از اين فناوري
براي توليد برق ،حرارت و يا توليد همزمان برق و حرارت استفاده ميشود .در فرآيند احتراق براي هر ذره از زيستتوده در
مجموع پنج گام رخ ميدهد (شکل  ،)7-1که به ترتيب عبارتند از:
 خشک شدن

1

Drying

1
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 آتشکافت
1

 گازيسازي

 اکسيداسيون گازها 2و
 اکسيداسيون زغال

3

شکل ( )7-2نمودار نمادين پيشرفت فرآيند احتراق يک ذره زيستتوده

فناوري احتراق زيستتوده رايجترين روش تبديل انرژي است و تجاري شده است .اما هنوز هم نگرانيهاي قابل توجهي جهت
توسعه اين فناوري وجود دارد .مشکل حمل و نقل زيستتوده به علت تراکم پايين مانعي براي ساخت نيروگاههاي بزرگ معي-
باشد .چالشهاي ديگر در زمينه احتراق شامل ميزان انرژي پايين ،اندازه ذرات ،چگالي ،رطوبت ،ترکيب سوخت ،خاکستر شعدن
فلز قليايي ،انتشار آاليندهها و رسوب کردن ميباشد .يکي ديگر از نگرانيها در اين زمينه طراحي کوره و بهرهبرداري آن اسعت
زيرا براي هر سوخت ،کوره بايد به صورت اختصاصي طراحي شود .فناوريهاي احتراق در ظرفيتهعاي  2 kWتعا 500 MW
وجود دارد [ 12و  .]13کاربرد فناوري احتراق مستقيم در شامل موارد ذيل ميشود:
 زبالهسوز
 همسوزي( 4که شامل استفاده از زيستتوده در نيروگاههاي زغال سنگي ميباشد)
 بخاري و بويلرهاي زيستتوده سوز
1

Gasification
Gas Oxidation
3
Char Oxidation
4
Co-firing
2
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 كربنيزه كردن

اين روش جزو قديميترين فناوريها ميباشد و محصول نهائي آن ذغال چوب ،برق و حرارت ميباشد .اخيراً نمونههاي موفقي
از آن در کانادا جهت توليد برق يا ذغال (قابل استفاده در صنايعي نظير سيمان) راهاندازي شده و مورد بهرهبرداري قعرار گرفتعه
است .در شکل ( )8-1فرآيندهاي يک واحد کربنيزه کردن نشان داده شده است.

شکل ( )8-2شماتيک فرآيند کربنيزه کردن

 گازيسازي

تبديل ترموشيميايي زيستتوده به گاز ،گازيسازي ناميده ميشود .اسا

اين فرآيند تجزيه به کمک گرمعا معيباشعد و عمعل

گرمادهي تا تخريب و تجزيه حداکثر مواد خام ادامه مييابد .در فرآيند گازيسازي ،زيستتوده تحت شرايط کمبود اکسيژن گرما
داده ميشود و همزمان سيالي به محيط واکنش (راکتور) وارد ميشود که به آن عامل گازيساز ميگويند .عامل گازيساز باعث
سوختن بيشتر يا شناورسازي مواد اوليه ورودي ميباشد .اين عامل ميتواند اکسيژن ،هوا ،بخار ،هيدورژن يا متان باشد.
کليه موادي که ساختمان کربني يا ليگنوسلولزي يا آلي داشته و درصد رطوبت آنها پايين باشعد (کمتعر از  )%20بعراي فرآينعد
گازيسازي مناسب هستند .مواد خام مناسب را ميتوان به چهار دسته کلي تقسيم نمود:
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 زائدات چوبي و جنگلي و گياهان انرژيزا
 زائدات کشاورزي
 زباله شهري
 لجن فاضالب و صنايع غذايي
مباني فرآيند گازيسازي
فرآيند گازيسازي براي کامل شدن به گرمايش و خشک شدن ،آتشکافت ،واکنشهاي فاز جامد-گاز و واکنشهاي فاز گاز نياز
دارد .نمودار پيشرفت گامهاي فرآيند گازيسازي در شکل ( )6-1ديده ميشود.

شکل ( )9-2نمودار نمادين پيشرفت فرآيند گازيسازي يک ذره زيستتوده

گامهاي گرمايش و خشک شدن و آتشکافت همانند احتراق مستقيم زيستتعوده هسعتند .پعس از خشعک شعدن ،دمعاي ذرات
زيستتوده به حدي ميرسد که واکنشهاي آتشکافت آغاز ميشوند .خشک شدن و آتشعکافت هعر دو فرآينعدهاي گرمعاخواه

1

هستند و به انرژي نياز دارند .اين انرژي از راه سوختن بخشي از زيستتوده يا به کمک منبع تأمين حرارت خارجي فراهم معي-
گردد .اگر گرماي مورد نياز به کمک يک منبع بيروني فراهم شود ،نيازي به اکسيژن نيست ،اما اگر در نظعر اسعت کعه گرمعاي
موردنياز از واکنش هاي دروني خود فرآيند فراهم گردد ،مقدار اندکي هوا بايد به محفظه (راکتور) گازيساز 2دميده شود که مقدار
اين هوا نبايد بيشتر از  %25هواي مورد نياز استوکيومتري باشد که به صورت فرضي براي سوختن کامل زيستتوده الزم است.

Endothermic
Gasifier Reactor

1
2

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
85
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،فروردين 1394

اين هواي محدود براي اکسايش بخش محدودي از زيستتوده در گازيساز الزم است تا گرماي آزادشده از واکنش اکسايش به
کمک واکنشهاي گرماخواه آتشکافت و واکنشهاي فاز گاز -جامد و فاز گاز بيايد .در خالل فرآيند آتشکافت ،مواد فرار موجود
در زيستتوده به توليد ترکيبات گازي و فرار (از جمله قطران) پرداخته و ارتباط مستقيم با بازده آتشکافت دارند .از سوي ديگعر،
کربن ثابت و خاکستر موجود در زيست توده نيز رابطه مستقيم با بهره ذغعال در فرآينعد دارنعد .گعاز پديعد آمعده در اثعر فرآينعد
آتشکافت حاوي هيدروژن ،منوکسيدکربن ،متان ،انواع هيدروکربنها (در مقادير بسيار اندك) و گونههاي مختلف روغن و قطران
است .گازي که در خالل فرآيند آتشکافت پديد ميآيد ميتواند با ذغال باقيمانده واکنش داده و بدين ترتيب در واکنشهاي فاز
جامد -گاز شرکت نمايد و يا اين که ترکيبات موجود در گاز ميتوانند با خودشان واکنش نشان دهند و بعدين ترتيعب مجموععه
واکنشهاي فاز گاز را پديد آورند.
واکنشهاي فاز جامد -گاز ،کربن جامد در باقيمانده زيستتوده درون گازيساز را دگرگون کرده و به ترکيبات گازي شکل مانند
منواکسيدکربن ،هيدروژن ،دياکسيدکربن و متان مبدل ميسازند که چکيده واکنشهاي جامد -گعاز در زيعر آورده شعده اسعت
[ 14و .]15

( )1-3واکنش کربن با اکسيژن (سوختن ناقص)

1
𝐽𝑘
𝐶 + 𝑂2 ↔ 𝐶𝑂 − 111
2
𝑙𝑜𝑚

𝐽𝑘
𝑂𝐶 ⇄ 2
𝑙𝑜𝑚

𝐶 + 𝐶𝑂2 + 164.9

( )3-3واکنش کربن با بخار آب

𝐽𝑘
⇄ 𝐶𝑂 + 𝐻2
𝑙𝑜𝑚

𝐶 + 𝐻2 𝑂 + 122.6

( )4-3واکنش شيفت آب و گاز

𝐽𝑘
⇄ 𝐶𝑂2 + 𝐻2
𝑙𝑜𝑚

𝐶𝑂 + 𝐻2 𝑂 + 42.3

( )2-3واکنش بودوارد

( )5-3واکنش هيدروژناسيون

𝐽𝑘
⇄ 𝐶𝐻4
𝑙𝑜𝑚

𝐶 + 2𝐻2 + 118.5
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𝐽𝑘
𝑙𝑜𝑚

𝐶𝑂 + 3𝐻2 ⇄ 𝐶𝐻4 + 𝐻2 𝑂 + 205.9

ميزان و نسبت واکنشهاي يادشده ،ميزان تبديل و دگرگوني کربن را در راکتور گازيساز تعيين ميکند .دماي درون گازيسعاز
به اندازه کافي باال هست تا اين واکنش ها با نرخ بااليي رخ دهند .آنگاه که گازهاي پديدآمده در مرحله آتشعکافت بعا يکعديگر
واکنش ميدهند و همزمان واکنشهاي فاز جامد -گاز روي ميدهند ،ترکيب نهايي فرآوردههاي موجود در گاز سنتز مشعخص
خواهد شد .واکنشهاي فاز گاز ،شامل معادالت شيميايي ( )4-3و ( )6-3ميباشند .گاز سنتز که در فناوري گازيسعازي توليعد
ميشود حاوي چند ترکيب ميباشد که مهمترين آنها عبارتند از:
 مونوکسيدکربن ()CO
 دياکسيدکربن ()CO2
 هيدروژن ( )H2و
 متان ()CH4
 نيتروژن ()N2

با آن که ارزش حرارتي گاز سنتز کمتر از گاز طبيعي است ،اما قابليت احتراق دارد .ترکيب نهايي گاز سنتز به عوامل ذيل بستگي
دارد:
 مقدار اکسيژن ورودي به فرآيند
 مقدار بخار آب ورودي به فرآيند
 زمان ماند و
 دماي درون راکتور گازيساز
 فناوري آتشكافت (پيروليز)

آتشکافت فرآيندي است که در آن منابع زيستتوده به وسيله گرما در غياب اکسيژن تجزيه ميشوند و محصوالت نهائي پيروليز
به فرم جامد (ذغال) ،مايع (روغنهاي اکسيژنه و قطران) و گاز (متان ،مونواکسيد کربن و دي اکسيد کربن) بوجود ميآيد .به
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اين فرآيند ،تقطير تخريبي نيز ميگويند .هر چند که آتشکافت پيشدرآمد فرآيندهاي ديگر از جمله احتراق و گازيسازي است
اما در فناوري آتشکافت سريع براي توليد انرژي ،تالش بر آن است که حداکثر مقدار ممکن ترکيبات مايع از زيستتوده
استخراج شود حال آنکه در فناوري گازيسازي ،تمايل به سوي استخراج حداکثر گاز از زيستتوده است.
 فناوريهاي تبديل فيزيكي -شيميايي

طيف گستردهاي از فرايندهاي شيميايي را ميتوان براي تبديل زيستتوده به سوخت به کار برد .سوخت توليدي قابليت مصرف،
حمل و ذخيرهسازي آسان را دارا است.
 فشردهسازي

با فشردهسازي ضايعات چوبي و علفي ،ميتوان سوخت جامد قابل احتراق توليد نمود که معمولترين آنها پلت و بريکت هستند.
پلتها با فشردهسازي مواد چوبي که پس از عبور از آسياب چکشي به صورت خمير يکنواختي درميآيد توليد ميشود [ .]16اين
توده خميري به يک پر

وارد ميشود که در آن با عبور از يک قالب سوراخدار به اندازههاي مورد نياز (معموالً قطر  6ميليمتر،

گاهي  8ميليمتر يا بزرگتر) فشرده ميشود .فشار باالي پر

باعث ميشود درجه حرارت چوب تا حد زيادي افزايش يابد .ايعن

افزايش دما سبب ميشود ليگنين به آرامي به يک چسب طبيعي تبديل شده و پلت را به محض سرد شدن نگه دارد .پلتهعا را
ميتوان از مواد علفي و غيرچوبي نيز تهيه نمود که به آن پلت علفي گفته ميشود .از آن جايي که مواد غيرچوبي ليگنين ندارند
به منظور ايجاد دوام ميتوان به آن غالت خشک شده اضافه کرد .پلتها در انواع و درجههاي مختلف براي سوخت نيروگاههعا،
منازل و کاربردهاي بينابين ديگر توليد ميشوند .پلتها متراکم هستند و ميزان رطوبت پاييني (زير  )%10دارند ،به همين دليعل
راندمان احتراق بسيار بااليي دارند [.]17
بريکتها از فشردهسازي زيستتوده که اغلب ترکيبات علفي هستند توليد ميشوند و معموالً براي توليد برق و حرارت و تأمين
سوخت مورد نياز براي پخت و پز استفاده ميشوند .مواد تشکيل دهنده بريکتها در هر محل بسته بعه زيسعتتعودهاي کعه در
دستر

است تفاوت ميکند [ .]18يکي از پارامترهاي اثرگذار در فرآيند توليد بريکتها روشي است کعه بعراي خشعک کعردن

زيستتوده به کار ميرود .فشرده کردن فاکتور ديگري است که در توليد تأثيرگذار ميباشد .برخي از مواد مانند غالف ذرت اگر
در فشار پايين فشرده شوند راندمان احتراق بهتري دارند .مواد ديگر از قبيل کاه و کلش گندم و يونجه براي توليد حرارت نياز به
فشار باال دارند [ 19و .]20
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 ترانساستريفيكاسيون

استرها گروهي از ترکيبات آلي هستند که در ساختمان آنها دو بنيان هيدروکربني به وسيله عامل کربوکسيل به هم پيوستهاند.
دستهاي از فرآيندهاي شيميايي که در آنها يکي از بنيانهاي يک استر با يکي از بنيانهاي يک الکل جايگزين ميشود ،به نام
ترانساستريفيکاسيون خوانده ميشوند .از اين دسته فرآيندها در پااليش و بهسازي روغنهاي خام به دست آمده از زيستتعوده
و توليد بيوديزل استفاده ميشود .اين واکنشها اغلب بعه کمعک کاتعاليزور انجعام معيپذيرنعد .سعه روش عمعده بعراي توليعد
الکيلاسترها از چربيها و روغنها عبارتند از:
 واکنش کاتاليزوري قليايي روغن با الکل
 واکنش کاتاليزوري اسيدي مستقيم روغن با متانول
 تبديل روغن به اسيدهاي چرب و آنگاه به الکيلاسترها به کمک کاتاليزور اسيدي
بخش اعظم الکيلاسترهايي که امروزه توليد ميشوند از واکنشهاي کاتاليزور قليايي بهره ميبرند ،زيعرا اقتصعاديتعرين روش
است .شکل کلي اين واکنشها به صورت زير است:

شکل ( )10-2شکل کلي واکنش ترانساستريفيکاسيون

مثال روشنتري از اين فرآيند ،واکنش استريفيکاسيون تريگليسيريد به کمک متانول اسعت کعه مطعابق شعکل ( )11-1از آن
گليسيرين و بيوديزل به دست ميآيد:
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شکل ( )11-2واکنش ترانساستريفيکاسيون روغن براي توليد بيوديزل

کاتاليست متداول براي واکنش باال ،محلول قليا با استفاده از هيدروکسيد سديم يا هيدروکسيد پتاسيم است .به صورت مرسوم با
مخلوط کردن  100کيلوگرم روغن خام با  12کيلوگرم الکل متيليک در حضور  1کيلوگرم محلول کاتاليست قليايي 95 ،کيلوگرم
بيوديزل و  11کيلوگرم گليسيرين به دست ميآيد .حالت کلي فرآيند مذکور در شکل ( )12-1نشان داده شده است.

شکل ( )12-2فرآيند توليد الکيلاستر (بيوديزل) از روغنهاي گياهي

 فناوريهاي تبديل بيوشيميايي

چون زيستتوده يک ماده طبيعي است ،فرايندهاي بيوشيميايي زيادي با بهرهوري باال در طبيعت براي شکستن مولکعولهعاي
تشکيلدهنده زيستتوده وجود دارد .بسياري از اين فرايندهاي تبديل بيوشعيميايي را معيتعوان تحعت کنتعرل درآورد .در ايعن
فرايندها از آنزيم و ديگر ميکروارگانيسمها براي تجزيه زيستتوده استفاده ميشود .در اغلب موارد از ميکروارگانيسعمهعا بعراي
انجام فرايند تبديل استفاده ميشود .در اين فناوريها ،توليدکننده انرژي ،فرآوردههايي هستند که به وسيله عمل سوخت و سعاز
موجودات زنده پديد آمده و به خاطر داشتن ارزش گرمايي باال به عنوان سوخت به کار ميروند .گاز متان و اتانول از مهمتعرين
اين فرآوردهها ميباشند .گاز متان به وسيله فرآيند هضم بيهوازي و اتانول به وسيله فرآيند تخمير الکلي توليد ميشود .مهمترين
فناوريهاي تبديل بيوشيميايي عبارتند از:
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 هضم بيهوازي
 تخمير
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1

2

 پيل سوختي زيستي

3

 هضم بيهوازي

فرآيند هضم بيهوازي تجزيه منابع زيستتوده توسط باکتريها در عدم حضور هوا بوده (ميکروارگانيسم بيهوازي) و محصول اين
فرآيند گازي است قابل اشتعال که بيوگاز نام دارد .به بيوگاز ،گاز مرداب نيز گفته ميشود .اين گاز حاوي دو جزء عمده متان (و
اندکي ساير هيدروکربورها) و دياکسيدکربن به همراه مقادير جزئي ناخالصي نظير سولفيد هيدروژن ( ،)H2Sبخارآب ،نيتروژن
( )N2و  ...ميباشد .محصوالت ديگر اين فرايند ،باقيمانده جامد است که ميتواند به عنوان کود استفاده شود .اين مخلوط گازي
داراي ارزش حرارتي متوسط ( )15-25 MJ/m3بوده ( 40تا  70درصد ارزش حرارتي گاز طبيعي) و در صورت تبديل به برق با
استفاده از موتورهاي بيوگازسوز موجود ميتوان  1/5–2/2کيلووات ساعت برق از هر متر مکعب آن به دست آورد (از هر متر
مکعب گاز طبيعي  3کيلووات ساعت برق حاصل ميشود) .در واحدهاي کوچک هاضم از گاز توليدي براي گرمايش و پخت و پز
استفاده ميگردد .در واحدهاي بزرگتر آن از گاز توليدي براي سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت ( )CHPاستفاده ميشود.
دو فناوري توليد انرژي از زيستتوده که در آنها فرايند هضم بيهوازي روي ميدهد عبارتند از:
 هاضم بيهوازي
 دفنگاه
عمل هضم بيهوازي در محدوده دمايي نسبتاً وسيع  10-60درجه سانتيگراد صورت ميگيرد .مناسبترين درجه حرارت براي
توليد بيوگاز از نظر فني و اقتصادي حدود  37درجه سانتيگراد ميباشد .به کمک فرآيند هضم بيهوازي ميتوان گاز مورد نياز
براي کاربردهاي مختلف را تأمين نمود .قابليت اين روش در بازيافت زائدات بيولوژيکي به اثبات رسيده است .از اين فرآيند در
تصفيه خانه هاي فاضالب شهري و صنعتي ،مراکز دفن زباله و مراکز تبديل زائدات بيولوژکي و پسماندهاي کشاورزي به
کودهاي آلي استفاده ميشود .کاربرد فرآيند هضم بيهوازي براي تجزيه آاليندههاي آلي سنگين (ترکيبات آلي کلرينه) و نيز
تجزيه مواد مقاوم در برابر هضم هوازي رو به افزايش است.
)Anaerobic Digestion (AD
Fermentation
Bio Fuel Cell

1
2
3
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 تخمير

تخمير فرايندي است که در آن مواد با منشأ قندي توسط ميکروارگانسيمها مانند مخمر و باکتري بعه الکعل ،اسعيدها ،گازهعا و
محلولهاي ارزشمند ديگر تبديل ميشود .فرآوردههاي مفيد و متداول حاصل از تخمير در حوزه سوختهاي زيسعتي ،اتعانول و
بوتانول هستند که هر دو ميتوانند به عنوان سوخت مايع حمل و نقل استفاده شوند .نمونههاي معمول محصوالت تخميعر نيعز
اتانول ،اسيدالکتيک ،دي اکسيد کربن و گاز هيدروژن هستند .براي استحصال بيواتانول خالص که قابليت اسعتفاده بعه عنعوان
سوخت وسايل نقليه را داشته باشد ،پس از فرايند تخمير عمل تقطير و آبگيري انجام ميشود .در فرايند تخمير معيتعوان معواد
اوليه گستردهاي شامل زائدات و ضايعات کشاورزي ،جنگلي ،معادن و صنايع را مورد استفاده قرار داد .تخمير در غياب اکسعيژن
اتفاق ميافتد اما ضروري نيست که حتما در محيط بيهوازي انجام گيرد .براي مثال ،در حضور اکسيژن فراوان ،سلولهاي مخمر
تا زماني که قند براي مصرف وجود داشته باشند غالباً تخمير با تنفس هوازي را ترجيح ميدهند [.]21
واکنش شيميايي زير تخمير الکلي گلوکز را نشان ميدهد [ ]22که در آن يک مولکول گلوکز به دو مولکول اتانول و دو مولکول
دي اکسيد کربن تبديل ميشود.

()8-3

𝐶6 𝐻12 𝑂6 → 2𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2

به طور معمول براي توليد بيواتانول توسط تخمير از ترکيبات قندي و نشاستهاي مانند گياهان قندي و غالت استفاده معيشعود
که نسل اول سوخت است .در بيواتانول نسل دوم از زيستتوده سلولزي استفاده ميشود که با هيدروليز اسيدي يعا آنزيمعي بعه
قندهاي قابل تخمير تبديل و سهس تخمير ميشود .در نسل سوم هم بيواتانول از جلبک توليد ميشود.
 پيل سوختي زيستي

پيلهاي سوختي دستگاههايي هستند که انرژي شيميايي را به انرژي الکتريکي تبديل مينماينعد .پيعلهعاي سعوختي زيسعتي
زيرمجموعهاي از پيلهاي سوختي هستند که از کاتاليزورهاي زيستي استفاده مينمايند و انواع آن نيز بر اسا

نعوع کاتعاليزور

زيستي مورد استفاده تعيين شده و به دو دسته ميکروبي و آنزيمي تقسيم ميگردد .پيلهاي سوختي ميکروبي از ميکروارگانيسم-
ها به منظور کاتاليز نمودن فرايند اکسيداسيون سوخت استفاده نموده ،در حالي که پيلهاي سوختي آنزيمي از آنزيمها اسعتفاده
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مينمايد .طول عمر باالي پيلهاي سوختي ميکروبي (حداکثر  5سال) و قابليت اکسيد نمودن قندهاي ساده به دياکسعيدکربن
از فوايد پيلهاي سوختي ميکروبي بوده و چگالي پايين برق توليدي (معموالً برق توليدي در واحد سطح الکترود به انعدازه چنعد
وات بر سانتيمتر مربع ميباشد) به دليل سرعت پايين انتقال از غشاء از معايب اين نوع پيل سوختي است .پيعلهعاي سعوختي
آنزيمي در مقايسه با پيلهاي سوختي ميکروبي چگالي توان باالتري داشته ولي طول عمر محدود بعه دليعل طبيععت شعکننده
آنزيمها دارند (معموالً  7تا  10روز) .آنزيمها يک مزيت ديگر را نيز ايجاد مينمايند و آن عدم نياز به غشاء جدا کننده ميباشعد
[ .]23امروزه پيلهاي سوختي زيستي بسيار مورد توجه هستند ،زيرا پتانسيل تأمين بخشي از انرژي الکتريکي معورد نيعاز را دارا
بوده و يک منبع انرژي پاك و تجديدپذير هستند .پيل سوختي زيستي انرژي موجود در مواد قابعل تبعديل زيسعتي را بعه طعور
مستقيم به الکتريسيته تبديل ميکند.
در پيل سوختي ميکروبي در گام نخست مواد آلي توسط باکتريها تحت شرايط بيهوازي اکسيد و الکترونها از آن برداشت مي-
شوند (اکسيداسيون) و در مرحله دوم اين الکترونها به يک پذيرنده طبيعي الکترون مانند اکسيژن يا نيتعرات انتقعال معييابنعد
(احياء) .اين فرايند با انتقال باکتريها از پذيرنده طبيعي الکترون به پذيرنده غيرقابل حل (مانند آند پيل سوختي ميکروبي) انجام
ميشود (شکل  .)13-1اين انتقال ميتواند به طور مستقيم از طريق اجزاء مرتبط با غشاء و يا از طريق شاتل الکتعرون محلعول
صورت پذيرد .سهس الکترونها از طريق يک مقاومت به سمت کاتد جريان مييابند که در آنجا با پروتعون و اکسعيژن ترکيعب
شده (احياء) و آب را تشکيل ميدهند .با حرکت الکترون از آند به کاتد جريان و ولتاژي به وجود ميآيد کعه الکتريسعيته توليعد
ميکند .در مقايسه با هضم بيهوازي ،پيل سوختي ميکروبي جريان الکتريکي ايجاد ميکنعد و گعاز خروجعي عمعدتاً شعامل دي
اکسيد کربن ميباشد [.]24
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شکل ( )13-2اصول عملکرد يک پيل سوختي ميکروبي

تقريباً هر ماده آلي زيست تخريبپذيري مانند پساب صنعتي ،انساني و حيواني داراي مواد قندي ،نشاستهاي و سلولزي ميتواند
در اين سيستم مورد استفاده قرار بگيرد .در سيستمهاي پيل سوختي فتوبيولوژيک که از باکتريهاي فتوسنتزي ،اسيدهاي آمينه
و پروتئين استفاده ميکنند نور نيز يک منبع بالقوه مهم ميباشد .توان قابل توليد در يک پيل سوختي ميکروبي به هر دو فرايند
زيستي و الکتروشيميايي بستگي دارد.
 -2-2-1-2طبقهبندي فناوريها
 طبقهبندي فناوريها از منظر ماهيت

از حيث ماهيت کاربردي ،فناوريها را ميتوان به پنج بعد مختلف تقسيمبندي نمود:
 سابقه فناوري  :بر اسا

سابقه حضور ،فناوري ها به دو دسته فنعاوري هعاي جديعد و فنعاوري هعاي موجعود تقسعيم

مي شوند .فناوري هاي جديد عبارتند از فناوريهايي که براي اولين بار در مرز بنگاهي ،ملي يا بخشي مورد استفاده قعرار
ميگيرند .به عنوان مثال ،نرمافزار جديدي که در طراحي محصول بعه کعار گرفتعه معيشعود و جعايگزين روش دسعتي
ميشود .فناوري جديد لزوماً نوظهور نيست .بلکه ميتواند سالها پيش خلق شده و توسط ديگعران معورد اسعتفاده قعرار
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گرفته باشد .منظور از سابقه حضور ،شکل گيري بازار فناوري است .فناوري هايي که بازار آنها شکل گرفته باشعد را بايعد
جزء فناوريهاي موجود قلمداد کرد.
 پيچيدگي فناوري  :فناوريها از منظر پيچيدگي دو دستهاند :فناوريهعاي سعاده و فنعاوريهعاي پيشعرفته .ويژگعي
فناوريهاي پيشرفته شامل:
 پيچيدگي زياد  :معموالً از ترکيب چند زمينه علمي پديد آمدهاند و به همين دليل پيچيدگي بااليي دارند
 علم محوري  :بر خالف فناوري هاي ساده ،سهم دانش علمي در اين فناوري ها از سهم دانش فني و تجربعه بيشعتر
است.
 چرخه عمر كوتاه  :معموالً فناوريهاي پيشرفته داراي طول عمر کوتاهتري نسبت به فناوريهاي ساده هستند .زيرا
اين فناوري ها در کسب موقعيت برتر رقابتي يا بهبود عملکرد سازمان ها نقش حياتي ايفا مي کنند و به همعين دليعل
تالش وسيعي در جهت بهبود آنها از طريق ترکيب نتايج گذشته و يا گسترش مرزهاي دانش صورت مي پذيرد .ايعن
امر باعث پديد آمدن ايدههاي جديد ،تبديل ايدهها به نوآوري فناورانه و خلق فناوري جديد خواهد شد .بدين ترتيب با
تحوالت سريع فناوري ،با سرعتي بيشتر از قبل ،منسوخ شدن فناوري ها و جايگزيني آنها با فنعاوري هعاي پيشعرفته
نوظهور مشاهده خواهد شد.
 سهم باالي فناوري در قيمت تمام شده كاال يا خدمات  :فناوري عامل تبديل وروديها به خروجيها است .در يک
برداشت ساده ،قيمت تمام شده يک کاال از مجموع ارزش ورودي هاي مصرف شده و هزينه هاي صرف شعده بعراي
تبديل وروديها به خروجيها تشکيل ميشود .در معورد محصعوالت توليدشعده بعا فنعاوريهعاي پيشعرفته ،نسعبت
وروديها به هزينههاي تبديل ناچيز است .به دليل اين که سهم و ارزش مواد به کعار رفتعه بسعيار کعاهش يافتعه و
قيمت محصول ،ناشي از فناوري به کار رفته در آن ميباشد.
 هزينه باالي تحقي و توسعه  :فناوريهاي پيشرفته به دليل بينرشتهاي بودن ،پيچيدگي سرمايهگذاري بيشتري را
در مرحله ايده و نوآوري طلب مي کنند .از طرفي ،کوتاه بودن دوره عمر اين فناوري ها فرصت کمي را براي بازگشت
سرمايه فراهم مي کند .به همين دليل هزينه هاي تحقيق و توسعه به ازاي هر واحد محصول توليد شده توسعط ايعن
فناوريها بيشتر از هزينههاي مشابه در محصوالتي توليدي توسط فناوريهاي ساده است.
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 تناسب فناوري  :فناوري مناسب به فناوريهايي اطالق ميشود که بيشترين سازگاري را با نيازهاي شناساييشعده از
يک سو و منابع موجود از سوي ديگر داشته باشند .بنابراين فناوري مناسب لزوماً فناوري پيشرفته يا نوظهور نيسعت .بعه
عنوان مثال ،استفاده کارا و موثر از يک فناوري پيشرفته وقتي امکانهذير است که زيرسعاخت هعاي الزم و مهعارت هعاي
انساني مورد نياز از قبل وجود داشته باشد .يکي از معضالت کشورهاي در حال توسعه اين است که همواره معيخواهنعد
اختالف سطح فناوري خود را با کشورهاي پيشرفته از بين ببرند و اين کار را از طريعق انتقعال فنعاوري هعاي پيچيعده و
پيشرفته انجام مي دهند .در بسياري از موارد ،شرايط الزم براي انجام انتقال در کشور گيرنده وجود ندارد .ايعن در حعالي
است که فناوري هاي با درجه پيچيدگي کمتر ولي جديد مي تواند به طور موثري آنها را در رسيدن به اهدافشعان کمعک
نمايد.

 حوزه استفاده از فناوري (كاربرد)  :از لحاظ حعوزه کعاربرد ،فنعاوريهعا بعه دو دسعته فنعاوريهعاي محصعول و
فناوريهاي فرآيند تقسيم ميشوند .فناوريهاي محصول عبارتند از فناوريهايي که در ترکيب کاال يا خعدمت بعه کعار
گرفته ميشود و فناوريهاي فرآيند فناوريهايي هستند که در فرآيند توليد يک محصول يا خدمت به کار برده ميشوند.
 موقعيت راهبردي فناوري  :بر حسب موقعيت راهبردي ،فناوريها را ميتوان به دو گروه فنعاوريهعاي کليعدي يعا
راهبردي در مقابل فناوريهاي متعارف يا معمولي تقسيم کرد.
فناوري کليدي يا راهبردي به فناوري هايي اطالق مي شود که در تحقق اهداف راهبردي نقش کليدي ايفعا نماينعد .بعه
عنوان مثال ،چنانچه هدف راهبردي يک بنگاه افزايش نوآوري در محصوالت يا خعدمات باشعد ،فنعاوري هعايي کعه در
طراحي ،مهندسي ،ساخت و آزمايش نمونه استفاده ميشوند ميتوانند نقش کليدي ايفا نمايند .بديهي است چنانچه هدف
راهبردي سازمان تغيير کند ،فناوري هاي کليدي نيز متناسب با آن تغيير خواهند کعرد .بنعابراين فهرسعت فنعاوري هعاي
کليدي ثابت نيست و ممکن است با گذشت زمان دچار تغيير شود.
فناوريهاي متعارف يا معمولي عبارتند از فناوريهايي که تسلط بر آنها ارزش زيادي نعدارد .بعه عبعارت ديگعر ،امکعان
بهرهگيري از توان موجود در خارج از مرزهاي بنگاهي ،بخشي يا ملي براي انجام عمليات مرتبط با فناوريهعاي معذکور
وجود دارد و مناسب است تا اين عمليات را به خارج واگذار نمود.
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گونههايي ديگر نيز از دستهبندي فناوري بر حسب موقعيت راهبردي نيز وجود دارد .در بعضي از منابع ديگر ،فناوريها از
بعد راهبردي به سه دسته فناوريهاي حياتي ،فناوريهاي پايه و فناوريهاي خارجي تقسيم شدهاند:
 دسته اول شامل فناوريهايي است که به عنوان اهرم رقابتي سازمان شناسايي شدهاند .به عبارت ديگر ،تسلط به اين
فناوريها براي کسب موقعيت برتر رقابتي الزم و ضروري است.
 دسته دوم شامل فناوريهايي هستند که براي فعاليت در يک حوزه خاص ضروري است.
 دسته سوم فناوريها ،مترادفند با فناوريهاي متعارف يا معمولي که قبالً تشريح شد.

فورد ( )1988نيز فناوريهاي راهبردي را در قالب دو نوع فناوريهعاي راهبعردي (يعا کليعدي) بالفععل و فنعاوريهعاي
راهبردي بالقوه تقسيم ميکند .به عقيده وي فناوريها به سه دسته به شرح ذيل تقسيم ميشوند:
 فناوريهاي پايه  :فناوريهاي ضروري که اثر رقابتي کمي دارند و توسط رقبا به طور گسعترده معورد اسعتفاده قعرار
ميگيرند.
 فناوريهاي کليدي  :فناوريهايي که اثر راهبردي بااليي دارند و به خوبي در محصوالت و فرآيندها تجسم يافتهاند.
 فناوريهاي پيشگام  :فناوريهايي که به صورت بالقوه ،اثر راهبردي بااليي دارند و در حال تجربه به وسيله برخي از
رقبا هستند.
با توجه به مطالب و تعاريف ذکرشده در مورد جايگاه فنعاوري از منظعر ماهيعت کعاربردي آن ،در جعدول ( )7-1فنعاوريهعاي
معرفيشده در حوزه انرژي زيستتوده از منظر ماهيت هر فناوري مورد بررسي قرار گرفته است .الزم به ذکر اسعت کعه جعدول
( )7-1بر اسا

بازار و روند جهاني تکميل شده و تنها ستون تناسب با نيازها و امکانات بر مبناي وضعيت داخلي کشور تکميل

شده است.

جدول ( )7-2طبقهبندي فناوري از نظر ماهيت

سابقه

پيچيدگي

طبقهبندي فناوري از منظر ماهيت
جديد

موجود

ساده

پيچيده/
پيشرفته

كاربرد
فناوري
محصول

فناوري
فرآيند

تناسب با نيازها و امكانات
مناسب

نامناسب
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پيچيدگي

سابقه
طبقهبندي فناوري از منظر ماهيت
جديد
احتراق مستقيم
(بويلر و بخاري زيستتوده سوز)
احتراق مستقيم (زبالهسوز)

*

موجود

ساده

*

*

پيچيده/
پيشرفته

*

كاربرد
فناوري
محصول

تناسب با نيازها و امكانات

فناوري
فرآيند

مناسب

*

*

*

*

نامناسب

احتراق مستقيم (همسوزي)

*

*

*

*

کربنيزه کردن

*

*

*

*

گازيسازي
آتشکافت (پيروليز)

*
*

*

*

*

*

*
*

فشردهسازي (پلت و بريکت)

*

*

*

*

ترانس استريفيکاسيون

*

*

*

*

هاضم بيهوازي

*

*

*

*

دفنگاه زباله

*

*

*

*

تخمير

*

*

*

*

پيل سوختي ميکروبي

*

*

*

*

 طبقهبندي فناوريها از منظر چرخه عمر

فناوريها داراي ويژگيهاي عملکردي و نوع تعامالت با بازار متغير در طول زمان هستند .اين تغيير در طعول زمعان را بايعد در
قالب طبقهبندي فناوري در طول چرخه عمر به نمايش گذاشت.
 تغيير ويژگيهاي عملکردي فناوري و رسيدن به بلوغ فني در طول زمان بيانکننده چرخه عمر فناوري است.
 تغيير حجم ارائه فناوري در بازار بر حسب زمان نيز چرخه عمر محصول -بازار را نشان ميدهد.
در ادامه ويژگيهاي فناوري از منظر اين دو نوع چرخه عمر بيان ميگردد.
 چرخه عمر محصول -بازار

ورود يک فناوري جديد نيازمند تغيير در ساير اجزاي اقتصادي و اجتماعي مي باشد .به همين دليل معموالً ظهعور يعک فنعاوري
جديد با ممانعت سيستم موجود روبرو شده و در شرايطي ممکن است با شکست مواجه شود .ايعن موضعوع جعذابيت جعايگزيني
فناوري را پايين مي آورد .اما از آنجا که توسعه فناوري عاملي محوري در ايجاد مزيت رقابتي است ،اتکاي تنها بر فنعاوريهعاي
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گذشته نيز از توان رقابتپذيري ميکاهد .بنابراين براي کاهش ريسک شکست ناشي از مقاومت و نيز دستيابي به مزيت رقابتي،
الزم است تا بهينهترين شرايط براي ورود يک فناوري برآورده شود .چرخه عمر محصول -بازار به عنوان ابعزار مفهعومي بعراي
تحليل رفتار فروش کاال مورد استفاده قرار ميگيرد.
چرخه عمر محصول -بازار ،منحني فروش را براي بازه زماني ورود تا خروج محصوالت از بازار به نمايش مي گذارد .اين چرخعه
عمر ميتواند هم در محيط داخل کشور و هم در محيط بينالمللي به نمايش مرحله بازار -محصول بهردازد .بسياري ازمحققين از
چرخه عمر محصول -بازار به عنوان ابزاري براي شناسايي راهبردها و سياستهاي ورود به بازار يا توليد يک کاال بهره گرفتهاند.
معموالً مراحل چرخه عمر محصول -بازار بين  4تا  6مرحله تقسيمبندي ميشود که مهمترين اين مراحل (معورد توافعق غالعب
نويسندگان) ،عبارتند از:
 معرفي (جنيني)
 رشد
 بلوغ و
 زوال
يک محصول در ابتدا با يک نام تجاري خاص به بازار عرضه ميشود .اين مرحله ،مرحله معرفي نام دارد .پس از شناخت اوليعه
در بازار ،فروش محصول رشد سريعي را تجربه ميکند .اين مرحله تحت عنوان مرحله رشد شناخته ميشود .پعس از آن شعدت
رشد فروش کاسته شده تا فروش به اوج خود ميرسد .اين مرحله بلوغ نام دارد .با رسعيدن بعه مرحلعه بلعوغ ،از ميعزان فعروش
محصول در بازار کاسته شده و محصول در مرحله زوال از چرخه عمر خود قرار ميگيرد .شعکل ( )14-1وضععيت چرخعه عمعر
محصول -بازار را نشان مي دهد .طول هر يک از اين مراحل از کااليي به کاالي ديگر متفاوت است .بعضي از کاالها بعه طعور
مستقيم از مرحله معرفي به مرحله بلوغ خود ميرسند و رشد قابل توجهي را در هر يک از مراحل چرخه عمر از خود نشان نمي-
دهند .بعضي ديگر از کاالها ممکن است سريع مورد اقبال عموم قرار گرفته و فروش محصول رشد چشمگيري داشته باشد.
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شکل ( )14-2ارتباط چرخه عمر فناوري با چرخه عمر زيرفناوري

تغييراتي را که در طي چرخه عمر روي ميدهد با استفاده از پارامترهاي زير قابل بررسي هستند:
 ساختار بازار (که نشاندهنده تعداد توليدکنندگان محصول است)
 قيمت فروش محصول در بازار
 تغييرات حجم بازار
 راهبرد بازاريابي بنگاهها
 سود فروش بنگاهها
 نوع تحول فناورانه
در مورد پارامترهاي ذکر شده مي توان با بررسي چند شاخص وضعيت آنها را مورد ارزيابي قرار داد .به عنوان مثال ،براي بررسي
پارامتر حجم بازار ميتوان از شاخص ميزان توان نصبشده براي هر فناوري استفاده کرد .عالوه بر آن براي اين که بتعوان بعر
اسا

جدول ( )8-1مراحل مختلف چرخه عمر محصول -بازار را تعيين نمود الزم است روند تغييرات ظرفيت نصعب شعده هعر

فناوري طي ساليان مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد.
براي بررسي پارامتر ساختار بازار مي توان تعداد توليدکنندگان اصلي در هر حوزه فناوري و زمان ورود آنهعا بعا بعه بعازار را طعي
ساليان مختلف مورد ارزيابي قرار داد .همچنين ميتوان سهم هر سازنده از بازار محصول فناوري را بررسي نمود.
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براي بررسي پارامتر قيمت فروش نيز ميتوان نحوه تغييرات قيمت محصول هر فناوري نسبت به زمان طي سعاليان مختلعف را
بررسي نمود .يک روش ديگر آنست که روند تغييرات قيمت محصول نهايي هر فناوري (به عنوان مثال هزينعه بعرق توليعدي)
نسبت به توان نصب شده از آن فناوري (يعني )$/kW ،را طي ساليان مختلف مورد بررسي قرار داد.
نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت آن است که براي تعيين مرحله چرخه عمر محصول -بازار الزم نيست همه پارامترهاي
ذکر شده براي يک ف ناوري مورد بررسي قرار گيرد .در اغلب موارد با بررسي تعدادي از پارامترهاي ذکرشده ميتوان جايگاه هعر
فناوري در چرخه عمر محصول -بازار را تعيين نمود.
جدول ( )8-1به نمايش تغييرات اين معيارها در طول چهار مرحله اصلي چرخه عمر محصول -بازار پرداخته است .ويژگي ايعن
معيارها در مراحل مختلف چرخه عمر مي تواند به عنوان چارچوبي براي شناسايي مرحله بازار هدف مرتبط با فنعاوري راهبعردي
استفاده شود .بر اسا

اين مراحل چرخه عمر محصول -بازار ،نتايج زير را ميتوان حاصل نمود:

 نوع اكتساب فناوري  :در مراحل معرفي و رشد به دليل انحصار چندجانبه در ساختار بازار ،امکان همکعاري فنعاوري يعا
خريد فناوري چندان ميسر نميباشد .بنابراين در فناوريهايي که بازار جهاني آنها نيز در مراحل معرفي يا رشد قرار دارد،
اتخاذ سياست ها و برنامه هاي مبتني بر توسعه درونزا در اولويت بيشتري قرار مي گيرد .امعا در فنعاوري هعايي کعه داراي
بازاري بالغ مي باشند ،به دليل تعدد در رقبا و پديدآمدن بازار مناسب خريد و نيز شکست قيمت ها ،توسعه بنيادين فناوري
معقوالنه نبوده و مناسب است تا از سياست هاي مبتني بر انتقال فناوري و يا توسعه فناوري با تکيه برتوانمندي نيروهاي
خارجي بهره گرفته شود.
 نقش دولت  :به دليل پايين بودن سود بنگاه در مراحل ابتدايي ايعن چرخعه ،تمايعل واحعد خصوصعي بعه مشعارکت در
فعاليت هاي توسعه اي اين محصوالت پايين مي باشد .بنابراين نقش دولت در هدفگذاري و تعريف اقعدامات تحقيقعاتي-
توسعه اي پررنگ تر خواهد بود .در طرف مقابل ،در فناوري هاي دورههاي بلوغ با توجه به حاشعيه سعود بعاالتر و تمايعل
بنگاهها به مشارکت در توليد و توسعه ،نقش سياستگذاري دولت و تالش در جهت تسهيل و تنظعيمگعري فعاليعتهعاي
انجام شده توسط کنشگران خصوصي و عمومي برجستهتر ميباشد.
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جدول ( )8-2مقايسه مراحل مختلف چرخه عمر محصول -بازار
معرفي

رشد

بلوغ

زوال

ساختار بازار

انحصار چند جانبه

در حال رشد

تثبيت تعداد رقبا

تعداد رقبا در ايعن مرحلعه در
حال کاهش است

راهبرد بنگاهها

تثبيعت بععازار و تععالش بععراي
ترغيب مصعرف کننعدگان بعه
خريد محصول

نفوذ در بازار ،تالش در جهت
تثبيت عالمت تجعاري بنگعاه
در بازار

تالش در جهت حفعظ سعهم
بازار خود

آمادگي جهت خروج از بازار

سود بنگاهها

قابل چشمپوشي

در حال افزايش

بععه بععاالترين مقععدار خععود
ميرسد

رشد ،صفر يا منفي است

قيمت فروش

در اين مرحله قيمعت فعروش
به دليل هزينعه هعاي اجعرا و
سربار توليد باالست

فروش محصول

فروش محصول به دليل عدم
اقبال عمومي پايين است

در اين مرحله قيمعت فعروش
محصععول ثابععت اسععت و در
انتهاي ايعن دوره ،شعروع بعه
کاهش ميکند
فروش محصول از رشد قابل
مالحظهاي برخوردار است

قيمت به دليعل وجعود تععداد
زياد رقيب و کاهش تقاضعاي
محصععول در حععال کععاهش
است
از رشد فعروش کاسعته شعده
است

قيمت به پعايين تعرين مقعدار
ممکن ميرسد

نوع تحول فناورانه

تحول در محصول نهايي

تحول در محصول نهايي

تحعععول در فراينعععد سعععاخت
محصولي واحد

رشد فروش در حال کم شدن
اسععت و رشععد منفععي اتفععاق
ميافتد
تحعععول در فراينعععد سعععاخت
محصولي واحد

در شکل ( ،)15-1منحني چرخه عمر محصول -بازار فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده ارائه شده است [.]27
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شکل ( )15-2چرخه عمر محصول -بازار فناوريهاي زيستتوده

 چرخه عمر فناوري

چرخه عمر فناوري ،مفهومي است که نحوه بهبود عملکرد يک فناوري را در طول زمان نشان مي دهد .به عبارت ديگعر ،محعل
قرارگيري يک فناوري در چرخه عمر ،متأثر از منحنيهاي چرخه عمر فناوريهاي وابسته به آن ميباشد .از آنجا که فناوريهاي
پيچيده غالباً از فناوريهاي ديگري در سطوح پايينتر تشکيل شعده انعد ،چرخعه عمعر آنهعا نيعز مرکعب از چرخعه عمعر اجعزاي
تشکيلدهنده آن است [شکل ( .])16-1اين منحني داراي چهار مرحله جنيني ،رشد ،بلوغ و زوال است .معموالً انتقال فناوري به
کشورهاي در حال توسعه در مرحله بلوغ آن صورت ميگيرد .زماني که يک فناوري به محدوديت طبيعي خودش برسعد ،جعايي
براي بهبود نداشته و به سمت زوال و جايگزيني با فناوري هاي ديگر حرکت مي کند .بنابراين الزم است تا فنعاوري هعايي بعراي
توسعه انتخاب شوند که در مرحله زوال خود قرار نداشته باشند .برنامه ريزي براي توسعه قطعات موجود در مرحله زوال منجر به
هدررفت سرمايهگذاريهاي صورت گرفته و از دستدادن رقابتپذيري ميگردد.
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شکل ( )16-2ارتباط چرخه عمر فناوري با چرخه عمر زيرفناوري

با استفاده از سه معيار تنوع مدل هاي موجود فناوري ،نوع بهبودهاي صورت گرفته ،و نوع چيرگي موجود در صنعت ،مي توان به
صورت کيفي جايگاه هر فناوري را در چرخه عمر فناوري معين نمود .شکل ( )17-1نشان دهنده ويژگي هر يک از اين معيارهعا
در مراحل چرخه عمر فناوري است.

شکل ( )17-2وضعيت معيارهاي سنجش جايگاه فناوري در چرخه عمر فناوري

تأثير مشخصههاي فناوري بر روششناسي پيشنهادي

مؤلفه مشخصههاي فناوري عالوه بر آگاهيبخشي تحليلگر و سياستگذار از ويژگيهاي فناوري مورد بررسي ،داراي کارکرد مهم
ديگري نيز مي باشد و آن تأثيرگذاري بر نوع روش ها و ابزارهاي الزم در طراحي مؤلفه هاي سند است .به عنوان مثال ،اين کعه
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يک فناوري در مراحل ابتدايي چرخه عمر خود قرار داشته باشد يا در مراحعل انتهعايي آن ،موضعوعي اسعت کعه نعوع روش يعا
شاخصهاي مورد استفاده در روش آيندهپژوهي (مؤلفه موجود در اليه دوم از روششناسي) را تحت تأثير قرار ميدهعد .تعدوين
روش شناسي متناسب با گونه هاي مختلف از فناوري يکي از مشخصه هاي اصلي مطالعه حاضر خواهد بود که منجر به جامعيعت
کار مي گردد .در ادامه در قالب جدول ( ،)9-1خالصه مهمترين مشخصههايي از فناوري که بر روششناسي پيشنهادي اثرگعذار
هستند ارائه شده و نقاط اثر آنها تشريح گرديده است.

جدول ( )9-2اثرگذاري مشخصههاي فناوري بر روششناسي پيشنهادي
مشخصه فناوري
فناوري محصول  /فرايند
چرخه عمر فناوري

نحوه اثر بر روششناسي

نقطه اثر بر روششناسي
شناسايي حوزههاي فناورانه

ارائه يک ماتريس تصميمگيري براي انتخاب روش شناسايي فناوري متناسب با

(از اليه هوشمندي فناوري)

محصول و فرايند بودن آن و نيز هدف شناسايي يا شناسايي -ارزيابي تحليلگر

ضرورت توسعه و داليل توجيهپذيري

انجام تحليل هزينه -فايده در فناوريهاي بالغ که داراي اثرات بالفعل در جامعه

(از اليه مباني سند)

هستند و انجام تحليل هزينه -فرصت بعراي فنعاوريهعاي نوظهعور کعه داراي
مزاياي بالقوه در زمان حاضر هستند.

آيندهپژوهي

تأثيرگذاري بر نوع روش انتخابي براي آينعدهپژوهعي .بعه عنعوان مثعال ،بعراي

(از اليه هوشمندي فناوري)

فنععاوريهععاي نوظهععور کععه عععدم قطعيععت بععااليي دارنععد روشهععايي ماننععد
سناريوپردازي يا پيشبيني معرفي ميشود و در فناوريهاي بالغ که عدم قععيت
کم است روشهايي مانند مطالعات تطبيقي ،پسنگري و تحليلهاي تاريخي.

رويکرد توسعه

ارائه يک ماتريس تصميمگيري براي تعيين رويکرد توسعه بر حسب اين کعه در

(از اليه ارکان جهتساز)

يک بعد ،فناوري در مراحل معرفي و اوايل رشد قرار دارد يا اواخر رشد و بلوغ ،و
در بعد ديگر ،فناوري ماهيتي عمومي دارد يا مشخص.

اولويتبندي

معرفي دو دسته شاخص براي اندازه گيري جذابيت و قابليت بر حسب نوظهور يا

(از اليه ارکان جهتساز)

بالغ بودن فناوري در ماتريس تصميمگيري اولويتبندي.

سبک اکتساب

تأثير غيرمستقيم -معرفي روشهاي مختلف اکتسعاب فنعاوري بعر حسعب نعوع

(از اليه ارکان جهتساز)

رويکرد توسعه اتخاذشده که خود در مرحله قبل متأثر از نوظهور يعا بعالغ بعودن
فناوري تعيين شده بود.

چرخه عمر محصول -بازار

هدفگذاري خرد ،تدوين اقدامها و سياستهاي اجرايي

اثرگذاري از طريق فاز توسعه فناوري مورد بررسي ،به اين صورت کعه اگعر فعاز

(از اليه برنامه اقدامات و سياستها)

توسعه در مراحل ابتدايي باشد (پيشتوسععه و برخاسعت) ،هدفگعذاري خعرد بعا
تمرکز بيشتر بر رويکرد باال به پايين انجام ميشود ،در صورتي کعه در فازهعاي
توسعه انتهايي (جهش و پايداري) هدفگذاري با رويکعرد پعايين بعه بعاال بيشعتر
مورد تأکيد است .اقدامها و سياستها نيز به شکل غيرمستقيم متعأثر از اهعداف
خرد ميشوند.

 چرخه عمر فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده
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برخي از فناوريهاي تبديل زيستتوده به انرژي با تکيه بر تجارب موفق چندين ساله ،وارد عرصه تجاري شده و در مقيا هاي
گوناگون در گستره جهان قابل عرضه هستند .احتراق مستقيم زيستتوده يکي از مثالهاي اين حالت است که از مقيا
کوچک در اجاقهاي خانگي تا مقيا

بسيار

بزرگ نيروگاهي در بويلرهاي چند  10مگاواتي به بهرهبرداري تجاري رسيده است .برخي

ديگر از فناوريها در واحدهاي نمادين يا آزمايشي به بهرهبرداري موفقيتآميز رسيدهاند ،اما هنوز تا تجاري شدن و توانايي توليد
انبوه فاصله دارند .گروهي ديگر از فناوريها نيز هنوز در مرحله پژوهش و آزمايش به سر ميبرند .نتايج تازهترين بررسعيهعاي
فني دانشمندان و کارشناسان بر روي فناوريهاي توليد انرژي از زيستتوده در شکلهاي ( ]25[ )18-1و ( ]26[ )19-1خالصه
شده است.
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شکل ( )18-2مرور فناوريهاي تبديل زيستتوده و وضعيت کنوني توسعه آنها []25
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شکل ( )19-2نمودار پيشرفت وضعيت فناوريهاي توليد سوخت از زيستتوده []26

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
108
ويرايش اول ،فروردين 1394

فاز  :1تدوين مباني سند

در جدول ( ،)10-1وضعيت جايگاه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيست تعوده در چرخعه عمعر ،بعر اسعا

نتعايج ارائعه شعده در

شکلهاي ( )18-1و ( )19-1تعيين شده است .همانگونه که در جدول ( )10-1مالحظه ميشود در تعدادي از رديفها در مقابل
هر فناوري بيش از يک مورد عالمتگذاري شده است که دليل آن وجود چند مدل از آن فناوري است که هر يک در يک مرحله
از چرخه عمر فناوري قرار دارد.

جدول ( )10-2وضعيت توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده
فناوري

معرفي

رشد

بلوغ

زوال



احتراق مستقيم
(بويلر و بخاري زيستتوده سوز)
احتراق مستقيم





(شامل زبالهسوز)

(موتور استرلينگ)
1
(احتراق با سيکل آلي رانکين )

(احتراق و سيکل بخار)

احتراق مستقيم
(همسوزي)







(همسوزي غيرمستقيم)

(همسوزي موازي)

(همسوزي مستقيم)



كربنيزه كردن
گازيسازي







(گازيسازي با پيل سوختي)

(سيکل ترکيبي گازيسازي داخلي زيستتوده)2
(توربين گاز احتراق داخلي زيستتوده)3
(گازيسازي با موتور)

(گازيسازي با سيکل بخار)



آتشكافت (پيروليز)
فشردهسازي (پلت و بريكت)



ترانس استريفيكاسيون



هاضم بيهوازي





(هضم دو مرحلهاي)

(هضم تک مرحلهاي)

دفنگاه زباله



تخمير



پيل سوختي ميكروبي



 طبقهبندي فناوري از منظر منشأ تغييرات

)Organic Rankine Cycle (ORC
)Biomass Internal Gasification Combined Cycle (BIGCC
)Biomass Internal Combustion Gas Turbine (BICGT

1
2
3
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منشاء تغييرات فناوري بيانکننده تفاوت الگوهاي نوآوري در ميان حوزههاي مختلف است .توجه به تفعاوت الگوهعاي نعوآوري
موضوع مهمي است که مدنظر قرار دادن آن ميتواند در انتخاب مدل مناسب توسعه فناوري مؤثر باشد .بر ايعن اسعا  ،چهعار
منشاء تغيير فناوري تعريف ميگردد که از آن تحت عنوان پارادايم فناورانه ياد ميکنند .اين چهار پارادايم عبارتند از:
 پارادايم تأمينکننده محور
 پارادايم مقيا

محور

 پارادايم دانش محور
 پارادايم تأمين تخصصي محور
پارادايم تأمينکننده محور که در آن عامل تحوالت فناورانه ،تأمينکنندگان و سازندگان مواد و قطعات ورودي بنگاهها ميباشند
و تحقيقات داخلي بسيار ضعيف است .پارادايم مقيا
سيستمهاي توليد در مقيا

محور که در آن انباشت فناورانه از طريق طراحعي ،سعاخت و بکعارگيري

کالن بدست ميآيد .پارادايم دانش محور که انباشعت فناورانعه عمعدتاً از طريعق  R&Dبنگعاههعا

حاصل ميشود و تا حد زيادي به دانش ،مهارتها و روشهايي وابسته است که در تحقيقات دانشگاهي بدست ميآيد .در نهايت
پارادايم تأمين تخصصي محور که در آن بنگاهها اغلب کوچک بوده و براي سيستمهعاي پيچيعده توليعد ،پعردازش اطالععات و
توسعه محصول ،وروديهايي در غالب ماشينآالت ،قطعات ،ابزارآالت و نرمافزار فراهم ميکنند.
 پارادايم تأمينكننده محور  :در اين مسير توانمندي در تحقيقات داخلي بسيار ضعيف بوده و منشأ نوآوري در خارج از بنگعاه
قرار دارد .در پارادايم تأمين کننده محور ،عامل تحوالت فناورانه ،تأمين کنندگان ،سازندگان مواد و قطععات ورودي بنگعاه هعا
مي باشند .تحول فناورانه نيز در قالب کاستن از هزينهها به ظهور ميرسد تا ايجاد يک محصول جديد .ايعن مسعير فناورانعه
بيشتر به صنايع قديمي مانند کشاورزي و نساجي مربوط ميشود .در اينگونه صنايع ،تمرکعز عمعدتاً بعر بهبعود و اصعالح در
روشهاي توليد و وروديها ميباشد و نوآوري در محصول ديده نميشود.
 پارادايم مقياس محور  :در اين پارادايم ،انباشت فناورانه از طريق طراحي ،سعاخت و بعه کعارگيري سيسعتم هعاي توليعد در
مقيا

کالن به دست ميآيد .اتومبيلسازي و صنايع فرآوري فلزات ،صنايع مرتبط با اين مسير ميباشند .در اينگونه صنايع،

اختراع به تنهايي نمي تواند به ايجاد انباشت فناورانه کمک نمايد .بلکه پياده کردن اختراع در فرآيندهاي توليد و توان توليد با
ظرفيت انبوه ميتواند به کسب مزيتهاي اقتصادي ناشي از انباشت فناوري منجر شود .در اين شرايط ،منشاء ايجاد نوآوري،
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تحقيق و توسعه انجامشده در توسعه نوآوريهاي محصول و فرآيند است .هدف از اين انباشت فناورانه ايجاد مزيت رقابتي از
طريق کاستن از هزينهها است.
 پارادايم تأمين تخصصي محور  :در اين مسير فناورانه ،بنگاهها اغلب کوچک بعوده و بعراي سيسعتمهعاي پيچيعده توليعد،
پردازش اطالعات و توسعه محصول ،وروديهايي در قالب ماشينآالت ،قطعات ،ابزارآالت و نرمافزار فراهم ميکنند .انباشت
فناورانه در اين مسير از طريق نوآوري براي محصوالتي که مورد استفاده در ساير بنگاهها هستند حاصل ميگردد .بنگاههاي
تأمينکننده تخصصي از منافع تجربه عملياتي کاربران پيشرو در قالب اطالعات ،مهارتها و شناسايي اصالحات و بهبودهاي
ممکن بهره ميبرند .تمرکز اصلي در اين پارادايم به جاي قيمت بر سر قابليت اطمينان و بهبود عملکردي محصوالت است.
شرکتهاي توليدکننده ماشينآالت نمونهاي از بنگاههاي فعال در اين پارادايم فناورانه هستند.
 پارادايم دانش محور  :در اين پارادايم ،محور انباشت فناورانه عمدتاً از طريق آزمايشگاههاي  R&Dبنگاهها به دست ميآيد
و تا حد زيادي به دانش ،مهارتها و روشهايي که در تحقيقات دانشگاهي به دست ميآيد وابسته است .صنايع شيميايي و
الکترونيک از نمونههاي بارز اين مسير ميباشند .اکتشافات بنيادي (الکترومغناطيس ،امواج راديويي ،اثرترانزيستوري ،شيمي
ترکيبي و بيولوژي مولکولي) موجب باز شدن بازارهاي محصوالت جديعد در بعازه وسعيعي از کاربردهعاي بعالقوه معيشعود.
جهتگيري اصلي انباشت فناورانه در بنگاهها ،جستجو براي بازارهاي محصوالت جديد و مرتبط با تکنولوژي معيباشعد .در
نتيجه ،مأموريت اصلي راهبرد فناوري ،پايش و بهرهبرداري از پيشعرفتهعاي بعه وجعود آمعده در تحقيقعات بعراي توسععه
محصوالت مرتبط با تکنولوژي و کسب داراييهاي تکميلي براي بهرهبرداري از آنها و شکلدهي مجدد بخشهاي عملياتي
و واحدهاي کسب و کار در راستاي تحوالت فناورانه و فرصتهاي بازار ميباشد .انباشت فناورانعه در ايعن مسعير از طريعق
نوآوري در محصول و فرآيند و در جهت کاستن از هزينه و افزايش عملکرد صورت ميپذيرد.

جدول ( )11-2منشأ تغييرات فناوري
پارادايم
تأمينكننده محور

مقياس محور

منشأ نوآوري
 خارج از بنگاه

عامل تحوالت فناورانه
 تأمينکنندگان
 سازندگان معواد و قطععات
ورودي بنگاهها

 تحقيق و توسعه انجامشده
در توسععععه نعععوآوريهعععاي



محور انباشت فناورانه
 کاهش هزينه هعا ،بعه جعاي ايجعاد
محصول جديد
 بهبود و اصالح روشهاي توليد ،بعه
جاي نوآوري در محصول
 طراحعععي ،سعععاخت و بکعععارگيري
سيستمهاي توليد در مقيا کالن

نمونه صنعت مرتبط
 صعععنايع قعععديمي ماننعععد
نساجي و کشاورزي

 خودروسعععازي و صعععنايع
فرآوري فلزات
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منشأ نوآوري
محصول و فرايند

عامل تحوالت فناورانه

دانش محور

 دانعععش ،مهعععارتهعععا و
روشهاي منعتج از تحقيقعات
دانشگاهي

 آزمايشععگاههععاي R&D
بنگاهها

تأمين تخصصي محور

 تععععأمين ماشععععينآالت،
قطعات ،ابزارآالت و نرم افعزار
بععراي سيسععتمهععاي پيچيععده
توليععد ،پععردازش اطالعععات و
توسعه محصول

 بنگاههاي کوچک

محور انباشت فناورانه
 پياده سعازي اختعراع در فراينعدهاي
توليد و توان توليد با ظرفيت انبوه
 ايجاد مزيت رقابتي از طريق کاهش
هزينهها
 پايش و بهرهبرداري از پيشرفتهاي
حاصععله در تحقيقععات بععراي توسعععه
محصوالت مرتبط با فناوري و کسعب
دارايي هاي تکميلي براي بهره بعرداري
از آنها
 شععکلدهععي مجععدد بخععشهععاي
عملياتي و واحدهاي کسعب و کعار در
راسععععتاي تحععععوالت فناورانععععه و
فرصتهاي بازار
 جستجو براي بازارهاي محصعوالت
جديد و مرتبط با فناوري
 نععوآوري در محصععول و فراينععد در
راستاي کعاهش هزينعه هعا و افعزايش
عملکرد
 نوآوري در محصوالت مورد استفاده
بنگاه
 اسعععتفاده از تجربيعععات عمليعععاتي
کععاربران پيشععرو در قالععب اطالعععات،
مهععارتهععا و شناسععايي اصععالحات و
بهبودهاي ممکن
 افعزايش قابليعت اطمينعان و بهبععود
عملکردي محصوالت تا قيمت آنها

نمونه صنعت مرتبط

 صعععععنايع شعععععيميايي و
الکترونيک

 شععرکتهععاي توليدکننععده
ماشينآالت

بررسي روند توسعه فناوريهاي زيستتوده نشان ميدهد که:
 عليرغم توسعه برخي از فناوريها ،هنوز انجام مطالعات تحقيق و توسععه بعراي توسععه انعواع فنعاوريهعا ،بهبعود عملکعرد
فناوريها و مطالعات کاربرد منابع مختلف زيستتوده در فناوريها جزو عوامل اصلي براي توسععه يعک فنعاوري محسعوب
ميشود.
 کاهش هزينهها و بهبود و افزايش عملکرد فناوريهاي تبديل زيستتوده از طريق نوآوري در محصوالت قابعل عرضعه بعه
بازار و فرآيندهاي تبديل مشهود ميباشد.
 پايش و بهرهگيري از پيشرفت هاي حاصل شده در بخش تحقيقات ،براي توسعه تجهيزات مرتبط با فناوريهاي زيستتوده
مالحظه ميشود.
 پيدا کردن بازار و توسعه آن براي تجهيزات و سيستمهاي جديد و مرتبط با فناوريهاي زيسعتتعوده از طريعق بنگعاههعاي
مختلف دنبال ميشود.
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موارد ذکر شده در باال ميتوان چنين نتيجهگيري نمود کعه تقريبعاً منشعأ تغييعرات تمعامي فنعاوريهعاي معرتبط بعا

زيستتوده ،منشأ دانشمحور ميباشد.

 -2-2نتيجهگيري
در جدول ( )12-1جمعبندي طبقهبندي فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده از منظر پارامترهاي مختلف ارائه شده است .اين
پارامترها عبارتند از:
 ماهيت فناوري
 چرخه عمر فناوري
 منشأ تغييرات فناوري
 کاربرد (مرزبندي فني)

بر اسا

مطالب ذکر شده در بخش سطح تحليل ،سند حاضر يک سند ملي است که بايد در حوزه وزارت نيرو تدوين شود .لذا،

فناوريهاي توليد برق از منابع زيستتوده (فناوريهاي برق زيستي) در اولويت بررسي قرار خواهند داشت .بر اسا
 ،)12فناوريهايي که با هدف توليد برق از منابع زيستتوده استفاده ميشوند عبارتند از:
 احتراق مستقيم (زبالهسوز و باهمسوزي)
 گازيساز
 هاضم بيهوازي
 دفنگاه
 پيل سوختي زيستي

جدول (-1
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جدول ( )12-2جمعبندي فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده از جنبههاي مختلف
فناوري

طبقهبندي از منظر ماهيت

سابقه

كاربرد

نيازها و امكانات

جديد

موجود

ساده

پيشرفته

فناوري محصول

فناوري فرآيند

مناسب





تناسب با





معرفي

رشد

منشأ تغييرات

بلوغ

دانشمحور





برق

حرارت

نامناسب

احتراق مستقيم

پيچيدگي

طبقهبندي از منظر چرخه عمر

كاربرد



(بويلر و بخاري)
احتراق مستقيم










(موتور استرلينگ)

(زبالهسوز)
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از ميان فناوري هاي يادشده ،با در نظر گرفتن شرايط کشور و تناسب فناوريهعا بعا آن ،فنعاوري باهمسعوزي از شعاخه احتعراق
مستقيم به دليل عدم وجود نيروگاه زغال سنگ سوز در کشور ،از اولويت مطالعات در ادامعه پعروژه خعارج معيشعود .همچنعين،
فناوري پيل سوختي زيستي به دليل اين که جزء شاخه پيلهاي سوختي قرار مي گيرد و براي پيل سعوختي در حعال حاضعر در
کشور سند راهبردي و نقشه راه وجود دارد از اولويت بررسي خارج مي شود .بنابراين ،در ادامه پروژه جاري ،چهار فناوري ذيل در
اولويت بررسي قرار خواهند گرفت:
 احتراق مستقيم (زبالهسوز)
 گازيساز
 هاضم بيهوازي
 دفنگاه
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 -1-1مقدمه
به منظور تصميمگيري در مورد جهتگيريهاي کالن (مشتمل بر راهبردها و سياستها) و نيز انجام مطالعات آينهدهپژوههي در
زمينه فناوريهاي زيست توده ،الزم است تا در ابتدا عرصههاي کليدي اين فناوريها مشتمل بر زيرفناوريها ،کاربردها ،ابعهاد و
اجزا ،که تحت عنوان حوزههاي فناورانه ياد ميشود ،مشخص شوند .حوزههاي فناورانه دربرگيرنده دو مفهوم اصلي اسهت :زيهر
فناوريها ،کاربرد ،و يا هر دو.
از آنجا که فناوري زيست توده يک فناوري راهبردي است ،حوزه فناوري آن را بايهد متشهكل از کهاربرد و زيرفنهاوري دانسهت.
رويكردهاي مختلفي براي شناسايي حوزههاي فناورانه وجود دارد .با در نظر گرفتن تفاوت ميان اين روشها و همچنين ويژگي-
هاي فناوري زيست توده ،ميتوان روش مناسب براي شناسايي حوزههاي فناورانه در اين فناوريهها را انتخهاب نمهود .شهناخت
فناوريها ،شرايطي را ايجاد مينمايد تا توسعه توانمنديها به صورت علمي و آگاهانه صورت پذيرد و به ايجهاد هوشهمندي در
برنامهريزي فناوري ،ارتقاء سطح توانمندي فناوري و افزايش کارايي محصوالت منجر شود.
براي شناسايي حوزههاي فناورانه ابتدا بايد هدف و حوزه مطالعه مشخص شود که در پروژه حاضر ،کاربرد برق از زيست توده در
حوزه وازرت نيرو هدفگذاري شده است .در گام بعدي ميبايست براي شناخت فناوري ،در کنار دو روش استفاده از نظر خبرگان
و تحليلهاي کتابسنجي و نوآوري ،از طريق يكي از رويكردهاي مختلف شناسايي حوزههاي فناورانه از جمله نگرش زنجيهره
ارزش فناوري ،نگرش فرايندي ،نگرش  QFDو نگرش نگاشت فناوري ،مطالعه و بررسي صورت گيرد.
با توجه به اين که عموماً در برنامهريزي فناوري در سطح ملي و براي يک بخش يا حوزه فناوري يا صنعت ،از نگاشت فنهاوري
استفاده ميشود ،در اين پروژه نيز نگاشت فناوري که يک ساختار درختي جامع ميباشد براي شناسايي حوزه هاي فناورانه مهورد
استفاده قرار گرفته است .برنامهريزي فناوري به فهم عميقي از فناوريها و روند تغييرات آن نيهاز دارد .در ايهن راسهتا ،ترسهيم
نگاشت ،يک راه حل ايدهآل براي نمايش گرافيكي يا متني از اجزاء پيكربندي و ارتباطات بين اجزاء دانهش مهورد نظهر بهوده و
موجبات فهم دقيق از موضوع را حتي براي افراد ناآشنا فراهم ميآورد و به تصميمگيران در بحث و تبادل نظر کمک مهيکنهد.
يكي از مهمترين کاربردهاي نگاشت فناوري براي مديران ،برنامهريزان و مديران تحقيق و توسعه ،امكان شناسايي و تحليهل و
تصميمگيري بر روي فناوري مرتبط با فعاليتها يها فراينهدهاي بنگهاه ،همچنهين کنتهرل و رديهابي اثهرات فناورانهه آنهها بهر
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محصوالت و خدماتشان ميباشد .از اين روش ميتوان براي شناسايي حوزههاي فناورانه در هر دو حالهت زيرفنهاوري و کهاربرد
استفاده نمود .نتايج حاصل ميتواند توسعه فناوري انرژي زيست توده در کشور را به سمت فعاليتههاي اولويهتدار جههتدههي
نمايد.

 -2-1ترسيم درخت فناوري
از بين روشهاي شناخته شده براي ترسيم نگاشت فناوري ،با توجه به نياز تحليهلگهران و برنامههريهزان در خصهو

فنهاوري

زيستتوده ،روش ترسيم درخت فناوري در نظر گرفته شد.
بر اساس نتايج به دست آمده از گزارش مرحله اول اين پروژه تحت عنوان "مباني تدوين سند راهبرد ملهي و نقشهه راه توسهعه
فناوري هاي مرتبط با انرژي زيست توده در ايران" ،با توجه به محدوده مطالعات اين سند که يک سند ملي و بخشي مهرتبط بها
وزارت نيرو است و هدف آن توسعه فناوري هاي توليد برق زيستي است ،چهار فناوري ذيل به عنوان فناوري هاي اصهلي بهراي
توليد برق زيستي معرفي ميشوند:
 فناوري احتراق مستقيم (شامل زبالهسوز و احتراق همزمان يا باهمسوزي)
 فناوري گازيساز
 فناوري هاضم بيهوازي
 فناوري توليد برق از محل دفن زباله شهري (دفنگاه)
در اين سند با در نظر گرفتن حوزه کاربرد فناوري که صنعت برق را شامل مي شود و تناسب فناوري هها بها نيازهها و امكانهات و
قابليت دستيابي در دوره ميان مدت ،درخت فناوريهاي توليد برق از منابع زيست توده مطابق (شكل  )1-1ترسيم شهده اسهت.
هدف از ترسيم درخت فناوري هاي توليد برق زيستي ،ايجاد سهولت در بررسي فناوريها در مراحهل بعهدي پهروژه در راسهتاي
اولويتبندي به منظور رسيدن به اهداف اين سند راهبردي ميباشد.
روش درخت فناوري يک نمونه از روشهاي نمايش تصويري در شناسايي فناوري به منظور آيندهانديشي آن به شمار ميرود و
بعضاً طريقه ترسيم آنها تحت تأثير ساليق فردي نيز قرار دارد .از طريق شناسايي مسير به کمک روش درخت فناوري ،به طهور
قطع ميتوان برنامهريزي استراتژيک ،پيشبيني فناوري و تحليل استراتژيک نمود .رسالت اصلي طراحي درخت فناوري ،هدايت
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سياستگذاري کالن کشورها از طريق اولويتيابي فناوري و به تبع آن ايجاد وفاق و همگرايي در بين محققان ،سياست گذاران
و سرمايهگذاران ميباشد .در اين روش با وجود يک عنوان از فناوري معين ميتوان شاخههاي منشعب از آن را تصوير نمود .اين
رويكرد هدف را مشخص ميکند و اين که چگونه ميتوان راههاي مختلف رسيدن بهه ههدف را در ذههن تجسهم کهرد .علهت
نامگذاري اين روش به درخت فناوري شباهت زياد آن به يک درخت با تنه اصلي بزرگ و با شاخههاي متعدد است و هر شاخه-
اي نيز به نوبه خود داراي شاخههاي مجزا ميباشد .لذا هر شاخه داراي شبكهاي بوده که با يک نگاه ميتوان همه حهوزهههاي
يک فناوري را مشاهده نمود.

 -1-2-1سطحبندي
براي تعيين سطوح درخت فناوري بر اساس مطالعات انجام گرفته و ماهيت منبع زيست توده و فناوريها ،ابتدا چند معيار تعريف
شد .اين معيارها عبارتند از:
 کاربرد
 مقياس
 منابع زيستتوده
 فناوريهاي تبديل
 ساير تجهيزات
بنابراين سطوح درخت فناوريهاي توليد برق زيستي را ميتوان به صورت ذيل تعريف نمود:
 از آنجا که کاربرد توليد برق از منابع زيست توده در اولويت قرار دارد ،به عنوان تنه اصلي درخت در سطح اول در نظر گرفته
شده است .کاربرد توليد حرارت و سوخت از زيستتوده نيز ،در آينده قابل بررسي است.
 در سطح بعدي به دليل متمرکز و پراکنده بودن منابع ،درخت به دو شاخه اصلي کوچک مقياس و بهزرگ مقيهاس تفكيهک
شده است.
 در سطح بعدي با توجه به نقش کليدي منابع اوليه در فرايند ،منابع زيست توده به عنوان اساس طراحي درخت معرفي شهده
است.
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 فناوريهاي اصلي توليد برق زيستي در سطح بعدي معرفي شدهاند.
 ساير تجهيزات فرايند و مبدلها نيز در زيرشاخههاي هر فناوري فهرست شدهاند.
دليل اتخاذ اين رويه ،نقش تعيينکننده منابع زيستتوده در گزينش فناوريها و همچنين محدود بودن تعداد آنها نسبت به ساير
گزينههاي متنوع موجود (فناوريها ،تجهيزات فرايندي و کاربردها) ميباشد.

 -2-2-1نامگذاري سطوح
سطوح مختلف درخت به صورت زير نامگذاري شد:
 سطح اول  :محصوالت فناوريهاي توليد انرژي از زيست توده ميتوانند در سه حوزه برق ،حرارت و سوخت به کار رونهد .از
آنجا که فناوري مناسب حسب کاربرد مورد نظر ،از درخت فناوري انتخاب ميگردد و بنابراين سطح اول با عنوان "کهاربرد"
درون درخت جاي داده شده است .از آن جايي که پرداختن به کاربردهاي همزمان برق ،حرارت و سوخت به دليل گستردگي
مطالب نيازمند صرف زمان بسيار است و خارج از محدوده مطالعات اين سند مي باشد لذا ،به منظور تهأمين نظهر کارفرمهاي
پروژه ،تنها کاربرد توليد برق از منابع زيستتوده در اولويت مطالعات قرار گرفت.
 سطح دوم  :همانطور که اشاره شد ،سطح دوم به ظرفيت توليد مربوط ميشود و لذا لفظ "مقياس" براي آن مناسب است.
 سطح سوم  :فناوريهاي انرژي زيست توده به ماهيت منابع وابسته هستند" .منابع زيست توده" کهه سهطح سهوم درخهت را
تشكيل ميدهند اساس تعيين نوع فرايند ،تجهيزات پيشفراوري ،فرآورش و تبديل ميباشند.
 سطح چهارم  :در اين سطح تجهيزات فرايندي مناسب هر زنجيره در درخت ترسيم شده ،در چند زيرشاخه مشخص شهد .از
اين رو عنوان "تجهيزات فرايندي" براي آن انتخاب گرديد .اين سطح کمک ميکند تا سياسهتگهذاران بتواننهد تصهميمي
قاطع و راهبردي پيرامون توسعه يک زنجيره "کاربرد  -مقياس  -منبع" اتخاذ نمايند.

 -3-2-1نحوه ترسيم درخت فناوري
در طراحي درخت فناوري بايد ارائه جامع و در عين حال مختصر فناوري مدنظر قرار گيرد .به عنوان يک راهبرد سعي شد تا حد
امكان از تعدد شاخههاي منشعب از يک عنوان ،جلوگيري شود .بر اين اساس سطح دوم و سوم بهه صهورت کلهي دسهتهبنهدي
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شدند .بديهي است در صورت عدم رعايت اين مطلب ،اوالً انبساط ناگهاني حجم درخت نوعي ازدحام ايجاد ميکرد؛ ثانياً اين امر
(تفكيک مقياس و نوع منبع) به هدف اصلي طراحي درخت که هدايت سياسهتگهذاري کهالن کشهور در امهر توسهعه فنهاوري
زيست توده مي باشد کمک مينمايد .بدين ترتيب که ميتوان براي يک مقياس و منبع خا

از روي درخت ترسيم شهده ،نهوع

فرايند و تجهيزات فرايندي مناسب را انتخاب نمود.
از بين چهار فناوري ارائه شده در درخت شكل ( ،)1-1دو فناوري توليد برق از محهل دفهن زبالهه (دفنگهاه) و احتهراق مسهتقيم
(زبالهسوز) به داليلي که در ادامه شرح داده خواهد شد ،در اين سند مورد بررسي قرار نخواهند گرفت و ادامه مطالعات و بررسي-
ها بر دو فناوري گازيساز و هاضم بيهواز متمرکز خواهد بود.
در حال حاضر استفاده از دفنگاه زباله شهري براي توليد برق زماني مقرون به صرفه خواهد بود که که يک محل دفن زبالهه يها
مقدار يک ميليون تن (000ر000ر )1زباله درجا داشته باشد يا اين که ساليانه حدود صد هزار تهن (000ر )100ورودي زبالهه آن
باشد .بر اساس آمارهاي موجود ،سرانه توليد زباله به ازاي هر نفر در ايران  700گرم در روز مي باشد .بنابراين براي تأمين حجم
مورد نياز زباله ورودي به دفنگاه براي يک شهر به جمعيتي بالغ بر 000ر 400نفر احتياج است .چنانچه وضعيت جمعيت شههري
کشور بر اساس نتايج سرشماري سال  1390مورد بررسي قرار گيرد مالحظه مي شود که تعداد شهرهاي واجد شهرايط  18شههر
مي باشد که داراي جمعيتي بالغ بر 000ر000ر 25نفر مي باشند .عالوه بر موارد ذکر شده ،نياز به زمهين در ايهن فنهاوري عامهل
بازدارنده ديگري براي توسعه آن بشمار ميآيد .از طرف ديگر استفاده از فناوري دفنگاه ،در هرم مديريت پسماند (شكلهاي (-1
 )2و ( ))3-1حداقل مطلوبيت را دارد [ .]1نگرش دنياي امروز به مديريت پسماند شامل مراحل کلي زير ميباشد:
 کاهش توليد زباله
 استفاده مجدد
 بازيافت  /توليد کمپوست
 بازيافت انرژي
 دفع زباله  /دفنگاه
فناوري احتراق مستقيم شامل زيرفناوريهايي ميباشد که عبارتند از :بويلر و بخاري زيست توده سوز ،همسوزي و زبالهسهوز .در
خصو

هر کدام از اين زيرفناوريها ميتوان داليلي را براي عدم مطلوبيت برشمرد .به عنوان مثال تنها يهک نمونهه بخهاري

زيستتوده سوز در کشور ساخته شده است و به دليل مشخص نبودن ميزان اقبال عمومي براي استفاده از اين فناوري و اين که
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کاربرد آن توليد حرارت ميباشد و نه برق ،از اولويت توسعه فناوري خارج ميشود .همسوزي نيز معموالً در نيروگاهههاي زغهال
سنگ سوز مورد استفاده قرار ميگيرد که در حال حاضر به دليل عدم وجود چنين نيروگاه هايي در ايران کاربرد ندارد .در زمينهه
کاربرد احتراق براي زبالهسوزي نيز ميتوان به داليل ذيل اشاره نمود:
 امروزه سازندگان معتبر نيروگاه هاي زباله سوز براي توليدات خود ظرفيهت بهاالي حهداقل  600تهن در روز زبالهه را در نظهر
مي گيرند .اين بدان معناست که استفاده اقتصادي نيروگاه هاي زباله سوزي در شهرهاي داراي جمعيت بيش از 000ر 800نفر
توجيهپذير است .با توجه به نتايج سرشماري سال  ،1390تنها  9شهر کشور داراي جمعيت بيش از 000ر 800نفر هستند.
 بررسي سازندگان معتبر سيستم هاي زبالهسوز نشاندهنده تعداد معدود آنها در دنيا ميباشد که اين موضوع دليهل پيچيهدگي
فني باالي سيستمهاي زبالهسوز است و انحصار آن در دست اين سازندگان است.
 براي سيستم هاي زباله سوز فناوري هاي جايگزين هاضم بيهوازي و گازيساز (به ويژه گازيساز پالسهما) مهورد اسهتفاده قهرار
ميگيرند که امكان استفاده از آنها در ظرفيتهاي پايين (به طور مثال  100تا  200تن در روز) وجود دارد.

در نتيجه شاخههاي فناوري دفنگاه و احتراق مستقيم ،همچنين کاربرد سوخت و حرارت از درخت فناوري حذف و درخت جديهد
مطابق شكل ( )4-1ترسيم ميگردد .بر پايه اين درخت فناوري ،در ادامه اين فصل اجزاي درخت هر يک از فناوريهاي گازي-
سازي و هاضم بيهوازي به اختصار تشريح خواهد شد.
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شكل  1-1درخت فناوريهاي توليد برق از زيستتوده
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شكل  2-1سلسله مراتب مديريت پسماند

شكل  3-1هرم مديريت پسماند
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شكل  4-1درخت فناوريهاي منتخب
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 -3-1شناسايي فناوري گازيساز و زيرفناوري و تجهيزات فرايندي آن
با استناد به مطالب بخش قبل ،فناوري گازيساز به عنوان يكي از فناوريهاي منتخب براي توليهد بهرق از منهابع زيسهتتهوده
تعيين گرديد .در شكل ( )5-1درخت فناوري گازيساز با توجه به مطالعات انجام شده ترسيم شده است .همان طور که پهيش از
اين توضيح داده شد ،با توجه به اولويت توليد برق از زيستتوده در اين پروژه ،به عنوان تنه اصلي درخت در نظر گرفته ميشود.
مقياس فناوري به عنوان سطح دوم در درخت فناوري قرار دارد .در سطح سوم منابع زيست تهوده قهرار داشهته و در سهطح آخهر
بخشهاي پيشفراوري ،فرآيند اصلي ،فراورش و تبديل قرار دارند.
در اين گزارش ،درخت ترسيم شده براي فناوري گازيساز صرفنظر از پارامتر مقياس (کوچک و بزرگ) ،نوع منبع زيستتوده قابل
استفاده و نوع گازيساز مناسب براي هر منبع و مقياس ،ترسيم شده است .الزم به ذکر است که درخت تفصيلي کهه در آن نهوع
مقياس ،منبع زيست توده و مدل گازيساز مناسب با مقياس و منبع مشخص شده باشد و تجهيزات فرايندي و تبديل نيز با همين
تناسب انتخاب شده باشند در مرحله سوم پروژه که شامل تعيين راهبرد ،اولويتبندي و سبک اکتساب فناوري گازيساز ميباشهد
ارائه خواهد شد.
شايان ذکر است که تمام تجهيزات ارائه شده در اين درخت از مراجع علمي معتبر گردآوري و ارائهه شهدهانهد .راهبهرد درخهت
فناوري سبب شده است تا انبوهي از مطالب پراکنده به صورتي بسيار ساده ،چكيده و قابل استفاده ارائهه گهردد .در ادامهه ابتهدا
بخشهاي مختلف فرايند در فناوري توليد برق از گازيساز (سطح چهارم) زيستتوده شرح داده ميشود.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
11
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

شكل  5-1درخت فناوري گازيساز
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 -1-3-1پيشپردازش
پيشپردازش منابع زيست توده به منظور آمادهسازي آنها براي فرايند گازيسازي انجام ميگيرد و ممكن است بسهته بهه نهوع
زيستتوده شامل مراحل زير باشد:
 کاهش اندازه :که براي به دست آوردن اندازه مناسب ذرات انجام ميگيرد و ممكن است شامل روشهاي ذيل باشد:
 خرد کردن
 سرند کردن و
 فشرده کردن (ممكن است به دليل کم بودن چگالي زيستتوده الزم باشد)
 خشک کردن :که براي کاهش رطوبت منابع زيستتوده به منظور بهبود فرايند گازيسازي مورد نياز است.
 -1-1-3-1کاهش اندازه

قطعات کوچکتر ،مساحت در واحد جرم بزرگتري دارند که نرخ انتقال حرارت و گازي سازي را تسهيل ميکنند .مشهاهده شهده
است که ذرات کوچکتر منجر به انتشار  C2H4 ،CO ،CH4بيشتر و  CO2کمتر ميشوند که منجر به افهزايش عملكهرد گهاز،
ارزش حرارتي گاز ( )LHVو راندمان تبديل کربن مي شود .عملكرد گاز و رانهدمان انهرژي بهاالتر در ذرات کهوچكتر بهه علهت
افزايش انتقال حرارت با توجه به سطح بزرگتر آنها ميباشد.
منابع زيست توده با روشهاي مختلف خرد کردن ،ريز کردن ،پودر کردن و پلتسازي تغيير اندازه و شكل مييابند .آسيابههاي
چكشي ،1آسيابهاي چاقويي ،2چاقوهاي دوار ،3خردکنهاي کاسهاي 4و غلطکها 5ابزارهاي متداول مورد استفاده براي کهاهش
اندازه منابع زيست توده ميباشند .براي حصول اطمينان از اندازه ذرات از صفحات الک استفاده ميشود .مصرف انرژي در طهول
کاهش اندازه بستگي به ميزان رطوبت ،اندازه اوليه زيستتوده ،خوا

زيستتوده و اندازه صفحات الک آسياب و خوا

آسياب

دارد [.]3 ،2
1

hammer-mills
knife mills
3
rotating knives
4
tub grinders
5
rollers
2
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 -2-1-3-1خشک کردن

زيست توده جمعآوري شده ممكن است رطوبت بااليي داشته باشد .در نتيجه جهت دستيابي به ميهزان رطوبهت مطلهوب بهراي
فرايندهاي گازيسازي الزم است خشک شوند .منابع زيست توده با روشههاي خشهک کهردن بها اسهتفاده از بخهار ،روتهاري و
سيكلوني از طريق حرارت يک بويلر ،توربين احتراق ،گازهاي خروجي از موتور به رطوبت مناسب مهيرسهند .تجهيزاتهي ماننهد
خشککن جعبهاي سوراخدار ،1خشککن نوار نقاله 2و خشک کن آبشاري دوار 3براي خشک کردن زيستتوده مورد استفاده قرار
ميگيرند .با اين حال ،براي زيستتوده با رطوبت کم (کمتر از  )%10ممكن است مرحله خشک کردن نياز نباشد [.]2

 -2-3-1فرآيند گازيسازي
راکتور گازيساز قلب فرايند گازيسازي است و بر اساس نوع بستر و جريان به صورت زير دستهبندي ميشوند:
 بستر ثابت
 بستر سيال
 جريان همزمان
 پالسما

با توجه به اين که يكي از پارامترهاي مهم بهرهبرداري از گازيساز نوع و خصوصيات زيست توده ميباشد ،در اين بخش نهوع و
طراحي گازيساز مناسب براي هر ماده اوليه و در مقياس خا  ،مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت .بسته به مقياس مورد نظهر،
نوع خاصي از گازيسازها براي منابع مختلف قابل توسعه ميباشد .در بخش هاي بعدي در خصو

انواع گازيسهازها بحهث و

همچنين خصوصيات ،مزايا و معايب آنها بررسي و مقايسه خواهد شد.
 -1-2-3-1فناوريهاي گازيسازي بستر ثابت

Perforated bin dryers
band conveyor dryers
rotary cascade dryers

1
2
3
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راکتورهاي بستر ثابت سادهترين و ارزانتهرين دسهته راکتورههاي گازسهاز هسهتند .در راکتورههاي بسهتر ثابهت ،واکهنشههاي
ترموشيميايي بر روي يک شبكه آتشخوان ثابت انجام ميگيرند و آشفتگي قابل توجهي در محيط واکنش وجود نهدارد .گهازي-
سازهاي بستر ثابت راکتورهاي متداولي براي گازيسازي بوده که معموالً در دماهايي در حدود  1000درجه سانتيگراد يا پايينتر
کار ميکنند .لفظ بستر ثابت به اين معناست که در داخل محفظه راکتور گازي سهاز ،عمهل چهرخش عامهل گهازي سهاز و ذرات
زيست توده صورت نمي گيرد .ولي آتشخوان راکتور گازي ساز بستر ثابت مي تواند ثابت يا متحرك باشد .لذا ،اين نوع از گازيساز
را بستر متحرك نيز مينامند .در اين راکتورها سوخت زيستتوده از باال و عامل گازساز از زير يا بهاالي راکتهور بهه آرامهي وارد
ميشود .بر اساس جهت جريان عامل گازيساز ،گازيسازهاي بستر ثابت را ميتوان به سه دسته اصلي تقسيمبندي نمود:
 فراکشند

1

 فروکشند

2

 جريان متقاطع

3

فناوري گازيسازي بستر ثابت فراکشند

در سادهترين نوع گازيسازهاي بستر ثابت ،زيست توده از باال و هوا از پايين به راکتور وارد مي شوند و گاز توليد شهده از بهاالي
راکتور خارج مي شود .به اين نوع راکتور ،گازيساز با جريان متقابل يا فراکشند مي گويند .تأمين گرماي فرآينهد در ايهن روش از
راه سوختن زغال در بخش پايين راکتور صورت ميگيرد .يک اتصال چندراهه براي تأمين جريان هوا به قسمت پهايين راکتهور
تعبيه شده که ورود هوا را از راه شبكه آتشخوان به درون راکتور ممكن ميسازد .ممكن اسهت سهيال ديگهري ماننهد بخهار يها
اکسيژن جايگزين هوا شود که در اين صورت ارزش حرارتي گاز توليدشده باالتر خواهد رفت.

updraft
downdraft
cross-flow

1
2
3
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شكل  6-1ساختار دروني راکتور گازيساز جريان متقابل (فراکشند)

در راکتور فراکشند يا جريان متقابل ،نواحي حرارتي و شيميايي متفاوتي پديد آمده که از باال به پايين راکتور به ترتيب عبارتند از:
 ناحيه خشکشدن
 ناحيه آتشكافت
 ناحيه گازيشدن/احياء ،1و
 ناحيه سوختن/خاکستر شدن

دما درون اين نوع راکتور از  700تا بيش از  900درجه سانتيگراد متغير است و البته ممكن است به بهيش از  1000درجهه ههم
برسد .پوشش دروني راکتور بايد از مواد نسوز خاصي باشد که بتواند چنين دمايي را تاب بياورد .به دليل ايهن کهه گهاز سهنتز در
هنگام خروج از راکتور از نواحي آتشكافت و خشکشدن عبور ميکند ،داراي غلظت بااليي از قطران 2و بخار آب ميباشد (حتي

Gasification/reduction zone
Tar

1
2
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تا  %20حجم گاز) که همراهي بخار آب و قطران ،مشكل را دوچندان ميکند زيرا ترکيبات قطران با کاهش دماي گاز ،به مايع
تبديل شده و بخشي از آن ها نيز در آب حل مي شوند و مايعي خورنده و مزاحم پديد مي آورند .قطهران په

از تقطيهر بهر روي

سطوح لولهها ،محفظهها و کليه تجهيزاتي که گاز از آن ها گذر ميکند ،سطوحي چسبناك و ناهموار پديهد مهيآورد کهه گهاهي
مشكل خوردگي و گاه مشكل گرفتگي و انسداد ايجاد ميکنند .در مقابل ،ذرات معلق و غبار در آن کمتر است زيرا گاز از ناحيه
احتراق گذر نميکند و ذغال و خاکستر در پايين راکتور انباشته ميشوند و گذر گاز از ميان مواد زيستتوده در ناحيه خشکشدن،
اثر صافي مانند بر روي آن دارد .دماي گاز سنتز خروجي نيز ماليم است ( 100تا  300درجه سانتيگراد) زيهرا بخهش مهمهي از
گرماي خود را با زيستتوده در حال خشک شدن و در حال آتشكافت مبادله ميکند.
راکتورهاي فراکشند در برابر تغييرات اندازه سوخت زيست توده (از  5تها  100ميلهيمتهر) و تغييهرات درصهد رطوبهت (تها )%55
کمابيش غيرحساس و انعطافپذير هستند [ .]4اين نوع راکتورها در ظرفيت حرارتي  100کيلووات تها  20مگهاوات در دسهترس
هستند .اين دسته از راکتورها عمدتاً براي کاربريهاي گرمايشي کاربرد دارند و بهه دليهل غلظهت بهاالي قطهران در گهاز ،اگهر
بخواهند براي کاربري توليد برق به کار برده شوند بايستي از تجهيزات پيشرفته پااليش گاز و قطرانزدايي استفاده نمايند .البته
با استفاده از موتورهاي استرلينگ که نوعي موتور براساس تبادل گرما ميباشند ،امكان توليد برق به کمهک کهورهاي کهه گهاز
خروجي از گازيساز فراکشند را بسوزاند ،فراهم آمده است.
انواع تجاري مشهور فناوري هاي گازي سازي به روش بستر ثابت فراکشند (جريهان متقابهل) عبهارت از فنهاوري «پيهورک ،»1
فناوري «وولوند ( »2هاربور) ،فناوري «سوفرسيد/کاليكوا »3و چندين نوع تجاري کوچک مقياس در کشورهاي تازه توسعهيافتهه
مانند هند و چين هستند.
به طور خالصه برتريهاي گازساز بستر ثابت فراکشند عبارتند از:
 فرآيند ساده و کم خرج
 توانايي پذيرش انواع زيستتوده با رطوبت باال و مواد غيرآلي قابل توجه (همچون زباله شهري)
 فناوري شناخته شده با پيشينه غني

®Purox
Volund
Sofersid/Caliqua

1
2
3
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اما کاستي مهم اين فناوري همانگونه که خاطر نشان شد ،درصد باالي قطران در گاز است که مستلزم پهااليش اساسهي گهاز
پيش از کاربرد در توليد برق يا توليد سوخت ميباشد.

شكل  7-1نمونهاي از يک راکتور گازيساز کوچک بستر ثابت فراکشند با محفظه احتراق

شكل  8-1نمونهاي از راکتور بزرگ گازيساز بستر ثابت فراکشند
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فناوري گازيسازي بستر ثابت فروکشند

در نوع ديگري از راکتور موسوم به گازساز فروکشند 1يا جريان همجهت ،زيست توده از باال وارد شده و عامل گازيساز از بخش
مياني بدنه به راکتور داخل ميشود و جريان گاز سنتز از زير خارج ميگردد .علت نامگذاري اين است که جهت جريان يا حرکت
زيست توده با گاز يكي است .گرماي مورد نياز فرآيند در اين راکتور به وسيله سوختن ترکيبات فرار درون راکتور تأمين مي شود.
در راکتور فروکشند يا جريان همجهت نواحي حرارتي -شيميايي ياد شده از باال به پايين به ترتيب عبارتند از:
 ناحيه خشک شدن
 ناحيه آتشكافت/ميعان
 ناحيه سوختن/اکسيد شدن و
 ناحيه گازيشدن/احياء
ترکيبات قابل ميعان آزاد شده در فرآيند آتشكافت که قطران را تشكيل ميدهند ،با گذر از ناحيه اکسايش تجزيه و اکسيد شده و
بنابراين درصد قطران در گاز خروجي از راکتورهاي فروکشند به مراتب پايينتر از راکتور فراکشند است .دماي دروني راکتورهاي
فروکشند بيش از راکتورهاي فراکشند است و تا  1200درجه سانتيگراد نيز ميرسد .راکتورهاي فروکشند در برابر اندازه سهوخت
حساستر هستند و زيستتوده بايد در دامنه اندازه  20تا  100ميليمتر به آنها وارد شود .حساسيت آنها به رطوبت سوخت هم
بيشتر است و زيست توده خشک با درصد رطوبت کمتر از  20را ميپذيرند .اين راکتورها کاربري وسيعي در گرمايش ،توليد برق
و گاه حتي توليد سوخت و مواد شيميايي دارند و در دامنه ظرفيت گستردهاي از  20کيلووات تا  5مگاوات ساخته مي شهوند .ههر
چند که در طي چند دهه اخير نمونههاي متعددي از گازيسازهاي بستر ثابت فروکشند در ترکيب با موتورهاي احتهراق داخلهي
براي توليد هم زمان برق و گرما ساخته شده و آزمايش گرديدهاند اما تا کنون تعداد نمونههاي موفهق تجهاري در ظرفيهتههاي
متوسط و بزرگ چندان زياد نبوده است .زيرا عملكرد موفق اين راکتورها وابستگي شديدي به تأمين زيستتوده با اندازه و درصد
رطوبت مناسب دارد [ .]4با اين همه تجارب موفق چند واحد نمادين و آزمايشي از اين دسته ،دورنماي اميدوارکنندهاي را بهراي
آنها نويد ميدهد .در کشور چين تعداد زيادي از راکتورهاي گازيساز کوچک براي کاربريهاي روستايي يا صنعتي با استفاده از
اين فناوري ساخته شدهاند.
چكيده امتيازات گازيساز بستر ثابت فروکشند به شرح زير ميباشد:
Downdraft

1
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 زدايش  %99/9قطران در گاز
 مواد معدني همراه با ذغال و خاکستر در راکتور باقيمانده و نياز به سيكلون کوچکتري براي زدايش ذرات معلق خواهد بود.
 فناوري ساده ،کم هزينه و اثباتشده

کاستيهاي اين فناوري نيز عبارتند از:
 نياز به خشککردن سوخت تا زير  %20رطوبت
 دماي زياد گاز در هنگام خروج از راکتور که مبدل حرارتي را براي خنککردن گاز اجتناب ناپذير ميسازد.
 4 تا  7درصد از کربن زيستتوده ،تبديلنشده باقي ميماند.

شكل  9-1ساختار دروني راکتور گازيساز جريان همجهت (فروکشند)
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شكل  10-1نمايي از راکتور گازيساز بستر ثابت فروکشند

فناوري گازيسازي بستر ثابت جريان متقاطع

گازيساز جريان متقاطع( 1که جريان جانبي نيز ناميده ميشود) (شكل  )11-1نوع ديگري از راکتورهاي بستر ثابت است که در
آن زيست توده از باالي راکتور وارد شده و جريان عامل گازيساز (اکسيژن و بخار يا هوا) از يک طرف به راکتور دميده مي شود
و جهت آن ،جريان زيستتوده را قطع ميکند .گاز توليدي از طرف ديگر گازيساز در همان سطح خارج ميگردد .منطقه احتراق
ناقص در مقابل ورودي هوا تشكيل ميشود ،که در آن ميتوان به درجه حرارت باال (بيشتر از  1500درجهه سهانتيگراد) دسهت
يافت .نواحي احياء ،آتشكافت و خشک کردن ،منطقه احتراق ناقص را احاطه ميکنند .دماي گاز خروجي در حدود  800تها 900
درجه سانتيگراد ميباشد .منطقه واکنش نسبتاً کوچک با ظرفيت حرارتي کم ،زمان پاسخدهي سريعتري در مقايسه با انواع ديگر
گازيساز بستر ثابت به وجود ميآورد ،که اين امكان را فراهم ميآورد تا گازيساز جريان متقابل زماني که به طور مستقيم براي
راهاندازي يک موتور استفاده ميشود به تغييرات بار خوب پاسخ دهد .اشكاالت اصلي گازيساز جريان متقابل عبارتند از:
 افت حرارت به علت دماي باالي گاز خروجي
 ناپايداري براي باال بودن ميزان خاکستر يا قطران در ماده اوليه
Sidedraft/Cross-Flow

1
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 توانايي پايين در کاهش  CO2و تبديل قطران
اين فناوري براي گازيسازي ذغال چوب مناسب است .گازيسازي ذغال در دماي حدود  1500درجه سانتيگراد به خوبي پيش
ميرود اما اين دما نياز به عايقبندي مناسبي براي حفاظت بدنه راکتور دارد که هزينه ساخت راکتور را به شدت افزايش ميدهد.
اين فناوري بدين منظور ابداع شده که هسته مرکزي گازي سازي در کانون دروني توده ذغال رخ دهد و از جرم خود ذغال (کهه
پيرامون ناحيه گازي سازي را فراگرفته) به عنوان عايق استفاده شود .ساختار ساده اين روش گازي سازي در شكل ( )11-1نشان
داده شده است.

شكل  11-1ساختار ساده شده راکتور گازيساز جريان متقاطع

 -2-2-3-1راکتورهاي گازيسازي زيستتوده به روش بستر سيال

در راکتورهاي بستر سيال ،بخشي از فضاي درون راکتور را با دانههاي بياثر و ديرگداز مانند ماسههاي سيليسهي يها دانههههاي
آلومين پر ميکنند که به آن اصطالحاً بستر 1ميگويند .شبكهاي با هدف توزيع يكنواخت جريان سيال گازيساز در بخش زيرين
راکتور نصب شده و کار ديگر آن جدا کردن محفظه واکنش از محفظه تجمع خاکستر است .در محفظه واکنش ،ذرات سوخت و
سيال عامل گازيساز (هوا ،اکسيژن يا بخار) با يكديگر در اختالط بوده و آشفتگي در درون راکتور به اندازهاي اسهت کهه مهواد
جامد به حالت شناور در فضاي راکتور درميآيند و واکنشهاي ترموشيميايي روي مي دهند .براي ايجهاد ايهن آشهفتگي ،عامهل
Bed

1
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گازساز با سرعت نسبتاً زياد (بين  1تا  )4m/sوارد راکتور ميشود و مواد درون آن را به حالت قليان درميآورد .براي بهبود تبادل
حرارت ،دانههاي درون راکتور در اثر گرماي درون راکتور گداخته شده و کار انتقال حرارت به ذرات سوخت را انجام مهي دهنهد.
راکتورهاي بستر سيال خود به دو نوع بستر سيال جوشان 1و بستر سيال چرخشي 2دستهبندي ميشوند.
گازيسازي در راکتور بستر سيال جوشان

در فرآيند گازيسازي بستر سيال جوشان سرعت دميدن عامل گازيساز به بستر حاوي زيستتوده و مواد پرکننده بهه انهدازهاي
است که نيروي اصطكاك ميان ذرات جامد و گاز در تعادل با نيروي وارده از جريان گاز است و حبهابههايي درون بسهتر پديهد
ميآيند که سرانجام با رسيدن به سطح بااليي بستر ميترکند و آزاد مي شوند و سطح بستر در عمل نوسان اندکي خواهد داشت.
چيدمان نمادين اين فناوري در شكل ( )12-1ديده ميشود.
دما در راکتور گازيساز بستر سيال جوشان از  850تا بيش از  1200درجه سانتيگراد تغيير ميکند .در صورتيکه از اين فنهاوري
براي توليد هيدروژن ،سوخت مايع و ترکيبات شيميايي استفاده شود ،بهتر است در دماهاي باال راهبري شود ،زيهرا در دماههاي
بيش از  1200تا  1300درجه سانتيگراد ،ميزان اندکي از متان ،هيدروکربنهاي سنگين و قطران پديد آمده و توليد هيدروژن و
منوکسيدکربن به اوج ميرسد [.]5
برخي از فناوري هاي گازيسازي بستر سيال در فشار باال (تا  20بار) که براي توليد سوخت مايع و ترکيبهات شهيميايي بهه کهار
ميروند ،گاهي از يک نوع سيال گازيساز بهره ميبرند و گاهي عامل گازيساز در آن ها آميختههاي از ههوا ،اکسهيژن و بخهار
است .با تغيير نسبت اين سيالها ،نسبت هيدروژن و منوکسيدکربن را در گاز سنتز پديد آمده در راکتور تنظيم ميکنند .فنهاوري
گازي سازي بستر سيال جوشان تا سال  2002بيشترين آزمايش و کاربري را در عرصه توليد هيدروژن ،مواد شيميايي ،بنهزين و
گاز شبكه لولهکشي داشته است [.]5
برتريهاي گازيساز بستر سيال جوشان به قرار زير است:
 توليد گاز با کيفيت يكنواخت
 توزيع کمابيش يكنواخت دما در راکتور
 توانايي پذيرش دامنه گستردهاي از اندازههاي سوخت از جمله ذرات ريز

Bubbling fluidized bed
Circulating fluidized bed

1
2
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 فراهم کردن نرخ باالي انتقال گرما ميان مواد بياثر بستر ،سوخت و گاز
 نرخ باالي تبديل (بهره باالي گاز) و درصد اندك قطران و کربن تبديل نشده
کاستي اين فناوري آن است که در صورت تشكيل حبابهاي درشت در بستر ،امكان ميانبر زدن و گريز گاز از ميان بستر وجود
دارد.

شكل  12-1چيدمان فرآيند و نمايه راکتور گازيساز بستر سيال جوشان

گازيسازي در راکتور بستر سيال چرخشي

در راکتور بستر سيال چرخشي ،سرعت ورود سيال گازيساز (هوا يا اکسيژن يا بخار يا هر گاز ديگر) به حدي باال است که ذرات
بستر را به تالطم وا ميدارد و در اين ميان برخي ذرات و دانهها همراه با جريان گاز خروجي از فراز راکتور مهيگريزنهد کهه در
واحد باالدستي ،يعني در سيكلون به دام ميافتند و از جريان گاز جداشده و به راکتور بازگردانده مي شوند .ساختار نمهادين يهک
راکتور بستر سيال چرخشي در ( )13-1نشان داده شده است.
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شكل  14-1نماي سه بعدي از راکتور بستر سيال چرخشي

برتريهاي گازيسازي بستر سيال چرخشي بدين شرح هستند:
 مناسب براي واکنشهاي سريع
 آهنگ باالي انتقال حرارت با توجه به ظرفيت حرارتي باالي مواد بستر
 آهنگ باالي تبديل سوخت به گاز همراه با درصد اندك قطران و کربن تبديل نشده

کاستيهاي فناوري بدين قرار ميباشند:
 اختالف درجه حرارت در امتداد جريان مواد جامد پديد ميآيد.
 محدوديت حداقل سرعت انتقال به وسيله اندازه ذرات سوخت  :سرعتهاي باال موجب سايش تجهيزات فنآوري ميشوند.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
26
ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

 کارآيي تبادل گرما کمتر از راکتور بستر سيال جوشان است.
گازي ساز بستر سيال دوقلو/دوبستره

1

هوا ،به دليل هزينه پايين و فراهم بودن ،اغلب به عنوان عامل گازيساز استفاده ميگردد .مسئله اساسي در استفاده از ههوا بهه
عنوان عامل گازيساز اين است که نيتروژن موجود در هوا باعث رقيق شدن گاز توليدي شهده و ارزش حرارتهي آن را کهاهش
ميدهد .استفاده از اکسيژن به عنوان عامل گازيساز اين مسئله را از بين ميبرد ،اما کاربرد آن به دليل قيمت بهاالي اکسهيژن
محدود ميشود .گازيساز دو بستره به منظور حل مشكل رقيق شدن توسط نيتروژن طراحي شده است .اين نهوع گهازيسهاز از
يک محفظه احتراق بستر سيال چرخشي که در آن زغال باقيمانده به منظور تأمين حرارت محترق ميشود و يک گازيساز بستر
سيال جوششي که در آن پيروليز زيست توده و گازيسازي زغال صورت ميپذيرد ،تشكيل شده است .مواد خنثي تشكيل دهنده
بستر به عنوان حامل انرژي عمل نموده و بين دو راکتور به گردش درمي آيند .معموالً بخار از پيش گرم شده بهه عنهوان عامهل
گازيسازي در راکتور بستر سيال جوشان در دماي  700تا  900درجه سانتيگراد استفاده ميگردد .زغال و قطران که در راکتهور
بستر سيال جوشان توليد ميگردد به محفظه احتراق عمودي فرستاده شده و در آنجا با هواي تغذيه اکسيد ميگردد .گاز حاصل
از احتراق که حاوي نيتروژن است پ

از عبور از سيكلون تخليه ميگردد .در نتيجه گازي فاقد نيتروژن و قطران حاصهل مهي-

گردد .از ديگر مزاياي اين نوع راکتور ميتوان به عدم نياز به پيشفرآوري زيست توده ،سهولت در تغذيه زيست توده و عدم نيهاز
به اکسيژن اشاره نمود .با اين وجود همچنان مسائلي همچون هزينه سرمايهگذاري باال ،هزينه عمكرد بهاال نسهبت بهه گهازي-
سازيهاي بستر ثابت و همچنين مقادير باالي غبار در گاز خروجي از مسائل محدودکننده ميباشند.

Twin-Bed/Dual Fluidised-Bed Gasifier

1
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شكل  15-1طرحوارهاي از بستر سيال دو بستره/دو قلو

 -3-2-3-1فرآيندهاي گازيسازي جريان پيوسته آرام

گازي سازي جريان پيوسته آرام 1نوعي از فناوري گازي سازي است که در آن سوخت همراه با جريان سيال عامل گازيسهاز بهه
راکتور وارد شده و به سرعت به گاز تبديل مي شود .اين فناوري اساساً در دماي باال  1200تها  1500درجهه سهانتيگراد و تحهت
فشار باال (اغلب در دامنه  20تا  50اتمسفر) کار ميکند .راکتورهاي گازيساز جريان هم زمان اساساً براي گهازي سهازي زغهال-
سنگ يا نفت خام و مشتقات نفتي ابداع شده اما گازي سازي زيست توده نيز به صورت هم زمان با زغالسنگ در چندين مورد از
چنين راکتورهايي با موفقيت مورد آزمون قرار گرفته است .فرآيندهاي گازي سازي جريان هم زمان در بيشتر موارد از اکسهيژن
خالص به عنوان سيال عامل گازيساز بهره ميگيرند و ظرفيت بهرهبرداري آنها اغلب باالي  100مگهاوات حرارتهي اسهت .بهه
دليل دماي باال در اين راکتورها ،ماده خام به طور کلي تبديل به گاز مي شود و زمان ماند در اين راکتورها کوتاه است و در حهد
چند ثانيه ميباشد .اين راکتورها بسته به نوع سوخت مصرفي ،بر دو نوع طراحي و ساخته ميشوند:

Entrained Flow Gasification processes

1
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 يكي از دستهها ،راکتور گازيساز گدازنده 1است که خاکستر را ذوب ميکند و براي سهوختههاي داراي خاکسهتر (از جملهه
زيستتوده) به کار برده ميشود.
 ديگري راکتور ناگدازنده که براي سوختهاي بدون خاکستر به کار ميرود.
در راکتور گدازنده ،اجزاء شيميايي تشكيلدهنده خاکستر ذوب مي شوند .ذرات ذوبشده بر روي ديهوارهههاي خنهکتهر راکتهور
متراکم مي شوند و در نهايت يک اليه جامد بر روي ديواره پديد مي آورند که به مثابه يک اليه حفاظتي عمل مهيکنهد .گهدازه
مذاب در يک مايع آميخته شده و در اثر خنک شدن سريع به گلولههاي پوکه مانند تبديل مي شوند و اين مخلوط از کف راکتور
تخليه مي شود .براي پديد آوردن يک مايع حاوي گدازه خاکستر با گرانروي مناسب در دماي مربوطه ،مادهاي بهه عنهوان مهاده
روانکننده جريان تخليه به بخش پاييني راکتور افزوده ميشود .براي نيروگاههاي زغالسنگسهوز کهه از ايهن دسهته راکتورهها
استفاده ميکنند ،معموالً سنگ آهک يا ديگر مواد معدني غني از کلسيم به عنوان روانکننده جريان تخليه به کار ميروند.
توليد گاز سنتز از زيستتوده به کمک فرآيند گازيسازي جريان همزمان برتريهاي زير را دارد:
 توليد گاز با ظرفيت و بازدهي باال  :به دليل سرعت زياد واکنش و دماي باال ،بيش از  %99/5سوخت به گاز تبديل ميشود و
بدين دليل که زيست توده به صورت پودر همراه با جريان سيال عامل (معموالً اکسهيژن) بهه راکتهور وارد مهي شهود ،شهدت
جريانهاي جرمي بااليي قابل انتقال به راکتور خواهند بود که به توليد شدت جريان باالي گاز سنتز خواهند انجاميد.
 انعطافپذيري در سوخت ورودي به راکتور  :همه انواع زيستتوده از جمله چوب ،بقاياي کشاورزي غني از مواد قليايي ،لجن
فاضالب و فضوالت دامي ميتوانند همراه با ذغالسنگ يا تهماندههاي جامد نفت خام در راکتور گازيسهاز بهه گهاز تبهديل
شوند.
 سادگي در پاکيزهسازي گاز  :با توجه به دماي باالي راکتور ،گاز سنتز به دست آمده عاري از ناخالصيههاي آلهي (ترکيبهات
قطران) است و با کمک روشهاي مرسوم ميتواند از ناخالصيهاي معدني نيز پااليش شود.
 کمترين پسماند فرآيند  :مواد معدني زيست توده به صورت گدازههاي خاکستر و غبار خاکستر بازيافت مهي شهوند .گهدازههها
(همانند پوکه معدني) ميتوانند در عمليات ساختماني و عمراني به کار روند ،زيرا اين مواد عاري از کربن و ناخالصيهاي آلي
بوده در حاليکه خاکستر حاصل از روشهاي متداول گازي سازي زيست توده به دليل دارا بودن درصد قابل توجهي از کربن
نسوخته بايد همانند يک پسماند شيميايي با آن برخورد شود.
Slagging Entrained flow Gasifier
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يک مثال از گازي سازي زيست توده به روش جريان همزمان در مقياس بزرگ ،نيروگاه ذغهالسهنگسهوز «بوگنهوم» در هلنهد،
ساخت شرکت «شل» است که برج گازي سازي آن  600مگاوات حرارتي ظرفيت توليد گهاز دارد و بهازدهي الكتريكهي خهالص
نيروگاه  %43است .آزمايش گازيسازي همزمان ذغالسنگ و زيستتوده با استفاده از انهواع زيسهتتهوده ماننهد چهوب ،لجهن
فاضالب و فضوالت مرغداري در سالهاي  2003تا  2005با موفقيهت انجهام گرفتهه اسهت .نسهبت انهرژي ورودي حاصهل از
زيست توده به برج گازساز  %10کل انرژي ورودي بوده ،اما اکنون اين نسبت به  %25افزايش يافته اسهت .نمونههاي از سهاختار
فرآيند گازيسازي جريان همزمان در شكل ( )16-1ديده ميشود.

شكل  16-1ساختار فرآيند گازيسازي جريان همزمان در يک راکتور بزرگ مقياس

 -4-2-3-1انواع ديگر گازيساز
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عالوه بر گازيسازهايي که در باال نام برده شده ،انواع ديگري از گازيساز يا فناوري گازيسازي وجود دارد که به طور گسترده
مورد تحقيق و بررسي قرار گرفتهاند که در ادامه به دو نوع هيدروترمال و پالسما پرداخته ميشود.
گازيسازي هيدروترمال

گازي سازي هيدروترمال فرايند فرآوري زيست توده در آب داغ تحت فشار ،معمهوالً در دمهاي بهاالي  350 Cو فشهار بهاالي
 ،20 MPaجهت استحصال گاز قابل احتراق ميباشد .شكل ( )17-1نمودار فاز آب را نشان ميدهد ،که در آن خط تعادل گهاز
مايع از نقطه سه گانه شروع ميشود و در نقطه بحراني خاتمه مييابد .حالت هيدروترمال در اطراف نقطهه بحرانهي واقهع شهده
است .هنگاميكه دما و فشار از دما و فشار بحراني باالتر باشد ،اين حالت ،آب فوق بحراني ناميده مهيشهود و گهازيسهازي نيهز
گازيسازي فوق بحراني ناميده ميشود .اين آب داغ تحت فشار واکنش بااليي دارد و هنگاميكه زيست تهوده در آن قهرار داده
ميشود ،توسط واکنشهاي هيدروليز و پيروليز تبديل به گاز ميشود.

شكل  17-1نمودار فاز آب

گازي سازي هيدروترمال براي فرآوري زيست توده مرطوب مناسب است .در مورد زيست توده مرطوب ،به علت ميهزان رطوبهت
باالي آن از گازيسازي ترموشيميايي متداول استفاده نميشود .از طرف ديگر گازيسازي هيدروترمال از آب بهه عنهوان مهاده
واسط واکنش استفاده ميکند ،در نتيجه زيست توده مرطوب ميتواند بدون صرف هزينه و انرژي جهت خشک کردن ،فهرآوري

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
31
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

شود .از آنجا که واکنش پذيري آب در اين حالت باال ميباشد ،فرايند تبديل گاز ميتواند سريع (ظرف چند دقيقه) و تقريباً کامل
صورت گيرد .گاهي اوقات ،افزودن کاتاليست مانند کاتاليستهاي قليايي ،فلزي يا کربني ،واکنش را افزايش ميدهد .گاز توليهد
شده ،پ

از اينكه خروجي راکتور تا دماي اتاق سرد شد به طور خودکار تفكيک ميشود .به دليل زمان واکهنش پهايين ،پهايين

بودن زغال تشكيل شده ،پايين بودن قيمت آب ،گازيسازي زيست توده با آب فوق بحراني و زيربحرانهي بهه عنهوان يهک راه
مناسب و موثر براي تبديل زيست توده در نظر گرفته ميشود .ترکيب اصلي گاز حاصل ،هيهدروژن ،دي اکسهيد کهربن و متهان
است .به علت واکنش شيفت آب -گاز ميزان مونوکسيد کربن قابل صرفه نظر کردن است .ارزش حرارتي گاز توليدي به شهرايط
واکنش بستگي دارد و معموالً از  12-18 MJ/m-3Nمتغير است.
گازيساز پالسما

گازيسازي پالسما يک فرايند ويژه گازيسازي است که در آن زيستتوده در دماي بسيار باال ( 3000درجه سانتيگراد يا حتهي
باالتر) در محيطي کم به اجزاي اصلي گاز (هيدروژن و مونواکسيدکربن) اکسيژن تبديل ميگردد .گازيسازي زيسهتتهوده بهه
روش پالسما به عنوان يک فناوري تميز و قابل اطمينان با حداقل توليد قطران و کمترين اثرات زيست محيطي در نظر گرفتهه
ميشود.
گازيسازي پالسما تقريباً به طور انحصاري روي مواد اوليه ضايعاتي متمرکز شده است و نيروگاههاي موجود گازيسازي موادي
مانند ،زباله شهري ،بقاياي گياهي که به طور خودکار خرد شدند ،الستيک ،خاکستر زبالهسوز ،زغال سنگ و ضايعات خطرنهاك،
ضايعات پزشكي ،ضايعات صنعتي و ضايعات راديواکتيو است .مواد ديگري از قبيل تختههاي مدار چاپي ،پنبههاي نسهوز ،لجهن
فاضالب ،نفت ،دوغاب زغال سنگ/آب ،کک نفت ،کاغذ ،پالستيک و فلزات مورد آزمايش قرار گرفتهاند .از آنجا که گازيسازي
پالسما تقريباً ميتواند هر مادهاي را بپذيرد ،مواد اوليه اصلي مورد استفاده آنهايي هستند که جداسازي و بازيافت بيشتر آنهها
بسيار دشوار يا گران است .بخش آلي مواد اوليه گازيسازي ،و بخش معدني منجمد ميشود ،اغلب براي توجيه اقتصادي نياز به
کسب اعتبار محصول جانبي دارند .با اين حال ،گازيسازي پالسما با مواد اوليه غير ضايعاتي ممكن اسهت در آينهده بهه لحهاظ
اقتصادي قابل دوام شود.
بهرهبرداري منعطف از مشعل پالسما ،از طريق باال يا پايين آوردن توان الكتريكي ورودي يها سهرعت جريهان پالسهما ،امكهان
هرگونه تغييري در مقدار مواد اوليه ،سازگار شدن رطوبت و ترکيب با محيط ،ثابت نگهداشتن درجه حرارت گازيسازي ،را فراهم
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ميآورد .بنابراين گازيسازي پالسما ميتواند مواد اوليه با اندازه ذرات مختلف ،شامل توده درشت و مواد پهودري ،را بها حهداقل
آمادهسازي بپذيرد (کاهش اندازه و خشک کردن معموالً مورد نياز نيست و مواد ناهمگن قابل قبول است) .با اين حال ،به طهور
کلي ،مواد اوليه با ميانگين رطوبت يا ميزان مواد معدني باالتر منجر به کاهش واکنش گازيسازي و دمهاي گهاز سهنتز و بهازده
پايينتر ميشوند ،و مواد اوليه با ميانگين ميزان کربن پايينتر منجر به کيفيت پايينتر گاز سنتز و/يا ارزش حرارتي آن ميشود.
بنابراين دستهبندي ضايعات براي حذف شيشه ،فلزات و مواد بياثر قبل از ورود به راکتور پالسما گاهي اوقات يک فرايند آماده-
سازي مواد اوليه مطلوب ميباشد [.]6

 -3-3-1فرآورش
گاز محصول فرايند گازيسازي زيست توده عالوه بر اجزاي اصلي  CH4 ،CO2 ،H2 ،COو  H2Oشهامل ناخالصهي ههاي آلهي
(قطران) ،ناخالصي غيرآلي و ذرات هستند .در نتيجه ،براي بهرهبرداري موثر بايد پردازش شود .نوع و ميزان آالينهدههها در گهاز
محصول ،تحت تأثير فرايند گازيسازي و نوع منبع زيستتوده قرار دارد .فناوريهاي مختلفي براي تصفيه گاز سهنتز بسهته بهه
احتياجات خا

به کار ميرود .بنابراين واحد پاکسازي گاز براي يک سيستم ،به طور کلي ،توسط ترکيب گاز محصول خروجي

از گازيساز ،مقياس و کاربرد مورد نظر و مالحظات اقتصادي تعيين ميشود [ 3و .]5
 -1-3-3-1حذف ذرات

جريان گاز محصول از گازي ساز به طور معمول شامل ذرات ،متشكل از مواد تبديل نشده زيست توده (خاکستر و زغال چهوب) و
مواد بستر ميباشند .اين ذرات ميتواند منجر به گرفتگي و سايش تجهيزات پايين دستي يا انتشار آالينده شود .بنابراين ،حهذف
رسوب اين ذرات قبل از استفاده گاز در مبدل اجباري خواهد بود .فناوريهاي مورد استفاده به منظور حذف ذرات ميتواننهد بهه
طور عمده در دو دسته تصفيه گاز خشک با تجهيزاتي مانند جداکننده سيكلون ،فيلترها (فيلتر شمعي از جن

فلز يها سهراميک

متخلخل ،فيلترهاي کيسهاي ،فيلتر بستر بستهاي) ،رسوبدهنده الكترواستاتيک و روش تصفيه گاز مرطهوب توسهط بهرجههاي
شستشوي مرطوب (برج هاي اسپري ،برجهاي شستشو اسپري سيكلون ،اسكرابرهاي صفحه غربال ،برجهاي شستشو ونتوري و
برجهاي شستشو بستر بستهبندي شده) طبقهبندي گردند .جداکنندههاي سيكلون ،به طور عمده براي جداسازي ذرات بزرگتر (با
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قطر بيش از  5ميكرون) در مرحله تميز کردن ابتدايي با افت فشار کم اسهتفاده مهيشهوند و اسهكرابرهاي مرطهوب ،فيلترههاي
مختلف و رسوبدهنده الكترواستاتيک پ

از آن ذرات کوچكتر را جدا ميکنند [ 3و .]5

 -2-3-3-1حذف مواد قليايي

ترکيبات قليايي موجود در زيستتوده در حين فرايند گازيسازي تبخير شده و زماني که متراکم ميشوند ذراتي تشكيل ميدهند
که موجب خوردگي سطوح فلزي تجهيزات پايين دستي ميگردد .عالوه بر اين ،نمکهاي قليهايي کاتهاليزور مهورد اسهتفاده در
تجزيه قطران ،اصالح و تبديل گاز سنتز به هيدروکربن را غير فعال ميکند .موارد ذکر شده لزوم حذف آنها را نشان ميدههد.
براي حذف اين ذرات ميتوان از روش خنک کردن گاز و سپ

عبور آن از فيلتر بهره برد [.]3

 -3-3-3-1حذف ترکيبات نيتروژني

گازيسازي زيستتوده موجب ميشود نيتروژن موجود در منابع ( ،)%0/5-3به آمونياك ( )%60-65و نيتروژن مولكهولي تبهديل
شود .عدم حذف آن منجر به تشكيل  NOxميشود .اگر گاز محصول سرد مورد نظر باشد ،آمونياك را مهيتهوان بها شستشهوي
مرطوب حذف کرد .پاکسازي گاز داغ از آمونيهاك را مهيتهوان بها شكسهت آمونيهاك در دمهاي بهاال بها اسهتفاده از دولوميهت،
کاتاليزورهاي نيكل و کاتاليزورهاي آهن انجام داد [.]3
 -4-3-3-1حذف ترکيبات سولفور

اکثر منابع زيستتوده گوگرد بسيار کمي ( )>%0/5دارند ،که در حين گازيسازي به  H2Sو  SO2تبديل ميشود .به دليل درصد
گوگرد پايين زيستتوده ،در مقايسه با زغال سنگ ،ميزان گوگرد در گاز محصول به اندازهاي کم است که محدوديتي براي اکثر
کاربردها ندارد SO2 .در گاز سنتز ميتواند به وسيله شستشوي مرطوب حذف شود .سنگ آهک ،دولوميت يها  ،CaOبهه دليهل
هزينه پايين و دسترسي وسيع ،براي حذف  SO2و  H2Sاستفاده ميشوند .در حالت پاکسازي گاز داغ فرآيندهاي تبديل کهردن
به آهک براي حذف  SO2سودمند هستند [.]3
 -5-3-3-1حذف قطران
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قطران بخشي از زيست توده است که به طور کامل به گازهاي سبکتر تجزيه نشده است .گاز محصول دمها بهاالي خروجهي از
گازيساز شامل قطران است که اگر حذف نشود ،بر روي ديواره تجهيزات پاييندستي مانند لوله خروجي ،مبهدلههاي حرارتهي،
موتور احتراق ،راکتورها و يا پيلهاي سوختي متراکم ميشود که موجب گرفتگي و ساييدگي و در نتيجه منجر به کاهش بهره-
وري و افزايش هزينههاي فرآيند ميشود .قطران همچنين براي کاتاليزورهاي مورد استفاده براي تبديل گاز سنتز و کاربردهاي
پيل سوختي مضر است .روشهاي حذف قطران به دو دسته کلي تقسيم شدهاند:
 الف) روش حذف اوليه
 ب) روش حذف ثانويه
روش حذف اوليه به روشهايي اطالق ميشود که موجب ميشوند ميزان قطران کمتري در گاز خروجي پديهد آيهد و در داخهل
گازيساز بدون نياز به يک راکتور ثانويه به کار ميروند .اين روشها شامل طراحي و بهينهسازي شرايط عملياتي گازيسازي ،و
اضافه نمودن کاتاليزور در بستر گازيساز (که کاتاليزورهاي در بستر ناميده ميشوند) ميباشد.
روشهاي ثانويه بر قرار دادن تجهيزاتي در پاييندست راکتور گازساز تكيه دارند که قطران را از جريان گاز بزدايند .اين روشها
به دو دسته تقسيم ميشوند:
 پاکسازي مرطوب
 گاز داغ
فناوريهاي حذف قطران را ميتوان به طور کلي به پنج گروه تقسيم نمود که عبارتند از:
 روشهاي مكانيكي (سيكلون ،فيلترها ،بسترهاي دانهاي ،جداکننده ذرات دوار ،رسوبدهنده الكترواستاتيک و برج شستشو)
 روش خوداصالحي (به وسيله استفاده از گازيساز با توليد قطران کم يا بهينه نمودن پارامترهاي بهرهبرداري)
 تقطير کاتاليستي
 تقطير حرارتي
 روشهاي پالسما ( 3[ )glidarc ،corona ،Pyroarcو ]5

 -4-3-1تبديل
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براي هر يک از کاربردهاي توليد برق ،حرارت و سوخت از گاز حاصل از فرايند گازيسازي ميتوان از تجهيزات مختلفي بههره
برد .با توجه به اين که گاز محصول ،يک گاز قابل احتراق ميباشد ميتوان از آن براي توليد برق در تمام سيسهتمهها از جملهه
توربين بخار ،موتورهاي گازي ،موتورهاي احتراق داخلي ،توربينهاي گاز و همچنين پيلهاي سوختي استفاده نمود.

 -4-1شناسايي فناوري هاضم بيهوازي و زيرفناوري و تجهيزات فرايندي آن
با استناد به مطالب بخش قبل ،فناوري هاضم بيهوازي به عنوان يكي از فناوريهاي منتخب براي توليد برق از منابع زيستتوده
تعيين گرديد .در شكل ( )17-1درخت فناوري هاضم بيهوازي با توجه به مطالعات انجام شده ترسيم شده است .همان طور کهه
پيش از اين توضيح داده شد ،با توجه به اولويت توليد برق از زيست توده در اين پروژه ،به عنوان تنه اصلي درخت در نظر گرفته
ميشود .مقياس فناوري به عنوان سطح دوم در درخت فناوري قرار دارد .در سطح سوم منابع زيستتوده قرار داشته و در سهطح
آخر بخشهاي پيشفراوري ،فرآيند اصلي ،فراورش و تبديل قرار دارند.
در اين گزارش ،درخت ترسيم شده براي فناوري هاضم بيههوازي صهرفنظر از پهارامتر مقيهاس (کوچهک و بهزرگ) ،نهوع منبهع
زيست توده قابل استفاده و نوع هاضم بيهوازي مناسب براي هر منبع و مقياس ،ترسيم شده است .الزم به ذکر است که درخهت
تفصيلي که در آن نوع مقياس ،منبع زيستتوده و مدل هاضم بيهوازي مناسب با مقياس و منبع مشخص شده باشد و تجهيزات
فرايندي و تبديل نيز با همين تناسب انتخاب شده باشند در مرحله سوم پروژه که شامل تعيين راهبهرد ،اولويهت بنهدي و سهبک
اکتساب فناوري هاضم بيهوازي ميباشد ارائه خواهد شد.
شايان ذکر است که تمام تجهيزات ارائه شده در اين درخت از مراجع علمي معتبر گردآوري و ارائهه شهدهانهد .راهبهرد درخهت
فناوري سبب شده است تا انبوهي از مطالب پراکنده به صورتي بسيار ساده ،چكيده و قابل استفاده ارائهه گهردد .در ادامهه ابتهدا
بخشهاي مختلف فرايند در فناوري توليد برق از هاضم بيهوازي (سطح چهارم) زيستتوده شرح داده ميشود.
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شكل  18-1درخت فناوري هاضم بيهوازي
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 -1-4-1پيشپردازش
 -1-1-4-1تجهيزات تفكيک

يكي از بخشهاي مهم فرآيند هضم ،محصوالت پ

از هضم ميباشد که بخش جامد آن بهه شهكل کمپوسهت مهي توانهد در

زمينهاي کشاورزي مورد استفاده قرار گيرد .لذا براي داشتن فرآيند هضم بها رانهدمان بهاالتر و کمپوسهت توليهدي بها کيفيهت
مطلوب ،امكان ورود هر نوع ماده اوليهاي به درون هاضم وجود ندارد .تجهيزات تفكيک به دسته اي از تجهيزات اطالق مي شود
که براي جداسازي مواد زائد ،فلزات ،مواد پالستيكي و غيره از داخل توده زباله جامد شههري ،بهه ويهژه در مقيهاس بهزرگ (در
صورتي که تفكيک از مبدأ در آن صورت نگرفته باشد) استفاده ميشود .اين تجهيزات ممكن است از تسمه نقاله ساده که در آن
جداسازي مواد غيرمطلوب ورودي به هاضم توسط اپراتور صورت ميگيرد تا تجهيزات پيشهرفتهاي چهون دسهتگاه طبقههبنهدي
واحد 1با قيمتي بالغ بر  400-300هزار يورو ،که به صورت کامل عمل جداسازي هر دسته از مواد غيرمطلوب را انجام مي دههد
وجود داشته باشد.
 -2-1-4-1انواع سرند گردان يا لرزان

از سرند براي جداسازي اوليه خوراك با ابعاد غيرمطلوب براي ورود به فرآيند هضم استفاده ميشهود .په

از جداسهازي اوليهه،

خوراك ورودي براي کاهش اندازه به خردکن منتقل ميشود.
 -3-1-4-1انواع خردکن

خوراك اوليه ورودي به هاضم بايد از لحاظ اندازه در حد مطلوبي باشد (معموالً کمتهر از  40ميليمتهر) .بنهابراين يكهي ديگهر از
بخشهاي پيشپردازش مواد اوليه ،تجهيزات کاهش اندازه (خردکن) ميباشد .ايهن تجهيهزات در مهورد زبالهه جامهد شههري و
فضوالت دامي با درصد مواد جامد ( )TSباال تا رسيدن به حد مطلوب مورد استفاده قرار ميگيرد.
 -4-1-4-1همزن (هموژنايزر)
unisort

1
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از جداسازي و کاهش اندازه به منظور همگنسازي وارد هموژنايزر (پالپر) ميشود تا خوراك اوليهاي که درصد

مواد جامد بااليي دارند به شكل خمير درآيد.
 -5-1-4-1پيشتيمار شدت بخشي

کاهش زمان ماند يكي از پارامترهاي موثر در افزايش نرخ بارگذاري مواد آلي و در نتيجه افزايش ميزان بيوگاز قابل استحصال از
هاضم ،در مدت زمان مشخص ،ميباشد .لذا خوراك اوليه قبل از ورود به هاضم ميتواند توسط فرآيندهاي شدت بخشي از قبيل
استفاده از امواج فراصوت و مايكروويو ،مرحله هيدروليز را که در هاضم تا چند روز زمان مي برد ،طي چند ساعت تكميل کرده و
بدين ترتيب زمان ماند کاهش پيدا نمايد.
 -6-1-4-1پيشتيمار حرارتي

استفاده از بويلرهاي صنعتي ،ديگهاي فرآورش حرارتي و يا مبدلهاي حرارتي ميتواند براي اعمال پيش تيمار حرارتي بر روي
خوراك اوليه مورد استفاده قرار گيرد .پيشتيمار حرارتي ميتواند ميكروارگانيسمها را قبل از ورود به فرآيند اصلي هضهم فعهال
کرده و بدين ترتيب باعث کاهش زمان ماند درون هاضم شود.
 -7-1-4-1تجهيزات کنترل PH

کنترل اسيديته مواد ورودي به هاضم براي انجام عمل هضم ضروري مي باشد .اسيدي شدن محيط ميتواند باعث از بين رفتن
ميكروارگانيسمها و کاهش شديد راندمان عملي هاضم شود .بنابراين سنجش اسيديته به طور مداوم انجهام شهده و در صهورت
اسيدي شدن محيط ،از ترکيبات قليايي (آب آهک و غيره) براي متعادل سازي  PHاستفاده ميشود.
 -8-1-4-1تجهيزات رقيقسازي

برخي از خوراك اوليه عالوه بر همگنسازي ،بسته به درصد مواد جامد نياز به رقيقسازي نيز دارند .اين امر ميتواند با افهزودن
آب به ماده ورودي ،ترکيب ماده وروردي با  TSباالتر (مانند زباله شهري) با فاضالب و غيره قبل از ورود به هاضم محقق شود.
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 -2-4-1فرآيند هضم
با توجه به اهميت درصد مواد جامد ( )TSماده ورودي به هاضم ،در اين بخش راکتورهاي مناسهب بهراي ههر مهاده اوليهه و در
مقياس خا

مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند.

مواد ورودي به هاضم به دو دسته دستهبندي ميشوند:
 مواد خشک  :مواد با  %20-40 TSدر دسته خشک قرار ميگيرند.
 مواد تر  :مواد با  TSکمتر از  %15در دسته تر قرار ميگيرند که بسته به مقياس مورد استفاده ،نوع خاصي از راکتورها براي
آنها قابل توسعه ميباشد.

فرايند هضم درون راکتورها يا هاضمها صورت ميپذيرد .طراحي و توسعه هاضمها براي رسيدن به اهداف زير انجام ميشود:
 بيشينه کردن بهره متان و بهينه کردن نرخ توليد آن
 افزايش ثبات فرايند
 کاهش انرژي مورد نياز فرايند
 کاهش هزينهها از طريق سادهسازي طراحي و راهبري

در ادامه به انواع مختلف راکتورها پرداخته شده است.
 -1-2-4-1راکتور تغذيه ناپيوسته

1

سادهترين و معموليترين روش هضم که در اغلب نقاط جهان به کار ميرود ،روش تغذيه ناپيوسته است (شكل (.))18-1
خوراك به همراه ماده تلقيح 2که از هاضم قبلي يا منابع ديگر به دست آمده ،وارد راکتور شده و تا زماني که توليد بيوگاز متوقف
يا بسيار اندك شود ،فرصت هضم به مواد داده ميشود .اين نوع راهبري در مقياس مزارع و خانگي کاربرد فراوان دارد .مقياس
بزرگتر -مانند محلهاي دفن زباله -براي مواد زائد جامد شهري به کار گرفته شده و براي زيستتوده نيز ممكن است استفاده
Batch Reactor
Inoculum

1
2
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شود .مطالعات جديد نشان ميدهند که برتريهاي راهبري و عملياتي هاضمهاي ناپيوسته مربوط به غلظت باالي مواد جامد
ميباشد .مهمترين عيب هضم ناپيوسته ،به تغييرات غيرثابت و کنترل نشده جمعيت باکتريها نسبت داده ميشود .اين تغييرات
باعث عدم توازن جمعيت باکتريها ،شكست و خرابي هاضم و آشفتگي و تغييرات در کيفيت و ترکيبات گاز توليد شده ميگردد
[.]78

شكل  19-1راکتور تغذيه ناپيوسته

 -2-2-4-1راکتور با اختالط پيوسته (CSTR)1

راکتورهاي  ،CSTRهاضمهاي معمول در تصفيهخانههاي فاضالب ميباشند .با اضافه شدن خوراك ،به اندازه حجم معادل آن
از خروجي ،به صورت پيوسته يا متناوب جابجا ميشود .در اين راکتور ،زمان ماند مواد جامد يا مايع معادل ميباشند ،بنابراين ،با
افزايش بارگذاري ،زمان ماند کاهش پيدا کرده و مواد جامد شرکت نكرده در واکنش و ميكروارگانيسمها شسته ميشوند .نتيجه
اين عمل کاهش واکنش هيدروليز اوليه و شستهشدن باکتريهاي کندرشد 2ميباشد .نتايج بعدي ممكن است به عدم تناسب و
تعادل در جمعيت باکتريها ،جمعشدن اسيدهاي فرار و مختلشدن عمليات هاضم برسد .يک محدوديت ديگر ،ايجهاد اخهتالط
کامل در راکتورهاي بزرگ است [.]78

)Completely Stirred Tank Reactor (CSTR
Slow growing

1
2
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شكل  20-1راکتور تغذيه پيوسته با اختالط مداوم

 -3-2-4-1راکتور مخزن اختالط پيوسته با بازگشت مواد جامد )(CSTR / SR

اين طرح در نتيجه بهبود سينتيک از طريق افزايش زمان ماند ميكروارگانيسمها و مواد جامد فعالنشده به وسهيله تههنشهيني و
بازگشت مواد جامد ميباشد .اين روش کاربرد زيادي در تصفيه فاضالبهاي صنعتي يا خوراكهايي کهه بازگشهت مهواد جامهد
براي تامين جمعيت باکتريهاي فعال در هاضمهاي بيهوازي الزم است ،دارد .يكي از محدوديتههاي ايهن نهوع طهرح ،لهزوم
تجهيزات اضافي براي افزايش زمان تهنشيني ميكروارگانيسمها و مواد جامد ميباشد [.]78

شكل  21-1راکتور اختالط پيوسته با بازگشت مواد جامد
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 -4-2-4-1راکتور جريان قالبي

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394
1

راکتور با جريان قالبي در نوعي از هضم بيهوازي کاربرد دارد که يک راکتور با شكل دراز بدون داشتن اختالط ،موجهود بهوده و
خوراك از يک انتها وارد شده و خروجي از انتهاي ديگر جابجا شود .در حالي که هنگام توليد گاز ،اختالط جزيي محتويات هاضم
در جهت عمود بر جريان رخ ميدهد ،اختالط در جهت طولي و در نتيجه ،امكان تفكيهک مراحهل فراينهد در طهول راکتهور بهه
کمترين حد ميرسد [.]78

شكل  22-1راکتور جريان قالبي

از آنجا که در اين روش از تجهيزات اختالط مكانيكي بهرهگيري نميشود ،مواد جامد به صورت غيرفعال رسوب کرده و زمان
ماند آنها طوالنيتر از زمان ماند مواد مايع ميگردد .در ابتداي هاضم ،آبكافت (هيدروليز) خوراك ورودي و توليد اسيد به وقوع
ميپيوندد و در انتهاي آن توليد متان .شستهشدن ميكروارگانيسمها در اين روش اتفاق ميافتد مگر در صورتي که ماده تلقيح به
خوراك اضافه شده يا مواد جامد در هنگام راهبري به داخل راکتور بازگشت داده شوند .يک روش متداول ديگر براي جلوگيري
از شستهشدن ميكروارگانيسمها ،نصب راهبندهاي عمودي به منظور ايجاد فضاي راکد براي پروردن ارگانيسمهاي فعال ميباشد.
اين بهبودسازي به نام راکتور جريان راهبنديشده (شكل ( ))22-1شناخته شده که مزاياي زيادي از جمله بهبود ثبات (آرامش)
جريان ،باالتر رفتن بازده متعارف ،سادگي و هزينه اندك را دارا ميباشد [.]78

Plug flow

1

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
43
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

شكل  23-1راکتور جريان قالبي راهبنديشده

 -5-2-4-1راکتور با بستر لجن بيهوازي و جريان باالرو(UASB) 1

مفهوم اين راکتور بر پايه حرکت باالرونده مواد آلي حلشدني خوراك از ميان بستري چگال از مواد جامد ميباشد که حاوي
ميكروارگانيسمها هستند .همان گونه که مايع از درون مواد جامد عبور ميکند ،افزايش زمانهاي ماند ميكروبي و جامدات در
يک هاضم واحد به وقوع ميپيوندد .اگر خوراك محلول باشد ،به وسيله اين روش ،بهره و نرخ توليد متان باال ميرود.
نوع بهبوديافته اين روش ،به نام راکتور مواد جامد باالرو شناخته ميشود .در اين راکتورها مواد جامد ترکيبنشده و
ميكروارگانيسمها از طريق نشست آرام در راکتور باقي ميمانند .بازده و بهره متان در اين حالت مشخصاً بيشتر از راکتور
 CSTRميباشد [.]78

شكل  24-1راکتور مواد جامد باالرونده

 -6-2-4-1راکتور قشر چسبيده

هاضمهاي قشر چسبيده نظير صافي بيهوازي يا راکتورهاي بستر سيال يا بستر گسترده ،شامل مواد جامدي هستند که باکتريها
روي آنها چسبيدهاند .اين امر باعث جلوگيري از شسته شدن ميكروارگانيسمها ميگردد .صافي بيهوازي شامل بستري است که

Upflow anaerobic sludge blanket

1

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
44
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

از موادي نظير شن ،خرده سنگ ،زغال چوب يا مواد پالستيكي پرشده است .مواد پرکننده ممكن است به حالت نامنظم و يكباره
يا به صورت جهتدار و منظم ريخته شوند و جريان ممكن است از باال يا از پايين باشد .اين گونه سيستم ،داراي نرخ سريع
تبديل متان زيستي توليدي از مواد قابل حل را داراست .اين گونه هاضم براي مرحله متانسازي هضم دو مرحلهاي نيز در نظر
گرفته ميشود .به خاطر مشكالت گرفتگي و ايجاد لخته ،خوراك با ذرات معلق باال ،مناسب اين هاضمها نميباشد [.]78
نوع دوم صافيهاي اليه چسبنده ،شامل ذرات کوچک مناسبي ميباشند که به طريق هيدروليكي منبسط يا متحرك ميشوند.
باکتريها به ذرات چسبيده و در راکتور باقي ميمانند .دو مزيت مهم براي اين راکتورها وجود دارد [:]78
 سطح بيشتري براي چسبيدن ميكروارگانيسمها در دسترس ميباشد.
 خوراكهاي ذرهاي ميتوانند از ميان ذرات عبور کنند بدون آن که آنها را جابجا نمايند.

اين نوع راکتور ميتواند براي مرحله تكميلي هاضمهاي دو مرحلهاي براي خوراك ذرهاي يا حلشدني و يا مرحله متانسازي در
فرايند دو مرحلهاي استفاده گردد [.]78
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شكل  25-1راکتورهاي قشر چسبيده

 -7-2-4-1هاضم دومرحلهاي

همان گونه که قبالً بحث شد ،هضم بيهوازي به وسيله دو گروه از باکتريها (متانسازها و غيرمتانسازها) انجام مهيگيهرد کهه
تفاوتهاي مهمي در فيزيولوژي ،نيازهاي غذايي ،مشخصههاي رشد و سوخت و ساز ،شرايط مناسب محيطهي و حساسهيت بهه
عوامل محيطي با يكديگر دارند .در هضم متعارف ،بهينهکردن شرايط براي هر دو گروه از باکتريها غيرممكن اسهت .از لحهاظ
تئوري ،جداسازي فيزيكي اين دو گروه از باکتريها اجازه ميدهد که:
 الف) جمعيت مناسب باکتريهاي متانساز و اسيدساز شكل گيرد.
 ب) مقاديري که از طريق کنترل جداگانه متغيرهاي ذيل به دست ميآيند بيشينه گردد:
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 دما
pH 

 پتانسيل اکسيداسيون -احيا
 بازگشت زيستتوده
 زمان ماند در هر مرحله
 ج) غني کردن مقدار متان در گاز توليدي ،چرا که بيشتر دياکسيد کربن رقيق در مرحله اول غيرمتانسازي تشكيل ميشود.
جداسازي مراحل تغييرات انجام گرفته به علت نوسانات در بارگذاري (تغذيه) خوراك ورودي pH ،و محتويات سمي خهوراك را
کاهش ميدهد .در راکتورهايي نظير هاضمهاي جريان قالبي و مواد جامد باالرونده ،جداسازي مراحل در يهک راکتهور صهورت
گرفته است .در ساير طرحهاي دو مرحلهاي امكان جداسازي باکتريهاي متانساز و غيرمتانساز در چند راکتور وجود دارد [.]78

شكل  26-1هاضم دو مرحلهاي

 -3-4-1فرآورش بيوگاز
بعد از انجام فرآيند هضم در راکتور هاضم ،بيوگاز توليدي که شامل  %50-60متان ميباشد براي کاربرد ،نياز به فهرآورش دارد.
فرآورش بيوگاز خام ميتواند شامل ذخيرهسازي و فشرده سازي ،رطوبت زدايي ،حذف آاليندهها و غيره باشد .بخشهاي مختلهف
فرآورش بيوگاز توليدي هاضم بسته به کاربرد آن متفاوت مي باشد .با توجه به اولويت دار بودن توليد برق در سند حاضر ،بخش-
هايي از فرآورش بيوگاز که مرتبط با توليد برق ميباشد مورد بررسي قرار گرفته است.
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 -1-3-4-1تجهيزات ذخيرهسازي و فشردهسازي

بيوگاز خروجي از هاضم براي کاربردهاي بعدي بايد در مخزن ذخيره شده و تا حدي فشرده گردد .انواع مخازن ذخيهرهسهازي و
کمپرسورهاي مختلف براي فشردهسازي بيوگاز موجود ميباشد .الزم به ذکر اسهت فشهار مهورد نظهر در ايهن بخهش 2-5 psi
ميباشد.
 -2-3-4-1رطوبتگيري

بيوگاز توليدي از هاضم با بخار آب اشباع مي شود و براي پيشگيري از بروز مشكالت در تجهيزات کاربرد (موتور احتراق داخلي،
توربين و غيره) بايد رطوبت زدايي از بيوگاز صورت گيرد .رطوبت زدايي بيوگاز بسته به مقدار اوليه آن ميتواند از طريق تجهيزات
و مواد زير صورت گيرد:
 قطرهگير
 بستر سيليكاژل
 بستر کلريد کلسيم
 چيلر گاز
 -3-3-4-1گوگرد زدايي

يكي از ناخالصيها که همراه با بيوگاز توليدي از هاضم خارج ميشود ،گازهاي اسيدي و به طور عمده  H2Sميباشد .به دليهل
خصوصيات خورندگي و انتشار بو ،حذف  H2Sيک امر الزم به نظر ميرسد .از تجهيزات زير مي توان براي حذف گوگرد استفاده
نمود:
 برج کربن فعال
 اسكرابر قليايي
 بيواسكرابر
 صافي الياف آهن

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
48
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

 -4-3-4-1حذف سيلوکسان

سيلوکسانها دستهاي از ترکيبات هستند که در توليدات آرايشي و بهداشتي مورد استفاده قرار ميگيرند .اين ترکيبهات اغلهب از
طريق پسماند جامد شهري به هاضمها و دفنگاهها راه پيدا ميکنند .از بين بردن اين ترکيبات توسط روشهاي متهداولي چهون
استفاده از فيلتر کربن ،جاذبهاي اختصاصي يا بستر سيليكاژل ،براي جلوگيري از تشكيل سيليكا ،ضروري است.

 -4-4-1تبديل
طبق مطالب بيانشده در بخشهاي قبل ،با توجه به اولويت توليد برق از منابع زيست توده در سند حاضر ،تنها روشهاي توليهد
برق از بيوگاز حاصل از فناوري هاضم بيهوازي مورد بررسي قرار ميگيرد .بسته به مقياس واحد توليهدي ،مهيتهوان از يكهي از
تجهيزات ذيل براي تبديل بيوگاز توليدي به برق استفاده نمود:
 موتورهاي درونسوز و ژنراتور
 بويلر و توربين بخار
 پيل سوختي زيستي
 ميكروتوربين گازي
 موتور استرلينگ

 -5-1جمعبندي و نتيجهگيري
در اين فصل از گزارش به تشريح انواع فناوريهاي موجود در درخت فناوري شكل ( )4-1پرداخته شد .اين بررسي بهه عنهوان
مقدمه بر انتخاب و اولويتبندي فناوريهاي توليد برق از زيستتوده در مراحل بعدي پروژه ميباشد.

 -2فصل دوم  :آيندهپژوهي فناوريهاي مرتبط
با انرژي زيستتوده
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 -1-2مقدمه
درك بهتر از تغييرات و آينده فناوري الزم و ضروري است .براي اين منظور آثار و اطالعاتي که ريشه در گذشته و حهال دارنهد
ميتوانند رهنمونهاي موثري باشند .آيندهپژوهي فناوري منجر به باز شدن ديد سياستگذاران نسبت به رويدادها ،فرصهتهها و
چالشهاي احتمالي آينده شده و از طريق کاهش ابهامات ،توانايي انتخاب هوشمندانه را افزايش ميدهد [ .]7دانهش حاصهل از
آيندهپژوهي اين امكان را براي سياستگذاران فراهم ميسازد تا بدانند که به کجاها ميتوانند بروند و به کجا بايد بروند .مطالعات
آيندهپژوهي با استفاده از تجزيه و تحليل منابع ،الگوها و عوامل تغيير و يا ثبات ،به تجسم آيندههاي بالقوه و برنامهريزي بهراي
آنها ميپردازد .روشهاي مختلفي براي شناسايي عوامل اثرگذار بر آينده وجود دارد که چند نمونه از رايجتهرين روشههاي آن
عبارتند از:
 پيشبيني
 تجزيه و تحليل اهداف
 ديدهباني
 پايش
 تحليل و برونيابي روندها
 شبيهسازي
 تحليل تاريخي
 پ نگري
 روشهاي نظرخواهي
 سناريوپردازي
 مطالعات تطبيقي
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در بسياري از مواقع الزم است تا ترکيب مرتبي از روشهاي معرفي شده به جاي يک روش مورد استفاده قرار گيرد.
در اين فصل سير تحول و همچنين وضعيت موجود فناوريهاي انتخاب شده توليد برق از زيستتوده ،به لحاظ فني و اقتصادي
مورد ارزيابي قرار ميگيرد و با معرفي زيرفناوريهاي مطرح آنها ،روند پيشبيني شده براي استقرار اين فناوري در آينده ارائه
ميشود .رونديابي و آيندهپژوهي دو فناوري گازيساز و هاضم بيهوازي ،دو بخش اين فصل را تشكيل ميدهند .به منظور
استخراج اطالعات قابل اتكا براي تصميمگيري ،ابتدا معيارهايي تعيين شد و سپ  ،جستجوي گستردهاي براي به دست آوردن
اسناد و گزارشهاي مفيد توسط تيم پروژه صورت گرفت .با توجه به اين که اطالعات جامع و کاملي براي تعيين روند استقرار
فناوريهاي توليد برق از زيستتوده مورد نياز است ،گزارشها و رهنگاشتهاي بينالمللي اساس آيندهپژوهي قرار گرفتند.
الزم به ذکر است مبحث آيندهپژوهي در تدوين اسناد راهبردي صنعت برق تنها جهت تكميل درخت فناوري مورد استفاده قرار
خواهد گرفت و لذا ،عمق مطالعات آيندهپژوهي در تدوين اسناد نيز متناسب با همان هدف و در نتيجه ،محدود خواهد بود.

 -2-2رونديابي فناوري گازيساز
هدف از اين بخش ،شناسايي و اولويتبندي مواردي است که براي توسعه فناوري گازيسازي در کشور مورد نياز است .اين
بخش با مرور کلي فناوري و بررسي وضع موجود فناوريهاي مختلف گازيسازي شروع ميشود .مهمترين پروژهها به طور
خالصه ارائه و بر اساس جايگاه آنها در بازار مورد بحث قرار ميگيرند و پ

از بيان کوتاهي از چشمانداز اين فناوريها ،ارائه

ميشود .تحوالت در زمينههاي مختلف و همچنين الزامات تحقيق و توسعه براي نفوذ سريع فناوريهاي گازيساز در بازار
انرژي نيز بررسي خواهد شد.

 -1-2-2تاريخچه فناوري گازيساز
گازيساز يک فناوري اثبات شده ،قابل اطمينان و قابل انعطاف است که اهميت فزايندهاي در معادالت جديد انرژي خواهد
داشت .سرمايهگذاري در حوزه اين فناوري ،عوايد ارزشمندي در تأمين انرژي پاك و فراوان خواهد داشت.
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فرايند گازيساز به منظور توليد محصول قابل احتراق از منابع آلي ،بيش از  180سال پيش در کورههاي انفجار مورد استفاده
قرار گرفت .خيلي زود به امكان استفاده از گاز توليدي براي گرمايش و توليد برق پي برده شد و در سيستمهاي توليد گاز اروپا
که از زغال چوب و زغال سنگ به عنوان ماده اوليه استفاده ميکردند ظهور کرد .اين گاز ،روشنايي و گرمايش را براي آغاز
صنعتي کردن آمريكا و اروپا در اوايل دهه  1800تأمين کرد .اولين اقدام جهت روشنايي خيابان با گاز در  28ژانويه سال 1807
در شهر پال مال ،لندن اتفاق افتاد .پ

از آن ،در زمان نه چندان دور ،نخستين فعاليت تجاري براي تأمين روشنايي منازل،

خيابانها و واحدهاي تجاري به وسيله گاز ،در سال  1816در شهر بالتيمور ،مريلند آغاز شد.

پ

از آن فناوري گازيسازي فراز و فرودهاي بسياري داشت .دوره فرود آن به علت شروع الكتريكي شدن جوامع بيشتر و

طوالنيتر بود .شناسايي معدود نقاط قوت اين فناوري در طول صد سال گذشته ارزشمند است .در قرن بعد ،نفت به طور
گستردهتري به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گرفت ،اما در طول هر دو جنگ جهاني و به خصو

جنگ جهاني دوم ،کمبود

منابع نفتي منجر به معرفي دوباره فناوري گازيساز شد و از آن براي تبديل زغال سنگ به سوختهاي حمل و نقل از طريق
فرايند فيشر تروپش استفاده ميشد .تا سال  1945گاز براي تأمين توان کاميونها ،اتوبوسها و ماشين آالت کشاورزي و
صنعتي مورد استفاده قرار گرفت .تخمين زده ميشود که نزديک به نه ميليون وسيله نقليه در سراسر جهان بوسيله گاز حاصل از
گازيساز کار ميکرد.
پ

از جنگ جهاني دوم فقدان انگيزه استراتژيک و در دسترس بودن سوختهاي فسيلي ارزان ،منجر به کاهش عمومي در

صنعت گازيسازي شد .با اين حال سوئد همچنان به کار در فناوري گازيسازي ادامه داد و اين فعاليتها پ
سوئز درسال  1956شتاب گرفت .پ

از بحران کانال

از آن تصميم گرفته شد که گازيساز جزو طرحهاي استراتژيک کشور سوئد قرار گيرد.

تحقيق در مورد طراحي مناسب گازيساز چوب ،براي استفاده حمل و نقل ،در موسسه سوئدي ملي براي تست ماشين آالت
کشاورزي انجام شد و هنوز هم در حال پيشرفت ميباشد.
اين فناوري در  50تا  60سال اخير به طور گسترده براي تبديل زغال سنگ و نفت سنگين به هيدروژن ،به منظهور توليهد کهود
آمونياك/اوره استفاده شده است .صنايع شيميايي و صنعت پااليشگاه از گازيسازي براي آمادهسازي مواد اوليهه بهه ترتيهب ،در
دهه  1960و  1980استفاده کردند .گرايش کنوني به تحقيق و توسعه در زمينه گازيساز کوچک مقياس در اکثر نقهاط دنيها ،از
بحران نفت در سال  1973آغاز شد .تحقيقات آمريكا در اين زمينه توسط گراس بررسي شد .بها افهزايش گهرايش بهه فنهاوري
گازيسازي ،توليد نيز صورت گرفت .در حال حاضر حدود  64توليدکننده تجهيزات گازيسازي در سراسر جهان وجهود دارد .در
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 10تا  15سال گذشته ،کاربرد اين فناوري در صنعت برق در نيروگاههاي يكپارچه سيكل ترکيبي گازيسازي آغهاز شهده اسهت
[ .]8وضعيت فعلي فناوري گازيسازي و فعاليتهاي تحقيق و توسعه در ادامه بحث شده است.

 -2-2-2ديد کلي از فناوري گازيسازي زيستتوده
گازيسازي تبديل ترموشيميايي منابع کربني (زيستتوده ،زغال يا ضايعات) به وسيله اکسيداسيون جزئي به محصول گازي (گاز
سنتز) است که در درجه اول شامل منوکسيدکربن و هيدروژن با مقادير کمتهر دياکسهيدکربن ،متهان ،آب ،مقهادير نهاچيزي از
هيدروکربنهاي سنگينتر ،نيتروژن (اگر هوا به عنوان عامل گازيسازي به کهار رود) و مقهادير مختلهف قطهران و ذرات جامهد
(خاکستر ،زغال چوب) ميباشد .گاز سنتز ميتواند براي توليد همزمان برق و حرارت به کار رود .گازيسازي با هوا ،گاز با کيفيت
پايين (ارزش حرارتي کمتر از [ 7 ]MJ/m3و غلظت نسبتاً باالي نيتروژن) توليد ميکند که به صورت محلي در بويلرها ،توربين-
هاي گاز يا موتورهاي احتراق داخلي استفاده ميشود .گازيسازي با اکسيژن و بخهار ،گهاز بها کيفيهت بهتهري (ارزش حرارتهي
[ 10-20 ]MJ/m3و غلظت نسبتاً باالي هيدروژن و منواکسيدکربن) توليد ميکند ،اما به علت هزينه بهاالي اکسهيژن ،تنهها در
مورد حذف گوگرد از گاز سنتز خالص براي احتراق در فرايند گازيسازي زغال کاربرد دارد .گازيسازي با هوا ،فناوري متهداول
تبديل ضايعات و زيست توده ميباشد .گازيسازي در دماي  ،500-1500 ˚Cتحت فشار اتمسفر يا فشار تا  33بهار ،زمهاني کهه
زغال چوب غيرفرار با اکسيژن و/يا هيدروژن که توسط عامل گازيسازي معرفي شده (هوا ،اکسيژن ،بخار ،هيدروژن ،دي اکسيد
کربن يا مخلوطي از برخي از اين گازها) واکنش شيميايي ميدهد ،انجام ميشود .در گازيسازي زيست تهوده بهه طهور معمهول
واکنش  1مشاهده ميشود [9و.]10
( )1

Biomass + O2 (or H2O)  CO, CO2, H2O, H2, CH4 + other CnHm + tar +char + ash

در فرايند گازيسازي زيستتوده اولين مرحله ،تجزيه ترموشيميايي ترکيبات زيستتوده و توليد زغال چوب و ترکيبات فرار مي-
باشد .پ

از آن فرايند گازيسازي زغال چوب و برخي واکنشهاي تعادلي ديگر صورت ميگيرد 75 .تا  %90مواد فرار به شكل

گاز يا مايع توليد ميشود و مواد غيرفرار باقيمانده شامل زغال است که ميزان کربن باال دارنهد [9و .]10برخهي از ويژگهيههاي
فناوري گازيسازي در جدول ( )1-2ارائه شده است.
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جدول  1-2برخي ويژگيهاي فناوري گازيسازي
خصوصيت

فرايند شيميايي

محيط شيميايي

محصول
اوليه

محصوالت
پايين دست

کاربرد اخير

راندمان
()%

گازيسازي

اکسيداسيون جزئي

کمبود اکسيژن
(در حال کاهش)

گاز سنتز

 برق
 هيدروژن خالص
 سوختهاي مايع
 مواد شيميايي

اغلب
 مواد شيميايي
 سوخت
 توليد برق

39-42

انتشار
آالينده
~ 1/10
NSPS1

هزينه
سرمايهگذاري

رقابتي

بلوغ/ريسک

قابليت اطمينان
نيازمند بهبود

يكي از مشكالت مهم گازيسازي زيست توده چگونگي رسيدگي کردن به قطران تشكيل شده طي فراينهد مهيباشهد .حهداقل
ميزان مجاز قطران ،به نوع فرايند و کاربرد نهايي بستگي دارد .ظرفيت مطلوب قطران و گرد و غبار در گاز حاصل براي کهاربرد
در موتور ميبايست کمتر از [ 10 ]mg/m3باشد .طبق مطالعات انجام شده ،ماکزيمم غلظت قطران و ذرات در گاز سهنتز بهراي
کاربرد موتور گاز به ترتيب ،کمتر از [ 100 ]mg/m3و [ 50 ]mg/m3ميباشد .فناوريهاي کنترل توليد قطران به طور گسهترده
به دو روش تقسيم ميشوند:
 فرآوري در داخل گازيساز (روشهاي اوليه)
 پاکسازي گاز داغ بعد از گازيساز (روشهاي ثانويه)
هر چند کارايي روشهاي ثانويه اثبات شده است ،فرآوري در داخل گازيساز به علت مزاياي اقتصادي توجه زيادي را بهه خهود
جلب کرده است .روشهاي اوليه هنوز به طور کامل شناخته شده نيستند و کاربرد تجاري ندارند.
دو نوع گازيساز بستر ثابت و بستر سيال به طور معمول براي گازيسهازي کوچهک مقيهاس بهه کهار مهيرونهد .گهازيسهازي
زيست توده در راکتورهاي بستر ثابت احتمال توليد حرارت و برق همزمان را در محدوده [ 100 ]kWeتا [ 5 ]MWeفراهم مي-
نمايد .تجربه نشان داده است که موتورهاي احتراق داخلي اصالح شده ميتوانند با گاز سنتز با ارزش حرارتهي [،5-6 ]MJ/m3
بدون اشكال کار کنند .هزينه سرمايهگذاري اوليه نيروگاه گازيسازي زيسهت تهوده در آمريكها حهدود ( 2000-3000 )$/kWو
هزينه توليد در حدود ( 90 )$/MWhميباشد .در اروپا هزينه سرمايهگذاري نيروگاه زيست توده بسته به فنهاوري واحهد ،سهطح
بلوغ فناوري و مقياس واحد ،به طور قابل توجهي از ( 1000-5000 )$/kWمتغير است [.]9

New Source Performance Standards (NSPS) are pollution control standards issued by the United States Environmental Protection Agency (EPA).

1
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 -3-2-2منابع زيستتوده براي فناوري گازيسازي
گازيسازي ميتواند انرژي باقيمانده در انواع مواد هيدروکربني درجه پايين ،ضايعات ،يا زيست توده را به کار گيرد .اگهر گهازي-
سازي انجام نشود ،اين مواد بايد به علت پتانسيل آسيب رساندن به محيط زيست دفع شوند و در اين حالت يک منبع ارزشهمند
انرژي هدر ميرود .مواد اوليه سنتي شامل زغال سنگ و کک در واحدهاي صنعتي بزرگ مقياس و زبالههههاي جامهد شههري،
ضايعات صنعتي و زيست توده در واحدهاي مقياس کوچک تر استفاده ميشوند .شكل ( )1-2درصد استفاده از مواد اوليه مختلف
در واحدهاي گازيسازي را نشان ميدهد [.]7

شكل  1-2درصد کاربرد انواع مواد اوليه در واحدهاي گازيسازي

مواد با ميزان اکسيژن و رطوبت باال منجر به گاز سنتز با ارزش حرارتي پايين ،به طور معمول کمتر از [ 2/5 ]MJ/m3ميشهود.
اين امر مشكالتي را براي محفظههاي احتراق پايين دست که به طور معمول براي سوخت با ارزش حرارتهي متوسهط بهه بهاال
طراحي شده است به وجود ميآورد [ .]10به طور معمول %70-85 ،کربن موجود در مواد اوليه به گاز سنتز تبديل ميشوند [.]7
جدول ( )2-2تجزيه و تحليل تقريبي و نهايي چند ماده اوليه بالقوه گازيساز زيستتوده را مقايسه ميکند .چوب متهداولتهرين
زيست توده مورد استفاده است .بقاياي صنايع چوب ،محصوالت چوبي دورريز از محهلههاي دفهن زبالهه ،و خهرده چهوبههاي
غيرسمي حاصل از فعاليتهاي ساخت و ساز و تخريب ،معموالً اقتصاديترين منبع چوبي هستند .گياهان انرژيزاي سريع الرشد
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(به عنوان مثال ،جنگلهاي سريع الرشد) ،از آن جايي که از لحاظ ژنتيكي پتانسيل رشد سريع دارند ،در برابر خشكسالي مقاومت
ميکنند و به راحتي برداشت ميشوند ،نويد براي آينده ارائه ميکنند .هزينه مواد خام زيستتوده در محدوده  16-70دالر در هر
تن خشک برآورد شده است [.]10

جدول  2-2مواد اوليه بالقوه گازيساز زيستتوده []5

 -4-2-2انواع گازيساز زيستتوده
گازيساز هسته فناوري گازيسازي است ،که در آن مواد اوليه با عامل گازيساز (اکسيژن يها ههوا) واکهنش مهيدهنهد .انهواع
مختلفي گازيساز زيست توده بر اساس خشک يا مرطوب بودن مواد اوليه ،نوع عامل گازيساز (هوا ،اکسيژن ،بخار ،هوا/بخار ،و
غيره) ،دما (گدازنده و ناگدازنده) ،فشار (اتمسفريک يا تحت فشار) ،مسير جريان راکتور (فراکشند ،فروکشند ،بستر سيال يا جريان
همزمان) و روش تأمين حرارت (غير مستقيم يا مستقيم) توسعه داده شده است .گازيسازي مستقيم (يها گهازيسهازي حهرارت
خودکار) در مواردي که عامل گازيساز به طور جزئي زيستتوده را اکسيد ميکند و گرماي الزم براي گازيسازي را تأمين مي-
کند اتفاق ميافتد .در حالت غيرمستقيم ،آتشكافت و گازيسازي زيست توده در يک راکتور انجام ميشوند ،در حالي که احتهراق
جزئي (ناقص) در راکتور ديگر صورت ميگيرد .گازيسازي دما پايين (کمتر از  )900 Cميتواند در راکتور بسهتر ثابهت ،بسهتر
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سيال حبابي يا بستر سيال گردشي ،انجام شود ،در حالي که گازيسازي دما باال (بيشتر از  )1300 Cدر راکتور جريان همزمان
انجام ميگيرد .گازيسازهاي زيست توده بر اساس ديناميک سيال به سه نوع بستر ثابت/بستر متحرك ،بسهتر سهيال و جريهان
همزمان دستهبندي ميشوند .ديگر فناوريها و گازيسازهاي در حال توسعه نيز گازيسازي هيدروترمال و گهازيسهاز پالسهما
هستند [.]1
 -1-4-2-2مقايسه مشخصات انواع گازيساز

در جدول ( )3-2انواع گازيساز زيستتوده از نظر ظرفيت ،مقياس ،راندمان و ساير مشخصات مورد مقايسه قرار گرفتهاند.

جدول  3-2مقايسه مشخصات انواع گازيساز زيستتوده [ 8و ]10
نوع راکتور
سوخت

بستر ثابت فراکشند

بستر ثابت فروکشند

بسترسيال جوشان

بسترسيال چرخشي

جريان همزمان

پايين

پايين

باال

باال

پايين

جهت جريان

باال

پايين

باال

باال

پايين

شبكه آتشخوان

شبكه آتشخوان

شبكه توزيع سيال

شبكه توزيع سيال

ندارد

احتراق ذغال

احتراق جزئي مواد
فرار

احتراق جزئي ذغال
و ترکيبات فرار

احتراق جزئي ذغال
و ترکيبات فرار

احتراق جزئي

700-900

700-1200

800-1100

800-900

1200 -1500

عادي

عادي

عادي يا تحت فشار

-

فشار باال

درصد قطران در گاز

خيلي باال

اندك

اندك تا متوسط

اندك تا متوسط

نزديک صفر

پيچيدگي راهبري

بسيار آسان

آسان

کمي پيچيده

کمي پيچيده

بسيار پيچيده

حساسيت به کيفيت سوخت

حساس

بسيار حساس

متوسط

متوسط

فقط سوخت
پودرشده

ظرفيت حرارتي )(MW

0-20

0-5

10-100

10-100

باالي 100

بازدهي گازيسازي ()%

 95تا 70

 93تا 70

 98تا 80

 98تا 85

باالي 99

سيال عامل
تكيهگاه بستر

منبع تأمين گرما

دماي فرآيند )(C
فشار فرآيند
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 -2-4-2-2مزايا و معايب انواع گازيساز

در جدول ( )4-2مزايا و معايب انواع راکتورهاي گازيساز به صورت خالصه مورد بررسي قرار گرفتهاند.

جدول  4-2مزايا و معايب انواع راکتورهاي گازيسازي [.]3 ،5
انواع راکتور
بستر ثابت

فرا کشند

فروکشند

جريان متقاطع

بستر سيال

بستر سيال حبابي

بستر سيال چرخشي

جريان همزمان

گدازنده
ناگدازنده

مزايا

معايب

 حساسيت باال به قطران ،رطوبت و محتهواي
 فرآيند ساده و کم هزينه
رطوبتي سوخت
 افت فشار کم
 زمان نسهبتاً طهوالني الزم بهراي راهانهدازي
 بازده حرارتي مناسب
موتور احتراق داخلي (نياز به تصفيه بيوگهاز
 تشكيل خاکستر کمتر
توليد شده)
 قابليههت اسههتفاده از زيسههتتههوده بهها رطوبههت و
 قابليت کم واکنش با حجم باالي گاز
محتواي غيرآلي باال
 ارتفاع زياد الزمه طراحي راکتور
 قابليت سازگاري ميزان بار و گاز توليدي
 حساسيت کم به زغال و محتواي قطران سوخت  کههاربرد غيرعملههي بههراي ذرات بسههيار ريههز
سوخت
 حداقل نياز به قطهران زدايهي ( حهذف بهيش از
 لزوم اسهتفاده از خهوراك بها رطوبهت پهايين
 %99.9قطران تشكيل شده طي فرآيند)
(کمتر از )%20
 حساسيت بسيار باال به تشكيل خاکستر
 ارتفاع کم الزم براي طراحي راکتور
 افت فشار زياد
 زمان پاسخ بسيار سريع به بارگذاري
 انعطاف پذيري توليد گاز
 انههدازه بههزرگ ذرات حبههاب باعههث افههزايش
 همگن بودن محصول توليدي (گاز)
احتمالي  Bypassشدن گاز در بستر راکتور
 توزيع دمايي تقريبا يكنواخت در سراسر راکتور
 قابليت استفاده از گستره وسهيعي از انهدازه ذرات
سوخت (شامل ذرات ريز)
 نرخ انتقال حرارت باال بين سوخت و گاز
 راندمان باال با تشكيل حداقلي قطهران و کهربن
تبديل نشده
 گراديان دمايي در جهت جريهان مهواد جامهد
 مناسب واکنشهاي با سرعت باال
رخ ميدهد
 درصد تبديل بهاال (توليهد کهم قطهران و کهربن
 لزوم داشتن سرعت کمينه در جابه جايي بهه
واکنش نداده)
دليل اندازه ذرات سهوخت ،سهرعتهاي بهاال
 نرخ انتقال حرارت باال ممكهن اسهت بهه دليهل
موجب خوردگي تجهيزات
ظرفيت گرمايي باالي مواد بستر
 توليد گاز با ظرفيت و بازدهي باال
 انعطافپذيري در سوخت ورودي به راکتور
 حساسيت به خاکستر موجود در سوخت
 سادگي در پااليش گاز
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انواع راکتور

معايب

مزايا
 کمترين پسماند فرآيند

در مقايسه ديگري راکتورهاي گازيسازي از لحاظ وضعيت توسعه ،هزينهها و برخي ويژگيهاي ديگر مورد مقايسه قرار گرفته و
رتبهبندي شدهاند که نتايج در جدول ( )5-2مشاهده ميگردد [.]6

جدول  5-2مقايسه انواع راکتورهاي گازيسازي .درجه بندي هر مشخصه از ● (ضعيف) تا ●●●● (خوب) [.]6
نوع گازي ساز
جريان همزمان

کيفيت گاز توليدي
●●●
 درصد خيلي پايين قطهران،
 CH4و C2+
 درصد باالي  H2و CO

بستر سيال حبابي

●●
 بههه وجههود آمههدن  C2+و
قطران در صورت تزريق
O2
 درصد باالي  H2و CO

بستر سيال چرخشي

●●
 بههه وجههود آمههدن  C2+و
قطران در صورت تزريق
O2
 درصد باالي  H2و CO

پالسما

●●●●
 عدم تشكيل قطرانCH4 ،
و C2+
 درصد باالي  H2و CO

وضعيت توسعه
●●●
 توسعه يافته (شهرکتههاي
توليدکننههده بهها مقيههاس
بزرگ) ،طرحهاي بهزرگ
در دست احداث BTL
●●
 استفاده براي توليهد بهرق و
حههههرارت در گذشههههته،
افههزايش مقيههاس نسههبتا
کم ،مورد توجهه محهدود
پروژههاي BTL
●●
 مطالعات تخصصي ،افزايش
مقيههاس گسههترده بههراي
توليد برق و حرارت ولهي
تعههداد توسههعهدهنههدگان
محههدود خصوص هاً بههراي
BTL
●●
 توسههعهدهنههدگان فههراوان،
کاربرده هاي زيههاد توليههد
برق ،افزايش مقيهاس در
آينده نزديک

پتانسيل افزايش مقياس
●●●●
 امكان ايجاد نيروگهاهههاي بها
مقياس بسيار بزرگ

هزينهها
●●
 راندمان باال
 هزينههاي باال در صورت
عدم وجود تمرکزگرايي

●●●
 پههروژههههاي بسههيار بزرگههي در
دست اقدام

●●
 هزينههههههههاي بهههاالي
سههرمايهگههذاري بههراي
گههازي سههاز و رانههدمان
پايينتر

●●●
 پههروژههههاي بسههيار بزرگههي در
دست اقدام

●●●
 هزينههههههههاي بهههاالي
سههرمايهگههذاري بههراي
گازي ساز

●
 تنها داراي سامانههاي مقياس
کوچک

●
 هزينههه سههرمايهگههذاري
بسههيار بههاال ،رانههدمان
پايين

 -3-4-2-2مقايسه خوراك اوليه مورد نياز راکتورهاي گازيسازي

در جدول ( )6-2انواع راکتورهاي گازيسازي از لحاظ اندازه ذرات ،ميزان رطوبت و ترکيب خوراك اوليه مقايسه شدهاند [.]6
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جدول  6-2مقايسه راکتورهاي گازيسازي زيستتوده از نظر خوراك اوليه [.]6
گازيساز

اندازه

رطوبت

ساير

ترکيب

%15

نبايد در طول زمان تغيير کند.
سهم محدودي از ضايعات کشاورزي با
ميزان خاکستر باال

لزوم انجام پيش فرآوري

بستر سيال حبابي

%10-55

قابليت تغيير در طول زمان
استفاده از برخي از ضايعات کشاورزي

-

بستر سيال چرخشي

%5-60

قابليت تغيير در طول زمان
استفاده از برخي از ضايعات کشاورزي

-

-

قابليت تغيير در طول زمان
خوراك اوليه با محتواي انرژي باالتر
ارجح است.

قابليت استفاده براي گسترهاي از
ضايعات مختلف

جريان همزمان

پالسما

 -4-4-2-2مقايسه راکتورهاي گازيسازي از لحاظ ميزان ظرفيت

يكي از معيارهاي مقايسه راکتورهاي گازيسازي ميتواند ظرفيت راکتورههاي مختلهف باشهد .در شهكل ( )2-2ظرفيهت انهواع
راکتورهاي گازيسازي مقايسه شدهاند .همانطور که از شكل برميآيد راکتورهاي جريان همزمان داراي بيشترين ظرفيت مواد
اوليه ورودي و راکتورهاي بستر ثابت فروکشند کمترين ظرفيت را در بين راکتورهاي مختلف گازيسازي دارا ميباشند.
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شكل  2-2ظرفيت انواع راکتورهاي گازيسازي []6

همانطور که در شكل ( )3-2نشان داده شده ،فناوريهاي مختلف براي مقياسهاي مختلف بهرهبرداري مناسب ميباشند [.]12

شكل  3-2مقياس بهرهبرداري انواع گازيساز

طيف گستردهاي از کاربردهاي گازيسازي مانند باهمسوزي در بويلرها/کورهها ،موتورهاي گاز و سيكل ترکيبي توسعه داده شده
است .مقياس فناوريهاي گازيسازي در مقابل مقياس فناوريهاي استفاده از گاز سنتز در شكل ( )4-2نمايش داده شده است.
براي برخي از کاربردها ،افزايش ارزش حرارتي گاز اهميت دارد .ارزش حرارتي پايين گاز براي توليد بهرق ،در مهواردي از قبيهل
کاهش نرخ توان و ثبات شعله تاثير دارد ،که بايد به درستي در نظر گرفته شود [ .]12راندمان برخي از اين کاربردهاي مختلف از
نظر توليد برق و حرارت در شكل ( )5-2ارائه شده است [.]13
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توليد همزمان برق و حرارت از طريق سيستم گازيسازي زيستتوده ،و سپ
پيل سوختي ،ميتوانند راندماني در حدود  %30-40داشته باشد [.]10

شكل  4-2مقياس فناوري و خروجي

شكل  5-2راندمان کاربردهاي مختلف گازيسازي

يک موتور احتراق ،توربين احتراق ،توربين بخار يا
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 -5-2-2وضعيت فناوري گازيسازي
وضعيت فعلي فناوري گازيسازي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ،در گزارشي توسط فولي و بارنارد به خوبي بررسي
شده است [ .]14با اين حال ابهاماتي در مورد تعهداد توليدکننهدگان تجهيهزات گهازي سهازي وجهود دارد ،زيهرا تعهدادي از ايهن
توليدکنندگان فقط چند واحد توليد کردهاند که هنوز در مراحل تجربي هستند .بنابراين نزديک به  64توليدکننده در سراسر جهان
وجود دارد .تنها در آمريكا  27توليدکننده و حدود  13دانشهگاه و مرکهز تحقيقهاتي بهر روي جنبههههاي مختلهف گهازي سهازي
زيستتوده کار ميکنند [ .]8با بررسي گستردهاي از توليدکنندگان گازيساز در اروپا ،آمريكا و کانادا  50توليدکننده که واحدهاي
تجاري گازيسازي را ارائه ميکنند شناسايي شد که نوع طراحي گازيساز توليدي توسط آنها به شرح ذيل ميباشد [:]17
 %75 از نوع فروکشند
 %20 سيستمهاي بستر سيال
 %2/5 از نوع فراکشند
 %2/5 ساير فناوريها

بزرگترين توليدکننده تجهيزات گازي سازي در جهان ،شرکت ساخت تجهيزات و گازي ساز ( )GEMCORدر فيليپين ميباشهد.
اين شرکت حدود  3000واحد در سال با ظرفيت  10-250 kWتوليد ميکند .عالوه بر اين آنها به تازگي توليد گازي ساز بهراي
کاربردهاي حرارت مستقيم را آغاز نمودهاند .کاربرد اوليه آنها براي پمپهاي آبياري و مجموعههاي توليد برق بوده است .تا به
امروز حدود  1000واحد گازيساز در فيليپين با سوخت زغال چوب ،تراشه چوب و بريكت نصب شده است.
برزيل کشور ديگري است که برنامه ساخت گازي ساز در مقياس وسيع در آن انجام شده است .حدود  650واحد گازي سهازي در
اندازهها و کاربردهاي مختلف در اين کشور نصب شده است .در برزيل و فيليپين گازيسازها عمدتاً از زغال چوب استفاده مهي-
کنند .در اين حالت ،کنترل کيفيت دقيق سوخت بايد حفظ شود .بنابراين شرکتهاي توليدکننده گازي ساز ،کيفيت سوخت را نيز
تأمين ميکنند .کيفيت ناکافي سوخت بزرگترين مشكل گازيسازهاي در حال کار است.
در اروپا توليدکنندگان بسياري ،به خصو

در سوئد ،فرانسه ،آلمان و هلند وجود دارند که در ساخت سيستمهاي گهازي سهازي

براي کاربرد معين فعاليت دارند .بازار عمده اين توليدکنندگان اروپايي ،کشورهاي در حال توسعه ميباشد [.]8
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فعاليتهاي توليدي اياالت متحده و آمريكاي شمالي در گزارش تهيه شده توسط آقاي گاس خالصه شده است [ .]15در حهوزه
پژوهش ،فعالترين برنامه گازيسازي در دانشگاه کاليفرنيا ،ديوي
گازيسازي در ظرفيت  10-100 kWدر ديوي

و دانشگاه فلوريدا ،گينسويل ميباشد .بسياري از سيستمهاي

ايجاد شده است .اياالت متحده در زمينهه گهازيسهاز بهراي کهاربرد حهرارت

مستقيم نيز ،در جهان پيشتاز است .هر دو گازيساز بستر سيال و ثابت براي اين منظور توسعه داده شده است [.]8
در کشورهاي آسيا و آفريقا فعاليت در زمينه گازيسازي در موسسات تحقيقاتي دنبال ميشود و چندين نمونه اوليه ساخته شده و
مورد آزمايش قرار گرفته است .ژاپن يكي از کشورهاي فعال در زمينه گازيسازي است و با پيشرفت فناوري گهازيسهازي ،بهه
طور قطع ژاپن موفق به انعطاف فاکتورهاي اقتصادي خود شده و به توليد انبوه گازيسازها در نرخهاي پايينتر خواهد پرداخت.

اطالعات فروش شرکتهاي توليدکننده مختلف نشان ميدهد که هزينه نيروگاه و هزينه پايه گازيساز براي گازيسهازهاي تها
محدوده  100 kWبه ترتيب 380 $/kW ،و 150 $/kWميباشد .اگر چه ،هزينهها براي سيستمهاي کوچک بسيار باال اسهت.
بنابراين يک نيروگاه گازيساز  10 kWحدود  840 $/kWقيمت دارد ،در حالي که گازيساز پايه  350 $/kWميباشد .هزينه-
هاي حمل و نقل هم بايد به اين ارقام اضافه گردد (به خصو
اطالعات کمي در خصو

هزينه حمل و نقل به کشورهاي در حال توسعه) [.]8

هزينه ،انتشار آاليندهها ،بازده ،نسبت محدوده عملياتي و ساعت بهرهبرداري واقعي وجود دارد .از اين

گذشته ،هيچ توليدکننده مستقلي تضمين کامل براي عملكرد فني فناوري گازيسازي خود ارائه نميدهد .اين نشان ميدهد که
تجربه عملياتي محدود است و اعتماد کمي به فناوري وجود دارد ،که به خاطر عملكرد کلي ضعيف مدلهاي نمونه مختلف مي-
باشد .شكل ( )6-2وضعيت تجربي فناوري گازيسازي را از نظر جذابيت بازار براي توليد برق و قهدرت فنهاوريههاي مختلهف
گازيسازي ارائه ميکند [.]16

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
65
فاز  : 2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

شكل  6-2توسعه فناوري و برنامهريزي استراتژيک براي توليد برق

گازيساز بستر سيال گردشي اتمسفري ( )ACFBبا توجه به قابليت کاربرد انواع منابع و سهولت نسبي افزايش مقياس از چنهد
مگاوات تا  100مگاوات ،بسيار قابل اعتماد ميباشد .حتي براي ظرفيتهاي باالتر از  100مگاوات ،اين اطمينان وجهود داردکهه
صنعت قادر خواهد بود گازيسازهاي قابل اعتماد ارائه نمايد .به نظر ميرسد اين نوع گازيساز براي واحهدهاي بهزرگ مقيهاس
ترجيح دارد و توسط بسياري از شرکتهاي صنعتي مانند تي پي اس ،فاستر ويلر ،بتل ،1لورگي و انرژي اتهريش 2اسهتفاده شهده
است .بنابراين  ACFBGداراي جذابيت بازار بااليي ميباشد و از لحاظ فني به خوبي ثابت شده است.
گازيساز بستر سيال حبابي اتمسفري ( )ABFBGبا توجه به قابليت کاربرد انواع منابع در مقياس پايلوت و کهاربرد تجهاري در
مقياس کوچک تا متوسط (تا حدود  25مگاوات) قابل اعتماد ميباشد؛ دامنه ظرفيت آنها محدود است زيرا بهه طهور معنهيداري
مقياس نشدهاند و براي مقدار يكسان ماده اوليه قطر اين نوع گازيساز به طور قابل توجهي بزرگتر از  ACFBGاست .از سوي
ديگر  ABFBGبراي ظرفيتهاي کوچک تا متوسط اقتصاديتر است ،در نتيجه جذابيت بازار آن نسبتاً باال و همچنين فناوري
قوي دارد .شرکتهاي کربونا 3و دينامک 4روي فناوري  ABFBGفعال هستند [.]16

1

Battelle
Austrian Energy
3
CARBONA
4
DINAMEC
2
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با توجه به اين که بهرهبرداري از سيستم هاي بستر سيال تحت فشار گردشي ( )PCFBGيا جوشان ( )PBFBGاز نصب و راه-
اندازي آنها پيچيدهتر است و هزينه اضافي براي ساخت مجاري تحت فشار صرف ميشود ،فناوري با جذابيت بهازار متوسهط در
نظر گرفته ميشوند .از سوي ديگر ،استفاده از سيستمهاي بستر سيال تحت فشار در کاربرد سيكل ترکيبي يكپارچه مزيت دارد،
زيرا نيازي به فشردهسازي سوخت گاز قبل از استفاده در محفظه احتراق توربين گاز وجود ندارد .سيستمهاي تحت فشار به طور
عمده توسط شرکتهاي کربونا و فاستر ويلر ارائه شده است که به عنوان نمونه ميتوان از کابرد موفق نيروگاه سهيكل ترکيبهي
گازيسازي  SYDKRAFTدر وارنامو نام برد.
گازيساز فروکشند اتمسفري ( )ADGبراي کاربردهاي کوچک مقياس ( >1/5مگاوات) جذابيت دارد ،زيرا اين فناوري نه تنهها
در اقتصادهاي توسعه يافته بلكه در اقتصادهاي در حال توسعه نيز بازار بسيار بزرگي دارد .با ايهن حهال ،مسهئله حهذف کارآمهد
قطران هنوز يک مشكل بزرگ است که بايد به آن رسيدگي شود و عالوه بر آن ،نياز به سيستم بهرهبرداري خودکار بيشتر ،بهه
ويژه براي کاربردهاي صنعتي کوچک مقياس ،وجود دارد .با اين حال ،پيشرفتهاي اخير درتبديل کاتاليستي قطران گزينهههاي
معتبري را ارائه داده است و در نتيجه  ADGميتواند فناوري با قدرت متوسط در نظر گرفته شود.
گازيساز فراکشند اتمسفري ( )AUGبا توجه به غلظت باالي قطران در گاز محصول و مشكالت تصفيه گاز متعاقب آن ،عمالً
هيچ جذابيت بازاري براي توليد برق ندارد .همچنين به داليل مذکور اين فناوري به لحاظ فني ضعيف در نظر گرفته ميشود .در
حال حاضر هيچ شرکتي  AUGرا براي توليد برق پيشنهاد نميدهد.
گازيساز سيكلون اتمسفري ( )ACGبه تازگي براي زيست توده تست شده و اگر چهه جهذابيت بهازار متوسهطي دارد بهه دليهل
سادگي هنوز اثبات نشدهاند .هيچ شرکت معروفي  ACGارائه نميدهد.
در نهايت ،گازيساز بستر همزمان اتمسفري ( )AEBGهنوز در مرحله بسيار اوليه توسعه قرار دارد و از آن جا که بهه منهابع بها
اندازه ذرات بسيار کوچک نياز دارند ،جذابيت بازار آن بسيار کم است.
در حال حاضر هيچ شرکتي در حال توسعه سيستمهاي تحت فشار براي گازيسازهاي زيست توده فراکشند ،فروکشند ،سيكلون
يا بستر همزمان نيست و تصور اين که چنين فناوري بتواند به عنوان يک محصهول تجهاري توسهعه يابهد ،بها توجهه بهه علهت
مشكالت ذاتي آن درخصو

مقياس ،حذف قطران و هزينه ،دشوار است [.]16

در نتيجه ،سيستم مورد نظر و قابل اعتماد براي کاربردهاي بزرگ مقياس ،گازيسازهاي بستر سيال گردشي است .در حالي که
براي کاربردهاي کوچک مقياس گازيسازهاي فروکشند به طور گسترده مطالعه شدهاند .گازيسازهاي بستر سيال حبابي مهي-
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توانند در کاربردهاي متوسط مقياس قابل رقابت باشند .سيستمهاي بستر سيال بزرگ مقياس بها توجهه بهه پهروژهههاي موفهق
همسوزي تجاري شدهاند ،در حالي که گازيسازهاي بستر متحرك هنوز در تالش براي رسيدن به مرحله تجاري هستند.
براي کاربردهاي حرارتي هيچ نيازي به زدودن قطران از گاز حاصل وجود ندارد و در نتيجه هر سيستم گازيسهاز قابهل اعتمهاد
ميتواند با موفقيت استفاده شود .با اين حال ،اگر چه کاربردهاي حرارتي نسبتاً ساده هستند ،نمونههاي بسيار کمي در بازار وجود
دارد .موفقترين نمونه اين واحدها ،گازيساز فراکشند شرکت  BIONEERبوده است ،که با موفقيهت در ده واحهد تجهاري در
فنالند استفاده شده است .اين فناوري گازيساز در اصل براي کاربرد آهک -کوره با ذغالسنگ خام به عنهوان سهوخت اصهلي
تجاري شده بود و پ

از آن براي استفاده همزمان از بقايا و ضايعات محلي در دسترس در بويلرهاي موجود به کهار بهرده شهد

[.]16

 -6-2-2قابليت اطمينان فناوري منابع
يكي از مهمترين موانع نفوذ سريع تمام فناوريهاي تبديل زيست توده ،تأمين منابع کافي است .شكل ( )7-2قابليهت اطمينهان
فناوري در استفاده از مهمترين منابع را در کاربردهاي گازيسازي به تصوير ميکشد [.]16

شكل  7-2وضعيت قابليت اطمينان منابع و پتانسيل بازار

مواد اوليه زيست توده پاك در حال کمياب شدن هستند و منابع قابل اعتماد بهندرت وجود دارند .در برخي کشورها مانند آلمهان،
تمام ضايعات چوب صنعتي و ديگر بقاياي چوب به طور کامل مصرف ميشوند و هيچ زيست توده پاك ديگهري بهراي افهزايش
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سهم انرژي زيستي در دسترس نيست .بنابراين ،اين صنعت به منظور ايجاد فرصتهاي جديد بازار مجبور شده اسهت بهه مهواد
اوليه نسبتاً دشوار و موادي که تجربه عملي صنعتي کمي در مورد آنها وجود دارد روي آورد .سوختهاي حاصل از زبالهه ايهن
مزيت را دارند که اغلب هزينه در اختيار گرفتن آنها منفي ميباشد ،که ميتواند به طور قابل توجهي هزينههاي بهرهبرداري از
واحد را کاهش دهد .عالوه بر اين ،از دهه گذشته عالقه قابل توجهي به محصوالت انرژيزا و به خصو

جنگل سريعالرشهد

1

( )SRFبه عنوان ابزاري براي افزايش توليد مواد اوليه زيست توده وجود داشته است ،در حالي که به طور همزمان فرصهتههاي
شغلي جديد براي کشاورزي ايجاد ميکند .بهرهبرداري از جنگل سريعالرشد همچنين ميتوانهد سههم قابهل تهوجهي در جههت
پايداري و برآوردن تعهدات کيوتو داشته باشد [.]16
کاربرد زيست توده چوبي در گازيساز باالترين قابليت اطمينان را دارا ميباشد و مشكالت مربوط به رسوب در گازيسهاز بسهتر
سيال يا تشكيل خاکستر در سطح تبادل حرارت نسبتاً خوب درك ميشود و صنعت اعتماد کافي بهراي اسهتفاده مهوثر از انهواع
زيست توده چوبي را دارد .صنعت نيز براي انجام عمليات پيشفرآوري مانند خشک کردن ،کاهش اندازه و ذخيره سازي ،به درجه
بااليي از قابليت اطمينان دست يافته است .با اين حال ،از آن جا که بيشتر مهواد اوليهه در حهال حاضهر بهه صهورت محلهي در
کاربردهاي مختلف حرارت صنعتي يا منطقهاي مصرف ميشوند ،پتانسيل بازار زيستتوده چوبي محدود است.
جنگل سريعالرشد پتانسيل نسبتاً خوبي براي استفاده در زمينهاي غيرقابل کشت دارند و يک روش پايدار براي انهرژي فهراهم
ميکنند ،با اين حال ،از آنجا که براي احداث جنگل سريعالرشد ،زمين به مدت  15-20سهال مسهدود مهيشهود ،کشهاورزان در
اتحاديه اروپا تمايلي به اجراي اين طرح ندارند .تنها موارد استثنا کشور سوئد ،با سابقه طوالني براي جنگل سريعالرشد بيشتر به
منظور توليد کاغذ و انگلستان که به تازگي طرحهاي موفقي به جامعه کشاورزي معرفي کرده اسهت .آمريكها ،نيهز يهک برنامهه
بلندپروازانه براي توسعه جنگل سريعالرشد دارد ،در حالي که کانادا نيز فعاليتهاي مهمي انجام داده و در حهال بررسهي اجهراي
طرحهاي جنگلهاي مختلف ميباشد .برزيل با موفقيت مزارع اکاليپتوس را ايجاد کرده است .از سوي ديگر ،آزمايشهاي کمي
روي جنگل سريعالرشد به عنوان منابع زيستتوده انجام شده است و خوا

سوخت حاصل از آن تا حدودي نامشهخص اسهت.

يک مسئله حساس وجود فلزات سنگين است که برخي از آنها (مانند کادميوم) به راحتي توسط گياهان گرفته ميشوند [.]16
گياهان علفي به علت قابليت کشت در مكانهاي مختلف ،حتي در دو طرف بزرگراه ،اخيراً مورد توجه قرار گرفتهاند .با اين حال،
بازار بالقوه آنها هنوز نامشخص است ،زيرا هنوز هيچ مزرعهاي به آنها اختصا

داده نشده و تجربه نسبتاً کمي در مورد کهاربرد
short rotation foresty

1
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اين منبع زيستتوده وجود دارد .به لحاظ فني انواع عمليات پيشفرآوري مانند خرد کردن ،ذخيهرهسهازي ،خشهک کهردن روي
گياهان علفي و همچنين زيست تخريبپذيري نسبتاً سريع آنها ،مشكالتي به وجود ميآورد که ميتواند منجر بهه کهاهش وزن
قابل توجه شود ،مگر اين که خشک شده و به صورت مناسب ذخيره شود .چگالي کم اين مواد موجب بهروز مشهكل در جريهان
مواد جامد به گازيساز ميشود و ميتواند نقاط داغ در آن ايجاد کند.
کاه و کلش براي کاربرد در گازيسازي پتانسيل بازار نسبتاً کمي دارد ،زيرا فناوريهاي احتراق در خصو

اين منبهع بهه طهور

موفق توسعه يافتهاند .تجربه کمي در گازيسازي کاه و کلش وجود دارد و مشكالت شديد رسهوب خاکسهتر و تهراکم بسهتر در
گازيساز بستر سيال شناسايي شده است .با توجه به وزن مخصو

ظاهري کم ،امكان استفاده از کاه و کلهش در گهازيسهاز

بستر متحرك وجود ندارد ،مگر اين که کاه و کلش روي سكو قرار داده شوند1؛ که يک عمليات گران است .با اين حال در واحد
وارنامو تجربه بهرهبرداري موفق با استفاده  %100از کاه و کلش وجود دارد.
سوخت مشتق شده از زباله پتانسيل قابل توجهي براي کاربرد گازيسازي دارد ،زيرا گازيسازي مانند زبالهسوز تصوير عمهومي
منفي ندارد و تجربه کافي در اين زمينه ،توسط شرکت تي پي اس و فاستر ويلر وجود دارد .با اين حال ،سيستم تغذيه بستههاي
فشرده  ،RDFبراي اطمينان از عملكرد قابل اطمينان ،بايد بيشتر توسعه يابد و براي اثبات عملكرد کارآمد ،نتايج تجرب بيشهتر
در کاربرد بزرگ مقياس مورد نياز ميباشد.
لجن نيز ميتواند در گازيساز استفاده شود .اگرچه تجربه کمي در اين زمينهه وجهود دارد ،انتظهار مهيرود کهاربرد آن در آينهده
افزايش يابد .در اين زمينه قابليت اطمينان فني هنوز بايد به اثبات برسد [.]16
به تازگي دو پايگاه داده ايجاد شده که در آن اطالعات زيادي براي انواع منابع زيست توده ارائه شده است .در ايهن پايگهاهههاي
داده ،خوا

فيزيكي و شيميايي اساسي سوختهاي زيست توده را ميتوان يافت که اطالعات اوليه در مورد کيفيهت و مناسهب

بودن کاربرد منابع مختلف در فناوري گازيسازي را براي توسعهدهندگان و کاربران گازيساز فراهم خواهد کرد [.]16

 -7-2-2استانداردسازي سوختهاي بازيابي شده و سوختهاي زيستتوده

palletized

1
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تأمين تضمينشده سوختهاي زيستي از عناصر مهم جهت ترويج انرژي زيستي در حالت کلهي و بهه طهور خها

در فنهاوري

گازيسازي ميباشد .اين امر مستلزم ايجاد يک بازار مطمئن است ،که نيازمند توسعه استاندارد براي اداره هر گونه معاملهه بهين
توليدکنندگان و استفادهکنندگان سوختهاي زيستي ميباشد .در دسترس بودن اسهتاندارد بهراي سهوختههاي زيسهتي ،بهراي
کشاورزان ،جنگلداران و توليدکنندگان سوختهاي بازيابي شده ،راهنمايي از انواع و کيفيت سوختهايي کهه بهازار نيهاز دارد و
همچنين تضميني براي کاربران درخصو

کيفيت سوختهايي که از بازار تهيه ميکنند ،فراهم خواهد کرد.

در سال  1998کميسيون اروپا به همراه صنعت و چند سازمان ملي اتحاديه اروپا ،براي برانگيختن اقدامي در مورد اين موضهوع
دست به ابتكار زد ،که منجر به يک حكم به مرکز استانداردسازي اروپا ( )CENجهت تدوين استانداردهاي الزم براي سهوخت-
هاي زيستي جامد گرديد ( .)CEN/TC335در مورد سوختهاي بازيافت شده/بهبود يافته جامد ،که از ضايعات نشأت ميگيرد،
کميسيون اروپا تنها ،دستور تهيه برنامه را به  )CEN/BT/Task Force 118( CENداده است ،که در نهايت ممكن است بهه
يک حكم کلي در خصو

مطالب گروههاي مختلف سوخت ،منجر شود .هر دو حكم بايد توسط سيستمهاي تضهمين کيفيهت

پشتيباني شود ،تا از کيفيت سوختهايي که به بازار سوختهاي زيستي آينده وارد ميشوند اطمينان حاصل شود.
به طور خا

براي فناوري گازيسازي ،که نياز به مواد اوليه خوب کاليبره شده ،با رطوبت ،اندازه ،ميزان خاکستر و زمهان مانهد

معين دارد ،استانداردها توليد سوختهاي اختصاصي براي گازيساز را تسهيل مينمايند [.]16
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 -8-2-2حذف قطران
حذف موثر قطران هنوز به عنوان يک محدوديت فني در خصو

تجاريسازي موفق فناوري گازيسازي زيسهتتهوده مطهرح

است و تا زماني که اين مانع به خوبي مرتفع نگردد کاربردهاي فناوري گازيسازي زيست توده در حوزه برق ،بهه جهز در حالهت
 IGCCتحت فشار ،ممكن نخواهد بود .گروههاي زيادي در همه جا روي مسئله قطران کار ميکنند [.]16

 -9-2-2کاربردها
کاربردهاي مختلف گازيسازي براي توليد برق و حرارت در شكل ( )8-2بر اساس پتانسيل بازار و قابليت اطمينان کلي فناوري
نشان داده شده است .هر کدام از اين کاربردها در بخشهاي بعدي مورد بحث قرار خواهد گرفت و در هر کاربرد پيشرفته تهرين
نيروگاهها معرفي و وضعيت کنوني و چشمانداز آينده آنها بررسي خواهد شد .در اينجا مهمترين فعاليتههاي شهناخته شهده ،بهه
منظور بهرهگرفتن از دستاوردهاي آنها در پروژههايي که هنوز در مرحله توسعه هستند ،بحث شده است .از آنجا که اين فناوري
در حال بلوغ است ،پروژههاي پايش عملكرد بايد بر موانع فني و غيرفني متعدد غلبه کنند [.]16

شكل  8-2وضعيت کاربردهاي مختلف براساس پتانسيل بازار و قابليت اطمينان فناوري
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 -11-2-2احتراق در بويلر يا کاربرد حرارتي
احتراق گاز خام در بويلرها يا کاربرد حرارتي مانند کوره پ

از حذف گرد و غبار و ذرات ،سادهترين کاربرد است ،زيرا گهاز گهرم

ميماند و از مشكل قطران اجتناب ميشود .با اين حال ،باعث تعجب است که در حد بهرهبهرداري تجهاري کاربردههاي موفهق
معدودي وجود دارد .اين بازار جايي است که همه انواع گازيساز ميتوانند در آن رقابت کنند و تالشهاي هماهنهگتهر بهراي
افزايش تعداد موارد موفق بايد توسط صنعت گازيسازي انجام شود.
بين سالهاي  1985و  1986که قيمت نفت باال بود ،هشت واحد تجاري توسط شرکت بيونيير با ظرفيت بين  4تها  5مگهاوات
راهاندازي شد :پنج واحد در فنالند و سه واحد در سوئد .چهار واحد به وسيله چوب يا مخلوط چوب و زغالسنگ بهرهبرداري شد،
در حالي که مابقي فقط از زغالسنگ استفاده ميکردند .بيشتر اين گازيسازها هنوز در واحدهاي توليد حرارت کوچک منطقهاي
جهت تأمين آب گرم ،در حال بهرهبرداري هستند .بنگاه تجاري  ،Ahlstromشرکت  BIONEERرا کهه در ابتهدا متعلهق بهه
بنگاه تجاري  YITبود را خريد .سپ

فاستر ويلر  Ahlstromرا به دست آورد .در سال  1996يک واحد  6/4مگاوات حرارتهي

در  Ilomantsiدر غرب فنالند نصب شد .هزينه سرمايهگذاري تخمين زده شده براي کاربردههاي گرمهايش منطقههاي حهدود
[ 350 ]kECU/MWthميباشد .هزينه بهرهبرداري حدود [ 17 ]ECU/MWhو هزينه توليد حرارت حدود [20 ]ECU/kWh
است.
اولين گازيساز بستر سيال چرخشي تجاري بنگهاه  Ahlstrom Pyroflowدر سهال  1983در آسهياب Wisa Forest Pulp

 and Paper Millدر شهر  Pietarsaariفنالند راهاندازي شد .مواد اوليه (پوسته و خاك اره) با ظرفيت حدود  150تهن در روز
زيست توده به گازيساز  35مگاواتي تغذيه ميشوند .گاز جايگزين حدود  %85نفت براي کوره آهک ميشود .بهين سهالههاي
 1985و  ،1986سه گهازيسهاز ديگهر ،دو عهدد در سهوئد ( 25مگهاواتي در  ،NorrsundetBruksو  27مگهاواتي در ASSI,

 )Karlsborgو يكي در پرتغال ( 15مگاواتي در  ،)Portucel, Rodao Millبراي تأمين حرارت کوره آهک ساخته و راهاندازي
شد [.]16
 Corenso United Oy Ltd.در حال راهانهدازي يهک واحهد گهازيسهاز جديهد بهراي توليهد انهرژي و بازيهابي آلومينيهوم در
آسياب  core-boardدر  Varkausميباشد .اين واحد قادر به بهرهبرداري از قوطيهاي استفاده شهده از جهن

اليهاف چهوب،

پالستيک و آلومينيوم خواهد بود .اين اولين واحد در جهان خواهد بود که قادر است آلومينيوم به کهار رفتهه بهراي قهوطيهها را
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بازيافت و ماده خام توليد فويل را ايجاد نموده و به طور همزمان از پالستيک موجود در بستهبندي براي توليهد انهرژي اسهتفاده
ميکند .پالستيک باقيمانده براي توليد [ 40 ]MWthگازيسازي خواهد شد ،توليد انرژي کهل سهاالنه در حهدود [165 ]GWh
برآورد شده بود .هزينه واحد جديد در حال ساخت حدود  17ميليون يورو برآورد شده بود ،و برنامهريزي شهده بهود پهاييز 2000
تكميل شود .سرمايهگذاري شامل هزينه گازيساز ،يک واحد بازيابي آلومينيوم و يک بويلر جديد که مخصو

گاز گهازيسهاز

طراحي شده است ميباشد [.]16
اولين فرايند گازيسازي بستر سيال چرخشي در حد تجاري براي سوخت مشتق شده از زباله ( )RDFتوسهط شهرکت  TPSدر
 Greveدر  Chiantiساخته شد و بهرهبرداري تجاري آن در سال  1993آغاز شد .پلتهاي  ،RDFبا نهايت طول  150ميلهي-
متر ،با نرخ جريان حدود [ 3 ]t/hبه بخش پاييني دو گازيساز بستر سيال چرخشهي بها ظرفيهت [ 15 ]MWthوارد مهيشهوند.
گازيساز شرکت  TPSکه هوادهي ميشود در دماي حدود  875 Cکهار مهيکننهد .ارزش حرارتهي گهاز حاصهل از گهازيسهاز
[ 8 ]MJ/Nm3ميباشد .گاز خام حاصل از يكي از گازيسازها از دو مرحله جداسازي مواد جامد عبور مهيکنهد و سهپ

بهراي

توليد بخار وارد يک کوره/بويلر ميشود و توسط يک توربين بخار متراکم [ 2/3 ]MWeبرق توليد ميکند .بازده کلي توليد برق
در حدود  19تا  20درصد ميباشد .گاز توليدي در گازيساز دوم به کارخانه سيمان مجاور براي احتراق مستقيم در کوره سيمان
عرضه ميشود .گاز در دماي حدود  850 ˚Cچرخه را ترك ميکند و به يک مبدل حرارتي پر شده با روغن فرستاده ميشود تها
قبل از اين که به کارخانه سيمان فرستاده شود تا دماي حدود  450 ˚Cسرد شود (شكل  .)9-2در حال حاضر به منظهور توليهد
برق از گازيساز دوم و رساندن ظرفيت کل به  6/7مگاوات الكتريكي ،برنامه نصب يک بويلر مدرن ديگر و تجهيهزات تصهفيه
گاز وجود دارد .اين واحد به دليل مشكل در تأمين مداوم پلتهاي  ،RDFبه طور متناوب بهرهبرداري ميشود [.]16
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شكل  9-2نمودار جريان فرايند واحد  Greveدر Chianti

پروژه  Battelle/FERCOدر آمريكا در نيروگاه  McNeilدر  Vermont ،Burlingtonساخته شد .پروژه با ظرفيت  200تن
در روز ،فرايند گازيسازي کم فشار را با گازيساز شرکت  Battelleکه شامل دو راکتور به شرح ذيل ميباشد انجام ميدهد:
 يک راکتور گازيسازي که در آن زيستتوده به گاز  MCVو زغال باقيمانده در دماي  700-850 Cتبديل ميشود.
 يک راکتور احتراق که زغال باقيمانده را براي تأمين گازيسازي ميسوزاند.
انتقال حرارت بين راکتورها توسط ماسه در گردش بين گازيساز و محفظه احتراق انجام ميشود (شكل ( .))10-2از آنجها کهه
واکنشهاي گازيسازي توسط حرارت غير مستقيم حمايت ميشود ،گاز خام گازي با ارزش حرارتي متوسط ميباشد .بهاالترين
ارزش حرارتي برآورد شده اين گاز [ 17/75 ]MJ/Nm3است .بهرهبرداري کامل اين نيروگاه در اواسط سال  2000با اسهتفاده از
تراشههاي چوب حاصل شد .پيشبيني شده بود که در فاز بعدي پروژه ،سوخت گاز براي بازيابي حهرارت سهرد ،پهاك و دوبهاره
فشرده شود و سپ

براي تبديل و استحصال انرژي در يک سيستم توربين گاز [ 15 ]MWeوارد شود [.]16
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شكل  10-2نمايي از فناوري گازيسازي Battelle

 -11-2-2پروژههاي IGCC

در دهه اخير (دهه  )1990چندين پروژه براي کاربرد گازيسازي سيكل ترکيبي يكپارچه شروع شده است ،اما تنهها دو مهورد از
آنها تكميل شده است :واحد  SYDKRAFTدر وارنامو بر اساس فناوري فاستر ويلر و واحهد  ARBREبهر اسهاس فنهاوري
 .TPSپروژه ورمونت بر اساس شرکت بتل/فرکو ممكن است در بازه زماني ميانمدت يا بلندمدت به يهک واحهد  IGCCارتقها
يابد .هر چند در حال حاضر هيچ واحد محسوسي وجود ندارد .پروژه مزرعه انرژي در پيزا بها فنهاوري شهرکت لهورگي و پهروژه
برزيلي با فناوري شرکت  ،TPSهنوز با مشكالت اجرا روبرو است و آينده آنها نامعلوم است .اين موضوع مشخص ميکند کهه
چنين پروژههاي بزرگ مقياسي هنوز با موانعي مواجه هستند که عمدتاً مربوط به هزينه سرمايهگذاري باال و خطرات فنهي بهاال
به علت وضعيت در حال بلوغ فناوري گازيسازي ميباشد .اگر چه بهرهبرداري موفق از پروژه  ،ARBREاولين واحهد تجهاري
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 ،IGCCقابليت اطمينان براي فناوري و پايهاي براي افزايش مقياس با اطمينان فراهم خواهد کرد ،نسل دوم  ARBREمهي-
تواند با هزينه کمتر به خاطر تأثيرات يادگيري ،احداث شود .عالوه بر آن يک واحد کوچک مقياس  IGCCمبتنهي بهر احتهراق
غيرمستقيم گاز داغ وجود دارد [.]16
 -1-11-2-2نيروگاه Varnamo

نيروگاه وارنامو (شكل  ،)11-2با کل مواد اوليه ورودي معادل  ،18 MWحدود  6 MWeبهرق متصهل بهه شهبكه و همچنهين
 9 MWthبراي سيستم حرارت محلي شهر وارنامو توليد ميکند .بهرهبرداري تجمعي واحد به حدود  8500ساعت گازيسازي با
بيش از  3600ساعت عملكرد توربين گاز رسيد .يک برنامه آزمايشي موفق که در سال  2000کامل شهد ،مشهكالت انعطهاف-
پذيري مواد اوليه و انتشار  NOxرا مشخص ميکند .مواد اوليه از جمله چوب ،بقاياي جنگلي ،گياهان انهرژيزا ،کهاه و کلهش و
سوخت مشتق از زباله بدون هيچ مشكل عمدهاي در بهرهبرداري استفاده شده بود .هرچند ،برخي مشكالت در سيسهتم تصهفيه
گاز داغ ،که موجب شكست تعدادي از شمعهاي فيلتر سراميكي شد پديد آمد.

شكل  11-2دياگرام جريان فرايند در نيروگاه وارنامو
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عالوه بر برنامه پايش و عملكرد ،کار توسعه با هدف کاهش اساسي انتشار  NOxاز واحدهاي گهازيسهاز تحهت مسهير VVT

انرژي انجام شد .روش کار بر اساس اکسيداسيون کنترل شده و انتخابي گونهههاي نيتهروژن ثابهت ،آمونيهاك اوليهه و سهيانيد
هيدروژن ،از گاز حاصل از گازيسازي به نيتروژن ميباشد .بخهش مرکهزي ايهن تحقيهق توسهعه يهک فنهاوري اکسيداسهيون
کاتاليست انتخابي است .آزمايشهاي کاهش مواد بستر نيز به منظور بررسي احتماالت کاهش هزينه بهرهبرداري براي فنهاوري
 IGCCايجاد شد [.]16
 -2-11-2-2نيروگاهARBRE

ساخت نيروگاه  ،ARBREکه در جنوب  ،Selbyشمال  ،Yorkshireبريتانيا واقع شده ،در جوالي  1998آغاز شد .سهاخت آن
اکنون کامل شده و تمام تجهيزات نصب شدهاند .خالص برق خروجي نيروگاه  8 MWeبا راندمان  %30/6فراهم خواههد کهرد.
فروش برق به شبكه توسط برنامه  NNFOدر بريتانيا حمايت شد .نمودار جريان فرايند در شكل ( )12-2ارائه شده است.
تأمين زيست توده بيشه به عهده شرکت زيستمحيطي  Yorkshireخواهد بود ،که تالش ميکند استفاده از مواد زيسهت تهوده
تأمين شده توسط جنگل سريعالرشد را حداکثر نمايد .پساب لجن فاضالب تصهفيه شهده کهه بهه وسهيله شهرکت خهدمات آب
 Yorkshireتأمين شده ،در کاشت بيشه به عنوان مواد آلي حاصلخيزکننده جهت افزايش بازده توليد به کار خواهد رفت .ميزان
فلز سنگين ،پاتوژن و بو در لجن کم خواهد بود .خاکستر ضايعاتي از گازيساز و کراکر کاتاليستي ،به عنهوان نگهدارنهده خهاك
براي کاشت بيشه و منبع کاتيون پايه و مواد ريزمغذي براي بهبود خاك ،بازيابي خواهد شد [.]16
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شكل  12-2نمودار جريان فرايند نيروگاه ARBRE

گاز بعد از فشرده شدن تا فشار حدود  20بار ،در يک توربين گاز سوزانده ميشد .گاز در دماي  475از توربين خارج ميشود .بخار
توليد شده براي توليد  5/5 MWeبرق در توربين بخار به کار ميرفهت .گرمهاي تلهف شهده بهراي خشهک کهردن مهواد اوليهه
زيستتوده استفاده ميشد [.]16
اين نيروگاه هرگز به بهرهبرداري تجاري نرسيد .پروژه  ARBREبه دليل سه تحول نهاگوار شكسهت خهورد :صهرفنظر کهردن
شرکت اصلي است که شروع و تامين مالي پروژه را به عهده داشت ،به داليل استراتژي تجاري؛ ورشكستگي پيمانكار سرپرست
پروژه؛ و مشكالت فني در مورد فناوري گازيسازي ،که نميتوانست در زمان و منابع مالي محدود حل شود .مستند نمودن روند
شكست پروژه مذکور تجربه يادگيري است که ميتواند از رخداد مجدد آن جلوگيري نمايد [.]77

 -12-2-2باهمسوزي با زغال
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کاربرد باهمسوزي در حال حاضر براي پتانسيل نفوذ سريع در بازار جالبترين کاربرد است ،زيرا به دليل وجهود چرخهه بهرق در
نيروگاه زغال سوز ،هزينه کلي آن نسبتاً پايين است .عالوه بر اين ،باهمسوزي نسبت به احتراق همزمان که در آن زيست تهوده
قبل يا در طي فرآيند احتراق با ذغال سنگ مخلوط ميشود ،مزيت دارد .خاکستر باقيمانده از زيست توده ،که به عنوان يک ماده
ساخت و ساز يک بازار موجود دارد ،با خاکستر ذغال سنگ مخلوط نميشود .همچنين ريسک فني هنگامي که گاز بهه صهورت
گرم مورد استفاده قرار ميگيرد پايين است و بنابراين مشكل قطران وجود ندارد .در کاربرد بازسوزي( ،1زماني که گاز تقريبهاً در
باالي بويلر زغال سنگ قرار دارد) مشخص است که عملكرد زيستمحيطي نيروگاه با جايگزيني سهوختههاي فسهيلي توسهط
زيستتوده ،به طور قابل توجهي بهبود يافته است [.]16

 -1-12-2-2نيروگاه Lahti

واحد يوتيليتي  Lahden Lämpövoima Oyيک گازيساز  CFBشرکت فاستر ويلر را بهراي نيروگهاه  Kymijärviخهود در
 ،Lahtiفنالند ساخته است .اين گازيساز از ضايعات صنعتي چوب ،تراشه ،سوخت ذغال نارس 2و سوخت مشتق از زباله استفاده
ميکند .گاز توليدي از گازيساز در بويلر بخار نيروگاه  Kymijärviبا دماي شعله باال سوزانده ميشهود ،کهه خلهو

گازههاي

حاصل را تضمين ميکند .هدف اين گازيساز جايگزيني  50 MWاز سوخت نيروگاه بويلر بخهار  350 MWبها سهوختههاي
زيستي ميباشد (شكل  .)13-2يک سوم سوخت گازيساز ،سوخت مشتق از زباله است که به دو دسته خانگي و صنعتي طبقه-
بندي ميشود و دو سوم ديگر آن از انواع مختلف زيست توده تشكيل شده است .با کاربرد سوختهاي زيسهتي ،کهاهش انتشهار
آاليندههاي نيروگاه و خطرات زيستمحيطي امكانپذير است .کاهش دياکسيد کربن [ 60-80000 ]t/aمحاسهبه شهده اسهت
[.]16

reburning
fuel peat

1
2
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شكل  13-2نمايي از نيروگاه باهمسوزي Lahti

 -2-12-2-2نيروگاه  BioCoCombدر Zeltweg

اين واحد پايش و عملكهرد در نيروگهاه  Zeltwegکشهور اتهريش توسهط شهرکت  DRAUKRAFTراهانهدازي شهد .فراينهد
 BIOCOMBبراي تهيه سوخت زيستي جهت احتراق همزمان توسط گازيسازي جزئي و سايش ،به علت تهنش مكهانيكي و
حرارتي در راکتور بستر سيال چرخشي ،طراحي ميشود (شكل .]16[ )14-2
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شكل  14-2نمايي از نيروگاه  BiocoCombدر Zeltweg

گاز حاصل در کوره يک نيروگاه زغال سنگسوز سوزانده ميشود .سهم سوختهاي زيستي حدود  %3-5کهل ورودي حرارتهي
مربوط به  10 MWthميباشد.
 -3-12-2-2پروژه AMER

اين واحد گازيسازي چوب در يک واحد حرارتي زغال سنگسوز نسبتاً جديد در  Geertruidenbergهلند واقع ميشود (شكل
 .)15-2هدف از اين پروژه صرفهجويي  70000تن زغال سنگ ( )33700 TOEبر اسهاس اسهتفاده از  150000تهن ضهايعات
چوب (ضايعات ساخت و ساز و تخريب) و کاهش [ 170000 ]t/yانتشار  CO2ميباشد .ظرفيت معادل برق اين واحد 29 MWe
ميباشد .اين واحد گازيسازي توسط شرکت لورگي ساخته شده است [.]16
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شكل  15-2نمودار جريان فرايند واحد گازيسازي AMER

 -13-2-2باهمسوزي با گاز طبيعي
گاز توليد شده توسط گازيسازي زيست توده ميتواند با گاز طبيعي نيز مشابه زغال سنگ ،به طور مستقيم در توربين ،بهويلر يها
مشعل يا به عنوان سوخت بازسوزي محترق شود .در اين خصو

مقاالت بسيار کمي منتشر شهده اسهت .بها ايهن حهال ،ايهن

موضوع ميتواند گزينههاي بازار گازيسازي زيستتوده را به طور قابل توجهي توسعه دهد .محاسبات ،افزايش قابل توجه دماي
شعله ،سرعت سوختن آرام و ارزش حرارتي پايينتر را با اضافه کردن  %25متان به گاز حاصل از گازيساز نشان ميدهد [.]16

 -14-2-2احتراق غيرمستقيم توربينهاي گاز
يک راه نوآورانه براي از بين بردن مشكل قطران در کاربردهاي نسبتاً کوچک مقياس ،چرخه غيرمستقيم يا فرايند تهوربين گهاز
هواي گرم است .در چنين پيكربندي ،گاز توليدشده توسط گازيساز به طور مستقيم در يک مبدل حرارتي که در آن هواي پاك
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توسط کمپرسور تأمين ميشود محترق و تا محدوده  850-950درجه گرم ميشود .سپ

هواي گرم به توربين گاز وارد ميشود.

مشكل اصلي اين نوع فرآيند ،اندازه و مشكالت عملياتي از جمله رسوب و خوردگي نهايي مبدل حرارتي است .براي اين کاربرد
ميتوان به پروژه  BINAGASدانشگاه  Brusselsو پروژه  Freibergاشاره کرد [.]16

 -15-2-2کاربرد در موتورها
فعاليت در خصو

راهاندازي موتورها با مولد گاز از چند دهه گذشته تا کنون ادامه داشته ،اما پيشرفت کمهي داشهته اسهت .در

زمينه موتورهاي رفت و برگشتي دو توليدکننده (ينباخر 1و کاترپيالر) وجود دارند که نقش اصلي را ايفا ميکنند .مشهكل اصهلي
مربوط به حذف کارآمد قطران است .با اين حال ،توليدکنندگان موتور قادر به طراحي و ساخت موتورهاي مقاومتهر کهه بتواننهد
قطران موجود در گاز را تحمل کنند نيستند .در اقتصادهاي در حال توسعه مانند چين ،که در آن تقاضهاي زيهاد بهراي انهرژي و
نيروي کار ارزان وجود دارد ،نمونههايي از نگهداري با دقت و مداوم موتورهايي که با گاز نسبتاً آلوده کار ميکنند وجود دارد .اين
رويكرد منجر به ايجاد مقادير قابل توجهي از ميعانات ميگردد که تجمع مييابد و باعث خطهر زيسهتمحيطهي مهيشهوند .در
تنظيمات اخير ،گاز حاصل به منظور جلوگيري از تراکم هر گونه مايعات و قطهرات باقيمانهده قطهران ،از طريهق نصهب بخهش
خنککننده در پايين دست ،در دماي باالتر از نقطه شبنم آن ( )75 Cنگه داشته ميشود .اين حذف براي تصفيه آب مورد نياز
است .موتورهاي پيشنهاد شده  ،lean-burn2سرعت باال ،راندمان باال ،موتورهاي گاز توربو شهارژ شهده هسهتند .توربهو شهارژر
تجهيزي است که به منظور افزايش فشار گاز و در نتيجه چگالي انرژي گاز ،قبل از موتور نصب ميشود تا افت راندمان به علت
چگالي پايين گاز ناشي از درجه حرارت نسبتاً باال ( )75 Cرا جبران کند .راندمان الكتريكي چنين ساختاري ميتوانهد بهه %40
برسد.
کار بر روي توربين گاز با بهرهبرداري از توربين گاز تايفون 3در واحد وارنامو به طور موفقيت آميز اثبات شهده اسهت و در سهال
 2001در واحد  ARBREبهرهبرداري شده است .عالوه بر آن NUOVO PIGNONE ،يک سهري تسهت محفظهه احتهراق
موفق براي يک توربين گاز  10مگاواتي در پروژه مزرعه انرژي ايتاليا انجام داده است.

Jenbacher
of or relating to an internal combustion engine designed to run on a lean mixture to reduce pollution.
TYPHOON

1
2
3
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 -16-2-2متانول ،هيدروژن و فيشر-تروپش
مواد شيميايي نيز عالوه بر حاملهاي انرژي ميتوانند در کاربردهاي مختلف استفاده شده يا براي توليد محصوالت مفيد ديگهر
به کار روند .تمام آنها ميتوانند از گاز سنتز ) (CO + H2توليد شوند که موضهوع تحقيقهات گسهتردهاي هسهتند .فرآينهدهاي
صنعتي تجاري مبتني بر گاز سنتز حاصل از سوخت فسيلي وجود دارد .مزيت اين حاملهاي انرژي اين است که مهيتواننهد در
پيل سوختي براي کاربردهاي برق يا حمل و نقل ،يا سوخت جايگزين استفاده شوند .اين مواد ميتواننهد بهراي توليهد افزودنهي
سوختهاي مايع حمل و نقل مانند ديمتيلاتر و ديمتوکسيمتان فرآوري شوند.
از فرآيندهاي گازيسازي زيست توده پيشرفته ميتوان براي توليد گاز سنتز بهره برد .اين مسأله در دههه  1980توسهط برنامهه
"متانول از چوب" کميسيون اروپا نشان داده شده است .در آن پروژه چهار نيروگاه در ظرفيهتههاي [ 4/8-12 ]dry t/dبههره-
برداري شد .گروههاي مختلف در زمينه توليد هيدروژن از گازيسازي توسط دوغاب آلياژهاي فلهزي هيدراتهه فعاليهت کردنهد.
آزمايشگاه ملي انرژي تجديدپذير در آمريكا نيز به طور گسترده تبديل گاز سنتز به سوخت را بررسي کرده و نتايج مثبت به دست
آورده است.

 -17-2-2هزينه ايجاد زيرساخت توليد و هزينه تمامشده حامل انرژي
از آنجا که هر فناوري منحني عرضه منحصر به خود را دارد که به طور قابل توجهي براي هر کشور ،يا حتي مناطق داخل يهک
کشور ،بسته به در دسترس بودن منابع و ساختار هزينه محلي متفاوت است ،شناسايي واضح سلسله مراتب هزينه براي فناوري-
هاي تجديدپذير امكانپذير نيست .با اين حال ،يک سلسله مراتب کلي براي توليد برق تجديدپذير از نظر هزينه و مقياس منابع
در دسترس وجود دارد .هنگامي که منابع محلي عالي در دسترس هستند ،تمام فناوريهاي بالغ مانند زيستتوده ،زمينگرمايي و
برقابي ميتوانند با هزينههاي بسيار رقابتپذير ،هر چند در مقادير محدود ،برق توليد کنند.
هزينههاي انرژيهاي تجديدپذير براساس منطقه تفاوت مينمايد ،و منابع زيست توده به طور نامنظم در مناطق ،کشهورها و در
داخل يک کشور توزيع شده است .بنابراين مقدار  LCOEواقعي براي هر فناوري توليد برق تجديدپذير وجود ندارد .از ايهن رو،
جمعآوري اطالعات ملي براي تجزيه و تحليل هزينهها و پتانسيل توليد برق تجديدپذير ،حياتي است.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
85
فاز  : 2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

با کاهش هزينه تجهيزات ،سهم توازن هزينههاي پروژه و هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري در  LCOEافزايش خواهد يافهت
اما تالش براي سرعت بخشيدن به کاهش آن بايد افزايش يابد .تا سال  2020ميتوان کاهش بيشتر هزينه تجهيزات را انتظهار
داشت ،که ميانگين  LCOEانرژيهاي تجديدپذير را کاهش خواهد داد .اين ميزان کاهش براي فناوري گازيسازي زيستتوده
تا سال  2020در شكل ( )16-2ديده ميشود که نرخ شتاب قابل توجهي دارد [.]76

شكل  16-2مقايسه محدوده  LCOEبراي فناوريهاي توليد برق تجديدپذير ( 2012و .]76[ )2020

هزينه سرمايهگذاري اوليه نصب ،در بين فناوريها و مناطق مختلف به طور قابل توجهي تفاوت دارد .اين نكته نياز به جمعآوري
اطالعات جامع از پروژه انجام شده در دنيا را به منظور ارزيابي درست هزينهها و پتانسيل فناوريها برجسته مينمايد .محهدوده
معمول هزينه سرمايهگذاري نصب فناوريهاي مختلف تجديدپذير در شكل ( )17-2ارائه شده است .هزينه سرمايهگذاري نصب
فناوري گازيسازي ،شامل تكنولوژي بستر ثابت و بستر سيال ،بين ( 2140-5700 )US$/kWميباشد.
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شكل  17-2محدوده هزينه سرمايهگذاري براي فناوريهاي توليد برق تجديدپذير ( 2012و .]76[ )2020

هزينه و راندمان تجهيزات توليد برق از زيست توده به طور قابل توجهي بر اساس فناوري متفاوت است .هزينه تجهيزات بهراي
يک نوع فناوري مشخص نيز ميتواند بسته به منطقه و همچنين مواد اوليه و پيشفروآوريها متفاوت باشهد .هزينهه سهرمايه-
گذاري شامل تجهيزات ،مديريت سوخت و ماشين آالت آمادهسازي ،مهندسي و هزينه ساخت و ساز و برنامهريزي ميباشد .اين
هزينه همچنين ميتواند هزينه اتصال به شبكه ،جادهها و هر نوع زيرساخت جديد يا بهبود زيرساختهاي موجود مورد نياز براي
پروژه را شامل شود .شكل ( )18-2طيف وسيعي از هزينه سرمايهگذاري براي فناوريههاي مختلهف در کشهورهاي  OECDرا
ارائه ميکند [.]76
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شكل  18-2هزينه سرمايهگذاري براي فناوريهاي توليد برق از زيستتوده براي کشورهاي .]76[ OECD

محدوده هزينه ثابت بهرهبرداري و تعمير و نگهداري براي نيروگاه زيست توده معموالً از  %1-6هزينه سرمايهگذاري اوليه در هر
سال ميباشد (جدول ( .))7-2هزينههاي ثابت بههرهبهرداري و تعميهر و نگههداري شهامل نيهروي کهار ،نگههداري ،جهايگزيني
اجزا/تجهيزات معمول (براي بويلرها ،گازيسازها ،تجهيزات مديريت مواد اوليه) ،بيمه و غيره ميباشد .با توجه به تأثير اقتصادي
مقياس به ويژه در خصو

نيروي کار مورد نياز ،هر چه نيروگاه بزرگتر باشد هزينههاي ثابت آن (به ازاي هر کيلهووات) کمتهر

ميباشد .هزينههاي متغير بهرهبرداري و تعمير و نگهداري به توان خروجي سيستم بستگي دارد و معموالً به صورت هزينه بر هر
واحد توان خروجي ( )USD/kWhبيان ميشود .هزينههاي متغير عبارتند از:
 هزينههاي سوخت غيرزيستتوده
 هزينه دفع خاکستر
 هزينه تعمير و نگهداري برنامهريزي نشده
 هزينههاي جايگزيني تجهيزات
 هزينه تعميرات تدريجي
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در مراجع مختلف اغلب هزينههاي بهرهبرداري و تعمير و نگهداري ثابت و متغير ترکيب شده و با يک مقهدار ارائهه مهيشهوند.
بنابراين غالباً تفكيک بين هزينههاي بهرهبرداري و تعمير و نگهداري ثابت و متغير امكانپذير نميباشد.

جدول  7-2هزينه ثابت و متغير بهرهبرداري و تعمير و نگهداري براي توليد برق زيستي [.]76

 -18-2-2راندمان فناوري
شكل ( )19-2عملكرد مورد انتظار برخي فناوريهاي توليد برق از زيست توده را نشان ميدهد .در خصو
پيشبيني شده است که راندمان (از  %35در سال  )1995تا سال  2015به ميزان  %40برسد [.]13

شكل  19-2راندمان نيروگاه زيستتوده

فناوري گازيسازي
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 -19-2-2بازار فناوري
اطالعات گازيسازي در سراسر جهان که در سال  2010توسط وزارت انرژي آمريكا منتشر شده است ،نشان ميدهد که ظرفيت
گازيسازي از گاز سنتز خروجي از  144نيروگاه در حال بهرهبرداري با  412عدد گازيساز ،تها  70817مگهاوات حرارتهي رشهد
داشته است (شكل ( .))20-2اين بانک دادهها همچنين نشان ميدهد که  11نيروگاه ،با  17گازيساز ،در دست ساخت ميباشد
و  37نيروگاه ديگر با  76گازيساز در مرحله برنامهريزي براي بهرهبرداري بين سهالههاي  2011و  2016هسهتند .اکثهر ايهن
نيروگاهها 40 ،از  ،48از زغال سنگ به عنوان مواد اوليه استفاده ميکننهد .ظرفيهت برنامههريهزي شهده از  2011-2016حهدود
( 51288 )MWthميباشد ،که رشد بيش از  %72را نشان ميدهد .اگر اين رشد تحقق يابد ،ظرفيت جهاني گازيسازي تا سال
 ،2016از گاز سنتز خروجي از  192نيروگاه و  505گازيساز 112106 )MWth( ،خواهد بود [.]17

شكل  20-2ظرفيت گازيسازي در سراسر جهان و رشد برنامهريزي شده -تجمعي
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 -21-2-2بازار جهاني پويا
گازيسازي به عنوان يک فناوري پايه براي تبديل زغال و ديگر مواد کربني به هيدروژن پاك و مونواکسيدکربن -که بهه نوبهه
خود براي ايجاد طيف گستردهاي از محصوالت با ارزش افزوده براي اقتصاد جهاني ،مورد اسهتفاده قهرار مهي گيهرد -محسهوب
ميشود .استفاده از اين فناوري در بيش از بيست و چهار کشور صنعتي و تنوع محصوالت آن -برق ،مواد شيميايي ،سوخت مايع
حمل و نقل ،هيدروژن يا گاز طبيعي جايگزين ( -)SNGپتانسيل عظيم براي رشد مداوم صنعت گازيسازي را نشان مهيدههد.
مالحظات زيستمحيطي ،از جمله اقدامات الزم براي کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي ،تصميمات مسير انرژي را به طور عمده
در جهت گسترش نفوذ فناوري گازيسازي که پتانسيل قابل توجهي در کاهش توليد گازهاي گلخانهاي دارد ،برانگيخته اسهت.
به طور کلي ،رشد آينده فناوريهاي گازيسازي توسط توازن هزينه سرمايهگذاري و محصول در ترکيب با هزينهههاي زيسهت
محيطي ،الزامات قانوني و پذيرش عمومي شكل خواهد گرفت [.]17
 -1-21-2-2تغييرات صنعت

صنعت توليد گاز سنتز از سال  2007حدود  %26و از سال  2004حدود  %50رشد داشته است .چين هفت نيروگاه گازيسازي در
دست ساخت دارد (شش نيروگاه براي تبديل زغال سنگ به مواد شيميايي و کود و يكي براي تبديل زغال سنگ بهه بهرق) .ده
نيروگاه گازيسازي ديگر براي بهرهبرداري تا سال  2016در چين برنامهريزي شده است (هشهت نيروگهاه بهراي تبهديل زغهال
سنگ به مواد شيميايي و کود و دو نيروگاه براي تبديل زغال سنگ به برق) .دو نيروگاه گازيسازي سهيكل ترکيبهي يكپارچهه
( )IGCCدر اياالت متحده در دست ساخت هستند و انتظار ميرود رشد اين فناوري با بهرهبرداري از  16پروژه برنامهريزي شده
بين سالهاي  2010و  2016در آمريكا (شامل  18نيروگاه است که منجر به رشد  %47ظرفيت توليد بهرق %23 ،سهوختههاي
گازي %18 ،مواد شيميايي ميشوند) ادامه يابد .سيزده نيروگاه ديگر در سراسر جهان برنامهريزي شده است 11 ،واحهد از زغهال
سنگ استفاده ميکند و  2واحد از زيست توده/ضايعات استفاده خواهد کرد .خالصهاي از تغييرات صنعت گازيسازي در جهدول
( )8-2ارائه شده است [.]17
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جدول  8-2خالصه صنعت گازيسازي

 -2-21-2-2توزيع بر اساس منطقه

در سال  2010نيروگاههاي گازيسازي در  29کشور در حال بهرهبرداري بوده اند .منطقه آسيا/استراليا  %37از کل ظرفيت بهره-
برداري را دارا ميباشد .منطقه آفريقا/خاورميانه ،با توجه به رشد سريع اين فناوري در قطر ،مقام دوم خود را تقويت کرده اسهت.
از ( 10857 )MWthظرفيت گاز سنتز که در حال حاضر در دست ساخت است %65 ،آن در منطقه آسيا/استراليا %18 ،در اروپا و
 %17در آمريكاي شمالي ساخته ميشود .آمريكاي شمالي با  %63از کل ظرفيت برنامهريزي شده ،پتانسيل اين را دارد که منجر
به رشد منطقه تا سال  2016شود %34 .ديگر مربوطه به منطقه آسيا/استراليا ميشود که چين در اين افزايش پيشتاز است.
شكل ( ،)21-2ظرفيت بهرهبرداري تمام نيروگاههاي گازيسازي چه در مرحله راهاندازي و چه در مرحله بهرهبرداري تجاري تها
پايان سال  2010را نشان مي دهد .نيروگاه هاي در دست احداث شامل پروژههايي اسهت کهه از سهال  2010در دسهت سهاخت
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هستند .ظرفيت برنامهريزي شده شامل هر نيروگاه تجاري است که در حال حاضر در مرحله برنامهريزي ،طراحهي و يها توسهعه
ميباشند ،اما هنوز ساخت آن آغاز نشده است و در نظر است که تا پايان سال  2016شروع شود [.]17

شكل  21-2ظرفيت جهاني گازيسازي ( )MWthو رشد برنامهريزي شده (بر اساس منطقه)

 -3-21-2-2توزيع بر اساس مواد اوليه

همان طور که در شكل ( )22-2مشاهده ميشود ،زغال سنگ موقعيت پيشرو خود را به عنوان ماده اوليه غالب گازيساز ()%51
حفظ کرده است .نفت  %25مواد اوليه را فراهم ميکند .گاز طبيعي با توجه به واحد  Pearl GTLدر قطر تا  %22افزايش مهي-
يابد .تمام  11نيروگاهي که در حال حاضر در دست ساخت هستند زغال سنگسوز خواهند بهود .ظرفيهت گهاز سهنتز در دسهت
برنامهريزي براي دوره  40432 )MWth( 2011-2016مي باشد .انتظار ميرود که بيش از  %70آن با زغال سنگ تغذيهه شهود.
تقريباً تمام  %30ظرفيت باقيمانده اختصا

به کُک خواهد داشت [.]17

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
93
ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

فاز  : 2هوشمندي فناوري

شكل  22-2ظرفيت جهاني گازيسازي و رشد برنامهريزي شده (بر اساس مواد اوليه)

 -4-21-2-2توزيع بر اساس محصول

محصوالت قابل عرضه در بازاري که از گاز سنتز توليد ميشوند (شكل ( ))23-2شامل ،مواد شيميايي در جايگاه پيشرو ( )%45و
پ

از آن سوخت مايع حمل و نقل ( ،)%38برق ( )%11و سوختهاي گازي ( )%6هستند .با  %38از ظرفيت برنامهريهزي شهده

که در طول شش سال اضافه ميشود ،برق جايگاه خود را در بين محصوالت تا سال  2016به طور قابل توجهي ارتقا خواهد داد
و مواد شيميايي از  %34ظرفيت توليد ميشوند .سوختهاي گاز و سوختهاي مايع از  %14و  %13ظرفيت باقيمانده توليد مي-
شوند .هفت نيروگاه در حال ساخت مواد شيميايي توليد خواهند کرد و چهار نيروگاه برق توليد خواهند کرد [.]17
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شكل  23-2ظرفيت جهاني گازيسازي و رشد برنامهريزي شده (بر اساس محصول)

 -5-21-2-2توزيع بر اساس فناوري (شرکت)

شرکت  Shellيک ارائهدهنده فناوري گازيسازي است که با ميزان ( 28822 )MWthداراي بزرگترين ظرفيت نصب گاز سهنتز
ميباشد .به دنبال آن  Sasol Lurgiبا ( 17753 )MWthو  GEبا ( 16334 )MWthقهرار دارنهد .شهش نيروگهاه کهه در حهال
ساخت هستند از فناوري  Shellاستفاده ميکنند .هنگامي که ظرفيت برنامهريزي شده به فناوري فعلي اضافه شود جاي  GEبا
 Sasol Lurgiاز لحاظ ظرفيت کل تعويض ميشود (شكل (.]17[ ))24-2
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شكل  24-2ظرفيت جهاني گازيسازي و رشد برنامهريزي شده (بر اساس فناوري)

 -21-2-2توليد جهاني گاز سنتز بر اساس آمار سال 2111
 -1-21-2-2ظرفيت گاز سنتز بر اساس ماده اوليه

تجهيزات گازيسازي انواع مواد اوليه کربني از جمله گاز طبيعي ،زغال سنگ ،نفت ،کهک ،زيسهت تهوده و ضهايعات صهنعتي را
مصرف ميکنند .بر اساس اطالعات پايگاه داده سال  ،2010مطابق شكل ( )25-2زغال سنگ با  %51ماده اوليهه يها ()MWth
 36315ظرفيت گاز سنتز ،که مربوط به  53نيروگاه مي باشد ،منبع غالب است .مواد نفتي (از جمله نفت ،بقاياي پااليشگاه و نفتا
(بنزين سنگين)) با ( 17938 )MWthيا  %25از کل ظرفيت گاز سنتز ،که مشتمل بر  56نيروگاه مي باشهد ،دومهين مهاده اوليهه
است .گاز طبيعي  ،%22کک حدود  %1و زيستتوده/ضايعات  %0/5ظرفيت کل را تشكيل ميدهند [.]17
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شكل  25-2ظرفيت جهاني بهرهبرداري گازيسازي (بر اساس ماده اوليه)

 -2-21-2-2ظرفيت گاز سنتز بر اساس محصوالت

انعطافپذيري و تطبيقپذيري نيروگاههاي گازيسازي ،آنها را قادر به ارائه طيف گستردهاي از محصوالت از جمله سوختههاي
مايع حمل و نقل ،مواد شيميايي ،کود ،برق ،بخار ،سوختهاي گازي و محصوالت مختلف ديگر (مانند ،آمونيهاك و هيهدروژن)
ميسازند .شكل ( )26-2نشان ميدهد که براي نيروگاههاي در حال بهرهبرداري شناسايي شده در پايگاه داده سال  ،2010مواد
شيميايي و سوختهاي مايع حمل و نقل به ترتيب با  %45و  %30ظرفيت گازيسازي جهان ،محصوالت عمهده هسهتند .مهواد
شيميايي در  112نيروگاه و سوختهاي مايع حمل و نقل در پنج نيروگاه توليد ميشود .محصوالت ديگر برق ( )%11و سوخت-
هاي گازي ( )%6هستند .در حال حاضر توليد برق در  17نيروگاه گازيسازي جهان رخ ميدهد [.]17
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شكل  26-2ظرفيت جهاني بهرهبرداري گازيسازي (بر اساس محصول)

 -3-21-2-2ظرفيت گاز سنتز بر اساس فناوري

بر طبق بانک اطالعاتي  ،2010در حال حاضر حداقل  15فناوري مختلف گازيسازي در نيروگاهههاي سراسهر جههان در حهال
بهرهبرداري هستند .با اين حال ،سه فناوري تجاري غالب هستند و  %89بازار جهاني سال  2010را در اختيار دارند .همان طهور
که در شكل ( )27-2مشاهده ميشود ،شرکت  Shellبا  45نيروگاه پيشرو است و  %41ظرفيت گازيسازي جهان يها ()MWth
 28822خروجي گاز سنتز را دارا ميباشد .گازيسهازهاي  Sasol Lurgiدر نهه نيروگهاه اسهتفاده مهيشهوند و  %25يها معهادل
( 17753 )MWthاز کل خروجي گاز سنتز را توليد ميکنند %11 .باقيمانده در ميان دوازده فناوري گازيسازي ديگر توزيع شده
است [.]17
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شكل  27-2ظرفيت جهاني بهرهبرداري گازيسازي (بر اساس فناوري)

 -4-21-2-2ظرفيت گاز سنتز بر اساس منطقه

چين با رشد قابل توجه در سالهاي اخير ،به کشور عمده توليد گاز سنتز در جهان تبديل شده است .چين در حال حاضر بها 56
نيروگاه گازيسازي در حال بهرهبرداري ،حدود  %29از ظرفيت جهان را دارا ميباشد و از  Sasolآفريقهاي جنهوبي کهه  %20از
ظرفيت گازيسازي جهان را دارد پيشي گرفته است.
پايگاه داده گازيسازي در سراسر جهان در سال( 2010شكل ( ))28-2نشان ميدهد که ظرفيتهاي موجود گازيسازي جهان
تا ( 70817 )MWthخروجي گاز سنتز از  144نيروگاه در حال بهرهبرداري و  412گازيساز رشد کرده اسهت .طبهق آمهار سهال
 ،2010نيروگاههاي گازيسازي در  29کشور در حال بهرهبرداري هستند .از لحاظ نيروگاههاي در حال بهرهبرداري ،آسيا/استراليا
منطقه پيشرو جهان است .پ

از آن منطقه آفريقا/خاورميانه قرار دارد .منطقه اروپها -شهامل غهرب و شهرق اروپها (کشهورهاي
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جماهير شوروي سابق ) -رتبه سوم و پ

از آن ،منطقه آمريكاي شمالي قرار دارد .آمريكهاي مرکزي/جنهوبي ظرفيهت موجهود

بسيار محدودي دارد .اين رتبهبندي مشابه سال  2007ميباشد [.]17

شكل  28-2ظرفيت جهاني بهرهبرداري گازيسازي (بر اساس منطقه)

آسيا/استراليا

همان طور که در شكل ( )28-2نشان داده شده است ،منطقه آسيا/استراليا بها ظرفيهت گهاز سهنتز ( 26418 )MWthسههم 37
درصدي از ظرفيت گازيسازي جهان را داراست .منطقه آسيا/استراليا هنوز منطقه پيشرو جهان براي توليد گاز سنتز مهيباشهد.
اکثر نيروگاههاي بزرگ در حال بهرهبرداري در چين ( 56نيروگاه) قرار دارند .همچنين نيروگاههاي متعهدد در هنهد ،ژاپهن ،کهره
جنوبي ،سنگاپور و تايوان وجود دارند [.]17
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آفريقا/خاورميانه

منطقه آفريقا/خاورميانه با ظرفيت گاز سنتز ( %36 ،25138 )MWthسهم ظرفيت گازيسازي جهان را دارا ميباشد .انتظار مي-
رود که اولين فاز بهرهبرداري از نيروگاه جديد جهاني مقياس يكپارچه تبديل گاز به مهايع ( Pearl )GTLکهه در قطهر در حهال
ساخت است ،در پايان سال  2011باشد .اين نيروگاه  18گازيساز از شرکت  Shellو ظرفيت گاز سهنتز ( 10936 )MWthدارد.
نيروگاههاي  Sasol IIو  Sasol IIIدر آفريقاي جنوبي با استفاده از  80گازيساز ،از ذغال سنگ ،سوخت پاك توليد مهيکنهد.
 Sasolدر مجموع %20 ،ظرفيت جهاني گاز سنتز را دارا ميباشد .در مصر ،کارخانه آمونياك  Suezبا سهه گهازيسهاز در سهال
 1966با استفاده از بقاياي پااليشگاه و گازهاي رها شده شروع به بهرهبرداري کرد.
اروپا

منطقه اروپا با ( 11422 )MWthظرفيت گاز سنتز ،سهم  %16در ظرفيت جهاني گازيسازي دارد .ايهن منطقهه بها  42نيروگهاه
گازيسازي در حال بهرهبرداري ،متنوعترين منطقه از نظر مواد اوليه ،فناوري و محصوالت است .پنج واحد گازيسازي که اخيراً
در اروپا ساخته شده است در درجه اول از مواد اوليه نفتي براي توليد برق استفاده ميکنند و سه واحد  IGCCبا سهوخت زغهال
سنگ نيز وجود دارد .بيست و پنج نيروگاه گازيسازي ،مواد شيميايي توليد ميکنند که از اين تعداد نه نيروگاه از گهاز طبيعهي و
 15نيروگاه از مواد نفتي استفاده ميکنند .نه نيروگاه از زيست توده/ضايعات به عنوان ماده اوليه استفاده ميکنند که از اين تعداد
چهار نيروگاه براي توليد برق و پنج نيروگاه براي توليد مواد شيميايي بهرهبرداري ميشوند [.]17
آمريكاي شمالي

آمريكاي شمالي ظرفيت گاز سنتز ( 7191 )MWthو سهم  %10از کل جهان را دارا است .در واقع تمام اين فعاليتها در آمريكا
واقع شده است که  18نيروگاه گازيسازي در حال بهرهبرداري دارد:
 نه واحد گازيسازي از گاز طبيعي ،مواد شيميايي توليد ميکنند.
 پنج نيروگاه به وسيله زغال سنگ و/يا کک نفتي تغذيه ميشوند که دو واحد براي توليد بهرق ،دو واحهد بهراي توليهد مهاده
شيميايي و کود و يک واحد براي توليد گاز طبيعي جايگزين به کار ميروند.
 چهار نيروگاه با مايعات نفتي به عنوان ماده اوليه ،مواد شيميايي يا گاز سنتز توليد ميکنند.
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 در کانادا يک واحد بهرهبرداري از ماسههاي نفتي از گازيسازي به منظور توليد هيدروژن ،بخار و برق براي ازدياد برداشهت
در مخازن نفتي که نفت سنگين در آنها باقي مانده است استفاده ميکند.
آمريكا مرکزي/جنوبي

نتايج پايگاه داده سال  2010نشان ميدهد که منطقه آمريكا مرکزي/جنوبي با ظرفيت گهاز سهنتز ( ،648 )MWthتنهها  %1در
ظرفيت گازيسازي جهان سهم دارد .دو نيروگاه که از مواد نفتي به عنوان ماده اوليه استفاده مهيکننهد در برزيهل و جمههوري
دومينيكن به منظور توليد مواد شيميايي و سوختهاي گازي ،در حال بهرهرداري هستند [.]17

 -22-2-2نوع تغييرات فناوري و جايگاه فناوري در چرخه عمر
 -1-22-2-2بررسي پژوهشهاي پيشين

بر اساس مطالعات صورت گرفته ،تعداد مقاالت منتشر شده با نمايه بينالمللي در زمينه فناوري گهازيسهازي و زيهربخشههاي
مختلف آن از پايگاه علمي الزوير 1استخراج شدهاند .تعداد مقاالت منتشره براي هر زيربخش و روند آن طي سالههاي -2014
 2000مورد بررسي قرار گرفتهاند .براي فرآيند گازيسازي بيش از  5000مقاله با نمايه بينالمللي طي اين سالها منتشر شدهاند
که در شكل ( )29-2روند صعودي تعداد مقاالت منتشره نشان دهنده افزايش حجم پژوهشهاي انجام شهده در زمينهه فرآينهد
گازيسازي با منبع زيستتوده ميباشد [.]74

Elsevier

1
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شكل  29-2تعداد مقاالت منتشر شده در زمينه گازيسازي در دنيا به تفكيک سال

همچنين براساس مطالعات انجام شده زير بخشهاي مختلف فرآيند گازيسازي استخراج شده و از نظر تعداد مقهاالت منتشهره
طي سالهاي مختلف بررسي شدهاند .به عنوان اولين زيربخش در شهكل ( )30-2پهژوهشههاي انجهام شهده در زمينهه انهواع
راکتورهاي گازيسازي ارائه شده است.
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شكل  30-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش انواع راکتورهاي گازيسازي در دنيا به تفكيک سال

همچنين زيستتوده جامد و لجن فاضالب به عنوان دو خوراك اوليه راکتورهاي گازيساز از لحاظ تعداد مقاله مورد بررسي قرار
گرفتند (شكل (.))31-2
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60
50
40
30
20
10
0

شكل  31-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش انواع خوراك اوليه راکتورهاي گازيسازي در دنيا به تفكيک سال
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به عنوان فرآيندها و محصوالت جانبي فرآيند گازيسازي ،فرآيند فيشر -تروپش ،توليد هيدروژن ،اتانول و همچنين توليد بهرق
طي سالهاي مختلف با يكديگر مقايسه شدهاند .تعداد مقاالت منتشر شده در اين زمينه در شكل ( )32-2مشاهده ميشود.
Fischer-Tropsch

Hydrogen Production

Power Generation

Ethanol Production
120
100
80
60
40
20
0

شكل  32-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش انواع فرآيندها و محصوالت جانبي گازيسازي در دنيا به تفكيک سال

در بخش ديگري از اين بررسي فرآيند حذف يا کاهش قطران و همچنين تصفيه گاز خروجي مطابق شكل ( )33-2مورد مقايسه
قرار گرفته است.
Tar Removal

Gas Cleaning
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شكل  33-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش انواع فرآيندها و محصوالت جانبي گازيسازي در دنيا به تفكيک سال
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در سالهاي اخير فرآيندهاي جديدي چون گازي سازي غيرمستقيم ،1توليد سوخت زيستي از بيوگاز 2و همهينطهور گهازيسهاز
پالسما به طور روزافزون موضوع پژوهشها قرار گرفتهاند .در شكل ( )34-2تعداد مقاالت منتشر شده در اين زير بخهش مهورد
مطالعه قرار گرفتهاند .عدم وجود پژوهشهاي قابل توجه قبل از سال  2006و رشد با شيب تند تعداد مقاالت چاپ شده در ايهن
زيربخش ،نشاندهنده جديد بودن مباحث مورد نظر در فرآيند گازيسازي ميباشد.
Biofuel Syngas

Indirect Gasification

Plasma Gasification
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شكل  34-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش فرآيندهاي نوين در گازيسازي در دنيا به تفكيک سال

به عنوان آخرين زير بخش ،مقاالت چاپ شده در زمينه هزينه ايجاد زيرساخت و مطالعات اقتصادي مربوط بهه گهازي سهازها و
همچنين پژوهش هاي مربوط به پايداري فرآيند گازي سازي در شكل ( )30-2مشاهده ميشود.

Indirect Gasification
Syngas Biofuel

1
2
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Sustainability of Gasification
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شكل  35-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش مطالعات اقتصادي و پايداري در گازيسازي در دنيا به تفكيک سال

 -2-22-2-2نوآوريهاي فناوري

به موازات مطالعات انجام شده بر روي هر موضوعي نوآوريهاي فناورانه مطابق بر مطالعات شكل ميگيرد .اختراعات ثبت شده
ميتواند به تنهايي شاخصي براي ارزيابي فرآيند از نظر اين که آن فناوري در چه مرحلهاي از چرخه عمر خود قرار دارد باشد .حد
فاصل سال هاي  2000تا  2014بيش از  1300مورد ثبت اختراعات در زمينه فرآيند گازيسازي و در زير بخشهاي مختلف آن
به ثبت رسيده است .در شكل ( )36-2اختراعات ثبت شده در کشورهاي دنيا به تفكيک سال آورده شده است .اين تعداد اختراع
از مجموع  9238اختراع ثبت شده حد فاصل سالهاي  2000-2014براي فرآيند گازيسازي ميباشد که در شكل ( )37-2روند
مشابهي براي تعداد اختراعات ثبت شده اين فرآيند در مقايسه با گازيسازي با استفاده از زيستتوده مشاهده ميشود [.]73
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شكل  36-2تعداد اختراعات ثبت شده در زمينه گازيسازي با استفاده از زيستتوده در دنيا به تفكيک سال
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شكل  37-2تعداد اختراعات ثبت شده در زمينه فرآيند گازيسازي در دنيا به تفكيک سال
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با مقايسه سال به سال کل تعداد اختراعات ثبت شده براي فرآينهد گهازيسهازي و اختراعهات ثبهت شهده در زمينهه اسهتفاده از
زيستتوده براي اين فرآيند مشاهده ميشود تا سال  2010سهم اختراعات ثبت شده مرتبط با استفاده از زيست توده در گهازي-
سازي روند صعودي داشته و پ

از سال  2010با شيب ماليمي روند کاهشي را آغاز نموده است (شكل (.))33-2
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شكل  38-2سهم اختراعات مرتبط با زيستتوده نسبت به کل اختراعات ثبت شده در فرآيند گازيسازي

 -3-22-2-2جايگاه فناوري در چرخه عمر

همان طور که در شكل ( )39-2مشاهده ميشود ،به طور کلي از ديدگاه بلوغ فناوري ،جايگاه انواع فناوري و کاربردهاي گازي-
سازي در چرخه عمر مشخص شده است.
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شكل  39-2جايگاه انواع فناوري و کاربرد گازيسازي در چرخه عمر

 -23-2-2چشمانداز استقرار فناوري گازيسازي
فناوريهاي گازيسازي به دليل امكان توليد انرژي و حاملهاي شيميايي از انواع مواد ليگنوسلولزي ،پتانسيل عظيمي را عرضه
ميکنند .اين حاملها ميتوانند در کاربردهاي متعدد به طور مستقيم يا پ

از پردازش و ارتقاء بيشتر استفاده شوند و همچنهين

ميتوان با توجه به فرآيندها و کاربردهاي مورد نظر ،در حالت گازي يا مايع از آنها بهره برد .در اين بخش براي ارائه يک نقشه
راه و تعيين معيار فناوريهاي گازيسازي در ارتباط با بازارهاي موجود و بازارهايي که در آينده امكانپذير اسهت ،تهالش شهده
است و به طور کلي ميتواند مبناي يک استراتژي براي تجاريسازي و نفوذ بازار کاربردهاي گازيسازي را تشكيل دهد .شكل
( )40-2رابطه بين فناوري و بازار را نشان ميدهد .هر يک از اين چهار ربع فناوريهاي جديد و موجود را به بازارهاي جديهد و
موجود مرتبط ميکند.
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شكل  40-2رشد در حال توسعه استراتژيهاي و فرصتهاي بازار

در حال حاضر قابل اطمينانترين کاربرد گازيسازي زيست توده باهمسوزي و احتراق مستقيم گاز در بويلر براي توليد حرارت يا
چرخه بخار ميباشد .از آنجا که در اين کاربردها مسئله قطران مطرح نيست ،حداقل ريسک فني را دارند و به همين دليل وظيفه
اصلي صنعت ،افزايش نفوذ آنها در بازار است .در بازارهاي موجود ،ساخت و بهرهبرداري نيروگاههاي بيشتر به منظهور افهزايش
درجه اعتماد کاربران و همچنين براي بهبود قابليتهاي صنعتي با استفاده از سوختهاي مختلهف مشهكلسهاز امها ارزان حهائز
اهميت ميباشد [.]16
ربع پايين سمت چپ در شكل ( )40-2کاربردهايي را نشان ميدهد که براي آنها بايد بازارهاي جديد بر اساس موفقيهتههاي
مورد انتظار به دست آمده از چند پروژه کليدي ،توسعه يابد که در حال حاضر در مرحله پايش عملكرد هستند .انتظار ميرود که
 IGCCتجاري ،گازيسازي متوسط مقياس و توربينهاي گاز هواي گرم در کوتاه مدت يا ميان مدت ،حدود  4-6سال تجاري
شوند .اگر اين اتفاق بيفتد ،فناوري گازيسازي قادر خواهد بود تمام نيازهاي اساسي کهاربرد انهرژي را ،خهواه بها نيروگهاهههاي
مختص زيستتوده و خواه در ترکيب با سوختهاي فسيلي مرتفع نمايد.
توسعه فناوريهاي جديد براي مواد شيميايي و سوختهاي زيستي مايع که ميتواند اسهتفاده مسهتقيم در سهاختارهاي موجهود
جامعه مدرن و به طور خا

به عنوان سوخت حمل و نقل را داشته باشد ،مورد نياز است .اگر چه بيواتانول و بيوديزل از غهالت

و دانههاي روغني قرار است رقابتيتر باشند ،مطالعات مختلف نشان ميدهد که ديزل فيشرتروپش و دي متيل اتر ميتواننهد در
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ميانمدت يا بلندمدت ،در حدود  5-10سال رقابتپذير باشند .پيشرفتهاي به دستآمده در نيروگاه  Varnamoاين اطمينان را
ميدهد که صنعت گازيسازي ميتواند يک گاز تميز را براي پردازشهاي بعدي به گاز سنتزي آماده سازد ،در حالي که به نظر
نميرسد بهرهبرداري از گازيساز با مخلوط اکسيژن و بخار هيچ مانع فني جدي ايجاد کند .هيدروژن هميشه پاكترين سوخت
ميباشد و هر فرآيندي که بتواند از سوختهاي زيستي در شرايط رقابتپذير اقتصادي هيدروژن توليد کند ،يک موفقيهت بهازار
فوري خواهد بود.
آخرين ربع در شكل ( )40-2مناطق تنوع محصوالت احتمالي از انرژي و/يا حاملهاي سوخت زيستي مايع را نشان ميدهد .هر
چند به نظر ميرسد پتانسيل بازار اين محصوالت بزرگ نباشد اما ميتوانند بازار مناسهبي بهراي توليهد مهواد بيوشهيميايي و/يها
استحصال محصوالت با ارزش مانند مونومر از پليمرهاي ضايعاتي و آلومينيوم از قوطيهاي نوشيدني باشند.
با توجه به محدود بودن منابع مالي و رقابت موجود بين فناوري گازيسازي با ساير منابع انرژي تجديدپذير مانند انرژي باد ،که
ممكن است در نظر عموم مردم و حتي متخصصان جذابتر باشد ،و همچنين رقابت بسيار قوي با ساير فناوريههاي بيهوانرژي
مانند آتشكافت و احتراق ،به شدت توصيه ميشود که منابع مالي محدود در دسترس بايد در جهت رفع موانهع فنهي و بهازار بهه
دقت هدفگذاري شوند .از اين رو توصيه ميشود که موارد هدف بايد آنهايي باشند که در قسمت پايين سمت چپ و باال سمت
راست شكل ( )40-2قرار دارند [.]16
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 -3-2کليات و رونديابي فناوري هاضم بيهوازي

 -1-3-2تاريخچه
هضم بيهوازي ) AD( 1فرآيند بيولوژيكي است که به طور عمده در تصفيه خانه فاضالب مورد استفاده قرار ميگيهرد .همچنهين
اين فرآيند بيولوژيک جزو فرآيندهاي اصلي ميباشد که در دفنگاهها انجام ميشود .بسياري از دامداريها در آمريكا براي کاهش
اثرات زيست محيطي استفاده از کود و همچنين به منظور استحصال متان براي توليد بخشي از انرژي مورد نياز خود ،بهه هضهم
بيهوازي روي آوردهاند .در سطح بينالمللي فرآيند هضم بيهوازي براي چندين دهه گذشته مورد استفاده بوده است .استفاده اوليه
در مناطق روستايي ،توليد بيوگاز به عنوان سوخت مورد استفاده براي پخت و پز و روشنايي بوده است .تعداد زيهادي هاضهم در
مقياس خانگي در مناطق روستايي چين و هند براي تصفيه فاضالب و توليد گاز استفاده مهيشهوند .اخيهراً اروپها سيسهتمههاي
متمرکز در مقياس بزرگ را براي انجام عمليات بر روي زائدات جامد شهري و توليد برق به عنوان محصول جانبي توسهعه داده
است .ساير کشورهاي صنعتي نيز رويه کشورهاي اروپايي را در پيش گرفتهاند [.]18
شواهد تاريخي نشاندهنده اين موضوع است که بيوگاز براي گرمايش آب در آشور ( 10قرن قبل از مهيالد مسهيح) و در ايهران
(قرن شانزدهم ميالدي) استفاده ميشده است .هلمون 2براي نخستين بار در قرن  17ميالدي نشان داد که از تجزيه مواد آلهي،
گازهاي قابل اشتعال استحصال ميشود .در سال  1776ولتا 3به اين نتيجه رسيد که رابطه مستقيمي بين فساد مواد آلهي و گهاز
قابل اشتعال توليدي وجود دارد .در سال  ،1808آقاي ديوي 4به وجود متان در گازهاي توليدي از هضم بيهوازي کود حيهواني
پيبرد [.]19
نخستين واحد هاضم در سال  1859در منطقهاي از بمبئي هند راهاندازي شد .هضم بيهوازي در سال  1895با بيوگاز توليدي از
يک واحد محتاطانه طراحي شده براي تصفيه فاضالب به کشور انگلستان رسيد .از بيوگاز توليهدي ايهن واحهد بهراي روشهنايي

1

Anaerobic Digestion
Jan Bapita Van Helmont
3
Count Alessandro Volta
4
Sir Humphry Davy
2

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
113
فاز  : 2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،ارديبهشت 1394

المپهاي خياباني در اکستر 1استفاده شد [ .]20پيشرفت ميكروبيولوژي به عنوان علم منجر به انجام تحقيقاتي شد که طي يكي
از آن ها باسول 2و همكاران در سال  1930باکتري هضم بيهوازي و شرايط مناسب براي توليد متان را معرفي کردند [.]19
در دنياي فناوري هضم بيهوازي ،امكانات و مواد موجود در مزارع عموميتر هستند 6-8 .ميليون هاضم با تكنولوژي پايين و در
مقياس خانگي براي فراهم کردن بيوگاز الزم براي پخت و پز و روشنايي با درجات مختلف کارايي مشغول به کهار هسهتند .در
چين و هند تمايل به استفاده از سيستمهاي بزرگتر و با کنترل فرآيند بهتر براي توليد برق رو به افزايش است.
در اروپا ،واحدهاي هاضم عموماً سابقه خوبي در فرآوري مناسب طيف وسهيعي از پسهماندهاي مزرعههاي ،صهنعتي و ضهايعات
شهري دارند .استفاده از اين فرآيند در زمان جنگ جهاني دوم و بعد از آن همزمان با کاهش منابع تأمين انرژي توسعه گسترده-
اي پيدا کرد .بعضي از واحدهاي هاضم در اروپا بيش از  20سال است که در حال استفاده هسهتند .بهيش از  600واحهد هاضهم
مزرعهاي در اروپا در حال استفاده هستند و اين در حالي است که رمز موفقيت اين واحدها در سادگي طراحي آنها بوده اسهت.
بيش از  250واحد هاضم تنها طي  5سال گذشته در آلمان نصب و راهاندازي شدهاند.
فاکتورهاي ديگري که بر روي موفقيت اين فناوري موثر هستند ،مقررات زيستمحيطي محلي و ديگر سياستهاي دولتي براي
استفاده از ضايعات ميباشد .به خاطر اين فشارهاي زيستمحيطي ،بسياري از کشورها يا در حال استفاده و يا در حال مشهخص
کردن روشهايي براي کاهش اثرات زيستمحيطي دفع زباله هستند.
کشور داراي بيشترين تجربه در زمينه استفاده از سيستمهاي مقياس بزرگ هاضم ،دانمارك است ،به طوري که ههماکنهون 18
واحد هاضم متمرکز در حال بهرهبرداري دارد .در اکثر اين واحدها از کود کشاورزي ،پسماندهاي صنعتي پاك و ضهايعات جامهد
شهري تفكيکشده در مبدأ استفاده ميشود [.]21
قوانين کشور دانمارك براي افزايش استفاده از هضم بيهوازي به گونهاي بوده است که توليد بيوگاز در سال  ،2000دو برابر و در
سال  2005سه برابر شده است .يكي از سياستهاي تشويقي مورد استفاده براي تشويق اسهتفادهکننهدگان از ايهن فنهاوري بهه
عنوان مثال حق فروش برق توليدي را به توليدکنندگان بيوگاز ميدهد .فروش آب گرم توليد شده به عنوان فرآينهد جهانبي بهه
سيستمهاي گرمايش منطقه در حال تبديل شدن به يكي از منابع درآمدي استفاده کنندگان از اين فناوري ميباشد [.]21
استفاده از فرآيند هضم بيهوازي براي فرآوري پسابهاي صنعتي طي يک دهه گذشته افزايش چشهمگيري داشهته اسهت .در
سراسر دنيا بيش از  1000واحد در حال کار يا در دست احداث هستند .تخمين زده ميشود که واحدهاي نصهب شهده در اروپها
Exeter
Buswell

1
2
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 %44از کل واحدهاي نصب شده در دنيا را تشكيل دهد .تنها  %14از اين واحدها در آمريكاي شمالي و تعداد قابهل تهوجهي در
آمريكاي جنوبي و به طور عمده در برزيل هستند که در اين کشور سيستمهاي نصبشده براي فرآوري محصوالت جانبي فرآيند
توليد اتانول از نيشكر استفاده ميشوند [.]22
بيش از  35نمونه از صنايعي که از هاضمها استفاده ميکنند مشخص شدهاند .اين واحدها مواد شهيميايي ،فيبهر ،مهواد غهذايي،
گوشت ،شير و دارو توليد ميکنند .بسياري از هاضم بيهوازي به عنوان يک پيش فرآيند براي کاهش هزينههههاي دفهع لجهن
فاضالب ،کنترل بوي منتشره و کاهش هزينههاي فرآوري نهايي در يک واحد فرآوري پساب ضايعات استفاده ميکنند [.]22
گرچه نخستين واحد هاضم با خوراك اوليه ضايعات جامد شهري  MSWحد فاصل سالهاي  1939-1974در اياالت متحهده
مشغول فعاليت بوده ،اين نوع هاضم اخيراً نيز مورد توجه قرار گرفته است .در  15سال گذشهته تجهيهزات فهرآوري  MSWبها
چندين واحد در حال فعاليت تاثير بسزايي در پيشرفت اين فناوري به سمت تجاريسازي داشته است.
فرايندهايي چون هضم بيهوازي و کمپوست براي بازيافت مواد آلي و مغذي از تجزيه مواد آلهي ضهايعات جامهد شههري ،تنهها
فرآيندهاي بيولوژيكي را پيشنهاد ميکنند .کمپوستسازي فرآيندي بسيار انرژيبر است که بهه  50-75کيلهووات سهاعت بهرق
براي هر تن ورودي  MSWنياز دارد .فناوري توليد کمپوست از  MSWبه صورت تجاري وجود داشته و در حال استفاده مهي-
باشد .اما کاربرد بيش از پيش آن از جنبههاي زيستمحيطي و اقتصادي فرآيند با محهدوديت مواجهه مهيشهود .فرآينهد هضهم
 MSWدر حال حاضر به طور کامل تجاريسازي شده است.
هضم بيهوازي ضايعات جامد شهري با مشكالت فني بسياري مواجه است که افزايش زمان ماند ( )HRTيكي از اين مشكالت
ميباشد .سيستمهاي هضم مواد با درصد ماده جامد باال 1با پتانسيل بهبود راندمان اقتصادي سيستمهاي هضم  MSWتوسهط
کاهش حجم هاضم و انرژي جنبي کمتر توسعه يافتهاند .چندين سيستم جايگزين با طراحي  HSDکه با غلظت مواد جامد بيش
از  %30کار ميکنند طراحي شده است .اين سيستمها همچنين اختالط خارجي يها داخلهي را بها اسهتفاده از همهزن بيوگهاز يها
مكانيكي انجام ميدهند .در حالت کلي تمامي سيستمهاي  HSDکارايي يكسان و مشابهي دارند [.]22

 -2-3-2فرآيند هضم بيهوازي

)High Solid Digestion (HSD

1
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هضم بيهوازي مواد آلي با فعاليت همافزاي تعداد زيادي از ميكروارگانيزمها انجام ميشود .فرآيند هضم در چهار مرحلهه انجهام
ميشود:
 هيدروليز
 اسيديشدن
 استاته شدن و
 متانزايي ( شكل ())41 -1

 -1مولكولهاي بزرگ پروتئين ،چربيها و پليمرهاي کربوهيدرات (مانند سلولز و نشاسته) طي فرآيند هيهدروليز بهه اسهيدهاي
آمينه ،اسيدهاي چرب با زنجيره بلند و قند تبديل ميشوند.
 -2محصوالت توليدشده طي فرآيند هيدروليز ،طي فرآيند استاته شدن تخمير شده و به اسيد چرب فرار  4 ،3و  5کربنهه مثهل
اسيد الکتيک ،بوتيريک ،پروپيونيک و والريک تبديل ميشوند.
 -3در مرحله استاتزايي ،باکتري محصوالت تخمير را به اسيد استيک ،دي اکسيد کربن و هيدروژن تبديل ميکند.
 -4در نهايت ،متانسازها استات توليد شده ،هيدروژن و مقداري از دي اکسيد کربن را مصرف کرده و متان توليد مهيکننهد3 .
واکنش شيميايي که متانسازها براي توليد متان استفاده ميکنند عبارتند از:

توليد متان با اسيد استيک
توليد متان با هيدروژن
توليد متان با متانول

4𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 → 4𝐶𝑂2 + 4𝐶𝐻4
𝑂 𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2
𝑂 4𝐶𝐻3 𝑂𝐻 + 6𝐻2 → 3𝐶𝐻4 + 2𝐻2

از معادله واکنش استوکيومتري فوق مشاهده ميشود که به صورت تئوري بيوگاز توليدي شامل  %50متهان و  %50دي اکسهيد
کربن ميباشد .با توجه به عوامل مختلفي که بر روي ميزان متانزايي موثر هستند به طور کلي ميتوان گفهت کهه  %40-70از
حجم بيوگاز توليدي طي فرآيند هضم متان ميباشد [.]18
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شكل  41-2نمودار روندنماي فرآيند هضم بيهوازي []23

 -3-3-2وضعيت موجود ضايعات جامدات شهري
 -1-3-3-2اياالت متحده آمريكا

هر شهروند در ايالت کاليفرنيا بيش از  2/5تن ضايعات جامد شهري )MSW( 1در سال توليد ميکند .اين روند رو به رشد از 1/5
تن در سال  1993آغاز شده است [ .]25-24تقريبا  %40-60از  MSWتوليدشده را مواد آلي تشكيل ميدهد [ .]27-25با وجود
سود فراوان کاهش ميزان توليد ضايعات ،در سال  2006در ايالت کاليفرنيا  42ميليون تن ضايعات شامل  1.1تهن بهه ازاي ههر
شهروند و استفاده از  3.3ميليون تن پسماند سبز به عنوان پوشش جايگزين روزانه )ADC( 2وارد دفنگاه شده است [24و.]28
از مجموع ضايعات دفن شده در سال  26/7 ،2006ميليون تن از مواد بيولوژيكي 5/4 ،ميليون تن از مواد پالستيكي و منسوجات
و  14/1ميليون تن باقيمانده از مواد معدني و غيرآلي مثل شيشه ،آهن ،محصوالت غيرچوبي تشكيل شده است (شكل ())42-2
[.]29

Municipal Solid Waste
Alternative Daily Cover

1
2
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شكل  42-2نوع مواد تشكيلدهنده ضايعات جامد شهري ايالت کاليفرنيا

پتانسيل انرژي بالقوه موجود در ضايعات آلي دفن شده در کاليفرنيا بيش از  15000گيگاوات ساعت در سال ميباشد [ .]25ايهن
مقدار معادل خروجي ساليانه از يک نيروگاه توليد برق  1700مگاواتي و يا  %8از کل برق مصرفي ايالت مهيباشهد [ .]25مهواد
خشک ضايعات شهري مثل کاغذ ،چوب و پالستيک بيشتر مناسب احتراق مستقيم براي استحصال انرژي ميباشهند [ .]30امها
ضايعات غيرچوبي با محتواي رطوبتي نسبتاً باال سوزاندن مواد را مشكل نموده و راندمان تبديل را کهاهش مهيدههد .بنهابراين،
بخش آلي ضايعات جامد شهري  OFMSWبراي تبديل بيوشيميايي (مانند هاضم و دفنگاه) مناسب ميباشد .پسماند غهذايي و
سبز دفنشده در ايالت کاليفرنيا در صورت استفاده در هاضم ،پتانسيل توليد  2300گيگاوات ساعت برق در سال را دارد [.]25
با وجود پيشرفتهاي به وجود آمده در زمينه استفاده از ضايعات آلي ،امكانات تجاريسازي هضم بيهوازي  MSWدر کاليفرنيها
فراهم نشده است .هر چند که بسياري از حوزههاي غذايي يا بخش جمعآوري زباله براي هاضم در مقياس بزرگ داشته و يا در
حال تأسي

آن ميباشند .از سال  10 ،2001هاضم در صنعت لبنيات کاليفرنيا نصب شده است که بخشي از برنامه توليد برق از

صنايع لبني کاليفرنيا ميباشند .در ادامه اجراي همين برنامه 9 ،هاضم ديگر نيز در سال  2006براي تأسي  ،کمک مالي دريافت
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نمودهاند [ .]31در نهايت 5 ،کارخانه صنايع غذايي در همين ايالت براي تصفيه پساب امكانات نصهب و ايجهاد هاضهم دريافهت
نمودهاند [.]31
جمعآوري و فرآوري بخش آلي ضايعات جامد شهري  OFMSWپيچيدهتر از پساب و غيره ميباشد .به عنهوان مثهال ،هاضهم
براي ايجاد ،نياز به دانش فني و ميزان سرمايهگذاري باالتري دارد .عالوه بر ايهن ،هزينههههاي سهرمايهگهذاري و هزينههههاي
عملياتي براي هاضم نسبت به توليد کمپوست يا دفنگاه باالتر است .هزينه پايين الزم براي دفنگاه و به تبهع آن ،قيمهت تمهام
شده پايين براي انرژي به دست آمده در مقايسه با آنچه در اروپا اتفاق ميافتد رقابت قيمتي هاضم در برابر ساير فنهاوريههاي
تبديل را مشكل نموده است [ .]34-33با اين وجود ارزيابي چرخه عمهر )LCA( 1نشهان مهيدههد کهه هاضهم اثهرات مخهرب
زيستمحيطي را کاهش داده و استفاده از هاضمها در اروپا با در نظر گرفتن عمر پروژه ،از دفنگاه و کمپوستسازي مقهرون بهه
صرفهتر ميباشد [.]38-35
 -2-3-3-2اروپا

اتحاديه اروپا در سال  2002براي استانداردسازي گزارشهاي مربوط به ميزان ضايعات توليد شده ،قانوني را تصويب نمود [.]39
براي مقايسه با آمار سالهاي گذشته فقط آمار متوسط به ازاي هر شههروند گهزارش شهد (شهكل  .)43-2در سهال  2004ههر
شهروند اروپايي به طور متوسط  0/7تن زباله توليد نموده است [ .]39اما اين آمار بر خالف آمريكا شامل تمامي بخشهاي توليد
زباله نبوده و بنابراين ميزان توليد اتحاديه اروپا را  %30آمريكا نشان ميدهد [.]40
در اروپا ميزان  MSWتوليد شده به ازاي هر نفر طي ده سال گذشته افزايش داشته اسهت و ايهن در حهالي اسهت کهه ميهزان
ضايعات دفن شده کمي کاهش يافته است .همچنين ميزان احتراق مستقيم براي بازيابي انرژي ،تقريباً ثابت بهاقي مانهده اسهت
[ .]39ظرفيت نصب شده هاضم در اروپا به شدت در حال افزايش است و هم اکنون ظرفيتي بالغ بر  4ميليون تن در سهال دارد
(شكل  .)44-2اسپانيا به صورت ويژهاي ظرفيتهاي بزرگي براي هاضم ايجاد نموده و هم اکنون با ظرفيت بيش از  1ميليهون
تن  OFMSWدر سال بيش از  %50ضايعات آلي توليد شده در کشور را تبديل ميکند [.]41

Life Cycle Analyses

1
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شكل  43-2توليد  MSWبه ازاي هر شهروند اروپايي به تفكيک روش فرآوري

شكل  44-2رشد فناوري هاضم ضايعات جامد شهري به تفكيک مراحل هاضم
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 -4-3-2دستهبندي سيستمهاي هاضم
واندويور 1فناوريهاي متداول هاضم را به صورت زير دستهبندي نمود:
 سيستمهاي پيوسته تک مرحلهاي
 تر (مواد جامد کم)
 خشک (مواد جامد زياد)
 سيستمهاي پيوسته دو مرحلهاي
 خشک -تر
 تر – تر
 سيستمهاي Batch

 تک مرحلهاي
 دو مرحلهاي
 -1-4-3-2سيستمهاي تر

هاضمهاي تر با ميزان جامدات  10-15درصد کار مي کنند .بنابراين ،رقيق سازي با آب براي رسيدن به غلظهت کمتهر از %15
ضروري است .فرايند تر عموماً اختالط کامل است و براي اختالط از پمپ ،همزن مكانيكي يها تزريهق بيوگهاز از کهف مخهزن
استفاده ميشود.
از مزاياي اين روش سادگي عملياتي و مدت زمان زياد توسعه اين فناوري در مقايسه با سيستمهاي خشهک اسهت .البتهه ايهن
ارزاني با باالتر بودن هزينههاي سرمايهگذاري به علت نياز به راکتور بزرگتر ،آبگيهري از مهواد خروجهي و همچنهين ضهرورت
مراحل پيشتصفيه جبران ميشود.
مهمترين فرايندهاي هضم تر تکمرحله اي به شرح زير ميباشند:
 فرايند Wabio

Vandevivere

1
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 فرايند Waasa

 هاضم خودهمزن
 -2-4-3-2سيستمهاي خشک

در هاضمهاي خشک ميزان جامدات  20-40درصد است و خوراك با  TSبيش از  40درصد نياز به رقيهقسهازي دارد .سيسهتم
خشک در برابر ذرات جامد مقاومتر و انعطافپذيرتر است .عموماً ناخالصيهاي درشت با اندازه بيش از  4سانتيمتر قبهل از ورود
مواد به هاضم جدا ميشوند.
خوراك به وسيله تسمه نقاله ،خوراكدهندههاي مارپيچي و پمپهاي نيرومند که براي جريانهاي با ويسهكوزيته بهاال طراحهي
شدهاند ،منتقل ميشوند .اين تجهيزات عموماً گرانتر از تجهيزات سيسهتمههاي تهر اسهت .در سيسهتمههاي خشهک بهه دليهل
ويسكوزيته باال ،راکتورهاي جريان قالبي مورد استفاده قرار مي گيرد .از مزاياي اين هاضمها مهيتهوان بهه سهادگي و نداشهتن
قطعات مكانيكي اشاره کرد.
هاضمهاي تجاريشده خشک زيادي وجود دارد .ولي سه سيستم که بيشترين هاضمهاي تجهاريشهده را بهه خهود اختصها
دادهاند عبارتند از:
 فرآيند درانكو ()Dranco
 فرآيند والورگا ()Valorga
 فرآيند کمپوگاز ()Kompmgas

مزايا و معايب انواع راکتورهاي هاضم بيهوازي در جدول ( )9-2به صورت خالصه ارائه شده است.

جدول  9-2مزايا و معايب سيستمهاي مختلف راکتورهاي هاضم []18
معيار
سيستمهاي تر تک مرحلهاي

مزايا

تكنيكي

 برگرفته از فناوري توسعهيافته تصفيه فاضالب
 مواد و روش مورد استفاده ساده

بيولوژيكي

 رقيق سازي عوامل مزاحم با آب

معايب
 کوتاه بودن مدار
 فازهاي شناور و غوطهور
 پيشتيمار پيچيده
 حساس به گسترش و رشد سريع عوامل مزاحم
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معيار

سيستمهاي خشک تک مرحلهاي

اقتصادي و زيستمحيطي

 قيمت ارزانتر تجهيزات

تكنيكي

 نبود قطعات متحرك داخل راکتور
 عدم نياز به حذف مواد بياثر و پالستيک
 مشكل اتصال کوتاه وجود ندارد.
 زمان ماند هيدروليكي باال
 تلفات کمتر جامدات فرار در پيشتيمارها
 نياز حرارتي کمتر
 استفاده بسيار کم از آب
 راکتورهاي کوچكتر و پيشتيمار سادهتر
 انعطاف پذيري عملياتي
 نرخ بارگيري باالتر
 توان باالتر ،اثرات مخرب کمتر
 نگهداري آسانتر مواد
 کاهش پيشتيمارها
 قابليت تفكيک هيدروليز و متانزايي

بيولوژيكي
اقتصادي و زيستمحيطي

سيستمهاي دو مرحلهاي

سيستمهاي Batch

مزايا

تكنيكي
بيولوژيكي
اقتصادي و زيستمحيطي
تكنيكي
بيولوژيكي
اقتصادي و زيستمحيطي

 هزينه پايين
 مناسب براي دفنگاهها

معايب
 استفاده باال از آب و حرارت
 نياز به مخازن ذخيرهسازي بزرگ
 نامناسب براي زبالههاي تر ( کمتراز  %5مواد جامد)

 رقيق سازي کمتر عوامل مزاحم با آب
 تماس کمتر بين ميكروارگانيسمها و اليههاي مواد
 تجهيزات قوي و گرانقيمت نگهداري پسماند

 طراحي پيچيده
 پيچيدگي تفكيک صحيح بخش هيدروليز از متانزايي
 نياز به سرمايهگذاري باالتر
 فشرده بودن مانع نفوذ و بازيابي شيرآبه
 متغير بودن توليد گاز در سيستمهاي تک راکتور
 نرخ باالتر ميزان هضم نسبت به بيوراکتورهاي دفنگاه
 تخريب (تجزيه) ناقص مواد آلي

 -5-3-2راندمان فناوري و روند تغييرات
کارايي هاضم به طور گستردهاي به ساختار و پيكربندي راکتهور و همچنهين منبهع مهاده اوليهه بسهتگي دارد [ .]42بسهياري از
گزارشات در پيشينه پژوهش راندمان ،هاضم  MSWرا از نظر ميزان بيوگاز توليدي به ازاي وزن تر  MSWبررسهي کهردهانهد
(جدول ( .))10-2واحدهاي مقياس بزرگ هاضم عمدتاً به ميزان توليدي حدود  0/1-0/15متر مكعب بر کيلوگرم وزن تر مهاده
اوليه ( )m3/wet kgميرسند .با اين حال مقايسه سيستمها بر اساس بيوگاز توليدي به وزن تر ماده ورودي با فرض ثابت بودن
ترکيب مواد ورودي و بيوگاز به عنوان محصول صورت ميگيرد .بيوگاز ميتواند شامل  % 50-70حجمي متان باشهد کهه ايهن
گستره بيش از حد بزرگي براي تخمين محتواي انرژي ميباشد .داشتن مقدار متان توليد شده به مراتب مفيدتر از مقدار بيوگهاز
توليدي است که البته نيهاز بهه آشكارسهازهاي دقيهق  CO2و  CH4بهراي انجهام آزمايشهات پرهزينهه دارد (بهه عنهوان مثهال
کروماتوگرافي گازي) .همچنين  MSWبسته به ميزان کاغذ ،گياهان علفي ،چوبي و ديگر مواد ليگنوسلولزي موجود در آن مي-
تواند گستره وسيعي از محتواي رطوبتي و ميزان هضمپذيري را داشته باشد [ .]42از اين رو در مطالعات علمي ميزان تبديل بهر
اساس تبديل متان به وزن خشک جامدات سبک و فرار گزارش ميشود .با فرض اين که سبک بودن مواد ارتباط مسهتقيمي بها
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ميزان زيستتخريبپذيري دارد ،اما مواد ليگنوسلولزي نسبت به ساير مواد سبک ،زيستتخريبپذيري کمتري دارنهد .در موقهع
مقايسه جريانهاي مختلف  MSWبايد به تفاوتهاي مقايسهاي جريانهاي مختلف توجه داشت .برخي از گزارشاتِ منتشره از
ميزان تبديل بيوگازِ در تعدادي از هاضمهاي مقياس بزرگ ،در جدول ( )10-2ارائه شده است.

جدول  10-2ميزان تبديل بيوگاز براي برخي هاضمهاي بزرگ بر حسب انواع  OFMSWتر (به ازاي هر واحد وزن تر ماده اوليه)
کارخانه

محل

متوسط ميزان تبديل بيوگاز

مرجع

3

()m /kg

Valorga

Valorga

Dranco

( BTAفرآيند تر)
ISKA
ميانگين کلي

فرانسه
هلند
آلمان
ايتاليا
ايتاليا
فرانسه
هلند
آلمان
آلمان
بلژيک
اتريش
آلمان
آلمان

0.144
0.093
0.127
0.180
0.06
0.145
0.092
0.126
0.147
0.103
0.135
0.092
0.04

[]42

[]43

[]44
[]45

1.112

به عالوه ،ميزان تبديل بيوگاز در مورد نرخ تبديل متان مطلبي را بيان نميکند .راندمان راکتور نسبت به درصد تبديل کلي براي
مشخص کردن عملكرد مالي سيستم مهمتر است .نرخ کلي توليد بيوگاز و توان عملياتي  MSWيا نهرخ بارگهذاري مهواد آلهي
مشخصههاي مهمي از کارايي سيستم هستند .براي مقايسه کارايي سيستمها اختالف بين ترکيبات مهواد اوليهه مختلهف مههم
است.
بيشترين مقدار نرخ بارگذاري مواد آلي ( )OLR1تا حد زيادي به ساختار راکتور بستگي دارد .راکتورهاي با سهاختار دومرحلههاي
براي افزايش ميزان  OLRتوسعه پيدا کردهاند .افزايش  OLRاغلب منجر به افزايش نامتناسب توليد اسيد آلي ميشود که ايهن

Organic Loading Rate

1
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امر خود به دليل تغييرات نرخ رشد بيولوژيكي و تغييرات  pHبين توليد اسيد و ميكروبهاي مصرفکننده اسيد مهيباشهد .حهد
بااليي  OLRبه نظر ميرسد حدود  15کيلوگرم جامد فرار در هر متر مكعب ( )kg VS/m3باشد .اما  OLRقابل دستيابي تا حد
زيادي تحت تأثير هضمپذيري کلي ضايعات قرار دارد .نرخ توليد بيوگاز يا متان به خودي خود خيلي مفيد نيست ،زيرا بهه نهرخ
بارگذاري مربوط ميشود .اما با ترکيب  OLRو ميزان تبديل بيوگاز ،کارايي راکتور ميتواند از نظر نرخ توليد بيوگاز به ازاي ههر
واحد حجم از راکتور به دست آيد.
مقايسه کارايي هاضمهاي بيهوازي مواد آلي زباله جامد شهري که از جريان مواد مختلفي استفاده ميکنند مشهكل اسهت .بهه
خصو

تا زماني که کارخانجات تمايل به حفظ اطالعات مربوط به کارايي واحد مربوطه خود دارند .در شكل ( )45-2ميانگين

تبديل بيوگاز تعداد زيادي از واحدهاي آزمايشگاهي ،پايلوت و مقياس بزرگ در نرخ بارگيري مواد آلي ( )OLRمتفهاوت نشهان
داده شده است [.]46
راندمان هاضم از نظر توليد گاز به ازاي هر واحد حجم راکتور ميتواند با ضرب  OLRدر ميزان تبديل بيوگاز به دسهت آيهد .از
اين رو مشاهده ميشود که حتي اگر هضم تر زباله جامهد شههري (تفكيهک شهده در مبهدأ)  SS-MSW1در دمهاي  55درجهه
سلسيوس به ميزان تبديل [ 0/8 ]kg VS/m3برسد ،نرخ بارگذاري مواد آلي تنها  ]kg VS/m3/d[ 2و نرخ توليهد بيوگهاز تنهها
[) 1/6 ]m3/(m3/dميباشد .بر اساس اين آناليز ،هضم خشک ضايعات آشپزخانه به همراه کاغذ بيشترين ميزان تبديل بيوگاز را
به ازاي واحد حجم راکتور دارد و توسط هضم ترموفيليک خشک مواد آلي زبالههاي جامد شهري از يهک پهژوهش در مقيهاس
پايلوت که از کاغذ ،پسماند فضاي سبز و ضايعات مواد غذايي استفاده ميکند حاصل ميشود .بيشتر راکتورههاي مهورد مطالعهه
نرخ توليدي در گستره [) 1/5 -3/5 ]m3/(m3/dبراي بيوگاز را نشان ميدهند .تمام هاضمهاي مورد مطالعه که داراي بهيش از
[) 3 ]m3/(m3/dتوليد بيوگاز بودند از نوع ترموفيليک ميباشند .اگر چه بسياري از اطالعات مورد استفاده براي مطالعه هارتمن
و آهرينگ [ ]46از دادههاي آزمايشگاهي ميباشد اما حدودي از بازه راندمان مورد نظر سيستمهاي مقياس بزرگ را نشان مي-
دهد.

source separated municipal solid waste

1
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شكل  45-2ميزان توليد بيوگاز به عنوان تابعي از نرخ بارگذاري مواد آلي (]46[ )OLR

از جدول ( )11-2مشاهده ميشود که زمان ماند هيدروليكي براي هاضم تک مرحلههاي بهين  9-30روز مهيباشهد و ميهانگين
راکتورهاي ترموفيليک  %66هاضمهاي مزوفيليک ميباشد (  15-25روز) [ .]47بين راکتورهاي تر و خشک از نظر زمان مانهد
هيدروليكي تفاوت مشخصي وجود ندارد ،اما  OLRقابل دستيابي  3برابر بيشتر براي هاضمهاي خشک و  2برابر بهاالتر بهراي
هاضمهاي ترموفيليک ميباشد OLR .قابل دستيابي براي بخش آلي زباله جامد شهري (تفكيهکشهده در مبهدأ) حهدوداً %65
بخش آلي زباله جامد شهري (تفكيک مكانيكي) ميباشد که انتظار ميرود هضم پذيري باالتر  SS-OFMSWمنجر به اسيدي
شدن بيشتر محيط هاضم گردد.
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جدول  11-2شرايط راکتور براي هاضم بخش آلي زباله جامد شهري تک مرحلهاي []47

 -6-3-2بازار فناوري
مجموع ظرفيت مد نظر براي پروژههاي توليد برق که در دست ساخت هستند و يا منبع مهالي مطمئنهي دارنهد در پايهان سهال
 2013معادل  10گيگاوات بوده است .در بلندمدت توليد برق از پسماند و زيستتهوده از  62گيگهاوات در سهال  2010بهه 270
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گيگاوات در سال  2030خواهد رسيد [ .]48در شكل ( )46-2پروژههاي در دست ساخت يها تحهت حمايهت مهالي بهه تفكيهک
فناوري و خروجي آنها ارائه شده است.

شكل  46-2پروژههاي در درست اقدام براي فناوريهاي مختلف زيستتوده به تفكيک محصول فناوري

در ادامه وضعيت بازار فعلي هاضمها در نقاط مختلف دنيا به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.
 -1-6-3-2وضعيت کلي ظرفيت نصب شده فناوري هاضم

در طول قرنها ،هضم بيهوازي در قسمتهاي مختلف دنيا در چند راه به کار ميرود .در هند و چين ،هضم بيههوازي بهه طهور
گسترده براي استحصال انرژي از ضايعات مانند فضوالت دامي استفاده ميشود .بسياري از اين تجهيزات در مقياس مزرعهه يها
روستا هستند و بيوگاز براي حرارت ،پخت و پز و روشنايي استفاده ميشود .در شمال آمريكا ،هضم بيهوازي هم در مزرعهههاي
بزرگ براي فرآوري فضوالت دامي و هم در واحدهاي تصفيه پساب به کار ميرود .کشورهاي اروپايي با ايجاد واحدهاي تجاري
براي فرآوري بخش آلي زباله جامد شهري ،در کاربرد اين فناوري فراتر رفتهاند .کاربرد اخير هضم بيهوازي بهه عنهوان راهحهل
پايدار فرآوري بخش آلي زباله جامد شهري در سراسر جهان شناخته شده است و تعداد اين نوع واحدها به طهور چشهمگيري در
دهه گذشته افزايش يافته است [.]49
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اگر چه فناوريهاي فرآوري زيست توده مانند گازيسازي ،آتشكافت ،پالسما ،خشک کردن بيولوژيک و غيهره بهه طهور مهداوم
پيشرفت داشتهاند ،کاربرد و اجراي آنها تا کنون به گستردگي هضم بيهوازي نبوده است .طبق آمار سهال  2008آژانه

بهين-

المللي انرژي ،نزديک به  240واحد هضم بيهوازي در سراسر جهان وجود دارد که از ظرفيت بيش از  2500تن در سهال زبالهه-
هاي آلي بهرهبرداري ميکنند .مجموع ظرفيت نصب شده اين واحدها بيش از  11ميليون تن در سال ميباشد .اين واحهدها نهه
تنها بخش آلي زباله جامد شهري بلكه ضايعات آلي صنايع غذايي و فضوالت دامي را نيز فرآوري ميکنند .همان طهور کهه در
شكل ( )47-2نشان داده شده است ،ظرفيت نصب شده واحدهاي هضم بيهوازي از سال  1995به طور قابل مالحظهاي افزايش
يافته است .ظرفيت کل هضم بيهوازي ،از حدود  2ميليون تن در سال  1995به بيش از  11ميليون در سال  ،2008افزايش پنج
برابر در سراسر جهان داشته است [.]49

شكل  47-2ظرفيت نصب شده هضم بيهوازي در دنيا

 -2-6-3-2اروپا

هضم بيهوازي و کمپوست سازي هوازي مربوط به پسماندهاي خانگي (آشپزخانه) ،پسماند صنايع غذايي و جنگلي ،به خوبي در
اروپا گسترش يافته است .اين عمل تا حد زيادي به خاطر وجود سياستهاي مربوط به پسماند و انرژي در اروپا (به عنوان مثال
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نقشه راه دفنگاه) ميباشد .تا پايان سال  ،2006چيزي حدود  124هاضم بيهوازي نيروگاههايي با ظرفيت بيش از  3300تن در
سال عملآوري مواد اوليه وجود داشت که حداقل داراي  %10ضايعات جامد شهري بودند .ظرفيت ترکيبي حدود  4/3ميليون تن
در سال بود [ .]50اين مقدار حدود دو برابر تعداد نيروگاهها و چهار برابر ظرفيت موجود در سال  2000بود [ .]51-50اخيراً تمايل
زيادي نسبت به استفاده از هاضمهاي بزرگتر وجود داشته است (در شكل ( )48-2به ظرفيت ميهانگين توجهه گهردد) .ميهانگين
اندازه و بزرگي هاضمها بين سالهاي  1990و  1995به اين خاطر کاهش يافت که محققان در پي افزايش مقياس واحهدهايي
که قبالً در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت طراحي شده بود با مشكالتي مواجه شدند .با پيشرفت فناوري و کسب تجربه در زمينه
مديريت سيستمهاي بزرگتر ،ميانگين اندازه هاضمها از سال  1995تا سال  2004افهزايش يافهت .ميهانگين انهدازه  52هاضهم
ساخته شده در بين سالهاي  2001تا  43000 ،2005تن در سال بود [.]50

شكل  48-2ظرفيت هاضم بيهوازي ضايعات جامد در اروپا
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شكلها بر اساس واحدهاي ( SIقسمت باال) و انگليسي (قسمت پايين) ترسيم شده اند .ظرفيت نصب ساالنه براي سال ،1990
تمامي سالهاي قبل از سال  1990را شامل مي شود؛ مابقي موارد نصب مربوط به ظرفيتهاي همان سال ميباشهد .ميهانگين
ظرفيت واحد هاضم مبين تعداد واحد در حال فعاليت ميباشد.
عليرغم استفاده مستمر از هضم بي هوازي ،حدود  %3پسماند جامد زيستتخريبپذير در اروپا به صورت بيهوازي عمهلآوري
ميشود .کمپوست هوازي ابزار اوليه فرآوري بيولوژيكي  OFMSWدر اروپا تلقي ميشود (فرآوري حهدود  %7از ضهايعات آلهي
خانگي) [.]51-50
همان طور که اشاره شد اروپا در تعداد واحدهاي هضم بيهوازي و مجموع ظرفيت نصب شده در جهان پيشرو است .بسياري از
واحدهاي هضم بيهوازي در اروپا به علت رهنمود دفن زباله اتحاديه اروپا  ،1999-1931/ECکه کشورهاي عضو را ملهزم بهه
کاهش ميزان مواد آلي موجود در دفنگاههاي زباله تا سال  2016به ميزان  %65نسبت به سال  1995نموده ،ساخته شده اسهت.
در اروپا  244واحد هضم بيهوازي که با بخش آلي زباله شهري به عنوان سهم عمده مواد اوليه کار ميکند ،ساخته شده است يا
جواز و قرارداد ساخت گرفته است (تا سال  .)2014ظرفيت تجمعي تمام اين واحدهاي هضم بيهوازي به مقدار 000ر750ر 7تن
در سال ماده آلي ميباشد .اگر فرض شود  300کيلوگرم زباله زيستتخريبپذير به ازاي هر فرد در سال توليهد مهيشهود ،ايهن
ظرفيت حدود  %5زباله زيستتخريبپذير توليد شده در سراسر اروپا (به استثناي اتحهاد جمهاهير شهوروي سهابق) توسهط 550
ميليون نفر جمعيت را نشان ميدهد .با اين حال ،بايد توجه داشت که احتمهاالً  10تها  15درصهد ايهن واحهدها ديگهر در حهال
بهرهبرداري نيستند که ميتواند تا حدي توسط ظرفيت بسيار کمي که در سال  2014ساخته ميشود جبهران شهود ،زيهرا بهدون
شک پروژههايي وجود دارد که هنوز ارزيابي نشده است [ 49و  .]52تعداد و ظرفيت کل واحدهاي هضم بهيههوازي در اروپها و
آمريكا که بخش آلي زباله شهري را فرآوري ميکنند در جدول ( )12-2نشان داده شده است.

جدول  12-2فهرست کشورهاي اروپايي با واحدهاي هضم بيهوازي  MSWدر سال ]52[ 2006

کشور
آلمان
اسپانيا
سوئي
فرانسه

تعداد واحد
55
23
13
6

ظرفيت کل کشور
()103 t/y
1250
1800
130
400
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کشور

تعداد واحد

هلند
بلژيک
ايتاليا
مجارستان
سوئد
پرتغال
امريكا
دانمارك
لهستان

5
5
5
4
3
3
2
2
1

مجموع

127

ظرفيت کل کشور
()103 t/y
300
200
160
70
35
100
100
40
20
4615

کشورهاي آلمان و اسپانيا به ترتيب با حدود  2و  1/6ميليون تن ظرفيت ساالنه ،بزرگترين ظرفيت نصب شده را دارنهد (شهكل
( .))49-2اگر بر اساس تعداد ساکنان بررسي شود ،کشورهايي مانند هلند و سوئي  ،به ترتيب با  52400تهن در ميليهون نفهر و
 49000تن در ميليون نفر ،باالترين ظرفيت ساالنه نصب را دارند (شكل  .)50-2هلند به منظور ترويج هضم بيهوازي مواد آلي
مشتق شده از زباله در طول سه سال گذشته ،يک ابتكار استراتژيک انجام داده است .اين کشهور داراي زيرسهاختههاي بسهيار
خوب توسعه يافته براي گاز طبيعي ميباشد .اما از آنجا که چاههاي گاز درياي شمال در حال خشک شدن هستند ،دولت قصهد
توليد مقدار زيادي بيومتان که بتواند در سراسر کشور توزيع شود دارد .هلند قصد دارد  15تا 20درصهد گهاز طبيعهي را تها سهال
 2030با گاز سبز جايگزين نمايد [.]52
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شكل  49-2ظرفيت کل نصب شده در هر کشور اروپايي

شكل  50-2ظرفيت نصب شده به ازاي هر ميليون نفر جمعيت در هر کشور
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يكي از تفاوتهاي بزرگ بين دو کشور اختالف بسيار زياد اندازه واحدهاي هضم بيهوازي آنها ميباشهد .انهدازه متوسهط يهک
هاضم بيهوازي در اروپا  31700تن در سال است ،اما تنوع زيادي از نظر اندازه وجود دارد .هلند واحدهاي بزرگ (ظرفيت متوسط
000ر 540تن) دارد ،در حالي که سوئي

واحدهاي کوچک بسياري (ظرفيت متوسط  14000تن) نصب کرده است .اين موضوع

نشاندهنده جمعيت متراکم در هلند است و منجر به هزينههاي پايينتر ميشود ،در حالي که در سهوئي

پراکنهدگي بهه علهت

عوارض جغرافيايي در حمل و نقل زباله از يک منطقه به منطقه ديگر ميباشد .بزرگترين واحد در فرانسه (اندازه متوسط 56130
تن در سال) و کوچكترين واحد در سوئد (اندازه متوسط  10000تن در سال) وجود دارد.
ارقام ذکر شده در باال نشان ميدهد که پارامترهاي جغرافيايي و سياستهاي کشور ،بر نوع واحد هضهم بهيههوازي کهه در آن
کشور اجرا خواهد شد ،تأثير بسزايي دارد .فرانسه به سمت جداسازي منبع نميرود و تمايل دارد همه چيز را در شهرستانهها يها
شهرهاي بزرگ متمرکز کند (که منجر به واحدهاي فرآوري بزرگ ميشود) ،در حالي که سوئد بر هضم ضايعات زيستي محلهي
(کوچک مقياس) تمرکز دارد .از منظر اقتصادي ،واحدهاي هضم بيهوازي بايد حداقل ظرفيت  30000تن در سهال ،و ترجيحهاً
 40000تا  50000تن در سال داشته باشند ،مگر اين که محدوديتها يا جنبههاي مالي ديگري اعمال شود [.]52
 -3-6-3-2کانادا

اخيراً تمايل وافري با استفاده از عمل آوري بيولوژيكي پسماند جامد شهري در کانادا به خاطر وجود برنامه هاي جديهد مهديريت
پسماند در مونترال و تورنتو وجود داشته است [ .]57-53مونترال برنامهاي را براي بازيافهت  %60از  604ميليهون تهن در سهال
پسماند جامد شهري تدوين کرده است .اين مقدار معادل کمپوست  184000تن در سهال  OFMSWو  297000تهن در سهال
پسماند فضاي سبز 1مي باشد .در نتيجه ،بررسي نشان ميدهد که چندين هاضم جديد در  10سال اخير ايجاد شده است.
در نزديكي تورنتو ،اونتاريو ،مدل تازهاي از هاضم دو مرحلهاي موسوم به فرآيند  ،SUBBORبا ظرفيهت  27500تهن در سهال
براي توليد يک کود با کيفيت در سال  2000طراحي و ساخته شد [.]53
دو واحد هاضم مبتني بر مدل  BTAشامل يک واحد  27500تن در سال در تورنتو و يک واحد  165000تن در سال در اونتاريو
در کانادا در سال  2004مورد استفاده قرا گرفتند [ .]58در همان سال دو مدل بزرگتر توسط شهرکت بازيافهت  Haltonمعرفهي
شده و عمليات کمپوست همزمان انجام شد و توان عملياتي به  33000تها  44000تهن در سهال کهاهش پيهدا کهرد [.]60-59
Yard Waste

1
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شرکت مديريت زيستمحيطي  Wrightدر انتاريو از سيستمهاي توليد کومپوست مخزني 1به ظرفيت بهيش از  77000تهن در
سال استفاده مينمايد.
 -4-6-3-2استراليا

در ارتباط با کشور استراليا ،طراحان و توسعهدهندگان در دو ايالت  New South Walesو سيدني ،سياستهاي کهاهش دفهن
زباله را در سال  2000پيش گرفتند و بدين منظور از سيستمهاي "هضم بيهوازي شرکت  "ISKAبا ظرفيت  187000تن در
سال و قابليت توليد توان الكتريكي  2/2مگاوات استفاده نمودند [ 58و  .]61بهر اسهاس اطالعهات موجهود در وب سهايت ايهن
شرکت ،اين کارخانه فعاليت خود را در سال  2004آغاز نموده و فعاليت هاي خود را در سهال  2006بهراي رسهيدن بهه ظرفيهت
 248000تهن در سههال زبالهه جداسههازي نشههده گسهترش داده اسههت .بهر اسههاس منههدرجات پايگهاه اينترنتههي شههرکت BTA-

 ،Technologiesيک دستگاه با قابليت هضم تر و ظرفيت  38500تهن در سهال داراي فنهاوري  ،BTAفهرآوري مربهوط بهه
زبالههاي تجاري و پساب را در سيدني در سال  2003آغاز نموده است .شرکت  ArowBioنيز اخيراً هاضهم تهر دو مرحلهه اي
 99000تن در سال را در سيدني به عنوان بخشي از "پروژه تجهيز دوباره منابع جنوب غرب سيدني" طراحي نموده است.
 -5-6-3-2ژاپن

کمپاني  CiTecطراحي و ساخت چهار سيستم هاضم بيهوازي  Wassaرا در توکيو ،ايكوما ،شيموينا و ژوئتسو انجام داده است
که در مجموع  22000تن در سال  OFMSWو لجن فاضالب 2را عملآوري مي کنند [ .]58کمپاني  Kompogasنيهز يهک
واحد  22000تن را در سال  2004در توکيو به مرحله ساخت رسانده است.
 -6-6-3-2ديگر کشور ها

 Valgoraيک واحد  99000تن در سال را در تاهيتي نصب نموده و در کنار آن ،مونتاژ و نصب دستگاه  60500تن در سهال را
در هند در اولويت کار خود قرار داده که تأييديه اين پروژه اعالم نشده است [.]58

built in-vessel tunnel
Wastewater Sludge

1
2
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يک واحد اقتصادي زيستمحيطي در اسرائيل با عنوان  ،Arrow Ecologyيک فرايند نوين پسماند جامد شهري را به همهراه
يک سيستم هاضم با نام  ArrowBioبه ثبت رساند که ايالتهاي  Santa Barbaraو  Coachellaدر کاليفرنيا آن را در اوايل
دهه  1990مورد بهرهبرداري قرار دادند .کمپاني  Arrow Ecologyنسخه  88000تن در سال اين دستگاه را در تالويو در سال
 2002طراحي نمود که حدود  2-3مگاوات توان الكتريكي توليد ميکند [ .]58سيستمههاي  ArrowBioبهه گونههاي طراحهي
شدهاند که در استراليا ،مكزيک و اسكاتلند مورد استفاده قرار بگيرند .کمپاني  Kompogasدر سال  2005دستگاه  22000تهن
در سال را در  Martiniqueطراحي نمود.
برنامه کمپاني  EcoTecدر فنالند ،طراحي دستگاه  55000تن در سال در هند مبتني بهر سيسهتم  WABIOبهوده و کمپهاني
 Entec Biogas GmbHاستراليا اعالم کرد که آنها به دنبال ساخت يک دستگاه هاضم  BIMAبا ظرفيت  5مگهاوات تهوان
الكتريكي براي عملآوري پسماند جامد شهري از  Lucknowهند ميباشند.
گسترش روزافزون تعداد هاضم بيهوازي ضايعات جامد شهري و ايفاي نقش آن در آينده براي توسهعه کشهورها دور از انتظهار
نيست.

 -7-3-2روند توسعه فناوري هاضم
اولين واحدهاي هضم بيهوازي براي فرآوري زبالههاي جامد شهري مخلوط ساخته شدند ،زيرا در آن زمان ههيچ مجموعههاي
براي جداسازي منبع وجود نداشت .افزايش سريع مجموعه جداسازي منبع در دهه  90باعث اجراي تعداد زيادي واحدهاي هضم
بيهوازي شد .اگر چه اين فناوري هنوز در مراحل ابتدايي خود بود .در اين زمان براي اولين بار تعداد واحدهاي کمپوست پ

از

سالها کاهش ،دوباره به طور چشمگيري افزايش يافت و تعدادي از اين واحدها براي هضهم بهيههوازي انتخهاب شهدند .ايهن
واقعيت که ماده اوليه مشتق شده از مجموعه جداسازي منبع بسيار تميزتر بود ،موجب توسعه و متداول شدن استفاده از فناوري-
هاي هضم گرديد [.]52
ساخت و ساز ظرفيت هاضم بيهوازي مداوم بوده است .نميتوان گفت که هضم بيهوازي از تهيه کمپوست بهه روش ههوازي
ارزانتر است ،حتي اگر به لحاظ تهيه کمپوست مقايسه شوند .با اين حال ،هضم بيهوازي فرصتي براي توليد انرژي تجديدپذير،
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کاهش سطح محل و کاهش قابل توجه بوي آزاردهنده واحدها ارائه مي نمايد .در مجموع ،يک واحد تهيهه کمپوسهت بها روش
هضم بيهوازي کيفيت فرآوري باالتري ارائه ميدهد ،اما با يک هزينه اضافي ،به جز موارد خا

[.]52

همان طور که در شكل ( )51-2نشان داده شده است ،اندازه واحدهاي هضم بيهوازي نيز در طول سالها افزايش يافته اسهت.
در سال  1985بزرگترين واحد [ 25000 ]t/yظرفيت داشت ،حال آن که يكي از بزرگترين نيروگهاه ههاي سهاختهشهده در سهال
000 ]t/y[ ،2008ر 500ظرفيت دارد .با توجه به شرايط عملياتي ،توسعه فناوريهاي هضم بيهوازي با گذشهت زمهان از مهواد
مرطوب به مواد خشک و از مزوفيل به ترموفيل تكامل يافته است .تا سال  ،1995فرآيندهاي با مواد خشک  %9تعداد واحدها و
 %20ظرفيت در حال بهرهبرداري را به خود اختصا

داد بود .از سال  %30 ،1995ظرفيت در حال بهرهبرداري از واحدهاي بها

مواد خشک ساخته شده است .فرآيند مواد خشک معموالً ترموفيل ميباشد .اين فرايند موجب زمان ماند کوتاهتر و هزينه راکتور
کمتر ،عملكرد بيوگاز باالتر و هزينههاي بهرهبرداري باالتر است [.]49

شكل  51-2روند واحدهاي هاضم بيهوازي نصب شده در هر سال ،از  1995تا ]20[ 2008

در شكل ( )52-2يک مرور کلي از افزايش ظرفيت در مهمترين کشورها را (کشورهاي با باالترين ظرفيت نصبشده به ازاي هر
ميليون نفر جمعيت) ميتوان مشاهده نمود .کشورهايي مانند سوئي  ،هلند و آلمان پيشگام هستند ،در حالي که فرانسه و اسپانيا
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اجراي هضم بيهوازي براي فرآوري زباله جامد شهري را مدتها بعد از کشورهاي پيشگام آغاز نمودهاند .هم سطح شدن نمودار
در سال  ،2014به اين علت است که در حال حاضر مشخص شده تعداد محدودي واحد براي راهاندازي در آن سال قرارداد مي-
بندند [.]52

شكل  52-2افزايش ظرفيت نصب هاضم بيهوازي به ازاي هر ميليون نفر جمعيت در هر کشور

در اين قسمت يک تحليل کمي روي ظرفيت نصب شده ساالنه هاضم بيهوازي انجام گرفته اسهت .از آن جها کهه واحهدهاي
هضم بيهوازي ميتوانند به زيردستههاي مختلف تقسيم شوند ،تحليهل کامهلتهر روي ظرفيهت نصهب شهده صهورت گرفهت.
مهمترين پارامترهاي فرآيند که ميتواند براي تمايز بين واحدهاي مختلف هضم بيهوازي مورد استفاده قرار گيهرد عبارتنهد از:
درجه حرارت عملكرد ،ميزان رطوبت ،پيچيدگي ،مواد اوليه و هضم مخلوط .1روند توسعه فناوري هضم بهيههوازي بهر اسهاس
پارامترهاي فرآيند در جدول ( )13-2ارائه شده است [.]52

Co-digestion

1
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جدول  13-2در صد نصبشده تجمعي در سال 2014
پارامتر

درجه حرارت

پيچيدگي

ميان دوست

گرمادوست

بخش آلي زباله جامد

هضم مخلوط

تک مرحلهاي

دو مرحلهاي

مرطوب

خشک

ضايعات زيستي

ضايعات مخلوط

درصد نصبشده تجمعي

هضم مخلوط

ميزان رطوبت

مواد اوليه

%67

%33

%89

%11

%93

%7

%38

%62

%55

%45

 -1-7-3-2فرآيند ميان دوست و گرمادوست

هضم ميان دوست عمدتاً به دليل اين که دماي انتخابي براي بسهياري از واحهدها در زمينهه پسهاب ،فضهوالت دامهي و لجهن
فاضالب کمتر ميباشد همواره غالب بوده است .دليل ديگر ،نياز حرارتي کمتر و ثبات بيشتر فرآيند است .بها ايهن حهال ،هضهم
گرمادوست همواره نقش مهمي در هضم بخش آلي زباله جامد ايفا کرده است .به جز دوره سالهاي  2005-2007که واحدهاي
ميان دوست مرطوب بسياري نصب شد ،هضم گرمادوست همواره سهم بازار حدود  30تا  40درصدي داشته است که اين سهم
در دوره  2010-2014کمي باالتر بوده است .نياز به حرارت در سيستم هضم خشک نقش کمي ايفا ميکند ،حال آن کهه نهرخ
توليد بيوگاز در هضم گرمادوست در مقايسه با مزوفيل در صورت استفاده از فناوري يكسان ميتواند  30تها  %50بهاالتر باشهد.
عملكرد پايدار هضم گرمادوست بزرگ مقياس ،در طول سالهاي طوالني که اين فناوري در حال بههرهبهرداري اسهت ،توسهط
فناوريهاي متعددي به اثبات رسيده است.
 -2-7-3-2هضم مخلوط و اختصاصي

در هضم خانگي زباله ،واحدهاي هضم مخلوط به استثناي  15سال گذشته ،بيشتر استفاده شده است .ايهن امهر بهه دليهل ايهن
واقعيت است که واحدهاي هضم بيهوازي فرآوري زباله جامد شهري معموالً اختصاصي هستند .با اين حال ،افزايش کم تعهداد
واحدهاي هضم مخلوط (تا  %13ظرفيت نصب شده در دو سال اخير) مشاهده ميشود.
 -3-7-3-2هاضم تک مرحلهاي و دو مرحلهاي
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تعداد واحدهايي که از هضم دو مرحلهاي براي فرآوري زباله جامد شهري استفاده ميکنند ،از ابتداي دههه نهود رو بهه کهاهش
است .سيستمهاي تک مرحلهاي با نرخ باال بسياري نصب شدهاند و کارآمدي آنها اثبات شهده اسهت .همچنهين بها توجهه بهه
هزينههاي سرمايهگذاري و بهرهبرداري باالتر فرايند دو مرحلهاي ،تغيير ناگهاني در روند اين پارامتر انتظار نميرود.
 -4-7-3-2ميزان رطوبت (هضم خشک و تر)

در ابتداي دهه  90بيشتر هاضمها (حدود  %70ظرفيت نصب شده) با هضم خشک بودهاند .هضم خشک تقريبهاً هميشهه غالهب
بوده است ،به استثناي دوره  2005-2007که سيستمهاي هضم مرطوب بزرگ در اسپانيا احداث شد .در طول  5سهال گذشهته،
هضم خشک حدود  %70ظرفيت نصب شده را داشته است که منجر به سهم بازار تجمعي حدود  %62شده است.
 -5-7-3-2خوراك اوليه هاضم

پارامتر مواد اوليه در طول دوره مورد بررسي ( )1990-2014بيشترين تنوع را نشان ميدهد .در ابتدا ،به دليل دشواري تفكيهک
منبع ،تمام چند هاضم نصب شده ،ضايعات مخلوط را فرآوري ميکردند .با اجراي تفكيک منبهع در دههه  ،90تعهداد واحهدهاي
هضم بيهوازي ضايعات زيستي به سرعت افزايش يافت .در دوره سهالههاي  2000-2006کهه تفكيهک منبهع متهداول نبهود
واحدهاي بسياري در کشورها نصب شد ،که منجر به افزايش شديد ميزان واحدهاي هضم ضايعات مخلوط گرديد .با اين حهال،
در دوره گذشته ( ،)2006-2014از آنجا که تفكيک منبع در کشورها بيشتر و بيشتر اجرا شده اسهت ،رونهد صهعودي واحهدهاي
فرآوري ضايعات زيستي مشاهده ميشود .تا سال  2014حدود  %55ظرفيت نصب شده براي فرآوري ضايعات زيسهتي ههدف-
گذاري شد.

 -8-3-2بررسي اقتصادي فرآيند هضم بيهوازي
هزينههاي نصب و راهاندازي فناوريهاي توليد برق از زيست توده به طور معناداري به نهوع تكنولهوژي و کشهور بسهتگي دارد.
سيستمهاي توليد برق از هاضم بيهوازي هزينه سرمايهگذاري بين ( 2570-6100 )US$/kWدارد .در جدول ( )14-2به طور
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خالصه هزينههاي سرمايهگذاري فناوريهاي مختلف زيست توده مقايسه شدهاند .هزينه نيروگاههاي  CHPبه طهور معنهاداري
باالتر از سيستمهاي توليد برق ميباشد.

جدول  : 14-2هزينههاي سرمايهگذاري و  LCOEفناوريهاي مختلف توليد برق از زيستتوده
فناوري
بويلر سوخترساني
بويلرهاي حبابي و چرخان
گازيساز بستر ثابت و بستر سيال
سيستمهاي سوخترساني CHP
گازيساز CHP
گاز دفنگاه
هاضم
باهمسوزي

هزينههاي سرمايهگذاري
()USD/kW
1880-4260
2170-4500
2140-5700
3550-6820
5570-6545
1917-2436
2574-6104
140-850

گستره تغييرات LCOE

()USD/kWh
0.06 -0.21
0.07-0.21
0.07-0.24
0.07-0.29
0.11-0.28
0.09-0.12
0.06-0.15
0.04-0.13

 -9-3-2چرخه عمر فناوري
توليد برق از زيست توده با استفاده از طيف وسيعي از خوراك اوليه و فناوريها قابل دستيابي است .همان طور که در شكل (-2
 )53مشاهده ميشود فناوري هضم بيهوازي در فاز فناوري بالغ قرار دارد.
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شكل  53-2وضعيت بلوغ فناوريهاي مختلف توليد برق از زيستتوده []62

در فرايند هضم بيهوازي ،خوراك اوليه با محتواي رطوبتي باال به بيوگاز تبديل ميشود .هضم بيهوازي فرآيندي است که بهه
طور طبيعي اتفاق ميافتد و ميتوان با کنترل آن ،به طور موثري از مواد آلي شامل گياهان انرژيزا (هر چند که بسهته بهه نهوع
گياه استفاده از اين مواد اوليه در مرحله  R&Dقرار دارد) ،پسماندها و ضايعات بسهياري از فرآينهدهاي صهنعتي و کشهاورزي و
همچنين ضايعات شهري براي توليد بيوگاز استفاده نمود (جدول ( .))15-2هضم بيهوازي معموالً به شكل يک فرآيند پيوسته
انجام ميشود و بنابراين ،نياز به تأمين پايدار خوراك اوليه دارد .خهوراك اوليهه بهه شهدت نيهاز بهه بررسهي و معمهوالً نيهاز بهه
پيشتيمارهايي براي بيشينهکردن توليد متان طي انجام فرآيند دارد .هضم همزمان خوراك اوليهههاي متفهاوت معمهوالً بهراي
دستيابي به موازنه مطلوب بين بيوگاز توليدي و پايداري فرآيند مورد مطالعه و استفاده قرار ميگيرد.

جدول  15-2هاضم بيهوازي مناسب ضايعات يا محصوالت مختلف
نوع پسماند
هاضم مناسب
توضيحات

پسماند مايع
هاضم الگون سرپوشيده

پسماند (زباله) تر
هاضم اختالط کامل

پسماند نيمه جامد
هاضم جريان قالبي

تخليه پسهماند درون آب ،تجزيهه بهتهههرين عملكهههرد هاضهههم هاضهههم جريهههان قهههالبي از
پسهماند درون آب ،ايجهاد محهيط اخههتالط کامههل بهها فضههوالت فضوالت جامد يها پسهماند بها
دامي مايع يا پسماند نيمهمايع درصد مواد جامد بيش از %10
بيهوازي طبيعي
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نوع پسماند

پسماند نيمه جامد
پسماند (زباله) تر
(مواد جامهد پسهماند کمتهر از استفاده ميکند .پسهماندها در
 .)%10پسماندها درون مخزن يههک مخههزن حرارتههي کههه
حرارتههي قههرار گرفتههه و بههه معموالً در زير زمين ميباشهد
صههههورت دورهاي مخلههههوط قههرار گرفتههه اسههت .بيوگههاز
ميشوند .بيوگاز توليد شده تها توليدشده تا زمان اسهتفاده يها
زمهان اسهتفاده يها احتههراق در احتهههراق در مخهههزن بهههاقي
ميماند.
مخزن باقي ميماند.

پسماند مايع

Source: Centre for Climate and Energy Solutions, 2012

بيوگاز به آساني به عنوان سوخت در واحدهاي توليد برق يا توليد همزمان برق و حرارت مورد استفاده قرار ميگيهرد و پتانسهيل
جايگزيني گاز طبيعي را بعد از تصفيه و فرآوري دارد [ .]63نيروگاههاي بزرگ مقياس که از ضهايعات جامهد شههري (،)MSW
پسماند کشاورزي و همچنين پسماند آلي صنايع استفاده ميکنند ساالنه به  8000-9000تن  MSWدارند .دفنگاه و هضم بي-
هوازي دو فناوري شناخته شده در اين زمينه هستند ،اما اين فناوريها ميتوانند با عاملي مثل در دسترس بودن خهوراك اوليهه
محدود شوند .جدول ( )16-2معرفي از مقادير سه خوراك اوليه متفاوت که براي توليد  500کيلووات انرژي الكتريكهي اوليهه و
خروجي حرارتي و برق آنها الزم است را فراهم ميکند.
در نيمه اول سال  2001در اروپا ،آلمان با داشتن  7090هاضم هم به لحاظ تعداد و هم به لحهاظ ظرفيهت نصهب شهده کشهور
پيشرو در زمينه فناوري هضم بيهوازي بوده است [ .]64مجموع ظرفيت توليد برق اين نيروگاهها  2394مگاوات مهيباشهد .در
واقع کل اين ظرفيت در بخش کشاورزي نصب شده و از علوفه ذرت و ساير محصوالت و فضوالت دامي استفاده ميکنند .اين
سهم مهم به خاطر تعرفههاي خريد تضميني برق در آلمان ميباشد که توليد برق از بيوگاز توليدي هاضم را حمايت ميکند.

جدول  16-2پارامترهاي عملكردي هاضم بيهوازي با استفاده از گياهان انرژيزا []65
ميزان (ساليانه)
ورودي علوفه ذرت)tonnes( 1
ورودي علوفه چمني)tonnes( 2
ورودي علوفه شبدر( گياهان پهن برگ))tonnes( 3
مجموع خوراك اوليه ورودي)(tonnes

5940
2181
1374
9495
Maize sillage
Grass sillage
Clover sillage

1
2
3
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ميزان (ساليانه)
توليد بيوگاز (ميليون مترمكعب)
برق توليدي ()MWh
انرژي حرارتي توليدي ()MWh
برق مصرفي هاضم ()MWh
انرژي حرارتي مصرفي هاضم ()MWh
برق توليدي قابل فروش ()MWh
انرژي حرارتي قابل فروش ()MWh

1.88
4153
4220
161
701
3992
1697
Source: Murphy et al., 2010.

 -11-3-2هزينه تمام شده برق توليدي از فناوري هضم بيهوازي
هزينه و راندمان توليد برق از زيست توده به طور معناداري بستگي به فناوري مورد استفاده دارد .هزينهه تجهيهزات بهراي يهک
فناوري خا

به طور جزئيتر ميتواند بستگي به منطقه و همچنين به پتانسيل خوراك اوليه مورد استفاده و اين که چه ميهزان

از خوراك اوليه آمادهسازي شده است داشته باشد .جدول ( )17-2هزينه تجهيزات مورد نياز براي فناوريهاي مختلف را در چند
منبع مختلف مورد بحث قرار داده است [.]69-66

جدول  17-2تخمين هزينههاي تجهيزات براي فناوريهاي توليد برق از زيستتوده
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همان طور که از جدول مشخص است هزينههاي الزم براي تجهيزات يک هاضم متصل به موتهور احتهراق داخلهي ()$/kWh
 1650-3665و براي هاضم متصل به توربين گازي ( 1850-2300 )$/kWhبرق توليدي ميباشد.
 -1-11-3-2هزينههاي سرمايهگذاري

در شكل ( )54-2بازه هزينههاي سرمايهگذاري براي توليد برق از فناوريهاي مختلف زيستتوده نشان داده شده است .همهان
طور که مشاهده ميشود فناوري هاضم بازه تقريباً وسيعي داشته و اين خهود مهيتوانهد بهه علهت وجهود راکتورههاي مختلهف،
ظرفيتهاي متفاوت و غيره باشد.
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شكل  54-2بازه هزينه سرمايهگذاري فناوريهاي مختلف توليد برق از زيستتوده []67

مجموع هزينههاي نصب شامل تجهيزات نيروگاه (مانند تجهيزات الكتريكي ،سوخترسهاني ،کارههاي عمرانهي) و همهينطهور
هزينههاي مالكيتي شامل مشاوره ،طراحي و غيره در شكل ( )55-2نشان داده شده است.
سهم منبع اوليه مورد نياز براي فناوري هاضم بسيار کم بوده و بهين  %5-15تغييهر مهيکنهد .بيشهترين سههم از هزينههههاي
سرمايهگذاري براي فناوري هاضم را هزينههاي مبدل  %22-32و سپ
 %20تشكيل ميدهد.

بخش آمادهسازي و سوخترساني واحهد هاضهم -25
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شكل  55-2هزينههاي سرمايهگذاري فناوريهاي توليد برق از زيستتوده به تفكيک []67

همچنين در شكل ( )56-2بر اساس دو مطالعه انجام شده در سالهاي  2000و  2006نمودار هزينههههاي سهرمايهگهذاري بهر
حسب ظرفيت راکتور براي هاضمهاي نصبشده در اروپا ارائه شده است .همانطور که از شكل مشخص اسهت نمهودار هزينهه
براي دو تحقيق روند مشابهي دارد .اختالف بين اين دو ميتواند ناشي از در نظر گرفتن پارامترهاي متفاوت براي محاسبه هزينه
باشد.
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شكل  56-2منحني هزينههاي سرمايهگذاري براي هاضمهاي نصبشده در اروپا []71-70

 -2-11-3-2هزينه تعمير و نگهداري

راهبري و نگهداري )O&M( 1به هزينههاي ثابت و متغير نيروگاههاي توليد برق از زيست توده برميگهردد .هزينههههاي ثابهت
 O&Mرا ميتوان به عنوان درصدي از هزينههاي سرمايهگذاري بيان نمود .براي نيروگاههاي توليد بهرق از زيسهت تهوده ايهن
بخش  %1-6هزينههاي سرمايهگذاري ساالنه را شامل ميشود (جدول ( .))18-2هزينههاي ثابت  O&Mشهامل هزينههههاي
نيروي کار ،نگهداري دورهاي ،تعويض دورهاي تجهيزات ،بيمه و غيره ميشود .هزينه  O&Mمتغير به خروجي سيستم بسهتگي
داشته و معموالً به صورت واحدي از خروجي ( )USD/kWhبيان ميشود.

جدول  18-2هزينه  O&Mثابت و متغير براي برق توليدي از زيستتوده [ 67و ]72
Operation and Maintanance

1
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همچنين در شكل ( )57-2نمودار هزينههاي عملياتي راکتورهاي هاضم نصبشده در اروپا با استفاده از دو تحقيق انجام شده در
سالهاي  2000و  2006آورده شده است.

شكل  57-2منحني هزينههاي عملياتي راکتورهاي هاضم در اروپا []71-70

 LCOE -3-11-3-2فناوري هاضم
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گستره وسيع فناوريهاي توليد برق و قيمت خوراك اوليه باعث تغيير  LCOEتوليد برق فناوريهاي مختلف در بازهاي وسهيع
شده است .همچنين براي هر فناوري خا  ،اين بازه ميتواند به دليل پيكربندي متفاوت ،خوراك اوليه مختلف ،سوخترساني و
غيره متفاوت باشد (شكل (.]70[ ))58-2

شكل  58-2تغييرات  LCOEبراي توليد برق از فناوريهاي مختلف زيستتوده

همان طور که از شكل ( )58-2مشخص است فناوري هاضم در کنار دو فناوري دفنگاه و باهمسوزي داراي بازه محدودي براي
هزينهها هستند .براي هضم بيهوازي تغييرات هزينه سرمايهگذاري نسبتاً کم است ،اما خوراك اوليه هاضم بازه وسيعي داشته و
از فاضالب و فضوالت دامي با قيمت مجاني تا  40دالر به ازاي هر تن گياهان انرژيزا متغير است.

 -11-3-2نوآوري فناوري
از آنجايي که تعداد اختراعات ثبت شده براي هر فناوري طي سالهاي متوالي ميتواند شاخصي براي ارزيابي اين که فنهاوري
مورد نظر از لحاظ چرخه عمر در چه مرحلهاي قرار دارد باشد ،لذا در اين بخش به بررسي آماري تعداد اختراعات ثبهت شهده در
زمينه طراحي ،ساخت و توسعه راکتورهاي هاضم ،فرآيندهاي جنبي مربوط به هضم بيهوازي و غيره پرداخته شده است .از سال
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 2000-2014بيش از  700اختراع در زمينه فناوري هاضم ثبت شده که مطابق شهكل ( ،)59-2طهي ايهن بهازه زمهاني تعهداد
اختراعات ثبت شده داراي روند افزايشي ميباشد [.]73
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شكل  59-2تعداد اختراعات ثبتشده براي فناوري هاضم بين سالهاي 2000 -2014

 -12-3-2بررسي پژوهشهاي پيشين
در اين بخش به بررسي آماري تعداد پژوهشهاي انجام شده در زمينه فناوري هاضم و زيربخشهاي مختلف آن پرداخته شهده
است .اين بررسي آماري از دو نظر ميتواند اهميت داشته باشد :اوالً روند تعداد پژوهشهاي انجام شده طي سالههاي مختلهف
ميتواند نشانه تمرکز يا عدم تمرکز پژوهشگران بر روي فناوري مربوطه باشهد .ثانيهاً مقايسهه تعهداد مقهاالت منتشهره در زيهر
بخشهاي مختلف ميتواند شاخصي براي ارزيابي درجه اهميت معيار در نظر گرفتهشده در زير بخش مربوطه باشد.
طبق بررسي انجام شده در فاصله سالهاي  ،2000-2014حدوداً  2000مقالهه در زمينهه طراحهي ،تحقيهق و توسهعه و کهاربرد
فناوري هضم بيهوازي منتشر شده است که در شكل ( )60-2تعداد مقاالت منتشره به تفكيک سال قابل مشاهده است [.]74
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شكل  60-2تعداد مقاالت منتشره فناوري هاضم در دنيا به تفكيک سال

با تقسيم فناوري هاضم به چند زيربخش ،تعداد مقاالت منتشره در زيربخشهاي مختلف مقايسه ميشود .نوع سيسهتم راکتهور
هاضم ،خوراك اوليه ورودي هاضم ،محصوالت اصلي و جانبي هاضم ،نوع استفاده از محصوالت هاضم و نهوع واکهنش انجهام
شده در راکتور هاضم به عنوان چند زيربخش مهم تعريف شده و تعداد پژوهشهاي انجام شده در هر زير بخش استخراج شده
است [.]74
 -1-12-3-2سيستم تک و دو مرحلهاي

يكي از ويژگيهاي راکتورهاي هاضم که فرآيند هضم بيهوازي در آن انجام ميشود تک يا دو مرحلهاي بودن سيسهتم اسهت.
تعداد پژوهشها انجام شده در اين بخش در شكل ( )61-2قابل مشاهده است.
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شكل  61-2تعداد مقاالت منتشره در زيربخش نوع سيستم فناوري هاضم

 -2-12-3-2واکنش مزوفيليک -ترموفيليک

فرآيند انجام شده در راکتور هاضم بسته به نوع ماده اوليه ،ظرفيت هاضم و غيره ميتواند به صهورت ترموفيليهک و مزوفيليهک
انجام شود .در شكل ( )62-2تعداد مقاالت منتشره در زمينه اين واکنشها ارائه شده است.
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شكل  62-2تعداد مقاالت منتشره در زيربخش نوع واکنش فناوري هاضم
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 -3-12-3-2خوراك اوليه هاضم

انواع راکتور هاضم ممكن است بسته به نوع راکتور ،نوع فرآيند وغيره خوراك اوليه خاصي را بپذيرند .در اين بخش و در شهكل
( )63-2تعداد مقاالت منتشره در زمينه انواع خوراك اوليه هاضم آورده شده است.
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شكل  63-2تعداد مقاالت منتشره بر حسب نوع خوراك اوليه فناوري هاضم

 -13-3-2محصوالت هاضم
محصول اصلي خروجي راکتور هضم بيهوازي متان ميباشد .محصوالت جانبي اين فرايند ميتوانند کودهاي آلي و يا کمپوست
باشند .در شكل ( )64-2تعداد پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه ارائه شده است.
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شكل  64-2تعداد مقاالت منتشره بر حسب نوع محصول توليدي فناوري هاضم

 -14-3-2نوع کاربرد بيوگاز توليدي هاضم
بيوگاز توليدي هاضم ممكن است براي کاربردهاي حرارتي و يا توليد برق استفاده شود .در شكل ( )65-2تعهداد پهژوهشههاي
انجام شده در هر کدام از اين زير بخشها قابل مشاهده است.
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شكل  65-2تعداد مقاالت منتشره بر حسب نوع کاربرد محصول توليدي فناوري هاضم
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 -15-3-2چشمانداز استقرار فناوري هاضم بيهوازي
آيندهنگري در ارتباط با فناوري هضم بيهوازي روند پيشرفت پيوسته آن را نشان ميدهد و افهزايش ظرفيهت پيوسهته در ايهن
زمينه قابل انتظار است .هضم بيهوازي جايگزين مرحله اول فرآيند توليد کمپوست خواهد شد تا فرآوري بخش تجزيهپذير زباله
جامد شهري ( )MSWبيشتر و بهتر صورت بگيرد .کشورهايي چون هلند و بلژيک ،طبق برنامه ،تا سال  2015حهدود  %80يها
بيشتر از واحدهاي توليد کمپوست موجود را با يک سيستم هضم بيهوازي مجهز خواهند نمود .در حال حاضر ،اکثر قريهب بهه
اتفاق مناقصات موجود در "مجله رسمي اتحاديه اروپا" (که به بخش تدارکات دولتي اروپا اختصا

دارد) به هضم بيهوازي به

عنوان اولين مرحله براي فرآيند عملآوري بيولوژيكي نياز دارند.
يكي از تحوالت مهمي که بدون شک در حال افزايش است ،وارد نمودن هاضم بيهوازي به واحدهاي کمپوست فعلي ميباشد.
بسياري از واحدهاي توليد کمپوست که براي مواد آلي تفكيکشده در منبع طراحي و ساخته شده بودند از سيستمههاي ههوازي
استفاده ميکردند ،زيرا فناوريهاي بيهوازي هنوز در حال رشد و توسعه کامل بودند .اما اين واحدها اکنون  15تا 20سال عمر
دارند و نياز به ارتقا دارند .وارد نمودن هضم بيهوازي به عنوان اولين مرحله فرايند عملآوري ،موضوع مورد بحث در اکثر ايهن
واحدهاي فرسوده ميباشد .اضافه نمودن هضم بيهوازي در واحدهاي موجود ،استفاده از آنها را ممكن ميسازد و به خاطر نياز
کم به زمين در همان محل احداث ميشود و در نتيجه هزينه سرمايهگذاري مورد نياز کاهش مييابد (شكل  ،)66-2تمام ايهن
موارد هضم بي هوازي را يک گزينه بسيار جالب از نظر اقتصادي براي ارتقا تجهيزات موجود تبديل مهينمايهد .تنهها بها اشهغال
همان محل قبلي ميگردد .واحد فرآوري بيولوژيكي به جاي اينكه تنها يک مصرفکننده انرژي باشد به يک توليدکننده انهرژي
انرژي تبديل ميشود و اضافه نمودن هضم بيهوازي نيز مشكالت مربوط به بو و آاليندگي را کاهش ميدهد.
واحدهاي تفكيک پسماند مخلوط شده و توليد کمپوست و حتي نيروگاههاي زبالهسوز نيز مهيتواننهد از اضهافه نمهودن سيسهتم
هضم بيهوازي براي بخش تجزيهپذير پسماند سود ببرند .چندين پروژه براي اين کاربردها طراحي و آماده شده است [.]52
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شكل  66-2واحد هضم بيهوازي در هنگلو (کشور هلند) ،ادغام هضم بيهوازي در يک واحد توليد کمپوست

يكي ديگر از پيشرفتهاي حاصله در  5سال گذشته ،ساخت سيستمهاي هضم بيهوازي خشک ناپيوسته گهاراژي بهوده اسهت
(شكل ( .))67-2اين سيستمهاي هضم در مقايسه با سيستمهاي مداوم پيشرفتهتر ،فناوري کمتري نياز دارند .پمپهاي پيشرفته
و تجهيزات فرآوري جاي خود را به بيل لودرها و نيروي انساني دادهاند .با توجه به ماهيت ماژوالر اين سيستمهاي ساده (تطابق
با شرايط مورد نياز) ،اين سيستمها داراي اين مزيت هستند که در ظرفيتهاي کوچکتر و همچنين براي واحدهايي که در آنها
افزايش مرحلهاي ظرفيت مورد انتظار ميباشد کاربردي هستند [.]52

شكل  67-2واحد هاضم خشک ناپيوسته (گاراژي) در آلمان
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از ديدگاه جغرافيايي ،ميتوان پيشرفت نسبتاً چشمگيري از فناوري هضم را براي فرآوري بخشهاي آلي  MSWدر کشورهاي
اروپاي شرقي انتظار داشت که در آنها استانداردهاي اتحاديه اروپا و قوانين مربوط به آنها بايستي در سالهاي آتي اعمال شهود.
سطوح باالتري از بازيافت و دفع کمتر مواد آلي در دفنگاه ،ظرفيت گسترش هضم را در اين کشورها افزايش خواهد داد.
درپايان خاطر نشان ميگردد که به رغم تمامي پيشرفتهاي در حال انجام و متصور براي فناوري هاضم ،اين فناوري با چالش-
هايي نيز روبه رو است که ميتوان آنها را به صورت زير دستهبندي نمود [:]75
 کاهش ريسک سرمايهگذاري
 در دسترس بودن خوراك اوليه
 قابليت اطمينان ،مقرون به صرفه بودن سرمايه گذاري و بيومتان توليدي
 حمايت از کاربرد بيومتان به عنوان سوخت حمل و نقل
 حمايت بازار از محصوالت جانبي هاضم
 اصالح نظام برنامهريزي
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 -1فصل اول :تبیین چشمانداز و اهداف کالن
حوزههاي فناورانه انرژي زيستتوده
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 -1-1مقدمه
تعیین جهتگیريهاي کالن به منظور شكلدهی به آيندهاي مطلوب و مورد انتظار صورت میگیرد .شكلدهی آيندهاي مطلوب،
هم به معنی ايجاد يک تصوير از اين آينده و هم به معنی تعیین مسیر و چگونگی دستیابی به آن است .بنابراين ماموريات ايان
سطح را میتوان ترسیم آينده مطلوب از طريق چشمانداز و اهداف کالن و نیز تعیین مسایر رسایدن باه ايان آيناده از طرياق
راهبردها و سیاستها تعريف کرد .همانطور که از نام اين سطح پیداست ،پیادهسازي مولفههاي آن در ياک ماورد عملیااتی باه
تعیین جهتگیريهاي کالن توسعه فناوري میانجامد .تعیین اهداف خرد ،اقدامها و سیاستهاي خرد در قالب جهتگیريهاي
خرد در سطح بعدي صورت میگیرد.
چشمانداز 1يک سازمان يا يک نهاد حقوقی بیانگر افق و جايگاه مطلوب ،آرمانی و رقابتی براي آن سازمان يا نهاد اسات .باراي
ساير فعالیتها از جمله توسعه فناوريهاي مختلف در سطح ملی و بینالمللی چشمانداز تدوين میگردد .چشمانداز همواره امیدها
و اهداف آرمانی سازمان را نشان میدهد و يادآوري میکند که جهت حرکت به کدام سو ادامه میيابد .به عبارت ديگر چشمانداز
آيندهاي است واقعگرايانه ،محققالوقوع و جذاب براي سازمان؛ در واقع چشمانداز کلید رهبري حرکت به سوي اهداف است .بار
اين اساس در خصوص موضوع سند ،چشمانداز شامل جايگاه مطلوب کشور در موضوع سند خواهد بود.
اهمیت چشمانداز از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است .با توجه به موارد ذکر شده میتوان گفت که چشمانداز دو کارکرد اصلی را
براي هر سازمان و يا نهاد دارد :نخست از به بیراهه کشیده شدن فعالیتها جلوگیري کرده و دوم اين که همواره امید را در فرد
يا سازمان براي نیل به اهداف تعیین شده تقويت مینمايد.
انواع آينده که در چشمانداز به آن پرداخته میشود ،در سه دسته ،طبقهبندي میشود :آينده ممكن ،آينده محتمل و آينده مطلوب.
آينده ممكن :شامل تمامی آيندههايی است که میتواند اتفاق بیفتد .مهم نیست که اين آيندهها تا چه حد احتمال وقاوع داشاته
باشند و يا حتی دستنیافتنی باشند.
آيندههاي محتمل :آنچه به احتمال بسیار زياد در آينده به وقوع خواهد پیوست.
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آيندههاي مطلوب :آنچه مطلوبترين و ارجحترين رويداد آينده به شمارمیرود.
در برنامهريزي استراتژيک ،واژه هدف وجود دارد .هدف میتواند در سه سطح ،اهداف کالن ،اهداف کمی و اهداف کیفی مطرح
شود و هر يک ،تعاريف مخصوص به خود را دارا است.
اهداف کالن :اهداف کالن توسعه فناوري قلههايی هستند که در طول دوره برنامهريزي استراتژيک به آنها نايل خواهند شد .به
عبارتی اين اهداف ،اقداماتی را معرفی میکنند که در بازههاي زمانی بلندمدت بايد به آنها دست يافت.
اهداف کیفی :اهداف کیفی يا اهداف خرد ،مجموعه وقايعی هستند که تحقق همه آنها در کل باعث تحقق ياک هادف کاالن
میشود .به عبارتی ،اهداف کیفی ،قلههاي کوتاهتري هستند که دستیابی به تکتک و مجموعه آنها ،باعث تحقاق ياک هادف
کالن میشود.
اهداف کمی :اهداف کمی ،بی ان میزان عددي مطلوب يک هدف کالن يا هدف کیفی در طول بازه زمانی مشخص است .تفاوت
عمده اهداف کمی با اهداف کیفی و کالن در اين است که در اهداف کمی ،میزان مطلوب تحقاق هار هادف ،در باازه زماانی
مشخص عنوان شده است.
هدف از نگارش اين گزارش ،تدوين بیانیه چشمانداز و اهداف کالن توسعه فناوريهاي زيستتوده میباشد که باياد مبتنای بار
مطالعات صورت گرفته (مطالعات الگوبرداري ساير کشورها و مطالعات آيندهپژوهی) و اسناد باالدستی انجام شود .باا توجاه باه
اينكه تدوين بیانیه چشمانداز و اهداف کالن نیازمند شناخت اساس و چهارچوب نظري و مالحظات کلی اين مباحث میباشد در
ابتدا به بررسی اصول تئوري و مالحظات کلی آنها پرداخته میشود .پس از آن با تجزيه و تحلیل مطالعات انجام شده به تدوين
و تبیین بیانیه اولیه پرداخته میشود .در نهايت پیشنويس اولیه بیانیه چشمانداز و اهداف کالن ،پس از اخذ نظارات خبرگاان و
اعضاي کمیته راهبري و نظارت کارفرما ،تكمیل و اصالح شده و در اين گزارش ارائه خواهد شد.

 -2-1چشمانداز پردازي
همانطور که اشاره شد يكی از گامهاي اساسی در تدوين برنامه راهبردي ،تدوين چشمانداز است .در حقیقات ،پاس از تادوين
مأموريت ،میبايست مقصد نهايی در يک افق زمانی مشخص با فرض انجام کامل مأموريت خود ،مشخص و تعیاین گاردد .باا
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تهیه چنین تصويري از آينده ،فعالیتها و تصمیمگیريهاي مديران ارشد ،میانی و حتی کارکنان يک سازمان در راساتاي ياک
هدف واحد قرار میگیرد که رسیدن به چشمانداز تعیین شده میباشد.
با توجه به اينكه تدوين بیانیه اولیه چشمانداز نیازمند شناخت اساس و چهارچوب نظري تادوين چشاماناداز و مالحظاات کلای
تدوين چشمانداز میباشد در اين بخش از گزارش ابتدا به بررسی مبانی نظري در انتخاب يک چشاماناداز مناساب و همچناین
بررسی الزامات آن پرداخته شده است .بر اين اساس تعاريف و ويژگیهاي چشماناداز از مناابع علمای مختلاف ارائاه و ساپس
متدولوژيهاي تدوين چشمانداز معرفی شده است .پس از آن با تجزيه و تحلیل مطالعات انجام شده و اسناد باالدستی ،به تدوين
بیانیه اولیه چشمانداز پرداخته شده است .در نهايت پیشنويس اولیه بیانیه چشمانداز ،پس از اخذ نظرات خبرگان و هیئت رئیسه و
نظارت کارفرما ،تكمیل و اصالح شده و در اين گزارش ارائه شده است.

واژه چشمانداز
واژه چشم انداز در زبان فارسی به معنی تصوري است که از آينده در نظر انسان مجسام مایشاود .در مطالعاات انجاام گرفتاه،
تعاريف مختلفی از چشمانداز وجود دارد که برخی از مهمترين آنها به شرح ذيل ارائه میشود:
 آينده واقعگرايانه ،قابل تحقق و جذاب براي سازمان
 بیان صريح سرنوشتی که بايد به سوي آن حرکت کرد
 هنر ديدن ناديدنیها
چشمانداز يک عامل کلیدي در رهبري و يک جنبش ذهنی از شناختهها به ناشاناختههاا اسات کاه رهباران اثاربخش را قاادر
میسازد .با در کنار هم قرار دادن حقايق ،آرزوها ،ايدهآلها ،فرصتها و تهديدها ،آيندهاي جذاب براي خود خلق کنند.
چشمانداز عبارت است از تصوير مطلوب و آرمان قابل دستیابی جامعه در يک افق زمانی معین بلندمدت که متناساب باا مباانی
ارزشی و آرمآنهاي نظام و مردم تعیین میگردد.
چشمانداز به عنوان تصوير آيندهاي که در جستجوي خلق آن هستیم معرفی شده ،که هر چه اين تصوير از نظر جزئیات غنیتر
باشد ،جالبتوجهتر خواهد بود.
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چشمانداز عالوه بر اين که محرك ،هدايتگر و جهتدهنده اداره جامعه و همچنین الهامبخش ،وحدتآفرين و قابل فهام باراي
همه اقشار میباشد ،بايد از ويژگیهاي آيندهنگري ،واقعگارايی ،ارزشگرايی و جاامعنگري برخوردار باوده و نسابت باه وضاع
موجود ،چالش اسااسی داشته باشد تا بتوان عزم ملی را جهت تحقق آن فراهم آورد.
چشمانداز هر مجموعه اگر به صورت دقیق ،جامع و آيندهنگرانه تعريف شده باشد ،میتواند مسیر حرکت آن مجموعه را همواره
هدفمند و جهتدار نمايد .آگاهی کامل مديران مجموعه به چشمانداز ،میتواند آنها را در تصمیمات کلیادي يااري دهاد .البتاه
چشمانداز میتواند در طی زمان تكمیل گردد.
چشمانداز آمیزهاي از ارزش و داوريهاي مبتنی بر ايدئولوژي و واقعیتهاي اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي میباشد .طباق ايان
ديدگاه ،هر ايدئولوژي ،ترسیمکننده يک چشمانداز است .لذا در مقام برنامهريزي و تصمیمگیري بايد ايدئولوژي واحادي حااکم
باشد تا چشمانداز واحدي شكل بگیرد.
چشمانداز ،ارائه دهنده يک تصوير مطلوب ،آرمانی و قابل دستیابی است که مانند چراغی در افق بلندمادت ،فارآروي ساازمان و
ذينفعانش قرار دارد و واجد ويژگیهاي جامعنگري ،آيندهنگاري ،ارزشگرايی و واقعگرايی میباشد.
مبتنی بر تعاريف مختلف ارائه شده ،ويژگیهاي زيادي را براي يک چشمانداز مطلوب میتوان مدنظر قارار داد کاه در اداماه و
مبتنی بر يافتههاي کتابخانهاي به تعدادي از آنها اشاره خواهد شد.
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 -1-2-1ويژگیهاي يک چشمانداز مطلوب
در تعاريف اشاره شده ويژگیهاي مختلفی براي چشمانداز مطلوب بیان شده است که در اين بخش برخی از مهمتارين ويژگای
چشمانداز مطلوب بیان شده است .ويژگیهايی که چشمانداز مطلوب بايد داراي آنها باشد عبارتند از:
 قابل دستیابی در زمان مورد نظر و کمیتپذير
 برآيند آثار ناشی از مزيتها (مؤلفههاي قوت و فرصت) از يک طرف و رافع چالشها (نقاط ضعف و تهديد) باوده و باا
توجه به استراتژيهاي تعیینشده تبیین گردد.
 جامع ،تحولگرا ،آيندهنگر و پويا
 داراي افق زمانی معین
 بلندپروازانه و در عین حال منحصر به فرد
 محرك مشارکت همگانی و مشوق حرکت
 پیونددهنده حال و آينده به همديگر (يعنی در عین آن که بايد واقعگرايانه باشد ،مطابق با آرمآنها نیز باشد)
 اطمینانبخش و توجهبرانگیز براي توجه ذينفعان
 داراي حس مالكیت و تعلق و تقويتکننده اين حس در ذينفعان
 تعیینکننده مسیر حرکت و به وجود آورنده هدفی منسجم (در اين خصوص چشمانداز بايد تصويري ممكن از اهاداف
مطلوب را دارا باشد)
 تداومبخش برنامهريزي و اجراي آنها
 نشاندهنده فرصتهاي موجود و راه بهرهجويی از اين فرصتها
اين در حالی است که در سیستمها و سازمآنهايی با مقیاسهاي کوچکتر ويژگیهاي زير را نیز بايد براي چشمانداز متصور شد:
 ايجادکننده رضايت شغلی ،تعهد ،عالقه و غرور در کارکنان و انرژيدهنده به آنها و در حوزه سازمانی اثرگذار و معنای
بخش به جوانب مختلف زندگی
 مشوق يادگیري
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 مشخصکننده مخاطب
 مشخصکننده استاندارد برتر
 کوتاه و دقیق
 مرتبط با تمام ذينفعان مرتبط
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 -2-2-1ضرورت تدوين چشمانداز
از ديگر مواردي که بايد در تدوين بیانیه اولیه چشم انداز در نظر گرفته شود ،درك و بیان ضرورت و اهمیت تادوين چشاماناداز
میباشد .همان طور که اشاره شد ضرورت اصلی تدوين چشمانداز تعیین افق ،جايگاه و موقعیت مطلوب است که با تعیین آن از
منحرف شدن از مسیر اصلی جلوگیري شده و امید فعالیت در فرد يا سازمان مدنظر تقويت میشود .اهمیت تدوين چشمانداز تاا
حدي است که مقام معظم فرمودهاند:
"تا چشمانداز را براى خود تعريف نكنیم ،هیچ کار درستى صورت نخواهد گرفت -همهاش روزمرگی است -بعد از آن که تعريف
کرديم ،اگر برنامهريزي نكنیم ،کار بیبرنامه به سامان نخواهد رسید .بعد از آن که برنامهريزى کرديم ،اگر همت نكنیم ،حرکات
نكنیم ،ذهن و عضالت و جسم خود را به تعب نیندازيم و راه نیفتیم ،به مقصد نخواهیم رسید؛ اينها الزم است".
به طور کلی چشمانداز در پاسخ به مجموعه سؤاالتی مشابه سؤاالت زير تعريف میشود:
 آيا اختالل و سردرگمی نسبت به اهداف وجود دارد؟
 آيا افراد از کافی بودن چالش در کار خود شكايت دارند؟
 آيا در حال از دست دادن بازار ،شهرت يا اعتبار هستیم؟
 آيا رقباي جديدي در حال ظهور هستند که قرار است خدمات بهتري ارائه دهند؟
 آيا به نظر میرسد حرکت جامعه با روندهاي تغییر محیطی هماهنگ نیست؟
 آيا احساس غرور و افتخار در جامعه ما کاهش يافته است؟
 آيا کسانی هستند که صرفاً براي پول کار میکنند و هیچ تعهدي نسبت به جامعه نداشته باشند؟
 آيا اجتناب از ريسک در جامعه بیش از حد الزم است؟ (افراد تمايل به مسئولیتپذيري ندارناد ،در چاارچوب قاوانین و
مقررات ،محدود ماندهاند و در مقابل تغییر مقاومت میکنند؟)
 آيا احساس مشترك نسبت به پیشرفت يا حرکت به سمت جلو مشاهده میشود؟
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چنانچه پاسخ هر يک از سؤاالت فوق در يک سیستم توسط کارشناسان مستقل مثبت قلمداد شود ،اصالح ساختارهاي راهبردي
و در رأس آن تعريف چشماندازي جديد اجتنابناپذير خواهد بود .در اين ارتباط نمودار ارائاه شاده در شاكل ( )1-1باه بررسای
عالئم نیاز به چشمانداز پرداخته است .الزم به يادآوري است که بروز اين عالئم احتماالً داراي يكی از معانی زير خواهد بود:
 بخش و يا کلیت مفهوم چشمانداز فعلی به خوبی منتقل نشده است.
 بخش و يا کلیت مفهوم چشمانداز فعلی به خوبی درك نشده است.
 بخش و يا کل چشمانداز فعلی براي افراد ترغیبکننده و الهامبخش نیست.

شكل  1-1بررسی نشانههاي نیاز به تدوين چشمانداز جديد و يا اصالح آن

لذا بايد جهتدهی جديد و نوينی تعريف و تنظیم گردد و از اين رو برخورداري از يک چشاماناداز ماؤثر ،جاامع و کارآماد حاائز
اهمیت خواهد شد.
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 -3-2-1انواع چشماندازها
هر بیانیه چشمانداز از لحاظ محتوايی ،بايد سه عنصر زير را به صورت روشن دارا باشد:
 صحنه و يا مرزهاي رقابتی
 مزيت رقابتی
 توانمندي رقابتی يا شايستگیهاي محوري.
برخی از مزايا و ابعاد قدرت چشمانداز در نمودار شكل ( )2-1ارائه شده است.

شكل  2-1بررسی ابعاد قدرت و مزاياي چشمانداز.

اکثر چشماندازها به بیان جملهاي کیفی و کلی پرداختهاند .با اين وجود ،میتوان چشمانداز را به چهار نوع دستهبندي نمود:
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 -1-3-2-1چشمانداز کمی
چشماندازي است که در آن شاخصهاي کمی براي آينده مطلوب بیان شده و سپس هر ياک از ايان شااخصهاا عددگاذاري
میشوند .چشماندازهاي کمی میتوانند از نوع عددي (به عنوان مثال ،میزان تولید در افق زمانی چشمانداز) و يا از نوع درصدي
(درصد سهم تولید در کشور يا منطقه در افق زمانی چشمانداز) باشند.
 -2-3-2-1چشمانداز کیفی
بر خالف چشمانداز کمی ،در اين چشمانداز به بیان جمالتی کیفی و عاري از اعداد و ارقام پرداخته میشود .اين نوع چشمانداز،
شاخصهاي کیفی را براي نشان دادن آينده مطلوب سازمان به کار میبرند.
 -3-3-2-1چشمانداز رتبهاي
در چشمانداز رتبهاي ،جايگاه کشور يا سازمان بین ديگران به عنوان مالك بیان آينده مطلوب در نظر گرفته شده است .به
عنوان مثال ،ممكن است سازمانی در بیانیه چشمانداز خود اعالم نمايد که قصد دارد در بین سازمآنهاي حاضر در صنعت ،جايگاه
سوم را دارا باشد.
 -4-3-2-1چشمانداز مقايسهاي
در چشمانداز مقايسهاي ،جايگاه آينده در مقايسه با رقباي اصلی ترسیم میشود و مالك پیشرفت و توسعه برتري نسبت به يک
رقیب خاص اعالم شده است.
البته بايد توجه داشت که چشماندازهاي رتبهاي و مقايسهاي تا حدي زيرمجموعه چشماندازهاي کمی و کیفی هستند و از ايان
روي چشمانداز در دو دسته کلی کیفی و کمی قابل طبقهبندي خواهند بود.
پس از شناسايی مبانی پايه ،ضرورتهاي خلق چشمانداز و معرفی انواع آن ،نوبت به شناخت روشهاي تبیین چشمانداز میرسد.
از اين رو در ادامه به بررسی روشهاي مختلف تبیین چشمانداز پرداخته شده است.
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 -4-2-1روشهاي تبیین بیانیه چشمانداز
فرآيند تدوين چشمانداز داراي پیچیدگی و سختی وصفناپذيري است .از ايان رو روشهااي بسایار متناوعی توساط محققاان
مختلف براي تدوين بیانیه چشم انداز پیشنهاد شده است .به دلیل پیچیدگی موجود در اين فرآيند ،میتوان گفت که هیچ کدام از
روش هاي موجود کامل نیست و به همین دلیل در اکثر موارد براي تدوين بیانیه چشمانداز باياد از ترکیاب چناد روش اساتفاده
نمود .از اين رو در ادامه برخی از مهمترين روشهاي تدوين و خلق چشمانداز در ادامه ارائه شده است.
 -1-4-2-1روش  5چرا
کالینز و پوراس در سال  1996طی مقالهاي در مجله "بررسیهاي بازرگانی هاروارد" توصیه کردند که با اين پرسش کار را آغاز
کنید که "چرا اين کاالها و خدماتی را که ما تولید میکنیم مهم هستند؟" اين سؤال را  5بار تكرار کنید تا به هدف بنیادين خود
پی ببريد.
 -2-4-2-1روش استوارت
توماس استوارت قالبی را طراحی کرده که تدوين چشمانداز را براي هر جامعهاي تسهیل مینمايد:
 جايگاه جامعه (رهبر ،پیشرو ،جهانی)...،
 کاال و خدمات (نوآور ،ارزان ،متنوع ،باکیفیت)...،
 مشتريان و ذينفعان (بازار جهانی ،خلق ارزشی به ذينفعان)...،
 صنعت
 -3-4-2-1روش برت نینوس
برت نی نوس روش نسبتاً پیچیده ولی جامعتري را براي تدوين چشمانداز معرفی کرده است که اين روش شاامل مراحال زيار
میباشد:
 وضعیت فعلی جامعه ،کسب و کار و نحوه فعالیت
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 تعیین مرزهاي چشمانداز (شناسايی ذينفعان و نیازهاي آنان)
 تعیین جايگاه جامعه در محیط آتی
 ارزيابی و انتخاب چشمانداز نهايی
 -4-4-2-1روش کیگلی

به زعم کیگلی ،چشمانداز رهبر ،بر درك گذشته و حال داللت دارد و مهمتر از آن ،نقشهراهی براي آينده ارائه میکند و به افراد
راهكارهايی در جهت عمل و عكسالعمل براي تحقق آينده مطلوب عرضه میدارد .بايد توجه داشت که پس از تبیین هر يک از
ارکان چشمانداز ،کیگلی در فرآيندي با نام فرآيند برنامهريزي رايزنی رهبري ،نحوه تدوين چشمانداز را در گامهاي زير خالصاه
میکند:
 )1انتخاب افراد شرکتکننده در تدوين چشمانداز
 )2تدارك جلسه آشنايی مختصر براي تمام افراد گروه مرکزي
 )3تهیه و ارسال پرسشنامه براي هر يک از اعضاي گروه مرکزي توسط مدير مؤسسه
 )4مصاحبه با افرادي که اين شیوه را ترجیح میدهند.
 )5جمعآوري پاسخها و دستهبندي پاسخهاي مشابه
 )6خالصه کردن نتايج
 )7آمادهسازي و ارسال کتاب دادهها براي اعضاي گروه مرکزي
 -5-4-2-1روش التام
در اين شیوه هشت گام معرفی شده که به شرح زير میباشند:
 )1گام اول :جمعآوري درون داد
براي اينكه چشمانداز اثربخش باشد بايد نمايانگر ايدهآل باشد .بايد از افراد درخواست کرد که به پرسشهاي زير پاسخ دهند:
 فرهنگ تمام عیار سازمانی چه میتواند باشد؟
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 سازمان در حالت آرمانی براي رشد و پیشرفت اعضاي خود چه میتواند بكند؟
 سازمان آرمانی چه کاال يا خدماتی به مشتري و جامعه میتواند عرضه کند؟
 عالوه بر اينها ،سازمان آرمانی چگونه میتواند باشد يا چه میتواند بكند؟
 )2گام دوم :طوفان ذهنی
 )3گام سوم :حذف اضافات
 )4گام چهارم :تدوين سند اولیه
 )5گام پنجم :تصحیح بیانیه
 )6گام ششم :آزمون معیارها
آيا چشمانداز حاضر بیانتها ،الهامبخش و در برگیرنده معیارهاي تصمیمگیري براي کارکنان در مواجه باا موقعیاتهااي دشاوار
هست؟ اگر چشمانداز اين آزمون را پشت سر بگذارد ،میتوان آن را براي تصويب به سازمان تقديم داشت.
 )7گام هفتم :کسب تأيید يا تصحیح سازمان
 )8گام هشتم :ابالغ چشمانداز
اين در حالی است که چشمانداز به هر روشی که انتخاب و خلق گردد بايد مبتنی بر گامهاي خلق آن و مطابق با رويكارد ارائاه
شده در شكل ( )3-1پردازش و ارائه شود .در شكل ( ،)3-1گامهاي پردازش چشمانداز به طور خالصه ذکر شده است:
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شكل  3-1گامهاي پردازش يک چشمانداز مطلوب

 -5-2-1الگوسازي در جهت تحقق چشمانداز
پس از خلق و تبیین چشمانداز بايد استراتژي هاي الزم جهت تحقق اهداف بلندمدت چشمانداز معرفی و تبیین گردد .بايد توجه
داشت تغییر و تحوالت ارزشی از طريق اطالعرسانی مناسب صورت میگیرد .لذا در اطالعرسانی و آگاهسازي ،باياد باه فاراهم
کردن امكانات و گردآوري و هماهنگسازي توانمنديهاي الزم جهت تحقق چشمانداز توجه شود .در ضمن بايد در نظر داشت
که تصمیمسازي و تصمیمگیري در راستاي تحقق چشمانداز اجتنابناپذير است .الگوي پیشنهادي براي تحقق اين مهم به طور
اجمالی در نمودار ارائه شده در شكل ( )4-1مشاهده میشود.
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شكل  4-1الگوسازي جهت تحقق چشمانداز

الزم به ذکر است در اين خصوص مدل ديگري نیز توسط هرسی و بالنچاارد ارائاه شاده اسات کاه طباق آن عناصار اصالی
مدلسازي چشمانداز عبارتند از :رسالت ،مقصد ،ذينفعان ،راهبرد ،فرهنگ ،اهداف ،فرآيندها ،روحیه تیمی ،نقشها ،کارها و روابط
میان آنها ،مهارتهاي مديريتی و رهبري ،تنظیم و هماهنگی .جزئیات مربوط به الگوي پیشنهادي ايشان نیاز در نماودار ارائاه
شده در شكل ( )5-1آمده است.

شكل  5-1الگوسازي پیشنهادي هرسی و بالنچارد براي پیادهسازي چشمانداز
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 -6-2-1فرآيند (روش منتخب) تدوين چشمانداز
با توجه مطالب ذکر شده در رابطه با تعريف ،ويژگیها و روشهاي چشمانداز و جمعبندي اين مطالب میتوان به انتخااب ياک
روش مناسب براي تدوين چشمانداز پرداخت .همان طور که اشاره شد موارد مختلفی در بسط و تدوين چشمانداز داراي اهمیات
می باشند ،که به منظور در نظر گرفتن اين موارد در بیانیه چشمانداز بايد به يک سري سؤاالت کلیدي و اساسی توجه شود .اين
سؤاالت عبارتند از:
 )1رسالت اصلی چیست؟ ما امروز چه هستیم؟ آرزو داريم چه بشويم؟ توانمندي اصلی ما چیست؟
 )2چگونه آرزوي اصلی بیان شده در بیانیه چشم انداز محقق خواهاد شاد؟ راهبارد رشاد داخلای سیساتم در هار ياک از
زيربخشهاي اصلی آن چیست؟ بخش يا کسب و کاري که از بقیه مهمتر و سودآفرينتر است کدام است؟
 )3اگر زير بخشهاي اصلی پتانسیل الزم براي رشد را نداشته باشند ،راهبرد رشد خارجی براي تحقق آرزوي چشاماناداز
تبیین شده کدام است؟
در واقع میتوان اشاره کرد که روش (متدولوژي) منتخب تدوين هر چشمانداز پاسخ باه ساؤاالت فاوقالاذکر باوده و پیشانهاد
میشود براي تدوين چشمانداز بر اساس فلوچارت ارائه شده در شكل ( )6-1عمل شود.
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شكل  6-1روششناسی خلق چشمانداز

از اين رو بر اساس روش منتخب گامهاي خلق يک چشمانداز به شرح زير میباشد:
در مرحله اول به بررسی مطالعات تطبیقی ،مطالعات آينده پژوهی ،اسناد باالدستی ،توقعاات ذينفعاان ،فرهناگ ساازمان ،بیانیاه
مأموريت ،تحوالت آينده و  ...پرداخته شده و با استفاده از اين بررسیها يک ديد کلی نسبت به فضاي ساازمان و صانعت و ياا
سیستم مدنظر به دست میآيد.
در مرحله دوم با توجه به مطالعات انجام شده و ديد به دست آمده از مرحله قبل ،به تدوين بیانیه ابتدايی از چشماناداز پرداختاه
میشود .بايد توجه کرد که چشمانداز تدوين شده بايد به سؤاالت اساسی پیش گفته پاسخ دهد.
در مرحله سوم و پس از تدوين بیانیه اولیه چشمانداز ،بايد بررسی شود که ويژگیهاي اساسی ذکر شده در بیانیاه اولیاه تادوين
شده در نظر گرفته شده و لحاظ شدهاند يا نه و در صورت در نظر گرفته نشدن ويژگیهاي اساسی ،اين ويژگیها بايد به بیانیاه
تدوين شده افزوده شود.
در مرحله چهارم که در شكل ( )6 -1از آن تحت عنوان پنل ذينفعان ياد شده است ،چشمانداز اولیه با ذينفعان در میان گذاشته
میشود .در اين مرحله پس از دريافت و بررسی نظرات ذينفعان در صورت لزوم تغییراتی در بیانیه اولیه چشمانداز داده میشود .با
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استفاده از تكنیکهايی مانند طوفان ذهنی بیانیه چشمانداز که مورد قبول تمام مقامات اصالی ساازمان باشاد نهاايی و تادوين
میشود.
الزم به يادآوري است که چشم انداز تدوين شده بايد مورد ارزيابی قرار گیرد تاا کاارايی آن اثباات شاود .باراي اثباات کاارايی
چشمانداز ،بیانیه نهايی چشمانداز تدوين شده از لحاظ دارا بودن صفات و ويژگیهاي ضاروري چشاماناداز بررسای و سانجیده
میشود و در صورتی که صفات و ويژگیهاي ذکر شده را دارا باشد چشمانداز از کارايی خوبی برخوردار خواهد بود.

 -3-1تدوين اهداف کالن
در ادامه روند تدوين سند ،اهداف کالن در توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده تعیین میشوند .اهداف ،در برنامههااي توساعه
يک فناوري ،بیانگر مقاصد و يا خواستههاي مطلوب حاصل از توسعه فناوري میباشند که از طريق انجاام اقادامات پیشانهادي
محقق میشوند .اگرچه اهداف ممكن است در سطوح مختلفی قابل تعريف باشند ،لیكن در سند راهبردي الزم است صرفاً اهداف
اساسی معرفی شوند .اهداف اساسی به اهدافی گفته میشود که بر جهتگیريهاي اصلی فعالیاتهااي حاوزه ساند تأثیرگاذار
هستند.

 -1-3-1مبانی نظري تدوين اهداف کالن برنامه راهبردي
يكی از گامهاي اساسی در تعیین جهتگیريهاي کالن يک برنامه راهبردي ،تدوين اهداف توسعه در راستاي چشمانداز تعريف
شده است .اين هدفگذاري ،در سطح کالن ،به منظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانداز انجام میگیرد .در حقیقات ،اهاداف
مذکور پاسخگوي يک سؤال اساسی با عنوان "به منظور رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شده ،به چاه مقاصادي باياد
دست يافت؟" است .با تعیین اين اهداف در مسیر دستیابی به چشمانداز ،کنشگران دخیل در نظام توسعه فناوري ،اهاداف بلناد
مدتی را دنبال میکنند و در نتیجه ،برنامهريزيها ،تصمیمگیريها و فعالیتهاي خود را براساس آن اهداف به صورت دقیقتر و
با جزئیات بیشتر انجام میدهند.
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در روششناسی پیشنهادي ،تدوين اهداف با دو رويكرد باال-به-پايین و پايین-به-باال صورت میپذيرد .رويكارد بااال-باه-پاايین
رويكردي هدف محور است که به دنبال ترسیم يک آينده مطلوب براي توسعه فناوري میباشد .در مقابل ،رويكرد پايین-به-باال
نگاهی مسئله محور به توسعه فناوري دارد .با استفاده از رويكرد ترکیبی تدوين اهداف ،از يک طرف ،همراستايی اهداف با چشم-
اندازهاي کالن ملی و ساير ارکان جهتساز باالدستی حفظ شده و از طرف ديگر ،تمام مسائل و مشكالت موجود در مسیر توسعه
فناوري مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند .در اين بخش ،فرآيند تدوين اهداف کالن با نگاهی باال -به -پايین صورت میگیرد.
اين اهداف در راستاي چشمانداز و با تعريف حوزههاي اهداف مشخص میشوند .عالوه بر حوزههاي هدف که بیانکنناده ابعااد
اهداف هستند ،کیفیت و ويژگیهاي اين اهداف نیز بايد تعیین شود .به منظور تعیین حوزهها و ويژگیهاي ضروري اهاداف ،باه
بررسی مدلهاي هدفگذاري پرداخته خواهد شد . .مراحل تدوين اهداف کالن ،به طور خالصاه در شاكل ( )7-1باه صاورت
گرافیكی ارائه شده است.

شكل  7-1نحوه تعیین اهداف کالن در سند توسعه فناوري
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 -2-3-1حوزههاي اهداف تعیین شده
در منابع برنامهريزي راهبردي در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوين حوزههاي اهداف تعیین شده است .در زير،
به طور خالصه به بررسی اين مدلها پرداخته میشود:
 حوزههاي اهداف در مدل کارت امتیازي متوازن (کاپالن و نورتون)1
 منظر مالی (سودآوري ،رشد درآمد و افزايش بهرهوري)
 منظر مشتري (تعیین مشتريان و تعیین ارزشهاي پیشنهادي بنگاه با توجه به مشتريان)
 منظر فرآيندهاي داخلی (روابط با تأمینکنندگان ،تصمیمگیري در مورد توسعه محصوالت و خدمات جديد ،خدمات پس
از فروش و مهندسی مجدد فرايندهاي تولید)
 منظر يادگیري و رشد (رضايت کارکنان ،فضاي مناسب کاري ،دسترسی به سیستمهاي اطالعاتی الزم و برناماههااي
آموزش کارکنان)
 حوزههاي اهداف در مدل پیرس و رابینسون

2

توجه به مشتري ،نوآوري ،بهرهوري ،بخش مالی ،منابع انسانی و لحاظ کردن محیط خارجی
 حوزههاي اهداف براساس مدل ترکیبی فیلیپس
 بازار (سعی در حفظ سهم بازار فعلی ،افزايش صادرات)
 نوآوري (باالبردن توان نوآوري و طراحی محصول)
 بهرهوري (بهبود کیفیت محصوالت تولیدي ،افزايش بهرهوري واحدهاي تولیدي و خدماتی شرکت)
 منابع مالی (استفاده بهینه از منابع مالی شرکت و خارج از شرکت براي تأمین اهداف بازار)
 منابع انسانی (ايجاد انگیزه براي ارائه کار بهتر)
 مسئولیتهاي اجتماعی (حفظ محیط زيست و حفظ ايمنی و بهداشت محیط کار)

1- Kaplan & Norton
2- Pierce & Robinson
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 منابع اولیه (تالش براي تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور)
 حوزههاي اهداف براساس مدل دکتر اعرابی

1

 سودآوري
 بهرهوري (سادهسازي رويهها و سیستمها برمبناي استانداردهاي جهانی)
 موضع رقابتی (ارتقاي نقش و جايگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همكاريهاي بینالملی و منطقهاي)
 پیشرفت کارکنان (سرمايهگذاري در نیروي انسانی و ظرفیتسازي)
 روابط کارکنان
 رهبري فناورانه
 مسئولیت اجتماعی (جلب رضايت ،اعتماد و مشارکت خدمتگیرندگان)

 -3-3-1ويژگیهاي اهداف تعیین شده
در ادبیات موضوع ،عالوه بر حوزههاي هدف ذکر شده ،ويژگیهايی نیز براي اهداف بیان شده است .اين ويژگیها که باا عناوان
هوشمندي اهداف 2مطرح میشوند ،عبارتند از:
 :Sمشخص باشد( 3به طور واضح و عینی بیانکننده تغییري باشد که قرار است اتفاق بیافتد).
 :Mقابل اندازهگیري باشد.4
 :Aقابل دستیابی باشد.5
 :Rواقعگرايانه

6
باشد .

 :Tمحدود به زمان

7
باشد .

 -1اين مدل در مورد تدوين استراتژي گمرك ايران مورد استفاده قرار گرفته است.
2- SMART Goals
3- Specific
4- Measurable
5- Achievable
6- Realistic
7- Time Bound
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 -4-1جمعآوري وروديهاي الزم تدوين چشمانداز و اهداف کالن
وروديهاي الزم براي تدوين چشمانداز و اهداف کالن به صورت زير میباشد:
 مطالعات الگوبرداري :استفاده از تجارب ديگر کشورها در زمینه توسعه فناوريهاي راهبردي روشای ديگار در ترسایم
چشمانداز و تعیین اهداف کالن است .در اين زمینه مایتاوان از آينادههااي ترسایم شاده در سااير کشاورها ،مانناد
هدفگذاريهاي بلندمدت ،حوزههاي قابل تأکید و غیره براي تعیین افق چشمانداز داخلی بهره برد.
 بررسی اسناد باالدستی :پیش از شروع هر بحث ديگر ،ضروري است تا ابتدا به بررسای اساناد باالدساتی ،طارحهاا و
راهبردهاي کالن تدوين شده در سطوح باالتر ،و اصول ارزشی توسعه فناوري موجود در جامعه ،تصويري از بستر فعلی
و نگاههاي آينده پیرامون فناوري حاصل گردد .اين تصوير در شكل دادن به مولفههااي چشاماناداز و تعیاین اهاداف
کالن نقش مهمی بر عهده دارد.
 مطالعات آينده پژوهی فناوري :بیان يک نتیجه بر پايه يک مجموعاه شاواهد ياا انتظاارات از آيناده کاه از اطالعاات
گردآوري شده و منطق افراد آشنا با موضوع مورد نظر حاصل میشود ،يكی ديگر از راههاي تاأمین وروديهااي الزم
براي ترسیم افق چشمانداز و تبیین اهداف کالن است .يافتههاي حاصل در خصوص آينده پیش روي فنااوري ،ساهم
قابل توجهی در تعیین چشمانداز و اهداف کالن دارد.
بر اساس کلیات بیان شده از روش منتخب تدوين چشمانداز در ادامه مطابق با گامهاي بیان شده به بررسی مطالعات تطبیقی و
آيندهپژوهی و اسناد باالدستی حوزه زيستتوده پرداخته میشود.

 -5-1نتايج حاصل از مطالعات الگوبرداري توسعه فناوريهاي انرژي زيستتووده
در کشورهاي منطقه
همانطور که در بررسی چهارچوب نظري تبیین بیانیه چشم انداز و فرآيند منتخب تدوين آن و همچنین تادوين اهاداف کاالن
اشاره شد ،بررسی ابعاد توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده در ساير کشورها منبع مناسبی است که میتوان از آن در اين زمینه
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استفاده کرد .امروزه ،کشورهاي متعددي در جهان وجود دارند که از مزاياي انرژي زيستتوده بهرهمند میشاوند .در ايان راساتا
شاخصهايی از قبیل علم و فناوري (مقاله و پتنت) ،جايگاه و پیشرفت صنعت ،درصد بومیسازي فناوري ،شارکتهاا ،ظرفیات
بهرهبرداري (حال و آينده) و آمار انرژي آنها مورد توجه قرار گرفت.

 -1-5-1ترکیه
 -1-1-5-1کلیات
پايتخت :آنكارا
ارز :لیر
 520/21 :GDPمیلیارد دالر امريكا
سرانه  10971/66 :GDPدالر امريكا ()2013
نرخ رشد %0/40 :GDP
وسعت 783562 :کیلومتر مربع

شكل  8-1نقشه کشور ترکیه

جمعیت 76 :میلیون نفر (برآورد )2013

 -2-1-5-1موقعیت جغرافیايی
ترکیه سرزمینی در غرب آسیا و جنوب شرق اروپا است که از دو شبهجزيره آناتولی و تراس شرقی تشاكیلشاده اسات .ترکیاه
کشوري اوراسیايی است که بخش بزرگ اين کشور (آناتولی يا آسیاي کوچک) در جنوب باختر آسایا و خاورمیاناه واقاع اسات و
بخش کوچكی نیز به نام تراکیه در منطقه بالكان (در جنوب خاور اروپا) قرار دارد .ترکیه در خاور با کشورهاي اياران ،جمهاوري
آذربايجان (نخجوان) ،ارمنستان ،و گرجستان؛ در جنوب خاوري با عاراق و ساوريه؛ و در شامال بااختري (بخاش اروپاايی) باا
بلغارستان و يونان همسايه است .ترکیه از سه طرف به دريا راه دارد و دو همسايه اروپايی و شش همسايه آسیايی آن را احاطاه
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کرده اند .درياهاي سیاه و مرمره ،اژه و مديترانه از طريق دو تنگه بسفر و داردانل به درياهاي آزاد مارتبط مایشاوند و از لحااظ
جغرافیايی موقعیت مناسبی به اين کشور میدهند .بزرگترين و مهمترين شهر آن استانبول میباشد [.]1
ترکیه کشوري کوهستانی و نسبتاً پرباران است .شكل اين کشور مانند يک مستطیل است که از سوي خاور و باختر امتداد يافته
است .ترکیه با قرار گرفتن در يكی از حساسترين مناطق جهان ،داراي موقعیت جغرافیايی راهبردي بسیار خوبی است و گذرگاه
جنوب باختر آسیا و اروپا به شمار میآيد و کشورهاي بسیاري ،بهويژه ايران از خاك ترکیه براي جابجايی کاال و انرژي اساتفاده
میکنند .ترکیه از آبوهواي خوب و جلگهاي برخوردار است و مكآنهاي جالب و ديدنی دارد به دلیل همین ساالنه تعداد زياادي
توريست به آنجا مسافرت میکنند [.]1
 -3-1-5-1سناريوي انرژي
اهمیت ترکیه در بازارهاي انرژي جهان ،به عنوان مرکز جابجايی انرژي منطقهاي و نیز به عنوان يک مصرفکننده در حال رشد
است .تقاضاي انرژي در ترکیه به سرعت در حال در طول چند سال گذشته افزايش يافته است و به احتمال زياد در آينده به اين
رشد ادامه خواهد داد .ترکیه يک بخش مهم براي جابجايی منابع نفت و گاز طبیعی از روسیه ،منطقه خزر و خاورمیانه باه اروپاا
است .اين کشور يک نقطه جابجايی مهم براي حمل نفت به وسیله کشتی و معامله نفت و گاز طبیعای از طرياق خطاوط لولاه
است .حجم رو به رشد نفت روسیه و درياي خزر توسط تانكر از طريق تنگههاي ترکیه به بازارهاي غربی فرستاده میشاود ،در
حالی که ساحل درياي مديترانه ترکیه در جهان 1به عنوان يک پايانه خروجی براي صادرات نفت از شامال عاراق و نیاز باراي
صادرات نفت و گاز طبیعی از آذربايجان در حال فعالیت است [.]2
ترکیه از نظر استراتژيک در تقاطع بین کشورهاي نفتخیز اتحاد جماهیر شاوروي و خاورمیاناه ساابق و مراکاز تقاضااي اروپاا
واقعشده و عالوه بر اين ،يكی از پر رفت و آمدترين نقاط جهان ،تنگه ترکیه است ،کاه از طرياق آن  3میلیاون بشاكه در روز
جابجا میشود (در سال .)2013
در طول دهه گذشته ،با گسترش اقتصاد ترکیه ،مصرف نفت و ديگر مايعات سوختی آن افزايش يافتاه اسات .باه دلیال ذخااير
داخلی محدود ،ترکیه تقريباً تمام منابع نفتی را وارد مینمايد .اگر چه تعدادي از شرکتهاي بینالمللای فعاال در ترکیاه وجاود
دارند ،شرکت دولتی  TPAOدر اکتشاف نفت و تولید آن اولويت حقوقی دارد.
1- Ceyhan
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 -4-1-5-1مصرف انرژي
در طول سه سال گذشته ،ترکیه در زمره کشورهاي ( OECD1سازمان همكاري و توسعه اقتصادي) است که سريعترين رشد در
تقاضاي انرژي را تجربه کرده است و برخالف برخی از کشورهاي  OECDدر اروپا ،از رکود اقتصادي طوالنی مدتی که در چند
سال گذشته بسیاري از قسمتهاي اروپا را فرا گرفته است ،پیشگیري کرده است .مصرف انرژي در اين کشور با وجود افازايش
سريع هنوز هم نسبتاً پايین است و در سال  2011معادل  114،480میلیون تن نفت معادل بوده است (شاكل  .]4 ،3[ )9-1باه
گزارش آژانس بینالمللی انرژي ،2مصرف انرژي با نرخ رشد ساالنه حدود  %4/5از سال  2015تا  ،2030حدود دو برابار خواهاد
شد .رسیدن به اين سطح از رشد ،نیازمند سرمايهگذاري قابلتاوجهی در بخاش انارژي اسات کاه بخاش عماده آن از بخاش
خصوصی تأمین خواهد شد .اگرچه ترکیه در حال برنامهريزي سرمايهگذاري هاي بزرگ در حیطه گاز طبیعی و زيرسااختهااي
برق است ،دولت از طريق ايجاد تنوع در سبد انرژي خود در حال تالش براي کاهش وابستگی کشاور باه واردات گااز طبیعای
میباشد [.]2

شكل  9-1مصرف انرژي اولیه در ترکیه.

 -5-1-5-1عرضه انرژي
همانطور که در شكل ( )10-1ديده میشود ،در سال  2011انرژي تولیدي تنها در حدود  %28از انرژي مصرفی ترکیه را تأمین
کرده است [.]4
1- Organization for Economic Cooperation and Development
)2- International Energy Agency (IEA
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شكل  10-1نمودار روند تولید و مصرف انرژي اولیه در ترکیه در سالهاي  2011-1990برحسب میلیون تن نفت معادل ).(Mtoe

میزان منابع انرژي موجود در کشور ترکیه و میزان تولید از آن منابع در سالهاي  2014 -1980طبق آمار سال  2011در جداول
( ،)1-1روند تولید و مصرف برق و ظرفیت توان نصب شده در جدول ( )2-1و در پی آن روند انتشار  CO2در جدول ( )3-1ارائه
شده است [ 2و .]4

جدول  1-1ذخاير انرژي کشور ترکیه.
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جدول  2-1روند و میزان انرژي اولیه در ترکیه در سالهاي .2014 -1980

جدول  3-1روند انتشار  CO2در ترکیه در سالهاي .2014 -1980
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 -6-1-5-1سوختهاي فسیلی
همانگونه که در شكل ( )11-1و جدول ( )4-1قابل مشاهده است ،بیشتر منابع انارژي ترکیاه را در ساالهاا  1970تاا 2014
سوختهاي فسیلی (نفت ،زغالسنگ و گاز طبیعی) تشكیل میدهند که مصرف آنها براي تولید انرژي روندي افزايشی داشاته
است [.]2

شكل  11-1نمودار روند منابع انرژي اولیه ) (TPESدر ترکیه در سالهاي .2012-1973

جدول  4-1روند تولید ،مصرف ،واردات و صادرات منابع فسیلی انرژي (نفت ،زغالسنگ و گاز طبیعی) در ترکیه در سالهاي .2014 -1980
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 %98گاز طبیعی در ترکیه وارداتی است و با توجه به توافقنامه ،مطابق شكل ( )12-1واردکنناده اصالی آن باه ترکیاه ،کشاور
روسیه است .ترکیه بهطور فزاينده اي به واردات گاز طبیعی وابسته است و هر سال مصرف داخلی آن افزايش میيابد (شاكل-1
 .)12گاز طبیعی در داخل اين کشور بهطور عمده در بخش برق استفاده میشود شكل (.]5[ )13-1

شكل  12-1شكل سمت راست :نمودار روند تولید و مصرف گاز طبیعی در ترکیه در سالهاي  ،2013-2001شكل سمت چپ :نمودار تأمین گاز طبیعی
ترکیه از کشورهاي مختلف در سال .2012
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شكل  13-1سهم بخشهاي مختلف در مصرف گاز طبیعی در ترکیه در سال .2011

نرخ وابستگی به نفت و زغالسنگ به ترتیب  %90و  ٪20است (شكلهاي  14-1و  .)15-1ذخاير زغالسنگ و زغاال چاوب
ترکیه که هنوز تبديل نشده است ،حدود  10،000مگاوات توان نصب دارد .نیروگاههاي زغالسنگ در ماتريس تولید برق ترکیه
اهمیت دارند .در سال  2012اين کشور  %23از کل عرضه زغالسنگ خود را وارد نمود که با افازايش اهمیات زغاالسانگ در
تولید برق ،احتمال میرود که حجم اين واردات افزايش يابد [.]5

شكل  14-1شكل سمت راست :نمودار روند تولید و مصرف نفت و ديگر سوختهاي مايع در ترکیه در سالهاي  ،2013-2001شكل سمت چپ :نمودار
تأمین نفت خام ترکیه از کشورهاي مختلف در سال .2012
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شكل  15-1نمودار روند تولید و مصرف زغالسنگ در ترکیه در سالهاي .2012-2001

 -7-1-5-1وضعیت تولید و مصرف برق
پس از بازسازي بخش برق در دهه  ،1990تولید و مصرف برق گسترش يافت .بخش عمده برق ترکیه از منابع سوخت فسایلی
تولید میشود ،اگرچه دولت در نظر دارد تا حداقل بخشی از برق با انرژي هستهاي تأمین شود [.]2
در سال  ،2012کل ظرفیت تولید برق ترکیه  56/1گیگاوات بود و تولید برق خالص کل  228تراوات ساعت بود .تقاضاي بارق
ترکیه در سالهاي  2001-2011بیش از  ٪90رشد کرد بیشتر اين رشد بین سالهاي  2002و  2008به وقوع پیوست (جادول
 .)5-1اگرچه به دلیل رکود اقتصادي ،تقاضا در سال  2009در مقايسه با سال گذشاته باا کااهش مواجاه شاد ،در ساال 2010
مصرف حدود  ٪10در مقايسه با سال  2009افزايش يافت [.]2
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جدول  5-1روند تولید و مصرف برق و ظرفیت توان نصب شده در ترکیه در سالهاي .2014 -1980

انتظار میرود که تقاضاي انرژي الكتريكی در ترکیه در سال  2020به  580تراوات ساعت برسد [ .]6شكلهاي ( )16-1و (-1
 )17روند تولید برق ترکیه از منابع مختلف را در سالهاي  1973تا  2014نشان میدهند .سوختهاي فسیلی و برقاآبی تقريبااً
تمام برق ترکیه را تولید میکنند .منابع سوخت فسیلی با وجود گاز طبیعی بهعنوان مهمترين منبع ،بزرگترين سهم را در تولیاد
برق ترکیه دارد [ .]2تا پايان ماه نوامبر سال  ،2013ظرفیت کل نیروگاههااي نصابشاده ترکیاه  65،735مگااوات و ظرفیات
نصبشده نیروگاههاي زيستتوده 224 ،مگاوات ( %0/35از مجموع توان نصبشده) بود [.]5 ،3

شكل  16-1نمودار روند تولید برق ترکیه از منابع مختلف در سالهاي .2011-1973
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شكل  17-1ظرفیت نیروگاههاي برق نصبشده در ترکیه در سال .2014

 -8-1-5-1انرژي تجديدپذير
ترکیه پتانسیل قابلتوجهی از انرژي تجديدپذير دارد و نرخ بهرهبرداري از آن ها در حال رشاد اسات .ايان کشاور داراي ذخااير
بزرگی از زغال ،به ويژه لیگنیت (زغال چوب) است .ديگر منابع انرژي متعارف و تجديدپذير ترکیه شامل قیر معدنی ،شایل ،گااز
طبیعی ،برقآبی ،زيستتوده و همچنین منابع زمینگرمايی ،بادي ،خورشیدي و انرژي هستهاي میباشد که در جادول ( )6-1باه
پتانسیل کلی و ظرفیت بهرهبرداري از اين منابع در حال حاضر اشاره شده است [.]6

جدول  6-1پتانسیل کلی و ظرفیت در حال بهرهبرداري منابع تجديدپذير در ترکیه.
پتانسیل منبع

ظرفیت در حال بهرهبرداري

منبع تجديدپذير

برقابی
باد
خورشیدي

 45000مگاوات
 48000مگاوات
 300تراوات سااعت در ساال (متوساط تاابش جهاانی 1500
کیلووات ساعت/مترمربع در سال) ()35 Mtoe

 19619مگاوات
 2260مگاوات
0

زمینگرمايی
زيستتوده

 600مگاوات
زباله8/6 Mtoe :
بیوگاز1/5-2 Mtoe :
زائدات کشاورزي 15/5 :میلیون تن معادل  300پتاژول
زائدات جنگلای 4/8 :میلیاون تان معاادل  1/5میلیاون TEP
معادل  600مگاوات

 162مگاوات
 224مگاوات
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پتانسیل منبع

منبع تجديدپذير

ظرفیت در حال بهرهبرداري

مجموع32 Mtoe :
قابل بازيابی16/92 Mtoe :

 -9-1-5-1منابع زيستتوده
منابع عمده زيستتوده در ترکیه عبارتند از:
 زائدات کشاورزي
 زائدات جنگلی و صنايع چوبی
 زباله شهري
 گیاهان انرژيزا
 فضوالت دامی
 لجن تصفیه فاضالب شهري [.]5
همانطور که در شكل ( )18-1ديده میشود %27/2 ،از مساحت کشور ترکیه ،به عبارتی حدود  21/7میلیون هكتار از سطح اين
کشور ،مناطق جنگلی است .زمینهاي کشاورزي ( )%34و مراتع ( )%27نیز سهم قابل توجهی در پوشاش منااطق و در نتیجاه
پتانسیل زيستتوده اين کشور دارا میباشند[.]4

شكل  18-1کاربري زمینهاي ترکیه.
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پتانسیل انرژي زيستتوده زائدات جنگلی و کشاورزي ترکیه ) (BEPAکه توسط  GDREدر شكل ( )19-1قابل مشاهده است
[.]3

شكل  19-1اطلس پتانسیل انرژي زيستتوده زائدات جنگلی و کشاورزي ترکیه ).(BEPA

در طول دهه گذشته ،مصرف زيستتوده جنگل در مقايسه با کل انرژي از  22%به  14%کاهش يافته است که اين افت ناشی از
افزايش مداوم مصرف گاز نفت مايع ) (LPGاست LPG .سوختی ارزان و پاك است که حملونقل و اشتعال آن آسان میباشد.
در سالهاي اخیر پتانسیل زيادي براي گیاهان انرژيزاي در ترکیه گزارش نشده است .برخی از گزارشهاي منتشرشده پتانسیل
کمی را براي میسكانتوس 1در سرزمین نیمهخشک ( 310 mmباران در سال) با بازده کم ( 7تان زيساتتاوده خشاک در هار
هكتار) نشان دادهاند .کشور ترکیه با زمینهاي نیمهخشک ،نیاز به استفاده از تجربه کشورهايی همچون اسپانیا ،ايتالیاا و يوناان
دارد .گیاهانی مانند آرتیشوي خاردار ،2گندم ساقه بلند و بسیاري از گیاهان ديگر براي زمینهاي حاشیهاي باا هزيناههااي کام
اجاره زمین میتواند منطقیتر باشد .نیهاي غولپیكر ،3علف و ديگر گیاهان انرژيزاي ديگر که بهطور گسترده در اروپا توساعه
يافته است ،گزينههاي اجرايی مناسبی براي ترکیه میباشند (شكلهاي  20-1و  .)21-1در مناطق سردتر ،برخی از محصوالت
چوبی مانند نارون سیبري میتواند بیشتر توسعه يابد [.]4

1- Miscanthus
2- Cardoon
3- Arundo donax
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شكل  20-1نیهاي غولپیكر

شكل  21-1کشت گیاهان انرژيزا با کود آلی حاصل از باقیماندههاي سیستم بیوگاز.

 -11-1-5-1پتانسیل منابع زيستتوده
در ادامه محاسبات پتانسیلسنجی استحصال انرژي از زيستتوده از چهار منبع اصلی زيستتوده در ترکیه شامل زبالاه شاهري،
گیاهان انرژي زا ،فضوالت دامی و لجن فاضالب شهري که توسط  Ozcanو همكاران انجام شده ،به تفصیل آورده شده اسات
[.]5
 زباله شهري

الف) محاسبه پتانسیل انرژي قابل استحصال از بیوگاز زباله شهري
• میزان گاز قابل استحصال از دفنگاه در مدت  20سال 290-60 :مترمكعب در هر تان پساماند ( 100در نظار گرفتاه
میشود).
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• درصد مواد آلی در ترکیب پسماند%60-50 :
• درصد متان در ترکیب بیوگاز %50( %60-50 :در نظر گرفته میشود)
• میزان پسماند تحت پوشش ساالنه 27276145 :تن در سال
• میزان پسماند تحت پوشش در دوره  20ساله 485،522،900 :تن در سال
• پتانسیل تولید گاز دفنگاه در دوره  20ساله 48/55 :میلیارد مترمكعب
• میزان گاز دفنگاه قابلدستیابی در دوره  20ساله 19/42 :میلیارد مترمكعب ()%40
• میزان گاز دفنگاه قابلدستیابی ساالنه 0/97 :میلیارد مترمكعب در سال
• ارزش حرارتی پايینی گاز دفنگاه 5 :کیلووات ساعت بر مترمكعب
• کل انرژي قابل استحصال از گاز دفنگاه 4/85 :تراوات ساعت در سال
ب) محاسبه پتانسیل انرژي قابل استحصال از زبالهسوزي زباله شهري
• جمعیت تحت پوشش ساالنه در مراکز بزرگ ترکیه 33،102،608 :نفر
• سرانه تولید پسماند 1/15 :کیلوگرم بر نفر در روز ( 0/42تن بر نفر در سال)
• میزان پسماند تحت پوشش ساالنه در مراکز بزرگ ترکیه 13،903،095 :تن در سال
• میزان زباله استفاده شده در زبالهسوزي 5،561،238 :تن در سال
• ارزش حرارتی پايینی زباله 2500 :کیلوکالري بر کیلوگرم ( 9گیگاژول بر تن)
• کل انرژي قابل استحصال از زبالهسوزي 13/90 :تراوات ساعت در سال
 گیاهان انرژيزا

الف) محاسبه پتانسیل انرژي قابل استحصال از بیوگاز گیاهان انرژيزا
• میزان سطح زير کشت گیاهان انرژيزا 4017197 :هكتار
• پتانسیل تولید بیوگاز از واحد سطح زمین 6858 :مترمكعب بر هكتار
• بیوگاز تولیدي از زمینهاي کشت گیاهان انرژيزا 27/549 :میلیارد مترمكعب در سال
• ارزش حرارتی پايینی بیوگاز حاصله 6 :کیلووات ساعت بر مترمكعب
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• کل انرژي بیوگاز حاصله 165/29 :تراوات ساعت در سال
ب) محاسبه پتانسیل انرژي قابل استحصال از زيستتوده گیاهان انرژيزا
• میزان سطح زير کشت گیاهان انرژيزا 4،017،197 :هكتار
• پتانسیل تولید زيستتوده از واحد سطح زمین 10 :تن بر هكتار
• میزان زيستتوده تولیدي از زمینهاي کشت گیاهان انرژيزا 40،171،970 :تن
• ارزش حرارتی پايینی زيستتوده حاصله 5000 :کیلووات ساعت بر تن ( 18گیگاژول بر تن)
• کل انرژي زيستتوده حاصله 200/85 :تراوات ساعت در سال
 فضوالت دامی

الف) محاسبه پتانسیل انرژي قابل استحصال از بیوگاز فضوالت دامی
مشخصات تعداد رئوس دام هاي گاو ،گوسفند و بز و طیور به همراه میزان ساالنه تولید فضوالت هر رأس و درصد زيساتتاوده
خشک اين فضوالت و درصد دسترسی به هرکدام در جدول زير آورده شده است .در نهايت:
• بیوگاز قابل استحصال از فضوالت دامی در دسترس 2/57 :میلیارد مترمكعب در سال
• ارزش حرارتی پايینی بیوگاز حاصله 6/3 :کیلووات ساعت در مترمكعب
کل انرژي بیوگاز حاصله 16/9 :تراوات ساعت در سال
اين قسمت از محاسبات با ضر ايب در نظر گرفته شده براي تولید فضوالت ،رطوبت ،دسترسی و تولید بیوگااز در جادول ()7-1
آورده شده است:
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جدول  7-1محاسبه انرژي بیوگاز فضوالت دامی

ب) محاسبه پتانسیل انرژي قابل استحصال از زيستتوده فضوالت دامی:
میزان زيستتوده در دسترس خشک فضوالت دامی 12/90 :میلیون تن در سال
ارزش حرارتی پايینی زيستتوده خشک فضوالت دامی 4،166/66 :کیلووات ساعت بر تن ( 1/5گیگاژول در تن)
کل انرژي زيستتوده در دسترس خشک فضوالت دامی 53/74 :تراوات ساعت در سال
 فاضالب شهري

الف) محاسبه پتانسیل انرژي قابل استحصال از بیوگاز فاضالب شهري
• جمعیت تحت پوشش در مراکز بزرگ کشور ترکیه 33،102،608 :نفر
• سرانه تولید بیوگاز از فاضالب شهري 0/025 :مترمكعب بر نفر در روز
• بیوگاز قابل استحصال از فاضالب شهري 0/3 :میلیارد مترمكعب در سال
• ارزش حرارتی پايینی بیوگاز حاصله 6/22 :کیلووات ساعت در مترمكعب ( 22/4مگاژول بر مترمكعب)
• کل انرژي بیوگاز حاصله 1/88 :تراوات ساعت در سال
ب) محاسبه پتانسیل انرژي قابل استحصال از زيستتوده لجن فاضالب شهري
• جمعیت تحت پوشش در مراکز بزرگ کشور ترکیه 33،102،608 :نفر
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• سرانه مصرف آب شهري 200 :لیتر بر نفر در روز 73،000 :لیتر بر نفر در سال
• درصد تبديل آب مصرفی به فاضالب%80 :
• سرانه تولید فاضالب 58400 :لیتر بر نفر در سال
• درصد تبديل فاضالب به لجن%4 :
• سرانه تولید لجن (با دانسیته  1کیلوگرم بر لیتر) 2336 :لیتر بر نفر در سال
• درصد تبديل لجن به زيستتوده خشک%4/2 :
• سرانه تولید لجن خشک 98/112 :کیلوگرم بر نفر در سال
• ارزش حرارتی پايینی لجن خشک 6/22 :کیلووات ساعت در تن ( 11گیگاژول بر تن)
• کل انرژي لجن خشک 9/91 :تراوات ساعت در سال
 -11-1-5-1پتانسیلسنجی استحصال انرژي از کل زيستتوده
جدول ( )8-1پتانسیل تولید بیوگاز و استحصال انرژي از منابع زيستتوده ترکیه را نشان میدهد .بار اسااس محاسابات انجاام
شده ،کل انرژي بیوگاز قابل استحصال در ترکیه  188/21تراوات ساعت در سال و کل انرژي قابل استحصاال از مناابع باالقوه
زيستتوده ارزيابی شده در اين کشور  278/40تراوات ساعت در سال است [.]5

جدول  8-1پتانسیل تولید بیوگاز و انرژي از منابع زيستتوده ترکیه.

تبديل اين انرژي به برق با استفاده از موتورهاي بیوگاز در ترکیه متداولترين روش است که بازدهی بااليی ( )%40/4دارد .تعداد
ساعات کارکرد ساالنه اين موتورها با توجه به شرايط ترکیه در حدود  8000ساعت در سال است (قابلیت  .)%91با توجه به اين
مطالب ،مطابق محاسبات جدول ( )9-1توان نصب نیروگاهی آن  9/5گیگاوات است [.]5
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جدول  9-1پتانسیل توان نیروگاهی بیوگاز حاصل از زيستتوده.

شكل ( )22-1اطلس پتانسیل انرژي زيستتوده در کشور ترکیه را نشان میدهد که در مجموع معادل  32/6میلیاون تان
نفت معادل است .در حاضر تنها از  %43از انرژي قابل بازيافت از زيستتوده( 16/92میلیون تن معادل نفت خام) براي تولید
انرژي استفاده می شود و همان طور که پیشتر اشاره شد ،ظرفیت نیروگاههاي زيستتوده در حال بهرهبرداري  224مگاوات
میباشد [.]3

شكل  22-1اطلس پتانسیل انرژي زيستتوده در ترکیه (.)Mtoe 32/6

منابع زائدات جنگلی و کشاورزي بیشترين سهم را در پتانسیل منابع زيستتوده در کشور دارند .پس از آن زائدات صنايع چوبی و
سپس فضوالت دامی در ردههاي بعدي قرار دارناد کاه در جادول ( )10-1و شاكل ( )23-1پتانسایل و ساهم مناابع مختلاف
زيستتوده ارائه شده است.
• زائدات کشاورزي 15/5 :میلیون تن معادل  300پتاژول
• زباله 8/6 :میلیون تن نفت ) 6( (TEPمیلیون  TEPاز آن براي گرم کردن استفاده میشود).
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• زائدات جنگلی 4/8 :میلیون تن معادل  1/5میلیون  TEPمعادل  600مگاوات [.]3

جدول  10-1پتانسیل انرژي زيستتوده در ترکیه در سال .2013

شكل  23-1سهم پتانسیل منابع زيستتوده در ترکیه

 -12-1-5-1پتانسیلسنجی استحصال بیوگاز از زيستتوده
• پتانسیل تولید بیوگاز از زيستتوده 2-1/5 :میلیون تن معادل نفت خام
• ظرفیت تولید ساالنه کنونی 180 :میلیون مترمكعب بیوگاز (توسط  20نیروگاه بیوگاز)
• ظرفیت کل گاز دفنگاه 162/7 :میلیون مترمكعب در سال [.]3
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عالوه بر مطالعات انجام شده که در بخش قبل به آن اشاره شاد" ،پاروژه بیوگااز ترکیاه-آلماان" باا همكااري وزارت فادرال
محیطزيست ،سازمان حفاظت از طبیعت و سازمان ايمنی هستهاي و وزارت محیطزيست و شهرسازي در سال  2010آغاز شاد.
هدف از اين پروژه ،تعیین پتانسیل تولید بیوگاز از فضوالت گاو ،مرغ (گوشتی و تخمگذار) ،زبالههاي آلای و ماواد زائاد صانايع
غذايی و سهم آن در مصرف انرژي ترکیه بود که نتايج آن در جدول ( )11-1ارائه شده است [.]5

جدول  11-1پتانسیل تولید بیوگاز از منابع مختلف در ترکیه در سال  2010در "پروژه بیوگاز ترکیه-آلمان" [.]27
منبع زيستتوده

فضوالت دامی
فضوالت طیور
گیاهان انرژيزا
زباله شهري

میزان پتانسیل بیوگاز

نوع پتانسیل

پتاژو ل در سال

تراوات ساعت در

نظري

115/9

سال
32/194

فنی

47/3

13/138

نظري

36/6

10/166

فنی

36/2

10/055

نظري

300

83/333

فنی

75

20/833

نظري

22

6/111

فنی

11

3/055

796/4

221/222

220/4

61/222

مجمااوع فضااوالت دام و طیااور ،گیاهااان نظري
انرژيزا ،زائدات کشاورزي و زباله شهري
فنی

 -13-1-5-1فناوريهاي استحصال انرژي از زيستتوده
پروژههاي استحصال انرژي از زيستتوده در حال حاضر به صاورت گساترده در ترکیاه در حاال اجارا هساتند (شاكل .)24-1
فناوريهاي رايج امروز در ترکیه براي استحصال انرژي از زباله عبارتند از:
 استحصال گاز دفنگاه
 تولید بیوگاز در هاضمهاي بیهوازي
 تولید بیواتانول و بیوديزل
 احتراق و گازيسازي زيستتوده و احتراق محلی [.]5
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همان طور که در جدول ( )12-1قابل مالحظه است ،ظرفیت نصیب شده نیروگاههاي تولید برق زيستتوده در کشور ترکیاه در
سال  2012در حدود  160مگاوات بوده است که بیش از  %90از آن با استفاده از فرايندهاي شیمیايی بر پايه هضم بایهاوازي
براي تولید بیوگاز و يا گاز دفنگاه است .اين ظرفیت در حال حاضر به  224مگاوات رسیده و در حال افزايش است [.]25

جدول  12-1تعداد و ظرفیت نیروگاههاي تولید برق از زيستتوده در کشور ترکیه در سال .2012

شكل  24-1فناوريهاي رايج در نیروگاههاي تولید برق از زيستتوده در کشور ترکیه.

پتانسیل تولید برق از زيستتوده در حدود  60تراوات ساعت است که میتواند حدود  %25از نیاز برق اين کشور را تأمین کند
(شكل .]25[ )25-1
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شكل  25-1پتانسیل تولید برق از زيستتوده در کشور ترکیه.

کشور ترکیه در حال سرمايهگذاري بر روي پروژههاي تولید برق از زيستتوده با استفاده از فناوري گازيسازي يكپارچه تاوربین
گازي است که بازده تبديل انرژي بااليی دارد .برق تولیدشده توساط احتاراق مساتقیم زيساتتاوده و فنااوريهااي پیشارفته
گازيسازي و پیرولیز تقريبا براي استفاده در مقیاس تجاري مهیا میباشد .احتراق تكمیلی زيستتوده در نیروگاههاي بخار ،تحت
شرايط خاص ،از لحاظ اقتصادي امكانپذير به نظر میرسند.


دفنگاه

يكی از بزرگترين بازيكنان در تولید بیوگاز از دفنگاه زباله شرکت  Ortadoguاست .در حال حاضر نزديک باه  23مگااوات از
ظرفیت تولید اين شرکت در حال بهرهبرداري و  13مگاوات از آن در دستساخت است.
 ITC-KAداراي چهار واحد تولید گاز از محل دفن زباله در آدانا ،آنكارا و قونیه است .اين شرکت  58/64مگاوات ظرفیات دارد
که  38/17مگاوات از آن در حال حاضر در حال بهرهبرداري است [.]4
لیست شرکتهاي داراي مجوز تولید انرژي از گاز دفنگاه و نیز نیروگاههاي گاز دفنگاه کشور ترکیه به ترتیب در جداول ()13-1
و ( )14-1و شكل ( )26-1آمده است [.]4
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جدول  13-1لیست شرکتهاي داراي مجوز تولید انرژي از گاز دفنگاه.
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جدول  14-1لیست نیروگاههاي گاز دفنگاه.

شكل  26-1نمونههايی از نیروگاههاي دفنگاه در کشور ترکیه.
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 بیواتانول ،بیوديزل و بیوگاز

ظرفیت نصب ،تعداد کارخانجات و میزان تولید بیواتانول ،بیوديزل و بیوگاز در سال  2011و نیز لیسات نیروگااههااي بیوگااز در
کشور ترکیه به ترتیب در جداول ( )15-1و ( )16-1ارائه شده است [.]4

جدول  15-1ظرفیت نصب ،تعداد کارخانجات و میزان تولید بیواتانول ،بیوديزل و بیوگاز در ترکیه در سال .2011

* ستون آخر جدول ( )15-1میزان درصد ترکیب مجاز سوخت زيستی را با بنزين نشان میدهد.
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جدول  16-1لیست نیروگاههاي بیوگاز ترکیه.

در حال حاضر تنها  36نیروگاه بیوگاز در حال بهرهبرداري در کشور ترکیه موجود است که با توجه به جدول ( )17-1اکثر آنها
در بخش شهري و صنعتی (گاز دفنگاه يا واحدهاي تصفیه پساب) هستند و در بخش غربی ترکیه (به ويژه استانبول و کوکائلی)1
واقع شدهاند [.]26

Kocaeli

1
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جدول  17-1لیست نیروگاههاي بیوگاز در حال بهرهبرداري و طرحريزي شده در کشور ترکیه بر اساس بخش و ظرفیت.

شكل  27-1نیروگاه بیوگاز  Izadyasترکیه با ظرفیت تولید  0/7مگاوات [.]4



بیوديزل و بیواتانول

در سالهاي  2000-2005در سرمايهگذاري در بخش سوختهااي زيساتی در ترکیاه رشاد ساريعی رخ داد .در ساال ،2005
استاندارد بیوديزل توسط موسسه استاندارد ترکیه مطابق با استانداردهاي اتحاديه اروپا تدوين شد.
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اعالم الزام صدور مجوز توسط سازمان تنظیم مقررات بازار انرژي ) (EMRAسبب شد تا حدود  150شرکت براي اخاذ مجاوز
اقدام کنند که در نهايت تنها  48مورد از آنها موفق به دريافت مجوز شدند .در سال  ،2006در پاسخ به تغییارات ناامطلوب در
قوانین نظارتی زيست محیطی و قوانین مالیاتی مربوط ،اين سرمايه گذاري کاهش يافت .در حال حاضر ،توسعه بخش بیاوديزل
در ترکیه به دلیل روشهاي اداري و نرخهاي مالیاتی باال متوقف شده است .اگر چه در حال حاضر ،ظرفیت تولیاد بیاوديزل در
ترکیه  1/5میلیون تن در سال است ،در سال  2008تولید بیوديزل تنها حدود  25،000تن بود که در نماودار شاكل ( )28-1در
مقايسه با سوخت بنزين و گازوئیل قابل مشاهده است .روند استفاده از انواع دانههاي روغنی در تولید بیوديزل در کشاور ترکیاه
طی سالهاي  2000تا  2011در نمودار شكل ( )29-1قابل مالحظه است [.]4

شكل  28-1میزان ظرفیت و تولید بیوديزل در ترکیه در سال ( 2008بر حسب میلیون تن در سال).

شكل  29-1سهم دانههاي روغنی در تولید بیوديزل ترکیه.
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تولید بیواتانول در ترکیه روندي مشابه به تولید بیوديزل داشت و تولید آن در کشور ترکیه براي اولین بار در سال  2004آغاز شد.

در ابتدا هزينه تولید آن باالتر از هزينه بنزين بود ،ولی تصويب يک قانون در سال  2005موجب شد که بیواتانول در داخل کشور
از مالیات بر مصرف معاف شود .بنا به آمار ،تولید گندم ،ذرت و چغندر قند در ترکیه به ترتیب  4/3 ،20و  15میلیون تن در سال
است .ظرفیت فعلی تولید بیواتانول در ترکیه  160میلیون لیتر در سال است .با اين حال ،کل بازار بیواتانول در ترکیه  70میلیون
لیتر در سال است و از ظرفیت تولید آن هنوز به طور مؤثر استفاده نشده است (شكل  .)30-1تعداد کارخانجات قند دولت (اسكی
شهیر ،1ارزروم ،2تورهال 3و ماالتیا )4براي تولید اتانول در ترکیه تنها چهار عدد و ظرفیت ساالنه آنها حدود  66/5میلیون لیتار
در سال است .عالوه بر اين کارخانجات قند دولتی ،يک کارخانه قند خصوصی به نام آماسیا 5براي تولید الكل وجود دارد [.]4

شكل  30-1میزان ظرفیت و تولید بیواتانول در ترکیه در سال ( 2008بر حسب میلیون تن در سال).

 احتراق و گازيسازي زيستتوده

مشخصات نیروگاههاي احتراق زيستتوده در ترکیه در جدول ( )18-1قابل مشاهده است و در ادامه به چندين نیروگاه احتاراق
زيستتوده در کشور ترکیه با ذکر مشخصات کلی اشاره شده است.

جدول  18-1نیروگاههاي احتراق زيستتوده در ترکیه [.]4
1

Eskisehir
Erzurum,
3
Turhal
4
Malatya
5
Amasya
2
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احتراق زيستتوده در TUBITAK MRC

 عنوان پروژه :احتراق زيستتوده و زغال چوب در بستر گردشی سیال
 مدت زمان پروژه 3 :سال ()2011-2008
 کارفرمايانOGM ،EIE :
 همكارانGAMA ،TUBITAK ،METU :
 پشتیبانTUBITAK Taral 1007 :

 نوآوري طرح :سوخت چندگانه (زيست توده /زغال چاوب) ،طراحای احتاراق بساتر سایال چرخشای و اساتفاده از گااز
سیستمهاي پااليش براي  CHPکه فرايند آن در شكل ( )31-1قابل مشاهده است.
 سیستمهاي موجود/برنامهريزيشده :احتراق  750کیلووات بستر سیال چرخشی
 کاربري صنعتی :تا  15مگاوات [.]4
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شكل  31-1سیستم احتراق زيستتوده در .TUBITAK MRC

شكل  32-1احتراق زيستتوده در .TUBITAK MRC

شكل ( 33-1شكل راست) گازيساز بستر سیال چرخشی در  15( TUBITAK MRCمگاوات) [( .]4شكل چپ) گازيساز بستر سیال جوشان در
 45( TUBITAK MRCکیلووات) ،گازيساز فروکشند ( 70کیلوگرم در ساعت).

احتراق تراشههاي چوب در صنايع چوب OYKA

 توان تولید حرارت 26/6 :مگاوات
 توان تولید برق 6 :مگاوات
 تولید بخار 35،000 :کیلوگرم در ساعت [.]4
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احتراق تراشههاي چوب در صنايع چوب VEZİRKOPRU

 توان تولید حرارت 26 :مگاوات
 تولید نفت داغ 22 :میلیارد کیلوکالري
 تولید بخار 15 :تن در ساعت [.]4

شكل  34-1فرايند احتراق تراشههاي چوب در صنايع چوب VEZİRKOPRU

شكل  35-1احتراق تراشههاي چوب در صنايع چوب VEZİRKOPRU
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احتراق زيستتوده در Paymar A.S-Hatay

 سوخت :پنبه ،روغن گیاهی ،زغالسنگ
 توان تولید حرارت 6/6 :مگاوات
 تولید بخار 10 :تن در ساعت [.]4
شكل  36-1احتراق زيستتوده در Paymar A.S-Hatay

احتراق زيستتوده در Çaykur Genel Mudurlugu

 سوخت :زائدات کشاورزي ،زغالسنگ
 توان تولید حرارت 11/1 :مگاوات [.]4
شكل  37-1احتراق زيستتوده در Çaykur Genel Mudurlugu

 سیستمهاي محلی احتراق زيستتوده
در کشور ترکیه ،بخش عمده زيست توده براي گرمايش و پخت و پز به شایوه سانتی در منااطق روساتايی اساتفاده مایشاود.

سوزاندن مستقیم فضوالت دامی خشک ،چوب و يا محصوالت چوبی فراوريشده ،سهم قابلتوجهی از گرمايش را براي ماردم
ترکیه تأمین مینمايد (شكل .]5[ )38-1
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شكل  38-1سیستمهاي محلی احتراق زيستتوده

 -14-1-5-1سیاست و اهداف انرژي تجديدپذير
هدف از سیاست هاي انرژي ،رفع نیازهاي انرژي با در نظر گرفتن افزايش جمعیت و اقتصاد رو به رشد مداوم و سارمايهگاذاري
امن در بخش خصوصی در يک بازار آزاد رقابتی و شفاف است .هدف از سیاست انرژي ترکیه تأمین تقاضاي انرژي ساازگار باا
توسعه پايدار اقتصادي و اهداف زيست محیطی است .بر اين اساس ،سیاست انرژي ترکیه بر پاياه اطمیناان از تاأمین انارژي و
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کفايت داخلی ،در زمان و شرايط اقتصادي پايدار متمرکز شده است .اين سیاست شامل در نظر گرفتن اثرات زيست محیطای و
همچنین پشتیبانی آن در جهت رشد هدفمند و تحوالت اجتماعی است .دولت تالشهاي خود را بر بهبود تولید داخلی با استفاده
از تجهیزات عمومی ،خصوصی ،خارجی و نیز افزايش بهرهوري توسط توانبخشی و شتاب در برنامههاي ساخت و سااز موجاود
براي شروع سرمايهگذاريهاي جديد متمرکز کرده است .در سیاست انرژي دولت ترکیه به توسعه همكاريهاي بینالمللی توجه
ويژهاي شده است [.]6
تقاضاي انرژي ترکیه بین سالهاي  2010-2000دو برابر شده و بین سالهاي  2025-2000چهار برابر خواهد شد .اين افزايش
سريع تقاضا با توجه به نرخ باالي رشد اقتصادي ترکیه ايجاد شده اسات .ترکیاه داراي ذخااير قابال تاوجهی از مناابع انارژي
تجديدپذير ،ازجمله حدود يک درصد از پتانسیل برقآبی کل جهان است .نیروگاههاي برقآبی بزرگ  ٪25-20از برق ماورد نیااز
ترکیه را تأمین می کند که تا همین اواخر تنها تولید منبع غیرفسیلی کشور بوده است .تنوع عرضه منابع طبیعی کشور و افزايش
سهم منابع انرژي تجديدپذير در صدر فهرست اولويت"طرح استراتژيک چهارساله" وزارت انرژي و منابع طبیعی ترکیه قرار دارد.
در طرح استراتژيک ،براي سال  2023که صدمین سالگرد جمهوري ترکیه است ،اهداف زير تعیینشده است [:]6
• افزايش تنوع در منابع تولید انرژي و ايالتهاي تأمینکننده انرژي آن
• افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير و هستهاي در سبد انرژي به شیوهاي امن ،اقتصادي و مقرون به صرفه و پشتیبانی
• تضمین پیشرفت سريع و مستمر در بهرهوري انرژي در استفاده نهايی و تبديل به موازات کشورهاي عضو اتحاديه اروپا
(به عنوان مثال از طريق کاهش تلفات در تولید انرژي ،انتقال و مصرف)
• کمک به امنیت انرژي اروپا
• استفاده از انرژي هستهاي براي تولید برق در دوره طرح تا سال 2020
• استفاده کامل از پتانسیل زغالسنگ بومی و منابع هیدرولیک
• توسعه بخش تولید مكانیكی و/يا الكترومكانیكی مرتبط
• کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
• استفاده از ضايعات و حفاظت از محیطزيست
• بهینهسازي پايداري عرضه انرژي و هزينههاي زيستمحیطی
• تنظیم اهداف يكپارچه در مصرف انرژي براي مناطق سازمان يافته صنعتی
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• پاسخگويی به تقاضاي انرژي داخلی باه عناوان بااالترين اولويات در میاانمادت و بلندمادت ،از طرياق ترکیبای از
سرمايهگذاريهاي عمومی ،خصوصی و خارجی ،تشويق سرمايهگذاري بخش خصوصی و سرعت بخشیدن به ساخت و
ساز و خصوصیسازي در صنعت برق
• بهبود قابلیت اطمینان تأمین برق از طريق ارتقاء انتقال برق و شبكه توزيع
• استفاده از موقعیت ژئوپلیتیكی ترکیه براي تبديل کشور به يک منطقه محوري براي حمل و نقل باینالمللای تجاارت
نفت و گاز "راهروي انرژي اوراسیا"

آژانس بین المللی انرژي تخمین زده است که ترکیه به احتمال زياد سريعترين رشد متوسط بلندمادت در تقاضااي انارژي را در
میان کشورهاي عضو اين آژانس خواهد داشت .از سوي ديگر ،تخمین زده میشود که کل تقاضاي انرژي نهايی و کل تقاضاي
انرژي اولیه ترکیه تا سال  2020بیش از دو برابر میشود و به ترتیب به مقادير  170/3و  222/4 Mtoeخواهند رسید .همچنین
تخمین زده شده است که تقاضاي برق ،گاز طبیعی و نفت به  398-434کیلووات ساعت و  59میلیاون تان برساد .باه منظاور
پاسخگويی به چنین رشد بسیار زيادي در تقاضاي انرژي ،سطح عظیمی از سرمايهگذاري در هر سه بخش به طور يكسان مورد
نیاز است .دولت ترکیه اولويت را براي تأمین مالی اين سرمايهگذاري به بخش خصوصی داده است و در آن جهت اقدامات الزم
را براي تسهیل سرمايهگذاري در محیط زيست انجام داده است [.]7
همان طور که گفته شد ،استراتژي انرژي ترکیه چند بعدي است و در جهت تنوع بخشیدن به منابع و مسیرهاي تأمین انارژي و
همچنین سبد انرژي خود از طريق افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير و نیز انرژي هستهاي در تالش است [.]7
ترکیه در سال  2009به يكی از اعضاي مؤسس آژانس بینالمللی انرژي تجديدپذير 1تبديل شد .عالوه بر اين ،ترکیاه در حاال
آزادسازي بازار انرژي خود است و در راستاي آرمان خود براي تباديل شادن باه ياک عضاو اتحادياه اروپاا ،در تاالش باراي
هماهنگسازي قانون انرژي خود با اتحاديه اروپا است [.]7
ظرفیت انرژي هستهاي ترکیه تا سال  2030به  10000مگاوات ارتقا پیدا خواهد کرد .ترکیه در سال  2010براي ساخت اولاین
نیروگاه هستهاي خود در  ،Akkuyuدر ساحل درياي مديترانه توافقی را با روسیه امضا نمودند .اين نیروگاه داراي چهار واحد باا

1- IRENA
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ظرفیت کل  4200مگاوات است و در سال  2020شروع به کار خواهد نمود و سرمايهگذاران روسی ،يعنی روساتم ،1براي تأمین
مالی بخش بزرگی از پروژه توافق کرده اند .با اين حال ،هنوز هم چند وزارتخانه ترکیه قبل از آغاز ساخت و ساز رسمی بايد اين
پروژه را تأيید نمايند .نیروگاه هستهاي دوم در سینوپ ساخته خواهد شد و پروژه سوم نیز در حال پیشبینی است [.]7
چالشهاي سیاست انرژيهاي تجديدپذير در ترکیه عبارتند از [:]3
• امنیت انرژي
• عرضه انرژي پايدار
• کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي.

نمودار شكل ( )38-1و نیز جداول ( )19-1و ( )20-1نمايانگر وضعیت موجود و اهداف انرژي اولیه ترکیه با توجه به ساناريوي
انرژي در سالهاي  2000تا  2025میباشند [.]6

شكل  39-1ضرورت انرژي اولیه در ترکیه بین سالهاي ( 2025-2000برحسب میلیون تن نفت معادل.

جدول  19-1اهداف تولید انرژي اولیه در ترکیه در سالهاي  2030-2005برحسب هزار تن نفت معادل ).(ktoe

1- Rosatom

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
62
ويرايش اول ،مرداد 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز
منابع انرژي

2115

2111

2111

2115

2121

2125

زغالسنگ و لیگنیت

21259

28522

31820

39385

42732

45954

نفت و گاز طبیعی

2127

1735

1516

1604

1505

1465

گرمايش مرکزي

495

884

1336

2018

2427

2758

برقابی

5845

7520

8873

9454

10002

10465

چوب و زباله

6760

6446

6029

5681

5498

5413

زمینگرمايی

1380

3760

4860

4860

5400

5430

هستهاي

0

3657

9143

18286

26988

29600

خورشیدي

459

907

1508

2294

2845

3268
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جدول  20-1سناريوي تولید و مصرف انرژي منابع مختلف در کشور ترکیه در آينده نزديک [.]26

اداره کل انرژيهاي تجديدپذير (GDRE) 1بخش اصلی دولت براي توسعه سیاستها و استراتژيها در زمینهٔ انرژي تجديدپذير
و بهرهوري انرژي است [.]3
با توجه به برنامهريزي استراتژيک  ،2014-2010هدف اصلی وزارت انرژي و مناابع طبیعای ،(MENR) 2تاأمین  %30از کال
انرژي الكتريكی از منابع تجديدپذير تا سال  2013است [.]26

 انرژي زمینگرمايی

با داشتن يک پتانسیل قابلتوجه براي منابع انرژي تجديدپذير ،از نظر انرژي زمینگرمايی ،ترکیه در رتبه هفتم جهان و رتبه اول
اروپا است .ظرفیت تولید برق زمینگرمايی ترکیه ،در حدود  %0/10است ،اما توان نصب نیروگاههاي زمینگرمايی بايد تاا ساال
 2015به  300مگاوات و سهم آن تا سال  2020به  %0/32افزايش يابد [.]6 ،5

1 General Directorate of Renewable Energy
2 Ministry of Energy and Natural Resources

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
64
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول ،مرداد 1394

 انرژي خورشیدي

مجموع پتانسیل انرژي خورشیدي ترکیه در هر سال  35 Mtoeاسات .در ساال  2001در ترکیاه ،حادود  287 ktoeگرماايش
خورشیدي ،به خصوص در مناطق جنوبی و غربی و در بخشهاي مسكونی و تجاري تولید شد .در قانون شماره  6094ذکرشده
است توان کل نیروگاههاي خورشیدي متصل به سیستم انتقال تا پايان سال  2013نبايد بیشتر از  600مگااوات شاود و نیاز در
شش ماه پس از اجراي قانون ،ايستگاههاي ترانسفورماتور وابسته به نیروگاههاي خورشیدي تا پايان سال  2015متصل خواهناد
شد و ظرفیت اتصال آن ها بايد مشخص شود .با پیشبرد اين ماده 27 ،منطقه تعیین شد و فرايند تعیاین تعاداد ترانسافورماتورها
براي هر منطقه انجام شد؛ بر اين اساس ،ظرفیت اتصال ترانسفورماتورها در کل  600مگاوات خواهد بود [.]5
 انرژي زيستتوده

براي رسید ن به اهداف انرژي تجديدپذير ،هیچ توان و يا نرخی مربوط به انرژي زيستتوده تعیین نشاده اسات .باراي کااهش
وابستگی زياد ترکیه به واردات انرژي ،بايد منابع انرژي داخلی و تجديدپاذير غنای ترکیاه ماورد اساتفاده قارار گیارد و انارژي
زيستتوده براي کاهش اين وابستگی پتانسیل خوبی را نشان میدهد [.]5
همانطور که پیشتر گفته شد ،ظرفیت نصب شده تولید برق از زيستتوده/زباله در کل ترکیه تا پايان ماه ناوامبر ساال ،2013
 224مگاوات با سهم  %0/35از مجموع توان نصب شده باود [ .] 5تغییارات جهاانی در باازار انارژي ،باه وياژه عادم تمرکاز و
خصوصیسازي ،فرصتها و چالشهاي جديدي را براي انرژيهاي تجديدپذير و به ويژه انرژي زيستی ايجاد نماوده اسات .باه
گفته کمیته ملی شوراي جهانی انرژي ترکیه ،(WECTNC) 1در سال  ،1999مقدار انرژي به دست آمده توسط فناوري مادرن
و کالسیک زيستتوده به ترتیب  5 ktoeو  7012 ktoeبود ،اما مطابق جدول ( )21-1در سال  ،2030مقادير آنهاا باه ktoe

 4895و  3310 ktoeخواهد رسید .واضح است که تخمین زده میشود تولید انرژي توسط فناوري مدرن زيساتتاوده باهطاور
چشمگیري بین سالهاي  1999و  2030افزايش يابد .از سوي ديگر ،استفاده از فناوري کالسیک زيستتاوده باین ساالهااي
 1999و  2030کاهش خواهد يافت [.]6

1 World Energy Council Turkish National Committee
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جدول  21-1کاربري کنونی و برنامهريزيشده بهصورت مدرن و سنتی از زيستتوده برحسب .ktoe

با توجه به برنامهريزي  5ساله تولید برق در ترکیه ،)2017-2013( 1طرح ظرفیت تولید برق از منابع زيستتوده و ديگر منابع بر
اساس دو سناريوي  TEIASدر جدول ( )22-1آمده است .بر اين اساس ،سهم زيستتوده در تولید بارق ترکیاه در ساالهااي
طرح ،بین  0/45و  %0/51است که سهم قابلتوجهی است [.]5

جدول  22-1ظرفیت تولید بر اساس دو سناريوي  TEIASدر برنامهريزي  5ساله تولید برق در ترکیه (.)2017-2013

اهداف تولید برق در کشور ترکیه از منابع مختلف انرژي تجديدپذير در جدول ( )23-1و از منابع مختلف زيستتاوده در جادول
( )24-1به صورت خالصه ارائه شده است [.]26 ،6 ،3

جدول  23-1استراتژي تولید برق از منابع مختلف انرژي تجديدپذير در ترکیه.

) ¸1 Turkish Electrical Energy 5-Year (2013-2017) (TE_IAS
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پتانسیل منبع

ظرفیت در حال

هدف سال

هدف سال 2123

بهرهبرداري

2115

[ ]3

برقابی

 45000مگاوات

 19619مگاوات

باد

 48000مگاوات

خورشیدي

زمینگرمايی

 45000مگاوات

 2260مگاوات

 10000مگاوات

 20000مگاوات

 300تراوات ساعت در سال
(متوسط تابش جهانی 1500
کیلووات ساعت/مترمربع در سال)
()35 Mtoe
 600مگاوات

0

 600مگاوات

 3000مگاوات

 162مگاوات

 300مگاوات

 600مگاوات

زيستتوده

32 Mtoe

 224مگاوات

بیوگاز

1/5-2 Mtoe

 1500مگاوات
1/5-2 Mtoe

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
67
ويرايش اول ،مرداد 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

جدول  24-1وضعیت موجود و اهداف تولید برق از انواع منابع زيستتوده در کشور ترکیه [.]27
منابع تولید برق
تجديدپذير

تولید برق از انرژي
تجديدپذير ()2012
تولید برق از
زيستتوده ()2013

تولید برق از بیوگاز
()2011

تولید برق

تعداد

ظرفیت

سهم از

هدف سهم

ساالنه

نیروگاه

نصب

تولید برق

از تولید

(گیگاوات

(مگاوات)

ساعت)
64000

22000

)2012( %3

270

0/35-%0/1
(پتانسیل
)%25

(پتانسیل )60000
1000

320

هدف

وضعیت بومیسازي

برق
%30
در سال
2023
-1500
2000
مگاوات در
سال 2023

* 14

22

با همكاري ساخت نیروگاه
توسط اتريش و
مطالعات GIZآلمان و
تالشهايی در داخل

تولید برق از احتراق،
گازيسازي و پیرولیز
()2011

5

16

گازيساز پايلوت در مرحله
تحقیق توسط
TUBITAK MRC
با ظرفیت  150و 450
کیلووات حرارتی

تولید برق از گاز
لندفیل ()2011

9

120

در جدول ( )25-1ظرفیت نیروگاههاي جديد نصب شده در طی سالهاي  2003تا  2013بهصورت اجمالی آمده اسات .مطاابق
اين جداول ،طی سالهاي  2003تا  ،2011در مجموع  514نیروگاه با ظرفیت  14،011مگاوات در ترکیه نصب شد .در سالهاي
اخیر پروژههاي جديدي در زمینهٔ احداث نیروگاه زيستتوده در ترکیه اجرا شدند [.]4
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جدول  25-1چشمانداز انرژي در ترکیه (سرمايهگذاري در سالهاي اخیر).

 طرحهاي بهکاررفته در ترکیه براي استفاده پايدار از پتانسیل زيستتوده

سیاستهاي کشور ترکیه براي انرژيهاي تجديدپذير به صورت اجمالی در جدول ( )26-1آورده شده است [.]8

جدول  26-1بررسی اجمالی سیاستهاي حمايتی از انرژيهاي تجديدپذير.
قوانین سیاستی
تعرفه نرخ انرژي تجديدپذير

سرمايه عمومی
سرمايهگذاري عمومی ،وام و يا تأمین مالی

مشوقهاي مالی
يارانه سرمايه ،کمک مالی و يا تخفیف

مكانیسم حمايت از انرژي تجديدپذير در ترکیه مبتنی بر سیاست"تعرفه خريد برق "1است .اين مكانیسام تحات "قاانون مناابع
انرژي تجديدپذير براي تولید انرژي الكتريكی" تنظیم میشود.
بر اساس اين قانون ،نیروگاههايی که از تاريخ هجدهم ماه می سال  2005تولید میکردهاند و يا تاا قبال از پاياان ساال 2015
شامل اين قانون میشوند ،میتوانند براي مدت  10سال از قیمت ثابت استفاده کنند .نیروگاههايی که تحت حمايت اين قاانون
قرار دارند عبارتند از :بادي ،خورشیدي ،زمینگرمايی ،زيستتوده ،گازيسازي زيستتوده (از جمله گاز دفنگاه) ،جريان ،جزر و مد
و امواج و نیروگاههاي برقآبی که رودخانه و يا مخزن منطقه کمتر از  15کیلومترمربع است .در مورد تولیاد تجهیازات مكاانیكی
و/يا الكترومكانیک مربوط به نیروگاه هاي تجديدپذير در داخل کشور ،عالوه بر قیمات ثابات ،تعرفاههااي اضاافی نیاز افازوده
میشود .تعرفه خريد برق در قانون جديد براي زيستتوده از جمله گاز دفنگاه ،مطابق جدول زير  13/3سنت بر کیلووات ساعت
است .اگر از تمام تجهیزات در مكانیسم پشتیبانی استفاده شود ،اين تعرفه میتواند حداکثر به  18/90سنت بر کیلاووات سااعت
برسد [.]5
1- feed-in tariff
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قوانین تصويب شده براي انرژيهاي تجديدپذير عبارتند از:
• متمم قانون استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
• منابع تولید انرژي برق (شماره  )6094در سال  :2010مطابق اين قانون تعرفه خريد برق تولید شده از منابع تجديدپذير
مطابق جدول ( )27-1است [.]26 ،3

جدول  27-1تعرفه برق تجديدپذير در ترکیه بر اساس قانون .6094

اين قیمت شامل موارد زير میشود:
• با توجه به منابع تجديدپذير ،تعرفه خريد برق تجديدپذير 1بايد به تعرفههاي موجود در مورد تجهیزات الكترومكاانیكی
ساخت داخل در تولید تجهیزات مورد استفاده افزوده شود .تجهیزات تولید برق با مجوز  2RESکه در حال بهرهبرداري
هستند و يا تا قبل از  31دسامبر سال  2020بهرهبرداري خواهند شد ،میتوانند از اين تعرفه بهرهمند شاوند .فهرسات
ظرفیت نصبشده نیروگاههاي  RECپشتیبانی شده توسط مكانیسم  RESبا توجه به نوع منبع و نیروگااه در جادول
( )28-1ارائه شده است.
• حداکثر مدت ده سال از تاريخ بهرهبرداري آن گذشته باشد [.]3

1 feed-in-tariffs
)2 Turkey’s Renewable Energy Support (YEK) Mechanism (RES
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• نیروگاه هاي با گواهی تجديدپذير (REC) 1تحت اين قانون ،و نیز افرادي که بدون مجوز  RECبرق تولید میکنناد،
ممكن است از حمايت مكانیسم  RESبرخوردار شوند .ظرفیت نصبشده نیروگاههاي پشتیبانی شده توساط مكانیسام
 RESدر جدول ( )28-1با توجه به نوع منبع و نیروگاه آورده شده است [.]5
• معافیت مجوز :در قانون بازار برق نیز تجديدنظر شده است" :تجهیزات نصبشده تولید برق از منابع تجديدپذير توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی با ظرفیت بیشتر از يک مگاوات از مجوز معاف است" .با تصويب اين قانون 950 ،ايساتگاه
خورشیدي 300 ،نیروگاه بادي و  30ايستگاه ديگر در  21نیروگاه با ظرفیت  15مگاوات شروع به فعالیت کردند [.]3

جدول  28-1ظرفیت نصبشده نیروگاههاي  RECپشتیبانی شده توسط مكانیسم  RESبا توجه به نوع منبع و نیروگاه.

 -15-1-5-1چارچوب نهادهاي مديريت زيستتوده در ترکیه
 بخش دولتی

 وزارت انرژي و منابع طبیعی ترکیه )MENR( 2که يک طرح استراتژيک پانج سااله  2014-2010را در نظار گرفتاه
است.
 وزارت فدرال محیطزيست
 سازمان حفاظت از طبیعت

3

4

 سازمان ايمنی هستهاي
 وزارت محیطزيست و شهرسازي

5

1 Renewable Energy Certificate
2 Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources
3 Federal Ministry for the Environment
4- Nature Conservation
5- T.R Ministry of Environment and Urbanization
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 شرکت انتقال برق ترکیه 1که طرحی پنج ساله  2017-2013براي ظرفیت تولید برق در نظر گرفته است و تحقیقات و
برنامهريزي و هماهنگی را در اين زمینه به عهده دارد.
 اداره کل انرژيهاي تجديدپذير 2بخش اصلی دولت براي توسعه سیاستها و استراتژيها در حوزه انرژي تجديدپذير و
بهرهوري انرژي است.

 شوراي پژوهش علمی و فنی ترکیه ( )TUBITAKدر سال  1963با هدف توسعه ،ترويج ،برنامهريازي و همااهنگی
فعالیتهاي تحقیق و توسعه در جهت اولويتهاي توسعه ترکیه در آنكارا تأسیس شد.
 مرکز تحقیقات مرمره 3در قبضه 4قديمی ترين و بزرگترين سازمان پژوهشی زير نظار  TUBITAKاسات و در ساال
 1972با مساحتی نزديک به  2000هكتار در مكانی زيبا در ساحل شمال خلیج ايزمیت 5تأسیس شد.
 بخش خصوصی

 Ortadogu يكی از بزرگترين بازيكنان در تولید برق از بیوگاز از محل دفن زباله در استانبول است.
 ITC-KA داراي چهار واحد تولید گاز از محل دفن زباله در آدانا ،آنكارا و قونیه است.
 شرکت  Enbasysاتريش در حال ساخت يک نیروگاه صنعتی بیوگاز چند خوراکه با ظرفیت  4/1 -2/1مگاوات تولیاد
برق در ترکیه است.
 دانشگاهها

 دانشگاه اژه
 oيک گروه تحقیقاتی از گروه شیمی دانشگاه اژه ،در زمینهٔ پیرولیز زائادات کشااورزي و جنگلای ،زبالاههااي
صنعتی (الستیک قراضه ،لجن زباله و غیاره) در راکتاور بساتر ثابات هیادروترمال و کربنیزاسایون زائادات
کشاورزي ،دامی و زبالههاي صنعتی و نیز گازيسازي زائدات کشاورزي مشغول به تحقیق است (دکتار Jale

.)jale.yanik@ege.edu.tr ،YANIK

1- Turkish Electricity Transmission Company
2- General Directorate of Renewable Energy
3- Marmara
4- Gebze
5- Izmit
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 oيک گروه تحقیقاتی از گروه مهندسی شیمی دانشگاه اژه ،در زمینهٔ اساتخراج آب فاوق بحرانای از ضاايعات
کشاااااورزي و لجاااان زبالااااه مشااااغول بااااه تحقیااااق اساااات (دکتاااار ،Levent BALLİCE
.)levent.ballice@ege.edu.tr
 oيک گروه تحقیقاتی از موسسه انرژي خورشیدي دانشگاه اژه ،1در زمینهٔ تولید بیوگاز از فضوالت دامی ،برشته
کردن ،احتراق/گازيسازي زيست تاوده و تولیاد بیاوديزل در حاال تحقیاق اسات (دکتار ،Gunnur Kocar
( )unnur.kocar@ege.edu.trشكل .]4[ )40-1

1- Ege
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شكل  40-1کاربرد بیوگاز در دانشگاه اژه ترکیه ،موسسه انرژي خورشیدي و واحدهاي نصب شده تولید بیوگاز.

 يک گروه تحقیقاتی از گروه مهندسی شیمی دانشگاه آنادوال ،1در زمینهٔ پیرولیز زائدات کشاورزي در يک راکتور بساتر
ثابت مشغول به تحقیق است (دکتر .)eputun@anadolu.edu.tr ،Ersan PÜTÜN
 يک گروه تحقیقاتی از گروه مهندسی محیطزيست دانشگاه فنی خاورمیانه ،در زمینهٔ کااربرد احتاراق و بااهمساوزي،2
مشغول به تحقیق است (دکتر .)aatimtay@metu.edu.tr،AYSEL Atimtay
 يک گروه تحقیقاتی از گروه مهندسی شیمی دانشگاه فنی استانبول ،در زمینهٔ گازيسازي زيستتاوده و پاااليش گااز،
تولید هیدروژن و احتراق زيستتوده مشغول به تحقیق است (دکتر .)atkul@itu.edu.tr ،Husnu Atakul

 مرکز تحقیقات مرمره
 oگروه هاي تحقیقاتی از شرکت  TUBITAKاز آمادهسازي سوخت تا احتراق و گازيسازي زيستتوده تحقیق
میکند (.)berrin.engin@tubitak.gov.tr ،Berrin Engin

1- Anadoula
2-Cofiring
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 oيک گروه تحقیقاتی از گروه مهندسی مكانیک دانشگاه مرمره ،در زمیناهٔ خصوصایات ساوخت زيساتتاوده
مشغول به تحقیق است (دکتر  .)ozdogan@marmara.edu.tr ،Sibel Ozdoganفهرسات پاروژههااي
مرکز تحقیقاتی مرمره ،موسسه انرژي در جدول ( )29-1آورده شده است [.]4

جدول  29-1پروژههاي مرکز تحقیقاتی مرمره ،موسسه انرژي
پروژه

سال

پروژه يكپارچهسازي گازيساز زيستتوده با فناوريهاي تولید برق

2008 -2005

پروژه شبكه اروپايی يكپارچه براي همسوزي زيستتوده

2008 -2005

طراحی و ساخت گازيساز زيستتوده بستر ثابت  400کیلوواتی

2010 -2009

گازيسازي زيستتوده و زغال ،تصفیه گاز و تولید انرژي يكپارچه ،پروژه ملی

2005 -2009

طراحی و ساخت گازيساز زيستتوده بستر ثابت  250کیلوواتی ،پروژه صنعتی

2010 -2009

احتراق زيستتوده و زغالسنگ چوب نما در بسترسیال گردشی ،پروژه ملی

2010 -2007

تولید سوخت مايع از زغال و زيستتوده ،پروژه ملی

2013 -2009

مواد با ارزش افزوده باال از بقاياي ضايعات گازيساز

2012 -2009

طراحی و ساخت يک گازيساز بسترسیال  2مگاواتی

2011 -2009

فهرستی از پروژههاي تحقیق و توسعه فنی در رابطه با انرژي تجديدپذير با ذکر مشخصات آنها در جدول ( )30-1ارائاه شاده
است.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
75
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول ،مرداد 1394
جدول  30-1پروژههاي تحقیق و توسعه فنی

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
76
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول ،مرداد 1394

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
77
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول ،مرداد 1394

 -2-5-1قطر
 -1-2-5-1کلیات

پايتخت :دوحه
واحد پول :ريال
تولید ناخالص داخلی 202/45 :میلیارد دالر
سرانه تولید ناخالص داخلی 58406/46 :دالر
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی%1/50 :
وسعت 11437 :کیلومترمربع
جمعیت 2042444 :نفر

شكل  41-1نقشه کشور قطر

 -2-2-5-1موقعیت جغرافیايی
قطر کشوري عربی در جنوب غربی قاره آسیا و در شرق شبه جزيره عربستان ،در خاورمیانه و در بخش جنوبی خلیج فارس واقع
شده است .قطر خود شبه جزيرهاي کوچكتر واقع در شبه جزيره عربستان است که خلیج فارس آن را از غرب و شمال و شرق در
بر گرفته است .پايتخت آن ،دوحه است .قطر مرز مشترك زمینی با عربستان سعودي ،و مارز درياايی باا کشاورهاي بحارين و
امارات متحده عربی دارد.
 -3-2-5-1شرايط آب و هوايی
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آب و هواي قطر آب و هوايی بیابانی است يعنی خشک ،بسیار گرم و مرطوب است .در اين کشور زمستان هوايی خنک دارد .در
زمستان در اثر توده هوايی سودانی بارآنهاي سیل آسايی در اين کشور میبارد که خسارت به بار میآورد ،ولی در تابستان هوايی
شرجی و گرم دارد.
 -4-2-5-1مصرف انرژي
قطر دومین کشور مصرفکننده برق در میان کشورهاي شوراي همكاري خلیج فارس 1است .حدود  %65بارق در قطار توساط
سیستمهاي خنککننده تمام انواع ساختمانها مصرف میشود .رشد اقتصاد و جمعیت در قطر با افزايش تعداد نهادهاي صنعتی
و همچنین ساخت و ساز ساختمانهاي صنعتی و تجاري همراه شده است .تولید برق در قطر ،باین ساالهااي  1999و ،2010
حدود  3/7برابر افزايش يافته است .شكل ( )42-1الگوي رشد برق را براي چهار بخش مصرف ،يعنی؛ سازمانهااي مساكونی،
صنعتی ،تجاري و دولتی ،در  12سال گذشته نشان میدهد [.]9

شكل  42-1مصرف برق در کشور قطر بر اساس بخش مصرفی از سال  1999تا .2011

همانطور که در شكل ( )43-1نشان داده شده است مقدار مصرف انرژي توسط هر بخش برحسب گیگاوات و سهم هار بخاش
برحسب درصد براي سال اول و آخر ( )2011 ،1999از دوره مورد بررسی مقايسه میشود [.]9
)1- Gulf Cooperation Council (GCC
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شكل  43-1مقايسه مصرف برق بین دو سال  1999و .2011

تغییر واقعی که بین بخشهاي مسكونی و صنعت وجود دارد به آسانی تشخیص داده میشود .با توجه به آماار وزارت انارژي و
صنعت ،تعداد واحدهاي صنعتی ثبت شده از  482واحد در دسامبر سال  2007به  611واحد در دسامبر سال  2011افزايش داشته
است .رشد اصلی در گروه پارچه (منسوجات ،پوشاك و چرم) و گروه متالورژي است .مصرف برق در بخش صنعت در ايان دوره
( )1999-2011حدود  %15کل تقاضا افزايش يافت در حالی که حدود  %12کاهش نسبی مصرف برق در بخش مسكونی وجود
دارد .رشد مصرف برق در بخش تجاري به  %295و در بخش دولتی به  %441رسیده است.
اگر چه مصرف برق در بخش صنعت با نرخ رشد  ،%726از  1134گیگاوات ساعت در سال  1999به  8233گیگاوات سااعت در
سال  2011افزايش يافته است ،بخش هاي مربوط به جمعیت (مسكونی و دولتی) پس از مشااهده نقطاه عطفای در حمايات از
بخش صنعت ،مصرف انرژي خود را تا سال  2009کنترل کردهاند .در سال  ،2011مصارف بارق در سااختمانهااي تجااري و
صنعتی در قطر به  %50تقاضاي برق رسید.
کل ظرفیت نصب شده برق ( 3/89 GWeسال  )2009است که صد در صد از گاز طبیعی حاصل شده است .کل منباع انارژي
اولیه  23825 ktoeاست که  %82آن را گاز طبیعی و  %18آن را نفت خام تشكیل میدهد [.]9
 -5-2-5-1سوختهاي فسیلی
قطر بزرگترين تولیدکننده گاز طبیعی مايع ( )LNGدر جهان است و همچنین داراي ذخاير قابل توجاه نفات مایباشاد .مانناد
بسیاري از کشورهاي ديگر در منطقه ،اين کشور میخواهد ذخاير نفت و گاز خود را باراي باازار صاادرات حفاظ نماياد .میازان
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صادرات خالص در سال  79987 ktoe ،2007بود .قطر صادرکننده منابع انرژي است ،که مهمترين آنها نفت خام و گاز طبیعای
است .قطر يكی از اعضاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) میباشد .قطر از نظر مناابع گااز طبیعای ساومین کشاور
جهان است .اين کشور از سال  1997گاز طبیعی مايع تولید کرده است و در حال حاضر بزرگترين تأمینکننده  LNGدر جهاان
است .کشور قطر عضو و میزبان مجمع کشورهاي صادرکننده گاز است که در سال  2001براي ترويج منافع تولیدکنندگان عمده
گاز جهان تشكیل شد .با اين حال ،قطر براي تخصص فنی در بخش انرژي به کشورهاي ديگر به ويژه انگلستان وابسته اسات
[.]10
همانطور که در شكل ( )44-1مشاهده میشود ،مصرف سوختهاي فسیلی در قطر در سال ( 2011آخرين اندازهگیري) ،با توجه
به آمار بانک جهانی ( 100درصد از کل) بود.

شكل  44-1مصرف سوختهاي فسیلی ( %از کل) در قطر.

 -6-2-5-1انرژي تجديدپذير
 انرژي خورشیدي

با توجه به متوسط تابش افقی روزانه  ،5/8 kWh/m2قطر مكانی مناسب براي استفاده از انرژي خورشیدي اسات .قطار اعاالم
کرد که پروژه نیروگاه خورشیدي يک میلیارد دالري در سال  ،2010در طول پنج سال حداقل  10 MWبرق خورشایدي تولیاد
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میکند .همكاري مشترك براي فناوريهاي خورشیدي در قطر بین ،بنیاد قطر ( )%70که بایش از  500میلیاون دالر سارمايه-
گذاري خواهد کرد ،يک شرکت آلمانی به نام  )%29( SoalrWorldکه در حال حاضار در حاال توساعه اولاین کارخاناه پلای-
سیلیكون کشور براي تولید سلولهاي فتوولتائیک است و بانک توسعه قطر ( )%1می باشاد .عاالوه بار ايان ،قطار ساه نموناه
ورزشگاه سبز احداث نمود و دو ورزشگاه موجود را نیز به منظور میزبانی باازيهااي جاامجهاانی  2022باا اساتفاده از فنااوري
خورشیدي بازسازي نمود [.]10
 انرژي باد

قطر براي تولید برق بادي موقعیت متوسطی دارد (  .)5-7 m/sبا در نظر گرفتن متوسط روزانه  4ساعت باد پر بار ،قطار داراي
پتانسیل مناسب براي انرژي باد میباشد .نصب توربین بادي در جاده قطر و بحرين ،تالشی براي بهبود پايداري پاروژه در نظار
گرفته میشود [.]10
 انرژي زمین گرمايی

قطر پتانسیل زمین گرمايی مناسبی دارد .تالش اين کشور براي به دست آوردن تخصص در زمینه توسعه منابع خاود از ساوي
يكی از قدرتهاي اصلی زمین گرمايی جهان يعنی ايسلند ،تحسین شده است [.]10
 سوختهاي زيستی

مشوق هاي مالی قابل توجهی براي تصويب موفق سوخت زيستی حمل و نقل هوايی وجود دارد .هواپیمايی قطر هنوز مواد اولیه
را مشخص نكرده است ،اما از شروع يک پروژه با سیستمهاي  ،Vernoشرکت سوختهاي زيساتی آمريكاا اطاالع داده اسات
[.]10
 -7-2-5-1پتانسیل منابع زيستتوده
قطر يكی از کشورهايی است که بزرگترين نرخ تولید زباله به ازاي جمعیت را در جهان دارد .در سال  ،2010اين کشاور روزاناه
 8000تن زباله جامد (به غیر زباله ساختمانی که روزانه حدود  20000تن به اين مقدار اضافه میکند) تولید کرد .پیشبینی می-
شود در سال  2032اين مقدار با رشد ساالنه  %4/2به  19000تن در روز برسد .در سال  2012اغلب اين ضايعات (بیش از %90
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زباله جامد) در دفنگاهها دفن شدند و دولت در تالش براي کاهش اين میزان است .در حالی که در بسیاري از کشورهاي صنعتی
در اروپا و آسیا (مانند اتريش ،دانمارك ،هلند و ژاپن) کمتر از  %10زباله جامد در دفنگاهها دفن میشود .اين کشورها در خصوص
زبالهها ،بازيافت ،تولید انرژي و تولید کمپوست را انجام میدهد.
منابع براي کمپوست دو نوع است :نوع اول که ضايعات سبز مانند مواد باغچه ،خانهها/پاركها ،پسماند آشپزخانه يا مراکز تهیاه
غذا ،و ضايعات بازارها ،و نوع دوم که زباله جامد شهري است [.]11
 -8-2-5-1فناوريهاي استحصال انرژي از زيستتوده
قطر به سمت تولید سوخت جت (هواپیما) سوق پیدا کرده است .در تالش براي کاهش آثار کربن ناشای از فعالیات هواپیمااي
مسافربري خطوط هوايی قطر ،اين کشور طرح توسعه سوخت جت زيستی پايدار براي بهرهبرداري تجاري را آغاز نموده است.
قطر اولین کشور عضو شوراي همكاري خلیج فارس بود که يک برنامه تبديل ضايعات به انرژي را اجرا نمود و در حاال حاضار
بیش از  30 MWبرق در مرکز مديريت پسماند جامد 1خود واقع در  Messeidدوحه تولید میکند [.]11
در حال حاضر ،تولید کمپوست در قطر به طور عمده در مرکز مديريت پسماند جاماد واقاع در  Messeidانجاام مایشاود ،کاه
بزرگترين واحد تولید کمپوست در کشور و يكی از بزرگترين نمونهها در جهان میباشد .در ابتدا روي زباله که وارد واحد میشود
تخمیر بیهوازي انجام میگیرد ،که منجر به تولید بیوگاز میشود که میتواند بوسیله موتور گاز و ژنراتور برق تولید کند .پاس از
آن روي مواد هضم هوازي انجام و کمپوست تولید میشود.
يک واحد تولید کمپوست از سال  2011آغاز به بهرهبرداري کرده است و در حالت راهاندازي با ظرفیت کامل قادر باه پاردازش
 750تن ضايعات و تولید  52تن کمپوست از منابع نوع يک (منابع سبز) 377 ،تن کمپوست از منابع نوع دو (زباله) ،کود مايع که
از  51تن کمپوست نوع يک و  204تن کمپوست نوع دو تشكیل شده است ،و  129تن بیوگاز ،میباشد [.]11
سه محل دفن زباله در قطر وجود دارد Umm Al-Afai :براي زباله خانگی و تودهاي Rawda Rashed ،براي زباله سااخت و
ساز و تخريب و  Al-Kranaبراي لجن فاضالب .با اين حال ،روش دفع زباله به وسیله دفنگاه ياک راه حال کااربردي باراي
کشوري مانند قطر که در آن دسترسی به زمین محدود است ،نمیباشد .پنج ايستگاه انتقال زباله در قطر براي کاهش مقدار زباله
که به محل دفن زباله  Umm Al-Afaiمیرود راهاندازي شده است؛ در جنوب دوحه ،غرب دوحه ،منطقاه صانعتیDukhan ،
)1- Domestic Solid Waste Management Center (DSWMC
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و .Al-Khorاين ايستگاههاي انتقال به وسیله بهبود امكانات تفكیاک ماواد قابال بازيافات مانناد شیشاه ،کاغاذ ،آلومینیاوم و
پالستیک مجهز شده است [.]11
مرکز مديريت زباله جامد خانگی يكی از محتملترين فعالیتهاي توسعه درخصوص مديريت پسماند میباشد .اين مرکاز باراي
حداکثر بازيابی مواد و تولید انرژي از ضايعات توسط نصب فناوريهاي روز براي تفكیک ،پیشفرآوري ،بازيابی مكانیكی و آلی،
و فناوري هاي تبديل ضايعات به انرژي و تولید کمپوست طراحی شده است .اين واحد در ظرفیت کامل 1550 ،تن/روز ضايعات
را فرآوري و برق کافی براي مصارف داخلی تولید میکند و عالوه بر آن  34/4 MWاضافی براي شبكه ملی تأمین ماینماياد
[.]11
 -9-2-5-1شرکتهاي فعال
شرکت  Ministry Muni Aff & Agricکه نیروگاه بیوگاز قطر 1را احداث کرده است يكای از شارکتهااي فعاال در حاوزه
انرژي زيست توه در قطر است.
 -11-2-5-1دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی
هواپیمايی قطر ،پارك علم و فنا وري قطر و پتروشیمی قطر با همكاري يكديگر و حمايت هواپیمايی ايرباس ،تجزياه و تحلیال
مهندسی ،اقتصادي و توسعه اولیه تولید سوخت جت زيستی پايدار را انجام دادند.
 -11-2-5-1سازمانهاي دولتی
بنیاد قطر براي توسعه آموزش ،علم و جامعه ( )QF, www.qf.org.qa/در سال  1995توسط امیر قطر ،شیخ حمد بن خلیفه آل
ثانی ،تاسیس شد .هدف اين بنیاد حمايت از قطر در حرکت از اقتصاد مبتنی بر کربن باه اقتصااد دانشای از طرياق اساتفاده از
پتانسیل نیروي انسانی از طريق آموزش ،علوم و تحقیقات و توسعه محلی میباشد .فناوريهاي خورشایدي قطار ( )QSTecدر
ماه مارس سال  2010به عنوان يک سرمايهگذاري مشترك بین بنیاد قطر SolarWorld AG ،و بانک توسعه قطر راهانادازي
شد .اين واحد بر روي زمینی به مساحت  1/2میلیون مترمربع در شهر صنعتی راس الفان قطر ساخته شده است .برناماهريازي
1- Qatar Biogas Power Plant
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شده است که مرحله يک اين واحد در نیمه دوم سال  2013تكمیل شود .بنیاد قطر يک سارمايهگاذار عماده در پاارك علام و
فناوري قطر که در حوزه انرژي پايدار و بهرهوري انرژي فعالیت میکند ،میباشد.
پارك علم و فناوري قطر ( ) QSTPمرکزي براي انجام پژوهش ،نوآوري و کارآفرينی است .اين ارگان در بنیاد قطر واقاع شاده
است و از سال  2004راهاندازي شده و فعالیت میکند.
موسسه محیط زيست و تحقیقات انرژي قطر ( )QEERIدر راستاي کاهش تغییرات اقلیم و آالينادههااي مضار باراي محایط
زيست و همچنین آاليندههاي موثر بر انسان هدفگذاري کرده است .هدف  QEERIاين است که مطمئن شود قطار قاادر باه
پاسخگويی به تقاضاي رو به رشد خود براي تولید برق از راههاي ايمن ،سازگار با محیط زيست و پايدار میباشد .محدودههااي
مطالعاتی خاص شامل سوختهاي فسیلی ،انرژي خورشیدي و پیلهاي سوختی محتمل هستند [.]10
 -12-2-5-1اهداف و سیاستهاي انرژي تجديدپذير و زيستتوده
هیچ چارچوب سیاست خاصی در قطر به انرژيهاي تجديدپذير اختصاص داده نشده است .با اين حال اين کشاور باه سارمايه-
گذاري عظیم و استفاده از انرژيهاي تجديدپذير امید بسته است.
چشمانداز ملی قطر 1تا سال  ،2030چشمانداز بلند مدت قطر را با ارائه يک چارچوب که در آن استراتژيهاي ملی و طرح هااي
اجرايی میتوان توسعه يابد تشريح نموده است .پنج هدف فراگیر اين چشمانداز براي سال  ،2030به شرح ذيل میباشد:
 نوسازي و حفظ سنتها
 عدالت بین نسلی
 مديريت رشد و توسعه
 ايجاد دانش و کیفیت نیروي کار و انتخاب مسیر بهینه توسعه
 رشد اقتصادي ،توسعه اجتماعی و مديريت زيست محیطی
 QNVتوسعه قطر را از طريق چهار رکن به هم پیوسته شامل توسعه انسانی ،توسعه اجتماعی ،توسعه اقتصادي و توسعه زيست
محیطی پیشبینی مینمايد.

)1- Qatar National Vision (QNV
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استراتژي توسعه ملی قطر  2011-2016اولین استراتژي توسعه ملی قطر است .اين استراتژي براي تنظیم مسایري باه سامت
دستیابی به اهداف چشمانداز  2030ملی قطر آماده شد.
برنامه ملی امنیت غذايی قطر ( )QNFSP, www.qnfsp.gov.qa/يک اقدام پیشگامانه ملی است که در ساال  2008تادوين
شد ،اين برنامه يک وظیفه بین دولتی براي توسعه طرح جامع  QNFSPمیباشد که در پايان سال  2012تكمیل خواهاد شاد.
طرح جامع  QNFSPبا گسترش چهار بخش از فعالیتهاي اقتصادي از جمله انرژيهاي تجديدپذير ،آب شیرين کن و مديريت
آب ،تولید محصوالت کشاورزي و فرآوري مواد غذايی ،يک راهحل جامع براي امنیت غذايی توصیه میکند .ايان طارح توساعه
بخش انرژيهاي تجديدپذير را در کشور از طريق ترويج تقاضاي محلی براي انرژيهاي تجديدپذير به منظاور تحرياک تولیاد
فناوريهاي تجديدپذير آغاز خواهد نمود.

اين طرح به منظور استفاده از آخرين پیشرفتها در فناوري هاي فتوولتائیاک و حارارت خورشایدي باراي سااخت ياک پاارك
خورشیدي که انرژي کافی براي شیرين کردن آب آن را تولید خواهد نمود برنامهريزي میکند .در اين طرح همچناین امكاان
استفاده از انرژي باد براي تولید بخشی از برق مورد نیاز خود و فنآوريهاي شبكه هوشمند بررسی میشود .عالوه بر اين ،هدف
طرح جامع  ،QNFSPتوسعه همافزايی با ساير بخشها در کشور براي ترويج بهرهوري انرژي ملی با استفاده مجادد از انارژي
زباله آن بخشها ،و ترويج اقدامات بهرهوري انرژي در چهار بخش اصلی آن است.
طرح جامع ملی قطر ( )QNMPيک طرح جامع بلندمدت است که توسط سازمان برنامهريزي و توسعه شهري ( )UPDAبراي
هدايت توسعه فیزيكی قطر تا سال  2025آغاز شد QNMP .همه جنبههاي توسعه از جمله حمل و نقل ،زيرساخت (فاضاالب،
زهكشی ،آب و برق) ،حفاظت از محیط زيست و استفاده از زمین (مسكونی ،تجاري ،صنعتی ،و تفريحای) را پوشاش مایدهاد.
بنابراين يک سیستم يكپارچه ،منافع ممكن پروژههاي ايجاد شده را حداکثر میکند ،در نتیجاه هزيناه مناابع را باه طاور قابال
توجهی کاهش میدهد.
طرح کاربرد پايدار انرژي و آب قطر ( )QWE, http://qwe.qatar.tamu.edu/يک پروژه براي بهبود فناوري آب شیرين کن
و ترويج آگاهی عمومی از استفاده پايدار از انرژي است .زمینههاي فنی تحت پوشش اين برنامه عبارتند از :ارزيابی اثرات زيست
محیطی مصرف آب و انرژي ،به حداقل رساندن مصرف آب و تخلیه ،حداکثر کردن بهرهوري انارژي صانعتی ،کااهش انتشاار
گازهاي گلخانهاي ،بهبود فناوريهاي شیرين کردن آب ،استراتژيهاي استفاده مجدد و بازيافت کارآمد ،ادغام موثر سیستمهاي
آب و انرژي [.]10
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 -3-5-1عربستان سعودي
 -1-3-5-1کلیات
پايتخت :رياض
واحد پول :ريال سعودي
تولید ناخالص داخلی 576/824 :میلیارد دالر
سرانه تولید ناخالص داخلی 25/345 :دالر
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی%2/4 :
وسعت 2149690 :کیلومترمربع
جمعیت 28686633 :نفر

شكل  45-1نقشه کشور عربستان سعودي

 -2-3-5-1موقعیت جغرافیايی
کشور عربستان سعودي در خاورمیانه و هممرز با خلیج فارس و درياي سرخ است .در جنوب اين کشاور ،يمان جااي دارد .ايان
کشور همچنین با عراق ،اردن ،کويت ،عمان ،قطر ،امارات متحده عربی مرز يكسان دارد و از طريق پل به بحرين وصل است.
بیشتر زمینهاي آن را بیابآنهاي ماسهاي تشكیل میدهد .عربستان کشوري آسیايی است و در منطقه استراتژيک خاورمیانه قرار
دارد و بزرگترين کشور اين منطقه می باشد .مساحت اين کشور بخش بزرگی از شبه جزيره عربستان يعنی حدود  85درصد ايان
شبه جزيره را تشكیل می دهد .از غرب و شرق به درياي سرخ و خلیجفارس مرتبط است و همین دسترسی به آبهاي آزاد ايان
امكان را براي اين کشور به وجود آورده تا از دو سوي آن براي حملونقلهاي دريايی و واردات و صادرات اساتفاده شاود .مارز
دريايی اين کشور را حدود  2640کیلومتر برآورد کردهاند که بیشترين مرز آبی کشورهاي منطقه است .حدود  75درصد از وسعت
اين کشور از بیابانهاي خشک و بی آب و علف تشكیل شده است.
 -3-3-5-1شرايط آب و هوايی
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عربستان سعودي داراي آب و هواي گرم و خشک صحرايی است .دماي هوا در روزهاي تابستان به طور متوسط  45درجه و در
شب با اختالف دماي زياد نسبت به روز است .در بعضی مناطق کوهستانی حاشیه درياي سرخ و استان اصیر آب و هوا در  8ماه
از سال نسبتاً مناسب است اما سرما به ندرت به زير صفر درجه میرسد.

 -4-3-5-1مصرف انرژي
انرژي در عربستان سعودي نه تنها تولید ،مصرف و صادرات نفت ،بلكه تولید گاز طبیعی و برق را نیز شامل میشاود .عربساتان
سعودي بزرگترين صادرکننده و تولیدکننده نفت در جهان است .اقتصاد عربستان سعودي مبتنی بر نفت است .در واقع نفت %90
صادرات کشور و نزديک به  %75درآمد دولت را شامل میشود .حدود  ٪45از تولید ناخالص داخلی عربساتان ساعودي توساط
صنعت نفت و  %40آن از بخش خصوصی تأمین میشود .سرانه تولید ناخالص داخلی در عربستان سعودي  20700دالر است .به
رغم تالش براي ايجاد تنوع ،اقتصاد اين کشور هنوز هم بسیار وابسته به نفت و باه وياژه بخاش پتروشایمی اسات .عربساتان
سعودي همچنین داراي بزرگترين ،يا يكی از بزرگترين ،ذخاير (قابل بازيابی از لحاظ اقتصادي) نفت خام در جهان است ( %18از
ذخاير جهان ،بیش از  260میلیارد بشكه).
عربستان سعودي ،يكی از بزرگترين ذخاير گاز طبیعی در خلیج فارس را دارد .ذخاير گاز طبیعی بایش از  7تريلیاون مترمكعاب
هستند.
اين کشور براي تنوع بخشیدن به منابع انرژي خود برنامه دارد و در حال توسعه تولید برق خورشیدي و هستهاي میباشد.
 -5-3-5-1سوختهاي فسیلی
عربستان سعودي از بزرگترين تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت دنیا است .اين کشور بیشترين ذخاير نفت جهان را داراست که
اين ذخاير به شكل عمدهاي در استانهاي شرقی متمرکز شدهاند .نفت  %95از صادرات و  %70درآمد دولت را تشكیل میدهد.
هر چند اخیراً صادرات غیرنفتی افزايش يافته اند .ثروت نفت باعث تبديل اين کشور سلطنتی بیاباانی باه يكای از ثروتمنادترين
کشورهاي دنیا شده است .درآمدهاي گسترده نفتی سبب مدرنیزه شدن سريع کشور و ايجاد رفاه شده است .عربستان همچناین
داراي ششمین ذخاير گاز طبیعی بزرگ جهان است.
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 -6-3-5-1انرژي تجديدپذير
کشور عربستان در راستاي ايجاد تنوع در سبد انرژي ،براي کاربرد انرژي تجديدپذير و هستهاي برنامهريزي کارده اسات .روناد
توسعه کاربرد منابع انرژي جايگزين در شكل ( )46-1نشان داده شده است [.]12

شكل  46-1روند توسعه تدريجی منابع انرژي جايگزين

سهم برنامهريزي شده منابع مختلف تجديدپذير در شكل ( )47-1ارائه شده است [.]12

شكل  47-1ترکیب انرژي پیشنهادي تا سال 2032

عربستان سعودي براي توسعه انرژي تجديدپذير در کشور نقشه راهی تا سال  2030تدوين نموده اسات کاه در شاكل ()48-1
مشاهده میشود [.]12
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شكل  48-1نقشه راه توسعه انرژي تجديدپذير

 -7-3-5-1سهم زيستتوده
در حال حاضر زيستتوده عمدتاً به عنوان سوخت سنتی استفاده میشود که سهم حدود  3810 EJYدارد و سهم زيستتاوده
مدرن حدود  7 EJYمیباشد .بسیاري از سناريوهاي انرژي سهم بزرگی براي زيستتوده در سیستم انرژي آينده پیشنهاد مای-
کنند [.]13

 -8-3-5-1پتانسیل منابع
بازار میوه ،سبزيجات و گلها هر ساله مقادير زيادي ضايعات تولید میکنند .اين ضايعات همراه زباله جامد شهري در دفنگاه دفع
میشود [.]13
مطالعات زيادي براي ارزيابی پتانسیل آينده انرژي زيستتوده انجاام شاده اسات [ .]9-12باراي تولیاد انارژي تجديدپاذير از
ضايعات ،پتانسیل خوبی در عربستان وجود دارد .اگر ضايعات تولید شده به طور مناسب استفاده شوند ،میتواند بخش زياادي از
نیاز انرژي اين کشور را تأمین نمايد [.]13
در عربستان سعودي ضايعات زيادي تولید میشوند که به طور عمده به شكل زباله جامد شهري ) ،(MSWضايعات کشاورزي،
زباله آلی صنعتی و فاضالب هستند .پتانسیل انرژي زيستتوده کل در عربستان سعودي ( 3 )mtoeبارآورد شاده اسات و ايان
کشور در مقام چهارم در بین کشورهاي عرب پس از مراکش ،مصر و سودان قرار دارد (شكل  .)49-1تولید ضاايعات جاماد در
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کشورهاي عربی به سرعت در حال افزايش است .شكل ( )50-1مقايسه تولید ضايعات جامد برخی از کشاورهاي صانعتی و در
حال ظهور عربی را نشان می دهد؛ واضح است که تولید ضايعات در عربستان سعودي در مقايسه با ساير کشورها بسایار بااالتر
است که ممكن است به دلیل گردشگري به مكانهاي مقدس اسالم در اين کشور ،گسترش سريع شهرنشینی ،سااخت و سااز،
و /يا تراکم جمعیت باشد .تولید سرانه ضايعات در عربستان سعودي در روز ( )1/75 kgدر مقايسه با کشورهاي ديگر در منطقاه
که کمتر از يک ،باالترين مقدار است [.]13

شكل  49-1پتانسیل انرژي زيستتوده در عربستان سعودي
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شكل  50-1نرخ سرانه تولید ضايعات جامد در روز

همانطور که شاخص هزينه تراز شده منابع انرژي تجديدپذير در مقابل بويلرهاي گازسوز در عربستان سعودي در شكل ()51-1
نشان میدهد ،واضح است که هزينه انرژي تولید شده از زيست تاوده باا انارژي باه دسات آماده از ديگار مناابع در دساترس
(خورشیدي حرارتی و فتوولتائیک ،انرژي جزر و مد) در عربستان قابل مقايسه است و اگر انرژي زيستتوده در دسترس به طاور
موثر مورد استفاده قرار گیرد میتواند در حدود  101 $/MWhانرژي فراهم کند که به ترتیاب  %65/65و  %75/23ارزانتار از
انرژي خورشیدي و جزر و مد میباشد [.]13

شكل  51-1مقايسه هزينه انرژيهاي تجديدپذير در عربستان سعودي

 ضايعات صنعتی

صنايع در اين کشور مقدار زيادي از زائدات آلی تولید میکنند که دفع آنها مشكل عمده مقامات شهري اسات و همچناین بار
استانداردهاي زيستمحیطی تاثیر میگذارد .صنايع محصوالت پیشرفته لبنی ،ناان و واحادهاي فارآوري روغان ضاايعات آلای
فراوانی تولید میکنند .در دهه هاي اخیر ،رشد سريع صنعت مواد غذايی و آشامیدنی تولید ضايعات آلی را باه طاور چشامگیري
افزايش داده است .از اوايل سال  ،2008افزايش محصوالت کشاورزي موجب افزايش صنعت تولید کنسرو میاوه و سابزيجات و
همچنین آب میوه ،نوشابه ،و فرآوري روغن در کشور شده است .بیش از  30نوع صنعت که تولید ضايعات آلی دارند در عربستان
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سعودي شناسايی شده است که تمايل به هضم بیهوازي دارند .اين صنايع شامل صنايع غذايی مانند لبنیات ،نوشیدنیها ،فرآوري
گوشت ،روغن زيتون ،کاغذ و خمیر کاغذ ،اقالم دارويی ،آرايشی و بهداشتی واحدهاي فرآوري ماهی و روغن ماهی میباشند.
تولید صنعتی فرآوردههاي لبنی در عربستان سعودي از دهه  1970آغاز شد و در حال حاضر  17واحد در عربستان سعودي وجود
دارد .هر واحد ،بسته به نوع محصول به عنوان مثال شیر ،پنیر ،کره ،پودر شیر ،میعانات و غیره ،زباله با ترکیب مشاخص تولیاد
میکند .در عربستان سعودي در کل روزانه  1039 MTشیر و مقادير متناسبی از ديگر محصوالت لبنی تولید میشود و به طور
متوسط حدود  2400کیلوگرم زباله در هر تن محصوالت لبنی تولید میشود .مواد زائد جامد اصلی تولید شده توسط صنايع لبنی
لجن حاصل از تصفیه فاضالب است.
تولید روغن زيتون در عربستان سعودي از  1000 MTدر سال  2001تا  3000 MTدر سال  2013افازايش يافتاه اسات و در
نتیجه به تناسب افزايش در تولید ضايعات نیز وجود دارد .طبیعت ضايعات جامد تولیدي عمدتاً به روش پردازش روغان زيتاون
بستگی دارد و از حدود  %25-%33مواد آلی تشكیل شده است .متوسط عملكرد ضايعات کیک زيتون حدود  %50کل است ،اماا
تا حد زيادي متفاوت است [.]13
تولید گوشت گاو و گوساله درعربستان با  8000 MTدر سال  1975آغاز شده و به طور مداوم تا ساال  2013باه 25000 MT
افزايش يافته است و اين صنعت باالترين میزان ضايعات آلی در بخش مواد غذايی را دارد [.]13
 ضايعات کشاورزي

محصوالت کشاورزي عربستان سعودي ممكن است پتانسیلی براي انرژي زيستتوده فراهم کنند .اين کشور ،به ترتیب اهمیت،
گندم ،جو ،گوجه فرنگی ،خربزه ،خرما و مرکبات تولیاد مایکناد .دام اصالی گوسافند و مارغ مایباشاد .محصاوالت مختلاف
زراعی/سبزي ( 2/5میلیون تن در سال  )2004و فضوالت حیوانی میتواند به عنوان ماده اولیه براي تولید برق استفاده شوند .با
وجود کاهش تدريجی تولید گندم ،نیاز به تكیه بر منابع ديگر زيستتوده میباشد.
 زباله جامد شهري

در عربستان سعودي ،زباله جامد شهري از سطل شخصی يا جامعه جمعآوري شده و در دفنگاه زبالاه دفاع ياا انباار مایشاوند.
 MSWعمدتاً شامل ضايعات مواد غذايی ،ضايعات باغی ،کیسههاي پالستیكی ،مبلمان قراضه ،الستیک اساتفاده شاده ،لاوازم
خانگی وکاغذ ضايعاتی هستند .در عربستان سعودي ،در حال حاضر تنها  %10-15از اين زباله بازيافت میشوند و بااقی آن باه
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محلهاي دفن زباله میرود .مواد آلی بخش عمده  MSWرا تشكیل مای دهناد .ضاايعات میاوه و سابزي در مقاادير زيااد باا
توانمندي زيستتخريبپذيري باال در شهرهاي اصلی عربستان تولید میشوند .تولید ضايعات جامد از مواد غذايی به عنوان مثال
گوشت ،میوه و سبزيجات و غیره در بازار مرکزي سه شهر بزرگ -رياض ،جده و دمام -بیش از  6میلیون تن در سال است .در
طول ماه رمضان و موسم حج در حدود  600000کیلوگرم يا 4500مترمكعب ،زباله در هر روز تولید میشود که بار سانگینی بار
کسانی که مسئول جمعآوري زباله هستند وارد مینمايد .تولید  MSWدر طول پنج سال از سال  ،2007از  12/1میلیون تن در
سال به  15/2میلیون تن در سال افزايش يافته است.
درصد انواع مختلف مواد در نمونه زباله مواد غذايی عربستان عبارت است از 38/72 :برنج 18/74 ،محصاوالت ناانوايی25/15 ،
گوشت 13/03 ،چربی 2/19 ،استخوان و  2/16میوه و سبزيجات .زباله مربوط به مصالح ساختمانی و ضايعات خطرناك در ايان
بخش در نظر گرفته نشده است .بیش از  %75از جمعیت عربستان سعودي در مناطق شاهري متمرکاز شاده اسات و جمعیات
شهري ساالنه  %3افزايش میيابد .اين امر دولت را ملزم به اقدامات بهبود بازيافت و سناريوي مديريت زباله در کشاور مایدارد
[.]13

شكل  52-1ترکیب زباله جامد شهري عربستان سعودي
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شكل  53-1ترکیب کل ضايعات تولید شده در عربستان

شكل  54-1ترکیب شیمیايی ضايعات آلی عربستان
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شكل  55-1میزان انرژي مواد محتلف

 -9-3-5-1فناوريها
عربستان سعودي اظهار داشته است که هدف تولید  100 MWانرژي از ضايعات را دارد.
استفاده از فناوريهاي تبديل ضايعات به انرژي ،متوسط میزان انتشار گازهاي گلخاناهاي را نسابت باه باويلر گااز%80-%87 ،
کاهش میدهد.
مواد ضايعاتی تجديدپذير از منابع کشاورزي ،صنعتی و خانگی از طريق فناوريهاي تبديل ضايعات به انرژي باه اشاكال مفیاد
انرژي مانند بیوهیدروژن ،بیوگاز و بیواتانول تبديل میشوند [.]13
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شكل  56-1فناوريهاي تبديل ضايعات به انرژي

از مطالعه مقايسهاي روشهاي ذکر شده که در جدول ( )31-1ارائه شده است قابل ذکر است که هضم بیهوازي کاربرديتارين
روش تبديل براي ضايعات آلی است [.]13

جدول  31-1مطالعه مقايسهاي فنارويهاي تبديل ضايعات به انرژي

شكل  57-1دياگرام شماتیک فرايند پیشنهاد شده تولید بیوگاز از ضايعات آلی
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شكل  58-1بازده تولید بیوگاز از منابع مختلف

 -11-3-5-1دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی
مرکز تحقیقاتی انرژي تجديدپذير و اتمی ملک عبداهلل در عربستان سعودي براي دستیابی به  3 GWانرژي از ضايعات تا سال
 2032برنامهريزي کرده است [.]14
دانشگاه ملک سعود ،دانشكده مهندسی ،گروه فناوري انرژي پايدار و گروه مهندسی مكانیک در اين زمینه فعالیت میکنند.
اردن
 -11-3-5-1کلیات
پايتخت :امان
واحد پول :دينار اردن
تولید ناخالص داخلی 35/827 :میلیارد دالر
سرانه تولید ناخالص داخلی 5422/57 :دالر
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی%4/84 :
وسعت 92300 :کیلومترمربع
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جمعیت 6655000 :نفر
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شكل  59-1نقشه کشور اردن
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 -12-3-5-1موقعیت جغرافیايی
اردن کشوري است در خاورمیانه که از شمال با سوريه ،از شمال شرقی با عراق و از شرق و جناوب باا عربساتان ساعودي و از
غرب با اسرائیل و کرانه باختري رود اردن همسايه است ،که مجموع خطوط مارزي اردن باا ايان کشاورها باه  1619کیلاومتر
میرسد .اردن از جنوب به خلیج عقبه متصل است و از آن رو حدود  26کیلومتر نیز مرز آبای دارد؛ و ايان در میاان کشاورهاي
عربی کمترين مرز آبی به شمار میرود .مساحت کشور اردن به طور عمده از صحراهاي خشک و باير تشكیل شده است .اما در
قسمتهاي غربی ارتفاعاتی نیز وجود دارد .در نوار مرز غربی اردن ،رود اردن جاري اسات کاه ايان کشاور را از اسارائیل جادا
میکند .بلندترين نقطه اردن ،قله جبل رم ( 1734متر) است و پستترين نقطه آن درياي مرده (البحر المیت) است .کشور اردن
در قاره آسیا بین عرضهاي جغرافیايی  29درجه و  34درجه شمالی ،و طول جغرافیايی  35درجه و  40درجه واقع شاده اسات.
اين کشور در شرق يک فالت خشک دارد که توسط رودخانههاي فصلی آبیاري میشود .غرب ايان کشاور منطقاه کوهساتانی
است که از زمین هاي زراعی و جنگل همیشه سبز مديترانه تشكیل شده است .شهرهاي عمده اردن امان (پايتخت) در شامال
غربی و شهرهاي اربد و الزرقا در شمال هستند.

 -13-3-5-1شرايط آب و هوايی
از آنجا که قسمت اعظم اردن صحراست آب و هواي آن نیز خشک و بیابانی است .اين در حالی است که قسمت باختري کشور
در طول دوره بارندگی سالیانه( ،از نوامبر تا آوريل) شاهد بارش نسبی است.

 -14-3-5-1مصرف انرژي
مطالعه اخیر نشان داده است که مصرف ساالنه انرژي در اردن به طور تقريبی معادل  50000گیگاوات سااعت اسات .مصارف
انرژي در اردن به سه بخش عمده ،يعنی ،صنعتی ،مسكونی و حمل و نقل تقسیم شده است .مصرف انرژي در اين بخشهاا در
شكل ( )60-1ارائه شده است .اصطالح ساير در اين شكل به ديگر انواع جزئی انرژي در بخاشهاايی مانناد تجااري ،دولات،
آموزش و پرورش ،نظامی و غیره برمیگردد .بخش زيادي از انرژي ،%22 ،توسط بخش صنعتی مصرف می شود [.]15
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جدول ( )32-1توزيع مصرف ساالنه انرژي براي منابع مختلف انرژي را نشان میدهد .از نظر ارزش معادل انرژي ،نفت سنگین
و سوخت ديزل حدود دو سوم از کل سوخت مصرفی را تشكیل میدهند .به طور طبیعی ،بخش زيادي از اين سوخت در تولیاد
برق استفاده میشود .اخیراً گزارش شده است که در حدود  ٪50از مصرف سوخت ديزل و بیش از  %85از مصرف نفت سنگین
در اردن براي تولید برق استفاده میشود [.]15

شكل  60-1توزيع مصرف انرژي در بخشهاي مختلف در کشور اردن

جدول  32-1مصرف سوختهاي اصلی در اردن در سال 1995

 -15-3-5-1سوختهاي فسیلی
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اردن به شدت به واردات نفت به عنوان منبع اصلی انرژي متكی است .در سال  ،1995واردات نفت خام باه  3/16میلیاون تان
رسیده است .ديگر فرآورده هاي نفتی وارداتی شامل نفت سوخت  760000.تن ،گاز مايع  75000تان ،و ديازل  173،000تان
میباشد .کل واردات در اين کشور  331میلیون میباشد .مجموع نفت خام موردنیاز در اردن (واردات) در حدود  106،000بشكه
در روز به اضافه  20000بشكه در روز از محصوالت تصفیه شده است (در سال .]16[ )2002
برخی تحوالت عمده جديد در بخش انرژي در جريان است يا پیشنهاد شده است که تأثیر قابل توجهی بار سااختار آيناده ايان
بخش خواهد داشت که در زير شرح داده میشود [:]16
 نفت

در سال  ، 1981ذخاير نفت خام در مقادير کوچک در نزديكی ازراق کشف شد .در سال  ،1984ذخاير متوسط در میاادين حمازه
پیدا شد .امروز ،مقدار کمی از نفت از نفت میدان حمزه و ازراق تولید میشود ،تا  25بشكه در روز فراهم میکند.
 زغالسنگ
تولید يا استفاده از زغالسنگ به عنوان يک منبع انرژي در اردن وجود دارد.

 گاز طبیعی

در سال  ،1987گاز در ريشا کشف شد .تا به امروز 29 ،حلقه چاه حفر شده است ،شش تا از آنها گاز تولید کردهاند .تولیاد فعلای
است  30میلیون فوت مكعب در روز برآورد میشود .استخراج گاز طبیعی با هدف رسیدن به خروجی  35میلیون فوت مكعب در
روز تا پايان سال 1996در حال افزايش است .بیش از  48میلیارد فوت مكعب گاز طبیعی تاکنون تولید شده است .تولید کناونی
ساالنه حدود  10میلیارد فوت مكعب است .پیشبینی میشود که تولید ساالنه در آينده نزديک به حدود  15میلیارد فوت مكعب
برسد .کل ذخاير برآورد شده در میدان ريشا  230میلیارد فوت مكعب (سال  )2003میباشد که براي تولید حادود  %10از بارق
اردن در نیروگاه سوزانده میشود.
 -16-3-5-1انرژي تجديدپذير
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استفاده از منابع انرژي تجديدپذير در اردن با احتساب سهم کمتر از  %1در تولید برق تا به حال در حاشیه بوده اسات .در ساال
 ،2012از  16/5مگاوات انرژي تولید شاده توساط مناابع انارژي تجديدپاذير %60/4 ،آن برقاابی %21/1 ،زيساتتاوده%9/7 ،
فتوولتائیک و  %8/8بادي بوده است .پتانسیل تولید برق از منابع انرژي تجديدپذير در اين کشور عمدتاً در زمینههاي انرژي باد و
خورشید میباشد [.]16
 انرژي باد

اردن مناطقی با سرعت باد مناسب براي تولید برق دارد .اين مناطق با بیشترين پتانسیل در شمال و جنوب اين کشور واقع شده
است .اطلس باد ،توسط مرکز تحقیقات دانمارکی  Risøو همكاري باا مقاماات اردن تهیاه شاد و ساال  1989باراي اردن در
دسترس بوده است .طبق نظر وزارت انرژي و منابع معدنی ،اين اطلس باد با نتايج حاصل از اندازهگیريهاي جديد ،در حاال باه
روز رسانی است.
تاکنون ،دو مزرعه بادي در اردن ساخته و به شبكه برق متصل شده است .يكی داراي ظرفیات تولیاد  320کیلاووات (4  80
کیلووات) و در سال  1998با همكاري يک شر کت دانمارکی در ابراهیمیه در نزديكی هوفا به عنوان يک پروژه آزمايشی ساخته
شد .دومی در سال  1996در هوفا تكمیل شد (با بودجه برنامه الدورادو آلمان تأمین مالی شد) و داراي ظرفیت  1/2مگااوات (5
واحد  225کیلووات) میباشد .اين دو مزرعه در حدود  3گیگاوات ساعت برق در سال  2012تولید کردند .سهم برق باادي قارار
است به طور قابل توجهی افزايش يابد .در سال  ،2013يک قرارداد با يک کنسرسیوم از شرکتهاي اردنی و باینالمللای باراي
مزرعه بادي  117مگاوات تفیال 1امضا شد .قرار است مجموع ظرفیت برق بادي کشور با بهرهبرداري تجاري که پیشبینی می-
شود از اواسط سال  2015آغاز شود تا  %3افزايش يابد.
قرارداد دوم در زمینه ( EPCمهندسی ،تدارکات و ساخت) با شرکت اسپانیايی Elecnorامضا شود .مطابق اين قرارداد  33واحاد
 2مگاواتی اين پارك بادي در معان ،شهري در جنوب اردن ،نصب شده و تا پايان سال  2015به بهرهبرداري میرسد.
 انرژي خورشید

در اردن ،با شدت تابش مستقیم  5تا  7کیلووات ساعت بر مترمربع ،شرايط طبیعی براي انرژي خورشیدي عالی است .تا کناون،
سلول هاي فتوولتائیک خورشیدي عمدتاً براي تأمین انرژي خارج از شبكه استفاده شده است ،از جمله برجهاي مخابراتی ،پمپااژ
1- Tafila
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آب و آب شیرين کن و همچنین براي خانهها در مناطق دورافتاده که به شبكه برق متصال نیسات .تاا پایش از انتشاار قاانون
انرژيهاي تجديدپذير در سال  ،2012حدود  236/4کیلووات در اردن نصب شده است.
در اواخر آوريل سال  ،2014حدود  3تا  4مگاوات سیستمهاي فتوولتائیک به صورت غیر متمرکز نصب شاده اسات و حادود 5
مگاوات ديگر در دست ساخت است که همه به شبكه توزيع متصل میشوند .تخمین زده میشود که بیش از  400شرکت ثبات
شده نصب و راهاندازي در اردن وجود داشته باشد ،اگر چه تا اوايل سال  2014تنها حدود  10شرکت به طور جدي در اين زمینه
فعالیت داشتهاند .عالوه بر اين 12 ،پروژه با ظرفیت  170مگاوات ،در اولین سري از پروپوزالهاي مستقیم برايتوافق خريد بارق
که در اکتبر سال  2011آغاز شد ،ساخته شد .در آوريل  2014هیچ يک از اين پروژهها هنوز اجرا نشده بود ،اما در مرحله نهاايی
مذاکرات بودند و با بسته شدن بحث مالی در پايیز  2014اجرا خواهند شد.
عالوه بر اين ،دو پروژه مناقصهاي فتوولتائیک ،يكی با مجموع ظرفیت  2مگاوات توسط اساپانیا در منطقاه ازرق و ديگاري باا
مجموع ظرفیت  65-75مگاوات در کوويره (عقبه) که از طريق منابع مالی ابوظبی تأمین اعتبار میشد ،بايد توسط وزارت انرژي
و منابع معدنی ( )MEMRدر سال  2014ارزيابی شد.
 انرژي برقابی

اردن بستر جريان آب قابل توجه که براي احداث نیروگاه برقابی مناسب باشد ندارد .تنها نیروگاه برقابی در سد شاه طاالل روي
رودخانه از زرقا ،1با ظرفیت  5مگاوات است .واحد ديگر تولید انرژي برقابی يک توربین را با آب خنک کااري نیروگااه حرارتای
عقبه که از دريا گرفته شده است راهاندازي مینمايد .در سال  ،2012اين دو واحد در مجموع  61گیگااوات سااعت بارق تولیاد
نمودند و در نتیجه  %0/4از برق تولید شده در کل کشور را تأمین نمودند.

 انرژي بیوگاز

به کمک برنامه توسعه سازمان ملل ( ،)UNDPيک پروژه براي استحصال گاز متان محل دفن زباله در امان اجرا شده است .با
استفاده از تسهیالت جهانی محیط زيست 2/5( 2میلیون دالر) و آژانس توسعه دانمارك  1/5( DANIDAمیلیاون دالر) ،ياک
واحد بیوگاز راهاندازي شده است که گازهاي تولید شده در محل دفن زباله را جمعآوري و در يک ژنراتور  1مگاوات براي تولیاد

1- Az Zarqa Rive
2- Global Environmental Facility
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برق متصل به شبكه استفاده مینمايد .اين واحد از سال  2000در حال بهرهبرداري بوده است و ساالنه حدود  5گیگاوات ساعت
برق تولید میکند .راه اندازي اين واحد توسط شرکت بیوگاز اردن که يک شرکت سهامی متعلق به شرکت مرکازي تولیاد بارق
( )CEGCOو شهرداري عمان بزرگ ) (GAMاست انجام شد .از سال  ،2001بخش بیوگاز به شدت گسترش يافته است .اين
بخش در حدود  6گیگاوات ساعت در سال  2012تولید داشت.
 انرژي زيستتوده

به علت آب و هواي خشک ،پوشش گیاهی زيادي در اردن وجود ندارد .بديهی است که اين موضوع استفاده بالقوه از زيستتوده
گیاهی را محدود میکند .سوزاندن زيستتوده گیاهی به میزان محدود در مناطق روستايی براي پخت و پاز و گرماايش انجاام
میشود و منبع اصلی انرژي براي باديهنشینها میباشد .پتانسیل بزرگی براي تولید انرژي از زباله خانگی (زباله جاماد شاهري)
که حدود  %60مواد آلی دارند وجود دارد و تخمین زده میشود در مجموع ساالنه  1/1میلیون تن باشد .اين میزان معاادل رقام
سرانه روزانه بین  0/35و  0/95کیلوگرم زباله با ارزش حرارتی ناخالص  7-11 MJ/kgمیباشد .ارقام بساته باه زماان ساال و
همچنین بین مناطق شهري و روستايی متفاوت است.
 انرژي زمینگرمايی

منابع زمینگرمايی در اردن به طور عمده در دو منطقه شناسايی شده است .گفته میشود که دو منبع موجود در سواحل شارقی
دره اردن و آنهايی که در فالت در شرق مادبا قرار دارند ،دماي نسبتاً پايین ،زير  100 Cدارند .اين به اين معنی است که ايان
منابع نمیتوانند براي تولید برق مورد استفاده قرار بگیرند و فقط براي مقاصد حرارتی نظیر گرمايش استخرهاي شنا و گلخانهها
استفاده میشوند.
 -17-3-5-1سهم زيستتوده
مصرف انرژي اولیه در سال  2011در اردن بدين شرح گزارش شده است :نفت خام و محصول آن %82/35؛ گاز طبیعی ،%11/7
انرژيهاي تجديدپذير  %1/7و برق وارداتی .]17[ %4/2
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شكل  61-1مصرف انرژي اولیه در اردن

 -18-3-5-1پتانسیل منابع
منابع زيست توده در کشور اردن ،زائدات محصوالت کشاورزي ،زباله جامد شهري ،لجن فاضالب و فضوالت دامی میباشد.
مقدار تخمین زده شده زائدات محصوالت کشاورزي تولید شده در اردن باراي ساال  997250 ،2011تان ،معاادل 7/954 PJ
انرژي است .اين مقدار نشاندهنده  %2/48از کل مصرف انرژي اولیه در اردن در سال  2011است [.]17

جدول  33-1مقدار تولید شده زائدات کشاورزي مختلف در سال  ،2011رطوبت و میزان انرژي آنها
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مقدار برآورد شده فضوالت دامی که ساالنه در اردن تولید میشود  3600100تن و پتانسیل انرژي کال آن  12/739 PJاسات.
اين انرژي تقريباً برابر  %3/97مصرف انرژي اولیه در اردن است .از اين رو ،فضوالت دامی اگر به طور ماوثر جماع آوري شاود
میتواند يک منبع با ارزش انرژي باشد [.]17

جدول  34-1مقدار ضايعات تولید شده از دامهاي مختلف و خصوصیات آنها

کل انرژي قابل استحصال از  MSWبه لحاظ تئوري  22/57 PJاست که حدود  %7/03از مصرف انارژي اولیاه کال اردن در
سال  2011میباشد [.]17

شكل  62-1مقادير تخمین زده شده زباله تولیدي در اردن
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مقدار تخمین زده شده زبالههاي پزشكی تولید شده توساط هماه بیمارساتانهااي اردن از جملاه مراکاز پزشاكی ،درمانگااه و
آزمايشگاه حدود  9تن در روز ،يعنی  3285تن در سال میباشد .بخش قابل احتراق زبالههاي پزشكی ،کاغذ ،پارچه ،مقوا ،چوب
و برگ ،زبالههاي مواد غذايی و پالستیک حدود  %99با ارزش حرارتی به طور متوسط  14/2 MJ/Kgاست.

مقدار تخمین زده شده زبالههاي صنعتی و خطرناك تولید شده در سال  15000 ،2007تن بود ،درحالی که پیشبینی شده است
اين مقدار تا سال  2027به  59000تن برسد.
 23واحد تصفیه فاضالب در اردن وجود دارد .نرخ روزانه اين واحدها  216412مترمكعب در روز اسات .حجام پسااب در حاال
افزايش است و انتظار میرود تا سال  2020به  237مترمكعب در سال برسد .وزن خشک لجن  85هزار تن است .ارزش حرارتی
بخش جامد  27/93 MJ/kgاست .در نتیجه کل انرژي بالقوه لجن فاضالب  2/52پتاژول است [.]17

جدول  35-1بیوگاز تولیدي تخمین زده شده از منابع مختلف زيستتوده در اردن
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 -19-3-5-1فناوريها
اردن يک برنامه خاص براي بیوانرژي اتخاذ کرده است که طی آن مطالعات پیش امكانسانجی باراي اساتفاده از زبالاه جاماد
شهري براي تولید برق از سال  1993از طريق همكاري با  GEF1انجام شده است .نتیجه اين مطالعات منجر به اجراي پاروژه
بیوگاز براي اولین بار در اردن در منطقهاي با ظرفیت حدود  1مگاوات برق شد .اين پروژه متعلق به شرکت بیوگاز اردن اسات و
توسط آنها بهرهبرداري و نگهداري میشود و در حال گسترش تا  5مگاوات در سال  2005است [.]16
در تحقیق ارائه شده توسط ابوقديس و همكاران میزان متان منتشر شده از محلهاي دفن زباله  Al Akeederاز سال  1981تا
 2055پیش بینی شده بود .مشخص شد که میزان تولید گاز متان میتواند حداکثر به 12میلیون مترمكعب در سال باراي ساال
 2021برسد .بر اين اساس ،برق برآورد شده  5/6 MWبود.

ابوهماته و همكاران منابع اصلی ضايعات آلی در اردن را که پتانسیل تولید بیوگااز دارناد گاردآوري و ارائاه کاردهاناد و هضام
بیهوازي تک مرحلهاي آنها را مطابق نیروگاه بیوگاز اردن واقع در نزديكی محلهاي دفن زبالاه  Russaifaشارح دادهاناد .در
سال  ،2011اين واحد حدود  35هزار تن ضايعات آلی جمعآوري شده از هتلها ،رستورانها و کشتارگاهها در عمان را فارآوري
کرده است .مقدار بیوگاز تولید شده  7/6میلیون مترمكعب بوده و مقدار برق تولید  8005 MWhبوده است .ارزش حرارتی زباله
جامد شهري تولید شده در اردن بر اساس ترکیب فیزيكی آن محاسبه شده اسات .ارزش متوساط  11/49 MJ/kgتعیاین شاد
[.]17
 -21-3-5-1شرکتها
بازيگران کلیدي در بخش انرژي در اردن به شرح زير است [:]16
 وزارت انرژي و منابع معدنی ( ،)MENRکه مسئول تدوين سیاست و استراتژي ،مقررات نفت و گااز ،قارارداد توساعه
برق خصوصی و واردات انرژي است.
 کمیسیون تنظیم مقررات برق ( )ERCمسئولیت تنظیم بخش برق تحت قوانین تصويب شده را دارد
 وزارت برنامهريزي ()MoP
1- UNDP, GEF and DANIDA
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)MoF(  وزارت مالیه
. که مسئول خصوصیسازي است،(EPC)  کمیسیون اجرايی خصوصی

سازمانهاي بخش انرژي در اردن
:بهرهبرداران عمده بخش برق
Natural Resources Authority (NRA)
National Electric Power Company. (NEPCO)
Central Electricity Generating Company (CEGCO)

:سه شرکت توزيع برق
Jordan Electric Power Company (JEPCO)
Irbid District Electricity Company (IDECO)
Electricity Distribution Company (EDCO)
Central Electricity Generating Company (CEGCO)
Samra Electric Power Generation Company (SEPGCO)

National Petroleum Company (NPC)
Jordan Petroleum Refinery Company (JPRCO)
Jordan Atomic Energy Commission (JAEC)
National Center for Energy Research (NCER)
Jordan Biogas Company (JBCO)

 مگاواتی تولید برق از طريق سوزاندن گاز متان تولید شده از زباله شهري اجرا کرده است1 که يک پروژه پايلوت
Rural Electrification Project (REP)

. اجراي پروژه بیوگاز براي اولین بار در اردن با ظرفیت حدود يک مگاوات برق،)JBCO( شرکت بیوگاز اردن
 کاه در آن چنادين پاروژه فاراوري ضاايعات از جملاه، به طور فعال در حال کار در اين زمینه میباشد1شهرداري عمان بزرگ
.]16[ نیروگاههاي انرژي زيستی با سرمايهگذاري بخش خصوصی در دست اجرا میباشد
1-Greater Amman Municipality
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 -21-3-5-1دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی
اردن فعالیت خود را در زمینه انرژي تجديدپذير در اواخر دهه  70آغاز کارده اسات .دولات اردن مرکاز پژوهشای ملای انارژي
) (NERCرا در سال  1998تأسیس کرد تا تمام فعالیتهاي تحقیق و توسعه مربوط به انرژيهاي نو و تجديدپاذير و حفاظات
انرژي در کشور يكسان و هماهنگ شود [.]16
در زير نمونههايی از پژوهش/فعالیتهاي انجام شده در زمینه انرژي زيستتوده توسط دانشگاه  1 JUSTارائه شاده اسات کاه
عبارتند از:

 تولید بیوديزل از روغنهاي گیاهی و چربی حیوانی
 تولید بريكت از کیک زيتون
 مفاهیم فناوري بیوگاز يكپارچه در برنامه درسی دانشگاه:
هدف اصلی اين پروژه افزايش ظرفیت ساخت در زمینه فناوري بیوگاز از طريق معرفی مفاهیم فناوري بیوگاز به برناماه درسای
دانشگاه است .در ادامه اهداف خاص پروژه ارائه شده است:
ترويج ظرفیت و دانش فناوري بیوگاز در اردن از طريق تحصیل ،آموزش و پژوهش.

ايجاد يک مشارکت در زمینه مديريت ضايعات و بهبود بیوگاز با دانشگاههاي اروپايی و  /يا آمريكايی که داراي سابقه خاوبی در
اين منطقه هستند.
ايجاد يک سیستم بانک اطالعاتی در زمینه مديريت يكپارچه زباله جامد ،شامل کتابها ،نشريات وکنفرانس.

موضوعات پیشنهادي  /ايدههاي براي تحقیقات و همكاري بعدي در منطقه
 زيستتوده (به طور کلی) به عنوان يک منبع بالقوه انرژي تجديدپذير
جزئیات شامل:

زباله سوزي (احتراق مستقیم)
-فناوري بیوديزل

1- Jordan University of Science & Technology
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فناوري بیوگاز (هضم بیهوازي) – به خصوص ،چالشهاي عملی تست آزمايشگاهی الزم و مورد نیاز از منابع بالقوه (قبل از استفاده  /تبديل)
 مديريت منابع انرژي زيستی
 فهرست کردن (اقتصادي) منابع امكانپذير انرژي زيستی
 فناوري مدرن تبديل زيستتوده به انرژي
 مهمترين کاربرد انرژي زيستی
 پتانسیل آاليندگی منابع انرژي زيستی (در مقايسه با سوختهاي فسیلی) و همچنین سوختهاي زيستی.
تبديل ضايعات به انرژي در زمینه محیط زيست
مباحث استفاده از انرژيهاي تجديدپذير از ضايعات جامد ،که براي رسوب زدايی مفید خواهد بود.

 بهرهبرداري و نگهداري نیروگاه انرژي زيستی و فرآيندهاي بیولوژيكی و شیمیايی.
 رويكردهاي افزايش خالقانه و تخیلی براي تولید ،حمل و نقل و فرآوري زيستتوده.
 ساخت که به توسعه و نشان دادن نسل بعدي فنآوريهاي پیشرفته خدمت خواهد کرد
 ممكن ساختن محصوالت صنعتی زيستی پايدار و کم هزينه ،سوختهاي زيستی ،و برق زيستی

 -4-5-1امارات متحده عربی
-1-4-5-1
 -2-4-5-1کلیات
پايتخت :ابوظبی
واحد پول :درهم امارات
تولید ناخالص داخلی 401/65 :میلیارد دالر
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شكل  63-1نقشه کشور امارات متحده عربی

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی%4/30 :
وسعت 83600 :کیلومترمربع
جمعیت 8106000 :نفر

 -3-4-5-1موقعیت جغرافیايی
امارات متحده عربی از شمال و شمال غربی به خلیج فارس ،از جنوب و جنوب غربی به عماان و عربساتان ساعودي ،از سامت
غرب به قطر و عربستان سعودي و از سمت شرق به درياي عمان و عمان محدود میشود.
 -4-4-5-1شرايط آب و هوايی
اين کشور آب و هوايی بیابانی و سرزمینی هموار دارد که قسمت شرقی آن کوهستانی و سردتر است و تنها  0/77درصد خااك
آن قابل کشاورزي است.

 -5-4-5-1پتانسیل منابع
براي بررسی وضعیت فعلی بازار تبديل ضايعات به انرژي در منطقه ،تخمین زده میشود که هر فرد در امارات متحاده عربای 2
کیلوگرم زباله جامد شهري در روز تولید میکند که رقمی در حدود  150میلیون تن زباله در سال خواهد شد .با توجه به اين که
در حال حاضر ( )2013جمعیت اين کشور بیش از  9/4میلیون میباشد و در  6سال آينده رشد متوسط سااالنه  %2/3باراي آن
پیشبینی می شود ،که بیش از سه برابر متوسط جهانی است ،واضح است که ضايعات فراوانی وجاود دارد کاه باياد دفاع شاود.
کشورهاي عضو شوراي همكاري خلیج فارس جزو  %10پاايینی کشاورهاي پايادار در جهاان مایباشاند و همچناین در باین
کشورهايی که بیشترين تولید کربن به ازاي هر نفر جمعیت را دارند هستند.
 -6-4-5-1فناوريها
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 تبديل ضايعات به انرژي و تولید سوخت زيستی (بیوگاز ،بیواتانول و بیوديزل) ،برق و حرارت
 متداولترين فناوري تبديل ضايعات به انرژي ،زبالهسوزي و تولید برق توسط بويلر و توربین بخار است .گازيساازي و
هضم بیهوازي دو روش ديگري هستند که مورد استفاده قرار میگیرند .فناوريهاي مدرن تبديل ضايعات به انرژي از
جمله زبالهسوزي  ،RDFگازيسازي ،پیرولیز ،هضم بیهوازي و غیره توانمندي کاربرد دارند.
دولت ابوظبی در حال حاضر حدود  850میلیون دالر براي ساخت يک نیروگاه  100 MWکه انتظار میرود تا سال  2017بهره-
برداري شود هزينه کرده است که برق حدود  20000خانوار را تأمین خواهد نمود .در شارجه ،بزرگترين نیروگاه گازيسازي زباله
خانگی در جهان ،با هزينه بیش از  480میلیون دالر ساخته شده است که در سال  2015افتتاح خواهد شد .دولت دبی به تازگی
براي يک پروژه  2میلیارد دالري که براي استفاده از  7800تن زباله خانگی در روز که در دبی تولید میشود ساخته خواهد شاد
برنامهريزي کرده است [.]18
امارات متحده عربی اظهار داشته است که هدف تولید  100 MWانرژي از ضايعات را دارد.
 -7-4-5-1شرکتهادانشگاهها و موسسات تحقیقاتی
مؤسسه علم و فناوري  Masdarدر ابوظبی در حال همكاري با مؤسسه تكنولوژي ماساچوست ( )MITاست کاه چهاار پاروژه
تحقیقاتی که به طور مشترك توسط هر دو دانشگاه اجرا میشود را تأمین اعتبار کند .يكی از اين پروژههاي تحقیقاتی مشاترك
با عنوان پااليشگاه زيستی میباشد که فرايندهاي يكپارچه پايدار براي تبديل زيستتوده به مواد زيستی ،سوخت زيستی و کاود
را دنبال میکند .اين تحقیق ،فرآيندهاي جديد تبديل زيستتوده به سوخت زيستی ،مواد زيستی و کود را با اساتفاده از مفهاوم
پااليشگاه زيستی ،تولید و ارزيابی میکند .منابع مورد استفاده منابع بومی ابوظبی ،مانند بخش آلی زباله شهري و ساير ضايعات
کشاورزي خواهد بود و هدف رشد جلبک نیز دنبال میشود .تحقیق توسط گروهی از مؤسسه  Masdarو  MITکه باا هام در
يک تیم چند رشتهاي کار میکنند انجام خواهد شد .هدف اساسی کشف کاربرد زيستتوده و محصوالت میانی به دست آمده از
آن براي تولید سوخت زيستی و مواد پلیمريزاسیون زيستی تجديدپذير جديد میباشد .محققین ابوظبی در زمینه تبديل ضايعات
به انرژي و تولید سوخت زيستی (بیوگاز ،بیواتانول و بیوديزل) فعالیت دارند.
امارات متحده عربی ،با آگاهی از نقش خود به عنوان عامل اصلی تغییر اقلیم ،چندين طرح ابتكاري بلندپروازانه دولتی با هادف
کاهش  40درصدي تولید گازهاي گلخانهاي راهاندازي کرده است .مؤسسه  ،Masdarبا بودجه  15میلیارد دالري ،بودجه خود را
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صرف تولید ن مونه کارهاي انرژي پاك خواهد کرد که پس از آن در فناوري انرژي پاك در سراسار خاورمیاناه و شامال آفريقاا
سرمايهگذاري خواهد نمود [.]18
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 -5-5-1مقايسه کشورها
در اين بخش در ادامه ارائه اطالعات مطالعات الگوبرداري کشورهاي منطقه ،نتايج بررسی ديگر شاخصهاي ذکر شده در بخش
(( )5-1مقاالت و ظرفیت بهرهبرداري) به منظور مقايسه بهتر در شكلهاي ( )64-1تا ( )66-1ارائه شده است [.]8
…Num. of AD tech.

250
200

تعداد

150
100
50
0

شكل  64-1تعداد مقاالت ارائه شده در زمینه هاضم به تفكیک کشورهاي منطقه از سال  1990تا 2015

Num. of Gasification tech. paper

250
200

100
50
0

شكل  65-1تعداد مقاالت ارائه شده در زمینه گازيسازي به تفكیک کشورهاي منطقه از سال  1990تا 2015

تعداد

150
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3000
2500
2000
planned
in construction

تعداد

1500
1000

installed
500
0

شكل  66-1ظرفیت برنامهريزي شده براي کشورهاي منطقه در افق برنامهريزي آنها

 -6-5-1نكات برگرفته از گزارش مطالعات تطبیقی
با مطالعه گزارش مطالعات تطبیقی و با توجه به وضعیت و جايگاه کشورهاي منطقه ،میتوان اهداف مختلفی را پیشانهاد نماود.
اهداف کلی حاصل از گزارش مطالعات تطبیقی در ادامه ارائه شده است.

جدول  36-1اهداف تعیین شده براي توسعه فناوري زيستتوده بر اساس مطالعه گزارش مطالعات تطبیقی.
عنوان گزارش
مطالعات تطبیقی

موارد قابل کاربرد در تدوين اهداف
جايگاه دوم علمی در بین کشورهاي منطقه در حال حاضر
جايگاه پنجم در منطقه از نظر ظرفیت نصب در حال حاضر
ارزيابی پتانسیل منابع انرژي زيستتوده ،انجام مطالعات امكانسنجی و فهرست کردن اقتصادي منابع
تعیین سهم منابع بالقوه انرژي زيستتوده در مصرف اولیه انرژي
مديريت منابع انرژي زيستی
کاربرد فناوريهاي هاضم بیهوازي ،گازيسازي و احتراق براي تولید انرژي از ضايعات زيستی
با توجه به مطالعات منابع اولويتدار ،زباله شهري ،لجن فاضالب و زائدات کشاورزي هستند
تحقیق و توسعه فناوريهاي تولید انرژي از ضايعات زيستی و بررسی چالشهاي علمی و عملی آنها
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موارد قابل کاربرد در تدوين اهداف
تستهاي آزمايشگاهی الزم منابع بالقوه قبل از استفاده و بعد از تبديل

 -6-1نتايج حاصل از بررسی اسناد باالدستی
همانطور که اشاره شد يكی از مهمترين مراحل در تدوين سند راهبردي ،تبیین چشمانداز است که به منظور تدوين چشمانداز و
اهداف کالن نیاز است به بررسی اسناد باالدستی مختلف مرتبط با حوزه مدنظر پرداخته شود .با توجه به متنوع بودن سازمآنهاي
قانونگذار اسناد باالدستی متعددي در رابطه با انرژيهاي تجديدپذير و زيستتوده بررسی شادهاناد .تمرکاز کااوش بار اساناد
مصوب دهه  ،1380به اينسو بوده است تا بتوان روزآمدترين اسنادي که به هرگونه با بحث انرژيهاي تجديدپذير و باه وياژه
انرژي زيستتوده ارتباط دارند را يافت.
در يک نگاه کلی می توان اين اسناد را به دو دسته بخش کرد :يک دسته اسنادي که بحث تولید انرژي از مناابع تجديدپاذير را
بهطور مستقیم مورد خطاب قرار میدهند و دسته دوم ،اسنادي که بحث انرژيهاي تجديدپذير در عنوان آنها جايی ندارد ،اگرچه
تولید انرژي از منابع تجديدپذير به نوعی با آنها در ارتباط است .در اکثر اسناد بررسی شده سیاستهااي کلای کشاور در حاوزه
انرژيهاي نو مشخص شده است که با مطالعه آنها میتوان ويژگیهاي قابل تصور باراي چشاماناداز انارژي زيساتتاوده را
برداشت کرد .در میان منابع مختلف انرژي تجديدپذير ،اسناد بیشتري مستقیماً مربوط به انرژي زيستتوده میشوند که عبارتند
از :سند ملی ورود سوختهاي زيستی به سبد سوختی کشور ،برنامه جامع بیواتانول کشاور ،ساند ملای زيسات فنااوري ،قاانون
مديريت پسماندها ،برنامه پنجساله توسعه مرحلهاي مديريت پسماند و قانون شهرداريها .بندهاي مهم اين اسناد نیاز باه طاور
خالصه در جدول زير مورد اشاره قرار گرفتهاند .با مطالعه قوانین و سیاستهاي مرتبط با انرژيهاي نو ،ويژگی و مواردي که باا
توجه به اسناد باالدستی حوزه انرژي بايد در بیانیه چشمانداز و همچنین تدوين اهداف در نظر گرفته شاوند ،در جادول ()32-1
ارائه شدهاند.
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جدول  37-1عناوين سیاستها و برنامههاي مصوب بررسی شده.

عنوان سند باالدستی

ماده /بند مربوطه

سیاستهاي کالن کشور در
بخش انرژي مصوب در مجمع
تشخیص مصلحت نظام

سیاستهاي کلی ساير منابع انرژي

نفت و گاز – ماده 125

ويژگیهاي قابل برداشت از اسناد مورد استفاده در تدوين
چشمانداز و اهداف کالن
ايجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست-
محیطی و تالش براي افزايش سهم انرژيهااي تجديدپاذير باا اولويات
انرژيهاي آبی تالش براي کسب فناوري و دانش فنی انرژيهااي ناو و
ايجاد نیروگاهها از قبیل بادي و خورشیدي و پیالهااي ساوختی و زماین
گرمايی در کشور
تهیه سند ملی راهبرد انرژي کشور به عنوان سند باالدستی بخش انارژي
براي يک دوره زمانی بیست و پنج ساله ،ظرف حداکثر شش مااه پاس از
تصويب قانون برنامه توساط دولات و تائیاد آن توساط مجلاس شاوراي
اسالمی.
تبصره :وزارت خانه هاي نفت و نیرو موظاف هساتند باا همكااري سااير
دستگاههاي اجرايی ذيربط ،برنامه اجرايای طارح جاامع انارژي کشاور را
ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملی راهبرد انرژي کشور تهیه
و به تصويب هیئت وزيران برسانند.

برق -ماده 133

پرداخت يارانه خريد برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و
ظرفیتهاي تولید برق مشترکین از عقد قراردادهاي بلندمدت و همچناین
تبديل تا دوازده هزار ( )12000مگاوات نیروگاه گازي به سیكل ترکیبی
حمايت از توسعه نیروگااه هااي باا مقیااس کوچاک تولیاد بارق توساط
بخشهاي خصوصی و تعاونی
انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضمینی برق تولیدي از منابع انرژيهاي
نو و انرژيهاي پاك با اولويت خريد از بخشهاي خصوصی و تعاونی
افزايش توان تولیدي برق تاا بیسات و پانج هازار ( )25000مگااوات باا
حداقل ده هزار ( )10000مگاوات سهم بخش خصوصی و تعاونی
صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) بارق از نیروگااههااي باا ساوخت
غیريارانهاي متعلق به بخشهاي خصوصی و تعاونی

انرژيهاي پاك -ماده 139

حمايت از بخشهاي خصوصی و تعاونی به منظور ايجاد زيرسااختهااي
تولید تجهیزات نیروگاههاي بادي و خورشیدي و توسعه کاربرد انرژيهاي
پاك و افزايش سهم تولید اين نوع انرژيها در سبد تولید انرژي کشور

کشاورزي -ماده 148

جايگزينی سوخت فسیلی و انرژيهاي تجديدپذير به جاي سوخت هیزمی

صنعت و معدن – ماده 150

ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع کشور باا تأکیاد بار توساعه قابلیاتهااي
فناوري و انتقال نقطه اتكاء مزيتهااي نسابی از ماواد اولیاه و خاام باه
توانايیهاي فناورانه و خلق مزيتهاي رقابتی
متنوع سازي پاياه صاادرات صانعتی و افازايش ساهم محصاوالت داراي
پردازش بیشتر (صنايع نهايی) در صادارت
افزايش توانمنديها و قابلیت هااي طراحای ،تادارك ،سااخت ،گساترش

مجموعه برنامه پنجساله پنجم
توسعه جمهوري اسالمی ايران
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ماده /بند مربوطه

حمل و نقل 162-

محیط زيست -ماده  192و 193

سند چشمانداز در افق  1404و
سیاستهاي کلی برنامه چهارم

ماده (-7م)
مجموعه برنامه پنجساله چهارم
توسعه جمهوري اسالمی ايران

ماده  25و آيیننامه اجرايی شرايط
و تضمین برق موضوع بند "ب"
ماده ( )25قانون برنامه چهارم
توسعه
ماده  30بند ب7 -

آيیننامه اجرايی ماده 66

ويژگیهاي قابل برداشت از اسناد مورد استفاده در تدوين
چشمانداز و اهداف کالن
همكاري صنعت و دانشاگاه ،سااخت تجهیازات و ماشاینآالت صانعتی،
تعمیق تعامل صنايع با شهركهاي فناوري و پاركهاي علم و فنااوري و
افزايش مستمر سهم صنايع مبتنی بر فناوريهاي برتر (صانايع ناوين) در
ترکیب تولید صنعتی ،نوسازي و ارتقاء بهرهوري صنايع و معادن
تصويب طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگويی به تقاضااهاي
بالفعل و بالقوه و دستیابی به جايگاه مناسب در حوزههاي ايمنای ،انارژي،
اقتصاد ،حمل و نقل و محیط زيست تا پاياان ساال ساوم برناماه توساط
هیئت وزيران.
تنظیم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينههاي موارد داراي اولويت
از قبیل :جنگل ،آب ،خاك ،انرژي ،تنوع زيستی و آلاودگیهااي زيسات-
محیطی در نقاط حساس
آمايش سرزمینی مبتنی بر اصول حفاظت محایط زيسات و احیااء مناابع
طبیعی
افزايش بازدهی نیروگاه ها ،متنوع سازي منابع تولید برق و افازايش ساهم
انرژيهاي تجديدپذير و نوين
گسترش تولید برق از نیروگاههاي تولید پراکنده ،کوچک مقیاس و پربازده
برق و تولید همزمان برق و حرارت
حفظ ،احیاء و بهرهبرداري بهینه از سرمايهها ،منابع طبیعی تجديدشونده و
حفظ محیط زيست در طرحهاي توسعه
کسب فناوري بويژه فناوريهاي ناو شاامل :زيرفنااوري و فنااوريهااي
زيستی ,اطالعات و ارتباطات ،زيستمحیطی ،هوا فضا و هستهاي
موظف بودن دولت به تأمین منابع الزم براي اجراي بخش انرژيهاي نو
واگذاري حداقل ده درصد ( )%10از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزياع
برق به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی
ترغیب و تشويق بخش خصوصای باه سارمايه گاذاري در نیروگااههااي
تجديدپذير و بازيافت حرارت با پرداخت حماياتهااي ماالی بابات عادم
انتشار آالينده ها و حفاظت از محیط زيست توسط سازمان حفاظت محیط
زيست
جلوگیري از ايجاد اختالل در خدمت رسانی شبكه برق در اثر بروز حوادث
مصرف بهینه حاملهاي انرژي از طريق تارمیم سااختمآنها و اساتفاده از
وسايل و تجهیزات کم مصرف ،انرژيهاي نو ،اصالح روشهاي حمال و
نقل با هدف کاهش مصرف سوخت و استفاده از گاز طبیعی
استفاده از فناوريهاي پاك و سازگار باا محایط زيسات باراي کنتارل و
بهینهسازي مصرف
جايگزينی سوخت مناسب در مناطق روستايی و عشايري به جاي هیزم
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ويژگیهاي قابل برداشت از اسناد مورد استفاده در تدوين

ماده /بند مربوطه
عنوان سند باالدستی
چشمانداز و اهداف کالن
استفاده اقتصادي از انرژيهاي پاك
ايجاد بازار برق در سطح ملی و منطقهاي و تجديد ساختار در صنعت برق
کشور
افزايش سهم اقتصادي انرژي هاي تجديدپاذير در سابد انارژي مصارفی
کشور
سند ملی توسعه بخش "برق و
انرژيهاي نو" -موضوع بند (الف) ايجاد زمینههاي تحقیقاتی در انرژيهاي تجديدپذير به منظور دستیابی به
دانش فنی
ماده 155
فراهم آوردن زمینه گسترش احداث نیروگاه با منابع انارژي تجديدشاونده
توسط بخش غیردولتی
درنظرگرفتن متوسط نرخ رشد ساالنه  45/4درصدي براي برق حاصال از
انرژيهاي تجديدپذير
حذف تدريجی يارانه فرآورده هاي نفتی و برقراري عوارض زيستمحیطی
(مالیات بر کربن) بر مصرف آن.
سند ملی توسعه بخش "نفت و
تأمین بهینه انرژي مناطق مختلف کشور با توجه به جاايگزينی اقتصاادي
گاز" -موضوع بند (ه) ماده 155
حاملهاي انرژي ،پتانسیلهاي محلی ،ظرفیتهاي موجود و سیستمهااي
عرضه انرژي.
تحصیل ارزش افزوده باالتر از حاملهاي انرژي در کشور
توسعه و بهره برداري از پتانسیل هاي موجاود انارژي هااي تجديدپاذير در
اسناد ملی توسعهبخشی ماده 155
کشور
قانون برنامه چهارم توسعه
دستیابی به فناوريهاي نوين و کاراي انرژي
حمايت از بازار انرژي و افزايش سهم بخش غیردولتی (شامل خصوصی و
تعاونی)
افزايش امنیت عرضه انرژي و بهبود کیفیت حاملهاي انرژي عرضه شده
افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير و پاك در سبد انرژي کشور و کاهش
آلودگیهاي زيستمحیطی
سند ملی توسعه ويژه فرابخشی
ايجاد تمرکز در سیاستگذاري و برنامهريزي انرژي کشور
"مديريت انرژي" -موضوع بند (ج) اصالح نظام قیمتگذاري حاملهاي انرژي
توسعه هرچه بیشتر بهرهبرداري اقتصادي از منابع تجديدشونده انرژي
ماده 155
ايجاد انگیزه اقتصادي براي ارتقاي فنااوري و ايجااد ظرفیات هااي الزم
براي جايگزينی سوختهاي پاك (مانند گاز طبیعی) و منابع تجديدشاونده
انرژي
تأمین برق روستاهاي دور از شبكه با استفاده از منابع تجديدپذير انرژي
معرفی و ترويج احداث نیروگاههاي تجديدشاونده باا اجاراي پاروژههااي
نمونه صنعتی توسط دولت به منظور اطمینانبخشی به بخاش غیردولتای
(شامل خصوصی و تعاونی)
اطالع رسانی ،آگاه سازي و ايجاد فرهنگ عمومی جهت اساتفاده از مناابع
تجديدپذير انرژي
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ماده 25
ماده  62و دستورالعمل اجرايی آن

وزارت نیرو

برنامه راهبردي وزارت نیرو در
افق 1404

بخش برق و انرژي

بخش آموزش ،پژوهش و فناوري

بخش پشتیبانی صنعت آب و برق

نقشه جامع علمی کشور

قانون اصالح الگوي مصرف
انرژي

فصل سوم
اولويت الف -اولويتهاي علم و
فناوري
فصل دوم :سیاستها و خط
مشیهاي اساسی -ماده 4

ويژگیهاي قابل برداشت از اسناد مورد استفاده در تدوين
چشمانداز و اهداف کالن
پرداخت مبلغی تشويقی از طرف سازمان محیط زيست بابت عادم انتشاار
آاليندهها و حفاظت از محیط زيست در بودجههاي سنواتی
تضمین خريد برق تولیدي تجديدپذير توسط بخش خصوصی و دولتی
جلب مشارکت و حمايت از سرمايهگذاري بخش غیردولتی در تولیاد بارق
از منابع انرژيهاي نو
ارتقاء سطح کارآمدي صنعت برق کشور با تأکید بار ارتقااء توانمنادي در
تولید برق از انرژيهاي نو و تجديدپذير
ارتقاء سطح دانش ،پژوهش و فناوري در صنعت آب و برق باا تأکیاد بار
شناسايی فناوريهاي نوين و انتقاال و باومیساازي فنااوريهااي داراي
مزيت نسبی
شناسايی ،انتقال و بومیسازي فناوريهاي نوين و سازگار با محیط زيست
تخصیص درصد معین و فزايندهاي از اعتبارات تحقیقاتی به باومیساازي
فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي نو و تجديدپذير
تعريف و اجراي پروژههاي نمونه در زمینه انرژيهاي ناو و تجديدپاذير و
تجاريسازي آنها
بسترسازي ،حمايات و جلاب مشاارکت بخاش غیردولتای باراي توساعه
انرژيهاي نو و تجديدپذير
جلب مشارکت ماردم باراي حمايات از تولیاد بارق از انارژيهااي ناو و
تجديدپذير
تنظیم قوانین مناسب در بازار برق به منظور توسعه استفاده از انرژيهااي
نو و تجديدپذي
اعطااي مجااوز صاادراتی بااه تولیدکننادگان باارق از مناابع اناارژي نااو و
تجديدپذير
تنوع بخشی به منابع اولیه انرژي و فناوريهاي تولید بارق باراي تقويات
قدرت بازدارندگی و کاهش آسیب پذيري خدمات
ايفاي نقش مؤثر در نقشه راه فناوريهاي جديد و انتقاال و باومیساازي
آنها
استفاده از ظرفیتهاي قانونی به منظور مشارکت با بخاش خصوصای در
فناوريهاي نوين و سرمايه گذاريهاي پر خطر ماورد نیااز صانعت آب و
برق
حمايت از انتقال و بومیسازي فناوريهاي نو ماورد نیااز و باه کاارگیري
فناوريهاي داراي مزيت نسبی باال
اولويتها در حوزه علوم پايه و کاربردي:
 انرژيهاي نو و تجديدپذير
 بازيافت و تبديل انرژي
لحاظ کردن بودجه براي راهكارهاي تشويقی جهت ارتقاء نظام تحقیق و
توسعه فناوريهاي جديد
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ويرايش اول ،مرداد 1394
ويژگیهاي قابل برداشت از اسناد مورد استفاده در تدوين

ماده /بند مربوطه
چشمانداز و اهداف کالن
مسئولیت انحصاري شوراي عالی انرژي در سیاستگذاري بخاش انارژي
کشور از جمله انرژيهاي نو
موظف بودن وزارت نیرو به شناسايی کلیه فنااوريهااي موردنیااز باراي
عرضه و مصرف انرژي در بیست سال آينده و فراهم کردن امكان طراحی
فصل سوم :ساختار و تشكیالت -و بهبود آنها براي به کارگیري توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی
تأسیس يک سازمان با شخصیت حقوقی مستقل توسط وزارت نیرو باراي
ماده  8 ،6 ،5و 9
ارتقاء بهرهوري و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجديدپذير
موظف بودن وزارت نفت نسبت به اصاالح اساسانامه و وظاايف شارکت
بهینهسازي مصرف سوخت با توجه به توسعه به کاارگیري ظرفیاتهااي
محلی انرژي و انرژيهاي تجديدپذير
تضمین خريد برق تجديدپذير توسط وزارت نیرو در قراردادهاي حاداقل 5
ساله
بهرهمند ساختن تولیدکنندگان همزمان برق و حرارت و بارودت در محال
مصرف از امكانات و تسهیالت عمومی توسط وزارتخانههاي نیرو و نفت
موظف باودن وزارت نیارو نسابت باه حمايات از تشاكیل شارکتهااي
فصل نهم :تولیدکنندگان و
غیردولتی توزيع و فروش حرارت
توزيعکنندگان انرژي -ماده ،44
مكلف بودن وزارت نفت در همكاري با وزارت نیرو براي حمايت ماؤثر از
 ،48 ،45و 52
تحقیقات ،سرمايهگذاري ،ترويج و توسعه واحدهاي تولید همزمان بارق و
حرارت و برودت از طريق بخش غیردولتی
موظف بودن وزارت صنايع و معادن نسبت به حمايت از مراکز تحقیقاتی و
صنايع مربوطه ،براي توسعه داناش فنای باومی و خوداتكاائی کشاور در
تأمین تجهیزات تولید همزمان برق ،حرارت و برودت
موظف بودن وزارت نیرو نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرياد تضامینی
برق تجديدپذير از تولیدکنندگان غیردولتی
فصل دهم :انرژيهاي تجديدپذير و
موظف بودن وزارتخانههاي نفت و نیرو نسبت به اعالم حمايت عمومی از
هستهاي -ماده  61و 62
ترويج کاردبرد اقتصادي منابع تجديدشونده انرژي و اختصااص مبلغای از
محل بودجههاي مصوب ساالنه خود به اين امر
توسعه فناوري زيستتوده در کل کشور پس از ايجاد و راهاندازي پاايلوت
زيستتوده در مشهد و شیراز در راستاي تولید برق و حرارت از زباله
لزوم دستیابی کشور به جايگاه نخسات منطقاه و پانجم آسایا در بخاش
انرژيهاي نو تا سال 1404
لزوم در اختیار داشتن منابع متنوع انرژي براي دستیابی به رشد اقتصاادي
باالي  8درصد
وزارت نفت اجازه دارد به منظور اجراي طرحهااي بهیناهساازي ،کااهش
گازهاي گلخانهاي و کاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف از جمله
تبصره  -2بند ق
صنعت (با اولويت صنايع انرژيبر) و حمل و نقل عمومی و ريلای درون و
برون شهري ،ساختمان ،توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير با رعايت
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تبصره  -6الف

تبصره  -9ز

تبصره  -11ها

اهداف سطح سازمان (اصلی)

سازمان انرژيهاي تجديدپذير و
بهرهوري انرژي ايران (ساتبا)

اهداف سطح بخشی -بخش
انرژيهاي نو

ويژگیهاي قابل برداشت از اسناد مورد استفاده در تدوين
چشمانداز و اهداف کالن
قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی با
متقاضیان و سرمايهگذاران بخش خصوصی و عمومی با اولويت استفاده از
تجهیزات ساخت داخل ،قرارداد منعقد نمايد.
اجازه به شرکتهاي وابسته وزارت نیرو براي انتشار اوراق مشارکت براي
طرحهاي داراي توجیه فنی و اقتصادي با اولويت اجراي پروژههاي
نیروگاههاي برق
هزينه حداکثر چهار هزار میلیارد رياال صارفاً بابات حمايات از توساعه و
نگهداري شبكههاي روساتايی و تولیاد بارق تجديدپاذير و پااك توساط
شرکت توانیر
وزارت نیرو مجاز است به انعقاد قراردادهاي بیع متقابل با سرمايه گاذاران
بخشهاي خصوصی و عمومی با اولويات اساتفاده از تجهیازات سااخت
داخل تا سقف يكصد و بیست هزار میلیارد ريال به منظور اجاراي طارح-
هاي افزايش بازدهی نیروگاهها با اولويت نصب بخش بخاار در نیروگااه-
هاي سیكل ترکیبی ،توسعه استفاده از انارژيهااي تجديدپاذير ،کااهش
تلفات ،بهینهسازي و صرفهجاويی در مصارف ساوخت ماايع ،جاايگزينی
مصرف برق به جاي گاز يا فارآورده هااي نفتای در منااطقی کاه توجیاه
اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات برق
توسعه کاربرد انرژيهاي تجديدپذير در کشور به نحوي که تا پايان برنامه
چهارم توسعه 1 ،درصد از نیاز برق کشور از انرژيهاي نو تأمین گردد.
جلب مشارکت بخش خصوصی تا  55درصد در سرمايهگذاريهاي مربوط
به انرژيهاي نو و بهرهوري انرژي
توسعه بازار فناوريهاي مربوط به بهرهوري انرژي و انارژيهااي ناو باا
اجراي قوانین موجود و تصويب قوانین جديد باه گوناهاي کاه حاداقل 3
فناوري در هر حوزه به بازار کسب و کار کشور وارد شده باشد.
توسعه آگاهی و فرهنگ سازي به منظور مصرف بهیناه انارژي و توساعه
کاربرد انرژيهاي نو با پوشش  75درصد مردم کشور
ايجاد زمینههاي مناسب انتقاال و توساعه فنااوري باا افازايش ارتباطاات
بین المللی و بسترسازي جهت شكوفايی اساتعدادهاي خاالق باه منظاور
ارتقااء سااطح ناوآوري علماای ساازمان تااا ساطح سااازمآنهاي مشااابه در
کشورهاي پیشرو.
سنجش ظرفیت و تهیه اطلس کامل کشاور باراي مناابع تجديدپاذير باا
اولويت انرژيهاي باد ،خورشید ،زيست توده و زمینگرمايی
ايجاد حداقل يک نمونه فعال سیستم تولید انرژي از منابع تجديدشونده در
خصوص هر يک از انرژيهاي نو به منظور توسعه آگاهی و تشويق بخش
خصوصی
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ابالغیه پايه نرخ خريد برق از
نیروگاههاي انرژي نو و پاك

قانون هدفمند کردن يارانهها

ماده 8

برنامه کاهش آلودگی هوا در
هشت شهر بزرگ کشور

مصوبه هیئت وزيران درباره الزام
دستگاههاي اجرايی براي مقابله
موثر با آلودگی هوا ()1393

چشمانداز و اهداف کالن
قرارداد خريد تضمینی برق از اين نیروگاههاا باراي ياک دوره حاداکثر 5
ساله و غیرقابل تمديد منعقد مای شاود .همچناین پاس از دوره  5سااله،
سرمايهگذار موظف به فروش برق در قالب قرارداد دو جانبه ،بورس انرژي
و بازار برق خواهد بود
اختصاص  30درصد خالص وجوه حاصال از ايان قاانون باراي پرداخات
کمکهاي بالعوض يا يارانه سود تسهیالت و يا وجاوه اداره شاده باراي
اصالح ساختار فناوري واحادهاي تولیادي در جهات افازايش بهاره وري
انرژي ،آب و توسعه تولید برق از منابع تجديدپذير
همكاري در تدوين استاندارد و معیارهاي فنای مارتبط باا نیروگااههااي
تجديدپذير و طرح تولید پراکنده
اطالع رساانی ،بسترساازي و برناماه ريازي جهات توساعه نیروگااههااي
تجديدپذير و طرح تولید پراکنده
انجام هماهنگی الزم با ارگانهاي ذيربط جهت تسهیل در امور متقاضیان
احداث نیروگاههاي تجديدپذير و طرح تولید پراکنده

طرح نیروگاههاي انرژيهاي نو

مصااوبه شااوراي عااالی اداري در
خصاااوص انجاااام مطالعاااات و
تحقیقات دربااره انارژيهااي ناو
(تجديدپذير) و بهرهبارداري ماؤثر
از آن در کشور
قانون بودجه در رابطه باا تولیاد و
مصاارف اناارژي بااا تأکیااد باار
بهینهسازي مصرف انرژي

ويژگیهاي قابل برداشت از اسناد مورد استفاده در تدوين

حمايت از بخش خصوصی براي واگذاري امور عملیاتی و توسعه فنااوري
به آن همكاري با موسسات پژوهشی دولتی و غیردولتی نسبت باه انجاام
تحقیقات الزم در مورد انرژيهاي نو

بند الف تبصره 12

به منظور تشويق صنايع در امر بهینه ساازي مصارف انارژي و همچناین
ترويج انرژيهاي تجديدپذير ،طرحی تحت عنوان يارانه ساود تساهیالت
براي کاهش شدت انرژي در نظر گرفته شود.
همكاري وزارت نیرو و سازمان محیط زيست با وزارت کشور باراي تهیاه
ساز و کارهاي اجرايی و تشويقی الزم به منظاور جاايگزينی انارژيهااي
فسیلی با انرژيهاي نو و تجديدپذير در کلیه اماکن شهري
لزوم انجام تمام فرايندهاي احتراقی تمام کارخانهها ،کارگاهها و واحدهاي
تولیدي مستقر در محدوده و حريم شهرها از ابتداي سال  1392با انرژي-
هاي تجديدپذير يا گاز و لزوم تأمین اين انرژي توسط وزارت نیرو
الزام وزارت نیرو به تسريع در احداث نیروگاههاي برق تجديدپذير
اختصاص حداقل  10درصد از ظرفیتهاي جديد تولید برق باه نیروگااه-
هاي بادي ،خورشیدي ،زيستتوده و زماینگرماايی و حمايات از توساعه
شبكه هوشمند انرژي (مدت  60ماه)
توسعه استفاده از واحدهاي تولید همزماان بارق ،بارودت و گرماايش باه
میزان حداقل ساالنه  200مگاوات (مدت  6ماه)
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ويژگیهاي قابل برداشت از اسناد مورد استفاده در تدوين

ماده /بند مربوطه
چشمانداز و اهداف کالن
–7توسعه فناوريهاي تبديل انرژيهاي تجديدپذير
- 1کمیسیون تخصصی انرژي
الف :اولويتهاي کمیسیون  -17فناوريهاي کاهش آالينده و گازهاي گلخانهاي در جانب عرضه و
تخصصی انرژي -بندهاي  7و  17تقاضاي انرژي

ب :طرح کالن ملی کمیسیون  -8توسعه فناوري ذخیرهسازي برق
 -1تدوين راهبرد جامع انرژي و يكپارچهسازي اسناد پیشین با تأکید بر
تخصصی انرژي
افزايش سهم ايران در بازار جهانی انرژي
• برق و انرژي -بند 8
• فرابخشی و محیط زيست -2 -برنامه جامع کاهش آاليندههاي ناشی از تولید و مصرف انرژي
بندهاي 2 ،1
- 3کمیسیون تخصصی صنايع ،ايجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيسات
محیطی و تالش براي افزايش انرژيهاي تجديدپذير با اولويات انارژي-
معادن و ارتباطات
الف :اولويتهاي راهبردي پژوهش هاي آبی
سیاستهاي تشويقی براي توسعه نیروگاههاي با مقیااس کوچاک تولیاد
و فناوري
توسط بخش غیردولتی
اولويتهاي تحقیقاتی و فناوري • صنعت آب و برق
مصوب کمیسیونهاي تخصصی
بهرهگیري افزونتر از فنااوريهااي ناوين و پااك باراي کااهش تولیاد
گازهاي گلخانهاي
شوراي عالی علوم ،تحقیقات و ب :ساير اولويت هاي پژوهشی
فناوري (عتف)
افزايش سهم انرژيهاي نو با توجه به پتانسیل مناسب اينگونه انرژيهاا
 محیط زيست
در کشور
 صنعت آب و برق
احداث نیروگاههايی با سوخت پااك و جاايگزينی نیروگااههااي ساوخت
فسیلی با آنها
احداث نیروگاههايی با راندمان باالتر مانند نیروگاههاي سیكل ترکیبی
استفاده از فناوريهاي جديد و انتقال فناوري
توسعه و ترويج سیستمهاي تولید همزمان برق ،حرارت و برودت
 -5کمیسیون تخصصی کشاورزي  -2توسعه و استفاده از فناوريهااي ناوين در کشااورزي ،آب ،فاضاالب،
محیط زيست و منابع طبیعی
آب و منابع طبیعی
اولويتهاي تحقیقاتی و فناوري -7شناسااايی الگوهاااي پدافنااد غیرعاماال و مااديريت بحااران در بخااش
کمیسیون تخصصی کشاورزي آب کشاورزي ،آب ،منابع طبیعی و محیط زيست
 -2توسعه فناوريهاي نوين ،بهباود مكانیزاسایون و روشهااي کااهش
و منابع طبیعی
• حوزه مشترك -بندهاي  2و  7مصرف انرژي با تأکید بر انرژيهاي تجديدپذير
ماشین آالت و تجهیزات -بند 2
تدوين شده با بهره گیري از نظرات تمامی شرکتها و سازمآنهاي مارتبط
سااند ملاای ورود سااوختهاااي
با بخش حمل و نقل کشور و کارشناسان مربوط ،با محوريت ستاد توسعه
زيستی به سبد سوختی کشور
فنآوريهاي انرژيهاي نو
سازمانهاي مربوطه :شرکت بهینه سازي مصرف سوخت ،معااون توساعه
صنايع پیشرفته سازمان گسترش و نوساازي صانايع اياران ،مادير عامال
سازمان انرژيهاي نو ايران ،مدير کل برناماهريازي انارژي وزارت نفات،
نمايندگان وزارت جهاد کشاورزي ،مرکز ملی هوا و تغییار اقلایم ساازمان
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ماده /بند مربوطه

برنامه جامع بیواتانول کشور

سند ملی زيست فناوري

به استناد ماده ( )155قاانون برناماه
چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و
فرهنگی جمهاوري اساالمی اياران
مصوب  1383و اصل ( )138قاانون
اساسی جمهوري اسالمی ايران

قانون مديريت پسماندها

ماده 16 ،6،11 ،4

آيیننامه اجرايی قانون مديريت
پسماند

 37 ،32و 38

برنامه پنجساله توسعه مرحلهاي
مديريت پسماند

ويژگیهاي قابل برداشت از اسناد مورد استفاده در تدوين
چشمانداز و اهداف کالن
حفاظت محیط زيست و شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههاي نفتی
به سفارش شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردههاي نفتی ايران.
هدف :امكانسنجی تولید بیواتانول در کشور
بند  14اهداف کوتاه مدت (تا پايان سال  :)1385زمینهسازي براي توسعه
زيست فناوري در بخش صنعت ،معدن و انرژي
بند  7و  9اهداف میان مدت (تا پايان برنامه چهارم توسعه) :دستیابی و به
کارگیري فناوري زيساتی باراي تولیاد فاراوردههااي غاذايی ،بهداشاتی،
صنعتی ،معدنی و انرژي مرتبط با زيست فناوري به میزان  10درصد تولید
کل فرآوردهها ،رشد سه برابر در استفاده از زيسات فنااوري باراي حفاظ،
ارتقاء و پاکسازي محیط زيست در راستاي توسعه پايدار کشور
بند  7و  8اهداف بلندمدت (تا پايان برنامه پنجم توساعه) :دساتیابی و باه
کارگیري دانش زيست فناوري براي تولید فرآورده هاي صانعتی ،غاذايی،
معدنی و انرژي مرتبط با زيست فناوري به میزان  20درصد تولید کل اين
فراوردهها
 -8به کارگیري نتايج تحقیق در حوزه "حفظ ،ارتقاء و پاکساازي محایط
زيست" در برنامه میان مدت
 اتخاذ تدابیر الزم مانند اختصاص تسهیالت به کاالهاي آسان
بازيافت ،ايجاد مسئولیت در تولیدکنندگان براي تأمین بخشی از
هزينههاي بازيافت و تنظیم مقرراتی براي گسترش استفاده از مواد
اولیه قابل بازيافت و کاهش پسماند تولیدي ،توسط دستگاههاي
اجرايی ذيربط.
 لزوم همكاري رسانهها با سازمانهاي مربوطه براي اطالعرسانی و
آموزش ،جداسازي صحیح ،جمعآوري و بازيافت پسماندها
 همكاري وزارت بهداشت و درمان ،صنايع و معادن ،نیرو و نفت،
جهاد کشاورزي ،سازمان صدا و سیما و ساير دستگاههاي آموزشی و
فرهنگی در راستاي تدوين ،اجرا و نظارت مديريت پسماند
 توجه به قوانین و مقررات زيستمحیطی و حقوقی مربوط به پسماند
در کلیه مراحل نگهداري ،مخلوط کردن ،جمعآوري ،حمل و نقل،
خريد و فروش ،دفع ،صدور تخلیه پسماندها در محیط (تخلف از اين
قوانین مشمول جريمه خواهد شد).
لزوم تهیه بانک اطالعاتی جامع پسماندها توسط سازمان محیط زيست با
همكاري دستگاهها و مديريتهاي اجرايی ذيربط تا سال 1385
لزوم پیشبینی بودجه براي اجراي اين آيیننامه توساط ساازمان برناماه-
ريزي کشور و دستگاههاي اجرايی مرتبط
محور اصلی اين تفاهمنامه جمعآوري زباله و پسماند اسات و تصامیم بار
تدوين برنامه پنج ساله مديريت پسماند به طور جداگانه براي هار ياک از
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ماده /بند مربوطه

قانون شهرداريها

ماده  ،55تبصره  4بند 2

ويژگیهاي قابل برداشت از اسناد مورد استفاده در تدوين
چشمانداز و اهداف کالن
استآنهاي کشور با اولويت استآنهاي شامالی بار اسااس قاانون ماديريت
پسماند کشور و برناماه ملای ماديريت پساماند از ارديبهشات مااه 1393
گرفته شد
شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصی براي تخلیه زباله و نخالاه و
فضوالت ساختمانی و مواد رسوبی فاضالبها و نظايرآنها تعیین نمايد

عالوه بر اسناد فوق ،با توجه به نقش تعیین کننده وزارت نیرو در انجام مأموريت پژوهشگاه نیرو براي تدوين سند ملای توساعه
فناوريهاي انرژيهاي نو ،به نظر میرسد چشم اندازي که توسط آن وزارتخانه براي بخش برق و انرژي در افاق  1404بیاان
شده است بايد به طور ويژه مدنظر قرار گیرد:
« وزارت نیرو در بخش برق با استفاده از منابع متناوع و در دساترس انارژي ،ماديريت تقاضاا ،تكیاه بار سااختاري منساجم و
متخصصین توانمند و خالق به گونهاي عمل میکند تا کشاور در عرضاه بارق مطمائن و پاياا و باا کیفیات مناساب (در حاد
استانداردهاي جهانی) سرآمد کشورهاي منطقه گردد و با ايجاد بسترهاي الزم ،دسترسی آزاد به شبكه و رقابت منصفانه در بازار
برق را میسر نموده و جمهوري اسالمی ايران به عنوان مرکز راهبردي شبكه برق در منطقه تثبیت گردد».

 -7-1نتايج حاصل از بررسی گزارش آيندهپژوهی
با مطالعه گزارش آيندهپژوهی و با توجه به رويكرد فناورانه کشورها و روند توسعه فناوري در دنیا ،میتاوان اهاداف مختلفای را
پیشنهاد نمود .بنابراين ،اهداف مستخرج حاصل از مطالعه فضاي فناورانه اين کشورها و فضاي فناورانه حاکم بر جهان میتواناد
زمینه خوبی براي تدوين چشمانداز و اهداف کالن در اختیار ما قرار دهد .اهداف کلی حاصل از گزارش آيناده پژوهای در اداماه
ارائه شده است.

جدول  38-1اهداف تعیین شده براي توسعه فناوري زيستتوده بر اساس مطالعه گزارش آينده پژوهی.
عنوان گزارش
آينده پژوهی

موارد قابل کاربرد در تدوين اهداف
توسعه استفاده از هاضم تر با استفاده از لجن فاضالب شهري و فضوالت دامی به عنوان منابع ورودي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
128
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز
عنوان گزارش

ويرايش اول ،مرداد 1394
موارد قابل کاربرد در تدوين اهداف
کاربرد هاضم تر و خشک به منظور تولید انرژي از زباله شهري
بهبود کیفیت بیوگاز حاصل با فرايندهاي پردازش
ارتقاء تجهیزات تفكیک زباله
توسعه کاربرد گازيسازي با استفاده از زائدات کشاورزي ،زائدات جنگلی و زباله جامد شهري به عنوان
منابع ورودي
تحقیق و توسعه فناوري گازيساز پالسما ،گازيساز بستر ثابت فروکشند و بستر سیال چرخشی
بهبود کیفیت گاز سنتز از طريق توسعه روشهاي حذف قطران و ساير آاليندهها

 -8-1تبیین چارچوب بیانیه و ارائه پیشنويس اولیه چشمانداز
با توجه به بررسیهاي صورت گرفته بر روي اسناد باالدستی و ابعاد چشماندازي اسناد ساير کشاورها باه خصاوص کشاورهاي
ناحیه  ،MENAويژگیها و چارچوبهاي مهم در تدوين سناريوي توسعه فناوري زيستتوده مشخص شد.
از آنجايی که هر سند تدوين شده در کشور بايد در راستاي سند چشمانداز  20ساله کشور باشد افق سند بايد سال  1404در نظر
گرفته شود .با جمعبندي ويژگیهاي استنتاج شده از بررسی اسناد مختلف مشخص میگردد که بیانیه چشاماناداز باياد شاامل
مفاهیم و ارزشهاي زير باشد:
 -1دستیابی به جايگاه دوم منطقه در عرضه برق مطمئن ،پايا و با کیفیت مناسب (در حد استانداردهاي جهانی)
 -2دسترسی آزاد به شبكه و رقابت منصفانه در بازار برق با ايجاد بسترهاي الزم و تبديل شدن به مرکز راهباردي شابكه
برق در منطقه
 -3لزوم دستیابی کشور به جايگاه نخست منطقه و پنجم آسیا در بخش انرژيهاي نو تا سال 1404
 -4افزايش توان تولیدي برق تا بیست و پنج هزار ( )25000مگاوات با حداقل ده هازار ( )10000مگااوات ساهم بخاش
خصوصی و تعاونی
 -5در نظر گرفتن متوسط نرخ رشد ساالنه  45/4درصدي براي برق حاصل از انرژيهاي تجديدپذير
 -6اختصاص حداقل  10درصد از ظرفیتهاي جديد تولید برق به نیروگاههاي بادي ،خورشیدي ،زيستتوده و زمینگرمايی
و حمايت از توسعه شبكه هوشمند انرژي (مدت  60ماه)
 -7تنوعبخشی به منابع اولیه انرژي و فناوريهاي تولید برق براي تقويت قدرت بازدارندگی و کاهش آسیبپذيري خدمات
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 -8حفظ ،احیاء و بهرهبرداري بهینه از سرمايهها ،منابع طبیعی تجديدشونده و حفظ محیط زيسات در طارحهااي توساعه
ايجاد بازار برق در سطح ملی و منطقهاي و تجديد ساختار در صنعت برق کشور
 -9سنجش ظرفیت و تهیه اطلس کامل کشور براي منابع تجديدپذير با اولويت انرژيهاي بااد ،خورشاید ،زيساتتاوده و
زمینگرمايی
 -10توسعه کاربرد انرژيهاي تجديدپذير در کشور بهنحويکه تا پايان برنامه چهارم توسعه 1 ،درصد از نیاز برق کشاور از
انرژيهاي نو تأمین گردد.
 -11موظف بودن وزارت نیرو به شناسايی کلیه فناوريهاي مورد نیاز براي عرضه و مصرف انرژي در بیست سال آيناده و
فراهم کردن امكان طراحی و بهبود آنها براي بهکارگیري توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی
 -12ايجاد انگیزه اقتصادي براي ارتقاي فناوري و ايجاد ظرفیتهاي الزم براي منابع تجديدشونده انرژي و تدوين سیاست-
هاي تشويقی براي توسعه نیروگاههاي با مقیاس کوچک تولید توسط بخش غیردولتی
 -13جلب مشارکت بخش خصوصی تا  55درصد در سرمايهگذاريهاي مربوط به انرژيهاي نو و بهرهوري انرژي
 -14توسعه فناوريهاي تبديل انرژيهاي تجديدپذير
 -15توسعه فناوريهاي نوين ،بهبود مكانیزاسیون و روشهاي کاهش مصرف انرژي با تأکید بر انرژيهاي تجديدپذير
 -16استفاده از فناوريهاي جديد و انتقال فناوري
 -17اطالعرسانی ،آگاه سازي و ايجاد فرهنگ عمومی جهت استفاده از منابع تجديدپذير انرژي و طرح تولید پراکنده و جلب
مشارکت مردم براي حمايت از تولید برق از انرژيهاي نو و تجديدپذير
 -18تالش براي کسب فناوري و دانش فنی انرژيهاي نو
 -19گسترش تولید برق از نیروگاههاي تولید پراکنده ،کوچک مقیاس و پربازده برق و تولید همزمان برق و حرارت
 -20کسب فناوري به ويژه فناوريهاي نو شامل :زير فناوري و فناوريهاي زيستی ،اطالعات و ارتباطات ،زيستمحیطای،
هوا فضا و هستهاي
 -21تأمین برق روستاهاي دور از شبكه با استفاده از مناابع تجديدپاذير انارژي و جاايگزينی ساوخت مناساب در منااطق
روستايی و عشايري به جاي هیزم
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 -22ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهاي فناوري و انتقال نقطه اتكاي مزيتهاي نسابی از
مواد اولیه و خام به توانايیهاي فناورانه و خلق مزيتهاي رقابتی
 -23تنظیم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينه هاي موارد داراي اولويت از قبیل :جنگل ،آب ،خااك ،انارژي ،تناوع
زيستی و آلودگیهاي زيستمحیطی در نقاط حساس
 -24توسعه و استفاده از فناوريهاي نوين و شناسايی الگوهاي پدافند غیرعامل و مديريت بحران در بخش کشاورزي ،آب،
فاضالب ،محیط زيست و منابع طبیعی
 -25دستیابی و به کارگیري فناوري زيستی براي تولید فراورده هاي غذايی ،بهداشتی ،صنعتی ،معدنی و انارژي مارتبط باا
زيست فنآوري به میزان  10درصد تولید کل فراوردهها ،رشد سه برابر در استفاده از زيست فناوري براي حفظ ،ارتقااء
و پاکسازي محیط زيست در راستاي توسعه پايدار کشور

به منظور تدوين چشمانداز ،گزينه هاي پیشنهادي با توجه به ابعاد مورد نیاز مندرج در آن در جدول ( )34-1ارائاه شاده اسات و
پس از آن بیانیه چشمانداز اولیه ارائه شده است.

جدول  39-1تبیین چارچوب بیانیه چشمانداز زيستتوده
ابعاد مندرج در چشمانداز انرژي زيستتوده
افق برنامهريزي
جايگاه و رتبهي عددي توانمندي فناورانه در منطقه و جهان
ذکر اهداف باالدستی تعیینشده در اسناد قبلی

مالحظات اصول ارزشی

حوزهي کاربرد فناوري

گزينههاي پیشنهادي
1404
 دو کشور برتر در سطح منطقه
 شناسايی پتانسیل انرژي زيستتوده کشور
 اتخاذ سیاستهاي تشويقی براي توسعه نیروگاههاي با مقیاس
کوچک توسط بخش غیردولتی
 دستیابی و بهکارگیري فناوريهاي زيستی براي تولید انرژي
 تولید برق از نیروگاههاي تولید پراکنده ،کوچک مقیاس و پربازده و
تولید همزمان برق و حرارت
 تعهد به آينده کشور
 انتقال نقطه اتكاي مزيتهاي نسبی از مواد اولیه و خام به
توانايیهاي فناورانه و خلق مزيتهاي رقابتی
 نیروگاههاي تولید برق براي تامین برق و حرارت مورد نیاز بخش
خانگی ،کشاورزي و صنعتی
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ابعاد مندرج در چشمانداز انرژي زيستتوده

نتايج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي و زيستمحیطی
حاصل از توسعه

تعريف کلی سطح فعالیت (طراحی ،تولید ،بهکارگیري)

ويرايش اول ،مرداد 1394
گزينههاي پیشنهادي
 تامین سوخت بخش حمل و نقل
 تولید مواد شیمیايی با ارزش افزوده باال از زيستتوده
 ايجاد اشتغال مداوم در جوامع محلی
 کاهش آاليندههاي زيستمحیطی
 تنوع بخشی به منابع تأمین انرژي
 کمک به تجديد ساختار صنعت برق از طريق تأمین برق روستاهاي
دور از شبكه و جايگزينی سوخت مناسب به جاي هیزم
 تالش براي دستیابی به دانش فنی توسعه نیروگاهها و محصوالت
زيستی در کوتاهمدت و ايجاد پايلوت و سرمايهگذاري براي کاربرد
در صنعت در بلندمدت

 با الهام از سند چشمانداز بیستساله توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،نقشوه جوامع
علمی کشور و در راستاي تحقق سند چشم انداز وزارت نیرو و به منظوور ارتقواء توانمنوديهواي
فناورانه در تولید برق و حفاظت از محیط زيست ،جمهوري اسالمی ايران با تكیه بر توانمنديهاي
داخلی و متخصصان کارآمد و خالق در طراحی ،ساخت و راهاندازي فناوريهاي اولويوتدار حووزه
زيستتوده به جايگاه دو کشور برتر رقابتپذير در منطقه در افق  1414دست يافته است.

 -9-1تدوين و ارائوه بیانیوه نهوايی چشومانوداز توسوعه فنواوريهواي انورژي
زيستتوده
با ارائه بیانیه اولیه چشمانداز در جلسه سیزدهم کمیته راهبري و دريافت و جمعبندي نظرات اعضاي کمیته راهبري ،بیانیه نهايی
چشمانداز به شرح ذيل ارائه شد .مصوبات جلسه سیزهم کمیته راهبري براي مشاهده نظرات در پیوست الف ارائه شده است.
به منظور تدوين چشمانداز ،گزينه هاي پیشنهادي با توجه به ابعاد مورد نیاز مندرج در آن در جدول ( )35-1ارائاه شاده اسات و
پس از آن بیانیه چشمانداز نهايی ارائه شده است.
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جدول  40-1تبیین چارچوب بیانیه نهايی چشمانداز زيستتوده
ابعاد مندرج در چشمانداز انرژي زيستتوده
افق برنامهريزي
جايگاه و رتبه عددي توانمندي فناورانه در منطقه و جهان

ذکر اهداف باالدستی تعیینشده در اسناد قبلی

مالحظات اصول ارزشی

حوزهي کاربرد فناوري
تعريف کلی سطح فعالیت (طراحی ،تولید ،بهکارگیري)

گزينههاي پیشنهادي
1404
 رتبه دوم در سطح منطقه
 شناسايی پتانسیل انرژي زيستتوده کشور
 اتخاذ سیاستهاي تشويقی براي توسعه نیروگاههاي با مقیاس
کوچک توسط بخش غیردولتی
 دستیابی و بهکارگیري فناوريهاي زيستی براي تولید انرژي
 تولید برق از نیروگاههاي تولید پراکنده ،کوچک مقیاس و پربازده و
تولید همزمان برق و حرارت
 ارتقاء توانمندي فناوريهاي تولید انرژي
 تكیه بر توانمندي داخلی و متخصصان توانمند و خالق
 حفظ محیط زيست
 حفاظت از منابع آب
 امنیت غذايی
 اتخاذ سیاستهاي هوشمندانه
 فناوريهاي اولويتدار انرژي زيستتوده
 تولید برق
 طراحی ،تولید
 بهرهبرداري

 بیانیه نهايی چشمانداز زيستتوده
با الهام از سند چشمانداز بیستساله ،نقشه جامع تأمین علمی کشور و در راستاي تحقق چشم-
انداز وزارت نیرو و همچنین حفاظت از محیط زيست ،آب و امنیت غذايی ،جمهوري اسالمی ايران
با تكیه بر توانمنديهواي داخلوی و متخصصوان کارآمود و خوالق در طراحوی ،اجورا و موديريت
فناوريهاي اولويتدار حوزه تولید برق زيستتوده ،به جايگاه دوم در بین کشوورهاي منطقوه در
افق  1414دست يافته است.

 -11-1تدوين اولیه اهداف کالن در سند توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده
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با در نظر گرفتن مدلهاي هدفگذاري بنگاهی و نیز با کسب بینش از مطالعات موردي انجام شده ،میتوان به معرفی گامهاي
ضروري در تدوين اهداف پرداخت .روش پیشنهادي براي تدوين اهداف کالن میتواند باه صاورت دريافات ورودي از نظارات
خبرگان همراستا با چشمانداز ،اصول ارزشی و هوشمندي فناوري باشد .در ايان روش ،ابتادا الزم اسات تاا از نظارات خبرگاان
پیرامون اهداف کالن توسعه صنعت استفاده شود .اين کار با برگزاري پنلهاي خبرگی و بحث گروهای میاان متخصصاین ،در
چارچوب نتايج حاصل از هوشمندي فناوري (روندهاي رشد و توسعه فناوري در آينده) ،با تأکید بر مولفههاي موجود در چشمانداز
و در نظر داشتن اصول ارزشی صورت میگیرد .در مجموع میتوان اين طور بیان نمود که اهداف ،ترجماه چشاماناداز در ابعااد
مختلف است .از اين رو الزم است تا ويژگیهاي چشمانداز استخراج شوند و در تدوين اهداف کالن به کار بسته شاوند (جادول
 .)36-1بر اساس مطالعات انجام شده در گزارش مرحله دوم ،همانطور که در بخش ( )2-1ترسیم درخت فناوري ذکر گرديد در
اين سند از بین فناوريهاي تولید برق از زيستتوده سه فناوري گازيسازي ،هاضم بیهوازي و زبالهسوزي در اولويت بررسی قرار
گرفتند.

جدول  41-1اهداف تعیین شده براي توسعه فناوري زيستتوده بر اساس چشمانداز تدوين شده.
موارد قابل کاربرد در تدوين اهداف
ويژگیهاي چشمانداز
*
بومیسازي فناوري هاضم و گازيساز
افزايش کیفیت گاز محصول
ارتقاء توانمندي فنی
بهرهبرداري پايدار از سیستمهاي تولید انرژي از زيستتوده
طراحی و ساخت نمونه پايلوت و راهاندازي نیروگاه توسط محققین و متخصصین داخل کشور
خوداتكايی و بیاثر کردن شرايط تحريم و دستیابی به موقعیت رقابتی مناسب در منطقه
تكیه بر توانمندي داخلی
ايجاد اشتغال در حوزه تولید برق تجديدپذير
کنترل و کاهش آلودگی ناشی از منابع زيستتوده
توسعه پايدار کشاورزي و جنگلداري
حفظ محیط زيست
مديريت پسماند و کاربرد آن در فناوريهاي تولید انرژي زيستی
* توضیحات اين بخش در فصل دوم گزارش ارائه خواهد شد.

با توجه به نظرات جمعآوري شده متخصصین پیرامون اهداف کالن ،در اين مرحله الزم است تا تحلیلگران به پااليش اين نتايج
با در نظر داشتن دو محور حوزههاي هدف و ويژگیهاي هدف بپردازند .به عبارت ديگر ،تحلیالگاران ،نظارات خبرگاان را در
حوزههاي هدف دستهبندي نموده و با در نظر داشتن ويژگیهاي ضروري ،آنها را بازنويسی میکنند.
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حوزههاي اهداف به معرفی ابعادي میپردازند که الزم است به آنها پرداخته شود .اگر چه اين حوزهها در هر مورد مطالعاتی
داراي تفاوتها و دستهبنديهاي مختلفی هستند ،اما میتوان يک حالت عمومی براي اين حوزهها ارائه نمود .اين دستهبندي
تنها به منظور ساماندهی ذهنی برنامهريزان در تدوين اهداف اسناد راهبردي است و الزامی در پوشش همهجانبه آنها در هر مورد
مطالعاتی به وجود نمیآورد.
بر اساس نتايج حاصل از بررسی منابع ذکر شده ،اهداف کالن سند راهبردي توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده در چهار حوزه
اصلی تدوين شدند که عبارتند از:
 موقعیت رقابتی
 مسئولیت اجتماعی
 ظرفیتسازي
 نوآوري
در ادامه اهداف کالن اولیه در هر يک از حوزههاي اهداف به قرار زير تدوين شدند:
موقعیت رقابتی
 جايگاه دوم منطقه در عرصه علم و فناوري
 جايگاه دوم منطقه در تولید صنعتی بومی و رقابتپذير هاضمهاي تر
مسئولیت اجتماعی
 کنترل و کاهش آلودگی ناشی از منابع زيستتوده
ظرفیتسازي
 افزايش میزان بومیسازي و تجاريسازي تجهیزات نیروگاههاي زيستتوده
 دستیابی به نیروي انسانی توانمند ،خالق و متخصص در حوزههاي طراحی ،ساخت و راهاندازي نیروگاههاي زيستتوده
 ايجاد شرکتهاي معتبر بینالمللی در حوزه نیروگاههاي زيستتوده
نوآوري
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 ساخت پايلوت هاضمهاي خشک بزرگ با هدف استفاده از زبالههاي شهري
 تولید صنعتی گازيسازهاي کوچک با هدف کاربرد زايدات کشاورزي و جنگلی
 ساخت پايلوت گازيساز با هدف کاربرد زباله شهري
 ساخت نیروگاه زبالهسوز

 -11-1تاْيید و نهايیسازي اهداف کالن
اهداف کالن راهنماي توسعه در ساير مراحل خواهند بود .بنابراين ،اهداف اولیه تعیین شده ،براي نهايی شدن نیازمند تاْيید
دوباره افراد متخصص است .براي نهايیسازي اهداف کالم جلسات کمیته راهبري دوازدهم و سیزدهم (پیوست الف) برگزار شد.
با استناد به نظرات خبرگان که اسامی آنها در صورتجلسه پیوست الف قید شده است نهايیسازي اهداف اولیه انجام گرفت.
اجراي اين مرحله به کاهش خطاهاي ناشی از بازنويسی و پااليش اهداف توسط تحلیلگران کمک میکند.
از آنجا که تدوين گامهاي مختلف سند در يک فرايند تعاملی به وقوع میپیوندد ،اهداف کالن تدوين شده در اين بخش ممكن
است با تدوين گامهاي بعدي سند دچار تغییر و اصالح شوند .تدوين اهداف خرد (اهداف پايین-به-باال) و دريافت تصوير
واقعیتر از وضعیت موجود يكی از مهمترين بازخوردهايی است که میتواند منجر به بازبینی در اهداف کالن شود.
اهداف کالن تدوين شده در سند توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده عبارتند از:
هدف کالن  -1دستیابی به جايگاه دوم منطقه در عرصه علم و فناوريهاي اولويتدار
هدف کالن  -2دستیابی به توان تولید صنعتی بومی و رقابتپذير هاضم هاي تر با هدف کاربرد لجن فاضاالب شاهري ،زبالاه
شهري و فضوالت دامی
هدف کالن  -3دستیابی به توان ساخت نیمه صنعتی هاضمهاي خشک بزرگ با هدف استفاده از زبالههاي شهري
هدف کالن  -4دستیابی به توان تولید صنعتی بومی و رقابت پذير گازيسازهاي کوچک باا هادف کااربرد زايادات کشااورزي و
جنگلی
هدف کالن  -5ايجاد حداقل يک نمانام معتبر بین المللی در هريک از فناوريهاي گازيساز کوچک و هاضم تر
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هدف کالن  -6دستیابی به تعداد مناسب نیروي انسانی توانمند ،خالق و متخصص در حوزههاي طراحی ،سااخت و راهانادازي
نیروگاههاي زيستتوده
هدف کالن  -7دستیابی به توان تولید صنعتی بومی و رقابتپذير گازيسازهاي بزرگ با هدف کاربرد زبالههاي شهري
هدف کالن  -8توسعه کاربرد نیروگاههاي زبالهسوز تودهسوز
هدف کالن  -9توسعه کاربرد نیروگاههاي زبالهسوز با استفاده از سوخت مشتق از زباله ()RDF
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 -2فصل دوم :اولويتبندي و سبک اکتساب
فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده
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 -1-2مقدمه
راهبردهاي ملی فناوري دربرگیرنده مجموعهاي از جهتگیريهايی است که با معین نمودن خطوط کلی ،از عدم قطعیت موجود
در توسعه فناوري کاسته و به سؤاالت اساسی سیاستگذاران در مسیر دستیابی به اهداف کالن پاسخ میدهاد؛ باه طاوري کاه
راهبردها را میتوان معینکننده مجموعه جهتگیري هاي اصلی براي دساتیابی باه اهاداف دانسات .ايان راهبارد باه انتخااب
فناوريهاي اولويتدار و تعیین نحوهي دستیابی به آنها میپردازد .به عبارت ديگر ،راهبرد ملی فناوري معین کننده چیساتی و
چگونگی توسعه فناوري در سطح کالن است.
اجزاء راهبرد ملی فناوري متشكل از اولويتبندي و سبک اکتساب به صورت سلسله مراتبی و هر يک تحت اثر اليه بااليی خود
تعیین میشوند .به عبارت ديگر ،اولويتبندي بر تعیین سبک اکتساب فناوري تأثیر میگذارد.

شكل  1-2رابطه سلسلهمراتبی مولفههاي راهبرد ملی فناوري

 -2-2اولويتبندي
تعیین اولويتهاي توسعه و انتخاب حوزه هاي برگزيده فناوري در قالب راهبرد پورتفولیو به انجام میرساد .زماانی کاه انتخااب
اولويتها مورد نظر است ،روش فناوريهاي حیاتی يا کلیدي ،يک رويكرد ارزشمند و مفید جهت ارزيابی حوزههاي تحقیقاتی و
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فناوريهاي مختلف به شمار میرود .در اين روش با اندازهگیري میزان اهمیت يا کلیدي بودن هر حوزه ،فهرستی از حوزههااي
مهم و کلیدي فناورانه براي سرمايهگذاري و توسعه مشخص میگردد.
نوع سؤاالتی که معموالً جهت شناسايی فناوريهاي کلیدي پرسیده میشود از اين قبیل است:
 حوزههاي کلیدي فناوري براي توسعه کدامند؟
 فناوريهاي حیاتی که بايد به وسیله منابع عمومی حمايت شوند،کدامند؟
 چه معیارهايی بايد به منظور انتخاب فناوريهاي حیاتی به کار گرفته شوند؟
 شاخصهاي اندازهگیري هر معیار چیست؟
 بر اساس معیارهاي انتخاب شده ،فناوريهاي اولويتدار براي توسعه و سرمايهگذاري کدامند؟
روش پیشنهادي براي اين مؤلفه حاصل جمعبندي روشهاي مختلف راهبرد ملی و بنگاهی فناوري است .از میاان روشهااي
مختلف ،روش فناوريهاي حیاتی که به انتخاب فناوريهاي مهم با دو معیاار جاذابیت و امكاانپاذيري مایپاردازد ،باا کمای
اصالحات متناسب با هر مفهوم به عنوان مبناي روش پیشنهادي استفاده میگردد [.]19
به منظور سازگار نمودن اين مدل با شرايط کشورهاي در حال توسعه ،گامهاي تكمیلکننده ديگري با دريافت بازخورد از مؤلفه
هوشمندي فناوري ،به مدل مرسوم در ادبیات اضافه میشود .بنابراين ،میتوان روش پیشنهادي را روشی بهبوديافته نسبت به
روش مشابه به کار رفته در ادبیات قمداد نمود.
در اين روش پیشنهادي ،تعیین فناوريهاي برگزيده با استفاده از ماتريس دو بعدي جذابیت -توانمندي صورت میپذيرد .در اين
روش ،بر اساس دو دسته معیار جذابیت و قابلیت به مقايسه میان گزينههاي مختلف رقیب پرداخته میشود .معیارهاي جذابیت
بیانکننده ابعاد ذاتی گزينهها است که براي سیاستگذار داراي مطلوبیت هستند .در مقابل ،معیارهاي توانمندي ،به دنبال ارزيابی
پتانسیلهاي موجود در برگزيدن هر يک از گزينههاست .در اين روش میتوان هر حوزه فناوري را از نظر جذابیت و توانمندي،
در ماتريس در نظر گرفت و حوزههاي داراي جايگاه مناسب را انتخاب نمود.
همچنین میتوان با استفاده از مدل اطلس ،شكاف فناوري میان سطح بالفعل و بالقوه قابلیت را در حوزههاي برگزيده شناسايی
نمود.
به منظور سازگار نمودن اين ماتريس با شرايط کشورهاي در حال توسعه ،از دو معیار بحرانی نیز براي تكمیل مدل جذابیت-
توانمندي استفاده میشود .اين دو معیار بحرانی از مؤلفههاي هوشمندي فناوري و مبانی سند بر نحوه انتخاب اولويتها تأثیر
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میگذارند .اولین معیار ،تحلیل چرخه عمر فناوري است .از آن جايی که کشورهاي در حال توسعه معموالً در مسیر توسعه صنايع
نقش پیرو را بازي میکنند ،الزم است تا نسبت به خطر توسعه فناوريهاي منسوخ در دنیا آگاه باشند .توسعه صنايع و
فناوريهايی که از نظر چرخه عمر فناوري در مرحله افول قرار دارند ،به دلیل خطر انقراض فناوري ارزش سرمايهگذاري براي
بومیسازي را ندارند .دومین معیار ،وابستگی حوزه فناوري به مواد و يا قطعات خاص است .وابستگی يک فناوري به مواد يا
قطعات خاص محدود در کشور میتواند موجب ايجاد اختالل در مسیر توسعه فناوري شود .عدم تمايل کشورهاي پیشرو نسبت
به صادرات اين مواد و قطعات خاص به کشورهاي در حال توسعه میتواند مانع از دسترسی کشور به خروجی مورد نظر گردد.
بنابراين ،به منظور حذف خطر محدوديت در ورود اين مواد و قطعات خاص ،الزم است تا تالش در جهت بومیسازي آنها در هر
شرايطی صورت گیرد .گامهاي تعیین زيرفناوري يا تدوين راهبرد پورتفولیو در زير تشريح شده است (شكل (.))2-2

شكل  2-2گامهاي تدوين راهبرد پورتفولیو
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 -1-2-2شناسايی متخصصین
اولین مرحله به شناسايی و انتخاب متخصصان اختصاص دارد .شناسايی و انتخاب متخصصین گامی اساسی در ابتداي اين روش
است .تعیین معیارهاي جذابیت گزينههاي مختلف و نیز معیارهاي توانمندي گزينهها نیازمند استفاده از نظر کارشناسان مرتبط با
حوزه مسئله مطروحه است .عالوه بر اينها ،در جمع بندي نهايی اين روش ،نیاز به وزن دهی معیارهااي جاذابیت در مقايساه باا
يكديگر و نیز وزن دهی معیارهاي توانمندي نسبت به هم وجود دارد .وزن معیارها که در واقع مباین اهمیات نسابی معیارهااي
ارزيابی است اصوالً نمی تواند مستقل از خبرگان و سیاستگذاران تعیین شود .لذا اهمیت تعیین متخصصین بیش از پیش روشان
می شود؛ چرا که اگر افراد مناسبی انتخاب نشوند ،نتیجه تحلیل جذابیت -توانمندي چندان قابال اعتمااد نخواهاد باود .در ايان
پروژه ،براي فناوري هاي منتخب که وارد فاز اولويتبندي شدند ،کمیتههاي راهبري و خبرگی جداگاناه تشاكیل شاد .اعضااي
کمیتههاي راهبري و خبرگی فناوريهاي زيستتوده عبارتند از:

جدول  1-2اعضاي کمیته راهبري فناوريهاي زيستتوده
رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

نام خبره

سمت خبره

سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)
جناب آقاي مهندس جواد نصیري
سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)
جناب آقاي دکتر اکبر شعبانی کیا
وزارت نیرو
سرکار خانم دکتر نسترن رحیمی
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
جناب آقاي دکتر برات قباديان
سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)
جناب آقاي مهندس شهريار جاليی
سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)
جناب آقاي مهندس بهروز بغالن دشتی
موسسه مطالعات بین المللی انرژي
سرکار خانم دکتر فاطمه هشدار
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزي
جناب آقاي دکتر ارژنگ جوادي
سازمان شهرداريها و دهداريهاي وزارت کشور
جناب آقاي دکتر مسعود احمدي
شرکت بهینه سازي مصرف سوخت
جناب آقاي مهندس امید جاللی
شرکت بهینه سازي مصرف سوخت
سرکار خانم مهندس خديجه حسینی
پژوهشگاه مواد و انرژي
جناب آقاي دکتر مهرداد عدل
پژوهشگاه نیرو
سرکار خانم مهندس سوسن داوري
تیم فنی پروژه به سرپرستی جناب آقاي مهندس رضايی پژوهشگاه نیرو
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جدول  2-2اعضاي کمیته خبرگی فناوري گازيسازي
رديف

نام خبره

سمت خبره

1
2
3
4
5
6

جناب آقاي مهندس جواد نصیري
جناب آقاي دکتر روح اهلل محمودخانی
جناب آقاي دکتر امیرحسین احمدي
جناب آقاي مهندس حسنوند
جناب آقاي مهندس رضا نقوي
تیم فنی پروژه به سرپرستی جناب آقاي مهندس رضايی

سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)
سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور
استاد دانشگاه  UNEDمادريد ،اسپانیا
کارشناس شرکت  TTSدر مجتمع زبالهسوز آرادکوه
مشاور اجرايی سازمان مديريت پسماند
پژوهشگاه نیرو

جدول  3-2اعضاي کمیته خبرگی فناوري هضم بیهوازي
رديف

نام خبره

سمت خبره

1
2
3
4
5
6
7
14

جناب آقاي مهندس علی نظري
جناب آقاي دکتر مهرداد عدل
جناب آقاي دکتر مهرافزا
جناب آقاي مهندس رضا نقوي
جناب آقاي مهندس مزدك رساپور
جناب آقاي دکتر حسین غیاثینژاد
جناب آقاي مهندس قاسمیان
تیم فنی پروژه به سرپرستی جناب آقاي مهندس رضايی

سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)
پژوهشگاه مواد و انرژي
استاد دانشگاه برمن آلمان
مشاور اجرايی سازمان مديريت پسماند
کارشناس شرکت آبادگران پاك داد
مدير فنی و فروش شرکت GEOTEC
کارشناس فرايند تصفیهخانه فاضالب جنوب تهران
پژوهشگاه نیرو

شناسايی متخصصین ،به منظور استخراج نظرات کارشناسان در مراحل مختلف مدل پیشانهادي صاورت مای گیارد .مهمتارين
تعريف نظرسنجی کارشناسی عبارت است از بیان يک نتیجه بر پايه يک مجموعه شواهد يا انتظارات از آينده که از اطالعاات و
منطق افراد آشنا با موضوع مورد نظر حاصل میشود .جمعآوري نظرات کارشناسان را میتوان با روشهاي زير انجام داد:
الف) مصاحبه
ب) پرسشنامه
ج) دينامیک گروهی
 روش دلفی
 طوفان فكري
 گروه اسمی
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شايان ذکر است که اين روش ها از عمومیت بیشتري برخوردارند و روش هاي ديگري نیز که در مراجع به آنها اشاره شده است،
عمدتاً ترکیبی از روش هاي فوق می باشند در اين مطالعه ،ترکیبی از روش هاي فوق براي استفاده از نظرات کارشناسان ،به کاار
گرفته شده است.

 -2-2-2شناسايی حوزههاي فناورانه
به منظور تصمیمگیري در مورد اولويتبندي فناوريهاي راهبردي ،الزم است تا در ابتدا مؤلفههاي تشكیلدهنده اين فناوريها
مشخص شوند .در روش پیشنهادي ،از عبارت حوزه هاي فناورانه براي استناد به اين اجزا استفاده شده است .حوزه هاي فناورانه،
در برگیرنده دو مفهوم اصلی است :زيرفناوريها ،کاربردها ،يا هر دو.
در بعضی فناوريهاي راهبردي مانند توربین بادي ،تدوين اولويتبندي به معنی انتخاب قطعاات و زيرفنااوريهااي اولوياتدار
براي توسعه و بومیسازي است .در اين شرايط ،شناسايی حوزههاي فناورانه به معنی شناخت زيرفناوريهاست .در گونهاي ديگر
از فناوري هاي راهبردي مانند نانو فناوريها ،تعیین اولويتها به منظور شناسايی حوزههاي کاربردي اولويتدار از قبیال صانايع
الكترونیک ،نساجی ،پزشكی و غیره است .در اين حالت ،حوزه هاي فناورانه معنی کااربرد را باه خاود مای گیارد .در نهايات ،در
فناوري هاي راهبردي مانند پیل سوختی ،اولويت بندي هم به تقدم و تأخر کاربردها می پردازد و هم به انتخاب زيرفنااوري هااي
منتخب در کاربردهاي برگزيده .در اين وضعیت حوزه فناورانه را بايد متشكل از کاربرد و زيرفناوري (به صورت توامان) دانسات.
در يک جمعبندي« :شناسايی حوزههاي فناورانه شامل تهیه فهرستی از زيرفنااوريهاا و کاربردهااي مارتبط باا ياک فنااوري
راهبردي است».
درخت اصلی فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده ،به شكل زير است.
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شكل  3-2درخت اصلی فناوري انرژي زيستتوده
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 -3-2-2بررسی چرخه عمر حوزههاي فناورانه منتخب
پیش از اولويت بندي و انتخاب حوزه هاي فناورانه در ماتريس جذابیت -توانمندي ،الزم است تا در يک ارزيابی اولیه ،به بررسای
چرخه عمر فناوري و چرخه عمر بازار -محصول پرداخته شود .در مسیر توسعه فناوريهاي راهبردي ،الزم است تاا حاوزههااي
فناورانه اي براي توسعه انتخاب شوند که در مرحله زوال خود قرار نداشته باشند .اگر منظور از حوزه فناورانه ،زيرفناوري ها باشند،
الزم است چرخه عمر فناوري بررسی شود و اگر منظور کاربرد باشد ،چرخه عمر بازار -محصول ماورد بررسای قارار مایگیارد.
برنامه ريزي براي توسعه فناوري هاي موجود در مرحله زوال منجر به هدررفت سرمايه گذاري هاي صورت گرفته و از دست دادن
رقابتپذيري میگردد.
چرخه عمر فناوري ،مفهومی است که نحوه بهبود عملكرد يک فناوري را در طول زمان نشان میدهد .اين منحنی داراي چهاار
مرحله جنینی ،رشد ،بلوغ و زوال است .زمانی که يک فناوري به محدوديت طبیعی خودش برسد ،جايی براي بهبود نداشته و به
سمت زوال و جايگزينی با فناوري هاي ديگر حرکت می کند .به عبارت ديگر ،مدت زمانی که تاا مرحلاه زوال (منساوخ شادن)
فناوري باقی مانده است ،بر ريسک جايگزينی با فناوري(هاي) ديگري که در آستانه ظهور هستند ،تأثیرگذار است.
بر اساس نتايج جلسات کمیته راهبري ،فناوريهاي زيستتوده که وارد فاز اولويتبندي میشوند به  4دسته تقسیم میشوند:
 فناوري گازيسازي
 فناوري هضم بیهوازي
 فناوري احتراق مستقیم
 فناوري دفنگاه
مطالعات انجام شده در فاز دوم پروژه نشان میدهد که کلیه فناوريهاي گازيسازي ،هضم بیهوازي ،احتراق مستقیم و دفنگاه در
مراحل رشد و بلوغ قرار دارند .به عبارت ديگر ،هیچ فناوري در مرحله زوال قرار ندارد .بناابراين ،در اداماه اولوياتبنادي باراي
فناوريهاي زيستتوده ارائه میشود.

 -4-2-2متدولوژي تعیین جذابیت و توانمندي  /مطلوبیت – امكانپذيري
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براي نگاشت فناوري ها در ماتريس جذابیت-توانمندي ،الزم است تا در ابتدا به سنجش میزان جذابیت فناوري و توانمندي ملی
براي تولید پرداخت .براي اين منظور ،بايد معیارهايی براي سنجش جذابیت و توانمندي استخراج نمود .به طور کلی در ارزياابی
توانمندي ،به بررسی نقاط ضعف و قوت کشور در فنااوري ماورد ارزياابی پرداختاه شاده و در ارزياابی جاذابیت ،فرصاتهاا و
تهديدهايی که فناوري براي کشور ايجاد مینمايد ،مورد ارزيابی قرار میگیرد.

 -5-2-2جذابیت  /مطلوبیت
جذابیت يک فناوري غالباً توسط عواملی تعیین میشود که خارج از کنترل محیط درونی (سازمان/صنعت/کشور) بوده و معماوالً
به مشخصات ذاتی فناوري مربوط میشوند .جذابیت فناوري نسبی است و در مقايسه با فناوريهاي رقیب ،معنی پیدا مایکناد.
معیارهاي جذابیت بر حسب اين که فناوري در چه مرحلهاي از چرخه عمر خود قرار داشته باشد ،به دو دسته تقسیم میشود .در
فناوريهاي بالغ ،به دلیل شكلگیري صنعت در کنار توسعه فناوري ،میتاوان تصامیمگیاري در ماورد حاوزههااي ماورد نیااز
سرمايه گذاري را بر پايه منافع ملی حاصل از هر بخش استوار نمود .مفهوم منافع ملی عامتر و جامعتر از مناافع ملای اقتصاادي
است و شامل منافع زيستمحیطی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی هم میشود .اما در فناوريهاي نوظهور ،باه دلیال دور باودن
فناوريها از تبديل شدن به محصول و شكلگیري صنعت ،استفاده از نگرش منافع ملی کارساز نخواهد باود .اگار چاه امكاان
بررسی اين که آيا يک فناوري نوظهور در راستاي اهداف کالن کشور میباشد يا خیر ،میسر است ولی شايد نتوان به اين سؤال
در مورد زيرفناوريها بهعنوان اجزاء فناوري راهبردي پاسخ داد .در اين حالت الزم است تا جذابیت زيرفناوريها را با استفاده از
گونههايی ديگر از معیارها ارزيابی نمود.
 -1-5-2-2معیارهاي جذابیت در فناوريهاي بالغ (دورههاي اواخر رشد و بلوغ)
آنچه از سوي دولت ها و در سطح ملی به عنوان جذابیت براي توسعه يک فناوري تلقی میشود ،منافع ملای حاصال از توساعه
فناوري است .توسعه يک فناوري میتواند به عايد شدن منافع گسترده اجتماعی  اقتصادي  سیاسی براي کشور منجر شاود.
هر چه سطح منافع حاصل از بومیسازي يک فناوري بیشتر باشد ،به همان نسبت تمايل دولتها نسبت به توسعه آن نیز بیشتر
میگردد .با بررسی ادبیات مربوطه ،مطالعات میدانی و همچنین برگزاري پنلهاي طوفان فكري میاان متخصصاین ،مایتاوان
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معیارهاي جذابیت بومیسازي يک فناوري يا همان منافع ملی را براي يک کشور نفتی و در حال توسعه مانند ايران ،به صورت
زير برشمرد [.]20
 اشتغالزايی

يكی از اهداف مهم هر دولت ايجاد شغل و کاهش بیكاري از صحنه اجتماع است .عموماً دولتها با ايجاد صنايع و فعالیتهاي
اقتصادي جديد به دنبال ايجاد مشاغل جديد هستند .در همین حال يكی از مزاياي جانبی توسعه فناوريهايی که در مراحل بلوغ
خود قرار دارند ،نیز پديد آمدن مشاغل جديد است .توسعه اين فناوريها بهطور غالب با توسعه صنايع مربوط به آن همراه است.
با توسعه صنايع هم واحد هاي تولیدي و خدماتی که عوامل اصلی ايجاد مشاغل هستند توسعه پیدا میکند .بنابراين اشتغالزايی
را میتوان به عنوان يک معیار جذابیت براي فناوريهاي بالغ قلمداد نمود.
 ايجاد بازار براي مواد خام

براي کشوري مانند ايران که برخوردار از منابع غنی مواد خام و کانیهاي فلزي و غیرفلزي است ،ايجاد بازاري براي اساتفاده از
اين منابع و ايجاد ارزش افزوده از مواد خام در يک فرآيند صنعتی يكی از مسائل مورد توجه سیاستگذاران است .اين امر به دلیل
ايجاد ارزش افزوده بیشتر در نتیجه پردازش آنها در فرآيندهاي صنعتی در مقايسه با فروش آنها به صاورت خاام اهمیات پیادا
میکند.
 پتانسیل براي صادرات

توسعه صادرات غیرنفتی در ايران همواره يكی از اولويتهاي سیاستگذاران و دولتها بوده است .اهمیت اين موضوع باه خااطر
وابستگی شديد به صادرات نفتی و سهم پايین صادرات ساير انواع محصوالت و خدمات از کل صادرات کشور است .ايجاد ياک
فناوري جديد در داخل کشور فرصتی را فراهم میکند تا امكان فروش محصوالتی جديد به خارج از کشور فراهم شود.
 غرور ملی

اکثر دولت ها در انتخاب بین فناوري تولید داخل و فناوري وارداتی ،در شرايط برابري کیفیت ،مورد اول را ترجیح میدهند .علت
موضوع را میتوان در معیار جذابیت غرور ملی دانست .غرور ملی يكی از داليل دولتها براي ايجاد فناوريهاي جديد در داخل
کشور است.
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 جلوگیري از خروج ارز

واردات محصوالت نهايی از خارج از کشور منجر به خروج ارز از کشور شده که اين امر عموماً براي دولتهاا چنادان خوشاايند
نیست .لذا بومیسازي فناوريهايی که محصول آنها در داخل کشور استفاده میشوند از اولويتهاي سیاساتگذاران و دولاتهاا
میباشد.
 صرفهجويی در هزينههاي نیروي کار

محصوالتی که در کشورهاي صنعتی تولید میشوند عموماً از نظر هزينه نیروي کار در مقايسه باا کشاورهاي در حاال توساعه
گرانتر هستند .لذا بومیسازي فناوريها در کشورهايی مانند ايران منجر به صرفهجويی در هزينه نیروي کار و در نتیجه ارزانتر
شدن محصول می شود .استفاده از نیروي کار معمولی بیشتر در مورد فناوريهايی با بلاوغ کامال مطارح اسات .فنااوريهااي
نوظهور ،بیشتر درگیر نیروهاي کار تحصیلکرده هستند .بنابراين اين معیار نیز بیشتر در مورد فناوريهاي بالغ صادق خواهد بود.
 -2-5-2-2معیارهاي جذابیت در فناوريهاي نوظهور (دورههاي جنینی و اوايل رشد)


معیارهاي ارزيابی اثر حوزههاي فناورانه بر فناوري راهبردي :هرچه اثر يک حوزه بر عملكرد فناوري راهبردي
بیشتر باشد ،جذابیت آن باالتر است .اما بايد توجه داشت که گاهی يک حوزه فناورانه باا اثار نسابتاً کام ولای
گسترده خود ،می تواند تأثیر به مراتب بیشتري در عملكرد کل سیستم داشته باشاد .همچناین وابساتگی ياک
حوزه به توسعه حوزههاي ديگر نیز می تواند از جذابیت آن بكاهد .در نتیجه ،اين دسته از معیارها شاامل چهاار
زير بخش است:

 معیارهاي ارزيابی میزان اثر حوزههاي فناورانه بر عملكرد فناوري راهبردي
 گستردگی اين حوزهها در انواع فناوريهاي راهبردي
 سهم آنها در فراهمکردن زمینه دستیابی به حوزههاي فناورانه جديد ديگر (سرريز دانشی)
 وابستگی میان حوزهاي (حوزههاي فناورانه زيربنايی)
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 معیارهاي ارزيابی ويژگیهاي ذاتی فناوري :اين دسته از معیارها بر خالف دساته قبال کاه اثار حاوزههااي
فناورانه را ارزيابی میکردند ،به ويژگیهاي ذاتی آنها میپردازد .بعضی از ويژگیها میتوانند به عنوان وجه
امتیاز محسوب شده و باعث جذابیت بیشاتر آن شاود و برخای ديگار ممكان اسات از جاذابیت آن بكاهاد.
معیارهايی که براي ارزيابی خصوصیات ذاتی حوزههاي فناورانه میتوان در نظر گرفت عبارتند از:
 ريسک جايگزينی با حوزههاي فناورانه ديگري که در آستانه ظهور هستند (چرخه عمر فناوري) و
 امكان فروش حوزه فناورانه يا محصوالت آن به خارج از کشور (در صورت تسلط کامل).

پس از تعیین معیارها و نیز اندازهگیري آنها در حوزههاي فناورانه مورد نظر ،الزم است تا جذابیت فناوري از منظر کلیه معیارها
را محاسبه نمود .براي اين منظور ،الزم است تا از يكی از روشهاي رتبهبندي برتري موجود در ادبیات تصامیمگیاري اساتفاده
نمود .در اين تحقیق به منظور رتبهبندي فناوريهاي تولید برق از زيستتوده از روش تحلیل سلسه مراتبی 1استفاده شده است.

 -6-2-2توانمندي  /امكانپذيري
مفهوم توانمندي در ماتريس اولويتبندي بیانگر مجموع توانمنديهاي بالقوه و بالفعل ،در سطح ملی و در زمینه توسعه فناوري
است .براي انجام فرآيند ارزيابی توانمندي فناورانه ،مدلهاي مختلفی توسعه داده شده است .بسیاري از مدلهاي موجود نیازمند
ورود اطالعات با میزان جزئیات فراوان هستند .در قبال دريافت اين وروديها ،مدلهاي بیان شده خروجیهاي مختلفای را باه
تحلیلگر ارائه مینمايند .به منظور کاستن از حجم وروديهااي ماورد نیااز روش پیشانهادي و جلاوگیري از تولیاد اطالعاات
غیرضروري ،الزم است تا مدلی انتخاب شود که با خروجیهاي مورد نیاز معیار توانمندي در ماتريس اولوياتبنادي هامخاوان
باشد.
برخی از محققان به ارائه مدلهاي ارزيابی توانمندي بر مبناي سطوح توانمندي فناورانه پرداختهاند که میتوانناد مبناايی باراي
ارزيابی توانمنديهاي فناورانه در سطح ملی قرار گیرد .براي نمونه ،ولكات 2و همكاران [ ]2براي شناسايی عمق توسعه فناورانه
سطوح زير را معرفی کردهاند:
1 AHP
2- Wolcott
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 سطح صفر (مصرف :)1هیچ توسعهاي در کشور رخ نمیدهد .اگر فناوري وجود داشته باشد ،به صورت محصول نهاايی
وارد شده است.
 سطح ( 1مونتاژ) :مونتاژ ساده قطعات؛ نوآوري محصول يا فرايند کم يا اصالً صورت نمیگیرد.
 سطح ( 2تطبیق) :توسعه يا تولید نسبتاً پیچیدهاي با همكاري گسترده خارجی ،احتماالً از طريق کسب لیسانس انجاام
میشود .ممكن است فعالیتهايی براي وفق دادن فناوري با شرايط داخلی صورت گیرد.
 سطح ( 3در حال ترقی دادن :)2شرکتهاي محلی فعاالنه درگیر ترقی دادن برخی از مراحل توسعه (لزوماً ناه تماامی
مراحل) فناوري نسبتاً جديد هستند .به عنوان مثال ممكن است تحقیقات پايه و طراحای محصاول در خاارج صاورت
بگیرد ،ولی شرکتهاي محلی در نوآوري فرايند و ساير مراحل پس از طراحی فعال باشند.
 سطح ( 4جامع) :تحقیقات پايه ،تحقیقات کاربردي ،طراحی و توسعه ،نوآوري در فرايند و تولید نهايی در داخال کشاور
انجام میشود .فناوريها و خدمات حامی ،اغلب در داخل کشور هستند .در اين حالت کشور کامالً قادر به انجام کلیاه
مراحل است ولی ممكن است بنابه داليل اقتصادي يا سیاسی نتايج مرحلاهاي از توساعه را از کشاور ديگاري کساب
نمايد.

به منظور ارزيابی توانمندي فناورانه ،ابتدا سطح مورد انتظار (ايده آل) از تسلط به فناوري مشخص گرديده و سطح تسالط فعلای
نسبت به آن سنجیده میشود .مقايسه اين دو سطح از توانمندي ،بیانگر شكاف فناورانه کشور در آن حوزه میباشد.
در اين مطالعه ،به منظور ارزيابی توانمندي ملی در توسعه يک فناوري ،مدلی  8ساطحی باراي فنااوريهااي باالغ و مادلی 6
سطحی براي فناوريهاي نوظهور بر پايه ايده ولكات و همكاران توسعه داده شده است .اين مدلهاي چندساطحی مایتوانناد
براي نمايش سطوح توانمندي در ابعاد ملی استفاده شوند .سطح توانمندي هر کشور در قالب اين سطوح و در دو حالات بالفعال
(محقق شده) و بالقوه (قابل دستیابی در  5سال آينده) قابل ارائه است .دستیابی به سطوح باالي توانمندي نشااندهناده درجاه

1- Use
2- Advancing
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ال چهاار شاكاف فناوراناه فانافازار ،1اطالعااتافازار،2
بومی سازي باالتر در توسعه فناوري مربوط است .در ايان میاان ،معماو ً
انسانافزار ،3و سازمانافزار 4مانع از دستیابی به سطح باالي توانمندي در يک کشور میگردد [.]21

جدول  4-2سطوح توانمندي فناورانه پیشنهادي براي فناوريهاي اواخر رشد و بلوغ
سطح
0

توانمندي
عدم آگاهی از کاربرد

1

آگاهی از کاربرد

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

2

توان استفاده

3

توان نگهداري و تعمیرات

4

توان مونتاژ

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

5

توان ساخت با کپی طراحی

6

توان ساخت با درصدي طراحی بومی

7

توان ساخت با  100درصد طراحی بومی

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

جدول  5-2سطوح توانمندي فناورانه پیشنهادي براي فناوريهاي دورههاي معرفی و اوايل رشد
سطح
0

توانمندي
عدم آگاهی از کاربرد

1
2

آگاهی اولیه نسبت به فناوري
توان بكارگیري فناوري در محصول

شرح
در اين سطح از قابلیت فناوري ،در داخل کشور اطالعی از کاربرد و نحوه استفاده از فناوري
مورد نظر وجود ندارد
در اين سطح اطالع از کارکردي که يک فناوري رائه میدهد وجود دارد
در اين سطح ،فناوري بدون هیچگونه تغییر نسبت به حالتی که خريداري يا دريافت شده در
محصوالت مورد استفاده قرار میگیرد .اين سطح شامل نگهداري و سرويس تجهیزات مربوط
به فناوري نیز میشود

1- Technoware
2- Infoware
3- Humanware
4- Orgaware
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3

توان طراحی و تولید در مقیاس
آزمايشگاهی

اين سطح به توانمنديهاي طراحی و تولید فناوري ،منتها در مقیاس آزمايشگاهی اشاره دارد.
اين توان شامل وجود نرمافزارها ،سختافزارهاي آزمايشگاهی و نیروي انسانی خبره میباشد.

4

توان طراحی و تولید در مقیاس صنعتی

امكان طراحی و تولید فناوري در مقیاس صنعتی در اين سطح مهیا میگردد

5

تسلط به دانش پايه و مبانی علمی
فناوري

باالترين سطح تسلط به فناوري است .در اين سطح ،نه تنها کشور و صنعت قادر است به
بهرهبرداري کامل از فناوري و توان طراحی و تولید محصول آن در مقیاس صنعتی بپردازد
بلكه امكان خلق فناوريهاي جديد را بر مبناي دانش و مهارت حاصل از فناوري موجود دارد.

براي سنجش سطح توانمندي بر اساس اين مدل ،الزم است تا از اطالعات متخصصان مربوط به اين زمینه در حوزههاي فنای
استفاده شود .نحوه جمعآوري اين اطالعات میتواند هم بهصورت مستقیم (مصاحبه) و هم غیرمساتقیم (پرسشانامه) باشاد .باا
جمعآوري و تحلیل پرسشنامه و مصاحبههاي صورت گرفته ،میتوان سطح توانمندي فناورانه ملی را در دو حالت بالفعل و بالقوه
محاسبه نمود.

 -7-2-2ترسیم ماتريسهاي مطلوبیت – امكانپذيري  /جذابیت -توانمندي
اگر کاربردها يا بازارها اولويتبندي شده باشند ،ماتريس جذابیت -توانمندي به شكل زير رسم خواهد شد.
واضح و مبرهن است که در هر سطح از شاخصها و معیارهاي خاص خود براي ارزياابی جاذابیت (مطلوبیات) و ياا توانمنادي
(امكانپذيري) استفاده خواهد شد.

شكل  4-2ماتريس جذابیت -توانمندي (منطقه اولويت)
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اگر محصوالت/خدمات اولويتبندي شده باشند ماتريس زير به عنوان خروجیهاي فناورانه ترسیم خواهد شد.

شكل  5-2ماتريس جذابیت -توانمندي (منطقه اولويت الف)

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

شكل  6-2ماتريس جذابیت -توانمندي (امكانپذيري)
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در اين ماتريس ،نحوه و موقعیت ترسیم خطوط متقاطع ،بسته به موضوع مورد مطالعه متفاوت بوده و بستگی به موقعیت مكانی
فناوريهاي مختلف در ماتريس دارد .پس از تقسیمبندي نواحی ماتريس ،چهار ناحیه  ،3 ،2 ،1و  4ايجاد مایشاود .هار ناحیاه
تصمیمات راهبردي متفاوتی را نسبت به فناوريها و زيرفناوريهاي قرار گرفته در آن اعمال مینمايد .معموالً ترتیب اولويات-
دهی حوزههاي فناورانه در اين ماتريس به ترتیب نواحی  3 ،2 ،1و  4است.

شكل  7-2تقسیمبندي ماتريس جذابیت -توانمندي

با تقسیم ماتريس فوق به چهار ناحیه ،نتايج زير حاصل میگردد:
 ناحیه  1در بردارنده حوزههايی است که امكان ساخت با طراحی بومی (بهصورت جزئی يا کامل) آنها در  5سال آينده
وجود دارد و از جذابیت بااليی برخوردار هستند .در اين زمینه دولت بايستی حمايتهاي الزم را در توسعه حاوزههااي
فناورانه به عمل بیاورد.
 ناحیه  2شامل حوزههايی از فناوري است که در ظرف  5سال آينده قابلیت ساخت آنها در کشور میتواند فراهم شود،
اما جذابیت آن ها پايین است .در اين رابطه ،لزومی به حمايت دولت در توسعه اين بخشها نیست و باا فاراهم آمادن
توانمندي ،توسعه اين حوزهها نیز به وقوع میپیوندد.
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 ناحیه  3مشتمل بر حوزههايی میشود که اگر چه جذابیت بااليی دارند اما تا  5سال آينده امكان ساخت بومی آنها در
کشور ايجاد نخواهد شد .در اين حوزهها ،دولت بايد با پیروي هوشمندانه ،به دنبال کردن پیشروان فناوري پرداخته تاا
در آينده دور ،امكان تولید بومی آنها نیز محقق شود.
 ناحیه  4نیز بخشهايی را در بر دارد که نه جذابیت بااليی دارند و نه امكان ساخت آنها ظرف  5ساال آيناده ايجااد
شدنی است .اين حوزهها از حیطه تمرکز خارج هستند.

حوزههايی که با توجه به اين اولويتدهی و نیز نظر تصمیمگیران در نواحی قابل قبول قرار میگیرند ،به عنوان اجازاء برگزياده
براي توسعه انتخاب میشوند .ساير حوزهها (قرار گرفته در نواحی غیرقابل قبول) براي تصمیمگیري در مورد وضعیت نهايیشان
به گام بعدي که سنجش بحرانی بودن و وابستگی به مواد خاص است منتقل میشوند.
از مزيتهاي روش ماتريس جذابیت -توانمندي میتوان به عدم تلفیق اين دو نوع معیار و در نتیجه عدم وزندهی يكسان آنها
در تصمیم گیري اشاره کرد .چرا که در نظر برخی ممكن است توانمندي دستیابی به فناوري مهمتر باشد و از منظر برخی ديگار
جذابیت فناوري .در اين روش میتوان هر فناوري را از نظر جذابیت و توانمندي ،در ماتريس ديد و فناوري داراي جايگاه مناسب
را انتخاب نمود .مزيت مهم ديگر اين روش ،واگذاري تصمیم نهايی به تصمیمگیرنده است؛
اکثر روشهاي تصمیم گیري رياضی تصمیم نهايی را خود اتخاذ کرده و آن را به تصمیمگیرنده ارائه میکنند کاه ايان کاار در
بعضی موارد منجر به غیرمنطقی شدن تصمیم میشود .لذا در اينجا تصمیم نهايی به تصمیمگیرنده واگذار میشود و تیم مشاور
تنها به عنوان تصمیمساز جوابها را ارائه مینمايد.

 -8-2-2ارزيابی جذابیت
ارزيابی جذابیت ،بر اساس درخت فناوري صورت میگیرد .بنابراين هدف از ارزيابی جذابیت ،تعیین فناوري يا فناوريهايی است
که بر مبناي معیارهاي تعیین شده باالترين امتیاز را دارند .از سوي ديگر ،زيستتوده ،بر خالف ساير انرژيهاي نو ،داراي منابع
اولیه متنوعی میباشد که با توجه به محدوديت و تنوع آنها ،انتخاب فناوري محدود میگردد .بنابراين در راستاي تعیین فناوري
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جذاب در بخش زيستتوده ،ابتدا نیاز است که منابع اولیه تولیاد انارژي اولوياتبنادي شاوند و بار اسااس مناابع اولويات دار،
فناوريهاي اولويتدار مشخص گردند.
روشهاي مختلفی براي ارزيابی وجود دارد (از روشهاي رياضی محض گرفته تا روشهاي کامالً کیفی همچون پنل خبرگان)
که روش منتخب در اين قسمت استفاده از نظر کارشناسان از طريق ارسال پرسشنامهها است.
پرسشنامههاي طراحی شده حاصل ساعتها تالش کارشناسان تیم فنی و مشاور پروژه بوده و سعی شده پرسشنامههاا تاا حاد
ممكن گويا و موجز بوده تا براي فرد پاسخدهنده خستهکننده نباشد .از طرف ديگر سؤاالت به نحوي طراحی شده است که پاسخ
آنها توانايی تفكیک جذابیت و توانمندي فناوري هاي مورد استفاده را داشته باشد و از سؤاالت داراي پاساخ مشاترك ياا بسایار
شبیه هم براي فناوريهاي مختلف خودداري شده است.
اين پرسشنامه پس از طراحی در اختیار اعضاي محترم کمیته راهبري قرار داده شد تا به سواالت آن پاسخ دهند .اسامی اعضاي
کمیته راهبري در جدول زير آمده است:

جدول  6-2لیست اعضاي محترم کمیته راهبري که در تكمیل پرسشنامه مشارکت نمودند
رديف

نام خبره

سمت خبره

1

جناب آقاي مهندس جواد نصیري

سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

جناب آقاي مهندس اکبر شعبانی کیا
جناب آقاي دکتر برات قباديان
جناب آقاي مهندس شهريار جاليی
سرکار خانم دکتر فاطمه هشدار
جناب آقاي دکتر ارژنگ جوادي
جناب آقاي دکتر مسعود احمدي
جناب آقاي مهندس امید جاللی
سرکار خانم مهندس خديجه حسینی
جناب آقاي دکتر مهرداد عدل
سرکار خانم مهندس سوسن داوري
تیم فنی پروژه به سرپرستی جناب آقاي مهندس رضايی

سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)
موسسه مطالعات بین المللی انرژي
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزي
سازمان شهرداريها و دهداريهاي وزارت کشور
شرکت بهینه سازي مصرف سوخت
شرکت بهینه سازي مصرف سوخت
پژوهشگاه مواد و انرژي
پژوهشگاه نیرو
پژوهشگاه نیرو

در ادامه ،ارزيابی جذابیت به دو بخش ارزيابی جذابیت منابع و ارزيابی جذابیت فناوريها ،تقسیم شده و هار بخاش باه صاورت
مجزا در پرسشنامهاي که در اختیار خبرگان قرار داده شده ،مورد سوال قرار گرفته است.
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 -9-2-2ارزيابی جذابیت منابع تولید برق از زيستتوده
منابع زيستتوده يكی از اصلیترين عوامل انتخاب تكنولوزيهاي زيستتوده میباشد .اين عامل میتواناد از جهاات مختلفای
تاثیرگذار باشد .در صورتیکه منابع زيستتوده به عنوان سوخت تكنولوژيهاي زيستتوده در نظر گرفته شوند ،میتوانند فعالیت
سیستمهاي زيستتوده را تحت تاثیر قرار دهند.
در بخش ابتدايی پرسشنامه ،به ارزيابی منابع زيستتوده پرداخته شده است .منابع تولید انرژي از زيستتوده ،در ادبیات موضوع،
به شش دسته کلی تقسیم میگاردد .اين شش دسته عبارتند از:
 زباله جامد شهري
 فاضالب شهري
 گیاهان انرژي زا و زائدات کشاورزي
 فضوالت دامی
 ضايعات و زائدات جنگلی
 پسماند صنعتی

شكل  8-2منابع زيستتوده
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پس از آن که منابع اولیه زيستتوده مشخص و دستهبندي شد ،جهت انتخاب منابع اولويتدار نیاز به تعیاین معیارهاايی جهات
انتخاب داريم .جدول شماره يک پرسشنامه (پیوست ب گزارش) ،اولويتبندي بر اساس میزان اهمیت اين معیارها را نشان می-
دهد که عبارتند از:
 مالحظات زيستمحیطی شامل عواملی مانند انتشار گازهاي گلخانهاي و آالينده ،میازان ايجااد آلاودگی باراي آب و
خاك ،تضعیف خاك و انتشار بو و  ...است.
 در برآورد پتانسیل منبع ،حجم تقريبی موجود از هر منبع در داخل کشور و نیز مقدار انرژي استحصالی از واحد هر منبع
در نظر گرفته میشود.
 مراحل لجستیک منبع شامل جمعآوري ،حمل و ذخیرهسازي (آمادهسازي) اسات (در ماورد گیاهاان انارژيزا ،مرحلاه
کاشت محصول نیز عالوه بر اين مراحل وجود دارد).
 قیمت منبع ،هزينه پرداختی براي هر واحد از منبع میباشد.
 مناقشه منبع به معنی وجود و میزان تاثیر بازار رقیب در انتخاب منابع گوناگون زيستتوده است.
پس از مشخص شدن میزان اهمیت معیارهاي ارزيابی منابع نسبت به هم ،میزان اهمیت هر منبع با در نظر گرفتن هار ياک از
معیارها در جدول شماره دو پرسشنامه امتیازدهی میگردد.
قسمت اولويتبندي منابع پرسشنامه که شامل دو جدول میشود ،توسط اعضاي کمیته راهبري تكمیل گرديد.
الزم به ذکر است ،پتانسیل مربوط به منابع زيستتوده در قالب گزارشی جدا به صورت مبسوط مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته
و از نتايج آن در پرسشنامه و اولويتبندي منابع استفاده شده است .شكل ( )9-2نتايج نهايی پتانسیلسنجی منابع زيستتوده را
نشان میدهد.
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زائدات و ضايعات کشاورزي
باغی; 9,24

لجن فاضالب
شهري; 23,37
زباله جامد
شهري; 19,20
زائدات و ضايعات کشاورزي
زراعی; 65,84
فضوالت دام و طیور;
76,57
زيستتوده جنگلی; 2,18

شكل  9-2میزان پتانسیل منابع مختلف زيستتوده در ايران

پس از دريافت و ارزيابی نتايج به کمک نرمافزار  expert choiceمنابع اولیه زيستتوده با ترتیب ارائه شاده در شاكل ()10-2
اولويتبندي گرديد .در اينجا از روش تحلیل سلسله مراتبی 1جهت اولويتبندي منابع استفاده شده اسات .روش تصامیمگیاري
سلسله مراتبی يكی از پرکاربردترين ابزارهاي تصمیمگیري چند معیاره میباشد .سانگ بنااي فرآيناد تحلیال سلساله مراتبای
مقايسههاي زوجی است.

منابع زيستتوده

برآيند نظرات

0.208

زباله جامد شهري

.0.197

لجن فاضالب شهري

 0.175زائدات کشاورزي و باغی
فضوالت دامی
0.156
پسماندهاي صنعتی
0.155
 0.109زائدات و ضايعات جنگلی
)1- Analytical Hierarchy process (AHP
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 ترتیب اهمیت پرداختن به منابع از ديد خبرگان10-2 شكل

.) وزن هر يک از زيرمعیارها براي منابع آمده است11-2( همچنین در نمودار

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

Sewage

 وزن معیارهاي مختلف براي منابع زيستتوده از ديد خبرگان11-2 شكل

. میزان اهمیت پنج معیار در نظر گرفته شده از نظر خبرگان را نشان میدهد،)12-2( نمودار
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بنابراين زباله جامد شهري و لجن فاضالب شهري به ترتیب به عنوان منابع اولويتدار اعالم شدند .داليل انتخاب اين دو منبع
عالوه بر نتیجه اولويتبندي انجام شده ،اين است که اوالً اين دو منبع در مقايسه با ساير منابع زيستتوده اثرات مخرب
بیشتري بر محیط زيست دارند و ضرورت مديريت آنها به لحاظ دفع و استحضال انرژي بیش از ساير منابع است .ثانیاً اين دو
منبع از جمله منابعی هستند که به صورت متمرکز و مجتمع در دسترس هستند و میتوان از آنها براي تولید نیروگاهی برق و
انرژي بهره گرفت .همچنین ،فاضالب شهري به دلیل آن که منبع تحت اختیار وزارت نیرو میباشد داراي مزيت نسبت به ساير
منابع در مبحث تولید انرژي میباشد.
در فاز  1پروژه ،پیرامون فناوريهاي حوزه زيستتوده و نیز کاربرد نهايی هر يک از فناوريهاا باه تفصایل توضایح داده شاد.
همچنین علت حذف تعدادي از فناوريها در مرحله اولويتبندي نیز در همان فصل بیان گرديد.
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جدول  7-2انواع فناوريها و کاربردهاي زيستتوده
فناوري

برق

حرارت

سوخت

گازيسازي







هاضم







دفنگاه







احتراق مستقیم





زباله سوز





آتشكافت (پیرولیز)








تخمیر


همسوزي




ترنس استريفیكاسیون
کربنیزاسیون







مايعسازي







پیل سوختی میكروبی



بعد از حذف تعدادي از فناوريها با توجه به داليل ارائه شده ،چهار فناوري گازيسازي ،هاضم ،دفنگااه و احتاراق مساتقیم ،باه
عنوان فناوريهاي منتخب جهت رتبهبندي توسط نظر خبرگان در نظر گرفته شد.

شكل  12-2فناوريهاي منتخب براي اولويتبندي

پس از مشخص شدن فناوريها ،نیاز به تعیین معیارهايی جهت رتبهبندي آنها داريم .در تعیین معیارهاي رتبهبندي فناوريهاي
زيستتوده ،ادبیات توسعه پايدار 1در نظر گرفته شده است.

1- Sustainable development
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اصطالح توسعه پايدار يا پايا در اوايل سالهاي دهه  1970درباره محیط و توسعه به کار رفت .توسعه پايدار فرآيندي است براي
به دست آوردن پايداري در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جايگزينی سريع و يكپارچه آن وجود دارد .توسعه پايدار در کناار رشاد
اقتصادي و توسعه بشري در يک جامعه يا يک اقتصاد توسعه يافته ،سعی در تحصیل توساعه مساتمر ،وراي توساعه اقتصاادي
دارد .1توسعهاي که نیازهاي زمان حال را برآورده سازد بدون آنكه توانايی نسلهاي آينده در برآوردهسازي نیازهايشان را به خطر
اندازد .در اين تعريف دو مفهوم کلیدي وجود دارد :مفهوم «نیازها» به ويژه نیازهاي اساسی جهان فقیر ،به کدام اولويت مهمتار
بايد تخصیص داده شود؛ و موضوع «محدوديت» که به واسطه شرايط فناوري و سازمان اجتماعی بر توانايیهاي محیطی براي
دستیابی به نیازهاي اکنون و آينده تحمیل شده است( 2مجمع بروندلند .)1987
توسعه پايدار در برگیرنده ايده محدوديتهايی است که به وسیله وضعیت اقتصادي ،اجتماعی و زيستمحیطی تحمیل می شود.

شكل  13-2حوزههاي مرتبط با توسعه پايدار

عالوه بر ارکان توسعه پايدار ،نیاز به در نظر گرفتن محدوديتها و الزامات فنی نیز داريم .بنابراين معیارهااي اولوياتبنادي در
سطح اول شامل معیارهاي معیارهاي فنی ،اقتصادي ،اجتماعی و زيستمحیطی میشود.
پس از مشخص نمودن معیارهاي اصلی ،براي هر يک از آنها زيرمعیارهايی تعريف شده است .اين زيرمعیارها در جادول ()8-2
ارائه شدهاند.

)1- Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development (2004
2- www.unisdr.org
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جدول  8-2فهرست معیارها و زيرمعیارهاي تعريف شده جهت اولويتبندي فناوريها

معیارهاي سطح يک

معیارهاي سطح دو
(زيرمعیارها)
دوره بهرهبرداري

منابع زيستتوده

سرمايهگذاري اولیه

هزينههاي مورد نیاز براي احداث نیروگاه

LCOE

هزينه تراز شده برق تولیدي

فنی

کاربرد نهايی

اجتماعی

منظور طول زمان مفید بهرهبرداري از آن و طول عمر نیروگاه است
منظور از مصرف داخلی مقدار توان تولیدي است که صرف مصارف داخلی
سیستم مبتنی بر فناوري زيستتوده (کاربرد نیروگاهی و غیرنیروگاهی) میشود.
منظور از منابع زيستتوده اهمیت آن به عنوان خوراك اولیه (سوخت) فناوري
میباشد.
در معیار کاربرد نهايی ،تولید برق ،حرارت و سوخت به عنوان محصول اصلی و
تولید مواد شیمیايی و کمپوست به عنوان محصوالت جانبی مد نظر قرار دارد.

مصرف داخلی

اقتصادي

توضیحات

میزان اشتغالزايی ،مقبولیت اجتماعی و ...
انتشار گازهاي گلخانهاي

زيست محیطی

میزان مصرف آب
میزان تولید پساب و پسماند

شكل  14-2معیارهاي جذابیت فناوريهاي زيستتوده
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در ادامه ،خبرگان ،به موارد موجود در جداول مربوط به ارزيابی فناوريهاي تولید برق از زيستتوده امتیاز دادند .جداول  5تاا 9
پرسشنامه پیوست مربوط به اين قسمت است .سپس نتايج حاصل از پرسشنامه توسط نرمافزار  expert choiceماورد بررسای
قرار گرفت و در نهايت فناوريهاي گازيسازي و هاضم به عنوان فناوريهاي اولويتدار پروژه اعالم شدند.

 .269گازيسازي
.258هاضم بيهوازي
 .237دفنگاه
.236احتراق مستقيم
نتیجه اولويتبندي فناوريها توسط نظر خبرگان
همچنین شاخصهاي در نظر گرفته شده براي اولويتبندي از ديد خبرگان به ترتیب اهمیت ،شاخص اقتصادي ،فنی ،اجتمااعی
و زيستمحیطی اعالم گرديد.
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اقتصادي
فنی
اجتماعی
زيست محیطی
شكل  15-2اولويتبندي شاخصها – برآيند نظرات

 -11-2-2ماتريس جذابیت -توانمندي فناوريهاي تولید برق از زيستتوده
قسمت اصلی تحلیل نتايج با توجه به متدولوژي ،از طريق تعیین جايگاه در ماتريس جذابیت – توانمندي صورت میگیرد .همان
طور که از نام اين ماتريس نیز مشخص است از دو بعد جذابیت و توانمندي تشكیل شده اسات .بار اسااس جماعبنادي نتاايج
پرسشنامهها مقادير هر کدام از ابعاد جذابیت و توانمندي تعیین شدهاند و کافی است که ايان مقاادير در مااتريس نماايش داده
شوند .ماتريس اولیه حاصل در شكل ( )18-2نمايش داده شده است .شايان ذکار اسات ،در جادول ( )9-2مقاادير مرباوط باه
توانمندي (ستون سوم) برآيند نظرات خبرگان از پرسشنامه پیوست میباشد.
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نمودار جذابیت-توانمندي فناوري هاي تولید برق از زيست توده
0.275
0.27

گازیسازی

0.265
0.26

0.25

امتیاز جذابیت

هاضم

0.255

0.245
0.24

احتراق مستقیم

دفنگاه

0.235
0.23

9

7

8

6

5

4

3

2

0

1

امتیاز توانمندی
شكل  16-2ماتريس جذابیت -توانمندي فناوريهاي زيستتوده

جدول  9-2امتیازهاي مربوط به ماتريس جذابیت -توانمندي زيستتوده
فناوري

امتیاز جذابیت

امتیاز توانمندي

گازيسازي

0/269

6

هاضم بیهوازي

0/258

7

احتراق مستقیم

0/237

4

دفنگاه

0/236

8

 -1-11-2-2ضرورت نگاه ويژه به زبالهسوزي در توسعه فناوريهاي تولید برق از زيستتوده
بر اساس نتايج ارزيابی جذابیت -توانمندي فناوريهاي تولید برق از زيستتوده ،دو فناوري گازيساازي و هاضام بیهاوازي باه
عنوان فناوريهاي اولويتدار تولید برق از منابع زيستتوده تعیین شدند .از بین انواع فناوريهاي احتراق مستقیم (هامساوزي،
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زبالهسوزي ،بويلر و بخاري پلتسوز) ،توسعه فناوري زبالهسوزي به داليلی که در ادامه اشاره خواهد شاد ضارورت دارد .هماان
طور که در شكل ( )10-2مشاهده میشود ،منبع مورد استفاده در اين فناوري (زباله شهري) در اولويت اول منابع زيستتوده قرار
دارد .همچنین سیاستها و قوانینی در رابطه با اين فناوري وجود دارد که از آن جمله میتوان به سند آسایبشناسای ماديريت
پسماند که توسط وزارت کشور تصويب و ابالغ شده است اشاره نمود .در اين سند که به تصويب هیئت دولت رسیده است ،کلیه
دستگاههاي ذيربط موظف به اجراي اقدامات مربوط به مديريت پسماند طی زمانبندي تعیین شده هستند و اعتبارات مورد نیااز
آن نیز ديده شده است .از ديگر اسناد باالدستی در اين خصوص میتوان به برنامه جامع مديريت پسماند کشور اشاره نمود که در
آن برنامه پنج ساله ( )92-96توسعه مرحلهاي مديريت پسماند عادي کشور ارائه شده است .از طرف ديگار نصاب  15نیروگااه
زبالهسوز در کشور (عمدتاً در کالنشهرها و شهرهاي شمالی) ،تقاضا و کشش بازار در اين حوزه را نشان میدهد .از اين رو الزم
است فناوري زبالهسوزي در نقشه راه توسعه فناوري تولید برق از زيستتوده گنجانده شود.

 -3-2سبک اکتساب

 -1-3-2مروري بر ادبیات مدلهاي اکتساب فناوري
مدلهاي اکتساب فناوري به تعیین روشهاي دستیابی به فناوري شناسايی شده و انتخاب شده میپردازد .بدين معنی که تعیین
میکند که توسعه فناوري از کدام يک از سبکهاي توسعه داخلی ،همكاري با ساير شرکتها يا مؤسسات و يا خرياد محصاول
فناوري انجام شود .در اين قسمت درباره عوامل راهبردي مؤثر بر انتخاب نوع اکتساب و ارتباط آن با انتخاب فناوريها و زماان
توسعه و معرفی آنها بحث میشود .در ادبیات مدلهاي مختلفی براي انتخاب روش اکتساب فناوري معرفی شدهاند .در زيار باه
بررسی مدل ها و نظرياتی که در ادبیات مديريت فناوري پیرامون انتخاب روش مناسب اکتساب فناوري ارائه شادهاناد پرداختاه
میشود.
 -1-1-3-2مدل کیهزا

1

1- Chiesa
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از مدل کیهزا [ ]22در دو زمینه مختلف میتوان استفاده نمود :سبکهاي مختلف اکتساب فناوري و نحوه انتخاب سبک مناسب؛
روشهاي مختلف همكاري براي اکتساب فناوري و چگونگی انتخاب روش مناسب همكاري اکتساب فناوري [.]19
کیهزا سه سبک کلی را براي توسعه فناوري و اکتساب آن مطرح میکند که عبارتند از :توسعه داخلی فناوري ،توسعه مشاارکتی
فناوري و خريد محصول فناوري .شش عامل راهبردي براي انتخاب بین اين سه سبک مطرح میشود که عبارتند از:
 زمان دستیابی به فناوري
 اهمیت انحصاري و اختصاصی بودن فناوري
 ضرورت و اهمیت يادگیري از منبع بیرونی
 هزينههاي توسعه فناوري
 ريسک فنی يا میزان آشنايی با فناوري
در جدول ( )10-2به جمعبندي عوامل مؤثر بر تصمیمگیري بین اين سه حالت میپردازد.

جدول  10-2عوامل مؤثر بر سبک مناسب اکتساب فناوري
توسعه داخلی

توسعه مشارکتی فناوري

خريد محصول فناوري

عوامل

*

**

***

اهمیت اختصاصی و انحصاري بودن فناوري

***

**

*

اهمیت و پتانسیل يادگیري

**

***

*

هزينههاي توسعه فناوري

*

**

*

ريسک فنی و میزان آشنايی با فناوري

*

**

***

زمان دستیابی به فناوري

توضیحات :تعداد عالمت * نشان دهنده کم تا زياد بودن تأثیر عامل مورد بحث بر سبک اکتساب فناوري است.

با مشخص شدن سبک مناسب ،چنانچه تصمیم به عدم توسعه داخلی فناوري بوده و همكاري و يا خريد محصاول فنااوري در
اولويت باشد ،به چهارده روش مختلف میتوان عمل نمود که اين روشها در ادامه بیان میگردند .روشهاي مختلف همكاري و
يا خريد براي اکتساب فناوري ،به شرح ذيل ارائه میشود:
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 تملک شرکتی :1بنگاهی يک بنگاه ديگر را به تملک خود در میآورد تا بتواند به فناوري يا شايستگی فناورانه مورد نظر
دست يابد.
 تملک آموزشی :2بنگاهی جهت اکتساب فناوري ،متخصصین مربوطه را استخدام و يا شرکت کوچک ديگر را به منظور
در اختیار گرفتن افراد برخوردار از توانمنديهاي فناورانه و يا شايستگیهاي مديريتی خريداري میکند.
 ادغام : 3در اين روش بنگاه با بنگاهی ديگري که داراي فناوري و يا شايستگی فناورانه مورد نظر میباشد ادغام شده و
بنگاه جديدي از ادغام اين دو مورد به وجود میآيد.
 خريد حق امتیاز : 4شرکت امتیاز تولید فناوري خاصی را به دست میآورد.
 مشارکت با سهام : 5در اين روش شرکت اول سهام شرکت دوم را که داراي فناوري يا شايستگی فناورانه بوده میخرد
ولی بر آن کنترل مديريتی ندارد.
 سرمايهگذاري مشترك : 6شرکتها از طريق سهام ،سرمايهگذاري مشترك رسمی صاورت داده و شارکت ساومی باه
وجود میآيد و هدف مشخص نوآوري فناوري دنبال میشود.
 تحقیق و توسعه مشترك : 7يک شرکت با شرکتهاي ديگر توافق میکند که مشترکاً روي ياک فنااوري و ياا حاوزه
فناورانه فعالیت نمايند و هیچ گونه شراکتی در مالكیت به وجود نمیآيد.
 قرارداد تحقیق و توسعه :8شرکت می پذيرد که مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه و يا شرکتهاي ناوآور کوچاک در زمیناه
فناوري مشخص تحقیق نموده و هزينههاي آن را بپردازد.
 سرمايهگذاري در تحقیقات :9شرکت در زمینه تحقیقات اکتشافی در مؤسساات تحقیقااتی ،دانشاگاه ياا شارکتهااي
کوچک نوآور سرمايهگذاري نموده و فرصتها و ايدهها را دنبال مینمايد.
 اتحاد :10شرکت منابع فناورانه را با شرکت هاي ديگر به اشتراك گذاشته و نیل به هدف کلی نوآوري فناورانه را تعقیب
میکند.
1 Acquisition
2 Educational Acquisition
3 Merger
4 Licensing
5 Minority Equity
6 Joint Venture
7 Joint R&D
8 R&D Contract
9 Research Funding
10 Alliance
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 کنسرسیوم :1چندين مؤسسه و شرکت مشترکاً تالش میکنند به هدف کلی نوآوري فناورانه نايل شوند.
 ايجاد شبكه :2شرکت شبكهاي از روابط را برقرار میسازد تاا در همراهای باا شاتاب ناوآوري فناوراناه قارار داشاته و
فرصتها و روندهاي تكاملی را دنبال نمايد.
 برونسپاري :3بنگاه فعالیتهاي فناورانه را از خود خارج نموده و صرفاً به خريد محصول فناوري اکتفا میکند.
 خريد خدمات مشاورهاي :شرکت در راستاي توسعه فناوري فعالیت نموده و در اين مسایر از خادمات مشااورهاي ياک
شرکت دارنده فناوري استفاده مینمايد.
بر اساس نظر کیهزا روش مناسب همكاري سازمانی با توجه به سه فاکتور (مشخصه) اصلی هدف همكاري ،محتواي (مفهوم -
مفاد) همكاري و نوعشناسی همكاران انتخاب میشود.

جدول  11-2انتخاب روش مناسب همكاري فناورانه
حاالت هر عامل

عوامل

محدود و مشخص

Acquisition, Join
Venture
Alliance, Out Sourcing

حداکثر کردن يادگیري

انعطافپذيري باال ،کنترل پايین ،رسمیت پايین ،کمترين تأثیر
بر سازماندهی و منابع انسانی شرکت

Alliance, Networking,
Joint Venture

خوب

نیاز خاصی نمیباشد

-

بد

رسمیت باال ،انعطاف باال

هیچکدام

-

بازار يا فناوري
بازار و فناوري
باال

کنترل باال ،رسمیت باال
کنترل باال ،رويكرد بلندمدت
انعطافپذيري باال ،کاهش زمان و هزينه ايجاد همكاري،
کاهش تأثیر بر سازمان
انعطاف باال ،کنترل پايین
کنترل باال ،انعطاف متوسط  -باال ،رويكرد بلندمدت
انعطاف باال ،کمترين تأثیر بر شرکت ،رسمیت پايین

Alliance, Joint R&D,
Networking
Education,
Acquisition
Joint Venture, Alliance

میزا
ن چرخه عمر ارتباط با مزيت آشنايی با فناوري قابلیت
تعريف
و بازار
رقابتی
ريس فناوري
ك

محتواي (مفهوم -مفاد) همكاري و فناوري مورد تعامل

هدف همكاري

وسیع

اولويتها (نیازها)
همكاري طوالنی مدت ،کنترل باال -متوسط ،رسمیت
متوسط -باال
همكاري کوتاه مدت ،کنترل متوسط -پايین ،کمترين تأثیر بر
شرکت

روش پیشنهادي

پايین
مرحله تكامل
مرحله اولیه
باال

Acquisition
R&D
Out Sourcing
Out Sourcing
Minority Equity
Joint Venture, Alliance

1 Consortium
2 Networking
3 Outsourcing
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نوع شناسی همكاران

قابلیت
اندازه /
مرحله
زمینه ملیت نحوه ارتباط با قابلیت
میزان
قدرت
حفاظت از
تقسیم سرمايهگذاري نوآوري
فعالیت همكاران شرکت
فناوري
همكاران

عوامل

ويرايش اول،مرداد 1394
حاالت هر عامل
پايین
ضعیف
محكم  -بسته
ابتدا
انتها

اولويتها (نیازها)
نیاز خاصی نمیباشد
کنترل باال ،رسمیت باال
نیاز خاصی نمیباشد
انعطاف باال ،کنترل پايین
رسمیت باال ،کمترين هزينه  /زمان

Out sourcing

باال

کنترل باال

Merger, Acquisition

پايین

نیاز خاصی نمیباشد

-

پايین
باال

يكپارچهسازي پايین ،کمترين تأثیر بر شرکت
نیاز خاصی نمیباشد.
کمترين هزينه  /زمان ،مدت زمان کوتاه  /متوسط،
انعطافپذيري باال ،رسمیت متوسط باال
رسمیت پايین ،انعطافپذيري باال ،مدت زمان متوسط  -باال
انعطافپذيري باال ،کنترل پايین ،کمترين تأثیر بر شرکت
نیاز خاصی نمیباشد

Out sourcing

-

يكسان

نیاز خاصی نمیباشد

-

متفاوت
يكسان

کنترل باال ،رسمیت باال
نیاز خاصی نمیباشد

Merger, Acquisition

عمودي
افقی
متفاوت
يكسان

روش پیشنهادي
Merger, Acquisition

Alliance, Out sourcing

Joint Venture
Out sourcing, Alliance
Alliance, Joint Venture
Out sourcing

-

 -2-1-3-2مدل فلويد( 1ايدي لیتل)
بر اساس نظريه فلويد ،علل اصلی عدم توسعه فناوري در داخل شرکت به دو دلیل عمده محدود میشود:
 باال بودن هزينه و زمان توسعه داخلی در مقابل اکتساب خارجی
 عملی نبودن توسعه داخلی
اولین دلیل به اين صورت است که ممكن است منافع راهبردي حاصل از فناوري ،هزينه و زمان دستیابی به فناوري را از طريق
توسعه آن در داخل شرکت توجیه نكند.
دومین دلیل ،خريد فناوري از خارج شرکت ،حالتی است که قابلیت توسعه فناوري در داخل شرکت وجود نداشته باشد .شرکتها
منابع محدودي در اختیار داشته و توسعه بعضی از فناوريها براي آنها حتی اگر از نظر هزينه توجیاه داشاته باشاد امكاانپاذير

1- Floyd

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
173
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول،مرداد 1394

نیست .در اين شرايط شايد بهتر باشد که با مشارکت ديگران نسبت به توسعه فناوري و کاستن هزينههاي مربوطه اقدام نموده و
يا آن را از شرکتی که فناوري مورد نظر را قبالً توسعه داده است خريداري نمود.
در مدل فلويد ،از مقايسه اهمیت راهبردي فناوري با هزينه و زمان توسعه آن ،سبک مناسب اکتساب فناوري انتخاب میگاردد.
در مورد فناوري پايهاي 1که هزينه کمی صرف توسعه آن میشود و اثر راهبردي پايینی دارد ،خريد آن چه با روش حق امتیاز و
چه از طريق خريد قطعات مورد نیاز انتخابی منطقی میباشد.2

شكل  17-2تقسیمبندي روشهاي اکتساب بر اساس اثر استراتژيک و هزينههاي توسعه فناوري

در مورد توسعه فناوريهاي پیشگام 3در صورتی که با هزينه پايینی قابل انجام بوده و منافع راهبردي شرکت را در بر گیرد ،تهیه
آن در داخل شرکت انتخابی منطقی است .در اين حالت هزينه ها پايین و منافع حاصله بسیار زياد است .از ايان گذشاته توساعه
فناوري در داخل شرکت به شما اين اجازه را میدهد که از طريق ثبت حق مالكیت معنوي 4فعالیتهاي خود منافع بیشتري باه
دست آوريد.
در نهايت ،در فناوريهاي کلیدي ،5اگر هزينهي توسعه آن پايین باشد میتوان از دو روش خرياد و توساعه داخلای باه توساعه
فناوري پرداخت .اگر هم هزينه توسعه باال باشد همكاري فناوري گزينه مناسب خواهد بود.

1- Base Technology

 -2در اين حالت کسب حق امتیاز نوعی خريد محسوب میشود.
3- Pacing Technology
4- patent
5 Key Technology

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
174
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

 -3-1-3-2مدل فورد
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1

در سال  ،1998دي فورد ماتريسی براي انتخاب روش دستیابی به فناوري پیشنهاد کرد .در ايان مااتريس پانج روش اکتسااب
فناوري و پنج معیار يا عامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب اکتساب فناوري مطرح میشود.

جدول  12-2انتخاب روش دستیابی به فناوري بر اساس پنج معیار موثر

دوره عمر فناوري

اثر رقابتی فناوري

پیدايش
ابتداي رشد

حیاتی
حیاتی يا پايه

ابتداي رشد

حیاتی يا پايه

دستیابی توانايی نسبی بنگاه در معیارها

ضرورت تملک فناوري ضرورت
سريع به فناوري
در درون سازمان
کمترين
باالترين
کم

فناوري
باال

کم

بلوغ

حیاتی يا پايه

کمترين

باال

پايین

همه مراحل

خارجی

کامالً غیر ضروري

باالترين

پايین

سبک اکتساب

توسعه درونزا
همكاري مشترك
واگذاري بخشی از
فعالیتها به صورت
پیمانكاري
خريد حق امتیاز
محصول
خريد
2
فناوري

بر اساس اين مدل:
 هر قدر توانايی نسبی يک بنگاه در يک فناوري کاهش يابد ،ضرورت خريد از خارج افازايش مایياباد .ايان موضاوع
میتواند داليل متعددي از جمله افزايش هزينه هاي تولید و يا خارج بودن فناوري از حیطه توانايیهااي اصالی بنگااه
داشته باشد.
 با افزايش ضرورت دستیابی سريع به فناوري ،گرايش تصمیمگیري به خريد فناوري افزايش میيابد که به دلیل زمانبر
بودن توسعه داخلی فناوري میباشد.
 با کاهش يافتن میزان ضرورت تملک فناوري در داخل بنگاه ،توصیه به اکتساب فناوري باا تاأمین فنااوري از خاارج
مطرح میشود .در اين راستا و در حالت عدم ضرورت تملک فناوري ،خريد محصول نهايی فناوري روش مناسبتاري
خواهد بود.
1 Ford
2 Purchase

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
175
ويرايش اول،مرداد 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

 با افزايش اثر رقابتی (راهبردي) فناوري ،تصمیم گیري به سمت توسعه داخلی فناوري گرايش بیشتري مایياباد .ايان
توصیه به جهت پرهیز از وابستگی به دهنده فناوري مطرح شده که معموالً در جريان انتقال فناوري پیش میآيد.
 در رابطه با دوره عمر فناوري ،هر قدر فناوري به مرحله بلوغ خود نزديکتر میشاود ،روش انتقاال فنااوري لیساانس
روش مناسب اکتساب فناوري خواهد بود [.]20
 -4-1-3-2مدل تايد  -بیسنت  -پاويت

1

در اين مدل سه سبک براي اکتساب فناوري مطرح میشود و در سبک همكاري نیز  6سااز و کاار اکتسااب عناوان مایشاود.
چگونگی تعیین سبک اکتساب با توجه به دو معیار نوع فناوري و نوع بازار معین میشود.

جدول  13-2روشهاي اکتساب بر اساس مدل تايد  -بیسنت  -پاويت
نوع فناوري
اصلی
نوع بازار

اصلی

مرتبط

غیر مرتبط

توسعه داخلی
همكاري

مرتبط

خريد

غیر مرتبط

با انتخاب سبک همكاري فناورانه ،هفت روش اکتساب فناوري مطرح میشود .انتخاب ايان روشهاا باا در نظار داشاتن دوره
همكاري و نیز کنار هم قرار دادن مزايا و معايب هر روش در مورد مطالعه به انجام میرسد [.]21

جدول  14-2انواع روشهاي همكاري فناورانه در مدل تايد  -بیسنت  -پاويت

نوع همكاري

دوره همكاري

مزايا

معايب

1 Tidd-Bessant-Pavitt
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قرارداد فرعی (برونسپاري)/
1
تأمین از بیرون

کوتاه مدت

کاهش هزينه و ريسک ،کاهش زمان
اولیه

هزينههاي جستجو ،کیفیت محصول و
عملكرد

لیسانس

ثابت

اکتساب فناوري

هزينه و محدوديتهاي قرارداد

کنسرسیوم

میانمدت

به اشتراك گذاشته شدن تخصصها،
استانداردها و سرمايهگذاري

نشت دانش ،مشخص شدن تفاوتها

متغیر و منعطف

تعهد پايین ،دسترسی به بازار

احتمال گیر افتادن ،نشت دانش

سرمايهگذاري مشترك

بلندمدت

دانش فنی مكمل ،اعمال مديريت

دوگانگی در راهبرد طرفین ،تفاوتهاي
فرهنگی

ايجاد شبكه

بلندمدت

يادگیري پويا و بالقوه

ناکارآمديهاي حضور ساکن در شبكه

اتحاد راهبردي

2

 -5-1-3-2مدل گیلبرت

3

گیلبرت با داشتن يک رويكرد سیستمی به انتقال فناوري میکوشد مدلی براي انتخاب روش مناسب انتقال فناوري ارايه کند .در
اين مدل چهار نوع سیستم انتقال فناوري مطرح میگردد.
 سیستمهاي عمومی

4

در سیستمهاي عمومی ،فناوري به عنوان يک موضوع تجاري و سودآور تلقی نمیشود و از اين رو دارنده فناوري داوطلباناه آن
را در اختیار ديگران قرار میدهد .در سیستم عمومی انتقال فناوري ،نیازي به توافق و قرارداد نمیباشد.
روشهاي انتقال فناوري با سیستم عمومی عبارتند از:
 انتشار :5انتقال داوطلبانه اطالعات فنی به بخش عمومی
 استخدام

6

 آموزش و تحصیل

1

1 Subcontract/Supplier Relations
2 Strategic Alliance
3 Gillbert
4 Public Domain Systems
5 Disclosure
6 Recruitment
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 کپی آزاد :2کپی مجانی و آزاد از اسناد و مدارك فنی
 دورههاي مطالعاتی
 سیستمهاي غیرفعال

3

4

در اين سیستمها حالت يکطرفه حاکم بوده و گیرنده فناوري در موضع انفعالی قرار میگیرد .به همین جهت گیرناده فنااوري
مجبور است فناوري را تحت شرايط و مشخصات استاندارد و معمول بگیرد .اين وضعیت زمانی مشاهده میشود که منبع فناوري
از قدرت مذاکره و چانهزنی بااليی برخوردار بوده و هزينههاي مذاکره و انتخاب روش مناسب انتقال فنااوري نسابت باه ارزش
فناوري قابل توجه میباشند.
روشهاي انتقال فناوري با سیستم غیرفعال عبارتند از:
 خريد کاالگونه فناوري
 لیسانس استاندارد
 فرانشیز

5

6

7

 سیستمهاي همكاري

8

در اين سیستمها ارتباط و تعامل دو سويه و فعالی بین دو طرف وجود داشته و هر يک از دو طرف نقش مؤثر و تعیینکننادهاي
در انتقال فناوري ايفا میکنند .روشهاي انتقال فناوري با سیستم همكاري عبارتند از:
 خريد جامعتر فناوري
 لیسانس تقويتشده
 مشارکت سهامی

9

10

11

 سرمايهگذاري مشترك

1

1 Training & Education
2 Free Coping
3 Study Tours
4 Passive Systems
5 Commodity Purchase
6 Standard Licensing
7 Franchise
8 Cooperative Systems
9 Bundled Purchases
10 Enhanced License
11 Equity Investment
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 ادغام
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2

 سیستمهاي ضدرقابتی

3

در اين سیستم بدون توجه به نظرات ،انتظارات و درخواستهاي منبع فناوري انتقال فناوري صورت میگیارد .چناین سیساتمی
کارکرد بازار فناوري را تخريب نموده و چالشهايی را در ارتباط با مالكیت معنوي فناوري مطرح میسازد.
روشهاي انتقال فناوري با سیستم ضد رقابتی عبارتند از:
 جذب کارکنان کلیدي
 شبیهسازي (تقلید)
 اختالس

4

5

6

 جاسوسی ضد صنعتی

7

مطابق اين مدل ،ابتدا سیستم مناسب انتقال فناوري تعیین شده و سپس يكی از روشهاي انتقال فناوري با سیستم انتخاب شده
پیشنهاد میشود .اين نظريه چگونگی انتخاب سیستم مناسب انتقال فناوري را به خوبی تعیین نموده اسات ولای در ارتبااط باا
انتخاب روش جزيیتر داخل سیستمها ،راهكار مشخصی ارايه نكرده است .انتخاب سیستم و روش مناساب انتقاال فنااوري باا
استفاده از ماتريس زير و مبتنی بر دو فاکتور اصلی صورت میگیرد :توان و تمايل گیرنده فناوري به برآوردن خواستهاي منباع
فناوري و کنترل منبع فناوري بر استفاده از فناوري.

بله

توان و تمايل گیرنده فناوري در
برآوردن خواستهاي منبع
فناوري

 .2سیستمهاي غیرفعال
 خريد کاالگونه (سخت افزار ،نرم
افزار و خدمات ديگر)
 لیسانس استاندارد
 فرانشیز

 .3سیستمهاي همكاري
 خريد جامعتر فناوري
 لیسانس تقويت شده
 مشارکت سهامی
 سرمايهگذاري مشترك
 تملک /ادغام

1 Joint Venture
2 Mergers
3 Anticompetitive Systems
4 Raiding key Staff
5 Imitation
6 Misappropriation
7 Industrial Espionage
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 .1سیستمهاي عمومی
 انتشار
 استخدام
 آموزش و تحصیل
 کپی آزاد
 دوره مطالعاتی
خیر

خیر

 .4سیستمهاي ضدرقابتی
 جذب کارکنان کلیدي
 شبیهسازي
 اختالس
 جاسوسی صنعتی
بله

کنترل منبع فناوري بر استفاده از فناوري خود
شكل  18-2تعیین سیستم انتقال فناوري بر اساس مدل گیلبرت

 -2-3-2مقايسه مدلها
هر يک از مدلهاي اکتساب فناوري بررسی شده در اين قسمت دستهاي از روشهاي اکتساب فناوري را پیشنهاد کردند .جدول
زير به مقايسه سطح پوشش هر کدام از اين مدلها از منظر روشهاي پیشنهادي میپردازد.

جدول  15-2مقايسه مدلهاي اکتساب فناوري از منظر روشهاي پیشنهادي

تحقیق و توسعه داخلی

تملک شرکتی

ادغام

سرمايهگذاري مشترك

اتحاد

تملک فردي

قرارداد تحقیق و توسعه

سرمايه گذاري در تحقیقات

مشارکت با سهام
لیسانس
کنسرسیوم

شبكه

خريد خدمات فنی مهندسی

کیهزا

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

برون سپاري

اکتساب فناوري

مدلهاي

خريد محصول

روشهاي اکتساب فناوري

*

*
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فورد

*

لیتل

*

گیلبرت
تايد -بیسنت-
پاويت

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

* *

*

همچنین با در نظر داشتن  11ويژگی زير به عنوان خصوصیات مطلوب براي يک مدل اکتساب فناوري ،میتوان مادلهاا را از
منظر جامعیت نیز با يكديگر مقايسه نمود .جدول زير نمايشگر وضعیت هر مدل از لحاظ برخورداري از اين ويژگیها است.
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جدول  16-2مقايسه مدلهاي اکتساب فناوري از نظر جامعیت

توجه به عامل زمان (پويايی)

توجه به ويژگیهاي فناوري

توجه به ويژگیها و شرايط دهنده
فناوري

توجه به ويژگیها و شرايط گیرنده
فناوري

جامعیت معیارهاي مورد استفاده

جامعیت روشهاي اکتساب مورد
استفاده

تمايز قائل شدن میان سبک اکتساب
و روش اکتساب

وجود الگوريتم اجرايی مشخص براي
تصمیم گیري

توانمندي ارتقاء براي استفاده در
سطح بخشی و ملی

فراوانی استفاده در پروژههاي داخل
کشور

مدلهاي
اکتساب
فناوري

تناسب و تطابق با شرايط صنعت برق

ويژگیهاي مدل اکتساب

کیهزا
فورد
لیتل
گیلبرت
TiddBessantPavitt

با توجه به اين جدول مقايسهاي ،مدل کیهزا از بیشترين جامعیت نسبت به ساير مدلها برخوردار است .با ايان وجاود ،انتخااب
مدل مناسب وابسته به مورد مطالعاتی و نیازهاي اکتساب فناوري در آن موضوع است.

 -3-3-2انواع سبک اکتساب فناوري
به منظور تصمیمگیري درباره نحوه اکتساب فناوري ،به طور معمول معیارها و عواملی دخیل هستند که بايد طی فرآيند انتخاب
روش مناسب اکتساب فناوري ،مد نظر قرار گیرند .اين معیارها و عوامل اغلب ناظر بار ويژگایهااي فنااوري ،دارناده فنااوري،
ويژگیها و اهداف گیرنده فناوري ،بازار و شرايط محیطی میباشند .از طرف ديگر به صورت کلی سه سبک براي توسعه فناوري
و اکتساب آن وجود دارد که عبارتند از:
 توسعه داخلی (درونزا) فناوري
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 توسعه مشارکتی فناوري (همكاري فناورانه)
 خريد محصول فناوري
در اين بخش سبک اکتساب هر يک از فناوريهاي اولويتدار که در بخش قبل مشخص گرديد با توجه به مجموعه معیارهايی
مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1-3-3-2تشريح مدل سبک اکتساب
امروزه يكی از مهمترين تصمیمات راهبردي پیش روي محیط رقابت جهانی ،موضوع اکتساب فناوري میباشد .اهمیت اين کاه
اکتساب فناوري از چه روشی انجام گیرد ،بسیاري از کشورهاي در حال توسعه را بار آن داشاته کاه اناواع مختلاف روشهااي
اکتساب فناوري را مورد ارزيابی قرار داده و در پی انتخاب سودمندترين آنها (از جوانب مختلف) باشاد .هار چقادر روياه ماورد
استفاده براي انتخاب روش اکتساب فناوري کاراتر و عقالنیتر باشد ،منجر به مزيتهاي بیشتري براي اکتساابکنناده خواهاد
شد .به هر صورت انتخاب روش مناسب اکتساب فناوري پیش از هر چیز يک مسأله تصامیمگیاري اسات و باه هماین جهات
تصمیمگیرنده با لحاظ مجموعهاي از معیارها و محدوديتها اقدام به انتخاب روش مناسب مینمايد .بنابراين هار مادلی باراي
انتخاب روش مناسب اکتساب فناوري میبايست جنبههاي فوق را مورد توجه قرار دهد.
در اين قسمت به تشريح مدل اکتساب فناوريهاي اولويتدار جهت تولید انرژي الكتريكی از زيستتوده ،پرداختاه شاده اسات.
بدين منظور در بدو امر به شرح ويژگیهاي کلی مدل پرداخته و سپس مدل نهايی ارائه میگردد.
 -2-3-3-2اجزاء مدل اکتساب فناوري
در اين قسمت به شرح يكايک اجزا و عناصر اين مدل و نقش آنها در مدل پردازخته میشود:
 چرخه عمر فناوري (عام) :پرسشی که در گام ابتدايی مدل انتخاب روش اکتساب فناوري مطرح میشود اين است کاه
فناوري در حالت عام ،در چه مرحلهاي از چرخه عمر خود قرار دارد .مطابق باا پاساخ ايان پرساش ،روش برخاورد باا
فناوري تغییر میکند .در مدل ارائه شده فراخور وضعیت فناوري در چرخه عمر ،سه حالت زير به وجود میآيد:
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 چنانچه معلوم شود فناوري در مرحلۀ معرفی قرار دارد "سبک خريد" حذف شده و تنها سابک "تحقیاق و توساعه
داخلی" و روش همكاري "تحقیق و توسعه مشترك" معنا پیدا میکند .باديهی اسات کاه دلیال ايان امار عادم
امكانپذيري سبک خريد و برخی ديگر از روشهاي همكاري میباشد.
 اگر فناوري مذکور در مراحل رشد و بلوغ باشد ،تصمیمگیري منوط به پرسش از حجم بازار خواهد بود کاه در بناد
بعدي به آن خواهیم پرداخت.
 سرانجام اگر فناوري در مرحله پیري و افول باشد ،از آنجا که اين به معناي معرفی فناوري رقیاب در باازار اسات،
پاسخ پرسش بعدي بديهی میگردد به اين صورت که چرخه عمر محصول نیز در حالت افول قرار مایگیارد و در
نتیجه سبک تحقیق و توسعه حذف میگردد .دلیل اين کار نیز اين است که چرخه عمار فنااوري در حالات افاول
بوده ،رقبا در حال خارج شدن از بازار و فروش فناوري هستند .از سوي ديگار عاقالناه نیسات کاه بار روي ياک
فناوري از رده خارج ،که در سطح بینالمللی کنار نهاده شده است ،تحقیق و توسعه انجام شود.
 حجم بازار داخل :با توجه به مطالب فوق در حالتهاي مختلفی پرسش از حجم بازار داخل ضرورت پیدا میکند .حالت
اول متعلق به زمانی است که فناوري عام در مرحله افول از چرخه عمر خود قرار داشته باشد ،حالتهاي دوم و سوم نیز
ناظر بر وضعیتی است که طی آن چرخه عمر محصول در بازار بینالملل ،در مرحله رشد و بلوغ يا افول باشد .پاسخ به
اين پرسش دو حالت دارد:
 حالت اول حكايت از کم بودن حجم بازار داخل داشته و رقم پرداختی بابت خريد آن قابل توجه نمایباشاد کاه در
اين صورت سبک خريد محصول فناوري پیشنهاد میشود.
 حالت دوم ناظر بر با ارزش بودن بازار داخلی است که در اين صورت به داليلی چون بازار جذاب داخل ،لزوم عادم
خروج مقادير باالي ارز از کشور ،لزوم افزايش فرصتهاي شغلی در کشور ،سبک خريد حذف شده و ادامه فلوچارت
از دو حالت زير خارج نیست:
 اوالً زمانی که در سطوح باالتر مدل ،سبک تحقیق و توسعه حذف شده باشد که طی آن روشهاي همكاريِ معناادار
مدنظر قرار میگیرند و پرسشهاي بعدي بر مبناي آن مطرح میشوند.
 ثانیاً زمانی که در سطوح باالتر مدل ،سبک تحقیق و توسعه حذف نشده باشد ،که در اين صورت شكاف فناورانه مورد
پرسش واقع میشود.
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 شكاف فناورانه :هدف از طرح اين معیار ،بررسی امكان تحقیق و توسعه در مسیرهايی است کاه ايان سابک از میاان
روشهاي اکتساب حذف نشده باشد .در صورتی که شكاف فناورانه غیرقابل پوشاش باشاد ،سابک تحقیاق و توساعه
حذف میگردد و چنانچه شكاف فناورانه قابل پوشش باشد ،سبک تحقیق و توسعه در کنار روشهاي همكاري معنادار
مورد بررسی قرار میگیرد.
با توجه به موارد ذکر شده مدل سبک اکتساب فناوريهاي اولويتدار در شكل ( )21-2نشان داده شده است که به فراخور نیاز و
با توجه به موضوع مورد بحث از برخی از قسمتهاي آن استفاده شده است.
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شكل  19-2فلوچارت انتخاب سبک اکتساب

 -4-3-2ارزيابی معیارهاي سبک اکتساب
به منظور اکتساب فناوريهاي اولويتدار تولید برق از زيستتوده معیارهايی از قبیل حجم بازار داخلی ،میزان شاكاف فناوراناه،
چرخه عمر فناوري و میزان استراتژيک بودن فناوري در اين قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .بدين منظور اوالً با توجه به
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پاسخهاي پرسشنامهاي که براي اولويتبندي فناوريهاي اولويتدار براي خبرگان فرستاده شده و ثانیاً با توجه به منابع علمی و
اطالعات موجود در کشور میزان اهمیت هر يک از اين معیارها براي فناوريهاي اولويتدار زيستتوده مورد بررسی قرار گرفته
است.
 -1-4-3-2معیار حجم بازار
يكی از معیارهاي بررسی وضعیت چرخه عمر محصول -بازار براي يک فناوري ،حجم بازار آن فناوري مایباشاد .باراي معیاار
حجم بازار ،مصاديق مختلفی بیان شده است که از آن جمله می توان به ظرفیت نصب شده ،حجم ريالی باازار بالفعال و ماوارد
مشابه اشاره نمود.
در مورد استفاده از فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده با توجه به نوپا بودن آن در داخل کشور ،میتاوان از معیاار پتانسایل
منابع آن با هدف تولید برق استفاده نمود .در ادامه ،پتانسیل منابع مختلف زيستتوده کشور براي بررسی حجم بازار مورد بررسی
قرار میگیرد.
با توجه به تصويب سند انرژي هاي تجديدپذير کشور در شوراي عالی انقالب فرهنگی و مبناي عمل قرار گرفتن ايان ساند باه
عنوان اصلیترين برنامه کشور به منظور جهتدهی به فعالیتهاي موجود در حوزه انرژيهاي تجديدپذير ،عمل به اين ساند در
کشور مورد اهتمام ويژهاي قرار دارد .بر اساس اين سند ،بخش انرژيهاي تجديدپذير ملزم است در افق  1404به میزان 10000
مگاوات از انواع انرژي هاي تجديدپذير در کشور نصب نمايد .هر چند که تحقق سهم بیشتري از اين ظرفیات باه انارژي بااد و
خورشید اختصاص داده شده ،اما ساير منابع تجديدپذير از جمله انرژي زيستتوده نیز میتوانند سهمی از ايان باازار را باه خاود
اختصاص دهند.
بر اساس مطالعات انجام شده در پروژه "تدوين سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيساتتاوده در
ايران" ،منابع اولويتدار زيستتوده در کشور به ترتیب عبارتند از:
 زباله جامد شهري
 لجن فاضالب شهري
 زائدات کشاورزي و باغی
 فضوالت دامی
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 پسماندهاي صنعتی (فاضالب صنايع غذايی)
 زائدات و ضايعات جنگلی
از سوي ديگر از بین فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده ،سه فناوري ذيل به عنوان فناوريهاي اولويتدار برگزيده شدهاند:
 فناوري گازيساز
 فناوري هاضم بیهوازي
 فناوري زبالهسوز
در حال حاضر در کشور ،نیروگاه هاي بزرگ تولید برق از منابع فاضالب شهري و زباله جامد شهري با استفاده از فناوري هاضام
بیهوازي و از منبع زباله جامد شهري با استفاده از فناوري گازيساز در حال بهرهبرداري میباشد .اين نیروگاهها عبارتند از:
 منبع زباله جامد شهري
 نیروگاه زبالهسوز آرادکوه در تهران
 نیروگاه هاضم بیهوازي شرق تهران
 نیروگاههاي هاضم خشک گاراژي در مقیاس کوچک در ساوه
 منبع فاضالب شهري
 نیروگاه تصفیه فاضالب جنوب تهران
با توجه به ضرورت مديريت پسماندهاي شهري در کالنشهرها و شهرهاي بزرگ ،وزارت کشور در نظر دارد نسبت باه توساعه
نیروگاههاي زباله سوز با استفاده از فناوري گازيسازي اهتمام ورزد .بنابراين ،بازار اين فناوري در حوزه تولید بارق از منباع زبالاه
جامد شهري رو به افزايش است .همین موضوع در مورد فناوري هاضم بیهوازي نیز صدق میکند.
جهت تعیین حجم بازار داخلی فناوريهاي اولويتدار عالوه بر موارد پیش گفته شده ،با استخراج نظرات متخصصین اين حاوزه
از پرسشنامه اولويتبندي ،میزان حجم بازار هر يک از اين فناوريهاي اولويتدار در جداول ( )18-2و ( )19-2ارائه شده است.
 -2-4-3-2معیار چرخه عمر فناوري
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هر فناوري داراي عمري است که به صورت يک منحنی ترسیم میشود .چرخه عمر فناوري به طور کلی میزان تقاضا براي يک
فناوري در طول زمان را بیان می دارد .اين نمودار داراي چهار بخش اصلی معرفی ،رشد ،بلوغ و افول است که در شكل ()22-2
نشان داده شده است.
هر فناوري ،چرخه عمر خود را از مرحله معرفی که اولین ايدهها و مفاهیم در مورد آن مطرح میشود آغاز میکند .ايان مرحلاه
عموماً در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی صورت می گیرد .در اين مرحله بیشترين تعداد مقاالت علمای در رابطاه باا آن موضاوع
منتشر میشود.
زمانی که فناوري مورد نظر قابلیت استفاده صنعتی و تجاري داشته باشد مرحله رشد فناوري در مراکز تحقیق و توسعه صانعتی
آغاز میشود  .اين مرحله تا زمانی که فناوري مورد نظر ،به مرحله اي برسد که بتوان باا اساتفاده از آن محصاول و ياا خادمات
جديدي را ارائه کرد ادامه میيابد .در اين مرحله حجم مقاالت به تدريج کاهش میيابد و تعداد پتنتهاي مرتبط با آن فنااوري
افزايش میيابد.
پس از مرحله رشد ،فناوري وارد مرحله بلوغ میشود .در اين مرحله سطح فناوري تغییر عمدهاي نمیکند و تغییرات آن در حاد
بهینهسازيهاي محدودي خواهد بود که در خود صنعت صورت میگیرد .در اين مرحلاه از عمار فنااوري ،مقااالت و پتناتهاا
کاهش يافته و در عوض نشآنهاي تجاري و شرکتهايی که در رابطه با آن فناوري تأسیس میشوند ،افزايش میيابد.
با گذشت زمان و ورود فناوريهاي رقیب که قابلیتهاي جديدي را ارائه میکنند ،تقاضا براي فنااوري قاديمی کمتار شاده و
مرحله افول آغاز میشود .رشد منفی مقاالت ،پتنتها و نشانهاي تجاري از ويژگیهاي اين دوره چرخه عمر فناوري است.
با توجه به توضیحات فوق ،چرخه عمر فناوري را میتوانند به شرح زير در نظر گرفت:

شكل  20-2انواع تغییرات فناوري و جايگاه فناوري در چرخه عمر
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 -3-4-3-2نوع تغییرات فناوري گازيسازي و جايگاه آن در چرخه عمر
بررسی پژوهشهاي پیشین

بر اساس مطالعات صورت گرفته ،تعداد مقاالت منتشر شده با نمايه بینالمللی در زمینه فناوري گاازيساازي و زياربخشهااي
مختلف آن استخراج شدهاند .تعداد مقاالت منتشره براي هر زيربخش و روند آن طی سالهاي  2000-2014مورد بررسی قارار
گرفتهاند .براي فرآيند گازيسازي بیش از  5000مقاله با نمايه بینالمللی طی اين سالها منتشر شدهاند کاه در شاكل ()23-2
روند صعودي تعداد مقاالت منتشره نشاندهنده افزايش حجم پژوهش هاي انجام شده در زمینه فرآيناد گاازيساازي باا منباع
زيستتوده میباشد [.]23
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شكل  21-2تعداد مقاالت منتشر شده در زمینه گازيسازي در دنیا به تفكیک سال

همچنین بر اساس مطالعات انجام شده ،زيربخشهاي مختلف فرآيند گازيسازي استخراج شده و از نظر تعداد مقااالت منتشاره
طی سالهاي مختلف بررسی شدهاند .به عنوان اولین زيربخش در شاكل ( )24-2پاژوهشهااي انجاام شاده در زمیناه اناواع
راکتورهاي گازيسازي ارائه شده است.
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شكل  22-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش انواع راکتورهاي گازيسازي در دنیا به تفكیک سال

همچنین زيستتوده جامد و لجن فاضالب به عنوان دو خوراك اولیه راکتورهاي گازيساز از لحاظ تعداد مقاله مورد بررسی قرار
گرفتند (شكل (.))25-2
Biomass Waste

Sewage Sludge
60
50

30

تعداد

40

20
10
0

سال

شكل  23-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش انواع خوراك اولیه راکتورهاي گازيسازي در دنیا به تفكیک سال
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به عنوان فرآيندها و محصوالت جانبی فرآيند گازيسازي ،فرآيند فیشر -تروپش ،تولید هیدروژن ،اتانول و همچنین تولید بارق
طی سالهاي مختلف با يكديگر مقايسه شدهاند .تعداد مقاالت منتشر شده در اين زمینه در شكل ( )26-2مشاهده میشود.
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شكل  24-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش انواع فرآيندها و محصوالت جانبی گازيسازي در دنیا به تفكیک سال

در بخش ديگري از اين بررسی فرآيند حذف يا کاهش قطران و همچنین تصفیه گاز خروجی مطابق شكل ( )27-2مورد مقايسه
قرار گرفته است.
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شكل  25-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش چالشهاي فناوري گازيسازي در دنیا به تفكیک سال

در سالهاي اخیر فرايندهاي جديدي چون گازيسازي غیرمستقیم ،1تولید سوخت زيستی از بیوگاز 2و همینطور گازيساز پالسما
به طور روزافزون موضوع پژوهشها قرار گرفتهاند .در شكل ( )28-2تعداد مقاالت منتشر شده در اين زيربخشها مورد مطالعاه
قرار گرفتهاند .عدم وجود پژوهشهاي قابل توجه قبل از سال  2006و رشد باا شایب تناد تعاداد مقااالت چااپ شاده در ايان
زيربخش ،نشاندهنده جديد بودن مباحث مورد نظر در فرآيند گازيسازي میباشد.
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شكل  26-2تعداد مقاالت منتشرشده در زيربخش فرآيندهاي نوين در گازيسازي در دنیا به تفكیک سال

به عنوان آخرين زير بخش ،مقاالت چاپ شده در زمینه هزينه ايجاد زيرساخت و مطالعات اقتصادي مرباوط باه گاازيساازها و
همچنین پژوهشهاي مربوط به پايداري فرآيند گازيسازي در شكل ( )29-2مشاهده میشود.
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شكل  27-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش مطالعات اقتصادي و پايداري در گازيسازي در دنیا به تفكیک سال

نوآوريهاي فناوري

به موازات مطالعات انجام شده بر روي هر موضوعی نوآوريهاي فناورانه مطابق بر مطالعات شكل میگیرد .اختراعات ثبت شده
میتواند به تنهايی شاخصی براي ارزيابی فرآيند از نظر اين که آن فناوري در چه مرحلهاي از چرخه عمر خود قرار دارد باشد .حد
فاصل سالهاي  2000تا  2014بیش از  1300مورد ثبت اختراعات در زمینه فرآيند گازيسازي و در زير بخشهاي مختلف آن
به ثبت رسیده است .در شكل ( ) 30-2اختراعات ثبت شده در کشورهاي دنیا به تفكیک سال آورده شده است .اين تعداد اختراع
از مجموع  9238اختراع ثبت شده حد فاصل سالهاي  2000-2014براي فرآيند گازيسازي میباشد که در شكل ( )31-2روند
مشابهی براي تعداد اختراعات ثبت شده اين فرآيند در مقايسه با گازيسازي با استفاده از زيستتوده مشاهده میشود [.]24
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شكل  28-2تعداد اختراعات ثبت شده در زمینه گازيسازي با استفاده از زيستتوده در دنیا به تفكیک سال
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شكل  29-2تعداد اختراعات ثبت شده در زمینه فرآيند گازيسازي صرفنظر از نوع منبع در دنیا به تفكیک سال

با مقايسه سال به سال کل تعداد اختراعات ثبت شده براي فرآيناد گاازيساازي و اختراعاات ثبات شاده در زمیناه اساتفاده از
زيستتوده براي اين فرايند مشاهده میشود تا سال  2010سهم اختراعاات ثبات شاده مارتبط باا اساتفاده از زيساتتاوده در
گازيسازي روند صعودي داشته و پس از سال  2010با شیب ماليمی روند کاهشی را آغاز نموده است (شكل (.))32-2
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شكل  30-2سهم اختراعات مرتبط با زيستتوده نسبت به کل اختراعات ثبت شده در فرآيند گازيسازي

جايگاه فناوري در چرخه عمر

همانطور که در شكل ( )33-2مشاهده میشود ،به طور کلی از ديادگاه بلاوغ فنااوري ،جايگااه اناواع فنااوري و کاربردهااي
گازيسازي در چرخه عمر مشخص شده است.

شكل  31-2جايگاه انواع فناوري و کاربردهاي گازيسازي در چرخه عمر
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 -4-4-3-2نوع تغییرات فناوري هاضم بیهوازي و جايگاه آن در چرخه عمر
نوآوريهاي فناوري

از آنجايی که تعداد اختراعات ثبت شده براي هر فناوري طی سالهاي متوالی میتواند شاخصی براي ارزيابی جايگاه فناوري در
منحنی چرخه عمر آن فناوري باشد ،لذا در اين بخش به بررسی آماري تعداد اختراعات ثبت شده در زمیناه طراحای ،سااخت و
توسعه رآکتورهاي هاضم ،فرآيندهاي جنبی مربوط به هضم بیهوازي و غیره پرداخته شده است .از سال  2000-2014بیش از
 700اختراع در زمینه فناوري هاضم ثبت شده که مطابق شكل ( )34-2طی اين بازه زمانی تعداد اختراعاات ثبات شاده داراي
روند افزايشی میباشد [.]24
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شكل  32-2تعداد اختراعات ثبت شده براي فناوري هاضم بین سالهاي 2000 -2014

بررسی پژوهشهاي پیشین

در اين بخش به بررسی آماري تعداد پژوهشهاي انجام يافته در زمینه فناوري هاضم و زيربخشهاي مختلف آن پرداخته شده
است .اين بررسی آماري از دو نظر حائز اهمیت است :اوالً روند تعداد پژوهشهاي انجام يافته طی سالهاي مختلف مایتواناد
نشانه تمرکز يا عدم تمرکز پژوهشگران بر روي فناوري مربوطه باشد .ثانیاً مقايسه تعاداد مقااالت منتشاره در زياربخشهااي
مختلف میتواند شاخصی براي ارزيابی درجه اهمیت معیار در نظر گرفته شده در زير بخش مربوطه باشد.
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طبق بررسی انجام شده در فاصله سالهاي  2000-2014حدوداً  2000مقاله در زمینه طراحی ،تحقیق و توسعه و کاربرد فناوري
هضم بیهوازي منتشر شده است که در شكل ( )35-2تعداد مقاالت منتشره به تفكیک سال قابل مشاهده است ].[23
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شكل  33-2تعداد مقاالت منتشره فناوري هاضم در دنیا به تفكیک سال

با تقسیم فناوري هاضم به چند زيربخش تعداد مقاالت منتشره در زيربخشهاي مختلف مقايسه میشود .ناوع سیساتم رآکتاور
هاضم ،خوراك اولیه ورودي هاضم ،محصوالت اصلی و جانبی هاضم ،نوع استفاده از محصوالت هاضم و ناوع واکانش انجاام
شده در رآکتور هاضم به عنوان چند زيربخش مهم تعريف شده و تعداد پژوهشهاي انجام شده در هر زير بخش استخراج شده
است ].[58

سیستم تک  -دو مرحلهاي
يكی از ويژگیهاي رآکتورهاي هاضم که فرآيند هضم بیهوازي در آن انجام میشود تک يا دو مرحلهاي بودن سیستم اسات.
تعداد پژوهشها انجام شده در اين بخش در شكل ( )36-2قابل مشاهده است.
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شكل  34-2تعداد مقاالت منتشره در زيربخش نوع سیستم فناوري هاضم

همانطور که از شكل مشخص است با وجود روند نزولی در تعداد پژوهشهاي انجام شده حد فاصل سالهاي  2010تاا 2013
در دو سال اخیر مجدداً اين موضوع بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته است.
واکنش مزوفیلیک -ترموفیلیک
فرآيند انجام شده در رآکتور هاضم بسته به نوع ماده اولیه ،ظرفیت هاضم و غیره میتواند به صاورت ترموفیلیاک و مزوفیلیاک
انجام شود .در شكل ( )37-2تعداد مقاالت منتشره در زمینه اين واکنشها نشان داده شده است.
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شكل  35-2تعداد مقاالت منتشره در زير بخش نوع واکنش فناوري هاضم

براي هر دو نوع واکنش روند افزايشی در مورد پژوهشهاي انجام شده طی سالهاي مختلف قابل مشاهده است .البته واکانش
مزوفیلیک نسبت به ترموفیلیک بیشتر مورد توجه بوده و اين امر در شكل ( )37-2نیز قابل مشاهده است.
خوراك اولیه هاضم
انواع راکتور هاضم ممكن است بسته به نوع راکتور ،نوع فرا يند و غیره خوراك اولیه خاصی را بپذيرند .در اين بخش و در شكل
( )38-2تعداد مقاالت منتشره در زمینه انواع خوراك اولیه هاضم آورده شده است.
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شكل  36-2تعداد مقاالت منشره بر حسب نوع خوراك اولیه هاضم

محصوالت هاضم
محصول اصلی خروجی راکتور هضم بیهوازي متان میباشد .محصوالت جانبی میتوانند کودهاي آلی و يا کمپوست باشاند .در
شكل ( )39-2تعداد پژوهشهاي انجام شده در اين زمینه ارائه شده است.
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شكل  37-2تعداد مقاالت منتشره بر حسب نوع محصول تولیدي هاضم
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طبق انتظار پژوهشهاي صورت گرفته در مورد محصول اصلی فرآيند هضم بیهوازي که متاان مایباشاد بیشاترين ساهم از
تحقیقات را به خود اختصاص داده و محصوالت جنبی نظیر کود و کمپوست نیز به تعداد محدودي مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
نوع کاربرد بیوگاز تولیدي هاضم
بیوگاز تولیدي هاضم ممكن است براي کاربردهاي حرارتای و ياا باراي تولیاد بارق اساتفاده شاود .در شاكل ( ) 40-2تعاداد
پژوهشهاي انجام شده در هر کدام از اين زير بخشها قابل مشاهده است.
Thermal

Power Generation
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شكل  38-2تعداد مقاالت منتشره بر حسب نوع کاربرد محصول خروجی هاضم

کاربرد حرارتی خروجی رآکتور هاضم مطابق شكل فوق بیشتر مد نظر پژوهشگران بوده است.

جايگاه فناوري درچرخه عمر

همان طور که در شكل ( )41-2مشاهده میشود ،به طور کلی از ديدگاه بلوغ فناوري ،جايگاه انواع فناوري و کاربردهاي هاضم
بیهوازي در چرخه عمر مشخص شده است.
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شكل  39-2جايگاه انواع فناوري و کاربرد هاضم بیهوازي در چرخه عمر

 -5-4-3-2نوع تغییرات فناوري زبالهسوزي و جايگاه آن در چرخه عمر
بررسی پژوهشهاي پیشین

بر اساس مطالعات صورت گرفته ،تعداد مقاالت منتشر شده با نمايه بینالمللی در زمینه فناوري زبالاهساوزي و زياربخشهااي
مختلف آن استخراج شدهاند .تعداد مقاالت منتشره براي هر زيربخش و روند آن طی سالهاي  2000-2015مورد بررسی قارار
گرفتهاند .براي فرآيند زبالهسوزي بیش از  22500مقاله با نمايه بینالمللی طی اين سالها منتشر شدهاند که در شاكل ()42-2
روند صعودي تعداد مقاالت منتشره نشاندهنده افزايش حجم پژوهشهاي انجام شده در زمینه فرآيند زبالهسوزي میباشد [.]23
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شكل  40-2تعداد مقاالت منتشر شده در زمینه زبالهسوزي در دنیا به تفكیک سال

همچنین بر اساس مطالعات انجام شده ،زيربخشهاي مختلف فرآيند زبالهسوزي استخراج شده و از نظر تعداد مقاالت منتشاره
طی سالهاي مختلف بررسی شدهاند .به عنوان اولین زيربخش ،در شكل ( )43-2پاژوهشهااي انجاام شاده در زمیناه اناواع
زبالهسوز ارائه شده است.
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شكل  41-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش انواع زبالهسوز در دنیا به تفكیک سال

تعداد مقاالت
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همچنین زباله جامد شهري و سوخت مشتق از زباله به عنوان دو منبع اولیه زبالهسوز از لحاظ تعاداد مقالاه ماورد بررسای قارار
گرفتند (شكل (.))44-2
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شكل  42-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش انواع خوراك اولیه زبالهسوزها در دنیا به تفكیک سال

فرآوردههاي حاصل از زباله سوزي در دو بخش بازيابی/تولید/استحصال انرژي (به صورت حرارت ،برق و برق و حرارت همزمان)
و بازيابی مواد طی سالهاي مختلف با يكديگر مقايسه شدهاند .تعداد مقااالت منتشار شاده در ايان زمیناه در شاكل ()45-2
مشاهده میشود.
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شكل  43-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش انواع فرآيندها و محصوالت جانبی زبالهسوزي در دنیا به تفكیک سال
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در بخش ديگري از اين بررسی چاالشهااي فنااوري زبالاهساوزي از قبیال آالينادههااي گااز خروجای (ديوکساین ،فاوران،
دياکسیدکربن و ساير گازهاي آالينده) و تصفیه گاز و همچنین خاکستر مطابق شكل ( )46-2مورد مقايسه قرار گرفته است.
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شكل  44-2تعداد مقاالت منتشر شده در زيربخش چالشهاي فناوري زبالهسوزي در دنیا به تفكیک سال

نوآوريهاي فناوري

همزمان با انجام تحقیقات در هر زمینه ،نوآوريهاي فناورانه شكل میگیرد .بررسی آمار و ورند اختراعات ثبت شده میتواند به
عنوان شاخصی براي ارزيابی آن فناوري و نشان دادن جايگاه آن در چه چرخه عمر باشد .بین سالهاي  2000تا  2014حادود
 1400مورد اختراع در زمینه فرآيند زبالهسوزي و در زير بخش هاي مختلف آن به ثبت رسیده است .در شكل ( )47-2اختراعات
ثبت شده در دنیا به تفكیک سال از پايگاه  OECDارائه شده است .تعداد اختراعات ثبت شده از پايگاه  espacenetحد فاصال
سالهاي  2000-2015براي فرآيند زبالهسوزي مطابق شكل ( )48-2میباشد [.]24
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شكل  45-2تعداد اختراعات ثبت شده در زمینه زبالهسوزي در دنیا به تفكیک سال
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شكل  46-2تعداد اختراعات ثبت شده در زمینه زبالهسوزي در دنیا به تفكیک سال

با مقايسه سال به سال کل تعداد اختراعات ثبت شده براي فرآيند زبالهسوزي مشاهده میشود از سال  2008تا سال  2013تعداد
اختراعات ثبت شده روند صعودي داشته و پس از آن با شیب ماليمی روند کاهشی را آغاز نموده است (شكل (.))48-2
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جايگاه فناوري در چرخه عمر

همانطور که در شكل ( )49-2مشاهده می شود ،به طور کلی از ديادگاه بلاوغ فنااوري ،جايگااه اناواع فنااوري و کاربردهااي
زبالهسوزي در چرخه عمر مشخص شده است [.]26 ،25

شكل  47-2جايگاه انواع فناوري و کاربردهاي زبالهسوزي در چرخه عمر

 -6-4-3-2شكاف فناورانه
شكاف فناورانه عبارت است از فاصله میان سطح توانمندي فناورانه باالقوه کشاور در افاق زماانی ماورد نظار و حاداقل ساطح
توانمندي مطلوب ،در ارتباط با فناوري منتخب .بر اساس اين که اين فاصله وجود داشته باشد شكاف توانمندي پوشش نخواهد
داشت و در صورتی که فاصله وجود نداشته باشد ،شكاف توانمندي پوشش دارد .در جادول زيار توانمنادي پوشاش و ياا عادم
توانمندي پوشش فناوريهاي اولويتدار تولید برق از زيستتوده نشان داده شده است.
هر چند مقوله تولید برق از زيستتوده در دنیا نوظهور نیست و فعالیتهايی در اين زمینه در کشور انجام شده است ،اما تجربیات
داخلی در بكارگیري فناوريهاي استحصال انرژي از زيستتوده نشان از وجود شكاف فناورانه در زمینه توسعه اين فناوريها در
کشور دارد و حتی در صورت وجود بازار ،حمايتهاي دولتی و در نظر گرفتن بودجه کافی ،باا تكیاه بار اساتعداد فعلای کشاور
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نمیتوان موجبات توسعه اين فناوريها را فراهم نمود .هر چند خبرگان و متخصصان داخلی اين حوزه در مصاحبههاي انجامشده
متفقالقول بر وجود دانش کافی در زمینه توسعه فناوريهاي زيستتوده در صورت وجود بازار مناسب و حمايتهاي کافی اذعان
داشتهاند ،اما تجربیات فعلی کشور مؤيد ديدگاه خبرگان نیست و به نظر میرسد حداقل در زمینه راهبري اين فناوريهاا کشاور
نیازمند همكاري مشترك با کشورهاي صاحب فناوري میباشد .چنانچه شكاف فناورانه در حوزه فناوريهاي تولید برق زيساتی
شامل مرحله پیشپردازش منابع زيستتوده تا تولید محصول نهايی (برق) تعريف شود در آن صورت بحث ماديريت و راهباري
نیروگاههاي زيستتوده از جمله مواردي است که دستیابی به آن در حال حاضر نیازمند همكاري مشترك میباشد .بنابراين ،باه
طور کلی میتوان شكاف فناورانه در حوزه تولید برق از منابع زيستتوده را غیرقابل پوشش دانست.

 -5-3-2نتیجهگیري و انتخاب روش مناسب اکتساب
با توجه به مدل اکتساب فناوريهاي اولويتدار و اطالعات بیان شده در قسمت قبل در ارتباط با چرخه عمر فناوري ،حجم بازار
و شكاف فناورانه ،از بین روشهاي سه گانه اکتساب فناوريهاي اولويتدار (سبک خريد ،توساعه درونزا و انتقاال فنااوري) در
جدول زير روش اکتساب فناوري منتخب براي هر يک از فناوريهاي زيستتوده اولويتدار بیان شده اسات .در تعیاین سابک
اکتساب فناوريهاي اولويتدار زيستتوده مطابق با شكل ( ،)21-2يكی از پارامترهاي تأثیرگذار پارامتر حجم باازار مایباشاد.
براي تعیین حجم بازار هم پتانسیل منبع زيستتوده به لحاظ میزان تولید و دسترسی باه آن در ساال (پتانسایل وزنای) و هام
پتانسیل استحصال انرژي از آن منبع بر اساس نوع فناوري ( )MWمد نظر قرار داشته است.
از طرف ديگر در انتخاب نوع فناوري و اولويتبندي فناوريها ،يكی از پارامترهايی که در پرسشنامهها مورد سوال قارار گرفات
نوع منبع مورد استفاده در فناوري میباشد .به عنوان مثال براي فناوري هاضم بیهوازي میتوان از مناابع زبالاه شاهري ،لجان
فاضالب شهري و فضوالت دامی استفاده نمود يا از منابع زباله شهري ،لجن فاضالب شهري و زائدات کشاورزي و جنگلای در
فناوري گازيسازي استفاده کرد .همچنین از زباله شهري میتوان در فناوري زيالهسوز (تودهسوز يا بستر سایال) اساتفاده نماود.
بنابراين ،نوع منبع و اولويت آنها به طور قطع در انتخاب نوع فناوري تأثیر خود را داشته است.
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جدول  17-2وضعیت سبک اکتساب هر يک از فناوريهاي هاضم بیهوازي
منبع

فناوري

چرخه عمر فناوري

شكاف فناوري

حجم بازار

سبک اکتساب

غیرقابل پوشش
زياد
76/57
پتانساااایل منبااااع
بلوغ
هاضم تر
فضوالت دامی
 -1مرحله اول  :استفاده از روشهاي همكاري
()Mt/yr
 -2مرحله دوم  :توسعه فنااوري از طرياق تحقیاق و
توسعه داخلی (به شرط عادم معرفای فنااوري رقیاب
توان تئوري (439 - 380 )MW
طی افق زمانی مد نظر)
 عدم تجربه موفق در مورد اين فناوري  :انواع هاضم اجرا شده در ايران توسط سازمان جهاد کشاورزي ،سازمان انرژي اتمی و موارد مشابه ديگر [در مورد عدم موفقیت فعالیتهاي انجام شده در ايران مایتاوان باه مقالاه
بیوگاز در ايران ارجاع نمود].
خريد
غیرقابل پوشش
کم
2/25
پتانساااایل منبااااع
رشد
هاضم تر
زائدات و ضايعات کشاورزي باغی
()Mt/yr
31 - 27
توان تئوري ()MW
 عدم وجود تجربه در مورد اين فناوري
زائدات و ضايعات کشاورزي زراعی

هاضم تر

 عدم وجود تجربه در مورد اين فناوري
زباله جامد شهري (مخلوط)

هاضم تر

رشد

رشد

پتانساااایل منبااااع
()Mt/yr
توان تئوري ()MW

پتانساااایل منبااااع
()Mt/yr
توان تئوري ()MW

105

زياد

- 7560
8741
19/2
608 - 526

غیرقابل پوشش
زياد

غیرقابل پوشش

 -1مرحله اول  :استفاده از روشهاي همكاري
 -2مرحله دوم  :توسعه فنااوري از طرياق تحقیاق و
توسعه داخلی (به شرط عادم معرفای فنااوري رقیاب
طی افق زمانی مد نظر)
 -1مرحله اول  :استفاده از روشهاي همكاري
 -2مرحله دوم  :توسعه فنااوري از طرياق تحقیاق و
توسعه داخلی (به شرط عادم معرفای فنااوري رقیاب
طی افق زمانی مد نظر)
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فناوري

منبع
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چرخه عمر فناوري

 عدم تجربه موفق در مورد اين فناوري  :هاضم شرق تهران
رشد
هاضم تر
زباله جامد شهري (فسادپذير)

 عدم تجربه موفق در مورد اين فناوري  :هاضم شرق تهران
هاضم تر
لجن فاضالب شهري

بلوغ

 وجود تجربه موفق در مورد اين فناوري در کشور  :تصفیهخانه فاضالب جنوب تهران
رشد
هاضم خشک
زباله جامد شهري (مخلوط)

 عدم وجود تجربه در مورد اين فناوري
زباله جامد شهري (فسادپذير)

هاضم خشک

 عدم وجود تجربه در مورد اين فناوري

رشد

حجم بازار

پتانساااایل منبااااع
()Mt/yr
توان تئوري ()MW

پتانساااایل منبااااع
()Mt/yr
توان تئوري ()MW

پتانساااایل منبااااع
()Mt/yr
توان تئوري ()MW

پتانساااایل منبااااع
()Mt/yr
توان تئوري ()MW

12/65

شكاف فناوري

زياد

غیرقابل پوشش

962 - 832

23/37

سبک اکتساب

 -1مرحله اول  :استفاده از روشهاي همكاري
 -2مرحله دوم  :توسعه فنااوري از طرياق تحقیاق و
توسعه داخلی (به شرط عادم معرفای فنااوري رقیاب
طی افق زمانی مد نظر)
کم

قابل پوشش

خريد

37 - 32

19/2

زياد

غیرقابل پوشش

608 - 526

12/65
962 - 832

زياد

غیرقابل پوشش

 -1مرحله اول  :استفاده از روشهاي همكاري
 -2مرحله دوم  :توسعه فنااوري از طرياق تحقیاق و
توسعه داخلی (به شرط عادم معرفای فنااوري رقیاب
طی افق زمانی مد نظر)
 -1مرحله اول  :استفاده از روشهاي همكاري
 -2مرحله دوم  :توسعه فنااوري از طرياق تحقیاق و
توسعه داخلی (به شرط عادم معرفای فنااوري رقیاب
طی افق زمانی مد نظر)

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
210
ويرايش اول ،مرداد 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

جدول  18-2وضعیت سبک اکتساب هر يک از فناوريهاي گازيسازي
منبع

فناوري

زائدات کشاورزي باغی

گازيساز

زائدات و ضايعات کشاورزي زراعی

گازيساز

زيستتوده جنگلی

گازيساز

زباله جامد شهري (خشک)

گازيساز

لجن فاضالب شهري

گازيساز

چرخه عمر فناوري

حجم بازار

شكاف فناوري

پتانسیل منبع
()Mt/yr
غیرقابل پوشش
زياد
بلوغ
توان تئوري
475 - 297
()MW
 عدم وجود تجربه در مورد اين فناوري
پتانسیل منبع
5/37
()Mt/yr
غیرقابل پوشش
زياد
بلوغ
توان تئوري
588 - 368
()MW
 عدم وجود تجربه در مورد اين فناوري
پتانسیل منبع
2/18
()Mt/yr
غیرقابل پوشش
کم
بلوغ
توان تئوري
239 - 149
()MW
 عدم وجود تجربه در مورد اين فناوري
پتانسیل منبع
5/12
()Mt/yr
غیرقابل پوشش
زياد
رشد
توان تئوري
561 - 421
()MW
 عدم تجربه موفق در مورد اين فناوري :مجتمع زبالهسوز جنوب تهران (آرادکوه)
غیرقابل پوشش
زياد
23/37
پتانسیل منبع
رشد
4/34

سبک اکتساب
 -1مرحله اول  :استفاده از روشهاي همكاري
 -2مرحله دوم  :توسعه فناوري از طريق تحقیق و توسعه
داخلی (به شرط عدم معرفی فناوري رقیب طی افق زمانی
مد نظر)
 -1مرحله اول  :استفاده از روشهاي همكاري
 -2مرحله دوم  :توسعه فناوري از طريق تحقیق و توسعه
داخلی (به شرط عدم معرفی فناوري رقیب طی افق زمانی
مد نظر)

خريد

 -1مرحله اول  :استفاده از روشهاي همكاري
 -2مرحله دوم  :توسعه فناوري از طريق تحقیق و توسعه
داخلی (به شرط عدم معرفی فناوري رقیب طی افق زمانی
مد نظر)
 -1مرحله اول  :استفاده از روشهاي همكاري
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فناوري

منبع
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چرخه عمر فناوري

شكاف فناوري

حجم بازار
()Mt/yr
- 1281
توان تئوري
2241
()MW
 عدم وجود تجربه در مورد اين فناوري

سبک اکتساب
 -2مرحله دوم  :توسعه فناوري از طريق تحقیق و توسعه
داخلی (به شرط عدم معرفی فناوري رقیب طی افق زمانی
مد نظر)

جدول  19-2وضعیت سبک اکتساب هر يک از فناوريهاي زبالهسوزي
منبع

فناوري

چرخه عمر فناوري

زباله جامد شهري

تودهسوز

پیري

پتانسیل منبع
()Mt/yr
توان تئوري
()MW

زباله جامد شهري

بستر سیال

بلوغ

پتانسیل منبع
()Mt/yr
توان تئوري
()MW

شكاف فناوري

حجم بازار

سبک اکتساب

5/12
زياد

غیرقابل پوشش

روشهاي همكاري

561 - 421
 عدم وجود تجربه در مورد اين فناوري
5/12
زياد

غیرقابل پوشش

561 - 421
 عدم وجود تجربه در مورد اين فناوري

 -1مرحله اول  :استفاده از روشهاي همكاري
 -2مرحله دوم  :توسعه فناوري از طريق تحقیق و توسعه داخلی (به شرط
عدم معرفی فناوري رقیب طی افق زمانی مد نظر)
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 -4-2نتیجهگیري
به منظور اولويتبندي فناوريهاي مورد بررسی در سند توسعه فناوري انرژيهاي نو ،در اين گزارش پس از ارائه مرور ادبیاات،
متدولوژي اولويتبندي و نیز اولويتبندي به کمک نظرات خبرگان ،سبک اکتساب فناوري اولويتدار مورد بحث و بررسی قارار
گرفت .بر اساس نتايج بررسی سبک اکتساب ،بهترين مسیر براي اکتساب فناوريهااي اولوياتدار زيساتتاوده يعنای هاضام
بیهوازي و گازيسازي ،در ابتدا همكاري فناورانه و سپس توسعه آن در داخل کشور میباشد .در خصوص فناوري زبالهسوزي نیز
همكاري فناورانه مناسبترين راهكار است.
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 -3پیوست
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پیوست الف -مصوبات جلسات دوازدهم و سیزدهم کمیته راهبري

جدول  1-3مصوبات جلسه دوازدهم کمیته راهبري
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پیوست ب -پرسشنامه الويتبندي منابع و فناوريهاي زيستتوده
«پرسشنامه ارزيابی فناوريهاي زيستتوده»

نام و نام خانوادگی تكمیلکننده پرسشنامه:
پست سازمانی:

تحصیالت  /تخصص:

تاريخ تكمیل پرسشنامه:

شماره تماس:

آدرس پست الكترونیک:
آيا مايل هستید اطالعات شخصی جنابعالی در بانک اطالعات متخصصین ذخیره گردد؟

بلی 

خیر 

خبره محترم؛
با عرض سالم و تحیت؛
احتراماً به استحضار میرساند پروژهاي تحت عنوان "تدوين سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوريهااي مارتبط باا انارژي
زيستتوده در ايران" از خرداد ماه  1393در گروه انرژيهاي نو پژوهشگاه نیرو با ابالغ دفتر آموزش ،پژوهش و فنااوري وزارت
نیرو آغاز گرديده است .هدف از اجراي اين پروژه شناسايی و توسعه فناوريهاي روز دنیا در حوزه انرژي زيستتاوده باا هادف
تولید برق تجديدپذير از اين منابع در کشور میباشد.
از اين رو ،پس از ابالغ اين پروژه ،کمیتهاي تحت عنوان "کمیته راهبري" متشكل از متخصصان و صاحبنظران حوزه صانعت
برق ،حوزه انرژيهاي تجديدپذير (زيستتوده) ،اساتید دانشگاه و صاحبان صنعت تشكیل گرديد که وظیفه اصالی آن هادايت و
راهبري تدوين نقشه راه طرح ،نظارت بر اجراي مراحل تدوين سند راهبردي و نقشه راه فناوري و کماک و تساهیل در فرآيناد
تدوين سند راهبردي میباشد.
حال که اين پروژه به نیمه راه خود رسیده و تا حدي مسیر حرکتی خود را يافته ،نیازمند آن است که با بهرهگیري از دانش فنی
و تجربیات ارزشمند متخصصین اين حوزه به مسیر خود ادامه داده و تا حصول نتیجه نهايی که همانا تدوين سند راهبرد ملای و
نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران میباشد طی طريق نمايد.
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لذا ،پرسشنامه پیش رو جهت شناسايی اولويتهاي انواع فناوريهاي زيست توده با هدف تولیاد بارق و حارارت زيساتی تهیاه
گرديده است .فناوريهايی که در اين پرسشنامه مورد بررسی قرار میگیرد عبارتند از:
احتراق مستقیم
گازيساز
هاضم بیهوازي
دفنگاه
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اين پرسشنامه در  3بخش تهیه شده است.
بخش اول  :جداول  1و ( 2ارزيابی منابع زيستتوده)
منابع زيستتوده يكی از اصلیترين عوامل انتخاب فناوريهاي زيستتوده میباشد .ايان عامال مایتواناد از جهاات مختلفای
تاثیرگذار باشد .در صورتیکه منابع زيستتوده به عنوان سوخت فناوريهاي زيستتوده در نظر گرفته نشوند ،میتوانند فعالیات
سیستمهاي زيست توده را تحت تاثیر قرار دهند .در اين بخش ،به ارزيابی منابع زيستتوده پرداخته شده است .در جاداول ارائاه
شده منابع زيستتوده از ديدگاه معیارهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند.

بخش دوم :جداول 3و ( 4ارزيابی امكان پذيري توسعه انواع فناوريهاي زيستتوده)
اين بخش ،توانمندي فعلی و بالقوه کشور در زمینه توسعه انواع فناوريهاي زيستتوده را مورد بررسی قارار مایدهاد .در ايان
قسمت با استفاده از ايده ولكات و همكارانش سطح توانمندي هر يک از فناوريها در کشاور سانجیده مایشاود .در جادول 4
توانمنديهاي فعلی و در جدول  5سطح توانمندي که تا  5سال آينده قابلیت بالفعل شدن را دارد ،مورد پرسش قرار گرفته است.
بخش سوم :جداول  5تا ( 9ارزيابی جذابیت هر يک از انواع فناوريهاي زيستتوده)
در اين بخش ،جذابیت هر يک از انواع فناوريهاي زيستتوده مورد بررسی قرار میگیرد .براي اين منظور معیارهايی مشاخص
گرديده است که بر اساس آنها میزان جذابیت هر يک از اين فناوريها سنجیده میشاود .همانگوناه کاه مشاخص اسات ايان
معیارها داراي اهمیت هاي متفاوتی می باشند .لذا ،در گام نخست بايستی وزن هر يک از اين معیارها مشاخص گاردد .در ايان
جداول ،وزن هر معیار با توجه به اهمیت آن معیار مشخص شده است.
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جذابیت منابع
زيستتوده
مالحظات زيستمحیطی منبع

پتانسیل منبع

قیمت منبع

لجستیک منبع

مناقشه منبع

دسته بندي منابع

زباله جامد شهري

فاضالب شهري

گیاهان انرژي زا و زائدات کشاورزي

فضوالت دامی

شكل  1-3معیارهاي جذابیت منابع زيستتوده براي تولید برق و حرارت

ضايعات و زائدات جنگلی

پسماند صنعتی
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جدول  : 1در اين جدول میزان اهمیت هر يک از معیارهاي ارزيابی منابع زيستتوده پرسیده شده است.

جنبه

زيستمحیطی

پتانسیل منبع

لجستیک منبع

بسیار مهم

قیمت منبع

5

میزان اهمیت معیار

مالحظات زيست محیطی شامل عواملی مانند انتشار گازهاي گلخانه اي و آالينده ،میزان ايجاد آلودگی براي آب و خاك ،تضعیف خاك و انتشار بو و  ...است.
در برآورد پتانسیل منبع ،حجم تقريبی موجود از هر منبع در داخل کشور و نیز مقدار انرژي استحصالی از واحد هر منبع در نظر گرفته میشود.
مراحل لجستیک منبع شامل جمع آوري ،حمل و ذخیره سازي (آماده سازي) است( .در مورد گیاهان انرژي زا ،مرحله کاشت محصول نیز عالوه بر اين مراحل وجود دارد)
مناقشه منبع به معنی وجود و میزان تاثیر بازار رقیب در انتخاب منابع گوناگون زيستتوده است.

مناقشه منبع

1
10
بسیار کم اهمیت

انواع معیارهاي ارزيابی منابع
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جدول  : 2در اين جدول میزان امتیاز هر يک از منابع زيستتوده مورد پرسش قرار گرفته است .به هر يک از گزينه هاي مورد بررسی بر اساس معیار پرسش شده امتیازي تخصایص
دهید( .امتیاز بین  1الی )10

زباله جامد شهري

فاضالب شهري

گیاهان انرژي زا و

زائدات کشاورزي

فضوالت دامی

ضايعات و زائدات

جنگلی

پسماند صنعتی

انواع منابع زيستتوده

مالحظات زيست محیطی منابع ( 1مقدار کم به معناي آلودگی بیشتر)
پتانسیل منبع (مقدار کم به معناي پتانسیل کم)
لجستیک منبع (مقدار کم به معناي نیاز به لجستیک پرهزينه)
قیمت منبع (مقدار کم به معناي قیمت زياد)
مناقشه منبع (مقدار کم به معناي مناقشه زياد)
مالحظات زيستمحیطی شامل عواملی مانند انتشار گازهاي گلخانه اي و آالينده ،میزان ايجاد آلودگی براي آب و خاك ،تضعیف خاك و انتشار بو و ...است .در معیار مالحظات
زيستمحیطی هر چقدر میزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانهاي و آلودگیهاي زيستمحیطی منبع زيستتوده بیشتر باشد اولويت محسوب میشود.
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پسماند صنعتی شامل پسماند صنايعی مانند صنايع مواد غذايی ،صنايع لبنی ،کشتارگاهها ،کشت و صنعتها و  ...است.
مناقشه هر منبع عبارت است از وجود و اهمیت بازارهاي رقیب
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بخش دوم :ارزيابی توانمندي در توسعه انواع فناوريهاي زيستتوده
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جدول  :3در اين جدول سطح فعلی توانمندي کشور در هر يک از انواع فناوريهاي زيستتوده مورد بررسی قرار می گیرد .در هر يک از انواع فناوريها ،سطح توانمندي فعلی کشور را با عالمت
 مشخص نمايید.
سطوح توانمندي بالفعل کشور
نه تنها اين فناوري در کشور استفاده نمیشود بلكه اطالعات کافی نیز در مورد آن وجود ندارد
اين فناوري هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اولیه و اطالعات کافی وجود دارد
اين فناوري به صورت آماده وارد کشور شده و در محصول نهايی استفاده میشود
توان تعمیر و نگهداري تجهیزات در اين فناوري در کشور وجود دارد
توان مونتاژ تجهیزات اين فناوري در کشور وجود دارد
توان ساخت تجهیزات اين فناوري با طراحی کپی وجود دارد
توان ساخت تجهیزات اين فناوري با درصدي طراحی بومی وجود دارد
توان ساخت تجهیزات اين فناوري با طراحی کامال بومی وجود دارد
توان نوآوري کاربردي در کشور وجود دارد.

انواع فناوريهاي زيستتوده
احتراق مستقیم

گازيساز

هاضم بیهوازي

دفنگاه
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توان نوآوري بنیادين در کشور وجود دارد.

جدول  :4در اين جدول سطح بالقوه (قابل دستیابی تا  5سال آينده) توانمندي کشور در هر يک از انواع فناوريهاي زيستتوده مورد بررسی قرار می گیرد .در هر يک از انواع فناوريهاا ،ساطح
توانمندي فعلی کشور را با عالمت  مشخص نمايید.
سطوح توانمندي بالقوه کشور
نه تنها اين فناوري در کشور استفاده نمیشود بلكه اطالعات کافی نیز در مورد آن وجود ندارد
اين فناوري هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اولیه و اطالعات کافی وجود دارد
اين فناوري به صورت آماده وارد کشور شده و در محصول نهايی استفاده میشود
توان تعمیر و نگهداري تجهیزات در اين فناوري در کشور وجود دارد
توان مونتاژ تجهیزات اين فناوري در کشور وجود دارد
توان ساخت تجهیزات اين فناوري با طراحی کپی وجود دارد
توان ساخت تجهیزات اين فناوري با درصدي طراحی بومی وجود دارد

انواع فناوريهاي زيستتوده
احتراق مستقیم

گازيساز

هاضم بیهوازي

دفنگاه
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توان ساخت تجهیزات اين فناوري با طراحی کامال بومی وجود دارد
توان نوآوري کاربردي در کشور وجود دارد.
توان نوآوري بنیادين در کشور وجود دارد.
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بخش سوم :ارزيابی جذابیت هر يک از انواع فناوريهاي زيستتوده
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LCOE
منابع زيست توده
کاربرد نهايی

شكل  : 2معیارهاي جذابیت فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده براي تولید برق و حرارت
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همانگونه که در شكل ( )2ديده میشود ،معیارهاي اصلی جذابیت براي فناوريهاي زيستتاوده (ساطح اول) باه چهاار معیاار
دستهبندي میشود .در مورد معیارهاي اصلی ذکر نكات زير ضروري است:
در معیار فنی ،منظور از مصرف داخلی مقدار توان تولیدي است که صرف مصارف داخلی سیستم مبتنی بر فناوري زيساتتاوده
(کاربرد نیروگاهی و غیرنیروگاهی) میشود.
در معیار کاربرد نهايی ،تولید برق ،حرارت و سوخت به عنوان محصول اصالی و تولیاد ماواد شایمیايی و کمپوسات باه عناوان
محصوالت جانبی مد نظر قرار دارد.

در سطح دوم ،زيرمعیارهاي مهم هر معیار اصلی بیان شده است .باه عناوان مثاال زيرمعیارهااي ماد نظار باراي معیاار جنباه
زيستمحیطی در اين سطح قرار میگیرند.
در سطح آخر نیز فناوري هاي اصلی که در تولید برق و حرارت مورد استفاده قرار میگیرند ذکر شده است .الزم به ذکر میداناد
فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده ،معیارهاي اصلی و زيرمعیارهاي آنها پیشتر به تأيید کمیته راهبري پروژه رسیده است.
جدول  : 5در اين جدول وزن معیارهاي اصلی تعیین جذابیت هر يک از فناوريهاي زيستتوده مورد بررسی قرار میگیرد .ايان
جدول معیارهاي اصلی براي بررسی جذابیت فناوريهاي مختلف را با هدف توسعه آن نشان میدهد .میزان اهمیات هار ياک
ازمعیارهاي زير را از ديدگاه خود تعیین کنید.
1
بسیار کم اهمیت 10

معیار
فنی
اقتصادي
زيست محیطی
اجتماعی

5
بسیار مهم

میزان اهمیت معیار
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جدول  : 6در اين جدول وزن زيرمعیارهاي فنی تعیین جذابیت هر يک از فناوريها مورد بررسی قرار می گیرد .میازان اهمیات
هر زيرمعیار را با توجه به خط کش زير مشخص فرمايید.
1
بسیار کم اهمیت 10

زير معیار فنی

5
بسیار مهم

میزان اهمیت زير معیار
1

منابع مورد استفاده زيستتوده
دوره بهرهبرداري
2

مصرف داخلی

3

تنوع کاربرد نهايی

 1منظور از معیار منابع مورد استفاده زيستتوده اهمیت منبع ورودي نیروگاه زيستتوده نسبت به ساير معیارهاي فنی می باشد.
وضعیت گزينه هاي مختلف در اين معیار با اسفاده از امتیازات بدست آمده براي منابع مختلف بدست خواهد آمد.
 2منظور از مصرف داخلی مقدار توان تولیدي است که صرف مصارف داخلی سیستم مبتنای بار فنااوري زيساتتاوده (کااربرد
نیروگاهی و غیرنیروگاهی) میشود.
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 3در معیار تنوع کاربرد نهايی ،تولید برق ،حرارت و سوخت به عنوان محصول اصلی و تولید مواد شیمیايی و کمپوست به عنوان
محصوالت جانبی مد نظر قرار دارد.

جدول  : 7در اين جدول وزن زيرمعیارهاي اقتصادي تعیین جذابیت هر يک از فناوريها مورد بررسی قرار می گیرد.
میزان اهمیت هر معیار را با توجه به خط کش زير مشخص فرمايید.
1
بسیار کم اهمیت 10

زيرمعیار اقتصادي

5
بسیار مهم

میزان اهمیت زيرمعیار

هزينه هاي سرمايه گذاري
LCOE

جدول  : 8در اين جدول وزن زيرمعیارهاي زيستمحیطی تعیین جذابیت هر يک از فناوريها مورد بررسی قرار می گیرد .میزان
اهمیت هر معیار را با توجه به خط کش زير مشخص فرمايید.
1
بسیار کم اهمیت 10

زيرمعیار زيستمحیطی
انتشار گازهاي گلخانهاي و آالينده
میزان مصرف آب
میزان تولید پساب و پسماند

5
بسیار مهم

میزان اهمیت زيرمعیار
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جدول  : 9در اين جدول میزان امتیاز هر يک از فناوريهاي زيستتوده در مقايسه با زيرمعیارهاي جاذابیت ماورد پرساش قارار
گرفته است .به هر يک از گزينههاي مورد بررسی بر اساس معیار پرسش شده امتیازي تخصیص دهید.
فناوريهاي زيستتوده
1
بسیار کم اهمیت 10

5
بسیار مهم

احتاااراق
مستقیم2

گازيساز

هاضاام
بیهوازي

دفنگاه

منابع زيست توده (امتیاز بیشتر به معنی اولويت دار بودن منبع و نیز تنوع استفاده منابع
در فناوري)
دوره بهرهبرداري (امتیاز بیشتر به معنی دوره بهره برداري طوالنی تر)
مصرف داخلی (امتیاز بیشتر به معنی مصرف داخلی کمتر)
تنوع کاربرد نهايی (امتیاز بیشتر به معنی تنوع کاربرد بیشتر)
اجتماعی (امتیاز بیشتر به معنی اشتغال زايی بیشتر)
هزينه هاي سرمايه گذاري (امتیاز بیشتر به معنی هزينه کمتر)
( LCOEامتیاز بیشتر به معنی  LCOEکمتر)
انتشار گازهاي گلخانهاي و آالينده ( 1امتیاز بیشتربه معنی انتشار کمتر گازهاي گلخانه
اي)
میزان مصرف آب (امتیاز بیشتر به معنی مصرف آب کمتر)
میزان تولید پساب و پسماند (امتیاز بیشتر به معنی تولید پسماند کمتر)

 1در اين معیار ،هر چه میزان تولید گازهاي گلخانهاي و آالينده کمتر باشد اهمیت بیشتري خواهد داشت .به عبارت ديگر ،هار
چقدر يک فناوري نقش بیشتري در کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و آالينده داشته باشد اهمیت بیشتري خواهد داشت.
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 2در فناوري احتراق مستقیم ،زبالهسوزي ،احتراق مستقیم زيستتوده در بويلرها و باهمسوزي ( )cofiringآن در نیروگااههااي
متعارف مد نظر میباشد.
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 -1فصل اول :چارچوب نظري تدوين اقدامات سند
توسعه فناوريهاي تولید برق از زيستتوده
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 -1-1مقدمه
مبناي تدوين اين اقدامات در اين سند ،نظام نوآوري فناورانه ( )TISاست .بنا بر تعريف کارلسون و استانکیويکز ،نظام فناورانه
عبارت است از :شبکهاي پويا از عامالن که در يک ناحیه اقتصادي/صنعتی تحت زيرساختهاي نهادي خاص با يکديگر در
تعامل بوده و در تولید ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري سهیم هستند.
نقطه آغاز تحلیل يک نظام نوآوري فناورانه بر يک منطقه جغرافیايی يا بخش صنعتی متمرکز نیست ،بلکه بر يک فناوري يا
يک زمینه فناورانه متمرکز است .هدف بیشتر مطالعات نظامهاي نوآوري فناورانه ،تحلیل و ارزيابی توسعه يک نوآوري فناورانه
خاص در قالب ساختار يا فرآيندهاي پشتیبان (يا مخرب) آن است .از اين منظر ،میتوان به اين رويکرد به عنوان يک گونه
خردنگر 1از مفهوم نظامهاي بخشی نوآوري نگريست .رويکرد نظام نوآوري فناورانه داراي مشخصههاي عمومی رويکردهاي
نظام نوآوري است .با اين وجود ،دو مشخصه ،اين رويکرد را از رويکردهاي ديگر متمايز میسازد .اولین مشخصه ،تأکید رويکرد
نظام نوآوري فناورانه بر نقش شايستگی اقتصادي ،توانايی توسعه و استفاده از فرصتهاي جديد کسب و کار به عنوان جنبهاي
مهم از نوآوري فناورانه میباشد .اين رويکرد بر کافی نبودن تحريک جريانهاي دانش براي وقوع تغییرات فناورانه و عملکرد
اقتصادي تأکید میکند .تحريک جريانهاي دانش براي تحريک فعاالنه دانشهاي موجود به منظور ايجاد فرصتهاي جديد
کسب و کار ،الزم است .اين جنبه رويکرد نظام نوآوري فناورانه بر اهمیت اشخاص به عنوان منابع نوآوري تأکید میکند .اين
موضوع توسط رويکردهاي کلینگر 2نظام نوآوري مغفول واقع گرديده است .تمرکز بر فعالیتهاي کارآفرينانه ،مکمل تأکید بر
جريانهاي دانش است .مشخصه دوم متمايزکننده مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رويکردهاي ديگر ،تمرکز زياد آن
بر پويايی سیستم است .تمرکز بر اقدام کارآفرينانه ،پژوهشگران حوزه نظام نوآوري فناورانه را تشويق به نگريستن به آن به-
عنوان چیزي کرده است که در طول زمان ايجاد میگردد.

 -2-1نظام نوآوري فناورانه
1 Micro oriented
2 Macro oriented
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نظامهاي نوآوري با تمرکز خاص بر فناوري ،نمونهاي از رويکردهاي سیستمی هستند که در ادبیات از آنها تحت عنوان نظام
نوآوري فناورانه ياد میگردد .نقطه شروع تحلیل در نظامهاي نوآوري فناورانه مرزهاي جغرافیايی يا يک صنعت خاص نبوده،
بلکه اين رويکرد تمرکز بر فناوري را هدف مطالعه قرار میدهد.
هدف تحلیلهاي نظام نوآوري فناورانه ارزيابی روند توسعه يک نوآوري فناورانه از نگاه ساختار و فرآيندهايی است که به
پشتیبانی و يا ممانعت از آن میپردازد .در تعريف نظام نوآوري فناورانه ،فناوري هم به معناي مواد ،سختافزارها و نرمافزارهايی
است که به شکل مستقیم در فرايند توسعه به کار میروند و هم به شکل دانشی است که چه به شکل عمومی و يا نهفته در
محصول وجود دارد.

 -1-2-1ويژگیهاي نظام نوآوري فناورانه
نظام نوآوري فناورانه علیرغم دارا بودن ويژگیهاي مشترک ساير رويکردهاي نظام نوآوري ،داراي دو ويژگی متمايزکننده از
ساير رويکردهاي نظام نوآوري میباشند که عبارتاند از:
 -1تأکید بر نقش شايستگی اقتصادي
 -2تأکید جدي بر پويايی سیستم

نظام نوآوري فناورانه داراي چهار ويژگی اساسی بوده که اين ويژگیها با ساير رويکردهاي نظام نوآوري مشترک میباشد ،که
به شرح زير میباشند:
 -1سیستم (نه تکتک اجزا) به عنوان واحد تحلیل قرار میگیرد.
 -2سیستم ماهیتی پويا دارد.
 -3فرصتهاي فناورانه عمالً نامحدود هستند .بنابراين الزم است تا تمرکز بیشتري در شناسايی ،جذب و بهرهبرداري از
فرصتهاي فناورانه صورت پذيرد.
 -4بازيگران اين نظام خردپذير هستند ،اما با محدوديتهايی از جنس توانايیها و اطالعات رو به رو هستند.
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 -2-2-1شناخت مؤلفههاي مختلف نظام نوآوري فناورانه
به منظور شناخت کافی از مؤلفههاي مختلف نظام نوآوري فناورانه ،الزم است تا مفهوم دو حوزه اساسی نظامهاي نوآوري
فناورانه ،يعنی شناخت ساختاري و شناخت کارکردي تبیین گردد.

 -3-2-1شناخت ساختاري نظام نوآوري فناوري
ساختار نظام نوآوري فناورانه از اجزايی مختلفی تشکیل شده که عبارتند از :بازيگران ،نهادها ،روابط و شبکهها و فناوري.
 -1-3-2-1بازيگران

منظور از بازيگران عبارت است از هر سازمانی که در ظهور فناوري به طور مستقیم به عنوان توسعهدهنده و يادگیرنده فناوري
يا به طور غیرمستقیم به عنوان تنظیمکننده ،تأمینکننده مالی و ديگر نقشها مهم هستند .در حقیقت ،اين بازيگران يک نظام
نوآوري فناورانه هستند که با انتخابها و تصمیمات خود ،فناوريهايی را ايجاد ،منتشر و بهرهبرداري میکنند .تنوع بالقوه
بازيگران در يک نظام نوآوري فناورانه بسیار زياد است و گسترهاي از بازيگران خصوصی ،بازيگران عمومی ،توسعهدهندگان
فناوري تا گیرندگان آن را در بر میگیرد .در کل بازيگران را میتوان به دو دسته پیشرو و پیرو تقسیم کرد.
الف) بازيگران پیشرو

بازيگران پیشرو آنهايی هستند که کامالً در توسعه يک فناوري خاص وارد شدهاند و به موفقیت آن فناوري وابسته میباشند .از
اين گروه از بازيگران میتوان به عنوان بازيگران مستقیم ياد کرد که شامل توسعهدهندگان و يا گیرندگان فناوري میشوند .به
طور معمول ،پیشروان توسعه يک فناوري ،متشکل از واحدهاي صنعتی و توسعهدهندگان فناوري کوچک هستند که تنها در
حوزه يک فناوري به ايفاي نقش مشغول هستند .براي مثال ،اندازه کوچک يک شرکت ،جايگاه آن به عنوان يک توسعهدهنده
فناوري و وابستگی آن به يک گزينه فناورانه ،نشانگر نقش آن به عنوان يک پیشرو است.
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بازيگران پیشرو در يک فناوري که به ماندن در آن حوزه تمايل دارند ،از يک رويکرد تجربی 1براي توسعه دانش استفاده
میکنند و بیشتر بر مزايا به جاي هزينهها تأکید میکنند .از اين رو اين گروه براي بهکارگیري در برنامه اطالعرسانی بسیار
مناسب بوده و انگیزه کافی را دارا میباشند و میتوان با استفاده از آنها بازيگران پیرو را به فعالیت وادار کرد.
ب) بازيگران پیرو

اين گروه از بازيگران کامالً در توسعه يک فناوري درگیر نشدهاند و میتوانند بین گزينههاي مختلف ،دست به انتخاب بزنند .از
بازيگران پیرو میتوان بهعنوان بازيگران غیرمستقیم در توسعه فناوري نوظهور ياد کرد .بازيگران پیرو را میتوان متشکل از
تنظیمگران ،تأمینکنندگان مالی ،کاربران و بنگاههاي بزرگ با قابلیت حمايت از انواع مختلفی از گزينههاي فناورانه دانست.
نمونه اين گروه سرمايهگذاران میباشند که میتوانند در صنايع و فناوريهاي مختلف سرمايهگذاري کنند و هدف آنها کسب
درآمد و سود هر چه بیشتر میباشد.
پیروان با گزينههاي مختلفی براي اجرا و سرمايهگذاري روبرو میباشند .از اين رو تمايل به فعالیت در گزينههاي مختلف را
داشته و با در نظر گرفتن چند گزينه و مقايسه آنها ،از يک رويکرد عینی 2براي توسعه دانش استفاده میکنند و از چارچوبهاي
ارزيابی مختلفی بهره میبرند .اين گروه از بازيگران در حقیقت گروه هدف (مخاطبان) برنامه اطالعرسانی میباشند که بايد با
اجراي برنامه اطالعرسانی تمايل اين گروه را به فناوري مد نظر بیشتر کرد.
 -2-3-2-1نهادها

نهادها به عنوان قواعد بازي در يک جامعه يا به طور رسمیتر «تنگناهاي تدبیر شده انسانی که شکلدهنده تعامالت انسانها
میباشد» شناخته میشوند .بهعبارتديگر ،نهادها را میتوان اصول ،قوانین و مقررات نحوه برقراري و ايجاد ارتباط و تعامل بین
بازيگران مختلف دانست .در واقع میتوان از اين نهادها در تعیین نحوه برقراري تعامل با ذينفعان و مخاطبان مختلف استفاده
کرد.
نهادها را میتوان به دو دسته نهادهاي رسمی (داراي قوانین مدون شده) و غیررسمی (ضمنیتر بوده و میتوانند هنجاري «بر
مبناي هنجارهاي اجتماعی» يا شناختی «چارچوبهاي ذهنی و پارادايمهاي اجتماعی» باشند) تقسیم کرد.
1 Experience based
2 Objective
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مثالهايی از نهادهاي رسمی عبارتند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و يا بخشنامهها يا قراردادهاي بنگاهها .مثالی در
رابطه با قواعد هنجاري ،مسئولیت احساس شده توسط يک شرکت در رابطه با عدم تولید ضايعات يا پاکیزهسازي آنها است.
مثالهايی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوي ذهنی( 1ابتکاري) يا رويههاي حل مسئله هستند.
قواعد نهادي خصوصاً نهادهاي رسمی بسیار کمی وجود دارد و حتی قواعد موجود با فناوري در حال ظهور سازگازي چندانی
ندارند .به همین منظور ،در توسعه فناوري نوظهور قواعد شناختی از اهمیت بااليی برخوردار میباشند و از اين قواعد براي
هدايت بازيگران (به ويژه بازيگران پیرو) و جلب حمايت براي توسعه فناوري استفاده میشود.
 -3-3-2-1زيرساختها

عوامل فناورانه متشکل از مصنوعات و زيرساختهاي فناورانه به صورتی يکپارچه هستند .عملکرد فنی  اقتصادي از اهمیت
زيادي (براي فهم فرآيند تغییر فناورانه) برخوردار میباشد .عملکردهاي فنی شامل ساختارهاي هزينه ،ايمنی ،قابلیت اطمینان،
اثرات افزايش مقیاس و موارد ديگر میشود.
 -4-3-2-1روابط و شبكهها

اين بخش فراهمآورنده يک نگاه مفهومی به تمامی روابط میباشد .روابط ممکن بین مؤلفههاي ساختاري داراي انواع گوناگونی
میباشند ،که اين روابط شامل روابط بین بازيگران مختلف ،بازيگران -نهادها ،بازيگران -فناوريها و فناوريها -نهادها
میشود.
روابط بین بازيگران -نهادها و بین بازيگران -فناوريها مشابه يکديگر بوده و هر دو اين روابط از نوع روابط فاعلمفعولی
می باشند مثل تغییر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع .اين موضوع با در نظر گرفتن اختالف بین اين روابط و روابط بین
بازيگران بهتر فهمیده میشود.
اوالً ،روابط بین بازيگران با استقالل دوسويه مشخص میگردد و معموالً بازيگران در جايگاهی قرار ندارند که به طور مستقیم
يکديگر را تغییر ،تطبیق و يا حذف نمايند؛ در عوض ،روابط بین بازيگران مختلف در يک نظام متشکل از قواعد نهادي و
فناورانه محدود شدهاند .بازيگران میتوانند در انجام اقدامات به طور عمدي معماري قواعد نهادي و فناورانه را تغییر دهند و از
Heuristic

1
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اين طريق (به طور غیرمستقیم) بر محیط عملکرد ساير بازيگران اثر بگذارند .میزان انجام اين اقدامات وابسته به شايستگیهاي
بازيگران و جايگاه آنها در نظام نوآوري فناورانه است.
ثانیاً روابط بین بازيگران و فناوريها و روابط بین بازيگران و نهادها ،تعاملی نبوده ،بلکه يکسويه میباشد .در حقیقت معماري
قواعد فناورانه و نهادهاي فراهمآورنده مشوقهايی براي بازيگران براي انجام برخی از اقدامات خاص و پرهیز از برخی اقدامات
ديگر است.
زمانیکه روابط داراي پیکربندي مشخص و متراکم باشند میتوان از اين پیکربندي بهعنوان ساختار شبکهاي ياد کرد .در شبکه
ارتباط تمام انواع روابط و نحوه برقراري هر يک از آنها مشخص شده است .جدول ( )1-1تمامی ابعاد ساختاري  TISرا به
صورت خالصه نشان میدهد.

جدول  1-1ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه
ابعاد ساختاري

بازيگران

نهادها
تعامالت
زيرساختها

زير بخشها
 جامعه مدنی
 شرکتها :شرکتهاي تازه تأسیس شده ،بنگاههاي کسب و کار کوچک و متوسط،
کارخانههاي بزرگ ،شرکتهاي چندملیتی
 دولت
 سازمانهاي مردم نهاد
 بخشهاي ديگر :سازمانهاي قانونگذاري ،بانکها /سازمانهاي مالی ،نهادهاي
واسطهاي ،کارگزاران دانشی مشاورين
 سخت :قوانین ،مقررات ،دستورالعملها
 نرم :هنجارها ،عادتهاي رايج ،رسوم سنتی و انتظارات و ...
 در سطح شبکه
 در سطح ارتباطات فردي
 تجهیزاتی :ابزارهاي فنی ،ماشینها ،ساختمانها ،جادهها ،پلها و ...
 دانشی :دانش ،تخصص ،اطالعات راهبردي

 -4-2-1شناخت کارکردي نظام نوآوري فناوري
نظامهاي نوآوري فناورانه را میتوان به عنوان رويکردي براي تحلیل تغییرات فناورانه به کار برد .توسعه ،انتشار و بکارگیري
نوآوريها را در عمل میتوان به عنوان کارکردهاي اصلی نظامهاي نوآوري قلمداد کرد .در کل نظام نوآوري فناورانه داراي
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هفت کارکرد مختلف میباشد که عبارتند از :فعالیتهاي کارآفرينی ،توسعه دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به جستجو،
شکلدهی بازار ،تأمین و تخصیص منابع و مشروعیتبخشی.
 -1-4-2-1فعالیتهاي کارآفرينی

در ابتداي توسعه فناوري تعداد گزينهها زياد بوده و ريسک و عدم قطعیت باال از ويژگیهاي اصلی فناوري میباشد .بر اين
اساس هدف اصلی از انجام فعالیت کارآفرينی ،بهرهبرداري از فرصتهاي موجود از طريق انجام ريسک در شرايط عدم قطعیت
بازار و فناوري و نهادهاي چالش برانگیز است .بنابراين بدون انجام فعالیتهاي کارآفرينی ،نظام نوآوري شکل نخواهد گرفت.
بنابراين میتوان گفت که الزمه خلق دانش و افزايش دانش فنی در رابطه با فناوري ،انجام فعالیتهاي کارآفرينی میباشد .به
طور کلی میتوان دو زيرکارکرد را براي فعالیتهاي کارآفرينی متصور شد :ايجاد فرصتهاي کاري جديد و شناساندن
فرصتهاي کاري جديد.
کارآفرينان را میتوان از منظر سابقه آنها در انجام فعالیتهاي کارآفرينی به دو دسته تقسیم کرد :دسته اول بازيگرانی هستند
که به فناوري جديد به مثابه فرصتی براي ورود به کسب و کار مینگرند و به استفاده از بازارهاي موجود در حوزه فناوري
نوظهور میانديشند .براي جذب سرمايه و حمايت اين دسته از کارآفرينها بايد در تعامل با آنها بر سوددهی و منفعت مالی
ناشی از بکارگیري فناوري نوظهور تأکید کرد .دسته دوم بازيگرانی را شامل میشود که فناوري جديد را به ديد يک فرصت
جديد براي تنوعبخشی به سبد کاري خود میبینند و براي استفاده از مزاياي آن به فعالیت در اين زمینه میپردازند .در تعامل با
اين گروه از کارآفرين ها بايد بر نو بودن فناوري ،تنوع محصوالت تولیدي با استفاده از اين فناوري و رقابتپذيري محصوالت
تولیدي آن در بازار تأکید کرد.
میتوان گفت که فعالیتهاي کارآفرينی شامل تالشهايی است که بهطور مستقیم به تجاريسازي محصوالت و خدمات ارائه
شده بر پايه دانش فنی موجود میپردازند .در حقیقت ،اين فعالیت است که يک نظام نوآوري را از يک نظام تحقیقات متمايز
میسازد .الزم به ذکر است که انجام فعالیتهاي کارآفرينی میتواند منجر به شکلگیري دانشهاي جديد از فناوري موجود
گردد .بنابراين ،از يکسو توسعه دانش الزمه انجام فعالیتهاي کارآفرينانه است و از سوي ديگر ،فعالیتهاي کارآفرينانه با
افزايش دانش فنی در رابطه با فناوري همراه است.
در ادبیات ،نمونههايی از فعالیتهاي مربوط به اين کارکرد برشمرده شده است:
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 سرمايهگذاريهاي خطرپذير صورت پذيرفته (پروژههاي انجام شده) در تجاريسازي فناوري
 ورود شرکتهاي نوآور در عرصه تجاريسازي فناوري
o

تأسیس شرکتهاي نوپا

o

ورود شرکتهاي موجود در حوزههاي ديگر به حوزه فناوري

 ارائه محصوالت و خدمات جديد در زمینه فناوري
 فعالیتهاي انجام شده با هدف نمايش و توجیهپذير ساختن فناوري
o

برگزاري نمايشگاه فناوري

o

انجام پروژههاي نمايشی

 -2-4-2-1توسعه دانش

تمام فعالیتهاي اين مرحله را میتوان شامل فرآيند يادگیري فناوري و موضوعات مرتبط به آن دانست .در مبحث توسعه دانش
بحث مهم خلق دانش میباشد که کارکردهاي خلق دانش را میتوان به دو دسته خلق دانش فنی و خلق دانش غیرفنی تقسیم
کرد .در بخش خلق دانش فنی مسائل فنی و تخصصی فناوري بررسی و تعیین میگردد و در مبحث خلق دانش غیرفنی
موضوعاتی چون مديريت ،بازار و مصرفکنندگان بررسی و تعیین میگردند.
مهمترين موانع در برابر انجام فعالیت در اين زمینه توسعه دانش را میتوان به دو بخش ضعفهاي نهادي و ضعفهاي
بازيگران دستهبندي کرد .منظور از ضعفهاي نهادي نبود برنامهريزي صحیح براي انجام تحقیقات و جمعآوري اطالعات در
مورد فناوري بوده و منظور از ضعفهاي بازيگران نبود افراد متخصص ،آگاه و توانا در موضوع میباشد.
از نتايج و کارکردهاي عمده يادگیري و خلق دانش میتوان به افزايش عمق و گستره دانش موجود در رابطه با فناوري اشاره
کرد .بايد توجه داشت که با افزايش عمق دانش از عدم قطعیت موجود در رابطه با فناوري کاسته میشود ،در حالی که افزايش
گستره دانش موجود به دلیل افزايش تنوع ،عدم قطعیت موجود در سیستم را افزايش میدهد.
کسب شناخت و يادگیري بازيگران در صورت وقوع در حین تعامل احتمال دارد به دو صورت مختلف اتفاق بیفتد که اين دو
عبارتند از:
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 -1تعامل موجود بین بازيگران مختلف موجود در سیستم :در اين حالت در مواردي که هیچ يک از آنان دانش مورد نظر را
به اندازه کافی ندارد همگی آنها براي رسیدن به يک دانش مشترک با يکديگر تعامل دارند و بین آنها جريان دانشی
قابل توجّهی وجود ندارد.
 -2تعامل بازيگران موجود در سیستم با بازيگران خارج از سیستم :در اين حالت اطالعات از خارج از سیستم به بازيگران
داخلی انتقال داده شده و سبب افزايش جريان دانش انتقالی در بین بازيگران داخلی میشود.

با توجه به مسائل بیان شده به منظور اجراي مؤثرتر اين کارکرد میتوان با اجراي برنامه اطالعرسانی ،شناخت و دانش مورد نیاز
را به بازيگران موجود در سیستم انتقال داد و با اين کار سبب افزايش سطح دانش انتقالی بین بازيگران مختلف شد .به عبارت
ديگر با اجراي برنامه اطالعرسانی با استفاده از حالت دوم ،بازيگران موجود در سیستم نسبت به فناوري جديد آگاه شده و سبب
افزايش دانش انتقالی بین بازيگران (انتقال به صورت اول) میشود.

شکل  1-1حالتهاي ممکن خلق دانش در حین يادگیري در حین تعامل.

از طريق ارزيابی شاخصها و رخدادهاي زير میتوان میزان برآوردن اين کارکرد را بررسی کرد:
 تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه فناوري
 تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه فناوري
 تعداد و اندازه نهادهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه فناوري
 تعداد و اندازه مطالعات علمی و فنی صورت گرفته درباره فناوري
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 تعداد تستهاي آزمايشگاهی انجام شده بر روي فناوري
 تعداد انجام آزمايش و پیادهسازي فناوري در ناحیهاي از محیط به جاي محدوده گستردهتر (پايلوت)1
 تعداد توسعه و ايجاد نمونههاي آزمايشی و اولیه از فناوري (پروتوتايپ)2
 -3-4-2-1انتشار دانش

در مواردي اين کارکرد و کارکرد قبل (توسعه و انتشار دانش) را در قالب يک کارکرد در نظر میگیرند و اين دو بسیار به يکديگر
نزديک میباشند .در واقع در توسعه دانش هدف کسب و يادگیري دانش بوده ،در حالی که در اين کارکرد هدف از انجام
فعالیتهاي انجام شده ،تسهیم و به اشتراکگذاري دانش و اطالعات در میان بازيگران مختلف موجود در سیستم است.
مهمترين نقشی که کارکرد انتشار دانش بر عهده دارد ،ايجاد يادگیري تعاملی است.
يکی از ويژگیهاي مهم نظام نوآوري فناورانه ،وجود شبکه در ساختار آن است .مهمترين نقشی که يک شبکه قادر به برآوردن
آن است ،فراهمآوري بستري براي ايجاد جريان دانش و اطالعات در بین بازيگران موجود در سیستم است .دو نوع از شبکهها را
میتوان متصور بود :شبکههاي نرم و شبکههاي سخت .در شبکههاي نرم ،لزوماً دانش موجود در منبع دانشی (بازيگر برخوردار
از دانش) به بازيگر خواهان دانش به صورت کامل منتقل نمیشود .نمونههايی از اين نوع از شبکه عبارتند از :کنفرانسها،
همايشها ،کارگاهها و پايگاه هاي اطالعاتی مشترک بین بازيگران موجود در نظام .از اين پس ،اين نوع از انتشار دانش ،تسهیم
دانش نامیده میشود .در شبکههاي سخت ،دانش موجود در منبع دانشی توسط بازيگر خواهان آن دريافت میشود .نمونههايی از
اين نوع از شبکهها عبارتند از :اتحادهاي استراتژيک ،هابهاي فناوري و سرمايهگذاريهاي مشترک .اين نوع از انتشار دانش،
به اشتراکگذاري دانش نامیده میشود .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نشانگر تحقق اين کارکرد عبارتند از:
 تعداد فعالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترک صورت پذيرفته میان واحدهاي مختلف (با هدف تسهیم دانش)
 میزان جابجايی نیروهاي تحصیلکرده دانشگاهی با محوريت فناوري
 کنفرانسها ،کارگاههاي آموزشی ،پیمانها و توافقنامههاي بین بازيگران ،سرمايهگذاريهاي مشترک صورت پذيرفته
با موضوع فناوري

1 Pilot
2 Prototype
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 تعداد و اندازه شبکههاي متشکل از بازيگران موجود در نظام فناورانه
بهمنظور استفاده از برنامه اطالع رسانی در اين مورد اطالعات بايد به بازيگران کم اثرتر انتقال داده شود و معموالً مخاطب
برنامههاي اطالعرسانی در اين موارد عموم مردم میباشند .در اين مرحله دانشهاي مربوط به فناوري به مصرفکنندگان
محصوالت فناوري مد نظر انتقال داده میشود .اين نوع يادگیري ،بر پايه تجربه استفادهکنندگان از نظام نوآوري فناورانه قرار
دارد ،مانند تعاملی که بین مصرفکننده و تولیدکننده فناوري برقرار میشود.
 -4-4-2-1جهتدهی به سیستم

کارکرد جهتدهی به سیستم متشکل از فعالیتهايی است که به گزينش و محدود کردن گزينههاي موجود در رابطه با فناوري،
کاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد .اين سطوح عبارتند از :سطح فراسیستم 1و سطوح کالن 2و خرد سیستم.3
اين فعالیتها بهمنظور همگرا ساختن تالشهاي انجام گرفته در توسعه فناوري انجام میشوند .میتوان اين فرايند گزينشی را
دربرگیرنده شناسايی فرصتهاي موجود در نظام نوآوري فناورانه دانست .براي توضیح بیشتر میتوان گفت که به علت وجود
محدوديت در منابع در دسترس ،از میان گزينههاي مختلف موجود بايد دست به انتخاب زد و بر آن تمرکز نمود .بدون انجام اين
مرحله ،نیاز و انتظارات بازيگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنه وسیعی از گزينههاي کاربردي و فناورانه
پراکنده شده و به هدر میرود .در نتیجه ،تعداد قابل توجّهی از گزينههاي توسعه با وجود صرف منبع برايشان ،ناموفق باقی
میمانند .براي جلوگیري از وقوع اين رخداد ،کارکرد جهتدهی به سیستم در روند توسعه فناورانه تعريف میگردد.
از اين کارکرد به عنوان مديريت سیستم نیز ياد میشود .فعالیتها در اين کارکرد در مسیر جهتدهی و يکپارچهسازي تمام
فعالیتهاي انجام گرفته براي توسعه فناوري میباشد .اين کارکرد در سطوح فراسیستم ،کالن و خرد به انجام میرسد .در اين
کارکرد به منظور جلوگیري از هدر رفت منابع (انرژي ،هزينه و پتانسیلهاي موجود) به جهتدهی فعالیتها پرداخته میشود.

 -1منظور از فراسیستم ،سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر میگیرد .در ادبیات از اين فراسیستم با نام  Landscapeياد میشود.
 -2سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پايدار هستند و با توسعه فناوري تغییررات انردکی در آنهرا حاصرل مریشرود .ايرن سرطوح را Regime
مینامند.
 -3اين مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و به شدت متالطم میباشند .در ادبیات اين سطوح را  Nicheمینامند.
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میتوان فعالیتهاي انجام شده مربوط به اين کارکرد را به سه دسته تقسیم کرد :تنظیمی ،1شناختی 2و هنجاري .3در حقیقت،
فعالیتهاي رخ داده در اين کارکرد منجر به ايجاد ،تغییر و يا از میان برداشتن نهادهاي موجود در سیستم میشود .براي توضیح
بیشتر میتوان گفت که برخی از رخدادها میتوانند انتظارات را نسبت به برخی گزينههاي پیش رو افزايش دهند (شناختی).
براي مثال ،عملکرد خوب يک گزينه فناوري منجر به افزايش انتظارات از آن گزينه میگردد .با افزايش انتظارات نسبت به آن
گزينه ،اولويت آن گزينه در اذهان باالتر میرود .اين رخداد به معناي تغییر در شناختهاي پیشین و ايجاد شناخت جديد نسبت
به گزينههاي موجود است .برخی ديگر از رخدادها میتوانند منجر به تغییر در هنجارهاي موجود شوند .براي مثال ،وقوع يک
رخداد طبیعی ممکن است منجر به افزايش ارزش انواع خاصی از فناوريهاي تولید انرژي (مانند انرژيهاي تجديدپذير) گردد .با
افزايش ارزش اين نوع از فناوريها ،پارادايم جديدي در نظام موجود شکل میگیرد .در پارادايم جديد ،هنجارهاي جديدي مطرح
میشوند (گونه هنجاري جهتدهی به سیستم) .ممکن است در نتیجه وقوع رخدادهاي اثرگذار بر شناختها و هنجارهاي
سیستم ،قوانین ،مقررات ،استانداردها ،توافقنامهها و به طور کلی ،تصمیمات جديدي (تنظیمی) اتخاذ گردند .اتخاذ اين
تصمیمات نیز میتوانند منجر به هدايت سیستم به سوي گزينههاي خاص شود.
نمونههايی از رخدادهاي مربوط به اين کارکرد در ادامه آورده شدهاند:
 وضع چشماندازهاي جديد براي توسعه فناوري و يا موارد ديگر که بر فناوري اثرگذار هستند
 شفافسازي تقاضاي کاربران اصلی
 رشد فناوري در کشورهاي ديگر
 شکلگیري انتظاراتی درباره آينده فناوري
 هدفگذاريهاي انجام شده در سیاستگذاريهاي فناوري
 قانونگذاري در رابطه با فناوري
 تدوين استانداردها
 -5-4-2-1شكلگیري بازار

1- Regulative
2- Cognitive
3- Normative
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هدف از اين کارکرد ،رقابتپذير ساختن فناوري نوظهور نسبت به فناوريهاي موجود بازار میباشد .در واقع اين کارکرد با انجام
مجموعهاي از فعالیتها ،محیط کنترل شدهاي براي رقابت فناوري نوظهور با ساير فناوريها پديد میآورد.
براي اين که يک فناوري نوظهور توانايی براي رشد ،توسعه و نفوذ در بازار را داشته باشد بايد قابلیتهاي خاصی را دارا باشد تا
به واسطه آنها بتواند به سوي بلوغ حرکت نمايد .اين قابلیتها به سه دسته قابلیتهاي فنی ،قابلیتهاي اقتصادي و
قابلیتهاي بازار تقسیم میشوند .در اين مرحله نیز بايد توجه داشت که با استفاده از برنامه اطالعرسانی مناسب میتوان هر يک
از اين قابلیتها را براي فناوري مورد نظر (در صورت داشتن پتانسیلها) ايجاد کرد.
الف) قابلیت فنی

فناوري مورد بحث بايد از نظر فنی و فناورانه قابل رقابت با ساير فناوريهاي موجود در بازار باشد .در صورت استفاده از برنامه
اطالعرسانی براي بزرگ کردن اين قابلیت فناوري در ديد مخاطبان بايد بر ارائه اطالعات فنی و تخصصی تأکید کرد.
ب) قابلیت اقتصادي

فناوري نوظهور مد نظر بايد از لحاظ اقتصادي توانايی و قابلیت رقابت با ساير فناوريهاي موجود را داشته باشد و استفاده از اين
فناوري در مقابل ساير فناوري ها به صرفه به نظر برسد .به طور قطع زمانی يک فناوري قادر به دستیابی به اين قابلیت خواهد
بود که از قابلیتهاي فنی برخوردار شده باشد .به عبارت ديگر ،دستیابی به قابلیتهاي فنی ،پیشنیاز و شرط الزم دستیابی به
قابلیتهاي اقتصادي است .در صورت استفاده از برنامه اطالعرسانی براي ايجاد اين قابلیت در يک فناوري بايد اطالعات
اقتصادي و صرفه اقتصادي بهکارگیري اين فناوري به مخاطبان انتقال داده شود.
ج) قابلیت بازار

در صورتی که يک فناوري قابلیتهاي فنی و اقتصادي را دارا باشد براي رشد به سمت بلوغ نیازمند داشتن قابلیت بازار و
رقابتپذيري با ساير موارد موجود در بازار میباشد .در واقع میتوان اين فناوري بايد با تمايالت مصرفکنندگان سازگار بوده و
قابلیت توسعه يافتن موفقیتآمیز در بازار را داشته باشد .در اين مورد نیز در صورت استفاده از برنامه اطالعرسانی ،اطالعات و
محتواي انتقالی بايد در رابطه با خصوصیات ،ويژگیها و برتريهاي فناوري و محصوالت آن نسبت به ساير فناوريها باشد.
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شکل  2-1نمايش مسیر توسعه بازار فناوري

کارکرد شکلدهی به بازار ،شامل فعالیتهايی (مانند حمايت مالی از مصرف فناوري نوظهور و يا سیاستهاي مالیاتی براي
فناوريهاي رقیب) است که منجر به ايجاد تقاضا براي فناوري در راستاي حمايت از آن میگردد .تفاوت میان اين کارکرد و
کارکرد جهتدهی به سیستم در آن است که در اين کارکرد ،گزينش نهايی توسط کاربران فناوري انجام میشود؛ در حالی که
در کارکرد جهتدهی به سیستم کاربران نقشی در فرايند گزينش ايفا نمیکنند .بنابراين میتوان کارکرد شکلگیري بازار را
حالت خاصی از کارکرد جهتدهی به سیستم دانست .با استفاده از شاخصها و شناسايی فعالیتهاي مختلف ،میتوان میزان
تحقق اين کارکرد را سنجید .نمونهاي از اين اقالم در ادامه آورده شده است:
 شناسايی مرحله بلوغ (دوره عمر) بازار
 شفافسازي پتانسیل بازار
 تعداد و تنوع کاربران موجود براي فناوري
 تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شکلدهی به بازار
 میزان عدم قطعیت موجود در برابر تولیدکنندگان و يا سرمايهگذاران
 هزينههاي مصرف فناوري
 -6-4-2-1مديريت منابع
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براي توسعه فناوري نیاز به در دسترس بودن منابع مختلف براي انجام فعالیتها و پیشبرد اهداف میباشد .فعالیتهايی که در
اين کارکرد صورت میپذيرد ،بیشتر از جنس سرمايهگذاريهايی است که در فرايند توسعه انجام میشوند .همچنین ،گسترش
زيرساختهاي عمومی مورد نیاز پیشرفت فناوري ،مانند سیستمهاي آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمره اين
کارکرد قرار میگیرد .در صورت عدم وجود منابع مالی و ابزارهاي مورد نیاز و نیز بازيگرانی با توانايی و قابلیتهاي متمايز ،يک
فناوري نوظهور به هیچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .بنابراين ،اين کارکرد داراي اهمیت فراوانی در روند توسعه
میباشد .نگاشت کارکرد بسیج منابع در چهار بُعد مختلف ،امکانپذير است:
 منابع انسانی :تأمین و هماهنگسازي نیروهاي انسانی مورد نیاز براي توسعه فناوري
 منابع مالی :تأمین و هماهنگسازي بودجهها و اعتبارات مورد نیاز براي توسعه فناوري
 منابع مادي :تأمین و هماهنگسازي مواد (و در برخی موارد قطعات) مورد نیاز براي توسعه فناوري
 منابع مکمل :تأمین و هماهنگسازي زيرساختها ،محصوالت و يا خدمات مکمل مورد نیاز براي توسعه فناوري
تأمین اين منابع میتواند توسط دولت ،صنعت و يا هر بازيگري که در روند توسعه فناوري نقش اساسی دارد ،انجام شود .در
تأمین نیروهاي مختلف اطالعرسانی بسیار حائز اهمیت میباشد که در بخش بعد به طور کامل بررسی میشود .نمونهاي از
رخدادهايی که میتواند منجر به تحقق اين کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمکهاي بالعوض دولتی (يارانه)
 سرمايهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوري
 توسعه زيرساختهاي مورد نیاز فناوري و محصوالت و خدمات مکمل
 تأمین مواد اولیه مورد نیاز براي توسعه فناوري از خارج از کشور
 در دسترس بودن نیروي انسانی فنی در رابطه با فناوري مورد نظر
 -7-4-2-1مشروعیتبخشی

هدف از اين کارکرد ايجاد مقبولیت اجتماعی براي به کارگیري فناوري جديد ،تغییر نهادهاي موجود در جامعه و همراستا شدن
نهادها با نیازهاي بازيگران موجود در نظام نوآوري فناوري میباشد .اهمیت اين کارکرد بسیار زياد میباشد زيرا با ظهور يک
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فناوري جديد اغلب با مخالفت بازيگرانی که داراي منافع در فناوريهاي کنونی هستند ،همراه میشود و اين مخالفت سبب
جلوگیري و يا کاهش سرعت پیشرفت فناوري نوظهور میشود .بنابراين بازيگران يک نظام نوآوري فناوري بايد با استفاده از
اطمینان بخشی به جامعه ،ذينفعان و مخالفان بر اينرسی حاصل از اين مخالفتها غلبه نمايند.
اهمیت مشروعیتبخشی زمانی بیشتر مشخص میگردد که توجه داشت که اين کارکرد مانند يک کاتالیزور عمل میکند و براي
انجام فعالیت در ساير کارکردها مانند مديريت منابع و شکلدهی بازار ضروري است و تا اين کارکرد فراهم نشود فعالیت در ساير
کارکردها مشکل و يا غیرممکن میباشد.
با توجه به نوع و مشخصات فرآيند ،نوع و میزان منابع مورد نیاز و محدوده اثرگذاري ،محدوده جغرافیايی که اين
مشروعیتبخشی در سطح آن بايد اجرا شود متفاوت خواهد بود .اين کارکرد میتواند در چهار حوزه صنعت ،دانشگاه ،دولت و
سطح عمومی جامعه به ايجاد مشروعیت بپردازد .رايزنیهايی بین گروه ذينفع ،اتحاديهها ،انجمنها ،سازمانهاي مردمنهاد و
مانند اينها اجزايی هستند که در انجام فعالیتهاي اين کارکرد دخیل هستند.
اين کارکرد به خودي خود داراي زيرکارکردهاي مختلفی میباشد که از جمله آنها میتوان به موارد زير اشاره کرد:
 -1ايجاد مقبولیت براي پذيرش فناوري در حوزههاي مختلف (ظرفیتسازي براي بکارگیري فناوري نوظهور)
 -2متقاعدسازي نظامهاي پشتیبان براي فعالیت در زمینه کارکردهاي ديگر مانند تأمین منابع و مديريت سیستم
 -3حذف/کاهش مخالفتهاي موجود در برابر توسعه فناوري
 -4و ترغیب بازيگران داراي قدرت اجرايی براي انجام فعالیت در راستاي استفاده از فناوري نوظهور
البته بايد توجه داشت که مشروعیتبخشی داراي قدرت اجرايی براي تغییر قواعد موجود در نظام نوآوري فناورانه نیست ،بلکه
تنها به متقاعدسازي نهادهاي پشتیبان پرداخته و از اين طريق با کارکردهاي ديگر (مانند مديريت سیستم و تأمین منابع) در
سیستم اثرگذار میگردد .به عبارت ديگر در تمام فعالیتهاي اين کارکرد گروهی از بازيگران ،ساير بازيگران را براي بهکارگیري
فناوري نوظهور ترغیب میکنند .مشروعیتبخشی در سه سطح محیط صنعت ،محیط سیاستگذاري و سطح جامعه (مقبولیت
عمومی) انجام میپذيرد .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نمايانگر تحقق اين کارکرد در ادامه آورده شده است:
 میزان همگرايی نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه
 میزان مشروعیت سرمايهگذاري در توسعه فناوري و محصوالت مربوط به آن
 رايزنیهاي سیاسی بین گروههاي درگیر براي حمايت از فناوري
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 اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان فناوري در بخشهاي مختلف دولت و صنعت
 میزان حمايت از فناوري مورد نظر در رسانهها
مجموعه کارکردهاي ذکر شده به همراه شاخصهايی براي سنجش سطح برآورده شدن اين کارکردها در جدول ( )2-1ارائه
شده است.

جدول  2-1کارکردهاي پیشنهادي و شاخصهاي آنها
عامل

فعالیتهاي

زير عامل
ايجاد
جديد

فرصتهاي

کارآفرينانه
نمايش فرصتهاي
جديد

فنی
توسعه دانش

غیر فنی

شاخصهاي کیفی

شاخصهاي کمی
 .1تعداد پروژههاي انجام شده با هدف تجاريسازي
 .2تعداد شرکتهاي ثبت شده در زمینه فناوري
 .3ورود شرکتهاي موجود به عرصه فناوري
 .4حجم سرمايهگذاريهاي خطرپذير انجام شده
 .1برگزاري نمايشگاه فناوري
.2انجام پروژههاي نمايشی
 .1تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه فناوري
 .2تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت
بینالمللی در زمینه فناوري
 .3تعداد سازمانهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در
زمینه فناوري
 .4اندازه سازمانهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در
زمینه فناوري
 .5تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از
فناوري
 .6تعداد انجام آزمايش و پیادهسازي پايلوت
 .7تعداد توسعه و ايجاد نمونههاي آزمايشی و اولیه از
فناوري ()Prototype
 .1تعداد گزارشهاي تولید شده در رابطه با مطالعه
بازار
 .2تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
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زير عامل

شاخصهاي کیفی

فنی

میزان جابهجايی نیروهاي تحصیلکرده
دانشگاهی با محوريت فناوري

شاخصهاي کمی
.1

انتشار دانش

.2
.3
.4
.1

غیر فنی
رسمی
(وضع نهادها)

جهتدهی
سیستم

به

غیر رسمی
(شکلگیري
انتظارات)

شكلگیري بازار

مالی
بسیج منابع
انسانی
مواد

.2
.1
.2

تعداد فعالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآورانه
مشترک صورت پذيرفته میان واحدهاي مختلف
(با هدف تسهیم دانش)
تعداد کنفرانسها و کارگاههاي برگزار شده در
رابطه با فناوري
تعداد شبکههاي متشکل از بازيگران موجود در
نظام فناورانه
اندازه شبکههاي متشکل از بازيگران موجود در
نظام فناورانه
تعداد گزارشهاي منتشر شده در رابطه با مطالعه
بازار
تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
قانونگذاري در رابطه با فناوري
استانداردهاي تدوين شده

 .1وضع چشماندازهاي جديد براي توسعه
فناوري و يا موارد ديگر که بر فناوري
اثرگذارند
 .2شکلگیري محرکهايی براي توسعه
فناوري يا نوع خاصی از آن (مانند
ارزان شدن قیمت منابع مصرفی
فناوري)
 .3شفافسازي تقاضاي کاربران اصلی
 .4رشد فناوري در کشورهاي ديگر
 .5ايجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار بر
سیستم (مانند تغییرات آب و هوايی)
 .6شکلگیري انتظاراتی درباره آينده
فناوري
 .1شفافسازي پتانسیل بازار
 .1تعداد و تنوع کاربران موجود براي فناوري
 .2میزان عدم قطعیت موجود در برابر
 .2تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شکلدهی
تولیدکنندگان و يا سرمايهگذاران
به بازار
 .3شناسايی مرحله بلوغ (دوره عمر) بازار
 .1کمکهاي بالعوض دولتی (يارانه)
 .2سرمايهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در
گسترش فناوري
در دسترس بودن نیروي انسانی فنی در
رابطه با فناوري مورد نظر
تأمین مواد اولیه مورد نیاز براي توسعه
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دارايیهاي مکمل

مشروعیتبخشی
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شاخصهاي کیفی

شاخصهاي کمی

فناوري از خارج از کشور
توسعه زيرساختهاي مورد نیاز فناوري،
محصوالت و خدمات مکمل
 .1میزان همگرائی نهادهاي موجود و
نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه
 .2میزان مشروعیت سرمايهگذاري در
توسعه فناوري و محصوالت مربوط به
آن
 .3رايزنیهاي سیاسی بین گروههاي
درگیر براي حمايت از فناوري
 .4اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان فناوري
در بخشهاي مختلف دولت و صنعت
 .5میزان حمايت از فناوري مورد نظر در
رسانهها

 -3-1فرآيند تدوين اهداف خرد ،اقدامات و سیاستهاي توسعه فناوري
اهداف خرد بیانگر نقاطی از مسیر گذار هستند که نیازمند سیاستگذاري با رويکرد حکمرانی مشارکتی هستند .اين اهداف
هدايتگر مسیر سیاستگذاري بوده و از پراکنده شدن و غیرمرتبط بودن آنها با مسايل و نیازهاي موجود گذار جلوگیري می-
کند.
اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامههاي اجرايی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف کمک میکنند .اين
اقدامات راهکارهايی جهت رفع موانع توسعه يک فناوري هستند .سیاستها نیز اصول و مالحظاتی هستند که به منظور تحقق
آرمانها و دستیابی به هدفهاي مورد نظر سیاستگذاران در شرايط عدم ضرورت بر دخالت مستقیم و نیاز به تنظیم روابط
موجود تدوين میشوند .فرايند تدوين اهداف ،اقدامات و سیاستها در شکل ( )3-1نشان داده شده است.
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شکل  3-1فرايند تدوين سیاستها و اقدامات توسعه فناوري نوظهور

همان طور که در شکل فوق نشان داده شده است در مرحله اول ،بايد وضعیت موجود توسعه فناوري مشخص شود که شامل
تعیین مرحله توسعه فناوري و شناسايی بازيگران نظام توسعه فناوري مدنظر میباشد .در مرحله دوم ،با توجه به خروجی حاصل
از مرحله اول ،موتور محرک توسعه فناوري شناسايی شده و با توجه به آن ،کارکردهاي با اولويت براي تحقق وضعیت مطلوب
توسعه فناوري مشخص میگردد .در مرحله سوم ،موانع موجود مرتبط با هر يک از ابعاد ساختاري در کارکردهاي با اولويت از
طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه مدنظر تعیین شده و چالشهاي شناسايی شده پااليش و جمعبندي
میشود .در مرحله آخر ،پس از تعیین اهداف خرد ،سیاستهاي پیشنهادي براي رفع چالشها و موانع توسعه فناوريهاي انرژي
زيستتوده ارائه میشود .در نهايت اقدامات الزم براي تحقق سیاستها تعیین شده و ارائه میگردند .در ادامه اين مراحل توضیح
داده شده است.
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 -1-3-1شناسايی وضعیت موجود
در اين مرحله بايد وضعیت کنونی و مرحله توسعه فناوري مد نظر تعیین گردد که براي تعیین اين موارد بايد از جنبههاي مختلف
(کارکردي و ساختاري) به بررسی فناوري مدنظر پرداخته شود .اين مرحله شامل دو بخش شناخت بازيگران نظام توسعه فناوري
و تعیین مرحله توسعه فناوري میباشد.
 -1-1-3-1شناسايی بازيگران نظام توسعه فناوري

همانطور که در بخش شناخت ساختاري نظام توسعه فناورانه اشاره شد ،ساختار هر نظام نوآوري متشکل از بازيگران و ذينفعانی
است که هر يک به طور مستقیم يا غیرمستقیم نقشهايی را ايفا میکنند .اين بازيگران میتوانند شامل بخش دولتی،
شرکتهاي تولیدکننده ،شرکتهاي مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند .در اين
مرحله بايد تمام بازيگران نظام توسعه فناوري در حوزهها و کارکردهاي مختلف نظام توسعه فناوري شامل تحقیق و توسعه،
انتشار دانش ،تأمین منابع انسانی ،منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهیزات و سیاستگذاري و جهتدهی به فعالیتهاي توسعه
فناوري تعیین شود.
 -2-1-3-1شناسايی مرحله توسعه فناوري

به منظور شناخت مرحله توسعه فناوري در ابتدا بايد به يک شناخت نسبی از فناوري دست پیدا کرد تا با استفاده از اين شناخت
بتوان مرز نظام نوآوري فناوري را شناخت و با استفاده از شناخت مرزها مرحله توسعه فناوري را تعیین نمود .مرز سیستم توسعه
فناوري را میتوان از سه طريق مورد ارزيابی قرار داد که عبارتند از :فاصلهاي -جغرافیايی ،بخشی و کارکردي .بر اين اساس به
منظور شناسايی مرحله توسعه فناوري ابتدا بايد مرز نظام نوآوري مورد مطالعه را از سه طريق فاصلهاي -جغرافیايی ،بخشی و
کارکردي مشخص کرد .شناسايی و تعیین مرحلهي توسعه نظام نوآوري فناوري ،از طريق بررسی همزمان مشخصههاي
ساختاري و نشانههاي تحقق مراحل انجام میشود .با توجه به مشخصههاي ساختاري به تفکیک کارکردها و نشانههاي تحقق
مراحل میتوان مرحله توسعه نظام نوآوري را که در واقع همان وضع موجود حوزه فناورانه است ،مشخص کرد .مراحل مختلف
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توسعه فناوري چهار مرحله پیشتوسعه ،توسعه ،اوجگیري و سرعتگیري هستند و پس از آن فناوري به مرحله تثبیت میرسد.
نشانههاي تحقق مراحل يا شاخصهاي تشخیص مرحله توسعه با پاسخگويی به سؤاالت زير تعیین میگردد:
 -1آيا نمونه اولیه از فناوري (محصول يا فرايند) ساخته شده است؟
 -2بازيگران اصلی در اين حوزه چه کسانی هستند؟ نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی چیست؟ آيا شرکتهاي دانشبنیان
به اين حوزه وارد شدهاند؟
 -3آيا دولت به اين حوزه وارد شده است؟ نقش آن (سیاستگذاري ،تنظیمگري و  )...چیست؟
 -4آيا محصول فناوري بدون حمايتهاي دولتی در بازار به صورت آزاد فروخته میشود؟
 -5و يا :آيا تولید انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) توجیه اقتصادي دارد؟
 -6و يا :آيا تولید انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) آغاز شده است؟
 -7آيا شبکههاي علمی و فناوري شکل گرفتهاند؟ وضعیت آنها چگونه است؟
 -8وضعیت بازار چگونه است؟ در حال رشد يا به اشباع کامل رسیده است؟
 -9نرخ ورود تولیدکنندگان محصول فناوري چگونه است؟
 -10نرخ کاهش قیمت محصول فناوري چگونه است؟
 -11نرخ فروش محصول فناوري چگونه است؟
 -12آيا انجمنهاي مربوطه شکل گرفتهاند؟
بررسی مشخصههاي ساختاري

همان طور که بیان گرديد ،براي تعیین فاز توسعه نظام در وهله اول میبايست مشخصههاي ساختاري نظام توسعه فناوري مورد
بررسی قرار گیرد که در جدول ( )3-1قابل مشاهده میباشند.
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جدول  3-1مشخصههاي ساختاري نظام توسعه فناوري

بررسی نشانههاي تحقق مراحل توسعه نظام

به منظور تعیین فاز توسعه نظام در دومین گام میبايست نشانههاي تحقق مراحل توسعه نظام فناوري مورد بررسی قرار گیرد
که در قالب نمودار ذيل قابل مشاهده میباشند.

.
شکل  4-1نشانههاي تحقق مراحل براي تعیین مرحله توسعه

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
24
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول،شهريور 1394

 -2-3-1شناسايی وضعیت مطلوب و تعیین کارکردهاي کلیدي و فعال در توسعه فناوري
هکرت معتقد است که هر يک از مراحل چهارگانه فاز شکلگیري با يک موتور نوآوري در ارتباط است .در اين متدولوژي ،پس
از تعیین فاز توسعه نظام نوآوري فناورانه ،موتور فعال در نظام نوآوري فناورانه مشخص میشود .در شکل ( )5-1تطبیق مراحل
مختلف توسعه نظام نوآوري فناورانه با موتورهاي محرک نظام بر اساس مطالعات هکرت ( )2012را نشان میدهد.

شکل  5-1مراحل توسعه نظام نوآورانه فناورانه و موتورهاي فعال در هر مرحله

فرايند نوآوري يک فرايند تکاملی است و همیشه در حال تغییر و تحول است و نمیتوان يک سیستم بهینه براي فرايند نوآوري
تعريف کرد .پس هدف نظام را بايد در طول اين فرايند تعريف کرد .هدف يک نظام نوآوري انتقال نظام مورد نظر از يک مرحله
توسعه به مرحله بعدي است .البته بايد توجه داشت که لزوماً مرحله بعدي وضعیت بهینه نیست و فقط توسعه نظام نوآوري مد
نظر است .کارکردهاي هر موتور به سه دسته کارکرد کلیدي ،حمايتی و حاشیهاي تقسیم میشود .تحقق کارکرد کلیدي به منزله
محقق شدن کل موتور و انتقال به موتور بعدي است .بنابراين اگر کارکرد کلیدي محقق شود ،نظام نوآوري فناورانه از يک
موتور به موتور بعدي منتقل میشود و در نتیجه نظام نوآوري فناورانه از يک مرحله به مرحله بعدي منتقل میشود .شکل ()6-1
موتورها و کارکردهاي کلیدي ،حمايتی و حاشیهاي مرتبط با هر موتور را نشان میدهد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
25
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول،شهريور 1394

شکل  6-1موتورها و کارکردهاي کلیدي ،حمايتی و حاشیهاي ( :F1فعالیتهاي کارآفرينی :F2 ،توسعه دانش :F3 ،انتشار دانش :F4 ،جهتدهی به
سیستم :F5 ،شکلدهی به بازار :F6 ،تأمین منابع :F7 ،مشروعیتبخشی).

 -3-3-1شناسايی چالشها و موانع موجود در توسعه فناوري
پس از تعیین موتور محرک فعال در نظام نوآوري ،بايد آن را بر اساس رويکرد تحلیل توأمان ساختاري -کارکردي ارزيابی کرد.
مزيت اين تحلیل نسبت به تحلیل کارکردي اين است که با تحلیل ساختاري در کنار تحلیل کارکردي علت ايجاد مشکل در
يک کارکرد مشخص میشود .در واقع با تحلیل کارکردي ،مشکالت و موانع نظام نوآوري در کارکرد مربوطه مشخص شده،
ولی علت آن بروز مشخص نمیشود؛ به اين معنا که مشخص نمیشود کدام جزء ساختاري باعث ايجاد چنین مشکلی در
کارکرد مربوط شده است .ولی با تحلیل توأمان ساختاري -کارکردي از يک سو علت اين مشکالت مشخص شده و از سوي
ديگر مشکالت سیستمی با توجه به تحلیل ساختاري به راحتی شناسايی میشوند .برقراري اتصال کارکردها به عناصر ساختار
نظام نوآوري نه تنها به خاطر انجام فرآيندهاي تحلیلی بلکه به داليل عملیاتی و کاربردي الزم و ضروري است .کارکردها تنها
از طريق تغییرات اجزاي ساختاري خود تحت تأثیر سیاستهاي اتخاذ شده قرار میگیرند.
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تفاوت مهم اين مدل با رويکردهاي مشابه در اين مرحله اين است که در اين رويکرد براي ارزيابی نظام نوآوري الزم نیست
همه کارکردهاي نظام تحلیل شوند .بلکه با توجه به مرحله توسعهاي فناوري و کارکردهاي مرتبط با آن ،فقط کارکردهاي
مرتبط تحلیل میشوند .بنابراين با توجه به مرحله توسعه فناوري ابتدا کارکرد کلیدي موتور محرک شناسايی شده در مرحله قبل
تحلیل میشود .اگر اين کارکرد تحقق يافته بود به هدف تعیین شده موتور فعال در آن فاز توسعه رسیده و بدين ترتیب نظام
نوآوري بدون مشکل به فاز بعدي توسعه منتقل میگردد؛ ولی اگر کارکرد مربوطه محقق نشده بود بايد کارکردهاي حمايتی
کارکرد کلیدي که موجبات تولید و تحقق آن را فراهم میکنند ،ارزيابی گردند .لذا پس از تعیین کارکردهاي حمايتی،
کارکردهاي مذکور تحلیل میشوند و به همین ترتیب ادامه میيابد.
در تحلیل توأمان کارکردي -ساختاري هر يک از اين عوامل ساختاري ضعیف مرتبط با کارکرد شناسايی و از طريق بهکارگیري
ابزارها و توصیههاي سیاستی ،عنصر ساختاري ضعیف تقويت شده و به اين ترتیب مشکالت موجود بر سر راه توسعه نظام
برداشته میشود.
به عبارت ديگر ،وقتی يک حوزه فناورانه در مرحلهاي قرار دارد ،موتور محرک نوآوري متناسب با آن مرحله براي آن حوزه
فناورانه فعال است .از طرفی بیان شد اگر کارکرد کلیدي موتور تحقق يابد ،حوزه فناورانه مورد مطالعه از اين موتور به موتور
بعدي منتقل می شود .پس در يک موتور بايد مشکالت بر سر راه کارکرد کلیدي را شناسايی کرد .مشکالت کارکرد کلیدي به
سه دسته مشکالت مربوط به عوامل ساختاري ،مشکالت مربوط به کارکردهاي حمايتی و مشکالت مربوط به عوامل محیطی
تقسیم میشوند.
پس از تعیین کارکردهاي مؤثر در توسعه فناوري چالشها ،مشکالت و موانع موجود پیش روي توسعه فناوري مدنظر از طريق
مصاحبه و دريافت نظرات خبرگان حوزه مد نظر تعیین میگردد .کارکردهاي مختلف مؤثر در هر مرحله توسعه فناوري بر اساس
جواب به يک سري از سؤاالت عارضهياب مورد ارزشیابی قرار میگیرند .در صورت قوي نبودن کارکرد کلیدي ،کارکردهاي
حمايتی و حاشیهاي به همین صورت مورد بررسی قرار میگیرند .نمونههايی از پرسشهاي قابل تصور براي تحلیل کارکردهاي
مختلف موجود در هر موتور توسعه فناوري به تفکیک هر مرحله در جداول ( )4-1تا ( )7-1ارائه شده است.
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جدول  4-1سؤاالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور محرک علم و فناوري در مرحله پیش توسعه.
مرحله

موتور

اول:

کارکردهاي
حاشیهاي

جهتدهی به
سیستم

بسیج منابع

کارکردهاي حمايتی

انتشار دانش

کارکردهاي کلیدي

کارکرد توسعه دانش

محرك علم و فناوري

سؤاالت براي ارزشیابی کارکرد
 -1وضعیت دانش پايه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟
 -2دانش موجود در سیستم بنیادي است يا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی
قرار دارد)؟
 -3آيا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله به مقدار کافی موجود است؟
 -4آيا يک جايگاه بینالمللی پیشرو ،برنامههاي راهاندازي و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام
وجود دارد؟
 -5آيا توسعه دانش صورت گرفته در نظام ،تقاضا محور است؟
 -6آيا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟
 -1آيا همکاريهاي فناورانه بین بازيگران فعال در اين زمینه اعم از خريد فناوري ،لیسانس،
همکاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد يا خیر؟
 -2همايش ،کنفرانس و يا مجلهاي در مورد اين فناوري وجود دارد يا خیر؟
 -1آيا منابع مالی کافی در جهت توسعه دانش وجود دارد (پژوهشی ،کاربردي ،پايلوت و )...؟
سهولت دسترسی به اين منابع چگونه است؟
 -2آيا تربیت نیروي انسانی در حوزه آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به میزان کافی وجود
دارد يا خیر؟ کیفیت منابع انسانی تربیت شده در چه سطحی است؟
 -1آيا يک هدف کامالً مشخص و مشترک براي تأمین منابع مالی وجود دارد؟
 -2آيا توسعه دانش در اين حوزه فناورانه ،جهتدهی شده است؟
 -3آيا منابع مالی و انسانی در جهت اين هدف مشخص هست يا خیر؟

جدول  5-1سؤاالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور محرک کارآفرينی در مرحله توسعه
مرحله

موتور

دوم:

کارکردهاي کلیدي

کارآفرينی

محرك کارآفرينی

سؤاالت براي ارزشیابی کارکرد
آيا شرکتهاي دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادي فناوري کافی هستند؟
آيا فعالیتهاي کارآفرينی داراي کیفیت خوبی هستند؟
نرخ ورود کارآفرينان در اين حوزه را چگونه برآورد میکنید (آيا کارآفرينان جديد وارد سیستم
میشوند)؟
سرمايهگذاري خطرپذير که منجر به توجیه اقتصادي میشود ،وجود دارد يا خیر؟
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موتور

دوم:

کارکردهاي حمايتی
کارکردهاي حاشیهاي

جهتدهی به
سیستم

انتشار دانش

تأمین و تسهیل منابع

توسعه دانش

محرك کارآفرينی

ويرايش اول،شهريور 1394

سؤاالت براي ارزشیابی کارکرد
وضعیت دانش پايه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟
دانش موجود در سیستم بنیادي است يا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
آيا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله و اختراع به مقدار کافی موجود است؟
آيا يک جايگاه بینالمللی پیشرو ،برنامههاي راهاندازي و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آيا توسعه دانش صورت گرفته در نظام ،تقاضا محور است؟
آيا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟
آيا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرينی وجود دارد يا خیر؟
میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است يا خیر؟
میزان سرمايه خطرپذير چه قدر است؟ کافی است يا خیر؟
سهولت دسترسی به اين منابع را چگونه ارزيابی میکنید؟
آيا تربیت نیروي انسانی در حوزه آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به میزان کافی وجود دارد يا
خیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیت شده در چه سطحی است؟
آيا همکاريهاي فناورانه بین بازيگران فعال در اين زمینه اعم از خريد فناوري ،لیسانس ،همکاري
تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد يا خیر؟
همايش ،کنفرانس و مجلهاي در مورد اين فناوري وجود دارد يا خیر؟
آيا نمايشگاههاي تخصصی براي ارائه دستاوردهاي کارآفرينی وجود دارد يا خیر؟
آيا يک هدف کامالً مشخص و مشترک براي نظام وجود دارد؟
آيا فعالیتهاي کارآفرينی در اين حوزه فناورانه جهتدهی شده است؟
آيا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتها هست يا خیر؟
آيا سیاستهاي دولت در جهت حمايت از فعالیتهاي کارآفرينی هست يا خیر؟

آيا سرمايهگذاري در تکنولوژي به عنوان يک تصمیم مشروع پذيرفته شده است؟ (مشروعیتبخشی
اتفاق افتاده است يا خیر)؟
مشروعیتبخشی
آيا مقاومت زيادي در جهت تغییر وجود دارد؟ اين مقاومت از کجا نشأت میگیرد؟
آيا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص منابع به فعالیتهاي کارآفرينی شده است يا خیر؟
شکلدهی بازار

آيا بازار اولیه شکل گرفته است؟ اندازهي آن را چقدر است؟
آيا اين بازار باعث جهتدهی به سیستم براي توسعهي فعالیتهاي کارآفرينی شده است يا خیر؟
آيا جذابیت بازار باعث ورود کارآفرينان جديد شده است يا خیر؟

جدول  6-1سؤاالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور ساختاردهی به سیستم در مرحله اوجگیري
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مرحله سوم :موتور
محرك

ساختاردهی سؤاالت براي ارزشیابی کارکرد

کارکردهاي حاشیهاي

آيا استفاده از اين فناوري از مشروعیت و مقبولیت قابل قبول برخوردار شده است؟
آيا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص و تأمین منابع مالی مورد نیاز کارآفرينان شده
است؟
آيا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تصويب برنامههاي حمايتی و بلند مدت و تصويب
استراتژيهاي کالن از طرف دولت در جهت حمايت از فعالیتهاي کارآفرينی شده است؟
آيا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به رونق بازار شده است؟

شکلدهی به بازار

کارکردهاي حمايتی

مشروعیتبخشی

کارکردهاي کلیدي

آيا کارآفرينان کافی در سیستم وجود دارند؟
کیفیت فعالیتهاي کارآفرينی در سیستم چه قدر است؟
آيا نرخ ورود کارآفرينان به حداکثر خود رسیده است؟ وضعیت آنها چگونه است؟
آيا کارآفرينان از سیستم خارج میشوند؟

تأمین و تسهیل منابع جهتدهی به سیستم

کارآفرينی

سیستم

آيا استراتژيهاي کالن و سیاستها ،برنامهها و اقدامات دولت جهت حمايت و پشتیبانی بلندمدت از
فعالیتهاي کارآفرينی تدوين شده است؟
آيا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرينی توسط دولت ،سازمانهاي مالی خصوصی و
اشخاص حقیقی تخصیص داده شده است؟ سهولت دسترسی به اين منابع چگونه است؟
آيا نیروي انسانی متخصص براي توسعه فعالیتهاي کارآفرينی کافی است؟ کیفیت آنها چگونه
است؟
آيا بازار انبوه در حال شکلگیري میباشد؟
اندازه بازار کدام است (نیچ/توسعه يافته)؟
کاربران چه کسانی هستند (بالفعل و بالقوه)؟
رهبر بازار چه کسی است (دولت /واحدهاي خصوصی)؟ آيا رهبري بازار از دولت به شرکتهاي
خصوصی انتقال يافته است؟
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جدول  7-1سؤاالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور شکلدهی به بازار در مرحله سرعتگیري
مرحله چهارم :موتور

کارکردهاي کلیدي

شکلدهی به بازار

آيا رهبري بازار کامالً به بخش خصوصی انتقال يافته است؟
آيا بازار انبوه شکل گرفته است؟
اندازه بازار کدام است (نیچ/توسعه يافته)؟
کاربران چه کسانی هستند (بالفعل و بالقوه)؟
آيا الزم است که يک بازار جديد ايجاد شود يا بازار موجود گسترش يابد؟

کارکردهاي حمايتی

کارکرد کارآفرينی

آيا کارآفرينان کافی در سیستم وجود دارند؟
کیفیت فعالیتهاي کارآفرينی در سیستم چه قدر است؟
نرخ ورود کارآفرينان چگونه است؟
آيا کارآفرينان از سیستم خارج میشوند؟

کارکردهاي حاشیهاي

جهتدهی به
تأمین و تسهیل منابع
سیستم

محرك بازار

سؤاالت براي ارزشیابی کارکرد

آيا قوانین و مقررات (از جنس تنظیمگري) در جهت حمايت و پشتیبانی از فعالیتهاي کارآفرينی و
جهتدهی به بازار تدوين شده است؟
اندازه بازار کدام است (نیچ/توسعه يافته)؟
کاربران چه کسانی هستند (بالفعل و بالقوه)؟
رهبر بازار چه کسی است (دولت /واحدهاي خصوصی)؟
آيا محرکها  /موانع نهادي براي شکلگیري بازار وجود دارد؟
آيا الزم است که يک بازار جديد ايجاد شود يا بازار موجود گسترش يابد؟

 -2-3-3-1پايش و جمعبندي نظرات خبرگان

در اين مرحله بر اساس پاسخهاي خبرگان مختلف فناوري مد نظر به سؤاالت ،کلیه موانع و چالشهاي مورد نظر خبرگان و
متخصصان استخراج میشود .در ادامه با جمعبندي نظرات خبرگان حوزه مد نظر ،موانع و چالشهاي توسعه فناوري پس از
پااليش و حذف موارد تکراري ،تعیین میگردد.

 -4-3-1تعیین اهداف خرد
در اين مرحله الزم است تا برحسب فاز توسعه فناوري با رويکردي باال -به -پايین (هدف محور) يا پايین -به -باال (مسئله
محور) به هدفگذاري پرداخته شود .داشتن اين نگاه مستلزم پايش محیط ،شناسايی مشکالت ،کشف مزيتها و محرکهاي
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موجود در توسعه فناوري است .رفع موانع و تقويت محرکها را میتوان به عنوان اهداف خرد توسعه فناوري قلمداد نمود .با
توجه به اهداف باالدستی و نیز در نظر گرفتن هم راستايی اهداف خرد تعیین شده با آنها ،الزم است تا به هم راستا نمودن و
سازگار نمودن آنها با هم نیز اقدام شود .به عبارت ديگر ،اهداف خرد بايد قادر باشند مالحظات اهداف کالن تعیین شده را
برآورده نمايند.
اهداف خرد بیانگر نقاطی از مسیر گذار هستند که دستیابی به آنها نیازمند ارائه اقدام و سیاستگذاري با رويکرد جديد تحلیل و
راهبري هستند .اين اهداف ،مقاصد میانی در محقق نمودن اهداف کالن بوده و از پراکنده شدن و غیرمرتبط بودن اقدامات و
سیاستهاي خرد با ساير مسائل غیرضروري جلوگیري میکنند .به همین دلیل ،تعیین اهداف از اهمیتی برابر با انتخاب مناسب
سیاستها و اقدامات برخوردار است.
از يک طرف به منظور حفظ يکپارچگی ،اهداف خرد بايد هم راستا با اهداف کالن تدوين شده در اليه ارکان جهتساز باشند و
از طرف ديگر به منظور طراحی سیاستهاي اثر بخش ،اهداف خرد بايد قادر به هدف قرار دادن نقاط قوت و ضعف فرآيند گذار
باشند .بر اين اساس نیاز است تا روش تعیین اهداف بر حسب دو رويکرد باال -به -پايین و پايین -به -باال تعیین شوند .رويکرد
باال -به -پايین هم راستايی اهداف خرد با ارکان جهتساز تعیین شده در مرحله قبل را تضمین میکند و رويکرد پايین -به-
باال به پوشش دادن نقاط قوت و ضعف مسیر توسعه و طراحی اهدافی هم راستا با نیازهاي موجود کمک میکند .اين دو رويکرد
مکمل يکديگر بوده و به صورت توأمان در فرآيند هدفگذاري خرد به کار برده میشوند.
میزان وزن به کارگیري اين دو رويکرد در فرآيند هدفگذاري برحسب فاز توسعه فناوري مورد نظر متفاوت خواهد بود .در
فناوريهايی که در مراحل ابتدايی توسعه خود قرار دارند (پیش توسعه) ،اهداف با تمرکز بیشتر بر رويکرد باال -به -پايین و بر
مبناي ترجمه اهداف باالدستی تعیین میشوند .در اين حالت ،سابقه محدودي از توسعه فناوري موجود بوده و اهداف به ايجاد
ضرورتهاي توسعه تأکید دارد .رويکرد پايین -به -باال در اين گونه فناوريها به شکل محدود و تنها براي اطمینان از پوشش
نقاط قوت و ضعف وضعیت موجود مورد استفاده قرار میگیرند.
در طرف مقابل ،در فناوريهايی که در مراحل انتهايی فاز توسعه خود قرار دارند (سرعتگیري و تثبیت (بلوغ)) ،اهداف با رويکرد
پايین -به -باال بر اساس شناسايی موانع و محرکها مشخص میشوند .اين موانع و محرکها در حقیقت ضعفها و تهديدها و
نقاط قوتها و فرصتها در شرايط موجود هستند .در اينگونه از فناوريها ،مجموعهاي از سوابق فعالیتهاي اجتماعی-
فناورانه -اقتصادي شکل گرفته و تالش در جهت بهبود اين سوابق و ادامه مسیر کنونی به عنوان هدف سیاستگذاري قرار
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میگیرد .رويکرد باال -به -پايین در اين گونه فناوريها تنها براي حصول اطمینان از هم راستا بودن اهداف برآمده از سابقه
توسعه فناوري مورد نظر با ارکان جهتساز است.

اهداف ،چه زمانی که ترجمه جهتگیريهاي باالدستی هستند و چه زمانی که رفع يا تقويت موانع و محرکهاي شناسايی شده
هستند ،بر اساس ايده تکامل فرآيند توسعه فناوري بر اساس موتورهاي چهارگانه نوآوري (پويايی داخلی) و اثرگذاري عوامل
خارجی (پويايی بیرونی) تعريف میشوند .در ادامه ،به تفکیک به روشهاي هدفگذاري باال -به -پايین و پايین -به -باال اشاره
میشود.
 -1-4-3-1رويكرد باال -به -پايین

در اين رويکرد از هدفگذاري ،الزم است تا با مبنا قرار دادن ارکان جهتساز و با در نظر گرفتن رويکرد جديد تحلیل و راهبري،
اهداف خرد معین شوند .اساساً رويکردهاي باال -به -پايین بر اساس مالک و معیارهايی شکل میگیرند که در سطوح باالتر
مانند اقتصاد و يا صنعت تعیین شدهاند .يکی از پیشنیازهاي استفاده از اين رويکرد در هدفگذاري ،وجود قانونها ،اسناد،
برنامهها و اهداف باالدستی است .در روششناسی پیشنهادي تدوين اسناد ملی که موضوع اين مطالعه است ،اين قالبهاي
باالدستی در ارکان جهتساز و به وسیله اهداف کالن ،راهبردها و سیاستهاي کالن مشخص میشوند.
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شکل  7-1روش باال به پايین در تدوين اهداف خرد

 -2-4-3-1رويكرد پايین -به -باال

با توجه به پیچیده شدن فضاي توسعه علم و فناوري و سرعت باالي تحوالت ،رويکردهاي باال -به -پايین با مشکالتی از قبیل
عدم نگاه جامع رو به رو هستند؛ به گونهاي که در بعضی موارد استفاد تنها از آنها در هدفگرذاري منجرر بره ناديرده گررفتن
بخشی از اهداف ضروري براي توسعه فناوري میشوند .به عنوان يک رويکرد تکمیرل کننرده ،رويکررد پرايین -بره -براال بره
استخراج نظرات خبرگان پیرامون وضعیت موجود توسعه فناوري و دستهبندي و اولويتبندي آنها در قالب اهداف میپردازد .در
شرايطی که تا کنون نهادها ،نقشها و رويههايی براي توسعه فناوري ظاهر شده است ،اين رويکرد به شناسايی موانع و محرک-
هايی میپردازد که فرآيند توسعه را کند يا تند میکند .در اين حالت ،رفع مشکالت کنونی سیستم و بهرهگیري از فرصرتهراي
ايجاد شده در جهت شتاب بخشیدن به مسیر توسعه ،میتواند تعین کننده اهداف خرد در برنامره اقردامات و سیاسرتهرا باشرد.

شناسايی موانع و محرکها در قالب هدفگذاري با رويکرد پايین -به -باال طی فرآيندي با مراحل زير به انجام میرسد:
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شکل  8-1هدفگذاري خرد با رويکرد پايین به باال

 -5-3-1تدوين سیاستها و اقدامات
سیاستها و اقدامات مجموعه اي از طرحها و برنامه هاي اجرايی هستند که به تحقق راهبردهرا و دسرتیابی بره اهرداف کمرک
میکنند .سیاستها ،رويکردهايی جهت رفع موانع توسعه يک فناوري هستند و اقدامات ،طرحها و برنامرههرايی جهرت تحقرق
سیاستها میباشند .از اين رو میتوان گفت که اقدامات راهکارهايی جهت رفع موانع توسعه يک فناوري هستند .همان طور که
در شکل ( )3-1نشان داده شده است سیاستها و اقدامات مورد نیاز بر اساس فهرست چالشها و موانع شناسايی شده در مرحله
قبلی پیشنهاد میشود.
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 -2فصل دوم :برنامه اقدامات و سیاستهاي
توسعه فناوريهاي تولید برق از زيستتوده
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 -1-2مقدمه
همانطور که در فصل قبل (شکل ( ))1-2اشاره شد به منظور تدوين سیاستها و اقدامات در مرحله اول بايد چالشها و موانرع
پیشروي توسعه فناوري را شناسايی نمود .چالشها و موانع پیشروي شناسايیشده ،در واقع ،مجموعهاي از مشکالت موجرود در
مسیر تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند هستند و از آنجايی که سیاست ها و اقدامات رويکردهايی در جهت رفع اين چالشها
و موانع میباشند ،میتوان نتیجه گرفت که سیاستها و اقدامات در جهت تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند تدوين میشوند.
همان طور که در بخش قبل اشاره شد مبناي تدوين اقدامات در اين سند ،نظام نوآوري فناورانره ( )TISبروده و فراينرد تردوين
آنها در شکل ( )1-2نشان داده شده است.
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شناسايی بازيگران نظام توسعه
فناوريهاي زيستتوده

شناسايی کارکردهاي با اولويت براي تحقق وضعیت
مطلوب توسعه فناوريهاي تولید برق از زيستتوده
شناسايی چالشهاي مرتبط با هر يک از ابعاد ساختاري در هر يک
از کارکردهاي با اولويت از طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان
حوزه زيستتوده

مرحله اول :شناسايی وضعیت
موجود

مرحله دوم :شناسايی وضعیت
مطلوب

مرحله سوم :شناسايی چالشها و
موانع توسعه فناوري

پااليش و جمعبندي نظرات کارشناسان
و تهیه فهرست نهايی چالشها
تدوين سیاستها و اقدامات براي رفع چالشهاي موجود

مرحله چهارم :تدوين سیاستها
اقدامات براي رفع چالشها و
موانع

شکل  1-2فرايند تدوين اقدامات توسعه فناوريهاي تولید برق از زيستتوده

 -2-2فرايند تدوين اقدامات توسعه فناوريهاي زيستتوده

 -1-2-2شناسايی وضعیت موجود توسعه فناوريهاي تولید برق از زيستتوده
همانطور که اشاره شد در مرحله اول فرايند تدوين اقدامات ،وضعیت موجود توسعه فناوريهراي تولیرد بررق از زيسرتتروده در
صنعت شناسايی می شود .اين کار بر مبناي شناسايی مرحله توسعه فناوريهاي تولید برق از زيستتوده و نیرز برازيگران نظرام
توسعه اين سیستمها در کشور انجام میشود که در ادامه توضیح داده میشود.
 -1-1-2-2بازيگران نظام توسعه فناوريهاي زيستتوده
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همانطور که در بخش هاي قبلی اشاره شد نظام نوآوري فناوري متشکل از بازيگران و ذينفعانی اسرت کره هرر يرک بره طرور
مستقیم يا غیرمستقیم نقشهايی را ايفا میکنند .ايرن برازيگران مریتواننرد شرامل بخرش دولتری ،شررکتهراي تولیدکننرده،
شرکتهاي مشاور ،دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند .الزم به ذکر اسرت کره شناسرايی
بازيگران مرتبط با حوزه زيستتوده در قالب گزارشی مستقل در مرحله دوم پروژه حاضر انجام شده است و خالصهاي از نترايج
آن به صورت فهرستوار و دستهبندي شده در حوزههاي تحقیق و توسعه ،انتشار دانش ،تأمین منابع انسانی ،منابع مرالی ،مرواد،
قطعات و تجهیزات و سیاستگذاري و جهتدهی به فعالیتهاي توسعه فناوريهاي زيستتوده مشخص شدهاند.
بازيگران در زمینه توسعه دانش

بر اساس اطالعات موجود بازيگران موجود در زمینه توسعه دانش و فعالیتهاي تحقیق و توسعه در ارتباط با فناوريهاي انرژي
زيستتوده به شرح ذيل هستند:
 پژوهشگاهها :پژوهشگاه نیرو ،پژوهشگاه مواد و انرژي ،پژوهشگاه صرنعت نفرت ،سرازمان پرژوهشهراي علمری و
صنعتی ايران ،مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژي ،مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انررژي دانشرگاه تهرران،
پژوهشگاه انرژي و محیط زيست دانشگاه تهران ،مرکز تحقیقات محیط زيست و انررژي دانشرگاه علروم و تحقیقرات،
پژوهشکده انرژي و محیط زيست دانشگاه باهنر کرمان ،مرکز تحقیقات تولیرد بررق از زيسرتتروده دانشرگاه شریراز،
پژوهشکده علوم و فناوري انرژي دانشگاه صنعتی شريف ،مرکز تحقیقات مهندسی پارس ،سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترويج کشاورزي ،موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی ،مرکز توسعه فناوري نیرو (متن) ،مرکز توسرعه فنراوري
صنعت برق و انرژي
 دانشگاهها :دانشگاه تهران ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشگاه صنعتی شريف ،دانشگاه تربیت مردرس ،دانشرگاه
علوم و تحقیقات ،دانشگاه باهنر کرمان ،دانشگاه صنعت نفت
بازيگران در زمینه انتشار دانش

بازيگران موجود در زمینه انتشار دانش در ارتباط با فناوريهاي زيستتوده به شرح ذيل هستند:
عنوان کنفرانس يا
همايش

برگزارکننده

وبسايت

محور مرتبط
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همايش

همايش انرژيهاي نو و پاک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان و
شرکت همانديشان محیط زيست
فردا

کنفرانس بینالمللی مهندسی
محیط زيست

موسسه آموزش عالی مهر اروند و
مرکز راهکارهاي دستیابی به توسعه
پايدار

همايش ملی مديريت انرژي-
هاي نو و پاک

مرکز ارزيابان محیط زيست هگمتانه
و مرکز توسعه همايشهاي آريا
هگمتان

energy.bonyadhamayesh.ir
bonyadhamayesh.ir

کنفرانس بینالمللی توسعه
پايدار ،راهکارها و چالشها

دبیرخانه دائمی کنفرانس بینالمللی
توسعه پايدار ،راهکارها و چالش ها

www.icsda.ir/fa

بیوگاز و زيستتوده
مديريت و بهینه سازي انرژي
بازيافت انرژي
روشهاي ذخیرهسازي انرژي
اثرات محیط زيستی منابع انرژي تجديدپذير
ارزيابی جنبههاي اقتصادي و فنی منابع انرژي پاک
و ساير محورهاي مرتبط با انرژيهاي نو و پاک

eiconf.ir/fa

محیط زيست انسانی :مديريت پسماند و بازيافت
مديريت انرژي :انرژيهاي تجديدپذير :انرژي زيستتوده
مديريت بهینه انرژي :فناوريهاي نوين تولید ،انتقال و توزيع
انرژي

www.iscconferences.ir/303

موسسه آموزش عالی مهر اروند-
همايش مجازي سراسري
محیط زيست ،انرژي و پدافند گروه ترويجی دوستدارن محیط
زيست ( تحت پوشش )UNDP
زيستی

وبسايت

محور مرتبط

www.enconf.ir

عنوان کنفرانس يا

برگزارکننده
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محیط زيست :مديريت پسماند و بازيافت ،مهندسی آب و
فاضالب
مديريت انرژي :انرژيهاي تجديدپذير ،فناوريهاي نوين تولید،
انتقال و توزيع انرژي ،ضرورت امنیت و پايدار انرژي
پدافند غیرعامل و پدافند زيستی :راهکارهاي دستیابی به توسعه
پايدار در بخش مديريت انرژي

بیوگاز و زيستتوده
مديريت و بهینهسازي انرژي
بازيافت انرژي
روشهاي ذخیرهسازي انرژي
اثرات محیط زيستی منابع انرژي تجديدپذير
ارزيابی جنبههاي اقتصادي و فنی منابع انرژي پاک

مديريت انرژي و توسعه پايدار
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عنوان کنفرانس يا

کنفرانس بینالمللی توسعه با
محوريت کشاورزي ،محیط
زيست و گردشگري

دبیرخانه دائمی کنفرانس بینالمللی
توسعه

کنفرانس بینالمللی برق

شرکت مادر تخصصی توانیر
پژوهشگاه نیرو

همايش بینالمللی انرژي

وزارت نیرو

کنفرانس ملی مديريت
پسماند

سازمان شهرداريها و دهیاريهاي
کشور

www.pasmand.ir

www.psc-ir.com irannec.com/Home.aspx

همايش بیوانرژي ايران

شرکت هم انديشان انرژي کیمیا

icdat.ir

وبسايت

www.bioenergy.ir

همايش

برگزارکننده
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محور مرتبط
چالشهاي توسعه بیوانرژي در ايران
اقتصاد و بیوانرژي ،فرصتهاي سرمايهگذاري در بخش
بیوانرژي
چشمانداز بیوانرژي در ايران و جهان
جايگاه بیوانرژي در منطقه
بومیسازي فناوري استحصال انرژي از منابع زيستتوده
محیط زيست و بیوانرژي
پتانسیلسنجی ،شناخت و توسعه منابع
تشويق بخش خصوصی در سرمايهگذاري و مشارکت در حوزه
بیوانرژي
تحقیق و توسعه بیوانرژي در ايران
مديريت انرژي و توسعه پايدار

تولید انرژي الکتريکی )(EPG
انرژيهاي تجديدپذير )(REN

مديريت منابع
انرژي و اقتصاد
فناوريهاي انرژي و محیط زيست

تولید مواد و انرژي از پسماند (کمپوست ،زباله سوز و) ...
فناوريهاي نوين در فرآيند مديريت پسماند

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
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عنوان کنفرانس يا

3environment.bonyadhamayesh.ir

کنگره سالیانه جهان و بحران موسسه عالی علوم و فناوري
خوارزمی
انرژي

wec2015.ir

کنفرانس بهینهسازي مصرف
انرژي در علوم و مهندسی

دانشکده فنی و حرفهاي الزهراء بابل

کنفرانس ملی بهینه سازي و
مديريت مصرف انرژي

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علیآباد
کتول

کنفرانس پیشرفتهاي نوين
در حوزه انرژي

موسسه آموزش عالی انرژي

cmaes.ir

همايش ملی پژوهشهاي
محیط زيست و کشاورزي
ايران

دبیرخانه سومین همايش ملی
پژوهشهاي محیط زيست و
کشاورزي ايران

emo.ieerec.ir

همايش ملی فناوريهاي
نوين در کشاورزي و منابع
طبیعی

سازمان نظام مهندسی کشاورزي و
منابع طبیعی گیالن

bme2014.ir

کنفرانس ساالنه بینالمللی
مهندسی مکانیک

دانشگاه يزد
انجمن مهندسی مکانیک ايران

apiagriconf.ir

وبسايت
confs.yazd.ac.ir/ISME2016

همايش

برگزارکننده
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محور مرتبط

انرژي و محیط زيست

مديريت پسماندهاي کشاورزي و ضايعات آلی
دفن بهداشتی زباله و آلودگیهاي زيستمحیطی
انرژيهاي تجديدپذير و نو در کشاورزي

انرژي و محیط زيست
پساب و محیط زيست
پسماند و محیط زيست

نقش انرژيهاي نو و تجديدپذير در مقابله با بحران انرژي

انرژيهاي نو و پاک و تولیدات پراکنده

مديريت انرژيهاي نو و پاک و ساير موضوعات مرتبط با
بهینهسازي مصرف

مهندسی مکانیک و انرژي
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همايش
کنفرانس بینالمللی
دستاوردهاي نوين در عمران،
معماري ،محیط زيست و
مديريت شهري

موسسه مديران ايده پرداز

همايش ملی افقهاي نوين
در توانمندسازي و توسعه
پايدار معماري ،عمران،
گردشگري ،انرژي و محیط
زيست شهري و روستايی

دبیرخانه دومین همايش ملی افق-
هاي نوين در توانمندسازي و توسعه
پايدار معماري ،عمران ،گردشگري،
انرژي و محیط زيست شهري و
روستايی

کنفرانس بینالمللی اقتصاد
سبز

شرکت پژوهشی طرود شمال

وبسايت
www.caeconf.com bonyadhamayesh.ir ge.toroudshomal.com

عنوان کنفرانس يا

برگزارکننده
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محور مرتبط

انرژيهاي نو در معماري
مديريت پسماند در شهرها

انرژي و توسعه پايدار

انرژيهاي نو

بازيگران در زمینه تأمین منابع

بازيگران موجود در زمینه تأمین منابع مورد نیاز فناوريهاي زيستتوده اعم از منابع انسانی ،مالی و مواد و تجهیرزات بره شررح
ذيل هستند:
 منابع مالی:

 oصندوق مهر امام رضا (ع) (اعطاي وام کم بهره به تحقیقات) ،بانکها و مؤسسات اعتباري ،صندوق حمايرت
از پژوهشگران و فناوران کشور ،صندوق مالی توسعه تکنولوژي ايران ،صندوق توسرعه فنراوريهراي نروين،
صندوق حمايت از طرح هاي نوآورانه در پژوهشگاه نیرو ،توانیر ،مرکز تحقیقات شرکت توانیر ،پژوهشگاه مواد
و انرژي ،دفتر مهندسی مرکز همکاريهاي رياست جمهوري.
 منابع انسانی:

 oدانشگاه تهران ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشگاه صنعتی شريف ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشرگاه براهنر
کرمان

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
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o
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پژوهشگاه نیرو ،پژوهشگاه مواد و انرژي ،پژوهشگاههاي دانشهاي بنیادين ،مرکز تحقیقات شررکت تروانیر،
دفتر مهندسی مرکز همکاريهاي رياست جمهوري.

 منابع مواد و قطعات:
o

شرکتهاي مشاوره ،سازنده و تأمینکننده فناوريهاي زيستتوده

 منابع زيستتوده:
o

وزارت جهاد کشاورزي

o

سازمان جتگلها ،مراتع و آبخیزداري

o

وزارت کشور ،سازمان شهرداريها و دهیاريها

o

وزارت کشور ،سازمان مديريت پسماند

o

کشاورزان ،باغداران ،زارعین و دامداران

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
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جدول  1-2شرکتهاي مشاوره ،سازنده و تأمینکننده فناوريهاي انرژي زيستتوده

نام شرکت  /سازمان

نوع نیروگاه  /پروژه

آب و فاضالب تهران

بیوگاز از لجن فاضالب

ظرفیت نصب
شده MW

2 + 4/8

اطالعات تماس

آدرس

021-88495961-3

آدرس نیروگاه :تهران -ري ،تصفیهخانه
فاضالب جنوب تهران
خ دکتر بهشتی ،خ انديشه ،نبش انديشه ،6
پ 14

 021-88703414دفتر مرکزي
 021-88554051کارخانه

آدرس نیروگاه :شیراز -برم شور ،سايت
دفنگاه زباله ،نیروگاه بیوگاز سوز
تهران -خ احمد قصیر ،خ پنجم ،شماره ،15
طبقه سوم ،واحد 13

سازمان تنظیف و بازيافت مواد
شهرداري شیراز /شرکت نیرو سابین بیوگاز زباله (دفنگاه زباله)  -بیوگازسوز
آريا

1/2

سازمان بازيافت و تبديل مواد-
شهرداري مشهد

بیوگاز زباله (دفنگاه زباله)  -بیوگازسوز

0/6

شرکت بازيافت تیم کیان و سازمان
مديريت پسماند شهرداري تهران

بیوگاز سوز

 1/9مگاوات0311-6204464 -
پروانه 0311-6204783
داراي
5553013-9
احداث نیروگاه

تهران -آبعلی
خ شهید رجايی ،انتهاي  13آبان ،صالح آباد
شرقی

تدبیر توسعه سالمت

نیروگاه زبالهسوز

3

شهرک غرب ،خ ايوانک ،خ سیماي ايران،
کوچه يازدهم ،نبش گذر اسفند ،پ  ،2واحد

021-88703313
0511-6074701-2

مشهد -بلوار آزادي ،نبش آزادي 21
آدرس نیروگاه :ابتداي جاده مشهد به
نیشابور و در نزديکی شهر طرق

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
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نوع نیروگاه  /پروژه

نام شرکت  /سازمان

ويرايش اول ،شهريور 1394
ظرفیت نصب
شده MW

اطالعات تماس

آدرس
5
آدرس نیروگاه :تهران -کهريزک

مگاوات0481-2229050 -
2
تعاونی  716تولید کود طبیعی و
پروانه 09141803276
داراي
بیوگاز
زيستگاز زرينه میاندوآب
09148241871
احداث نیروگاه
8
احداث:
محل
شرکت آترين پارسیان
تولید انرژي از منابع تجديدپذير از جمله
021-88577898
مازندران ،تنکابن
زيستتوده
021-88564685
(اعتبار مجوز پروژههاي مذکور به
2
زبالهسوز
info@atrinparsian.com
پايان رسیده است)
احداث:
محل
مازندران ،آمل
شرکت فنآوران انرژي پاک آسیا
مهندسی مشاور نیما (نیروي مازندران)

نیروگاه زبالهسوز

بهین هوشمند سازه شريف

طراحى و اجراى نیروگاههاى زيستتوده
طراحى و اجراى نیروگاههاى تولید برق از
پسماندهاى شهرى ،صنعتى و بیمارستانى

شرکت مهندسی
آذربايجان (منا)

مشاور

نیروي

انرژي زيستتوده

12

0151-2299424
Info@nimaco-eng.com

آذربايجان غربی -میاندوآب ،بوکان

تهران -شهرک قدس (غرب) ،خیابان
مهستان ،خیابان گلستان جنوبی ،پالک ،21
ساختمان زمرد ،طبقه چهارم
مازندران -ساري ،خ ورزش ،ضلع جنوبی
استاديوم شهید متقی
آدرس نیروگاه :روستاي زرين آباد5 ،
کیلومتري جاده اصلی ساري ،نکاء

info@gwe-co.com

تهران -خیابان آزادى ،خیابان شهید
حبیباله ،خیابان شهید قاسمى ،پالک 61

021-88071524
021-88371647
09121642192

تهران -سعادت آباد -بلوار دريا -بین
پاکنژاد و مطهري ،پالک 146

تلفکس66008141 :

omid_alambaz@yahoo.com
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نام شرکت  /سازمان

نوع نیروگاه  /پروژه

شرکت فوالد صنعت غدير

گازيسازي زباله

ويرايش اول ،شهريور 1394
ظرفیت نصب
شده MW

اطالعات تماس

آدرس

Info@fouladsanatghadir.com
as.heidari@fouladsanatghadir.com

تهران -بزرگراه رسالت ،خیابان حیدرخانی،
خیابان احدزاده ،پالک  ،173طبقه دوم

77187351
02188459852-02188430454

شرکت مهندسی قدس نیرو

Info@ghods-niroo.com

تهران -خ استاد مطهري ،بعد از سهروردي
شماره 82

01342224155

شرکت مهندسی طرح هندسه نو

tarhe.hendese.no@gmail.com

فن انديشان صنعت و انرژي سبز

ساخت و انتقال فناوريهاي مرتبط با بازيافت
انواع زبالههاي شهري ،صنعتی و نخالههاي
ساختمانی و تبديل ريجکت به الکتريسیته از
روش تولید گاز سنتز

شرکت ماندگار پاک انرژي  -شرکت
هیتاچی زوسن

نیروگاههاي زباله سوز

09010285072

تهران -بزرگراه رسالت،خیابان حیدرخانی،
خیابان احدزاده ،پالک  ،173طبقه دوم

زيستتوده

0/5

محل احداث :گلستان ،مینودشت

زيستتوده

2

محل احداث :البرز ،هیو

تهران -خ خالد اسالمبولی ،خ پنجم ،پ ،25
ط سوم ،واحد 11

بهسازان کاران البرز (بکا)

زيستتوده

2

021-88147008
محل احداث :سمنان ،شاهرود

تهران -خ ولیعصر ،منیريه ،خ شهید پیران،
کوي آسیا ،پ  ،6واحد 7

کشاورزي و دامپروري کوهستان
سمنان -اتمام اعتبار موافقت نامه

زيستتوده

0/09

021-77339557
محل احداث :سمنان

سمنان ،خ شهید رجايی ،باغ فیض ،کوچه
نجفی ،پ 16

تعاونی توسعه گرانسبزجی -اتمام
اعتبار موافقت نامه

زيستتوده

1

0311-6821132
محل احداث :اصفهان ،جرقويه

اصفهان ،بهارستان ،بلوار بهشت ،کوي
جنت ،ارم  ،14پالک 714

توسعه آفرينان گشتا انرژي
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ظرفیت نصب

نام شرکت  /سازمان

نوع نیروگاه  /پروژه

طبیب پخش سقز

زيستتوده

1/9

انرژي پاک برسام

زيستتوده

0/5

World Eco Energy

زيستتوده

80

محل احداث :چهارمحال بختیاري

جاده ابريشم گیتی

زيستتوده

0/3

04517716511
محل احداث :آذربايجان شرقی ،تبريز

سازمان انرژيهاي نو ايران

پتانسیلسنجی و تهیه اطلس زيستتوده
امکانسنجی و طراحی مفهومی نیروگاه بیوگاز
ساوه
پتانسیلسنجی و امکانسنجی زباله شهري و
احداث نیروگاه آن
بررسی عملکرد سامانه بهینه گازيسازي
زيستتوده براي ايران
احداث پايلوت ساوه (نیروگاه بیوگاز زباله ،فاضالب
و خونابه کشتارگاه)
کمکهاي فنی و کارشناسی در امر خريد
زبالهسوزها

سانا با وزارت کشور و شهرداري مشهد

انعقاد تفاهمنامه جهت کمکهاي فنی و
کارشناسی تولید انرژي از دفنگاهها و زبالهسوزها

شده MW

اطالعات تماس
0873230035
محل احداث :کردستان ،سقز
22590386
محل احداث :گیالن ،رشت

021 -88085006-9
 021-88084726روابط عمومی

آدرس
کردستان -سقز ،خ معلم ،نبش کوچه کاويان
تهران -خ پاسداران ،خ شهید پايدارفر ،کوي
لنکران ،کوي زورق ،پ  ،9واحد 3

اردبیل -میدان ارتش ،کوچه نیما ،پ 7

تهران -شهرک قدس ،انتهاي بلوار شهید
دادمان (پونک باختري) ،جنب بزرگراه يادگار
امام ،ساختمان معاونت امور انرژي
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نام شرکت  /سازمان

نوع نیروگاه  /پروژه

ويرايش اول ،شهريور 1394
ظرفیت نصب
شده MW

اطالعات تماس

همکاري سانا با امور دام وزارت جهاد اجراي پروژههاي بیوگاز در دامداريها و
مرغداريها در سه سطح کوچک ،متوسط و بزرگ
کشاورزي
سانا
شهرداري اصفهان
سازمان مديريت پسماند
شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان -اتمام اعتبار مجوز

همکاري با جهاد کشاورزي خراسان رضوي

مگاوات
1/2
بررسی پتانسیل و امکانسنجی تولید برق از
اصفهان
فاضالب تصفیهخانه فاضالب تبريز و اصفهان
برگزاري مناقصه
زبالهسوز
12
بیوگاز زباله (دفنگاه)
هاضم  -بیوگاز از لجن فاضالب

شرکت البرز نئوپان جنوب -اتمام زمینه فعالیت :ام دي اف خام
نیروگاه زيستتوده
اعتبار

آدرس

1/2

5

تبريز و اصفهان
تهران  -اصفهان
03116680030
اصفهان  -خ هزار جريب ،خ جابر ،شرکت
محل احداث :اصفهان  -تصفیه خانه
آب و فاضالب استان اصفهان
فاضالب شمال اصفهان
22012133 -4
تهران -بلوار آفريقا ،باالتر از چهارراه ظفر،
محل احداث :خوزستان ،اهواز
کوچه نیلوفر ،پ 4
 40کیلومتري شهر اهواز
تهران -میدان انقالب ،جنب سینما مرکزي،
کوچه مهرناز ،ساختمان  ،110طبقه  ،2واحد
محل احداث :تهران ،دماوند
23

شرکت مهسان ديزل کوهرنگ -اتمام
اعتبار

بیوگازسوز زباله شهري

5

شرکت کشت و صنعت گوشت شرق
مازندران

زيستتوده

3

محل احداث :مازندران ،ساري

مهگام راه و ساختمان

زيستتوده

27

محل احداث :مازندران ،ساري

اوکسین صنعت

زيستتوده

5

محل احداث :تهران

ساري -کیلومتر  5جاده جويبار

تهران -خ مطهري ،خ میرعماد ،کوچه
هشتم ،پ 5
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ظرفیت نصب

نام شرکت  /سازمان

نوع نیروگاه  /پروژه

کارآوران  /انرژي تجديدپذير شرق

زيستتوده

15

شده MW

اطالعات تماس

آدرس

تعاونی تولید زرين دشت آباده

زيستتوده

1/5

محل احداث :فارس ،آباده

فارس -آباده ،صادق آباد ،نود دستگاه ،خ
گلديس ،پ 62

پارس انرژي سپیدان آريا شرق

زيستتوده

2/4

محل احداث :اصفهان ،فالورجان

اصفهان -گز برخوار ،خ فردوسی ،پ 204

صنعت محیط سبز پارسیان

زيستتوده

11/8

محل احداث :گیالن ،رشت

شرکت تولید کود آلی شهرداري تبريز

زيستتوده

15

محل احداث :آذربايجان شرقی ،تبريز

مهرگان صنعت هما

زيستتوده

1/2

محل احداث :چهارمحال بختیاري ،شهرکرد

شرکت آتبین

زبالهسوزي

شرکت فناوري پژوهان زيست گستر
رتیون

انرژيهاي تجديدپذير

رشت -خ دکتر حشمت ،کوچه سررشته دار،
پ 323
تبريز -چهارراه الله ،مجتمع تجاري الله،
طبقه اول ،پ 4
تهران -بزرگراه اشرفی اصفهانی ،ساختمان
 ،55طبقه سوم ،واحد 7

تلفن0971-48808439 :
فکس0971-48811361 :

امارات متحده عربی -دبی -منطقه ازاد جبل
علی ،دريچه  ،4پالک  ،16طبقه اول.

021-66651146

تهران -بزرگراه آيتاله سعیدي ،خ يادگار،
پ 14

info@atbinco.com
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بازيگران در زمینه جهتدهی به سیستم

در زمینه جهتدهی به سیستم ،در حال حاضر اين بخشها فعال هستند.
 مجمع تشخیص مصلحت نظام -مرکز تحقیقات استراتژيک
(معاونت پژوهشهاي روابط بینالملل ،گروه پژوهشی توسعه پايدار و محیط زيست -معاونت پژوهشهاي اقتصادي ،گروههراي
پژوهشی اقتصاد انرژي ،امور کشاورزي ،فناوريهاي نو ،برنامه و بودجه ،شاخصسازي و آيندهپژوهی)
 مجلس شوراي اسالمی -مرکز پژوهشها
 وزارت کشور -معاونت عمران و توسعه شهري و امور روستايی -سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور
 وزارت جهاد کشاورزي
 وزارت صنعت ،معدن و تجارت -معاونتهاي پژوهش و فناوري ،امور صنايع ،طرح و برنامه ،دفتر امور ايمنری ،محریط
زيست و انرژي ،گروه انرژي؛ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)
 وزارت نفت -سازمان بهینهسازي مصرف سوخت
 وزارت نیرو -شرکت توانیر ،سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)
 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 معاونت علم و فناوري رياست جمهوري -ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور -سازمان مديريت و برنامهريزي
 سازمان حفظ محیط زيست کشور -سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري
 سازمان توسعه برق
 وزارت جهاد کشاورزي -سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزي
 شرکت نوسازي صنايع ايران
 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران
 موسسه مطالعات بینالمللی انرژي
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 پژوهشگاه نیرو
 پژوهشگاه صنعت نفت ،پرديس پژوهش و توسعه انرژي و محیط زيست
 شوراي عالی انقالب فرهنگی
 شوراي عالی علوم ،تحقیقات و فناوري (عتف)
 سنديکاي شرکتهاي تولیدکننده برق
 سنديکاي صنعت برق ايران
 مرکز فناوري و نوآوري رياست جمهوري
 مرکز تحقیقات مهندسی فارس

به طور کلی ،اکثر بازيگران فعال در حوزه انرژي زيستتوده ،دانشگاهها و پژوهشگاهها هستند و اکثر فعالیرتهرا شرامل انجرام
تحقیقات و مطالعات در اين زمینه میباشد.
 -2-1-2-2شناسايی مرحله توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده

همانطور که در بخش هاي قبلی اشاره گرديد در تعیین وضعیت موجود توسعه فناوري ،عالوه بر تعیین بازيگران مختلف حروزه
مد نظر بايد مرحله توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده را تعیین نمود .با توجه به وضعیت شاخصهاي توسعه فنراوري (شرکل
( )2-2و جدول ( ))2-1مرحله توسعه فناوري براي هر يک از فناوريهاي اولويتدار مشخص گرديد که در ادامره بره تفکیرک
براي هر فناوري ذکر میگردد.
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شکل  2-2نشانههاي تحقق مراحل براي تعیین مرحله توسعه

مرحله توسعه فناوري هاضم بیهوازي

 بازيگران
تا کنون براي اين فناوري ،شرکت دانش بنیان در کشور تأسیس نشده است و حداقل يک شررکت تولیدکننرده (شررکت طررح
هندسه نو) وجود دارد .بازيگران اصلی اين حوزه شامل دانشگاهها و مراکز پژوهشی میباشد .تمام دانشگاههرايی کره در زمینره
انرژي تجديدپذير و زيستتوده فعالیت میکنند پتانسیل کار روي اين موضوع را دارند .از جمله پژوهشگاههاي فعرال در زمینره
فناوري هاضم بیهوازي نیز میتوان پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه مواد و انرژي را نام برد .نقش تسهیلگري دولت نیز بره دلیرل
سیاستهاي اخیر و اقدام به تدوين اسناد و همچنین مشخص کردن قیمت خريد تضمینی  315تومان براي هر کیلووات ساعت
برق تولیدي توسط اين فناوري ،کم کم شکل گرفته است.
 تعامالت
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به دلیل وجود نمايشگاهها و کنفرانسهاي مرتبط با بحث انرژيهاي تجديدپرذير و برگرزاري همرايشهراي تخصصری بسریار
محدود ،متخصصین در اين زمینه با يکديگر آشنا شدهاند و منجر به شکلگیري روابط بین فردي شده است .اما شبکه مربوط به
فناوري وجود ندارد.
 نهادها
قانون و دستورالعمل خاصی در مورد فناوري هاضم بیهوازي وجود ندارد اما يک سري هنجارها و انتظارارت (نهراد نررم) برقررار
است.
با توجه به موارد فوق فناوري هاضم بیهوازي در مرحله پیشتوسعه قرار دارد.

شکل  3-2شناسايی فاز توسعه فناوري هاضم بیهوازي

مرحله توسعه فناوري گازيسازي

 بازيگران
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به طور کلی ،تعداد مقاالت در اين زمینه در ايران تا کنون محدود بوده است ،بنابراين بازيگران اصلی در راه توسعه اين فنراوري
دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراکز تحقیقاتی هستند .در حال حاضر دانشگاههاي فعرال در حروزه انررژي زيسرتتروده و همچنرین
پژوهشگاههاي نیرو و صنعت نفت در زمینه فناوري گازيساز تحقیق و فعالیت میکنند .شرکت فوالد صنعت غدير و شرکت فن-
انديشان صنعت و انرژي سبز در اين زمینه تخصص دارند .اما به طور کلی تعداد برازيگران ايرن فنراوري محردود اسرت .نقرش
تسهیلگري و حمايتی دولت نیز کمرنگ میباشد و حتی در بحث تعیین تعرفه خريد برق تضمینی به طور مشخص به آن اشاره
نکرده است.
تعامالت
در اين زمینه کنفرانسی تخصصی برگزار نشده است و معموالً فعاالن اين حوزه به صورت فردي يکديگر را میشناسند .تنهرا در
برخی نمايشگاهها و کنفرانسهاي مرتبط با بحث انرژيهاي تجديدپذير و زيستتروده مطرالبی ارائره شرده اسرت کره معمروالً
خروجی ملموسی وجود نداشته است.
 نهادها
در مورد فناوري گازيسازي قواعد هنجاري (نهاد نرم) در حال شکلگیري است.
با توجه به موارد فوق فناوري گازيسازي در مرحله پیشتوسعه قرار دارد.
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شکل  4-2شناسايی فاز توسعه فناوري گازيسازي

مرحله توسعه فناوري زبالهسوزي

 بازيگران
در حال حاضر چند شرکت دانش بنیان مانند بهین هوشمند سازه شريف و شرکتهراي تولیدکننرده و واردکننرده (بازرگرانی) از
جمله :تدبیر توسعه سالمت ،آترين پارسیان ،ماندگار پاک انرژي world eco energy ،و آتبین در زمینه فناوري زبالهسروزي در
کشور فعالیت میکنند .لذا بازيگران اصلی اين حوزه شامل شرکتهاي سرمايهگذاري خطرپذير برودهانرد .نقرش دولرت نیرز برا
اختصاص دادن باالترين قیمت خريد برق تضمینی به اين فناوري از بین فناوريهاي تولید انرژي از زيسرتتروده ( 587تومران
براي هر کیلووات ساعت) پررنگ شده است.
 تعامالت
با توجه به فعالیتهاي انجمن مديريت پسماند و انجمن اقتصاد انرژي ،در اين زمینه شبکه ضعیف علمری شرکل گرفتره اسرت.
همچنین به دلیل برگزاري همايشها مانند همايش تبديل پسماند به انرژي ،کنسرسیوم تبديل پسماند به انرژي ( )WtEدر حال
شکلگیري است.
 نهادها
در مورد اين فناوري قوانین و دستورالعملهايی وجود دارد .قانون مديريت پسماند که توسط وزارت کشور تصويب شده است .در
سند آسیب شناسی پسماند نیز اعتبارات اختصاص داده شده به اين فناوري تعیین شده و در اختیار سازمانهاي زيربط قرار گرفته
است.
با توجه به موارد فوق فناوري زبالهسوزي در مرحله توسعه قرار دارد.
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شکل  5-2شناسايی فاز توسعه فناوري زبالهسوزي

 -3-1-2-2تعیین موتور متناسب با فاز توسعه نظام

پس از شناسايی فاز توسعه نظام ،حال نوبت آن است که موتور متناسب با فاز توسعه نظام معین گردد .همان طور که در نمرودار
ذيل مشاهده میشود ،هر فاز توسعه نظام متناظر با يکی از موتورهاي نظام نوآوري فناورانه میباشد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
58
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

شکل  6-2موتورهاي متناسب با مراحل توسعه نظام فناوري

با توجه به اطالعاتی که در بخش قبل به دست آمد ،وضعیت نظام نوآوري فناورانه فناوري بخش انرژي زيستتروده در کشرور
براي دو فناوري هاضم و گازيسازي در مرحله پیش توسعه قرار گرفته است .بنابراين با توجه به نمودار شرکل ( )6-2مریتروان
گفت در داخل نظام توسعه اين فناوري ،موتور محرک علم و فناوري در حال جريان میباشد .همچنین فاز توسعه براي فنراوري
زبالهسوزي در مرحله توسعه قرار دارد که موتور محرک مربوط به مرحله توسعه موتور محرک کارآفرينی است.
 -4-1-2-2تعیین کارکردهاي کلیدي ،حمايتی و حاشیهاي

در بخش قبل مشخص گرديد که در داخل نظام توسعه فناوري بخش انرژي زيستتوده ،موتور محرک علم و فناوري و موترور
محرک کارآفرينی در حال جريان میباشد.
همان طور که از نام موتور محرک علم و فناوري مشخص است ،با هدف گسترش دانش نظري و عملی پیرامون فناوري شکل
میگیرد .همان طور که در فصل اول تشريح گرديد ،هر موتور نوآوري از توالی کارکردهاي مختلف حاصل میگردد .زمانی کره
هدف ،راهاندازي موتور محرک علم و فناوري باشد ،انجام فعالیت در  4کارکرد ضروري میباشد و ساير کارکردها در اولويت قرار
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نمیگیرند 4 .کارکرد خلق دانش ( ،)F2انتشار دانش ( ،)F3جهتدهی به سیستم ( )F4و تأمین و تسهیل منابع ( ،)F6کارکردهاي
تشکیلدهنده اين موتور هستند.

شکل  7-2موتور محرک علم و فناوري

کارکرد محوري در اين موتور که نقشی اساسی در تحقق اهداف اين موتور بر عهده دارد ،کارکردهاي خلق دانش میباشد و برا
برآورده شدن اين کارکرد ،نظام نوآوري اين فناوري ،از اين فاز وارد فاز توسعه خواهد شد .کارکردهايی که اين کارکرد را حمايت
و پشتیبانی میکنند عبارتند از :کارکرد انتشار دانش و کارکرد تأمین و تسهیل منابع که به اين کارکردها ،کارکردهراي حمرايتی
میگويند .همان طور که در شکل باال مشخص است ،کارکرد جهتدهی به سیستم يک کرارکرد حاشریهاي مریباشرد ،زيررا از
کارکرد حمايتی بسیج منابع را پشتیبانی مینمايد .بنابراين میتوان در اين موتور دستهبندي ذيل را ارائه نمود.

جدول  2-2کارکردهاي کلیدي ،حمايتی و حاشیهاي موتور اول
نوع کارکرد

نام کارکرد

کارکرد کلیدي

خلق دانش

کارکرد حمايتی

انتشار دانش
تأمین و تسهیل منابع

کارکرد حاشیهاي

جهتدهی به سیستم
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موتور محرک بعدي که در مورد فناوريهاي زيستتوده (زبالهسوزي) مطرح است ،موتور محرک کارآفرينی اسرت .هردفی کره
موتور محرک کارآفرينی به دنبال آن است ،شدت بخشیدن به حجم فعّالیتهاي کارآفرينی انجام شده در فرايند توسعه فنراوري
(که غالباً در محیط صنعت به وقوع میپیوندد) خواهد بود .هدف دوّم اين موتور اين است که با گسترش فعّالیرتهراي اجرايری،
نیازمنديها و نقصهاي دانشی موجود را شناسايی کند و بازخوردي از محیط عملیاتی به سیستمهاي تحقیق و توسعه دهرد ترا
فناوري از لحاظ فنی نیز به بلوغ برسد.
موتور محرک کارآفرينی براي شتاب بخشیدن به روند فعّالیتها ،نیازمند تحقق کارکردهاي مختلفی میباشد .به عبرارت ديگرر،
انجام فعّالیتها در چارچو ب کارکردهاي مختلف توسط بازيگران گوناگون ،موجب برآورده شدن کارکردهايی میگردد که توالی
اين کارکردها ،موتور محرک کارآفرينی را پديد میآورد .در موتور محرک کارآفرينی نیز مانند موترور محررک علرم و فنراوري،
کارکردهاي خلق دانش ( ،)F2انتشار دانش ( ،)F3جهتدهی به سیستم ( )F4و تأمین و تسهیل منابع ( )F6به صورت پرقردرت
ظاهر هستند .اما عالوه بر اين ها ،کارکردهاي ديگري نیز وجود دارد که تفاوت اساسی اين موتور از موتور محرک علم و فناوري
محسوب میشوند .حضور فعال دو کارکرد فعالیتهاي کارآفرينی ( )F1و مشروعیتبخشی ( )F7منجر به تغییر تعرامالت میران
کارکردها و پديد آمدن موتور محرک کارآفرينی میگردد و نیز کارکرد شکلدهی به بازار ( )F5نیز به صورت کمرنرگترر از دو
کارکرد ديگر در اين موتور شکل میگیرد .کارکرد فعّالیتهاي کارآفرينی ،کارکرد محوري در اين موتور است که نقشی اساسری
در محقق نمودن اهداف آن بر عهده دارد.

شکل  8-2موتور محرک کارآفرينی
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جدول  3-2کارکردهاي کلیدي ،حمايتی و حاشیهاي موتور دوم
نوع کارکرد

نام کارکرد

کارکرد کلیدي

کارآفرينی
توسعه دانش

کارکرد حمايتی

کارکرد حاشیهاي

انتشار دانش
تأمین و تسهیل منابع
جهتدهی به سیستم
مشروعیتبخشی
شکلدهی بازار

 -2-2-2شناسايی وضعیت مطلوب توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده
همان طور که در بخشهاي قبلی اشاره شد در مرحله پیشتوسعه کارکردهاي مؤثر عبارتند از :توسعه دانش (کرارکرد کلیردي)،
انتشار دانش و بسیج منابع (کارکردهاي حمايتی) و جهت دهی به سیستم (کارکرد حاشیهاي) .بهمنظور توسعه فنراوري و انتقرال
فناوري از مرحله پیشتوسعه به توسعه بايد چالش ها ،مشکالت و موانع موجود در ابعاد ساختاري چهار کارکرد ذکر شده تعیین و
مرتفع شوند.
در مرحله توسعه ،تمامی هفت کارکرد ذکرشده ،مؤثر به حساب میآيند .در اين مرحله ،کارآفرينی کارکرد اصلی است .توسرعه و
انتشار دانش و همچنین جهتدهی به سیستم کارکردهاي حمايتی را تشکیل میدهند و کارکردهاي شکلدهی به بازار ،ترأمین
منابع ،و مشروعیتبخشی کارکردهاي حاشیهاي هستند.

 -3-2-2شناسايی چالشها و موانع توسعه فناوريهاي زيستتوده
در گام قبلی ،کارکردهاي توسعه دانش ،انتشار دانش ،تأمین منابع و جهتدهی به سیستم به عنوان کارکردهاي با اولويت برراي
فناوريهاي قرارگرفته در فاز پیشتوسعه شناسايی شدند .همچنین کارکردهاي کارآفرينی ،توسعه و انتشار دانش و جهتدهی به
سیستم کارکردهاي با اولويت براي فناوريهاي قرارگرفته در فاز توسعه هستند .در اين گام با استفاده از يک تحلیل ساختاري-
کارکردي ،چالشها و موانع پیش روي توسعه فناوريهاي زيستتوده شناسايی شده است .همان طور که پیشتر بیان شد ايرن
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چالشها از طريق مصاحبه با  7نفر از خبرگان و کارشناسان آشنا با اين حوزه استخراج شده است .اسامی اين افراد در ادامه ارائه
شده است:
جدول  4-2فهرست خبرگان و کارشناسان آشنا با چالشهاي حوزه زيستتوده
رديف نام
مهرداد عدل
1
سوسن داوري
2
ارژنگ جوادي
3
فاطمه هشدار
4
بهروز دشتی
5
جواد نصیري
6
روحاهلل محمودخانی
7
رضا نقوي
8
مزدک رساپور
9
حسین قیاسینژاد
10
مصطفی مهرافزا
11
امیرحسین احمدي
12

سازمان
پژوهشگاه مواد و انرژي
پژوهشگاه نیرو
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزي
موسسه مطالعات بینالمللی انرژي
سازمان انرژيهاي نو ايران
سازمان انرژيهاي نو ايران
سازمان شهرداريها و دهیاريهاي وزارت کشور
مشاور اجرايی سازمان پسماند
شرکت آبادگران پاک داد
شرکت GEO TEC
استاديار دانشگاه برلین آلمان
استاديار دانشگاه  UNEDمادريد اسپانیا

همان گونه که در فصل قبل اشاره شد به منظور شناسايی و تعیین چالشها و موانع پیشروي توسعه فناوري سؤاالت مختلفی در
رابطه با وجود ،تعداد و کیفیت ابعاد ساختاري هر يک از چهار کارکرد مؤثر در مرحله پیشتوسعه و همچنین کارکردهاي مهم در
فاز توسعه طرح شد و در جلسات مصاحبه اين سؤاالت از خبرگان و کارشناسان فوقالذکر پرسیده شد .همچنین چالشهاي کلی
توسعه فناوريهاي زيستتوده براي تمامی کارکردها ،که براي تمام فناوريهاي اين حوزه در هرر مرحلرهاي از توسرعه صرادق
هستند ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در ادامه خالصهاي از مصاحبههاي صورت گرفته ارائه شده است.
آقاي دکتر عدل

 -1در زمینه هاضم متاسفانه دانش کاملی بوجود هنوز نیامده است .در نمونههراي در حرال بهررهبررداري کره از طريرق
همکاري مشترک بوده است نیز تولید دانش و فناوري چندانی از سوي طرف ايرانی صورت نگرفته است.
 -2در فناوري هاضم بیهوازي تقاضا در بخش صنعتی و واحدهاي تمام مقیاس ( )full scaleبسیار کم بوده و تنها چنرد
مورد در مقیاس بزرگ اجرا شده است .زمانی که بازار ايجاد شود ،زمینه توسعه فناوري نیز ايجاد میشود.
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 -3برخی از واحدهاي هاضم بیهوازي اجرا شده به دلیل مسائل فرايندي ،عدم تطابق تجهیزات انطباق شرده برا ماهیرت
منبع ورودي و همچنین ضعف در سیستمهاي پايش و رصد فرآيندها (نامناسب بودن نوع هاضم) کارکرد مطلروب را
نداشته است.
 -4در ايران توانايی بالقوه مهندسی براي فرآيند هضم بیهوازي وجود دارد اما در بحثهاي عملیاتی يک مقردار مشرکل
وجود دارد .در حقیقت در حوزه طراحی مشکلی نیست ولی در حوزه ساخت تجهیزات مانند پمپهاي مخصوص لجن
يا مخصوص جامدات و تجهیزات پايش فرآيند مشکل باقی است و تجربه کافی وجود ندارد .هنوز توانمنردي سراخت
ژنراتورها و موتورهاي بیوگازسوز وجود ندارد .البته در صورت وجود تقاضاي کافی شرکتهراي ايرانری تروان سراخت
دارند .در زمینه ساخت سیستمهاي توزيع و اتوماسیون فرآيند هم توان ساخت با قطعات وارداتی وجود دارد.
 -5سیاستهاي حمايتی و برنامهريزيهاي دولت بايد شفافسازي شود .سهم اين فناوري در سبد تجديدپرذير مشرخص
شود .سیاستهاي حمايتی در بخش صنعت گاز کشور اعالم شود.
 -6از طريق الزام واحدهاي تولیدي بزرگی که حجم بااليی از پسماندهاي آلی فسرادپذير تولیرد مریکننرد بره فرراورش
پسماند بازار بیوگاز ايجاد میشود .از طرف ديگر بايد سیاست تفاوت هزينه در انرژي تحرويلی بره واحردهاي مرذکور
اعمال شود.
 -7براي توسعه فناوري هاضم بیهوازي ابتدا بهتر است انتقال فناوري از طريق همکاري برا سرازندگان معتبرر جهرانی و
برندهاي شناخته شده انجام شود.
 -8اگر حمايتها و بسترهاي قانونی الزم فراهم باشد ،بخش خصوصی وارد کار میشود .دولت بايد خط مشی مشرخص
کند و استانداردهاي الزم ارائه دهد.
 -9چون اين حوزه مرتبط با محیط زيست و انرژيهاي تجديدپذير است ،در صورت وجرود تحرريم نیرز امکران توسرعه
فناوري هاضم بیهوازي با استفاده از تبصرهها و راهکارهاي جبرانی فراهم است.
 -10گازيساز نسبت به هاضم توسعه کمتري در داخل کشور پیدا کرده است .گازيساز مقیاس کوچک فناوري سادهاي دارد
و میتوان آن را ساخت.
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 -11دلیل عدم پیشرفت گازيسازي نبود تقاضا و مسائل اقتصادي بوده و در صورت وجود تقاضا تولیدکننردگان بره راحتری
میتوانند اين فناوري را توسعه دهند .فقط در مورد کنترل کیفیت گاز خروجی بايد تجهیزات وارد شود .به طرور کلری
گازيسازهاي مقیاس بزرگ پیچیدهتر است و بايد از طريق انتقال فناوري توسعه داده شود.
 -12خريد تضمینی برق ،اعطاي معافیتهاي مالیاتی و يارانههاي مخصوص انرژي به دارندگان سرامانه ،راهکراري برراي
رونق بازار گازيسازهاي مقیاس کوچک میباشد.
 -13تنها  %20افراد از سیستمهاي گازيسازي کوچک آگاهی دارند که از بین آنها نیز حدود  %90به بازگشرت سررمايه و
عملکرد درست سیستم اعتماد ندارند.
 -14سیستمهاي گازيسازي کوچک مقیاس هزينه زيادي ندارند و بازگشت سرمايه مطلوب براي واحدهاي صنعتی وجرود
دارد.
 -15کارايی يا بازده هاضم حدود  %22میباشد و در صورتی که خوراک فراهم باشد بی وقفه کار خواهد کرد.
 -16سیستمهاي هاضم و گازيساز تعمیر و نگهداري پیچیدهاي ندارند.
 -17عمدتاً تجهیزات مکانیکی و ابزار دقیق (هر ابزاري که در فرآيند يک نیروگاه بیوگاز در بخش کنترل يا پايش استفاده
میشود) چالش فناوري هاضم هستند .البته دانش طراحی اين تجهیزات موجود است.
 -18تأمین منابع اولیه چالش فناوري است .يک سري قوانین و ضوابط به همراه مشوقها و حمايرتهرا دسرتانردرکاران
حوزه منابع را ملزم میکند که مواد را در اختیار واحدهاي تولید بیوانرژي قرار دهند.
 -19تعیین يک متولی جديد يا افزايش نقش يکی از متولیان ايجاد مشکل و مفسده میکند و بهتر است همراهنگی برین
بازيگران اين حوزه افزايش يابد و بخش خصوصی تقويت پیدا کند.
 -20ايجاد سنديکا متشکل از بازيگران مختلف زيستتوده که در آن موارد قانونی و اجرايی توسط مراجع براالتر تصرويب
گردد و تمام بخشها ملزم به اجرا باشند ايده خوبی است.
مهندس نصیري

 -21بازار براي هاضم و گازيسازي متصور و در حال شکلگیري است ولی ابهامات زيادي وجود دارد و هنوز تمام آيتمهاي
بازار شکل نگرفته است.
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 -22هاضمهاي تر در کشور ما شناخته شده است و باالي  50درصد آن تولید داخل می باشد و آن درصدي هم که تولید
داخل نیست قطعاتی مانند موتور و ژنراتور است که نیازي به تولید در داخل ندارند.
 -23دانش فنی کنونی توان حل مشکالت و شکافهاي فناورانه را دارد.
 -24با توجه به اين که در اين بخش ،بحث اصلی متمرکز بر محیط زيست و بهداشت است و مسائل اقتصادي نسبت بره
آن در حاشیه قرار دارد ،جذابیت آن براي بخش خصوصی کمتر است و مانند همه قسمتهاي دنیا نیاز است تا دولت
به آن ورود پیدا کند (به خصوص در مساله مديريت پسماند).
 -25پس از ايجاد باور و انگیزه و نیز متقاعد شدن مسئولین به اهمیت توجه به اين حوزه ،مسراله ترأمین مرالی مهمتررين
دغدغه اين حوزه است.
 -26بخش خصوصی در حوزه زيستتوده آگاهی کافی را ندارد .در کنار آن ،بیاهمیتی نقش مشاور در کشور مرا برر ايرن
عدم آگاهی میافزايد .مشاوران ما دقت الزم را در کار خود ندارند و تنها خود را با کارفرما هماهنرگ مریکننرد .ايرن
ضعف در کارفرما و مشاور ،در کنار مشکل نظام مالی (چون اين پروژهها اکثراً اقتصادي نیست) بخش خصوصی را از
اين حوزه دور کرده است.
 -27ايجاد سنديکا يا اتاق بازرگانی نیاز به بررسیهاي حقوقی بیشتري دارد.
 -28کشور ما در درجه اول نیاز به يک نقشه راه مرجع دارد تا مشکالت بر اساس آن مرتفع گردد.
 -29ايجاد تعاونی جهت درگیر نمودن عموم مردم در اين امر و با تضمین حداقل سود و نیز آگاهسازي آنها از پیامردهاي
مفید پرداختن به حوزههاي تجديدپذير ،از جملره سیاسرتهراي پیشرنهادي در خصروص افرزايش مشرارکت بخرش
خصوصی است.
 -30بررسی حجم بازار در هر بخش ،به ما کمک میکند تا در مورد انتقال دانش ،انتقال محصول و بومیسرازي فنراوري
تصمیمگیري دقیقتري داشته باشیم.
خانم دکتر هشدار
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 -1اگر الزامات زيستمحیطی وجود نداشته باشد ،حوزه تجديدپذيرها هیچ توجیهی ندارد ،زيرا اوالً برا وجرود قیمرت ارزان
نفت ،امکان تأمین مالی ساير حوزهها وجود ندارد؛ ثانیاً ارزان بودن سوختهاي فسیلی ،اقتصادي بودن تجديدپذيرها را
به طور کلی رد میکند.
 -2زمانی که الزامات زيستمحیطی وجود داشته باشد ،توجه به الزامات فنی و اقتصادي و اجتماعی بیاهمیت خواهد شد.
 -3در مورد ساخت هر يک ازين فناوري ها در داخل کشور ،بايد توجه داشت که آيا تولید آنها براي کشور به صرفه است يا
خیر .در اين مورد ،رقابتپذير بودن با نمونههاي موجود در دنیا و نیز بازار فناوري در افق درازمردت پرس از سراخت و
بهرهبرداري و همچنین توجه به حجم بازار منطقهاي بايد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 -4شفافسازي نظام تأمین مالی
 -5اگر قرار است در حوزه زيستتوده يا حوزه هاي مشابه تجديدپذير کار اساسی انجام شود ،بايد به اسناد باالدسرتی ايرن
بخشها مراجعه و سهم هر يک را مشخص نمود.
 -6همکاريهاي مشترک در اين دست فناوريها باعث تقسیم ريسکها و تضمین منابع مالی میشود.
 -7جنس حمايت در اين حوزهها صرفاً مالی نیست بلکه سبد حمايتی بايد وجود داشته باشد؛ يعنی هم حمايت مرالی هرم
حمايتهايی مانند تضمین مالی.
آقاي دکتر جوادي

 -1ناپايداري در امنیت غذايی و ضريب پايین در خودکفايی در بعضی از محصوالت باعث شده تا ساير مصارف محصوالت
کشاورزي مانند انرژي از اولويت کنار برود.
 -2محدوديت شديد منابع آبی کشور به دلیل تبخیر باال و بارندگی پايین ،امکان توسعه کشت جهت توسعه انرژي را به ما
نمیدهد.
 -3سهم فرآوري محصوالت در کشور ما بسیار پايین است .بنابراين بخشی از منابع انرژي و ضايعات پراکنده میشود.
 -4ارزش اقتصادي برخی ضايعات امکان استفاده در مصارف انرژي را به ما نمیدهد .مثالً ضايعات میوه و ترهبار استفاده-
هايی مانند تولید سرکه و  ...را دارد.
 -5درصد بااليی از ضايعات کشاورزي ما در محصوالتی است که ارزش تولید انرژي را ندارد (مانند محصوالت جالیزي).
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 -6ضايعات جنگلی ارزش اقتصادي بسیار بااليی دارد .قسمتهاي اساسری آن بره مصررف کارخانجرات چروب رسریده و
سرشاخهها و خوردههاي چوب هم به مصرف خوراک دام میرسد.
 -7حتی اگر امکان کشت وجود داشته باشد ،اولويت با تغذيه دام است.
 -8مسأله تجارت فراسرزمینی جهت جبران کمبود منابع توصیه میشود.
آقاي دکتر محمودخانی

 -1فناوري گازيساز خیلی پیچیده نیست و در وارد کردن آن به کشور مشکلی نداريم .ولی در استفاده از آن دچار مشرکل
هستیم ،چون نیاز به پسماندهاي يکنواخت ( )uniformداريم.
 -2هاضمها در دنیا بیشتر براي تولید برق استفاده میشوند نه مديريت پسماند .اما از آن جايی که ما براي مديريت پسماند
از اين فناوريها استفاده میکنیم ،با توجه به ساير منابع درگیر در آن ماننرد آب ،هاضرم ترر جهرت مرديريت پسرماند
توجیهی ندارد .هاضمهاي خشک نیز به دلیل هزينه باال براي شهرداريها توجیهی ندارند.
 -3مشکل اصلی در راه شکل نگرفتن اين فناوريها عدم اطالعرسانی و شکل نگرفتن بازار است.
 -4پتانسیل تولید برق زيستتوده براي «جهاد کشاورزي» حدود  6الی  7برابر شهرداريها است.
 -5بخش خصوصی بدون حمايتهاي دولتی وارد اين بخش نمیشود .در حقیقرت مشرارکتهرايی کره پشرتوانه فنری و
حمايتهاي دولتی نداشته باشند هیچ سودي ندارد.
 -6زبالهسوز تهران در مورد منبع تغذيه خود مشکل دارد .به دلیل وجود فلزات در ترکیب زبالهها ،کف کروره توسرط ايرن
فلزات پوشیده میشود .معموالً راهبري اين سیستمها در سال اول آن دچار مشکل است.
 -7تدوين سند آسیبشناسی از جمله فعالیتهاي دولت در اين حوزه است.
 -8اخیراً تفاهمنامهاي با معاونت فناوري رياست جمهوري بسته شده تا بر اساس اين تفاهمنامه به شرکتهاي دانشبنیان
وامهايی اعطا شود که به شکل  %50بالعوض و  %50قرضالحسنه خواهد بود.
 -9در صورت دفن مهندسی زباله با هزينه کمی میتوان گاز آن را استحصال کرد ولی ما شرايط دفن مهندسی را نداريم.
 -10پتانسیل به دست آمده براي دفنگاههاي کشور به دلیل نادرست بودن ضرايب قابل اطمینان نیست.
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 -11آورده شهرداري در قرارداد با بخش خصوصی جهت تولید برق ،زباله ،زمین و تأسیسات جانبی اسرت .تفکیرک داخرل
شهر نیز ،جهت جلوگیري از حذف بخش ارزشمند توسط دورهگردان بر عهده پیمانکار است.
 -12اهمیت توسعه زبالهسوز :کنفرانس  COP21که به زودي در فرانسه برگزار خواهد شد و يکی از اهداف آن تحت فشار
قرار دادن کشورهايی است که به میزان بااليی گاز گلخانهاي تولید میکنند .کشور ما رتبه  9تولید گازهاي گلخانرهاي
را دارد .همچنین يکی از برنامههاي اين کنفرانسها بستن مالیات بر کربن براي صادرکنندگان نفت است .اين مالیات-
ها صرف انتقال فناوري يا توسعه آن در کشورهاي تولیدکننده گازهاي گلخانهاي خواهد شد .از طرفی ديگر در برنامه-
ريزيهاي انجام شده جهت کاهش انتشار در کشور ،سهم  16درصدي براي زبالهسوزها در نظرر گرفتره شرده اسرت.
بنابراين با توجه به انتشار باال در ايران در صورتی که فناوري زبالهسوز در کشور توسعه نیابد ،تنهرا هزينره مالیرات برر
کربن را پرداخت نمودهايم و موفق به جذب اين مالیات نشدهايم .در حقیقت پولی که پرداخت کردهايم صررف توسرعه
فناوري در کشورهاي ديگر میشود .در اين برنامهريزي سهم  17درصدي براي هاضم تعیین شده است.
 -13مشکل تأمین منابع آب يکی از معضالت تأثیرگزار در اين حوزه است .تأمین مقادير زياد منابع آب براي اين سیستمها
در مقايسه با مقدار برقی که تولید میکنند ،توجیهپذير نیست .زبالهسوز در مقايسه برا هاضرم و گازيسراز آب کمترري
مصرف میکند.
آقاي مهندس دشتی

 -1وجود بازيگران و ذينفعان فراوان که بعضاً پنهان (بازار رقیب) هم هستند از جمله معضالت اين بخش است.
 -2يکی از مشکالت ديگر اين بخش آن است که ذينفع دوم يا صاحب فناوري از ذينفع اول يا صاحب منبع جداسرت .در
نتیجه هر کد ام از ذينفعان در پی افزايش سود خود هستند .هیچ پروتکل يا قانونی هم بین اين دو وجرود نردارد .ايرن
کشمکش تا قبل از بازگشت سرمايه مشکلساز نیست اما پس از بازگشت سرمايه مشکالت آغاز میشود.
 -3عدم وجود حمايتهاي مالی مشخص :به عنوان مثال براي بانکها و مؤسسات مالی سرمايهگذاري در پروژههرايی برا
بازگشت سرمايه کوتاه مدت (مثل ساختمانسازي) و پروژههايی نظیر نیروگاه کره بازگشرت سررمايه طروالنی دارنرد،
تفاوتی ندارد .به عبارت ديگر اکثر سرمايهگذاريها به سمت پروژههاي زودبازده رفته و پروژههاي اين چنینی جذابیتی
از ديد سرمايهگذار ندارد.
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 -4مسأله گمرک نیز براي کاالهاي مختلف تفاوتی با تجهیزات تولید برق تجديدپذير ندارد.
 -5اکثر قوانین موجود بخشی هستند و قانون جامع وجود ندارد.
 -6استراتژي ذينفعان مشخص نیست.
 -7ارگانهاي متولی امر نیز سیاست مشخصی ندارند.
 -8هیچ آينده مشخص و مطمئنی براي اعتبار و سرمايهگذاري وجود ندارد (بستگی به ديدگاه و رويکررد مرديران در هرر
دوره دارد) .همین امر نیز باعث بدبینی به روند تکامل اين پروژهها میشود.
 -9بازنگري و تدقیق اسناد باالدستی اين حوزهها همواره با مشکل روبرو بوده است.
 -10میان حلقه صنعت و دانشگاه فاصله وجود دارد .بنابراين پروژههاي تعريف شده پیرامرون مرزهراي دانرش اسرت و نره
مشکالت صنعت .پاياننامههاي تعريف شده در دانشگاهها نیز در مرزهاي دانشی وجود دارد و در راستاي نیاز صرنعت
نیست.
 -11به دلیل قوانین موجود در مورد شرکتهاي دانش بنیان (نداشتن مالیات و  )...اين شرکتها رفته رفته به سمت خدمات
پیش میروند و از رسالت اصلی خود فاصله میگیرند.
خانم مهندس داوري

 -1وجود زايدات کشاورزي هم به عنوان يک تهديد به شمار میرود و هم فرصت .زيرا سوزاندن اين زايدات باعث ايجراد
دي اکسید کربن و آلودگیهاي محیطی فراوان میشود و از طرفی اين منابع میتواند سبب تولید برق شرود .بنرابراين
فناوري گازيسازي يکی از فناوريهاي مهم در اين حوزه است.
 -2اولويت اول براي مناطق ساحلی و بستر رودخانهها استفاده از زبالهسوزها هستند.
 -3از بین فناوريهاي اولويت دار ،دانش فناوري گازيساز از ساير فناوريها در کشور ما پیشرفت کمتري داشته است.
 -4نصب و توسعه تصفیهخانههاي فاضالب در شهرهاي بزرگ و نیز شهرهاي ساحلی ضروري است.
 -2-3-2-2شناسايی چالشها و موانع توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده در هر يک از کارکردها
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همانطور که در نظرات بیان شده توسط متخصصان مشخص است ،چرالشهراي فراوانری در رابطره برا توسرعه فنراوريهراي
زيستتوده وجود دارد .در جدول ( )5-2چالشهاي مرتبط با توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده به تفکیک کارکرد ذکر شرده
است.

جدول  5-2چالشهاي مرتبط با توسعه فناوريهاي زيستتوده به تفکیک کارکرد
چالش

کارکرد

 تعداد کم فناوران در اين حوزه به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمايه
 وجود نگاه تحقیقاتی صرف در دانشگاه

کارآفرينی

توسعه و انتشار دانش

جهتدهی به سیستم

شكلدهی بازار







فاصله زياد پیشگامان اين فناوري در دنیا با ايران
تحريمهاي بینالمللی که موجب عدم توان انتقال دانش فنی در اين حوزه میگردد
ناتوانی در ساخت برخی قطعات اولیه نیروگاهها (مانند آنالیزور گاز و )...
تحقیقات جزيرهاي و پراکندگی دانش تولید شده در اين حوزه
عدم توسعه تحقیقات کاربردي در امتداد تحقیقات دانشی




کمبود هماهنگی میان دستگاههاي ذيربط و کارآفرينان اين حوزه
وجود چندين متولی در کشور (به خصوص در حوزه منابع) و نیز موازيکاري و
ناهماهنگی میان بازيگران
عدم وجود يک قانون جامع توسعه انرژيهاي تجديدپذير
عدم تناسب جايگاه سازمان متولی توسعه انرژيهاي تجديدپذير در وزارت نیرو و
عدم توان يکپارچهسازي فعالیتها در کل سطح بخش به دلیل جايگاه نامناسب سانا



وارد کردن محصوالت خارجی به کشور که مانع شکلگیري شرکتهاي دانش بنیان
در اين حوزه میشود
عدم حمايت دولت از تولیدکنندگان و صنايع داخلی به صورت منسجم
بدهی زياد توانیر به تولیدکنندگان برق و عدم تخصیص بودجه به خريد برق
تجديدپذير
عدم ايجاد بازار قابل اطمینان و نیز عدم وجود خريدهاي دولتی






عدم توانايی محققین و کارآفرينان در تأمین سرمايه مورد نیاز
عدم حمايت دولت از تولیدکنندگان و صنايع داخلی به صورت منسجم
بهره باالي وامهاي بانکی و مؤسسات مالی و اعتباري
حمايتهاي مالی مقطعی از تحقیقات و قطع حمايتهاي تحقیقاتی پس از مدتهاي
بسیار کوتاه
فقدان سرمايهگذاري دولتی براي تحقیق و توسعه در اين حوزه








تأمین و تسهیل
منابع

منابع مالی
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چالش

کارکرد

منابع و مواد اولیه









مناقشه منابع زيستتوده (به خصوص فضوالت دامی و ضايعات چوبی)
وجود هزينه منابع
صاحبان متنوع و مختلف منابع
تهديد امنیت غذايی و ضريب پايین خودکفايی در برخی از محصوالت اساسی
محدوديت شديد منابع آب
تخريب جنگلها
سهم پايین فرآوري در ايجاد ارزش افزوده




کمبود متخصص در حوزههاي مختلف
خروج سرمايههاي انسانی متخصص از کشور که اين عامل باعث شده که در زمینه-
هاي مورد نیاز ،نیروي انسانی توانمند وجود نداشته باشد.
نبود رشته تخصصی دانشگاهی در اين حوزه
کمبود متخصص در زمینه تعمیرات و نگهداري نیروگاههاي زيستتوده که باعث از
کار افتادن اين نیروگاهها پس از تأسیس میشود

منابع و سرمايههاي

انسانی


زيرساخت
مشروعیت بخشی

 فرايند طوالنی اخذ مجوزهاي سازمانهاي مختلف ارائه دهنده مجوز (مانند مجوز
مطالعه توسط سانا ،مجوز محیط زيست ،مجوز منابع طبیعی و )...
 کمبود آشنايی و اعتقاد به نوآوري در میان مسئولین
 کمبود آگاهی مردم نسبت به فناوريهاي نوين و آينده آنها

 -4-2-2تعیین اهداف خرد توسعه فناوريهاي زيستتوده
با توجه به ادبیات ذکر شده در فصل اول در مورد تعیین اهداف خرد ،در اين مرحله بر حسب مرحله توسعه فناوري تعیرین شرده
براي فناوريهاي زيستتوده ،به هدفگذاري خرد براي آنها پرداخته میشود .در تعیین اهداف خرد براي فناوريهاي زيسرت-
توده هم رويکرد باال -به -پايین و هم رويکرد پايین -به -باال در نظر گرفته شدهاند .اين اهداف ،به تفکیک براي هر يرک از
کارکردهاي نظام توسعه نوآورانه فناورانه تعیین شدهاند .در ادامه ،اهداف خرد تعیین شده براي هر دسرته از فنراوريهراي قررار
گرفته در مرحله پیشتوسعه و توسعه و همچنین اهداف خرد کلی که براي تمام فناوريهاي زيستتوده در هر مرحله از توسرعه
صدق میکنند ،ذکر شده است.
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جدول  6-2اهداف خرد تعیین شده براي توسعه فناوريهاي زيستتوده به تفکیک کارکرد
چالش

کارکرد

کارآفرينی

 افزايش تعداد صنعتگران اين حوزه و
 تعداد کم فناوران در اين حوزه به دلیل عدم
انتقال دانش آن از دانشگاه به صنعت
اطمینان از بازگشت سرمايه
 افزايش حاشیه اطمینان براي ورود
 وجود نگاه تحقیقاتی صرف در دانشگاه
سرمايهگذاران به اين حوزه




توسعه و انتشار دانش





جهتدهی به سیستم





تأمین و

منابع مالی

فاصله زياد پیشگامان اين فناوري در دنیا با ايران  يکپارچهسازي تحقیقات انجام شده در
دانشگاهها و مراکز علمی
تحريمهاي بینالمللی که موجب عدم توان انتقال
 حرکت به سوي کاربردي کردن تحقیقات
دانش فنی در اين حوزه میگردد
در اين حوزه
ناتوانی در ساخت برخی قطعات اولیه نیروگاهها
(مانند آنالیزور گاز و )...
تحقیقات جزيرهاي و پراکندگی دانش تولید شده
در اين حوزه
عدم توسعه تحقیقات کاربردي در امتداد تحقیقات
دانشی
کمبود هماهنگی میان دستگاههاي ذيربط و  تشکیل يک نهاد تنظیمگر جهت ايجاد
هماهنگی میان ذينفعان
کارآفرينان اين حوزه

 وجود چندين متولی در کشور (به خصوص در
حوزه منابع) و نیز موازيکاري و ناهماهنگی میان
بازيگران
 عدم وجود يک قانون جامع توسعه انرژيهاي
تجديدپذير
 عدم تناسب جايگاه سازمان متولی توسعه
انرژيهاي تجديدپذير در وزارت نیرو و عدم توان
يکپارچهسازي فعالیتها در کل سطح بخش به
دلیل جايگاه نامناسب سانا


شكلدهی بازار

اهداف خرد

 بازنگري و به روز رسانی قوانین باالدستی

وارد کردن محصوالت خارجی به کشور که مانع  حمايت از تولیدکنندگان داخلی از طريق
ايجاد بازار مطمئن
شکلگیري شرکتهاي دانش بنیان در اين حوزه
میشود
عدم حمايت دولت از تولیدکنندگان و صنايع
داخلی به صورت منسجم
بدهی زياد توانیر به تولیدکنندگان برق و عدم
تخصیص بودجه به خريد برق تجديدپذير
عدم ايجاد بازار قابل اطمینان و نیز عدم وجود
خريدهاي دولتی

 عدم توانايی محققین و کارآفرينان در تأمین  اعطاي مشوقهاي مالی و مالیاتی
سرمايه مورد نیاز
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چالش



تسهیل منابع







منابع و مواد
اولیه










منابع و
سرمايه هاي

انسانی



زيرساخت

مشروعیت بخشی



عدم حمايت دولت از تولیدکنندگان و صنايع
داخلی به صورت منسجم
بهره باالي وامهاي بانکی و مؤسسات مالی و
اعتباري
حمايتهاي مالی مقطعی از تحقیقات و قطع
حمايتهاي تحقیقاتی پس از مدتهاي بسیار
کوتاه
فقدان سرمايهگذاري دولتی براي تحقیق و توسعه
در اين حوزه
مناقشه منابع زيستتوده (به خصوص فضوالت
دامی و ضايعات چوبی)
وجود هزينه منابع
صاحبان متنوع و مختلف منابع
تهديد امنیت غذايی و ضريب پايین خودکفايی در
برخی از محصوالت اساسی
محدوديت شديد منابع آب
تخريب جنگلها
سهم پايین فرآوري در ايجاد ارزش افزوده
کمبود متخصص در حوزههاي مختلف
خروج سرمايههاي انسانی متخصص از کشور که
اين عامل باعث شده که در زمینههاي مورد نیاز،
نیروي انسانی توانمند وجود نداشته باشد.
نبود رشته تخصصی دانشگاهی در اين حوزه
کمبود متخصص در زمینه تعمیرات و نگهداري
نیروگاههاي زيستتوده که باعث از کار افتادن
اين نیروگاهها پس از تأسیس میشود
فرايند طوالنی اخذ مجوزهاي سازمانهاي مختلف
ارائه دهنده مجوز (مانند مجوز مطالعه توسط سانا،
مجوز محیط زيست ،مجوز منابع طبیعی و )...
کمبود آشنايی و اعتقاد به نوآوري در میان
مسئولین
کمبود آگاهی مردم نسبت به فناوريهاي نوين و
آينده آنها

 -5-2-2سیاستها و اقدامات حوزه توسعه فناوريهاي زيستتوده

اهداف خرد

 دستیابی پايدار به منابع اولیه در حوزه
انرژي زيستتوده از طريق استفاده از
فرصتهاي جديد و بسترسازي در راستاي
بهرهگیري از منابع موجود

 دستیابی به نیروي متخصص در اين حوزه
از طريق ايجاد رشتههاي تخصصی و
سرمايهگذاري در راستاي تربیت
متخصصان در کشورهاي صاحب فناوري و
دانش

 تسهیل در اخذ مجوزهاي مرتبط

 فرهنگسازي اهمیت استفاده از زيستتوده
در بین مردم و نیز افزايش مشروعیت و
مقبولیت آن در بین مسئولین
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پس از شناسايی چالشهاي توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده در هر يک از کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه و تعیین اهداف
خرد براي فناوريها در قسمت قبل ،در اين مرحله بايد سیاستهاي رفع اين چالشها تعیین شرود و همچنرین اقرداماتی برراي
تحقق اهداف ذکر شده در نظر گرفته شود .تحقق آرمانها و دستیابی به اهداف مورد نظر سیاستگذاران به استفاده از ابزارهاي
سیاستی مناسب نیازمند است .اقدامات ،فعالیتهاي تدوين شدهاي هستند که با درنظرگیري مالحظات و نیز هم راستا با ارکران
جهتساز اتخاذ شده ،مسیرهاي دستیابی به اهداف را مشخص میکنند .اين اقدامات با بهرهگیري از تحلیل سراختاري موانرع و
محرکهاي شناسايیشده در مسیر توسعه استخراج میشوند.

سیاستها و اقدامات مجموعه اي از طرحها و برنامه هاي اجرايی هستند که به تحقق راهبردهرا و دسرتیابی بره اهرداف کمرک
میکنند .سیاست ها رويکردهايی جهت رفع موانع توسعه يک فناوري هستند و اقدامات ،طرحهرا و برنامرههرايی جهرت تحقرق
سیاستها میباشند .از اين رو میتوان گفت که اقدامات راهکارهايی جهت رفع موانع توسعه يک فناوري هستند .سیاسرتهرا و
اقدامات مورد نیاز بر اساس فهرست چالش ها و موانع شناسايی شده در مرحله قبلی پیشرنهاد مریشرود .در ادامره ،بره ترتیرب،
سیاستها و اقدامات الزم براي رفع چالشهاي فناوريهاي زيستتوده واقع در مرحله پیشتوسعه و توسعه برشمرده میشروند.
در نهايت ،اقدامات الزم براي رفع چالشهاي کلی فناوريهاي زيستتوده نام برده میشوند .ارتباط اين اقدامات با اهداف خررد
تعیینشده در مرحله قبل ،در جداول مربوط مشخص شده است.

جدول  7-2اقدامات الزم براي رفع چالشهاي توسعه فناوريهاي زيستتوده به تفکیک کارکرد
کارکرد
کارآفرينی

اهداف خرد
 افزايش تعداد صنعتگران اين حوزه و 
انتقال دانش آن از دانشگاه به صنعت
 افزايش حاشیه اطمینان براي ورود 
سرمايهگذاران به اين حوزه




سیاست و اقدام
ساخت ،نصب و راهاندازي نمونه پايلوت فناوريهاي
اولويتدار و رفع ايرادات آن
حمايت از اساتید و دانشجويان اين حوزه جهت
تشکیل و راهاندازي شرکتهاي زايشی در دانشگاهها
تدوين دستورالعمل شناسايی شرکتهاي دانشبنیان
در اين حوزه و رايزنی با معاونت علمی و فناوري
رياست جمهوري و شوراي عالی عتف جهت اخذ
حمايتهاي مالی و پشتیبانی براي اين شرکتها
تدوين مکانیزمهاي جذب شرکتهاي بینالمللی
جهت ايجاد واحدهاي تحقیق و توسعه خود در داخل
کشور
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اهداف خرد

سیاست و اقدام
 برگزاري جشنوارههاي ملی به منظور حمايت از
محققین و مخترعین

 يکپارچهسازي تحقیقات انجام شده در
دانشگاهها و مراکز علمی

 حرکت به سوي کاربردي کردن تحقیقات
در اين حوزه












جهتدهی به سیستم

 تشکیل يک نهاد تنظیمگر جهت ايجاد 
هماهنگی میان ذينفعان
 بازنگري و به روز رسانی قوانین باالدستی



شكلدهی بازار



 حمايت از تولیدکنندگان داخلی از طريق 
ايجاد بازار مطمئن


 توسعه دانش
تعريف و اجراي پروژههاي فنی ملی با مراکز
تحقیقاتی و شرکتهاي دانش بنیان داخلی
هدايت تحقیقاتی دانشگاهها به اولويتهاي ملی و
نیازمنديهاي شرکتهاي دانشبنیان اين حوزه
برگزاري دورههاي علمی روشهاي انتقال فناوري در
اين حوزه و تجربیات موفق داخلی و بینالمللی
اجراي پروژههاي تحقیق و توسعه ملی با مراکز علمی
و تحقیقاتی معتبر جهانی
تدوين نظامنامه حمايت از دانشجويان و اساتید محقق
در اين حوزه از قبیل حمايت از پايان نامههاي
دانشجويی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتري در
زمینه زيستتوده
برگزاري و شرکت در کارگاههاي تخصصی معتبر
بینالمللی در حوزههاي طراحی ،عملکرد و نصب
فناوريهاي اولويتدار انرژي زيستتوده
انجام مطالعات بهمنظور شناسايی واحدهاي دانشگاهی
تدوين استاندارد مشاغل فنی و حرفهاي به منظور
تربیت نیروي انسانی فعال در صنعت زيستتوده
 انتشار دانش
تدوين و پیادهسازي نظام مديريت دانش
حمايت از کنفرانسهاي ملی و بینالمللی مرتبط با
زيستتوده
تشکیل شوراي راهبردي متشکل از ذينفعان و
خبرگان بخش زيستتوده در کشور به منظور حمايت
و هدايت فعالیتهاي تحقیق و توسعهاي و همچنین
ارزيابی ،نظارت و به روز رسانی فعالیتهاي انجام
شده
پیگیري و به روز رسانی سند راهبردي و نقشه راه
توسعه فناوريهاي زيستتوده
تدوين سند توسعه بخش زيستتوده
تدوين استراتژي توسعه فناوري منتخب
ايجاد يک بازار مطمئن از طريق خريد دولتی از
محصوالت با کیفیت ساخت داخل
الزام دارندگان منابع اولیه زيستتوده به تامین بخشی
از برق مورد نیاز خود ازفناوريهاي بومی (تولید
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سیاست و اقدام

اهداف خرد




تأمین و

منابع مالی

 اعطاي مشوقهاي مالی و مالیاتی

تسهیل منابع






منابع و مواد
اولیه

 دستیابی پايدار به منابع اولیه در حوزه 
انرژي زيستتوده از طريق استفاده از 
فرصتهاي جديد و بسترسازي در راستاي
بهرهگیري از منابع موجود


منابع و
سرمايههاي
انسانی

 دستیابی به نیروي متخصص در اين حوزه 
از طريق ايجاد رشتههاي تخصصی و
سرمايهگذاري در راستاي تربیت
متخصصان در کشورهاي صاحب فناوري 
و دانش



زيرساخت

 تسهیل در اخذ مجوزهاي مرتبط



پراکنده)
اعمال پاداش در تعرفه خريد برق براي
احداثکنندگانی که از تجهیزات بومی استفاده میکنند
بازنگري و تدقیق تعرفه خريد تضمینی برق توسط
دولت
تدوين استانداردهاي دقیق و هوشمندانه در بازار
فناوريهاي اولويتدار
تأمین وامهاي بلند مدت کمبهره براي صنعتگران در
اين حوزه از صندوق توسعه ملی
تخصیص منابع مالی دولتی در تحقیق و پژوهش
تعريف و اجراي مکانیزم هوشمندانه تعرفه گمرکی
واردات تجهیزات فناوريهاي اولويتدار متناسب با
توان بومیسازي آنها
حمايت از سرمايهگذاري خارجی از طريق تضمین
سرمايهگذاري (به شرط انتقال فناوري)
استفاده از زمینهاي حاشیهاي و آبهاي کم کیفیت
ترويج زراعت گیاهان مختص انرژي و کشتهاي
فراسرزمینی
وضع قوانین جهت تخصیص منابع زيستتوده با هدف
تولید انرژي
دعوت و جذب متخصصین مطرح بینالمللی براي
همکاري در بخش تحقیق و توسعه شرکتهاي
دانشبنیان داخلی
برگزاري دورههاي فنی و حرفهاي تخصصی به
منظور تعیین نیروي تکنسین صنعتی و تعمیرات و
نگهداري
برگزاري دورههاي تخصصی مشترک بینالمللی براي
متخصصین و تکنسینهاي داخلی
رايزنی با شوراي عالی گسترش وزارت علوم جهت
تعريف و اجراي دورههاي تخصصی کارشناسی ارشد و
دکتري در حوزه زيستتوده
رايزنی با نهادهاي ذيربط جهت تسهیل در اخذ
مجوزهاي مرتبط
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سیاست و اقدام

اهداف خرد
 فرهنگسازي اهمیت استفاده از
 تهیه و انتشار نشريه تخصصی و عمومی در اين حوزه
زيستتوده در بین مردم و نیز افزايش
 تهیه و تدوين برنامه آگاهسازي ،ترويج و اطالعرسانی
مشروعیت و مقبولیت آن در بین مسئولین
عمومی
 برگزاري نمايشگاههاي اطالعرسانی
 برگزاري جشنوارههاي تقدير از فعاالن اين حوزه

 -2-5-2-2اقدامات فنی مورد نیاز براي توسعه فناوريهاي زيستتوده

همانطور که در فصل قبل اشاره شد ،اقدامات مورد نیاز بر اساس سیاستها و راهبردها شناسرايی و پیشرنهاد مریشروند .ايرن
اقدامات به دو دسته اقدامات غیرفنی و اقدامات فنی تقسیم میشود .اقدامات فنی در حقیقت ناظر به جنبههاي فنری تخصصری
میباشند و در مقابل ،اقدامات غیرفنی ،سیاستهاي حمايتی و پشتیبان براي ايجاد بستر مناسب فناوري را در بر مریگیرنرد .دو
کارکرد توسعه دانش و انتشار دانش شامل اقدامات فنی و غیرفنی و ساير  5کارکرد نظام نوآورانه فناوري ،منعکسکننده اقدامات
غیرفنی هستند.
 ساخت ،نصب و راهاندازي نمونه پايلوت فناوريهاي اولويتدار و رفع ايرادات آن
 تعريف و اجراي پروژههاي فنی ملی با مراکز تحقیقاتی و شرکتهاي دانش بنیان داخلی
 اجراي پروژههاي تحقیق و توسعه ملی با مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر جهانی

 -3-5-2-2اقدامات غیرفنی مورد نیاز براي توسعه فناوريهاي زيستتوده

اقدامات غیر فنی آن دسته از اقداماتی هستند که به توسعه نظام نوآوري در حوزه فناوري هاي زيستتوده کمک می کنند .همان
طور که در بخش هاي قبلی اشاره شد اقدامات غیرفنی در راستاي اجراي سیاست ها تعیین و تدوين می گردند .از آن جرايی کره
سیاست ها به منظور رفع چالش ها و موانع پیشروي توسعه فناوري و تحقق چشم انداز و اهرداف کرالن سرند تردوين مری گرردد
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میتوان نتیجه گرفت که در واقع اقدامات غیرفنی در راستاي تحقق چشمانداز و پیشبرد اهداف کالن سند توسعه فنراوريهراي
زيستتوده در صنعت برق تدوين میشوند.
بر اساس مطالب گفته شده در قسمتهاي قبلی گزارش ،فناوريهاي هاضم بیهوازي و گازيسازي در فاز پیش توسعه و فناوري
زبالهسوزي در فاز توسعه قرار دارد .بر اساس اين تقسیمبندي اقدامات غیرفنی مورد نیاز براي توسعه فنراوريهرايی کره در فراز
پیش توسعه قرار دارند مطابق جدول ( )8-2و فناوريهايی که در فاز توسعه قرار دارند مطابق جدول ( )9-2میباشد.

جدول  8-2اقدامات الزم براي رفع چالشهاي توسعه فناوريهاي زيستتوده در فاز پیشتوسعه به تفکیک کارکرد
کارکرد




توسعه دانش




سیاست و اقدام
تعريف و اجراي پروژههاي فنی ملی با مراکز تحقیقاتی و شرکتهاي دانش بنیان داخلی
اجراي پروژههاي تحقیق و توسعه ملی با مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر جهانی
تدوين نظامنامه حمايت از دانشجويان و اساتید محقق در اين حوزه از قبیل حمايت از
پايان نامههاي دانشجويی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتري در زمینه زيستتوده
برگزاري و شرکت در کارگاههاي تخصصی معتبر بینالمللی در حوزههاي طراحی،
عملکرد و نصب فناوريهاي اولويتدار انرژي زيستتوده
انجام مطالعات به منظور شناسايی واحدهاي دانشگاهی

انتشار دانش

 تدوين و پیادهسازي نظام مديريت دانش
 حمايت از کنفرانسهاي ملی و بینالمللی مرتبط با زيستتوده

جهتدهی به سیستم






تأمین و

منابع مالی



تسهیل منابع

منابع و
سرمايههاي
انسانی






زيرساخت



تشکیل شوراي راهبردي متشکل از ذينفعان و خبرگان بخش زيستتوده در کشور به
منظور حمايت و هدايت فعالیتهاي تحقیق و توسعهاي و همچنین ارزيابی ،نظارت و به
روز رسانی فعالیتهاي انجام شده
پیگیري و به روز رسانی سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي زيستتوده
تدوين سند توسعه بخش زيستتوده
تدوين استراتژي توسعه فناوري منتخب
تخصیص منابع مالی دولتی در تحقیق و پژوهش
دعوت و جذب متخصصین مطرح بینالمللی براي همکاري در بخش تحقیق و توسعه
شرکتهاي دانشبنیان داخلی
برگزاري دورههاي فنی و حرفهاي تخصصی به منظور تعیین نیروي تکنسین صنعتی و
تعمیرات و نگهداري
برگزاري دورههاي تخصصی مشترک بینالمللی براي متخصصین و تکنسینهاي داخلی
رايزنی با شوراي عالی گسترش وزارت علوم جهت تعريف و اجراي دورههاي تخصصی
کارشناسی ارشد و دکتري در حوزه زيستتوده
رايزنی با نهادهاي ذيربط جهت تسهیل در اخذ مجوزهاي مرتبط
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جدول  9-2اقدامات الزم براي رفع چالشهاي توسعه فناوريهاي زيستتوده در فاز توسعه به تفکیک کارکرد
کارکرد



کارآفرينی






توسعه دانش





شكلدهی بازار



تأمین و

منابع مالی

تسهیل منابع







منابع و مواد
اولیه
منابع
انسانی
مشروعیت بخشی










سیاست و اقدام
ساخت ،نصب و راهاندازي نمونه پايلوت فناوريهاي اولويتدار و رفع ايرادات آن
تدوين دستورالعمل شناسايی شرکتهاي دانشبنیان در اين حوزه و رايزنی با معاونت
علمی و فناوري رياست جمهوري و شوراي عالی عتف جهت اخذ حمايتهاي مالی و
پشتیبانی براي اين شرکتها
تدوين مکانیزمهاي جذب شرکتهاي بینالمللی جهت ايجاد واحدهاي تحقیق و توسعه
خود در داخل کشور
برگزاري جشنوارههاي ملی به منظور حمايت از محققین و مخترعین
حمايت از اساتید و دانشجويان اين حوزه جهت تشکیل و راهاندازي شرکتهاي زايشی
در دانشگاهها
هدايت تحقیقاتی دانشگاهها به اولويتهاي ملی و نیازمنديهاي شرکتهاي دانشبنیان
اين حوزه
برگزاري دورههاي علمی روشهاي انتقال فناوري در اين حوزه و تجربیات موفق داخلی
و بینالمللی
ايجاد يک بازار مطمئن از طريق خريد دولتی از محصوالت با کیفیت ساخت داخل
الزام دارندگان منابع اولیه زيستتوده به تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود از
فناوريهاي بومی (تولید پراکنده)
اعمال پاداش در تعرفه خريد برق براي احداثکنندگانی که از تجهیزات بومی استفاده
میکنند
بازنگري و تدقیق تعرفه خريد تضمینی برق توسط دولت
تدوين استانداردهاي دقیق و هوشمندانه در بازار فناوريهاي اولويتدار
تأمین وامهاي بلند مدت کمبهره براي صنعتگران در اين حوزه از صندوق توسعه ملی
تعريف و اجراي مکانیزم هوشمندانه تعرفه گمرکی واردات تجهیزات فناوريهاي
اولويتدار متناسب با توان بومیسازي آنها
حمايت از سرمايهگذاري خارجی از طريق تضمین سرمايهگذاري (به شرط انتقال
فناوري)
استفاده از زمینهاي حاشیهاي و آبهاي کم کیفیت
ترويج زراعت گیاهان مختص انرژي و کشتهاي فراسرزمینی
وضع قوانین جهت تخصیص منابع زيستتوده با هدف تولید انرژي
تدوين استاندارد مشاغل فنی و حرفهاي به منظور تربیت نیروي انسانی فعال در صنعت
زيستتوده
تهیه و انتشار نشريه تخصصی و عمومی در اين حوزه
تهیه و تدوين برنامه آگاهسازي ،ترويج و اطالعرسانی عمومی
برگزاري نمايشگاههاي اطالعرسانی
برگزاري جشنوارههاي تقدير از فعاالن اين حوزه
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 -6-2-2جمعبندي
هدف از انجام مرحله چهارم «تدوين سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده» تدوين اقدامات مورد نیراز
براي تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده بود .در ابترداي ايرن گرزارش مبرانی نظرري
مربوط به تدوين اقدامات شامل کارکردها و ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه ( )TISبه تفصیل مورد بحث قرار گرفت .سپس
فرايند چهار مرحلهاي تدوين اقدامات سند توسعه فناوري توضیح داده شد .پس از مراحل چهارگانه تدوين اقدامات براي فناوري-
هاي حوزه انرژي زيست توده انجام شد به اين صورت که در مرحله اول اين فرايند وضعیت موجود توسعه فناوري برا شناسرايی
مرحله توسعه فناوريهاي انرژي زيستتوده و بازيگران نظام توسعه اين فناوري مشخص شدند .در مرحله دوم ،با توجه به ايرن
که فناوريهاي اولويتدار زيست توده در مراحل مختلفی از توسعه قرار داشتند ،کارکردهاي برا اولويرت برراي تحقرق وضرعیت
مطلوب توسعه هر يک از فناوريهاي اين حوزه بر اساس مرحله توسعه آنها تعیین شدند .در مرحله سروم ،چرالشهرا و موانرع
موجود در تحقق هر يک از چهار کارکرد اصلی از طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه زيستتوده تعیین شدند.
سپس با توجه به چالشهاي تعیین شده و راهبردهاي تدوين شده حوزه انرژي زيستتوده اقدامات و سیاستهاي مورد نیاز براي
رفع چالشها و موانع توسعه فناوريهاي اين حوزه پیشنهاد شد.
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 -1-1مقدمه
در اين بخش فرايند تدوين پروژههاي اجرايي سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده توضديح
داده ميشود و در نهايت فهرست پروژهها ارائه ميشود .همانطور که اشاره شد ،الزم است اقدامات تعيين شدده در فدداز  4بده
پروژههاي اجرايي شکسته شود .در واقع در اين بخش بايد مشخص گردد که چه پروژه يدا مجموعده پروژههايي بايد در ساليان
مختلف اجرا گردد تا در صورت اجراي اين پروژه ها بتوان اطمينان حاصل کدرد کده اقددامات ،راهبردهددا ،اهددا و در نهايدت
چشمانداز محقق شده اسدت .فرايندد تددوين برنامده عملياتي در  Error! Reference source not found.نشدان داده شدده
است [ .]1مطابق اين شکل ،ابتدا اقدامات شناسايي شده در فاز  4بدر اسداس معيارهايي شکسته ميشوند و فهرسدت پدروژههدا
استخراج ميشود .سپس زمان و بودجه مورد نياز براي انجام هر يدک از پروژهها مشخص ميشود و از ايدن طريدق مندابع الزم
براي تحقق اقدامات تعيين ميگردد .در نهايدت بدا شناسدايي نهادهاي مرتبط با توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده،
متولي و مجري انجام پروژهها شناسايي ميشود.
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شکل  1-1فرايند تدوين پروژههاي اجرايي
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 -2-1شكستن اقدامات به پروژههاي اجرايي
مجموعه پروژههاي اجرايي که از شکستن اقدامات به دست ميآيد ،ميبايست به نحوي جدامع باشدد کده انجدام صحيح آنهدا
منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود و از همين رو در تعريف پروژهها ميبايد جنبههاي مختلف اقدام مورد توجه قرار گيرد .نکته
حائز اهميت ديگر ميزان شکسته شدن اقدامات ميباشد .همانگونه که يک اقدام ميتواند بده مجموعهاي از پروژههدا شکسدته
شود ،هر پروژه نيز قابل شکسته شدن به مجموعهاي از فعاليتها ميباشد و اين روند را در مورد فعاليتها نيز ميتوان ادامه داد.
ساختار کلي شکستن اقدامات به پروژههاي اجرايي مشابه  WBSميباشد که در بحث مدديريت پددروژه تددا کندون تحقيقدات
فراواني در مورد آن صورت پذيرفته است [ .]2نکته ديگر حصول اطمينان از جامعيدت پدروژههداي اجرايدي در راسدتاي تحقدق
اقدامات ميباشد .تا کنون الگدوريتمي که تضمين نمايد مجموعه پروژههاي اجرايي منتخب براي تحقق اقدام کفايت مينمايدد
ارائه نشده است .تنها بدا بهره گيري از قضاوت خبرگان ،اسددتفاده از تجددارب پيشددين و در صددورت امکددان بددهکددارگيري
ابزارهدايي چدون شبيهسازي ميتوان اميدوار بود مجموعه پروژههاي اجرايي شرايط کافي براي حصول اقدامات را فراهم سازند.

 -1-2-1مبناي شكستن اقدامات
يکي از مسائل کليدي ديگر در فرآيند شکستن اقدامات به پروژههاي اجرايي ،تعيين مبنايي اسدت کده بدر اسداس آن اقددامات
شکسته شوند .به عنوان نمونه اقدامي مثالي با عنوان تمسيس آزادراه را در نظدر بگيريدد .ايدن اقددام مديتواندد بددرد و مبنداي
جغرافيايي (راهسازي کوهسدتاني ،بيابداني و جنگلدي) و عملکدردي (زيرسدازي راه ،روسدازي و آسدفالت ،حفاظت حاشديه راه و
 )...به پروژههاي اجرايي زير مجموعه خود شکسته شود .اينکه کدام مبنا براي شکستن اقدامات مورد توجه قرار گيرد بر اسداس
عوامل مختلفي تعيين ميشود که در ادامه به مهمترين آنها اشاره ميشود.

الف) ساختار و فرهنگ حاکم :اگر در ساختار موجود کشور تقسيمبندي ويدژه و يدا هنجارهداي پذيرفتده شده اثرگدذاري وجدود
داشته باشد ،ميتواند مبناي شکستن پروژههاي اجرايي را جهتدهي نمايد .بده عندوان نمونده در مورد مثال فوق اگر سيستم راه
سازي کشور بر اساس مناطق جغرافيدايي در بخشهاي راهسدازي کوهسدتاني ،بياباني و جنگلي شکل گرفته باشد که هر بخش
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تواناييها و قابليتهاي کليددي الزم در حدوزه فعاليدت خدود به دست آورده است ،و بنابراين تقسيمبندي مذکور ميتواند مبناي
شکستن اقدامات قرار گيرد.

ب) نيازمنديهاي فعلي :نيازمنديهايي که بر مبناي آن شکسته شدن اقدامات صورت ميپذيرد در طددول زمددان قابدل تغييدر
است .در مورد مثال اخير ممکن است در فداز طراحدي آزادراهها نيازهداي طراحدي موجدب شکسدتن پروژههاي اجرايي بر مبناي
جغرافيايي شود وليکن در زمان اجرا نيازها تغييدر کدرده و مبنداي عملکدردي مدورد استفاده قرار گيرد.

ج) منافع اقتصادي :ميزان کسب درآمد از پروژههاي اجرايي ميتواند مبنايي براي شکسدتن اقددامات باشدد .بدده عندوان مثدال
درآمدزا يا هزينهبر بودن پروژههاي اجرايي از اين جهت ميتواند مبنا قرار گيرد که ابتدا پروژههاي اجرايي درآمدزا انجام شوند و
از درآمد حاصل براي انجام پروژههاي اجرايي هزينهبر استفاده شود.
د) نظرات ذينفعان :از آنجايي که هد از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نياز ذينفعان و کسب منافع توسط ايدن گروه ميباشد،
ضروري است نظرات ذينفعان در بخشهاي مختلف فرآيند پيادهسازي از جمله چگونگي شکستن اقدامات مورد توجه قرار گيرد.

در صورتي که تصميم گرفته شود که تعدادي از پروژههاي اجرايي نيز به زيرفعاليتهايشان شکسته شود ،ميتدوان در شکسدتن
دوم از مبناي ديگري استفاده نمود .به طور مثال در مرحله اول بر مبناي جغرافيايي و در مرحلده دوم بدر مبناي عملکردي عمل
نمود.

 -2-2-1ابزارهاي شكستن اقدامات
تا کنون مفاهيم و موضوعات کليدي شکستن اقدامات مورد بحث و بررسي قرار گرفت .در ايدن بخدش چندد ابدزار براي انجدام
اين مهم معرفي ميگردد [.]3

 -1-2-2-1تجزيه و تحليل فرايند استاندارد
در ادبيات برخي از اقدامات فرايندي تجربه شدهاي وجود دارد که به طور عام توسدط نخبگدان علمدي آن حدوزه مورد پدذير
قرار گرفته است .چنين فرايندهايي فرايند استاندارد ناميده ميشود .در صورتي که در مدورد اقددامات خاصدي فرايندد اسدتاندارد
وجود داشته باشد ،پروژههاي اجرايي ارائهشده در آن به عنوان مجموعده پروژههاي اجرايي استاندارد پذيرفته ميشوند.
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 -2-2-2-1بهينه کاوي
در صورتي که در راستاي تحقق يک اقدام ،فرايند استانداردي وجود نداشته باشد و يا بده علدت عددم دسترسدي قابدل اسدتفاده
نباشد ،از ابزار بهينه کاوي استفاده ميشود .بهينه کاوي به معني بررسي تجربههاي انجدام شدده و يادگيري ميباشد .اگرچه در
اين حالت به علت عدم وجود الگويي استاندارد ،انتظار ميرود تجربههاي پيشدين در ابعاد مختلفي با يکديگر تفاوت داشته باشند
که از علل اصلي آن خواستگاه منطقهاي و ويژگيهاي خاصدي است که فرايند در قالب آن طراحي و اجرا شده اسدت .يکدي از
مسائل کليدي بهکارگيري اين ابدزار چگدونگي در کنار هم قرار دادن نتايج تجربههاي مختلف براي دستيابي به الگويي مطلوب
ميباشد .اگر نتوان از اين رو

به مجموعهاي از پروژههاي اجرايي قابل قبول دست يافت ،از پروژههاي اجرايي غير نهايي بده

دست آمده ميتوان در ابزار علي -معلولي استفاده نمود.
 -3-2-2-1تحليل علي معلولي
هد اين ابزار استفاده از نظرات خبرگان براي شکستن اقدامات به مجموعده پروژههاي اجرايدي ميباشد .از همين رو ضروري
است استفاده از اين ابزار با حضور خبرگاني مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه صدورت گيدرد .در ادامه چگونگي استفاده از اين
ابزار در جلسهاي با حضور خبرگان توضيح داده ميشود.

گام  :1در ابتداي جلسه توضيحات مربوط به معرفي اقدام ارائه مي گردد تا کليه افراد حاضر بده نگدر

يکسداني از اقدام مدورد

نظر دست يابند.

گام  :2در يک طوفان فکري پروژههاي اجرايي که از نظر خبرگان براي انجام اقدام مزبور ضروري به نظر ميرسد مطرح شده و
در معرض ديد همگان قرار ميگيرد.

حاضرين جلسه ميبايد اين نکته را مد نظر قرار دهند که در مرحله اول صدرفاً اقددامات بده پروژههاي اجرايدي اساسي تشکيل
دهنده آن شکسته ميشوند .از همين رو بهتر است از بيان مدواردي کده خدود زيرفعاليدت پروژههاي اجرايي اساسدي بده شدمار
ميروند و يا قابل بيان شدن به شکل پروژههاي اجرايي کالنتري هستند اجتناب ورزندد .در صورتي که تصدميم گرفتده شدود
برخي پروژههاي اجرايي به زير فعاليتهاي خدود شکسدته شدوند ،در مرحلده ديگدري فرايندد جداري در مدورد آن پدروژههداي
اجرايي تکرار ميشود .به عبارتي در هر مرحله از به کارگيري اين ابدزار ،شکسدتن تنها در يک سطح انجام ميپذيرد.
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پس از انجام اين گام فهرست اوليهاي از پروژههاي اجرايي پيشنهادي به دست ميآيد .در تکميدل ايدن فهرسددت مديتدوان از
اطالعات به دست آمده از دو ابزار ديگر به ويژه بهينه کاوي استفاده نمود .در اين سند پروژههاي اجرايي در سه بخش روشنايي،
گرمايش آب و فضا و لوازم خانگي مورد بررسي قرار ميگيرد.

 -3-2-1بازنگري نهايي و انتخاب پروژههاي اجرايي
قبل از نهايي شدن پروژههاي اجرايي ،به منظور ارزيابي جوانب مختلف پروژههاي اجرايي ارائه شده و قضداوت در مدورد موجده
بودن يا عدم موجه بودن آنها ،هر پروژه اجرايي ميبايد بدر اسداس معيارهداي مختلفدي از جملدده معيارهدداي فندي ،مدالي و
اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي مورد مميزي قرار گيرد .بر اين اساس ،پروژههاي اجرايي به دسددت آمدده در مرحلده قبدل
مورد بازبيني قرار گرفته و پروژههايي که از نظر معيارهاي مختلف ناموجه باشدند ،کندار گذاشدته ميشوند .در واقع پدروژههداي
اجرايي نهايي ميبايست به نحو مطلدوبي موجبدات دسدتيابي بده مقاصدد سداير سدطوح راهبردي را فراهم سازند .از همدين رو
ضروري به نظر ميرسد با نگاهي اجمالي به گامهاي طي شده نواقص احتمدالي مورد بازبيني قرارگيرد.
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 -2فصل دوم :فهرست پروژههاي اجرايي
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 -1-2مقدمه
با توجه به موارد مطرح شده در ابتداي اين بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شکستن اقددامات بده پروژههاي اجرايي ،در اين
بخش ،پروژههايي شناسايي ميشود که اجرايي شدن آنها منجر به تحقق اقدامات ميگردد .با توجده به ابزارهداي گونداگوني
که جهت شکستن اقدامات در بخش قبل معرفي شده با بررسيهاي صورت گرفته اين نتيجده حاصل شد که ابزار تحليل علي
معلولي بهترين ابزار براي شکستن اقدامات در اين طرح ميباشد.
مجموعه پروژههاي اجرايي که از شکستن اقدامات به دست ميآيد ،ميبايست به نحوي جدامع باشدد کده انجدام صحيح آنها
منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود در اين بخش تال

شده اسدت بدا اسدتفاده از نظدرات خبرگدان وکارشناسدان ،جامعيدت

پروژههاي اجرايي شناسايي شده براي هر اقدام حفظ شود .مورد ديگري که در رابطه با شکستن اقدامات ميبايست مورد توجه
قرار گيرد ،سطح شکسته شدن اقدامات ميباشد .در ايدن طدرح اقددامات تددا سددطحي شکسدته شددهاندد کده بتدوان بدراي
پروژههاي اجرايي حاصل از شکستن آنها زمان و بودجه تخصديص داده و همچندين مجري جهدت اجدراي آنهدا مشدخص
نمود .در ادامه پروژههاي شناسايي شده ارائه شده است.

 -2-2پروژه هاي شناسايي شده
پروژههاي شناسايي شده براي شش فناوري هاضم فضوالت دامي ،هاضم زباله شهري ،گازيساز زباله شهري ،گازيساز بدزرگ
مقياس زائدات کشاورزي و جنگلي ،گازيساز کوچک مقياس زائدات کشاورزي و جنگلي ،گازيساز لجن فاضالب شهري و زباله-
سوزي تودهسوز در جددول  1-2ارائه شده است.
در تهيه اين جداول از نظرات خبرگان که اسامي آنها در ذيل آمده استفاده شده است.
 -1مهندس مهدي رضايي
 -2مهندس بهروز دشتي
 -3مهندس اکبر شعبانيکيا
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 -4دکتر فاطمه هشدار
 -5دکتر ارژنگ جوادي
 -6دکتر مهرداد عدل
 -7دکتر مسعود احمدي
 -8مهندس سوسن داوري
 -9مهندس خديجه حسيني
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جدول  1-2پروژههاي شناسايي شده فني
نوع فناوري

توضيحات

پروژهها

هد از اين پروژه تعيين پتانسيل منابع فضوالت دامي کشور از طريق شناسايي دامداريهاي با تعداد رأس
تهيه اطلس فضوالت
دامي کشور

باالي  100رأس و پهنهبندي کشور به منظور برنامهريزي مناسب براي توسعه فناوري هاضم بيهوازي از منبع
فضوالت دامي ميباشد .همچنين با استناد به نتايج اين مطالعه ميتوان توان مناسب براي اجراي واحدهاي
نمونه و واحدهاي صنعتي هضم بيهوازي را تعيين نمود.
د در اين پروژه با اعالن فراخوان ،نسبت به شناسايي شرکتهاي مشاور در حوزه انرژي زيستتوده اقدام خواهد شد.

ارزيابي و انتخاب
شرکتهاي
مشاور داخلي و ارزيابي

اقدامات فني هاضم فضوالت دامي

شرکتهاي مشاور
خارجي (واجد شرايط)

پس از تهيه ليست بلند از شرکتهاي مشاور ،نسبت به ارزيابي آنها اقدام خواهد شد .با توجه به اهميت
مطالعات فناوريهاي هضم بيهوازي فضوالت دامي که تمثير مستقيم بر انتخاب و توسعه فناوري مناسب در
ايران دارد ،حضور يک شرکت مشاور خارجي معتبر در کنار متقاضيان ،يک امتياز اساسي محسوب خواهد شد.
با در نظر گرفتن ساير معيارهاي ارزيابي که در موعد خود تعيين خواهد شد ،فهرست کوتاه شرکتهاي مشاور
داخلي واجد شرايط تهيه خواهد شد .در گام آخر نيز پس از برگزاري مناقصه و بررسي جميع معيارها از جمله
پيشنهادات فني و مالي اجراي مطالعات ،نسبت به انتخاب نهايي شرکتهاي مشاور داخلي و خارجي واجد
شرايط اقدام خواهد شد.

مطالعه تفصيلي هاضم
تر  -الگن سرپوشيده

مطالعه تفصيلي هاضم تر
 -اختالط کامل

مطالعه تفصيلي هاضم
تر  -جريان قالبي

دراين پروژه فناوري هاضم تر الگن سرپوشيده به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري هاضم تر اختالط کامل به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها و ساير
معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
د در اين پروژه فناوري هاضم تر جريان قالبي به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها و ساير
معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.

مطالعه تفصيلي هاضم تر د دراين پروژه فناوري هاضم تر قشر چسبيده (فيلم ثابت) به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي
 قشر چسبيده (فيلمثابت)

قرار مي گيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها،
سياستها و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
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پروژهها
مطالعه تفصيلي هاضم تر
 بستر لجن جريانباالرو
مطالعه تفصيلي ساير
فناوريهاي هاضم تر
قابل کاربرد براي
فضوالت دامي و
انتخاب فناوري(هاي)
منتخب

توضيحات
در اين پروژه فناوري هاضم تر بستر لجن باالرو به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
هد

از اين پروژه ارزيابي دقيق تحليلهاي فني ،اقتصادي و زيست محيطي انجام شده در خصوص

فناوريهاي هاضم تر قابل کاربرد براي فضوالت دامي و انتخاب فناوري(هاي) منطبق با شرايط اقتصادي،
اجتماعي و اقليمي کشور ميباشد .در اين پروژه بررسي مزيتهاي نسبي کشور در فناوريهاي مختلف با توجه
به تجارب داخلي و خارجي ارزيابي شده و در نهايت يک يا چند فناوري جهت توسعه در داخل کشور انتخاب
ميشود.
در اين پروژه با اعالن فراخوان ،نسبت به شناسايي شرکتهاي فناور در حوزه هضم بيهوازي اقدام خواهد شد.

ارزيابي و انتخاب
شرکتهاي فناور
داخلي و ارزيابي
شرکتهاي فناور
خارجي (واجد شرايط)

پس از تهيه ليست بلند از شرکتهاي فناور ،نسبت به ارزيابي آنها اقدام خواهد شد .با توجه به اهميت اجراي
موفق و پايدار فناوري(هاي) هضم بيهوازي به منظور توليد برق از فضوالت دامي که تمثير مستقيم بر توسعه
فناوري مناسب در ايران دارد ،حضور يک شرکت فناور خارجي معتبر در کنار متقاضيان ،يک امتياز اساسي
محسوب خواهد شد .با در نظر گرفتن ساير معيارهاي ارزيابي که در موعد خود تعيين خواهد شد ،فهرست کوتاه
شرکتهاي فناور داخلي واجد شرايط تهيه خواهد شد .در گام آخر نيز پس از برگزاري مناقصه و بررسي جميع
معيارها از جمله پيشنهادات فني و مالي اجراي مطالعات ،نسبت به انتخاب نهايي حداقل دو شرکت فناور داخلي
و خارجي واجد شرايط اقدام خواهد شد.
با توجه به نوع سبک اکتساب فناوري هاضم بيهوازي فضوالت دامي که همکاري و توسعه داخلي ميباشد
الزم است به منظور کسب دانش فني و تعميق آن در کشور ،واحدهاي نمونه توسط شرکتهاي معتبر خارجي

اجراي واحدهاي نمونه
هاضم بيهوازي
فضوالت دامي

صاحب فناوري در کشور اجرا شود .عالوه بر اين به منظور کسب دانش و مهارتهاي مورد نياز براي فرايند
توليد که تجربه کاري و يادگيري ضمن عمل ( )learning by doingنقش مهمي در آن ايفا ميکنند ضرورت
دارد حداقل دو شرکت فناور داخلي که در انتهاي افق زماني سند به عنوان شرکتهاي نمانام معرفي خواهند
شد در کنار اين شرکتها حضور داشته باشند .هد اين پروژه احداث حداقل  3واحد نمونه  20تا  50کيلوواتي
هاضم بيهوازي فضوالت دامي در کشور با مشارکت شرکتهاي فناور بينالمللي و داخلي ميباشد .تعيين
ظرفيت مناسب براي واحدهاي نمونه و واحدهاي صنعتي در اين پروژه و با مشاوره شرکت فناور خارجي انجام
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توضيحات

پروژهها
ميشود.
داده برداري و پايش

هد اين پروژه دادهبرداري و بررسي عملکرد واحدهاي نمونه نصب شده به منظور آشنايي کامل و محاسبه

عملکرد واحدهاي

دقيق راندمان ،ميزان توليد ،پيوستگي کارکرد و شناسايي مشکالت احتمالي در مراحل مختلف نصب ،راهاندازي

نمونه نصب شده

و بهرهبرداري ميباشد .در اين پروژه صحت سنجي کيفيت واحد هضم بيهوازي از لحاظ پارامترهاي فني انجام

فضوالت دامي

خواهد شد.
پس از اجراي موفق واحدهاي نمونه هضم بيهوازي فضوالت دامي ،به منظور گذار از فاز پيشتوسعه و ورود به

ساخت و بهرهبرداري
واحد(هاي) صنعتي
هاضم بيهوازي
فضوالت دامي

فاز توسعه ضرورت دارد نسبت به ساخت و اجراي واحدهاي صنعتي هاضم بيهوازي براي منبع فضوالت دامي
با هد توليد برق اقدام شود .با اجراي موفق واحدهاي صنعتي ،ميتوان شرکتهاي فناور داخلي نمانام در اين
عرصه را به کشور معرفي نمود .همچنين ،براي صدور فناوري به ساير کشورهاي منطقه تدبير و برنامهريزي
نمود .هد

اين پروژ ه احداث حداقل  2واحد صنعتي  100تا  200کيلوواتي هضم بيهوازي در کشور با

بهرهگيري حداکثري از تجهيزات بومي براي حمايت از توسعه توليد برق زيستي ميباشد .عالوه بر اين اقدام به
توسعه بازار داخلي و ورود ايران به عرصه واحدهاي صنعتي هضم بيهوازي خواهد شد.

بهينهسازي و بهبود
عملکرد واحد(هاي)
صنعتي هاضم
بيهوازي فضوالت
دامي

هد

اين پروژه افزايش راندمان ،بهره توليد بيوگاز ،بهبود عملکرد سيستم ،کنترل مناسب آاليندهها و

بهينهسازي فرآيند توليد از لحاظ اقتصادي و فني ميباشد .بدين منظور با استفاده از امکانات و تواناييهاي
موجود اقدام به انجام اين پروژه خواهد شد .در اين پروژه باال رفتن شانس رقابت محصوالت داخلي در
بازارهاي بينالمللي مد نظر است.

اقدامات فني هاضم زباله شهري

هد از اين پروژه تعيين پتانسيل زباله شهري کشور براي شهرهاي با جمعيت باالي  50هزار نفر و پهنهبندي
تهيه اطلس زباله شهري

کشور به منظور برنامهريزي مناسب براي توسعه فناوري هاضم بيهوازي از منبع زباله شهري ميباشد .همچنين

کشور

با استناد به نتايج اين مطالعه ميتوان توان مناسب براي اجراي واحدهاي نمونه و واحدهاي صنعتي هضم
بيهوازي را تعيين نمود.

ارزيابي و انتخاب

در اين پروژه با اعالن فراخوان ،نسبت به شناسايي شرکتهاي مشاور در حوزه انرژي زيستتوده اقدام خواهد

شرکتهاي مشاور

شد .پس از تهيه ليست بلند از شرکتهاي مشاور ،نسبت به ارزيابي آنها اقدام خواهد شد .با توجه به اهميت

داخلي و ارزيابي

مطالعات فناوريهاي هضم بيهوازي فضوالت دامي که تمثير مستقيم بر انتخاب و توسعه فناوري مناسب در

شرکتهاي مشاور

ايران دارد ،حضور يک شرکت مشاور خارجي معتبر در کنار متقاضيان ،يک امتياز اساسي محسوب خواهد شد .با
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پروژهها
خارجي (واجد شرايط)

توضيحات
در نظر گرفتن ساير معيارهاي ارزيابي که در موعد خود تعيين خواهد شد ،فهرست کوتاه شرکتهاي مشاور
داخلي واجد شرايط تهيه خواهد شد .در گام آخر نيز پس از برگزاري مناقصه و بررسي جميع معيارها از جمله
پيشنهادات فني و مالي اجراي مطالعات ،نسبت به انتخاب نهايي شرکتهاي مشاور داخلي و خارجي واجد
شرايط اقدام خواهد شد.

مطالعه تفصيلي هاضم

در اين پروژه فناوري هاضم تک مرحلهاي تر  Wassaبه لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطدي مدورد ارزيدابي

تک مرحلهاي تر

قرار مي گيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبدع در دسدترس ،مندابع انسداني ،زيرسداختهدا،

Wassa

سياستها و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.

مطالعه تفصيلي هاضم

در اين پروژه فناوري هاضم تک مرحلهاي تر  Wabioبه لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطدي مدورد ارزيدابي

تک مرحلهاي تر

قرار مي گيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبدع در دسدترس ،مندابع انسداني ،زيرسداختهدا،

Wabio

سياستها و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.

مطالعه تفصيلي هاضم

در اين پروژه فناوري هاضم تک مرحلهاي تر  BIMAبه لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطدي مدورد ارزيدابي

تک مرحلهاي تر

قرار مي گيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبدع در دسدترس ،مندابع انسداني ،زيرسداختهدا،

BIMA

سياستها و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.

مطالعه تفصيلي هاضم

در اين پروژه فناوري هاضم تک مرحلهاي خشک  DRANCOبه لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطدي مدورد

تک مرحلهاي خشک

ارزيابي قرار مي گيدرد .همچندين شدرايط ايدران بده لحداظ اقليمدي ،ميدزان منبدع در دسدترس ،مندابع انسداني،

DRANCO

زيرساختها ،سياستها و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.

مطالعه تفصيلي هاضدم

در اين پروژه فناوري هاضم تک مرحلهاي خشک  VALORGAبه لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد

تک مرحلده اي خشدک

ارزيابي قرار مي گيدرد .همچندين شدرايط ايدران بده لحداظ اقليمدي ،ميدزان منبدع در دسدترس ،مندابع انسداني،

VALORGA

زيرساختها ،سياستها و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.

مطالعه تفصيلي هاضم

در اين پروژه فناوري هاضم تک مرحلهاي خشک  KOMPOGASبه لحاظ فني ،اقتصادي و زيسدتمحيطدي

تک مرحلهاي خشک

مورد ارزيابي قرار مي گيرد .همچنين شرايط ايران به لحداظ اقليمدي ،ميدزان منبدع در دسدترس ،مندابع انسداني،

KOMPOGAS

مطالعه تفصيلي هاضم دو
مرحلهاي BTA

زيرساختها ،سياستها و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري هاضم دو مرحلهاي  BTAبه لحاظ فني ،اقتصادي و زيسدتمحيطدي مدورد ارزيدابي قدرار
مي گيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستهدا
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
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مطالعه تفصيلي هاضم
تودهاي Biocel

مطالعه تفصيلي هاضم
تودهاي Becon

مطالعه تفصيلي هاضم
تودهاي SEBAC

مطالعه تفصيلي هاضم
تودهاي APS

مطالعه تفصيلي ساير
فناوريهاي هاضم
قابل کاربرد براي زباله
شهري و انتخاب
فناوري(هاي) منتخب

توضيحات
در اين پروژه فناوري هاضم تودهاي  Biocelبه لحداظ فندي ،اقتصدادي و زيسدتمحيطدي مدورد ارزيدابي قدرار
مي گيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستهدا
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري هاضم تودهاي  Beconبه لحداظ فندي ،اقتصدادي و زيسدتمحيطدي مدورد ارزيدابي قدرار
مي گيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستهدا
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري هاضم تودهاي  SEBACبه لحاظ فني ،اقتصدادي و زيسدتمحيطدي مدورد ارزيدابي قدرار
مي گيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستهدا
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري هاضم تودهاي  APSبه لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار ميگيدرد.
همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياسدتهدا و سداير
معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
هد از اين پروژه ارزيابي دقيدق تحليدلهداي فندي ،اقتصدادي و زيسدت محيطدي انجدام شدده در خصدوص
فناوريهاي هاضم قابل کاربرد براي زباله شهري و انتخاب فناوري(هاي) منطبق با شرايط اقتصادي ،اجتمداعي
و اقليمي کشور ميباشد .در اين پروژه بررسي مزيتهاي نسبي کشور در فناوريهاي مختلف با توجه به تجارب
داخلي و خارجي ارزيابي شده و در نهايت يک يا چند فناوري جهت توسعه در داخل کشور انتخاب ميشود.
در اين پروژه با اعالن فراخوان ،نسبت به شناسايي شرکتهاي فناور در حوزه هضم بيهوازي اقدام خواهدد شدد.

ارزيابي و انتخاب
شرکتهاي فناور
داخلي و ارزيابي
شرکتهاي فناور
خارجي (واجد شرايط)

پس از تهيه ليست بلند از شرکت هاي فناور ،نسبت به ارزيابي آنها اقدام خواهد شد .با توجه بده اهميدت اجدراي
موفق و پايدار فناوري(هاي) هضم بيهوازي به منظور توليد برق از زباله شدهري کده تدمثير مسدتقيم بدر توسدعه
فناوري مناسب در ايران دارد ،حضور يک شرکت فناور خارجي معتبدر در کندار متقاضديان ،يدک امتيداز اساسدي
محسوب خواهد شد .با در نظر گرفتن ساير معيارهاي ارزيابي که در موعد خود تعيين خواهد شد ،فهرست کوتداه
شرکت هاي فناور داخلي واجد شرايط تهيه خواهد شد .در گام آخر نيز پس از برگزاري مناقصه و بررسدي جميدع
معيارها از جمله پيشنهادات فني و مالي اجراي مطالعات ،نسبت به انتخاب نهايي حداقل دو شرکت فناور داخلدي
و خارجي واجد شرايط اقدام خواهد شد.
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پروژهها

با توجه به نوع سبک اکتساب فناوري هاضم بيهوازي زباله شهري که همکاري و توسعه داخلدي مديباشدد الزم
است به منظور کسب دانش فني و تعميق آن در کشور ،واحدهاي نمونه توسط شرکتهاي معتبر خارجي صاحب
فناوري در کشور اجرا شود .عالوه بر اين به منظور کسب دانش و مهارتهاي مورد نياز براي فرايندد توليدد کده
اجراي واحدهاي نمونه

تجربه کاري و يادگيري ضمن عمل ( )learning by doingنقدش مهمدي در آن ايفدا مديکنندد ضدرورت دارد

هاضم بيهوازي زباله

حداقل دو شرکت فناور داخلي که در انتهاي افق زماني سند به عنوان شرکتهاي نمانام معرفي خواهند شدد در

شهري

کنار اين شرکتها حضور داشته باشند.
هد اين پروژه احداث حداقل  2واحد نمونه  300تا  500کيلوواتي هاضم بيهوازي زباله شدهري در کشدور بدا
مشارکت شرکتهاي فناور بينالمللي و داخلي مي باشد .تعيين ظرفيت مناسب براي واحدهاي نمونه و واحدهاي
صنعتي در اين پروژه و با مشاوره شرکت فناور خارجي انجام ميشود.

دادهبرداري و پايش

هد اين پروژه دادهبرداري و بررسي عملکرد واحدهاي نمونه نصب شده به منظدور آشدنايي کامدل و محاسدبه

عملکرد واحدهاي

دقيق راندمان ،ميزان توليد ،پيوستگي کارکرد و شناسايي مشکالت احتمالي در مراحل مختلف نصب ،راهانددازي

نمونه نصب شده زباله

و بهرهبرداري ميباشد .در اين پروژه صحت سنجي کيفيت واحد هضم بيهوازي از لحاظ پارامترهاي فني انجدام

شهري

خواهد شد.
پس از اجراي موفق واحدهاي نمونه هضم بيهوازي زباله شهري ،به منظور گذار از فاز پيشتوسعه و ورود به فاز
توسعه ضرورت دارد نسبت به ساخت و اجراي واحدهاي نيروگاهي هاضم بيهوازي براي منبع زبالده شدهري بدا

ساخت و بهرهبرداري
نيروگاه هاضم بيهوازي
زباله شهري

هد توليد برق اقدام شود .با اجراي موفق واحدهاي صنعتي ،ميتوان شرکتهاي فناور داخلدي نماندام در ايدن
عرصه را به کشور معرفي نمود .همچنين ،براي صدور فناوري به ساير کشورهاي منطقده تددبير و برنامدهريدزي
نمود.
هد اين پروژ ه احداث حداقل  2واحد نيروگاهي  500تا  1000کيلوواتي هضم بيهوازي در کشور با بهرهگيري
حداکثري از تجهيزات بومي براي حمايت از توسعه توليد برق زيستي ميباشد .عالوه بر اين اقدام به توسعه بازار
داخلي و ورود ايران به عرصه واحدهاي صنعتي هضم بيهوازي خواهد شد.
هد اين پروژه افزايش راندمان ،بهدره توليدد بيوگداز ،بهبدود عملکدرد سيسدتم ،کنتدرل مناسدب آالينددههدا و

بهينهسازي و بهبود

بهينه سازي فرآيند توليد از لحاظ اقتصادي و فني ميباشد .بدين منظور بدا اسدتفاده از امکاندات و توانداييهداي

عملکرد واحد نيروگاهي

موجود اقدام به انجام اين پروژه خواهد شد .در اين پروژه باال رفتن شانس رقابت محصوالت داخلي در بازارهاي
بينالمللي مد نظر است.
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هد از اين پروژه تعيين پتانسيل زباله شهري کشور براي شهرهاي با جمعيت باالي  50هزار نفر و پهنهبنددي
تهيه اطلس زباله شهري

کشور به منظور برنامهريزي مناسب براي توسعه فناوري گازيسازي از منبع زباله شهري ميباشدد .همچندين بدا

کشور

استناد به نتايج اين مطالعه ميتوان توان مناسب براي اجراي واحدهاي نمونه و واحدهاي صدنعتي گازيسدازي را
تعيين نمود.
د در اين پروژه با اعالن فراخوان ،نسبت به شناسايي شرکتهاي مشاور در حوزه انرژي زيستتوده اقدام خواهد شد.

ارزيابي و انتخاب
شرکتهاي مشاور
داخلي و ارزيابي

اقدامات فني گازيساز زباله شهري

شرکتهاي مشاور
خارجي (واجد شرايط)

پس از تهيه ليست بلند از شرکتهاي مشاور ،نسبت به ارزيابي آنها اقددام خواهدد شدد .بدا توجده بده اهميدت
مطالعات فناوريهاي گازيسازي زباله که تمثير مستقيم بر انتخاب و توسعه فناوري مناسب در ايران دارد ،حضور
يک شرکت مشاور خارجي معتبر در کنار متقاضيان ،يک امتياز اساسي محسوب خواهد شد .بدا در نظدر گدرفتن
ساير معيارهاي ارزيابي که در موعد خود تعيين خواهد شد ،فهرست کوتداه شدرکتهداي مشداور داخلدي واجدد
شرايط تهيه خواهد شد .در گام آخر نيز پس از برگزاري مناقصه و بررسي جميع معيارهدا از جملده پيشدنهادات
فني و مالي اجراي مطالعات ،نسبت به انتخاب نهايي شرکتهاي مشاور داخلي و خدارجي واجدد شدرايط اقددام
خواهد شد.

مطالعه تفصيلي گازيساز
بستر ثابت فروکشند

مطالعه تفصيلي گازيساز
بستر ثابت فراکشند
مطالعه تفصيلي گازيساز
بستر ثابت جريان
متقاطع
مطالعه تفصيلي گازيساز
بستر سيال چرخشي
مطالعه تفصيلي گازيساز

د در اين پروژه فناوري گازيساز بستر ثابت فروکشند به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطدي مدورد ارزيدابي قدرار
مي گيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
د در اين پروژه فناوري گازيساز بستر ثابت فراکشند به لحاظ فني ،اقتصادي و زيسدتمحيطدي مدورد ارزيدابي قدرار
مي گيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري گازيساز بستر ثابت جريان متقاطع به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مدورد ارزيدابي
قرار مي گيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسدترس ،مندابع انسداني ،زيرسداختهدا،
سياستها و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري گازيساز بستر سيال چرخشي به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري گازيساز بستر سيال جوشان به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
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بستر سيال جوشان

توضيحات
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.

مطالعه تفصيلي گازيساز
جريان همزمان

مطالعه تفصيلي گازيساز
هيدروترمال

مطالعه تفصيلي گازيساز
پالسما
مطالعه تفصيلي ساير
فناوريهاي گازيسازي
قابل کاربرد براي زباله
شهري و انتخاب
فناوري (هاي) منتخب

در اين پروژه فناوري گازيساز جريان همزمان به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري گازيساز هيدروترمال متقاطع به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها و
ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري گازيساز پالسما متقاطع به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها و ساير
معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
هد از اين پروژه ارزيابي دقيق تحليلهاي فني ،اقتصادي و زيست محيطي انجام شده در خصوص فناوريهاي
گازيسازي قابل کاربرد براي زباله شهري و انتخاب فناوري(هاي) منطبق با شرايط اقتصادي ،اجتماعي و اقليمي
کشور ميباشد .در اين پروژه بررسي مزيتهاي نسبي کشور در فناوريهاي مختلف با توجه به تجارب داخلي و
خارجي ارزيابي شده و در نهايت يک يا چند فناوري جهت توسعه در داخل کشور انتخاب ميشود.
در اين پروژه با اعالن فراخوان ،نسبت به شناسايي شرکتهاي فناور در حوزه گازيسازي اقدام خواهد شد .پس از

ارزيابي و انتخاب
شرکتهاي فناور
داخلي و ارزيابي
شرکتهاي فناور
خارجي (واجد شرايط)

تهيه ليست بلند از شرکتهاي فناور ،نسبت به ارزيابي آنها اقدام خواهد شد .با توجه به اهميت اجراي موفق و
پايدار فناوري(هاي) گازيسازي به منظور توليد برق از زباله شهري که تمثير مستقيم بر توسعه فناوري مناسب در
ايران دارد ،حضور يک شرکت فناور خارجي معتبر در کنار متقاضيان ،يک امتياز اساسي محسوب خواهد شد .با در
نظر گرفتن ساير معيارهاي ارزيابي که در موعد خود تعيين خواهد شد ،فهرست کوتاه شرکتهاي فناور داخلي
واجد شرايط تهيه خواهد شد .در گام آخر نيز پس از برگزاري مناقصه و بررسي جميع معيارها از جمله پيشنهادات
فني و مالي اجراي مطالعات ،نسبت به انتخاب نهايي حداقل دو شرکت فناور داخلي و خارجي واجد شرايط اقدام
خواهد شد.

اجراي واحدهاي نمونه

با توجه به نوع سبک اکتساب فناوري گازيسازي زباله شهري که همکاري و توسعه داخلي ميباشد الزم است به
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گازيسازي زباله

منظور کسب دانش فني و تعميق آن در کشور ،واحدهاي نمونه توسط شرکتهاي معتبر خارجي صاحب

شهري

فناوري در کشور اجرا شود .عالوه بر اين به منظور کسب دانش و مهارتهاي مورد نياز براي فرايند توليد که
تجربه کاري و يادگيري ضمن عمل ( )by doing learningنقش مهمي در آن ايفا ميکنند ضرورت دارد
حداقل دو شرکت فناور داخلي که در انتهاي افق زماني سند به عنوان شرکتهاي نمانام معرفي خواهند شد در
کنار اين شرکتها حضور داشته باشند .هد اين پروژه احداث حداقل  2واحد نمونه  200تا  500کيلوواتي
گازيسازي زباله شهري در کشور با مشارکت شرکتهاي فناور بينالمللي و داخلي ميباشد .تعيين ظرفيت
مناسب براي واحدهاي نمونه و واحدهاي صنعتي در اين پروژه و با مشاوره شرکت فناور خارجي انجام ميشود.

دادهبرداري و پايش

هد اين پروژه دادهبرداري و بررسي عملکرد واحدهاي نمونه نصب شده به منظور آشنايي کامل و محاسبه

عملکرد واحدهاي

دقيق راندمان ،ميزان توليد ،پيوستگي کارکرد و شناسايي مشکالت احتمالي در مراحل مختلف نصب ،راهاندازي

نمونه نصب شده زباله

و بهرهبرداري ميباشد .در اين پروژه صحت سنجي کيفيت واحد گازيسازي از لحاظ پارامترهاي فني انجام
خواهد شد.

شهري

پس از اجراي موفق واحدهاي نمونه گازيسازي زباله شهري ،به منظور گذار از فاز پيشتوسعه و ورود به فاز
توسعه ضرورت دارد نسبت به ساخت و اجراي واحدهاي نيروگاهي گازيسازي براي منبع زباله شهري با هد
ساخت و بهرهبرداري

توليد برق اقدام شود .با اجراي موفق واحدهاي صنعتي ،ميتوان شرکتهاي فناور داخلي نمانام در اين عرصه

نيروگاه گازيسازي

را به کشور معرفي نمود .همچنين ،براي صدور فناوري به ساير کشورهاي منطقه تدبير و برنامهريزي نمود.

زباله شهري

هد اين پروژ ه احداث حداقل  2واحد نيروگاهي  1تا  2مگاواتي گازيسازي در کشور با بهرهگيري حداکثري
از تجهيزات بومي براي حمايت از توسعه توليد برق زيستي ميباشد .عالوه بر اين اقدام به توسعه بازار داخلي و
ورود ايران به عرصه واحدهاي نيروگاهي گازيسازي خواهد شد.

بهينهسازي و بهبود
عملکرد واحد
نيروگاهي
اقدامات فني
گازيساز بزرگ مقياس
زائدات کشاورزي و
جنگلي

هد

اين پروژه افزايش راندمان ،بهره توليد گاز سنتز بهبود عملکرد سيستم ،کنترل مناسب آاليندهها و
بهينهسازي فرآيند توليد از لحاظ اقتصادي و فني ميباشد .بدين منظور با استفاده از امکانات و تواناييهاي
موجود اقدام به انجام اين پروژه خواهد شد .در اين پروژه باال رفتن شانس رقابت محصوالت داخلي در
بازارهاي بينالمللي مد نظر است.

تهيه اطلس زائدات

هد از اين پروژه تعيين پتانسيل زائدات کشاورزي و جنگلي کشور و پهنهبندي کشور به منظور برنامهريزي

کشاورزي و جنگلي

مناسب براي توسعه فناوري گازيسازي از منبع زائدات کشاورزي و جنگلي ميباشد .همچنين با استناد به نتايج

کشور

اين مطالعه مي توان توان مناسب براي اجراي واحدهاي نمونه و واحدهاي صنعتي گازيسازي را تعيين نمود.
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در اين پروژه با اعالن فراخوان ،نسبت به شناسايي شرکتهاي مشاور در حوزه انرژي زيستتوده اقدام خواهد
ارزيابي و انتخاب
شرکتهاي مشاور
داخلي و ارزيابي
شرکتهاي مشاور
خارجي (واجد شرايط)

شد .پس از تهيه ليست بلند از شرکتهاي مشاور ،نسبت به ارزيابي آنها اقدام خواهد شد .با توجه به اهميت
مطالعات فناوريهاي گازيسازي زائدات کشاورزي و جنگلي که تمثير مستقيم بر انتخاب و توسعه فناوري
مناسب در ايران دارد ،حضور يک شرکت مشاور خارجي معتبر در کنار متقاضيان ،يک امتياز اساسي محسوب
خواهد شد .با در نظر گرفتن ساير معيارهاي ارزيابي که در موعد خود تعيين خواهد شد ،فهرست کوتاه
شرکتهاي مشاور داخلي واجد شرايط تهيه خواهد شد .در گام آخر نيز پس از برگزاري مناقصه و بررسي جميع
معيارها از جمله پيشنهادات فني و مالي اجراي مطالعات ،نسبت به انتخاب نهايي شرکتهاي مشاور داخلي و
خارجي واجد شرايط اقدام خواهد شد.

مطالعه تفصيلي گازيساز
بستر ثابت فروکشند
مطالعه تفصيلي گازيساز

در اين پروژه فناوري گازيساز بستر ثابت فروکشند به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري گازيساز بستر ثابت فراکشند به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار

بستر ثابت

ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها

فراکشند

و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.

مطالعه تفصيلي گازيساز
بستر ثابت جريان
متقاطع
مطالعه تفصيلي گازيساز
بستر سيال چرخشي

مطالعه تفصيلي گازيساز
بستر سيال جوشان
مطالعه تفصيلي گازيساز
جريان همزمان

در اين پروژه فناوري گازيساز بستر ثابت جريان متقاطع به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي
قرار ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها،
سياستها و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري گازيساز بستر سيال چرخشي به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري گازيساز بستر سيال جوشان به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري گازيساز جريان همزمان به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
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و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
مطالعه تفصيلي گازيساز
هيدروترمال

مطالعه تفصيلي گازيساز
پالسما
مطالعه تفصيلي ساير
فناوريهاي گازيسازي
قابل کاربرد براي
زائدات کشاورزي و
انتخاب فناوري (هاي)
منتخب

در اين پروژه فناوري گازيساز هيدروترمال متقاطع به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري گازيساز پالسما متقاطع به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها و ساير
معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
هد از اين پروژه ارزيابي دقيق تحليلهاي فني ،اقتصادي و زيست محيطي انجام شده در خصوص فناوريهاي
گازيسازي قابل کاربرد براي زائدات کشاورزي و جنگلي و انتخاب فناوري(هاي) منطبق با شرايط اقتصادي،
اجتماعي و اقليمي کشور ميباشد .در اين پروژه بررسي مزيتهاي نسبي کشور در فناوريهاي مختلف با توجه
به تجارب داخلي و خارجي ارزيابي شده و در نهايت يک يا چند فناوري جهت توسعه در داخل کشور انتخاب
ميشود.
در اين پروژه با اعالن فراخوان ،نسبت به شناسايي شرکتهاي فناور در حوزه گازيسازي اقدام خواهد شد .پس از

ارزيابي و انتخاب
شرکتهاي فناور
داخلي و ارزيابي
شرکتهاي فناور
خارجي (واجد شرايط)

تهيه ليست بلند از شرکتهاي فناور ،نسبت به ارزيابي آنها اقدام خواهد شد .با توجه به اهميت اجراي موفق و
پايدار فناوري(هاي) گازيسازي به منظور توليد برق از زائدات کشاورزي و جنگلي که تمثير مستقيم بر توسعه
فناوري مناسب در ايران دارد ،حضور يک شرکت فناور خارجي معتبر در کنار متقاضيان ،يک امتياز اساسي
محسوب خواهد شد .با در نظر گرفتن ساير معيارهاي ارزيابي که در موعد خود تعيين خواهد شد ،فهرست کوتاه
شرکتهاي فناور داخلي واجد شرايط تهيه خواهد شد .در گام آخر نيز پس از برگزاري مناقصه و بررسي جميع
معيارها از جمله پيشنهادات فني و مالي اجراي مطالعات ،نسبت به انتخاب نهايي حداقل دو شرکت فناور داخلي
و خارجي واجد شرايط اقدام خواهد شد.

اجراي واحدهاي نمونه
گازيسازي زائدات
کشاورزي

با توجه به نوع سبک اکتساب فناوري گازيسازي زائدات کشاورزي و جنگلي که همکاري و توسعه داخلي ميباشد
الزم است به منظور کسب دانش فني و تعميق آن در کشور ،واحدهاي نمونه توسط شرکتهاي معتبر خارجي
صاحب فناوري در کشور اجرا شود .عالوه بر اين به منظور کسب دانش و مهارتهاي مورد نياز براي فرايند
توليد که تجربه کاري و يادگيري ضمن عمل ( )learning by doingنقش مهمي در آن ايفا ميکنند ضرورت
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دارد حداقل دو شرکت فناور داخلي که در انتهاي افق زماني سند به عنوان شرکتهاي نمانام معرفي خواهند
شد در کنار اين شرکتها حضور داشته باشند.هد

اين پروژه احداث حداقل  2واحد نمونه  200تا 500

کيلوواتي گازيسازي زائدات کشاورزي و جنگلي در کشور با مشارکت شرکتهاي فناور بينالمللي و داخلي
ميباشد .تعيين ظرفيت مناسب براي واحدهاي نمونه و واحدهاي صنعتي در اين پروژه و با مشاوره شرکت
فناور خارجي انجام ميشود.
دادهبرداري و پايش
عملکرد واحدهاي
نمونه نصب شده
زائدات کشاورزي و
جنگلي

هد اين پروژه دادهبرداري و بررسي عملکرد واحدهاي نمونه نصب شده به منظور آشنايي کامل و محاسبه
دقيق راندمان ،ميزان توليد ،پيوستگي کارکرد و شناسايي مشکالت احتمالي در مراحل مختلف نصب ،راهاندازي
و بهرهبرداري ميباشد .در اين پروژه صحت سنجي کيفيت واحد گازيسازي از لحاظ پارامترهاي فني انجام
خواهد شد.
پس از اجراي موفق واحدهاي نمونه گازيسازي زائدات کشاورزي و جنگلي ،به منظور گذار از فاز پيشتوسعه و

ساخت و بهرهبرداري

ورود به فاز توسعه ضرورت دارد نسبت به ساخت و اجراي واحدهاي نيمه صنعتي گازيسازي براي منبع زائدات

واحد(هاي) نيمه

کشاورزي و جنگلي با هد توليد برق اقدام شود .با اجراي موفق واحدهاي صنعتي ،ميتوان شرکتهاي فناور

صنعتي گازيسازي

داخلي نمانام در اين عرصه را به کشور معرفي نمود .همچنين ،براي صدور فناوري به ساير کشورهاي منطقه

زائدات کشاورزي و

تدبير و برنامهريزي نمود .هد اين پروژ ه احداث حداقل  2واحد نيمه صنعتي  1تا  2مگاواتي گازيسازي در

جنگلي

کشور با بهرهگيري حداکثري از تجهيزات بومي براي حمايت از توسعه توليد برق زيستي ميباشد .عالوه بر اين
اقدام به توسعه بازار داخلي و ورود ايران به عرصه واحدهاي نيمه صنعتي گازيسازي خواهد شد.

بهينهسازي و بهبود
عملکرد واحدهاي
نيمه صنعتي

اقدامات فني

گازيساز کوچک مقياس

زائدات کشاورزي و

جنگلي جنگلي

ارزيابي و انتخاب

هد

اين پروژه افزايش راندمان ،بهره توليد گاز سنتز ،بهبود عملکرد سيستم ،کنترل مناسب آاليندهها و

بهينهسازي فرآيند توليد از لحاظ اقتصادي و فني ميباشد .بدين منظور با استفاده از امکانات و تواناييهاي
موجود اقدام به انجام اين پروژه خواهد شد .در اين پروژه باال رفتن شانس رقابت محصوالت داخلي در
بازارهاي بينالمللي مد نظر است.
در اين پروژه با اعالن فراخوان ،نسبت به شناسايي شرکتهاي فناور در حوزه گازيسازي اقدام خواهد شد .پس از

شرکتهاي فناور

تهيه ليست بلند از شرکتهاي فناور ،نسبت به ارزيابي آنها اقدام خواهد شد .با توجه به اهميت اجراي موفق و

داخلي و خارجي (واجد

پايدار فناوري(هاي) گازيسازي به منظور توليد برق از زائدات کشاورزي و جنگلي که تمثير مستقيم بر توسعه

شرايط)

فناوري مناسب در ايران دارد ،حضور يک شرکت فناور خارجي معتبر در کنار متقاضيان ،يک امتياز اساسي
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پروژهها

محسوب خواهد شد .با در نظر گرفتن ساير معيارهاي ارزيابي که در موعد خود تعيين خواهد شد ،فهرست کوتاه
شرکتهاي فناور داخلي واجد شرايط تهيه خواهد شد .در گام آخر نيز پس از برگزاري مناقصه و بررسي جميع
معيارها از جمله پيشنهادات فني و مالي اجراي مطالعات ،نسبت به انتخاب نهايي حداقل دو شرکت فناور داخلي
و خارجي واجد شرايط اقدام خواهد شد.
با توجه به نوع سبک اکتساب فناوري گازيسازي کوچک مقياس زائدات کشاورزي و جنگلي که خريد ميباشد الزم
است حداقل  1نمونه سامانه گازيسازي کوچک مقياس متناسب با فناوري روز دنيا از شرکتهاي معتبر خارجي
خريد ،نصب و راهاندازي

صاحب فناوري خريداري و توسط آنها در کشور اجرا شود .عالوه بر اين به منظور کسب دانش و مهارتهاي

سامانه گازيساز

مورد نياز براي فرايند توليد که تجربه کاري و يادگيري ضمن عمل ( )learningby doingنقش مهمي در آن

مقياس کوچک با

ايفا ميکنند ضرورت دارد حداقل دو شرکت فناور داخلي که در انتهاي افق زماني سند به عنوان شرکتهاي

فناوري روز دنيا

نمانام معرفي خواهند شد در کنار اين شرکتها حضور داشته باشند.هد اين پروژه نصب و راهاندازي حداقل 1
سامانه گازيسازي کوچک مقياس  20تا  50کيلوواتي در کشور با مشارکت شرکتهاي فناور بينالمللي و داخلي
ميباشد.

دادهبرداري و پايش

هد اين پروژه داده برداري و بررسي عملکرد پايلوت نصب شده به منظور آشنايي کامل و محاسبه دقيق راندمان،

عملکرد پايلوت نصب

ميزان توليد ،پيوستگي کارکرد و شناسايي مشکالت احتمالي در مراحل مختلف نصب ،راهاندازي و بهرهبرداري

شده

ميباشد .در اين پروژه صحت سنجي کيفيت واحد گازيسازي از لحاظ پارامترهاي فني انجام خواهد شد.
پس از اجراي موفق واحد پايلوت گازيسازي زائدات کشاورزي و جنگلي ،به منظور گذار از فاز پيشتوسعه و ورود
به فاز توسعه ضرورت دارد نسبت به ساخت و اجراي واحدهاي صنعتي گازيسازي کوچک مقياس براي منبع

ساخت و بهرهبرداري

زائدات کشاورزي و جنگلي با هد توليد برق اقدام شود .با اجراي موفق واحدهاي صنعتي ،ميتوان شرکتهاي

واحدهاي گازيساز

فناور داخلي نمانام در اين عرصه را به کشور معرفي نمود .همچنين ،براي صدور فناوري به ساير کشورهاي

مقياس کوچک

منطقه تدبير و برنامهريزي نمود .هد اين پروژ ه احداث حداقل  20واحد صنعتي  20تا  50کيلوواتي گازيسازي
در کشور با بهرهگيري حداکثري از تجهيزات بومي براي حمايت از توسعه توليد برق زيستي ميباشد .عالوه بر
اين اقدام به توسعه بازار داخلي و ورود ايران به عرصه واحدهاي صنعتي گازيسازي خواهد شد.
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پروژهها

در اين پروژه با اعالن فراخوان ،نسبت به شناسايي شرکتهاي فناور در حوزه گازيسازي اقدام خواهد شد .پس از
تهيه ليست بلند از شرکتهاي فناور ،نسبت به ارزيابي آنها اقدام خواهد شد .با توجه به اهميت اجراي موفق و
ارزيابي و انتخاب

پايدار فناوري(هاي) گازيسازي به منظور توليد برق از زائدات کشاورزي و جنگلي که تمثير مستقيم بر توسعه

شرکتهاي فناور

فناوري مناسب در ايران دارد ،حضور يک شرکت فناور خارجي معتبر در کنار متقاضيان ،يک امتياز اساسي

داخلي و خارجي (واجد

محسوب خواهد شد .با در نظر گرفتن ساير معيارهاي ارزيابي که در موعد خود تعيين خواهد شد ،فهرست کوتاه

شرايط)

شرکتهاي فناور داخلي واجد شرايط تهيه خواهد شد .در گام آخر نيز پس از برگزاري مناقصه و بررسي جميع
معيارها از جمله پيشنهادات فني و مالي اجراي مطالعات ،نسبت به انتخاب نهايي حداقل دو شرکت فناور داخلي
و خارجي واجد شرايط اقدام خواهد شد.
با توجه به نوع سبک اکتساب فناوري گازيسازي کوچک مقياس زائدات کشاورزي و جنگلي که خريد ميباشد الزم
است حداقل  1نمونه سامانه گازيسازي کوچک مقياس متناسب با فناوري روز دنيا از شرکتهاي معتبر خارجي

خريد ،نصب و راهاندازي

صاحب فناوري خريداري و توسط آنها در کشور اجرا شود .عالوه بر اين به منظور کسب دانش و مهارتهاي

سامانه گازيساز

مورد نياز براي فرايند توليد که تجربه کاري و يادگيري ضمن عمل ( )learningby doingنقش مهمي در آن

مقياس کوچک با

ايفا ميکنند ضرورت دارد حداقل دو شرکت فناور داخلي که در انتهاي افق زماني سند به عنوان شرکتهاي

فناوري روز دنيا

نمانام معرفي خواهند شد در کنار اين شرکتها حضور داشته باشند .هد اين پروژه نصب و راهاندازي حداقل 1
سامانه گازيسازي کوچک مقياس  20تا  50کيلوواتي در کشور با مشارکت شرکتهاي فناور بينالمللي و داخلي
ميباشد.

دادهبرداري و پايش
عملکرد پايلوت نصب
شده

اين پروژه داده برداري و بررسي عملکرد پايلوت نصب شده به منظور آشنايي کامل و محاسبه دقيق

هد

راندمان ،ميزان توليد ،پيوستگي کارکرد و شناسايي مشکالت احتمالي در مراحل مختلف نصب ،راهاندازي و
بهرهبرداري ميباشد .در اين پروژه صحت سنجي کيفيت واحد گازيسازي از لحاظ پارامترهاي فني انجام خواهد
شد.

تهيه اطلس لجن
لجن فاضالب

اقدامات فني گازيساز

هد از اين پروژه تعيين پتانسيل لجن فاضالب شهري کشور براي شهرهاي با جمعيت باالي  210هزار نفر

فاضالب شهري کشور

و پهنهبندي کشور به منظور برنامهريزي مناسب براي توسعه فناوري گازيسازي از منبع لجن فاضالب
شهري ميباشد .همچنين با استناد به نتايج اين مطالعه ميتوان توان مناسب براي اجراي واحدهاي
نمونه و واحدهاي صنعتي گازيسازي را تعيين نمود.

ارزيابي و انتخاب

در اين پروژه با اعالن فراخوان ،نسبت به شناسايي شرکتهاي مشاور در حوزه انرژي زيستتوده اقدام خواهد
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پروژهها
شرکتهاي مشاور

شد .پس از تهيه ليست بلند از شرکتهاي مشاور ،نسبت به ارزيابي آنها اقدام خواهد شد .با توجه به اهميت

داخلي و ارزيابي

مطالعات فناوري هاي گازيسازي لجن فاضالب شهري که تمثير مستقيم بر انتخاب و توسعه فناوري مناسب در

شرکتهاي مشاور

ايران دارد ،حضور يک شرکت مشاور خارجي معتبر در کنار متقاضيان ،يک امتياز اساسي محسوب خواهد شد .با

خارجي (واجد شرايط)

در نظر گرفتن ساير معيارهاي ارزيابي که در موعد خود تعيين خواهد شد ،فهرست کوتاه شرکتهاي مشاور
داخلي واجد شرايط تهيه خواهد شد .در گام آخر نيز پس از برگزاري مناقصه و بررسي جميع معيارها از جمله
پيشنهادات فني و مالي اجراي مطالعات ،نسبت به انتخاب نهايي شرکتهاي مشاور داخلي و خارجي واجد
شرايط اقدام خواهد شد.
در اين پروژه فناوري گازيساز بستر ثابت فروکشند به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار

مطالعه تفصيلي گازيساز

ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها

بستر ثابت فروکشند

مطالعه تفصيلي گازيساز

و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در

اين پروژه فناوري گازيساز بستر ثابت فراکشند به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها

بستر ثابت فراکشند

و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.

مطالعه تفصيلي گازيساز در اين پروژه فناوري گازيساز بستر ثابت جريان متقاطع به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها

بستر ثابت جريان
متقاطع
مطالعه تفصيلي گازيساز

و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در

ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها

بستر سيال چرخشي

مطالعه تفصيلي گازيساز
بستر سيال جوشان

مطالعه تفصيلي گازيساز
جريان همزمان

اين پروژه فناوري گازيساز بستر سيال چرخشي به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار

و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در

اين پروژه فناوري گازيساز بستر سيال جوشان به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين پروژه فناوري گازيساز جريان همزمان به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها و ساير
معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
26
فاز  :5برنامه عملیاتي و تهیه رهنگاشت
نوع فناوري

ويرايش اول ،مهر 1394

پروژهها
مطالعه تفصيلي گازيساز
هيدروترمال

مطالعه تفصيلي گازيساز
پالسما

توضيحات
در اين پروژه فناوري گازيساز هيدروترمال متقاطع به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار
ميگيرد .همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها
و ساير معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.
د در اين پروژه فناوري گازيساز پالسما متقاطع به لحاظ فني ،اقتصادي و زيستمحيطي مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
همچنين شرايط ايران به لحاظ اقليمي ،ميزان منبع در دسترس ،منابع انساني ،زيرساختها ،سياستها و ساير
معيارهاي مرتبط مورد بررسي قرار ميگيرد.

مطالعه تفصيلي ساير
فناوريهاي گازيسازي

هد از اين پروژه ارزيابي دقيق تحليلهاي فني ،اقتصادي و زيست محيطي انجام شده در خصوص فناوريهاي

قابل کاربرد براي لجن

گازيسازي قابل کاربرد براي لجن فاضالب شهري و انتخاب فناوري(هاي) منطبق با شرايط اقتصادي ،اجتماعي

فاضالب شهري و

و اقليمي کشور ميباشد .در اين پروژه بررسي مزيتهاي نسبي کشور در فناوريهاي مختلف با توجه به تجارب

انتخاب فناوري (هاي)

داخلي و خارجي ارزيابي شده و در نهايت يک يا چند فناوري جهت توسعه در داخل کشور انتخاب ميشود.

منتخب
در اين پروژه با اعالن فراخوان ،نسبت به شناسايي شرکتهاي مشاور در حوزه انرژي زيستتوده اقدام خواهد شد.
ارزيابي و انتخاب
شرکتهاي فناور
داخلي و ارزيابي
شرکتهاي فناور
خارجي (واجد شرايط)

پس از تهيه ليست بلند از شرکتهاي مشاور ،نسبت به ارزيابي آنها اقدام خواهد شد .با توجه به اهميت مطالعات
فناوريهاي گازيسازي لجن فاضالب شهري که تمثير مستقيم بر انتخاب و توسعه فناوري مناسب در ايران دارد،
حضور يک شرکت مشاور خارجي معتبر در کنار متقاضيان ،يک امتياز اساسي محسوب خواهد شد .با در نظر
گرفتن ساير معيارهاي ارزيابي که در موعد خود تعيين خواهد شد ،فهرست کوتاه شرکتهاي مشاور داخلي واجد
شرايط تهيه خواهد شد .در گام آخر نيز پس از برگزاري مناقصه و بررسي جميع معيارها از جمله پيشنهادات فني
و مالي اجراي مطالعات ،نسبت به انتخاب نهايي شرکتهاي مشاور داخلي و خارجي واجد شرايط اقدام خواهد
شد.
با توجه به نوع سبک اکتساب فناوري گازيسازي لجن فاضالب شهري که همکاري و توسعه داخلي ميباشد الزم

اجراي واحدهاي نمونه

است به منظور کسب دانش فني و تعميق آن در کشور ،واحدهاي نمونه توسط شرکتهاي معتبر خارجي صاحب

گازيسازي لجن

فناوري در کشور اجرا شود .عالوه بر اين به منظور کسب دانش و مهارتهاي مورد نياز براي فرايند توليد که

فاضالب شهري

تجربه کاري و يادگيري ضمن عمل ( )learning by doingنقش مهمي در آن ايفا ميکنند ضرورت دارد
حداقل دو شرکت فناور داخلي که در انتهاي افق زماني سند به عنوان شرکتهاي نمانام معرفي خواهند شد در
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کنار اين شرکتها حضور داشته باشند .هد اين پروژه احداث حداقل  2واحد نمونه  200تا  500کيلوواتي
گازيسازي لجن فاضالب شهري در کشور با مشارکت شرکتهاي فناور بينالمللي و داخلي ميباشد .تعيين
ظرفيت مناسب براي واحدهاي نمونه و واحدهاي صنعتي در اين پروژه و با مشاوره شرکت فناور خارجي انجام
ميشود.
دادهبرداري و پايش
عملکرد واحدهاي
نمونه نصب شده لجن
فاضالب شهري

هد اين پروژه دادهبرداري و بررسي عملکرد واحدهاي نمونه نصب شده به منظور آشنايي کامل و محاسبه
دقيق راندمان ،ميزان توليد ،پيوستگي کارکرد و شناسايي مشکالت احتمالي در مراحل مختلف نصب ،راهاندازي
و بهرهبرداري ميباشد .در اين پروژه صحت سنجي کيفيت واحد گازيسازي از لحاظ پارامترهاي فني انجام
خواهد شد.
پس از اجراي موفق واحدهاي نمونه گازيسازي لجن فاضالب شهري ،به منظور گذار از فاز پيشتوسعه و ورود به

ساخت و بهرهبرداري
واحد(هاي) نيمه
صنعتي گازيسازي
لجن فاضالب شهري

فاز توسعه ضرورت دارد نسبت به ساخت و اجراي واحدهاي نيمه صنعتي گازيسازي براي منبع لجن فاضالب
شهري با هد توليد برق اقدام شود .با اجراي موفق واحدهاي صنعتي ،ميتوان شرکتهاي فناور داخلي نمانام
در اين عرصه را به کشور معرفي نمود .همچنين ،براي صدور فناوري به ساير کشورهاي منطقه تدبير و
برنامهريزي نمود .هد اين پروژ ه احداث حداقل  2واحد نيمه صنعتي  1تا  2مگاواتي گازيسازي در کشور با
بهرهگيري حداکثري از تجهيزات بومي براي حمايت از توسعه توليد برق زيستي ميباشد .عالوه بر اين اقدام به
توسعه بازار داخلي و ورود ايران به عرصه واحدهاي نيمه صنعتي گازيسازي خواهد شد.

بهينهسازي و بهبود
عملکرد واحدهاي
نيمه صنعتي

هد

اين پروژه افزايش راندمان ،بهره توليد گاز سنتز ،بهبود عملکرد سيستم ،کنترل مناسب آاليندهها و

بهينهسازي فرآيند توليد از لحاظ اقتصادي و فني ميباشد .بدين منظور با استفاده از امکانات و تواناييهاي
موجود اقدام به انجام اين پروژه خواهد شد .در اين پروژه باال رفتن شانس رقابت محصوالت داخلي در
بازارهاي بينالمللي مد نظر است.

ارزيابي و انتخاب

سوز

اقدامات فني زباله سوزي توده

در اين پروژه با اعالن فراخوان ،نسبت به شناسايي شرکتهاي فناور در حوزه گازيسازي اقدام خواهد شد .پس از
تهيه ليست بلند از شرکتهاي فناور ،نسبت به ارزيابي آنها اقدام خواهد شد .با توجه به اهميت اجراي موفق و

شرکتهاي فناور

پايدار فناوري(هاي) زبالهسوزي به منظور توليد برق از زباله شهري که تمثير مستقيم بر توسعه فناوري مناسب

داخلي و خارجي (واجد

در ايران دارد ،حضور يک شرکت فناور خارجي معتبر در کنار متقاضيان ،يک امتياز اساسي محسوب خواهد شد.

شرايط)

با در نظر گرفتن ساير معيارهاي ارزيابي که در موعد خود تعيين خواهد شد ،فهرست کوتاه شرکتهاي فناور
داخلي واجد شرايط تهي ه خواهد شد .در گام آخر نيز پس از برگزاري مناقصه و بررسي جميع معيارها از جمله
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پروژهها

پيشنهادات فني و مالي اجراي مطالعات ،نسبت به انتخاب نهايي حداقل دو شرکت فناور داخلي و خارجي واجد
شرايط اقدام خواهد شد.
منظور از مکانيزم انتقال فناوري ،مجموعهاي از فعاليتهاي از پيشتعريف شداي است که طي آن فناوري مورد
تعيين مکانيزم انتقال
فناوري

نياز در اختيار متقاضي قرار ميگيرد .رو هاي انتقال فناوري بسته به نوع فناوري و شرايط گيرنده و دهنده آن
متفاوت و در برخي موارد بسيار متنوع است .لذا در اين پروژه مکانيزم انتقال فناوري به منظور دستيابي به دانش
فني ساخت واحدهاي زبالهسوزي و ايجاد توانايي راهبري سيستم تعيين ميشود.
با توجه به نوع سبک اکتساب فناوري زبالهسوزي که همکاري ميباشد الزم است به منظور کسب دانش فني و
تعميق آن در کشور ،نيروگاه نمونه زبالهسوزي توسط شرکتهاي معتبر خارجي صاحب فناوري در کشور اجرا
شود .عالوه بر اين به منظور کسب دانش و مهارتهاي مورد نياز براي فرايند توليد که تجربه کاري و يادگيري

اجراي نيروگاه زبالهسوز

ضمن عمل ( )learning by doingنقش مهمي در آن ايفا ميکنند ضرورت دارد حداقل دو شرکت فناور داخلي
که در انتهاي افق زماني سند به عنوان شرکتهاي نمانام معرفي خواهند شد در کنار اين شرکتها حضور داشته
باشند .هد اين پروژه احداث  1نيروگاه نمونه  1تا  3مگاواتي زبالهسوزي در کشور با مشارکت شرکتهاي
فناور بينالمللي و داخلي ميباشد .تعيين ظرفيت مناسب براي احداث نيروگاههاي بعدي در کشور در اين پروژه
و با مشاوره شرکت فناور خارجي انجام ميشود.
هد اين پروژه داده برداري و بررسي عملکرد واحد نيروگاهي نصب شده به منظور آشنايي کامل و محاسبه دقيق

ارزيابي عملکرد نيروگاه

راندمان ،ميزان توليد ،پيوستگي کارکرد و شناسايي مشکالت احتمالي در مراحل مختلف نصب ،راهاندازي و
بهرهبرداري ميباشد .در اين پروژه صحت سنجي کيفيت واحد زبالهسوزي از لحاظ پارامترهاي فني انجام خواهد
شد.
پس از اجراي موفق واحدهاي نمونه نيروگاه زبالهسوزي ،به منظور گذار از فاز پيشتوسعه و ورود به فاز توسعه
ضرورت دارد نسبت به ساخت و اجراي چندين نيروگاه زبالهسوزي ،براي منبع زباله شهري با هد توليد برق

احداث چندين نيروگاه
زبالهسوز

اقدام شود .با اجراي موفق واحدهاي نيروگاهي ميتوان شرکتهاي فناور داخلي نمانام در اين عرصه را به کشور
معرفي نمود .همچنين ،براي صدور فناوري به ساير کشورهاي منطقه تدبير و برنامهريزي نمود .هد اين پروژ
ه احداث حداقل  2واحد نيروگاهي  3تا  5مگاواتي زبالهسوزي ،در کشور با بهرهگيري حداکثري از تجهيزات
بومي براي حمايت از توسعه توليد برق زيستي ميباشد .عالوه بر اين اقدام به توسعه بازار داخلي و ورود ايران
به عرصه واحدهاي نيروگاهي زبالهسوزي ،خواهد شد.
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در فرايند هضم بيهوازي ،مواد آلي در محيطي عاري از اکسيژن به وسيله موجودات بسيار ريزي به نام
ميکروارگانيسم تجزيه شده و گاز متان و دياکسيد کربن توليد ميشود .ميکروارگانيسمها عمدتاً شامل
باکتريهاي اسيدساز و باکتريهاي متانساز ميشود -1.مطالعه باکتريهاي بيهوازي پيچيده بوده که احتياج
پژوهش در زمينه
راهکارهاي کشت
تودههاي ميکروبي

فعاليتهاي تحقيقاتي و تحقيق و توسعهاي فناوري هاضم

پربازده و افزايش بازده
فرايند توليد بيوگاز

به زمان طوالني دارد .هم چنين اين مطالعات نياز به نيروي انساني متخصص و فراوان دارد (به دليل اين که
بايد ارگانيسمهاي متعدد جداشده و مطالعه بر روي اکولوژي نمونههاي خاص صورت پذيرد).
 -2 2هر محيط طبيعي تخمير از لحاظ باکتريهاي متانساز با محيطهاي ديگر متفاوت بوده و وابسته به عوامل
متفاوتي مانند مواد آلي ،زمان ماند ،دما pH ،و مواد لختهاي موجود در محيط است.
 -3مطالعات معموالً در محيطهاي کشت خالص صورت ميگيرد که مشخصاً با محيطهاي کشت مخلوط
تفاوت خواهند داشت.با توجه به داليل فوق و داليل ديگر موضوع پژوهش در زمينه شناخت و کشت
باکتريهاي مورد نياز فرايند هضم بيهوازي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است .با پرور

گونههاي مناسب

مي توان انتظار داشت بازده توليد بيوگاز از فرايند هضم بيهوازي افزايش يابد .در اين پروژه بررسي و پژوهش
در زمينههاي ذکرشده مد نظر ميباشد.
هد از اين پروژه توسعه تجهيز آزمايشگاههاي کشور و ساماندهي شبکه آزمايشگاهي منسجم جهت تسهيل در
توسعه آزمايشگاه مرتبط
با واحد هضم بيهوازي

امر پژوهش و بهرهبرداري مناسب از امکانات آزمايشگاهي کشور ميباشد .انجام اين پروژه به منظور تست و
پايش مداوم واحدهاي هضم بيهوازي الزامي ميباشد .در اين آزمايشگاه صحت سنجي کيفيت واحد هضم
بيهوازي از لحاظ پارامترهاي فني انجام خواهد شد .توسعه و تجهيز آزمايشگاه به توسعه و ترويج فناوري در
کشور کمک شاياني خواهد نمود.

تحقيق و نوآوري در

بعد از اين که فرايند هضم در رآکتور صورت گرفت ،فراورده جامد به دست آمده که «ماده هضمشده» خوانده

زمينه رفع مشکالت

ميشود براي تصفيه بيشتر و توليد کمپوست ،نياز به عمليات ديگري دارد .معموالً اين عمليات اضافي به

کيفي ،بهداشتي و

صورت هوازي ميباشند .در پاره اي اوقات ،جداکردن تکههاي شيشه يا پالستيک -که در مراحل نخستين

زيستمحيطي کاربرد

جداسازي ،کامالً حذ نگرديدهاند -الزم مي گردد .همچنين بسته به نوع استفاده از فراورده نهايي ،ممکن

خروجي فرايند هضم

است غربال کردن صورت پذيرد .نکته ديگر قابل ذکر اين است که هر چه زمان ماند بيشتر باشد يا فرايند در

بيهوازي (فرآوردههاي

دماي گرمادوست انجام پذيرد ،فراورده نهايي يا پسماند ،بيشتر تثبيت يافته و نياز به عمليات اضافي ،کاهش

پاييندستي) در بخش

مييابد.

کشاورزي و

با توجه به توضيحات فوق ،رفع مشکالت کيفي ،بهداشتي و زيستمحيطي ماده هضمشده به عنوان يک
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پروژهها
آبزيپروري
پژوهش در زمينه هضم

توضيحات
محصول پايين دستي نياز به انجام مطالعاتي دارد که هد پروژه تعريف شده ميباشد.
يکي از رو هاي افزايش بازده توليد بيوگاز در فرايند هضم بيهوازي ،هضم هزمان ( )co-digestionمنابع

همزمان منابع

مختلف زيستتوده در راکتور هاضم مي باشد .با توجه به اين که ترکيب مواد ورودي و تمثير آن بر فرايند هضم

زيستتوده و افزايش

به صورت موردي است و نسخه واحدي براي اختالط مواد وجود ندارد ،الزم است مطالعاتي براي تعيين ترکيب

بازده فرايند توليد
بيوگاز
انجام مطالعات ارزيابي
چرخه عمر ،تراز
انرژي و انتشار کربن
در فرايند هضم
بيهوازي

مناسب خوراك در رو

هضم همزمان متناسب با شرايط کشور انجام شود .اين مطالعات در قالب پروژه

تعريف شده به انجام خواهد رسيد.
يکي از مواردي که به تازگي در مورد فناوريهاي مختلف اهميت فراواني يافته است بحث ميزان انتشار آالينده
(کربن) در مراحل مختلف زنجيره فرايندي آن فناوري ميباشد .اين که در هر مرحله از فرايند تبديل ماده
ورودي به محصول نهايي چه ميزان آالينده توليد ميشود و اين فناوري تا چه ميزان از انتشار آاليندهها
جلوگيري مينمايد بحث بسيار مهمي است که در اين پروژه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

پژوهش در زمينه
اجراي نظام عادالنه

هد از اجراي اين پروژه ،بررسي راهکارهاي ممکن جهت جلب توجه بخش خصوصي به ويژه دامداران براي

تخصيص برق و

ورود به صنعت تبديل فضوالت دامي به انرژي ميباشد .بدين منظور بايد از طريق نشستهاي مشترك با

انرژي به صنعت

نمايندگان بخش خصوصي ،ضمن آشنايي با دغدغههاي ايشان ،راهکارهاي حل مشکالت و ايجاد انگيزه در

دامپروري و صنايع

آنان را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد.

وابسته
توسعه و بهينهسازي
رو هاي پيشتيمار

يکي از عوامل مهم در بهبود عملکرد واحد هضم بيهوازي و افزايش راندمان توليد بيوگاز ،تشخيص رو

منابع زيستتوده با

پيشتيمار مناسب متناسب با نوع خوراك ورودي به هاضم ميباشد .به عبارت ديگر ،نوع خوراك ورودي و

هد افزايش

ترکيب عناصر تشکيلدهنده آن عامل مهمي در انتخاب نوع پيشتيمار آن ماده پيش از ورود به راکتور هاضم

بهرهوري فرايند و

ميباشد .پيشتيمارها ميتواند شامل پيشتيمارهاي حرارتي ،فيزيکي ،شيميايي و  ...باشد .بنابراين در اين

بازدهي توليد انرژي

پروژه انواع رو هاي پيشتيمار خوراك ورودي و رو هاي بهبود آنها مورد بررسي قرار ميگيرد.

مفيد
توسعه و بهينهسازي به منظور انجام انواع پيشتيمار نياز به تجهيزات مکانيکي ميباشد که ضرورت دارد در بحث توسعه فناوري هاضم
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پروژهها
سامانههاي مکانيکي

بيهوازي و بومي سازي آن ،اين تجهيزات مورد توجه ويژه قرار گيرند .در اين پروژه ضمن بررسي اين تجهيزات،

کاربردي در

وضعيت توسعه و بوميسازي آنها در کشور مورد ارزيابي قرار ميگيرد .همچنين ،پيشنهادات الزم جهت

آمادهسازي و

بوميسازي اين تجهيزات در افق زماني سند ارائه ميشود.

پيشتيمار پسماندهاي
جامد با هد افزايش
بهرهوري فرايند و
بازدهي توليد انرژي
مفيد
تدوين دانش فني
طراحي تجهيزات
پربازده گرمايش و
نگهداشت دماي بهينه
فرايند در هاضم

در اين پروژه ،هد

دستيابي به دانش فني طراحي تجهيزات پربازده گرمايشي (مانند مبدلهاي حرارتي) و

نگهداشت دماي بهينه فرايند (مانند عايقهاي حرارتي) در هاضم بيهوازي به منظور ايجاد توانايي بهرهگيري از
اين تجهيزات و افزايش راندمان سيستم مورد نظر است.

بيهوازي
ساخت تجهيزات پربازده
گرمايش و نگهداشت
دماي بهينه فرايند در

هد اين پروژه ساخت تجهيزات پربازده گرمايشي و نگهداشت گرما با هد بوميسازي اين تجهيزات در داخل
کشور ميباشد.

هاضم بيهوازي
بهرهبرداري و پايش
عملکرد تجهيزات

در اين پروژه پس از ساخت تجهيزات گرمايشي و نگهداشت گرما ،نحوه عملکرد آنها مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

پربازده گرمايش و

بدين منظور سيستم ثبت داده و حسگرهاي مورد نياز جهت اندازهگيري پارامترهاي عملکردي اين تجهيزات

نگهداشت دماي بهينه

تهيه مي شوند .در نهايت ،نتايج بر اساس پارامترهاي طراحي ارزيابي و اقدامات اصالحي به منظور رفع نواقص

فرايند در هاضم

و عيوب احتمالي پيشنهاد ميشوند.

بيهوازي
تدوين دانش فني طراحي

در اين پروژه ،هد دستيابي به دانش فني طراحي تجهيزات پايش فرايند هضم بيهوازي از جمله آنااليزرهاي
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پروژهها
تجهيزات پايش فرايند

گاز ،دستگاه سنجش دبي بيوگاز ،دستگاه سنجش کيفيت مواد آلي داخل راکتور ،تجهيزات پااليش بيوگاز و

(آنااليزرهاي گاز،

ساير تجهيزات مرتبط به منظور ايجاد توانايي بهرهگيري از اين تجهيزات و افزايش راندمان سيستم مورد نظر

سنجش دبي ،سنجش

است.

سريع کيفيت مواد،
تصفيه گاز و )...
ساخت تجهيزات پايش
فرايند (آنااليزرهاي
گاز ،سنجش دبي،
سنجش سريع کيفيت

هد اين پروژه ساخت تجهيزات پايش فرايند هضم بيهوازي با هد بوميسازي اين تجهيزات در داخل کشور
ميباشد.

مواد ،تصفيه گاز و )...
بهرهبرداري و پايش
عملکرد تجهيزات
پايش فرايند
(آنااليزرهاي گاز،
سنجش دبي ،سنجش
سريع کيفيت مواد،

در اين پروژه پس از ساخت تجهيزات پايش فرايند ،نحوه عملکرد آنها مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بدين منظور
سيستم ثبت داده و حسگرهاي مورد نياز جهت اندازهگيري پارامترهاي عملکردي اين تجهيزات تهيه ميشوند.
در نهايت ،نتايج بر اساس پارامترهاي طراحي ارزيابي و اقدامات اصالحي به منظور رفع نواقص و عيوب
احتمالي پيشنهاد ميشوند.

تصفيه گاز و )...
تدوين دانش فني طراحي
انواع پوششهاي
ضدخوردگي و
تجهيزات وابسته و به
روز رساني سند (دو

در اين پروژه ،هد دستيابي به دانش فني طراحي انواع پوششهاي ضدخوردگي ميباشد .با توجه به محيط
خورنده داخل راکتور هاضم بيهوازي و همچنين خورندگي بيوگاز که موجب خوردگي مخزن ذخيرسازي بيوگاز
ميشود کسب دانش فني طراحي و ساخت اين تجهيزات حائز اهميت ميباشد.

ساله چهارم)
ساخت انواع پوششهاي
ضدخوردگي و

هد اين پروژه ساخت انواع پوشش ضدخوردگي با هد بوميسازي اين پوششها در داخل کشور ميباشد.
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پروژهها
تجهيزات وابسته
بهرهبرداري و پايش
عملکرد انواع
پوششهاي
ضدخوردگي و
تجهيزات وابسته

در اين پروژه پس از ساخت انواع پوشش ضدخوردگي ،نحوه عملکرد آنها مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بدين منظور
سيستم ثبت داده و حسگرهاي مورد نياز جهت اندازهگيري پارامترهاي عملکردي اين تجهيزات تهيه ميشوند.
در نهايت ،نتايج بر اساس پارامترهاي طراحي ارزيابي و اقدامات اصالحي به منظور رفع نواقص و عيوب
احتمالي پيشنهاد ميشوند.
موتور بيوگازسوز به عنوان يکي از تجهيزات حياتي در توليد برق با کمک فناوري هاضم بيهوازي ميباشد .اين
تجهيز بخش اعظمي از هزينههاي ساخت يک نيروگاه هاضم بيهوازي را نيز تشکيل ميدهد .بنابراين در

تدوين دانش فني طراحي
موتور بيوگازسوز

صورت پتانسيل باالي توليد برق به کمک فناوري هاضم بيهوازي از منابع زيستتوده در کشور ،با توجه به اين
که شرکتهاي معدودي سازنده اين موتورها در دنيا هستند ضرورت دارد در راستاي بوميسازي اين تجهيز
مهم اقدامات الزم بعمل آيد .همچنين ،ضرورت دارد رو

دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتور

بيوگازسوز به دقت تعيين شود.
شبيهسازي فرايندي و
عددي موتور
بيوگازسوز
ساخت نمونه موتور
بيوگازسوز

به منظور بوميسازي ساخت موتور بيوگازسوز ،يکي از مراحل بسيار مهم شبيهسازي عددي موتور ميباشد .اين
شبيهسازي بايد ابتدا در محيطهاي نرمافزاري انجام شده و تا رسيدن به اطمينان کافي از نهايي شدن طرح
ادامه يابد .پس از نهايي شدن طرح و در نظر گرفتن مالحظات ساخت ،بايد نسبت به نمونهسازي در مراحل
بعد اقدام شود .در اين پروژه تحقق اهدا ذکرشده مد نظر ميباشد.
در اين پروژه ،ساخت نمونه اوليه از موتور بيوگازسوز انجام ميشود .شناسايي سازندگان متبحر و تعامالت نهايي
با مشاورين داخلي و خارجي قبل از ساخت موتور بسيار حائز اهميت ميباشد.

بهرهبرداري و پايش

در اين پروژه ،موتور ساخته شده مورد بهرهبرداري آزمايشي قرار ميگيرد .همچنين نحوه کارکرد موتور به دقت

عملکرد موتور

پايش شده و اطالعات عملکردي موتور ثبت ميشود .در نهايت فهرست موارد نيزمند اصالح تهيه و اقدامات

بيوگازسوز
بهينه سازي طراحي و
ساخت موتور
بيوگازسوز
تدوين دانش فني طراحي

الزم جهت رفع آنها پيشنهاد ميشود.
در اين پروژه بر اساس نتايج به دست آمده از تست و پايش عملکرد نمونه اوليه موتور ،نسبت به رفع عيوب
فهرست شده اقدام و بهينهسازي موتور اقدام ميشود.
کمپرسور و دمنده بيوگاز يکي ديگر از تجهيزات مهم در توليد برق با کمک فناوري هاضم بيهوازي ميباشد.
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پروژهها
کمپرسور و دمنده
بيوگاز

توضيحات
بنابراين در صورت پتانسيل باالي توليد برق به کمک فناوري هاضم بيهوازي از منابع زيستتوده در کشور،
ضرورت دارد در راستاي بوميسازي اين تجهيز مهم اقدامات الزم بعمل آيد .همچنين ،ضرورت دارد رو
دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت اين تجهيزات به دقت تعيين شود.

شبيهسازي فرايندي و
عددي کمپرسور و
دمنده بيوگاز
ساخت نمونه کمپرسور و
دمنده بيوگاز
بهرهبرداري و پايش
عملکرد کمپرسور و
دمنده بيوگاز
بهينه سازي طراحي و
ساخت کمپرسور و
دمنده بيوگاز

به منظور بوميسازي ساخت کمپرسور و دمنده بيوگاز ،يکي از مراحل بسيار مهم شبيهسازي عددي اين تجهيزات
ميباشد .اين شبيهسازي بايد ابتدا در محيطهاي نرمافزاري انجام شده و تا رسيدن به اطمينان کافي از نهايي
شدن طرح ادامه يابد .پس از نهايي شدن طرح و در نظر گرفتن مالحظات ساخت ،بايد نسبت به نمونهسازي
در مراحل بعد اقدام شود .در اين پروژه تحقق اهدا ذکرشده مد نظر ميباشد.
در اين پروژه ،ساخت نمونه اوليه از کمپرسور و دمنده بيوگاز انجام ميشود .شناسايي سازندگان متبحر و تعامالت
نهايي با مشاورين داخلي و خارجي قبل از ساخت اين تجهيزات بسيار حائز اهميت ميباشد.
در اين پروژه ،کمپرسور و دمنده بيوگاز ساخته شده مورد بهرهبرداري آزمايشي قرار ميگيرد .همچنين نحوه
کارکرد اين تجهيزات به دقت پايش شده و اطالعات عملکردي آنها ثبت ميشود .در نهايت فهرست موارد
نيزمند اصالح تهيه و اقدامات الزم جهت رفع آنها پيشنهاد ميشود.
در اين پروژه بر اساس نتايج به دست آمده از تست و پايش عملکرد نمونه اوليه کمپرسور و دمنده بيوگاز ،نسبت
به رفع عيوب فهرست شده اقدام و بهينهسازي آنها اقدام ميشود.

اجراي واحد نمونه هضم
همزمان (co-

 )digestionمتناسب
با شرايط بومي و

به منظور عملي ساختن نتايج به دست آمده از مطالعات انجام شده در زمينه هضم همزمان منابع زيستتوده و
افزايش بازده فرايند توليد بيوگاز ،ضرورت دارد يک واحد نمونه هضم همزمان به منظور ارزيابي نتايج اين
تحقيق ساخته شود .در ساخت اين واحد بايد شرايط بومي ايران مد نظر قرار داشته باشد.

اقليمي کشور
دادهبرداري و پايش
عملکرد واحد نمونه
هضم همزمان
شبيهسازي فرايندي

هد اين پروژه دادهبرداري و بررسي عملکرد واحد نمونه نصب شده به منظور آشنايي کامل و محاسبه دقيق
راندمان ،ميزان توليد ،پيوستگي کارکرد و شناسايي مشکالت احتمالي در مراحل مختلف نصب ،راهاندازي و
بهرهبرداري ميباشد .در اين پروژه صحت سنجي کيفيت واحد هضم بيهوازي از لحاظ پارامترهاي فني انجام
خواهد شد.
هد از انجام اين پروژه ،شبيهسازي فرايندي نيروگاه هضم بيهوازي و شناسايي دقيق پارامترهاي اثرگذار بر
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پروژهها
واحد هضم بيهوازي

توضيحات
سيستم ميباشد .بدين منظور از نرمافزارهاي شبيهسازي فرايندي موجود استفاده خواهد شد .مدت اين پروژه
 42ماه پيش بيني شدهاست.

شبيهسازي عددي فرايند
هضم بيهوازي
توسعه و بهينهسازي

در اين پروژه فرايند هضم بيهوازي که در داخل راکتور هاضم رخ ميدهد به صورت عددي و با استفاده از
نرمافزارهاي مرتبط شبيهسازي ميشود.
به منظور انجام انواع پيشپردازي نياز به تجهيزات مکانيکي ميباشد که ضرورت دارد در بحث توسعه فناوري

سامانههاي مکانيکي

گازيساز و بوميسازي آن ،اين تجهيزات مورد توجه ويژه قرار گيرند .در اين پروژه ضمن بررسي اين تجهيزات،

کاربردي در

وضعيت توسعه و بوميسازي آنها در کشور مورد ارزيابي قرار ميگيرد .همچنين ،پيشنهادات الزم جهت

آمادهسازي و

بوميسازي اين تجهيزات در افق زماني سند ارائه ميشود.

فعاليتهاي تحقيقاتي و تحقيق و توسعه اي فناوري گازيسازي

پيشتيمار پسماندهاي
جامد با هد افزايش
بهرهوري فرايند و
بازدهي توليد انرژي
مفيد
انجام مطالعات ارزيابي

يکي از مواردي که به تازگي در مورد فناوريهاي مختلف اهميت فراواني يافته است بحث ميزان انتشار آالينده

چرخه عمر ،تراز

(کربن) در مراحل مختلف زنجيره فرايندي آن فناوري ميباشد .اين که در هر مرحله از فرايند تبديل ماده

انرژي و انتشار کربن

ورودي به محصول نهايي چه ميزان آالينده توليد ميشود و اين فناوري تا چه ميزان از انتشار آاليندهها

در فرايند گازيسازي

جلوگيري مينمايد بحث بسيار مهمي است که در اين پروژه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
هد از اين پروژه توسعه تجهيز آزمايشگاههاي کشور و ساماندهي شبکه آزمايشگاهي منسجم جهت تسهيل در

توسعه آزمايشگاه مرتبط
با واحد گازيسازي

امر پژوهش و بهرهبرداري مناسب از امکانات آزمايشگاهي کشور ميباشد .انجام اين پروژه به منظور تست و
پايش مداوم واحدهاي گازيسازي الزامي ميباشد .در اين آزمايشگاه صحت سنجي کيفيت واحد گازيسازي از
لحاظ پارامترهاي فني ا نجام خواهد شد .توسعه و تجهيز آزمايشگاه به توسعه و ترويج فناوري در کشور کمک
شاياني خواهد نمود.

شبيهسازي فرايندي واحد
نيروگاهي گازيسازي

هد از انجام اين پروژه ،شبيهسازي فرايندي نيروگاه گازيسازي و شناسايي دقيق پارامترهاي اثرگذار بر سيستم
ميباشد .بدين منظور از نرمافزارهاي شبيهسازي فرايندي موجود استفاده خواهد شد .مدت اين پروژه  42ماه
پيش بيني شدهاست.
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پروژهها
شبيهسازي عددي فرآيند
گازيسازي

توضيحات
در اين پروژه فرايند گازيسازي که در داخل راکتور گازيساز رخ ميدهد به صورت عددي و با استفاده از
نرمافزارهاي مرتبط شبيهسازي ميشود.

تحقيق در زمينه
رو هاي افزايش
راندمان توليد گاز
محصول در فرايند

در اين پروژه ،رو هاي افزايش توليد گاز سنتز در فرايند گازيسازي مورد پژوهش قرار ميگيرد.

گازيسازي (فرايند
تحت فشار و )...
تحقيق در زمينه رفع
مشکالت کيفي و
زيستمحيطي
خروجي فرايند
گازيسازي (ضايعات
جامد ،پساب و

بعد از اين که فرايند گازيسازي در رآکتور صورت گرفت ،محصوالت مختلفي از جمله گاز سنتز ،خاکستر ،قطران
و آاليندههاي هوا تشکيل ميشوند .با توجه به اين که خاکستر توليدي بعضاً متشکل از ترکيبات سمي و
خطرناك است ،براي رفع مشکالت کيفي ،بهداشتي و زيستمحيطي آن به عنوان يک محصول پايين دستي
يا به حداقل رساندن توليد آنها نياز به انجام مطالعاتي است که هد پروژه تعريف شده ميباشد.

آاليندههاي هوا)
دوين دانش فني طراحي

در اين پروژه ،هد دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت تجهيزات پااليش گاز سنتز ميباشد .از آن جايي که

تجهيزات پااليش گاز

گاز ورودي به موتور گازسنتزسوز بايد بر اساس استانداردهاي موجود شرايط ويژهاي داشته باشد لذا ضرورت

محصول
ساخت نمونه تجهيزات
پااليش گاز محصول
بهرهبرداري و پايش
عملکرد تجهيزات
پااليش گاز
تدوين دانش فني

دارد تجهيزات پااليش گاز قبل از ورود آن به موتور طراحي و ساخته شوند.
هد اين پروژه ساخت تجهيزات پااليش گاز سنتز با هد بوميسازي اين تجهيزات در داخل کشور ميباشد.
در اين پروژه پس از ساخت تجهيزات پااليش گاز سنتز ،نحوه عملکرد آنها مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بدين
منظور سيستم ثبت داده و حسگرهاي مورد نياز جهت اندازهگيري پارامترهاي عملکردي اين تجهيزات تهيه
مي شوند .در نهايت ،نتايج بر اساس پارامترهاي طراحي ارزيابي و اقدامات اصالحي به منظور رفع نواقص و
عيوب احتمالي پيشنهاد ميشوند.
در اين پروژه ،هد دستيابي به دانش فني طراحي تجهيزات پايش فرايند گازيسازي از جمله آنااليزرهاي گاز،
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پروژهها
طراحي تجهيزات
پايش فرايند
ساخت تجهيزات پايش
فرايند
بهرهبرداري و پايش
عملکرد تجهيزات
پايش فرايند

توضيحات
دستگاه سنجش دبي بيوگاز و ساير تجهيزات مرتبط به منظور ايجاد توانايي بهرهگيري از اين تجهيزات و
افزايش راندمان سيستم مورد نظر است.
هد اين پروژه ساخت تجهيزات پايش فرايند گازيسازي با هد

بوميسازي اين تجهيزات در داخل کشور

ميباشد.
در اين پروژه پس از ساخت تجهيزات پايش فرايند ،نحوه عملکرد آنها مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بدين منظور
سيستم ثبت داده و حسگرهاي مورد نياز جهت اندازهگيري پارامترهاي عملکردي اين تجهيزات تهيه ميشوند.
در نهايت ،نتايج بر اساس پارامترهاي طراحي ارزيابي و اقدامات اصالحي به منظور رفع نواقص و عيوب
احتمالي پيشنهاد ميشوند.
موتور گاز سنتزسوز به عنوان يکي از تجهيزات حياتي در توليد برق با کمک فناوري گازيسازي ميباشد .اين
تجهيز بخش اعظمي از هزينههاي ساخت يک نيروگاه گازيسازي را نيز تشکيل ميدهد .بنابراين در صورت

تدوين دانش فني طراحي

پتانسيل باالي توليد برق به کمک فناوري گازيسازي از منابع زيستتوده در کشور ،با توجه به اين که

موتور گازسنتز سوز

شرکتهاي معدودي سازنده اين موتورها در دنيا هستند ضرورت دارد در راستاي بوميسازي اين تجهيز مهم
اقدامات الزم بعمل آيد .همچنين ،ضرورت دارد رو

دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتور گاز

سنتزسوز به دقت تعيين شود.
به منظور بوميسازي ساخت موتور گاز سنتزسوز ،يکي از مراحل بسيار مهم شبيهسازي عددي موتور ميباشد.
شبيهسازي فرايندي

اين شبيهسازي بايد ابتدا در محيطهاي نرمافزاري انجام شده و تا رسيدن به اطمينان کافي از نهايي شدن طرح

موتور گازسنتز سوز

ادامه يابد .پس از نهايي شدن طرح و در نظر گرفتن مالحظات ساخت ،بايد نسبت به نمونهسازي در مراحل
بعد اقدام شود .در اين پروژه تحقق اهدا ذکرشده مد نظر ميباشد.

ساخت نمونه موتور گازسنتز
سوز

در اين پروژه ،ساخت نمونه اوليه از موتور گاز سنتزسوز انجام ميشود .شناسايي سازندگان متبحر و تعامالت
نهايي با مشاورين داخلي و خارجي قبل از ساخت موتور بسيار حائز اهميت ميباشد.

بهرهبرداري و پايش

در اين پروژه ،موتور ساخته شده مورد بهرهبرداري آزمايشي قرار ميگيرد .همچنين نحوه کارکرد موتور به دقت

عملکرد موتور

پايش شده و اطالعات عملکردي موتور ثبت ميشود .در نهايت فهرست موارد نيزمند اصالح تهيه و اقدامات

گازسنتز سوز

الزم جهت رفع آنها پيشنهاد ميشود.

بهينهسازي طراحي و
ساخت موتور گازسنتز

در اين پروژه بر اساس نتايج به دست آمده از تست و پايش عملکرد نمونه اوليه موتور ،نسبت به رفع عيوب
فهرست شده اقدام و بهينهسازي موتور اقدام ميشود.
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پروژهها
سوز
توسعه و بهينهسازي
سامانههاي مکانيکي
کاربردي در
آمادهسازي و

در اين پروژه ،هد دستيابي به دانش فني طراحي تجهيزات پايش فرايند زبالهسوزي از جمله آنااليزرهاي گاز،

پيشتيمار پسماندهاي

دستگاه سنجش دبي گاز و ساير تجهيزات مرتبط به منظور ايجاد توانايي بهرهگيري از اين تجهيزات و افزايش

جامد با هد افزايش

راندمان سيستم مورد نظر است.

بهرهوري فرايند و
بازدهي توليد انرژي
مفيد
انجام مطالعات ارزيابي
چرخه عمر ،تراز
انرژي و انتشار کربن

هد اين پروژه ساخت تجهيزات پايش فرايند زبالهسوزي با هد بوميسازي اين تجهيزات در داخل کشور
ميباشد.

فعاليتهاي تحقيقاتي و تحقيق و توسعهاي فناوري زبالهسوزي

در فرايند زبالهسوزي
توسعه آزمايشگاه مرتبط
با واحد زبالهسوزي
تحقيق در زمينه
رو هاي افزايش
راندمان در فرايند
زبالهسوزي (ارز
حرارتي منبع ،نوع
فناوري ،طراحي کوره
و )...
تحقيق در زمينه رفع

ثبت داده و حسگرهاي مورد نياز جهت اندازهگيري پارامترهاي عملکردي اين تجهيزات تهيه ميشوند .در نهايت،
نتايج بر اساس پارامترهاي طراحي ارزيابي و اقدامات اصالحي به منظور رفع نواقص و عيوب احتمالي پيشنهاد
ميشوند.
کوره زبالهسوز به عنوان قلب نيروگاه زبالهسوز در توليد برق ميباشد .اين تجهيز بخش اعظمي از هزينههاي
ساخت يک نيروگاه زبالهسوز را نيز تشکيل ميدهد .بنابراين در صورت پتانسيل باالي توليد برق به کمک
فناوري زبالهسوزي از منبع زباله در در اين پروژه پس از ساخت تجهيزات پايش فرايند ،نحوه عملکرد آنها
مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بدين منظور سيستم کشور ،با توجه به اين که شرکتهاي معدودي سازنده کوره در
دنيا هستند ضرورت دارد در راستاي بوميسازي اين تجهيز مهم اقدامات الزم بعمل آيد .همچنين ،ضرورت
دارد رو

دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت کوره زبالهسوزي به دقت تعيين شود.

به منظور بوميسازي ساخت کوره زبالهسوزي ،يکي از مراحل بسيار مهم شبيهسازي عددي آن ميباشد .اين
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پروژهها
مشکالت کيفي و

شبيهسازي بايد ابتدا در محيطهاي نرمافزاري انجام شده و تا رسيدن به اطمينان کافي از نهايي شدن طرح

زيستمحيطي

ادامه يابد .پس از نهايي شدن طرح و در نظر گرفتن مالحظات ساخت ،بايد نسبت به نمونهسازي در مراحل

خروجي فرايند

بعد اقدام شود .در اين پروژه تحقق اهدا ذکرشده مد نظر ميباشد.

زبالهسوزي
(ضايعات جامد ،پساب
و آاليندههاي خروجي
از دودکش)
شبيهسازي فرايندي
واحد نيروگاهي

در اين پروژه ،ساخت نمونه اوليه از کوره زبالهسوزي انجام ميشود .شناسايي سازندگان متبحر و تعامالت نهايي
با مشاورين داخلي و خارجي قبل از ساخت موتور بسيار حائز اهميت ميباشد.

زبالهسوزي
شبيهسازي عددي واحد

در اين پروژه ،کوره زبالهسوزي ساخته شده مورد بهرهبرداري آزمايشي قرار ميگيرد .همچنين نحوه کارکرد آن به
دقت پايش شده و اطالعات عملکردي موتور ثبت ميشود .در نهايت فهرست موارد نيزمند اصالح تهيه و

نيروگاهي زبالهسوزي
مطالعه تفصيلي بازار
داخلي کاربرد فناوري

اقدامات الزم جهت رفع آنها پيشنهاد ميشود.
در اين پروژه بر اساس نتايج به دست آمده از تست و پايش عملکرد نمونه اوليه کوره زبالهسوزي ،نسبت به رفع
عيوب فهرست شده اقدام و بهينهسازي آن اقدام ميشود.

زبالهسوزي
ارزيابي فني و زيست

در اين پروژه ،هد دستيابي به دانش فني طراحي تجهيزات پايش فرايند زبالهسوزي از جمله آنااليزرهاي گاز،

محيطي فناوري

دستگاه سنجش دبي گاز و ساير تجهيزات مرتبط به منظور ايجاد توانايي بهرهگيري از اين تجهيزات و افزايش

زبالهسوزي وارداتي
تدوين استانداردهاي
زيست محيطي
تدوين دانش فني طراحي
تجهيزات پااليش گاز
خروجي

راندمان سيستم مورد نظر است.
هد

اين پروژه ساخت تجهيزات پايش فرايند زبالهسوزي با هد بوميسازي اين تجهيزات در داخل کشور
ميباشد.

در اين پروژه پس از ساخت تجهيزات پايش فرايند ،نحوه عملکرد آنها مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بدين منظور
سيستم ثبت داده و حسگرهاي مورد نياز جهت اندازهگيري پارامترهاي عملکردي اين تجهيزات تهيه ميشوند.
در نهايت ،نتايج بر اساس پارامترهاي طراحي ارزيابي و اقدامات اصالحي به منظور رفع نواقص و عيوب
احتمالي پيشنهاد ميشوند.
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پروژهها

کوره زبالهسوز به عنوان قلب نيروگاه زبالهسوز در توليد برق ميباشد .اين تجهيز بخش اعظمي از هزينههاي
ساخت يک نيروگاه زبالهسوز را نيز تشکيل ميدهد .بنابراين در صورت پتانسيل باالي توليد برق به کمک

ساخت تجهيزات

فناوري زبالهسوزي از منبع زباله در کشور ،با توجه به اين که شرکتهاي معدودي سازنده کوره در دنيا هستند

پااليش گاز خروجي

ضرورت دارد در راستاي بوميسازي اين تجهيز مهم اقدامات الزم بعمل آيد .همچنين ،ضرورت دارد رو
دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت کوره زبالهسوزي به دقت تعيين شود.

بهرهبرداري و پايش

به منظور بوميسازي ساخت کوره زبالهسوزي ،يکي از مراحل بسيار مهم شبيهسازي عددي آن ميباشد .اين
شبيهسازي بايد ابتدا در محيطهاي نرمافزاري انجام شده و تا رسيدن به اطمينان کافي از نهايي شدن طرح

عملکرد تجهيزات

ادامه يابد .پس از نهايي شدن طرح و در نظر گرفتن مالحظات ساخت ،بايد نسبت به نمونهسازي در مراحل

پااليش گاز خروجي
تدوين دانش فني طراحي

بعد اقدام شود .در اين پروژه تحقق اهدا ذکرشده مد نظر ميباشد.
در اين پروژه ،ساخت نمونه اوليه از کوره زبالهسوزي انجام ميشود .شناسايي سازندگان متبحر و تعامالت نهايي با

تجهيزات پايش فرايند
ساخت تجهيزات پايش

مشاورين داخلي و خارجي قبل از ساخت موتور بسيار حائز اهميت ميباشد.
در اين پروژه ،کوره زبالهسوزي ساخته شده مورد بهرهبرداري آزمايشي قرار ميگيرد .همچنين نحوه کارکرد آن به
دقت پايش شده و اطالعات عملکردي موتور ثبت ميشود .در نهايت فهرست موارد نيزمند اصالح تهيه و

فرايند
بهرهبرداري و پايش
عملکرد تجهيزات

اقدامات الزم جهت رفع آنها پيشنهاد ميشود.
در اين پروژه بر اساس نتايج به دست آمده از تست و پايش عملکرد نمونه اوليه کوره زبالهسوزي ،نسبت به رفع
عيوب فهرست شده اقدام و بهينهسازي آن اقدام ميشود.

پايش فرايند
تدوين دانش فني طراحي

در اين پروژه ،هد دستيابي به دانش فني طراحي تجهيزات پايش فرايند زبالهسوزي از جمله آنااليزرهاي گاز،
دستگاه سنجش دبي گاز و ساير تجهيزات مرتبط به منظور ايجاد توانايي بهرهگيري از اين تجهيزات و افزايش

کوره زبالهسوز
شبيهسازي فرايندي
کوره زبالهسوز
ساخت نمونه کوره
زبالهسوز

راندمان سيستم مورد نظر است.
هد

اين پروژه ساخت تجهيزات پايش فرايند زبالهسوزي با هد بوميسازي اين تجهيزات در داخل کشور
ميباشد.

در اين پروژه پس از ساخت تجهيزات پايش فرايند ،نحوه عملکرد آنها مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بدين منظور
سيستم ثبت داده و حسگرهاي مورد نياز جهت اندازهگيري پارامترهاي عملکردي اين تجهيزات تهيه ميشوند.
در نهايت ،نتايج بر اساس پارامترهاي طراحي ارزيابي و اقدامات اصالحي به منظور رفع نواقص و عيوب
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پروژهها
احتمالي پيشنهاد ميشوند.

کوره زبالهسوز به عنوان قلب نيروگاه زبالهسوز در توليد برق ميباشد .اين تجهيز بخش اعظمي از هزينههاي
بهرهبرداري و پايش
عملکرد کوره زبالهسوز

ساخت يک نيروگاه زبالهسوز را نيز تشکيل ميدهد .بنابراين در صورت پتانسيل باالي توليد برق به کمک
فناوري زبالهسوزي از منبع زباله در کشور ،با توجه به اين که شرکتهاي معدودي سازنده کوره در دنيا هستند
ضرورت دارد در راستاي بوميسازي اين تجهيز مهم اقدامات الزم بعمل آيد .همچنين ،ضرورت دارد رو
دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت کوره زبالهسوزي به دقت تعيين شود.
به منظور بوميسازي ساخت کوره زبالهسوزي ،يکي از مراحل بسيار مهم شبيهسازي عددي آن ميباشد .اين

بهينه سازي طراحي و
ساخت کوره زبالهسوز

شبيهسازي بايد ابتدا در محيطهاي نرمافزاري انجام شده و تا رسيدن به اطمينان کافي از نهايي شدن طرح
ادامه يابد .پس از نهايي شدن طرح و در نظر گرفتن مالحظات ساخت ،بايد نسبت به نمونهسازي در مراحل
بعد اقدام شود .در اين پروژه تحقق اهدا ذکرشده مد نظر ميباشد.
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 -3فصل سوم  :تقسيم کار ملي (نگاشت
نهادي مطلوب)
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 -1-3مقدمه
پس از تعيين پروژههاي اجرايي و محاسبه زمان الزم براي اجرايي شدن هر پدروژه ،در ايدن بخدش بدا يدک نگاشددت نهدادي
مطلوب ،مجريان پروژههاي اجرايي براي به توسعه فناوريهاي توليد برق از زيست توده در کشور شناسايي خواهند شدد.

جهت شناسايي مجريان انجام هر پروژه ،ابتدا ميبايست کليه بازيگران در حوزه فناوريهاي توليد برق از زيست توده شناسدايي
شوند ،لذا براي اين کار ميبايست نگاشت نهادي محيط داخلي و بيروني ترسيم شده و با تحليل وضدع موجدود ،وضدع مطلدوب
نهادي ترسيم گردد .در ادامه ابتدا توضيح مختصري در رابطه با نگاشت نهدادي و کارکردهداي آن آورده شده ،سدپس نگاشدت
نهادي توسعه فناوريهاي توليد برق از زيستتوده ترسيم شدده اسدت .در انتهدا نيدز متوليان پروژههداي اجرايدي بدا توجده بده
نگاشت نهادي مطلوب مشخص شده است.

 -2-3نگاشت نهادي
از يک سو ،تعدد سازمانها و نهادهاي خصوصي و دولتي که هر يک به نوعي در توسعه فناوريهاي توليد برق از زيسدت تدوده
نقشآفريني ميکنند و از سوي ديگر تنوع نقشهايي که بايد در توسعه اين سيستمها ايفا شود نياز بده بررسي و تحليدل دقيدق
توسعه اين سيستمها را از منظر نهادي (ساختاري) نمايانتر ميکند .بدراي تحليدل وضدعيت ساختاري مديتدوان از رو هداي
مختلفي نظير نگاشت نهادي استفاده کرد ،به کمک نگاشت نهادي بهخوبي ميتوان وضعيت بازيگران مختلدف موجدود در ايدن
صنعت و وضعيت ايفداي نقدش آن ها را بررسدي و تحليدل نمدود .نگاشدت نهادي ،ماتريسي است که در يک بعد سازمانهدا و
نهادهاي درگير در اين حوزه و در بعد ديگر انواع نقشهايي کده اين سازمانها به عهده ميگيرند را نمايش مديدهدد .در واقدع
تکميل نگاشت نهادي بدين معناست که هر يک از ايدن سازمانها و نهادها چگونه در اين حوزه نقشآفريني ميکنند .بنابراين با
تحليل نگاشت نهادي موارد زير را ميتوان دريافت:
آيا نقشي وجود دارد که متولي نداشته باشد؟
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در يک نقش مشخص چه سازمان ها يا نهادهايي فعاليت دارد؟ تعدد سازمان ها و نهادها چگونده اسدت؟ درصورت کثرت نهادها
آيا نيازي به مديريت يکپارچه نهادهاي فعال وجود دارد؟
ميزان درگير بودن نهادهاي مرتبط و غير مرتبط در نقش چگونه است؟ آيا نقشي وجود دارد کده هددين نهدداد مرتبطدي در آن
فعاليت ندارد؟
آيا در نقش مورد نظر ،نياز به وجود نهادي متمرکز احساس ميشود؟
آيا نهادهاي غيردولتي در نقش مورد نظر ميتوانند جايگزين نهادهاي دولتي شوند؟
نگاشت نهادي يکي از ابزارهاي مطالعه سيستم نوآوري ميباشد .نظام ملي نوآوري مجموعدهاي اسدت از موسسدات مجدزا کده
به طور مشترك يا انفرادي به توسعه و انتشار فناوريهاي جديد کمک ميکنند .ايدن موسسدات چهدارچوبي فراهم ميکنند کده
دولتها بتوانند در آن چهارچوب ،سياستهايي جهت تاثيرگذاري بر فرايند نوآوري را شدکل داده واجرا کنند.

در يک سطح عمومي کارکرد اصلي يا کلي نظامهاي نوآوري ،تعقيب و انجام فرايندهاي ندوآوري يدا بده عبدارت ديگر "خلدق،
اشاعه و بهرهبرداري" از نوآوريها است .بندابراين کدارکرد اصدلي هدر نظدام ندوآوري توليدد ،اشداعه و بده کدارگيري داندش و
نوآوري ميباشد .از نظر ادکويست ،عواملي که بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداري از نوآوريهدا تاثيرگدذار باشدند ،فعاليدت محسدوب
ميشوند .به عنوان مثال تحقيق و توسعه (بده عندوان ابدزاري بدراي توليدد داندش) يکدي ازفعاليتهداي نظدام ندوآوري اسدت.
تممين منابع مالي بهمنظور تجاري سازي دانش نيز يک فعاليت ميباشد.

نگاشت نهادي چارچوبي است که با نمايي ساده و جامع وضعيت موجود سيستم نوآوري را نشددان مديدهدد و بددا بررسدي آن
مي توان نقايص موجود در اجزا و روابط ميان اجزاي سيستم را شناسايي و تحليل نمود .در اين رو

سعي ميشود تدا ميدزان و

کيفيت روابط موجود ميان نهادها در سيستم نوآوري ترسيم شده و همچندين چگدونگي مشددارکت ميدان بخدش خصوصدي و
دولتي تبيين شود .با استفاده از اين رو

تحليلي ،نقش نسبي هر کدام از بازيگران فعدال درنظام ملي نوآوري همچون دولدت،

دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي و همچنين بنگاههاي خصوصدي در فرايندد ندوآوري به دست ميآيد.

 -1-2-3انواع نقشها در نگاشت نهادي
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کارکردهاي اصلي يک نظام ملي نوآوري به چهار دسته اصلي سياستگذاري ،تنظيمگري ،تسدهيلگدري و ارائده خدمات تقسيم
ميشود[ .]4در فرايندد توسدعه صدنعتي ،يکددي از پرسدشهداي اساسددي ايددن اسددت کدده کدددام مجموعدده از تصدميمات
سياستگذاري و نهادسازي و نيز اقدامات اجرايي در سدطح کدالن ملدي و در سدطح صدنعت ،بده عندوان زميندهسداز موفقيدت
توسعه صنعتي بايد مورد توجه قرار گيرد؟ نکته مهم در پاسدخ بده ايدن سدوال آن اسدت کده ايدن مجموعه اقدامات ،به خودي
خود شکل نميگيرد ،بلکه نيازمند نقش موثر دولت است .بنابراين تبيين جايگاه و حدوزه وظايف دولت در فرآيند توسعه صدنعتي
به صورت يکي از مباحث جدال انگيز ادبيات جديدد توسدعه درآمدده اسدت .درادامه به تبيدين هدر يدک از نقشدهاي چهارگانده
پرداخته ميشود.
الف) سياستگذاري
يک سياستگذار نهادي است که برنامههاي پيگيري شده توسط دولت ،کسب و کارها و غيره را تعيين ميکند .سياستگدذاري
به صورت فرايندي تعريف شده است که به واسطه آن دولدت بده منظدور ارائده پيامدد (تغييددرات مطلدوب در دنيداي واقعدي)،
چشمانداز سياسي خود را به برنامه و عمل تبديل ميکند .لذا سياستگذاري ،کدارکرد اصلي هر دولت ميباشد .در واقع ،سياست
ميتواند شکلهاي مختلفي مانند سياستهاي غير مداخلهاي ،تنظيم ،تشويق تغييرات داوطلبانه (مانند کمکهاي مالي) و ارائده
خدمات عمومي به خود بگيرد.

ب) تنظيمگري
تنظيم ،مجموعه گوناگوني از ابزارهاست که به واسدطه آن دولددت نيازمندديهداي شدرکتهدا و مددردم را تنظدديم مديکندد.
کارکردهاي تنظيمکننده بنا به داليل گوناگوني به وجود آمدهاند از جمله:
 تعيين حقوق و مسئوليتهاي هر يک از موجوديتهاي جامعه به منظور تحقق اهدا توسعه پايدار
 تنظيم استانداردهاي صنعتي
 تعيين و جمعآوري مالياتها و ديگر درآمدها
در مجموع سه عامل اصلي بر شکل ،کارکرد و دامنه سياستهاي تنظيمگري تاثير دارند:
 اهدا و منابع تنظيمگري
 ساختار نهادي محيط تنظيمگري
 شرايط مختلف صنعت در محيط تنظيمگري
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اهدا مختلف تنظيمگري آثار مستقيم مختلفي بر نوع تنظيمگري مورد استفاده به جاي مديگذارندد .اگددر اهدددا خداص در
تنظيمگري مد نظر باشد ،شکل ،کارکرد و دامنه سياستهاي تنظيمگري نيدز تحدت تداثير آن قدرار ميگيرند .منابع محدود نيز
ميتواند بر ماهيت و طبيعت تنظيمگري اثرگذار باشدد ،ايدن مسدئله ميتواند بدده واکنشدي شددن سياسدتهداي تنظديمگدري
بيانجامد.

ساختار نهادي و تشکيالتي کشورها نيز بر قابليتها و توانداييهداي سدازمانهداي تنظديمگدر مدوثر اسددت .در صددورتي کده
محدوديتهاي اعمال شده از سوي حکومت بر نهاد تنظيمگر زياد شود ،تواناييهاي اين نهداد بدراي اعمدال جرائم و پادا هدا
نيز کاهش مييابد .در شرايطي که فناوريهاي موجود در بازار ،رقابدت را ميدان عرضدهکننددگان افدزايش دهدد ،توانداييهداي
تنظيمگران نيز تحت تاثير قرار ميگيرد .در اين حالتها تقاضاکنندگان در بدازار نيدز از قدرت خريد بااليي برخدوردار هسدتند و
عمالً سياستهاي دستور و کنترل نميتواند کارايي الزم را داشته باشد.
ج) تسهيلگري
سازمانهاي محلي يا بينالمللي هستند که معموالً توسط دولت سرمايهگذاري مديشدوند و هددد آن توسددعه و بهبدود بدازار
خدمات ميباشد .يک تسهيلکننده ،تممينکنندگان خدمات را از طريدق ايجداد محصدوالت خددماتي جديد ،ارتقاء تجارب مفيد
و ايجاد ظرفيت حمايت ميکند .به عالوه ،تسهيلکننده ميتواند بدر طدر تقاضدا از طريدق آمدوز

صدنايع کوچدک دربداره

مزاياي خدمات يا فراهم کردن محركهايي براي امتحان آنها نيز متمرکدز شود .کارکردهاي ديگر يک تسدهيلکنندده شدامل
ارزيابي خارجي تمثير تامينکنندگان خدمات ،تضدمين خددمات و حمايت براي محيط سياسي بهتدر مديباشدد .عمدل تسدهيل،
کارکردي است که به طور معمول توسط سازمانهاي توسعهگرا انجام شده و ميتواند شامل سازمانهاي غيردولتي ،انجمنهاي
صدنعتي و کارفرمايدان و عاملهاي دولتي باشد .در مجموع نقش تسهيلگري داراي زيرنقشهاي زير ميباشد:

 تسهيلگري در بعد فناوري
 تسهيلگري منابع دانشي
 تسهيلگري منابع مالي
 تسهيلگري ظرفيتسازي و ترويج
 تسهيلگري توسعه ارتباطات
د) ارائهدهنده کاال و خدمات
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ارائهکننده خدمات آمورشي و پژوهشي :تممينکننده خددمات آموزشدي و پژوهشدي شدامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتي
هستند که در زمينه آموز

و پژوهش در حوزه توسعه فناوريهاي زيستتوده فعاليت ميکنند.

 -2-2-3شناسايي سازمانها و نهادهاي مرتبط با توسعه فناوريهاي توليد برق از زيستت-
توده
نهادهاي اصلي مرتبط با فناوريهاي توليد برق از زيستتوده ،از طريق جستجو و بررسي اسناد ،مدارك و گزار هداي داخلدي
شناسايي شدند و سپس با مطالعه ساختار سازماني هر يک از سازمانها و مطالعده شدرح وظايف و اهدا در نظدر گرفتده شدده
براي سازمان ها و نهادهاي تابعه و وابسته هر يک از آنها نهادهاي مختلدف فعال در زمينه کارکردهداي نظدام ندوآوري مدورد
شناسايي قرارگرفت .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،کنشگران شناسايي شده در حوزه به کارگيري فناوريهاي پربازده انرژي
بر در بخش ساختمان شامل موارد زير ميباشد کده در پيوسدت ،توضيحي از وظايف هر کدام آورده شده است.
همانطور که در بخشهاي قبلي اشاره شد نظام نوآوري فناوري متشکل از بازيگران و ذينفعاني است که هدر يدک بده طدور
مستقيم يا غيرمستقيم نقشهايي را ايفا ميکنند .ايدن بدازيگران مديتوانندد شدامل بخدش دولتدي ،شدرکتهداي توليدکنندده،
شرکتهاي مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشي ،مؤسسات مالي ،مؤسسات حقوقي و  ...باشند .در اين گام ،بازيگران نظام توسدعه
فناوريهاي پربازده انرژي بردر حوزههاي تحقيق و توسعه ،انتشار دانش ،تدممين مندابع انسداني ،مندابع مدالي ،مدواد ،قطعدات و
تجهيزات و سياستگذاري و جهتدهي به فعاليتهاي توسعه فناوريهاي پربازده انرژي بر مشخص شدهاند.

 -3-2-3تخصيص متوليان اقدامات
با توجه به نگاشت نهادي ترسيم شده ،ميتوان مجريان هر يک از پروژه ها را شناسدايي کدرد .در ايددن راسددتا و بدده منظدور
شناخت مجريان بالقوه ،با در نظر گرفتن ميزان هم سويي پروژه با ممموريت مجدري ،تدوان علمددي و فنددي ،تددوان انسداني و
مديريتي و ...مجريان فعال هر پروژه مشخص خواهد شد .در ادامه با توجه بده مدوارد اشداره شدده متوليدان شناسايي شده براي
پروژه هاي تعريف شده در جداول زير ارائه شده است.
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جدول  1-3مجريان پروژههاي فني مربوط به فناوري هاضم فضوالت دامي

پروژههاي فني

مجري پيشنهادي

تهيه اطلس فضوالت دامي کشور

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

ارزيابي و انتخاب شرکتهاي مشاور داخلي و ارزيابي
شرکتهاي مشاور خارجي (واجد شرايط)

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده

مطالعه تفصيلي هاضم تر  -الگن سرپوشيده

مطالعه تفصيلي هاضم تر  -اختالط کامل

مطالعه تفصيلي هاضم تر  -جريان قالبي

مطالعه تفصيلي هاضم تر  -قشر چسبيده (فيلم ثابت)

مطالعه تفصيلي هاضم تر  -بستر لجن جريان باالرو

مطالعه تفصيلي ساير فناوريهاي هاضم تر قابل کاربرد براي
فضوالت دامي و انتخاب فناوري (هاي) منتخب

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
ارزيابي و انتخاب شرکتهاي فناور داخلي و ارزيابي شرکتهاي
 -2سانا
فناور خارجي (واجد شرايط)
 -3مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده
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مجري پيشنهادي

پروژههاي فني
اجراي واحدهاي نمونه هاضم بيهوازي فضوالت دامي

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

دادهبرداري و پايش عملکرد واحدهاي نمونه نصب شده
فضوالت دامي

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

ساخت و بهرهبرداري واحد(هاي) صنعتي هاضم بيهوازي
فضوالت دامي

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

بهينهسازي و بهبود عملکرد واحد(هاي) صنعتي هاضم بيهوازي
فضوالت دامي

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

جدول  2-3مجريان پروژههاي فني مربوط به فناوري هاضم زباله شهري
پروژه هاي فني

مجري پيشنهادي

تهيه اطلس زباله شهري کشور

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

ارزيابي و انتخاب شرکتهاي مشاور داخلي و ارزيابي
شرکتهاي مشاور خارجي (واجد شرايط)

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده

مطالعه تفصيلي هاضم تک مرحلهاي تر Wabio

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

مطالعه تفصيلي هاضم تک مرحلهاي خشک DRANCO

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...

مطالعه تفصيلي هاضم تک مرحلهاي تر Wassa

مطالعه تفصيلي هاضم تک مرحلهاي تر BIMA

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
50
ويرايش اول ،مهر 1394

فاز  :5برنامه عملیاتي و تهیه رهنگاشت

مجري پيشنهادي

پروژه هاي فني

 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

مطالعه تفصيلي هاضم تک مرحلهاي خشک VALORGA

مطالعه تفصيلي هاضم تک مرحلهاي خشک

KOMPOGAS

مطالعه تفصيلي هاضم دو مرحلهاي BTA

مطالعه تفصيلي هاضم تودهاي Biocel

مطالعه تفصيلي هاضم تودهاي Becon

مطالعه تفصيلي هاضم تودهاي SEBAC

مطالعه تفصيلي هاضم تودهاي APS

مطالعه تفصيلي ساير فناوريهاي هاضم قابل کاربرد براي زباله
شهري و انتخاب فناوري (هاي) منتخب

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
ارزيابي و انتخاب شرکتهاي فناور داخلي و ارزيابي شرکتهاي
 -2سانا
فناور خارجي (واجد شرايط)
 -3مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده
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مجري پيشنهادي

پروژه هاي فني
اجراي واحدهاي نمونه هاضم بيهوازي زباله شهري

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

دادهبرداري و پايش عملکرد واحدهاي نمونه نصب شده زباله
شهري

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

ساخت و بهرهبرداري نيروگاه هاضم بيهوازي زباله شهري

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

بهينهسازي و بهبود عملکرد واحد نيروگاهي

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

جدول  3-3مجريان پروژههاي فني مربوط به فناوري گازيساز زباله شهري
پروژه هاي فني

مجري پيشنهادي

تهيه اطلس زباله شهري کشور

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

ارزيابي و انتخاب شرکتهاي مشاور داخلي و ارزيابي
شرکتهاي مشاور خارجي (واجد شرايط)

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده

مطالعه تفصيلي گازيساز بستر ثابت فروکشند

مطالعه تفصيلي گازيساز بستر ثابت فراکشند

مطالعه تفصيلي گازيساز بستر ثابت جريان متقاطع

مطالعه تفصيلي گازيساز بستر سيال چرخشي

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
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 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
مطالعه تفصيلي گازيساز بستر سيال جوشان
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
مطالعه تفصيلي گازيساز جريان همزمان
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
مطالعه تفصيلي گازيساز هيدروترمال
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
مطالعه تفصيلي گازيساز پالسما
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
مطالعه تفصيلي ساير فناوريهاي گازيسازي قابل کاربرد  -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
براي زباله شهري و انتخاب فناوري (هاي) منتخب
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
ارزيابي و انتخاب شرکتهاي فناور داخلي و ارزيابي
شرکتهاي فناور خارجي (واجد شرايط)

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده

اجراي واحدهاي نمونه گازيسازي زباله شهري

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده

دادهبرداري و پايش عملکرد واحدهاي نمونه نصب شده
زباله شهري

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

ساخت و بهرهبرداري نيروگاه گازيسازي زباله شهري

 -1شوراي راهبردي توسعه بخش زيستتوده کشور
 -2مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده

بهينهسازي و بهبود عملکرد واحد نيروگاهي

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي
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 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

جدول  4-3مجريان پروژههاي فني مربوط به فناوريگازيساز بزرگ مقياس زائدات کشاورزي و جنگلي
پروژه هاي فني

مجري پيشنهادي

تهيه اطلس زائدات کشاورزي و جنگلي کشور

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

ارزيابي و انتخاب شرکتهاي مشاور داخلي و ارزيابي
شرکتهاي مشاور خارجي (واجد شرايط)

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده

مطالعه تفصيلي گازيساز بستر ثابت فروکشند

مطالعه تفصيلي گازيساز بستر ثابت فراکشند

مطالعه تفصيلي گازيساز بستر ثابت جريان متقاطع

مطالعه تفصيلي گازيساز بستر سيال چرخشي

مطالعه تفصيلي گازيساز بستر سيال جوشان

مطالعه تفصيلي گازيساز جريان همزمان

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
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پروژه هاي فني

 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

مطالعه تفصيلي گازيساز هيدروترمال

مطالعه تفصيلي گازيساز پالسما

مطالعه تفصيلي ساير فناوريهاي گازيسازي قابل کاربرد براي
زائدات کشاورزي و انتخاب فناوري (هاي) منتخب

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

ارزيابي و انتخاب شرکتهاي فناور داخلي و ارزيابي شرکتهاي
فناور خارجي (واجد شرايط)

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده

اجراي واحدهاي نمونه گازيسازي زائدات کشاورزي

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

دادهبرداري و پايش عملکرد واحدهاي نمونه نصب شده زائدات
کشاورزي و جنگلي

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

ساخت و بهرهبرداري واحد(هاي) نيمه صنعتي گازيسازي زائدات
کشاورزي و جنگلي

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

بهينهسازي و بهبود عملکرد واحدهاي نيمه صنعتي

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

جدول  5-3مجريان پروژههاي فني مربوط به فناوري گازيساز کوچک مقياس زائدات کشاورزي و جنگلي
پروژه هاي فني
ارزيابي و انتخاب شرکتهاي فناور داخلي و خارجي (واجد
شرايط)

مجري پيشنهادي
 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده
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پروژه هاي فني
خريد ،نصب و راهاندازي سامانه گازيساز مقياس کوچک با
فناوري روز دنيا

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

دادهبرداري و پايش عملکرد پايلوت نصب شده

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

ساخت و بهرهبرداري واحدهاي گازيساز مقياس کوچک

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

جدول  6-3مجريان پروژههاي فني مربوط به فناوري گازيساز بزرگ مقياس لجن فاضالب شهري
پروژه هاي فني

تهيه اطلس لجن فاضالب شهري کشور

ارزيابي و انتخاب شرکتهاي مشاور داخلي و ارزيابي
شرکتهاي مشاور خارجي (واجد شرايط)

مطالعه تفصيلي گازيساز بستر ثابت فروکشند

مطالعه تفصيلي گازيساز بستر ثابت فراکشند

مطالعه تفصيلي گازيساز بستر ثابت جريان متقاطع

مطالعه تفصيلي گازيساز بستر سيال چرخشي

مجري پيشنهادي
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
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مطالعه تفصيلي گازيساز بستر سيال جوشان

مطالعه تفصيلي گازيساز جريان همزمان

مطالعه تفصيلي گازيساز هيدروترمال

مطالعه تفصيلي گازيساز پالسما

مطالعه تفصيلي ساير فناوريهاي گازيسازي قابل کاربرد براي
لجن فاضالب شهري و انتخاب فناوري (هاي) منتخب

ويرايش اول ،مهر 1394
مجري پيشنهادي
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

ارزيابي و انتخاب شرکتهاي فناور داخلي و ارزيابي شرکتهاي
فناور خارجي (واجد شرايط)

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده

اجراي واحدهاي نمونه گازيسازي لجن فاضالب شهري

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

دادهبرداري و پايش عملکرد واحدهاي نمونه نصب شده لجن
فاضالب شهري

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

ساخت و بهرهبرداري واحد(هاي) نيمه صنعتي گازيسازي لجن
فاضالب شهري

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

بهينهسازي و بهبود عملکرد واحدهاي نيمه صنعتي

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي
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جدول  7-3مجريان پروژههاي فني مربوط به فناوري زبالهسوزي تودهسوز
مجري پيشنهادي

پروژه هاي فني
ارزيابي و انتخاب شرکتهاي فناور داخلي و خارجي (واجد
شرايط)

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژيهاي زيستتوده

اجراي نيروگاه زبالهسوز

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

ارزيابي عملکرد نيروگاه

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

احداث چندين نيروگاه زبالهسوز

 -1شرکتهاي فناور خارجي
 -2شرکتهاي فناور داخلي

جدول  8-3مجريان پروژههاي فني تحقيقاتي و تحقيق و توسعهاي مربوط به فناوري هاضم بيهوازي

پروژه هاي فني

مجري پيشنهادي

پژوهش در زمينه راهکارهاي کشت تودههاي ميکروبي پربازده
و افزايش بازده فرايند توليد بيوگاز

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

توسعه آزمايشگاه مرتبط با واحد هضم بيهوازي

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2شرکتهاي دانش بنيان

تحقيق و نوآوري در زمينه رفع مشکالت کيفي ،بهداشتي و
زيستمحيطي کاربرد خروجي فرايند هضم بيهوازي
(فرآوردههاي پاييندستي) در بخش کشاورزي و آبزيپروري

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

پژوهش در زمينه هضم همزمان منابع زيستتوده و افزايش
بازده فرايند توليد بيوگاز

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
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مجري پيشنهادي

انجام مطالعات ارزيابي چرخه عمر ،تراز انرژي و انتشار کربن در
فرايند هضم بيهوازي

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

پژوهش در زمينه اجراي نظام عادالنه تخصيص برق و انرژي
به صنعت دامپروري و صنايع وابسته

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

توسعه و بهينهسازي رو هاي پيشتيمار منابع زيستتوده با
هد افزايش بهرهوري فرايند و بازدهي توليد انرژي مفيد

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

توسعه و بهينهسازي سامانههاي مکانيکي کاربردي در
آمادهسازي و پيشتيمار پسماندهاي جامد با هد افزايش
بهرهوري فرايند و بازدهي توليد انرژي مفيد

تدوين دانش فني طراحي تجهيزات پربازده گرمايش و
نگهداشت دماي بهينه فرايند در هاضم بيهوازي

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -5واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

ساخت تجهيزات پربازده گرمايش و نگهداشت دماي بهينه
فرايند در هاضم بيهوازي

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

بهرهبرداري و پايش عملکرد تجهيزات پربازده گرمايش و
نگهداشت دماي بهينه فرايند در هاضم بيهوازي

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

تدوين دانش فني طراحي تجهيزات پايش فرايند (آنااليزرهاي
گاز ،سنجش دبي ،سنجش سريع کيفيت مواد ،تصفيه گاز و )...

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -5واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

ساخت تجهيزات پايش فرايند (آنااليزرهاي گاز ،سنجش دبي،
سنجش سريع کيفيت مواد ،تصفيه گاز و )...

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
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بهرهبرداري و پايش عملکرد تجهيزات پايش فرايند
(آنااليزرهاي گاز ،سنجش دبي ،سنجش سريع کيفيت مواد،
تصفيه گاز و )...

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

تدوين دانش فني طراحي انواع پوششهاي ضدخوردگي و
تجهيزات وابسته

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -5واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

ساخت انواع پوششهاي ضدخوردگي و تجهيزات وابسته

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

بهرهبرداري و پايش عملکرد انواع پوششهاي ضدخوردگي و
تجهيزات وابسته

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

تدوين دانش فني طراحي موتور بيوگازسوز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

شبيهسازي فرايندي و عددي موتور بيوگازسوز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

ساخت نمونه موتور بيوگازسوز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

بهرهبرداري و پايش عملکرد موتور بيوگازسوز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

بهينه سازي طراحي و ساخت موتور بيوگازسوز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

تدوين دانش فني طراحي کمپرسور و دمنده بيوگاز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

شبيهسازي فرايندي و عددي کمپرسور و دمنده بيوگاز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

ساخت نمونه کمپرسور و دمنده بيوگاز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

بهرهبرداري و پايش عملکرد کمپرسور و دمنده بيوگاز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
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مجري پيشنهادي

بهينه سازي طراحي و ساخت کمپرسور و دمنده بيوگاز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

اجراي واحد نمونه هضم همزمان ( )co-digestionمتناسب با
شرايط بومي و اقليمي کشور

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

دادهبرداري و پايش عملکرد واحد نمونه هضم همزمان

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

شبيهسازي فرايندي واحد هضم بيهوازي

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

شبيهسازي عددي فرايند هضم بيهوازي

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

جدول  9-3مجريان پروژههاي فني تحقيقاتي و تحقيق و توسعهاي مربوط به فناوري گازيسازي

پروژه هاي فني

مجري پيشنهادي

توسعه و بهينهسازي سامانههاي مکانيکي کاربردي در
آمادهسازي و پيشتيمار پسماندهاي جامد با هد افزايش
بهرهوري فرايند و بازدهي توليد انرژي مفيد

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -5واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

انجام مطالعات ارزيابي چرخه عمر ،تراز انرژي و انتشار کربن در
فرايند گازيسازي

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

توسعه آزمايشگاه مرتبط با واحد گازيسازي

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2شرکتهاي دانش بنيان
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مجري پيشنهادي

شبيهسازي فرايندي واحد نيروگاهي گازيسازي

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

شبيهسازي عددي فرآيند گازيسازي

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

تحقيق در زمينه رو هاي افزايش راندمان توليد گاز محصول
در فرايند گازيسازي (فرايند تحت فشار و )...

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

تحقيق در زمينه رفع مشکالت کيفي و زيستمحيطي خروجي
فرايند گازيسازي (ضايعات جامد ،پساب و آاليندههاي هوا)

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

تدوين دانش فني طراحي تجهيزات پااليش گاز محصول

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -5واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

ساخت نمونه تجهيزات پااليش گاز محصول

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

بهرهبرداري و پايش عملکرد تجهيزات پااليش گاز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

تدوين دانش فني طراحي تجهيزات پايش فرايند

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -5واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

ساخت تجهيزات پايش فرايند

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
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مجري پيشنهادي

بهرهبرداري و پايش عملکرد تجهيزات پايش فرايند

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

تدوين دانش فني طراحي موتور گازسنتز سوز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

شبيهسازي فرايندي موتور گازسنتز سوز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

ساخت نمونه موتور گازسنتز سوز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

بهرهبرداري و پايش عملکرد موتور گازسنتز سوز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

بهينهسازي طراحي و ساخت موتور گازسنتز سوز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

جدول  10-3مجريان پروژههاي فني تحقيقاتي و تحقيق و توسعهاي مربوط به فناوري زبالهسوزي
پروژه هاي فني
توسعه و بهينهسازي سامانههاي مکانيکي کاربردي در
آمادهسازي و پيشتيمار پسماندهاي جامد با هد افزايش
بهرهوري فرايند و بازدهي توليد انرژي مفيد

انجام مطالعات ارزيابي چرخه عمر ،تراز انرژي و انتشار کربن در
فرايند زبالهسوزي

مجري پيشنهادي
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -5واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير

توسعه آزمايشگاه مرتبط با واحد زبالهسوزي

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2شرکتهاي دانش بنيان

تحقيق در زمينه رو هاي افزايش راندمان در فرايند
زبالهسوزي (ارز حرارتي منبع ،نوع فناوري ،طراحي کوره و
)...

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
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پروژه هاي فني
تحقيق در زمينه رفع مشکالت کيفي و زيستمحيطي خروجي
فرايند زبالهسوزي
(ضايعات جامد ،پساب و آاليندههاي خروجي از دودکش)

شبيهسازي فرايندي واحد نيروگاهي زبالهسوزي

شبيهسازي عددي واحد نيروگاهي زبالهسوزي

مطالعه تفصيلي بازار داخلي کاربرد فناوري زبالهسوزي

ارزيابي فني و زيست محيطي فناوري زبالهسوزي وارداتي

تدوين استانداردهاي زيست محيطي

تدوين دانش فني طراحي تجهيزات پااليش گاز خروجي

ساخت تجهيزات پااليش گاز خروجي

ويرايش اول ،مهر 1394
مجري پيشنهادي
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -5واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -5واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

بهرهبرداري و پايش عملکرد تجهيزات پااليش گاز خروجي

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

تدوين دانش فني طراحي تجهيزات پايش فرايند

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -5واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
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مجري پيشنهادي

پروژه هاي فني
ساخت تجهيزات پايش فرايند
بهرهبرداري و پايش عملکرد تجهيزات پايش فرايند

تدوين دانش فني طراحي کوره زبالهسوز

شبيهسازي فرايندي کوره زبالهسوز

ساخت نمونه کوره زبالهسوز
بهرهبرداري و پايش عملکرد کوره زبالهسوز
بهينه سازي طراحي و ساخت کوره زبالهسوز

 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -5واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -5واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي
 -1شرکتهاي دانش بنيان
 -2واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

جدول  11-3مجريان پروژههاي غيرفني

کارکردها

اقدامات غير فني

مجري پيشنهادي

فاز پيش توسعه

اجراي پروژههاي تحقيق و توسعه ملي با مراکز
علمي و تحقيقاتي معتبر جهاني

 -1مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -2دانشگاهها (دانشگاه تهران و )...
 -3شرکتهاي دانش بنيان
 -4شرکتهاي مشاور انرژيهاي تجديدپذير
 -5واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي صنعتي

تدوين نظامنامه حمايت از دانشجويان و اساتيد
محقق در اين حوزه از قبيل حمايت از پايان
نامههاي دانشجويي کارشناسي ،کارشناسي ارشد و
دکتري در زمينه زيستتوده

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده

توسعه دانش
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کارکردها
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اقدامات غير فني
پيادهسازي نظامنامه حمايت از دانشجويان و اساتيد
محقددق در ايددن حددوزه از قبي دل حمايددت از پايددان
نامه هاي دانشجويي کارشناسي ،کارشناسي ارشد و
دکتري در زمينه زيستتوده
برگزاري و شرکت در کارگاه هاي تخصصي معتبر
بينالمللي در حوزههاي طراحي ،عملکدرد و نصدب
فناوريهاي اولويتدار انرژي زيستتوده
تدددوين برنامدده توسددعه واحدددها و رشددتههدداي
دانشگاهي و ارائه پيشدنهاد جهدت ايجداد چنددين
رشته تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري
در زمينه انرژي زيستتوده
پيادهسدازي برنامده توسدعه واحددها و رشدتههداي
دانشگاهي و ارائه پيشدنهاد جهدت ايجداد چنددين
رشته تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري
در زمينه انرژي زيستتوده

انتشار دانش

جهتدهي به سيستم

مجري پيشنهادي
 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -4مراکز تحقيقاتي (پژوهشگاه نيرو و ) ...
 -5دانشگاهها
 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -4مراکدددددددز تحقيقددددددداتي (پژوهشدددددددگاه نيدددددددرو و ) ...
 -5دانشگاهها
 -1شوراي عالي انقالب فرهنگي
 -2وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

 -1شوراي عالي انقالب فرهنگي
 -2وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

حمايت و برگزاري کنفرانسهاي ملي و بينالمللي
مرتبط با زيستتوده

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3پژوهشگاه نيرو

تدوين نظام مديريت دانش

 -1شوراي راهبردي بخش زيستتوده
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده

پيادهسازي نظام مديريت دانش

مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده

تشکيل شدوراي راهبدردي متشدکل از ذينفعدان و
خبرگان بخش زيسدتتدوده در کشدور بده منظدور  -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
حمايت و هدايت فعاليتهاي تحقيق و توسعهاي و  -2سانا
همچنددين ارزيددابي ،نظددارت و بدده روز رسدداني  -3پژوهشگاه نيرو
فعاليتهاي انجام شده
تمسيس مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده

 -1پژوهشگاه نيرو
 -2سانا

رصد فناوري و ارزيابي سند راهبردي و نقشه راه
توسعه فناوريهاي زيستتوده

 -1شوراي راهبردي بخش زيستتوده
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -3پژوهشگاه نيرو
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اقدامات غير فني
به روز رساني سند راهبردي و نقشه راه توسعه
فناوريهاي زيستتوده
تدوين سند توسعه بخش زيستتوده
تعيين مکانيزم دقيق انتقال فناوري

منابع مالي

تممين
منابع
منابع و
سرمايههاي
انساني

ايجاد بانک اطالعاتي و شبکه متخصصين،
دانشگاهها ،مراکز تحقيقاتي ،شرکتهاي دانش
بنيان ،آزمايشگاهها در زمينه انرژي زيستتوده در
کشور
تدوين سازوکار مناسب براي تخصيص منابع مالي
دستگاههاي دولتي و شوراي آلي عتف و صندوق
توسعه ملي در حوزه پژوهش
پيادهسازي سازوکار مناسب براي تخصيص منابع
مالي دستگاههاي دولتي و شوراي آلي عتف و
صندوق توسعه ملي در حوزه پژوهش

مجري پيشنهادي
پژوهشگاه نيرو
 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3پژوهشگاه نيرو
 -1شوراي راهبردي بخش زيستتوده
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا
 -3پژوهشگاه نيرو
 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2سانا

تدوين سازوکار مناسب براي جذب متخصصين
مطرح بينالمللي براي همکاري در بخش تحقيق
و توسعه شرکتهاي دانشبنيان داخلي

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -3سانا
 -4مراکز رشد
 -5مرکز توسعه فناوري صنعت برق

پيادهسازي سازوکار مناسب براي جذب
متخصصين مطرح بينالمللي براي همکاري در
بخش تحقيق و توسعه شرکتهاي دانشبنيان
داخلي

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -3شرکتهاي دانش بنيان

برگزاري دورههاي فني و حرفهاي تخصصي به
منظور تعيين نيروي تکنسين صنعتي و تعميرات و
نگهداري

 -1ستاد توسعه فناوري انرژي تجديدپذير
 -2سازمان آموز فني و حرفهاي کشور
 -3مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -4سانا

برگزاري دورههاي تخصصي مشترك بينالمللي
براي متخصصين و تکنسينهاي داخلي

 -1ستاد توسعه فناوري انرژي تجديدپذير
 -2سازمان آموز فني و حرفهاي کشور
 -3مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -4سانا
 -5دانشگاهها

رايزني با شوراي عالي گستر وزارت علوم جهت
تعريف و اجراي دورههاي تخصصي کارشناسي

 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2شوراي راهبردي بخش زيستتوده
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اقدامات غير فني
ارشد و دکتري در حوزه زيستتوده

رايزني با نهادهاي ذيربط جهت تسهيل در اخذ
زيرساخت
مجوزهاي مرتبط

مجري پيشنهادي
 -3مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2شوراي راهبردي بخش زيستتوده
 -3مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -4سانا

فاز توسعه

کارآفريني

تدوين دستورالعمل شناسايي شرکتهاي
دانشبنيان در اين حوزه و رايزني با معاونت علمي
و فناوري رياست جمهوري و شوراي عالي عتف
جهت اخذ حمايتهاي مالي و پشتيباني براي اين
شرکتها
تدوين مکانيزمهاي جذب شرکتهاي بينالمللي
جهت ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه خود در
داخل کشور
برگزاري جشنوارههاي ملي به منظور حمايت از
محققين و مخترعين
حمايت از اساتيد و دانشجويان اين حوزه جهت
تشکيل و راهاندازي شرکتهاي زايشي در
دانشگاهها

توسعه دانش

شکل دهي بازار

هدايت تحقيقاتي دانشگاهها به اولويتهاي ملي و
نيازمنديهاي شرکتهاي دانشبنيان اين حوزه

ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير

 -1سانا
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -1ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -3وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 -4وزارت کشور
 -1سانا
 -2مراکز رشد
 -3مرکز توسعه فناوري صنعت برق
 -4مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -5ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير

برگزاري دورههاي علمي رو هاي انتقال فناوري
در اين حوزه و تجربيات موفق داخلي و بينالمللي

 -1سانا
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده

ايجاد يک بازار مطمئن از طريق خريد دولتي از
محصوالت با کيفيت ساخت داخل

 -1وزارت نيرو
 -2سانا

الزام دارندگان منابع اوليه زيستتوده به تممين
بخشي از برق مورد نياز خود از فناوريهاي بومي
(توليد پراکنده)
تدوين مکانيزمهاي حمايتي به منظور ارائه
تسهيالت براي احداث کنندگاني که از تجهيزات
بومي (با کيفيت استاندارد) استفاده ميکنند

 -1وزارت نيرو
 -2سانا
 -1سانا
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
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مجري پيشنهادي

اقدامات غير فني
بازنگري و تدقيق در تعرفه خريد تضميني برق
توسط دولت

 -1سانا
 -2توانير

تدوين و به روز رساني استانداردهاي دقيق،
هوشمندانه و جامع در بخشهاي مختلف طراحي،
ساخت ،بهرهبرداري و تست فناوريهاي اولويتدار
انرژي زيستتوده

 -1سازمان ملي استاندارد
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده

تممين وامهاي بلند مدت کمبهره براي صنعتگران  -1سانا
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
در اين حوزه از صندوق توسعه ملي
منابع
مالي

تممين
منابع

منابع و
مواد اوليه

تعريف و اجراي مکانيزم هوشمندانه تعرفه گمرکي
واردات تجهيزات فناوريهاي اولويت دار متناسب
با توان بوميسازي آنها

وزارت کشور

تدوين نظامنامه جذب سرمايهگذاري خارجي (به
شرط انتقال فناوري)

 -1سانا
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده

ايجاد بستر حمايتي مناسب به منظور استفاده از
زمينهاي حاشيهاي و آبهاي کم کيفيت

 -1سانا
 -2مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -3وزارت جهاد کشاورزي

ترويج زراعت گياهان مختص انرژي و کشتهاي
فراسرزميني

 -1مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -2وزارت جهاد کشاورزي

وضع قوانين و آئيننامههاي جديد و به روز رساني
قوانين موجود جهت تخصيص منابع زيستتوده با
هد توليد انرژي

منابع و
سرمايه
انساني

مشروعيتبخشي

تدوين استاندارد مشاغل فني و حرفهي به منظور
تربيت نيروي انساني فعال در صنعت زيستتوده
تهيه و انتشار نشريه تخصصي و عمومي در اين
حوزه
تهيه و تدوين برنامه آگاهسازي ،ترويج و
اطالعرساني عمومي
برگزاري نمايشگاههاي اطالع رساني
برگزاري جشنوارههاي تقدير از فعاالن اين حوزه

 -1مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -2وزارت جهاد کشاورزي
 -3وزارت کشور
 -4شوراي راهبردي انرژي زيستتوده
 -5سازمان مديريت پسماند
 -6اتحاديه دامداران ايران
 -1ستاد توسعه فناوري انرژي تجديدپذير
 -2سازمان آموز فني و حرفهاي کشور
 -3مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
 -4سانا
مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
مرکز توسعه فناوري انرژي زيستتوده
ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير  -مرکز توسعه فناوري
انرژي زيستتوده
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 -4فصل چهارم  :ترسيم ره نگاشت
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 -1-4مقدمه
آخرين گام در فرايند برنامهريزي عملياتي تددوين ره نگاشت اسدت .ره نگاشت نمايدانگر ارکدان اساسدي فرآينددد پيدادهسدازي
استراتژي و خروجي فرايند برنامهريزي عملياتي ميباشد .نمايش کليه سطوح راهبدردي از چشمانداز تدا فعاليتها ،تقدم و تدمخر
حاکم در سطوح مختلف بهويژه در سطح اقدامات ،زمانبندي تحقق هر سطح به همدراه منددابع اختصداص يافتده و در نهايدت
معرفي متوليان هر يک از سطوح اجزاي تشکيلدهنده ره نگاشت ميباشند.

 -2-4ره نگاشت و چالشهاي پيش روي آن
همان گونه که در ابتدا عنوان شد تجربه انجام پروژههاي تدوين برنامه استراتژيک در سازمانها نشان ميدهدد کده بسدياري از
اين استراتژيها يا هيچگاه پياده نشدهاند و يا در مسير پيادهسازي با موانع زيادي روبرو شدهاند .در بررسي علل اين موضدوع دو
دليل عمده قابل تممل است .اول اينکه سازمانها معموالً با قابليتهاي مديريتي اداره ميشوند.حال آن که پيادهسازي استراتژي
در کنار توانمنديهاي مديريتي نيازمند برنامه ميباشد .دليدل دوم ايدن امدر ،وجدود شکافي است که بدين اليده اسدتراتژيک و
اليه عملياتي سازمانها وجود دارد .آن چنان که در بسياري از مدوارد ،در حدالي که استراتژيهداي ارزشدمندي بدر روي کاغدذ
آمدهاند ،تصميمات و برنامههاي اجرايي بددون توجده بده استراتژيها و سياستها به اجرا گذاشته ميشود .هرچند اين دو عامل
تا اندازه زيادي با هم مرتبط است ولي فقدان يدک سداز و کار مناسب براي تبديل اسدتراتژي بده برنامده و اهددا عمليداتي و
روزمره نيز يک علت اصلي در ايجاد اين شرايط به شدمار ميآيد .بنابراين مرحله پاياني (و يا يکي از مراحل پايداني) در فرايندد
برنامهريزي استراتژيک ،تددوين برنامده عمليداتي است که يکي از مهمترين دستاوردها در اين مرحله ،تهيه نقشده راه ميباشدد
کده نمايدانگر ارکدان اساسدي فرايندد پيادهسازي استراتژي و خروجي اصلي فرايند برنامهريزي است .هر چندد بايدد تمکيدد کدرد
کده هدين گداه ره نگاشت نميتواند جاي راهبر را بگيرد و کليد به کارگيري اين الگدو در پيدادهسدازي اسدتراتژي قابليدتهداي
هنرمندانده راهبدري است .آنچنان که استفاده از فنها و متدولوژيهاي تدوين و پيادهسازي استراتژي در فقددان قابليدتهداي
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راهبري نميتواند به تحول سازماني منجر شود .نظر به اهميت تهيه ره نگاشت در فرايند برنامهريزي عملياتي ،در ادامه به ارائده
تعداريف دقيقتري از ره نگاشت پرداخته و مؤلفهها و شاخصهاي مورد توجه در تهيه ره نگاشت را بيان ميکنيم.

تعاريف :در تال

براي توصيف هر چه دقيقتر و کاربرديتر مفهوم ره نگاشت ،تعاريف متعددي ارائه شدده اسددت.در تعريفدي

نسبتاً تفصيلي ،ره نگاشت ابزار مناسبي جهت ايجاد ارتباط بين فعاليتهاي استراتژيک و طرحهاي کسب وکار سازمان محسوب
ميشود .همچنين تعاريف ذيل در تفسير مفهوم ره نگاشت ارائه شده است:
الف) ره نگاشت ابزاري است براي ارتباط بين چشمانداز ،ارز ها و اهدا با اقدامات استراتژيکي که براي تحقق اهدا مدورد
نياز است.
ب) ره نگاشت جددولي زمداني اسدت کده بخدشهداي مختلدف يدک برنامدده کدداري را تعريددف نمددوده و در عددين حددال
سررسيدهايموجود در مسير را نيز شامل ميشود.
ج) ره نگاشت برنامهاي است براي شناسايي مسير آينده که آنچه بايد در آينده توسعه يابد را در بستر زمان نشدان ميدهد.

د) ره نگاشت آنچه را که بايد در بين زمانهاي سررسيد از زمان حال تا زمان تحقدق هدد

انجدام شدود نشدان ميدهد.

ه) ره نگاشت مجموعهاي است که شامل اهدا کمي و کيفي ،استراتژيها و تاکتيکها (اقددامات ،فعاليتها و شاخصها) بوده
و بازههاي زماني و مجريان در نظر گرفته شده براي انجام اين اقدامات را نشان ميدهد.لذا براي رسيدن به هدد  ،ره نگاشدت
بايد سطح مطلوب و مناسبي از جزئيدات را در برگرفتده تدا در مجمدوع ابدزار توانمندي را براي هدايت فعاليتها در طول زمان
در اختيار مديران سازمان قرار دهد.

اگر چه برخي تعاريف کارکردهايي همچون توجيه اقتصادي اقدامات و معرفي پيچيددگيهداي موجددود بددين زيرسيسدتمهداي
زيرساختها را نيز از مؤلفههاي يک ره نگاشت ميدانند ،اما برخي تعاريف سعي در هر چه واقعيتر کردن انتظدارات کداربران از
کارکردهاي ره نگاشت دارند و بيدان ميکنند همانطور کده ره نگاشت نبايدد درصدد تشدريح استراتژيها برآيد ،نبايد به صورت
جزيي به تشريح زير ساختهاي فني الزم در پيادهسازي يک فناوري اشاره کنند [.]5

در يک جمعبندي ،ميتوان اينگونه بيان نمود که ره نگاشت ،نمايش کالني از رو

پيمودن مسير تحقق اهددا را در زمدان

مشخص بيان ميکند .اگر چه استفاده از مشخصههايي همچون شداخص تحقدق اقددام ،مجددري و نقدداط خداص موجدود در
مسير ،به توصيف هر چه روشنتر اين مسير کمک ميکند .لذا به نظر ميرسد در نخسدتين گدام ،ترسيم گامهاي اصلي در مسير
پيادهسازي استراتژي الزم و ضروري است.
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با توجه به موارد ذکر شده در بخشهاي قبل ،ره نگاشتهاي توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زيست توده در افق زماني 10
ساله ترسيم شده است .همچنين شناسنامه پروژهها به تفکيک هر يک از بخشها به پيوست آورده شده است.
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شکل  4-4نقشه راه فناوري گازيسازي زائدات کشاورزي و جنگلي (مقياس کوچک)
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 -1فصل اول :ارزیابی سیاست و همراستایی
ارزیابی با اهداف و برنامهها
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 -1-1مقدمه
"تحلیل تأثیرات( "1که در جایگاه پسارزیابی قرار میگیرد) حووزهای از مطالعوات سیاسوتی اسوت کوه بوه بررسوی توأثیرات و
پیامدهای واقعی یك سیاست می پردازد .تحلیل تأثیرات یا همان پسارزیابی سیاستها و برنامهها را مویتووان بوهصوورت زیور
تعریف کرد" :تعیین میزان تأثیرات یك مجموعه هدایت شده از فعالیتهای بشری بر وضعیت اهداف یا پدیدههای مورد نظور و
تعیین علت کم یا زیاد بودن این تأثیرات" [ .]1در نگاهی تخصصیتر ،پسارزیابی ،ارزیابی اثربخشی کلی یك برناموه ملوی در
راستای اهداف و یا ارزیابی اثربخشی نسبی دو یا چند برنامه است .پسارزیابی سیاست ،یك تحقیق عملیاتی ،نظاممند و هدفمند
بر روی تأثیرات یك سیاست ،اقدام ،برنامه یا پیامدهای آن بر حسب اهدافی است که در جهت رسیدن به آن است.
در همین راستا ،به منظور اینکه در یك سند راهبرد ملی توسعه فناوریهای راهبردی ،بتوان به درستی شاخصهای عملکردی و
اثربخشی ،مکانیزم ارزیابی و ساختار نظارت و به روز رسانی را تدوین نمود ،الزم است تا روش پسارزیابی را پیشبینی نمود و بر
اساس آن موارد فوق تدوین گردند .لذا در ادامه ،ابتدا مفهوم تحلیل تأثیرات و ارزیابی سیاستها تشریح میگوردد و روشهوای
انجام آنها به صورت مختصر توضیح داده میگردد و سپس در انتها با ارائه یك جمعبندی ،روششناسی پیشنهادی برای بخش
پایش و ارزیابی ارائه میشود.
تحلیل تأثیرات بخشی از حوزه بزرگتری از مطالعات سیاسی یعنی "ارزیابی سیاسوت " 2اسوت .ارزیوابی سیاسوت نیوز هم وون
بسیاری از مفاهیم مربوط به مطالعات سیاستی دارای تعاریف مختلف است که در ادامه بدان پرداخته میشود .در اداموه مفهووم
هم راستایی ارزیابی با اهداف و برنامهها مورد بررسی قرار میگیرد.

Impact analysis
Program evaluation

1
2
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 -2-1ارزیابی سیاست
تعاریف ارائه شده برای ارزیابی سیاست عبارتند از :
" تالش برای درک تأثیر رفتار انسان و به ویژه ارزشیابی تأثیرات یك برنامه خاص بر جنبههایی از رفتار که به عنوان اهوداف
این مداخله منظور شده است" [.]2
" ارزیابی اثربخشی یك برنامه ملی در تحقق اهداف خود یا ارزیابی اثربخشی نسبی دو یا چند برنامه در تحقق اهداف مشترک
خود" [.]3
" ارزیابی نظام مند عملیات و/یا نتایج یك برنامه یا سیاست در مقایسه با مجموعهای از استانداردهای صریح یا ضمنی به عنوان
راهی برای کمك به بهبود آن برنامه یا سیاست" [.]4
آن ه در همه تعاریف ارزیابی سیاست مشترک است و آن ه ارزیابی سیاست را از سایر مطالعات سیاستی متفاوت میسازد ،تمرکز
آن بر پیامدهای واقعی ناشی از اجرای سیاست یا برنامه و یا قضاوت در مورد این پیامدها بر مبنای نوعی مالک (هنجاری) است
[ . ]5ارزیابی سیاست ،یك فعالیت هنجاری است که در آن آن ه هست با آن ه باید باشد مقایسوه مویشوود .بنوابراین ،ارزیوابی
سیاست به معنای تعیین ارزش یك سیاست یا برنامه بر مبنای تعدادی معیار است؛ و تالشی سیستماتیك برای تعیین "خووبی"
یا "ارزشمندی" آنهاست .البته باید توجه داشت که افراد ارزیاب سیاستها و اهداف از تموامی روشهوای علووم اجتمواعی (و
بهویژه روشهای کمی) استفاده میکنند .با این حال ،ارزیابی سیاست فاقد ساختار یافتگی است.
تقاضا برای ارزیابی سیاست ،امری فراگیر است که هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی مورد استفاده قرار مویگیورد.
این ارزیابی میتواند به شکلهای مختلفی از مطالعات آکادمیك و گزارشهای مشاوران مدیریت گرفته تا بازنگریهای رسومی
توسط نهادهای دولتی و مدیران برنامه ها انجام شود .بر این اساس ،منطقی است که حوزه ارزیابی سیاست بیشتر به عنوان یك
حوزه کاربردی تلقی شود تا یك حوزه آکادمیك .بسیاری از مؤلفان به این موضوع اشاره کردهاند .مثالً ویس )1998( 1بوه ایون
نکته پرداخته است که جهتگیری ارزیابی سیاست بیشتر به سمت بهبود و اصالح سیاست است تا تولید دانوش عموومی و اگور
دانشی هم به این ترتیب تولید شود غالباً خاص برنامه و سیاست مورد نظر است و معموالً قابل تعمیم به سیاستها و برنامههای
مختلف نیست.
Weiss

1
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هر چند ارزیابی سیاست دارای چند مفهوم محوری است ،ولی از سوی دیگر موضوعی متغیر و فاقد مرزهای روشون اسوت کوه
میتوان برای افراد مختلف م عانی متفاوتی داشته باشد .تحت عنوان ارزیابی سیاست چندین رویکرد مفهومی مجزا وجود دارد که
از "تحلیل تأثیر" فراتر میروند .متأسفانه هیچ تعریفی از قلمرو و زیرشاخههای ارزیابی سیاست که مقبولیت عمومی داشته باشد
وجود ندارد .البته برخی محققان هم ون اسمیت و لیکاری )2007( 1تالش کردهاند دستهبندیهایی ارائه کرده و به این موضوع
نظم دهند.
تحلیل تأثیرات همیشه حول سه محور انجام میشود:
مسئله (یا مشکل) ،فعالیت و نتیجه مورد نظر .مسئله عبارت است از نتیجه یا شرایطی که رضایتبخش نباشد و انتظوار رود کوه
بدون دخالت از طریق یك برنامه یا سیاست عمومی کماکان نامناسب باقی بماند .فعالیت عبارت است از رویودادی کوه توسوط
انسان هدایت میشود و سیاست را تشکیل می دهد؛ یعنی اقداماتی که زیر نظر دولت برای برخورد با یك مسئله انجام میشوند.
نتیجه مورد نظر عبارت است از متغیری که برای ارزیابی تأثیر (پیامد) یك سیاست عمالً سنجیده میشود [.]1
بنابراین ،تحلیل تأثیرات با پاسخ نظاممند به این سوال که "چه کاری انجام شده است؟" سر و کار دارد و این کار را با شناسایی
و سنجش نتیجه مورد نظر و آزمون عملی رابطه آن با سیاست یا برنامه مورد نظر انجام میدهد .این موضوع از نظر تئوری ساده
به نظر میرسد ،ولی در عمل میتواند دشوار باشد .مثالً تحلیل تأثیرات به شدت به نحوه انتخاب "متغیر وابسته" بسوتگی دارد
که همان نتیجه مورد انتظار است .نتیجه مورد انتظار باید دو کارکرد کلیدی داشته باشد .اول اینکوه بایود جنبوهای از مسوئله را
عملیاتی سازد 2و دوم اینکه باید متغیری باشد که بتوان بین آن و برنامه /سیاست رابطه علی برقرار کرد.
یکی از مسائلی که سیاستگذاری عمومی بهطور عام و تحلیل تأثیرات به طور خاص با آن رو به رو است ،موضووع هنجارهوا و
مالحظات هنجاری است .در بسیاری از موارد ،اهداف سیاستهای اتخاذ شده چندان روشن نیستند و در نتیجه ،ذینفعان مختلف
اهداف مختلفی را به یك سیاست واحد نسبت میدهند .حتی ممکن است باورهای متفاوتی نسبت به روابط علی بین "وسیله" و
"هدف" وجود داشته باشد و این باورهای متفاوت ،معانی سیاسی متفاوتی داشته باشند .از سوی دیگر ،قضاوت در موورد اینکوه
سیاستی موفق بوده یا شکست خورده مستلزم این است که ابتدا مشخص شود کدام اهداف سیاست و چگونه باید مورد سنجش
قرار گیرند .در بسیاری از موارد ،همین انتخاب به تنهایی میتواند نتیجه ارزیابی را تغییر دهد .مثالً اگر در زمینوه سیاسوتهوای
آموزشی بخواهیم عمل کرد آموزشی را مورد سنجش قرار دهیم و مشخص کنیم که آیا یك سیاست خاص به اهداف خود رسیده
Smith & Licari
Operationalize

1
2

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
5
فاز  :6تدوين برنامه ارزيابي و بروز رساني

ويرايش اول ،مهر 1394

است یا خیر ،استفاده از روشهایی مثل تستهای استاندارد ،نرخ فارغالتحصیالن و امثال اینها میتوانند نتایج کامالً متناقضوی
را نشان دهند [.]6

 -3-1همراستایی ارزیابی با اقدامات و برنامهها
ارزیابی هنگامی اثر بخش خواهد بود که همراستا و منطبق با مأموریت و اهداف برنامه انجام پذیرد .همان طور که در شکل زیر
دیده میشود ،ابتدا میبایست اهداف کالنی را که برنامه بهدنبال آن هاست ،استخراج نمود .سپس باید مشخص شوود برناموه از
چه راهبردی برای تحقق این اهداف استفاده میکند .در طراحی مکانیزمهای عملیاتی یك برنامه سیاستی ،مشخص میشود چه
ورودیهایی به چه بروندادها ،1دستاوردها 2و پیامدهایی 3تبدیل میشوند .بنابراین تمرکز اصولی ارزیوابی بور هموین مؤلفوههوا
میباشد .بازخوردهای ارزیابی هم میتواند به بهبود مکانیزمهای عملیاتی منجر شود و هم اصالح راهبردهای برنامه را به دنبال
داشته باشد.

Outputs
Results
Outcomes

1
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شکل  1-1منطق ارزیابی اهداف و سیاستها

یکی از مفاهیمی که در ادبیات سیاستگذاری برای رعایت ارتباط ورودیها ،بروندادها ،دستاوردها و پیامدها بوه دفعوات موورد
استفاده قرار می گیرد "مدل منطقی "1است .مدل منطقی نه تنها در طراحی سیاست مورد استفاده قرار میگیرد ،بلکه می توان
از آن برای ارزیابی سیاست نیز استفاده نمود .علیرغم کاربردهای گسترده ،این مدل بر منطقی روشن و ساده استوار اسوت .بوه
طور کلی ،مدل منطقی روشی نظاممند و تصویری 2است که برای ارائه و انتقال درک از ارتباط میان منابعی که در برنامه موورد
استفاده قرار گرفته ،فعالیتهایی که برنامهریزی شده و تغییرات و نتایجی که رسیدن به آنها دنبال میشود ،بهکار میرود.

Logic model
Visual
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شکل  2-1مدل منطقی ارزیابی

اغلب مدلهای منطقی ،تصویری است از نحوه کار برنامه .این مدل از کلمات و تصاویر برای تشریح توالی فعالیتهوا و ارتبواط
آنها با نتایج مورد انتظار برنامه استفاده میکند .مؤلفههای اصلی یك مدل منطقی را مویتووان در دو گوروه اصولی " کارهوای
برنامهریزی شده " و " نتایج مورد انتظار " و در پنج گام متوالی شرح داد:
کارهای برنامهریزی شده :به تشریح منابعی که گمان میرود برای اجرای برنامه نیاز هستند و فعالیتهایی که قصد انجوام آنهوا
وجود دارد ،می پردازد.
منابع :عبارتند از منابع انسانی ،مالی ،سازمانی و ارتباطی که برای انجام برنامه مورد نیاز می باشند .در برخوی منوابع از آنهوا بوه
عنوان "ورودی" نیز نام برده شده است.
فعالیت های برنامه :عبارتند از فرآیندها ،ابزارها ،رخدادها ،فناوری و اقداماتی که بصورت آگاهانه و در راستای نیل به نتایج و یوا
تغییرات مورد انتظار صورت می پذیرند.
نتایج مورد انتظار :عبارتند از کلیه نتایج مطلوب برنامه شامل بروندادها ،دستاوردها و پیامدها.
بروندادها :محصوالت مستقیم فعالیتهای برنامهاند و ممکن است شامل انواع ،سطوح و اهدافی از خدمات باشوند کوه توسوط
برنامه ارائه می شود.
دستاوردها :عبارت است از تغییرات در رفتار ،دانش ،مهارت ،وضعیت و سطح کوارکرد افورادی کوه در برناموه مشوارکت دارنود.
دستاوردها می توانند به دو گروه کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم شوند .دستاوردهای کوتاهمدت در بازه  1تا  3سال محقوق موی-
شوند؛ حال آنکه دستاوردهای بلندمدت  4تا  6سال زمان نیاز دارند" .پیامدهای" دستاوردهای کوتاه مدت در بازه  7تا  10سال
خود را نشان می دهند.
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پیامدها :عبارتند از خواستههای اساسی و یا تغییرات ناخواستهای که در سازمان ،جامعه یا سیستم بر اثر اجرای برنامه در مدت 7
تا  10سال اتفاق می افتد [.]7
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 -2فصل دوم :قالبهای ارزیابی سیاست و
تحلیل تأثیرات
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 -1-2مقدمه
ارزیابی نظاممند سیاستها و تحلیل تأثیرات آنها مشتمل بر مقایسه است ،مقایسهای به منظور یافتن تغییرات به وجود آمده در
اثر برنامههای سیاستی .این مقایسه در حالت ایدهآل باید به اندازهگیری تفاوت بین اتفاقات به وقوع پیوسته ،با اتفاقاتی بپوردازد
که در صورتی اجرا نشدن برنامهها پدید میآمد .اندازهگیری اتفاقات به وقوع پیوسته در شرایط بعد از اعموال برناموههوا دشووار
نیست .مشکل اصلی در برآورد وضعیت در صورت به اجرا درنیامدن برنامهها و مقایسه دو وضعیت باهم است .این تفواوت بایود
ناظر بر اعمال برنامهها باشد و نه سایر تغییراتی که به طور همزمان در جامعه به وقوع پیوسته است .با توجوه بوه اهمیوت ایون
موضوع ،چهار قالب کلی برای ارزیابی سیاست و تحلیل تأثیرات در نظر میگیرند.

 -2-2مقایسه وضعیت قبل و بعد از برنامه

1

یکی از رایجترین قالبهای تحلیل سیاستها و برنامهها ،استفاده از نوع مقایسه قبل با بعد است .در این قالوب ،وضوعیت در دو
نقطه یکی قبل از اجرای برنامهها و دیگری بعد از اجرای آنها مورد مقایسه با هم قرار میگیرند .گروههوای هودف در تحلیول
تأثیرات مقایسه ای قبل و بعد جایگاه محوری دارند .در این حالت ،اگرچه فرآیند دستیابی به تأثیر سیاستها کوتاه و آسان است،
اما نمیتوان به راحتی و با اطمینان مشخص نمود که تا چه حد نتایج حاصل از اعمال برنامهها و سیاستها ناشی شدهانود و توا
چه اثر سایر تغییرات محیطی همزمان در جامعه بودهاند.

 -3-2مقایسه روند گذشته و وضعیت بعد برنامه

2

Before-after comparison
Project trend line versus postprogram comparisons

1
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برآورد بهتری از آن ه در اثر اجرای یك برنامه بهوقوع پیوسته را میتوان با مقایسه روند وضعیت گذشته در زمان حاضر (پس از
اجرای برنامههای سیاستی) به دست آورد .سپس با مقایسه این حالت تصویر شده از گذشته با شرایط پدید آمده پوس از اجورای
واقعی برنامهها میتوان به تحلیل تأثیرات سیاستها رسید .در این روش الزم است تا برای ترسیم روند وضعیت از گذشته تا به
زمان اجرای سیاستها ،اطالعات راجع به گروههای هدف در بازههای زمانی مختلف گردآوری شود .این قالب از حالت مقایسوه
قبل و بعد بهتر بوده و نتایج دقیقتری را فراهم میآورد ،اما نیازمند تالش بیشتر در فرآیند ارزیابی است.

 -4-2مقایسه وضعیت در دو حالت بود یا نبود برنامه

1

روش رایج دیگر برای ارزیابی ،مقایسه میان وضعیت بخشهایی است که تحت تأثیر سیاست مورد نظر قرار گرفتهاند یوا سوایر
بخشها (شهرها ،کشورها) است .در این حالت ،مقایسه تنها در زمان بعد از اجرای برنامههای سیاستی انجام میشود ،اما میوان
دو بخش مختلف (تحت تأثیر سیاست و فارغ از آن) .هم نین بهمنظور افزودن بر دقت این قالوب ،تحلیول توأثیرات مویتووان
وضعیت گذشته (قبل اجرای برنامه) را در هر دو بخش مشاهده نمود و تفاوت آنهوا را درک کورد .سوپس بوا اجورای برناموه و
مقایسه دوباره میان وضعیت دو بخش ،میتوان بهروشنی دریافت که چه حدی از تفاوت میان وضعیت دو بخش به دلیل اعمال
برنامه سیاستی بوده و چه حدی مرتبط با تفاوت در ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی بخشهای مورد مطالعه.

 -1-4-2مقایسه وضعیت گروههای کنترل و آزمایشی قبل و بعد از اجرای برنامه
این قالب از تحلیل تأثیرات به عنوان یك روش مرسوم مشتمل بر انتخاب دو گروه تحت کنترل و آزمایشی اسوت کوه از هموه
لحاظ به هم شبیه هستند ،اما در یکی از آن ها (گروه آزمایشی) برنامه سیاستی اجرا شده ولی در دیگوری خیور .در ایون حالوت،
مقایسه وضعیت دو گروه بعد از اجرای سیاست در یکی از آنها میتواند به طور دقیق بیانکننده تأثیرات سیاستها باشود .ایون
قالب ،دقیقترین نتایج ارزیابی سیاستها را در میان سایر روشها به همراه میآورد.

Comparsions between jurisdictions with and without programs

1
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شکل  1-2قالبهای تحلیل تأثیرات سیاست ()Dye, 1992
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 -3فصل سوم :گامهای عمومی ارزیابی
سیاست و انواع روشهای ارزیابی
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 -1-3مقدمه
فارغ از نوع و روش ارزیابی و درجه پی یدگی آن ،به صورت کلی مراحل انجام یك ارزیابی را میتوان به صورت زیر برشمرد:
 تعیین اهداف و مخاطبان (ذینفعان ارزیابی)
 طراحی سؤاالت و فرضیات ارزیابی
 مشخصکردن منابع در دسترس ،زمان الزم و سطح مناسب تالشی که میبایست صورت پذیرد
 انتخاب روش(های) ارزیابی و تجزیه و تحلیل
 انتخاب و یا طراحی مدل مناسب ارزیابی و رویکرد جمعآوری اطالعات
 جمعآوری و ترکیب اطالعات
 تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات
 تدوین گزارش ارزیابی
 ارائه و انتشار نتایج
در میان اینگامها ،انتخاب روش ارزیابی و تحلیل به عنوان محور اصلی در ارزیابی و پایش سیاستها و برنامهها قرار میگیورد.
روش های متنوعی برای ارزیابی وجود دارد که در عین داشتن مشابهتهایی ،هر کدام مزایا و معایب مخصوص بوه خوود را دارا
میباشند .هر کدام از این روشها برای اهداف خاصی طراحی شدهاند .به عنوان مثال برخی از آنها بورای ارزیوابی در مراحول
اولیه یك برنامه مناسباند و برخی دیگر برای ارزیابی در مراحل انتهایی برنامه به کار میآیند .بنابراین حتی ممکن است بورای
یك برنامه با گذشت زمان ،از روشهای متعدد ارزیابی استفاده شود.
از منظر زمانی ،روش های ارزیابی به دو دسته کلی ارزیابی پیش از پیادهسازی و ارزیابی در حین و پس از پیوادهسوازی تقسویم
میشوند .هم نین از منظر روش تحقیق ،روشهای ارزیابی را میتوان بوه سوه دسوته روشهوای کموی ،آمواری ،روشهوای
مدلسازی و روشهای کیفی تقسیمبندی کرد .در روشهای کمی و آماری مانند پیمایش ،با انجام تحلیلهوای آمواری بور روی
دادهها و اطالعات جمعآوری شده ،ارزیابی سیاستها انجام میپذیرد .در روشهای مدلسازی مانند روشهای اقتصادسنجی ،بوا
استفاده از توابع و مدلهای ریاضی/اقتصادی ،به ارزیابی تأثیرات سیاستها پرداخته مویشوود .در روشهوای کیفوی نیوز ماننود
موردکاوی نیز مشاهدات و دادههای کیفی مبنای قضاوت ما در مورد اثرات سیاستها میباشد [.]9
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مجموعهای از روشهای ارزیابی که میتوانند برای تحلیل تأثیرات سیاستها و برنامهها در اسناد ملی فناوری مورد استفاده قرار
بگیرند به قرار زیر هستند:

 -1-1-3پیمایش نوآوری

1

در طی سه دهه گذشته تالش های زیادی جهت سنجش و ارزیابی نوآوری صورت گرفته است .سازمان توسوعه همکواریهوای
اقتصادی ( )OECDبا انتشار دستورالعملهای متعددی در خصوص ارزیابیهای مرتبط با نوآوری و فنواوری کوه اصوطالحاً بوه
دستورالعملهای فراسکاتی 2معروفند (دستورالعمل فراسکاتی ،دستورالعمل پتنت ،دستورالعمل اسلو و غیره) تالش کرده است توا
در زمینه ارزیابی ،استانداردهای بینالمللی را ایجاد کند.
تشریح روش های ارزیابی و تفسیر دادهها در این دستورالعملها ،در کنار وجود بانكهای اطالعات و دادههای متنوع 3باعث شد
در دهه  90کشورهای اروپایی برای ارزیابی سیاستها ،از پیمایشی استفاده کنند که به پیمایش نوآوری معروف شد.
روش پیمایش نوآوری در ابتدا ،به عنوان ابزاری جهت جمعآوری و تفسیر دادهها و نه ارزیابی مورد استفاده قرار میگرفوت .اموا
اخیراً محققان زیادی پیمایش نوآوری را به عنوان روشی برای پرداختن به تأثیرات و پیامدهای سیاستهوای تحقیوق و توسوعه
دولتی مورد توجه قرار دادهاند .به نظر میرسد در آینده با توجه به افزایش دادههای جمعآوریشده پیرامون موضوعات مرتبط بوا
نوآوری ،افزایش استفاده از روش پیمایش برای ارزیابی سیاستهای نوآوری دولتی به وقوع پیوندد [.]10
اولین پیمایش نوآوری در اروپا ،در سال  1992و بر اساس دستورالعمل اسلو صورت گرفت .ایون پیموایشهوا مجودداً در سوطح
اتحادیه اروپا در سالهای  1996و  2000برگزار شد .تجربه این سه پیمایش ،ضمن آن که امکانپذیری پیمایش نوآوری را ثابت
کرد ،نشان داد این گونه پیمایشها میتواند نتایج قابل توجهی برای سیاستگذاران داشته باشد.
در پیمایش نوآوری ،نوآوری عبارت است از محصول یا فرایند نو و یك بنگاه در صورتی نوآور معرفی میشود که در یوك دوره
زمانی سه ماهه موفق به طراحی حداقل یك محصول یا فرایند نو و یا بهبود در فرایندها و محصولهای موجود شده باشد .معیار
"نو" بودن ،جدید بودن در بنگاه است که لزوماً به معنای جدید بودن در بازار نمویباشود .اطالعوات پیموایش از طریوق توزیوع
Innovation survey
FRASCATY – Family manuals

1
2

 3از دهه  ،70گروههای پژوهشی شروع به جمعآوری دادههایی در مورد وضعیت نوآوری در بنگاهها نمودند که وجود این اطالعات و دادهها یکی از عوامل طراحی دستورالعمل اسولو
بوده است.
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پرسشنامه در نمونههایی از جامعه آماری جمعآوری میشود ،هرچند در برخی موارد تمام بنگاههای بزرگ تحت پوشش پیمایش
قرار میگیرند .مهمترین موضوعاتی که در یك پیمایش نوآوری مورد بررسی قرار میگیرند عبارتند از:
 عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه
 oاهداف نوآوری در بنگاهها
 oمنابع اطالعاتی بنگاهها
 oموانع نوآوری در بنگاهها
 فعالیتها و هزینههای نوآوری در بنگاهها
 oفعالیتهای تحقیق و توسعه
 oهمکاریهای فناورانه
 oخرید و تجهیز ماشینآالت
 oمحافظت از دانش و فناوری
 ویژگیهای بنگاههای نوآور
 oاندازه بنگاههای نوآوری
 oبخش اقتصادی که بنگاههای نوآور در آن فعالیت میکنند
 oمالکیت بنگاههای نوآوری
 oارتباط با سایر بنگاهها مؤسسات دولتی
 oسرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
 پیامدهای نوآوری
 oفروش ناشی از محصوالت نو
 oفروش ناشی از محصوالتی که نه تنها برای بنگاه بلکه در سطح بازار نیز جدید میباشند
 oتأثیر نوآوری بر صادرات و رقابتپذیری بنگاهها در سطح بینالمللی
 oتأثیر نوآوری بر اشتغال
 oتأثیر نوآوری بر ساختار مهارتی نیروی کار
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اما پیمایش نوآوری چگونه میتواند برای ارزیابی برنامهها و سیاست های نوآوری مورد استفاده قرار گیرد؟ هر ارزیوابی سیاسوت
نیازمند وجود اطالعات کافی و دقیق در مورد موضوع سیاست مورد تحلیل است .پیمایش نوآوری بخشی از اطالعاتی که بورای
ارزیابی برنامهها و سیاستهای نوآوری دولتها الزم است را فراهم میآورد .این اطالعات میتواند تصویر واضوحی از وضوعیت
نوآوری در بنگاهها و میان آنها را به نمایش بگذارد.
در پیمایش نوآوری در خصوص مشارکت بنگاهها در برنامههای نوآوری دولتی سؤاالتی طراحی شده است .در سومین پیموایش
نوآوری اتحادیه اروپا ،این سؤاالت در سه سطح سیاستهای اتحادیه اروپا ،سیاستهای دولتی و سیاستهای منطقهای و محلی
طراحی شده بود .در برخی پیمایش های نووآوری ماننود پیموایش نووآوری ایتالیوا ،سوؤاالت بیشوتر و دقیوقتوری در خصووص
سیاستهای نوآوری دولت طراحی شده است.
با تحلیل نتایج پیمایش نوآوری میتوان به ارزیابی برخی سیاستهای نوآوری دولت پرداخت .به عنوان مثال میتوان فهمید چه
کسانی از یارانههای تحقیق و توسعه دولت سود بردهاند؟ بنگاههای کوچك و متوسط در مقایسه با بنگاههای بزرگ چه سوهمی
از کمكهای دولت را دریافت کردهاند؟ چه بخشهای اقتصادی از تسهیالت دولتی منتفع شدهاند؟
مقایسه پاسخ سؤاالتی از این دست ،با اهدافی که برای سیاست نوآوری در نظر گرفته شده است ،ارزیوابی مناسوبی از سیاسوت
ارائه می دهد .بایستی توجه داشت هر چند پیمایش برای ارزیابی سیاست نوآوری بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است ،اموا ایون
ابزار میتواند برای ارزیابی سایر سیاستها و حتی سیاستهای عمومی نیز به کار رود .در واقع پیمایش ابزاری تحلیلی است که
از طریق توزیع پرسشنامه و با جمع آوری اطالعات از سایر منابع در یك جامعه یا نمونه آماری و با استفاده از تحلیلهای آماری
به ارزیابی یك سیاست میپردازد .مراحل انجام یك پیمایش عبارتند از:
 .1طراحی مدل مفهومی پیمایش (ارتباط و تأثیر متغیرها)؛
 .2تعریف متغیرهای مدل مفهومی؛
 .3شناسایی منابع اطالعاتی که متغیرها از طریق آنها اندازهگیری میشوند؛
 .4شناسایی جامعه و یا نمونه آماری؛
 .5طراحی و توزیع پرسشنامه؛
 .6جمعآوری پرسشنامه و اطالعات از سایر منابع؛
 .7تجزیه و تحلیل آماری اطالعات جمعآوریشده؛ و
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 .8تفسیر نتایج و ارائه اقدام یا پیشنهاد.
پیمایش مانند هر ابزار دیگری مزایا و معایب متعددی دارد .مهمترین مزایای این روش عبارتند از:
 با توجه به سهولت جمعآوری اطالعات گسترده در روش پیمایش ،میتوان گستره وسیعتوری از موضووعات را تحوت
پوشش ارزیابی قرار داد و از نقطه نظرات افراد و شرکتهای بیشتری بهره جست.
 در پیمایش میتوان نشانگرها و متغیرهای زیادی راجع به ورودیها ،نتایج و پیامدهای یوك برناموه را انودازهگیوری و
تحلیل کرد.
 در پیمایش میتوان عالوه بر استفاده از اطالعات پرسشنامهها ،از اطالعات سایر بانكهای دادهها و منابع در ارزیوابی
بهره جست.
 پیمایش قابلیت ترکیب با سایر روشها ازجمله روشهای ریاضی و اقتصادی را دارا میباشد.
 اگر پیمایش با رویکردهای قضاوت خبرگان مانند پنل همراه شود ،میتواند تحلیلهای پویاتری از ارزیابی ارائه نماید.
معایب عمده روش پیمایش نیز عبارتند از:
 دقت اطالعاتی که از پرسشنامه و بر اساس قضاوت ذهنی افراد جمعآوری میگردد ،همواره محل تردید است.
 ارزیابی دقیق و درست ورودیها ،پیامدها و نتایج بر اساس سنجش متغیرها همواره ممکن نیست .بسیاری از پیامدها و
نتایج قابل تبدیل و اندازهگیری از طریق متغیرها نیستند.
 در بسیاری مواقع ،مدت زمانی الزم است تا سیاست و یا برنامه ،تأثیر و پیامدهای خود را آشوکار کنود .غالبواً در روش
پیمایش مدت زمان تأثیرات برنامه در نظر گرفته نمیشود.
به هر حال پیمایش بهترین روش ارزیابی سیاست نیسوت ،اموا در برخوی مووارد ،مخصوصو ًا در موواردی کوه نیواز بوه ارزیوابی
سیاستهای کالن و در سطح وسیعی میباشد ،این روش میتواند روش مناسبی بهشمار آید.

 -2-1-3مدلهای اقتصادسنجی :مدلسازی اقتصاد کالن و شبیهسازی

1

Econometric models: Macroeconomic modeling and simulation

1
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مدلهای اقتصادسنجی تالش میکنند به ارزیابی پیامدها و آثار اقتصادی سیاستها و برنامهها بپردازند .در ایون نووع مودلهوا،
سیاستگذاران نتایج مورد انتظار گزینهها و انتخابهای سیاستی را تحلیل و مقایسه میکنند .این گونه مدلسازی و شبیهسوازی
بر اساس سناریوها با توجه به ماهیت پدیده های اقتصادی که غالباً پی یده ،غیرخطی و همراه با بازخوردهای متعدد است ،بسیار
مناسب میباشد.
با توجه به اینکه رفاه اجتماعی ،غایت غالب سیاستها و برنامههای دولت میباشد و وضعیت اقتصادی مهمترین عامل مؤثر بور
رفاه اجتماعی به شمار میرود ،ارزیابی آثار اقتصادی برنامههای سیاستی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران و برنامهریوزان
میباشد.
معموالً تأثیر اسناد ملی فناوری های راهبردی بر متغیرهای اقتصادی مستقیم و ساده نیسوت ،بلکوه ایون توأثیر از طریوق سوایر
متغیرهای واسطه و میانجی و به واسطه روابط علت و معلولی متعدد اعمال میشود .به عنوان مثال نمیتووان بوه آسوانی و بور
اساس تجزیه و تحلیل های حاصل از پیمایش در خصوص تأثیر یك سند ملوی بور متغیرهوای اقتصوادی نظیور اشوتغال ،رشود
اقتصادی و یا بهرهوری قضاوت کرد [.]10
یك مدل اقتصادسنجی کالن مجموعهای از معادالت ساختاری است که بر اساس مبانی اقتصادی و برای تشریح اقتصواد و یوا
برخی از اجزای آن تدوین شده است .در این مدلها دو دسته معادله وجود دارد :رفتاری 1و فردی .2هم نین در این مدلهوا ،دو
نوع متغیر وجود دارد :متغیرهای درون زا که به ساختار اقتصادی (داخلی) میپردازند و متغیرهای برونزا که ارتباطات و توأثیرات
بینالمللی را بررسی میکنند.
 -1-2-1-3شرایط استفاده از مدلهای اقتصادسنجی کالن
باید توجه داشت که استفاده از این مدلها برای ارزیابی برنامههایی بزرگ مقیاسی مناسب است که تأثیرات اقتصادی و اجتماعی
کالن و در سطح بینالمللی دارند .بنابراین استفاده از آن برای برنامههای کوچك با سطح تأثیر محدود توصیه نمیگردد.
استفاده از این روش نیازمند برخی الزامات است که مهمترین آنها عبارتند از:
 در دسترس بودن حجم زیادی از اطالعات اقتصادی-اجتماعی

Beharioural
Identities
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 درجه باالیی از خبرگی و تخصص
 زمان و هزینه کافی
عالوه بر این الزامات ،روش فوق برای مواقعی که برنامه اقدامات و سیاستها پیامدهای اقتصادی مشهود دارد مناسب است.
 -2-2-1-3مراحل استفاده از مدلهای اقتصادسنجی
استفاده از این روشها مستلزم پیمودن  9گام زیر است:
 .1تعریف اهداف مدل و امکانپذیری سنجش آن :ابتدا باید مشخص شود آیا سیاستی که قرار است ارزیابی شود ،مویتوانود بور
متغیرهای کالن اقتصادی تأثیر بگذارد یا نه؟ به عبارتی آیا پیامدهای اقتصادی قابل مالحظهای از سیاست متصور است یا نوه؟
اگر پاسخ به سوال فوق مثبت است ،این تأثیر چه میزان پیشبینی میشود و آیا این تأثیر کل اقتصاد را متأثر میسازد و تنها بور
بخش و یا بخشهایی مؤثر است؟ برای اندازهگیری و ارزیابی این تأثیر چه متغیرهایی را مویبایسوت انودازهگیوری کورد و آیوا
اندازهگیری این متغیرها ،پاسخهایی را که تحلیلگر به دنبال آنها است ،ارائه میدهند یا نه؟
 .2بررسی در دسترس بودن دادهها :در این مرحله میبایست مشخص کرد چه داده هایی برای ارزیابی مورد نیاز است و آیا تمام
دادههای مورد نیاز در دسترس میباشد یا نه؟ هم نین در این مرحله میبایست نحوه مواجهه با دادههای ناقص و یا مخدوش را
روشن نمود.
 .3طراحی مدل مفهومی :در این گام متغیرهای اساسی مدل ،روابط علی و معلولی ایون متغیرهوا ،ابعواد و اجوزای اصولی مودل
مفهومی ،مبانی زیربنایی و مطالعات تجربی صورتگرفته در این زمینه مشخص میشود .هم نین باید مشخص کرد آیوا مودل
مفهومی طراحیشده متناسب با واقعیت وضعیت موجود میباشد و یا نیاز به اصالحات و تغییرات دارد؟
 .4جمعآوری و تحلیل و تبدیل دادهها :هر چند روشهای اقتصادسنجی نیاز به حجم عظیمی از دادهها دارند ،اما دادههای خوام
موجود در بانكهای داده ،به ندرت در این معادالت قابل استفادهاند .بنابراین معموالً به یك فرایند تبدیل بر روی دادههای خام
نیاز است تا این دادهها قابلیت استفاده در مدل را داشته باشند.
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 .5طراحی معادالت اقتصادسنجی مدل :1در این مرحله معادالت اقتصادسنجی مدل تخمین زده میشووند .بوه عبوارتی در ایون
مرحله مدل نظری به مدل اقتصادسنجی تبدیل میشود .برای این کار ابتدا سری دادههای معینی انتخاب میشووند کوه فور
میشود مقادیر متغیرهای موجود در مدل را نمایندگی میکنند .سپس فر

میگردد که متغیرهای نظوری بور متغیرهوایی کوه

دادههای انتخابشده را ایجاد کردهاند ،منطبق هستند ،در نتیجه متغیرهای دادههای واقعی در مدل جایگزین متغیرهای نظوری
میشوند .سپس یك جمله خطای تصادفی به معادله اضافه می شود و بوا تعریوف فروضوی بور روی جملوه خطوا ،مودل آزموون
میگردد.
 .6تست و کالیبرهکردن مدل :حتی اگر با تخمین دقیقی ،معادالت اقتصادسنجی طراحی شده باشند .ممکن است در عمول ایون
معادالت به علت تأثیر متغیرهای بیرونی ،نادیدهگرفتن برخی پدیدهها و یا متغیرها و یا کیفیت نامناسب برخی دادههوا ،عملکورد
ضعیفی از خود به نمایش بگذارند .در این مرحله ،معادالت اقتصادسنجی مجدداً با دادههای واقعی تنظیم میشوند و در صوورت
لزوم تغییراتی در معادالت و یا دادههای مورد استفاده صورت میپذیرد .پس از این مرحله معادالت میتوانند برای شبیهسازی و
اندازهگیری شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرند.
 .7شبیهسازی وضعیت پایه و تحلیل حساسیت :برای ارزیابی تأثیر سیاستها بر عملکرد و وضعیت اقتصادی ،بهتر است مشخص
شود این عملکرد و وضعیت در صورت عدم وجود این سیاستها چه حالتی پیدا میکرد .با این اقدام ،میتوان وضعیت پایه را بوا
فر

نبود این سیاستها مدل سازی و طراحی کرد .فعالیت دیگری که در این مرحله انجام میشود ،تحلیل حساسیت 2است .با

تحلیل حساسیت میتوان متوجه شد که نتایج مدل تا چه حد به تغییرات ارزش متغیرهای مدل حساساند .یعنی در چه بوازهای
ارزش هر کدام از متغیرهای مدل را میتوان تغییر داد ،بدون آنکه در نتایج مدل تغییری ایجاد شود.
 .8شبیهسازی وضعیت در صورت اجرای سیاستها :در این حالت مقادیری که برای متغیرهای برونزا ،ابزارهای سیاستی و سایر
متغیرها بهدست آمده است وارد عمل میشود و تأثیرات آنها بر مدل و نتایج مدل اندازهگیری میگردد.
 .9تفسیر نتایج :با مقایسه نتایج مراحل ( 7شبیهسازی وضعیت پایه) و ( 8شبیهسازی وضوعیت در صوورت اجورای سیاسوتهوا)
میتوان به ارزیابی مفیدی از سیاستها پرداخت.
باید توجه داشت با این روش میتوان ارزیابیهای پویش از پیوادهسوازی و پوس از پیوادهسوازی را انجوام داد .در موفوقتورین
تحلیلهای اقتصادسنجی صورتگرفته تاکنون ،حجم وسیعی از داده های اقتصادی مربوط به یك بوازه زموانی قابول توجوه (در
Econometric estimationsof equations of the model
Sensitivity analysis
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حدود  20سال و یا حتی بیشتر از آن) جمعآوری و مورد استفاده قرار گرفته است .در این تحلیلها دادههایی مربوط به متغیرهای
اقتصادی اجتماعی نظیر تولید ناخالص ملی ،تولید ناخالص ملی بر سرمایه ،رشد بهرهوری تولید ،اشتغال ،نرخ واقعی دسوتمزدها،
قیمتها ،نرخ بهره ،نرخ برابری ارزها و دادههایی مرتبط با توسعه فناوریهای راهبردی باشند هزینههای تحقیق و توسعه بخش
دولتی و بخش خصوصی ،انباشت سرمایه انسانی ،1سرریز دانش و اطالعاتی در خصوص ابزارهای سیاستی و برنامههای توسعه
فناوری مثل معافیتهای مالیاتی فعالیتهای تحقیق و توسعه و یارانههای این فعالیت جمعآوری شده است.
به هر حال در این روش مهمترین ورودی ،دادههای معتبر و دقیق در یك بازه زمانی مشخص میباشد و بدون در اختیار داشتن
این دادهها ،روش اقتصادسنجی کارایی الزم را نخواهد داشت.

 -3-1-3مدلهای اقتصادسنجی :مدلهای اقتصادسنجی خرد

2

اقتصاد خرد به بررسی عملکرد و وضعیت واحدهای اقتصادی در یك کشور میپردازد .واحدها میتوانند شورکتهوا (بوه عنووان
مثال وقتی قصد بررسی وضعیت انتقال فناوری وجود دارد) و یا حتی افراد (به عنوان نمونه وقتی قصد مطالعه وضوعیت اشوتغال
وجود دارد) باشند .از لحاظ مبانی نظری ،روش اقتصادسنجی خرد مشابه اقتصادسنجی کالن میباشد .تفاوت عمده این دو روش
سطح تجزیه و تحلیل و نوع متغیرها و دادههای مورد استفاده آنهاست.
از نظر روششناسی ،مدلهای اقتصادسنجی خرد به دو دسته عمده تقسیم میشوند:
 مدلهایی که از دادههای مربوط به وضعیت گذشته بنگاههایی که سیاستهای مذکور در مورد آنها اعمال شده است
و یا از مشوقها و مزایای در نظر گرفتهشده استفاده کردهاند بهره میبرند و آن را بوا وضوعیت کنوونی آنهوا مقایسوه
میکنند.
 مدلهایی که از دادههای مربوط به وضعیت همزمان بنگاههایی که سیاست مذکور در مورد آنها اعمال شده است و یا
از مشوق های در نظر گرفته شده استفاده کردهاند و بنگاههایی که این سیاستها در مورد آنها اعمال نشده است و یا
از این مشوقها استفاده نکردهاند بهرهبرداری میکنند و ارزیابیها را بر اساس مقایسه وضعیت این دو گروه از بنگاهها
انجام میدهد.
Human capital stock
Arvanitis and Keilbach, 2002
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اگر از دادههای گذشته بنگاههایی که اهداف سیاستها بودهاند استفاده گردد ،باید متوجه متغیرهایی بود که خارج از سیاستهوا،
منجر به تغییر وضعیت این بنگاهها از گذشته تاکنون شدهاند .اگر از این نکته غلفت گردد ،علت اصلی تغییر دادههای گذشته توا
حال ،سیاستهای طراحی شده تفسیر میشود ،حال آنکه ممکن است در واقعیت ،علل و دالیل دیگری سبب این تحوالت شده
باشند که آنها لحاظ نشدهاند.
هم نین اگر دادههای مربوط به دو دسته از بنگاههای مشمول سیاست و بنگواه هوایی کوه در دامنوه توأثیر ایون سیاسوت قورار
نداشته اند استفاده گردد ،باید متوجه عوامل و دالیلی بود که خارج از سیاستهای تدوینشده منجر بوه تغییور دادههوای ایون دو
گروه بنگاهها میشوند .اگر این نکته مورد توجه قرار نگیرد ،تفاوت در دادههای این دو گروه را ناشی از سیاستهای طراحیشده
میدانیم .در صورتی که ممکن است این تفاوت ها ناشی از سایر عوامل و دالیلی باشید که ارتباطی به این سیاستها نداشتهانود
(مانند ساختار صنعت و بازار).
 -1-3-1-3شرایط استفاده از روش اقتصاد سنجی خرد
روش اقتصادسنجی خرد مواقعی برای استفاده مناسب است که شرایط زیر مهیا باشد:
 دالیل کافی برای تأثیر سیاستها در سطح بنگاهها و سازمانها وجود داشته باشد
 اهداف سیاستی به صورت مستقیم و یا از طریق برخی شاخصها قابل اندازهگیری باشند
 ارتباط میان تأثیر و پیامدهای سیاستی در سطح بنگاهها و سازمانها با ابزارهای طراحیشده با تئوریهوای اقتصوادی
موجود توجیهپذیر باشد
 دادههای متغیرهای اندازهگیری برای تعداد زیادی از بنگاهها موجود باشد
 دادههای کافی از وضعیت بنگاهها قبل از پیادهسازی سیاست و یا وضعیت موجود بنگواههوایی کوه مشومول سیاسوت
نمیباشند وجود داشته باشد.
 -2-3-1-3مراحل پیادهسازی مدل
مراحل پیادهسازی مدلهای اقتصادسنجی خرد تا حد زیادی شبیه مراحل اجرای مدلهای اقتصادسنجی کالن میباشود کوه در
بخش قبل توضیح داده شده است .این مراحل به ترتیب عبارتند از:
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 تعریف متغیرهای هدف :تعیین متغیرهایی که اهداف سیاستهای طراحی شده بودهاند .این اهداف مویتواننود شوامل
هدفهای اولیه ،ثانویه و نهایی باشند .با مشخصشدن این متغیرها در واقع مدل مفهومی ارزیابی ما مشخص میشود.
 طراحی مدل اقتصادسنجی :مدل اقتصادسنجی بر اساس مدل مفهومی مشخص شده و بر مبنای تئوریهای اقتصادی
و با در نظر گرفتن مالحظاتی در خصوص امکان جمعآوری دادهها طراحی میشود.
 انتخوواب روش اقتصادسوونجی مناسووب :بوور اسوواس موودل اقتصادسوونجی و دادههووای جمووعآوریشووده ،روش مناسووب
اقتصادسنجی انتخاب میشود.
 اجرای مدل اقتصادسنجی :در این مرحله بر اساس دادههوای جموعآوریشوده ،مودل اقتصادسونجی اجورا مویشوود و
برآوردهایی از متغیرهای مدل ارائه میشود.
 تفسیر نتایج :مرحله آخر نیز تفسیر نتایج اقتصادسنجی خرد است.
 -3-3-1-3دامنه کاربرد و محدودیتها
یکی از مهم ترین مزایای روش اقتصادسنجی خرد این است ،تحلیل ارزیابی بر اسواس رابطوه علوت معلوولی میوان متغیرهوایی
صورت می گیرد که این رابطه علت معلولی خود ریشه در تئوری هوای اقتصوادی دارد .بنوابراین از لحواظ نظوری ،روش کوامالً
معتبری است.
هم نین این روش برای ارزیابی تأثیر یك سیاست ،بر مجموعه بنگاهها و یا سازمانی که تحت تأثیر مستقیم این سیاست قورار
داشتهاند (مثالً بنگاههایی که از مشوقهای پیشبینیشده استفاده کردهاند) بسیار مناسب است .اما هنگامی که منظوور ارزیوابی،
تأثیر غیرمستقیم این سیاست بر سایر بنگاههایی که مشمول این سیاست نبودهاند (به عنوان مثال اثرات سرریز دانش ،یا ارزیابی
تأثیر سیاست بر یك بخش) این روش به تنهایی کافی نیست .در این مواقع میتوان از ترکیب این روش با سایر روشها ماننود
اقتصادسنجی کالن استفاده کرد.
مهمترین ضعف مدلهای اقتصادسنجی وابستگی شدید آنها به حجم انبوهی از دادهها در یك بازه زمانی طوالنی میباشود .از
سوی دیگر ،حجم زیاد اطالعات ،هزینه و زمان این پروژهها را افزایش میدهد .همان گونه که نیاز به تخصوص بواال از نقطوه
ضعف های دیگر این نوع ارزیابی است .اختیار و اقتدار الزم برای دسترسی به این حجم از اطالعات و الزام بنگاهها به ارائه سایر
اطالعات مورد نیاز را نیز باید به فهرست فوق اضافه کرد.
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همانطور که مشاهده میشود ،اغلب نقطه ضعفهای این روش به نحوه اجرا و مشکالت جمعآوری و دسترسوی دادههوا اشواره
دارد .در حالی که این روش از لحاظ تئوریك روش بسیار معتبری به شمار میرود.

 -4-1-3مدلهای اقتصادسنجی :اندازهگیری بهرهوری
معموالً بهرهوری و افزایش بهرهوری به عنوان یکی از اهداف مهم اغلب سیاستها در نظر گرفتوه مویشوود .سوطح تجزیوه و
تحلیل در ارزیابی بهرهوری میتواند بهرهوری نیروی کار ،بهرهوری یك واحد اقتصادی (سوطح خورد) ،بهورهوری یوك بخوش
صنعتی (سطح میانی) و یا بهرهوری در یك منطقه یا کشور (سطح کالن) باشد.
مطالعات صورتگرفته نشان میدهد بهرهوری میتواند یکی از مهمترین دالیل اختالف درآمد سرانه کشورهای مختلوف باشود.
بر همین اساس افزایش بهرهوری به عنوان هدف نهایی اغلب اسناد ملی فناوریهای راهبردی در نظر گرفته شده است .اسوناد
ملی فناوریهای راهبردی ممکن است افزایش بهرهوری در سطح خرد ،میانی و کالن را هدف گرفته باشند .روش اندازهگیوری
بهرهوری میزان موفقیت این سیاستها در افزایش بهرهوری را بررسی میکند .مهمترین چالش این روش ،تعدد عوامل مؤثر بر
بهرهوری است .به عبارت دیگر ،شناسایی متغیرهای کنترلی مهم ترین مساله مدل اقتصادسنجی اندازهگیری بهرهوری است .بوا
توجه به اینکه شناسایی و اندازهگیری متغیرهای کنترل در سطح میانی و کالن با دشواریهای فراوانی رو به رو است ،این روش
در سطح خرد امکانپذیری باالتری دارد.
با این روش پروژههای زیادی در سطح خرد انجام شده است که در مهمترین آنها ،تأثیر سیاستهوای آزادسوازی بور افوزایش
بهرهوری در سطح واحدهای تولیدی اندازهگیری شده است .برخی پروژهها نیز با این روش سرریزهای فناوری میان بنگاههوا را
اندازهگیری کردهاند.
 -1-4-1-3روش انجام
 شناسایی واحدهای نمونه :برای انجام ارزیابی بهرهوری نیاز به دو گروه نمونه از بنگاهها است .گوروه اول بنگواههوایی
هستند که به نظر میرسد سیاستهای طراحیشده توأثیر مسوتقیمی بور بهورهوری آنهوا داشوته اسوت و گوروه دوم
بنگاههایی هستند که سیاستهای مورد ارزیابی ،افزایش بهرهوری آنها را مد نظر نداشتهاند.
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 طراحی مدل اقتصادسنجی :مدل اقتصادسنجی سنجش بهرهوری بر اساس تابع تولید طراحی میشود .تابع تولید ،تابعی
است که ارتباط میان ورودیها و بروندادهای یك فعالیت اقتصادی را مشخص میکند.
 جستجو و جمعآوری اطالعات مناسب :در این مرحله میبایست ،اطالعات الزم از ورودیها و بروندادهای متناسب با
مدل اقتصادسنجی جمعآوری شوند.
 اجرای مدل اقتصادسنجی :در این مرحله بر اساس دادههای جمعآوریشده ،مدل اقتصادسنجی اجرا میگردد.
 تفسیر نتایج :بر اساس اطالعات حاصل از اجرای مدل اقتصادسنجی ،تأثیر سیاستها بر افزایش بهرهوری مورد تحلیل
و ارزیابی قرار میگیرد.
 -2-4-1-3دامنه کاربرد و محدودیتها
یکی از بزرگترین محدودیت های این روش نحوه سنجش خروجیهاست .اندازهگیری "ارزش افزوده" کار دشواری اسوت کوه
محاسبه آن همواره با ابهاماتی همراه است .چالش دیگر این روش ،تعدد عوامل مؤثر بر بهرهوری است .پارامترهای متعددی بور
بهره وری یك واحد تولید مؤثرند که تفکیك میزان تأثیر هر یك از آنها و ارزیابی تأثیر سیاستها به عنوان یکی از این عوامل
از مسائل اصلی این روش است.

 -5-1-3ارزیابی توسط خبرگان

1

استفاده از پنل خبرگان 2و ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی 3از مهمترین روشهای تصمیمگیری است که در سالهای اخیور
برای ارزیابی سیاست نیز مورد استفاده قرار گرفته است .ارزیابی توسط خبرگان غالباً بر اساس قضاوت جمعوی از متخصصوان و
صاحبنظران صورت میگیرد .مبنای قضاوت ،اطالعات و برداشتهوای تجربوی و شخصوی و /یوا تحلیول و تفسویر شوواهد و
اطالعاتی است که ممکن است حاصل ارزیابی از طریق سایر روش ها بوده باشند .ارزیابی از طریق خبرگان هوم بورای ارزیوابی
سیاستها پس از اجرا و هم برای ارزیابی سیاستها پیش از اجرا مورد استفاده قرار میگیرد.

Expert panels and peer review
Expert panels
Peer review

1
2
3
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استفاده از روش "ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی" برای ارزیابی پروژهها قبل از اجرا بوه منظوور تخصویص منوابع موالی و
حمایتها بسیار معمول است .پنلهای خبرگان نیز برای ارزیابی سیاستها پس از اجرا بسیار مورد استفاده قرار مویگیورد .ایون
روش ها در مواقعی که اطالعات و شواهد کافی وجود ندارد و ارزیابی پیامدهای اقتصادی اجتماعی برنامهها و پروژههوا از سوایر
روشها قابل اندازه گیری نیست ،تصویری کلی از کیفیت و تأثیر این سیاستها ارائه میدهد .روش پنل بهخصوص هنگامی که
ارزیابان عالقهمند به بررسی جنبه های جدیدی از تأثیرات سیاستی هستند بسیار مؤثر است .تنووع تخصصوی و ذهنیتوی گوروه
خبرگان ،منبع بزرگی از ایدههای نویی است که میتواند بر کیفیت ارزیابی مؤثر واقع شود.
گروه خبرگان می توانند عالوه بر اظهار نظر مراجع به نتایج و پیامدهای یك سیاست ،در موورد رونود کلوی ارزیوابی و مودیریت
ارزیابی نیز پیشنهاداتی ارائه کنند که در ارزیابیهای آینده از آنها استفاده شود .این موضوع مزیتی است که در سوایر روشهوا
کمتر به چشم میخورد.
 -1-5-1-3شرایط استفاده از خبرگان
استفاده از نظرات خبرگان از منعطفترین روش های ارزیابی سیاست است .اما برای استفاده از آن میبایست شرایطی مهیا باشد
که مهمترین آنها عبارتند از:
 اعضای جامعه عل می با دانش کافی و خبرگان مرتبط با حوزه ارزیابی در دسوترس بووده و بورای مشوارکت در فراینود
ارزیابی تمایل داشته باشند.
 توقعات و سؤاالت از گروه خبرگان باید در حد دانش و آگاهی آنها باشد .پیشفور

روشهوای اسوتفاده از نظورات

خبرگان ،بهرهبرداری از دانش تخصصی و انباشتی حاصل از تجربه و دانش این افراد است.
 -2-5-1-3مراحل انجام روش استفاده از خبرگان
 مشخصشدن موضوعات مورد بحث :در روش های استفاده از نظرات خبرگان ،قبل از هر چیزی میبایست موضوعاتی
ال ایون موضووعات توسوط کارفرموا (نهواد
که خبرگان قرار است راجع به آن هوا نظور دهنود ،مشوخص شوود .معموو ً
ارزیابیکننده) تعیین میشود.
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 انتخاب رئیس پنل یا گروه خبرگان :با توجه به موضوعات مورد بحث ،فردی بوا دانوش و تجربوه بواالی تخصصوی و
مدیریتی به عنوان رئیس پنل انتخاب میگردد.
 انتخاب اعضای پنل با گروه خبره :با هماهنگی و مشارکت کارفرما و رئیس پنل ،اعضای خبرگان انتخاب میگردند.
 برنامهریزی پنل :زمانبندی و نحوه اجرای فرایند ارزیابی توسط اعضا و با مشارکت کارفرما مشخص میشود.
 شناسایی و پشتیبانی نیازهای اطالعاتی پنل :در این مرحله کلیه شواهد ،داده ها و اطالعات مورد نیاز برای قضواوت و
تصمیمگیری گروه خبرگان شناسایی ،تهدید و در اختیار آنها قرار داده میشود.
 اجرای ارزیابی :اعضای پنل ،مدیریت رئیس پنل در خصوص موضوعات مورد بحث مطابق برنامهریزی انجامشوده بوه
جمعبندی میرسند.
 -3-5-1-3دادههای مورد نیاز
هرچند در این روش ،برخالف روشهای کمی که پیشتر توضیح داده شد ،عملیات خاصی بر روی دادهها صورت نمیپذیرد .اموا
دادهها به عنوان یکی از ورودیهای اصلی قضاوت خبرگان اهمیت زیادی دارند .دادهها میبایست دقیق و کافی بوده و سواختار
آنها به گونهای باشد که خبرگان بدون نیاز به انجام عملیات پردازش بتوانند آن را تفسیر و تحلیل کنند.
 -4-5-1-3دامنه کاربرد و محدودیتها
روش های استفاده از نظرات خبرگان روشهای منعطف و اثر بخشی هستند که هم برای ارزیابیهای پس از پیادهسازی و هوم
برای ارزیابیهای پیش از پیادهسازی مورد استفاده قرار میگیرند.
به نسبت سایر روشها ،این روش کم هزینه است .هر چند برگزاری پنل در مقایسه با ارزیوابی توسوط اعضوای جامعوه علموی
هزینههای پشتیبانی بیشتری را میطلبد .در موضوعاتی که به حوزههای خاص و محدودی از علم و تخصص مربوط مویشووند
بهتر است از روش ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی استفاده گردد و در حوزههای کالنتر از پنل .اسوتفاده از ارزیوابی توسوط
اعضای جامعه علمی برای ارزیابی و انتخاب پروژههای تحقیق و توسعه و حمایت از آنها بسیار معمول است.
استفاده از پنل خبرگان برای ارزیابی سیاست در موضوعات مناقشه برآیند که نیاز به اجماع و توافق گروههای متعدد دارد ،توصیه
میشود.
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 -6-1-3مطالعه میدانی 1و مطالعه موردی
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در مطالعه میدانی به جای مطالعه موضوع تحت شرایط کنترلشده ،به مشاهده مستقیم در شرایط واقعی پرداخته میشود .مطالعه
میدانی نیازمند استفاده از طیف وسیعی از روشها و تکنیكهای مختلف است.
مطالعه موردی یکی از روشهای مطالعه میدانی است که در ارزیابی سیاست مورد استفاده قرار مویگیورد .در مطالعوه مووردی،
ارزیاب به تعامل اجتماعی مستقیم با موضوع ارزیابی میپردازد .ارزیابی با این روش مستلزم استفاده از روشها و دادههای کمی
و کیفی از قبیل پیمایش ،تحلیل محتوا ،تحلیل آماری دادههای ثانویه و نهایتاً مشاهده مستقیم است .ارزیوابی نهوایی نووعی از
استنتاج تفسیری است که بر اساس این منابع اطالعاتی و روشهای تحلیلی متعدد استخراج میشود.
مطالعه میدانی و مطالعه موردی از روشهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی میباشند که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری
از محققان قرار گرفته است.
برای ارزیابی سیاست به روش مطالعه میدانی با مطالعه موردی ،الزم است ارزیابی با بررسی و مشاهده دقیوق شوامل گفتگوو و
مصاحبه با ذینفعان مختلف سیاست ،بررسی اسناد و مدارک ،تحلیل دادههای کمی از پیامدها و اثرات سیاستها و سایر روشها
به مطالعه سیاست و نتایج آن بپردازد.

Field study
Case study

1
2
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 -4فصل چهارم :جمعبندی و ارائه روش
پیشنهادی برای ارزیابی
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 -1-4مقدمه
همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،ارزیابی سیاستها و اهداف بیش از آن که از ماهیتی نظری برخووردار باشود ،متعلوق بوه
حوزه اجرا و عملیاتی است .اجرایی بودن این حوزه ،ضرورت نوآوری در روش پیشنهادی برای بخش پایش و ارزیابی اسناد ملی
فناوری را کمرنگ مینماید .بنابراین ،آن ه در این قسمت الزم است تا به عنوان روش پیشنهادی بر آن تأکید گردد ،ارائه یوك
جمعبندی از روشها و قالبهای موجود ارزیابی و واگذاری تصمیم برای انتخاب روش مناسب به سیاستگوذار و اجراکننودگان
سند است.
تاکنون با مرور ادبیات صورت پذیرفته ،تعریف ،جایگاه ،قالبهای عمومی و گامهای ارزیابی و تحلیل تأثیرات مورد بررسی قرار
گرفت .بر اساس این بررسی ،پایش و ارزیابی سیاستها و اهداف عبوارت اسوت از مطالعوه توأثیر مجموعوه هودایتشودهای از
راهبردها ،سیاستها ،اقدامات و برنامه ها بر وضعیت اهداف کالن و خرد و تعیین چرایی موفق بودن یا ناکام بودن دسوتیابی بوه
این اهداف .بر اساس این تعریف ،یکی از مهمترین نکاتی که باید در ارزیابی سیاستها مورد توجه قرار بگیرد هم راستایی ایون
ارزیابی با جهتگیریهای باالدستی است.
چارچوب کلی گامهایی که باید در مؤلفه برنامه ارزیابی و بهروزرسانی اسناد ملی توسعه فناوریهای راهبردی طی شود شامل 3
مرحله اساسی است که در ادامه تشریح میگردد:

 -2-4تدوین شاخصهای ارزیابی کارایی و اثربخشی
در این گام ،میبایست انواع شاخصهای اندازهگیری کننده اهداف خرد و کالن هر یك از فناوریها احصاء شوند .در این گوام،
میبایست شاخصهای مربوط به راستیآزمایی ارکان جهتساز همانند اهداف کالن و هم شاخصهای مرتبط با برنامه اقدامات
و سیاستها مانند اهداف خرد را احصاء و بررسی نمود .نکته مهم و قابل تأمل این است که ایون شواخصهوا مویبایسوت هوم
خروجیها و هم پیامدها را ارزیابی کنند .به عبارت دیگر هم شاخصهای مرتبط با اثربخشی میبایست تدوین و ارزیابی گردند و
هم شاخصهای مرتبط با کارایی.
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 -3-4تدوین مكانیزم ارزیابی
روشهای مختلفی در مرور ادبیات برای ارزیابی و تحلیل تأثیرات نام برده شد که هر کدام آنها ویژگیها و نقاط قوت و ضعف
مربوط به خود را داشتند .سیاستگذار یا ارزیابیکننده یك سند ملی توسعه فناوری الزم است تا با توجه به شرایط خاص مرتبط
با موضوع خود ،از روش(های) متناسب ارزیابی (پیمایش نوآوری ،مدلهای اقتصادسنجی (کالن ،خرد ،بهرهوری) ،ارزیابی توسط
خبرگان ،مطالعات موردی و تحلیل شبکه) بهره گیرد.
به منظور فراهمآوری بستر تصمیمسازی برای سیاستگذاران ،میتوان جدولی مقایسهای از روشهوای مختلوف ارزیوابی ارائوه
نمود .جدول ( )1-4با ارائه خالصهای از ویژگیهای هر روش از ابعاد مبنای روش ،نقاط ضعف و قوت ،جنس دادههای موردنیاز
و شرایط استفاده ،سیاستگذاران را در انتخاب متناسبترین روش با موضوع سند راهبردی کمك میکند.

جدول  1-4ویژگیهای روشهای ارزیابی

روش

مبنای نظری

ضعف

پیمووووووووایش جمووعآوری و تحلیووول وجووود خطوور جانبدارانووه
گسوووترهی وسووویعی از بوووودن نظووورات افوووراد
نوآوری
دادهها مبتنی بر نظرات متخصص  -عدم در نظر
گیری فاصله زمانی تأثیر
خبرگان
سیاستها در ارزیابی

قوت

نوع دادهها

شرایط استفاده

برخوووورداری از نظووورات
افوووراد متخصوووص و در
محوریوووت قووورار دادن
موضوع نوآوری

کمی-کیفی

ارزیووابی سیاسووتهووای
کالن که اثرگوذاری بور
شووواخصهوووای ملوووی
نوآوری دارند

اقتصادسنجی-
کالن

معادالت سواختاری بور دشووواری در جمووعآوری دقت باال و ارائه تحلیل -کمی
اساس مبانی اقتصواد و حجم زیادی از اطالعات ها و تنوایجی مبتنوی بور
بوورای توضوویح روابووط اقتصوووادی-اجتمووواعی منطق ریاضی
علی معلولی میان اجزا معتبوور و دقیووق در یووك
بووازه زمووانی مشووخص-
زمان و هزینه باال

ارزیووووووابی تووووووأثیر
سیاستهای کوالن بور
فاکتورهوووووای رفووووواه
اقتصادی کشور

اقتصادسنجی-
خرد

بررسوووی عملکووورد و عدم توانوایی در در نظور دقت باال و ارائه تحلیل -کمی
وضوووعیت واحووودهای گیووووری در تووووأثیرات ها و نتوایجی مبتنوی بور
اقتصووادی بوور مبنووای غیرمسووتقیم سیاسووتهووا منطق ریاضی
مانند اثرات سرریز دانش
معادالت ساختاری

ارزیابی تأثیر سیاستهوا
بر مجموعه بنگاه ها و یا
سازمان (سطح خرد)
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روش

مبنای نظری

اقتصادسنجی-
بهرهوری

بررسووووی بهوووورهوری دشووووواری در حوووووزه دقت باال و ارائه تحلیل -کمی
واحدهای اقتصادی بور سنجش خروجوی (ارزش ها و تنوایجی مبتنوی بور
مبنووووای روشهووووای افووزوده)  -تعوودد عواموول منطق ریاضی
مؤثر بر بهرهوری
اقتصادسنجی

بررسی تأثیر سیاستهوا
در سطح خرد

تفکیك اثرات سیاستی از کمی
سایر عوامل تأثیرگذار بور
شاخصهای رشد بنگاهها

ارزیووووابی کووووارایی و
اثربخشی سیاستهوا در
سطح خرد

گروه کنترل

ضعف
 وابستگی شدید آن هوابه حجم انبوهی از دادهها
در یوووك بوووازه زموووانی
طوالنی -

جمعآوری اطالعات بر
مبنای نظرات خبرگوان
و تحلیوول آنهووا بووور
اسوووواس روشهووووای
آماری

تحلیل هزینه -بررسی اثرات مثبوت و
منفووووی اجتموووواعی-
فایده
اقتصوووادی ناشوووی از
اعمووال سیاسووتهووا بووا
اسووتفاده از روشهووای
کمیسازی

دشوووواری در محاسوووبه همه جانبه بودن :پوشش کمی-کیفی
هزینههوا و فایودههوا در کامل هزینهها و فایوده-
زمانی آینده (عدم قطعیت هووووووای مشووووووهود و
نامحسووووس ،در افوووق
باال)
زمانی حال و آینده ،و در
گروههوای هودف و غیور
هدف

ارزیابی توسوط جمووعبنوودی نظوورات کمهزینه بودن
متخصصین
خبرگان

مطالعوووووووات پیمایش ،تحلیل محتوا،
تحلیوووول آموووواری و
موردی
مشوووواهده مسووووتقیم
شوووورایط واقعووووی و
نتیجهگیری بور اسواس
آن

قوت

نوع دادهها

دقت کمتر در مقایسه بوا کیفی
سایر روشها

برخوووورداری از طیوووف پرهزینه بودن و زمان
گستردهای از ورودیهای
داده مشتمل بر مشواهده
مستقیم

کمی-کیفی

شرایط استفاده

ارزیابی تعداد محودودی
پروژه های بوزرگ و نوه
تعووداد زیووادی پووروژه
کوچك

شرایطی که اطالعات و
دادههووای کووافی بوورای
تحلیلهای کمی وجوود
نووودارد – در شووورایط و
سیاسوووتهوووایی کوووه
اختالفنظر بر سر آنها
زیاد است
در شرایطی کوه ارزیواب
بووه تعاموول اجتموواعی
مسووتقیم بووا موضووووع
ارزیابی
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ضعف

قوت

نوع دادهها

روش

مبنای نظری

بهینه گزینی

یو وادگیری از مقایسوووه بهوورهگیووری از تجووارب نادیده گرفتن تمام جنبه -کیفی
عملکرد یوك واحود بوا موفق و نوا موفوق سوایر هووای اثوورات سیاسووت–
نمونههای موفوق و نوا کشورها (یوا واحودها) در خطر نا همخوانی مکانی
زمووووانی از مطالعووووات
طراحی سیاستها
موفق
تطبیقی

شرایط استفاده
یووادگیریهووای حاصووله
میبایست به عنوان یك
ورودی در طراحوی و یووا
ارزیابی سیاست مودنظر
سیاسووتگووذاران مووورد
استفاده قرار گیرد

بر مبنای این جدول ،سیاستگذار میتواند نیازهای مسئله خود را با ویژگیهای بیان شده برای هر روش تطبیق داده و مکانیزم
و یا روش مناسب ارزیابی را برگزیند .با توجه به اینکه روش ارزیابی توسط خبرگان نسبت به سایر روشها دقیق تر و کم هزینه
تر می باشد ،در این سند از این روش برای ارزیابی اهداف کالن و خرد با توجه به شاخص های تعیین شده استفاده می شود.

 -4-4تدوین ساختار نظارت و به روز رسانی
پس از تدوین شاخصهای ارزیابی و تدوین مکانیزم ارزیابی ،میبایست ساختار نظارت و به روز رسانی سند تعیین گردد .عمومواً
هر سند ملی توسعه فناوری می بایست 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 اعوم از محویط اقتصوادی ،سیاسوی،
اجتماعی و فرهنگی آن فناوری در حال تغییر است و هم توانمندی شرکتها و بنگاههای داخلی تغییر نموده و متناسب بوا ایون
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 و متولیان تولیود بورق از زیسوتتووده در کشوور ،اعوم از
سازمانها و ارگانهای دولتی ،دانشگاهیان و پژوهشگران و متخصصین ،و هم نین صواحبان صونایع و بنگواههوای خصوصوی
تأثیرگذار وظیفه ارزیابی و به روز رسانی را بر عهده داشته باشد .این ارزیابی و به روز رسانی هم میتواند موردی و مقطعی بنا به
ضرورت بوده و اهداف تعیین شده برای هریك از فناوری ها را بازنگری کند و هم میتواند به طور منظم هر  3یا  5سال یکبار
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به منظور بازنگری و اصالح این اهداف رخ دهد .با توجه به اینکه اهداف تعیین شده در نقشه راه هر یك از فنواوریهوا از نظور
زمانی با یکدیگر تفاوت دارند ،در نتیجه در این سند ارزیابی به صورت موردی برای هریك از این فناوریها انجام خواهد شد.
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 -5فصل پنجم :فرایند ارزیابی فناوریهای
تولید برق از زیستتوده در کشور
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 -1-5مقدمه
مکانیزمی که در این سند برای ارزیابی تحقق اهداف کالن و خرد در نظر گرفته شده است شامل مراحل اصولی زیور میباشد:
 تدوین شاخصهای عملکردی و اثربخشی
 شناسایی منابع اطالعاتی برای اندازهگیری شاخصها
 جمعآوری اطالعات و مقایسه با معیارهای کمی تعیین شده
 تفسیر نتایج و ارائه پیشنهاد
مرحله اول از مکانیزم ارزیابی سند که شامل تدوین شاخصهای عملکردی و اثربخشی میباشد قبوول از اجرایووی شودن سوند
صورت میپذیرد .در این مرحله برای اهداف کالن و خرد هر یك از فناوری ها تعدادی شاخص تعریف شده است .پس از آغواز
اجرایی شدن سند و تشکیل ستاد راهبوری سوند ،منوابع اطالعواتی کوه میتوان میزان شاخصها را با کمك آنها تعیوین کورد،
شناسوایی شوده و طوی دورههوای زموانی مشوخص مقوادیر شاخصها اندازهگیری شده و نتایج حاصل از آن مورد ارزیابی قرار
گرفته و در صورت لزوم بازنگریهای الزم صورت میپذیرد .در ادامه شاخصهای مورد نیاز جهت توسعه فناوریهای تولید برق
از زیستتوده و نحووه دسوتیابی بوه آنهوا موورد بررسی قرار گرفته است.

 -2-5تدوین شاخصهای عملكردی و اثربخشی
شاخص ،استانداردی است که دستیابی به آن نشان دهنده نیل به مقصد میباشد .جزئیات شاخصها تعیوینکننوده طرز انودازه-
گیری دامنه دستیابی به اهداف عینی در زمانهای مختلف میباشد .اندازهگیریها میتوانند کمی ،کیفوی و یوا رفتواری باشوند.
شاخصها همان ابزار نظارت بر پیشرفت سطوح راهبردی هستند که ناظر بر طبق آنها میزان تحققان سطح را اندازهگیری موی
نماید .از همین رو شاخصها میباید ابعاد مختلف سطوح راهبردی را مورد توجه قرار دهند به شکلی که پیشرفت امور بر اساس
شاخصها تضمینکننده تحقق کامل اقدامات گردد.
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با توجه به موارد مطرح شده ،در این بخش شاخصها در دو سطح کالن و خورد طراحوی شودهانود .بوا پیموایش شواخصهوای
کالن میتوان تحقق اهداف کالن را بررسی کرده و با تعریف شاخصهای خورد میتوان میزان تحقق اهداف خورد را ارزیوابی
نمود .در اداموه شواخصهوای تعیوین شوده بورای بررسوی تحقوق اهداف کالن و خرد برای هر یك از فناوریهای اولویتدار
تولید برق از زیستتوده آمده است:
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جدول  1-5شاخصهای ارزیابی اهداف کالن و خرد هاضم فضوالت دامی
پروژههای فنی

شاخص تحقق و ارزیابی

تهیه اطلس فضوالت دامی کشور

 -1وضعیت تدوین اطلس فضوالت دامی برای کل کشور
 -2تهیه اطلس دامداری های باالی  100رأس

ارزیابی و انتخاب شرکتهای مشاور داخلی و ارزیابی شرکتهای
مشاور خارجی (واجد شرایط)

 -1تهیه فهرست شرکتهای مشاور داخلی و خارجی واجد شرایط
 -2انتخاب شرکت (های) مشاور داخلی و خارجی واجد شرایط

مطالعه تفصیلی هاضم تر  -الگن سرپوشیده

میزان دقت تحلیلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی هاضم تر  -اختالط کامل

میزان دقت تحلیلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی هاضم تر  -جریان قالبی

میزان دقت تحلیلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی هاضم تر  -قشر چسبیده (فیلم ثابت)

میزان دقت تحلیلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی هاضم تر  -بستر لجن جریان باالرو

میزان دقت تحلیلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی سایر فناوریهای هاضم تر قابل کاربرد برای
فضوالت دامی و انتخاب فناوری (های) منتخب
ارزیابی و انتخاب شرکتهای فناور داخلی و ارزیابی شرکتهای
فناور خارجی (واجد شرایط)

اجرای واحدهای نمونه هاضم بیهوازی فضوالت دامی

دادهبرداری و پایش عملکرد واحدهای نمونه نصب شده فضوالت
دامی

ساخت و بهرهبرداری واحد(های) صنعتی هاضم بیهوازی فضوالت
دامی

 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه و دقت تحلیل های فنی
و اقتصادی ارائه شده در پروژه
 -2انتخاب فناوری (های) منطبق با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و اقلیمی
کشور
 -1تهیه اسناد مناقصه
 -2تهیه فهرست شرکت های فناور داخلی و خارجی
 -3انتخاب حداقل دو شرکت فناور واجد شرایط داخلی و خارجی
 -1ساخت حداقل  3واحد نمونه و رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه
کارکرد واحدهای نمونه
 -2راندمان تبدیل ( 25 : )%تا 30
 -3بهره بیوگاز  33 ton/m3تا 45
 -4مقیاس واحد نمونه 20 kWتا 50
 -5ضریب ظرفیت %70 :
 -1میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد سیستم
 -2کارکرد پیوسته پایلوتها به مدت حداقل  6000ساعت در سال
 -3بررسی میزان انطباق کارکرد واقعی سیستم با مالحظات فنی مورد انتظار
به منظور کسب دانش فنی و رفع مغایرتها در تولید صنعتی
 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه
 -2تعداد واحد صنعتی  :حداقل 2
 -3راندمان تبدیل ( 30 : )%تا %40
 -4بهره بیوگاز  45 ton/m3تا 55
 -5مقیاس صنعتی 100 kWتا 200
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 -6ضریب ظرفیت %85 :

بهینهسازی و بهبود عملکرد واحد(های) صنعتی هاضم بیهوازی
فضوالت دامی

 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه
 -2افزایش راندمان ،بهره بیوگاز ،ضریب ظرفیت و مقیاس واحد تولیدی
 -3کارکرد پیوسته واحدهای صنعتی به مدت حداقل  7500ساعت در سال

جدول  2-5شاخصهای ارزیابی اهداف کالن و خرد فناوری هاضم زباله شهری
پروژه های فنی

شاخص تحقق و ارزیابی

تهیه اطلس زباله شهری کشور

 -1وضعیت تدوین اطلس زباله شهری برای کل کشور
 -2برای شهرهای با ظرفیت باالی  50هزار نفر

ارزیابی و انتخاب شرکتهای مشاور داخلی و ارزیابی
شرکتهای مشاور خارجی (واجد شرایط)

 -1تهیه فهرست شرکتهای مشاور داخلی و خارجی واجد شرایط
 -2انتخاب شرکت (های) مشاور داخلی و خارجی واجد شرایط

مطالعه تفصیلی هاضم تك مرحلهای تر Wassa

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی هاضم تك مرحلهای تر Wabio

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی هاضم تك مرحلهای تر BIMA

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی هاضم تك مرحلهای خشك DRANCO

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی هاضم تك مرحلهای خشك VALORGA

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی هاضم تك مرحلهای خشك  KOMPOGASمیزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار
مطالعه تفصیلی هاضم دو مرحلهای BTA

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی هاضم تودهای Biocel

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار
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شاخص تحقق و ارزیابی

مطالعه تفصیلی هاضم تودهای Becon

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی هاضم تودهای SEBAC

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی هاضم تودهای APS

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه و دقت تحلیل های فنی و
مطالعه تفصیلی سایر فناوریهای هاضم قابل کاربرد برای زباله
اقتصادی ارائه شده در پروژه
شهری و انتخاب فناوری (های) منتخب
 -2انتخاب فناوری (های) منطبق با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و اقلیمی کشور
ارزیابی و انتخاب شرکتهای فناور داخلی و ارزیابی
شرکتهای فناور خارجی (واجد شرایط)

اجرای واحدهای نمونه هاضم بیهوازی زباله شهری

دادهبرداری و پایش عملکرد واحدهای نمونه نصب شده زباله
شهری

ساخت و بهرهبرداری نیروگاه هاضم بیهوازی زباله شهری

بهینهسازی و بهبود عملکرد واحد نیروگاهی

 -1تهیه اسناد مناقصه
 -2تهیه فهرست شرکت های فناور داخلی و خارجی
 -3انتخاب حداقل دو شرکت فناور واجد شرایط داخلی و خارجی
 -1ساخت حداقل  2واحد نمونه و رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه کارکرد
واحدهای نمونه
 -2راندمان تبدیل ( 25 : )%تا 30
 -3بهره بیوگاز  90 ton/m3تا 120
 -4مقیاس واحد نمونه  300 kWتا 500
 -5ضریب ظرفیت %70 :
 -1میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد سیستم
 -2کارکرد پیوسته پایلوتها به مدت حداقل  6000ساعت در سال
 -3بررسی میزان انطباق کارکرد واقعی سیستم با مالحظات فنی مورد انتظار به
منظور کسب دانش فنی و رفع مغایرتها در تولید صنعتی
 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه
 -2تعداد واحد صنعتی :حداقل 2
 -3راندمان تبدیل ( 30 : )%تا %40
 -4بهره بیوگاز  120 ton/m3تا 200
 -5مقیاس صنعتی 500 kWتا 1000
 -6ضریب ظرفیت %80 :
 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه
 -2 -2افزایش راندمان ،بهره بیوگاز ،ضریب ظرفیت و مقیاس واحد تولیدی
 -3کارکرد پیوسته واحدهای صنعتی به مدت حداقل  7000ساعت در سال

جدول  3-5شاخصهای ارزیابی اهداف کالن و خرد فناوری گازیساز زباله شهری
پروژه های فنی

شاخص تحقق و ارزیابی
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پروژه های فنی
تهیه اطلس زباله شهری کشور
ارزیابی و انتخاب شرکتهای مشاور داخلی و ارزیابی شرکتهای
مشاور خارجی (واجد شرایط)
مطالعه تفصیلی گازیساز بستر ثابت فروکشند
مطالعه تفصیلی گازیساز بستر ثابت فراکشند
مطالعه تفصیلی گازیساز بستر ثابت جریان متقاطع
مطالعه تفصیلی گازیساز بستر سیال چرخشی
مطالعه تفصیلی گازیساز بستر سیال جوشان
مطالعه تفصیلی گازیساز جریان همزمان
مطالعه تفصیلی گازیساز هیدروترمال
مطالعه تفصیلی گازیساز پالسما
مطالعه تفصیلی سایر فناوریهای گازیسازی قابل کاربرد برای زباله
شهری و انتخاب فناوری (های) منتخب
ارزیابی و انتخاب شرکتهای فناور داخلی و ارزیابی شرکتهای
فناور خارجی (واجد شرایط)

اجرای واحدهای نمونه گازیسازی زباله شهری

دادهبرداری و پایش عملکرد واحدهای نمونه نصب شده زباله
شهری

ويرايش اول ،مهر 1394
شاخص تحقق و ارزیابی
 -1وضعیت تدوین اطلس زباله شهری برای کل کشور
 -2برای شهرهای با ظرفیت باالی  50هزار نفر
 -1تهیه فهرست شرکتهای مشاور داخلی و خارجی واجد شرایط
 -2انتخاب شرکت (های) مشاور داخلی و خارجی واجد شرایط
میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار
میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار
میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار
میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار
میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار
میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار
میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار
میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار
 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه و دقت تحلیل های
فنی و اقتصادی ارائه شده در پروژه
 -2انتخاب فناوری (های) منطبق با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و اقلیمی
کشور
 -1تهیه اسناد مناقصه
 -2تهیه فهرست شرکت های فناور داخلی و خارجی
 -3انتخاب حداقل دو شرکت فناور واجد شرایط داخلی و خارجی
 -1ساخت حداقل  2واحد نمونه و رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه
کارکرد واحدهای نمونه
 -2راندمان تبدیل ( 30 : )%تا 35
 -3بهره گاز سنتز  2200 ton/m3تا 2300
 -4مقیاس واحدهای نمونه  200 kWتا 500
 -5ضریب ظرفیت %65 :
 -1میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد سیستم
 -2کارکرد پیوسته پایلوتها به مدت حداقل  5700ساعت در سال
 -3بررسی میزان انطباق کارکرد واقعی سیستم با مالحظات فنی مورد انتظار
به منظور کسب دانش فنی و رفع مغایرتها در تولید صنعتی
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ساخت و بهرهبرداری نیروگاه گازیسازی زباله شهری

بهینهسازی و بهبود عملکرد واحد نیروگاهی

ويرايش اول ،مهر 1394
شاخص تحقق و ارزیابی
 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه
 -2تعداد واحد صنعتی :حداقل 2
 -3راندمان تبدیل ( 35 : )%تا %40
 -4بهره گاز سنتز  2300 ton/m3تا 2500
 -5مقیاس صنعتی 1000 kWتا 2000
 -6ضریب ظرفیت %75 :
 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه
 -2افزایش راندمان ،بهره گاز سنتز ،ضریب ظرفیت و مقیاس واحد تولیدی
 -3کارکرد پیوسته واحدهای صنعتی به مدت حداقل  6700ساعت در سال

جدول  4-5شاخصهای ارزیابی اهداف کالن و خرد فناوری گازیساز بزرگ مقیاس زائدات کشاورزی و جنگلی
پروژه های فنی

شاخص تحقق و ارزیابی

تهیه اطلس زائدات کشاورزی و جنگلی کشور

وضعیت تدوین اطلس زائدات کشاورزی برای کل کشور

ارزیابی و انتخاب شرکتهای مشاور داخلی و ارزیابی شرکتهای
مشاور خارجی (واجد شرایط)

 -1تهیه فهرست شرکتهای مشاور داخلی و خارجی واجد شرایط
 -2انتخاب شرکت (های) مشاور داخلی و خارجی واجد شرایط

مطالعه تفصیلی گازیساز بستر ثابت فروکشند

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی گازیساز بستر ثابت فراکشند

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی گازیساز بستر ثابت جریان متقاطع

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی گازیساز بستر سیال چرخشی

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی گازیساز بستر سیال جوشان

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی گازیساز جریان همزمان

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی گازیساز هیدروترمال

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار
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ويرايش اول ،مهر 1394
شاخص تحقق و ارزیابی

مطالعه تفصیلی گازیساز پالسما

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی سایر فناوریهای گازیسازی قابل کاربرد برای
زائدات کشاورزی و انتخاب فناوری (های) منتخب

 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه و دقت تحلیل های
فنی و اقتصادی ارائه شده در پروژه
 -2انتخاب فناوری (های) منطبق با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و اقلیمی
کشور

ارزیابی و انتخاب شرکتهای فناور داخلی و ارزیابی شرکتهای
فناور خارجی (واجد شرایط)

 -1تهیه اسناد مناقصه
 -2تهیه فهرست شرکت های فناور داخلی و خارجی
 -3انتخاب حداقل دو شرکت فناور واجد شرایط داخلی و خارجی

اجرای واحدهای نمونه گازیسازی زائدات کشاورزی

دادهبرداری و پایش عملکرد واحدهای نمونه نصب شده زائدات
کشاورزی و جنگلی

ساخت و بهرهبرداری واحد(های) نیمه صنعتی گازیسازی زائدات
کشاورزی و جنگلی

بهینهسازی و بهبود عملکرد واحدهای نیمه صنعتی

 -1ساخت حداقل  2واحد نمونه و رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه
کارکرد واحدهای
 -2راندمان تبدیل ( 30: )%تا 35
 -3بهره گاز سنتز  2000 ton/m3تا 2500
 -4مقیاس پایلوت  200 kWتا 500
 -5ضریب ظرفیت %65 :
 -1میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد سیستم
 -2کارکرد پیوسته پایلوتها به مدت حداقل  5700ساعت در سال
 -3بررسی میزان انطباق کارکرد واقعی سیستم با مالحظات فنی مورد انتظار
به منظور کسب دانش فنی و رفع مغایرتها در تولید صنعتی
 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه
 -2تعداد واحد نیمه صنعتی  :حداقل 2
 -3راندمان تبدیل ( 35 : )%تا %40
 -4بهره گاز سنتز  2500 ton/m3تا 3000
 -5مقیاس صنعتی  1000 kWتا 2000
 -6ضریب ظرفیت %75 :
 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه
 -2افزایش راندمان ،بهره گاز سنتز ،ضریب ظرفیت و مقیاس واحد تولیدی
 -3کارکرد پیوسته واحدهای صنعتی به مدت حداقل  6700ساعت در سال

جدول  5-5شاخصهای ارزیابی اهداف کالن و خرد فناوری گازیساز کوچك مقیاس زائدات زائدات کشاورزی و جنگلی
پروژه های فنی
ارزیابی و انتخاب شرکتهای فناور داخلی و خارجی (واجد شرایط)

شاخص تحقق و ارزیابی
 -1تهیه اسناد مناقصه
 -2تهیه فهرست شرکت های فناور داخلی و خارجی
 -3انتخاب حداقل دو شرکت فناور واجد شرایط داخلی و خارجی
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خرید ،نصب و راهاندازی سامانه گازیساز مقیاس کوچك با فناوری
روز دنیا

دادهبرداری و پایش عملکرد پایلوت نصب شده

ساخت و بهرهبرداری واحدهای گازیساز مقیاس کوچك

ويرايش اول ،مهر 1394
 -1وضعیت خرید ،نصب و راهاندازی
 -2تعداد سامانه تجاری  :حداقل 1
 -3راندمان تبدیل ( 30 : )%تا 35
 -4بهره گاز سنتز  2000 ton/m3تا 2500
 -5مقیاس پایلوت  20 kWتا 50
 -6ضریب ظرفیت %50 :
 -1میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد سیستم
 -2بررسی میزان انطباق کارکرد واقعی سیستم با مالحظات فنی مورد انتظار
به منظور کسب دانش فنی و رفع مغایرتها در تولید صنعتی
 -3کارکرد پیوسته پایلوتها به مدت حداقل  4500ساعت در سال
 -1میزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اولیه با استانداردها یا
نمونههای برتر خارجی
 -2تعداد واحد ساخت داخل  20 :تا  50واحد
 -3راندمان تبدیل ( 35 : )%تا %40
 -4بهره گاز سنتز  2500 ton/m3تا 3000
 -5ضریب ظرفیت %65 :
 -6مقیاس واحد ساخت داخل  20 kWتا 50
 -7کارکرد پیوسته پایلوتها به مدت حداقل  5700ساعت در سال

جدول  6-5شاخصهای ارزیابی اهداف کالن و خرد فناوری گازیساز بزرگ مقیاس لجن فاضالب شهری
پروژه های فنی

شاخص تحقق و ارزیابی

تهیه اطلس لجن فاضالب شهری کشور

 -1وضعیت تدوین اطلس لجن فاضالب شهری برای کل کشور
 -2برای شهرهای با ظرفیت باالی  210هزار نفر

ارزیابی و انتخاب شرکتهای مشاور داخلی و ارزیابی شرکتهای
مشاور خارجی (واجد شرایط)

 -1تهیه فهرست شرکتهای مشاور داخلی و خارجی واجد شرایط
 -2انتخاب شرکت (های) مشاور داخلی و خارجی واجد شرایط

مطالعه تفصیلی گازیساز بستر ثابت فروکشند

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی گازیساز بستر ثابت فراکشند

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی گازیساز بستر ثابت جریان متقاطع

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی گازیساز بستر سیال چرخشی

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار
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پروژه های فنی

ويرايش اول ،مهر 1394
شاخص تحقق و ارزیابی

مطالعه تفصیلی گازیساز بستر سیال جوشان

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی گازیساز جریان همزمان

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی گازیساز هیدروترمال

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی گازیساز پالسما

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای
تاثیرگذار

مطالعه تفصیلی سایر فناوریهای گازیسازی قابل کاربرد برای لجن
فاضالب شهری و انتخاب فناوری (های) منتخب

 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه و دقت تحلیل های
فنی و اقتصادی ارائه شده در پروژه
 -2انتخاب فناوری (های) منطبق با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و اقلیمی
کشور

ارزیابی و انتخاب شرکتهای فناور داخلی و ارزیابی شرکتهای
فناور خارجی (واجد شرایط)

 -1تهیه اسناد مناقصه
 -2تهیه فهرست شرکت های فناور داخلی و خارجی
 -3انتخاب حداقل دو شرکت فناور واجد شرایط داخلی و خارجی

اجرای واحدهای نمونه گازیسازی لجن فاضالب شهری

دادهبرداری و پایش عملکرد واحدهای نمونه نصب شده لجن
فاضالب شهری

ساخت و بهرهبرداری واحد(های) نیمه صنعتی گازیسازی لجن
فاضالب شهری

بهینهسازی و بهبود عملکرد واحدهای نیمه صنعتی

 -1ساخت حداقل  2واحد نمونه و رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه
کارکرد واحدهای نمونه
 -2راندمان تبدیل ( 30 : )%تا 35
 -3بهره گاز سنتز  2400 ton/m3تا 2700
 -4مقیاس پایلوت  200 kWتا 500
 -5ضریب ظرفیت %65 :
 -1میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد سیستم
 -2کارکرد پیوسته پایلوتها به مدت حداقل  5700ساعت در سال
 -3بررسی میزان انطباق کارکرد واقعی سیستم با مالحظات فنی مورد انتظار
به منظور کسب دانش فنی و رفع مغایرتها در تولید صنعتی
 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه
 -2تعداد واحد نیمه صنعتی  :حداقل 2
 -3راندمان تبدیل ( 35 : )%تا %40
 -4بهره گاز سنتز  2500 ton/m3تا 3000
 -5مقیاس صنعتی  1000 kWتا 2000
 -6ضریب ظرفیت %75 :
 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه
 -2افزایش راندمان ،بهره گاز سنتز ،ضریب ظرفیت و مقیاس واحد تولیدی
 -3کارکرد پیوسته واحدهای صنعتی به مدت حداقل  6700ساعت در سال
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جدول  7-5شاخصهای ارزیابی اهداف کالن و خرد فناوری زبالهسوزی تودهسوز

پروژه های فنی

شاخص تحقق و ارزیابی

ارزیابی و انتخاب شرکتهای فناور داخلی و خارجی (واجد شرایط)

 -1تهیه اسناد مناقصه
 -2تهیه فهرست شرکت های فناور داخلی و خارجی
 -3انتخاب حداقل یك شرکت فناور واجد شرایط داخلی و خارجی

اجرای نیروگاه زبالهسوز

 -1رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه کارکرد نیروگاه
 -2تعداد واحد 1 :
 -3راندمان تبدیل ( 14 : )%تا 20
 -4مقیاس واحد  1000 :تا  3000کیلووات

ارزیابی عملکرد نیروگاه

 -1میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد سیستم
 -2کارکرد پیوسته پایلوتها به مدت حداقل  6000ساعت در سال
 -3بررسی میزان انطباق کارکرد واقعی سیستم با مالحظات فنی مورد
انتظار به منظور کسب دانش فنی و رفع مغایرتها در تولید صنعتی

احداث چندین نیروگاه زبالهسوز

 -1وضعیت احداث نیروگاههای زبالهسوز
 -2تعداد واحد  :حداقل 2
 -3راندمان تبدیل ( 20 : )%تا %27
 -4مقیاس صنعتی  3000 :تا  5000کیلووات

جدول  8-5شاخصهای ارزیابی اهداف کالن و خرد فعالیتهای تحقیقاتی و تحقیق و توسعهای هاضم بیهوازی
پروژه های فنی
پژوهش در زمینه راهکارهای کشت تودههای میکروبی پربازده و
افزایش بازده فرایند تولید بیوگاز
توسعه آزمایشگاه مرتبط با واحد هضم بیهوازی

شاخص تحقق و ارزیابی
میزان جامعیت مطالعات و اطالعات کسب شده در خصوص راهکارهای کشت
تودههای میکروبی پربازده و افزایش بازده فرایند
 -1میزان رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد آزمایشگاه
 -2میزان توسعه آزمایشگاه هضم بیهوازی

تحقیق و نوآوری در زمینه رفع مشکالت کیفی ،بهداشتی و
زیستمحیطی کاربرد خروجی فرایند هضم بیهوازی (فرآوردههای
پاییندستی) در بخش کشاورزی و آبزیپروری
پژوهش در زمینه هضم هم زمان منابع زیستتوده و افزایش بازده
فرایند تولید بیوگاز

میزان جامعیت مطالعات و اطالعات کسب شده در زمینه هضم همزمان منابع
زیستتوده

انجام مطالعات ارزیابی چرخه عمر ،تراز انرژی و انتشار کربن در
فرایند هضم بیهوازی

میزان جامعیت مطالعات و اطالعات کسب شده در خصوص ارزیابی چرخه
عمر ،تراز انرژی و انتشار کربن در فرایند

وضعیت دانش فنی در زمینه بهرهبرداری از فرآوردههای پاییندستی هضم
بیهوازی
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پروژه های فنی
پژوهش در زمینه اجرای نظام عادالنه تخصیص برق و انرژی به
صنعت دامپروری و صنایع وابسته

ويرايش اول ،مهر 1394
شاخص تحقق و ارزیابی
وضعیت اجرای نظام عادالنه تخصیص برق و انرژی به صنعت دامپروری و
صنایع وابسته

توسعه و بهینهسازی روشهای پیشتیمار منابع زیستتوده با هدف وضعیت توسعه و بهینهسازی روشهای پیشتیمار منابع زیستتوده با هدف
افزایش بهرهوری فرایند و بازدهی تولید انرژی مفید
افزایش بهرهوری فرایند و بازدهی تولید انرژی مفید
توسعه و بهینهسازی سامانههای مکانیکی کاربردی در آمادهسازی و وضعیت توسعه و بهینهسازی سامانههای مکانیکی کاربردی در آمادهسازی و
پیشتیمار پسماندهای جامد با هدف افزایش بهرهوری فرایند و بازدهی تولید
پیشتیمار پسماندهای جامد با هدف افزایش بهرهوری فرایند و
انرژی مفید
بازدهی تولید انرژی مفید
وضعیت طراحی تجهیزات پربازده گرمایش و نگهداشت دمای بهینه فرایند در
تدوین دانش فنی طراحی تجهیزات پربازده گرمایش و نگهداشت
هاضم بیهوازی
دمای بهینه فرایند در هاضم بیهوازی
ساخت تجهیزات پربازده گرمایش و نگهداشت دمای بهینه فرایند در میزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اولیه با استانداردها یا
نمونههای برتر خارجی
هاضم بیهوازی
بهرهبرداری و پایش عملکرد تجهیزات پربازده گرمایش و نگهداشت
میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد تجهیزات
دمای بهینه فرایند در هاضم بیهوازی
تدوین دانش فنی طراحی تجهیزات پایش فرایند (آناالیزرهای گاز،
سنجش دبی ،سنجش سریع کیفیت مواد ،تصفیه گاز و )...
ساخت تجهیزات پایش فرایند (آناالیزرهای گاز ،سنجش دبی،
سنجش سریع کیفیت مواد ،تصفیه گاز و )...
بهرهبرداری و پایش عملکرد تجهیزات پایش فرایند (آناالیزرهای
گاز ،سنجش دبی ،سنجش سریع کیفیت مواد ،تصفیه گاز و )...
تدوین دانش فنی طراحی انواع پوششهای ضدخوردگی و تجهیزات
وابسته

وضعیت طراحی تجهیزات پایش فرایند هاضم بیهوازی
میزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اولیه با استانداردها یا
نمونههای برتر خارجی
میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد تجهیزات
میزان تحقق اهداف تعیین شده

ساخت انواع پوششهای ضدخوردگی و تجهیزات وابسته

میزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اولیه با استانداردها یا
نمونههای برتر خارجی

بهرهبرداری و پایش عملکرد انواع پوششهای ضدخوردگی و
تجهیزات وابسته

میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد تجهیزات

تدوین دانش فنی طراحی موتور بیوگازسوز

وضعیت طراحی موتور بیوگازسوز

شبیهسازی فرایندی و عددی موتور بیوگازسوز
ساخت نمونه موتور بیوگازسوز

میزان دقت تحلیلهای عددی و انطباق نتایج با مدلهای تجربی و ایجاد و
تجهیز مرکز محاسباتی
میزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اولیه با استانداردها یا
نمونههای برتر خارجی

بهرهبرداری و پایش عملکرد موتور بیوگازسوز

میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد موتور بیوگازسوز

بهینه سازی طراحی و ساخت موتور بیوگازسوز

رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه

تدوین دانش فنی طراحی کمپرسور و دمنده بیوگاز

وضعیت طراحی کمپرسور و دمنده بیوگاز

شبیهسازی فرایندی و عددی کمپرسور و دمنده بیوگاز

میزان دقت تحلیلهای عددی و انطباق نتایج با مدلهای تجربی و ایجاد و
تجهیز مرکز محاسباتی

ساخت نمونه کمپرسور و دمنده بیوگاز

میزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اولیه با استانداردها یا
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پروژه های فنی
نمونههای برتر خارجی
بهرهبرداری و پایش عملکرد کمپرسور و دمنده بیوگاز

میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد تجهیزات

بهینه سازی طراحی و ساخت کمپرسور و دمنده بیوگاز

رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه

اجرای واحد نمونه هضم همزمان ( )co-digestionمتناسب با
شرایط بومی و اقلیمی کشور

دادهبرداری و پایش عملکرد واحد نمونه هضم همزمان

شبیهسازی فرایندی واحد هضم بیهوازی
شبیهسازی عددی فرایند هضم بیهوازی

 -1ساخت حداقل  1واحد نمونه و رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه
کارکرد واحد نمونه
 -2راندمان تبدیل ( 25 : )%تا 30
 -3بهره بیوگاز  33 ton/m3تا 45
 -4مقیاس واحد نمونه 20 kWتا 50
 -5ضریب ظرفیت %70 :
 -1میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد سیستم
 -2کارکرد پیوسته واحدهای نمونه به مدت حداقل  6000ساعت در سال
 -3بررسی میزان انطباق کارکرد واقعی سیستم با مالحظات فنی مورد انتظار
به منظور کسب دانش فنی و رفع مغایرتها در تولید صنعتی
میزان دقت تحلیلهای عددی و انطباق نتایج با مدلهای تجربی و ایجاد و
تجهیز مرکز محاسباتی
میزان دقت تحلیلهای عددی و انطباق نتایج با مدلهای تجربی و ایجاد و
تجهیز مرکز محاسباتی

جدول  9-5شاخصهای ارزیابی اهداف کالن و خرد فعالیتهای تحقیقاتی و تحقیق و توسعهای گازیسازی
پروژه های فنی
توسعه و بهینهسازی سامانههای مکانیکی کاربردی در آمادهسازی و
پیشتیمار پسماندهای جامد با هدف افزایش بهرهوری فرایند و
بازدهی تولید انرژی مفید
انجام مطالعات ارزیابی چرخه عمر ،تراز انرژی و انتشار کربن در
فرایند گازیسازی
توسعه آزمایشگاه مرتبط با واحد گازیسازی
شبیهسازی فرایندی واحد نیروگاهی گازیسازی
شبیهسازی عددی فرآیند گازیسازی
تحقیق در زمینه روشهای افزایش راندمان تولید گاز محصول در
فرایند گازیسازی (فرایند تحت فشار و )...
تحقیق در زمینه رفع مشکالت کیفی و زیستمحیطی خروجی
فرایند گازیسازی (ضایعات جامد ،پساب و آالیندههای هوا)

شاخص تحقق و ارزیابی
وضعیت توسعه و بهینهسازی سامانههای مکانیکی کاربردی در آمادهسوازی و
پیشتیمار پسماندهای جامد با هدف افزایش بهرهوری فرایند و بازدهی تولیود
انرژی مفید
میزان جامعیت مطالعات و اطالعات کسب شده در خصووص ارزیوابی چرخوه
عمر ،تراز انرژی و انتشار کربن در فرایند
 -1میوووزان رضوووایتمندی کارشناسوووان خبوووره از عملکووورد آزمایشوووگاه
 -2میزان توسعه آزمایشگاه گازیسازی
میزان دقت تحلیلهای عددی و انطباق نتایج با مدلهای تجربوی و ایجواد و
تجهیز مرکز محاسباتی
میزان دقت تحلیلهای عددی و انطباق نتایج با مدلهای تجربوی و ایجواد و
تجهیز مرکز محاسباتی
میزان جامعیت مطالعوات و اطالعوات کسوب شوده در خصووص روشهوای
افزایش راندمان تولید گاز محصول
وضعیت دانش فنی رفع مشکالت کیفی ،بهداشتی و زیسوتمحیطوی کواربرد
خروجی فرایند گازیسازی

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي زيستتوده در ايران
50
فاز  :6تدوين برنامه ارزيابي و بروز رساني
پروژه های فنی
تدوین دانش فنی طراحی تجهیزات پاالیش گاز محصول
ساخت نمونه تجهیزات پاالیش گاز محصول
بهرهبرداری و پایش عملکرد تجهیزات پاالیش گاز
تدوین دانش فنی طراحی تجهیزات پایش فرایند

ويرايش اول ،مهر 1394
شاخص تحقق و ارزیابی
وضعیت طراحی تجهیزات پاالیش گاز محصول
میزان تطابق پارامترهوای فنوی و اقتصوادی نمونوه اولیوه بوا اسوتانداردها یوا
نمونههای برتر خارجی
میزان دقت دادههوا و رضوایتمندی کارشناسوان خبوره از عملکورد تجهیوزات
پاالیش گاز محصول
وضعیت طراحی تجهیزات پایش فرایند گازیسازی

بهرهبرداری و پایش عملکرد تجهیزات پایش فرایند

میزان تطابق پارامترهوای فنوی و اقتصوادی نمونوه اولیوه بوا اسوتانداردها یوا
نمونههای برتر خارجی
میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد تجهیزات

تدوین دانش فنی طراحی موتور گازسنتز سوز

وضعیت طراحی موتور گازسنتز سوز

ساخت تجهیزات پایش فرایند

شبیهسازی فرایندی موتور گازسنتز سوز
ساخت نمونه موتور گازسنتز سوز
بهرهبرداری و پایش عملکرد موتور گازسنتز سوز
بهینهسازی طراحی و ساخت موتور گازسنتز سوز

میزان دقت تحلیلهای عددی و انطباق نتایج با مدلهای تجربوی و ایجواد و
تجهیز مرکز محاسباتی
میزان تطابق پارامترهوای فنوی و اقتصوادی نمونوه اولیوه بوا اسوتانداردها یوا
نمونههای برتر خارجی
میزان دقت داده ها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد موتور گازسونتز
سوز
رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه

جدول  10-5شاخصهای ارزیابی اهداف کالن و خرد فعالیتهای تحقیقاتی و تحقیق و توسعهای زبالهسوزی
پروژه های فنی

شاخص تحقق و ارزیابی

توسعه و بهینهسازی سامانههای مکانیکی کاربردی در
آمادهسازی و پیشتیمار پسماندهای جامد با هدف افزایش
بهرهوری فرایند و بازدهی تولید انرژی مفید

وضعیت توسعه و بهینهسازی سامانههای مکانیکی کاربردی در آمادهسازی و پیشتیمار
پسماندهای جامد با هدف افزایش بهرهوری فرایند و بازدهی تولید انرژی مفید

انجام مطالعات ارزیابی چرخه عمر ،تراز انرژی و انتشار
کربن در فرایند زبالهسوزی

میزان جامعیت مطالعات و اطالعات کسب شده در خصوص ارزیابی چرخوه عمور ،توراز
انرژی و انتشار کربن در فرایند

توسعه آزمایشگاه مرتبط با واحد زبالهسوزی

 -1میزان رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد آزمایشگاه
 -2میزان توسعه آزمایشگاه گازیسازی

تحقیق در زمینه روشهای افزایش راندمان در فرایند
زبالهسوزی (ارزش حرارتی منبع ،نوع فناوری ،طراحی
کوره و )...

میزان جامعیت مطالعات و اطالعات کسب شده در خصوص روشهای افزایش راندمان

تحقیق در زمینه رفع مشکالت کیفی و زیستمحیطی
خروجی فرایند زبالهسوزی
(ضایعات جامد ،پساب و آالیندههای خروجی از دودکش)

وضعیت دانش فنی رفع مشوکالت کیفوی و زیسوتمحیطوی کواربرد خروجوی فراینود
زبالهسوزی
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شبیهسازی فرایندی واحد نیروگاهی زبالهسوزی

میزان دقت تحلیلهای عددی و انطباق نتایج با مدلهوای تجربوی و ایجواد و تجهیوز
مرکز محاسباتی

شبیهسازی عددی واحد نیروگاهی زبالهسوزی

میزان دقت تحلیلهای عددی و انطباق نتایج با مدلهوای تجربوی و ایجواد و تجهیوز
مرکز محاسباتی

مطالعه تفصیلی بازار داخلی کاربرد فناوری زبالهسوزی

رضایتمندی کارشناسان خبره از نتایج ارزیابی بازار

ارزیابی فنی و زیست محیطی فناوری زبالهسوزی وارداتی

میزان دقت تحلیلهای فنی و زیستمحیطی با توجه به تمامی پارامترهای تاثیرگذار

تدوین استانداردهای زیست محیطی

نظر کارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و میزان جامعیت آنها

تدوین دانش فنی طراحی تجهیزات پاالیش گاز خروجی

وضعیت طراحی تجهیزات پاالیش گاز خروجی

ساخت تجهیزات پاالیش گاز خروجی

میزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اولیه با استانداردها یا نمونههوای برتور
خارجی

بهرهبرداری و پایش عملکرد تجهیزات پاالیش گاز
خروجی

میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد تجهیزات

تدوین دانش فنی طراحی تجهیزات پایش فرایند

وضعیت طراحی تجهیزات پایش فرایند زبالهسوزی

ساخت تجهیزات پایش فرایند

میزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اولیه با استانداردها یا نمونههوای برتور
خارجی

بهرهبرداری و پایش عملکرد تجهیزات پایش فرایند

میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد تجهیزات

تدوین دانش فنی طراحی کوره زبالهسوز

وضعیت طراحی کوره زبالهسوز

شبیهسازی فرایندی کوره زبالهسوز

میزان دقت تحلیلهای عددی و انطباق نتایج با مدلهوای تجربوی و ایجواد و تجهیوز
مرکز محاسباتی

ساخت نمونه کوره زبالهسوز

میزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اولیه با استانداردها یا نمونههوای برتور
خارجی

بهرهبرداری و پایش عملکرد کوره زبالهسوز

میزان دقت دادهها و رضایتمندی کارشناسان خبره از عملکرد کوره زبالهسوز

بهینه سازی طراحی و ساخت کوره زبالهسوز

رضایتمندی کارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه

جدول  11-5شاخصهای ارزیابی اهداف کالن و خرد اقدامات غیر فنی مشترک
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فاز پیش توسعه
اجرای پروژههای تحقیق و توسعه ملی با مراکز
علمی و تحقیقاتی معتبر جهانی

توسعه دانش

انتشار دانش

جهتدهی به سیستم

تدوین نظامنامه حمایت از دانشجویان و اساتید
محقق در این حوزه از قبیل حمایت از پایان
نامههای دانشجویی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری در زمینه زیستتوده
پیادهسازی نظامنامه حمایت از دانشجویان و اساتید
محقووق در ایوون حوووزه از قبیوول حمایووت از پایووان
نامه های دانشجویی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری در زمینه زیستتوده
برگزاری و شرکت در کارگاه های تخصصی معتبر
بینالمللی در حوزههای طراحی ،عملکورد و نصوب
فناوریهای اولویتدار انرژی زیستتوده
توودوین برنامووه توسووعه واحوودها و رشووتههووای
دانشگاهی و ارائه پیشونهاد جهوت ایجواد چنودین
رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
در زمینه انرژی زیستتوده
پیادهسوازی برناموه توسوعه واحودها و رشوتههوای
دانشگاهی و ارائه پیشونهاد جهوت ایجواد چنودین
رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
در زمینه انرژی زیستتوده

وضعیت اجرای پروژههوای تحقیوق و توسوعه و میوزان رضوایتمندی
کارشناسان خبره از جامعیت پروژهها و نحوه اجرای آنها

وضعیت نظامنامه حمایت از دانشجویان و اساتید محقق در این حوزه

وضعیت پیادهسازی نظام حمایت از دانشوجویان و اسواتید محقوق در
این حوزه
 -1برگزاری حداقل یك کارگاه تخصصی ساالنه معتبر بینالمللی در
حوزه انرژی زیستتوده
 -2اعزام تخبگان برای شرکت در کارگاههای تخصصی این حوزه
میزان دقت مطالعات و معرفی چند واحد دانشگاهی

وضعیت پیادهسازی برنامه توسعه واحدها و رشتههای دانشگاهی

حمایت و برگزاری کنفرانسهای ملی و بینالمللی
مرتبط با زیستتوده

برگزاری حداقل یك کنفرانس سواالنه معتبور بوین المللوی در حووزه
انرژی زیست توده و اعوزام تخبگوان بورای شورکت در کارگواههوای
تخصصی این حوزه

تدوین نظام مدیریت دانش

دستیابی به نظام جامع مدیریت دانش در حوزه فنواوریهوای انورژی
زیستتوده

پیادهسازی نظام مدیریت دانش

وضعیت پیادهسازی نظام مدیریت دانش

تشکیل شوورای راهبوردی متشوکل از ذینفعوان و
خبرگان بخش زیسوتتووده در کشوور بوه منظوور
حمایت و هدایت فعالیتهای تحقیق و توسعهای و برگزاری جلسات دورهای کمیته تخصصی راهبردی
هم نووین ارزیووابی ،نظووارت و بووه روز رسووانی
فعالیتهای انجام شده
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تأسیس مرکز توسعه فناوری انرژی زیستتوده

اطالعات ثبت مرکز توسعه فناوری انرژی زیستتوده

رصد فناوری و ارزیابی سند راهبردی و نقشه راه
توسعه فناوریهای زیستتوده

گزارشات رصد فناوری و ارزیابی سند راهبوردی و نقشوه راه توسوعه
فناوری زیستتوده

به روز رسانی سند راهبردی و نقشه راه توسعه
فناوریهای زیستتوده

گزارشات به روز رسانی سند راهبوردی و نقشوه راه توسوعه فنواوری
زیستتوده

تدوین سند توسعه بخش زیستتوده

 -1تهیه شرح خدمات سند بخش زیستتوده
 -2انعقاد قرارداد با مجری پروژه
 -3رضایتمندی خبرگان از کیفیت سند تدوین شده

تعیین مکانیزم دقیق انتقال فناوری

نظر کارشناسان خبره در خصوص میزان جامعیت استراتژی

ایجاد بانك اطالعاتی و شبکه متخصصین،
دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای دانش
بنیان ،آزمایشگاهها در زمینه انرژی زیستتوده در
کشور
مشخص شودن بودجوه تخصویص داده شوده بوه
توسعه فناوری انرژی زیست توده در برنامه بودجوه
سالیانه

راهانوودازی پورتووال جووامع متخصصووان حوووزه فنوواوریهووای انوورژی
زیستتوده
مشخص شدن بودجه تخصیص داده شده به توسعه فنواوری انورژی
زیستتوده در برنامه بودجه سالیانه

وضعیت بودجوه تخصویص داده شوده بوه توسوعه وضووعیت بودجووه تخصوویص داده شووده بووه توسووعه فنوواوری انوورژی
فناوری انرژی زیستتوده در برنامه بودجه سالیانه زیستتوده در برنامه بودجه سالیانه
میزان رضایتمندی خبرگان از سازوکار همکاری بوا میزان رضوایتمندی خبرگوان از سوازوکار همکواری بوا متخصصوین
بینالمللی
متخصصین بینالمللی
تأمین
منابع
منابع و
سرمایههای
انسانی

وضعیت انعقاد تفاهم نامه همکاری با متخصصوین
وضعیت انعقاد تفواهم ناموه همکواری بوا متخصصوین بوینالمللوی و
بین المللی و رضایتمندی خبرگان از اجورای نتوایج
رضایتمندی خبرگان از اجرای نتایج انعقاد تفاهمنامه
انعقاد تفاهمنامه
 -1برگزاری حداقل یك دوره آمووزش تخصصوی
 -1برگزاری حداقل یك دوره آموزش تخصصی مشترک بینالمللوی
مشووترک بووینالمللووی سوواالنه در حوووزه انوورژی
ساالنه در حوزه انرژی زیستتوده
زیستتوده
 -2آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه راهبری سیسوتمهوای
 -2آموزش نیوروی انسوانی متخصوص در زمینوه
هضم بیهوازی
راهبری سیستمهای هضم بیهوازی
شوورکت متخصصووین و تکنسووینهووای داخلووی در
شرکت متخصصین و تکنسینهوای داخلوی در دورههوای تخصصوی
دورههای تخصصی مشترک بوینالمللوی در حووزه
مشترک بینالمللی در حوزه انرژی زیستتوده
انرژی زیستتوده
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شاخص تحقق و ارزیابی
راهاندازی و برگزاری دورههای تخصصی در حوزه زیستتوده
تدوین آییننامه اخذ مجوزهای مرتبط

فاز توسعه

کارآفرینی

توسعه دانش

شکل دهی بازار

تدوین دستورالعمل شناسایی شرکتهای
دانشبنیان در این حوزه و رایزنی با معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی عتف
جهت اخذ حمایتهای مالی و پشتیبانی برای این
شرکتها
تدوین مکانیزمهای جذب شرکتهای بینالمللی
جهت ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه خود در
داخل کشور

وضعیت تدوین دستورالعمل شناسایی شرکتهای دانشبنیان

تدوین آییننامههای جوذب شورکتهوای بوینالمللوی و ایجواد چنود
شرکت توانمند در این حوزه

برگزاری جشنوارههای ملی به منظور حمایت از
محققین و مخترعین

برگزاری حداقل یك جشنواره سواالنه معتبور ملوی در حووزه انورژی
زیستتوده

حمایت از اساتید و دانشجویان این حوزه جهت
تشکیل و راهاندازی شرکتهای زایشی در
دانشگاهها

تدوین مکانیزم حمایت از محققین و ایجواد چنود شورکت زایشوی در
حوزه زیستتوده در دانشگاهها

هدایت تحقیقاتی دانشگاهها به اولویتهای ملی و
نیازمندیهای شرکتهای دانشبنیان این حوزه

میزان رضایتمندی کارشناسان خبره از عنواوین پوروژههوای حمایوت
شده

برگزاری دورههای علمی روشهای انتقال فناوری
در این حوزه و تجربیات موفق داخلی و بینالمللی

برگووزاری حووداقل یووك دوره علمووی انتقووال فنوواوری سوواالنه معتبوور
بینالمللی در حوزه انرژی زیستتوده

ایجاد یك بازار مطمئن از طریق خرید دولتی از
محصوالت با کیفیت ساخت داخل

تدوین آیین نامه برای دستگاههای دولتی به منظوور الوزام در توامین
بخشی از برق مورد نیاز خود از سیستمهای زیستتوده

الزام دارندگان منابع اولیه زیستتوده به تأمین
بخشی از برق مورد نیاز خود از فناوریهای بومی
(تولید پراکنده)
تدوین مکانیزمهای حمایتی به منظور ارائه
تسهیالت برای احداث کنندگانی که از تجهیزات
بومی (با کیفیت استاندارد) استفاده میکنند

تهیه پیشنهادات ،آییننامهها و موارد قانونی مرتبط

تدوین آییننامههای حمایتی

بازنگری و تدقیق در تعرفه خرید تضمینی برق
توسط دولت

میزان دقت مطالعات و رضایتمندی کارشناسان خبره از نتایج

تدوین و به روز رسانی استانداردهای دقیق،
هوشمندانه و جامع در بخشهای مختلف طراحی،
ساخت ،بهرهبرداری و تست فناوریهای اولویتدار
انرژی زیستتوده

تکمیل استانداردهای مورد نیاز بخش انرژی زیستتوده
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اقدامات غیر فنی

تأمین وامهای بلند مدت کمبهره برای صنعتگران وضعیت تأمین وامهای بلند مدت کمبهره برای صنعتگوران در ایون
حوزه از صندوق توسعه ملی
در این حوزه از صندوق توسعه ملی
منابع
مالی

تأمین
منابع
منابع و
مواد اولیه

منابع و
سرمایه
انسانی

مشروعیتبخشی

تعریف و اجرای مکانیزم هوشمندانه تعرفه گمرکی
واردات تجهیزات فناوریهای اولویت دار متناسب
با توان بومیسازی آنها

وضعیت تعریف و اجرای مکانیزم هوشمندانه تعرفوه گمرکوی واردات
تجهیزات فناوریهای اولویت دار

تدوین نظامنامه جذب سرمایهگذاری خارجی (به
شرط انتقال فناوری)

وضعیت نظامنامه جذب سرمایهگذاری خارجی

ایجاد بستر حمایتی مناسب به منظور استفاده از
زمینهای حاشیهای و آبهای کم کیفیت

تدوین قوانین و آییننامههای برای استفاده از زمینهای حاشویهای و
آبهای کم کیفیت

ترویج زراعت گیاهان مختص انرژی و کشتهای
فراسرزمینی

تدوین قوانین و آییننامههای برای ترویج زراعوت گیاهوان مخوتص
انرژی و کشتهای فراسرزمینی

وضع قوانین و آئیننامههای جدید و به روز رسانی
قوانین موجود جهت تخصیص منابع زیستتوده با
هدف تولید انرژی

وضعیت وضع قوانین جهت تخصیص منابع زیست توده با هدف تولید
انرژی

تدوین استاندارد مشاغل فنی و حرفهی به منظور
تربیت نیروی انسانی فعال در صنعت زیستتوده

وضعیت تدوین استاندارد مشاغل فنی و حرفهی بوه منظوور تربیوت
نیروی انسانی فعال در صنعت زیستتوده

تهیه و انتشار نشریه تخصصی و عمومی در این
حوزه
تهیه و تدوین برنامه آگاهسازی ،ترویج و
اطالعرسانی عمومی
برگزاری نمایشگاههای اطالع رسانی

وضعیت تهیه و تدوین برناموه آگواهسوازی ،تورویج و اطوالعرسوانی
عمومی
برگزاری حداقل یك نمایشگاه ساالنه اطالع رسانی

برگزاری جشنوارههای تقدیر از فعاالن این حوزه

برگزاری حداقل یك جشنواره ساالنه تقدیر از فعاالن این حوزه

انتشار حداقل یك نشریه تخصصی ساالنه

 -3-5تدوین شاخصهای عملكردی
شاخصهای کلیدی شاخصهای کالنی هستند که هدف غایی سیاستگذار از برنامهریزی و تدوین سند را مورد سونجش قورار
میدهند و عدم تحقق آن ها به منزله عدم تحقق کل یا بخشی از برنامه است .در جدول ( )12-5شاخصهای کلیدی با توجوه
به چشمانداز و اهداف کالن ارائه شدهاند .در جدول ( )13-5نیز شاخصهای کلیدی در فواصل زموانی مشوخص بورای تعیوین
میزان قابل قبول تحقق اهداف کالن و چشمانداز به صورت جداگانه تعیین شدند.
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جدول  12-5شاخصهای کلیدی اهداف کالن و چشمانداز
بیانیه چشمانداز

شاخص کلیدی تحقق و ارزیابی
افزایش  10برابری تعداد مقاالت
پرورش ساالنه  40تا  50دانشجوی متخصص در حوزه انرژی تجدیدپذیر و زیستتوده
با حمایت از پایاننامههای دانشجویی
جذب حداقل  20عضو هیئت علمی توانمند در حوزه انرژی تجدیدپذیر و زیستتوده
پرورش  300تکنسین توانمند ،خالق و متخصص در حوزههای طراحی ،ساخت و
راهاندازی نیروگاههای زیستتوده
معرفی دو نمانام معتبر در هر فناوری
ساخت  3واحد نمونه هاضم بیهوازی فضوالت دامی با ظرفیت واحد  20تا  50کیلووات

با الهام از سند چشمانداز بیستساله ،نقشوه جوامع توأمین
علمی کشور و در راستای تحقق چشمانوداز وزارت نیورو و
هم نین حفاظت از محیط زیسوت ،آب و امنیوت غوذایی،
جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر توانمندیهای داخلی و
متخصصان کارآمد و خالق در طراحوی ،اجورا و مودیریت
فناوریهای اولویت دار حوزه تولید بورق زیسوتتووده ،بوه
جایگاه دوم در بین کشورهای منطقه در افق  1404دست
یافته است.

ساخت  2واحد نمونه هاضم بیهوازی زباله شهری با ظرفیت واحد  300تا  500کیلووات
ساخت  2واحد نمونه گازیسازی زباله شهری با ظرفیت واحد  200تا  500کیلووات
ساخت  2واحد نمونه گازیسازی بزرگ مقیاس زائدات کشاورزی و جنگلی با ظرفیت
واحد  200تا  500کیلووات
ساخت  2واحد نمونه گازیسازی لجن فاضالب شهری با ظرفیت واحد  200تا 500
کیلووات
نصب و راهاندازی  1واحد نمونه گازیسازی کوچك مقیاس زائدات کشاورزی و جنگلی
با ظرفیت واحد  20تا  50کیلووات
نصب و راهاندازی  1نیروگاه زبالهسوزی با ظرفیت واحد  1000تا  3000کیلووات
نصب  2نیروگاه هاضم بیهوازی فضوالت دامی با ظرفیت واحد  100تا  200کیلووات
نصب  2نیروگاه هاضم بیهوازی زبالههای شهری با ظرفیت واحد  500تا 1000
کیلووات
نصب  2نیروگاه گازیسازی زبالههای شهری با ظرفیت واحد  1000تا  2000کیلووات
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شاخص کلیدی تحقق و ارزیابی

بیانیه چشمانداز

نصب  2نیروگاه گازیسازی لجن فاضالب شهری با ظرفیت واحد  1000تا 2000
کیلووات
نصب  20واحد گازیساز کوچك مقیاس زائدات کشاورزی و جنگلی با ظرفیت واحد 20
تا  50کیلووات
نصب  2نیروگاه گازیسازی بزرگ مقیاس زائدات کشاورزی و جنگلی با ظرفیت واحد
 1000تا  2000کیلووات
نصب  2نیروگاه زبالهسوز با ظرفیت واحد  3000تا  5000کیلووات
نصب  2000تا  4000کیلووات واحد نمونه تولید برق از انرژی زیستتوده
نصب  14تا  28مگاوات نیروگاه تولید برق از انرژی زیستتوده
تدوین اطلس منابع زیستتوده و اطالع از پتانسیل موجود در کشور

جدول  13-5شاخصهای کلیدی اهداف کالن و چشمانداز
عناوین نقشه راه انرژی زیستتوده

شاخص کلیدی تحقق و ارزیابی 1404

شاخص کلیدی تحقق و ارزیابی 1400
تدوین اطلوس منوابع زیسوتتووده و اطوالع از نصب  2نیروگاه هاضم بیهوازی فضوالت دامی
پتانسیل موجود در کشور
با ظرفیت واحد  100تا  200کیلووات
ساخت  3واحد نمونه هاضم بیهوازی فضووالت نصب  2نیروگواه هاضوم بیهووازی زبالوه هوای
دامی با ظرفیت واحد  20تا  50کیلووات
شهری با ظرفیت واحد  500تا  1000کیلووات

نقشه راه توسعه فناوریهوای اولویوتدار تولیود
ساخت  2واحود نمونوه هاضوم بیهووازی زبالوه نصب  2نیروگاه گازیسازی لجن فاضالب نصب
بوورق از منووابع زیسووتتوووده سووبك اکتسوواب
 2نیروگوواه گازیسووازی زبالووههووای شووهری بووا
شهری با ظرفیت واحد  300تا  500کیلووات
همکاری و توسعه داخلی
ظرفیت واحد  1000تا  2000کیلووات
(هاضم فضوالت دامی ،هاضوم زبالوه شوهری،
گازیسووازی زبالووه شووهری ،گازیسووازی بووزرگ ساخت  2واحد نمونه گازیسازی زباله شهری بوا نصووب  2نیروگوواه گازیسووازی لجوون فاضووالب
ظرفیت واحد  200تا  500کیلووات
شهری با ظرفیت واحد  1000تا  2000کیلووات
زائوودات شووهری ،گازیسووازی لجوون فاضووالب
ساخت  2واحد نمونه گازیسازی بزرگ مقیواس نصووب  2نیروگوواه گازیسووازی بووزرگ مقیوواس
شهری)
زائدات کشاورزی و جنگلوی بوا ظرفیوت واحود زائدات کشاورزی و جنگلوی بوا ظرفیوت واحود
 1000تا  2000کیلووات
 200تا  500کیلووات
ساخت  2واحد نمونه گازیسازی لجن فاضوالب
شهری با ظرفیت واحد  200تا  500کیلووات
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شاخص کلیدی تحقق و ارزیابی 1400
تدوین اطلوس منوابع زیسوتتووده و اطوالع از
پتانسیل موجود در کشور

شاخص کلیدی تحقق و ارزیابی 1404

نقشه راه توسعه فناوریهوای اولویوتدار تولیود نصوب و راهانودازی  1واحوود نمونوه گازیسووازی
کوچك مقیاس زائدات کشاورزی و جنگلوی بوا
برق از منابع زیستتوده سبك اکتساب خرید
ظرفیت واحد  20تا  50کیلووات
(گازیسازی کوچك مقیاس زائدات شهری)
نصب  20واحد گازیساز کوچك مقیاس زائودات
کشاورزی و جنگلی با ظرفیت واحود  20توا 50
کیلووات
نقشه راه توسعه فناوریهوای اولویوتدار تولیود
نصب  2نیروگاه زبالهسوز با ظرفیت واحد 3000
بوورق از منووابع زیسووتتوووده سووبك اکتسوواب نصب و راهاندازی  1نیروگاه زبالهسوزی با
تا  5000کیلووات
ظرفیت واحد  1000تا  3000کیلووات
همکاری
(زبالهسوز)

 -4-5تدوین ساختار نظارت ،به روزرسانی و مكانیزم ارزیابی
همان طور که اشاره شد ،به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کواری اندیشویده شووده و سوواختار نظووارتی بورای آن
تعیین گردد .وزارت نیرو وظیفه سیاستگذاری کالن ،هماهنگی و نظارت کالن بر اجورای ایون سوند را بور عهوده دارد .مرکوز
توسعه فناوریهای تولید برق از انرژی زیستتوده و در صورت عدم تشکیل آن ،کمیته راهبری متشکل از اعضاء کمیته راهبری
این پروژه و خبرگان دیگر بر نحووه اجورای ایون سوند نظوارت مویکنود و بازنگریهای الزم در سند و گزارش کالن مربوطه
را در فواصل زمانی مشخص ارائه خواهد نمود .این ستاد با ایجاد ساز و کارهای الزم و استفاده از نهادهای مختلف ،ضمن انجام
تصمیمگیریهای الزم ،وظیفوه نظوارت بر تحقق اهداف سند و ارزیابی پیشرفت کار را بر عهده دارد .از جمله وظایف اصلی این
ستاد میتوان بوه مووارد زیور اشاره کرد:
 سیاستگذاری اجرایی ،راهبری ،هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی الزم برای به کارگیری فناوریهای تولید
برق از زیستتوده با ظرفیت باال
 نظارت و پیگیری اجرای دقیق و کامل مفاد سند
 پایش شاخصهای عملکردی و اثربخشی
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 -1-4-5مكانیزم عملكرد
با توجه به وظایف مطرح شده برای این مرکز ،میبایست مکانیزمی اندیشیده شود که به عنوان چارچوبی برای انجام فعالیتهای
ارزیابی در نظر گرفته شود .هموانطوور کوه اشواره شود ،از جملوه وظوایف اصولی مرکوز توسوعه فنواوری هوای تولیود بورق از
زیستتوده نظارت و پیگیری اجورای دقیوق و کامول مفواد سوند و پوایش شواخصهوای عملکردی و اثربخشی میباشود .لوذا
اعضای مرکز جهت انجام وظایف درنظر گرفته شده مویبایسوت جلسوات مونظم ماهانه را برگزار کرده و در فاصله بین جلسات
از طریق همکاری و اخذ آمار و گزارشها از دسوتگاههوای متوولی حوزههای مرتبط ،شاخصهای تعیین شده را ارزیابی کورده و
پوس از نهوایی سوازی و تلفیوق آنهوا گوزارش آن را در دورههای زمانی  6ماهه به وزارت نیرو اعالم نماید.

اعضای مرکز (کمیته راهبری) موظفند طبق نتایج حاصل از ارزیابی شاخصها ،اقدامات الزم را جهت اطمینوان از تحقوق سوند
درافق  10ساله ،اتخاذ کنند .ستاد راهبری سند در صورت نیاز به اصالح ساختارها و سواز و کارهوای نهوادی ذیووربط ،از طریوق
مراجع ذیصالح گردش کار را انجام خواهد داد.

هم نین مرکز (کمیته راهبری) موظف است به رصد فناوریهای مرتبط و در حال توسعه در این حوزه بپردازد و گوزارش آن را
طی دورههای زمانی  2ساله ارائه نماید .با توجه به روند تحوالت و نیز وضعیت پیشرفت سند ،الزم است سند هر  2سال یکبار
مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد.

وضووعیت پیشوورفت بوور اسوواس شوواخصهووای سووطح کووالن (اهووداف کووالن) و شوواخصهووای سووطح خوورد (اهووداف خوورد)
مشخص میشود .در صورتی که پس از گذشت  3سال از آغاز اجرای سند ،میزان تحقق هر یك از شاخصهای در نظر گرفتوه
شده تا آن مقطع زمانی به طور میانگین کمتر از  30درصد باشد ،ستاد راهبری سند باید نسبت بوه توقوف اجورا اقودام نمایود و
تصمیمات الزم را اتخاذ کند .در صورتی که میزان تحقق شاخصها کمتر از  70درصد باشد بایستی سند از سوی ستاد راهبوری
مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد .هم نین در صورت تحقق بیش از  70درصد شاخصهای مذکور ،ستاد راهبری میتوانود بوا
بررسی گلوگاهها و موانع موجود بر سر راه تحقق کامل هر یك از اقدامات و برنامهها نسبت به رفع آنها و ادامه اجرای سند اقدام
نماید.
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 -5-5نتیجه گیری
مرحله ششم این سند به عنووان آخورین مرحلوه از طورح "تدوین سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فنواوریهوای مورتبط بوا
انرژی زیست توده در ایران" به تدوین برنامه ارزیابی و به روز رسانی این سند پرداخته است .در این مرحله مشخص شد که چه
افرادی در چه ساختاری و بر اساس چه شاخصها و معیارهایی باید به ارزیابی پیشرفت اجورایسند در طول بوازه زموانی تعریوف
شده بپردازند .برای این کار ابتدا شاخصهایی در سطح کالن (اهوداف کالن) و در سطح خرد (اهداف خرد) تعریف شد .سوپس
ساختار نظارت ،به روز رسانی و ارزیابی سوند مشوخص شود.

در نهایت تعیین گردید که مرکز توسعه فناوریهای تولید برق از زیستتوده در بازههای زمانی  6ماهه بووه پیگیوری و ارزیوابی
اجرای سند بر اساس شاخصهای تعریف شده بپردازد و گوزارش آن را بوه وزارت نیرو ارائوه کند .هم نین مقرر شد این مرکوز
با توجه به وضعیت پیشرفت سند نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.
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