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سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
پیشگفتار

در راستاي اجراي مرحله اول از پروژه "تدوين سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه
مطبوع در ساختمان" با عنوان "تدوين مباني سند توسعه فناوري مديريت بارهاي سرمايشي در کشور" ،گزارش حاضر به اين
امر اختصاص يافته است .در اين گزارش در فصل اول به مرور ادبيات موضوع مورد تحقيق پرداخته خواهد شد .در فصل دوم
بازيگران عرصه موجود و روابط بين آنها استخراج خواهد شد .در فصل سوم قوانين و مقررات موجود در اين زمينه بررسي مي-
شوند.
اين گزارش که نتايج مرحله اول پروژه در آن ارائه شده توسط آقايان علي جوکار ،اميد شاه حسيني ،مسعود جليليان و علي
شفيعي علويجه و خانم مهندس شبنم منصوري تهيه شده است .کميته راهبري پروژه نيز وظيفه نظارت و تائيد گزارش را بر
عهده داشته است.
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 -1-1مقدمه
در اين فصل از گزارش به شناخت بازيگران عرصه بكارگيري تجهيزات مديريت بارهاي سرمايشي پرداخته ميشود .با توجه
به اينكه يكي از اهداف اصلي از اين پروژه شناسايي بازيگران اين حوزه مي باشد ،لذا مدل  Triple Helixكه تمركز اصلي آن
بر شناسايي بازيگران مي باشد انتخاب گرديده است كه در بخش بعدي توضيحات بيشتري در مورد مدل مورد استفاده ارائه مي
گردد.
در قالب اين الگو ،سه نهاد دولت ،دانشگاه و بنگاه با هم در تعامل هستند ،ولى بنگاه ،نقش هدايتگرى نوآورى را به عهده
دارد و دانشگاه با تزريق دانش به صورت غيرمستقيم و دولت با سياستگذارى خود به بنگاه كمک مىكند.
 -2-1شناخت بازيگران اصلي
از جمله الگوهايي كه ميتواند به منظور شناخت بازيگران حوزه فعاليت در اين پروژه بكار رود الگوي  Triple Helixاست.
اين الگو در سه نسخه  TH1و  TH3، TH 2دسته بندى شده است .در نسخه اول دولت ،هم دانشگاه و مراكز پژوهشي و هم
صنعت و هم رابطه بين آنها را تحت پوشش قرار مى دهد .مصداق اين نسخه در كشورهاى كمونيستى سابق مانند اتحاد
جماهير شوروى ديده مى شد و امروزه اين نسخه به عنوان يک الگوى شكست خورده مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.
در نسخه دوم قلمروهاى نهادى دولت ،دانشگاه و مراكز پژوهشي و صنعت با مرزهاى قوى عقالنيت ،فرهنگى و فنى از
يكديگر جدا مى شوند ،اما داراى كنش متقابل با يكديگر هستند .يكى از ويژگيهاى اساسى اين نسخه ،تقسيم كار بين دانشگاه
ها و مراكز پژوهشي ،بنگاه و دولت است .در اين الگو ،دانشگاهها و مراكز پژوهشي به آموزش و تحقيق مى پردازد .صنعت يا
بنگاه ،نتايج تحقيقات را به كاالها و خدمات جديد تبديل و دولت از دانشگاه و بنگاه حمايت مى كند و زيرساخت ها و شرايط
الزم را فراهم مى كند.
در نسخه سوم قلمروهاى نهادى دانشگاه و مراكز پژوهشي ،صنعت و دولت در فرآيند نوآورى همپوشانى دارند و نقشهاى
آنها با يكديگر تداخل پيدا مى كند .در اين الگو ،دانشگاه عالوه بر فعاليتهاى سابق دست به كارآفرينى مى زند و به فعاليتهاى
نوآورانه مى پردازد .در اين الگو دانشگاهها ،بنگاه به وجود مى آورند و ايده ها را تجارى مى كند و در مقابل صنعت هم به
فعاليت هاى توليد و توزيع دانش مى پردازد و به نوعى مثل دانشگاهها و مراكز پژوهشي عمل مى كنند .همچنين دولت هم به
سرمايه گذاري هاى مخاطره آميز در زمينه هاى توليد دانش ،نوآورى و توليد كاال و خدمات دست مى زند.
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در اين بين نهادهاي حاكميتي نيز با توجه به نقشي كه در صنعت دارند ،به چهار دسته كلي تقسيم بندي ميگردند :
 .1سياستگذار
 .2تنظيم كننده
 .3تسهيل كننده
 .4ارائه كننده خدمات
سياستگذار ،بخشي از دولت است كه سياستها و جهت گيريهاي كالني را كه بايد توسط دولت ،كسب و كارها و غيره دنبال
شود را تعيين ميكند .عالوه بر اين به اولويت بندي خدمات و تعيين نقش بازيگران در صنعت مي پردازد.
تنظيم كننده ،بخشي از دولت است كه به وسيله مجموعه گوناگوني از ابزارها ،نيازمندي هاي شركتها و مؤسسات را تنظيم
كرده و مسئوليت هر يک را تعيين ميكند.
تسهيل كننده ،سازمانها و مؤسساتي هستند كه معموالٌ توسط دولت سرمايه گذاري مي شوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار
خدمات به واسطه تضمين خدمات و حمايت براي محيط سياسي بهتر ميباشد .ويژگي تسهيل كنندهها انعطاف پذيري ،تأثير
پذيري از بازار و نزديكي به بخش خصوصي ميباشد.
ارائه كننده خدمات ،شركتها يا مؤسساتي هستند كه خدماتي را به طور مستقيم به صنايع ارائه ميدهند.
با ادغام الگوي  Triple Helixبا اين تقسيم بندي در نهادهاي حاكميتي ،سياست گذاران ،تنظيمگران ،تسهيلگران ،سازمانهاي
ارائه دهنده خدمات ،مراكز پژوهشي و بنگاههاي اقتصادي به عنوان بازيگران اصلي در هر صنعت يا فعاليت مرتبط با آن معرفي
ميشوند.
 -3-1جمعبندي و نتيجه گيري
با توجه به اينكه در اين پروژه هدف اصلي بيشتر متمركز بر شناسايي بازيگران اين حوزه مي باشد لذا در اين فصل از
گزارش به مرور ادبيات مدل هايي كه تمركز آنها بر شناسايي مي باشد پرداخته شده است .الگوي رايج مورد استفاده جهت
شناخت بازيگران نيز الگوي  Triple Helixاست كه با ايجاد پارهاي تغييرات ميتواند در خصوص موضوع مورد نظر در اين
پروژه كاربرد داشته باشد .در اين ارتباط شرايط خاص حاكم بر صنعت انرژي كشور نيز بايد لحاظ گردد.
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فصل دوم بازيگران عرصه بکارگيري فناوريهاي مديريت
بارهاي سرمايشي و روابط آنها
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 -1-2مقدمه
در اين فصل از گزارش به معرفي بازيگران عرصه بكارگيري فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي در بخش ساختمان و
روابط آنها پرداخته ميشود .مي باشد .مطابق الگوي  Triple Helixكه در فصل قبل تشريح شد بازيگران عرصه بكارگيري
تجهيزات فوق در چهار نهاد دولت شامل سياست گذاران ،تنظيمگران ،تسهيلگران و سازمانهاي ارائه دهنده خدمات ،دانشگاه
شامل مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و بنگاههاي اقتصادي تقسيم بندي ميشوند (شكل ( .))1-2يک بازيگر با توجه به نهادها و
ارگانهاي وابسته ميتواند در يک يا چند گروه ايفاي نقش كند .معرفي صورت گرفته از هر بازيگر در اين فصل به صورت
مختصر بوده و بيشتر به زمينه كاري بازيگر و سوابق كاري و اجرايي آن تكيه دارد .روابط كاري بازيگران و تاثير اين روابط بر
موضوع مورد مطالعه نيز از جمله موارد مطروحه در اين فصل از گزارش ميباشد.

شکل ( )1-2بازيگران عرصه بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر در بخش ساختمان به تفکيک  6گروه اصلي
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 -2-2سياست گذاران
سياستگذاران عرصه بهينهسازي مصرف انرژي به دو گروه سياستگذاران كالن شامل مجمع تشخيص مصلحت نظام،
مجلس و وزارت نيرو و سياستگذاران پژوهشي مشتمل بر شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنآوري ،شوراي عالي انقالب فرهنگي
و وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري تقسيمبندي ميشوند .در ادامه به معرفي هر يک از اين نهادها پرداخته ميشود.

 -1-2-2سياست گذاران كالن
 -1-1-2-2مجمع تشخيص مصلحت نظام

حضرت امام (ره) در تاريخ  17بهمن  1366هجري شمسي با صدور فرماني ،مجمع تشخيص مصلحت نظام را تأسيس
فرمودند[ . ]4اين مجمع كه در آغاز تأسيس ،صرفا بمنظور تشخيص مصلحت در موارد اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان
تأسيس گرديده بود ،پس از بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال  1368وظايف يازده گانهاي مستند به اصول
 110 ،111 ،112و  177قانون اساسي را برعهده گرفت تا بتواند بعنوان حلقه تكميلي در حاكميت نظام جمهوري اسالمي و در
شرايط مختلف ايفاي نقش نمايد .اين مجمع متشكل از  14كميسيون است كه از بين آنها كميسيون علمي– راهبردي بر
تحقق اهداف سند چشمانداز بيست ساله و از جمله موضوع مورد بحث در اين پروژه نظارت دارد .كميسيون علمي -راهبردي
دبيرخانهي مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف «هدايت و زمينهسازي ايجاد درک مشترک و مشاركت ملي براي تحقق
چشمانداز جمهوري اسالمي ايران» تشكيل شده است .شرح وظايف اين كميسيون عبارت است از:
-1راهبري تبيين اصول و مباني ،مفاهيم ،مفروضات و محورهاي اساسي سند چشمانداز
 -2پاسخ به پرسشها و رفع ابهامها پيرامون سند چشمانداز
 -3راهبري فعاليتهاي مرتبط با آگاهي بخشي و ايجاد باور ،عزم و بسيج ملي
 -4راهبري فعاليتهاي مرتبط به تهيه الزامات ،شاخصها
 -5نظارت بر تهيه و تبيين اهداف مرحلهاي و تبيين ماموريتهاي برنامههاي توسعه
 -6راهبري در نظارت بر حسن اجرا و تحقق اهداف چشمانداز
كميسيون علمي -راهبردي مشتمل بر  8كميته است.
 حقوقي  -قضايي
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 اقتصادي و توسعه
 فرهنگي
 اجتماعي
 سياسي
 سياست خارجي
 دولت مردم
 علمي فناوري
كميته علمي و فناوري با برنامههايي شامل :
 -1تبيين مفاهيم مربوط به اول بودن در منطقه از نظر علميـ فناوري
 -2راهكارها و تعيين الگوي مناسب براي رسيدن به جايگاه اول علميـ فناوري در منطقه
 -3تعيين خطوط راهنما برنامههاي توسعه جهت نيل به جايگاه اول علميـ فناوري در منطقه در دوره سند چشمانداز
 -4تعيين شاخصها و الزامات مربوط به علم و فناوري براي كنترل و ارزيابي اقدامات و فعاليتهاي انجام شده در راه
رسيدن به جايگاه اول علمي فناوري در منطقه
 -5بررسي و ارائه مفاهيم و محورهاي اساسي و راهكارهاي مناسب در مورد ويژگيهاي توسعه
در بهينهسازي مصرف انرژي و مديريت بارهاي سرمايشي نقش ايفا ميكند .در اين بين ساير كميتهها نيز در موضوع مورد
نظر و پيادهسازي آن سهيم هستند لكن نقش اين كميته پر رنگتر ميباشد.
 -2-1-2-2مجلس

مجلس در نظام جمهوري اسالمي ايران از اهميت ويژه و وااليي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميمگيريها،
قانونگذاريها و برنامهريزيها است [ .]5مجلس پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشاركت واقعي مردم در
تصميمگيريها و مظهر اراده ملي است .با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام كشور ،وظايف عمده مجلس در دو بخش
خالصه ميگردد:
الف -قانونگذاري
ب – نظارت

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
13
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،فروردين 1394

كليه مصوبات مجلس رسماً به شوراي نگهبان فرستاده ميشود .در صورتي كه ظرف  10روز پس از ابالغ يا پس از انقضاء
مدت تمديد ده روز مذكور در اصل  95قانون اساسي  ،شوراي نگهبان مخالفت خود را اعالم نكرد طبق اصل  94قانون اساسي
مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر رياست جمهوري ابالغ مي شود (ماده  139آيين نامه داخلي) .اولين دوره مجلس
شوراي اسالمي در هفتم خرداد ماه سال  1359با پيام رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني رحمه اهلل عليه افتتاح شد.
مجلس شوراي اسالمي از نخستين دوره ،براي كارشناسي طرحها و لوايح ،از مشورت موردي كارشناسان استفاده ميكرد .از
اواخر سال  1371به دستور هيأت رئيسه محترم مجلس ،نهادي مستقل ،دائمي و سازمان يافته به نام «مركز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالمي» براي ارائه خدمات مستمر كارشناسي و مطالعاتي در كنار مجلس قرار گرفت .مراحل قانوني تأسيس
اين مركز در پاييز سال  1374به انجام رسيد.
اهداف و شرح وظايف اين مركز عبارتند از:
الف) مطالعه ،بررسي و ارائه نظرهاي كارشناسي بر روي تمام طرحها و لوايح
ب) گردآوري ،نقد و تنظيم نظرهاي محققان و پژوهشگران مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي ،دستگاههاي اجرايي ،نهادها،
گروهها و احزاب سياسي و افكار عمومي در مورد نيازهاي جامعه
ج) انجام پژوهشهاي موردي حسب درخواست هيأت رئيسه ،كميسيونها و نمايندگان مجلس
د) اشاعه نتايج مطالعات پژوهشي
ه) انعكاس نظرات به واحدها و دستگاههاي ذيربط با نظر هيأت رئيسه مجلس
طرح اصالح الگوي مصرف از طرف مركز پژوهشهاي مجلس ارائه شد .اين طرح دوازده فصل و نود ماده دارد و به منظور
مديريت و بهينهسازي مصرف انرژي ،كاهش هزينههاي اقتصادي ،بهبود رفاه ،افزايش بهرهوري انرژي ،صيانت از ذخاير
خدادادي ،كمک به توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست ارائه شده است.
 -3-1-2-2وزارت نيرو

براي اولين بار «وزارت آب و برق» از سازمان آب تهران ،بنگاه برق تهران ،بنگاه مستقل آبياري ،اداره كل لوله كشي آب
تهران ،آب و برق خوزستان ،آب و برق كرج و اداره حفاظت از تأسيسات سدهاي الر و لتيان و سايرسازمان هاي دولتي كه براي
احداث و بهرهبرداري از سدها و منابع آب و برق كشور به وجود آمده بودند تشكيل شد .به اين وسيله هم مصرفكنندگان آب و
برق و هم شركتها و سازمانهاي متولي اين دو صنعت صاحب يک وزارتخانه با شرح وظايف مشخص شدند .در ادامه قانون
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تأسيس «وزارت نيرو» در بيست و هشتم بهمن  1353به تصويب رسيد كه هدف آن حداكثر استفاده از منابع انرژي و آب كشور
و همچنين تهيه و تأمين انرژي و آب براي انواع مصارف عمومي شهروندان در كشور عنوان شد .در حال حاضر وزارت نيرو يكي
از مهمترين وزارتخانههاي اقتصادي دولت محسوب ميشود .ميزان اعتبارات ساليانه اين وزارت خانه به طور طبيعي چند برابر
برخي از وزارتخانهها است .اهميت تأمين و توزيع آب و برق با كيفيت مطلوب كه از حياتي ترين نيازهاي جامعه است،
مهمترين هدف اين وزارتخانه محسوب ميشود [.]6
وزارت نيرو در بخشهاي برق و انرژي عهدهدار سياستگذاري و برنامهريزي كالن انرژي و ايجاد تعادل بين عرضه و
تقاضاي برق و حفظ كيفيت آن در راستاي توسعه پايدار و امنيت عرضه انرژي كشور ميباشد .وزارت نيرو در اين بخش با
سياستگذاري ،برنامه ريزي ،سازماندهي ،هدايت ،نظارت ،تدوين ضوابط و مقررات و لوايح مرتبط ،بسترهاي الزم را براي ايجاد
هماهنگي بين نقشآفرينان ،فعاليت بخشهاي خصوصي ،تعاوني و عمومي را در تمامي عرصهها فراهم نموده و با حمايت از
بهينهسازي مصرف ،رونقبخشي به فضاي كسب و كار در عرصه ملي و فراملي بخش برق و انرژي ،حقوق كليه ذينفعان خود
شامل آحاد جامعه ،بخشهاي صنعت ،كشاورزي ،خدمات ،دولت و نهادهاي قانونگذار را رعايت ميكند .همچنين اين نهاد با
ارتقاء بهرهوري و بهرهگيري از فناوريهاي نوين ،سازگار با محيط زيست و متناسب با زيرساختهاي حال و آينده و توسعه
مشاركت و بهرهوري منابع انساني متخصص و خالق به عنوان ارزشمندترين دارايي ،نقشي مؤثر در رفاه اجتماعي و تبادل برق
با كشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي كاهش شدت انرژي ،افزايش خوداتكايي و توسعه كاربرد انرژيهاي تجديدپذير اقدام
ميكند.
مديريت بارهاي سرمايشي و افزايش بازدهي سيستمهاي سرمايشي در كشور ،در جهت كاهش مصرف برق در فصل تابستان و
پيک سايي ،يكي از مهمترين چالشهاي وزارت نيرو در حوزه مصرف انرژي ميباشد.

 -2-2-2سياست گذاران پژوهشي
 -1-2-2-2شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري در سال  1383تشكيل شد .اين شورا به عنوان نهاد فرابخشي و سياستگذار علوم،
تحقيقات و فناوري در كشور ،بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه و مواد  3و  4قانون تشكيل وزارت علوم ،تحقيقات و
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فناوري (مصوب مرداد  )1383تشكيل شده است .اولين جلسه اين شورا در  13اسفند سال  1383به رياست رئيس جمهوري
وقت تشكيل شد.
در اين شورا  7وزير ،رؤساي سازمان مديريت و برنامهريزي ،بانک مركزي ،فرهنگستان علوم ،نمايندگان رؤساي دانشگاهها،
انجمنهاي علمي و تعدادي از صاحبنظران بخشهاي توليدي و خدماتي دولتي و خصوصي عضويت دارند و انجام وظايف
دبيرخانهاي اين شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است [.]7
سومين جلسه شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري در  19مهرماه  1385برگزار و در آن مقرر شد دستگاههاي اجرايي
بخشي از اعتبارات خود را براي اجراي تحقيقات دانشگاهي اختصاص دهند .بر اساس مصوبات اين جلسه ،شركتهاي دولتي از
اين پس بايد بخشي از اعتبارات تحقيقاتي خود را از طريق دانشگاهها هزينه كنند .در اين جلسه  11كميسيون تخصصي انرژي،
فرهنگ و هنر ،علوم انساني ،علوم پايه ،كشاورزي ،آب و منابع طبيعي ،كميسيون سالمت ،تغذيه و بهداشت براي شوراي عالي
در نظر گرفته و مصوب شد.
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف) سياستها ،طرحهاي كالن و اولويتهاي پژوهش و فناوري هر سال را ابالغ
مينمايد .لذا با عنايت به اينكه بر اساس مفاد جزء  1بند م ماده  224برنامه پنجم توسعه ،دانشگاهها موظفند تا اعتبارات
پژوهشي را بر اساس اين سياستها و اولويتها هزينه نمايد ،كليه اعضاي محترم هيات علمي تمام فعاليتهاي پژوهشي
(پاياننامهها ،طرحهاي تحقيقاتي ،مقاالت و  )...را بايد در چارچوب اين سياستها و اولويتها انجام دهند .بديهي است
سياستگذاري شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي و مديريت انرژي در حوزههاي
مختلف ،فعاليتهاي پژوهشي را به اين سو سوق خواهد داد.
 -2-2-2-2وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

وزارتخانه دولت جمهوري اسالمي ايران و مسؤول انسجام بخشيدن به امور
ٔ
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يكي از 18
اجرايي ،سياستگذاري نظام علمي ،تحقيقاتي و فناوري ايران است.
براي اولين بار وزارت فرهنگ و آموزش عالي در تاريخ  1357/12/17با ادغام وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت فرهنگ
و هنر تشكيل شد .پس از پيروزي انقالب اسالمي در ارديبهشت ماه  1359قانون تشكيل شوراي عالي فرهنگ و آموزش عالي
به تصويب شوراي انقالب رسيد و به دنبال آن به منظور ايجاد تحولي اساسي در دانشگاهها و به درخواست دانشجويان مسلمان
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و انقالبي ،ستادي با عنوان ستاد انقالب فرهنگي با فرمان رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني (ره) تشكيل شد كه
اين ستاد بزرگترين نقش را در سياستگذاري فرهنگي و آموزشي كشور بر عهده گرفت.
در مرداد ماه  1364با تصويب "قانون تشكيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي" ،كليه اختيارات ،وظايف و
مسئوليتهاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در زمينه آموزش پزشكي به وزارتخانه جديد انتقال يافت.
بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي در
سال  1379به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي كشور ،به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
تغيير نام داد و وظايف برنامه ريزي ،حمايت و پشتيباني ،ارزيابي و نظارت ،بررسي و تدوين سياستها و اولويتهاي راهبردي در
حوزههاي تحقيقات و فناوري به وظايف اين وزارتخانه افزوده شد.
به طور كلي وظايف و ماموريتهاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري عبارتند از :


بررسي اولويتهاي راهبردي تحقيقات و فنآوري با همكاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و پيشنهاد به

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنآوري


حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي مرتبط با فنآوريهاي نوين براساس اولويتها



برنامهريزي براي تدارک منابع مالي و توسعه فنآوري كشور و مشاركت در ايجاد ،توسعه و تقويت فنآوري ملي و

حمايت از توسعه فنآوريهاي بومي


اتخاذ تدابير الزم به منظور افزايش كارايي و اثربخشي تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري

دستگاههاي ذيربط


اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي الزم در خصوص انتقال فنآوري و دانش فني و برنامهريزي به منظور بومي كردن

فنآوريهاي انتقال يافته به داخل كشور و ارايه آنها به شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنآوري


ايجاد زمينه هاي مناسب براي عرضه فنآوري در داخل و خارج كشور و حمايت از صدور فنآوريهاي توليد شده در كشور

و كمک به ايجاد انجمنها و شركتهاي غيردولتي علمي ،تحقيقاتي و فنآوري


اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمک به توسعه پژوهش و فنآوري در بخشهاي غير دولتي
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تعيين راهكارهاي الزم و برنامهريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي ،مراكز

تحقيقاتي و فنآوري و ديگر مراكز فعاليتهاي علمي– پژوهشي همانند شهرکهاي تحقيقاتي ،آزمايشگاههاي ملي،
موزههاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركتهاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورتهاي كشور


برنامهريزي اجرايي ،آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحوالت علمي و فني در جهان



نظارت بر فعاليتهاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور

در مجموع اين وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاههاي كشور را بر عهده دارد كه عامل مهمي در توسعه دانش انواع
فناوريها از جمله فناوريهاي انرژيهاي تجديدپذير (به عنوان يک منبع اوليه انرژي پايان ناپذير) و سيستمهاي مديريت انرژي
است و هم نقش سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري را بر عهده دارد .وظايف اين وزارتخانه با وظايف شوراي
عالي انقالب فرهنگي ،شوراي عتف و ستاد توسعه فناوري انرژيهاي نو تداخل دارد ولي در مجموع ميبايست مورد توجه قرار
گيرد.
 -3-2-2-2شوراي عالي انقالب فرهنگي

شوراي عالي انقالب فرهنگي به رياست رئيس جمهور يكي از نهادهاي حكومتي جمهوري اسالمي ايران است كه پس از
انقالب اسالمي ايران با فرمان امام خميني تشكيل شد .گسترش نفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعه و تقويت انقالب
فرهنگي و اعتالي فرهنگ عمومي و تزكيه محيطهاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفي مظاهر و آثار غربزدگي از جمله
اهداف اين شورا است .ابتدا ستاد انقالب فرهنگي تشكيل گرديد كه بعداً به شوراي عالي انقالب فرهنگي تغيير يافت .وظايف
شوراي عالي انقالب فرهنگي را ميتوان در سه حوزه سياستگذاري ،تدوين ضوابط و نظارت تقسيمبندي نمود[.]9
تهيه و تدوين سياستها و طرحهاي راهبردي كشور در زمينههاي مختلف فرهنگي از جمله در حوزههاي زنان ،تبليغات،
اطالعرساني ،چاپ و نشر ،بيسوادي ،دانشگاهها ،برقراري روابط علمي و پژوهشي و فرهنگي با ساير كشورها،
همكاري حوزه و دانشگاه ،فعاليتهاي ديني و معنوي ،تهاجم فرهنگي و ساير حوزههاي فرهنگي مربوطه از جمله وظايف
سياستگذاري اين شورا محسوب ميشود .همچنين تعيين ضوابط تأسيس مراكز علمي و آموزشي و نيز ضوابط گزينش مديران
و استادان و دانشجويان از جمله وظايف اين شورا ميباشد .بررسي و تحليل شرايط فرهنگي ايران و جهان ،بررسي
الگوهاي توسعه و پيامدهاي فرهنگي آن ،بررسي وضع فرهنگ و آموزش كشور و نيز نظارت بر اجراي مصوبات شورا از جمله
وظايف نظارتي شوراي عالي انقالب فرهنگي ميباشد .تالش در جهت بهينه سازي مصرف انرژي ،برقراري سيستمهاي
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مديريت انرژي (از جمله سيستمهاي سرمايشي) در حوزه مصرف و ايجاد الگوهاي مورد نياز براي توسعه پايدار است كه در
شوراي عالي انقالب فرهنگي بايد مورد توجه قرار گيرد.
 -3-2تنظيمگران و تسهيلگران
تعدادي از بازيگران مانند وزارت نيرو كه در گروه سياستگذارن قرار دارند در دو گروه تنظيمگران و تسهيلگران نيز قرار
ميگيرند .در واقع اين بازيگران به صورت مستقيم و همچنين غير مستقيم و از طريق سازمانها و نهادهاي زير مجموعه خود
كاركردهاي ديگري غير از سياستگذاري نيز دارند .الزم به توضيح است كه يک سازمان يا نهاد نيز ميتواند به دو صورت
تنظيمگر و تسهيل گر ايفاي نقش نمايد .به منظور جلوگيري از تكرار مطالب در ادامه از معرفي بازيگراني كه قبالً معرفي شدهاند
اجتناب شده و در معرفي سازمانها و نهادهاي زير مجموعه به روابط موجود بين سازمان اصلي و سازمان زيرمجموعه به صورت
كامل پرداخته ميشود.
 -1-3-2وزارت نفت
صنعت نفت به عنوان پيشران اقتصاد كشور داراي جايگاه ويژهاي است كه داشتن نقش اساسي درتحقق اهداف كالن
اقتصاد ملي در افق چشم انداز  20ساله ،موتور محركه اقتصاد ملي ،پيشبرد ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران و
تضمين امنيت ملي كشور از طريق توسعه همكاري ها و تعامالت منطقه اي و بين المللي از آن جمله است .ضمن آنكه سهم
 28درصدي در توليد ناخالص داخلي كشور ،سهم  84درصدي از درآمد ارزي كشور ،سهم بيش از  95درصدي در تامين انرژي
اوليه مورد نيازكشور نيز غيرقابل انكار است.
در فرآيند حركت به سمت تعالي در صنعت نفت اقدامات زيادي در قالب برنامههاي راهبردي ،بلندمدت و ميانمدت تدوين
شده است كه در هر يک به نوعي براي طي شدن اين مسير در حوزه نفت مباحث و سرفصل هاي مشخصي تعريف گرديده
است .از جمله اين برنامهها ميتوان به :
 چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در  1404هجري شمسي
 سياستهاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش نفت و گاز
 چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 1404
 اهداف كلي توسعه بخش نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه
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 سياستهاي وزارت نفت در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز
اشاره كرد .با توجه به اينكه در بحث بكارگيري فنآوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي ،استفاده از چيلرهاي جذبي با راه انداز
سوختهاي فسيلي و همچنين بكارگيري سيستمهاي تهويه مطبوع خورشيدي بسيار حائز اهميت ميباشد ،نقش وزارت نفت در
اين زمينه بسيار مهم و پررنگ ميباشد .وزارت نفت با تصويب و اجراي سياستهاي مناسب از جمله سياستهاي قيمتي ميتواند
نقش عمدهاي در تنظيم و تسهيل حركت ايجاد شده در كشور در جهت بكارگيري تجهيزات پربازده داشته باشد .اين نقش
همچنين ميتواند از طريق شركت بهينه سازي مصرف سوخت كه در ادامه معرفي خواهد شد ايفا گردد.
 -1-1-3-2شركت بهينه سازي مصرف سوخت

وزارت نفت جمهوري اسالمي ايران در راستاي اجراي سياستهاي استراتژيک كشور در بخش انرژي و بر اساس ماده 121
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به منظور اعمال صرفه جويي و منطقي كردن
مصرف انرژي ،حفاظت از محيط زيست ،همچنين اجراي اقدامات مرتبط با بهرهبرداري كارآمد و بهينه از انواع حاملهاي انرژي،
در سال  1379اقدام به تاسيس شركت بهينهسازي مصرف سوخت نموده است[.]11
بطوركلي فعاليت شركت بهينهسازي مصرف سوخت بر مطالعه و بررسي ،بسترسازي و انجام اقدامات الزم براي بهينهسازي
مصرف سوخت در تمامي فعاليت ها و اموري كه در فرآيند توليد سوخت يا مصرف آن ،وجود دارد ،متمركز ميباشد .در اين راستا
وظيفه تهيه و تدوين معيارها ،حرارت ،مشتمل بر معيارها و استانداردهاي ساخت تجهيزات ،فرآيندها ،سيستمها و وسائل و
تجهيزات مصرفكننده انرژي نيز بعهده اين شركت ميباشد.
بر اين اساس فعاليتهاي اصلي شركت در قالب موضوعات زير طبقهبندي ميشود:
 بهينهسازي مصرف سوخت در سيستمها و وسايل حمل و نقل بهينهسازي مصرف سوخت در بخش ساختمان و مسكن بهينهسازي مصرف سوخت در صنايع كمک به رشد فنآوري و بهبود كيفيت محصوالت از لحاظ مصرف انرژي در صنايع سازنده تجهيزات مصرف كنندهسوخت
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 توسعه فرهنگ مصرف بهينه انرژي در سطوح مختلف جامعه از طريق نشر كتب ،مجالت و مقاالت ،تدوين برنامههايالزم در رسانههاي گروهي ،آگاهسازي و آموزش عمومي و همچنين ايجاد سيستمهاي تشويقي در جهت تعميق فرهنگ
بهينهسازي مصرف انرژي
 حمايت مالي و پشتيباني علمي از فعاليتهاي بخشهاي غيردولتي و مؤسسات پژوهشي و دانشگاهها در زمينه ارتقاءفنآوريهاي صرفهجويي انرژي و فراهم نمودن زمينههاي علمي بهبود مديريت مصرف انرژي
 -2-3-2وزارت صنعت ،معدن و تجارت

پيوند توليد و تجارت و تشكيل وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سرآغاز حركتي جهادگونه در راستاي دستيابي به اهداف چشم
انداز  20ساله كشور است .بهبود فضاي كسب (توليدي– تجاري) ،صيانت حداكثري از نظام توليدي و تجاري موجود ،افزايش
رقابتپذيري و كاهش قيمت تمام شده محصوالت صنعتي و معدني ،حمايت از توسعه و تقويت توليدات صادراتگرا از عمده
مواردي است كه وزارت صنعت ،معدن و تجارت مدنظر دارد[.]12
از جمله مراكزي كه جهت نيل به اهداف صدرالذكر در وزارت صنعت ،معدن و تجارت شكل گرفته ،مركز توسعه فنآوري و
صنايع پيشرفته ميباشد .اين مركز با  3گروه با عنوانهاي توسعه صنايع پيشرفته و شركتهاي دانشبنيان ،تجاريسازي
فنآوري و آيندهپژوهي و تدوين استراتژي صنايع پيشرفته به فعاليت خود در قالب موارد ذيل ادامه مي دهد :
 تدوين و به روز رساني استراتژي توسعه بنگاههاي مبتني بر صنايع پيشرفته آينده پژوهي و آينده نگاري در حوزه صنايع پيشرفته مطالعه و شناخت و تدوين وضعيت موجود صنايع پيشرفته در كشور تعيين و تدوين اهداف و سياست هاي كالن صنايع پيشرفته در كشور تعيين اولويتهاي پژوهشي و سرمايهگذاري در حوزه صنايع پيشرفته برنامه ريزي جهت ايجاد و توسعه بنگاه هاي توليدي و خدماتي صنايع پيشرفته در كشور تعيين و طراحي پروژه هاي مناسب جهت توسعه صنايع پيشرفته كشور پشتيباني از شكل گيري شركتهاي توسعه دهنده فناوري و شركتهاي بازارياب فناوري پشتيباني از ايجاد و توسعه شركت هاي نوپا و فناوري محور -نظارت بر اجراي طرح ها و پروژه هاي در حال اجرا در بخش صنايع پيشرفته كشور
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 ساماندهي نظام مديريت و انتشار فناوري در حوزه صنايع پيشرفته تدوين سياست هاي الزم جهت ارتقا رقابتي صنايع پيشرفته از طريق معرفي جديد ترين فناوريهاي جهان مطالعه مستمر در جهت بهبود مديريت در صنايع پيشرفته كشوربديهي است فعاليتهاي اين مركز درخصوص تجهيزات مديريت بارهاي سرمايشي ميتواند كمک شاياني به گسترش
كاربرد اين تجهيزات در كشور نمايد .عالوه بر فعاليتهاي اين مركز فعاليتهاي معاونت امور صنايع وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ميتواند نقش عمدهاي در خصوص موضوع مورد بحث در اين پروژه داشته باشد .شرح وظايف اداره كل صنايع فلزي،
برق و الكترونيک كه زير مجموعه معاونت فوق الذكر است شامل :
 پيشنهاد و ارائه ضرايب مناسب تعرفه هاي گمركي در جهت رقابتي نمودن توليدات داخلي و حمايت منطقي از آنها وبررسي و رسيدگي به درخواستهاي مربوطه
 مشاركت با سازمان ملي استاندارد ايران و ساير مراجع مربوطه جهت تدوين يا بازنگري استانداردهاي مورد نياز (به لحاظكيفي ،زيست محيطي ،بهداشتي و مديريتي و ميزان مصرف انرژي)
 مشاركت در انجام مطالعات و بررسي هاي الزم به منظور استفاده بهينه از منابع انرژي ،كاهش ضايعات و ارائه راهكار بهواحدها در جهت بازيابي ضايعات
 فراهم كردن زمينههاي شناخت مزيتهاي نسبي و مبادله اطالعات بين صنايع تحت پوشش جهت آشنايي بيشتر بافناوريهاي روز دنيا
ميباشد.

 -3-3-2وزارت امور اقتصادي و دارايي

تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور زماني و اجراي سياستهاي مالياتي و تنظيم و اجراي
برنامه همكاريهاي اقتصادي و سرمايهگذاريهاي مشترک با كشورهاي خارجي از اهداف اين وزارتخانه است .وظايف اين
وزارتخانه عبارتند از[:]13
 -تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در اجراي آنها
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 تخصيص اعتبارات الزم براي هزينههاي جاري و عمراني با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و ابالغ آن بهدستگاههاي اجرائي مربوط.
 پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي به حسابهاي بانكي وزارتخانههاو موسسات و ساير دستگاههاي اجرائي و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالبات ناشي از اجراي برنامههاي عمراني گذشته.
 تهيه و تنظيم صورتحساب عملكرد بودجه ساالنه كل كشور. بررسي و اظهارنظر در مورد لوايح و همچنين تصويب نامههاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي كه جنبه مالي ،محاسباتي،معامالتي ،بانكي و اقتصادي دارند.
بدون شک همكاري اين وزارتخانه با ساير ارگانها در خصوص تصويب آئين نامهها و يا ارائه تسهيالت مناسب بمنظور
بكارگيري تجهيزات مديريت بارهاي سرمايشي در كشور بسيار موثر خواهد بود .بنابر اين وزارت امور اقتصادي و دارايي هم به
عنوان تنظيمگر و هم به عنوان تسهيلگر در موضوع مورد نظر اين مطالعه ميتواند نقش داشته باشد .نقش نظارتي اين نهاد
همچنين از طريق سازمان گمرک كشور قابل انجام است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 -1-3-3-2سازمان گمرک كشور

گمرک جمهوري اسالمي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور
نقش محوري و هماهنگكننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون
امورگمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كاال و وصول حقوق ورودي و عوارض
گمركي و ماليات هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است .گمرک جمهوري اسالمي ايران براي انجام وظايف قانوني
خود ،سطوح واحدهاي اجرايي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده ( )30قانون مديريت خدمات
كشوري ،متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مينمايد .تشكيالت گمرک و واحدهاي اجرايي متناسب با وظايف و
مأموريتهاي محوله توسط گمرک جمهوري اسالمي ايران تهيه ميشود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب
هيأت وزيران ميرسد[.]14
گمرک جمهوري اسالمي ايران شامل ستاد مركزي گمرک ايران و گمرکهاي اجرايي است.
وظايف و اختيارات گمرک جمهوري اسالمي ايران
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الف -اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كاال
ب -تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرک ايران
پ -انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كاال به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز
صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت -كنترل و نظارت بر امر عبور كاال از قلمرو كشور
ث -اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچههاي مرزي ،مرزنشينان و پيلهوران
ج -اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي ،صادرات موقت ،واردات قطعي،
واردات موقت ،كران بري (كابوتاژ) ،عبور داخلي كاال ،انتقالي ،معامالت پاياپاي مرزي ،فروشگاههاي آزاد ،بستهها و پيکهاي
سياسي و پست بينالملل
چ -اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي ،كاالهاي متروكه و ضبطي
ح -پيشبيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجرا و استقرار سامانهها ،رويهها و روشهاي نوين همچون
پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي
خ -جمعآوري ،تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كاال
د -بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامهريزي در جهت رفع آنها
ذ -اظهارنظر درباره پيشنويس طرحها ،لوايح ،تصويبنامههاي مرتبط با امورگمركي
ر -اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضايي در رابطه با امورگمركي
ز -آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرک ،كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژ -بازرسي از واحدهاي اجرايي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
س -رسيدگي و حل اختالفات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي فيمابين گمرک و صاحب كاال برابر قوانين و مقررات
مربوطه
ش -گسترش ارتباطات بينالمللي ،انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامههاي گمركي دو يا چندجانبه ،عضويت و تعامل فعال با
سازمانهاي بينالمللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( )77قانون اساسي و قوانين مربوطه
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ص -رعايت توصيههاي سازمان جهاني گمرک ،قراردادهاي بازرگاني و توافقنامههاي منعقده يا پاياپاي در چارچوب قوانين و
مقررات مربوطه
ض -رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي به منظور واگذاري امور
غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط -استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات
گمركي
ظ -تمهيدات الزم براي تسهيل امور تجاري ،تشويق صادرات و گسترش عبور كاال
ع -تسهيل فرايندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
غ -انجام ساير وظايف گمركي به موجب قانون امورگمركي و يا ساير قوانين و مقررات

 -4-3-2معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي از تفكيک سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به دو معاونت توسعه مديريت و
سرمايه انساني ،و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي بهوجود آمده است[.]15
در سال  1386شوراي عالي اداري در يكصد و سي و سومين جلسه خود  ،در راستاي تحقق چشمانداز جمهوري اسالمي
ايران در افق  1404و سياستهاي كلي نظام و برنامه چهارم توسعه و بهمنظور حسن اجراي اصول  60،124و  126قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران و اجراي مفاد ماده  154برنامه چهارم توسعه تصويب نمود:
معاونت نظارت و هماهنگي بر سياست هاي اقتصادي و علمي معاون اول رئيس جمهور ،معاونت هماهنگي و نظارت
راهبردي نهاد رياست جمهور ،سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و مؤسسات وابسته آن ،با تمام وظايف و اختيارات و
مسئوليتها و دارايي و تعهدات و اعتبارات و امكانات و نيروي انساني ،ادغام و با عنوان دو معاونت به نام هاي معاونت
برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور فعاليت ميكنند.
وظايف معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي عبارتند از:
 -1انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي و پيشبيني منابع كشور به منظور تهيه برنامه و بودجه
 -2تهيه و تنظيم برنامههاي ميانمدت و بلند مدت بهمنظور نيل به توسعه پايدار و همه جانبه در كشور
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 -3پيشنهاد خط مشيها و سياستهاي مربوط به بودجه كل كشور به شوراي اقتصاد
 -4تهيه و تنظيم بودجه ساالنه كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط
 -5نظارت مستمر بر اجراي برنامه هاي توسعه و پيشرفت ساالنه آنها
 -6نظارت و ارزيابي كارايي و عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور
 -7نظارت و ارزيابي طرحهاي عمراني كشور
 -8استقرار نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور از طريق تدوين ضوابط فني و اجرايي طرحها
 -9سازمان دهي و ارزشيابي عملكرد عوامل فني و اجرايي از طريق تهيه تدوين اجرا و نظارت بر اجراي ضوابط مربوط به
تشخيص صالحيت فني وارجاع كار به واحدهاي تهيه و اجراكننده طرحهاي عمراني
نقش اين نهاد به عنوان تنظيمگر در بكارگيري تجهيزات مديريت بارهاي سرمايشي و بهينه سازي مصرف انرژي با توجه به
تهيه و تنظيم برنامههاي ميان مدت و بلند مدت به منظور نيل به توسعه پايدار و همه جانبه در كشور و نظارت مستمر بر اجراي
برنامههاي توسعه و پيشرفت ساالنه آنها انكارناپذير است.
 -5-3-2معاونت علمي و فناوري رييس جمهور

اين معاونت خود داراي پنج معاونت است كه عبارتند از :
 -1معاونت سياستگذاري و ارزيابي راهبردي
 -2معاونت توسعه فنآوري
 -3معاونت نوآوري و تجاري سازي فنآوري
 -4معاونت امور بينالملل و تبادل فنآوري
 -5معاونت توسعه مديريت و منابع
معاونت توسعه فنآوري داراي ستاد بهينهسازي مصرف انرژي و محيط زيست و ستاد توسعه فنآوري انرژيهاي تجديدپذير
است .با توجه به وظايف معاونت توسعه فنآوري شامل:
 -1هماهنگي و همافزايي بين برنامههاي توسعة كشور و سياستهاي كالن توسعة علم و فنآوري كشور
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 -2سياستگذاري و برنامهريزي تأمين منابع مالي در نظام علم ،فنآوري و نوآوري كشور
 -3هدفمندسازي ،هدايت و توسعه پژوهشهاي كاربردي ،تقاضا محور و مأموريت گرا و كمک به تجاريسازي نتايج آنها
 -4آيندهنگاري و رصد فنآوري ،توسعه مراكز اطالع رساني فنآوري و ايجاد و ساماندهي فن بازارهاي عمومي و تخصصي
 -5انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولويتهاي علم و فنآوري نقشه جامع علمي كشور
 -6حمايت از نفوذ فنآوريهاي برتر در صنايع موجود و راهبري اجراي «طرحهاي كالن فنآوري و نوآوري» در محورهاي
راهبردي و نيازهاي اصلي كشور
و وجود ستاد بهينهسازي مصرف انرژي نقش اين نهاد به عنوان تسهيلگر در موضوع مورد بحث اين مطالعه بيش از پيش
آشكار ميگردد [.]16

 -6-3-2شركت توانير

در سال  1348شركت توانير با مسؤوليت توسعة تأسيسات توليد ،انتقال و عمده فروشي برق تشكيل شد .در  28بهمن 1353
با محول كردن برنامهريزي جامع و هماهنگكردن فعاليت انرژي در سطح كشور به وزارت آب و برق تغييراتي در اساسنامه
شركت توانير ايجاد شد .پس از پيروزي انقالب اسالمي و با شرايط جديدي كه در صنعت برق از نظر كيفي و كمي ايجاد شد
مسأله تغييرات در ساختار صنعت برق اهميت ويژهاي يافت و سرانجام شركت توانير در مهرماه سال  1374به سازمان مديريت
توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) تبديل و وظايف و مأموريتهاي معاونت امور برق وزارت نيرو به اين سازمان محول و
پست مديرعاملي اين سازمان به معاونت امور برق داده شد .باالخره در جلسه مورخ  81/9/27هيئت وزيران بنا به پيشنهاد
وزارت نيرو و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در ساختار شركت توانير تغييراتي ايجاد
و اساسنامه آن به نام شركت مادرتخصصي مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به تصويب رسيد[.]17
فعاليتهاي شركت توانير ،مديريت سهام و سرمايههاي شركت در صنعت برق ،انجام هر گونه فعاليت در راستاي تامين برق
مطمئن و اقتصادي براي كليه مصارف خانگي ،عمومي ،صنعتي ،كشاورزي ،تجاري و غيره اعم از سرمايهگذاري ،مديريت و
نظارت بر ايجاد و بهرهبرداري از تاسيسات و انجام كليه معامالت مربوط به برق كه براي تحقق اهداف شركت الزم ميباشد از
طريق شركتهاي زير مجموعه و يا در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي توسط خود شركت ميباشد.
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موارد زير از جمله وظايف شركت توانير ميباشد :
 -1بررسي و تدوين پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامههاي بلند مدت و ميان مدت صنعت برق و
ارايه آن به وزارت نيرو
 -2اجراي سياستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نيرو
 -3راهبري و پايش شبكه سراسري برق از طريق شركتهاي زيرمجموعه و همچنين ايجاد سازوكارهاي الزم براي توسعه
رقابت در امر توليد ،خريد و فروش برق از جمله ايجاد سيستمها و انجام عمليات بازار و بورس برق
 -4تدوين و پيشنهاد تعرفههاي برق به وزارت نيرو
 -5انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق به نمايندگي از طرف وزارت نيرو و همچنين ترويج
فرهنگ مديريت مصرف به منظور بهينهسازي مصرف و كاهش مصارف غيرضروري
 -6بررسي ،مطالعه و ساير اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانش فني و اطالع رساني تامين كاال و ساخت
تجهيزات مورد نياز صنعت برق كشور
 -7حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينههاي تخصصي مرتبط با صنعت برق و پشتيباني از برنامههاي
تربيت متخصصان مورد نياز صنعت برق كشور
 -8مديريت و هماهنگي تجاري ،فني و برنامهاي بين شركتهاي زير مجموعه و هدايت و هماهنگي آنها در جهت
سياستهاي تعيين شده از طرف وزارت نيرو و دولت
شركت توانير در جهت پيشبرد اهداف و اجراي سياستهاي كالن انرژي كه توسط وزارت نيرو تعيين ميگردد ابالغيههايي
طرح و به سازمان انرژيهاي نو (سانا) و سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا) ارائه مينمايد .نقش اين شركت در بهينه سازي
مصرف انرژي و مديريت بارهاي سرمايشي با توجه به مورد ( )5از موارد باال انكار ناپذير است بخصوص اينكه اين نقش از
طريق دو سازمان صدر الذكر ايفا ميشود.
 -1-6-3-2سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا)

امروزه رشد مصرف انرژي در جوامع مدرن صنعتي عالوه بر خطر اتمام سريع منابع فسيلي ،جهان را با تغييرات برگشتناپذير
و تهديدآميز زيستمحيطي مواجه نموده است .لذا در برنامهها و سياستهاي بينالمللي در راستاي توسعه پايدار جهاني ،نقش

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
28
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،فروردين 1394

ويژه اي به منابع تجديدپذير انرژي محول شده است .در همين راستا شركت سهامي سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) بهموجب
مصوبه هيات محترم وزيران مورخ ( 1382/02/02مبني بر تصويب اساسنامه شركت) ،با هدف توسعه كاربرد انرژيهاي حاصل
از منابع تجديدپذير ،به صورت صددرصد دولتي درآمد و تا آخر سال  81بهعنوان مدير پروژه طرحهاي معاونت امور انرژي
مسئوليت انجام تحقيقات و توسعه ،طراحي و مشاوره ساخت و اجراء سيستمهاي انرژي تجديدپذير را بهعهده گرفت و از سال
 82خود مستقيماً مجري طرحها گرديد .الزم بذكر است كه نهادهايي همچون سازمان انرژي اتمي  ،وزارت جهاد كشاورزي و
سازمان بهينهسازي مصرف سوخت نيز در اين زمينه فعاليتهايي را داشتهاند كه بهمنظور استفاده بهينه و بهرهبرداري موثر از
انرژيهاي تجديدپذير ،مجلس شوراي اسالمي در بند (ش) تبصره  12قانون بودجه سال  83دولت را موظف به تمركز كليه
فعاليتهاي مربوط به انرژيهاي نو در يک دستگاه اجرايي ظرف مدت سه ماه از تصويب قانون مذكور گردانيد.
در اواسط سال  1385با تغيير ساختاري در وزارت نيرو و ايجاد معاونت برق و انرژي ،عمالً دفتر انرژيهاي نو حوزه ستادي
وزارت نيرو در اين سازمان ادغام و همكاران و پروژههاي مربوطه نيز به سانا منتقل گرديد .همچنين از ابتداي سال  1386تنها
پروژه انرژيهاي تجديدپذير كه در خارج از مجموعه سانا (پروژه نيروگاه بادي بينالود در شركت توانير) انجام ميشد به سانا
منتقل و در نهايت نقش آفرينيهايي كه ساير بازيگران در اين عرصه نظير وزارت جهاد كشاورزي ،وزارت نفت و شركت توانير و
حوزه ستادي وزارت نيرو) عهده دار بودند به سانا منتقل شده و اين سازمان تنها متولي امر توسعه انرژي هاي تجديدپذير در
كشور گرديد [.]18
فعاليتهاي سانا عبارتند از :
 مشاركت فعال در تدوين طرح ملي انرژي و استراتژي انرژيهاي نو در كشور
 مشاركت فعال در ايجاد و مديريت بازار تضمين شده براي توليدكنندگان انرژيهاي نو در كشور
 تهيه اطلس و امكان سنجي منابع مختلف انرژيهاي نو در كشور
 شكلدهي و حمايت از روابط بين متخصصين و سازمانهاي فعال داخلي در زمينه انرژيهاي نو از يک طرف و
متخصصين ،سازمانها و جوامع بينالمللي از طرف ديگر
 شناسايي منابع بينالمللي و تالش در جهت جذب و تخصيص اين منابع به فعاليتهاي تحقيقاتي و توليدي
انرژيهاي نو در كشور
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 تدوين استراتژيهاي توسعة فنآوري در زمينة انرژيهاي نو و تعيين اولويتهاي تحقيقاتي در حوزة انرژيهاي نو
به منظور حمايت از مراكز تحقيقاتي و توليدي در جهت توسعه فنآوريهاي مربوطه
 رديابي تحوالت فنآوري در حوزه انرژيهاي نو و آگاهسازي مراكز تحقيقاتي و توليدي كشور از دستآوردهاي آن
 فراهمكردن بستر الزم براي انتقال ،جذب و صدور فنآوريهاي مربوط به انرژيهاي نو و حمايت از بنگاهها در
استفاده و تجاريسازي آنها
 مشاركت فعال در تدوين معيارها و قوانين براي حمايت از توليد و فعاليتهاي  R&Dدر زمينة انرژيهاي نو
 فرهنگسازي و تشويق جامعه به استفاده از انرژيهاي نو
نظر به آنچه گفته شد امروزه سيستمهاي سرمايشي بر پايه سيستمهاي تجديد پذير در دنيا بسيار حائز اهميت بوده و درصد
استفاده از سيستمهاي فوق بطور چشمگيري در حال رشد ميباشد .بدين ترتيب نقش سازمان انرژيهاي نو ايران به عنوان
متولي در زمينه بسيار پررنگ و كليدي ميباشد.

 -2-6-3-2سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)

محدويت منابع فسيلي ،رشد باالي مصرف ساالنه انواع انرژي در ايران ،خارج شدن كشورمان از جرگه صادر كنندگان نفت
از اواخر قرن حاضر و بالطبع قطع درآمدهاي ناشي از صدور نفت باعث ميشود كه در صورت عدم برنامهريزي و پيش بينيهاي
الزم روند توسعه كشور بطور جدي تحت تأثير قرار بگيرد .عدم كارآيي فني و اقتصادي مصرف انرژي و هدر رفتن قريب به يک
سوم از كل انرژي در فرآيندهاي مصرف و مشكالت فزاينده زيست محيطي ناشي از آن ،ضرورت مديريت مصرف انرژي و باال
بردن بازده و بهره وري انرژي را در كشورمان بيش از پيش آشكار ميسازد.
معاونت امور انرژي وزارت نيرو با هدف منطقي كردن مصرف انرژي در همه بخشهاي انرژي بر كشور برنامهريزي
گستردهاي را از سال  1375آغاز كرد .دفتر بهينهسازي مصرف انرژي در معاونت امور انرژي توانست در كليه زمينههاي پيش
بيني شده در قانون ،برنامهريزيهاي الزم را به انجام رسانده و فعاليتها را آغاز نمايد .اجراي بخشي از اين فعاليتها از فروردين
 1375با تأسيس سازمان بهرهوري انرژي (سابا) به اين سازمان واگذار شد و اين سازمان اقدامات خود را در محورهاي اصلي
آموزش و آگاهسازي ،مديريت انرژي و بار و بازيافت انرژي در صنايع و كشور آغاز نمود .فعاليتهاي اين سازمان عبارتند از[: ]19

 -1مديريت طرح ها و پروژه هاي مرتبط با هدف و موضوع فعاليت شركت.
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 -2همكاري و اشتراک مساعي با شركت ها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت و هدف شركت.
 -3انجام اموري كه شركت مادر تخصصي توانير انجام آن را به شركت در حوزه فعاليت آن محول نمايد.
 -4انجام هر گونه عمليات و معامالت كه عالوه بر رعايت صرفه و صالح ،براي مقاصد شركت ضروري و مرتبط باشد.
اين سازمان از معاونتها و آزمايشگاههاي مختلف جهت تحقق اهداف خود بهره ميبرد .در اين سازمان معاونت برنامه ريزي
و تحقيقات اين با :
 تدوين برنامة عملياتي سابا در افق اهداف چشم انداز و برنامة پنجم توسعه
 ايجاد بانک اطالعات تحقيقات و مقاالت بهينه سازي انرژي كشور
 تسهيل دسترسي به اطالعات محصوالت راندمان باال از طريق ايجاد زير سايت بهينهياب
 مديريت دانش فرايند مديريت طرحها و پروژههاي بهينهسازي انرژي
 تدوين نظامنامة استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي در حوزه بهرهوري انرژي(سرمايه گذاري)
معاونت بهينه سازي مصرف انرژي با :
 بهينهسازي انرژي در ادارات از طريق مديران انرژي بسيج
 تداوم و توسعة توليد لوازم برقي راندمان باال از طريق بند  133و  134قانون برنامة پنجم
 گسترش تحقيقات و فعاليتها در زمينة سيستمهاي هوشمند انرژي در ساختمان و مميزي به هنگام
 مطالعه و برنامهريزي جامع به منظور ساماندهي و آگاهسازي در خصوص بحث تهويه مطبوع و سرمايش
 پي گيري ايجاد دفاتر خدمات انرژي
 اقدامات الزم جهت استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري
معاونت بهينه سازي تامين انرژي با :
 توسعة استفاده از برنامههاي روشنايي راندمان باال
آزمايشگاه ملي صرفه جويي انرژي با :
 توسعة مطالعات و پژوهشهاي كاربردي در حوزة لوازم برقي
تمام توان خود را در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي بكار بسته اند .بنابر آنچه گفته شد اين سازمان نقش تنظيمي و
تسهيل گري مهمي در خصوص مديريت بارهاي سرمايشي و افزايش بازدهي سيستمهاي سرمايشي و تهويه مطبوع دارد.
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 -7-3-2سازمان ملي بهره وري ايران

در سال  1344خورشيدي برابر با  1965ميالدي ،ايران عليرغم نداشتن تشكيالت بهرهوري به عضويت سازمان بهرهوري
آسيايي (يک سازمان منطقهاي بين دولتي و غيرانتفاعي و غير تبعيضي كه هدف اساسي آن سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي
در منطقه آسيا و اقيانوسيه از طريق ارتقاء بهرهوري در بخشهاي كشاورزي ،صنت و معدن ،خدمات و محيط زيست و تبليغ
جهت افزايش آگاهي نسبت به بهرهوري است) درآمد .در سال  1367مجلس شوراي اسالمي عضويت ايران را در سازمان
بهرهوري آسيائي مورد تصويب قرار داد و وزارت صنايع سنگين سابق ،مسئوليت دبيرخانهاي آن را به عهده گرفت و تشكيالت
بهرهوري در سال  1371به عنوان سازمان بهرهوري ملي راه اندازي شد و در سال  1372فعاليت خود را آغاز كرد .در سال 1377
به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ملحق گرديد و با توجه به جايگاه فرابخشي آن به سازمان ملي و سپس در سال 1384
به مركز ملي بهرهوري ايران تغيير نام داد[: ]20

وظايف اين سازمان عبارتند از :
الف – تهيه برنامه جامع بهرهوري كشور
ب – برنامهريزي ،سياستگذاري ،راهبري ،پايش و ارزيابي بهرهوري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار ،سرمايه ،انرژي،
آب و خاک
ج – برنامهريزي و ارايه آموزشهاي تخصصي ارتقاء بهرهوري به تمامي دستگاههاي اجرايي
د – نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي در شناسايي متغيرها و اجراي سياستهاي اثرگذار بر رشد بهرهوري
هـ  -نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي در انتشار اطالعات مربوط به تغييرات بهرهوري و اثر آن بر رشد اقتصادي
و – نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي درخصوص انجام تكاليف قانوني مربوط به ارتقاء بهرهوري و اخذ گزارشات از آنها
به منظور ارايه گزارش نظارتي به معاونت
ز – تهيه و ابالغ دستورالعملهاي مربوط به تعيين شاخصهاي بهرهوري ،سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهرهوري
ح – تهيه و ابالغ دستورالعملهاي چگونگي انتشار اطالعات بهرهوري از سوي دستگاههاي اجرايي
از جمله اقدامات اين سازمان ميتوان به تصويب سند بهرهوري ارتقاي بهرهوري در هيأت دولت ،تصويب بهرهوري بعنوان
هفتمين بسته طرح تحول اقتصادي دولت و نامگذاري سال  88بعنوان سال اصالح الگوي مصرف اشاره كرد .حوزه بهرهوري
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مود نظر اين سازمان با مباحث انرژي نيز در ارتباط است .بنابر اين و مطابق با وظايف اين سازمان كه در قسمت فوق به آن
اشاره شد اين سازمان نقش تنظيمي در حوزه مديريت مصرف انرژي دارد.
-8-3-2ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز

نده ويژه رييس
رمجموعه نهاد رياستجمهوري است كه رياست آن با عنوان نماي ٔ
ٔ
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز زي
جمهوري و رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز منصوب ميشود .اين ستاد براي مبارزه با قاچاق و اقتصاد پنهان در
سال  1381تاسيس شد.
جلوگيري از ورود كاالهاي با بهره وري پايين و غير استاندارد توسط اين ستاد انجام ميشود .در واقع اين ستاد در رابطه با
موضوع مورد بحث در اين مطالعه نقش تنظيمي دارد.
 -9-3-2سازمان ملي استاندارد ايران

در سال  1304شمسي اولين حركت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نويسي در ايران با تصويب قانون اوزان و
مقياسها آغاز شد .در سال  1332يک اداره آزمايشگاهي زير نظر اداره بازرگاني تاسيس گرديد كه در زمينه كنترل كاالهاي
وارداتي ،صادراتي و توليدات داخل كشور فعاليت ميكرد.
در سال  1339قانون "اجازه تاُسيس موسسهاستاندارد ايران" در شش ماده به تصويب مجلس وقت رسيد و اكنون نيز اين
سازمان زير نظر نهاد رياست جمهوري قرار گرفته و تحت عنوان سازمان ملي استاندارد فعاليت دارد.
وظايف سازمان ملي استاندارد :
• تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور
• انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد ،باال بردن كيفيت كاالهاي توليد داخلي ،كمک به بهبود روشهاي توليد و
كارآيي صنايع
ترويج استانداردهاي ملي
• نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
• كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن
امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي
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• كنترل كيفيت كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و
جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب
• مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي به عنوان سيستم رسمي اوزان و ترويج سيستم بين المللي يكاها و مقياسها
در كشور و كاليبره كردن وسايل سنجش
• آزمايش و تطبيق نمونه كاال با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اظهار نظر مقايسهاي و صدور گواهينامههاي
الزم
• آموزش مستمر مسوولين كنترل كيفيت واحدهاي توليدي
• تعيين ،تدوين و انتشاراستانداردهاي ملي (رسمي) به استثناي مواد دارويي
• تعيين ويژگي كاالها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط به استثناي مواد دارويي
• اجراي سيستم بين المللي يكاها و كاليبره كردن وسايل سنجش
• مرجعيت صنعت جوش
• اعطاي جايزه ملي كيفيت ايران
•

تاًييد صالحيت شركتها و موسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي ،آزمايشگاهها ،كارشناسان استاندارد و گواهي

دهندگان نظامهاي سيستمهاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي
آزمايشگاههاي سازمان در سطح كشور بهعنوان آزمايشگاههاي مرجع شناخته شدهاست .الزم به ذكر است كه مرجعيت
قانوني به مفهوم اين است كه انجام آنها از وظايف موسسهاستاندارد ميباشند كه هر گونه فعاليت ساير سازمانها و شركتها در
اين زمينهها مشروط به موافقت سازمان استاندارد و دارا بودن مجوز فعاليت از طرف آن سازمان است .نقش اين سازمان در تهيه
و تدوين استانداردهاي مربوط به سيستمهاي سرمايشي و همچنين اجراي برچسب انرژي براي تجهيزات فوق بسيار حائز
اهميت ميباشد.
 -4-2ارائه دهندگان خدمات
در حالت كلي ارائه دهندگان خدمات در هر عرصه از فعاليتها شركتها يا مؤسساتي هستند كه خدماتي را به طور مستقيم به
صنايع ارائه ميدهند .البته انجمنها و ساير موسسات كه با هدف كمک به رونق يک صنعت نيز شكل ميگيرند در جرگه ارائه
دهندگان خدمات هستند .از مهمترين سازمانهاي ارائه دهندهي خدمات در حوزه مديريت بارهاي سرمايشي ميتوان به
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شركتهاي اسكو 1يا شركت هاي خدمات انرژي اشاره نمود كه هدف از ايجاد آنها استفاده از سرمايه گذاران خصوصي در جهت
بهينه سازي سيستمهاي انرژي در كشور ميباشد.
شركت خدمات انرژي شركتي از نوع خدماتي مهندسي كه در كليه بخشهاي مصرف كننده انرژي ،طرحهاي مرتبط با
بهبود كارآيي انرژي را طراحي،اجرا و تأمين مالي ميكند و با تضمين حصول سطح مشخصي از كارآيي انرژي و برعهده گرفتن
مخاطرات پروژه ،سهم خود را از محل صرفهجويي انرژي تأمين ميكند.
اين شركت ها از طريق مفهوم انجام پروژه بر اساس ميزان پيشرفت و قراردادِ مبتني بر عملكرد از ساير شركتهاي ارائه
دهنده خدمات انرژي نظير شركتهاي مشاوره و يا تامين كننده قطعات متمايز ميشوند .اين بدان معناست كه پرداخت پول به
شركت خدمات انرژي مستقيما وابسته به ميزان انرژي صرفهجويي شده است .خدمات انرژي شامل مميزي ،مديريت ،تامين
قطعات ،و خدمات پشتيباني نظير گرمايش فضاها ميشود .به عبارت ديگر شركتهاي خدمات انرژي در مورد كاهش مصرف
انرژي تضمينهاي الزم را ارائه ميدهند و ممكن است در تامين مالي پروژه نيز مشاركت داشته باشند.
تامين مالي چنين پروژههايي يا از محل داراييهاي داخلي شركت خدمات انرژي (تامين مالي به وسيله شركت خدمات
انرژي) و يا به وسيله مشتري و با پشتوانه صرفهجوييهاي انجام شده بعد از انجام پروژه (تامين مالي توسط كاربر
نهايي/مشتري)انجام ميگيرد .روش ديگر ،تامين مالي به وسيله عامل سوم است ( )TPFكه در آن منابع مالي و اعتباري به
وسيله بانک يا موسسات اعتباري به شركت خدمات انرژي و يا به مشتري ارائه ميشود .در روش تامين مالي خارج از ترازنامه
يا تامين مالي غير تخصيصي ،تامينكنندگان مالي در طول پروژه مالک تجهيزات هستند .اين امر براي مشتريان خصوصي و
دولتي بسيار مفيد است چرا كه ديون آن ها به هنوان هزينه هاي عملياتي در نظر گرفته ميشوند لذا امتياز استقراض آنها
كاهش نمييابد.
به عنوان نمونه مي توان به شركت هاي خصوصي دانا انرژي ،سامان انرژي اصفهان ،نوآوران انرژي شريف و سامان انرژي
نفيس اشاره نمود كه به صورت عمده در اين حوزه فعاليت مي كنند.

Energy Service COmpany
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 -5-2مراكز پژوهشي و دانشگاه ها
تا اينجا بيشتر به نهاد هاي حاكميتي از جمله وزارتخانه ها ،موسسات و مراكز دولتي كه هر يک به نحوي نقش مستقيم يا
غير مستقيم در توسعه بكارگيري تجهيزات مديريت بارهاي سرمايشي دارند پرداخته شد .حال در ادامه به بررسي اجمالي مراكز
پژوهشي و نقش هر يک از آنها در زمينه مورد نظر اين پروژه پرداخته ميشود.
 -1-5-2سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

هدف اصلي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران حمايت از ايجاد فناوري (تحقيق و توسعه) در سطح ملي است و براي
اين منظور ميكوشد تا از طريق اعمال حمايت ها و ارائه تسهيالت (علمي ،فني ،مالي ،حقوقي ،اداري و فرهنگي) و فراهم
آوردن ترتيبات الزم براي تعامل بهرهور و مؤثر عرضه و تقاضاي فناوري ،زمينه هاي رشد خالقيت و نوآوري و بكارگيري نتايج
تحقيقات و تجاري كردن فناوريهاي حاصل از تحقيق و توسعه را در يک فضاي رقابتي فراهم آورد .اين سازمان زير نظر وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري فعاليت ميكند .بديهي است كه بخشي از فعاليتهاي اين سازمان شامل سيستمهاي مديريت انرژي از
جمله تجهيزات مديريت بارهاي سرمايشي بوده و با توجه به حركت سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي در مسير منافع ملي از
اهميت خاصي برخوردار است .از وظايف اين سازمان به موارد ذيل ميتوان اشاره نمود :


حمايت از تكميل چرخة تحقيق تا توليد به منظور فراهم كردن زمينه هاي به كارگيري مؤثر نتايج تحقيقات



حمايت از مستند سازي ،جذب ،بومي سازي و اشاعه دستاوردهاي حاصل از ايجاد فناوري



حمايت و پشتيباني از مخترعين ،مبتكرين ،محققين كارآفرين ،مؤسسات و شركت هاي كارآفرين و هدايت فعاليت آنها
در جهت تحقق اولويت هاي ايجاد فناوري



حمايت از توسعه و گسترش مراكز خدمات فني-مهندسي ،مشاوره اي و مديريت ايجاد فناوري



حمايت مالي و تشويق بخش خصوصي در فعاليتهاي ايجاد فناوري



ايجاد ساز وكارهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشكيالت و امكانات مناسب اين نوع حمايتها در سازمان



ايجاد ارتباط مؤثر و ارائه خدمات اطالع رساني بين عرضه كنندگان و متقاضيان ايجاد فناوري و فناوري هاي ايجاد
شده



ايجاد زمينه هاي الزم براي ارائه فناوري هاي حاصل از تحقيق و توسعه از طريق برپايي نمايشگاهها و جشنوارهها ،از
جمله جشنواره خوارزمي و انتشار اطالعات مربوطه به صورت كتاب ،مجله ،فيلم ،خبرنامه ،بروشور ...

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
36
فاز  :1تدوين مباني سند


ويرايش سوم،فروردين 1394

ايجـاد زمينـه هاي مناسب براي برگزاري و تـرويج دوره هاي كاربردي و حرفه اي ،همايش ها و كارگاه هاي
تخصصي به منظور توسعه منابع انساني در عرصه هاي مختلف ايجاد فناوري



گسترش همكاري در روابط علمي -فني با سازمان ها و مراكز پژوهشي -فناوري در سطح ملي ،منطقه اي و
بينالمللي در زمينه موضوع فعاليت سازمان



ايجاد پژوهشكدههاي تحت پوشش سازمان با شخصيت حقوقي مستقل به منظور انجام تحقيقات توسعه فناوري در
جهت اولويت هاي ملي و فناوري هاي نوين

 -2-5-2پژوهشگاه نيرو

پژوهشگاه نيرو در سال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشكده برق ،توليد نيرو و انتقال و توزيع نيرو از شوراي گسترش آموزش
عالي بطور رسمي كار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جديد پژوهشكدههاي انرژي و محيط زيست و كنترل و
مديريت شبكه را نيز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ايجاد مراكز شيمي و مواد ،توسعه فناوري توربينهاي بادي و
آزمايشگاههاي مرجع فعاليتهاي خويش را توسعه بخشيد .پژوهشگاه نيرو وابسته به وزارت نيرو ميباشد كه مسئوليت راهبري
تحقيقات وابسته به صنعت برق و انرژي ايران را بر عهده دارد.
ماموريتهاي پژوهشگاه نيرو عبارتند از :
 -1انجام تحقيقات توسعه اي و كاربردي و بنيادي در حوزه صنعت برق و انرژي
 -2اجراي مطالعات و تحقيقات راهبردي ،كالن ،بلندمدت و با ريسک باالي صنعت برق و انرژي
مديريت تحقيقات كاربردي و توسعه اي صنعت برق و انرژي
 -3آينده نگاري ،سياست پژوهي و برنامه ريزي فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
 -4اكتساب فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
 -5تجاري سازي نتايج تحقيقات و بكارگيري در صنعت برق و انرژي
 -6تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمايشگاهي و ارزيابي كيفيت تجهيزات و سيستمهاي صنعت برق و انرژي
 -7طراحي و توسعه زيرساخت هاي مورد نياز جهت ايجاد مراكز و شركت هاي نوآور در حوزه صنعت برق و انرژي
 -8ايجاد و توسعه شبكه فناوري ميان دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و قطب هاي علمي -پژوهشي داخل و خارج كشور در
حوزه صنعت برق و انرژي
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پژوهشكده انرژي و محيط زيست پژوهشگاه نيرو در راستاي فعال نمودن محورهاي تحقيقاتي در حوزه انرژي و محيط
زيست برنامه ريزي خاصي را انجام داده است .به اين منظور  4گروه پژوهشي به شرح زير در اين پژوهشكده تجهيز شده است
:
 گروه انرژي و مديريت مصرف
 گروه انرژي هاي نو
 گروه محيط زيست
 گروه اقتصاد و مديريت برق
كه فعاليت هاي صورت گرفته در دو گروه اول با موضوع اين مطالعه بيشتر در ارتباط است.
پژوهشهاي انجام شده توسط گروه انرژي هاي نو در راستاي تحقيق و توسعه بر روي سيستمهاي تبديل انرژي هاي تجديد
پذير است .در گروه انرژي و مديريت مصرف نيز فعاليتهاي تحقيقاتي و مشاورهاي در زمينه برنامهريزي انرژي ،اقتصاد انرژي و
تعرفه در سطح كالن كشور و همچنين بهبود بهرهوري انرژي و مديريت بار الكتريكي در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي
كشور با هدف كاهش مصرف انرژي الكتريكي و منابع سوختهاي فسيلي و گاز طبيعي با بهرهگيري از تخصصهاي مهندسي
برق ،مكانيک ،كامپيوتر ،نرمافزار ،انرژي و اقتصاد انرژي انجام ميشود.
 -3-5-2پژوهشگاه مواد و انرژي

اين پژوهشگاه هم اكنون با توجه به اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ،همكاري گستردهاي با
دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي ،صنايع ،موسسات اجرايي بخش دولتي و بخش خصوصي برقرار كرده است .پژوهشگاه مواد و
انرژي ،هم اكنون داراي سه پژوهشكده سراميک ،نيمه هادي ها و انرژي مي باشد كه در  9گروه تخصصي به فعاليت هاي
تحقيقاتي در زمينه هاي مرتبط با مواد و انرژي مي پردازند .دو پژوهشكده جديد مواد نو و فلزات گرانبها و پيشرفته نيز عمالً
فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي خود را آغاز كرده و قرار است رسماً به پژوهشكده هاي سنتي موجود بپيوندند.
سرلوحه اهداف پژوهشگاه ،گسترش علوم و تكنولوژي در زمينه هاي بنيادي ،كاربردي و توسعهاي است كه از طريق اجراي
پروژه هاي مربوط تحقق مييابد  .عالوه بر اين ،پژوهشگاه آموزش بخشي از كادر پژوهشي مورد نياز كشور را از طريق تأسيس
و توسعه دوره هاي تحصيالت تكميلي در سطوح دكترا (مهندسي مواد) و كارشناسي ارشد (سراميک ،نانو مواد و تبديل و ذخيره
انرژي) و نيز آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي داخلي و خارجي براي انتقال تجربه هاي فني به عهده دارد .مهمترين پژوهشكده

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
38
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،فروردين 1394

اين پژوهشگاه كه مستقيماً در حوزه انرژي فعاليت دارد ،پژوهشكده انرژي است .اساس فعاليتهاي پژوهشكده انرژي روي
تحقيقات در زمينه منابع انرژيهاي نو و آالينده هاي محيط زيست متمركز شده است.
در اين پژوهشكده طرحهاي متعدد تحقيقاتي به منظور بهينه سازي مصرف انرژي و جايگزين نمودن منابع انرژي تجديد
پذير (انرژي خورشيدي و باد و … ) به جاي منابع سوختهاي فسيلي و مطالعات مرتبط با محيط زيست در دست اجرا مي باشد.
زير مجموعه هاي تحقيقاتي پژوهشكده انرژي
عبارتند از :
 -1گروه انرژي خورشيدي
 -2گروه تبديل و ذخيره انرژي
 -3گروه محيط زيست.
در گروه انرژي خورشيدي تحقيقات پيرامون كاربري انرژي خورشيدي در زمينه تبديل گرمايي انرژي خورشيدي در شاخه
دماي پايين (گرمايش و سرمايش ) ،تبديل گرمايي دما باال (نيروگاههاي خورشيدي) و تبديل الكتروشيميايي (پيل سوختي)
انجام مي شود.
در گروه تبديل و ذخيره انرژي تحقيقات بر روي روشها ،كارايي و بهينه سازي تبديل انواع انرژي ،ذخيره سازي و
تكنولوژيهاي مربوط به آن صورت مي گيرد.
در گروه محيط زيست آلودگيهاي ناشي از مواد زائد در محيط زيست و تبديل اين مواد به منابع توليد انرژي مورد بررسي
قرار مي گيرد .همچنين فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه آالينده هاي محيط زيست و روشهاي كاهش آنها در اتمسفر و آب صورت
مي گيرد .پژوهشگران اين گروه قادرند انواع تركيبات شيميايي و مواد آالينده را شناسايي و به طور كمي و كيفي اندازه گيري
نمايند.
نظر به فعاليت اين مركز تحقيقاتي در زمينه انرژيهاي تجديد پذير ،اين مركز ميتواند به عنوان يک بازيگر در زمينه
بكارگيري تجهيزات مديريت بارهاي سرمايشي مطرح شود.
 -4-5-2موسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي
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دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه تهران ،با هدف تربيت متخصصان مديريت و برنامهريزي انرژي و انجام پژوهشهاي ملي
در حوزه انرژي و با حمايت وزارت نيرو در سال  1382اقدام به تاسيس موسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي نمود.
اين موسسه پژوهشي داراي مجوز از شوراي گسترش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي داراي يک بخش معاونت آموزشي و پژوهشي ميباشد كه امور آموزش،
جذب هيات علمي و برگزاري دورههاي آموزشي را عهده دار است .همچنين موسسه از  4بخش پژوهشي مستمر تشكيل شده
كه عبارتند از :
 بخش فن آوري انرژي
 بخش مطالعات استراتژيک انرژي
 بخش عرضه و تقاضاي انرژي
 بخش مدلسازي انرژي
در كنار اين بخشها بخش پژوهشهاي موردي نيز وجود دارد كه بصورت مستمر نبوده و بر حسب نياز نيروهائي جهت تحقيق
درباره يک موضوع بخصوص با موسسه همكاري مي نمايند .بخش شوراي علمي موسسه كه وظيفه اصلي آن مشاوره علمي به
رياست موسسه است نيز در كنار مديريت پشتيباني و ارتباطات از ديگر بخشهاي موسسه مي باشند.
اهداف مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي عبارتند از:
 -1تأمين تخصص هاي الزم براي برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي كشور
 -2گسترش مرزهاي دانش و توسعه فناوري پيشرفته در زمينه هاي مختلف برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي
 -3ارتقاء و تحكيم موقعيت علمي و فناوري كشور در زمينه هاي فوق در سطح جهاني
 -4تأمين نيازهاي پژوهشي و مطالعاتي مؤسسات دولتي و خصوصي در حوزه برنامه ريزي انرژي وظايف مؤسسه پژوهش
در مديريت و برنامه ريزي انرژي
 -5انجام پژوهشهاي علمي بين رشته اي فني اقتصادي اجتماعي
 -6تدوين برنامه هاي آموزشي و برگزاري دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري
 -7ايجاد ارتباطات علمي با مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي جهان
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 -8برگزاري گردهمايي هاي ملي و بين المللي
 -9برگزاري دوره هاي پيشرفته تخصصي و كارگاههاي آموزشي
 -10ارائه خدمات مشاوره اي و انجام فعاليتهاي مرتبط با اهداف مؤسسه به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز
 -11انتشار مدارک ،گزارشات ،كتب و نشريات تخصصي
 -12تجهيز مؤسسه و تربيت نيروي انساني متخصص جهت تأمين هيئت علمي
در ده سال فعاليت اين موسسه ،دهها پروژه در حوزههاي مديريت انرژي ،اقتصاد انرژي ،بهرهوري انرژي ،تجميع دادههاي
انرژي در مدلسازي انرژي ،فنآوريهاي نوين انرژي ،سياستگذاريهاي انرژي به سفارش دستگاههاي اجرايي ذيربط به انجام
رسيده است.
 -5-5-2مركز تحقيقات محيط زيست و انرژي دانشگاه علوم و تحقيقات ()CEERS

دانشكده محيط زيست و انرژي واحد علوم و تحقيقات ،فعاليت خورد را در غالب سه رشته اصلي تحصيلي مهندسي محيط
زيست ،مديريت محيط زيست و علوم محيط زيست از سال  1369در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري آغاز نموده است و
تاكنون نيز ادامه دارد .همچنين دو گرايش در سطوح كارشناسي ارشد حقوق محيط زيست و اقتصاد محيط زيست از زير گروه
مديريت محيط زيست از نيمسال اول  1382-83تاسيس شده است و دو گرايش مهندسي طراحي محيط زيست و مهندسي
منابع آب از زير گروه مهندسي محيط زيست در سطح كارشناسي ارشد از نيمسال اول سال  1383-84دانشجو پذيرفته است و
گروه مهندسي انرژي نيز از ابتداي سال تحصيلي  1383-84به اين دانشكده پيوسته است.
پژوهشكده انرژي دانشگاه علوم و تحقيقات ( )CEERSدر زمينه مشاوره ،مديريت ،اجرا ،تجزيه و تحليل نمونه ،اندازهگيري،
كنترل و آموزش در مسائل مختلف محيط زيستي و انرژي فعاليت دارد و زير مجموعه دانشكده محيط زيست و انرژي ميباشد.
زمينههاي فعاليت اين مركز عبارتند از :
-1

مصرف انرژي و مديريت تامين

-2

فناوري انرژي

-3

استراتژيهاي بلندمدت براي توسعه پايدار در بخش انرژي

-4

انرژي و محيط زيست
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چالشهاي استراتژيک در بخش انرژي

 -6-5-2موسسه مطالعات بينالمللي انرژي

مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي ,وابسته به وزارت نفت و از مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تابع ضوابط وزارت علوم,
تحقيقات و فنآوري مأموريت خود را در سال  1370به عنوان يک مركز پژوهشي شروع كرد [.]29
رسيدن به اهداف ترسيم شده در چشمانداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران و تحقق نقش مهم صنعت نفت در مجموعه
فعاليتهاي علمي ,اقتصادي ,اجتماعي ,سياسي و بينالمللي كشور و كمک به تصميمسازي و تصميمگيري مديران عالي صنعت
نفت از طريق توجه به مطالعات اقتصاد انرژي ،مديريت منابع انساني ،مديريت مالي و برنامهريزي ،راهبرد فنآوري ،سناريوهاي
جهاني انرژي ،بازارهاي بينالمللي نفت و گاز و موضوعات راهبردي در سطح كالن صنعت نفت از اهداف ميانمدت و بلندمدت
مؤسسه است .بر همين اساس فعاليتهاي مؤسسه با تصويب هيات امناء آن در چارچوب پژوهشكدههاي زير انجام ميشود:
 -1پژوهشكده اقتصاد انرژي
 -2پژوهشكده منابع انساني و مديريت
 -3پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري
 -4پژوهشكده حقوق ,محيط زيست و توسعه پايدار
موسسه مطالعات بينالمللي انرژي در حال حاضر به عنوان هاب پژوهشهاي راهبردي وزارت نفت شناخته شده و وظيفه
مديريت و برونسپاري و تجميع دانش پروژه هاي راهبردي را عهده دار است
مأموريت مؤسسه عبارتست از مطالعه و تحليل مستمر دادهها ،مسئلهيابي ،تحقيق ،نظريهپردازي ،تصميمسازي و ارائه
راهكار وآموزشهاي تخصصي راهبردي به منظور تسهيل فعاليت تصميمگيران ارشد حوزه انرژي بهويژه صنعت نفت و گاز ،با
استفاده از فناوري اطالعات و روشهاي نوآورانه و علمي ،ايجاد شبكه همافزا و گسترده از متخصصين ملي و بينالمللي و با
رعايت ارزشهاي سازماني.
بر اين اساس حوزههاي فعاليت مؤسسه شامل موارد زير ميباشد:
 -1انجام مطالعه و تحقيق و ارائه ي مشاوره در زمينههاي اقتصاد انرژي در سطح ملي و بين المللي
 -2بررسي تحوالت بازارهاي بين المللي انرژي بويژه نفت و گاز
 -3برنامه ريزي راهبردي صنعت نفت
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 -4مديريت و منابع انساني در صنعت نفت
 -5مديريت راهبرد فناوري و آينده پژوهي در حوزه انرژي
 -6خط مشي ها ،سياست ها و راهبردهاي انرژي كشورها ،سازمان ها و شركت هاي بين المللي
 -7ارتقاي بهره وري
 -8ارائه توصيه هاي سياستي به منظور تصميم سازي مسئوالن و مديران عالي بخش انرژي
 -9تحليل داده هاي انرژي
 -10انباشت دانش و راهبري پروژه هاي تحقيقات راهبردي صنعت نفت و گاز
 -11ارتقاي سطح علمي و افزايش توان محققين ،مديران و متخصصان صنعت نفت و گاز از طريق برگزاري دوره ها ،كارگاه
ها و سمينارهاي آموزشي ،انتشار كتب  ،مقاالت و نشريات علمي تخصصي
 -7-5-2دانشکده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف

طرح ايجاد دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف ،با هدف كلي نهادينه كردن و سازماندهي موثر فعاليتهاي
دانشگاه صنعتي شريف در زمينه هاي مهندسي سيستمهاي انرژي و مهندسي هسته اي ،در مهر  1383از طرف تعدادي از
اعضاي هيات علمي گروه هاي ياد شده پيشنهاد شد و پس از تصويب در شوراي تحصيالت تكميلي و شوراي دانشگاه
(آبان ،)1383در تاريخ  1384/10/5در شوراي گسترش آموزش عالي مورد تصويب قطعي قرار گرفت .تشكيالت دانشكده نيز در
تاريخ  1384/11/25در هيات امناي دانشگاه تصويب و در تاريخ  1385/3/13ابالغ شده است .ماموريتهاي دانشكده مهندسي
انرژي عبارتند از :


تربيت نيروي انساني متخصص كيفي با دانش و مهارت باال در زمينه هاي تخصصي مهندسي انرژي به منظور تامين

نياز كشور


تربيت كادر هيات علمي و پژوهشگران مورد نياز كشور در زمينه هاي تخصصي مهندسي انرژي



گسترش مرزهاي دانش و توسعه رشته هاي جديد مورد نياز در زمينه مهندسي انرژي



برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي ،براي ارتقاي دانش و مهارت كارشناسان دستگاههاي اجرايي و صنعت



سازماندهي و انجام پژوهشهاي بنيادي ،كاربردي و توسعه اي مورد نياز بخش انرژي كشور
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انجام مطالعات وپژوهشهاي الزم براي تصميم سازي و سياستگذاري و نشر اطالعات علمي در زمينه علوم و فناوري

انرژي


برقراري ارتباطات و همكاريهاي علمي و فني بين المللي و منطقهاي با مراكز علمي مشابه در كشورهاي پيشرفته،

كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي اسالمي ،در زمينه هاي فعاليت دانشكده
 -8-5-2دانشگاه شهيد عباسپور

در اواخر دهه  ،1340با توجه به احساس نياز بر تربيت نيروي انساني متخصص براي توسعه و نگهداري از سيستمهاي
توليد ،انتقال و توزيع برق ،مركزي تحت عنوان مركز آموزشهاي تخصصي برق در محل فعلي دانشگاه صنعت آب و برق با
همكاري مشاوران خارجي ايجاد شد .پس از پيروزي انقالب اسالمي و با همت شهيد عباسپور وزير وقت نيرو ،اين مركز تبديل
به يک مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي شد و در دهه  1360اقدام به تعريف برنامههاي درسي مهندسي كاربردي در رشتههاي
مهندسي برق ،الكترونيک و ابزار دقيق ،مكانيک نيروگاه و آب ،و سپس پذيرش دانشجو نمود .شوراي گسترش آموزش عالي در
سال  1370مجوز تبديل آن به دانشكده صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) را صادر نموده و در سال  1374با تبديل آن به
دانشگاه موافقت اصولي نمود.
شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخ  92/1/24خود به منظور رفع نيازهاي علمي ،فني و تخصصي نيروي انساني
متخصص كشور و تربيت و رشد و تعالي آنها ،در راستاي نيل به جايگاه معتبرترين دانشگاه تخصصي و مرجع علمي-فناوري
اصلي در زمينههاي مرتبط با صنعت آب ،آبفا ،برق و انرژي در سطح كشور و منطقه ،و با انگيزه صيانت از سرمايهگذاريهاي
انجام شده و ارتقاي سطح فعاليتهاي علمي و فناوري ،با الحاق دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) به دانشگاه شهيد
بهشتي تحت عنوان پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي موافقت بعمل آورد.
دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور ) با در اختيار داشتن  11واحد آزمايشگاهي 8 ،واحد
كارگاه تخصصي و همچنين  13واحد ثبت شده تخصصي و با توجه به حضور فعال  22عضو هيأت و تكنسينهاي مجرب در
بخشهاي آزمايشگاهي و كارگاهي ،توانايي قابل توجهي در انجام پروژه هاي مختلف اعم از پژوهشي و خدمات فني و مهندسي
دارد .اين دانشكده بنابر قابليتها و تجارب موجود ساليان گذشته ،داراي توانايي فعاليت در بخشهاي مختلفي مانند صنايع
نيروگاهي و موضوعات مرتبط به آن از جمله مباحث تخمين عمر ،تحليل خرابي و خوردگي ،مديريت انرژي ،انرژيهاي نو،
سيستمهاي تبديل انرژي از جمله توربو ماشينها ،سيستمهاي مكانيكي و حرارتي و غيره مي باشد .بديهي است كه موارد مزبور
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اشاره به حداقل ها داشته و دامنه فعاليت اين دانشكده با توجه به امكانات نرم افزاري و سخت افزاري موجود مي تواند در بر
گيرنده موضوعات متنوع ديگر ،مرتبط با تخصص اعضاي هيأت علمي آن باشد
 -6-2بنگاههاي اقتصادي
يكي از مهم ترين اهداف بنگاههاي اقتصادي ،كسب انتفاع و افزايش ثروت صاحبان سهام (مالكان) در دراز مدت است.
سهامداران ،اعتبار دهندگان و ديگر گروههاي مرتبط با بنگاه هاي اقتصادي به منظور اخذ تصميمات منطقي نيازمند اطالعات
قابل اتكا و مربوط در خصوص عملكرد آنها مي باشند.
توليد كنندگان تجهيزات سرمايشي و تهويه مطبوع را ميتوان از بخش هاي اساسي در عملي شدن چرخه بكارگيري
تجهيزات مديريت بارهاي سرمايشي دانست .هر چند پيمانكاران ساختمان ها و تعامل بين پيمانكاران و توليدكنندگان نيز نقش
اساسي در بكارگيري گسترده تجهيزات فوق خواهد داشت.
در حالت كلي تجهيزات سرمايشي را ميتوان در دستهبنديهاي مختلفي تقسيم بندي نمود .مهمترين دسته بندي تجهيزات
فوق به صورت سيستمهاي مركزي و موضعي بوده كه در رسم درخت فنآوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي در مرحله دوم
پروژه به صورت ضمني از اين دسته بندي استفاده خواهد شد و سيستم هاي موضعي و مركزي به صورت مجزا و بر اساس
ساير شاخص ها دسته بندي مي شوند .بدين ترتيب با توجه به دستهبندي فوق در اين قسمت تعدادي از مهمترين توليد
كنندگان و واردكنندگان تجهيزات سرمايشي در داخل كشور به اختصار معرفي ميشوند .شايان ذكر است كه اين موارد تنها
نمونههايي از تمامي توليد كنندگان ميباشند.
 -1-6-2تجهيزات سرمايشي

تعداد توليد كنندگان و واردكنندگان تجهيزات سرمايشي در كشور بسيار زياد بوده و براي نمونه ميتوان به شركتهاي زير
اشاره نمود.
 -1ساراول
 -2ساران
 -3آبسال
 -4كار و انديشه
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 -1-1-6-2ساراول

شركت مهندسي ساراول در سال  1338به وسيله آقاي مهندس هدايت اهلل دهش  ،بنيان نهاده شد كه كار آن ارائه خدمات
مهندسي و نصب وسايل تهويه مطبوع بود .با توسعه كار شركت در سال  1340كارخانه ساراول در منطقه سعادت آباد افتتاح شد.
كارخانه ساراول در ابتدا به توليد مخازن آب و گازوئيل پرداخت سپس با توليد ديگ هاي آب گرم فـوالدي گـامي رو بـه رشـد
برداشت تا در سال  1354موفق به توليد فن كويل گرديد و توانست وارد بازار رقابت با كاال هاي خارجي گردد.

اين شركت سپس با گسترش محصوالت توليدي به انواع چيلر ،هوادهنده ،پكيج ،انواع فن كويل ،يونيت هيتر و برج خنـک
كن به عنوان اولين توليد كننده تجهيزات تهويه مطبوع در خاورميانه و ايران مطرح شد.

در سال  1357و با پيروزي انقالب اسالمي مديريت شركت به دولتي تبديل شد و پس از طي  14در سال  1371مجددا بـه
بنيانگذاران آن برگردانده شد .در سال  1383كارخانه ساراول به مكاني با تجهيزات و امكانات جديد با مساحت تقريبي 200000
متر مربع واقع در جاده قديم تهران – كرج انتقال يافت تا امكان پيشرفت بيشتر كارخانه فراهم شود .امروزه توليدات اين شركت
شامل تجهيزات استاندارد و سفارشي كه براي مصارف متنوع از جمله تهويه مطبوع ،صنايع نفت و پتروشيمي ،نيروگاهها ،صنايع
پالستيک ،سراميک ،صنايع هوايي و صنايع خودرو سازي و  ...كاربرد دارند كه شامل موارد زير مي باشد:

 انواع فن كويل هاي سقفي و زميني به شكل هاي باال زن ،رو به رو زن ،كانالي.
 انواع هوادهنده (ايرواشر  ،هواساز  ،فن فيلتر) و هوادهنده هاي مالتي زون.
 انواع چيلر آبي و هوايي با كمپرسور هاي باز  ،نيمه بسته  ،بسته (رفت و برگشتي ،اسكرال و اسكرو).
 انواع پكيج هاي آبي و هوايي بصورت مجزا ،يكپارچه ،افقي ،عمودي ،فشرده.
 واحد سردساز ساراول (واحد برودتي مستقل براي هر واحد آپارتمان).
 كندانسور هوايي و انواع كندانسينگ يونيت هوايي با انواع كمپرسور هاي مختلف.
 انواع برج خنک كننده (يک و دو طبقه).
 انواع يونيت هيتر با كويل الكتريكي ،آبگرم يا بخار.
 انواع فن سانتريفيوژ فوروارد و بكوارد يک طرفه و دو طرفه و ايرفويل.
 انواع كويل هاي آب سرد ،آب گرم و انبساط مستقيم.
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 -2-1-6-2ساران

شركت ساران فعاليت خود را در سال  1370با توليد سيستمهاي تهويه ،آغاز نمود .اين شركت در مدت زماني كوتاهي ،شاهد
پيشرفت قابل توجهي در صنعت توليد سيستمهاي تهويه ايران بود .شركت ساران با پرسنلي بالغ بر 400نفر و در زميني به
وسعت  50000متر مربع ،در منطقه صنعتي هشتگرد بنا شده است و در حال حاضر در رديف بزرگترين توليدكنندگان سيستمهاي
تهويه خاورميانه قرار گرفته است .از جمله سيستمهاي تهويه توليدي شركت ساران ،مي توان به انواع چيلرها (تراكمي و جذبي)،
برجهاي خنک كننده (گالوانيزه و فايبر گالس) ،انواع پكيج يونيت ها (آبي ،هوايي وآپارتماني) ،انواع هواسازها ،يونيت هيتر ،انواع
فن كويل ها (معمولي و كانالي) اشاره نمود .همچنين اين شركت با بهينه سازي و توليد سيستمهاي تهويه جديد ،و ارايه نوآوري
و خدمات پس از فروش بي نظير ،خصوصا در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر و پارس جنوبي (عسلويه) ،توانسته است در زمينه
توليد سيستمهاي تهويه مطبوع در صنايع بزرگي چون نفت ،گاز ،پتروشيمي ،پااليش نفت و ساير صنايع مادر ،رضايت خاطر
شركتهاي بزرگي همچون دانيلي ايتاليا ،دايلم كره ،ميتسوبيشي ژاپن و تكنيپ فرانسه فراهم آورد .ساران از پيشگامان صنعت
توليد سيستمهاي تهويه ،در جايگزين نمودن گاز مناسب با  CFCو  HCFCو افزايش راندمان و كاهش مصرف انرژي در
توليد سيستمهاي تهويه مي باشد.
 -3-1-6-2آبسال

شركت آبسال در سال  1335با نام شركت لعاب ايران (سهامي خاص ) در شمال شرقي تهران تاسيس گرديـد و تـا سـال
 1343با توليد محصوالتي نظير بشقاب ،كاسه ،متريال قـوري ..... ،بـه فعاليـت خـود ادامـه داد .سـپس از سـال  1343بـا
توليد اجاق گاز روميزي ،اجـاق گـاز فـر دار ،انـواع بخاريهـاي گازسـوز و نفـت سـوز و آبگـرمكن گـازي بـه جرگـه توليـد
كنندگان لوازم خانگي پيوست .به دنبال رشد كيفي و كمي شركت و افزايش مداوم سرمايه و توليدات ،نام شركت در سال
 1345به اونيورسال (سهامي خاص) و در سـال  1355بـه اونيورسـال (سـهامي عـام) و در سـال  1362بـه آبسـال (سـهامي
عام) تغيير يافت .در حال حاضر اين شركت با سرمايه بالغ بر دويست و چهل هزار ميليون ريال و حـدود  940نفـر پرسـنل
كارآمد 53 ،سال فعاليت خود را سـپري مـي نمايـد.آزمايشـگاههاي آبسـال آزمونهـاي گونـاگون آزمايشـگاهي را بـر روي
محصوالت مختلف انجام ميدهند و آزمايشگاه ماشين لباسشويي اين شركت به عنوان آزمايشگاه همكار موسسـه اسـتاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران ارائه خدمات مي نمايد .
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كيفيت مطلوب محصوالت آبسال موجب دريافت جوايز و تقديرنامه هاي متعددي گرديده كـه از آن جملـه ميتـوان لـوح
تقدير سالهاي  1366 - 1367به عنوان واحد توليدي نمونه  ،تقدير نامه سال  1369به عنوان صـادر كننـده نمونـه  ،و لـوح
افتخار براي كيفيت برتر ،را نام برد .عالوه بر محصوالت اشاره شده ،اين شركت يكي از بزرگترين توليد كنندگان كولرهاي آبي
در كشور بوده كه ميتواند گزينه مناسبي در جهت اجراي سيستمهـاي مـديريت بارهـاي سرمايشـي و افـزايش سيسـتمهـاي
سرمايشي باشد.
 -4-1-6-2كار و انديشه

شركت كاروانديشه در سال  1362توسط تعدادي از مهندسين دانش آموخته دانشگاه پلي تكنيک (صنعتي امير كبير) تأسيس
شد .اين شركت در حال حاضر در سه بخش پزشكي و دارويي ،ماشين آالت توليد آشاميدني و دارويي و تهويه مطبـوع فعاليـت
دارد و با ارتباط با معتبرترين توليدكنندگان جهاني تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز پروژه هاي شركت هاي صاحب نام كشور
را تأمين مي نمايد.
در زمينه تهويه مطبوع شركت كار و انديشه از همكاري با تعدادي از توليدكنندگان شناخته شده خارجي نظيـر ابـارا (ژاپـن)،
ابارا شينوا (ژاپن) ،دايكين (ژاپن) ،فلكت وودز (انگليس و سوئد) استفاده مينمايد.
 -7-2جمع بندي و نتيجه گيري
در اين فصل از گزارش به معرفي بازيگران عرصه بكارگيري فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي و افزايش بازدهي
سيستمهاي سرمايشي و روابط آنها در قالب سياست گذاران ،تنظيمگران ،تسهيلگران و سازمانهاي ارائه دهنده خدمات ،مراكز
پژوهشي و بنگاههاي اقتصادي پرداخته شد .معرفي سازمانها نشان داد كه هر يک ساختار و اهداف خاصي دارند و بنابر اين
نحوه و ميزان تاثير گذاري آنها بر موضوع مورد نظر اين مطالعه متفاوت است كه اين مساله بايد در بخشهاي بعدي پروژه لحاظ
گردد.
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فصل سوم قوانين و مقررات موجود در زمينه بکارگيري
فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي
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-1-3مقدمه
در اين فصل از گزارش به بررسي قوانين و مقررات موجود در كشور در زمينه بكارگيري فناوريهاي مديريت بارهاي
سرمايشي و افزايش بازدهي سيستمهاي سرمايشي پرداخته ميشود .به طور كلي اين قوانين و مقررات در قالب  10قانون قابل
تقسيم بندي هستند كه در آنها به صورت مستقيم و غير مستقيم به بحث بكارگيري فناوريهاي فوق اشاره شده است .در ادامه
ضمن معرفي مختصر هر يک از قوانين اشاره شده ،بندها و تبصرههايي كه در آنها به موضوع اين مطالعه پرداخته شده به
صورت كامل آورده خواهند شد.
جدول  :1-3ليست قوانين مرتبط با مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع
رديف

قانون

1

سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش انرژي

2

بخشنامه رياست جمهوري

3

سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404

4

برنامههاي وزارت نيرو در دولت دهم در بخش انرژي

5

سند نقشه راه بهرهوري انرژي الكتريكي سابا

6

قانون هدفمند كردن يارانهها

7

قانون اصالح الگوي مصرف

8

قوانين برنامههاي اول تا پنجم توسعه كشور

9

تكاليف  20گانه مصوبه هيات دولت جهت اصالح الگوي مصرف انرژي

10

مبحث  19مقررات ملي ساختمان

 -2-3سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش انرژي
سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري در تاريخ  89/4/15به كليه دستگاهها و نهادهاي اجرائي
كشور ابالغ شد .بندهايي از اين مجموعه سياستها كه به صورت مستقيم و غير مستقيم به بكارگيري فناوريهاي مديريت
بارهاي سرمايشي اشاره دارند عبارتند از :
بند  -1اصالح فرهنگ مصرف فردي ،اجتماعي و سازماني ،ترويج فرهنگ صرفهجويي و قناعت و مقابله با اسـراف ،تبـذير،
تجملگرايي و مصرف كاالي خارجي با استفاده از ظرفيتهاي فرهنگي ،آموزشي و هنري و رسانهها به ويژه رسانه ملي.
بند  -2آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب
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بند  -3توسعه و ترويج فرهنگ بهرهوري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تاكيد بر شاخصهاي كارآمدي،
مسئوليتپذيري ،انضباط و رضايتمندي
بند  -5پيشگامي دولت ،شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف
بند  -7صرفهجويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعهاي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر
«شاخص شدت انرژي» كشور به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يک دوم ميزان
كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تاكيد بر سياستهاي زير:
 اولويت دادن به افزايش بهرهوري در توليد ،انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد انرژي
 انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينهسازي عرضه و مصرف انرژي
 تدوين برنامه ملي بهرهوري انرژي و اعمال سياستهاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم كردن تسهيالت بانكي
براي اجراي طرحهاي بهينهسازي مصرف و عرضه انرژي و شكلگيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاء كارايي
انرژي
 پايش شاخصهاي كالن انرژي با ساز و كار مناسب
 بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي ،تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي
توليد و واردات كليه وسايل و تجهيزات انرژيبر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليدكنندگان به اصالح
فرايندهاي انرژيبر
بند  -10ارتقاء بهرهوري در چارچوب سياستهاي زير:
تحول رويكرد تحقق درآمد ملي به سمت اتكاي هر چه بيشتر به منافع حاصل از كسب و كار جامعه
افزايش بهرهوري با تاكيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهرهوري از طريق:
 حداكثر سازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايههاي انساني ،اجتماعي و مادي با تاكيد بر اقتصاد دانش پايه
 استقرار ساز و كارهاي انگيزشي در نظام پرداختها در بخش عمومي و بنگاهي
 استقرار بودجه ريزي عملياتي و بهبود فرآيند تخصيص منابع كشور براساس منافع اقتصادي و اجتماعي
 اصالح ساختارهاي ارزيابي و ارزشيابي ،اتخاذ رويكرد نتيجه گرا و اجراي حسابرسي عملكرد در دستگاههاي دولتي
 اولويت توانمندسازي نيروي كار در كليه برنامههاي حمايتي
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 -3-3بخشنامه رياست جمهوري
اين بخشنامه به شماره  43720/40081مورخ  87/3/26و با موضوع كاهش مصرف برق ادارات و دستگاههاي اجرايي كشور
به كليه وزارتخانه ها ،سازمانها ،موسسات و شركتهاي دولتي ،نهادهاي انقالب اسالمي و استانداريهاي سراسر كشور ابالغ شده
است .با توجه به رابطه مستقيم مصرف برق در تابستان و بارهاي سرمايشي ،اين بخشنامه به صورت مستقيم به موضوع ارتباط
داشته كه در اينجا بندهايي از اين بخشنامه كه به صورت مستقيم و غير مستقيم با بكارگيري تجهيزات مديريت بارهاي
سرمايشي مربوط ميباشند آورده شده است:
 -1با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم صرفهجويي در مصرف آب وبرق و با عنايت به لزوم پيشتاز بودن
نظام اداري كشور در اجراي منويات معظم له و اصالح الگويهاي مسرفانه و به منظور اجرايي نمودن تصميم نامه ستاد
خشكسالي كشور مبني بر صرفهجويي در مصرف آب و برق و ديگر حاملهاي انرژي به ميزان حداقل ده درصد (موضوع جزء
"ب"بند ( )9تصميمنامه شماره /1621ت  108ن مورخ  )1387/2/1و به استناد نامههاي شماره  20487/30/100مورخ
 1387/3/12و /1367/30م مورخ  1387/3/6وزارت نيرو و تصويب نامه شماره /170368ت 38936هـ مورخ 1386/10/22
هيئت وزيران مبني بر محاسبه قيمت آب و برق وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي به نرخ تمام شده و محاسبه و پرداخت
آن از سر جمع اعتبارات آنها ،تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند ضمن تعيين يكي از مديران ارشد خود به عنوان مسئول
مديريت بهينه مصرف به نحوي عمل نمايند كه نسبت به مصرف دوره مشابه سال قبل حداقل ده درصد صرفهجويي
دستگاههاي اجرايي كشور عملياتي گردد.
 -3با توجه به لزوم تنظيم درجه حرارت مناسب در ساعات اداري (بيست و شش درجه) دستگاههاي اجرايي موظفند عـالوه
بر استفاده حداقل از سيستمهاي برودتي ،پس از پايان ساعت كار اداري نسبت به خاموش كردن رايانهها ،سيستمهاي سرمايشي،
آب سرد كنها ،روشنايي ساختمانها و معابر و محوطههاي مربوطه اقدام نمايند.
 -4كليه دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به نصب و بهرهگيري از تجهيزات مجهز به فناوري هوشمند و لوازم كم مصرف
در زمينه آب و برق همانند المپ كم مصرف ،شيرهاي دستشويي الكترونيكي و پدالي و نيز كنترل مستمر تجهيزات و
تاسيسات مربوط و رفع عيوب احتمالي با هدف جلوگيري از مصرف بيرويه آب و برق اقدام نمايند.
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 -13وزارت نيرو موظف است ضمن نظارت بر نحوه اجرايي شدن اين بخشنامه ،گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرايي در
زمينه ميزان صرفهجويي انجام شده را تا پايان مهرماه سالجاري تهيه و ارائه نمايد.
 -4-3سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404
در سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404كه مورخ  1382/9/20توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديد به
صورت مستقيم به بكارگيري فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي اشاره نشده لكن اهداف سند كه در ادامه آورده ميشود
حكايت از اين امر دارد.
با اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامهريزي شده و مدبرانهي جمعي و در مسير تحقق
آرمانها و اصول قانون اساسي ،در چشمانداز بيست ساله :
ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقه ،با هويت اسالمي و انقالبي ،الهام
بخش در جهان اسالم و باتعامل سازنده و موثر در ارتباط سازنده و موثر در روابط بينالملل.
جامعه ايراني در افق اين چشمانداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت :
 توسعه يافته ،متناسب با مقتضيات فرهنگي ،جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالقي و ارزشهاي اسالمي ،مليو انقالبي ،با تاكيد بر مردم ساالري ديني ،عدالت اجتماعي ،آزاديهاي مشروع ،حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهرهمند از
امنيت اجتماعي و قضايي
 برخودار از دانش پيشرفته ،توانا و توليد علم و فناوري ،متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي امن ،مستقل ،مقتدر با سامانانه دفاعي مبتني بربازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت برخوردار از سالمت ،رفاه و امنيت غذايي ،تامين اجتماعي ،فرصتهاي برابر ،توزيع مناسب نهاد مستحكم خانواده ،به دور ازفقر ،فساد ،تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب
 فعال ،مسئوليت پذير ،ايثارگر ،مومن ،رضايت مند ،برخوردار از وجدان كاري ،انضباط روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي،متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
 دست يافته به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقهاي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه ،قفقاز،خاور ميانه و كشورهاي همسايه) ،با تاكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقاي نسبي
سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل
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الهامبخش ،فعال و موثر درجهان اسالم با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني ،توسعهي كارآمد ،جامعه اخالقي ،نوانديشي
و پويايي فكر و اجتماعي تاثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقهاي براساس تعاليم اسالمي و انديشههاي امام خميني (ره)
داراي تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت ،حكمت و مصلحت

مالحظه
در تهيه ،تدوين و تصويب برنامههاي توسعه و بودجههاي ساليانه ،اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخصهاي كمي
كالن آنها از قبيل :نرخ سرمايه گذاري ،درآمد سرانه ،توليد ناخالص ملي ،نرخ اشتغال و تورم ،كاهش فاصله درآمد ميان دهكهاي
باال و پايين جامعه ،رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي ،بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف
و الزامات چشمانداز ،تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.
 -5-3برنامههاي وزارت نيرو در دولت دهم در بخش انرژي
وزارت نيرو به منظور افزايش بهرهوري و كارائي ،برنامههاي عملياتي صنعت برق را در مجموعهاي تحت عنوان كتاب اول
در مورخ تيرماه سال  1389تدوين و ابالغ نمود .بندهايي از اين بخشنامه كه به صورت مستقيم و غير مستقيم به بكارگيري
فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي اشاره دارند عبارتند از:
 -17ادامه روند اصالح الگوي مصرف با كاهش روند رشد متوسط مصرف ساالنه به ميزان حداقل  10درصد در هر سال
 -18ايجاد ساز و كارهاي توسعه فعاليت شركتهاي خدمات انرژي  ESCOو ايجاد حداقل يک شركت در هر استان
 -6-3سند نقشه راه بهرهوري انرژي الکتريکي سابا
سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا) در راستاي وظايف و ماموريت ذاتي خود ،در مورخ ارديبهشت ماه  1389نسبت به تهيه
و تدوين سندي بر نقشه راه بهرهوري انرژي الكتريكي براساس قوانين باالدستي نمود .در اين سند چگونگي نيل به اهداف كمي
تعيين شده در بخش بهينهسازي مصرف انرژي تبيين شده است.
بر اساس اين سند ماموريتهاي سابا عبارتند از :
توسعه مديريت انرژي براي استفاده كارآمد و بهينه از منابع انرژي
مديريت طرحها و پروژهها در ارتباط با بهينهسازي توليد و مصرف انرژي
اهداف نيز شامل :
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بهينهسازي تامين انرژي
بهينهسازي مصرف انرژي
مديريت و اجراي شبكه هوشمند اندازهگيري
آموزش و آگاه سازي در زمينه اصالح الگوي مصرف مطلوب
ميباشند .بر اساس اين سند ماموريت سابا در خصوص بهرهوري در بخش مصرف (بهينه سازي مصرف انرژي) حمايت از
محصوالت كم مصرف شامل:
 كولر آبي


يخچال



المپ T8

 الكتروموتور صنعتي
ميباشد .روش اجرايي نيز استمرار طرح يارانه سود تسهيالت و وجوه اداره شده در قالب پروژههاي زير:
پرداخت يارانه (كمک بالعوض) به محصوالت راندمان باال
كمک به ايجاد خط توليد محصوالت راندمان باال در قالب وجوه اداره شده
برگزاري سمينارهاي ترويجي در قالب كارگروههاي صنفي شبكه دوستان انرژي
خواهد بود .پيش بيني ميشود هر سال  850ميليون كيلووات ساعت صرفهجويي از حداقل  10درصد در هر سال كاهش
مصرف بدست آيد.
 -7-3قانون هدفمند كردن يارانهها
مجلس محترم شوراي اسالمي در مورخه  15دي ماه  1388نسبت به ابالغ قانون هدفمند كردن يارانهها اقدام نموده است.
در اين قانون هر چند به بحث صرفهجويي در مصرف انرژي اشاره نشده است لكن ابالغ و اجراي قانون گامي مهم در مسير
صرفهجويي انرژي است .بخشهايي از اين قانون با رويكرد اصالح الگوي مصرف عبارتند از :
ماده  -1دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصالح كند:
الف -قيمت فروش داخلي بنزين ،نفت گاز ،نفت كوره ،نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت ،با لحاظ كيفيت حاملها و
با احتساب هزينههاي مترتب (شامل حمل ونقل ،توزيع ،ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم
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توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران كمتر از نود درصد (90درصد) قيمت تحويل روي كشتي
(فوب) در خليج فارس نباشد.
ب -ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونهاي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،معادل حداقل هفتاد و پنج درصد ( )%75متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي
پس از كسر هزينههاي انتقال ،ماليات و عوارض شود.
ج -ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونهاي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
دولت مكلف است با تشكيل كارگروهي مركب از كارشناسان دولتي و غيردولتي نسبت به رتبهبندي توليد كنندگان برق از
نظر بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات ،اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.
تبصره  -1در خصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي ،دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي ،نوع ،ميزان و زمان مصرف
قيمتهاي ترجيحي را اعمال كند.
شركتهاي آب ،برق و گاز موظفند در مواردي كه از يک انشعاب چندين خانواده يا مشترک بهرهبرداري ميكنند ،در صورتي
كه امكان اضافه كردن كنتور باشد ،تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افرايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و در صورتي
كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهرهبرداران افزايش دهند.
ماده  -8دولت مكلف است سي درصد ( )%30خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بالعوض ،يا
يارانه سود تسهيالت و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:
الف -بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي ،خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفهجويي و رعايت الگوي مصرف
كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي ميشود.
ب -اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهوري انرژي ،آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
ج -جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب ،برق ،گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي و شهرداريها و
دهياريها ناشي از اجرا اين قانون
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 -8-3قانون اصالح الگوي مصرف
مجلس محترم شوراي اسالمي در مورخه  4اسفند  1389نسبت به تصويب قانون اصالح الگوي مصرف اقدام نموده است.
در موادي از اين قانون كه در ادامه آمده است به صورت غير مستقيم به بكارگيري تجهيزات مديريت بارهاي سرمايشي اشاره
شده است.
ماده  -18در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ،وزارت مسكن و شهرسازي موظف است آيين نامههاي
صرفهجويي مصرف انرژي در ساختمانها را با جهتگيري به سوي ساختمان سبز و همچنين شهرسازي را منطبق بر الگوي
مذكور باهمكاري وزارتخانههاي نفت ،نيرو ،كشور و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف يک سال
بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.
آيين نامه اجرايي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين
قانون بهگونهاي كه تمامي ضوابط خاص در طراحي و ساخت از ديدگاه مديريت انرژي و محيط زيست از جمله كاهش
آلودگي و نياز به كمترين حد انرژيهاي تجديدناپذير در آنها لحاظ شده باشد ،در كارگروه موضوع ماده ( )11اين قانون تهيه و
به تصويب هيات وزيران ميرسد.
تبصره -الگوي مصرف برق و گاز طبيعي به ازاي هر متر مربع ساختمان به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي نفت  ،نيرو و
مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي انرژي ميرسد .مصارف برق و گاز طبيعي مازاد بر الگوي مصرف مشمول
حداكثر صد در صد ( )%100افزايش قيمت خواهد شد .وجوه اضافي اخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل
كشور واريز و براساس قانون هدفمند كردن يارانهها و قانون بودجه ساالنه و به ترتيب مقرر در ماده ( )73اين قانون هزينه
ميشود.
ماده  -19صدور گواهي پايان كار توسط شهرداريها و يا ساير مراجع مربوط ،منوط به رعايت ضوابط ،مقررات و آييننامههاي
موضوع ماده ( )18اين قانون است.
ماده  -20كليه موسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه سامانههاي كنترلي
الزم براي مصرف انواع حاملهاي انرژي در ساختمانهاي اداري خود مطابق با آييننامههاي موضوع ماده ( )18اين قانون
اقدام نمايند.
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ماده  -21كليه دستگاههاي اجرايي و عمومي موظفند به انجام مميزي انرژي به منظور اجرا و كنترل سامانه مديريت انرژي
در ساختمانهاي مربوطه و آموزش كاركنان خود اقدام نمايند.
ماده  -22موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه و
تدوين استانداردهاي مصالح ساختماني با اولويت اقالم مرتبط با انرژيبري ساختمان ،اقدام نمايد و به تصويب كارگروه
موضوع ماده ()11اين قانون برساند.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است نسبت به ابالغ اين استانداردها و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام
نمايند.
ماده  -23شهردا ريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
موضوع ماده ( )34قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب  1374/12/22مسئوليت اجراي اين فصل از قانون را
برعهده دارند و دستگاههاي اجرايي و موسسات ذيربط موظف به همكاري در اين زمينه خواهند بود .وزارت مسكن و
شهرسازي هر سال گزارش نظارتي از عملكرد دستگاههاي اجرايي ذيربط را به هيات وزيران و مجلس شوراي اسالمي
تقديم خواهد كرد.
 -9-3قوانين برنامههاي اول تا پنجم توسعه كشور
در برنامههاي اول تا پنجم توسعه كشور (حدفاصل سالهاي  1368تا  )1394كه به صورت پنجساله و توسط دولت وقت
تنظيم شده و به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است دولت و دستگاههاي اجرايي وابسته موظف شدهاند تا حد امكان در
جهت كاهش مصرف انرژي در تمامي بخشهاي اقتصادي و اجتماعي تالش كنند .اهم قوانين و مواد مربوطه به تفكيک هر
برنامه در ادامه آورده شده است.
 -1-9-3قوانين انرژي در برنامه اول توسعه كشور

در قسمت خط مشيها از برنامه اول توسعه كشور و در ماده  4بند  49به صورت غير مستقيم به بكارگيري تجهيزات
مديريت بارهاي سرمايشي اشاره شده كه عبارت است از :
 -4ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه ،اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تاكيد بر توليد محصوالت
استراتژيک و مهار تورم از طريق :
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 -4-49سياستگذاري در زمينه مصرف بهينه انرژي و صرفهجويي در سوخت و انرژي ،توسط وزارتخانههاي نيرو و نفت و
رعايت دقيق اولويتهاي بخش انرژي (برق ،نفت و گاز) توسط وزارتخانههاي صنعتي و بازرگاني در مورد وسايل و تجهيزات
مصرف كنندگان انرژي.
 -2-9-3قوانين انرژي در برنامه دوم توسعه كشور

در قسمت هدفهاي كالن كيفي از برنامه دوم توسعه كشور و در بندهاي  10و  7از مواد  4و  10به صورت غير مستقيم به
بكارگيري مديريت بارهاي سرمايشي اشاره شده كه عبارت است از :
 -4افزايش بهرهوري از طريق :
 -10-4تكيه بر استفاده بهينه از انرژي از اتالف آن
 -10حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور
 -7-10استفاده بهينه از انرژي از طريق تغيير الگوهاي مصرف ،افزايش بهرهوري انرژي مصرفي و استفاده از انرژيهاي
پاک و جانشين.
همچنين در بند (و) تبصره ( )19اين قانون دولت موظف شده است به منظور اعمال صرفهجويي و منطقي كردن مصرف
انرژي و حفاظت از محيط زيست اقدامات زير را به انجام برساند :
 -1تعيين مشخص فني و معيارها در مورد سيستمها و تجهيزات انرژيبر ،به ترتيبي كه كليه توليدكنندگان و وارد كنندگان
چنين تجهيزاتي ،ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند .كميتهاي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو ،وزارت نفت و
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارتخانه صنعتي ذيربط ،مسئوليت تهيه اين مشخصات فني و پيشنهاد آيين
نامههاي اجرايي آن به دولت را به عهده خواهد داشت.
 -2تعيين و اعمال تعرفههاي بازرگاني (براي واردات ) و عوارض (براي توليدات داخلي) ،به نحوي كه در صورت عدم
رعايت مشخصات فني و معيارهاي تعيين شده از طرف دولت ،توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات مشمول پرداخت
اينگونه عوارض و تعرفهها گردند.
 -3تنظيم ساعات كار اصناف توسط وزارت بازرگاني به منظور كاهش مصرف انرژي آنها در ساعات اوج مصرف برق و
انرژي و برقراري انظباط اجتماعي
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 -4تنظيم برنامه فصلي كار كارخانجات و صنايع توسط وزارتخانههاي مربوط به نحوي كه مصرف برق انرژي در ماههاي
داراي حداكثر مصرف كاهش يابد.
 -5تدوين و اجراي ضوابط الزم به منظور اعطاي تسهيالت مالي با نرخهاي ترجيحي به صنايع و موسسات براي اجراي
عمليات مربوط به اصالح ساختار مصرف انرژي
 -6تخصيص  % 2درصد درآمد حاصل از فروش حاملهاي انرژي در طول برنامه جهت انجام تحقيقات الزم در زمينه
صرفهجويي و مديريت بر مصرف انرژي توسط وزارتخانههاي مربوطه
 -7تهيه و تنظيم مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمانها به منظور پرهيز از اتالف
انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در اين مورد توسط كميتهاي متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي مسكن و
شهرسازي كشور ،نفت و نيرو.
 -8اختصاص بخشي از مطالب كتب درسي مدارس و دانشگاهها به موضوع اهميت آب و انواع انرژي و ضرورت مديريت
بر مصرف آن و آموزش عمومي جامعه از طريق صدا و سيما و مطبوعات در اين زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرفجويي
و پرهيز از اتالف و اسراف منابع
 -9تهيه ضوابط مربوط به تشكيل واحد مديريت انرژي آنها بيش از معادل  5000متر مكعب نفت باشد و آموزش
كارشناسان اين واحد توسط وزارتين نفت و نيرو.
 -3-9-3قوانين انرژي در برنامه سوم توسعه كشور

در فصل پانزدهم ،ماده  121از برنامه سوم توسعه كشور به صورت مستقيم به بكارگيري تجهيزات مديريت بارهاي
سرمايشي اشاره شده كه عبارت است از :
ماده  -121دولت موظف است به منظور اعمال صرفهجويي ،منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست،
اقدامات زير را انجام دهد:
الف – تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات ،فرآيندها و سيستمهاي مصرف كننده
انرژي ،به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان ،توليد كنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات ،فرآيندها و سيستمها ملزم به
رعايت اين مشخصات و معيارها باشند .معيارهاي مذكور توسط كميتهاي متشكل از نمايندگان و وزارت نيرو ،وزارت نفت،
موسسه

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ،سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذيربط تدوين ميشود.
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نحوه تصويب اين معيارها را هيات وزيران تعيين خواهد كرد.
د -تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و
غير دولتي به منظور پرهيز از اتالف انرژي و تنظيم واجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به كارگيري
استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميتهاي متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي ،كشور ،نفت ،صنايع،
نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور.
تبصره -قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف ساالنه سوخت آنها بيش از پنج هزار ( )5000متر مكعب معادل نفت كوره
و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج ( )5مگاوات است ،در صورت عدم رعايت معيارها ،ضوابط و آيين نامههاي مذكور
در اين ماده با ارائه فرصت مناسب ،افزايش خواهد يافت.
آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران
خواهد رسيد.
 -4-9-3قوانين انرژي در برنامه چهارم توسعه كشور

در موادي از برنامه چهارم توسعه كشور به صورت غيرمستقيم به بكارگيري تجهيزات مديريت بارهاي سرمايشي اشاره شده
كه عبارت است از :
ماده :3
تبصره  :2دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
ضمن اتخاذ تمهيدات الزم براي كاهش مصرف فرآوردههاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي ،نياز داخلي به
فرآوردههاي نفتي را از محل توليدات پااليشگاههاي داخل كشور و با فرآوردههاي جايگزين توليد داخل ،تامين نمايد .صنايع
خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامهريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن
محصوالت خود با فرآوردههاي جايگزين مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها ميباشند .دولت مكلف است سازوكارهاي الزم
را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه
پيشبيني نمايد.
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تبصره  :3دولت مكلف است تا پايان سال  1383گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده ( )5قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1379/1/17براي افزايش بهرهوري و كاهش هزينهها را
تهيه و تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد.
تبصره  :4به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفهجويي در مصرف برق و گاز ،به شركتهاي برق و گاز اجازه داده ميشود
از مصرف كنندگان غيرتوليدي با مصارف باالتر از الگوي مصرف ،جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز
نمايند .دولت سقفهاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصرههاي اليحه بودجه به مجلس شوراي
اسالمي پيشنهاد مينمايد.
تبصره  :5صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق شبكههاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير
افكار عمومي در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به
كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.
تبصره  :6آييننامه اجرايي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي
ذيربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابالغ به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده :5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاء بهرهوري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره ( 2-2بخش
هفتم اين قانون)
الف) تمامي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسنادملي ،بخشي ،استاني و ويژه سهم ارتقاء بهرهوري كل
عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راهكارهاي الزم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يک
اقتصاد نهاده محور به يک اقتصاد بهرهور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند ،به طوري كه سهم بهرهوري كل
عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي ويک و سه دهم ( )31/3درصد برسد.
 -1هدف گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد به طوري كه متوسط رشد ساالنه
بهرهوري نيروي كار ،سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل  2/5 . 1 ،3/5درصد برسد.
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 -2سهم رشد بهرهوري كل عوامل و اهداف بهرهوري نيروي كار ،سرمايه بخشها و زيربخشهاي كشور بر اساس همكاري
دستگاههاي اجرايي كشور و انجمنهاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين
ميگردد.
ب) سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاههاي اجرايي در زمينه شاخصهاي
بهرهوري و رتبهبندي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجههاي سنواتي را
با توجه به برآوردهاي مربوطه به ارتقاي بهرهوري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام
نظارتي فعاليتها ،عمليات و عملكرد مديران و مسئولين را بر اساس ارزيابي بهرهوري متمركز نمايد.
ج) به منظور تشويق واحدهاي صنعتي ،كشاورزي ،خدماتي دولتي و غيردولتي و در راستاي ارتقاي بهرهوري با رويكرد
ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهرهوري در برنامه ،به دولت اجازه داده ميشود جايزه ملي بهرهوري را
با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهرهوري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي
بهرهور در سطوح مختلف اهدا نمايد.
د) آيين نامه اجرايي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي موثر در سنجش بهرهوري در دستگاههاي اجرايي ،به
پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد.
 -5-9-3قوانين انرژي در برنامه پنجم توسعه كشور

در بخش الف ماده  7سياستهاي كلي نظام در خصوص انرژي از برنامه پنجم توسعه كشور به صورت غيرمستقيم به
بكارگيري مديريت بارهاي سرمايشي اشاره شده كه عبارت است از :
الف -سياستهاي كلي نفت و گاز
ب -بهينهسازي مصرف و كاهش شدت انرژي
 -10-3تکاليف  20گانه مصوبه هيات دولت جهت اصالح الگوي مصرف انرژي
در تكاليف  20گانه مصوبه هيات دولت جهت اصالح الگوي مصرف انرژي مورخ  88/3/2به صورت مستقيم و غير مستقيم
به بكارگيري تجهيزات مديريت بارهاي سرمايشي اشاره شده است .بندهايي از اين تكاليف  20گانه عبارتند از :
 -1توسعه فرهنگ الگوي مصرف از طريق طراحي و اجراي دورههاي آموزشي و تدوين متون در تمامي مقاطع تحصيلي با
همكاري وزارت آموزش و پرورش با هدف توسعه فرهنگ الگوي مصرف
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 -2اصالح الگوي مصرف با هماهنگي بسيج و ستاد امور مساجد كشور از طريق توزيع المپ كم مصرف در مراكز مذهبي،
زيارتي و مساجد
 -3رتبهبندي انرژي لوازم خانگي و جلوگيري از ورود محصوالت با رتبههاي پايينتر از  Aو B

 -4ارتقاء توليدات لوازم خانگي ساخت داخل حداقل به ميزان  2رتبه طي  2سال آينده
-5

فراهم نمودن ساز وكارهاي مناسب توسط وزارت صنايع و معادن در جهت تعويض وسايل و تجهيزات انرژي بر

فرسوده و كم بازده با وسايل و تجهيزات داراي رتبه  Aو B

 -6بهينهسازي مصرف و كاهش شدت انرژي
 -11-3مبحث  19مقررات ملي ساختمان
مبحث  19مقررات ملي ساختمان ضوابط طرح ،محاسبه و اجراي عايق كاري حرارتي پوسته خارجي ،سيستمهاي تاسيسات
گرمايي ،سرمايي ،تهويه ،تهويه مطبوع ،تامين آب گرم مصرفي ،و الزامات طراحي سيستم روشنايي در ساختمانها را تعيين
ميكند .در اين مبحث بحث صرفهجويي انرژي به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است .در اين قسمت و صرفا جهت
آشنايي بخشهايي از اين مبحث مرتبط با موضوع مطالعه آورده ميشود.
مطابق مبحث  19ضروريست در زمان اخذ پروانه ساختمان ،مدارک زير براي تائيد ساختمان از نظر ضوابط صرفهجويي در
مصرف انرژي ،ارائه شود.
الف-گواهي صالحيت مهندس يا شركت طراح
ب -چک ليست انرژي
چک ليست انرژي بايد حاوي خالصه اطالعات زير باشد :
 -1مشخصات پرونده ساختماني و مهندس طراح
 -2عوامل ويژه اصلي
گونهبندي كاربردي ساختمان
گونهبندي نياز انرژي ساالنه محل استقرار ساختمان
گونهبندي سطح زيربناي مفيد ساختمان
گونهبندي شهر محل استقرار ساختمان

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
64
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،فروردين 1394

 -3گروه ساختمان از نظر ميزان صرفهجويي در مصرف انرژي
 -4گونهبندي نحوه استفاده از ساختمان
 -5روش مورد استفاده براي طراحي عايقكاري حرارتي پوسته ساختمان
 -6مشخصات حرارتي مصالح و عايقهاي حرارتي مصرفي در ساختمان
 -7مشخصات حرارتي انواع جدارهاي تشكيل دهنده پوسته خارجي ساختمان
 -8ضرايب انتقال حرارت طرح و مرجع ساختمان
 -9مجموعه راهحل هاي فني مورد استفاده و الزامات تعيين شده در آن با توجه به موقعيت جدارها و نحوه عايقكاري
حرارتي آنها
 -10مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي سيستم مكانيكي گرمايي و سرمايي ،تهويه و تهويه مطبوع و تامين آب گرم
 -11شدت روشنايي فضاها و نحوه كنترل آن
عالوه بر رعايت مبحث  14مقررات ملي ساختمان ،براي صرفهجويي در مصرف انرژي در تاسيسات مكانيكي ،الزم است
مواردي رعايت گردد .همچنين عالوه بر رعايت مبحث  13مقررات ملي ساختمان ،براي صرفهجويي در مصرف انرژي در
سيستم روشنايي ،الزم است توصيهها و مقرراتي مدنظر قرار گيرد .در ادامه اين موارد در هر دو قسمت ارائه ميشود.
 -1-11-3كنترل و برنامهريزي سيستم گرمايي

 -1ضوابط مطرح در اين قسمت فقط در مورد فضاهايي كه دماي متعارفي باالي  10درجه سانتيگراد دارند ،صادق است.
 -2تمامي سيستمهاي گرمايي و سرمايي بايد داراي سيستم تنظيم مناسب باشند ،تا دماي داخلي در محل حضور افراد در
حدود مجاز مشخص شده كه حداكثر  20درجه در ماههاي سرد و حداقل  28درجه در ماههاي گرم سال است تنظيم شود.
در مناطق گرم و مرطوب (ر.ک .به پيوست  ،)3حداقل  25درجه در ماههاي گرم سال بايد رعايت گردد.
در بعضي فضاهاي بزرگ (با كاربري ويژه ،مثال صنعتي) ميتوان از گرمايش موضعي استفاده كرد .در اين صورت  ،منظور از
دماي داخل ،دماي محل حضور افراد ميباشد.
براي فضاهاي با كاربري ويژه ،كه محدوده دماهاي مشخصي را بايد داشته باشند ،تنظيم سيستمهاي گرمايي و سرمايي
براساس همان محدوده مشخص بايد صورت گيرد.
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 -3هر سيستم گرمايي ،براي هر فضاي گرم شده ،بايد داراي يک يا چند سيستم قطع و كنترل اتوماتيک ميزان گرمايش بر
حسب دماي داخلي فضاي مربوطه باشد .الزم به توضيح است سيستم يا سيستمهاي فوق الذكر ميتواند براي چندين فضا
مشترک باشد .در صورت تحقق كليه شرايط زير ،قطع و كنترل اتوماتيک ميزان گرمايش ميتواند توسط يک سيستم واحد
صورت گيرد :
مساحت كل فضاهاي مربوط از  400متر مربع كمتر باشد.
نحوه استفاده و اشتغال فضاها يكسان باشد
پايانههاي حرارتي فضاها مشابه باشد،
فضاها داراي جهتگيري (نحوه استقرار) مشابه باشند.
شاخص خورشيدي فضاها در يک حد باشد
گروه اينرسي حرارتي فضاها يكي باشد.
 -4اگر گرمايش سطحي بيش از  500متر مربع ،شامل چندين فضا ،توسط يک سيستم مركزي صورت گيرد ،الزم است
عالوه بر سيستمهاي قطع و كنترل اتوماتيک ياد شده در بند فوق ،يک يا چند سيستم تنظيم اتوماتيک مركزي گرمايش بر
حسب دماي خارجي نيز پيشبيني شود .ضمنا حداكثر سطحي كه هر سيستم گرمايي ميتواند گرم نمايد .برابر  5000متر
مربع را گرم ميباشد.
 -5اگر گرمايش توسط سيستمهاي برقي مستقل انجام شود و اگر شامل چندين فضا با متراژي بيش از  400متر مربع باشد،
الزم است براي كنترل دماهاي فضاها تغذيه الكتريكي اين دستگاهها به طور اتوماتيک با دماي خارج تنظيم گردد.
 -6در صورت استفاده از سيستمهاي گرمايي مركب ،به جاي بندهاي  4 ،3و  5الزم است موارد زير رعايت گردد:
گرمايش پايه بايد شامل يک يا چند سيستم تنظيم اتوماتيک بر حسب دماي خارجي باشد. گرمايش تكميلي بايد در هر فضاي گرم شده شامل يک يا چند سيستم قطع و تنظيم اتوماتيک گرمايش بر حسب دمايداخلي باشد .سيستم قطع و كنترل اتوماتيک ميزان گرمايش ميتواند واحد باشد.
 -7در صورتي كه ساختمان جزو گروه ( )1از نظر ميزان صرفهجويي در مصرف انرژي ،بوده و در منطقه با نياز گرمايي زياد
قرار داشته باشد ،الزم است تمامي تاسيسات گرمايي فضاهاي با كاربري منقطع عالوه بر رعايت بندهاي  5 ،4 ،3 ،2و 6
داراي سيستم كنترل دستي و برنامهريزي ساعت دار براي دو هدف زير باشند.
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كاركرد متعارف در زمان اشغال فضاهاي مربوطه همراه با سيستم كنترل دما
توقف در زمان عدم اشغال فضاها ،مگر اينكه توقف دستگاه طبق ضوابط ايمني مجاز نباشد .در ضمن ،در زمان
راهاندازي قبل از اشغال فضاها ،سيستم گرمايي بايد بتواند با قدرت حداكثر فعال گردد.
چنين سيستم گرمايي نميتواند بين چند فضا مشترک باشد مگر اينكه :
 زمان و نحوه اشغال فضاها مشابه باشد. ضريب انتقال حرارت  Hiهر يک از فضاها از  0/4Viكمتر باشد Vi .حجم فضاي شماره ( iبه متر مكعب) ميباشد. گروه اينرسي فضاها يكي باشد. -8اگر مساحت فضا يا فضاهاي گرم شده از  400متر مربع بيشتر باشد ،توصيه ميشود سيستمي براي ارزيابي ميزان
مصرف انرژي جهت گرمايش و تامين آب گرم مصرفي (همانند كنتور) نيز پيشبيني شود .براي فضاهاي گروه  1از نظر
ميزان نياز به صرفهجويي در مصرف انرژي ،با زيربناي بيش از  1000متر مربع ،كه در مناطق با نياز گرمايي زياد قرار دارند،
رعايت اين بند الزامي است.
 -9در صورت اضافه كردن طبقه يا فضاهايي به ساختمان موجود ،ضوابط مطرح شده در بندهاي فوق تنها در مورد فضاهاي
الحاقي آن هم به شرط صادق بودن يكي از شرايط زير الزم االجرا خواهد بود :
الف) مساحت قسمت الحاقي بيش از  150متر مربع
ب) ارتفاع كف تا سقف بيش از  300متر و حجم فضاي قسمت الحاقي بيش از  400متر مكعب
در صورتي كه يكي از موارد ذكر شده محقق نشود .كافي است سيستم كنترل و برنامهريزي بخش الحاقي مشابه سيستم
بخش اوليه يا داراي كيفيتي باالتر از آن باشد.
 -10به طور كلي ،الزم است تاسيسات گرمايش (مانند ديگ) مخزنهاي آب گرم و مدارهاي گردش آب عايق كاري شده و
در معرض هواي آزاد قرار نداشته باشند.
 -12-3جمعبندي و نتيجه گيري
در اين فصل از گزارش به تجزيه و تحليل قوانين و مقررات موجود در كشور در زمينه بكارگيري فناوريهاي مديريت بارهاي
سرمايشي پرداخته شد .در تمامي اين قوانين و مقررات به صورت مستقيم و غير مستقيم به بحث بكارگيري فناوريهاي فوق
اشاره شده است و اين موضوع حكايت از اهميت اين مورد دارد .ذكر اين نكته ضروريست كه قوانين و مقررات فوق الذكر با
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هدف رشد و توسعه پايدار تهيه و تنظيم شدهاند و به همين واسطه بهينه سازي مصرف انرژي كه يكي از شاخصهاي توسعه
يافتگي است در آنها لحاظ شده است.
در تمامي قوانيني كه مورد بررسي قرار گرفت بر استفاده از سيستم هاي كنترلي و مانيتورينگ جريان انرژي و يا كنترل
دستي بارهاي سرمايشي اشاره شده است.
عالوه بر اين ،فرهنگ سازي جهت استفاده بهينه از منابع انرژي و بكارگيري سيستمهاي پربازده به عنوان دو راهكار اساسي
براي مديريت انرژي در كشور معرفي شده است.
در پايان بايد يادآور شد كه متأسفانه در هيچيک از قوانين مذكور برنامه هاي سياستي مبتني بر تشويق هاي مالي براي
استفاده از سيستم هاي پربازده مشاهده نمي شود.
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سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
أ
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،فروردين 1394

فهرست مطالب
 -1-1مقدمه 1.......................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-1ضرورت مديريت بارهاي سرمايشي از ديدگاه فني 2...................................................... ................................
 -1-2-1ضرررورت مررديريت بارهرراي سرمايشرري از ديرردگاه توليدکننرردگا بررر (متوليررا توليررد انتقررا و
توزيع بر ) 2............................................................. ................................ ................................ ................................
 -2-2-1ضررورت هراي مررديريت بارهراي سرمايشري از ديرردگاه مصرر کننردگا بررر (اسرتااده کننرردگا
از سيستمهاي سرمايشي) 6....................................... ................................ ................................ ................................
 -3-2-1ضرورت هاي مديريت بارهاي سرمايشي از ديدگاه محيط زيست و توسعه پايدار 8..................................
 -3-1ضرورت مديريت بارهاي سرمايشي از ديدگاه کال و حاظ منافع ملي 10 ...................................................
 -1-3-1لزوم دستيابي به اهدا اقتصاد مقاومتي در بخش اصالح الگوي مصر 10 ...........................................
 -2-3-1کاهش انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از طريق کاهش توليد انرژي الکتريکي 12 ...........................
 -3-3-1افزايش امنيت انرژي 13 ........................................................... ................................ ................................
 -4-3-1افزايش اشتغا 14 .................................... ................................ ................................ ................................
 -5-3-1افزايش کيايت محيط داخل ساختما ها و افزايش کيايت زندگي 16 ......................................................
 -6-3-1کمک به اقتصاد ملي از طريق کاهش مصر سوخت 17 ........................................ ................................
 -7-3-1افزايش بودجه عمومي در کوتاه مدت ميا مدت و بلند مدت 18 ...........................................................
 -8-3-1کاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي 19 ................................. ................................ ................................
 -4-1ضرورت هاي قانوني مديريت بارهاي سرمايشي 21 ...................................................... ................................
-1-4-1سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش انرژي 21 ........................................ ................................
 -2-4-1بخشنامه رياست جمهوري 21 .................................................. ................................ ................................
 -3-4-1سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايرا در افق 22 ....................................... ................................ 1404
 -4-4-1برنامههاي وزارت نيرو در دولت دهم در بخش انرژي 22 ........................................ ................................
 -5-4-1سند نقشه راه بهرهوري انرژي الکتريکي سابا 22 ..................................................... ................................

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
ب
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،فروردين 1394

 -6-4-1قانو هدفمند کرد يارانه ها 23 ............................................. ................................ ................................
 -7-4-1قانو اصالح الگوي مصر 23 ............................................... ................................ ................................
 -8-4-1قوانين برنامه هاي او تا پنجم توسعه کشور 24 ...................................................... ................................
 -9-4-1تکاليف  20گانه مصوبه هيات دولت جهت اصالح الگوي مصر انرژي 24 ............................................
 -10-4-1مبحث  19مقررات ملي ساختما 25 ..................................... ................................ ................................
 -5-1ضرورت هاي تدوين سند راهبردي مديريت بارهاي سرمايشي 25 ............................... ................................
 -6-1توجيه پذيري اقتصادي مديريت بارهاي سرمايشي 27 .................................................. ................................
 -7-1تبيين سطح تحليل و افق زماني سند بکارگيري فنآوري هاي مديريت بارهاي سرمايشي 28 .......................
-8-1مرزبندي توصياي 31 ...................................... ................................ ................................ ................................
 -9-1تبيين مشخصه هاي فناوري 32 .................................................... ................................ ................................
 -1-9-1ماهيت فناوري 33 .................................... ................................ ................................ ................................
 -2-9-1تعيين چرخه عمر فناوري 36 .................................................... ................................ ................................
 -10-1جمع بندي و نتيجه گيري 38 ..................................................... ................................ ................................
مراجع و منابع 39 ..................................................... ................................ ................................ ................................

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
ج
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،فروردين 1394

فهرست جداول
جدو  :2-1واحدهاي تحليل توسعه فناوري 31 ................................. ................................ ................................
جدو  :3-1ويژگي معيارها در مراحل چرخه عمر فناوري 36 ............................................. ................................
جدو  :4-1چرخه عمر فناوريهاي حوزه مديريت بارهاي سرمايشي 37 .............................................................

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
1
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،فروردين 1394

 -1-1مقدمه
با وجود تنوع اقليمي موجود در ايران ،اغلب مناطق کشور داراي آب و هواي معتدل و گرم بوده که باعث افزايش
تقاضاي بار سرمايشي در فصول گرم سال ميگردد.
بدينترتيب با توجه به چگونگي افزايش دماي هوا ،شاهد الگوهاي مختلف در نحوه تغييرات بارهاي سرمايشي و
همچنين تنوع در استفاده از انواع تجهيزات توليد سرمايش ميباشيم .با توجه به رابطه مستقيم زمان کارکرد
تجهيزات سرمايشي با دماي هوا ،ميزان بار و انرژي مصرفي سرمايشي در اقليم سرد و معتدل بيش از  30درصد و
در اقليمهاي گرم و مرطوب باالي  60درصد مصرف برق فصول گرم ميباشد] .[1بدين ترتيب ميتوان از بارهاي
سرمايشي به عنوان اضافه ظرفيت شبکه برق در فصول سرد نسبت به فصول گرم ياد نمود .اين علت از يک طرف و
کاهش راندمان نيروگاههاي گازي ،بخاري و سيکل ترکيبي به علت افزايش دماي هواي محيط از طرف ديگر باعث
مشکل کمبود برق در فصلهاي گرم سال ميباشند .با توجه به اين مهم مديريت بارهاي سرمايشي در جهت کاهش
و بهينهسازي مصرف برق ميتواند از ظرفيتسازي هاي جديد در صنعت برق جلوگيري نموده و مقادير قابل توجهي
از سرمايههاي ملي را صرفهجويي نمايد.
با توجه به اهميت بخش سرمايش و سهم باالي آن در مصرف انرژي نهايي و شدت مصرف انرژي نهايي در بخش
مذکور ،در اين گزارش به ضرورت هاي مديريت بارهاي سرمايشي از ديدگاه هاي مختلف پرداخته مي شود .در ابتدا
ضرورتهاي اين سند راهبردي از ديدگاه فني از نقطه نظر توليد کنندگان ،مصرف کنندگان و همچنيين از دييدگاه
محيط زيست و توسعه پايدار بررسي ميشود .سپس ضرورتهاي کلي ايين کيار از ديگياه هياي مختليف اقتصيادي،
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي قرار ميگيرد .در ادامه ضرورتهياي قيانوني ميديريت بارهياي سرمايشيي
مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد و خالصه اي از قوانين و مقررات موجود در کشور در اين زمينه ارائه و نحوه ارتباط
آنها با مديريت بار سرمايشي از جنبه هاي مختلف ارائه مي شود .در پايان نيز با توجه به ضرورت هاي قانوني ارائيه
شده ،لزوم تدوين سند راهبردي و داليل توجيه پذيري اقتصادي در اين زمينه بررسي ميشود.
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 -2-1ضرورت مديريت بارهاي سرمايشي از ديدگاه فني
همانطور که در مقدمه نيز اشاره شد در اين بخش ضرورت مديريت بارهاي سرمايشي از ديدگاه هاي مختلفي ميورد
بررسي قرار مي گيرد که در ادامه به تشريح آن ها پرداخته مي شود.
 -1-2-1ضرورت مديريت بارهاي سرمايشي از ديدگاه توليدکنندگان برق (متوليان توليد ،انتقال و
توزيع برق)
نيروگاهها و شبکههاي انتقال و توزيع به عنوان تامين کننيدگان انيرژي الکتريکيي بيراي مشيترکين مييباشيند،
بنابراين توجه به مديريت بارهاي سرمايشي و در نتيجه مديريت بار الکتريکي ،به داليل زير مورد لزوم است:
-1-1-2-1کند شدن روند احداث نيروگاه با کاهش مصرف برق در ساعات پيک شبکه
وجود اوج بار در شبکه برقي يکي از مشکالت اساسي موجود در صنعت برق ميباشد .قسمت قابل توجهي از اين اوج
بار در فصل تابستان توسط برق مصرفي براي تأمين بارهاي سرمايشي در ساختمانها ايجاد مي گيردد .بطوريکيه در
مناطق گرمسيري کشور ،برق اصلي ترين حامل انرژي جهت توليد سرمايش ساختمانها ميباشد .همچنين در ساير
مناطق کشور نيز به دليل استفاده عمده از کولرهاي آبي ،کولرهاي گازي ،اسپليت ،پکيجهاي سرمايشي و چيلرهياي
تراکمي همچنان برق حامل انرژي اصلي مورد استفاده است].[2
با استناد به نتايج مطالعات مديريت بار که توسط مرکز تحقيقات نيرو انجام گرفته است ،يکي از گزينهها براي صرفه
جويي در بخش هاي مختلف مصرف کنندگان انرژي الکتريکي و در نتيجه کياهش پييک شيبکه سراسيري ،اعميال
کنترل بر روي وسايل برودتي و سرمايشي است .با توجه به آمار و اطالعات منتشره توسط وزارت نيرو و ديگر ارگان
هاي ذيربط ،سهم مولفه هاي مختلف مصرف در ساعات پيک بشکل جدول  1-1مي باشد].[3
جدول  :1-1سهم مولفه هاي مختلف مصرف در ساعات پيک
رديف

نام بخش

سهم در مصرف در ساعات پيك (درصد)

1

خانگي

50/7

2

صنعتي

18/6
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رديف

نام بخش

سهم در مصرف در ساعات پيك (درصد)

3

تجاري

12/6

4

عمومي

6/0

5

کشاورزي

7/ 6

6

ساير

4/5

با توجه به جدول  ،1-1ميزان  69/3درصد از مصرف در ساعات پيک مربوط به بخش هاي خانگي تجاري و عمومي
است که قسمت عمده اي از پيک در فصل گرم مربوط به سيستمهاي سرمايشي است.
قله و دره ايجاد شده در منحني برق مصرفي براي تأمين بار سرمايشي يا به عبارتي ساعات اوج بار و غير اوج بيار در
اقليم هاي آب و هوايي مختلف متفاوت بوده و به نوع سيستم سرمايشي ميورد اسيتفاده و دميا و رطوبيت آن اقلييم
بستگي دارد .به عنوان نمونه طي يک مطالعه موردي انجام گرفته در شهرستان بندرعباس ،اوج بار سرمايشي در اين
شهرستان در سه ناحيه زماني رخ مي دهد اين نواحي شامل ساعت هاي  1الي  5صبح 13 ،اليي  16بعيدظهر و 21
الي  24شب مي باشد که با توجه به نمودار منحني بار سرمايشي و وجود دره در اين نمودار مي توان بيا اسيتفاده از
ذخيرهسازهاي سرما اقدام به حذف يا کاهش اوج بار نمود] .[4با توجه به اينکه ديماند مشترکين بر اسياس حيداک ر
توان مصرفي تعيين مي گردد لذا در صورت عدم استفاده از روش هاي حذف يا کاهش اوج بار و تنها بدليل تغييرات
منحني بار سرمايشي بايد مقدار ديماند مشترکين و در نتيجه ظرفيت شيبکه توزييع و انتقيال و همچنيين ظرفييت
توليد برق نيروگاهها باالتر از حد متوسط مورد نياز در نظر گرفته شود که اين امير باعيث اتيالف انيرژي در سيطو
مختلف سيستم انرژي کشور و افزايش غير منطقي شدت مصرف انرژي نهايي در کشور مي گردد.
 -2-1-2-1کاهش و به تعويق انداختن سرمايهگذاريهاي الزم جهت احداث شبکه انتقال و توزيع
با توجه به موارد مذکور در بند قبلي ،واضح است که در صيورت عيدم حيذف ييا کياهش اوج بيار ناشيي از بارهياي
سرمايشي ،در اثر رشد نامتناسب ظرفيت سيستم هاي توليد ،انتقال و توزيع بيا تعيداد مشيترکين و ديمانيد آنهيا،
هزينه هاي سرمايه گذاري الزم براي توسعه شبکه انتقال و توزيع برق و همچنين احداث نيروگاه ها با افيزايش غيير
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منطقي همراه خواهد بود .بنابراين با مديريت بارهاي سرمايشي مقدار ديماند مشترکين بيه شيدت کياهش يافتيه و
هزينه هاي سرمايه گذاري الزم براي توسعه سيستم انرژي کشور کاهش مييابد].[2
 -3-1-2-1بهرهبرداري بهينه از ظرفيتهاي موجود شبکه توليد ،انتقال و توزيع
در صورت وجود پيک در منحني مصرف در شبکه سراسري کشور مي بايست جهت تأمين توان مورد نياز براي ايين
پيک ظرفيت نيروگاه ها افزايش يابد .توسعه نيروگاه ها بر اساس حداک ر ظرفيت مورد نياز باعيث ميي شيود کيه در
ساير ساعات منحني بار الکتريکي در شبکه سراسري (ميان باري و کم باري) نيروگاه ها مجبور شوند تنها با قسمتي
از ظرفيت نامي خود کار کنند (بار جزئي )1و يا به عبارتي زير ظرفيت کار کنند .بايد در نظر داشت که زير ظرفييت
کار کردن باعث کاهش شديد در راندمان حرارتي نيروگاه مي شود .در نتيجه قسمتي از ظرفيت نيروگاه در سياعات
غير پيک بالاستفاده مي ماند و از ظرفيت شبکه به صورت بهينه استفاده نمي شود .بنابراين در صورت وجود پييک
در شبکه هزينه واحد انرژي توليد شده به دليل کاهش راندمان نيروگاه نيز به شدت افزايش مي يابد].[2
با مديريت بارهاي سرمايشي که قسمت عمده اي از پيک بار الکتريکي مربوط به آنها مي باشد ،ميتوان پيک شيبکه
را تاحد زيادي کاهش دا د و با جلوگيري از روند غير ضروري توسعه نيروگاه ها و شبکه انتقيال و توزييع از ظرفييت
هاي موجود به صورت کامالً بهينه استفاده نمود.
استفاد از سيستمهاي سرمايشي در ساعات غير پيک مي تواند اين مشکل را تا حد زيادي حل کند .توليد و ذخييره
سازي سرما يکي از راه هاي انتقال بار الکتريکي از ساعات پيک به ساعات غير پيک اسيت کيه باعيث افيزايش تيوان
مصرفي در ساعات غير پيک و در نتيجه افزايش راندمان حرارتي نيروگاه ها ميشود.
 -4-1-2-1کاهش مسئله ناپايداري احتمالي و در نتيجه بهبود قابليت اطمينان شبکه

Part Load 1
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افزايش بيش از حد بارهاي الکتريکي در يک ناحيه جغرافيايي ميتواند باعث بوجود آمدن ناپايداري (ولتاژ) در شبکه
سراسري گردد .يکي از مولفههاي اصلي تشکيل دهنده بارهاي الکتريکي در فصول گرم توان مصيرفي بيراي تيأمين
بارهاي سرمايشي ميباشد].[2
تعريف موسسه مهندسان برق و الکترونيک يا  IEEE1از پايداري ولتاژ عبارتست از توانيايي ييک سيسيتم قيدرت در
نگهداري ولتاژ دائمي در همه باسهاي سيستم بعد از بروز اغتشاش در شرايط مشخصي از بهيره بيرداري .اغتشياش
ممکن است خروج ناگهاني يکي از تجهيزات باشد يا افزايش تدريجي بار .هنگامي که توان الکتريکي انتقالي به بار رو
به افزايش است تا بتواند بار اضافه شده را تامين کند (بار ممکن است مکانيکي ،حرارتي يا روشنايي باشد) ،و هير دو
مؤلفه يعني توان و ولتاژ قابل کنترل بمانند ،سيستم قدرت پاييدار ولتياژي خواهيد بيود و اگير سيسيتم بتوانيد بيار
الکتريکي را منتقل کند و ولتاژ از دست برود سيستم ناپايدار ولتاژ است .فروپاشي ولتياژ هنگيامي رخ مييدهيد کيه
افزايش بار باعث غيرقابل کنترل شدن ولتاژ در ناحيه مشخصي از سيستم قدرت گردد .بنابراين ناپاييداري ولتياژ در
طبيعت خود يک پديده ناحيه اي است ،که ميتواند بصورت فروپاشي ولتاژ کلي بدل گردد بدون هيچ پاسخ سريعي.
با تغيير ساختار جديدي که در سالهاي اخير در سيستمهاي قدرت پديد آمده و باعيث شيده اسيت کيه واحيدهاي
توليدي ،توان الکتريکي هرچه بيشتري را از خطوط انتقال عبور دهند،انتظار ميرود شاهد فروپاشي ولتاژ گستردهتر
و بيشتر سيستمهاي قدرت باشيم .براي م ال عبور توان بيش از حد از يک خط انتقال باعث افت ولتاژ بيش از حد و
کاهش ظرفيت انتقال توان الکتريکي به بخش مشخصي از سيستم قدرت گردد].[6
با توجه به مطالب گفته شده کامالً مشخص است که با مديريت بارهاي سرمايشي و در نتيجه جلوگيري از افزايش
بيش از حد توان الکتريکي الزم براي تأمين اين بارها در ساعات اوج بار در فصول گرم ميتوان تا حد زيادي از
بوجود آمدن ناپايداري در شبکه سراسري جلوگيري نمود.
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-5-1-2-1کاهش تلفات داخلي نيروگاهها
ميزان تلفات داخلي نيروگاه تابعي از راندمان نيروگاه و ميزان توليد برق آن است .بنابراين بيا کياهش تقاضياي بيرق
توسط کاهش بارهاي سرمايشي ،عالوه بر کاهش مستقيم مصرف انرژي ،ميزان تلفات انرژي در شبکه انتقال و توزيع
و همچنين در نيروگاهها به صورت ضمني کاهش مييابد].[2
 -6-1-2-1کاهش استهالک ،نيروگاهها ،شبکه انتقال و توزيع برق
در بسياري از مناطق کشور و در محدوده زماني که اوج بار الکتريکي وجود دارد نيروگاه هيا مجبيور بيه اسيتفاده از
تمامي توان خود مي باشند و حتي در برخي از موارد مجبور به توليد برق با توان بيش از تيوان نيامي نيروگياه ميي
باشند .اين کار (کار کردن تجهيزات نيروگاه و همچنين شبکه انتقال و توزيع در حالت بييش بياري) باعيث افيزايش
استهالک اين سيستمها شده و هزينه تعميرات و جايگزيني زيادي را به سيستم وارد مي کند].[2
 -7-1-2-1کاهش مصرف آب در نيروگاه ها و هزينه هاي عملياتي نيروگاه
با توجه به کمبود منابع آب در دهه اخير در کشور ،مديريت منابع آب در کشور از اهميت بسزايي برخيوردار اسيت.
يکي از مصرف کنندگان اصلي آب نيروگاه هاي بخار و سيکل ترکيبي مي باشند .بنابراين با کاهش مصرف برق و در
نتيجه کاهش توان توليدي توسط نيروگاهها ،مصرف آب به صورت ضمني کاهش مييابد].[2
 -2-2-1ضرورت هاي مديريت بارهاي سرمايشي از ديدگاه مصرف کنندگان برق (استفاده کنندگان از
سيستمهاي سرمايشي)

 -1-2-2-1کاهش هزينه انرژي
يکي از اقالم هزينه اي خانوارها و همچنين ساختمان هاي اداري ،تجاري ،رفاهي و خدماتي هزينه انرژي بيرق ميي-
باشد .بنابراين با مديريت بار سرمايشي به روش هاي مختلف مي توان اين هزينه را کاهش داد .عالوه بر هزينه بيرق
مصرفي ،هزينه توان راکتيو و جريمه تجاوز از ديماند قرارداد که در نتيجه اسيتفاده از سيسيتم هياي سرمايشيي بير
مجتمع هاي بزرگ (براي مشترکان با اشتراک ديماندي) وارد ميشود نيز اهميت ايين موضيوع را از نظير اقتصيادي
براي مصرف کنندگان ديماندي دو چندان ميکند .يکي ديگر از اثيرات ميديريت بيار سرمايشيي در کياهش هزينيه
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قبوض انرژي خانوارها مربوط به اختالف ميان تعرفه هاي ميان بياري ،اوج بيار و کيم بياري ميي باشيد کيه مصيرف
کنندگان مي توانند با استفاده از روشهاي مختلف جابجايي و انتقال بار الکتريکي مصرفي به ناحيه ميان باري و کيم
باري هزينه هاي قبوض خود را تا حد زيادي کاهش دهند] [2و ] [7و ].[8
 -2-2-2-1کاهش هزينه سرمايه گذاري الزم براي سيستمهاي سرمايشي
يک از عمده ترين هزينه هاي سرمايه گذاري الزم براي ساختمان هاي در حال ساخت و همچنين بيراي سياختمان
هايي که در حال طراحي مجدد و نوسازي و جيايگزيني تأسيسيات خيود هسيتند هزينيه مربيوط بيه سيسيتمهياي
سرمايشي است .در صورت مديريت بار سرمايشي ،کاهش مقدار حداک ر آن و در نتيجه انتخاب سيسيتم سرمايشيي
با ظرفيت مناسب مي توان اين هزينه را تا حد زيادي کاهش داد .براي ساختمان هاي در حيال سياخت در صيورت
عدم مديريت بار سرمايشي ،ظرفيت سيستم تا  3الي  4برابر افزايش مييابد] [2و ] [7و ].[8
 -3-2-2-1کاهش هزينه هاي سيستمهاي جانبي مرتبط با سيستمهاي سرمايشي
با توجه به بند قبل در صورت مديريت بار سرمايشي و کاهش سايز و ظرفيت سيستمهاي سرمايشي مييزان ديمانيد
برق کاهش يافته و در نتيجه ظرفيت و هزينه سرمايه گذاري الزم براي سيستمهاي جانبي ماننيد ترانسيفورماتورها،
الکتروموتورها و اجزا تاسيسات الکتريکي و مکانيکي کاهش مييابد] [2و ] [7و ].[8
 -4-2-2-1کاهش مصرف آب و هزينه آب به صورت ضمني (کولرهاي آبي و چيلرها)
قسمت عمده اي بار سرمايشي در ساختمان هاي کشور (اعم از مسکوني ،ادري و تجياري) توسيط کولرهياي آبيي و
چيلرها (تراکمي و جذبي) تأمين مي شود .در کولرهاي آبي آب به صورت مستقيم براي سرمايش استفاده مي شود و
در چيلرها نيز براي خنک کردن کندانسور و جذب کننده (در سيستمهاي جذبي) استفاده مي شود .بنيابراين بيراي
تأمين بار سرمايشي عالوه بر مصرف برق مقدار زيادي آب نيز مصرف مي شود .در صورت مديريت بيار سرمايشيي و
کاهش ميزان سرمايش الزم ،زمان کارکرد سيستم سرمايشي کاهش يافته و عالوه بير کياهش هزينيه هياي انيرژي،
هزينه آب مصرف نيز کاهش مييابد] [2و ] [7و ].[8

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
8
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،فروردين 1394

 -5-2-2-1کاهش هزينه استهالک سيستمهاي سرمايشي در صورت کاهش بار
مشابه تحليل ذکر شده در بخش قبلي ،از ديدگاه مصرف کنندگان برق نيز مديريت بار سرمايشيي و کياهش مييزان
تقاضا براي سرمايش باعث کاهش هزينه استهالک سيستمهاي سرمايشي مي شود .زيرا با کاهش بار سرمايشي زمان
کارکرد سيستمهاي سرمايشي کاهش مي يابد .همچنين با مديريت بار سرمايشي و حذف اوج بار سرمايشيي از قيرار
گرفتن سيستم سرمايشي در حالت بيش باري خودداري شده و در نتيجه احتمال صدمه ديدن سيسيتم سرمايشيي
کاهش مييابد].[2
 -6-2-2-1تأثير متقابل مديريت بارهاي گرمايشي و سرمايشي
يکي ديگر از داليلي که ضرورت مديريت بارهاي سرمايشي را توجيه مي کند تأثير متقابل اعمال مديريت بر بارهاي
سرمايشي و گرمايشي بر يکديگر است .به عبارت ديگر در بسيياري از ميوارد اقيداماتي کيه بيراي ميديريت بارهياي
سرمايشي انجام مي گيرد ،به صورت مستقيم يا ضمني منجر به مديريت بار گرمايشي نيز مي گردد .به عنوان م يال
يکي از راهکارهاي کاهش بار سرمايشي ارتقاي عايق هاي بکار رفته در پوسته ساختمان ها است .اعمال اين راهکيار
باعث کاهش بارهاي گرمايشي نيز مي گردد و اثرات م بت اين راهکار را افزايش مي دهد] [2و ] [7و ].[8
 -3-2-1ضرورت هاي مديريت بارهاي سرمايشي از ديدگاه محيط زيست و توسعه پايدار

عالوه بر ضرورت هاي ذکر شده از ديدگاه توليد کنندگان و مصرف کنندگان برق ،ميديريت بارهياي سرمايشيي بيه
داليل مختلف محيط زيستي ضرورت دارد که در ادامه به چند مورد از آن ها پرداخته مي شود].[2
 -1-3-2-1کاهش آالينده هاي زيست محيطي ناشي از توليد برق
بازدهي نه چندان مطلوب احتراق در نيروگاه هاي موجود در کشور و ميزان انتشار آاليندهاي زيست محيطي ناشيي
از اين عملکرد نامطلوب ،ضرورت کاهش مصرف برق را بيش از پيش نشان مي دهد .به عبارت ديگير بيا ميديريت و
کاهش بارهاي سرمايشي و در نتيجه کاهش مصرف برق مي توان تا حيد زييادي مييزان تقاضياي بيرق تولييدي در
نيروگاه ها را کاهش داد و در نتيجه ميزان انتشار آاليندههاي هوا و گازهاي گلخانه اي خروجي از دودکش نيروگياه
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که باعث آلودگي و ناپايداري محيط زيست مي شوند را کاهش داد .ميزان انتشار آالينده ها تابع مستقيمي از ميزان
برق توليدي و يا سوخت مصرفي است.
 -2-3-2-1کاهش مصرف آب و کمک به پايداري منابع آب
همانطور که در بخش مربوط به توليد کنندگان نيز اشاره شد ،با کاهش تقاضيا بيراي بيرق تولييد در نيروگياه هياي
کشور ،ميزان آب مصرفي در نيروگاه هاي بخار و سيکل ترکيبي نيز به صورت ضمني کاهش مييابد .کاهش مصيرف
آب نيز به صورت قابل مالحظه اي به پايداري محيط زيست و حفظ منابع آب کمک مي کند.
 -3-3-2-1کاهش حرارت داده شده به محيط زيست طي فرآيند توليد ،انتقال و توزيع برق
يکي ديگر از ضرورت هاي مديريت بارهاي سرمايشي جلوگيري از ورود اتالف هاي حرارتي ايجاد شده در نيروگاه ها
و شبکه هاي انتقال و توزيع برق به محيط زيست و در نتيجه جلوگيري از گرم شدن کره زمين اسيت .بيالب بير 64
درصد حرارت توليد شده توسط سوخت هاي فسيلي در نيروگاه هاي کشور به صورت حرارت به محيط اطيراف وارد
مي شود که در نتيجه باعث گرم شدن آن مي شود] .[17از طرف ديگر وارد شدن اين حرارت به محييط زيسيت تيا
حدي نياز به بارهاي سرمايشي را افزايش مي دهد و در نتيجه يک حلقه بين نياز بيه بارهياي سرمايشيي و حيرارت
اتالفي در نيروگاه ها وجود دارد.
 -4-3-2-1افزايش کارامدي و کمک به توسعه استفاده از انرژي هاي تجديد پذير براي تأمين بار الکتريکي
در سالهاي اخير استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در تأمين انرژي مصرفي در بسياري از کشورها به شدت در حال
رشد است و در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تمرکز زيادي بر توسعه وارتقاي سيستمهاي سرمايشيي بير
مبناي استفاده از انرژي هاي تجديد پذير بويژه استفاده از انرژي خورشيدي شده است .با توجه به مزيت بسيار مهم
انرژي خورشيدي براي تأمين سرمايش (همزماني اوج تابش با اوج بار سرمايشيي) ،اسيتفاده از ايين انيرژي نيازمنيد
هزينه سرمايه گذاري زيادي است و در واقع يکي از موانع توسعه اين سيستم ها و کم کردن اولويت آن ها نسبت به
ساير سيستمهاي سرمايشي ،هزينه زياد ساخت اين سيستمها مي باشيد .ليذا بيا در نظير گيرفتن ايين موضيوع کيه
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پتانسيل انرژي خورشيدي در قسمت هاي عمده اي از کشور ما چندان باال نيست ،در صورت مديريت بار سرمايشيي
و کاهش ميزان ديماند براي سرمايش ،امکان استفاده از اين انرژي فراهم شده و باعيث کاراميد شيدن سيسيتمهاي
سرمايشي خورشيدي مي شود .يکي ديگر از موانع استفاده از سيستمهاي خورشيدي براي سرمايش نياز بيه فاياي
زياد براي بهره برداري کافي از انرژي خورشيدي است که اين مشکل با کاهش ديماند سرمايشي و در نتيجه کاهش
سايز و ظرفيت سيستم خورشيدي قابل حل است.
 -3-1ضرورت مديريت بارهاي سرمايشي از ديدگاه کالن و حفظ منافع ملي
عالوه بر ضرورت هاي مطر شده در بخش قبلي براي مديريت بارهاي سرمايشي ،از ديدگاه کالن و ملي نيز ضرورت
ها و الزاماتي براي مديريت بارهاي سرمايشي وجود دارد که در ادامه به صورت خالصه به آن ها اشاره مي شود.
ضرورت مديريت بارهاي سرمايشي در بخش ساختمان با توجه به لزوم کاهش مصرف انرژي در اين بخش و اصال
الگوي مصرف ميتواند از زواياي گوناگوني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و با ساختارهاي گوناگوني ارائه
شود .در اين قسمت يک ساختار  8وجهي براي مساله فوق الذکر ارائه ميشود که در آن ضرورت مساله از ابعاد
مختلف سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و غيره بررسي ميگردد .هر چند وجوه جديدي ميتوان به مساله
افزود لکن موارد گنجانده شده در اين ساختار  8وجهي مهمترين داليل در جهت مديريت بارهاي سرمايشي در
بخش ساختمان هستند.
 -1-3-1لزوم دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش اصالح الگوي مصرف

اقتصاد مقاومتي يک نظام اقتصادي است که هماهنگ با سياستهاي کالن سياسي و امنيتي کشور و براي مقاومت در
برابر اقدامات تخريبي شکل بگيرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادي تحريمها و توطئههاي گوناگون اقتصادي
مقاومت کرده و توسعه و پيشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملي ،منطقهاي و
جهاني حفظ کند.
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همانگونه که مفهوم مصرف در خصوص مواردي همچون کاالها ،خدمات و انرژي موضوعيت پيدا ميکند الگوي
مصرف و اصال آن نيز براي موارد فوق الذکر موضوعيت دارد .دستيابي به الگوي صحيح مصرف انرژي در هر
جامعهاي نقش برجستهاي در امکان دستيابي آن جامعه به توسيعه دارد .بنيابراين بيراي کشوري مانند ايران ،که در
حال توسعه است ،الگوي مصرف انرژي از اهميت بااليي برخوردار اسيت .الگيوي مصيرف انرژي اگر منطبق بر الگوي
توليد جامعه باشد با توسعه سازگار است و اگر منطبق بر الگوي تولييد نباشيد به صورت عنصر ضد توسعه عميل
مييکنيد .در کشيورهاي توسيعه يافتيه ،الگيوي مصرف انرژي در گذر زمان بر مبناي الگوي توليد شکل گرفته
است .در چنين جيوامعي رشد باالي مصرف انرژي ميتواند تعبير دوگانه داشته باشد .از يکسو رشد باالي مصرف
انرژي ميتواند به معناي رشد اقتصادي بيشترو افزايش توليد و اشتغال و در يک کالم رونق اقتصادي باشد و از سوي
ديگر بدان معني است که شدت مصرف انرژي و يا استاداردهاي مرتبط با آن از مقادير مناسب و مجاز آن در سطح
بين المللي فاصله گرفته و انرژي به صورت قابل مالحظهاي تلف ميشود .مطالعات و بررسيها نشان ميدهد که
مورد دوم در مورد کشور ما مصداق دارد بگونهاي که در تمامي بخشهاي اقتصادي و اجتماعي و به ازاي کليه
حاملهاي انرژي مقدار مصرف فاصله قابل مالحظهاي با سطو و استانداردهاي مجاز در سطح بين المللي دارد] [9و
].[10
از جمله اقدامات فوق الذکر که بخصوص در سالهاي اخير مورد توجه فراوان قرار گرفته و تمامي کوششها جهت
تعيين استانداردها و محدودههاي مجاز مصرف نيز از آن نشات گرفته بکارگيري روشهاي مختلف براي مديريت بار
الکتريکي از طريق مديريت بارهاي سرمايشي در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بوده است .بکارگيري اين
روشها بخصوص در بخشهاي غير مولد همچون بخش خانگي با تبليغات و بسترسازي فرهنگي بيشتري همراه بوده
است.
در اين بين هر چند کاهش مصرف انرژي براي يک تجهيز يا يک واحد ساختماني خاص مقدار قابل توجهي نيست
لکن تنوع و تعداد قابل توجه تجهيزات انرژيبر سرمايشي و بخصوص تجهيزات الکتريکي در بخشهاي مختلف
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اقتصادي و اجتماعي لزوم توجه به بکارگيري روشهاي مديريت بارهاي سرمايشي جهت دستيابي به اهداف اقتصاد
مقاومتي در بخش اصال الگوي مصرف را دو چندان ميسازد.
 -2-3-1کاهش انتشار گازهاي آالينده و گلخانهاي از طريق کاهش توليد انرژي الکتريکي

همانطور که در بخشهاي قبلي نيز اشاره شد ،هيچيک از سامانه هاي توليد برق فاقد اثرات زييست محيطيي
نييستند .اثيرات زييست محيطي در کل مراحل زنجيره توليد انرژي برق شامل اسيتخراج منيابع ،سياخت
تجهييزات ،حمل و نقل مواد ،استفاده از برق و دفع زائدات رخ ميدهد .برخيي از اثيرات عميده زييست محيطي
همراه با توليد برق شامل آلودگي هوا و انتشار گازهاي گلخانهاي همچون دي اکسيد کربن ( ،)CO2متان ( )CH4و
اکسيد نيتروژن ( )N2Oميباشد.
پيش بيني ها نشان مي دهد که نياز جهان به انرژي در سال  2050حدودا  50درصد الي 100درصد بيش از نياز
امروز خواهد بود و سهم و درصد انرژي الکتريکي از انرژي اوليه که در سال  1950معادل  20درصد بوده است در
سال  2000به  38درصد و در سال  2050به  70درصد خواهد رسيد .نکته قابل توجييه در اين مطالعات ترکيب
سوخت در توليد انرژي الکتريکي است و محتمل ترين سناريو ارائه شده استفاده از سوخت هاي فسيلي در توليد
انرژي الکتريکي مي باشد (ذغال سنگ  30درصد ،گاز براي توليد برق  10درصد ،نفت  10درصد ،انرژي
تجديدپذييير  15درصد و نيروگاههاي هسته اي  15درصد) مالحظه مي گردد علي رغم تنوع انرژي ،وابستگي
نيروگاهها به سوخت فسيلي تا سال  2050هم چنان قابل توجه است .بنابراين دنيا در ارتباط با توليد انرژي برق با
يک چالش جدي در رابطه با اثرات زيست محيطي روبرو خواهد بود و کشور ما ايران نيز از اين قاعده مست ني
نيست].[11
آمار موجود در ايران نشان مي دهد که سرانه انتشار  CO2از  607کيلوگرم در سال 1346به 4977/7کيلوگرم در
سال 1382و  6881/7کيلوگرم در سال  1386رسيده است که بيش از  11برابر شيده اسيت .سيرانه کشيورهاي
11/08 OECDتن و ترکيه  2/87تن و هند حدود  1تن مي باشد .در مقايسه با سياير کشيورها ،نييز اييران1/34
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درصد  CO2جهاني را توليد مي کند .بنابراين همگام با حرکت جهاني در مسير کاهش توليد دياکسيد کربن ،ايران
نيز بايد توليد اين گاز گلخانهاي را کنترل کرده و تا حد امکان در کاهش ميزان توليد آن تالش نمايد].[12
نتايج به دست آمده از تحقيقات نشان مي دهد که مهمترين عامل در انتشار  CO2عامل توليدي ميباشد .در اين
بين توليد برق از منابع سوختهاي فسيلي اهميت مييابد بخصوص اينکه عمده برق مصرفي در ايران توسط
نيروگاههاي حرارتي مبتني بر سوختهاي فسيلي تامين ميشود .به منظور کاهش سهم نيروگاهها در انتشار گاز دي
اکسيدکربن راه حلهاي مختلف مطر ميشود که از آن جمله ميتوان به اسيتفاده ازسوخت گاز طبيعي به جاي
ديگر سوختها و يا بکارگيري نيروگاه سيکل ترکيبي نسبت به ساير نيروگاهها بيراي توليد برق اشاره کرد .راه حل
ديگر ميتواند بهبود بهيرهوري انرژي و کاهش ميزان مصرف باشد که در نهايت موجب توليد انرژي الکتريکي کمتر
ميشود .بنابراين بکارگيري روشهاي مديريت بارهاي سرمايشي ،عالوه بر کاهش ميزان تلفات انرژي در نيروگاهها و
شبکه انتقال و توزيع،راه حل مناسبي جهت کاهش انتشار گازهاي آالينده و گلخانهاي بشمار ميرود و توجه به آن
امري حياتي و مهم است.
 -3-3-1افزايش امنيت انرژي

امنيت انرژي به عرضه مداوم و مطمئن با قيمتهاي معقول در حاملهاي انرژي بازگشته و سعي مينمايد تهديدات
ژئوپليتيکي ،اقتصادي ،تکنيکي ،زيست محيطي و رواني ناظر بر بازارهاي انرژي را کاهش دهد .امنيت انرژي از
ديدگاه مصرف کنندگان به معناي آن است که اوال دسترسي آسان و بدون احتمال خطر به منابع نفت و گاز جهاني
وجود داشته باشد .ثانياً اين منابع بصورت منطقي داراي تنوع و گوناگوني از لحاظ منطقه جغرافيايي منابع و
همچنين مسيرهاي انتقال داشته باشند و ثال اً جريان نفت و گاز عموماً از نقاطي تامين گردند که احتمال ثبات و
عدم تغيير در حکومت هاي آنان درازمدت و طوالني باشد.
بحث امنيت انرژي به صورت مستقيم به تامين حاملهاي اوليه انرژي و به صورت غير مستقيم به توليد حاملهياي
ثانويه همچون برق مرتبط ميشود و همين مساله موجب شده تا دخالت حکومتهيا در حيوزه انيرژي در هير کشيور
توجيه پذير و الزامي گردد .در اين ارتباط و به صورت نمونه ،پايداري شبکه برق هر کشور از اهميت خاصي برخوردار
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بوده و به عنوان يک چالش هميشه مطر بوده است .برخي کشورها مانند فرانسه براي رهايي از دام انرژيهاي پايان-
پذير به توليد برق هستهاي روي آوردهاند.
هرچند ايران دوميين تولييد کننيده نفيت اوپيک و چهيارمين صيادرکننده نفيت جهيان ميباشد ،عواملي چون قرار
گرفتن در نقاط نفتخيز و بسيار حساس از خليج فيارس وخاورميانه ،وجود موقعيت گذرگاهي آن يعني واقع شدن
در مسير سه قاره اروپيا ،آسييا وآفريقا و دارا بودن سرزميني پهناور و مناسب حمل و نقل ،نشان ميدهند افزايش
سيطح تاثيرگذاري انرژي خاورميانه جز با دخالت ايران در معامالت اقتصادي منطقه امکانپيذيرنميباشد ،اما
واقعيتهاي پيش رو حاکي از کمرنگ شيدن نقيش ايين کشيور در امنييت عرضه و انتقال انرژي ميباشد.
يکي از واقعيتهاي پيش روي ايران اين است که اغلب مخازن نفتي کشور در نيميه دوم عمر خيود قيرار دارنيد و
ظرفيت توليد ساالنه آنها به طور متوسط نزديک به  200هزاربشکه کياهش ميييابيد] .[10از هميين رو تحليلگيران
انرژي معتقدند ايران بدون سيرمايهگيذاري سنگين و منابع مالي خارجي ،امکان حفظ سقف توليد خود را نخواهييد
داشيت .از سيوي ديگر چنانچه روند مصرف انرژي در داخل ادامه يابيد ،در آينيدهاي نييه چنييدان دور ،ايييران کيه
کشوري نفتخيز است ،بايد تمام توليدات نفت خيود را کيه مهمتيرين منبيع درآميد ارزي و همچنين عامل مهم در
چانهزني هاي بين المللي و منطقهاي در بعد امنيت انيرژي ميباشد ،در داخل مصرف کند و به اين ترتيب نه تنهييا
ديگير نفيوذ و اقتيدار خيود را درسطح کشورهاي توليد کننيده نفيت از دسيت خواهيد داد ،بلکيه در بعيد سياسيت
خارجي نييزدر زمينه نفت و گاز تحت تأثير کشورهاي رقيب قرار خواهد گرفيت .بنابراين حرکيت در جهيت اصيال
الگوي مصرف انرژي در کشور و تالش در جهت کاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي بوسيله کاهش مقدار تقاضيا
براي حاملهاي ثانويه انرژي امري ضروريست و مديريت بارهاي سرمايشي مي تواند به عنوان يک راهکيار پيشينهاد
گردد.
 -4-3-1افزايش اشتغال

بحث اشتغال و پيچيدگيهاي آن در جهان پر شتاب امروز توجه بسياري از سياستگزاران ،دولتمردان و کارشناسان را
به خود جلب نموده است .بديهي است ترکيب جمعيت جوان کشور و سيل متقاضيان کار ،ضرورت پرداختن بيشتر
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به اين مسئله را از ابعاد مختلف ايجاب مينمايد .واقعيت اين است که با توجه به ضرورت تحول در اقتصاد سنتي و
کالسيک جامعه ،طرحهاي مقطعي و راهکارهاي صنعتي ،در ايجاد اشتغال و توليد ،مؤثر و کارساز نيست.به بيان
ديگر در شرايط امروز جامعه که به شدت از عوامل بيروني و جهاني متأثر است ،براي کاهش عارضه بيکاري ،بايستي
ضمن ريشهيابي مسئله ،فرصتهاي شغلي جديدي را تعريف و به جامعه معرفي کرد.
براي پايين آوردن نرخ بيکاري راه حلهاي متفاوتي از طرف متخصصين و اقتصاددانان پيشنهاد شده است که اولين و
مهمترين آنها سرمايه گذاري در توليد است .دومين راهحل استفاده از تجارب ساير کشورها به عنوان يک راهنما و
الگوي تجربه شده است .راه حل سوم نيز که بيشتر به موضوع اين مطالعه نزديک است ايجاد ثبات و امنيت
سرمايهگذاري براي توليدکنندگان داخلي ،سرمايهگذاران خارجي و بکارگيري شيوههاي نوين توليد ،توزيع کاالها و
خدمات و در کنار آنها توليد تجهيزات جديد است.
با فرض اينکه دانش تخصصي براي توليد وسايل سرمايشي وتجهيزات کنترل بارهاي سرمايشي وجود نداشته باشد
بازهم بکارگيري اين وسايل و تجهيزات با ايجاد اشتغال همراه خواهد بود .در اين ارتباط زنجيره تامين اين وسايل و
تجهيزات از خارج از کشور تا جايي که بدست مصرف کننده برسد مشاغل مختلف و متنوعي را ايجاد خواهد نمود.
عالوه بر اين نصب و راهاندازي تجهيزات اشاره شده نيز مشاغل و تخصصهاي مشخصي را نياز خواهد داشت که هر
چند در ابتدا وارداتي است لکن با مرور زمان و آموزش نيروي انساني در داخل کشور بومي خواهد شد .مصداق بارز
اين مطلب تدوين استاندارد مشاغل براي فعاليتهاي مرتبط با انرژيهاي نو و بکارگيري آن توسط سازمان آموزش فني
و حرفهاي کشور است.
با ورود تجهيزات کنترل بارهاي سرمايشي به کشور ،پس از مدتي و در صورت حمايت مناسب دولت ،سرمايهگذاران
داخلي و حتي خارجي در جهت توليد و توزيع اين تجهيزات در داخل کشور اقدام خواهند کرد که اين مساله
موجبات اشتغال پايدار در زمينه تجهيزات پربازده را به همراه خواهد داشت .اين اشتغال جنبه متفاوت تحقيقاتي و
تجاري خواهد داشت که به نوبه خود زمينه ظهور مشاغل جديدتر در جامعه را فراهم خواهد ساخت .بنابر اين
بکارگيري روشهاي مديريت بارهاي سرمايشي ميتواند به عنوان يک راهکار کمکي جهت اشتغال پايدار مطر شود.
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 -5-3-1افزايش کيفيت محيط داخل ساختمانها و افزايش کيفيت زندگي

زندگي راحت تر انتخاب اصلي بشر ميباشد .ابزار و وسايل مختلف نيز در اين راحتي نقش اساسي دارند .تجهيزات
انرژيبر نظير وسايل سرمايشي و گرمايشي ،تلويزيونها و يخچال ها نيز نسلهاي مختلفي را تجربه کردهاند و در کنار
ساير پيشرفتها به بحث صرفهجويي انرژي در آنها نيز توجه شده تا جايي که اين مساله ،بخش الينفک هر گونه
تبليب و آگهي بازرگاني شده است .هر چند ارتباط مستقيمي بين صرفهجويي انرژي در يک تجهيز و کيفيت کارکرد
آن وجود ندارد لکن بايد پذيرفت اين دو مساله امروزه با يکديگر گره خورده و پيشرفتها در هر دو زمينه به صورت
موازي پيش ميرود.
امروزه صنعت ساختمان سازي و تجهيز آن نيز نسبت به گذشته بسيار تخصصي تر شده و اوج گرفته است.
سازندگان به دنبال راهکارهايي هستند تا بتوانند عالوه بر کاهش هزينه ساخت ساختمان خود ،سرمايه خود را بهينه
صرف کرده و کيفيت ساختمان خود را روز به روز ارتقا دهند .افزايش کيفيت محيط داخل ساختمانها و افزايش
کيفيت زندگي تابعي از کيفيت ساختمان و تجهيزات مورد استفاده در آن است .سيستم انرژي الزمه تمامي
ساختمان ها ميباشد و دخيل بودن آن در کيفيت ساختمان موجب شده تا ساختار انرژي ساختمانها از سنتي به
هوشمند تغيير کرده و گرايش به ساختمان هاي هوشمند به شدت افزايش پيدا کند .فاکتورهاي دخيل در اين امر
در دو دسته معايب سيستم سنتي و مزاياي سيستم هوشمند ميباشد که در زير خالصه مي شوند:
معايب سيستم سنتي:
 واسطههاي چندگانه ،فروشندگان و سازندگان گوناگون مديريت سيستم ها به صورت جداگانه عدم هماهنگي و تطابق سيستم ها نياز به آموزش هاي مختلف براي هر سيستم داشتن هزينه هاي انرژي بيش از اندازه -نيازبه وجود کارگران کارآزموده مختلف
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مزاياي سيستم هوشمند:
 بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي بهره وري هزينه کنترل امنيت و ايمني تأمين آسايش و رفاهسادگي استفاده از تجهيزات هوشمند مديريت ساختمان هنگام بروز حوادث کنترل ساختمان از هرجاي دنياکم کردن استهالک وسايل مصرفي انعطاف پذيريمالحظه ميشود که ايجاد شدن سيستم هوشمند عالوه بر رفع عيب هاي سيستم سنتي ،مزاياي بسياري هم به
همراه دارد که تمامي اين گزينه ها در جهت رفع نيازها و انتظارات امروزي از محل کار و زندگي ما ميباشد و هر
سازنده اي را به راحتي مجاب به گرايش به سيستم هوشمند مي نمايد (براي باقي ماندن در صحنه رقابت و تأمين
نيازهاي جديد استفاده کنندگان) .در همين راستا بکارگيري روشهاي مديريت بارهاي سرمايشي در واقع گام اوليه
جهت طراحي و ساخت ساختمانهاي هوشمند و افزايش کيفيت زندگي ميباشد.
 -6-3-1کمك به اقتصاد ملي از طريق کاهش مصرف سوخت

امروزه جهان با تقاضاي فزايندهاي براي تامين و توليد انرژي مواجه است ،به گونه اي که تامين انرژي به عنوان يک
نياز استراتژيک و وابسته به منافع ملي و حيات کشورها محسوب شده و کشوري که از امنيت انرژي باالتري
برخوردار باشد ،رشد اقتصادي و رفاه پايدارتري خواهد داشت .بر همين اساس بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان
يکي از مهمترين مولفه هاي کارآمدي است که جايگاه ويژه اي در سياست هاي کالن انرژي کشورها دارد و هيچ
کس نمي تواند منکر نقش و جايگاه اساسي و مهم انرژي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها شود .رشد
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جمعيت و روند توسعه اقتصادي کشورها موجب شده هر روزه بر سرعت مصرف انرژي در جهان افزوده شود؛ بگونهاي
که براساس آمارهاي اتحاديه جهاني انرژي ،مصرف انرژي هر 10سال  2برابر مي شود و پيش بيني هاي همين
اتحاديه نشان مي دهد مصرف انرژي در جهان طي سال  2001تا سال  2025به ميزان  54درصد افزايش خواهد
يافت و در اين چشم انداز بيشترين ميزان مصرف انرژي به کشورهاي در حال توسعه (م ل ايران) تعلق دارد .اين در
حالي است که کشور ما نيز سرانه مصرف انرژي بسيار بااليي دارد].[11
آمارها نشان مي دهد مصرف فرآورده هاي نفتي در ايران در کمتر از  2دهه به  3برابر افزايش پيدا کرده است و
متوسط مصرف انرژي ساالنه حدود  10درصد رشد داشته است.بر همين اساس مصرف نادرست انرژي هزينه قابل
توجهي براي کشور در بر دارد که در اين زمينه نبود فرهنگ بهينه سازي مصرف انرژي از داليل اصلي بشمار مي
رو د .لذا با عنايت به اقتصاد تک محصولي و متکي بر درآمدهاي نفتي و مصرف باالي انرژي در کشور ،سياست تالش
براي بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان يک ضرورت ملي بيش از پيش آشکار مي شود تا از اين طريق
مصرف سوخت کاهش يافته و بواسطه کاهش هزينههاي تامين سوخت مازاد و کاهش ميزان سرمايهگذاري جهت
توليد ،انتقال و توزيع حاملهاي انرژي ناشي از آن باري از روي دوش اقتصاد ملي برداشته شود].[12
براي ميسر شدن اين امر يکي از راههاي تأثيرگذار استفاده از روشهاي مديريت بارهاي سرمايشي و توسعه
فناوريهاي مرتبط با آن ميباشد که بايد به عنوان يک خط مشي اصلي مورد توجه سياستگذارن و تصميم گيران
قرار گيرد .در اين ارتباط حتي کوشش هاي اندک براي کاهش مصرف انرژي نيز مي تواند نتايج قابل توجهي را در
سطح ملي به بار آورد .مطالعه پيش رو ميتواند بخشي از اين تالشهاي اندک باشد که با توصيه به روشهاي
مديريت بارهاي سرمايشي در بخش ساختمان به تقويت اقتصاد ملي کمک نمايد.
 -7-3-1افزايش بودجه عمومي در کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت
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بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه و حاوي پيشبيني درآمدها و ساير منابع
تامين اعتبار و برآوردهزينهها براي انجام عملياتي که منجر به نيل به سياستها و هدفهاي قانوني کشور ميگردد،
ميباشد .يک از بخشهاي اين بودجه ،بودجه عمومي است که شامل اجزاء زيرميباشد]:[9
الف) پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار که به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه به
وسيله دستگاهها ازطريق حسابهاي خزانهداري کل اخذ ميگردد.
ب) پيش پرداختهاي که از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي
دستگاههاي اجرائي ميتواند در سال مالي مربوط انجام شود.
مشکالت اقتصادي در ايران نتيجه ترکيبي از کنترل قيمتها و يارانهها به ويژه در بخش مواد غذايي و انرژي
است .در واقع بخش عمدهاي از بودجه عمومي در ايران به حوزه انرژي مربوط ميشود که اين مساله تنها به بحث
يارانه نيز ختم نميشود .هر ساله جهت تامين انرژي مورد نياز کشور و فراهم نمودن زير ساختهاي الزم در سالهاي
آتي ،مبالب هنگفتي صرف سرمايهگذاري در بخشهاي نفت ،گاز و برق ميشود .عالوه بر اين مبالب قابل توجهي به
بحث انتقال و توزيع حاملهاي انرژي اختصاص مييابد .در اين شرايط بديهي است که کاهش مصرف انرژي با هر
روش ممکن تاثير مستقيم بر کاهش بودجه مورد نياز بخش انرژي خواهد داشت و از اين طريق ميتوان بودجه
عمومي را به ساير بخشها و فعاليتها اختصاص داد .اين مساله در هر سه بازه زماني کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند
مدت رخ ميدهد و تاثيرات آن بخصوص در رشد و توسعه پايدار جامعه قابل توجه است.
نظر به آنچه گفته شد بکارگيري روشهاي مديريت بارهاي سرمايشي در بخش ساختمان ميتواند افزايش بودجه
عمومي کشور در کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت را به عنوان يک مزيت اقتصادي به همراه داشته باشد.
 -8-3-1کاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي

تخمين مجموعه ذخايري که نهايتا در جهان قابل استحصال است ،دشوار است .در اينجا منظور ذخايري است که
پتانسيل انرژي توليدي دارند و با قيمتهاي اقتصادي و بدون مشکالت الينحل استخراج ،قابل استحصال باشند .با
اينحال منابع فسيلي جهان واقعا محدود است و اگر تهي شدن منابع فسيلي مالک عمل باشد ،کشورهاي جهان
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بايد از وابستگيهاي شديد خود به سوختهاي فسيلي بکاهند و به سمت انواع جايگزين ديگر روي آورند .مشکل
اصلي اين است که جايگزين کردن عرضه ساير انواع انرژي چندين دهه طول ميکشد وبنابر اين بايد از ساير موارد
همچون کاهش مصرف انرژي به منظور افزايش عمر استفاده از منابع سوختهاي فسيلي بهره جست.
ايران نيز همانند ساير کشوها از موارد صدر الذکر مست ني نيست بخصوص اينکه بررسي ساختار مديريت انرژي در
کشور نشان مي دهد که نيروگاهها وابستگي بااليي به سوخت هاي فسيلي دارند و به نيروگاه هاي تجديدپذير کم
توجهي شده است به نحوي که  95درصد برق در نيروگاههاي حرارتي و با استفاده از سوختهاي فسيلي توليد مي-
شود .همچنين توسعه نيروگاههاي کشور طي سالهاي گذشته با تکيه بر نيروگاههاي حرارتي صورت گرفته و افزايش
وابستگي برق کشور را به ذخاير فسيلي افزايش داده است .با وجود گذشت بيش از يک دهه از شروع فعاليتهاي
وزارت نيرو در زمينه انرژيهاي تجديدپذير ،سهم اين منابع در توليد برق از  0/1درصد فراتر نرفته است .در اين
شرايط وزارت نيرو خود را متولي توليد برق مي داند و وزارت نفت نيز مسوول توليد و تامين نفت و فراوردههاي
نفتي مصرف کنندگان از جمله وزارت نيرو است .بدين صورت زنجيره توليد برق از محل استخراج نفت و پااليش آن
تا تبديل به برق در نيروگاهها به صورت کامل ديده نمي شود و هر يک از اين دو نهاد تنها بخشي از زنجيره توليد
برق را مد نظر قرار داده و هزينه ها و فرصت هاي کالن کشور به صورت مناسب ديده نميشود].[1
نظر به آنچه گفته شد بنظر ميرسد اصال ترکيب انواع نيروگاههاي برق در کشور حداقل در کوتاه مدت و ميان
مدت امکان پذير نباشد و بيشتر بايد بر روي روشهاي ديگر که موجبات کاهش مصرف حاملهاي انرژي و بخصوص
برق را فراهم ميسازند تکيه نمود .از جمله اين روشها ميتواند بکارگيري مديريت بارهاي سرمايشي بر در بخشهاي
مختلف اقتصادي و اجتماعي بخصوص بخش ساختمان باشد .اين مساله لزوم تحقيق و استخراج نقشه راه بکارگيري
روشهاي مديريت بارهاي سرمايشي در بخش ساختمان را بيش از پيش الزامي ميسازد.
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 -4-1ضرورت هاي قانوني مديريت بارهاي سرمايشي
مجموعه از قوانين و مقررات در کشور وجود دارد که به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به لزوم مديريت بارهاي
سرمايشي اشاره دارند .در اينجا خالصه اي از اين قوانين به منظور تبيين ضرورت هاي قانوني تدوين سند راهبردي
مديريت بارهاي سرمايشي آورده شده است .جزئيات مربوط به اين قوانين در بخش قوانين و مقررات مربوط به
مديريت بارهاي سرمايشي ذکر شده است.
بدون شک امروزه ،در شرايط جهاني شدن و دنياي رقابتي و دايم التغيير ،تفکر مساله محورناشي از تامين
الزامات آن مساله و بخصوص الزامات قانوني يک مساله ضرورتي اجتناب ناپذير است و حتي به عنوان يکي از
شاخص مهم مورد توجه جوامع ،دولتها و نهادهاي بين المللي قرار گرفته است .با نگاهي اجمالي به سير تحول در
کشورهاي مختلف ،به ويژه در کشورهايي که در دهه هاي اخير از رشد و توسعه چشمگيري برخوردار بوده اند،
جايگاه و نقش برنامههايي که در جهت تامين الزامات يک قانون و يا پياده سازي آن تهيه و تدوين شدهاند ،مبرهن و
پر واضح مي باشد.

بندهايي از مجموعه سياستهاي ابالغي اصال الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري که در تاريخ  89/4/15به
کليه دستگاهها و نهادهاي اجرائي کشور ابالغ شد به صورت مشخص به مديريت و صرفهجويي انرژي و افزايش
بهروري انرژي در جهت کاهش منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» کشور به حداقل دو سوم ميزان
کنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يک دوم ميزان کنوني تا پايان برنامه ششم توسعه اشاره دارد .در
اين بندها به صورت ضمني بر مديريت مصرف انرژي از ديدگاه مصرف کنندگان و توليدکنندگان و محيط زيست
تأکيد شده است ،که مديريت بار الکتريکي و در نتيجه مديريت بارهاي سرمايشي يکي از راههاي اصلي تحقق اين
سياست ها مي باشد].[9
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در قسمت هايي از بخشنامه رياست جمهوري به شماره  43720/40081ميورخ  87/3/26و بيا موضيوع کياهش
مصرف برق ادارات و دستگاههاي اجرايي کشور به کليه وزارتخانهها ،سازمانها ،موسسات و شرکتهاي دولتي ،نهادهاي
انقالب اسالمي و استانداريهاي سراسر کشور ابالغ شد به صورت مستقيم بر کنترل مستمر تجهييزات و تاسيسيات و
رفع عيوب احتمالي با هدف جلوگيري از مصرف بيرويه آب و برق به منظور کاهش  10درصدي مصرف اين حاميل
ها تأکيد شده است .همانطور که در اين بخشنامه نيز تأکيد شده است با کنترل مستمر تجهيزات و تأسيسات مربوط
به سرمايش و گرمايش ،ميزان برق و آب مصرفي براي تأمين سرمايش و گرمايش مورد نياز کاهش مييابد].[15

يکي ديگر از ضرورت هاي قانوني براي مديريت بارهاي سرمايشي و در نتيجه مديريت بارهاي الکتريکي،
دستيابي به اهداف سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404است که مورخ  1382/9/20توسط مقام
معظم رهبري ابالغ گرديد .از جمله اين اهداف مي توان به بهره مندي از محيط زيست مطلوب و دستيابي به جايگاه
اول علم و فناوري در آسياي جنوب غربي اشاره کرد که يکي از الزامات اصلي محقق شدن اين اهداف استفاده
منطقي از انرژي و افزايش بهره بروري انرژي با استفاده از دانش مديريتي است.
 -4-4-1برنامههاي وزارت نيرو در دولت دهم در بخش انرژي

وزارت نيرو به منظور افزايش بهرهوري و کارائي ،برنامههاي عملياتي صنعت برق را در مجموعهاي تحت عنوان
کتاب اول در مورخ تيرماه سال  1389تدوين و ابالغ نمود که در اين برنامه ها بر ضرورت مديريت انرژي الکتريکي
در جهت روند اصال الگوي مصرف و کاهش  10درصدي روند رشد مصرف انرژي تأکيد شده است .بنابراين مديريت
بارهاي سرمايشي به عنوان جزئي از روش هاي مديريت انرژي توسط وزارت نيرو ابالغ و الزم االجرا شده است].[13
 -5-4-1سند نقشه راه بهرهوري انرژي الکتريکي سابا

يکي ديگر از ضرورت هاي قانوني براي مديريت بارهاي سرمايشي و در نتيجه مديريت بارهاي الکتريکي در کشور
سند نقشه راه بهره وري انرژي الکتريکي سابا مي باشد که در مورخ ارديبهشت ماه  1389انتشار يافت و در آن بر
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حمايت از توليد کولرهاي آبي و يخچال هاي کم مصرف به صورت طر يارانه سود تسهيالت و وجوه اداره شده به
منظور بهينه سازي توليد و مصرف انرژي تأکيد شده است].[14
 -6-4-1قانون هدفمند کردن يارانهها

قانون هدفمند کردن يارانه ها که توسط مجلس شوراي اسالمي در مورخه  1388/10/15ابيالغ شيد بيه صيورت
مستقيم و غير مستقيم به مديريت مصرف انرژي اشاره شده است .در اين قانون دوليت موظيف شيده اسيت کيه بيا
افزايش تدريجي قيمت حامل هاي انرژي تا حد قيمت هاي منطقه اي و جهاني درآمد حاصل از اجراي اين قيانون را
به صورت بالعوض به مديريت مصرف انرژي در سازمان ها و ارگان هاي دولتي و خصوصي اختصاص دهيد .بنيابراين
يکي از ضرورت هاي مديريت بارهاي سرمايشي کمک به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است که با کاهش بارهاي
سرمايشي و در نتيجه کاهش برق مصرفي درآمد حاصل از اين قانون جهت ارتقاي کيارائي انيرژي بکيار گرفتيه ميي
شود] .[9
 -7-4-1قانون اصالح الگوي مصرف

يکي ديگر از ضرورت هاي قانوني که به صورت غير مستقيم بيراي ميديريت بارهياي سرمايشيي توسيط مجليس
محترم شوراي اسالمي ايجاد شده است تصويب قانون اصال الگوي مصرف در مورخه  1389/12/4اسيت کيه در آن
وزارت خانه ها و سازمان هاي دولتي موظف به تهيه آيين نامه ها استانداردها و دستورالعمل هياي صيرفه جيويي در
مصرف انرژي با جهتگيري به سوي ساختمان سبز و استفاده از انرژي هياي تجديدپيذير شيده انيد .در ايين قيانون
همچنين کليه موسسات دولتي و عمومي موظف شده اند با انجام مميزي انرژي بيه منظيور اجيرا و کنتيرل سيامانه
مديريت انرژي در ساختمانهاي مربوطه و نصب سامانه هياي کنترليي الزم بيراي مصيرف انيواع حاملهياي انيرژي در
ساختمانهاي اداري خود ظرف پنج سال اقدام نمايند .يکي از سامانه هاي کنترلي که به مديريت مصرف حامل هياي
انرژي کمک مي کند سامانه مربوط به کنترل سيستم هاي سرمايشي و مديريت بارهاي سرمايشي در ساختمان هيا
است] .[9
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 -8-4-1قوانين برنامههاي اول تا پنجم توسعه کشور

در برنامههاي اول تا پنجم توسعه کشور (حدفاصل سالهاي  1368تا  )1394که بيه صيورت پينجسياله و توسيط
دولت وقت تنظيم شده و به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است دولت و دستگاههاي اجرايي وابسته موظف
شدهاند تا حد امکان در جهت مديريت مصرف انرژي در تمامي بخشهاي اقتصادي و اجتماعي تالش کننيد .يکيي از
مولفه هاي مديريت انرژي الکتريکي مربوط به مديريت بارهاي سرمايشي مي باشد که در درون اين قوانين به صورت
پنهان وجود دارد .در اين قوانين و به ويژه در قوانين برنامه هاي دوم الي چهارم توسعه کشور بير ميديريت انيرژي و
حفظ محيط زيست تدوين و اجراي استاداردها توسط سازمان ها و نهادهاي ذييربط و همچنيين اعطياي تسيهيالت
مالي براي اجراي راهکارهاي بهينه سازي و انجام تحقيقات در اين زمينه تأکيد شده است].[14
 -9-4-1تکاليف  20گانه مصوبه هيات دولت جهت اصالح الگوي مصرف انرژي

در تکاليف  20گانه مصوبه هيات دولت جهت اصال الگوي مصرف انرژي مورخ  88/3/2به صورت مستقيم و غير
مستقيم به مديريت بارهاي سرمايشي اشاره شده است .بندهايي از ايين تکياليف  20گانيه کيه در آنهيا بيه صيورت
مستقيم به مورد اين مطالعه اشاره شده عبارتند از :
 -1رتبهبندي انرژي لوازم خانگي و جلوگيري از ورود محصوالت با رتبههاي پايينتر از  Aو B

 -2ارتقاء توليدات لوازم خانگي ساخت داخل حداقل به ميزان  2رتبه طي  2سال آينده
 -3فراهم نمودن سازوکارهاي مناسب توسط وزارت صنايع و معادن در جهت تعويض وسايل و تجهيزات انرژي بر
فرسوده و کم بازده با وسايل و تجهيزات داراي رتبه  Aو B

بندهايي از اين تکاليف  20گانه که در آنها به صورت غيرمستقيم به مورد اين مطالعه اشاره شده عبارتند از :
 -1رعايت و استمرار بخشنامه معاونت اول رئييس جمهيوري بيه منظيور کياهش  10درصيدي مصيرف بيرق در
بخشهاي دولتي
 -2ارائه راهکارهاي الزم جهت بسط و توسعه شرکتهاي خدماتي انرژي ()ESCO
 -3اعمال جرائم به مصرف کنندگاني که الگوي مصرف را رعايت نمينمايند].[15
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 -10-4-1مبحث  19مقررات ملي ساختمان

مبحث  19مقررات ملي ساختمان ضوابط طر  ،محاسبه و اجراي عايق کاري حرارتي پوسته خارجي ،سيستمهاي
تاسيسات گرمايي ،سرمايي ،تهويه ،تهويه مطبوع ،تامين آب گرم مصرفي ،و الزاميات طراحيي سيسيتم روشينايي در
ساختمانها را تعيين ميکند .در اين مبحث الزمات اجرايي مربوط به ميديريت بارهياي سرمايشيي در سياختمان بيه
صورت صريح بيان شده و ارائه گواهي هاي صالحيت و چک ليسيت انيرژي سياختمان در زمينيه عايقکياري پوسيته
ساختمان و همچنين مشخصات فني سيستمهاي سرمايشي به عنوان يک الزام براي اخذ پروانيه سياختمان در نظير
گرفته شده است].[5
 -5-1ضرورت هاي تدوين سند راهبردي مديريت بارهاي سرمايشي

جهان در قرن بيست و يکم دنيايي آکنده از رقابت ،توسعه بازارها ،ظهور و رواج فينآوريهياي برتير و گسيترش
تجارت است .شرط توفيق در اين عرصه ،بهرهگيري از فرصتها و رويارويي با چالشهاي پيشرو اسيت و ايين هميه
ايجاب ميکند که فرآيند توسعه اقتصادي– اجتماعي بيا رويکيردي راهبيردي نسيبت بيه تشيخيص شيرايط جدييد
بينالمللي و با شناخت دگرگونيها در ترکيب و روند مناسبات سياسي ي اقتصادي جهاني و منطقهاي و همچنين بيا
نگرش به مهمترين مسائل و تنگناهاي اقتصادي ملي ،مسير انجام تحيوالت سياختاري ي فينآوري و پاسيخگويي بيه
الزامات رشد و توسعه پايدار و با ثبات اقتصاد کشور را هموار ميسازد.
بر اين اساس ،بديهي است اتخاذ رهيافتي استراتژيک نسبت به تعيين اولويتها و جهتگيريهاي اساسيي آينيده
کشور در متن تحوالت بينالمللي ي منطقهاي نميتواند تنها به برنامهها و سياستگذاريهاي کوتاهمدت و مييانميدت
بسنده کند و ناگزير بايد بر برنامهريزيهاي بلند مدت ،ارائه دورنماها و تحليل چشماندازهياي بيا افيق دوردسيت بيا
هدفگذاري و سمتگيري هاي روشن و مشخص متکي باشد .برنامهريزي هاي بلند مدت با تجسم بخشيدن به مباني
اقتصادي ي اجتماعي ي فرهنگي و زيستمحيطي جامعه آرماني آينيده ،زمينيه شيکلگييري تحيوالت و اصيالحات و
اقتصاد ملي و چارچوبهاي طراحي و اجراي برنامههاي ميان مدت و کوتاه مدت را فرآهم ميآورد.
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الزم به ذکر است که هدف از تهيه چنين برنامههايي از يک سو آگاهي از گرايشهاي مسيلط و تعييينکننيده در
حوزه مسائل مربوط به امنيت و بقاي ملي در آينده است و از سوي ديگر شناخت عوامل بحرانزا و ارائه راهکارهياي
مناسب براي غلبه بر بحران ها است که ناگزير بايد با ارائه چارچوبي براي مديريت اسيتراتژيک و طير راهبيردهياي
بلندمدت توسعه همه جانبه کشور با نگرشي به فرصتها و چالشهاي پيش رو توأم باشد .طبعاً طيي کيردن مرحليه
گذار از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب در افق بلندمدت مستلزم دگرگوني در ساختارها و نهادها و همچنين
تنظيم حرکتها به گونهاي بهينه و به نحوي است که بتواند زمينه هاي رشدي پيوسته و پايدار مبتنيي بير تحيوالت
عميق تکنولوژيک و مولفههاي اقتصاد متکي بر دانايي را فراهم آورد].[16
از اينرو يکي از بخش هاي زيربنايي کشور در جهت توسعه و شکوفايي اقتصاد ,بخش انرژي است که الزم است تا
با برنامهريزي علمي و در نظر گرفتن امکانات ،محدوديتها ،چالشها و فرصتهاي کشيور در بخيش انيرژي ,برناميه
بلندمدت کشور در اين بخش تدوين گردد .از طرف ديگر با توجه به دالييل ذکرشيده در جهيت اهمييت بکيارگيري
روشهاي مديريت بارهاي سرمايشي در دنيا و ايران و ذکر پتانسيلها و فرصتهاي استفاده از اين روشها در کشور،
لزوم تهيه يک برنامه بلندمدت در اين حوزه غيرقابل انکار است .متأسفانه به دليل فقدان يک برنامه جامع بلند مدت
توسعه روشهاي مديريت بارهاي سرمايشي در ايران ,تالشها و برنامهريزيهاي صورت گرفته در کشور ,جهتگيري
منسجم و مناسبي نداشته و بعااً مشکالتي ناشي از عدم وجود هماهنگي و وفاق در جهت توسعه اين بخش ايجياد
ميشود.
بهطور کلي ميتوان موارد زير را به عنوان ضرورت تدوين سند راهبردي مديريت بارهاي سرمايشي بيان نمود:
 -1ايجاد بستري مناسب براي انسجام و يکپارچگي فعاليتهاي بخش مديريت بارهاي سرمايشي در حيوزههياي
مختلف و همچنين ايجاد زيرساختهاي الزم براي کنترل راهبردي
 -2ايجاد زيرساختي براي تنظيم فعاليتهاي ساالنه در راستاي حرکتهاي بلند مدت  15تا  20ساله
 -3تقويت ارتباط ميان برنامههاي استراتژيک ,برنامههاي عملياتي و بودجهريزي
 -4ايجاد جهتگيري راهبردي جهت توسعه زيربخشهاي مختلف بخش انرژيهاي نو و تجديدپذير
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 -5ايجاد راهکارهاي همه جانبه از ابعاد مختلف سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،زيستمحيطي ،تکنولوژيکي ،مالي و
 ...در جهت توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي
 -6تعيين سهم توليد کنندگان وسايل سرمايشي ،سازمان هاي مرتبط با محيط زيست ،تولييد کننيدگان بيرق و
مصرف کنندگان بر مديريت بارهاي سرمايشي و بررسي نحوه تأثيرگذاري آنها
 -7ايجاد يک بستر براي در نظر گرفتن سهم بارهاي سرمايشي در تعيين تعرفههاي انرژي و اعمال جريمهها
 -8کمک به بهبود مسير "تدوين و ارتقاي دستور العملهاي اجرايي ،استانداردهاي ملي و قوانين و مقررات براي
مصرف کنندگان در بخش ساختمان" در راه رسيدن به اهداف کالن ملي در زمينه انرژي و محيط زيست
 -9در نظر گرفتن تأثير مصرف انرژي برايتأمين بارهاي سرمايشي در اقتصاد ملي
 -10ايجاد نقشه راه براي توسعه فناورهايهاي سيستمهاي سرمايشي و اعمال دستورالعملها و آيين ناميههياي
اجرايييي توسييط وزارت صيينعت ،معييدن و تجييارت و نظييارت بيير رعاي يت اسييتانداردها توسييط سييازمان مل يي
استاندارد].[16
 -6-1توجيه پذيري اقتصادي مديريت بارهاي سرمايشي
همانطور که در گزارش مرحله  1نيز به صورت کامل تشريح شد ،يکي از مشکالت اساسي صنعت برق کشور اضافه
ظرفيت شبکه در فصول سرد نسبت به فصول گرم است .اين امر به دليل وجود اوج بار در فصل گرم و افزايش بيش
از حد بار الکتريکي شبکه در اين فصل نسبت به فصل سرد است .همچنين در گزارش مرحله  1نيز به شناسايي
مولفه هاي اوج بار پرداخته و مشخص شد که قسمت عمده اين اوج بار مربوط به بخش هاي خانگي ،تجاري و
عمومي است .با توجه به اينکه مهمترين مصرف کننده اين سه بخش که باعث افزايش بار شبکه در فصول گرم مي
گردد ،تنها سيستم هاي سرمايشي هستند لذا مهمترين عامل بوجود آمدن قله هاي بزرگ در منحني بار ساليانه
شبکه برق کشور را ناشي از بارهاي سرمايشي است.
بر اساس اطالعات منتشر شده از مديريت شبکه برق کشور ،طي  12ماه منتهي به اسفند  1393اختالف ميان بار
پايه و اوج بار شبکه تقريباً معادل  17000مگاوات است که با توجه به سهم  70درصدي سه بخش مذکور در اوج بار

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
28
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،فروردين 1394

حدود  11900مگاووات آن مربوط به بارهاي سرمايشي است .با تعميم روند  5ساله قبل از  1393به ده ساله 1394
الي  1404ظرفيتي معادل  7900مگاووات بايد به شبکه برق اضافه گردد تا بارهاي سرمايشي را تأمين کند که اين
اضافه ظرفيت هزينه اي معادل  69500ميليارد تومان را به صنعت برق تحميل مي کند (با در نظر گرفتن 3/5
ميليارد تومان براي ساخت و راه اندازي نيروگاه سيکل ترکيبي با راندمان  45درصد و شبکه انتقال و توزيع و
همچنين  530ميليون تومان هزينه ساليانه سوخت نيروگاه به ازاي هر مگاوات).
به منظور بررسي تأثيرات اين بارها بر روي هزينه هاي صنعت برق از نتايج مطالعاتي که در گروه انرژي و مديريت
مصرف پژوهشکده انرژي و محيط زيست پژوهشگاه نيرو انجام شده است استفاده مي گردد .در اين مطالعات تأثير
ارتقاي رتبه سيستم هاي سرمايشي (کولرهاي آبي و گازي) طي دوره هاي  5ساله به ميزان يک رتبه از  Cبه A
طي سالهاي  1394الي  1404بر ميزان مصرف انرژي تخمين زده شده است .همچنين بر اساس همين مطالعات
بارهاي سرمايشي حداقل پتانسيل کاهش بارهاي سرمايشي با عايقکاري پوسته ساختمان ها در حدود  15درصد مي
باشد.
بنابراين با در نظر گرفتن پتانسيل هاي موجود براي کاهش بارهاي سرمايشي ،پتانسيلي در حدود  4750مگاوات
براي کاهش بار شبکه که ناشي از بارهاي سرمايشي مي باشد وجود دارد که اين مقدار منجر به جلوگيري از صرف
هزينه اي حدود 42000ميليارد تومان تا سال  1404در صنعت برق مي گردد.
جزئيات روش شناسي و محاسبات صورت گرفته و همچنين نتايج تفصيلي اين محاسبات در گزارش مرحله سوم (در
قسمت تدوين اهداف کالن) ارائه خواهد شد.

 -7-1تبيين سطح تحليل و افق زماني سند بکارگيري فنآوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي
يکي از فاکتورهاي اساسي که در واقع يک مشخصه يا ويژگي براي هر نقشه راه محسوب ميشود و يکي از عوامل
تعيين کننده در انتخاب روش مناسب جهت تدوين نقشه راه نيز هست ،سطح مورد بررسي يا سطح تحليل ميباشد.
در اين ارتباط سه سطح متفاوت قابل تعريف است که عبارتند از:
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 سطح بنگاه،
 سطح صنعت،
 سطح ملي.
سطح بنگاه مربوط به حالتي است که يک سازمان يا بنگاه به صورت داخلي اقدام به تهيه نقشه راه کند .اگر نقشه
راه فنآوري در برگيرنده چندين سازمان خواه به صورت کنسرسيوم يا کل صنعت باشد مورد دوم از سطو تحليل
رخ ميدهد .در برخي موارد نيز سطح تحليل نقشه راه ملي است .اين نقشه راهها که در ابعاد ملي نيز ترسيم مي
شوند ،عموما با هدف آيندهنگري و نيز تسهيل در امر تصميمگيري ميباشند .معموال در سطح ملي با حوزههاي از
دانش مواجه ميشوند که به تعيين و اجراي سياستهاي مربوط به توسعه و بکارگيري فنآوري و نيز سياستهاي
مربوط به تاثيرات فنآوري بر جامعه ،سازمانها ،افراد و محيط طبيعي ميپردازند .در برخي موارد ممکن است سطح
تحليل از حالت ملي نيز فراتر رفته و حالت منطقهاي يا بين-المللي بخود بگيرد.
در ارتباط با موضوع اين پروژه سطح تحليل از ابعاد و زواياي مختلفي ميتواند مورد بحث و بررسي قرار گيرد .يکي از
مهمترين ابعاد به بخش مصرف کننده انرژي وابسته ميباشد .مهمترين مصرف کنندگان انرژي در حوزه سرمايش
شامل ساختمانهاي مسکوني ،عمومي و تجاري ميباشد .نوع و مقدار مصرف انرژي در هريک از اين بخشها با توجه
به ماهيت هر بخش و سياستهاي اتخاذي دولت در خصوص انواع حاملهاي انرژي و قيمت آنها تعيين ميشود .نظر
به اينکه مجموع بخشهاي مسکوني ،عمومي و تجاري در قالب بخش ساختمان در ايران سهم عمدهي مصرف انرژي
جهت توليد سرمايش فاا را به خود اختصاص ميدهند و همچنين داراي پتانسيل قابل توجه در خصوص بهينه
سازي مصرف انرژي در جهت مديريت و کاهش بارهاي سرمايشي ميباشند ،لذا بخشهاي فوق به عنوان بخش
هدف و مورد بحث در اين مطالعه مد نظر قرار مي-گيرد.
مطابق آنچه که گفته شد سطح تحليلي اين پروژه ملي بوده و با توجه به اينکه مهمترين حامل انرژي توليد
سرمايش انرژي برق ميباشد محدوده کاري پروژه به صورت مستقيم با حيطه کاري وزارت نيرو در ارتباط است.
بدين معني که مشکل رشد بارهاي سرمايشي ،هميشه به عنوان يکي از مهمترين چالشهاي وزارت نيرو مطر بوده
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و صاحب نظران در صنعت برق هميشه بدنبال برطرف نمودن مشکل فوق ميباشند .بايد در نظر داشت که
تکنولوژيهاي توليد سرما بر پايه استفاده از انرژي-هاي فسيلي و تجديد پذير همانند چيلرهاي جذبي گاز سوز و
خورشيدي ،نقش کليدي در توليد سرما در ساختمانها در تمامي دنيا بازي ميکنند .بنابراين در اين پروژه نقش
تکنولوژيهاي فوق در کنار سيستمهاي سنتي توليد سرمايش بررسي شده و در سند راهبري و نقشه راه نهايي
پروژه لحاظ خواهد شد .بديهي است که نقش ديگر وزارتخانهها همچون صنعت ،نفت و راه و شهرسازي در اين مسير
اهميت داشته که سعي شده از نمايندگان وزارت خانههاي فوق در کميته راهبري استفاده شود.
از موارد ديگري که در تهيه نقشه راه بايد مد نظر قرار گيرد ،افق زماني است .افق زماني را ميتوان به صورت فاصله
زماني مابين وضعيت موجود با وضعيت مطلوب يا وضعيت مورد نظر در چشم انداز تعريف نمود .عوامل مختلفي در
تعيين افق زماني براي يک موضوع نقش دارند که عبارتند از:
 ميزان و شدت تغييرات در تعداد و تنوع اجزاء و عوامل محيطي موثر بر موضوع مورد مطالعه
 ميزان و شدت تغييرات در وضعيت اجزاء و عوامل محيطي موثر بر موضوع مورد مطالعه
 شدت رابطه و تاثير عوامل محيطي در حال تغيير با موضوع مورد مطالعه
 ميزان و شدت وابستگي عوامل محيطي موثر بر موضوع مورد مطالعه به يکديگر
 نوع رابطه بين وضعيت عوامل محيطي و اندازه يا افق زماني

با در نظر گرفتن اين عوامل ،فرآيند ذيل جهت تعيين افق زماني پيشنهاد ميگردد:
 اندازه گيري و تعيين وضعيت موجود عوامل محيطي سازمان
 تحليل و تعيين الگوي تغييرات عوامل محيطي (از زمان حاضر تا آينده)
 محاسبه و ارزيابي تغييرات عوامل و اجزاء محيطي
 تعيين دوره يا افق زماني بر مبناي نتايج ارزيابي
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با استفاده از فرآيند باال افق زماني تعيين ميشود که با توجه به اهداف پروژه فوق سه افق زماني کوتاه مدت ،ميان
مدت و بلند مدت به صورت زير براي اين سند راهبردي و نقشه راه در نظر گرفته ميشود .بايد در نظر داشت که
طول افق زماني انتخاب شده با توجه به تغييرات آرام در سيستمهاي سرمايشي و همچنين به بلوغ رسيدن صنعت
فوق در دنيا ميباشد.
افق کوتاه مدت 5 :ساله ()1399-1394
افق ميان مدت 10 :ساله ()1404-1394
افق بلند مدت 20 :ساله ()1414-1394
-8-1مرزبندي توصيفي
با تعريف نظامهاي توسعه فناوري به عنوان شبکهاي از عوامل متعاميل 1در ييک حيوزهي فناورانيه و اثرگيذار در
فرآيند توليد ،انتشار و بهرهبرداري نوآوري ،سطو مختلف تحليلي براي اين سيستم ميتوان در نظر گرفت .بير ايين
اساس ،توسعه فناوري را ميتوان در سه واحد تحليل فناوري به معناي يک حوزه دانشي ،محصول ،و مجموعيهاي از
محصوالت مرتبط بههم و با هدف برآوردن کارکردي خاص مورد بررسي قرار داد .انتخاب سطح تحليل بر شناسيايي
اجزاي درون سيستم و تحليلهاي آتي اثرگذار خواهد بود (جدول .)2-1
جدول  :2-1واحدهای تحلیل توسعه فناوری
سطح تحلیل
حوزه علم و دانشي

موضوع
تأکيد بر يک فناوري و زيرفناوريهاي آ با درنظرگيري قابليت استااده در کاربردها و محصوالت
مختلف

محصو فناورانه

محوريت قرار گرفتن يک محصو و بررسي فناوريها و کاربردهاي مرتبط با آ

بخش فناورانه

هد تحليل بررسي يک بازار خاص و مجموعهي بهم پيوستهاي از محصوالت موردنياز يک حوزه

1 Interrelated
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با توجه به مطالب گفته شده و همچنين تقسيم بندي صورت گرفته در جدول  2-1و در نظر گرفتن اين موضوع
که هدف اين پروژه بررسي و تحليل محصوالت حوزه مديريت بارهاي سرمايشي مي باشد لذا سطح تحليل توصييفي
براي اين پروژه در بخش فناورانه قرار مي گيرد.
 -9-1تبيين مشخصه هاي فناوري
در ادبيات مديريت فناوري ،تعاريف و تعابير مختلفي از فناوري ارائه شده است که منعکس کننده نقطيه نظيرات
متفاوت محققين و صاحب نظران اين رشته است .اک ر محققين بر اين نکته اتفاق نظر دارند که فناوري عبارت است
از کاربرد علم در جهت مرتفع 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 مهارتهاي الزم براي توليد کاال و ييا
ارائه خدمات که حاصل قدرت فکري و شناخت انسان و ترکيب قانون هاي موجود در طبيعت ميباشد.
تعريفي که از فناوري در اين مطالعه مورد استفاده قرار ميگيرد ،عبارت است از:
فناوري کاربرد علم ،تجربه و مهارت هاي انساني در جهت مرتفيع کيردن نيازهياي اجتمياعي اسيت .فنياوري در
مجموعهاي از ابزار ،1مهارتها ،2و دانش و اطالعات 3جلوه ميکند که به اجزاء فناوري معروف هستند .نه تنهيا عيدم

حاور يکي از اين اجزاء ،بلکه عدم هماهنگي ميان آنها در کارآيي و اثربخشي فناوري مؤثر است.
اين تعريف ميتواند گسترهي وسيعي از فناوريها را تحت پوشش 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.
در ادامه پس از ارائه تعريف از مفهوم فناوري ،جايگاه فناوري با استفاده از طبقهبندي از ابعياد مختليف مشيخص
ميگردد.

Technoware/Hardware

1

Humanaware/Brainware

2

Infoware/Software

3
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 -1-9-1ماهيت فناوري

بر اساس مطالعه مراجع ،از حيث ماهيت کاربردي ،فناوريها را ميتوان از سه بعد مختلف تقسييم بنيدي نميود.
اين ابعاد در ذيل اشاره شدهاند ].[18
 -1-1-9-1سابقه فناوري

بر اساس سابقه حاور ،فناوريها را ميتوان به دو دستهي فناوريهاي جديد 1در مقابيل فنياوريهياي موجيود

2

تقسيم کرد .فناوريهاي جديد عبارتند از فناوريهايي که براي اولين بار در يک مرز بنگاهي ،ملي و يا بخشيي وارد
شده و مورد استفاده قرار ميگيرند .بعنوان م ال نرم افزار جديدي که براي طراحي محصول بکار گرفته مييشيود و
جايگزين روش دستي طراحي ميگردد .فناوري جديد لزوماً يک فناوري نوظهور 3نيست ،بلکه ميتواند سالها پيش
خلق شده و توسط ديگران مورد استفاده قرار گرفته باشد.
با تعريف ارائه شده ،معيار تشخيص فناوري جديد از فناوري موجود ،سابقه حاور آن فناوري در داخل مرزهياي
بنگاهي و يا ملي است .منظور از سابقهي حاور هم شکلگيري بازار فناوري است .فناوريهايي که بازار آنها شکل-
گرفته باشد را بايد جزء فناوريهاي موجود قلمداد کرد.
با توجه به مطالب گفته شده تکنولوژي هاي مورد مطالعه در اين پروژه که براي مديريت بارهاي سرمايشيي ميي
باشند به صورت زير تقسيم بندي مي شوند:

فناوري هاي موجود
 کولر آبي
 کولر گازي پنجره اي
 اسپيلت بدون اينورتر

فناوري هاي جديد
 اسپيلت با اينورتر
 داکت اسپليت بدون اينورتر
 داکت اسپليت با اينورتر

New technologies

1

Current technologies

2

Emerging technologies

3
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چيلر تراکمي با تکنولوژي متعارف
چيلر جذبي
چيلر تراکمي با تکنولوژي پيشرفته
چيلر تراکمي گريز از مرکز
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فناوري هاي جديد



VRV/VRF

ميني چيلر
 چيلر جذبي خورشيدي

 -2-1-9-1پيچيدگي فناوري

پيچيدگي منجر به تقسيمبندي فناوري به دو گروه فناوريهاي پيشرفته 1در مقابل فناوريهاي ساده 2ميگيردد.
واژه "فناوري پيشرفته" اشاره به فناوريهايي دارد که داراي ويژگيهاي زير باشند:
 پيچيدگي زياد
 علم محوري
 چرخه عمر کوتاه
 سهم باالي فناوري در قيمت تمام شده کاال/خدمت
 هزينه باالي تحقيق و توسعه
ويژگيهاي ذکر شده براي فناوريهاي پيچيده را ميتوان به عنيوان معيارهيايي بيراي تمييز دادن فنياوريهياي
پيچيده از فناوري ساده استفاده نمود.
با توجه ويژگي هاي مذکور فناوري هايي مانند کولر آبي ،کولر گازي پنجره اي ،اسيپيلت بيدون اينيورتر ،داکيت
اسپليت بدون اينورتر ،چيلر تراکمي با تکنولوژي متعارف و چيلر جذبي داراي پيچيدگي نسبتاً پيايين ،چرخيه عمير
نسبتاً طوالني ،سهم پايين فناوري در قيمت تمام شده و هزينه تحقيق و توسعه پايين مي باشند و لذا جزء فنياوري
هاي ساده تقسيم بندي مي گردند .از طرف ديگر فناوريهايي مانند اسپيلت با اينيورتر ،داکيت اسيپليت بيا اينيورتر،

High technologies

1

Low/medium technologies

2
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 ،VRV/VRFميني چيلر و چيلر جذبي خورشيدي ،چيلر تراکمي با تکنولوژي پيشرفته ،چيلر تراکمي گريز از مرکز
داراي پيچيدگي نسبتاً زياد ،چرخه عمر کوتاه ،سهم باالي فناوري در قيمت تمام شده و هزينه تحقيق و توسعه زياد
مي باشند و همچنين علم محور هستند .لذا اين فناوري ها جزء فناوري هاي پيشيرفته در حيوزه ميديريت بارهياي
سرمايشي قرار مي گيرند.
 -3-1-9-1تناسب فناوري

بر طبق اين معيار ،فناوري را ميتوان در گروه فناوريهاي مناسب 1در مقابل نامناسيب 2جياي داد .واژه فنياوري
مناسب ،به فناوريهايي اطالق ميشود که بيشترين سازگاري را با نيازهاي شناسيايي شيده از ييک طيرف و منيابع
موجود (از جمله منابع فناورانه) از طرف ديگر داشته باشند .بنابراين فناوري مناسب لزوماً يک فنياوري پيشيرفته ييا
نوظهور نيست .بعنوان م ال استفاده کارآ و مؤثر از يک فناوري پيشرفته وقتي امکانپذير است که زييرسياختهياي
الزم و مهارتهاي انساني موردنياز از قبل وجود داشته باشد .لذا به صورت کيفي تقريباً تمامي فنياوري هياي ميورد
مطالعه براي مديريت بارهاي سرمايشي براي تأمين نيازهاي کشور مناسب ارزيابي مي شوند.
از طرفي ديگر در صورت نياز کشور به هر يک از اين فناوري ها ،زيرساخت هاي توليد و شيبکه انتقيال و توزييع
براي توسعه استفاده از آنها فراهم مي باشد .از اين رو تمامي اين فناوري هيا بيا توجيه بيه زيرسياخت هياي کشيور
متناسب ارزيابي مي شوند.
از نظر منابع در دسترس (انرژي و آب) ،قابليت تأمين منابع مورد نياز براي اين فناوري ها بيراي اسيتفاده در داخيل
کشور فراهم مي باشد .نکته پر اهميت در بخش بخش منابع ،کارائي فني و اقتصادي سيسيتم هياي منتخيب بيراي
توسعه مي باشد که اين انتخاب مي بايست با دقت کافي انجام شود .در فاز سوم به اين مطالب پرداخته خواهد شيد.
لذا ،تمامي اين تکنولوژي هاي متناسب با منابع موجود در کشور از جمله منابع انيرژي در دسيترس و شيرايط آب و
هوايي مي باشند.

Appropriate technologies

1

Inappropriate technologies

2
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 -2-9-1تعيين چرخه عمر فناوري

فناوريها داراي ويژگيهاي عملکردي و نوع تعامالت با بازار متغير در طول زمان هستند .اين تغيير در طول زمان را
بايد در قالب طبقهبندي فناوري در طول مراحل چرخه عمر به نمايش گذاشت .تغيير ويژگيهاي عملکردي فناوري
و رسيدن به بلوغ فني در طول زمان بيانکننده چرخه عمر فناوري است .تغيير حجم ارائهي فناوري در بازار
برحسب زمان نيز چرخه عمر محصول بازار را نشان ميدهند.
چرخه عمر فناوري ،مفهومي است که نحوه بهبود عملکرد يک فناوري را در طول زمان نشان ميدهيد .بيهعبيارت
ديگر ،محل قرارگيري يک فناوري در چرخه عمر ،متأثر از منحنيهاي چرخه عمر فناوريهاي وابسته بيه آن ميي
باشد .از آنجا که فناوريهاي پيچيده غالباً از فناوريهاي ديگري در سطو پايينتر تشکيل شدهاند ،چرخه عمر
آنها نيز مرکب از چرخه عمر اجزاي تشکيل دهنده آن است .منحني چرخه عمر داراي چهار مرحله جنيني ،رشد،
بلوغ و زوال است .زماني که يک فناوري به محدوديت طبيعي خودش برسد ،جايي براي بهبود نداشته و بهسمت
زوال و جايگزيني با فناوريهاي ديگر حرکت ميکند .بنابراين الزم است تا فناوريهايي براي توسعه انتخاب شوند
که در مرحله زوال خود قرار نداشته باشند .برنامهرييزي بيراي توسيعه قطعيات موجيود در مرحليه زوال منجير بيه
هدررفت سرمايهگذاريهاي صورت گرفته و از دست دادن رقابتپذيري ميگردد.
با استفاده از چهار معيار رشد فروش ،سود شرکت هاي توليد کننده ،تعداد رقبا و قيمت ،ميتوان به¬صورت کيفي
جايگاه هر فناوري را در چرخه عمر فناوري معين نمود .جدول  3-1نشاندهنده ويژگي هر يک از اين معيارهيا در
مراحل چرخه عمر فناوري است.
جدول  :3-1ویژگی معیارها در مراحل چرخه عمر فناوری
پارامترها

مرحله معرفي

مرحله رشد

مرحله بلوغ

مرحله زوال

رشد فروش

پائين

رشد سريع

رشد کند

رشد منفي

سود شرکتهاي
توليدکننده

قابل چشمپوشي

در سطح باال

متعادل

در حال
کاهش

تعداد رقبا

پائين

در حال رشد

تعداد زيادي رقيب (بازار اشباع

تعداد پائين
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پارامترها

مرحله معرفي

مرحله رشد

قيمت

باال

در حال نزول

مرحله بلوغ

مرحله زوال

شده است)
پائينترين
مقدار

پائينترين مقدار

با توجه به معيارهاي ارائه شده در جدول  3-1چرخه عمر فناوريهاي حوزه مديريت بارهاي سرمايشي به صورت
کيفي در جدول  4-1خالصه شده است.
جدول  :4-1چرخه عمر فناوریهای حوزه مدیریت بارهای سرمایشی
رشد

سود شرکتهاي

تعداد

فروش

توليدکننده

رقبا

کولر آبي
کولر گازي پنجره اي
اسپيلت بدو اينورتر

کند
کند
کند

متعاد
متعاد
متعاد

اسپيلت با اينورتر

سريع

باال

داکت اسپليت بدو اينورتر

سريع

باال

داکت اسپليت با اينورتر

سريع

باال

زياد
زياد
زياد
در حا
رشد
در حا
رشد
در حا
رشد

پايين
پايين
پايين
در حا
نزو
در حا
نزو
در حا
نزو

چيلر تراکمي با تکنولوژي متعار (رفت و
برگشتي و ). . .
چيلر تراکمي با تکنولوژي پيشرفته (اسکرو
اسکرا و ). . .
چيلر تراکمي گريز از مرکز

کند

متعاد

زياد

پايين

بلوغ

کند

متعاد

زياد

پايين

بلوغ

کند

متعاد

VRV/VRF

سريع

باال

ميني چيلر

سريع

باال

چيلر جذبي
چيلر جذبي خورشيدي

کند
پايين

متعاد
قابل چشم پوشي

زياد
در حا
رشد
در حا
رشد
زياد
پايين

پايين
در حا
نزو
در حا
نزو
پايين
باال

بلوغ

تکنولوژي

قيمت

چرخه
عمر

بلوغ
بلوغ
بلوغ
رشد
رشد
رشد

رشد
رشد
بلوغ
معرفي

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
38
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،فروردين 1394

 -10-1جمع بندي و نتيجه گيري
در اين فصل از گزارش به بررسي ضرورتهاي مديريت بارهاي سرمايشي از ديدگاهها و جنبههاي مختلف
پرداخته شده و لزوم تدوين يک سند جامع براي نيل به اهداف ملي بيان شد.
از ديدگاه فني توليدکنندگان و تأمين کنندگان انرژي از يک طرف و مصرف کنندگان انرژي از طرف ديگر ،هر
يک به عنوان يک بنگاه اقتصادي سعي در کاهش هزينهها و افزايش بهرهوري و سود خود دارند .از طرف ديگر
سازمانها و نهادهاي مرتبط با محيط زيست از ديدگاه فني اما در سطح کالن کشور سعي در کاهش تخريبهاي
محيط زيست در اثر مصرف حاملهاي انرژي دارند .بنابراين براي هر يک از سه طرف درگير در حوزه انرژي،
مديريت بارهاي سرمايشي به عنوان راهي براي کاهش هزينهها و رسيدن به اهداف اقتصادي ضرورت دارد .قوانين و
مقررات موجود در کشور نيز از جنبههاي مختلف اقتصادي ،سياسي و اجتماعي و فرهنگي بر ضرورت مديريت
بارهاي سرمايشي به عنوان گزينهاي براي مديريت انرژي تأکيد دارند که خالصهاي از اين قوانين و مقررات و
آييننامهها مورد بررسي قرار گرفت .ضرورتهاي تدوين سندي جامع بعنوان يک راهنما و تعيين کننده مسير براي
تمامي سازمانهاي و نهادهاي مسئول در اين زمينه ارائه شد که در آن مشخص شد که وجود يک سند جامع براي
توسعه فناورهايهاي مرتبط با سيستمهاي سرمايشي و همچنين گشايش مسيري براي بازنگري و کمک به تدوين
قوانين ،استانداردها ،دستورالعملها و آيين نامهها ضرروي است.
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مقدمه
در راستای شناسایی انواع فنآوریهای مفيد در جهت مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در سااختمان ،در فصال اول
این گزارش ،درخت فنآوری سيستمهای فوق ترسيم شده و سپس هریک از اجزای این درخت به اختصار تشریح شده است .باید
در نظر داشت كه در جهت افزایش كارایی دسته بندی فنآوریهای فوق ،از جلسات مختلفی با خبرگان این بخش شامل اعضای
محترم كميته راهبری و همچنين فعاالن در زمينه تهویه مطبوع استفاده شده است .بدین ترتيب درخت فنآوری فوق با در نظار
گرفتن دو شاخه اصلی "كاهش بارهای سرمایشی با افزایش ضریب انتقال حرارت اجازای سااختمانهاا" و "ارتقاای باازدهی
سيستمهای سرمایشی" شكل گرفت .باید در نظر داشت كه شاخه اول عالوه بر كاهش بار سرمایش ساختمان ،باعا كااهش
بارهای گرمایشی ساختمان نيز خواهد شد.
در فصل دوم گزارش فوق ،به بررسی حركت آینده جهان در زمينه سيستمهای تهویه مطباوع پرداختاه مایشاود .هادف از
بررسی این روند ،شناسایی تغييرات سيستمهای مورد استفاده در این زمينه در كشورهاای پيشارفته در ساالهاای آیناده باوده
بطوریكه بتوان با استفاده از روند فوق به اولویت بندی و تهيه برنامه پرداخت .با استفاده از نتایج ایان فصال و همچناين نتاایج
مطالعات تطبيقی در مرحله سوم ،اهداف كالن و خرد سند فنآوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویاه مطباوع اساتخرا و
مورد استفاده خواهد شد.
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فصل اول :شناسایی حوزههای فنآورانه مدیریت بارهای
سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان
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مقدمه
در این فصل از گزارش ،در راستای شناسایی انواع فنآوریهای مفيد در جهت مدیریت بارهای سرمایشی تهویاه مطباوع در
ساختمان ،به دسته بندی فنآوریهای مختلف در این زمينه پرداخته خواهد شد .هدف از این دسته بندی بررسای راابات ماابين
تكنولوژیهای فوق (در مراحل بعد پروژه) در راستای تعيين اولویت بندی جهت رسيدن به اهداف این سند راهبردی مایباشاد.
بدین ترتيب درخت فنآوری سيستمهای فوق مطابق با شكل  1-1شامل دسته بندی فنآوریهاای مهام در زميناهی مادیریت
بارهای سرمایشی تهویه مطبوع میباشد.

شکل  :1-1درخت فنآوری مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع

بر پایه این درخت فنآوری ،در ادامه این فصل به تشریح هریک از اجزای این درخت به اختصار پرداخته میشود .باید در نظر
داشت كه در جهت ترسيم درخت فنآوری فوق از نظرات خبرگان در این زمينه شامل اعضای محترم كميته راهبری و همچنين
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فعاالن در زمينه تهویه مطبوع استفاده شده است .بدین ترتيب مطابق با شكل  1-1درخت فنآوری فوق باا در نظار گارفتن دو
شاخه اصلی "كاهش بارهای سرمایشی با كاهش ضریب انتقال حرارت اجزای ساختمانها" و "ارتقاای باازدهی سيساتمهاای
سرمایشی" شكل گرفت .در ادامه به تشریح هریک از بخشهای فوق پرداخته میشود.
 -1-1كاهش بارهای سرمایشی با كاهش ضریب انتقال حرارت اجزای ساختمانها
تمامی سيستم های تهویه مطبوع با توجه به ميزان بارهای حرارتای و برودتای سااختمان طراحای و انتخااب مایشاوند .از
آنجایيكه ميزان این بارهای حرارتی و برودتی ساختمان به فاكتورهای زیادی وابسته بوده ،انتخاب بهينه هریک از این فاكتورها
باع كاهش ظرفيت سيستمهای تهویه مطبوع و در نتيجه كاهش مصرف انرژی در این بخش میگردد .به همين دليل یكی از
مهمترین بخشهای مبح  19مقرارت ملی ساختمان مربوط به توصيههای مهم در زمينه طراحی ساختمان میباشد.
الزم به یادآوری است كه انتقال حرارت از فضای داخل ساختمان به محيط بيرون و بالعكس با ضریب انتقال حرارت پوسته
ساختمان ارتباط مستقيم دارد و هر چه ميزان این ضریب پایين تر باشد می توان با صرف یک كقدار معين انرژی فضای داخال
ساختمان را در مدت زمان بيشتری در یک اختالف دمای مشخص بين داخل و بيرون نگه داشت .به عباارت دیگار كاه مادت
زمان روشن ماندن سيستم های س رمایشی برای تأمين یک اختالف دمای معين كاهش مای یاباد و در نتيجاه باار سرمایشای
ساختمان و بار الكتریكی یا حرارتی مورد نياز برای تأمين سرمایش كاهش می یابد.
در ادامه با توجه به درخت فنآوری ارائه شده فاكتورهای مهم و موثر بر ميزان بارهای حرارتی و برودتای سااختمان بررسای
میشود.

 -1-1-1ارتقاء طراحی معماری ساختمان

طراحی معماری ساختمان باید حتی االمكان سازگار با االيم باشد ،تا از شرایط و امكانهای مطلوب طبيعی حداكثر اساتفاده
شود .در ضمن ساختمان باید در برابر شرایط نامطلوب االيمی محافظت گردد ،تا ميزان انرژی ماورد نيااز بارای تاأمين شارایط
آسایش حرارتی ،از طریق گرمایش و سرمایش ،به حداال برسد و بخشی از آن ،از طریق طبيعی و در اكثر ماوارد باا اساتفاده از
سيستمهای غيرفعال تأمين شود .عالوه بر استفاده از عایق كاری در بخشهای مختلف سااختمان كاه در بخاشهاای بعادی
بررسی ميشوند ،برخی از تدابير موثر در بهرهگيری از انرژیهای طبيعی در ساختمان به صورت زیر میباشند.
 جهت گيری ساختمان
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 حجم و فرم كلی ساختمان
 جانمایی فضاهای داخلی
 جدارهای نورگذر
 سایبانها
 اینرسی حرارتی جدارها
 تهویه طبيعی
 -2-1-1ارتقاء پوسته خارجی ساختمان

بخش اابل توجهی از تبادل حرارتی ساختمان از طریق پوسته خارجی آن شامل دیوارها ،درها و پنجرههاا صاورت ميگيارد.
باید در نظر داشت كه جهت انتخاب صحيح ميزان عایقكاری جدارهای خارجی می بایست به االيم منطقه و كاربری سااختمان
توجه ویژهای داشت .مبح  19مقرارت ملی ساختمان یكی از اوانين مهم در این زمينه بوده كه در آن باا اساتفاده از دو روش
كاركردی و تجویزی به طراحی ميزان عایق حرارتی جدارها پرداخته شده است .در این دو روش ساعی شاده كاه باا توجاه باه
مشخصات ساختمان ،ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمان شامل دیوارها ،بام ،كف ،جدارهای نور گذر ،درها و جدارهای
مجاور فضای كنترل نشده جهت استفاده در فرآیند طراحی ارائه شود.
 -3-1-1عایقکاری تجهيزات مکانيکی

یكی دیگر از بخش های مهم در افت حرارتی ساختمان ،تجهيزات سرمایش و گرمایش ساختمان شامل تجهيازات تولياد و
انتقال سرما و گرما میباشد .بدین ترتيب كه با افزایش مقاومت حرارتی سيستمهای فوق ،ميزان اابل توجهی در مصرف انرژی
صرفه جویی خواهد شد .مبح  19مقرارت ملی ساختمان ميزان حداال مقاومت حرارتای عاایق لولاههاا و كاناالهاا را بارای
سيستم های سرمایش و گرمایش ارائه كرده است .این ميزان جهت استفاده در فرآیند طراحی و نصب سيستمهاای فاوق مهام
میباشد.
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 -2-1ارتقای بازدهی سيستمهای سرمایشی
با توجه به درخت فناآوری تشریح شده در مقدمه این فصل (شاكل  ،)1-1در كناار ارتقااء ضاریب انتقاال حارارت اجازای
ساختمان ،مهمترین فعاليت در جهت مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع استفاده از سيستمهای پربازده تهویاه مطباوع در
ساختمانهای مختلف میباشد .این سيستمها شامل تجهيزات مختلفی بوده كه در گزارش اول و در بخش  6-2پروژه ليستی از
سازندگان و واردكنندگان فعال در این زمينه آورده شد .در این بخش توضيحات مربوط به هریک از سيستمهای آورده شاده در
درخت فنآوری ارائه شده و سعی میشود كه به اختصار نحوه كاركرد و جایگاه آنها در ایران و جهان تشریح شود.
به علت تنوع در كاربریهای مختلف در ساختمان ها ،تنوع االيمی و الزامات متفاوت در دیدگاه مالكان ،طراحان و سازندگان
شاهد تنوع بسيار زیادی در سيستمهای تهویه مطبوع میباشيم .هميشه یكی از مهمترین دغدغههای طراحان ساختمان انتخاب
سيستم تهویه مطبوع مناسب و بهينه در جهت تأمين شرایط آسایش در ساختمان میباشد .هدف از دسته بنادی سيساتمهاای
فوق كمک به فرآیند تشخيص نوع سيستم مناسب برپایه ملزومات مختلف میباشد .با توجه به اینكه هر یاک از سيساتمهاای
تهویه مطبوع به كمک دو سيال آب و هوا توليد سرمایش و گرمایش میكنند ،دسته بندی كالسيک سيستمهای فوق بار پایاه
سيال عامل مورد استفاده می باشد .به همين دليل در این بخش نيز جهت ترسيم هر چه بهتر درخت فنآوری از این ناوع دساته
بندی استفاده میشود .بدین ترتيب سيستمهای تهویه مطبوع در اینجا به چهار دسته كلی تقسايم بنادی شاده كاه شاامل )1
سيستمهای انبساط مستقيم )2 ،سيستمهای تمام آب و آب-هوا )3 ،سيستمهای تمام هوا و  )4پمپهای حرارتی میشود.
 -1-2-1سيستم انبساط مستقيم(DX)1

در سيستم انبساط مستقيم مایع مبرد مستقيما در داخل كویلهای بخش اواپراتور تبخير گردیده و هوای عبوریااز روی ایان
كویلها به طور مستقيمخنک میشود و بدین ترتيب در این نوع سيستمها از آب به عنوان سيال عامل استفاده نمیشود .مطابق
با شكل  2-1تمامی این نوع سيستمها نيازمند یک بخش خارجی به عنوان كندانسور بوده كه در بعضی از مادلهاای انبسااط
مستقيم بخش اواپراتور و كندانسور در یک پكيج ارار میگيرند .یكی از مهمترین معایب سيستمهای انبساط مستقيم كه در هر
دو مدل آنها (سيستمهای یكپارچه و مجزا) وجود دارد ،محدودیت در فاصلهی فضایهای ساختمان و كندانسور سيستم میباشد.

Direct Expansion

1
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شکل  :2-1شماتيک یک نمونه سيستم انبساط مستقيم

از جمله مهمترین سيستمهای انبساط مستقيم میتوان به كولرهای گازی پنجرهای ،اسپيلت یونيتها و پكيجهای سرمایشی
اشاره نمود .در ادامه به تشریح هر یک از سيستمهای فوق به همراه اجزا و نحوه كاركرد آنها پرداخته میشود.
 -1-1-2-1كولرهای گازی پنجرهای

كولرهای گازی پنجرهای یكی از ادیمیترین و رایجترین سيستمهای تهویه مطبوع در جهان ودر سااختمانهاای مختلاف
نواحی مرطوب كشور میباشند .ميزان ظرفيت سرمایشی تجاری سيساتم فاوق ماابين  5000 Btu/hالای 34000Btu/h
( 1.5الی  10كيلووات) میباشد .مطابق با شكل  ،3-1این سيستم شامل دو بخش داخلی و خاارجی باوده كاه جهات كااهش
اتالفات حرارتی بوسيله یک دیوارهی عایق از هم جدا شده است .بخش داخلی شامل كویل انبساط مستقيم ( )DXو فن داخلی
بوده و بخش خارجی حاوی كمپرسور ،كندانسور ،فن خارجی ،لوله موئين و موتور فن میباشد .باید در نظر داشت كه معموال هر
دو فن بر روی یک شفت مشترک ارار داشته و توسط یک موتور راه اندازی میشوند .همچنين در بعضی مدلهای موجاود بار
روی اواپراتور یک فيلتر هوا جهت پاكيزگی هوای داخل و ترموستات نيز موجود میباشد].[1
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شکل  :3-1شماتيک یک سيستم كولر گازی پنجرهای

نحوه كاركرد این نوع سيستمها بدین ترتيب است كه در بخش داخلی هوای برگشت از فضای تهویه شده وارد ایان بخاش
شده و با عبور از روی كویل انبساط مستقيم خنک و رطوبت زدایی میشود .سپس این هوا تهویه شده با استفاده از فن داخلای
به داخل فضا پرتاب میشود .از طرف دیگر در بخش خارجی سيستم ،هوای محيط به صورت اجباری جهت خنک كردن سايال
عامل داغ عبوری از كنداسور وارد این بخش شده و سپس به محيط اطراف پرتاب میشود .به همين دليال رانادمان كولرهاای

گازی پنجرهای به دمای محيط اطراف وابستگی شدیدی داشته و برای دماهای باالتر از  43درجه سانتیگراد مادل تروپيكاال
آنها توصيه میشود .باید در نظر داشت كه كاركرد این نوع سيستمها تنها در جهت توليد سرمایش بوده و از این منظر كامال
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سيكلی مشابه با پمپهای حرارتی دارند .تفاوت اصلی آنها با پمپهای حرارتی در عدم وجود یک شاير چهاار راه جهات تغييار
مسير سيال عامل در سيكل و ایجاد سيستم گرمایشی میباشد].[1
 -2-1-2-1اسپيلت یونيت

این نوع سيستمها مشابه با كولرهای گازی پنجرهای ،از نوع سيساتمهاای تهویاه مطباوع موضاعی باوده و در بساياری از
ساختمانها در االيمهای گوناگون كشور استفاده میشوند .به طور كلی نحوه كاركرد اسپليت یونيتها كامال مشابه با كولرهای
گازی پنجرهای بوده و مهمترین تفاوت آنها جدا بودن بخش خارجی و داخلی این سيستمها میباشد .این تفاوت امكاان نصاب
سيستمهای فوق را در آپارتمانها تسهيل نموده و علت افزایش سریع آنها در شهرهای بزرگ میباشد .بخش خاارجی اساپيلت
یونيتها شامل كندانسور ،كمپرسور ،لوله موئين و فن و بخش داخلی شامل اواپراتور و فن داخلی بوده كه بوسيله دو لوله مسای
با هم در ارتباط میباشند .همانند سيستمهای پنجرهای ،این نوع سيستمها فااد شير چهار راهه جهت تبدیل شدن باه وضاعيت
گرمایش میباشند و در بعضی از مدلهای آنها از كویلهای گرمایی آب داغ ( 80درجه سانتی گراد) جهت توليد گرمایش استفاده
میشود.
مهمترین مزایای سيستم اسپيلت یونيت به شرح میباشد:
 هزینه اوليه پایين ،صدای بسيار كم و سهولت باال در نصب.
 بهترین گزینه به جای سيستمهای كانالی.
 استقالل كامل به صورت هزینهای و اابليت كنترل.
 در كنار مزایای فوق از جمله مهمترین عيوب این سيستم به صورت زیر میباشد:
 وجود محدودیت فاصله مابين بخش داخلی و خارجی (معموال بين  30تا  45متر).
 نياز به تعميرات و نگه داری در فضای مورد استفاده (شامل تغيير و تعویض فيلتر).
 محدودیت در ميزان دبی هوای سرد و گرم توليدی.
 تأثير منفی بر زیبایی ساختمان به علت نصب تعداد زیاد یونيتهای خارجی.
اسپيلت یونيتها انواع مختلفی دارند كه مهمترین آنها شامل دیواری ،ایستاده ،چند پانل ،كاستی سقفی ،پرتابل و نوع كانالی
میباشند .در شكلهای  4-1الی  7-1نمونهای از هر یک سيستمهای فوق مالحظه میشود.
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شکل  :4-1اسپيلت یونيت مدل دیواری (به عنوان متداولترین نوع این سيستم)

شکل  :5-1اسپيلت یونيت مدل دیواری چند پنله
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شکل  :6-1اسپيلت یونيت مدل كاستی

شکل  :7-1اسپيلت یونيت مدل كانالی
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 -3-1-2-1پکيجهای سرمایشی

پكيجهای سرمایشی یا پكيج یونيتها ( )PUیک واحد مستقل و تأمين كننده نيازهای تهویه مطباوع در فضااهای مختلاف
بوده كه در ظرفيتهای مختلف ساخته میشوند .تمامی پكيجهای سرمایشی شامل یک كویل انبساط مستقيم به عنوان اواپراتور
جهت توليد سرمایش بوده كه بوسيله كانال های هوا به تمامی فضاها انتقال مییابد .در وااع وجود این كویل انبسااط مساتقيم
تفاوت اصلی پكيجهای سرمایشی با هواسازهای معمول میباشد .مشابه با تمامی سيستمهای انبساط مستقيم ،مشابه با شاكل-
های  8-1و  ،9-1پكيجهای سرمایشی به دو صاورت یكپارچاه و دوتكاه شاامل بخاش داخلای (اواپراتاور) و بخاش خاارجی
(كندانسور) وجود دارند .عالوه بر كویل سرمایشی ،دیگر اجزا شامل فيلتر ،كمپرسور ،كندانسور و فن نيز از دیگر اجزای اصلی این
سيستمها میباشند .باید در نظر داشت كه معموال جهت تأمين بارهای گرمایشی ساختمان از كویلهای گرمایی اساتفاده مای-
نمایند.

شکل  :8-1پکيج سرمایشی دو تکه
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فاز  :2هوشمندي فناوري

شکل  :9-1پکيج سرمایشی یکپارچه

 -2-2-1سيستم تمام آب و هوا-آب
همانطور كه در مقدمه این فصل اشاره شد ،دو سيال عامل آب و هوا مهمترین انتقال دهنادهی سارمایش از سيساتمهاای
تهویه مطبوع به فضاهای مورد نياز میباشند .در این بخش ،تمامی سيستمهایی كه سيال عامل آنهاتنهاآب بوده و یاا بخاش از
سيال عامل آنها آب میباشد بررسی میشود .سيستمهای نوع اول به سيستمهای تمام آب و سيستمهای نوع دوم به سيساتم-
های هوا-آب شناخته میشوند .علت ارار گرفتن این دو سيستم در یک شاخه در درخت فنآوری ،مشترک باودن سيساتمهاای
توليد آب سرد در آنها (معموال شامل انواع چيلرها) میباشد.
در سيستمهای تمام آب سيال ناال حرارت (آب سرد یا آب گرم) در محل جداگانهای تهيه شده به داخل كویلهاای مبادل
حرارتی اتاق (مثال فن كویل) ارسال میگردد و در آنجا هوایی را كه توسط بادزن با سرعت از روی كویل عبور میكند سرد یاا
گرم مینماید .شكلهای10-1و  11-1دو نوع سيستم تمام آب به صورت دو لولهای و چهار لولهای را به طور شاماتيک نشاان
میدهند.
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شکل  :10-1شماتيک سيستم تمام آب دو لولهای

شکل  :11-1شماتيک سيستم تمام آب چهار لولهای
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عموما در سيستمهای تمام آب برای تهویه انفرادی اتاقها یا فضاهای ساختمان از دستگاه فن كویل در داخل اتاق یا فضای
مورد نظر استفاده میشود .یک دستگاه فن كویل متشكل فن ،كویلهای سرمایش و گرمایش ،شير فلكاه ،شاير هاوا گياری و
ترموستات بوده و در انواع زمينی ،سقفی ،كانالی ،كاستی و ایستاده موجود میباشند .هوای تازه مورد لزوم برای تهویه در این نوع
سيستمها می تواند از طریق سوارخی كه روی دیوار تعبيه می شود مستقيما از خار تامين گردد .به طوری كه ابال ذكار گردیاد
آب سرد یا گرم مورد نياز جهت سرمایشی یا گرمایش اتاق ،در مركز جداگانهای تهيه شده از طریق لولاهكشای باه كویال ایان
دستگاه ارسال میگردد .دمای اتاق مورد تهویه را میتوان از طریق كنترل دبی آب گرم یا سرد ورودی به كویل توسط یک شير
موتوری و یا با تغيير سرعت بادزن ،با فرمان یک ترموستات اتاای تثبيت نمود .هوای تازه مورد لزوم جهت تهویه را میتوان در
یک مركز جداگانه تهيه نموده به دستگاه فن كویل ارسال كرد كه در اینصورت یک سيستم هوا – آب خاواهيم داشات ،بادین
ترتيب احتياجی به تعبيه سوراخ روی دیوار جهت ورود هوای خار به دستگاه نخواهد بود .البته میتوان به جای ارساال هاوای
تازه به دستگاه فن كویل ،آنرا از طریق دریچههایی كه در راهروها تعبيه میشوند مستقيما توسط سيستم كانال ،از مركاز تهياه
هوای تازه به راهروها و از آنجا به اتااها وارد نمود.در این نوع سيستمها،آب گرم و یا آب سرد تهيه شده در دستگاههایی كه دور
از فضای مورد تهویه ارار دارند ،به داخل مبدل حرارتی اتاق ارسال گردیده بخش اعظم بار حرارتی اتاق را جبران مایكنناد .از
طرف دیگر مقداری هوای گرم یا سرد كه آن نيز در یک دستگاه هوا ساز مركزی تهيه شده ،به اتاق فرستاده میشود .كه وظيفه
تامين تنها اندكی از بار حرارتی اتاق را بر دوش دارد ولی در عوض نياز اتاق را به هوای تازه برآورده میكند.
همانطور در باال اشاره شده مولد توليد سرما در سيستمهای تمام آب و هوا-آب مشابه بوده كه مهمترین آنها شامل چيلرهای
تراكمی ،جذبی و گریز از مركز میباشند .مطابق با درخت فنآوری ارائه شده در شكل  ،1-1عالوه بر سيستمهای فوق ميتوان از
سيستمهای ذخيره ساز سرما و همچنين مينی چيلرهای تراكمی به عنوان سيستمهای توليد سرما تمام آب و هوا-آب اشاره
نمود كه ادامه به اختصار به توضيح سيستمهای فوق پرداخته ميشود.
 -1-2-2-1چيلرتراكمی

چيلرهای تراكمی یكی از مهمترین و ادیمی ترین سيستمهای توليد سرما در جهان و ایاران ميباشاند .مهامتارین اجازای
تشكيل دهنده چيلرهای تراكمی شامل كمپرسور ،كندانسور ،اواپراتور و شير انبساط بوده كه با توجه به تغيير هریاک از اعضاای
فوق ،شرایط كاری این تجهيز تغيير مینماید .چيلرهای تراكمی براساس نوع كمپرسور در گروههای مختلفی همچون چيلرهای
تراكمی با كمپرسور سيلندر-پيستون ،با توربوكمپرسور ،با كمپرسور حلزونی و با كمپرسور اسكرول طبقه بندی میشوند .از نظار
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كندانسور و اواپراتور نيز می توان چيلرهای فوق را در دو گروه عمده آب خنک و هوا خنک طبقه بنادی نماود .در شاكل 12-1
نمونهای از یک چيلر تراكمی هوا خنک مشاهده میشود.

شکل  :12-1شماتيک یک چيلر تراكمی هوا خنک

 -2-2-2-1چيلرجذبی

در بسياری از منابع معتبر ،چيلرهای جذبی تنها براساس منبع گرمایی عمليات تغليظ و احياء به دو دسته كلی شعله مستقيم و
غير مستقيم طبقهبندی شده است .اگر بخواهيم جزئيات بيشتری را دستمایه دستهبندی ارار دهيم میتوانيم چيلرهای جاذبی را
از نظر نوع ماده مبرد و جاذب و همين طور از نظر چرخه تغليظ ماده جاذب و مراحل سردسازی در گروههای مختلفی طبقهبندی
كنيم .سيستم سرمایش جذبی از نظر ماده مبرد و جاذب در سه گروه عمده زیر ارار میگيرند:
 سيستم سرمایش جذبی با مبرد آب و ماده جاذب ليتيم بروماید
 سيستم سرمایش جذبی با مبرد آمونياک و ماده جاذب آب
 سيستم سرمایش جذبی با مبرد آب و جاذب جامد (سيليكاژلی)
همچنين سيستمهای سرمایش جذبی را از نظر چرخه تغليظ ماده جاذب و مراحل سردسازی میتوان در گروههای زیر اارار
داده:
 سيستم سرمایش جذبی تک اثره ليتيم بروماید – آب
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 سيستم سرمایش جذبی دو اثر ليتيم بروماید – آب
 سيستم سرمایش جذبی سه اثره ليتيم بروماید – آب
 سيستم سرمایش جذبی یک مرحلهای آب – آمونياک
و از نظر منبع گرمایی عمليات تغليظ و احياء فارغ از دو گروهبندی عمده شعله مستقيم و غير مستقيم میتوان سيساتمهای
سرمایش جذبی را چنين طبقهبندی نمود:
 سيستم سرمایش جذبی با ژنراتور آب داغ
 سيستم سرمایش جذبی با ژنراتور آب گرم
 سيستم سرمایش جذبی با ژنراتور بخار
 سيستم سرمایش جذبی شعله مستقيم
 -3-2-2-1چيلرگریز از مركز

كمپرسورهای گریز از مركز را میتوان نوعی از توربوكمپرسورها اما با عملكردی مشابه با پمپهای گریز از مركز محساوب
نمود .در این گونه كمپرسور كه استفاده از آن برای چيلرهایی با ظرفيت باال بسيار رایج است ،یک پروانه دوار از سویی گاز را به
داخل محفظه كشانده و از سوی دیگر آن را با فشار به سمت كندانسور میراند .این نوع سيستمها امروزه بسايار مصارف بارق
كمی نسبت به دیگر سيستمهای تراكمی داشته و در ظرفيتهای بسيار اابل توجه میباشند .در شكل  13-1نمایی از این ناوع
چيلر مالحظه میشود.
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شکل  :13-1شماتيک یک چيلر گریز از مركز

 -4-2-2-1سيستمهای ذخيره سازسرما

سيستمهای ذخيره ساز سرما یكی از مهمترین سيستمهای كاهش مصرف برق در زمان پيک شبكه مایباشاند .ایان ناوع
سيستمها در انواع مختلفی در جهان استفاده شده كه شامل سيستمهای ذخيره ساز یا ،،آب سارد ،آب گارم و  ...ميباشاند .در
شكل  14-1نمایی از نحوه اتصال یک سيستم ذخيره ساز سرما با بقيه اجزای سرمایش و گرمایش ساختمان مالحظاه ميشاود.
همچنين نحوه پيک سایی سيستمهای فوق در شكل  15-1در حالتهای مختلف ارائه شده است.
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شکل  :14-1شماتيک نحوه استفاده از سيستم ذخيره ساز سرما
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شکل  :15-1نحوه پيک سایی سيستمهای ذخيره ساز سرما در حالت  )1ذخيره سازی كامل )2 ،ذخيره سازی
بخشی و تمامی كمپرسورها روشن و  )3ذخيره سازی بخش و  50درصد كمپرسورها روشن
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 -5-2-2-1مينی چيلرها

مينی چيلرها در وااع سيستمهای كوچک چيلرهای تراكمی بوده كه جهت استفاده در سااختمانهاای كوچاک باه صاورت
سيستم سرمایشی موضعی توسعه یافتهاند .با توجه به گرایش استفاده از سيستمهای موضعی در كشور ،این ناوع سيساتمهاا در
آینده بسيار اابل توجه بوده و استفاده از آنها افزایش خواهد یافت.
 -3-2-1سيستم تمام هوا

در این سيستمها دستگاه تهيه كننده هوای مطبوع در محلی دور از فضای مورد تهویه ارار میگيرند .سيال ناال حرارت (آب
سرد ،آب گرم یا بخار) به داخل كویلهای دستگاه تهویه مطبوع مركزی (هواساز )2ارسال شده و هوایی را كه توسط بادزن به
سرعت از روی این كویلها عبور داده میشود سرد یا گرم میكنند .این هوا پس از انجام یک سلسله تحوالت دیگر (از ابيل
رطوبت زنی و غيره) از طریق سيستم كانال به فضای مورد تهویه فرستاده میشود .انواع سيستمهای تمام هوا شامل
تبخيری (شامل كولرهای آبی و ایر واشرها) و تراكمی (انواع هوا سازها) بوده كه در ادامه به توضيح آنها پرداخته میشود.
 -1-3-2-1تبخيری

سيستمهای تبخيری یكی از ادیمیترین سيستمهای توليد سرمایش در كشور به صورت كولرهای آبی نصب در بام یا ایوان
ساختمانها میباشند .با توجه به استفاده كامل از هوای خار از ساختمان ،این نوع سيستمها از نوع تماام هاوا باوده و در آنهاا
دمای هوای ورودی به فضا بوسيله تبخير آب كاهش مییابد .از انواع دیگر سيستمهای تبخيری میتوان باه ایرواشارها اشااره
نمود كه در االيمهای خشک در فضاهای بزرگ بسيار كاربردی میباشند.
 -2-3-2-1تراكمی

در این سيستمها به منظور تثبيت دمای اتاق در شرایطی كه بار سرمایی تغيير میكند ،دبی هوای ورودی به اتاق یا فضاای
مورد تهویه متغير خواهد بود .دستگاه هواساز را میتوان به كویل گرمایی نيز جهت گرمایش در زمستان مجهز نمود .دریچههای
خرو هوا در این سيستم باید اادر باشند كه دبی هوا را بدون ایجاد سرو صدا تغيير دهناد .ایان سيساتم در سااختمانهایی كاه
اسمتهای مختلف آن دارای بار حرارتی متغير میباشند از ابيل ادارات ،مدارس ،بيمارساتانها و آپارتمانهاا اابال اساتفاده اسات.
هواسازها در این سيستم در دو نوع  CAVو  VAVمورد استفاده ارار میگيرند.

Air Handing Unit

2
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 -4-2-1پمپهای حرارتی

پمپهای حرارتی سيستمی است كه اابليت سرمایش یا گرمایش ساختمان را به ااتضای فصل دارد .این سيستم اساسا یک
واحد تبرید است كه می توان از طریق یک شير مخصوص ،مسير سيال مبرد را در آن تغيير داده اواپراتور آنارا باه كندانساور یاا
بالعكس تبدیل نمود .بدین ترتيب هوا در عبور از روی كویلی كه در تابستان نقش اواپراتور را بازی مایكناد ،خناک شاده و در
زمستان با گذر از روی همين كویل كه توسط شير مخصوص تبدیل به كندانسور شده است ،گرم میگردد.
این سيستم برای كشورهایی كه در آنها ايمت برق ارزانتر از سوختهای فسيلی است ،مقرون به صرفه بوده از این نظر دارای
جذابيت خاصی است .تمام سيستمهای تهویه مطبوع را میتوان به سيستمت پمپ حرارتی تبدیل نموده و با استفاده از مكاانيزم
مذكور آب گرم ،آب سرد و یا هوای گرم و سرد را به ااتضای فصل به وسيله ماشين برودتی و بدون نياز به دیا

تهياه كارد.

استفاده از این سيستم باع میشود كه هزینه اوليه تاسيسات و نيز فضای مورد نياز در موتورخانه كاهش یابد .همچنين به دليل
عدم استفاده از سوختهای فسيلی ،آلودگی هوا كاهش یافته سيستم در مقابل خطر آتاش ساوزی از ایمنای بيشاتری برخاوردار
خواهد بود .مهمترین سيستمهای پمپ حرارتی شامل پمپهای حرارتی زمينی ،هوایی و سيستمهای  VRFیا  VRVمیباشند.
با توجه به اهميت سيستم  VRFدر ادامه به توضيح مختصری از این نوع سيستمها ارائه میشوند.
 -1-4-2-1سيستمهای  VRFیا VRV

سيستمهای  VRFیا  VRVنوعی از پمپهای حرارتی بوده كه برای اولين بار توسط شركت ژاپنی  Daikinتوسعه و
طراحی شده و در ادامه بسياری از توليدكنندگان به ساخت این نوع سيستمها پرداختهاند .با وجود اینكه زمان زیادی از پيدایش
سيستمهای فوق نمی گذرد ،اما هم اكنون به صورت بسيار وسيع در كشورهای اروپایی ،ژاپن و آمریكا استفاده میشوند.
همچنين این سيستمها ،به صورت كامال وارداتی ،در كشور وجود داشته و در حال كسب جایگاهی مناسب در صنعت تهویه
مطبوع میباشد.
این نوع سيستم های تهویه مطبوع شامل یک بخش خارجی به عنوان كندانسور و تعداد زیادی بخش داخلای (باا توجاه باه
وسعت ساختمان) به عنوان اواپراتور میباشند .علت نام گذاری سيستم فوق ( )VRVبه علت اابليات ایان ناوع سيساتمهاا در
كنترل ميزان سيال عامل هر یک از بخشهای داخلی میباشد .این اابليت باع كه با وجود كاركرد یونيتهای مختلف داخلی
در بارها و ظرفيت های مختلف (هماهن

با بار حرارتی هر فضا) سيستم تنها یک كندانسور و كمپرسورخارجی داشته باشد .باید
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در نظر داشت كه مهمترین مزیت این سيستم افزایش اابل توجه بازدهی و اابليت كنترل بوده و مهمترین عيب آنها پيچيادگی
زیاد فرآیند طراحی نسبت به سيستمهای انبساط مستقيم ( )DXمیباشد.
باید در نظر داشت كه كاركرد سيستمهای  VRVیا  VRFبا اسپيلت یونيتهای چند پنله كامال متفاوت میباشد .سيساتم-
های چند پنله مشابه با سيستمهای جریان متغير شامل یک یونت خارجی و چندین یونيات داخلای مایباشاد .یونيات خاارجی
سيستم فوق شامل كندانسور ،كمپرسور و شير اختناق بوده و یونيتهای داخلی تنها نقش اواپراتور را بازی مینمایند .در سيستم-
های جریان متغير یونيت خارجی تنها شامل كندانسور و كمپرسور بوده و هریک از یونيتهای داخلی دارای شير اختنااق مجازا
میباشد كه همين اابليت باع كنترل این سيستم بر ميزان بار مورد نظر هر فضا میگردد .از طرف دیگر سيستمهای چند پلاه
تنها دو وضعيت خاموش و روش را برای سيستم در نظر گرفته و هميشه در حالت بار نامی كار میكنند در حاليكه سيستمهاای
جریان متغير دارای كمپرسور با دور متغير بوده و بدین ترتيب مقادیر زیادی باع صرفه جویی انرژی میگردند .در شاكل زیار
نمایی از یک نمونه سيستم با جریان متغير ( VRVیا  )VRFبه همراه سيستمهای كنترلی جانبی مالحظه میشود.

شکل  :16-1نمایی از یک نمونه سيستم با جریان متغير ( VRVیا  )VRFبه همراه سيستمهای كنترلی جانبی

از جمله مزایای سيستمهای  VRVیا VRFبه عنوان یكی از گزینهی مطرح در سيستمهای تهویه مطبوع كشور میتوان به
موارد زیر اشاره نمود:
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 تغييرات جریان با توجه به ميزان بار هر یک از فضاهای ساختمان یكی از مهمترین مزایای سيستم فوق میباشد
بطوریكه مطابق با شكل زیر دمای فضاهای داخلی میتواند به راحتی در فضاهای مختلف متفاوت باشد.

شکل  :17-1تغييرات جریان باتوجه به ميزان بار هر یک از فضاهای ساختمان

 سيستم های متغير با جریان اابليت ارائه همزمان گرمایش و سرمایش را بطور همزمان با استفاده از مبدلهای حرارتی
داشته و باع افزایش بازدهی سيستم از این طریق میشوند.
 با توجه به استفاده از كمپرسورهای دور متغير و همچنين كنترل ميزان دبی جریان با توجه به ميزان بار درخواستی
هریک از فضاها ،ميزان صرفه جویی انرژی سيستمهای با توجه به استفاده از كمپرسورهای دور متغير و همچنين
كنترل ميزان دبی جریان با توجه به ميزان بار درخواستی هریک از فضاها ،ميزان صرفه جویی انرژی سيستمهای
 VRVیا  VRFدر حدود  30تا  40درصد نسبت به سيستمهای سنتی انبساط مستقيم میباشد.
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 -3-1جمعبندی و نتيجه گيری
در این فصل از گزارش به تشریح انواع فنآوریهای موجود در درخت فنآوری شكل  1-1پرداخته شد .این بررسی باه عناوان
مقدمه بر انتخاب و اولویت بندی فنآوریهای مدیریت بارهای سرمایشی در مراحل بعدی پروژه میباشد.
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فصل دوم آینده پژوهی فنآوریهای مدیریت بارهای
سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
33
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش سوم،فروردين 1394

 -1-2مقدمه
در این فصل وضعيت موجود تكنولوژی های سرمایشی و گرمایشی مورد تجزیه و تحليل فنی و ااتصادی ارار می گيرد و با
معرفی تكنولوژیهای مطرح تا سال  2050روند پيش بينی شده برای استقرار این تكنولوژی ارائه میشود .به منظاور اساتخرا
اطالعات اابل اتكا برای تصميم گيری مطالعات ،جستجوهای فرآوانی برای بدست آوردن مدارک و گزارشهای حاوی اطالعات
توسط تيم پروژه صورت گرفت .با توجه به اینكه اطالعات جامع و كاملی برای تعيين روند استقرار تكنولوژیهای سرمایشای و
گرمایشی مورد نياز است ،گزارش و رهنگاشتهای ملی كه مربوط به یک كشور خاص میباشد نمیتواند مبنای ایان اطالعاات
ارار گيرد .لذا گزارش نقشه راه تكنولوژیهای گرمایشی و سرمایشی در ساختمانها كه توسط آژانس بين المللی انرژی (تا سال
)2050باااا ناااام " Technology Roadmap, Energy Efficient Buildings: Heating and Cooling

"Equipmentمنتشر شده است شالوده این گزارش ارار گرفته است] .[4-15بنابراین به دالیلی كه در ادامه آورده شاده اسات
این نقشه راه به عنوان مرجع اصلی این گزارش استفاده شده است:


استفاده از یک بانک اطالعاتی جامع و كامل برای تكنولوژیها ،هزینهها و اهداف و سياستهای استقرار تكنولوژیها



در نظر گرفتن بازه زمانی طوالنی مدت برای پيشبينیها و برنامهریزیها



استفاده از اطالعات كشورهای عضو  ،OECDچين و هند كه اطالعات تكنولوژیها شرایط االيمی موجود در ایران را به
خوبی پوشش میدهد.



تحليل نتایج در االب مدل بهينهسازی آالیندههای زیست محيطی ()MARKAL-MACRO
در این نقشه راه با سناریوسازی و هدف كاهش آالیندههای محيط زیستی ناشی از مصرف انرژی در سيستم های گرمایشی

و سرمایشی بخش ساختمان به ميزان  2 Gtتا سال  ،2050برنامه اساتقرار تكنولاوژیهاای سرمایشای و گرمایشای در جهات
كاهش مصرف انرژی و در نتيجه كاهش آالیندههای محيط زیستی تا پایان این دوره پيشبينی شده است].[4-15
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 -2-2تقسيم بندی ،كاربرد و وضعيت موجود تکنولوژیهای تهویه مطبوع و سيستمهای گرمایشی
امروزی
 -1-2-2تقسيمبندی تکنولوژیهای مورد نظر سرمایشی و گرمایشی

نقشه راه مورد نظر چندین تكنولوژی كليدی گرمایش ،سرمایش ،آب گرم ،ذخيره سازی حرارت و تهویه مطبوع را پوشش
میدهد .این تكنولوژی ها شامل موارد زیر هستند:
 سيستمهای خورشيدی حرارتی فعال
این سيستمها میتوانند نيازهای مربوط به سرمایش ،گرمایش و آب گرم را تامين كنند .در این گزارش بيشتر بر سيستمهای
یكپارچه ساختمان تمركز میشود اما این سيستمها نيز میتوانند برای تامين گرمایش به صورت مجزا نيز به كار برده شوند.
 توليد همزمان برق و حرارت
سيستمهای توليد همزمان در مقياس ساختمانی (از  1 kWتا  1 MWالكتریكی) و مقياس مجتمع ( 1 MWتا 5 MW
الكتریكی) در این گزارش مورد بررسی ارار میگيرند .سيستمهای توليد همزمان سنتی كه به بلوغ رسيدهاند و به صورت
تجاری وجود دارند ،سيستمهای سنتی مفيدی هستند در حالی كه سيستمهای توليد همزمان در مقياس ميكرو ،توليد
همزمان با استفاده از زیست توده و حتی سيستمهای پيل سوختی ممكن است به عنوان گزینههایی برای كاهش آالیندهها
پدیدار شوند.
 پمپهای حرارتی برای سرمایش و گرمایش و تهيه آب گرم
این سيستمها به طور كامل رشد یافتهاند و تكنولوژیهای با كارایی بسيار باال هستند كه امكان استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر را نيز فراهم میكنند.
 ذخيرهسازهای انرژی حرارتی
این سيستمها شامل ذخيرهسازی با استفاده از حرارت محسوس (آب داغ) حرارت نهان (ذخيرهساز ،ی ،با استفاده از تغيير فاز و
ميكرو كپسولهای تهيه شده از مواد تغيير فاز دهنده) و ترموشيميایی میباشند.ذخيرهسازی حرارتی میتواند مقدار پتانسيل
كارایی انرژی و همچنين مقدار انرژی ذخيره شده را برای سایر تكنولوژیها به حداكثر مقدار برساند و امكان استفاده از
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انرژیهای تجدیدپذیر و حرارتهای تلف شده را فراهم نماید و اابليت انعطاف این تكنولوژیها را بهبود داده و به حداال
كردن هزینه سيستم كلی در سناریو  BLUE Mapكمک نماید.
در جدول  1-2ویژگیهای فنی و ااتصادی تكنولوژیهای مورد نظر به صورت كلی آمده است .در بخشهای بعدی هر یک
از این تكنولوژیها به تفكيک مورد بررسی ارار گرفته و نتایج آنها به تفصيل ارائه میگردد.

جدول  :1-2خصوصيات كليدی پمپ های حرارتی ،سيستم های توليد همزمان و سيستمهای خورشيدی حرارتی فعال
][4
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پمپهای حرارتی ،سيستمهای حرارتی خورشيدی فعال و سيستمهای توليد همزمان برق و حرارت در اغلب ساختمانها
میتوانند نصب شوند و از آنها میتوان برای گرمایش ،سرمایش و تهيه آب گرم استفاده نمود .سيستمهای حرارتی خورشيدی
فعال و سيستم های توليد همزمان برای استفاده جهت سرمایش نيازمند به كارگيری چيلرهای حرارتی هستند در حالی كه
پمپهای حرارتی امروزه سيستمهای مجزای استانداردی برای سرمایش هستند.پمپهای حرارتی و سيستمهای توليد همزمان
در مقياسهای كوچک از  1 kWتا مقياسهای  MWوجود دارند .این سيستمها بسيار مدوالر هستند .در ساختمانهای بزرگ
چندین واحد مجزا از این سيستمها میتواند نصب شود كه در این صورت اابليت انعطاف عمليات افزایش یافته و امكان
بهرهبرداری بهينه از سيستم فراهم می شود .همچنين امكان ایجاد سيستم پشتيبان برای واحدهای به كار برده شده فراهم
میگردد.سيستمهای حرارتی خورشيدی مدوالر بوده واابليت بهرهبرداری از مساحتهای مختلف از كلكتورهای خورشيدی وجود
دارد.سيستمهای ذخيرهسازی حرارت میتوانداین امكان را برای سيستمهای اصلی گرمایشی و سرمایشی فراهم آورند كه
محدوده وسيعی از تقاضا را تامين كنند ،اگرچه در حال حاضر این سيستمها در كشورهای عضو  1OECDعموما نمیتوانند
تقاضای گرمایش و تهيه آب گرم را با یک هزینه منطقی برآورده كنند.
اهميت گرمایش وسرمایش فضا در هر كشور و منطقه متفاوت بوده و به االيم و درآمد آن كشور و منطقه وابسته است .در
كشورهای عضو  OECDبيشترین مقدار انرژی مصرفی در ساختمانها برای تامين گرمایش وتهيه آب گرم است و انرژی
صرف شده برای سرمایش در حد متوسط است.در كشورهای گرم كه در آنها نياز به گرمایش ناچيز است ،سرمایش مهمتر بوده
و وجود یک بازار كامال نابالغ برای سرمایش در این كشورها نشان دهنده وجود یک پتانسيل و منبع اابل توجه برای رشد
تقاضای انرژی در آینده است.
معيارهای زیادی برای انتخاب سيستمهای سرمایشی و گرمایشی باید در نظر گرفته شود .این معيارها عبارتنداز:
 پروفایل حرارتی ساليانه برای گرمایش ،آب گرم و سرمایش
 ميزان همزمانی بارهای حرارتی و الكتریكی
 محدودیتهای فضا
 الزامات محيط زیستی

Organisation for Economic, Co-Operation and Development 1
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 ايمت برق و دسترسپذیری و ايمت سایر سوختها
 هزینه اوليه و هزینه سرمایهگذاری
 كارایی فصلی تجهيزات
 پيچيدگی نصب و عمليات
 اعتبار كارخانه سازنده
 سطح دانش معمار ،مهندس ،سازنده ،نصاب برای تكنولوژیها و مدلهای در دسترس
 -3-2-2بازار تکنولوژیهای گرمایشی و سرمایشی

بازار جهانی برای گرمایش و سرمایش بسيار بزرگ است به طوری كه ارزش بازار سرمایش در سال  2008معادل  70ميليارد
دالر آمریكا بوده است  .مقدار ارزش بازار بویلرهای خانگی در  22كشور عضو اتحادیه اروپا در سال  2004در حدود  5/6ميليارد
دالر تخمين زده شده است (ارزش تخمين زده شده بر مبنای ايمت كارخانه نه ايمت نصب شده) .در كشورهای عضو OECD

بازار غالب بازار گرمایش و آب گرم است نه سرمایش .همچنين بازار سيستمهای غيریكپارچه یا مجزا نيز سهم چندانی ندارد.به
عنوان مثال ،همانطور كه در شكل  1-2دیده میشود ،چين در زمينه ظرفيت نصب شده ساليانه برای سيستمهای حرارتی
خورشيدی و سيستمهای تهویه مطبوع خانگی از كل جهان سبقت گرفته است.بازار سيستمهای سيستمهای توليد همزمان در
مقياس ميكرو هنوز در مراحل ابتدایی توسعه خود ارار دارد .فروش كل جهان در سال  2009ارزشی معادل  346ميليون دالر
آمریكا داشته است .هر چند این هزینه برای نصب تنها  37/8مگاوات الكتریكی صرف شده است.
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شکل  :1 -2ظرفيت نصب شده سيستمهای خورشيدی حرارتی تا سال  2008در كشورهای مختلف][4

 -4-2-2وضعيت موجود تکنولوژیهای گرمایشی و سرمایشی مطرح
 -1-4-2-2سيستمهای حرارتی خورشيدی فعال
 -1-1-4-2-2بررسی اجمالی سيستمهای حرارتی خورشيدی فعال

سيستمهای خورشيدی حرارتی گرما توليد میكنند كه میتواند برای تمامی كاربردهای دمای پایين در ساختمانها شامل
گرمایش و آب گرم و همچنين برای توليد سرمایش توسط چيلرهای حرارتی به كارگرفته شود .ظرفيت نصب شده برای كل
كشورها دنيا تا پایان سال  2008برابر  152 GWحرارتی تخمين زده شده است كه  29 GWآن در همان سال بوده است.این
ظرفيت نصب شده مربوط به تكنولوژیهای تجاریسازی شده است .این تكنولوژیها در جاهایی كه هزینه ساخت سيستم
پایين بوده ،ايمت حاملهای انرژی باال و مقدار تابش خورشيدی در طول سال مناسب است ،اابل راابت هستند.برای تامين
اسمت بيشتری از انرژی بخش ساختمان در اسمتهای گرمایش و سرمایش باید هزینهها كاهش یافته و كارایی سيستمها
بهبود یابد.
كاهش هزینه ها و بهبود كارایی سيستمهای خورشيدی امری محتمل است زیرا مجال كافی و اساسی برای نوآوری و بهبود
تكنولوژیهای موجود و كاربردهای آنها و همچنين تجاریسازی تكنولوژیهای نوظهور مانند سرمایش خورشيدی وجود دارد.
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در سناریو  BLUE Mapهزینهها كاهش مییابند و ذخيرهسازهای انرژی حرارتی با حجم پایين و هزینه كم برای كاربرد در
كنار سيستمهای خورشيدی حرارتی فعال در دسترس خواهند بود .به طوری كه این سيستمها بتوانند به عنوان یک بخش مهم
در گذار به سمت پروفایل انرژی پایدار برای ساختمانها نقش داشته باشند.
سيستمهای خورشيدی حرارتی فعال چندین مزیت دارند .این سيستمها میتوانند در اغلب جاها به كار گرفته شوند و نيازی
به زیرساخت انرژی ندارند .این سيستمها هيچ گونه كربنی توليد نمیكنند و مقدار اندک كربن همراه با عمليات این سيستمها
شامل كربن همراه انرژی الكتریكی مصرفی برای پمپ كردن و كنترل در این سيستمها است.صاحبان و اواپراتورها سيستمهای
خورشيدی حرارتی فعال از لحاظ كردن تغيير ايمتهای حاملهای انرژی و همچنين ايمت كربن مبرا هستند.
 -2-1-4-2-2كارایی سيستمهای خورشيدی فعال

مقدار انرژی حرارتی حاصل شده از یک متر مربع كلكتور بر حسب نوع طراحی و محل بهرهبرداری از كلكتور متغير است و
محدوده بين  300الی  900كيلووات ساعت در سال را شامل میشود.سيستمهای گرمایش آب موجود برای منازل تک خانوار
نسبتا كوچک هستند و مساحتی بين  4الی  6متر مربع را دارند .این سيستمها به همراه یک تانک  150الی  300ليتری ذخيره
آب گرم حدود  20الی  70درصد مورد نياز را تامين میكنند .سيستمهای خورشيدی مركب كه حرارت مورد نياز برای گرمایش و
آب گرم را برای منازل تک خانوار فراهم میكنند ،بزرگتر بوده و مساحتی بين  12الی  15مترمربع دارند .این سيستمها دارای
یک تانک ذخيرهسازی آب گرم به حجم  1000الی  3000ليتر هستند و میتواند  20الی  60درصد حرارت مورد نياز برای
گرمایش و تهيه آب گرم این خانوارها را تامين كنند.
در هر دو نوع سيستم مورد بح  ،سيستم كمكی برای تامين تقاضا مورد نياز است .هر چند با در دسترس ارار گرفتن
سيستمهای ذخيره سازی حرارتی با حجم پایين و هزینه كم نياز به سيستمهای كمكی در بسياری از كاربردها حذف میشود.
جاهایی كه گرمایش منطقهای وجود دارد ،سيستمهای حرارتی خورشيدی میتوانند در یک مقياس بزرگ با هزینه ویژه پایين
حتی در مناطق با عرض جغرافيایی باالبه كارگرفته شود .همچنان كه نمونههایی در مقياس  MWدر دانمارک و سوئد مشاهده
میشود.
یكی از كاربردهای سيستمهای حرارتی خورشيدی فعال نوظهور ،سيستمهای تهویه مطبوع حرارتی خورشيدی هستند ،دو
دسته اصلی از تكنولوژیها میتوانند از كلكتورهای حرارتی خورشيدی برای تهویه مطبوع در ساختمانها استفاده كنند.
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چيلرهای حرارتی :این سيستمها برای توليد آب خنک در یک سيكل بسته به كار برده میشوند .این آب خنک میتواند
توسط تجهيزات مختلفی برای تهویه مطبوع مورد استفاده ارار گيرد.
سيكل های باز :این سيستمها كه همان سيستمهای سرمایشی تبخيری بر مبنای مواد شيميایی خشک كننده هستند ،برای
تصفيه مستقيم هوا در یک سيستم تهویه به كار برده میشوند .در این سيستم ها با دادن گرما به ماده خشک كننده یا
گرفتن گرما از آن می توان ميزان رطوبت هوا را كنترل نمود.
اتصال كلكتورهای حرارتی خورشيدی با چيلرهای حرارتی میتواند تقاضای سرمایش ،گرمایش و آب گرم را تامين كند.
تكنولوژی غالب چيلرهای حرارتی ،چيلرهای جذبی هستند .این چيلرهای جذبی در محدوده وسيعی از ظرفيت وجود دارند .اما
ظرفيت های زیر  100كيلووات حرارتی یا كمتر به صورت تجاری چندان توليد نمیشود.
استفاده از سرمایش خورشيدی به این دليل كه تابش خورشيدی معموال مصادف است با بارهای سرمایشی و بسياری از
ساختمانهای تجاری نيز چنين بارهای گرمایشی و سرمایشی دارند ،جذاب است .هرچند ،ابل از اینكه سيستمهای سرمایشی
خورشيدی در مقياسی بزرگ استقرار یابند باید هزینهها كاهش یابد و محدوده وسيعی از پكيجهای تكنولوژیكی به ویژه برای
منازل تک خانوار توسعه یابد .در جدولهای  2-2و  3-2ویژگیهای فنی و ااتصادی از انواع كاربردهای سيستمهای خورشيدی
فعال به ترتيب برای منازل تک خانوار و چند خانوار ارائه شده است.

جدول  :2-2خصوصيات و هزینه های سيستم های خورشيدی حرارتی برای منازل تک خانوار2007 ،

] [4

منازل تک خانوار
پارامتر
سایز نوعی :گرمایش آب ()kWth
سایز نوعی :گرمایش آب و فضا ()kWth
انرژی مفيد :گرمایش آب ()GJ/system/year
انرژی مفيد :گرمایش آب و فضا()GJ/system/year
هزینه نصب شده :ساخت جدید ()USD/kWth
هزینه نصب شده :بهبود و بازسازی ()USD/kWth

 OECDاروپایی
2/8-4/2
8/4-10/5
4/8-8
16/1-18/5
1140-1340
1530-1730

 OECDآمریکای
شمالی
2/6-4/2
8/4-10/5
9/7-12/4
19/8-29/2
1200-2100
1530-2100

 OECDاقيانوسيه
2/1-4/2
7-10
6/5-10/3
17/2-24/5
1100-2140
1300-2200
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جدول  : 3-2خصوصيات و هزینه های سيستم های خورشيدی حرارتی برای منازل چند خانوار2007 ،
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منازل چند خانوار
پارامتر
سایز نوعی :گرمایش آب ()kWth
سایز نوعی :گرمایش آب و فضا ()kWth
انرژی مفيد :گرمایش آب ()GJ/system/year
انرژی مفيد :گرمایش آب و فضا ()GJ/system/year
هزینه نصب شده :ساخت جدید ()USD/kWth
هزینه نصب شده :بهبود و بازسازی ()USD/kWth

 OECDاروپایی

 OECDآمریکای

35
70-130
66-77
134-230
950-1050
1140-1340

شمالی
35
70-105
82-122
165-365
950-1050
1140-1340

 OECDاقيانوسيه
35
70
86
172
1100-1850
1850-2050

 -2-4-2-2سيستمهای توليد همزمان برق و حرارت
 -1-2-4-2-2بررسی اجمالی سيستمهای توليد همزمان برق و حرارت

سيستمهای تركيبی توان و حرارت عبارتنداز سيستمهای توليد برق و حرارت و پتانسيل سرمایش به صورت همزمان .حرارت
توليد شده برای گرمایش و تهيه آب گرم مورد استفاده ارار میگيرد و این آب گرم میتواند توسط چيلرهای آب گرم برای
سرمایش مورد استفاده ارار گيرد و یا اینكه از برق توليدی در پمپهای حرارتی برای سرمایش استفاده گردد .سيستمهای توليد
همزمان میتوانند آالیندههای  CO2را در بخش ساختمان امروزی در محدوده وسيعی از كاربردها بسته به انتخاب سوخت،
بازدهی كلی آن و جلوگيری از انتشار  CO2از واحدهای توليد برق مركزی ،كاهش دهد .اما مشابه بخش توليد برق ،باید
سيستمهای توليد همزمان در سناریو  BLUE Mapبه صورت تقریبا كامل عاری از آالیندههای  CO2باشند.سيستم توليد
همزمان میتواند تلفات سيستم توزیع و انتقال را كاهش داده ،امنيت انرژی را بهبود بخشيده و اابليت اطمينان سيستم عرضه
انرژی را به ویژه در حالتی كه با ذخيرهسازهای انرژی حرارتی تركيب شده باشد ،افزایش میدهد.
بازدهی كلی سيستمهای توليد همزمان در محدوده  %75الی  %85است و این مقدار با استفاده از اتخاذ یک پيكربندی
مناسب برای سيستم توليد همزمان میتواند تا  %90نيز افزایش یابد .ظرفيت سيستمهای توليد همزمان برای منازل تک خانوار
بين  1الی  10كيلووات الكتریكی است در حالی كه این ظرفيت برای منازل چند خانواره یا مجتمعها بين  30الی  400است .در
بخش تجاری اغلب پتانسيلها برای سيستمهای توليد همزمان با ظرفيت  30الی  500كيلووات الكتریكی است .ظرفيت
سيستمهای بزرگتر كه در این نقشه راه مورد بررسی ارار میگيرند تا حدود  5مگاوات الكتریكی است اما ساختمانهای تجاری
یا اداری كه اادر به تامين سيستمهای  CHPباالی  1مگاوات الكتریكی هستند  .تنها سهم كمی از مصرف انرژی را دارند.
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سيستمهای توليد همزمان معموال بر حسب نوع سوخت و نوع عامل محرک تقسيمبندی میشوند .چندین سيستم توليد
همزمان بلوغ یافته شامل موتورهای رفت و برگشتی و توربينها وجود دارد .سيستمهای توليد همزمان جدیدتر كه هنوز كامال
تجاری نشدهاند مانند پيلهای سوختی و موتورهای استرلين  ،در حال استقرار هستند .همچنين واحدهای مقياس كوچک كه
سيستمهای توليد همزمان در مقياس مينی یا ميكرو ناميده میشوند .میتوانند نيازهای انفرادی خانوارها یا ساختمان را تامين
كنند.
ظرفيت نصب شده كلی امروزی در كشورهایی كه دادههای آماری برای آنها وجود دارد حدود  360GWالكتریكی تخمين
زده میشود كه نشان دهنده هزینه صرف شده حدود  630الی  700ميليارد دالر آمریكا برای جایگزینی آنها است .هر چند
اطالعاتی برای تعيين سهم ساختمانهای مسكونی و تجاری در ظرفيت نصب شده سيستمهای توليد همزمان وجود ندارد ،اما
ظرفيتی معادل  10GWالكتریكی و شاید  17 GWحرارتی برای این بخشها اابل تصور است .در سناریو  ،BLUE Mapبا
توجه به ميزان توليد برق عاری از كربن تعيين شده ،اگر راهحل سنتی برای تغييرات آب و هوا وجود نداشته باشد ،بعد از سال
 2030سيستم های توليد همزمان نياز خواهند داشت كه به سمت منابع سوختی كه عاری از كربن هستند (مانند بيومس ،بایوگاز،
هيدروژن حاصل از منابع عاری از  )CO2و یا منابعی كه تا حد زیادی عاری از كربن هستند ،حركت كنند .سيستمهای مقياس
ساختمانی بر مبنای پيل سوختی ( كه به وسيله هيدروژن عاری از  CO2تغذیه میشوند) و بيومس نقش بسيار مهمی را در
سناریو  BLUE Mapبعد از سال  2030ایفا میكنند .اما حاصل شدن این چنين نتایجی برای پيلهای سوختی وابسته به
كاهش هزینهها و بهبود كارایی و پایداری این سيستمها در  20سال آینده خواهد بود.
-2-2-4-2-2كارایی سيستمهای توليد همزمان

سيستمهای توليد همزمان به لحاظ سيستم بودن كاراتر از توليد مجزا ،توليد مركزی و توزیع برق و توليد محلی حرارت
هستند زیرا این سيستمها انرژی اوليه كمتری مصرف میكنند .با وجود این ،ميزان آالیندههای كاهش یافته در به كارگيری
سيستم های توليد همزمان شدیدا وابسته به سيستم انرژی مورد نظر و مشخصات سيستم توليد همزمان دارد.
محدوده وسيعی از تكنولوژی سيستم های توليد همزمان با خصوصيات كارایی و هزینه متفاوت وجود دارد .تعدادی از
تكنولوژیهای مطرح به صورت كامال تجاری وجود دارند و رشد یافتهاند ،تعدادی از آنها هنوز به صورت وسيع استقرار نيافتهاند
و تعدادی نيز هنوز نيازمند تحقيق و توسعه هستند .توسعه تكنولوژیهای موجود حاصل حاضر و همچنين تكنولوژی آینده
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امكان توسعه محدوده كاربردی مقرون به صرفه سيستمهای توليد همزمان در ساختمان را فراهمی میكند .چندین پيكربندی
اصلی برای سيستمهای توليد همزمان برق و حرارت عبارتست از:
 ميكروتوربينها
این سيستمها به صورت گسترده استقرار نيافتهاند اما از سال  1990به بعد وجود داشتهاند .آنها نسخههای كوچكتر(بين 25
الی  250كيلووات الكتریكی) از توربينهای گازی هستند و میتوانند از ریكوپراتورها برای پيش گرم كربن هوای احتراق
استفاده كنند .ميكروتوربينهای مجهز به ریكوپراتور كه ظرفيت آنها در محدوده  30الی  100كيلووات الكتریكی است دارای
راندمان الكتریكی بين  23الی  29درصد و راندمان كلی بين  64الی  74درصد هستند.
 سيستمهای پيل سوختی
این سيستمها از فرآیند الكتروشيميایی برای استخرا انرژی ذخيره شده در گاز طبيعی با سوخت هيدروژن به منظور ایجاد
برق استفاده میكنند .حرارت یک محصول جانبی این سيستم است .سيستمهای پيل سوختی كه مجهز به سيسمتم ریفرمر
هستند میتوانند از هر نوع هيدروكربنی برای توليد هيدروژن بهرهبرداری كنند .چهار نوع اصلی از پيلهای سوختی وجود دارد:
سيستمهای پيل سوختی كربنات مذاب ( ،)MCFCپيل سوختی اكسيد جامد ( ،)SOFCپيل سوختی اسيد فسفریک
( )PAFCو سيستمهای پيل سوختی غشای الكتروليتی پليمری ( ،)PEMFCسيستمهای پيل سوختی دارای مزیت نسبت
به توليد یک به یک برای حرارت و برق هستند كه آنها را برای استفاده در ساختمانهای مدرن با سطح انرژی پایين مناسب
میكند.
 موتورهای رفت و برگشتی
این سيستمها كه امروزه رایجترین سيستمهای توليد همزمان هستند از موتورهای احتراق داخلی بر مبنای سيستم احتراق
تراكمی (سيكل دیزل) با سيستم احتراق جراهای (سيكل اتو) استفاده میكنند .اینها یک تكنولوژی بلوغ یافته هستند كه
محدوده وسيعی از سایز وجود دارند و راندمان الكتریكی آنها بين  25الی  48درصد و راندمان كلی آنها بين  75تا  85درصد
است.
 موتورهای استرلين
این سيستمها موتورهای احتراای خارجی هستند كه هنوز به صورت وسيع استقرار نيافتهاند ،اما تعداد واحدهای تجاری شده
از این سيستم ها در حال رشد بوده و استفاده از این سيستم ها در حال توسعه است .با وجود اینكه راندمان توليد برق این
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سيستمها نسبتا پایين و در محدوده  8الی  20درصد است ،این سيستمها میتوانند محدوده وسيعی از منابع انرژی را مورد
استفاده ارار دهند و راندمان كلی در حدود  % 95نيز داشته باشند.
 توربينهای گازی
این سيستمها از گازهای با دما و فشار باال برای توليد برق و حرارت استفاده میكنند .این سيستمها میتوانند به صورت
همزمان حرارت و بخار و همچنين برق توليد كنند و در مقياسهای مگاوات وجود دارند .بازدهی توليد برق این سيستمها بين
 20الی  45درصد است در حالی كه بازدهی كلی اینها بين  75الی  85درصد است.
هر چند تمامی سيستمهای توليد همزمان كار گسترده مشابهی را انجام میدهند اما نسبت حرارت و برق تولی شده از این
سيستمها متفاوت است .سيستمهای متعارف توليد همزمان كه از موتورهای احتراق داخلی یا خارجی یا توربين گاز به عنون
عامل محرک استفاده میكنند بازدهی كلی باالیی دارند اما تمایل به توليد حرارت بيشتر نسبت به برق دارند.
پيلهای سوختی به عنوان یک تكنولوژی نوظهور ،ميزان برق بيشتری نسبت به سایر سيستمهای توليد همزمان ایجاد
میكند .هر چند تنها پيلهای سوختی كه به صورت تجاری استقرار یافتهاند پيلهای سوختی  PAFCو  PEMFCهستند.
 5000پيل سوختی  PEMFCدر سال  2009در ژاپن نصب شده است .بنابراین تجارب عملياتی به این نوع پيلهای سوختی
محدود شده است ،اگر چه تحقيق و توسعه در سایر انواع پيلهای سوختی وجود دارد و پروژههای تجربی درحال ایجاد و فراهم
آوردن تجارب عملياتی باارزشی هستند.
چالشهایی برای رشد همه جانبه سيستمهای توليد همزمان در بخش خانگی باای مانده است كه شامل هزینه اوليه باال،
مشكالت مقياس كردن و سایز كردن و موانع اطالعاتی و اانونی میباشد .در بخش خدماتی بعضی از زیربخشها دارای بارهای
سرمایشی و گرمایشی و توليد آب گرم نسبتا بزرگتری هستند و بارهای آنها در طول سال پایدارتر است كه این امر راابتپذیری
سيستمهای توليد همزمان به عنوان یک راه حل تامين بارها افزایش میدهد .ویژگیهای فنی و ااتصادی تكنولوژیهای
سيستم توليد توليد همزمان مطرح شده در جدول  4-2خالصه شده است.
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جدول  : 4-2خصوصيات تکنولوژی ها و هزینه های سيستم های توليد همزمان مقياس كوچک و مقياس بزرگ در سال
2007

][4

موتورهای رفت و برگشتی
پارامتر
محدوده ظرفيت ()kWe
عمر مفيد ()year
بازده الكتریكی ()%
بازده كلی ()%
هزینه نصب شده ()kW
هزینه عملياتی و تعمير و نگهداری ثابت ()USD/kW/year
هزینه عملياتی و تعمير و نگهداری متغير ()USD/kWh

مقياس بزرگ

مقياس كوچک

1000-3000
15-20
30-40
75-85
1000-1600
1/5-10
0/008-0/017

1-100
15-25
20-40
75-85
1500-12000
متغير
0/011-0/017

توربين های گازی و ميکرو توربين ها
پارامتر
محدوده ظرفيت ()kWe
عمر مفيد ()year
بازده الكتریكی ()%
بازده كلی ()%
هزینه نصب شده ()kW
هزینه عملياتی و تعمير و نگهداری ثابت ()USD/kW/year
هزینه عملياتی و تعمير و نگهداری متغير ()USD/kWh

مقياس بزرگ

مقياس كوچک

1000-5000
15-20
25-40
70-80
1050-2000
10-40
0/004-0/005

30-250
10-20
25-30
65-70
2000-2700
20-67
0/011-0/017

پيل های سوختی
پارامتر
محدوده ظرفيت ()kWe
عمر مفيد ()year
بازده الكتریكی ()%
بازده كلی ()%
هزینه نصب شده ()kW
هزینه عملياتی و تعمير و نگهداری ثابت ()USD/kW/year
هزینه عملياتی و تعمير و نگهداری متغير ()USD/kWh

مقياس بزرگ

مقياس كوچک

200-2500
8-15
40-50
70-80
5000-11000
2/1-6/5
0/03-0/04

1-100
8-10
30-37
70-75
8000-28000
متغير
متغير

 -3-4-2-2پمپهای حرارتی
 -1-3-4-2-2بررسی اجمالی پمپهای حرارتی

پمپ حرارتی گرمایش و سرمایش و آب گرم در ساختمانها را فراهم میكنند .این سيستمها تكنولوژی غالب برای سرمایش
هستند كه به صورت سيستمهای تهویه مطبوع ساده ،سيستمهای تهویه مطبوع دوگانه و یا چيلرها طراحی و مورد استفاده ارار
میگيرند .پمپ های حرارتی دارای بازدهی باالیی هستند اگر چه راندمان انرژی كلی آنها وابسته به راندمان توليد برق از انرژی
اوليه و یا سایر سوختهایی كه استفاده میكنند دارد .این سيستمها چند دهه است كه عملكرد آنها مورد تائيد ارار گرفته و به
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صورت كامال تجاری وجود دارند .ارزش مالی فروش ساالنه سيستمهای تهویه مطبوع درسال  2008معادل  70ميليارد دالر
آمریكا تخمين زده شده است .در حاليكه فروش این سيستمها در سال  2009در چين به تنهایی  27ميليون عدد بوده است كه
این مقدار افزایش  %35درصدی نسبت به سال  2005را نشان میدهد .در سرتاسر جهان تعداد واحدهای نصب شده سيستمهای
تهویه مطبوع شامل سيستمهای تهویه مطبوع پنجرهای ،چيلرها و پمپهای حرارتی برای تهيه گرمایش و آب گرم ،حدود 800
ميليون عدد تخمين زده میشود.
پمپهای حرارتی از انر ژیهای تجدیدپذیر محيط اطراف خود مانند هوای محيط ،آب و زمين و انرژیهای ثانویه با ارزش باال
مانند برق یا گاز برای افزایش دما (در كاربردهای گرمایشی) یا كاهش دما (در كاربردهای سرمایشی) استفاده میكنند.پمپهای
حرارتی میتوانند به صورت مجزا برای گرمایش یا سرمایش به كار برده شوند .سيستمهای دوگانه میتوانند در مدهای مختلف،
برای گرمایش یا سرمایش به كارگرفته شوند .در حالی كه سيستمهای هيبریدی میتوانند گرمایش و سرمایش رابه صورت
همزمان توليد كنند.كاربرد پمپهای حرارتی برای گرمایش و آب گرم تكنولوژیهای بلوغ یافتهای هستند اما سهم آنها در بازار
سيستمهای گرمایشی كوچک است.
پمپهای حرارتی در كاربردهای گرمایشی وسرمایشی توسط ماده واسطی كه انرژی ورودی پمپ را تامين میكند (مانند آب،
هوا یا زمين) ،ماده واسط انتقال حرارت كه آنها استفاده میكنند (هوا یا آب) و خدماتی كه آنها فراهم میكنند (گرمایش،
سرمایش یا تهيه آب گرم) تشریح و تقسيمبندی میشوند .عالوه بر سيستم های با كاربرد مجزا ،سيستمهای هيبریدی با
راندمان های باالتر نيز وجود دارند .این سيستمها از تزویج پمپهای حرارتی با بویلرهای متعارف یا سيستمهای خورشيدی
حرارتی حاصل میشوند.
در سناریو  ،BLUE Mapدر بخش ساختمان پمپهای حرارتی به صورت گسترده برای گرمایش و تهيه آب گرم و پمپهای
حرارتی با راندمان بسيار باال برای سرمایش استقرار مییابند .این برنامه استقرار به همراه برنامه كربن زدایی از بخش توليد،
انتقال و توزیع برق منتج به بهينه سازی بسيار زیادی در مقایسه با سناریو پایه میگردد .استفاده از پمپهای حرارتی كاراتر برای
سرمایش و استفاده از پمپهای حرارتی برای گرمایش و تهيه آب گرم باع كاهش  1/25 Gtآالینده  CO2نسبت به سناریو
پایه در سال  2050میگردد .با تركيب پمپهای حرارتی با سيستمهای ذخيره سازی حرارتی ،هزینهها در سناریو BLUE Map

كاهش می یابد زیرا با این تجميع كردن سيستمها ،سهم انرژیهای تجدیدپذیر در جابجایی بار شبكه از زمانهای پيک به سایر
زمانها افزایش مییابد.
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 -2-3-4-2-2كارایی پمپهای حرارتی

پمپهای حرارتی میتوانند گرمایش ،سرمایش و یا آب گرم بهداشتی را به صورت مجزا فراهم نمایند و یا اینكه هر سه
خدمات را در االب یک سيستم یكپارچه فراهم كنند .اغلب پمپهای حرارتی از سيكل تراكم بخار كه نيروی محرک آن توسط
یک موتور الكتریكی تامين میگردد ،استفاده میكنند .همچنين برخی سيكل از موتورهای گاز سوز به عنوان نيروی محرک
سيكل استفاده میكنند.
رایجترین نوع پمپهای حرارتی در بخش خانگی عبارتنداز:
 سيستمهای مركزی ،تكهای و سيستمهای تهویه مطبوع پنجرهای هوا هوا
این سيستمها تكنولوژی استاندارد برای تهویه مطبوع (برای یک اتاق ،یک خانوار یا یک ساختمان) در بسياری از مناطق
هستند .این سيستمها را میتوان به صورت دوگانه استفاده نمود و از آنها برای گرمایش استفاده كرد.
 پمپهای حرارتی هوا به آب
این سيستمها اغلب پمپهای حرارتی با منبع هوا ناميده میشوند و آب گرم بهداشتی و گرمایش فضا را فراهم میكنند .این
سيستمها میتوانند تا دمای  -25درجه سانتیگراد كار كنند .با وجود اینكه به مدار آب یا زمين گرمایی كه بسيار گران ايمت
هستند نياز ندارند.
 پمپهای حرارتی آب به آب و آب به هوا:
این سيستمها به دليل اینكه از آب به عنوان منبع انرژی حرارتی یا به عنوان سيال عامل انتقال حرارت استفاده میكنند.
دارای مزیت هستند و بازدهی آنها نيز به پمپهای حرارتی هوا به آب باالتر است.
 پمپهای حرارتی تغذیه شونده از زمين گرمایی
این سيستمها از پمپهای حرارتی شورابه به آب یا شورابه به هوا كه با یک مدار مبدل حرارتی تعبيه شده در زمين تزویج شده
است ،استفاده میكنند .در این سيستمها انتقال حرارت مستقيم از منبع /به محل مصرف نيز وجود دارد .این سيستمها دارای
بازدهی باالتری نسبت به پمپهای حرارتی هوا به آب در مناطق با آب و هوای سرد هستند.
در بخش تجاری ،تكنولوژیهای مورد استفاده معموال همان تكنولوژیهای مورد استفاده در بخش خانگی هستند و تنها در
مقياس بزرگتر به كار گرفته میشوند .در نواحی معتدل ادارهها برای گرمایش و سرمایش از سيستمهای دوگانه هوا به هوا

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
48
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش سوم،فروردين 1394

استفاده میكنند در حالی كه در ساختمانهای تجاری بزرگ ،پمپهای حرارتی با منبع زمين گرمایی كه از ذخيره سازیهای انرژی
حرارتی استفاده میكنند میتوانند گرمایش و سرمایش را فراهم نمایند .این سيستمها هنگامی كه از سيستم تهویه هوای آزاد
بهره می گيرند از كارایی فصلی باالیی برخوردار هستند .در حالی كه گرمایش و سرمایش به صورت همزمان مورد نياز است
تكنولوژی پمپ حرارتی مقرون به صرفه است .زیرا تنها یک وسيله برای خدمات مورد نظر نياز است.
تكنولوژیهای كليدی برای بخش خدماتی عبارتند از:
 پكيجهای تهویه مطبوع
این سيستمها محصوالت استانداردی هستند كه یک واحد مركزی پكيج شده دارند كه مبدل حرارتی و كمپرسور ور در
بعضی موارد اواپراتور و كندانسور را در داخل یک كابين تعبيه نموده است .این سيستم ها معموال در روی سقف نصب
میشوند.
 چيلرها
این سيستمها از نوع هوا خنک یا آب خنک هستند و آب سرد را برای سرد كردن هوای داخل ساختمان ها فراهم میآورند.
 چيلرهای حرارتی جذبی یا جذب سطحی
این سيستمها معموال از حرارت سوختهای فسيلی ،سيستمهای حرارتی خورشيدی ،حرارتهای اتالفی ،بایومس و  . . .استفاده
میكنند و یک تكنولوژی بلوغ یافته هستند كه از سيكل مشابه سيستم های تهویه مطبوع متعارف استفاده میكنند .بازدهی
این تكنولوژی نسبت به چيلرهای تراكم بخار كه نيروی محرک آنها برق مصرف میكند كمتر است (ضریب كارایی این
سيستم ها بين  0/7تا  1/2است).
 خشک كنهای رطوبت زدایی
این سيستم از مواد یا محلولهایی استفاده میكنند كه رطوبت موجود در یک سيستم تهویه مطبوع را جذب و نگه میدارد و
هوا را ابل از ورود به فضای تهویه خشک میكند .این سيستمها رطوبت هوای بيرون را جذب میكنند (حرارت نهان) و
برای سيستمهای تهویه مطبوع متعارف تنها امكان كنترل دمای خشک (حرارت محسوس) را فراهم میكنند.
پمپهای حرارتی كاراتر شدهاند اما فضاها هنوز نيازمند بهبودهای اساسی هستند .برای مثال ضریب كارایی بهترین سيستم
تهویه مطبوع تا حدود  6الی  7افزایش یافته است .برای سيستمهای گرمایش آب توسط پمپ حرارتی نيز پيشرفتهای مشابهی
رخ داده است تا جایی كه در ژاپن ضریب كارایی این سيستم از  3/5در سال  2001به  5/1در سال  2005رسيده است .این
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بهبود كارایی با استفاده از پيشرفتهای حاصل شده برای اجزای سيستمها و همچنين تجميع بهتر اجزا فراهم شده است.استفاده
از اینورترها در پمپهای حرارتی امكان رسيدن به ضریب كارایی باال را در زمانی كه این سيستمها در بار كمتر از مقدار طراحی
كار میكنند فراهم نموده است .در جدول  5-2اطالعات فنی و ااتصادی پمپهای حرارتی مورد بح خالصه شده است.

جدول  :5-2خصوصيات تکنولوژی ها و هزینه های پمپهای حرارتی برای منازل تک خانوار در سال 2007
پارامتر

آمریکای شمالی

چين و هند

 OECDاقيانوسيه

 OECDاروپایی

سایز نوعی ()kWth
عمر مفيد ()year

2-19
15-20

1/5-4
15-20

2/2-10
8-30

2-15
7-30

][4

هزینه ها
هزینه نصب شده :هوا به
هوا ()USD/ kWth
بازدهی ()%
هزینه نصب شده :هوا به
آب ()USD/ kWth
بازدهی ()%
هزینه نصب شده :با منبع
زمين گرمایی
()USD/ kWth
بازدهی ()%

360-625

180-225

400-536

558-1430

250-450

220-350

250-650

250-350

475-650

300-400

560-1333

607-3187

250-440

250-440

250-500

250-440

500-850

439-600

1000-4000

1170-2267

280-500

280-500

280-500

280-500

بازدهی پمپهای حرارتی به چندین فاكتور بستگی دارد اما حساسترین آنها باالرفتن یا كاهش دما است .اختالف دمای زیاد
منجر به بازدهی پایينتر برای سيستم میشود .بر پایه شرایط مشابه ،سيستمهای زمين گرمایی بازدهی گرمایشی فصلی باالتری
نسبت به سيستهای هوا به آب دارند ،همچنين هزینه نصب آنها نيز باالتر است.
شكل  2-2فاكتورهای كارایی فصلی پمپهای حرارتی برای گرمایش ،آب گرم و سرمایش را نشان میدهد .محدوده وسيع از
مقادیر این پارامترها تفاوت در تكنولوژیها ،شرایط االيمی و اختالف دمای مورد نياز است.
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شکل  :2-2محدوده بازدهی حال حاضر پمپهای حرارتی برای كاربردهای گرمایشی و سرمایشی به تفکيک
تکنولوژی ][4

 -4-4-2-2سيستمهای ذخيره سازی انرژی حرارتی

سيستمهای ذخيره سازی انرژی حرارتی میتوانند توسط حرارت یا سرما شارژ شده و این انرژی را در یک بازه زمانی نگه
دارند .رایجترین مثال تانک آب گرم بهداشتی است كه اغلب آنها به خاطر كاهش تلفات انرژی عایقبندی شدهاند .این سيستمها
به دليل ارزان بودن میتوانند با یک هزینه منطقی حرارت را برای مدت زمان یک روز یاحتی یكی دو هفته ذخيره كنند.اما این
سيستمها حجيم هستند و یک راه كار مناسب برای ذخيره سازی طوالنی مدت نيستند .پارامترهای اساسی یک سيستم
ذخيرهسازی شامل ظرفيت توان تخليه ،بازدهی و هزینه است .این پارامترها برای تكنولوژیهای مختلف ذخيره سازی در جدول
 6-2آمده است.

جدول  :6-2ظرفيت انرژی ،توان ،بازدهی و زمان ذخيره تکنولوژی های ذخيره سازی انرژی حرارتی
تکنولوژی ذخيره سازی انرژی

ظرفيت

حرارتی

()kWh/t

تانک آب داغ
تانک آب سرد
ذخيره ساز انرژی حرارتای دماای پاایين باا
استفاده از سفره آب زیرزمينی مصنوعی
ذخيره سازی انرژی حرارتی دمای پایين باا

توان ()kW

][4

بازدهی

زمان ذخيره

هزینه

()%

سازی

()USD/kWh

20-80
10-20
5-10

1-10000
1-2000
500-10000

50-90
70-90
50-90

روز-سال
ساعت-هفته
روز-سال

0/1-0/13
0/1-0/13
متغير

5-30

100-5000

50-90

روز-سال

متغير
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تکنولوژی ذخيره سازی انرژی

ظرفيت

حرارتی

()kWh/t

استفاده از شابكه چااه هاای آب زیرزمينای
مصنوعی
مواد تغيير فازدهنده-عمومی
تانک ذخيره سازی ی،
حرارتی-شيميایی

50-150
100
120-150

توان ()kW

1-1000
100-1000
10-1000

بازدهی

زمان ذخيره

هزینه

()%

سازی

()USD/kWh

75-90
80-90
75-100

ساعت-هفته
ساعت-هفته
ساعت-روز

13-65
6-20
10-52

در بخش ساختمان چندین دليل مهم برای استفاده از سيستمهای ذخيره سازی انرژی حرارتی وجود دارد:
 بهبود بازدهی انرژی سيستمها با جلوگيری از كاركردن سيستمها در زیر بار نامی و همچنين زمانهایی كه سيستمها
نمیتوانندكارایی مناسبی داشته باشند .همچنين استفاده از حرارتهای اتالفی ( به عنوان مثال از چيلرها) كه میتوانند آن را
به مدت چندین ساعت  ،روز یا ماه ذخيره نمایند.
 تغيير منحنی تقاضا به منظور كاهش پيک بار .این مزیت میتواند بازدهی كل سيستم را بهبود بخشيده و هزینههای
سرمایهگذاری الزم برای ایجاد زیر ساختهای سيستم انرژی را كاهش دهد .برای این كار سيستم ذخيره برای ذخيره انرژی
در بازه زمانی چندین ساعت یا چندین روز نياز است.
 فراهم كردن شرایط برای استفاده بيشتر از انرژیهای تجدیدپذیر با ذخيره كردن انرژی توليد شده توسط این سيستمها و
همزمان كردن آن با تقاضا (ذخيره سازی حرارت خورشيدی در طول روزها ،هفتهها و یا حتی ماهها برای تامين تقاضای
گرمایش و آب گرم).
از آنجایی كه در سناریوی  BLUE Mapسهم انرژیهای تجدیدپذیر متغير در توليد برق و در نتيجه نياز به اابليات انعطااف
باالتر افزایش مییابد و تالش هایی برای استفاده از سوخت های پاک در بخش ساختمان نيز انجام میشاود اهميات دو ماورد
انتهایی ذكر شده در باال بيشتر است.
ذخيره سازی انرژی حرارتی میتواند بر پایه مفاهيم فيزیكی تكنيک ذخيره سازی تقسيمبندی شود.
نصب سيستمهای ذخيره سازی ی ،و آب سرد در بعضی كشورها به سرعت در حال رشد است ،چرا كه این كشورها به دنبال
كاهش هزینههای ناشی از پيک بار و همچنين كاهش هزینه های مصرف او بار برای مشتركين خود هستند .استفاده از ذخيره
سازی سرما با استفاده از ی ،میتواند تاحدود  %50ظرفيت سيستم سرمایشی را كاهش دهد .این عدد برای سيساتمهای ذخياره
سازی آب سرد كمتر است .ذخيره سازهای انرژی حرارتی همچنين یک سيستم كمكی كليادی بارای سيساتمهای خورشايدی
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هستند كه برای گرمایش ،سرمایش و تهيه آب گرم خواهند بود .زمانی كه سيستمهای ذخيرهسازی انرژی حرارتی با حجم پایين
و سيستمهای ذخيره سازی حرارتی مقياس بزرگ مركزی در دسترس ارار گيرند .این چنين سيستمهایی امكاان ذخياره كاردن
حرارت اضافی توليد شده توسط سيستمهای خورشيدی (خيلی بزرگتر از آنهایی كه امروزه استفاده مایشاوند) را بارای اساتفاده
گرمایش و تهيه آب گرم در زمستان فراهم میكنند .در سناریو  BLUE Mapسيستمهای ذخيره سازی انرژی حرارتی با حجم
پایين و هزینه كم ابل از سال  2020استقرار می یابند .اما چالشهای به دست آوردن ااتصاد پایدار برای این سيستمها همچناان
باای خواهد ماند.

سه نوع اصلی سيستمهای ذخيره سازی انرژی حرارتی وجود دارد:
 ذخيره سازی با استفاده از حرارت محسوس
در این روش از یک ماده ذخيره سازی كه گرم یا سرد میشود استفاده میكنند (مثال آب سرد یا داغ در داخل تانک) .این
سيستمها چگالی انرژی نسبتا پایينی دارند .سيستمهای ذخيره سازی در مقياس بزرگ (مگاوات) به خاطر استفاده از زمين به
عنوان عایق حرارتی ،در زیرزمين تعبيه میشوند .ذخيره سازهای زیرزمينی حرارت را از طریق یک مجموعه چاه با یک
الیهای كه به صورت طبيعی با آب اشباع شده و نفوذ پذیر است و به عنوان ماده ذخيرهسازی به كار میرود ،دنبال میكنند.
 ذخيره سازی با استفاده از انرژی نهان
در این روش از تغيير فاز مواد برای ذخيره سازی حرارت و دریافت آن بدون تغيير دما استفاده میشود (مانند آب ی )،این
سيستمها دارای چگالی ذخيره سازی معادل  5الی  15برابر سيستمهای حرارت محسوس هستند.
 ذخيره سازی با استفاده از ترموشيميایی
در این سيستمها از واكنش شيميایی برگشتپذیر برای ذخيرهسازی انرژی استفاده میگردد و چگالی ذخيره سازی برابر  5تا
 12و حتی  20برابر سيستمهای حرارت محسوس اابل دستيابی است .در این سيستمها بسته به خصوصيات واكنش شيميایی
میتوان حرارت را در دماهای مختلف استخرا كرد.
سيستمهای ذخيره سازی حرارت محسوس (ذخيره سازی آب داغ یا سرد) و برخی از سيستمهای ذخيره سازی بر مبنای
حرارت نهان(مانند ذخيره سازهای ی )،تكنولوژیهای بلوغ یافتهای هستند .توسعه مواد تغيير فاز دهنده پيشرفته و واكنش
شيميایی در حال ایجاد كاربردای جدید ممكن برای سيستمهای ذخيره سازی حرارتی هستند .به عنوان مثال مواد تغيير فاز
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دهنده در داخل مصالح ساختمانی مانند آجر ،چوبهای نما ،كف ساختمان به كار برده میشوند .مواد تغيير فاز دهنده به دليل
تغييرات دمایی پایين هنگام تخليه ،برای كاربردهای سرمایشی بسيار مناسب هستند .سيستمهای هيبریدی نيز برای ذخيرهسازی
حرارت وجود دارد ،به عنوان مثال ،كپسولهای مواد تغيير فاز دهنده میتوانند در داخل تانک ارار گيرند و سيال انتقال حرارت كه
معموال آب است .مواد تغيير فاز دهنده داخل این كپسولها را ذوب یا منجمد می كند .چگالی ذخيرهسازی انرژی این
سيستمهای هيبریدی مابين سيستمهای حرارت محسوس ،سيستمهای مواد تغيير فاز دهنده خالص است.
در حال حاضر ،عمده فعاليت های تحقيقاتی و توسعه ای برای كاهش هزینه ویژه (هزینه به ازای واحد انرژی ذخيره شده)
سيستم های ذخيره سازی فشرده (چگالی انرژی باال) است زیرا هنوز این هزینه برای بكار گرفته شدن در حوزه ساختمان بسيار
باال بوده و اابل راابت با سایر تكنولوژی ها نمی باشد .چالش كليدی دیگر بازبينی و بهبود تعداد سيكلهایی است از
سيستمهای ذخيرهسازی نوظهور می توان به دست آورد .یكپارچه سازی حجمهای ذخيرهسازی در زیرزمين ،به ویژه در مقياس
بزرگ هنوز یک چالش بزرگ برای حجمهای ذخيرهسازی كم هزینه به ویژه در نواحی شهری است و به همين دليل تحقيق و
توسعه بر روی مواد و روشهای ساخت جدید در حال انجام است.

 -3-2چشم انداز استقرار تکنولوژیهای سرمایشی و گرمایشی
در این فصل به ارائه چشم انداز استقرار تكنولوژی های گرمایشی و سرمایشی در بخش ساختمان كاه توساط آژاناس باين
المللی انرژی منتشر شده است پرداخته می شود .سپس با معرفی اهداف حاصل از چشم انداز ،سناریوهای مورد نظار در بخاش
گرمایش و سرمایش ساختمان برای رسيدن به اهداف تبيين شده ارائه می شود .در پایان نيز برنامه استقرار این تكنولوژی ها كه
در وااع همان روند مطلوب تكنولوژی های گرمایشی و سرمایشی در كشورهای عضو  OECDو چناد كشاور دیگار تاا ساال
 2050می باشد بيان می گردد.
طبق نقشه راه منتشر شده از طرف آژانس بين المللی انرژی  ،1IEAچشم انداز استقرار تكنولوژی های گرمایشی و
سرمایشی درجهت اهداف سناریو  ETPBLUE Mapمیباشد .این چشم انداز كاهش  2 Gtآالینده های  CO2همراه با انرژی
مصرفی در بخش ساختمان توسط سيستمهای گرمایشی و سرمایشی تا سال  2050است.این امر نيازمند ایجاد شتاب در نرخ
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توسعه تكنولوژیهایی است كه به صورت جهانی پذیرفته شدهاند .این دگرگونی باع كاهش تقاضای انرژی CO2 ،و هزینه
انرژی مصرف كنندگان و همچنين بهبود امنيت انرژی میگردد.ساختمانها سيستمهای پيچيدهای هستند كه به وسيله محدوده
وسيعی از عوامل تحت تاثير ارار میگيرند اما تعداد زیادی از راههای بهبود میتوانند بدون تحت تاثير ارار دادن گزینههای
كاهش آالینده ها به كار گرفته شوند .این راهكارها معموال راهكارهایی با هزینه كم و مقدار پتانسيل كاهش مصرف انرژی پایين
هستند.
 -1-3-2اهداف و فرضيات سناریو BLUE Map

گزینه های بهبود كارایی انرژی در بخش ساختمان كه میتوانند مصرف انرژی و ميزان آالیندگی  CO2را در تجهيزات
گرمایشی و سرمایشی ،روشنایی و سایر وسایل مصرف كننده انرژی به شدت و باهزینه كم كاهش دهند وجود دارند .اما كاهش
عمده و بسيار زیاد مصرف انرژی و آالیندههای  CO2در بخش ساختمان نيازمند هزینه بيشتری بوده و با مسائل اساسی روبرو
است.
این امر نيازمند یک رویكرد یكپارچه با تالش بسيار زیادتر در جهت اعمال شدید سياستها بر روی پوسته ساختمان نسبت
پيشبينیهای انجام شده حال حاضر ،میباشد .این رویكرد به ویژه باید در ساختمان های موجود در كشورهای عضو  OECDو
همچنين كربن زدایی منابع انرژی مورد استفاده ،مورد توجه ارار گيرد.
اغلب راهكاری مقرون به صرفه در گذار به سمت بخش ساختمانی پایدار شامل سه اادام موازی است:
 استقرار سریع تكنولوژی های موجودی كه دارای بازدهی انرژی باال هستند (شامل طراحی و ساخت پوسته ساختمانها به
منظور كاهش كلی تقاضای انرژی) به منظور فراهم سازی كاربردهای با هزینه كمتر و استفاده از تكنولوژی هایی كه ميزان
انتشار آالیندگی كمتری دارند .تحقيق و توسعه در مورد تكنولوژیهای جدید باید افزایش یابد و تكنولوژی های موجود باید
برای كاربرد در ساختمان ها بهينه سازی شوند.
 استقرار تكنولوژی های موجود برای كاربردهایی كه در آنها هزینه كاهش آالیندگی باالتر است و به طور همزمان تالش
برای پذیرفتن این كاربردها در ساختمان موجود كشورهای عضو  OECDو استقرار تكنولوژی های نوظهور در مقياس
متوسط.
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 حداكثرسازی استقرار تكنولوژی های با كارایی انرژی باال ،بازسازی اساسی  60درصد از ساختمانهای كشورهای عضو
 OECDتا سال  2050و اطمينان از استقرار همه جانبه تكنولوژی های جدید در بخش ساختمان ،به ویژه تكنولوژی هایی
كه استفاده از انرژی آنها عاری از كربن است (مانند هيدروژن و انرژی خورشيدی در سناریو .)BLUE Map
اگرچه اولين ادم اساسی افزایش كارایی انرژی است اما این اادام به تنهایی برای تامين اهداف آرمانی تغييرات آب و هوایی
كافی نيست و نيازمند یک تغيير اابل مالحظه در استفاده از منابع انرژی با ميزان كربن پایين است.
مصرف برق ،حرارت منطقهای ،حرارت حاصل از سيستمهای توليد همزمان در مقيااس سااختمانی و انارژی خورشايدی در
سناریو  BLUE Mapدرسال  2050نسبت به سال  2005باالتر است.استفاده از انرژی خورشايدی بيشاترین رشاد را دارد ،باه
طوری كه سيستمهای خورشيدی با تامين 11درصد از كل مصرف انرژی بخش ساختمان باه بهباود كاارایی انارژی در بخاش
ساختمان و كاهش آالیندههای  CO2در این بخش كمک میكنند.
تامين  11درصد از مصرف انرژی در بخش ساختمان به دليل استقرار همه جانبه سيستمهای خورشيدی برای تامين آب گرم
(بسته به ناحيه مورد نظر بين  30الی  60درصد تقاضای مفيد) ،وبا گستردگی كمتر برای گرمایش فضا (بسته به ناحيه مورد نظر
بين  10الی  35درصد تقاضای مفيد) است .استقرار پمپهای حرارتی برای گرمایش فضا و تهياه آب گارم و همچناين اساتقرار
پمپهای حرارتی با كارایی باالتر(برای سرمایش) ،حدود  63درصد از پتانسيل صرفهجویی آالیندههای هماراه جریاان انارژی در
سيستمهای گرمایشی و سرمایشی را تشكيل می دهد .سيستمهای حرارتی خورشيدی كه برای گرمایش فضا و تهيه آب گرم به
كار میروند حدود  %29از این پتانسيل را تشكيل میدهند .سيستمهای توليد همزمان كه پتانسيلی حدود  %8را دارند ،اگر چه به
صورت مستقيم پتانسيل كمی دارند اما نقش بسيار مهمی در كاهش آالیندههای  CO2و كماک باه ایجااد تاوازن در اساتقرار
سيستمهای الكتریكی تجدیدپذیر در سناریو ( BLUE Mapبا استفاده از افزودن اابليت انعطاف به اسمتی از برق توليادی كاه
اضافه شده است) بازی میكنند.
این كاهش آالیندههای  CO2ریشه در یک گذار آرمانی در بازار ا ین تكنولوژیهاا دارد ،باه طاوری كاه ایان گاذار آرماانی
تكنولوژیها را از استقرار در مقياسهای كوچک به سمت مقياسهای بزرگ سوق خواهد داد( .به جز كاربردهای پمپهاای حرارتای
برای تهویه مطبوع) .این تكنولوژیها در وااع تكنولوژی انبوه در بازار سيستهای گرمایشای و سرمایشای از ساال  2030باه بعاد
خواهند بود.
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توسعه سناریوها برای آینده به صورت ذاتی یک عمل همراه با عدم اطعيت است .به منظور بررسی حساسيت نتایج نسبت به
فرضيات ورودی مختلف ،چندین نوع مختلف از سناریوهای  BLUE Mapمورد تحليل ارار گرفته است .این سناریوها به شكل
زیر میباشند.
 -1-1-3-2سناریوی  BLUE Mapبر مبنای پمپهای حرارتی

در این سناریو ،پمپهای حرارتی تهویه مطبوع با راندمان بسيار باال (ضریب عملكرد حدود  )9برای سرمایش و كنترل رطوبت
بكار گرفته می شوند .همچنين كاهش سریعتر هزینه برای به كارگيری پمپهای حرارتی در كاربردهای گرمایش و تهيه آب گرم
تصور میگردد .پمپهای حرارتی در این سناریو  2 Gtآالیندههای  CO2را در سال  2050كاهش میدهند.
 -2-1-3-2سناریو  BLUE Mapبر مبنای سيستم های حرارتی خورشيدی

این سناریو حالتی را دنبال می كند كه در آن ذخيره سازیهای حرارتی با حجم پایين و هزینه كم در سال  2020در دساترس
بوده و هزینه سيستمهای خورشيدی در كوتاه مدت كاهش یافته باشد .سيستمهای حرارتی خورشيدی در این سناریو  1/2 Gtاز
آالیندههای  CO2را در سال  2050كاهش میدهند.
 -3-1-3-2سناریو  BLUE Mapبر مبنای سيستمهای توليد همزمان ساختمانی

این سناریو افت سریعتر در ايمتهای مفروض برای سيستمهای توليد همزمان پيل سوختی هيدروژنی را ماورد مطالعاه اارار
می دهد و تأثيرات ناشی از این افت ايمت را تجزیه و تحليل می كند.
همچنين این سناریو ميزان مشاركت پتانسيل بالقوه این نوع سيساتمهای تولياد همزماان باه سامت نفاوذ بيشاتر در باازار
سيستمهای توليد پراكنده را بررسی می كند .سيستمهای توليد همزمان در این سناریو  0/5 Gtاز آالیندههای  CO2را كااهش
میدهند.
تفاوت اصلی سناریوهای تعریف شده بر مبنای پمپ های حرارتی ،سيستم های حرارتی خورشايدی و سيساتم هاای تولياد
همزمان ساختمانی در این است كه در هر حالت یک تكنولوژی خاص دارای افت هزینه اابل توجه نسبت به آنچه در BLUE

 Mapكلی رخ می دهد است .بنابراین این تكنولوژی خاص سهم باالتری از ظرفيت نصب شده را نسبت به تكنولوژیهای راياب
به دست میآورد.در سناریوی  BLUE Mapبر مبنای سيستمهای حرارتای خورشايدی و پمپهاای حرارتای ،هار یاک از ایان
تكنولوژیها ،تكنولوژی غالب برای گرمایش و تهيه آب گرم در سال  2050است .در سناریو  BLUE Mapبار مبناای سيساتم
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توليد همزمان ساختمان سهم انرژی مفيد تامين شده برای گرمایش و آب گرم توسط سيستمهای توليد همزمان مقياس كوچک
دو برابر میشود.
در شكل  3-2ميزان كاهش انتشار آالینده های  CO2در نتيجه استقرار تكنولوژیهاای مطارح در ساناریو BLUE Map

كلی و سناریوهای جایگزین تعریف شده برای تكنولویها نشان داده شده است.

شکل  :3-2سهم تکنولوژی های سرمایشی و گرمایشی در كاهش آالیندههای ( CO2سناریو  BLUE Mapو
سناریوهای جایگزین) ][4

 -2-3-2اهداف استقرار تکنولوژیها
سناریو  BLUE Mapگذار و دگرگونی كامل طریقه تامين گرمایش و آب گرم و همچناين افازایش باازدهی سيساتمهای
سرمایشی تا سال  2050به بيش از دو برابر مقدار فعلی را بيان میكند .اهداف استقرار تكنولوژیها به صورت خالصه عبارتند از:
سهم سوختهای فسيلی در تامين تقاضای مفيد برای گرمایش و آب گرم به عددی بين  5الی  20درصد (بسته به ناحيه
جغرافيای) تنزل خواهد كرد.
سهم پمپهای حرارتی در تامين گرمایش و آب گرم به صورت آرمانی افزایش خواهد یافت .به طوری كه تعداد كل
واحدهای نصب شده در بخش مسكونی تا سال  2050برای گرمایش ،سرمایش و تهيه آب گرم بيش از  3/5ميليارد
عدد خواهد بود.
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ظرفيت نصب شده سيستمهای خورشيدی حرارتی به  25برابر مقدار كنونی خواهد رسيد به طوری كه این ظرفيت در
سال  2050به  3743گيگاوات حرارتی خواهد رسيد.
ظرفيت نصب شده سيستمهای توليد همزمان پراكنده در ساختمان  45برابر بيشتر از مقدار كنونی خواهد بود ،به طوری
كه این ظرفيت در سال  2050به  747گيگاوات الكتریكی خواهد رسيد.
سيستمهای ذخيره سازی حرارتی در بيش از نيمی از سيستمهای گرمایش و آب گرم وجود خواهد داشت.
 -1-2-3-2سيستمهای خورشيدی حرارتی

در سال  2008ظرفيت نصب شده سيستمهای خورشيدی حرارتی  26 GWتخمين زده شده است .اما متوسط ظرفيت نصب
شده كلی تا سال  2050به طور متوسط  %8در سال رشد خواهد كرد به طوری كه این عدد از  152 GWحرارتی امروز به GW

 3743در سال  2050خواهد رسيد( 80 GWدر سال) ،در هيمن باازه زماانی ميازان رشاد باازدهی انارژی مفياد سيساتمهای
خورشيدی به ازای هر  kWیا هر  m2با در دسترس بودن سيستمهای ذخيره سازی حرارتی با حجم پایين در نظر گرفته خواهد
شد كه در نتيجه كاهش مساحت پنلهای خورشيدی به ازای یک تقاضای انرژی مفيد معين را به دنبال خواهد داشت.
 -2-2-3-2سيستمهای توليد همزمان برق و حرارت

نقطه شروع برای به كارگيری سيستمهای توليد همزمان برق و حرارت در بخشهای خانگی و خدماتی بسيار ناامعين اسات.
داده های جامعی از ظرفيت نصب شده سيستمهای توليد همزمان در سطح جهانی وجود ندارد .هر چند  IEAتخماين زده اسات
كه براساس داده های موجود برای ظرفيت نصب شده سيستمهای توليد همزمان غيرصنعتی ،حدود  17 GWحرارتای یاا GW

 10الكتریكی ( 20درصداز كل ظرفيت نصب شده -با در نظر نگرفتن حرارت داده شده به شبكهها و سيستمهای توليد همزمان
در صنعت) میتواند در كاربردهای مقياس كوچک مانند بيمارستانها یا سایر مجمتعهاا نصاب شاده باشاد .در ساناریو BLUE

 ،Mapاستقرار تكنولوژیها تا سال  2015به صورت آهسته صعود میكند اما این استقرار تكنولوژی از سال  2015تا سال 2030
به دليل در دسترس بودن سيستمهای متداول و شروع استقرار نسل اول سيساتمهای پيال ساوختی در مقيااس بازرگ شاتاب
می گيرد .این رشد بعد از سال  2030آهستهتر می شود اما یک توازن مجدد به سامت سيساتمهای تولياد همزماان بار مبناای
پيل های سوختی هيدروژنی و بایومس وجود دارد .این بازه زمانی مصادف با توليد همزمان بر پایه پيل سوختی است .پيشبينای

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
59
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش سوم،فروردين 1394

میشود كه در سال  2050ظرفيت نصب شده سيستمهای توليد همزمان در بخش خانگی به  747 GWالكتریكی برسد و حدود
 130 Mtoe1برق و  116 Mtoeحرارت توليد كنند.
 -3-2-3-2پمپهای حرارتی

تعداد پمپهای حرارتی نصب شده در سرتا سر جهان در سال  2010برای گرمایش و سرمایش در بخش خانگی حدود 800
ميليون تخمين زده میشود .این مقدار در سناریو  BULE Mapتا  3500ميليون رشاد خواهاد كارد .در حادود ساه چهاارم از
پمپمهای حرارتی امروزی سيستمهای تهویه مطبوع كوچک یا واحدهای دو منظوره (توليد گرمایش و سرمایش) با ظرفيت حدود
 2الی  3/5كيلووات هستند .سهم این نوع پمپهای حرارتی برای گرمایش در بعضی بازارهای مصرف اابل مالحظاه اسات اماا
استفاده از این سيستمها برای توليد آب گرم در سطح جهانی هنوز در سطح بسيار پایينی است .ظرفيت نصب شده تخمينی برای
پمپهای حرارتی در كاربردهای گرمایش آب و فضا نيازمند رشد  6/6برابر درسال  2050نسبت به حال حاضر است ،به طوری كه
ظرفيت نصب شده برای گرمایش آب به تنهایی از مقدار ناچيز كنونی به  1300 GWحرارتی و ظرفيت نصب شده كلای بارای
گرمایش فضا و آب گرم به  4876 GWحرارتی برسد.
در سناریو  ،BLUE Mapسهم واحدهای پمپ حرارتی كه برای تامين گرمایش و آب گرم به كار گرفته میشوند باه یاک
چهارم مقدار كل آن درسال  2050خواهد رسيد .اطعاً كشورهای غير عضو  OECDميازان رشاد در ساناریو  BLUE Mapرا
تحریک می كنند .اما بزرگترین رشد در پمپهای حرارتی مورد استفاده برای گرمایش فضا در كشاورهای عضاو  ،OECDاتحااد
جماهير شوروی سابق و چين روی میدهد .رشد پيشبينی شده در استقرار تكنولوژیها شامل افزایش زیااد ساهم آن دساته از
پمپهای حرارتی است كه بيش از یک مصرف كننده نهایی را تغذیاه مایكنناد .بارای مثاال در االايمهاای گارم ،بساياری از
سيستمهای تهویه مطبوع كه در سناریوی پایه در نظر گرفته شدهاند ،با نوعی از پمپهای حرارتی جایگزین میشوند كه عالوه بر
تهویه مطبوع ،آب گرم برای گرمایش فضا و آب گرم بهداشتی را نيز توليد میكنند .با به كارگيری این سيستمهای هيبریدی كه
از تركيب با ذخيره سازهای انرژی حرارتی ایجاد میشوند ،مقدار اابل توجهی پتانسيل بهينهسازی میتواند حاصل شود.
 -4-2-3-2سيستم ذخيره سازی انرژی حرارتی

Million tone of oil equalent 1
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این سيستم یک بخش جداییناپذیر از سناریو  BLUE Mapاست كه اابليت انعطاف را در فرصاتهاای كااهش مصارف
انرژی و آالیندههای ( CO2كمک به استقرار سریعتر سایر تكنولوژیها) ایجاد میكناد .در االايمهاایی كاه باار سرمایشای در
تابستان زیاد است ،به دليل همزمان شدن پيک بار شبكه برق با بارهای سرمایشی ،جابجایی بار با استفاده از آب سرد شاده یاا
تانکهای ذخيره سازی ی ،یک گزینه مشهود برای بهنيهسازی است .در كشورهایی مانناد ژاپان ،كاره جناوبی و آمریكاا ایان
تكنولوژیها نرخ نفوذ باالیی دارند.
در سناریو  BLUE Mapاولين المروهایی كه ذخيره سازی انرژی حرارتی استقرار مییابد ،شامل موارد زیر است:
 سيستمهای پمپ حرارتی یكپارچه برای گرمایش و سرمایش كه از ذخيره سازهای متعارف (سيستمهای آب گرم)،
ذخيرهسازی در زیرزمين و ذخيره سازهای حرارتی با حجم پایين استفاده میكند .این سيستم ها دارای مزایای زیر هستند.
در مد سرمایشی ،حرارت توليد شده میتواند برای تهيه آب گرم مورد استفاده ارار گيرد كه این آب در زمانی كه مورد
نياز است استفاده میشود.
در مد گرمایشی ،سرمایش توليد شده میتواند برای تهيه آب سرد مورد استفاده ارار گيرد كه این آب در زمانی كه
مورد نياز است استفاده میشود.
در كاربردهای گرمایشی و سرمایشی ،پمپهای حرارتی میتواند در یک زمان بهينه به منظور حداكثر كردن بازدهی كار
كنند و از كار كردن آنها در زمانی كه دمای محيط بسيار باال یا بسيار پایين است خودداری شود.
 چيلرهای جذبی حرارتی كویل شده با سيستم های توليد همزمان ،سيستم های خورشيدی با سيستم های بازیافت حرارت
میتوانند به صورت اابل مالحظهای هزینههای عملياتی را كاهش دهند و تركيب آنها با ذخيره سازی انرژی محسوس
میتواند افزایش انعطافپذیری را ارائه كند.
 سيستم های خورشيدی حرارتی فعال پتانسيل زیادی برای گرمایش فضا و تهيه آب گرم دارند .سيستم های ذخيره سازی
انرژی محسوس امروزی در كشورهای درحال توسعه غالب خواهد بود در حالی كه در این كشورها گرمایش فضا نسبت به
سایر كشورها حداال است .هر چند فرض میشود كه در كشورهای عضو  ،OECDاتحاد جماهير شوروی سابق و چين
سيستمهای ذخيره سازی حرارتی با حجم پایين و هزینه كم ،سيستمهای خورشيدی حرارتی فعال را از  2025به بعد دگرگون
خواهد كرد.این امر اجازه استفاده از سيستمهای تركيبی كه میتوانند نيازهای گرمایش فضا و آب گرم را تامين كنند را
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فراهم میكند .به طوری كه این سيستمها میتوانند تا  3برابر مساحت كلكتور خود را افزایش داده و 100درصد نيازهای
گرمایش و آب گرم را پوشش دهند.
سيستم ذخيره سازی انرژی یک تكنولوژی مهم تسهيل كننده است كه اجازه استفاده بيشتر از منابع انرژی تجدیدپذیر را
فراهم میكند ،بازدهیها را افزایش میدهد ،حرارتهای اتالفی را مورد استفاده ارار میدهد و اابليت انعطاف سيستم انرژی را
با هزینه كم افزایش میدهد .به طور كلی ،نيمی از سيستمهای گرمایشی و تهيه آب گرم در سال  2050در سناریو BLUE
 Mapدارای سيستمهای ذخيره سازی حرارتی هستند.
در شكل  4-2روند زمانی استقرار تكنولوژیها تا سال  2050در سناریو  BLUE Mapكلی نشان داده شده است.

شکل  :4-2استقرار كلی تکنولوژی های سرمایشی و گرمایشی با كارائی باال و توليده آالیندههای كربن پایين در
سناریو  BLUE Mapاز سال  2007/2010الی [4] 2050

 -3-3-2اهداف كارایی و كاهش هزینه

كارایی و هزینه تكنولوژیهای گرمایشی و سرمایشی بين تكنولوژیهای مختلف و حتی برای یک تكنولوژی بسيار متنوع و
متغير است .این امر به دليل تفاوت ها در كاربردهای نهایی این تكنولوژیها ،نيازهای استفاده كنندگان و پروفایل اشغال ساختمان
است .تغييرات حتی در سطح كلی در داخل یک كشور نيز حس میشود.بنابراین ارائه نتایج با معنی و مفهومی كه به صورت
مستقيم در یک سطح بسيار جامع اابل مقایسه باشد ،مشكل است.
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به همين دليل ،در این نقشه راه به صورت تفصيلی كارائی و هزینه تكنولوژی های گرمایشی و سرمایشی در یک محدوده
نسبتا باریک و كوچک از كاربردها و ساختمانها در چندین كشور كليدی بررسی و نتایج به صورت خالصه در جدول  7-2ارائه
شده است.
 -4-2جمع بندی و نتيجه گيری
در این فصل به بررسی روند فناوری های موجود ،در حال توسعه و نوظهور در زميناه گرماایش و سارمایش سااختمان هاا
پرداخته شد .بر اساس گزارش منتشر شده از  IEAتا سال  2050عمده فعاليت
ها و همچنين بازار سيستم های تهویه مطبوع متمركز بر پمپ های حرارتی با راندمان بسايار بااال خواهاد باود و افازایش
ضریب كارائی پمپ های حرارتی و همچنين استفاده از سيستم های خورشيدی فعال در كنار چيلرهای جاذبی و سيساتم هاای
ذخيره سازی حرارتی می تواند پتانسيلی در حدود  0.5گيگا تن كاهش آالینده در سال  2050را داشته باشد .بر مبنای نقشه راه
تدوین شده توسط  IEAسيستم های تهویه مطبوع تا سال  2050شامل انواع پمپ هاای حرارتای ،بكاارگيری سيساتم هاای
خورشيدی فعال یا سيستم های توليد همزمان در كنار چيلرهای جذبی و ذخيره سازهای حرارتی خواهند بود.

جدول :7-2اهداف بهبود كارائی و كاهش هزینه برای تکنولوژیهای سرمایشی و گرمایشی ،سالهای  2030و 2050
][4

سال

2050

2030

سيستمهای خورشيدی حرارتی
 -%50تا -%75
 %0تا -%40
 -%50تا -%60

 -%50تا -%75
 %0تا -%40
 -%50تا -%65

هزینه نصب شده
هزینه تعمير و نگهداری
هرینه انرژی تحویلی

مواد تغيير فاز دهنده ،حرارتی-شيميایی و

مواد تغيير فاز دهنده ،حرارتی-شيميایی و

انرژی حرارتی

سيستمهای مركزی

سيستمهای مركزی

هزینه نصب شده
هرینه انرژی تحویلی

 -%50تا -%75
وابسته به سيكل مورد استفاده است

 -%65تا -%85
وابسته به سيكل مورد استفاده است

سيستم های ذخيره سازی

پمپهای حرارنی
هزینه نصب شده
ضریب كارائی
هرینه انرژی تحویلی

سيستم توليدد همزمدان
برق و حرارت

گرمایش/آب

سرمایش

گرمایش/آب گرم

سرمایش

 -%20تا -%30
 %30تا  %50بهبود
 -%20تا -%30

 -%5تا -%15
 %20تا  %40بهبود
 -%10تا -%20

 -%30تا -%40
 %40تا  %60بهبود
 -%30تا -%40

 -%5تا -%20
 %30تا  %50بهبود
 -%15تا -%25

پيلهای سوختی

ميکرو توربينها

پيلهای سوختی

ميکرو توربينها

گرم
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سال
هزینه نصب شده
بازده الكتریكی
بازده كلی
هرینه انرژی تحویلی

2030
 -%40تا -%50
 %35تا %40
 %75تا %80
 -%45تا -%65

2050
 -%20تا -%30
 %30تا %35
 %70تا %75
 -%1تا +%5

 -%60تا -%75
 %35تا %45
 %75تا %85
 -%75تا -%85

 -%30تا -%50
 %35تا %40
 %75تا %85
 -%15تا +%20
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مقدمه
در این گزارش که به مقایسه بین تکنولوژی های موجود سرمایشی و نحوه مدیریت بارهای سرمایشی در کشورهای مختلف
پرداخته می شود ابتدا کشورهای منتخ برای مقایسه معرفی میشوند و دلیل انتخاب آن ها نیز تشری می گدردد .کشدورهای
منتخ که همگی عضو آژانس بین المللی انرژی هستند ،بر پایه سه شاخص انتخاب شده اند:
 -1دارای تنو اقلیمی مشابه ایران
 -2توسعه یافته یا در ال توسعه
 -3همجوار با ایران
با توجه به شاخص های معرفی شده کشورهای ترکیه ،عربستان و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است .کشور آمریکا دارای
تنو اقلیمی مشابه ایران بوده و به عبارتی تمامی اقلیمهای ایران را پوشش میدهد .همچنین این کشور توسعه یافته نیز می-
باشد .کشور عربستان عالوه بر اینکه همجوار با ایران میباشد ،ی

کشور در ال توسعه بوده و قسمت عمدهای از اقلیم ایران

را پوشش میدهد .کشور ترکیه نیز به دلیل تشابه اقلیمی با مناطق شمالی و غربی ایران و همچنین توسعه یافتگی و همجواری
با ایران انتخاب شده است.
در این گزارش برنامه های کلی هر ی

از کشورهای مذکور مورد بررسی قرار میگیرد .بررسی این کشورها شامل  3قسمت

اساسی می باشد:
 -1معرفی کشور ،مصرف انرژی و شاخص های انرژی
 -2مصرف انرژی در بخش ساختمان و سرمایش ساختمان
 -3برنامه توسعه تکنولوژی و استفاده از سیستمهای سرمایشی ،هدفگذاریها و سیاستهای کالن
 -1-1مطالعه موردی-کشور آمریكا
 -1-1-1معرفی کشور و مصرف انرژی و شاخص های انرژی و مقایسه آن با سایر کشورها

کشور آمریکا با جمعیتی بالغ بر  320میلیون نفر دارای مسا تی دود  9/6میلیون کیلومتر مربع است و مصرف انرژی اولیه
آن در سال  2013در دود  98کوادریلیون بی تی یو بوده است .شدت مصرف انرژی اولیه در این کشور در سدال  2011برابدر
 7328بی تی یو بر دالر (دالر آمریکا در سال  )2005بوده است که این مقدار برای کشور ایران در سال  2011برابر  39525می
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باشد .این کشور دارای بیشترین تشابه اقلیمی با کشور ایران است و تمامی اقلیم های آب و هوایی موجود در ایدران را پوشدش
می دهد].[1
 -2-1-1مصرف انرژی در بخش ساختمان و سرمایش

مسا ت زیربنای ساختمان ها در کشور آمریکا در دود  250میلیارد متر مربع است .در ال اضر ،تعدداد سداختمان هدای
تجاری دود  4/7میلیون و تعداد ساختمان های مسکونی دود  113میلیون عدد است .با توجه به اینکده بدیش از  90درصدد
زمان افراد در داخل ساختمان ها صرف می شود ،این ساختمان ها سهمی در دود  41درصد در مصرف اندرژی اولیده در ایدن
کشور را دارند .با توجه به اینکه سهم بخش ساختمان در کشور ایران نیز در همین دود است نشان می دهد که اهمیدت ایدن
بخش از لحا مصرف انرژی برای دو کشور تقریباً یکسان است .سیستم های سرمایشی مورد استفاده در بخش ساختمان دود
 9/6درصد از انرژی نهایی مصرفی در این بخش را به خود اختصاص داده اند .امل های انرژی مورد استفاده برای سرمایش در
بخش ساختمان در این کشور گاز و برق می باشند عمده سهم آن یعنی دود  98درصد مربوط به برق می باشدد .در جددول 1
بخش تجاری و مسکونی در این کشور با هم مقایسه شده است].[2
جدول  :1مقایسه بخش خانگی و تجاری ساختمان های کشور
بخش خانگی

آمریكا][2

بخش تجاری

تعداد ساختمان ها

 113میلیون

تعداد ساختمان ها

 4.7میلیون

سطح زیربنا

 180میلیارد متر مربع

سطح زیربنا

 74.3میلیارد متر مربع

مصرف انرژی

 21.8کوادریلیون بی تی یو

مصرف انرژی

 17.9کوادریلیون بی تی یو

نرخ ساخت و ساز جدید

 1.4درصد

نرخ ساخت و ساز جدید

 15درصد

نرخ بازسازی

 1.2درصد

نرخ بازسازی

---

در این کشور ،دود  70درصد از برق در بخش ساختمان مصرف می گردد .مطالعات انجام شده توسط اداره اندرژی آمریکدا
نشان داده است که با ثابت نگه داشتن سط رفاه و یا تی افزایش آن ،پتانسیلی در ددود  70الدی  90درصدد بدرای کداهش
مصرف انرژی در بخش ساختمان در این کشور تا سال  2030وجود دارد .در صورت ادامه روند کنونی در ایدن کشدور ،مصدرف
انرژی در بخش ساختمان تا سال  2030در دود  30درصد نسبت به ال اضر افزایش می یابد .روند پیش بینی شدده بدرای
مصرف انرژی در بخش ساختمان تا سال  2030در شکل  1نشان داده شده است .با توجه به ندر پدایین بازسدازی و نوسدازی
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ساختمان ها در این کشور ،اداره انرژی آمریکا پیشنهاد کرده است که راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان
باید در برگیرنده ساختمان های موجود و ساختمان های در ال ساخت و در ال بازسازی باشد].[2

شكل  :1روند پیش بینی شده برای مصرف انرژی اولیه در ساختمان های مسكونی و تجاری در کشور آمریكا][2

همانطور که در شکل های  2و  3نشان داده شده است ،سیستم های سرمایشی در ساختمان های مسدکونی و تجداری بده
ترتی

دود  13و  14درصد از انرژی نهایی مصرفی در بخش ساختمان را به خود اختصاص داده اند .در بخش ساختمان های

مس کونی بیشترین مصرف برای تأمین گرمایش بوده و انرژی مصرف شده برای سرمایش و تهویه مطبو رتبده دوم را دارد .در
بخش ساختمان های تجاری روشنایی بیشترین مصرف را دارد و انرژی مصرف برای سرمایش و تهویه مطبو بعد از گرمدایش
در رتبه سوم قرار دارد .در ادامه تکنولوژی های مورد استفاده برای سرمایش در این کشور به تفصیل بررسی می شوند].[2

شكل  : 2سهم بخش های مختلف از مصرف انرژی نهایی در ساختمان های مسكونی در کشور آمریكا ][2
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شكل  : 3سهم بخش های مختلف از مصرف انرژی نهایی در ساختمان های تجاری در کشور آمریكا ][2

 -3-1-1تكنولوژی های سرمایشی مورد استفاده در کشور آمریكا

به منظور بررسی تکنولوژی های سرمایشی مورد استفاده در ساختمان های آمریکا از نتایج ی

کار پژوهشدی انجدام شدده

توسط اداره انرژی آمریکا که در قال گزارش فنی سه جلدی در مورد خصوصیات مصرف انرژی در سیسدتم هدای  HVACدر
ساختمان های تجاری به شر زیر منتشر شده است ،استفاده می شود:
 جلد اول :چیلرها ،کمپرسورهای سرمایشی ،سیستم های گرمایشی شامل تجهیزات اساسی و میزان مصرف انرژی درال اضر][3

 جلد دوم :سیستم های توزیع رارت و سرمایش ،تجهیزات کمکی و تهویه مطبو که اصوالً شامل فن ها و پمپ هامی باشد][4

 جلد سوم :ارزیابی گزینه های بهینه سازی مصرف انرژی ،شناسایی موانع کاربرد این گزینه ها و توسعه گزینه هایبرنامه ریزی شده ].[5
در شکل  4سهم تکنولوژهای مختلف از انرژی مصرفی برای سرمایش تهویه مطبو برای بخش تجاری کشدور آمریکدا در
سال  2000نشان داده شده است .همانط ور که در این شکل مشخص است بیش از نیمدی از اندرژی مصدرفی بدرای سدرمایش
( دود  0/74کوادریلیون بی تی یو) توسط سیستم های پکیج تهویه مطبو به مصرف می رسد .چیلرهدای سدانتریفیوژ (کده در
سال های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند) و همچنین چیلرهای رفت و برگشتی به ترتی با مصرف  14و  12درصدد از
انرژی نهایی رتبه های دوم و سوم در مصرف انرژی برای سرمایش را دارند .الزم به ذکر است که پمپ های رارتی که طبدق
تعاریف استفاده شده در گزارش مذکور شامل پکیج های وا د 1و اسپلیت ها هستند تنها  7درصد از انرژی نهایی مصرفی بدرای
سرمایش را به خود اختصاص داده اند].[3

Single-Package

1
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سرمایش 1/4 :کوادریلیون بی تی یو

شكل  : 4سهم تكنولوژی های مختلف از مصرف انرژی نهایی برای سرمایش در ساختمان های تجاری در کشور
آمریكا ][3

در شکل  5سهم تکنولوژی های مختلف در سط زیربنای خن

شده (مطبو شده) ساختمان های تجاری توسط سیستم

های سرمایشی تهویه مطبو نشان داده شده است .این شکل که در واقع میزان نفوذ تکنولوژی ها را منعکس می کند ،نشان
می دهد که روندی مشابه مصرف انرژی برای سهم تکنولوژی ها از سط زیربنای مطبو شده وجود دارد و پکیج های تهویه
مطبو  ،چیلرهای سانتریفیوژ و چیلرهای رفت و برگشتی به ترتی با  16/5 ،48و  11درصد رتبه های اول تا سوم را دارا
هستند .همچنین پمپ های رارتی تنها  7درصد از کل سط زیربنای مطبو شده را به خود اختصاص می دهند].[3
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سطح زیربنای مطبوع شده کل 36 :میلیارد فوت مکعب

شكل  : 5سهم تكنولوژی های مختلف از سطح زیربنای مطبوع شده ساختمان های تجاری در کشور آمریكا ][3

همانطور که در شکل  6نیز نشان داده شده است ،با توجه به سط زیربندای ادارات و سداختمان هدای عمدومی ،ایدن ندو
ساختمان به ترتی با  27و  19درصد بیشترین مصرف انرژی را دارند .همچنین بعد از این دو نو سداختمان ،سداختمان هدای
تجاری-خدماتی با مصرف دود  15درصد رتبه سوم در مصرف انرژی نهایی برای سرمایش ساختمان هدا را دارندد .سداختمان
های آموزشی علیرغم داشتن سط زیربنای نسبتاً زیاد به دلیل مصرف متعادل انرژی تنها  4درصد از مصرف انرژی نهایی را به
خود اختصاص داده اند ].[3
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سرمایش 1/4 :کوادریلیون بی تی یو

شكل  : 6سهم ساختمان های مختلف از انرژی نهایی مصرفی برای سرمایش ساختمان های تجاری در کشور
آمریكا ][3

شکل  7سهم هری

از ساختمان ها از سط زیربنای کل خن

شده و گرم شده را نشان میدهد که در آن ساختمان های

تجاری-خدماتی ،اداری و عمومی به ترتی با  22 ،21و 16بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند].[3
سطح زیربنای مطبوع شده/گرم شده کل 48 :میلیارد فوت مکعب

شكل  : 7سهم ساختمان های مختلف از سطح زیربنای خنک شده و گرم شده ساختمان های تجاری در کشور
آمریكا ][3
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به منظور نشان دادن تأثیر اقلیم های مختلف بر روی مصرف انرژی برای سرمایش در بخش سداختمان کشدور آمریکدا ،در
شکل های  8و  9سهم هر ی
شده در هر ی

از اقلیم های آب و هوایی مختلف از مصرف انرژی و همچنین سط زیربنای خن

شده و گرم

از این اقلیمها نشان داده شده است .همانطور که در ایدن شدکل هدا مشدخص اسدت ندوا ی جندوبی (گدرم و

مرطوب) ،غربی (گرم و بیابانی و با تابستان های گرم و داغ) و شمال شرقی (زمستان برفی و تابسدتان گدرم و داغ) بده ترتید
بیشترین مصرف انرژی اولیه برای سرمایش و همچنین سط زیربنای خن

شده و گرم شده را به خود اختصاص داده اند .نقشه

اقلیم بندی آب و هوایی کشورهای مختلف جهان در پیوست الف آمده است ].[6
سرمایش 1/4 :کوادریلیون بی تی یو

شکل  :8سهم نوا ی جغرافیایی مختلف از انرژی اولیه مصرف شده برای سرمایش ساختمان های تجاری در کشور آمریکا
][3
سطح زیربنای مطبوع شده/گرم شده کل 48 :میلیارد فوت مکعب

شكل  : 9سهم نواحی جغرافیایی مختلف از سطح زیربنای خنک شده و گرم شده ساختمان های تجاری در کشور
آمریكا ][3
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ساختمان اداری ،خدماتی-تجاری و عمومی دارای شدت مصرف انرژی نسبتاً کمی ( دود  85الی  115کیلو بی تدی یدو بدر
فوت مکع در سال یا  268الی  362کیلووات ساعات بر متر مربع در سال) میباشند که قابل مقایسه با استاندارد ملدی تددوین
شده برای ساختمان های غیر مسکونی در ایران (رده  Dتا  Fبرای ساختمان های دولتی و رده  Bتا  Cبدرای سداختمان هدای
خصوصی) می باشد].[7
در شکل  10میزان مصرف انرژی تجهیزات کمکی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مانند فن ها و پمدپ هدا و  . . .کده
برای توزیع گرمایش و سرمایش بکار گرفته می شوند ،با هم مقایسه شده است .این سیستم ها دود  10درصد از انرژی اولیده
مصرفی در بخش ساختمان های تجاری را به خود اختصاص داده اند].[4
کل 1/5 :کوادریلیون بی تی یو

شكل  : 10سهم تجهیزات مختلف از انرژی مصرفی در تجهیزات کمكی سیستم های گرمایشی و سرمایشی
ساختمان های تجاری در کشور آمریكا ][4

همانطور که در شکل  10مشخص است بیشترین مقدار انرژی توسط فن های رفت و برگشت هوا ( 50درصدد) و فدنهدای
تخلیه ( 33درصد) مصرف می گردد .فن های کندانسورها ( 5درصد) و پمپ های آب گرم ( 5درصد) در رده هدای بعددی قدرار
دارند .همچنین در شکل  11سهم هر ی

از سیستم های سرمایشی و گرمایشی اصدلی در اندرژی مصدرفی توسدط تجهیدزات

کمکی آنها نشان داده شده است .با توجه به تقسیم بندی انجام شده ،تجهیزات کمکی پکیج های تهویه مطبو بیشترین سهم
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را در مصرف انرژی اولیه در تجهیزات کمکی دارند ( 52درصد) .همچنین سیستم های دبی هوای متغیر و دبی هوای ثابدت بده
ترتی با  15و  12درصد از مصرف انرژی اولیه در این تجهیزات در رتبه های بعدی قرار دارند].[4
کل 1/5 :کوادریلیون بی تی یو

شكل  : 11سهم سیستم های سرمایشی و گرمایشی مختلف از انرژی مصرفی در تجهیزات کمكی این سیستم ها
در ساختمان های تجاری در کشور آمریكا ][4

در شکل  12نیز بار طرا ی مورد نیاز و انرژی مصرفی برای اجزای مختلف در سه نو سیستم پکیج ،دبی هوای متغیر و دبی
هوای ثابت به ازای وا د مسا ت با هم مقایسه شده است .بدیهی است که در هر سه سیستم کمپرسور باالترین بار و مصرف
انرژی را به خود اختصاص می دهد ،در الیکه در سیستم های پکیج بار و انرژی مصرفی بیش از دو سیستم دیگر است.
همانطور که در شکل  10نیز به آن اشاره شده ،در هر سه سیستم ،مصرف انرژی و بار طرا ی توسط فن های رفت و برگشت
در رتبه دوم قرار دارد.
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شكل  : 12مقایسه سیستم های پكیج ،دبی هوای ثابت و متغیر از لحاظ مصرف انرژی و بار طراحی به تفكیک
تجهیزات آن ها در ساختمان های تجاری در کشور آمریكا ][4

تکنولوژی ها یی که برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان در کشور آمریکا مطر هستند در جددول
منعکس شده در شکل  13خالصه شده اند.

اجزاء (:)24
 کمپرسورهای پیشرفته ()Advanced Compressores
 مواد جاذب پیشرفته ()Advanced Desiccant Materials
 دمنده های انحنادار ()Backward-Curved/Airfoil Blower
 موتورهای با روتور مسی ()Copper Rotor Motor
 مبدل های تماس مستقیم ()Direct-Contact Heat Exchanger
 انتقال رارت الکترودینامیکی ()Electrodynamic Heat Transfer
 موتورهدای آهنربدای دائدم هددایت شدده بده صدورت الکترونیکدی ( Electronicaly Commuteted Permanent Magnet Motor

))(ECPM
 فیلترهای الکترواستاتی

()Electrostatic Filters

 لوله های رارتی ()Heat Pipe
 تیغه های فن راندمان باال (انتخابی) ()High Efficiency (Custom) Fan Blades
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)High-Temperature Supperconductiing Motors(  موتورهای ابررسنای دما باال
)Hydrocarbon Refirigerant(  مبردهای هیدروکربنی
)Improved Dut Sealing(  درزبندی بهبود یافته کانال ها
 تیغه های فن بزرگتر
)Low Pressure Refrigerant(  مبردهای فشار پایین
)Microchanel Heat Exchanger(  مبدل های میکرو کانال
) Refrigerant Additive (to Enhance Heat Transfer)( ) مواد افزودنی مبرد (به منظور افزایش انتقال رارت
)Smaller Centrifugal Compressors(  کمپرسورهای سانتریفیوژ کوچکتر
)Two-Speed Motor(  موتورهای دو دور
)Unconventional (microscale) Heat Exchanger( ) مبدل های غیر متعارف (مقیاس میکرو
)Vriable-Pitch Fans(  فن های چند سرعته
)Vriable-Speed Drive(  محرک های دور متغیر
)Zeotropic Refrigerant(

 مبردهای زئوتروپی
:)14( سیستم ها

)All Water Systems(  سیستم های تمام آب
)Alternativ Air Treatment(  سیستم فرآورش هوای جایگزین
Apply Energy Model to Properly Size HVAC (  بکارگیری مدل انرژِ به منظدور تعیدین فرفیدت صدحی سیسدتم تهویده مطبدو

)equipment
)Chemical Heat/Cooling Generation( سرما/ تولید شیمیایی رارت
)Demand Control Ventilation(  کنترل تقاضای تهویه
)Dedicated Outdoor Air Systems(  سیستم های مختص هوای بیرون
)Displacement Ventilation(  تهویه جابجایی
)Ductless Split Systems(  سیستم های تکه ای بدون کانال
)Mass Customization of HVAC Equipment(  سفارشی سازی تجهیزات تهویه مطبو
Microenvironment (Task-Ambient Conditioning) 

)Novel Cool Storage(  سیستمهای ذخیره سازی سرما نوین
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 سقف های تابش کننده اشعه های سرمازا ()Radiant Ceiling Cooled/Chilled Beam
 سیستم های با جریان جرمی/جریان جمی متغیر مبرد ()Vriable Refrigerant Flow/Volume
تجهیزات (:)10
 چیلرهای مجهیز به دو کمپرسور ()Dual-Compressor Chiller
 پمپ های رارتی با منبع دوگانه ()Dual-Source Heat Pump
 اکونومایزر ()Economizer
 مبدل های بازیافت رارت برای تهویه مطبو ()Enthalpy/Energy Recovery Heat Exchangers for Ventilation
 پمپ رارتی با محرک موتور مکانیکی ()Engine-Driven Heat Pump
 پمپ های رارتی با منبع (کندانسور) زمینی ()Ground –Source Heat Pump
 پمپ های رارتی برای نوا ی سرد ()Heat Pump for Cold Climates
 سیستم های تهویه مطبو با مایع خش

کننده ()Liquid Desiccant Air Cinditioner

 بویلرهای و کوره های تعدیل کننده ()Modulating Boiler/Furnace
 عایق های تغییر فازدهنده ()Phase Change Insulation
کنترل ها/عملیات ها (:)7
 کنترل سیستم های تهویه مطبو با استفاده از منطق فازی ()Adaptive/Fuzzy Logic HVAC Control
 سیستم اتوماسیون ساختمان ها ()Building Automation System
 راه اندازی کامل/جزئی ()Complete/Retro Commissioning
 کنترل ماشین الت محدود ()Finite State Machine Control
 ترموستات های شخصی ()Personal Thermostat
 نگهداری منظم ()Regular Maintenance
 عی یابی کارائی سیستم/اجزاء ()System/Component Performance Diagnostics
شكل  : 13تكنولوژی های مطرح برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش در کشور آمریكا ][5

در گزارش منتشر شده ] 15 [5تکنولوژی به عنوان مهمترین تکنولوژی هایی که قابلیت اجرا شدن را دارند در نظدر گرفتده
شده و پتانسیل های کاهش مصرف انرژی در صورت بکارگیری این تکنولوژی ها در شکل  14نشان داده شده است.
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این تکنولوژی ها به سه دسته "تکنولوژی های موجود"" ،تکنولوژی های جدید" و "تکنولدوژی هدای پیشدرفته" تقسدیم
بندی می شوند که در ادامه تعریف هر ی

ذکر شده است ].[5

تکنولوژی های موجود :1تکنولوژی هایی که در ال اضر استفاده می شوند اما میزان نفوذ زیادی در بازار ندارند.
تکنولوژی های جدید :2تکنولوژی هایی که از تجاری شده اند اما در ال اضر در ساختمان هدای تجداری اسدتفاده نمدی
شوند.
تکنولوژی های پیشرفته :3تکنولوژی هایی که هنوز تجاری نشده اند و نیاز به تحقیق و توسعه دارند.
بر اساس تعریف مذکور برای الت موجود ،4تکنولوژی های مطر شده درجدول منعکس شده در شکل  15تقسدیم بنددی
شده اند .با بکارگیری این تکنولوژی ها  4/5کوادریلیون بی تی یو انرژی اولیه صرفه جویی می شود].[5

شكل  : 14تكنولوژی های مطرح برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش در کشور آمریكا ][5
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تكنولوژی ها

وضعیت

پتانسیل بهینه سازی انرژی

تكنولوژی

(کوادریلیون بی تی یو)

کنترل سیستم های تهویه مطبو با استفاده از منطق فازی

جدید

0/23

سیستم های مختص هوای بیرون

موجود

0/45

تهویه جابجایی

موجود

0/20

موتورهای آهنربای دائم هدایت شده به صورت الکترونیکی

موجود

0/15

مبدل های بازیافت رارت برای تهویه مطبو

موجود

0/55

پمپ های رارتی برای نوا ی سرد

پیشرفته

0/1

موجود/جدید

0/23

پیشرفته

0/20-0/06

مبدل های میکرو کانال

جدید

0/11

سیستم های کنترل مبتنی بر ضور افراد

موجود

0/07

سیستمهای ذخیره سازی سرما نوین

موجود

0/20-0/03

سقف های تابش کننده اشعه های سرمازا

موجود

0/6

کمپرسورهای سانتریفیوژ کوچکتر

پیشرفته

0/15

عی یابی کارائی سیستم/اجزاء

جدید

0/45

سیستم های با جریان جرمی/جریان جمی متغیر مبرد

موجود

0/3

درزبندی بهبود یافته کانال ها
سیستم های تهویه مطبو با مایع خش

کننده

شكل  : 15تكنولوژی های مطرح برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان های تجاری در
کشور آمریكا ][5

برای تکنولوژی های مطر شده ،نمودار میزان صرفه جویی انرژی بر س دوره بازگشت سرمایه در شکل  16نمایش داده
شده است.
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شكل  :16میزان صرفه جویی انرژی بر حسب دوره بازگشت سرمایه برای تكنولوژی های مطرح در بخش
سرمایش ساختمان های تجاری در کشور آمریكا ][5

در مورد ساختمان های مسکونی و میزان مصرف انرژی آنها و همچنین تکنولوژی های سرمایشدی مدورد اسدتفاده در ایدن
بخش نیز گزارش دیگری توسط اداره انرژی آمریکا منتشر شده است ] .[8بر اساس نتایج این گزارش ،میزان مصرف انرژی در
بخش ساختمان های مسکونی در سال  2012در شکل  17نمایش داده شده است .همانطور که در این شکل دیدده مدی شدود
سرمایش دود  15/8درصد از انرژی مصرفی در ساختمان را به خود اختصاص داده است .عدالوه بدراین در شدکل  18میدزان
مصرف ان رژی برای سرمایش و گرمایش بر س نو سوخت نمایش داده شده است .همانطور که قبالً نیز اشداره شدد تقریبداً
تمامی انرژی مصرفی برای سرمایش از نو انرژی الکتریکی است.

شكل  : 17مولفه های مصرف کننده انرژی در بخش ساختمان های مسكونی در کشور آمریكا در سال [8] 2012

کل 22/05 :کوادریلیون بی تی یو
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شكل  : 18مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان های مسكونی بر حسب نوع سوخت در کشور آمریكا در
سال [8] 2012

عالوه بر این در شکل  19سهم هر ی

از سیستمهای سرمایشی از مصرف اندرژی الکتریکدی در بخدش سداختمان هدای

مسکونی نشان داده شده است .همانطور که در این دسته بندی مشاهده می شود ،سیستم هدای مرکدزی بداالترین سدهم را در
مصرف انرژی الکتریکی در سیستم های سرمایشی را دارد.

شكل  : 19مصرف انرژی الكتریكی در بخش سرمایش ساختمان های مسكونی در کشور آمریكا در سال 2012
][8
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 -4-1-1رتبه بندی تكنولوژی ها ،برنامه توسعه تكنولوژی و استفاده از سیستمهای سرمایشی

در گزارش های دیگری که توسط اداره انرژی آمریکا برای محاسبه پتاسیل های کاهش مصدرف اندرژی در سیسدتم هدای
سرمایشی در ساختمان های مسکونی و تجاری ] [8و ] [9منتشر شده است ،دسته بندی دیگری برای تکنولوژی های کداهش
مصرف انرژی در بخش سرمایش ارائه شده است که پتانسیل های کاهش مصرف انرژی در اثر بکارگیری آن ها در شدکل 20
نشان داده شده است.

شكل  : 20میزان صرفه جویی انرژی برای تكنولوژی های مطرح در بخش سرمایش ساختمان های مسكونی در
کشور آمریكا ][8

همانطور که در شکل  20دیده می شود بیشترین پتانسیل بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سدرمایش سداختمان هدای
مسکونی در تکنولوژی های کنترل و راه اندازی یکپارچه سیستم های سرمایشی است و همچنین نگهداری منظم و اسدتفاده از
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ترموستات های یادگیرنده 1و چیلرهای جذبی با سوخت گاز به ترتی رده های بعدی در پتانسیل بهینه سازی مصرف اندرژی را
دارند.
پتانسیل صرفه جویی انرژی و رتبه بندی تکنولوژی های سرمایشی و گرمایشی (به جز سیستم های تراکم بخار) در شدکل
 21و  22نشان داده شده است] .[9این رتبه بندی بر اساس  5معیار صورت گرفته است:
 پتانسیل صرفه جویی انرژی-

همسو بودن با اهداف کالن DOE BTP2

 هزینه و پیچیدگی منافع اصله غیر از بهینه سازی انرژی -پتانسیل کاهش پی

بار

همانطور که در این شکل ها دیده می شود کولرهای تبخیری علیرغم نداشتن پتانسیل کاهش مصرف انرژی بسدیار بداال از
لحا رتبه بندی در جایگاه متوسط قرار دارند .همچنین چیلرهای جذبی در این رتبه بندی در جایگاه نهدم و بعدد از کولرهدایی
تبخیری قرار دارند].[9

 1نوعی ترموستات هستند که داده های تاریخی عملکرد ترموستات را در خود نگهداری کرده و سپس بر اساا

ن تمام گ ر اری

نموده و به صورت خودکار عمل می کنند .مثال ترموستات یادر رنده بعد مدتی از زما نمب سااعات کااری م ال نماب خاود را یااد
ررفته و در ساعات غ رکاری به صورت خودکار بسته می شود.
Depatrtment Of Energy (DOE) Building Technology Program (BTP) 2
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شكل  :21میزان صرفه جویی انرژی برای تكنولوژی های موجود (بجز تراکم بخار) و مرتبط با بخش سرمایش
ساختمان های مسكونی و تجاری در کشور آمریكا ][9

شكل  : 22رتبه بندی تكنولوژی های موجود (بجز تراکم بخار) در بخش سرمایش ساختمان های مسكونی و
تجاری در کشور آمریكا ][9
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 -5-1-1هدفگذاریها و سیاستهای کالن

هدفگذاری ها و برنامه های ارائه شده برای کاهش مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان در آمریکا در قالد برنامده
ها ی کلی برای بخش ساختمان ارائه شده است و برنامه کامالً تفکی
گزارشی که توسط انجمن فیزی

شده ای برای بخش سرمایش ساختمان وجود نددارد .در

آمریکا 1منتشر شده است ] [2هدفگذاری انجام شده برای کاهش مصرف انرژی در این بخش

تا سال  2030انجام شده است .بر اساس این هدفگذاری ،طی دو برنامده زمدانی متدوالی مصدرف اندرژی الکتریکدی در بخدش
ساختمان های مسکونی در سال  2030به میزان  572تراوات ساعت نسبت به التی که سناریوهای بهینه سازی اعمال نشدوند
( الت پایه) کاهش می یابد .برنامه زمانی در نظر گرفته شده شامل ی
انرژی الکتریکی در این بخش و ی

برنامه  5ساله برای کاهش  10الی  15درصدی مصرف

برنامه  10الی  20ساله برای کاهش  25الی  30درصدی است .با اجرای این برنامه دود

 30درصد از مصرف انرژی الکتریکی در بخش ساختمان نسبت به الت پایه کاهش می یابد].[2
از  572تراوات ساعت کاهش انرژی الکتریکی پیش بینی شده برای بخدش سداختمان در سدال  ،2030ددود  85الدی 90
تراوات ساعت آن در بخش سرمایش و تهویه مطبو ساختمان دیده شده است .سهم سرمایش و سایر بخش ها در هدفگذاری
انجام شده برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش ساختمان در شکل  23نشان داده شده است.

شكل  : 23هدفگذاری انجام شده برای کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان های مسكونی در کشور آمریكا تا
سال [2] 2030

American Physical Society 1
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به منظور دستیابی به اهداف مذکور آزمایشگاه ملی برکلی مجموعه از سیاست های کلی در بخش ساختمان را منتشر کدرده
است .این سیاست ها شامل موارد زیر است ]:[10
الف -اعمال استانداردهای انرژی در ساختمان ها
 با توجه به نر کم ساخت و ساز ساختمان در این کشور ،تمامی ساختمان های موجود نیز هنگام خرید و فروش ملزمبه داشتن استاندارد هستند.
ب -تهیه برچس انرژی ساختمان ها
 -دادن دانش الزم به مال

یا بهره بردار ساختمان برای سرمایه گذاری برای افزایش کارائی انرژی

 دادن دانش الزم به خریدار برای خرید ساختمانی که استانداردهای الزم را در ین بهره برداری (عالوه براستانداردهای الزم ین ساخت) رعایت می کند
 بکارگیری استانداردها و منابع مالی در کنار برچس انرژی نشان دهنده اعمال  %100راهکارهای کارائی انرژی است.پ -انگیزه های مالی
 مدیریت تقاضای انرژی با استفاده از بسته های تشویقی مالی تأمین شده توسط ذینفعان سیستم عرضه انرژی و یاافزایش مالیات
ت -پکیج سیاست گذاری شامل سیاست های 1و 2و 3به صورت همزمان

 -2-1مطالعه موردی-کشور عربستان
 -1-2-1معرفی کشور و مصرف انرژی و شاخص های انرژی و مقایسه آن با سایر کشورها

کشور عربستان با جمعیتی بالغ بر  27میلیون نفر دارای مسا تی دود  2/1میلیون کیلومتر مربع است و مصرف انرژی اولیه
آن در سال  2013در دود  228میلیون تن معادل نفت بوده است .روند تغییرات شدت مصرف انرژی نهایی در ایدن کشدور در
شکل  24نشان داده شده است.
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شدت انرژی :بشکه معادل نفت خام 1000/دالر
تولید ناخالص داخلی (به قیمت سال )1996

شكل  : 24تغییرات شدت مصرف انرژی نهایی در کشور عربستان از سال [11] 1986

همانطور که در این شکل دیده می شود شدت مصرف انرژی نهایی در عربستان از سال  1986دارای روند افزایشی بدوده و
مقدار آن در سال  2010ی

و نیم برابر مقدار آن در سال  1966می باشد .شدت مصرف انرژی در این کشدور دو برابدر مقددار

متوسط جهانی است.
همچنین سرانه مصرف انرژی بر س سرانه تولید ناخاص داخلی در این کشور در شکل  25با سایر کشورها مقایسه شدده
است.

شكل  : 25سرانه مصرف انرژی نهایی بر حسب سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور عربستان در سال 2010
][11
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از آنجاییکه انرژی الکتریکی یکی از مهمترین امل های انرژی مورد اسدتفاده در ایدن کشدور بدویژه در بخدش سدرمایش
ساختمان ها است ،سرانه مصرف انرژی الکتریکی در این کشور در سه سال  2005 ،2000و  2009با سایر کشدور هدا مقایسده
شده است و همانطور که در شکل  26دیده می شود این مقدار دوداً سه برابر مقدار متوسط جهانی است.

شكل  :26سرانه مصرف انرژی الكتریكی در کشور عربستان در سال های  2005 ،2000و [11] 2009

 -2-2-1مصرف انرژی در بخش ساختمان و سرمایش

تعداد ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی در شکل  27نشان داده شدده اسدت .همچندین در ایدن شدکل نحدوه توزیدع
جغرافیایی ساختمان ها نشان داده شده است .همانطور که در این شکل مشخص است ،تعداد ساختمان در عربستان بالغ بدر 11
میلیون است که از این تعداد دود  5میلیون آن مسکونی است .بیش از  70درصد از ساختمان های این کشور فاقد عایقکداری
هستند.
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توزیع جغرافیایی
ساختمان های مسکونی
مرکزی:

%30

غربی:

%35

شرقی:

%15

سایر نواحی:

%20

شكل  : 27تعداد ساختمان های مسكونی و غیر مسكونی در عربستان و توزیع جغرافیایی آنها ][11

همانطور که در شکل  28نیز نشان داده شده است ،در سال  2009دود  79درصد از انرژی نهایی در کشور عربسدتان کده
معادل  153810گیگاوات ساعت است ،در بخش ساختمان مصرف شده است 70 .درصد از ایدن مقددار یعندی ددود 107667
گیگاوات ساعت توسط سیستمهای تهویه مطبو در ساختمان مصرف شده است .بنابراین سرمایش ساختمان یکی از عمده ترین
مصرف کنندگان انرژی و موثرترین مولفه پی

بار در عربستان سعودی است ].[11

شكل  :28سهم بخش های مختلف از انرژی نهایی مصرفی در عربستان و سهم قسمت های مختلف از انرژی
نهایی مصرفی در بخش ساختمان ][12
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هر چند از تعداد سیستم های سرمایشی موجود در کشور عربستان آمار و اطالعات دقیقی در دست نیست اما تعداد کولرهای
گازی و اسپلیت های نص شده در این کشور در سال  2010نشان می دهد که میزان نفوذ بازار برای این تکنولوژی بسیار باال
بوده و دود  97درصد از سیستم های نص شده در این کشور از این دو نو می باشند .همانطور که در شکل  29نشدان داده
شده است ،از دود  1478468دستگاه سیستم سرمایشی نص شده دود  828000دستگاه آن کولرهدای گدازی پنجدره ای و
دود  606000دستگاه آن اسپلیت می باشند .چیلرها و پکیج ها تنها  3درصد از سیستم های نص شده در این سال را به خود
اختصاص داده اند.
 مجموعاً  1478468واحد در سال  2010نصب شده است.-

 15نوع سیستم تهویه مطبوع (پنجره ای ،اسپلیت ،پکیج)

  51سازنده از  12کشور 96 ،عالمت تجاری 3519 ،مدل-

 9سازنده داخلی

شكل  : 29سهم تكنولوژی های مختلف از سیستم های سرمایشی نصب شده در بخش ساختمان کشور عربستان
در سال [12] 2010
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برای قسمت عمده سیستم های سرمایشی نص شده در این کشور  EERدر شرایط تست  T1و 1 T3به ترتی  7/5و 5/4
می باشد که بسیار به مقادیر داقل برای  EERدر این شرایط تست نزدی

است].[13

 -3-2-1برنامه توسعه تكنولوژی و استفاده از سیستمهای سرمایشی ،هدفگذاریها و سیاستهای کالن

پتانسیل کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان کشور عربستان در شکل  30نمایش داده شده است .همانطور که در این
شکل مشخص است در مقایسه با الت پایه ،عمده راهکارهای مرتبط با مدیریت بارهای سرمایشی در این کشور را می توان به
دو دسته تقسیم بندی کرد .دسته اول راهکارهای بهبود سیستم هدای سرمایشدی و دسدته دوم راهکارهدای مدرتبط بدا پوسدته
ساختمان است .بهبود پوسته ساختمان شامل عایقکاری دیوارها و سقف ،سایبان ،دوجداره کردن شیشه ها و کاهش نفوذ هوا می
باشد .بیشترین پتانسیل کاهش مصرف انرژی در بهبود کارائی سیستم های تهویه مطبو وجدود دارد کده مقددار آن ددود 70
درصد مقدار پایه است.

Equipment

Envelope

شكل  :30پتانسیل های کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان کشور عربستان][11

با توجه به اینکه بخش ساختمان عمده ترین مصرف کننده انرژی نهایی در عربستان می باشد و بدلیل شرایط اقلیمی خاص
این کشور سیستمهای سرمایشی تهویه مطبو نیز باالترین سهم را در مصرف انرژی نهایی در بخش ساختمان دارند لذا یکی از

 1در شرایط تست  T2 ،T1و  T3دمای حباب خشک م ط به ترت ب برابر  27 ،35و  46درجه سانت گراد است .این شرایط تسات
به ترت ب برای اقل گ های معتدل ،سرد و ررم می باشند.
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مهمترین برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی نهایی در این بخش در نظر گرفته شده است .بهبود کارائی اسپلیت ها تا دود
 36درصد به عنوان اولین قدم در نظر گرفته شده است .در شکل  31برنامه های بهبود کارائی انرژی در بخش ساختمان
عربستان نشان داده شده است .همانطور که در این شکل دیده می شود اعمال استاندارد ها بر سیستم های تهویه مطبو و
بهبود کارائی آنها به عنوان مهمترین مصرف کننده بخش ساختمان یکی از برنامه های اصلی کشور عربستان برای بهبود
کارائی انرژی در این بخش است .همچنین اجباری نمودن استفاده از عایق های رارتی در ساختمان ها نیز یکی از برنامه های
اکمیت برای رسیدن به اهداف مذکور است].[11

شكل  : 31برنامه های بهبود کارائی انرژی در بخش ساختمان کشور عربستان][11

در گزارشی که به سفارش وزارت انرژی عربستان و توسط گروه مشاوره آماد 1برای این کشور تدوین شده است ،میزان
پتانسیل های صرفه جویی انرژی در شرایط تست  T3که بسیار به اقلیم آب و هوایی عربستان نزدی

است برآورد شده است.

در این گزارش برنامه پیشنهادی برای بهبود کارائی انرژی تا سال  2018تدوین شده است .همانطور که گفته شد عمده
سیستمهای سرمایشی موجود در عربستان از نو کولرهای پنجره ای و اسپلیت ها هستند و بدلیل باال بودن نر نفوذ این

AMAD Technical Consultation and Laboratories 1
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تکتولوژیها در بازار این کشور ،برنامه های تدوین شده نیز متمرکز بر این دو نو تکنولوژی است .در شکل های  32و  33به
ترتی برنامه بهبود  EERو سیاست های انگیزشی برای رسیدن به اهداف تعیین شده آمده است .همانطور که در شکل 32
مشخص است در پایان سال  2014مقدار  EERدر شرایط تست  T1برای کولرهای پنجره ای باید  8/6و برای اسپلیت ها برابر
 9/4باشد .عالوهبراین ،تا پایان سالهای  2016و  2018نیز باید مجموعه سیستمهای کنترلی به سیستمهای تهویه مطبو
اضافه شود و مدیریت بار سرمایشی بعد از سال  2014با بهینهسازی تقاضای سرمایش برای تهویه مطبو و همچنین کنترل
بهینه سیستمهای سرمایشی صورت گیرد].[13
در شکل  33نیز نشان داده شده است که برای هر ی
مختلف مبرد بکار برده شده در این سیستمها ی

از انوا سیستمهای سرمایشی تهویه مطبو و به ازای دو گروه

بسته تشویقی مالی برای سازندگان و واردکنندگان این سیستمها با توجه به

فرفیت سرمایش آنها در نظر گرفته شده است].[13
با توجه به نتایج گزارش مذکور هدفگذاریها و سیاستهای پیشنهادی در کشور عربستان به صورت زیر خالصه میگردد:
 بهبود کارائی اسپلیتها به منظور افزایش کارائی انرژی به میزان  36درصد و کاهش پی

مصرف برق به میزان 26

درصد
 طرا ی وا دهای تهویه مطبو خاص با کارائی باال برای مناطق گرم با دمای  46درجه سانتیگراد
 اعمال استانداردها برای تولید سیستمهای تهویه مطبو با کارائی باالتر
 تشویق های مالی برای تولید کنندگان و وارد کنندگان سیستمهای تهویه مطبو با کارائی باالتر

شكل  :32برنامه زمانی بهبود  EERدر سیستم های سرمایشی تهویه مطبوع در کشور عربستان][11
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شكل  : 33برنامه زمانی حمایت مالی از وارد کنندگان و تولیدکنندگان سیستم های سرمایشی تهویه مطبوع در
کشور عربستان][11

 -3-1ترکیه
 -1-3-1معرفی کشور و مصرف انرژی و شاخص های انرژی و مقایسه آن با سایر کشورها

کشور ترکیه با جمعیتی بالغ بر  77میلیون نفر دارای مسا تی دود  0/8میلیون کیلومتر مربع است و مصرف انرژی اولیه آن
در سال  2012در دود  5/054کوادریلیون بی تی یو بوده است .همچنین شدت انرژی در این کشور در سال  2012برابر 5346
بی تی یو بر دالر (دالر آمریکا در سال  )2005می باشد .این شدت انرژی اولیه برابر  ./13شدت انرژی اولیه در ایران است]. [1
در شکل  34نمودار شدت انرژی اولیه بر س سرانه مصرف انرژی اولیه مربوط به کشور ترکیه با چند کشور مختلف
مقایسه شده است .همانطور که در شکل نیز مشخص شده است برنامه کشور ترکیه کاهش شدت انرژی اولیه و افزایش سرانه
مصرف انرژی اولیه تا رسیدن به سط کشورهای پیشرفته مانند آلمان است.
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شدت
انرژی اولیه

سرانه مصرف انرژی اولیه

شكل  :34برنامه بهبود شاخص های شدت انرژی اولیه و سرانه مصرف انرژی اولیه در کشور ترکیه][14

 -2-3-1مصرف انرژی در بخش ساختمان

همانطور که در شکل  35نشان داده شده است ،در سال  2010دود  34درصد از انرژی عرضه شده در بخش ساختمان بده
مصرف رسیده است و این بخش بعد از بخش صنعت مهمترین بخش مصرف کننده انرژی نهایی در کشور ترکیه است].[14
انرژی عرضه شده در سال  109 :2009میلیون تن معادل نفت خام

شكل  : 35سهم بخش های مختلف از انرژی نهایی عرضه شده در کشور ترکیه در سال [14]2010
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روند تغییرات مصرف انرژی و همچنین سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی اولیه طی سال های  1980الی  2001در
شکل های  36و  37نشان داده شده است .علیرغم افزایش مصرف انرژی اولیه در بخش ساختمان در ترکیه طی این  21سال،
سهم این بخش در مصرف کل انرژی اولیه کاهش یافته است که این امر تا دی مبین اجرایی شدن برنامه های مدیریت
انرژی در بخش ساختمان در این کشور است].[14

شكل  : 36روند مصرف انرژی اولیه در بخش ساختمان در کشور ترکیه][14

شكل  : 37روند سهم بخش ساختمان از کل مصرف انرژی اولیه در کشور ترکیه][14
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دود  80درصد از انرژی مصرفی در بخش ساختمان به گرمایش فضا اختصاص دارد و از این رو سرمایش در بخش
ساختمان در کشور ترکیه ی

بخش مهم مصرف کننده انرژی نمی باشد .طبق برآوردهای انجام شده توسط دانشکده انرژی

دانشگاه ازمیر تنها با عایقکاری پوسته ساختمان ها می توان  50درصد از مصرف انرژی در بخش ساختمان را کاهش داد .نر
رشد تعداد ساختمان ها در کشور ترکیه در ال اضر  5درصد می باشد که با وجود الزامی بودن عایقکاری پوسته ساختمان از
سال  1985هنوز تعداد زیادی از ساختمان ها فاقد عایق مناس می باشند .در این کشور همچنین  48درصد ساختمان های
دولتی دارای شیشه دوجداره و  40درصد آنها دارای سقف عایقکاری شده هستند .شدت مصرف انرژی در ساختمان های دولتی
در کشور ترکیه در دود  250کیلووات ساعت بر متر مربع در سال است که با توجه به اقلیم آب و هوایی این کشور ،این مقدار
دود چهار برابر استاندارد ملی کشور ایران است] [16و ].[18

 -3-3-1برنامه توسعه تكنولوژی و استفاده از سیستمهای سرمایشی ،هدفگذاریها و سیاستهای کالن

با توجه به مطالعات و گزارش های منتشر شده برای کشور ترکیه مهمترین هدفگذاری انجام شده در این کشور برای
کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمانی کاهش شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان به میزان  20درصد تا پایان سال
 2023می باشد که در این راستا دو سیاست کلی اعمال می گردد]:[15
 اختصاص مدیر انرژی برای ساختمان های مسکونی با مسا ت زیربنای بیشتر از  10000متر مربع و مصرف انرژی
بیش از 250 TOE1

 اختصاص مدیر انرژی برای ساختمان های تجاری و خدماتی با مسا ت زیربنای بیشتر از  20000متر مربع و مصرف
انرژی بیش از 500 TOE

عالوه بر این مجموعه فعالیت های مورد نظر برای تحقق هدف در نظر گرفته شده در بخش ساختمان که مرتبط با مدیریت
بارهای سرمایشی در این کشور نیز می باشد به شر زیر است.
 عایقکاری رارتی
 نص سیستم اندازه گیری مجزا برای وا دهای با سیستم مصرف کننده انرژی مشترک
Tonne of Oil Equivalent 1
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 کنترل دما و رارت
 سیستمهای تولید همزمان در مقیاس معمولی و میکرو
 استفاده از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان
 استفاده از پمپ های رارتی
 استفاده از سیستمهای رارت مرکزی
 ارائه گواهینامه کارائی انرژی به ساختمان ها

 -4-1جمع بندی و نتیجه گیری
همانطور که در بخش های مختلف این گزارش مشخص شد برای کشورهای آمریکا و عربستان بخش سرمایش در سداختمان
ها یکی از مصرف کنندگان اصلی امل های انرژی بویژه برق است.
کشور آمریکا بیشتر برنامه های خود را متمرکز بر اختصاص برچس انرژی برای ساختمان های موجود و ساختمان های در ال
ساخت نموده اند و داشتن بر چس انرژی به عنوان ی
برچس انرژی تأیید شده توسط مراجع ذیصال ی

الزام برای خرید و فروش در نظر گرفته مدی شدود .بده عبدارت دیگدر

سند الزامی برای انجام معامله است .بیشترین سیستم های مورد استفاده در

کشور آمریکا در ساختمان های تجاری شامل پکیج ها و سیستم های مرکزی  CAVو  VAVمی باشد .مقایسده بدار طرا دی
مورد نیاز و انرژی مصرفی برای اجزای مختلف در سه نو سیستم پکیج ،دبی هوای متغیر و دبدی هدوای ثابدت بده ازای وا دد
مسا ت برای کشور آمریکا نشان داد که در هر سه سیستم کمپرسور باالترین بار و مصرف انرژی را دارد .همچنین بار و انرژی
مصرفی سیستم های پکیج بیش از دو سیستم دیگر است .هدفگذاری انجام شده در بخش سرمایش ساختمان آمریکا نیز شامل
کاهش  90تراوات ساعتی برق مصرفی در سال  2030نسبت به الت پایه است.
در کشور عربستان اسپلیت ها و کولرهای پنجره ای باالترین سهم را در مصرف انرژی بخش سرمایش داشتند و همدانطور کده
اشاره شد تشویق های مالی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان سیستم های بدا  EERبداالتر از اولویدت هدای سیاسدتی بدرای
کاهش بارهای سرمایشی و در نتیجه کاهش اوج بار شبکه برق در عربستان است.
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مقدمه
تعیین ارکان جهتساز بهمنظور شکلدهی به آیندهای مطلوب و مورد انتظار صورت میگیرد .شکلدهی آیندهی مطلوب ،هم
بهمعنی ایجاد یک تصویر از این آینده و هم بهمعنی تعیین مسیر و چگونگی دستیابی به آن است .بنابراین مأموریت این سطح را
میتوان ترسیم آینده مطلوب از طریق چشمانداز و اهداف کالن و نیز تعیین مسیر رسیدن به این آینده از طریق راهبردها و
سیاستها تعریف کرد .همانطور که از نام این سطح پیداست ،پیادهسازی مؤلفههای آن در یک مورد عملیاتی به تعیین ارکان
جهتساز توسعه فناوری میانجامند .تعیین اهداف خرد ،اقدامات ،و سیاستهای اجرایی در قالب برنامه اقدامات و سیاستها و در
سطح بعدی صورت میگیرد.
پیش از بررسی مؤلفههای تدوین ارکان جهتساز ،الزم است تا ادبیات این حوزه مورد بررسی قرار گیرد .این مرور ادبیات،
پشتوانه علمی الزم برای تهیه روششناسی پیشنهادی در بخش تدوین ارکان جهتساز را ارائه میکند .با توجه به هدف و
مأموریت مؤلفههایی که در ارکان جهتساز مورد بحث قرار میگیرند ،باید از حوزه ادبیاتی گستردهای برای طراحی گامهای این
مؤلفهها استفاده نمود .بهطور کلی ،از آنجا که تا کنون بسیاری از مفاهیم مربوط به مداخله هوشمندانه دولتها در سطح ملی و
در قالب اسناد ملی (که مخالف با جریان حاکم اقتصادی نئوکالسیک است) بهصورت گسترده و عمیق در ادبیات به بحث
گذاشته نشده است ،در تدوین روششناسی این حوزه مناسب است تا در ابتدا مفاهیم موجود در حوزههای نزدیک استفاده گردد.
در این راستا ،ادبیات مدیریت فناوری را میتوان مرتبطترین حوزه با نیازهای بخش ارکان جهتساز دانست که مهمترین جزء
آن تدوین راهبرد است .برای این منظور ،مبانی و مفاهیم مدیریت فناوری و زیرشاخههایی از آن که قابلیت استفاده در طراحی
مؤلفههای ارکان جهتساز را دارند مورد بررسی قرار میگیرند .این زیر شاخهها عبارتند از بررسی راهبردهای بنگاهی فناوری،
راهبردهای ملی فناوری ،مدلهای ارزیابی توانمندی فناوری و مدلهای اکتساب فناوری .مرور راهبردهای بنگاهی و ملی
فناوری بهمنظور بدست آوردن بینش نسبت به ساختار و اجزا تشکیلدهنده راهبرد فناوری در سطح ملی صورت میپذیرد.
بررسی مدلهای ارزیابی فناوری نیز در راستای انتخاب اولویتهای فناورانه (که بخشی از راهبرد ملی فناوری است) صورت
میگیرد .در نهایت ،مدلهای اکتساب فناوری برای استفاده در تعیین سبک اکتساب فناوری (بهعنوان بخشی دیگر از راهبرد
ملی فناوری) مورد بررسی قرار میگیرند.
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 -1-1متدولوژی
چشم انداز عبارتست از تصویر مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در حوزه فناوری که در یک
افق زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعیین میگردد .به عبارت دیگر چشمانداز ،بیان صریح سرنوشتی است که
فناوری به سوی آن حرکت میکند و تصویر آیندهای است که کشور در جستجوی خلق آن است.
چشمانداز تصویری از وضعیت یک کشور است ،زمانی که به اهداف و راهبردهای خود در یک بازهی زمانی دست یافته
باشد .این چشمانداز در قالب یک بیانیه به نحوی تنظیم میشود که چالشهای راهبردی و هدفهای تعیین شده کیفی در سند،
ارتباط مستقیم و معناداری با یکدیگر داشته باشند؛ نیازهای جامعه را در آینده و حال ،بهعنوان هماهنگی بین جامعه و تصویر
آینده در بیان کلمات و جمالت یکسان نماید؛ و از کلمات و جمالت آرمانی ،قابل دست یافتنی ،ارزشی ،مقدس و نهادینه برای
عبارتپردازی سند استفاده نماید.
چشمانداز توسعه فناوری اگر به صورت دقیق ،جامع و آیندهنگرانه تعریف شده باشد ،میتواند مسیر توسعه فناوری را همواره
هدفمند و جهت دار نماید و مانند چراغی در افق بلندمدت ،فراروی کنشگران مختلف (دولت ،صنعت ،دانشگاه) قرار گیرد.
آگاهی کامل سیاستگذاران به چشمانداز توسعه فناوری نیز می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات کلیدی و سیاستهای اثرگذار
یاری دهد.
از منظر چشمانداز ،اکثر مدلهای تدوین راهبرد ملی دارای گام تدوین چشمانداز مشخص و صریح میباشند .لکن برخی
مدلها نیز وجود دارند که به مراتب به وجود چنین عنصری در برنامهریزی راهبردی ملی اشاره نکرده ولی به تدوین اهداف
بلندمدت پرداختهاند .ضرورت تدوین چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوری از این بابت است که تعهد ،انگیزه ،هیجان و انرژی
را در میان کنشگران دخیل در توسعه فناوری افزایش داده و مقصدی را برای رسیدن ترسیم مینمایند .چشمانداز یک رکن
جهتساز کالن ،ساده و قابل انتقال را ترسیم کرده تا راهنمای گامهای مختلف انتخاب ،اکتساب و سیاستگذاری فناوری باشد.
در ادبیات مدیریت راهبردی ،چشمانداز بر اساس مدلهای مختلفی (بهعنوان بخشی از فرآیند تدوین برنامه راهبردی توسعه)
تعریف شده است .اگرچه غالب این مدلها برای تدوین راهبرد در سطح بنگاه طراحی شدهاند ،اما میتوان نتایج حاصل از
بررسی این تعاریف متفاوت را برای طراحی چشمانداز در سطح ملی استفاده نمود .برای این منظور ،در زیر چهار نوع از مدلهای
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تدوین راهبرد بنگاه که به تعریف چشمانداز پرداختهاند ،بررسی میگردند .از بررسی این مدلها و نیز مطالعات تطبیقی تدوین
چشمانداز در تدوین اسناد دیگر ،یک چارچوب کلی برای تدوین چشمانداز توسعه فناوری در سطح ملی استخراج میگردد.
در ابتدا با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز که در ادبیات مدیریت راهبردی استفاده میشوند ،سعی میشود تا نسبت به
چگونگی تدوین چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوری بینش حاصل شود.
مدل دیوید

بر اساس این مدل ،بیانیه چشمانداز در بنگاهها بر اساس پاسخ به سوال «ما چه میخواهیم بشویم و به کجا میخواهیم
برسیم؟» توسعه داده میشود .بیانیه چشمانداز باید کوتاه ،و ترجیحاً یک جمله باشد ،و از همه ذینفعانی که ممکن است ورودی و
اطالعاتی برای تدوین آن در اختیار داشته باشند ،استفاده شود .برای مثال ،چشمانداز یک مؤسسه حسابداری مدیریت عبارتست
از«:رهبری جهانی در آموزش ،تأییدکننده و گواهیدهنده ،و اجرای حسابداری مدیریت و مدیریت مالی».
براساس نظر دیوید ،چشمانداز بهعنوان یکی از فرآیندهای ابتدایی در تدوین راهبرد ،بهعنوان ورودیهای اولیه و عناصر
باالدست در تمام قدمهای این فرآیند نقش ایفا مینماید (دیوید .)1381 ،تدوین چشمانداز نیز با بررسی محیط داخل و خارج و
نیز با دریافت بازخورد از تمام مراحل برنامهریزی راهبردی صورت میپذیرد.
مدل پاتریك لوئیس

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

در این مدل ،چشمانداز تصویر راهنمای موفقیت است ( .)Allison and Kaye, 1998بیانیه چشمانداز به سوال«موفقیت
چگونه است و شبیه چیست؟» جواب میدهد .چشمانداز باید گروهها را به مبارزه و چالش بطلبد تا قابلیتهایشان را گسترش
دهند و به اهدافشان برسند.
آلیسون در فرآیندی که برای مدیریت راهبردی طراحی نموده است ،جایگاهی مشابه با دیوید برای تدوین مأموریت و
چشمانداز قائل شدهاند .او معتقد است که پس از کسب آمادگی و حصول مقدمات اولیه برنامهریزی ،اولین گام در فرآیند اصلی
تدوین استراتژی (بعنوان رکن جهتساز) باید تدوین چشمانداز مطلوب و آرمان باشد.
از نظر وی ،بیانیه چشمانداز مؤثر باید هم چشمانداز داخل و هم چشمانداز خارجی را در نظر بگیرد .چشمانداز خارجی بر روی
اینکه اگر بنگاه به اهدافش برسد جهان چگونه بهبود مییابد ،تغییر میکند و متفاوت میشود ،تمرکز دارد .هنگامی که چشمانداز
خارجی بیان نمود که بنگاه چگونه برنامهای برای تغییر جهان دارد ،چشمانداز داخلی تعیین میشود.
در این مدل پیشنویس بیانیه چشمانداز با ایدهها و نگرشی که از بحثها و گفتگوها بیرون میآید و نیز احساس و بینش
مشترکی که از مسیر (جهت) و انگیزه ایجاد میشود ،آغاز میگردد .تمامی ذینفعان باید در طوفان فکری ابتدایی و نیز بعضی از
گفتگوها حاضر باشند.
مدل مكمیالن

چشمانداز تصویر ذهنی قوی از آنچه که ما در آینده میخواهیم بشویم ،میباشد .چشمانداز ریشه در واقعیت دارد ،اما روی
آینده تمرکز مینماید .تدوین چشمانداز ،فرآیندی شامل روشن نمودن ارزشها ،تمرکز بر روی مأموریت و گسترش
افق با استفاده از بیانیه چشمانداز است .تدوین چشمانداز ،راه و روشهای خالقانه برای چالشهای کسب و کار فراهم می-
آورد و جرقه ارزیابی و یادگیری پیوسته در سازمان را بوجود می آورد.
از نظر وی دالیل تدوین چشمانداز سازمان عبارتند از :هماهنگی و متناسب کردن کار افراد مختلف ،کمک به همه برای
تصمیمگیری ،ایجاد اصول و پایهای برای برنامه ریزی کسب و کار ،به چالش کشیدن اوضاع راحت و غیر ایدهآل شرایط فعلی ،و
ایجاد رفتارهای متجانس و موافق در افراد به صورت قابل توجه.
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با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز بنگاهی و نیز کسب آگاهی از مطالعات تطبیقی صورت پذیرفته ،ترسیم افق چشمانداز
در چهار مرحلهی کلی به انجام میرسد .مراحل تدوین چشمانداز در شکل ( )1-1نشان داده شده است.
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چشماندازپردازی

مطالعات الگوبرداری

بررسی اسناد باالدستی

مبانی سند

نظرسنجی متخصصین

هوشمندی فناوری

بیانیه ابتدایی چشمانداز

افق
زمانی

جایگاه و

رقابتپذیری

کاربرد

حوزه فعالیت

رتبه

پنل ذینفعان

بیانیه نهایی
چشمانداز

دریافت بازخورد

پایش محیط داخل

رویکرد توسعه ،اولویتها

و خارج در تحلیل

و سبک اکتساب در

عملکرد

راهبردها

اقدامات و سیاستها
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شکل  .1-1چارچوب پیشنهادی در چشمانداز پردازی

همانطور که اشاره شد مراحل ترسیم افق چشمانداز در چهار مرحلهی کلی به شرح زیر میباشد:
 )1جمعآوری اطالعات اولیه و ترسیم چشمانداز

جمعآوری ورودیهای الزم برای ترسیم چشمانداز از راههای زیر صورت میپذیرد:
 جمعآوری اطالعات اولیه-مطالعات الگوبرداری :استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه توسعه فناوریهای
راهبردی روشی دیگر در ترسیم چشمانداز است .در این زمینه میتوان از آیندههای ترسیم شده در سایر کشورها،
مانند هدفگذاریهای بلندمدت ،حوزههای کاربردی قابل تأکید ،و غیره برای تعیین افق چشمانداز داخلی بهره برد.
 جمعآوری اطالعات اولیه  -بررسی اسناد باالدستی :پیش از شروع هر بحث دیگر تدوین چشمانداز ،ضروری
است تا با بررسی اسناد باالدستی ،طرحها و راهبردهای کالن تدوین شده در سطوح باالتر ،و اصول ارزشی توسعه
فناوری موجود در جامعه ،تصویری از بستر فعلی و نگاههای آینده پیرامون فناوری حاصل گردد .این تصویر در
شکلدادن به مؤلفههای چشمانداز نقش مهمی بر عهده دارد.
 جمعآوری اطالعات اولیه -نظرسنجی متخصصین :بیان یک نتیجه بر پایه یک مجموعه شواهد یا انتظارات از
آینده که از اطالعات و منطق افراد آشنا با موضوع مورد نظر حاصل میشود ،یکی دیگر از راههای تأمین ورودی-
های الزم برای ترسیم افق چشمانداز است .اندیشهها و تفکرات خبرگان حوزه فناوری از آینده پیش رو سهم قابل
توجهی در ترسیم چشمانداز دارد.
 )2تدوین بیانیه اولیه چشمانداز

بیانیه اولیه چشمانداز توسط تحلیلگران و مشاوران تهیه میشود .در این مرحله بر مبنای ورودیهای حاصل از
مراحل قبل (هوشمندی فناوری ،اطالعات اولیه) ،به ترسیم افق چشمانداز پرداخته میشود .با بررسی مدلهای تدوین
چشمانداز بنگاهی و نیز با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی تدوین چشمانداز ،الزم است تا به مؤلفههای ضروری چشم-
انداز و نیز ویژگیهای افق چشمانداز در سطح ملی توجه شود .بر این اساس ،ویژگیهای یک چشمانداز توسعه فناوری
در سطح ملی به شرح زیر است:
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 تدوین چشمانداز باید با بررسی محیط داخل و خارج و با نیز دریافت بازخورد از تمام مراحل برنامهریزی راهبردی
صورت گیرد.
 چشمانداز باید به تصویری شفاف و مورد تأیید همه ذینفعان منجر شود.
 چشمانداز باید در رسیدن به آیندهای که معموالً کمی دورتر از دسترس میباشد ،بر روی قوتها و منابعی که باید
توسعه بیابند تمرکز کند.
 در تدوین چشمانداز هم باید بر چگونگی تغییر محیط در خارج (چشمانداز خارجی) و نیز تصویر مطلوب در محیط
داخل (چشمانداز داخلی) تمرکز صورت پذیرد.
همچنین ،یک افق چشمانداز ملی باید دربرگیرندهی مؤلفههای زیر باشد:1
 درنظرگیری بعد زمان و افق برنامهریزی برای ایدهآلهای ذکر شده در بیانیه چشمانداز
 اشاره به جایگاه و رتبهی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهان
 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی
 درنظرگیری مالحظات اصول ارزشی
 توجه به سطح رقابتپذیری فناوری تولیدی
 تعیین حوزهی کاربرد فناوری
 اشاره به نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه
 تعریف کلی حوزه فعالیت (طراحی ،تولید ،بکارگیری)
 )3تأیید و نهاییسازی بیانیه اولیه چشمانداز

چشمانداز تعریف شده توسط تحلیلگران و مشاوران در مرحله قبل باید برای نهایی شدن به تأیید کمیته راهبری
مسئول توسعه فناوری ،متشکل از خبرگان صنعت ،دولت و دانشگاه برسد .این تأیید عالوه بر نمایش صحت آینده
ترسیم شده ،به همگرا شدن نظرات خبرگان در مورد هریک از مؤلفههای آینده فناوری نیز منجر میشود.

1

یک بیانیه چشمانداز لزوماً دربرگیرندهی تمام این مؤلفهها باهم نیست .اینها درحقیقت مجموعه مؤلفههایی هستند که وجود بعضی از آنها مانند افق چشماناداز در بیانیاه
ضروری و اشاره به بعضی دیگر مانند جایگاه فناوری اختیاری است.
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 )4دریافت بازخورد از سایر مراحل

ترسیم چشمانداز باید در تعامل با گامهای بعدی صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،چشمانداز تعریف شده در این بخش
بدون دریافت بازخورد از سایر گامها میتواند ماهیتی خارج از واقعیت و غیرعملیاتی داشته باشد .بنابراین در این گام
الزم است تا چشمانداز اولیه تعریف شده با انجام هر گام (تعیین راهبردهای کالن ،تحلیل عملکرد ،و وضع سیاستها)
مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات الزم در مؤلفههای آن صورت پذیرد.
در این بخش از گزارش که به تدوین چشم انداز و اهداف کالن سند راهبردی مدیریت بارهای سرمایشی پرداخته می شاود
در ابتدا اثرات باره ای سرمایشی بر روی بار شبکه مورد مطالعه قرار می گیرند .ساپس باه منظاور بارآورد روناد آیناده بارهاای
سرمایشی و میزان سهم آن در بار کل و پیک بار شبکه در فصول بعدی دو مدل ریاضی بر اساس روند تغییرات سیساتم هاای
سرمایشی و تعداد مشترکین برق توسعه داده می شود و نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه می گردد .همچنین پتاسیل های کاهش
مصرف انرژی الکتریکی و بار الکتریکی در بخش سرمایش تهویه مطبوع ساختمان بررسی و بر اساس یک سناریو محتمل نتایج
آن محاسبه و ارائه می گردد .در پایان چشم انداز و مجموعه ای از اهداف کالن که با مدیریت بارهای سرمایشی و اجرایی شدن
این سند قابل دستیابی است تدوین و ارائه می گردد.
 -2-1تأثیرات بارهای سرمایشی بر روی صنعت برق
همانطور که در گزارش مرحله اول در بحث ضرورت مدیریت بارهای سرمایشی از دیدگاه فنی نیز تشاریح شاد ،سیساتم هاای
سرمایشی تنها در فصل گرم وارد مدار می شوند و اغلب سیستم های سرمایشی موجاود در کشاور نیاز مصارف کنناده انارژی
الکتریکی هستند ،لذا باعث وجود مشکالتی در صنعت برق و تحمیل هزینه های زیادی بر این صنعت شده اند .سیساتم هاای
سرمایشی از دو جنبه مهم مورد در صنعت برق مورد اهمیت هستند:
 سیستم های سرمایشی سهم باالیی در مصرف برق کشور در بخش ساختمان را دارند.
 اضافه ظرفیت شبکه در فصول سرد نسبت به گرم فقط بخاطر وجود سیستم های سرمایشی است .باه عباارت دیگار
مهمترین عامل پیک بار در شبکه بارهای الکتریکی هستند کاه بارای تاأمین بارهاای سرمایشای تهویاه مطباوع در
ساختمان بکار گرفته می شوند.
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با توجه به مطالب عنوان شده به منظور پیش بینی روند افزایش تقاضا برای بار الکتریکی و انرژی الکتریکی مصرفی می بایست
روند بار الکتریکی شبکه برق در چند سال اخیر مورد مطالعه قرار گیرد و سهم سیستم هاای سرمایشای باا مطالعاه ایان روناد
استخراج گردد .به همین دلیل با استفا ده از اطالعات منتشر شده توسط مدیریت شبکه برق کشور ،تغییرات پیک بار الکتریکای
در  12ماه منتهی به اسفند  93استخراج و در شکل 2-1نشان داده شده است.

شکل  :2-1تغییرات پیك بار الکتریکی شبکه برق کشور در  12ماه منتهی به اسفند [1]93

همانطور که در شکل 2-1نیز نشان داده شده است اختالف پیک بار شبکه برق کشور در سال  93تابستان نسابت باه زمساتان
حدود  17000مگاوات است که تقریباً تمامی این اختالف پیک بار ناشی از روشان باودن سیساتم هاای سرمایشای اسات .در
سال های اخیر با توجه برنامه های شرکت های توزیع برق صنایع بزرگ در فصل تابستان و در مواقع پیک بار باا روشان کاردن
نیروگاه های مقیاس کوچک داخلی خود اقدام به کاهش پیک بار می کنند .لذا پیک بار سیستمهای سرمایشای بایش از مقادار
ذکر شده بود و حداقل آن  17000مگاوات می باشد.
متوسط نرخ رشد سالیانه پیک بار در چهار سال گذشته برابر  4/7درصد می باشد که با در نظر گرفتن همین روناد رشاد بارای
سالهای آینده می توان پیک بار شبکه برق را پیش بینی نمود .بر این اساس پیک بار شبکه برق برای سالهای  1394الی 1404
پیش بینی شده است که نتایج آن در نمودار شکل  3-1آمده است.
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شکل  :3-1پیش بینی پیك بار شبکه برق برای سالهای  1394الی 1404

همانطور که در شکل  3-1مشخص است ،با تعمیم نرخ رشد سالهای گذشته به آینده ،پیک بار شبکه برق تاا ساال  1404باه
میزان  32234مگاوات افزایش یافته و به  80761مگاوات خواهد رسید .بنابر آمار منتشر شده از طرف توانیر ،سهم هار یاک از
مولفه های پیک بار در شکل  4-1نشان داده شده است.

4.5

7.6

6

خانگي
صنعتي

12.6

50.7

تجاري
عمومي
كشاورزي

18.6

ساير

شکل  :4-1سهم هر یك از مولفه های پیك بار][2
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بیشترین سهم پیک بار مربوط به بخش خانگی می باشد .همچنین تمامی پیک بار بخش های خانگی ،عمومی و تجاری مربوط
به سرمایش تهویه مطبوع در ساختمان می باشد که معادل  69/3درصد از کل پیک بار می باشد .پیک بار بخش های صانعتی،
کشاورزی و سایر نیز مربوط به سیستمهای سرمایشی و سایر مصارف می باشد که تعیین سهم سرمایش در آنها به دلیل نباود
اطالعات امکان پذیر نمی باشد لذا اعداد حاصل شده برای بارهای سرمایشی حداقل مقدار خواهد بود .به منظور پیش بینی روند
پیک بار الکتریکی ناشی از کارکرد سیستم های سرمایشی در شکل 5-1اضافه بار شبکه در فصل گرم نسابت باه فصال سارد
نشان داده شده است که با در نظر گرفتن حداقل سهم  69/3درصدی برای سیستمهای سرمایشی اضافه باار ناشای از سیساتم
های سرمایشی محاسبه می گردد.

شکل :5-1پیش بینی اضافه بار شبکه در فصل گرم نسبت به فصل سرد از سال  1394تا سال 1404

همانطور که در شکل  5-1نشان داده شده است ،اختالف پیک بار شبکه با بار پایه شابکه از مقادار  17000مگااوات در ساال
 1393به  28292مگاوات در سال  1404خواهد رسید .بنابراین قسمتی از اضافه بار شبکه که ناشی از بارهاای سرمایشای مای
باشد به میزان  7826مگاوات رشد خواد کرد و از حداقل مقدار  11900مگاوات در سال  1393به حداقل مقدار  19607مگاوات
در سال  1404خواهد رسید .با توجه به اینکه افزایش پیک بار شبکه مقدار قابل توجهی می باشاد و نیازمناد افازایش ظرفیات
نیروگاه ها تا حداقل مقدار  66درصد مقدار فعلی است ،لذا شناسایی مولفه پیک بار سرمایشی ضرورت دارد که در ادامه روند این
شناسایی تشریح شده و از نتایج آن در تدوین اهداف کالن استفاده می گردد.
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 -3-1مطالعات تطبیقی
در این بخش از گزارش که به مقایسه بین تکنولاوژی هاای موجاود سرمایشای و نحاوه مادیریت بارهاای سرمایشای در
کشورهای مختلف پرداخته می شود ابتدا کشورهای منتخب برای مقایسه معرفی میشوند و دلیل انتخاب آن ها نیز تشریح می
گردد .کشورهای منتخب که همگی عضو آژانس بین المللی انرژی هستند ،بر پایه سه شاخص انتخاب شده اند:
 -1دارای تنوع اقلیمی مشابه ایران
 -2توسعه یافته یا در حال توسعه
 -3همجوار با ایران
با توجه به شاخص های معرفی شده کشورهای ترکیه ،عربستان و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1-3-1مطالعه موردی-کشور آمریکا
 -1-1-3-1مصرف انرژی در بخش ساختمان و سرمایش

همانطور که در شکل های  6-1و  7-1نشان داده شده است ،سیستم های سرمایشی در ساختمان های مسکونی و تجاری
به ترتیب حدود  13و  14درصد از انرژی نهایی مصرفی در بخش ساختمان را به خود اختصاص داده اناد .در بخاش سااختمان
های مسکونی بیشترین مصرف برای تأمین گرمایش بوده و انرژی مصرف شده برای سرمایش و تهویه مطبوع رتبه دوم را دارد.
در بخش ساختمان های تجاری روشنایی بیشترین مصرف را دارد و انارژی مصارف بارای سارمایش و تهویاه مطباوع بعاد از
گرمایش در رتبه سوم قرار دارد .در ادامه تکنولوژی های مورد استفاده برای سرمایش در این کشاور باه تفصایل بررسای مای
شوند].[7

شکل  .6-1سهم بخش های مختلف از مصرف انرژی نهایی در ساختمان های مسکونی در کشور آمریکا ][7
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شکل  .7-1سهم بخش های مختلف از مصرف انرژی نهایی در ساختمان های تجاری در کشور آمریکا ][7
 -2-1-3-1تکنولوژی های سرمایشی مورد استفاده در کشور آمریکا

در شکل  8-1سهم تکنولوژهای مختلف از انرژی مصرفی برای سرمایش تهویه مطبوع برای بخش تجاری کشور آمریکا در
سال  2000نشان داده شده است .همانطور که در این شکل مشخص است بیش از نیمای از انارژی مصارفی بارای سارمایش
(حدود  0/74کوادریلیون بی تی یو) توسط سیستم های پکیج تهویه مطبوع به مصرف می رسد .چیلرهاای ساانتریفیوژ (کاه در
سال های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند) و همچنین چیلرهای رفت و برگشتی به ترتیب با مصرف  14و  12درصاد از
انرژی نهایی رتبه های دوم و سوم در مصرف انرژی برای سرمایش را دارند .الزم به ذکر است که پمپ های حرارتی که طباق
تعاریف استفاده شده در گزارش مذکور شامل پکیج های واحد 2و اسپلیت ها هستند تنها  7درصد از انرژی نهایی مصرفی بارای
سرمایش را به خود اختصاص داده اند].[8

2

Single-Package
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شکل  .8-1سهم تکنولوژی های مختلف از مصرف انرژی نهایی برای سرمایش در ساختمان های تجاری در کشور آمریکا
][8

ساختمان اداری ،خدماتی-تجاری و عمومی دارای شدت مصرف انرژی نسبتاً کمی (حدود  85الی  115کیلو بی تای یاو بار
فوت مکعب در سال یا  268الی  362کیلووات ساعات بر متر مربع در سال) میباشند که قابل مقایسه با استاندارد ملای تادوین
شده برای ساختمان های غیر مسکونی در ایران (رده  Dتا  Fبرای ساختمان های دولتی و رده  Bتا  Cبارای سااختمان هاای
خصوصی) می باشد].[12
در گزارش منتشر شده ] 15 [10تکنولوژی به عنوان مهمترین تکنولوژی هایی که قابلیت اجرا شدن را دارند در نظر گرفتاه
شده و پتانسیل های کاهش مصرف انرژی در صورت بکارگیری این تکنولوژی ها در شکل  9-1نشان داده شده است.
بر اساس تعریف مذکور برای حالت موجود ،3تکنولوژی های مطرح شده درجدول منعکس شده در شکل  10-1تقسیم بندی
شده اند .با بکارگیری این تکنولوژی ها  4/5کوادریلیون بی تی یو انرژی اولیه صرفه جویی می شود].[10

شکل  .9-1تکنولوژی های مطرح برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش در کشور آمریکا ][10

3

Current Status
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شکل  .10-1تکنولوژی های مطرح برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان های تجاری در کشور
آمریکا ][10

در مورد ساختمان های مسکونی و میزان مصرف انرژی آنها و همچنین تکنولوژی های سرمایشای ماورد اساتفاده در ایان
بخش نیز گزارش دیگری توسط اداره انرژی آمریکا منتشر شده است ] .[13بر اساس نتایج این گزارش ،میزان مصرف انرژی در
بخش ساختمان های مسکونی در سال  2012در شکل  11-1نمایش داده شده است .همانطور که در این شکل دیده می شود
سرمایش حدود  15/8درصد از انرژی مصرفی در ساختمان را به خود اختصاص داده است .عالوه براین در شکل  12-1میازان
مصرف انرژی برای سرمایش و گرمایش بر حسب نوع سوخت نمایش داده شده است .همانطور که قبالً نیز اشااره شاد تقریبااً
تمامی انرژی مصرفی برای سرمایش از نوع انرژی الکتریکی است.

شکل  .11-1مولفه های مصرف کننده انرژی در بخش ساختمان های مسکونی در کشور آمریکا در سال [13] 2012
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شکل  .12-1مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان های مسکونی بر حسب نوع سوخت در کشور آمریکا در سال
[13] 2012

عالوه بر این در شکل  13-1سهم هر یک از سیستمهای سرمایشی از مصرف انرژی الکتریکی در بخاش سااختمان هاای
مسکونی نشان داده شده است .همانطور که در این دسته بندی مشاهده می شود ،سیستم هاای مرکازی بااالترین ساهم را در
مصرف انرژی الکتریکی در سیستم های سرمایشی را دارد.

شکل  .13-1مصرف انرژیالکتریکی در بخش سرمایش ساختمان های مسکونی در کشور آمریکا در سال [13] 2012
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 -3-1-3-1رتبه بندی تکنولوژی ها ،برنامه توسعه تکنولوژی و استفاده از سیستمهای سرمایشی

در گزارش های دیگری که توسط اداره انرژی آمریکا برای محاسبه پتاسیل های کاهش مصارف انارژی در سیساتم هاای
سرمایشی در ساختمان های مسکونی و تجاری ] [13و ] [14منتشر شده است ،دسته بنادی دیگاری بارای تکنولاوژی هاای
کاهش مصرف انرژی در بخش سرمایش ارائه شده است که پتانسیل های کاهش مصرف انرژی در اثار بکاارگیری آن هاا در
شکل  14-1نشان داده شده است.

شکل  14-1میزان صرفه جویی انرژی تکنولوژی های مطرح در بخش سرمایش ساختمان های مسکونی در کشور آمریکا
][13

همانطور که در شکل 14-1دیده می شود بیشترین پتانسیل بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان هاای
مسکونی در تکنولوژی های کنترل و راه اندازی یکپارچه سیستم های سرمایشی است و همچنین نگهداری منظم و اساتفاده از
ترموستات های یادگیرنده 4و چیلرهای جذبی با سوخت گاز به ترتیب رده های بعدی در پتانسیل بهینه سازی مصرف انارژی را
دارند.

4

نوعی ترموستات هستند که داده های تاریخی عملکرد ترموستات را در خود نگهداری کرده و سپس بر اساس آن تصمیم گیری نموده و به صورت خودکار عمال مای کنناد.
مثال ترموستات یادگیرنده بعد مدتی از زمان نصب ساعات کاری محل نصب خود را یاد گرفته و در ساعات غیرکاری به صورت خودکار بسته می شود.
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 -4-1-3-1هدفگذاریها و سیاستهای کالن

در گزارشی که توسط انجمن فیزیک آمریکا5منتشر شده است ] [7هدفگذاری انجام شده برای کاهش مصرف انرژی در این
بخش تا سال  2030انجام شده است .بر اساس این هدفگذاری ،طی دو برنامه زمانی متوالی مصرف انرژی الکتریکی در بخش
ساختمان های مسکونی در سال  2030به میزان  572تراوات ساعت نسبت به حالتی که سناریوهای بهینه سازی اعمال نشاوند
(حالت پایه) کاهش می یابد.
از  572تراوات ساعت کاهش انرژی الکتریکی پیش بینی شده برای بخاش سااختمان در ساال  ،2030حادود  85الای 90
تراوات ساعت آن در بخش سرمایش و تهویه مطبوع ساختمان دیده شده است .سهم سرمایش و سایر بخش ها در هدفگذاری
انجام شده برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش ساختمان در شکل  15-1نشان داده شده است.

شکل  .15-1هدفگذاری انجام شده برای کاهش مصرف انرژی در بخشساختمان های مسکونی در کشور آمریکا تا سال
[7] 2030

به منظور دستیابی به اهداف مذکور آزمایشگاه ملی برکلی مجموعه از سیاست های کلی در بخش ساختمان را منتشر کارده
است .این سیاست ها شامل موارد زیر است ]:[15
الف -اعمال استانداردهای انرژی در ساختمان ها
ب -تهیه برچسب انرژی ساختمان ها

5

American Physical Society

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
21
فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش دوم،تیر 1394

پ -انگیزه های مالی
ت -پکیج سیاست گذاری شامل سیاست های الف ،ب و پ به صورت همزمان
 -2-3-1مطالعه موردی کشور عربستان
 -1-2-3-1مصرف انرژی در بخش ساختمان و سرمایش

تعداد ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی در شکل  16-1نشان داده شده است .همچنین در ایان شاکل نحاوه توزیاع
جغرافیایی ساختمان ها نشان داده شده است .همانطور که در این شکل مشخص است ،تعداد ساختمان در عربستان بالغ بار 11
میلیون است که از این تعداد حدود  5میلیون آن مسکونی است .بیش از  70درصد از ساختمان های این کشور فاقد عایقکااری
هستند.

شکل  16-1تعداد ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی در عربستان و توزیع جغرافیایی آنها ][16

همانطور که در شکل  17-1نیز نشان داده شده است ،در سال  2009حدود  79درصد از انرژی نهایی در کشور عربستان که
معادل  153810گیگاوات ساعت است ،در بخش ساختمان مصرف شده است 70 .درصد از ایان مقادار یعنای حادود 107667
گیگاوات ساعت توسط سیستمهای تهویه مطبوع در ساختمان مصرف شده است .بنابراین سرمایش ساختمان یکی از عمده ترین
مصرف کنندگان انرژی و موثرترین مولفه پیک بار در عربستان سعودی است ].[16
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شکل .17-1سهم بخش های مختلف از انرژی نهایی مصرفی در عربستان ودر بخش ساختمان ][17

هر چند از تعداد سیستم های سرمایشی موجود در کشور عربستان آمار و اطالعات دقیقی در دست نیست اما تعداد کولرهای
گازی و اسپلیت های نصب شده در این کشور در سال  2010نشان می دهد که میزان نفوذ بازار برای این تکنولوژی بسیار باال
بوده و حدود  97درصد از سیستم های نصب شده در این کشور از این دو نوع می باشند .همانطور که در شکل  18-1نشان داده
شده است ،از حدود  1478468دستگاه سیستم سرمایشی نصب شده حدود  828000دستگاه آن کولرهاای گاازی پنجاره ای و
حدود  606000دستگاه آن اسپلیت می باشند .چیلرها و پکیج ها تنها  3درصد از سیستم های نصب شده در این سال را به خود
اختصاص داده اند.

شکل  .18-1سهم تکنولوژی های مختلف سیستم های سرمایشی نصب شده در بخش ساختمان کشور عربستان در سال
[17] 2010
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برای قسمت عمده سیستم های سرمایشی نصب شده در این کشور  EERدر شرایط تست  T1و 6T3به ترتیب  7/5و 5/4
می باشد که بسیار به مقادیر حداقل برای  EERدر این شرایط تست نزدیک است].[18
 -2-2-3-1برنامه توسعه تکنولوژی و استفاده از سیستمهای سرمایشی،هدفگذاریها و سیاستهای کالن

پتانسیل کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان کشور عربستان در شکل  19-1نمایش داده شده است .همانطور کاه در
این شکل مشخص است در مقایسه با حالت پایه ،عمده راهکارهای مرتبط با مدیریت بارهای سرمایشی در ایان کشاور را مای
توان به دو دسته تقسیم بندی کرد .دسته اول راهکارهای بهبود سیستم های سرمایشی و دسته دوم راهکارهای مرتبط با پوسته
ساختم ان است .بهبود پوسته ساختمان شامل عایقکاری دیوارها و سقف ،سایبان ،دوجداره کردن شیشه ها و کاهش نفوذ هوا می
باشد .بیشترین پتانسیل کاهش مصرف انرژی در بهبود کارائی سیستم های تهویه مطبوع وجاود دارد کاه مقادار آن حادود 70
درصد مقدار پایه است.

Equipment

Envelope

شکل  19-1پتانسیل های کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان کشور عربستان][16

6

در شرایط تست  T2 ،T1و  T3دمای حباب خشک محیط به ترتیب برابر  27 ،35و  46درجه سانتیگراد است .این شرایط تست به ترتیب برای اقلایم هاای معتادل ،سارد و
گرم می باشند.
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با توجه به اینکه بخش ساختمان عمده ترین مصرف کننده انرژی نهایی در عربستان می باشد و بدلیل شرایط اقلیمی خاص
این کشور سیستمهای سرمایشی تهویه مطبوع نیز باالترین سهم را در مصرف انرژی نهایی در بخش ساختمان دارند لذا یکی از
مهمترین برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی نهایی در این بخش در نظر گرفته شده است .بهبود کارائی اسپلیت ها تا حدود
 36درصد به عنوان اولین قدم در نظر گرفته شده است .در شکل 20-1برنامه های بهبود کارائی انرژی در بخش ساختمان
عربستان نشان داده شده است .همانطور که در این شکل دیده می شود اعمال استاندارد ها بر سیستم های تهویه مطبوع و
بهبود کارائی آنها به عنوان مهمترین مصرف کننده بخش ساختمان یکی از برنامه های اصلی کشور عربستان برای بهبود
کارائی انرژی در این بخش است .همچنین اجباری نمودن استفاده از عایق های حرارتی در ساختمان ها نیز یکی از برنامه های
حاکمیت برای رسیدن به اهداف مذکور است].[16

شکل  .20-1برنامه های بهبود کارائی انرژی در بخش ساختمان کشور عربستان][16
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در گزارشی که به سفارش وزارت انرژی عربستان و توسط گروه مشاوره آماد 7برای این کشور تدوین شده است ،میزان
پتانسیل های صرفه جویی انرژی در شرایط تست  T3که بسیار به اقلیم آب و هوایی عربستان نزدیک است برآورد شده است.
در این گزارش برنامه پیشنهادی برای بهبود کارائی انرژی تا سال  2018تدوین شده است.
با توجه به نتایج گزارش مذکور هدفگذاریها و سیاستهای پیشنهادی در کشور عربستان به صورت زیر خالصه میگردد:
 بهبود کارائی اسپلیتها به منظور افزایش کارائی انرژی به میزان  36درصد و کاهش پیک مصرف برق به میزان 26
درصد
 طراحی واحدهای تهویه مطبوع خاص با کارائی باال برای مناطق گرم با دمای  46درجه سانتیگراد
 اعمال استانداردها برای تولید سیستمهای تهویه مطبوع با کارائی باالتر
 تشویق های مالی برای تولید کنندگان و وارد کنندگان سیستمهای تهویه مطبوع با کارائی باالتر
 -3-3-1ترکیه
 -1-3-3-1مصرف انرژی در بخش ساختمان

همانطور که در شکل  21-1نشان داده شده است ،در سال  2010حدود  34درصد از انرژی عرضه شده در بخش ساختمان
به مصرف رسیده است و این بخش بعد از بخش صنعت مهمترین بخش مصرف کننده انرژی نهایی در کشور ترکیه است].[19

شکل  .21-1سهم بخش های مختلف از انرژی نهایی عرضه شده در کشور ترکیه در سال [19]2010

7

AMAD Technical Consultation and Laboratories
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روند تغییرات مصرف انرژی و همچنین سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی اولیه طی سال های  1980الی  2001در
شکل های  22-1و  23-1نشان داده شده است .علیرغم افزایش مصرف انرژی اولیه در بخش ساختمان در ترکیه طی این 21
سال ،سهم این بخش در مصرف کل انرژی اولیه کاهش یافته است که این امر تا حدی مبین اجرایی شدن برنامه های مدیریت
انرژی در بخش ساختمان در این کشور است].[19

شکل  .22-1روند مصرف انرژی اولیه در بخش ساختمان در کشور ترکیه][19

شکل  .23-1روند سهم بخش ساختمان از کل مصرف انرژی اولیه در کشور ترکیه][19
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حدود  80درصد از انرژی مصرفی در بخش ساختمان به گرمایش فضا اختصاص دارد و از این رو سرمایش در بخش
ساختمان در کشور ترکیه یک بخش مهم مصرف کننده انرژی نمی باشد .طبق برآوردهای انجام شده توسط دانشکده انرژی
دانشگاه ازمیر تنها با عایقکاری پوسته ساختمان ها می توان  50درصد از مصرف انرژی در بخش ساختمان را کاهش داد .نرخ
رشد تعداد ساختمان ها در کشور ترکیه در حال حاضر  5درصد می باشد که با وجود الزامی بودن عایقکاری پوسته ساختمان از
سال  1985هنوز تعداد زیادی از ساختمان ها فاقد عایق مناسب می باشند .در این کشور همچنین  48درصد ساختمان های
دولتی دارای شیشه دوجداره و  40درصد آنها دارای سقف عایقکاری شده هستند .شدت مصرف انرژی در ساختمان های دولتی
در کشور ترکیه در حدود  250کیلووات ساعت بر متر مربع در سال است که با توجه به اقلیم آب و هوایی این کشور ،این مقدار
حدود چهار برابر استاندارد ملی کشور ایران است] [21و ].[23
 -2-3-3-1برنامه توسعه تکنولوژی و استفاده از سیستمهای سرمایشی،هدفگذاریها و سیاستهای کالن

با توجه به مطالعات و گزارش های منتشر شده برای کشور ترکیه مهمترین هدفگذاری انجام شده در این کشور برای
کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمانی کاهش شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان به میزان  20درصد تا پایان سال
 2023می باشد که در این راستا دو سیاست کلی اعمال می گردد]:[20
 اختصاص مدیر انرژی برای ساختمان های مسکونی با مساحت زیربنای بیشتر از  10000متر مربع و مصرف انرژی
بیش از 250 TOE8
 اختصاص مدیر انرژی برای ساختمان های تجاری و خدماتی با مساحت زیربنای بیشتر از  20000متر مربع و مصرف
انرژی بیش از 500 TOE
عالوه بر این مجموعه فعالیت های مورد نظر برای تحقق هدف در نظر گرفته شده در بخش ساختمان که مرتبط با مدیریت
بارهای سرمایشی در این کشور نیز می باشد به شرح زیر است.
 عایقکاری حرارتی
 نصب سیستم اندازه گیری مجزا برای واحدهای با سیستم مصرف کننده انرژی مشترك

8

Tonne of Oil Equivalent
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 کنترل دما و حرارت
 سیستمهای تولید همزمان در مقیاس معمولی و میکرو
 استفاده از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان
 استفاده از پمپ های حرارتی
 استفاده از سیستمهای حرارت مرکزی
 ارائه گواهینامه کارائی انرژی به ساختمان ها
 -4-3-1جمع بندی و نتیجه گیری

همانطور که در بخش های مختلف این گزارش مشخص شد برای کشورهای آمریکا و عربستان بخش سرمایش در سااختمان
ها یکی از مصرف کنندگان اصلی حامل های انرژی بویژه برق است.
کشور آمریکا بیشتر برنامه های خود را متمرکز بر اختصاص برچسب انرژی برای ساختمان های موجود و ساختمان های در حال
ساخت نموده است و داشتن بر چسب انرژی به عنوان یک الزام برای خرید و فروش در نظر گرفته می شود .باه عباارت دیگار
برچسب انرژی تأیید شده توسط مراجع ذیصالح یک سند الزامی برای انجام معامله است .بیشترین سیستم های مورد استفاده در
کشور آمریکا در ساختمان های تجاری شامل پکیج ها و سیستم های مرکزی  CAVو VAVمی باشد .مقایساه باار طراحای
مورد نیاز و انرژی مصرفی برای اجزای مختلف در سه نوع سیستم پکیج ،دبی هوای متغیر و دبای هاوای ثابات باه ازای واحاد
مساحت برایکشور آمریکا نشان داد که در هر سه سیستم کمپرسور باالترین بار و مصارف انارژی را دارد .همچنینباار و انارژی
مصرف ی سیستم های پکیج بیش از دو سیستم دیگر است.هدفگذاری انجام شده در بخش سرمایش ساختمان آمریکا نیز شاامل
کاهش  90تراوات ساعتی برق مصرفی در سال  2030نسبت به حالت پایه است.در کشاور عربساتان اساپلیت هاا و کولرهاای
پنجره ای باالترین سهم را در مصرف انرژی بخش سرمایش داشاتند و هماانطور کاه اشااره شاد تشاویق هاای ماالی بارای
واردکنندگان و تولیدکنندگان سیستم های با  EERباالتر از اولویت های سیاستی برای کاهش بارهای سرمایشای و در نتیجاه
کاهش اوج بار شبکه برق در عربستان است.
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 -4-1بررسی اسناد باالدستی
منظور از اسناد باالدستی ،قوانین و سیاستهای کالن کشور است که چشمانداز و اهداف کالن حوزههای مختلف توسعه
فناوری باید منطبق بر این اسناد تدوین گردد.همان طور که اشاره شد یکی از مهمترین مراحل در تدوین سند راهبردی تبیین
چشمانداز است ،که به منظور تدوین چشمانداز به بررسی اسناد مختلف پرداخته میشود .یکی از منابع اصلی برای تدوین بیانیه
اولیه چشمانداز اسناد باالدستی مرتبط با حوزه مدنظر میباشند .ضروری است تا با بررسی اسناد باالدستی ،طرحها و راهبردهای
کالن تدوین شده در سطوح باالتر ،و اصول ارزشی توسعه فناوری موجود در جامعه ،تصویری از بستر فعلی و نگاههای آینده
پیرامون فناوری حاصل گردد .این تصویر در شکلدادن به مؤلفههای چشمانداز نقش مهمی بر عهده دارد.در فاز اول بسیاری از
اسناد ،قوانین و مقررات به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.در ادامه و در جدول ( )1-1به برخی از مهمترین اسناد باالدستی در
این سند اشاره میشود.
جدول  1-1اسناد باالدستی
ردیف

قانون تصویب شده

بندهایی از مجموعه سیاستهای ابالغی اصالح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری که در تاریخ  89/4/15به
کلیه دستگاهها و نهادهای اجرائی کشور ابالغ شد به صورت مشخص به مدیریت و صرفهجویی انرژی و افزایش
بهروری انرژی در جهت کاهش منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان
کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه اشاره دارد .در
این بندها به صورت ضمنی بر مدیریت مصرف انرژی از دیدگاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و محیط زیست
تأکید شده است ،که مدیریت بار الکتریکی و در نتیجه مدیریت بارهای سرمایشی یکی از راههای اصلی تحقق این
سیاست ها می باشد.

1

2

گزیده قانون

بخشنامه ریاست جمهوری

در قسمت هایی از بخشنامه ریاست جمهوری به شماره  43720/40081مورخ  87/3/26و با موضوع کاهش
مصرف برق ادارات و دستگاههای اجرایی کشور به کلیه وزارتخانهها ،سازمانها ،موسسات و شرکتهای دولتی،
نهادهای انقالب اسالمی و استانداریهای سراسر کشور ابالغ شد به صورت مستقیم بر کنترل مستمر تجهیزات و
تاسیسات و رفع عیوب احتمالی با هدف جلوگیری از مصرف بیرویه آب و برق به منظور کاهش  10درصدی
مصرف این حامل ها تأکید شده است .همانطور که در این بخشنامه نیز تأکید شده است با کنترل مستمر تجهیزات
و تأسیسات مربوط به سرمایش و گرمایش ،میزان برق و آب مصرفی برای تأمین سرمایش و گرمایش مورد نیاز
کاهش مییابد.
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قانون تصویب شده

 3سند چشم انداز جمهوری اسالمی
ایران در افق 1404
3

4
5

برنامههای وزارت نیرو در دولت
دهم در بخش انرژی
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گزیده قانون

یکی دیگر از ضرورت های قانونی برای مدیریت بارهای سرمایشی و در نتیجه مدیریت بارهای الکتریکی،
دستیابی به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1404است که مورخ  1382/9/20توسط مقام
معظم رهبری ابالغ گردید .از جمله این اهداف می توان به بهره مندی از محیط زیست مطلوب و دستیابی به
جایگاه اول علم و فناوری در آسیای جنوب غربی اشاره کرد که یکی از الزامات اصلی محقق شدن این اهداف
استفاده منطقی از انرژی و افزایش بهره بروری انرژی با استفاده از دانش مدیریتی است.

وزارت نیرو به منظور افزایش بهرهوری و کارائی ،برنامههای عملیاتی صنعت برق را در مجموعهای تحت عنوان
کتاب اول در مورخ تیرماه سال  1389تدوین و ابالغ نمود که در این برنامه ها بر ضرورت مدیریت انرژی
الکتریکی در جهت روند اصالح الگوی مصرف و کاهش  10درصدی روند رشد مصرف انرژی تأکید شده است.
بنابراین مدیریت بارهای سرمایشی به عنوان جزئی از روش های مدیریت انرژی توسط وزارت نیرو ابالغ و الزم
االجرا شده است.

5

سند نقشه راه بهرهوری انرژی
الکتریکی سابا

یکی دیگر از ضرورت های قانونی برای مدیریت بارهای سرمایشی و در نتیجه مدیریت بارهای الکتریکی در کشور
سند نقشه راه بهره وری انرژی الکتریکی سابا می باشد که در مورخ اردیبهشت ماه  1389انتشار یافت و در آن بر
حمایت از تولید کولرهای آبی و یخچال های کم مصرف به صورت طرح یارانه سود تسهیالت و وجوه اداره شده به
منظور بهینه سازی تولید و مصرف انرژی تأکید شده است.

6

قانون هدفمند کردن یارانهها

قانون هدفمند کردن یارانه ها که توسط مجلس شورای اسالمی در مورخه  1388/10/15ابالغ شد به صورت
مستقیم و غیر مستقیم به مدیریت مصرف انرژی اشاره شده است .در این قانون دولت موظف شده است که با
افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی تا حد قیمت های منطقه ای و جهانی درآمد حاصل از اجرای این قانون
را به صورت بالعوض به مدیریت مصرف انرژی در سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی اختصاص دهد.
بنابراین یکی از ضرورت های مدیریت بارهای سرمایشی کمک به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است که با
کاهش بارهای سرمایشی و در نتیجه کاهش برق مصرفی درآمد حاصل از این قانون جهت ارتقای کارائی انرژی
بکار گرفته می شود.
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ردیف

قانون تصویب شده

7

قانون اصالح الگوی مصرف

وزارت خانه ها و سازمان های دولتی موظف به تهیه آیین نامه ها استانداردها و دستورالعمل های صرفه جویی
در مصرف انرژی با جهتگیری به سوی ساختمان سبز و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر هستند .در این قانون
همچنین کلیه موسسات دولتی و عمومی موظف شده اند با انجام ممیزی انرژی به منظور اجرا و کنترل سامانه
مدیریت انرژی در ساختمانهای مربوطه و نصب سامانههای کنترلی الزم برای مصرف انواع حاملهای انرژی در
ساختمانهای اداری خود ظرف پنج سال اقدام نمایند .یکی از سامانه های کنترلی که به مدیریت مصرف حامل
های انرژی کمک می کند سامانه مربوط به کنترل سیستم های سرمایشی و مدیریت بارهای سرمایشی در
ساختمان ها است.

8

قوانین برنامههای اول تا پنجم
توسعه کشور

در برنامههای اول تا پنجم توسعه کشور (حدفاصل سالهای  1368تا  )1394که به صورت پنجساله و توسط
دولت وقت تنظیم شده و به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است دولت و دستگاههای اجرایی وابسته
موظف شدهاند تا حد امکان در جهت مدیریت مصرف انرژی در تمامی بخشهای اقتصادی و اجتماعی تالش کنند.
یکی از مولفه های مدیریت انرژی الکتریکی مربوط به مدیریت بارهای سرمایشی می باشد که در درون این قوانین
به صورت پنهان وجود دارد .در این قوانین و به ویژه در قوانین برنامه های دوم الی چهارم توسعه کشور بر مدیریت
انرژی و حفظ محیط زیست تدوین و اجرای استاداردها توسط سازمان ها و نهادهای ذیربط و همچنین اعطای
تسهیالت مالی برای اجرای راهکارهای بهینه سازی و انجام تحقیقات در این زمینه تأکید شده است.

گزیده قانون

در تکالیف  20گانه مصوبه هیات دولت جهت اصالح الگوی مصرف انرژی مورخ  88/3/2به صورت مستقیم و
غیر مستقیم به مدیریت بارهای سرمایشی اشاره شده است .بندهایی از این تکالیف  20گانه که در آنها به صورت
مستقیم به مورد این مطالعه اشاره شده عبارتند از :
 -1رتبهبندی انرژی لوازم خانگی و جلوگیری از ورود محصوالت با رتبههای پایینتر از  Aو B
 -2ارتقاء تولیدات لوازم خانگی ساخت داخل حداقل به میزان  2رتبه طی  2سال آینده

9

تکالیف  20گانه مصوبه هیات
دولت جهت اصالح الگوی
مصرف انرژی

 -3فراهم نمودن سازوکارهای مناسب توسط وزارت صنایع و معادن در جهت تعویض وسایل و تجهیزات
انرژی بر فرسوده و کم بازده با وسایل و تجهیزات دارای رتبه  Aو B
بندهایی از این تکالیف  20گانه که در آنها به صورت غیرمستقیم به مورد این مطالعه اشاره شده عبارتند از :
 -1رعایت و استمرار بخشنامه معاونت اول رئیس جمهوری به منظور کاهش  10درصدی مصرف برق در
بخشهای دولتی
 -2ارائه راهکارهای الزم جهت بسط و توسعه شرکتهای خدماتی انرژی ()ESCO
 -3اعمال جرائم به مصرف کنندگانی که الگوی مصرف را رعایت نمینمایند.
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ردیف

قانون تصویب شده

گزیده قانون

10

مبحث  19مقررات ملی ساختمان

مبحث  19مقررات ملی ساختمان ضوابط طرح ،محاسبه و اجرای عایق کاری حرارتی پوسته خارجی،
سیستمهای تاسیسات گرمایی ،سرمایی ،تهویه ،تهویه مطبوع ،تامین آب گرم مصرفی ،و الزامات طراحی سیستم
روشنایی در ساختمانها را تعیین میکند .در این مبحث الزمات اجرایی مربوط به مدیریت بارهای سرمایشی در
ساختمان به صورت صریح بیان شده و ارائه گواهی های صالحیت و چک لیست انرژی ساختمان در زمینه
عایقکاری پوسته ساختمان و همچنین مشخصات فنی سیستمهای سرمایشی به عنوان یک الزام برای اخذ پروانه
ساختمان در نظر گرفته شده است.

در جدول ( )2-1موارد و ویژگیهای قابل برداشت از قانون که در تدوین بیانیه اولیه چشمانداز باید در نظر گرفته شوند
،ذکر شده است.
جدول  2-1موارد قابل برداشت از قوانین جهت تدوین بیانیه اولیه چشم انداز
قانون تصویب شده

موارد و ویژگیهای قابل برداشت از قانون که در تدوین بیانیه اولیه چشمانداز باید در
نظر گرفته شوند

سیاست های ابالغی رهبری

کاهش شدت مصرف انرژی به دو سوم مقدار کنونی

بخشنامه ریاست جمهوری 1387

کاهش  10درصدی مصرف برق و آب

برنامههای وزارت نیرو در دولت دهم

کاهش  10درصدی روند رشد مصرف انرژی تا پایان سال1389

مصوبه هیات دولت

ارتقاء تولیدات لوازم خانگی ساخت داخل حداقل به میزان  2رتبه

 -5-1تبیین ابعاد چشم انداز
بیانیه اولیه چشمانداز توسط تحلیلگران و مشاوران تهیه میشود .در این مرحله بر مبنای ورودیهای حاصل از مراحل
قبل (هوشمندی فناوری ،اطالعات اولیه) ،به ترسیم افق چشمانداز پرداخته میشود .با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز بنگاهی
و نیز با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی تدوین چشمانداز ،الزم است تا به مؤلفههای ضروری چشمانداز و نیز ویژگایهاای افاق
چشمانداز در سطح ملی توجه شود .یک افق چشمانداز ملی باید دربرگیرندهی مؤلفههای زیر باشد:
 درنظرگیری بعد زمان و افق برنامهریزی برای ایدهآلهای ذکر شده در بیانیه چشمانداز
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 اشاره به جایگاه و رتبهی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهان
 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی
 درنظرگیری مالحظات اصول ارزشی
 توجه به سطح رقابتپذیری فناوری تولیدی
 تعیین حوزهی کاربرد فناوری
 اشاره به نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه
 تعریف کلی حوزه فعالیت (طراحی ،تولید ،بکارگیری)
به منظور تعیین ابعاد چشم انداز ابتدا با توجه به نتایج خروجی مطالعات الگو برداری و موارد استخراج شده از اسناد
باالدستی گزینه های پیشنهادی تعیین ابعاد چشم انداز مطرح گردید.
در جدول ( )3-1گزینه های پیشنهادی که می تواند در تعیین ابعاد چشم انداز مدنظر قرار گیرند،ذکر شده است.
جدول  3-1گزینه های پیشنهادی تعیین ابعاد چشم انداز
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این گزینه های پیشنهادی در جلسه چهارم کمیته راهبری به اعضای حاضر در کمیته (آقایان مهندس:
طالش،صالحیان،مکاریزاده،سلیمان ،آقای دکترسجادی ،آقای مهندس کاملی ،آقای مهندس جلیلیان ،آقای مهندس شفیعی
وآقای مهندس اسماعیلی ) ارائه گردید .در این جلسه این گزینه های پیشنهادی به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و
اعضا نظرات خود را به طور کامل ارائه دادند.متن کامل صورت جلسه چهارم و نظرات بیان شده در رابطه با گزینه های
پیشنهادی ابعاد چشم انداز در پیوست  2آورده شده است .در نهایت موارد زیر به عنوان نکاتی که در تعیین ابعاد چشم انداز باید
مد نظر قرار بگیرند،انتخاب شد.
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جدول  4-1گزینه های مدنظر خبرگان در تعیین ابعاد چشم انداز

 -1-5-1بیانیه اولیه چشم انداز

با توجه به بررسی مطالعات تطبیقی و اسناد باالدستی و نظرات خبرگان بیانیه اولیه چشم انداز برای مدیریت بارهای
سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان به صورت زیر است.
با الهام از اهداف سند چشمانداز وزارت نیرو در افق  1404و در راستای صیانت از سرمایههای ملی ،افزایش
کارایی و صرفهجویی در مصرف انرژی ،با بکارگیری و توسعه داخلی فنآوریهای سرمایشی راندمان باال و بهبود
عملکرد حرارتی ساختمان ،تقاضای برق مورد نیاز سیستمهای تهویه مطبوع در ساختمان کاهش و راندمان سیستم-
های فوق در کشور تا حد استانداردهای جهانی ارتقا خواهد یافت.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
36
ويرايش دوم،تیر 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

جدول  5-1بیانیه اولیه چشم انداز

بیانیه اولیه چشم انداز

ابعاد چشم انداز

الهام از اهداف سند چشمانداز وزارت نیرو

توجه به اسناد باالدستی

در افق 1404

افق زمانی

در راستای صیانت از سرمایههای ملی ،افزایش کارایی و
صرفهجویی در مصرف انرژی

مالحظات اصول ارزشی

سیستم های تهویه مطبوع و فنآوریهای سرمایشی راندمان
باال

نتایج کلی

ساختمان

حوزه کاربرد فناوری

افزایش راندمان سیستمهای تهویه مطبوع در کشور و
کاهش مصرف برق تا حد استانداردهای جهانی

جایگاه
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 -2فصل دوم :تدوین اهداف کالن
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 -1-2متدولوژی
یکی دیگر از گامهای اساسی در تعیین ارکان جهتساز ،تدوین اهداف توسعه در راستای چشمانداز تعریف شده
است .این هدفگذاری در سطح کالن بهمنظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانداز انجام میگیرد .در حقیقت اهداف
مذکور ،پاسخگوی یک سؤال اساسی است با عنوان "برای رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شده ،به چه
مقاصدی باید دست یافت؟" .با تعیین این اهداف در مسیر دستیابی به چشمانداز ،کنشگران دخیل در نظام توسعه
فناوری ،اهداف بلندمدتی را دنبال میکنند و در نتیجه ،برنامهریزیها ،تصمیمگیریها و فعالیتهای خود را براساس آن
بهصورت دقیقتر و با جزئیات بیشتر انجام دهند.
در روششناسی پیشنهادی برای تدوین اسناد توسعه فناوری ،تدوین اهداف با دو رویکرد باال-به-پایین و پایین-به-
باال صورت میپذیرد .رویکرد باال-به-پایین رویکردی هدف محور است که بهدنبال ترسیم یک آیندهی مطلوب برای
توسعه فناوری است .در طرف مقابل ،رویکرد پایین-به-باال نگاهی مسئلهمحور 9به توسعه فناوری دارد .با استفاده از این
رویکرد ترکیبی ،از یک طرف همراستایی اهداف با چشماندازهای کالن ملی و سایر ارکان جهتساز باالدستی حفظ
شده ،و از طرف دیگر ،تمام مسایل و مشکالت موجود در مسیر توسعه فناوری نیز مورد هدف تحلیل و بررسی قرار می-
گیرند .در این بخش ،فرآیند تدوین اهداف کالن با نگاهی باال-به-پایین صورت میگیرد .این اهداف در راستای چشم-
انداز و با تعریف حوزههای هدف مشخص میشوند .عالوه بر حوزههای هدف که بیانکننده ابعاد اهداف تعریف شده
هستند ،کیفیت آنها نیز باید با مشخص نمودن ویژگیهای اهداف معین شود.
در منابع برنامهریزی راهبردی در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوین حوزههای اهداف تعیین شده
است .در زیر بهطور خالصه به بررسی این مدلها پرداخته میشود:
حوزههای اهداف در مدل کارت امتیازی متوازن

10

)(Kaplan and Norton, 1996

 منظر مالی (سودآوری ،رشد در آمد ،و افزایش بهره وری)
 منظر مشتری (تعین مشتریان مخاطب ،تعیین ارزشهای پیشنهادی بنگاه با توجه به مشتریان)

9

10

Issue-based
بهدلیل اهمیت و شهرت بیشتر این مدل در تدوین اهداف بنگاهی ،توضیح کامل این مدل پیوستها ارائه شده است.
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 منظر فرایندهای داخلی (روابط با تأمین کنندگان ،تصمیمگیری درمورد توسعه محصوالت و خدمات جدید،
خدمات پس از فروش ،و مهندسی مجدد فرایندهای تولید)
 منظر یادگیری و رشد (رضایت کارکنان ،فضای مناسب کاری ،دسترسی به سیستمهای اطالعاتی الزم،
برنامههای آموزش کارکنان)
حوزههای اهداف در مدل پیرس و رابینسون)1383( 11

توجه به مشتری ،نوآوری ،بهرهوری ،توجه به بخش مالی ،منابع انسانی ،لحاظ کردن محیط خارجی
حوزههای اهداف براساس مدل ترکیبی فیلیپس

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

12

][25

 سودآوری
 بهرهوری (سادهسازی رویهها و سیستمها برمبنای استانداردهای جهانی)
 موضع رقابتی (ارتقای نقش و جایگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همکاریهای بینالملی و منطقهای)
 پیشرفت کارکنان (سرمایهگذاری در نیروی انسانی و ظرفیتسازی)
 روابط کارکنان
 رهبری فناورانه
Pierce & Robinson
12

این مدل در مورد تدوین استراتژی گمرك ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

11
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 مسئولیت اجتماعی (جلب رضایت ،اعتماد و مشارکت خدمتگیرندگان)
عالوه بر حوزههای هدف ذکر شده ،ویژگیهایی نیز برای اهداف در سطح بنگاه در ادبیات اشاره شده است .این
ویژگیها عبارتند از:
 قابل کاربرد بودن،
 قابل اندازهگیری بودن،
 در نظر داشتن محدودیت منابع،
 قابل دستیابی بودن،
 مشخص بودن،
 قابلیت انعطاف داشتن،
 واقعگرایانه بودن،
 قابل قبول بودن ،و
 محدود به زمان بودن
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شکل  1-2ویژگیهای اهداف کالن

 -2-2گامهای ضروری در تدوین اهداف
با درنظر داشتن مدلهای هدف گذاری بنگاهی و نیز با کسب بینش از مطالعات موردی صاورت پذیرفتاه،
میتوان به معرفی گامهای ضروری در تدوین اهداف پرداخت .روش پیشنهادی زیار مایتواناد بارای تادوین
اهداف کالن در توسعه فناوری مورد استفاده قرار گیرد:
 )1دریافت ورودی از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز و هوشمندی فناوری

در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف کالن توسعه فنااوری اساتفاده شاود .ایان کاار باا
برگزاری پنل های خبرگی و بحث گروهی میان متخصصین ،در چارچوب نتایج حاصل از هوشامندی فنااوری
(روندهای رشد و توسعه فناوری در آینده) و تأکید بر مؤلفههای موجاود در چشاماناداز صاورت مایگیارد .در
مجموع میتوان اینطور بیان نمود که اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
 )2تدوین اولیه اهداف کالن بر اساس اطالعات ورودی

با توجه به نظرات جمعآوری شده متخصصین پیرامون اهداف کالن ،در این مرحله الزم است تا تحلیال-
گران به پاالیش این نتایج با درنظر داشتن دو محور حوزههای هدف و ویژگیهای هدف بپردازند .باهعباارت
دیگر ،تحلیلگران نظرات خبرگان را در حوزههای هدف دستهبنادی نماوده و باا درنظرداشاتن ویژگایهاای
ضروری ،آنها را بازنویسی میکنند .حوزههای اهداف به معرفی ابعادی میپردازند که الزم است تا باه آنهاا
پرداخته شود.
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)3تأیید و نهاییسازی اهداف کالن

اهداف کالن ،راهنماهای توسعه در سایر مراحل خواهند بود .بنابراین ،اهداف اولیه طراحی شده برای
نهایی شدن نیازمند تأیید دوباره افراد متخصص هستند .اجرای این مرحله به کاهش خطای ناشی از بازنویسی
و پاالیش اهداف توسط تحلیلگران کمک میکند.
)4دریافت بازخورد

از آنجا که تدوین گامهای مختلف سند در یک فرآیند تعاملی بهوقوع میپیوندد ،اهداف کالن تدوین شده
در بخش ممکن است با تدوین گامهای بعدی سند دچار تغییر و اصالح شوند .تدوین اهداف خرد (اهداف
پایین-به-باال) و دریافت تصویر واقعیتر از وضعیت موجود یکی از مهمترین بازخوردهایی است که میتواند
منجر به بازبینی در اهداف کالن شود.
شکل  2-2نمایش گرافیکی مراحل تدوین اهداف کالن را بهطور خالصه بهنمایش میگذارد.

تدوین اهداف
چ
مولفههای تصویر

شما

ایدهآل ،بایدها و نبایدها

کالن
نظرات

روند توسعه و رشد
فناوری ،سناریوهای

نداز

ه
وشم
ندی

تدوین
پیشنویس
ابعاد

نهاییسازی اهداف

دریافت بازخورد
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شکل  .2-2روش پیشنهادی برای تدوین اهداف کالن

در این بخش از گزارش که به تدوین اهداف کالن سند راهبردی مدیریت بارهای سرمایشی پرداخته می شود ،باه
منظور برآورد روند آینده بارهای سرمایشی و میزان سهم آن در بار کل و پیک بار شبکه دو مدل ریاضی بر اساس روند
تغییرات سیستم های سرمایشی و تعداد مشترکین برق توسعه داده می شود و نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه می گردد.
همچنین پتاسیل های کاهش مصرف انرژی الکتریکی و بار الکتریکی در بخاش سارمایش تهویاه مطباوع سااختمان
بررسی و بر اساس یک سناریو محتمل نتایج آن محاسبه و ارائه می گردد .در پایان مجموعه ای از اهداف کالن که باا
مدیریت بارهای سرمایشی و اجرایی شدن این سند قابل دستیابی است تدوین و ارائه می گردد.
 -3-2مدلسازی ریاضی مولفه های پیك بار سرمایشی و پیش بینی روند آینده پیك بار
به منظور شناسایی و برآورد سهم هر یک از مولفه های پیک بار سرمایشی ،سیستمهای سرمایشی داخل کشور به ساه
دسته کلی زیر تقسیم بندی شده اند:
 کولرهای آبی
 کولرهای گازی
 سیستمهای مرکزی
بر این اساس دو مدل ریاضی بر اساس تقاضای جدید برای سیستمهای سرمایشی و افزایش تعداد اشاتراکات بارق
برای پیش بینی مولفه های بار توسعه داده شده است که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهند شد.
با استخراج سهم هر یک از سیستمهای سرمایشی و با در نظر گرفتن یاک روناد بارای ارتقاای رتباه انارژی ایان
سیستمها می توان حداقل پتانسیل کاهش بار الکتریکی را برآورد نمود .در مورد روند ارتقای رتبه و چگونگی تأثیر آن بر
بار شبکه برق در مدلسازی های انجام شده توضیح داده خواهد شد.
 -1-3-2مدلسازی بر اساس تعداد تقاضا برای سیستمهای سرمایشی

اطالعات جامع و قابل استنادی از تعداد و نوع سیستمهای سرمایشی تهویه مطبوع مرکزی در دست نیست و لذا در
این مدل با توجه به نرخ رشد تقاضای کولرهای آب و گازی میزان رشد تقاضای بار الکتریکی در اثر اضافه شادن ایان
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سیستمها پیش بینی شده و اختالف میان بار الکتریکی این کولرها و اضافه بار کل سرمایشی به عناوان باار الکتریکای
ناشی از سیستمهای مرکزی در نظر گرفته شده است.
( )1

} 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑑𝑛𝑜𝐶 𝑟𝑖𝐴𝐿𝐸 𝐸𝐿𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝐸𝐿𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − {𝐸𝐿𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 +

که در آن:
𝑙𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝐶𝐿𝐸 :بار الکتریکی ناشی از سیستمهای مرکزی (مگاوات)
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇 :𝐸𝐿𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔,بار الکتریکی ناشی از کل سیستمهای سرمایشی (مگاوات)
𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟𝑜𝑝𝑎𝑣𝐸𝐿𝐸 :بار الکتریکی ناشی از کولرهای آبی (مگاوات)
𝑟𝑒𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑑𝑛𝑜𝐶 𝑟𝑖𝐴𝐿𝐸 :بار الکتریکی ناشی از کولرهای گازی (مگاوات)
با توجه به اطالعات منتشر شده از طرف سازمان بهره وری انرژی ایران و برخی سایت های رسمی کشاور سااالنه
حداقل  1،000،000کولر آبی و  800،000کولر گازی به سیستمهای سرمایشی موجود اضافه می شود .رتبه انرژی اکثار
سیستمهای سرمایشی تولید شده در داخل کشور و وارداتی  Dمی باشد .لذا به منظور برآورد پتانسیل کاهش بار ناشی از
ارتقای رتبه سیستمهای سرمایشی جدید فرض می گردد که طی دو بازه زمانی  6و  5ساله ،سیساتمهای سرمایشای باا
یک نرخ مشارکت سالیانه معین و ثابت برای ارتقای رتبه ،از رتبه  Dبه  Bو سپس از  Bبه  Aارتقا یابند .در جدول1-2
خالصه فرضیات و تغییرات بار الکتریکی هر سیستم سرمایشی آمده است.
جدول  : 1-2خالصه فرضیات و تغییرات بار الکتریکی هر سیستم سرمایشی در اثر تغییر رتبه
پارامتر

متوسط بار الکتریکی

متوسط درصد کاهش بار

EER

مصرفی

الکتریکی

رتبه

A

B

D

A

B

D

از  Dبه B

از  Bبه A

کولر آبی

403

456

500

52.70

46.60

42.50

8.80

11.57

کولر گازی

1466

1885

2000

4.50

3.50

3.30

5.71

22.22

چیلرهای تراکمی

---

---

---

7.78

6.36

5.38

15.38

18.18
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همچنین در جدول  2-2نرخ مشارکت سالیانه برای ارتقای رتبه طی بازه های زمانی مختلف ذکر شده است.
جدول  :2-2نرخ مشارکت سالیانه برای ارتقای رتبه طی بازه های زمانی مختلف
نحوه ارتقای رتبه

نرخ مشارکت سالیانه

بازه زمانی

ارتقای رتبه از  Dبه B

0.17

از سال  1394الی 1399

ارتقای رتبه از  Bبه A

0.20

از سال  1400الی 1404

با توجه به فرضیات انجام شده ،و بر اساس روابط  2الی  4تقاضای تجمعی بار الکتریکی ماورد نیااز بارای سیساتم
های سرمایشی به تفکیک محاسبه شده است که نتایج آن در جدول  3-2خالصه شده است.
( )2

𝑖
𝑄𝑡𝑖 = 𝑄𝑡−1
𝑖 𝐹𝑆 × 𝑖𝐷𝑃 × 𝑖𝑡𝑁 +

( )3

∗𝑖,
𝑄𝑡𝑖,∗ = 𝑄𝑡−1
𝑖𝑡𝛼 × 𝑖 𝐹𝑆 × 𝑖𝐷𝑃 × 𝑖𝑡𝑁 +

( )4

𝑗 = 1 . . . .6
𝑘 = 1 … .5

𝑖
𝐵→𝐷𝛾 𝑗 × 𝑥𝐷→𝐵 × (1 −
) 𝐵→𝐷𝑥 × 𝑗 ) + (1 −
{=
𝑖
𝐴→𝐵𝛾 𝑘 × 𝑥𝐵→𝐴 × (1 −
) 𝐴→𝐵𝑥 × 𝑘 ) + (1 −

که در آن:
𝑖𝑡𝑄 :تقاضای بار الکتریکی برای سیستم سرمایشی نوع  iدر سال  tبدون اعمال بهینه سازی (مگاوات)
∗ :𝑄𝑡𝑖,تقاضای بار الکتریکی برای سیستم سرمایشی نوع  iدر سال  tبا اعمال بهینه سازی (مگاوات)
𝑖𝑡𝑁 :تقاضای برای سیستم سرمایشی نوع  iدر سال ( tمیلیون عدد)
𝑖𝐷𝑃 :توان مصرفی متوسط سیستم سرمایشی نوع iبا رتبه (Dوات)
𝑖 𝐹𝑆 :ضریب همزمانی استفاده از سیستم سرمایشی نوع i
𝐵→𝐷𝑥 و 𝐴→𝐵𝑥 :نرخ مشارکت برای تغییر رتبه از  Dبه  Bو تغییر رتبه از  Bبه A
𝑖
𝑖
𝐴→𝐵𝛾 :درصد کاهش بار الکتریکی مصرفی متوسط برای تغییر رتبه از  Dبه  Bو تغییر رتبه از  Bبه A
𝐵→𝐷𝛾 و

𝑖𝑡𝛼
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جدول  :3-2نتایج حاصل از مدلسازی بر مبنای تقاضای کولرها

سال

تقاضای تجمعی بار الکتریکی بدون اعمال

تقاضای تجمعی بار الکتریکی با اعمال

بهینه سازی (مگاوات)

بهینه سازی (مگاوات)

کولرهای

کولرهای

گازی

آبی

1394

1040

400

-153

1395

2080

800

607

2013

1396

3120

1200

1095

2986

1165

1397

4160

1600

1687

3936

1541

1553

1398

5200

2000

2213

4865

1912

2013

1399

6240

2400

2518

5770

2277

2270

1400

7280

2800

2685

6798

2668

2431

1401

8320

3200

2800

7813

3049

2538

1402

9360

3600

2850

8815

3421

2582

1403

10400

4000

2832

9804

3784

2567

1404

11440

4400

2560

10781

4138

2345

مجموع

سیستم های مرکزی

18400

کولرهای

کولرهای

سیستم

گازی

آبی

های مرکزی

1018

394

-149

782

572
1022

17264

درصد کاهش
بار بر اثر

6.18%

ارتقای رتبه

همانطور که در جدول  3-2نیز نشان داده شده است ،در صورتی که کولرهای آبی و گازی و سیستمهای سارمایش
مرکزی با همین رتبه انرژی وارد بازار شوند و سیاست های تشویقی و تنبیهی برای تحقق نرخ مشاارکت فارض شاده
اعمال نگردد ظرفیت شبکه برق کشور حداقل به اندازه  17264مگاوات می بایستافزایش پیدا کند .اماا در صاورتی کاه
ارتقای رتبه محقق شود ،نیاز به این ظرفیت جدید حداقل به میزان  6/2درصد کاهش خواهش یافت.
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 -2-3-2مدلسازی بر اساس تعداد مشترکین برق

در این روش ابتدا با استفاده از اطالعات منتشر شده در آمار تفصیلی صنعت برق روند تغییرات تعداد مشترکین طای
 5سال قبل از سال  93مورد مطالعه قرار گرفته است و نرخ رشد آنها به تفکیک نوع اشتراك خانگی و عمومی محاسبه
شده است .سپس این نرخ رشد برای سالهای آینده نیز در نظر گرفته شده است .با پیش بینی تعاداد مشاترکین بارق و
استفاده از ضرایب "درصد خانوارهای کولردار" و "لزوم برخورداری از کولر گازی" می توان تعداد کولرهای گازی وآبی
موجود و همچنین روند رشد تعداد آن ها را در آینده پیش بینی نمود .الزم به ذکر است که این ضرایب از نتاایج پاروژه
های "بازنگری در تدوین استاندارد مصرف و برچسب انرژی کولر آبی" و "تدوین استاندارد برچسب انارژی کولرهاای
گازی اسپیلت" استخراج شده است .با استخراج تعداد کولرها بر مبنای روش ذکر شاده ،اداماه محاسابات مرباوط باه
محاسبات بار کامالً مشابه روش بکار گرفته شده برای مدل قبلی (مدلسازی بر اساس تعاداد تقاضاا بارای سیساتمهای
سرمایشی) است.در این روش  5سناریوی مختلف برای بهینه سازی در نظر گرفته شده است که در ذیل خالصاه آنهاا
ذکر شده است.
نام سناریو
سناریو  : 1پایه

-

سناریو  :2بهینه سازی بر روی
کولرهای جدید
سناریو  :3بهینه سازی بر روی
کولرهای جدید و جایگزینی
کولرهای موجود
سناریو  :4بهینه سازی کولرهای
جدید با مشارکت 100درصدی
و جایگزینی کولرهای موجود
سناریو  :5بهینه سازی بر روی
کولرهای جدید و جایگزینی

-

-

-

مفروضات اصلی
کولرهای جدید با همان رتبه  Dوارد بازار می شوند.
کولرهای موجود جایگزین نمی شوند.
کولرهای جدید طی دو مرحله و با یک نرخ مشارکت معین ،ابتدا از رتبه D
به رتبه  Bو سپس از رتبه  Bبه رتبه  Aارتقا می یابند و وارد بازار می
شوند.
کولرهای موجود جایگزین نمی شوند.
کولرهای جدید طی دو مرحله و با یک نرخ مشارکت معین ،ابتدا از رتبه D
به رتبه  Bو سپس از رتبه  Bبه رتبه  Aارتقا می یابند و وارد بازار می
شوند.
کولرهای موجود با یک نرخ جایگزینی معین جایگزین می شوند.
کولرهای جدید طی دو مرحله و با یک نرخ مشارکت  100درصد ،ابتدا از
رتبه  Dبه رتبه  Bو سپس از رتبه  Bبه رتبه  Aارتقا می یابند و وارد بازار
می شوند.
کولرهای موجود با یک نرخ جایگزینی معین جایگزین می شوند.
کولرهای آبی جدید طی یک مرحله و با یک نرخ مشارکت معین از رتبه D
به رتبه  Aارتقا می یابند و وارد بازار می شوند.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
48
ويرايش دوم،تیر 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

نام سناریو
کولرهای موجود-ارتقای
کولرهای گازی تا سطح
استاندارهای اروپایی

مفروضات اصلی
 کولرهای گازی با یک نرخ مشارکت معین از رتبه  Dبه بهترین رتبه قابلپیش بینی برای اروپا در سال  2020ارتقا می یابند و وارد بازار می شوند.
 -کولرهای موجود با یک نرخ جایگزینی معین جایگزین می شوند.

در جدول 4-2تعداد مشترکین خانگی و عمومی طی سال های  1388الی  1404آمده است .در این جدول اطالعات
سال های  1388الی  1392از آمار تفصیلی صنعت برق استخراج شده و برای سال های  1393الی  1404بر اساس نرخ
رشد در سال های قبل پیش بینی شده است.به عبارت دیگر متوسط نرخ رشد در ساال هاای  1388الای  1404بارای
سالهای آینده در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است که پیش بینی تعداد مشترکین به تفکیک اساتان هاا صاورت
گرفته و نرخ رشد استان ها متفاوت می باشد و نتایج حاصل از تجمیع آن ها در اینجا آمده است.
جدول  :4-2پیش بینی تعداد مشترکین خانگی و عمومی از سال  1394تا سال 1404
تعداد مشترکین برق

تعداد مشترکین برق

تعداد مشترکین برق

خانگی

عمومی

سایر

1388

19844427

952043

3031497

1389

21045308

1012721

3220797

1390

22216250

1082814

3399766

1391

23467188

1180911

3432790

1392

24670834

1282618

3686783

1393

26056735

1383678

3880225

1394

27522385

1493042

4085150

1395

29072501

1611424

4302294

داده های

1396

30712084

1739604

4532443

پیش بینی

1397

32446444

1878430

4776439

شده

1398

34281213

2028829

5035179

1399

36222373

2191814

5309622

1400

38276268

2368489

5600794

1401

40449637

2560060

5909790

نوع داده ها

داده های
واقعی

سال
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تعداد مشترکین برق

تعداد مشترکین برق

تعداد مشترکین برق

خانگی

عمومی

سایر

1402

42749635

2767848

6237783

1403

45183858

2993294

6586027

1404

47760373

3237975

6955862

سال

در جدول  5-2نیز پیش بینی تعداد کولرها و بارهای الکتریکی اضافه شده به شبکه کاه ناشای از آنهاا و همچناین
سیستمهای مرکزی می باشدو طبق رابطه ( )5محاسبه می شود ،آمده است.
𝑖 𝐹𝑆 × 𝑖𝐷𝑃 × 𝑖𝑡𝑛 = 𝑖𝑡𝑞

( )5
که در آن:

𝑖𝑡𝑞 :بار الکتریکی ناشی از سیستم سرمایشی نوع  iدر سال  tبدون اعمال بهینه سازی (مگاوات)
𝑖𝑡𝑛 :تعداد کل سیستم سرمایشی نوع  iدر سال ( tمیلیون عدد)
𝑖𝐷𝑃 :توان مصرفی متوسط سیستم سرمایشی نوع  iبا رتبه ( Dوات)
𝑖 𝐹𝑆 :ضریب همزمانی استفاده از سیستم سرمایشی نوع i
جدول  : 5-2پیش بینی تعداد کولرها و اضافه بار تحمیلی آن ها به شبکه برق از سال  1394تا سال 1404
بار ناشی از

بار ناشی از

بار ناشی از

کولرهای آبی

کولرهای

سیستمهای

(مگاوات)

گازی(مگاوات)

مرکزی(مگاوات)

11422

1043
1365

تعداد کولرهای

تعداد کولرهای

آبی

گازی

1393

13656594

8786028

5463

1394

14370178

9287412

5748

12074

1395

15123977

9819082

6050

12765

2573

1396

15920414

10382948

6368

13498

3449

1397

16762068

10981042

6705

14275

4366

سال
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بار ناشی از

بار ناشی از

بار ناشی از

کولرهای آبی

کولرهای

سیستمهای

(مگاوات)

گازی(مگاوات)

مرکزی(مگاوات)

15100

5152
5646

تعداد کولرهای

تعداد کولرهای

آبی

گازی

1398

17651684

11615534

7061

1399

18592188

12288731

7437

15975

1400

19586695

13003096

7835

16904

5926

1401

20638527

13761252

8255

17890

6075

1402

21751225

14565998

8700

18936

6074

1403

22928564

15420315

9171

20046

5914

1404

24174574

16327384

9670

21226

5405

سال

در جدول های 6-2الی  9-2همانند نتایج مدل قبلی ،تقاضای تجمعی بار الکتریکی (ظرفیت مورد نیاز که بایاد باه
شبکه برق اضافه گردد) در سناریوهای  2الی  4با سناریو  1مقایسه شده است.
جدول  :6-2نتایج حاصل از مدلسازی بر مبنای تعداد مشترکین برق-مقایسه سناریوهای  1و 2
تقاضای تجمعی بار الکتریکی بدون اعمال

تقاضای تجمعی بار الکتریکی با اعمال

بهینه سازی (مگاوات)

بهینه سازی (مگاوات)

سال

1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
مجموع
درصد کاهش

کولرهای

کولرهای

گازی

آبی

652
1343
2076
2854
3678
4554
5482
6468
7514
8625
9804

سیستم های مرکزی

285
587
906
1242
1598
1974
2372
2793
3238
3709
4207
18373

322
1530
2406
3324
4110
4603
4883
5033
5031
4871
4362
9.24%

کولرهای

کولرهای

سیستم

گازی

آبی

های مرکزی

638
1299
1985
2696
3432
4194
5111
6073
7081
8138
9246

281
574
878
1195
1525
1868
2257
2658
3072
3500
3940
17235

314
1460
2269
3092
3777
4195
4465
4603
4602
4465
4049
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تقاضای تجمعی بار الکتریکی بدون اعمال

تقاضای تجمعی بار الکتریکی با اعمال

بهینه سازی (مگاوات)

بهینه سازی (مگاوات)

سال
کولرهای

کولرهای

گازی

آبی

سیستم های مرکزی

کولرهای

کولرهای

سیستم

گازی

آبی

های مرکزی

بار بر اثر
اجرای سناریو

جدول  :7-2نتایج حاصل از مدلسازی بر مبنای تعداد مشترکین برق-مقایسه سناریوهای  1و 3
تقاضای تجمعی بار الکتریکی بدون اعمال

تقاضای تجمعی بار الکتریکی با اعمال

بهینه سازی (مگاوات)

بهینه سازی (مگاوات)

سال

1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404

کولرهای

کولرهای

گازی

آبی

652
1343
2076
2854
3678
4554
5482
6468
7514
8625
9804

مجموع

سیستم های مرکزی

285
587
906
1242
1598
1974
2372
2793
3238
3709
4207
18373

322
1530
2406
3324
4110
4603
4883
5033
5031
4871
4362

کولرهای

کولرهای

سیستم

گازی

آبی

های مرکزی

435
1097
1758
2456
3178
3926
4733
5673
6657
7689
8771

198
490
795
1112
1442
1785
2173
2575
2989
3416
3857
16677

314
1460
2269
3092
3777
4195
4465
4603
4602
4465
4049

درصد کاهش
بار بر اثر

9.24%

اجرای سناریو

جدول  :8-2نتایج حاصل از مدلسازی بر مبنای تعداد مشترکین برق-مقایسه سناریوهای  1و 4
تقاضای تجمعی بار الکتریکی بدون اعمال

تقاضای تجمعی بار الکتریکی با اعمال

بهینه سازی (مگاوات)

بهینه سازی (مگاوات)

سال
کولرهای

کولرهای

گازی

آبی

سیستم های مرکزی

کولرهای

کولرهای

سیستم

گازی

آبی

های مرکزی
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تقاضای تجمعی بار الکتریکی بدون اعمال

تقاضای تجمعی بار الکتریکی با اعمال

بهینه سازی (مگاوات)

بهینه سازی (مگاوات)

سال

1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404

کولرهای

کولرهای

گازی

آبی

652
1343
2076
2854
3678
4554
5482
6468
7514
8625
9804

مجموع

سیستم های مرکزی

285
587
906
1242
1598
1974
2372
2793
3238
3709
4207
18373

322
1530
2406
3324
4110
4603
4883
5033
5031
4871
4362

کولرهای

کولرهای

سیستم

گازی

آبی

های مرکزی

392
820
1285
1792
2342
2937
3514
4143
4827
5569
6374

165
344
538
748
975
1219
1454
1709
1986
2285
2607
12680

273
1295
2036
2813
3478
3895
4124
4246
4245
4114
3698

درصد کاهش
بار بر اثر

33.03%

اجرای سناریو

جدول  :9-2نتایج حاصل از مدلسازی بر مبنای تعداد مشترکین برق-مقایسه سناریوهای  1و 5
تقاضای تجمعی بار الکتریکی بدون اعمال

تقاضای تجمعی بار الکتریکی با اعمال

بهینه سازی (مگاوات)

بهینه سازی (مگاوات)

سال

1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
مجموع

کولرهای

کولرهای

گازی

آبی

652
1343
2076
2854
3678
4554
5482
6468
7514
8625
9804

سیستم های مرکزی

285
587
906
1242
1598
1974
2372
2793
3238
3709
4207
18373

322
1530
2406
3324
4110
4603
4883
5033
5031
4871
4362

کولرهای

کولرهای

سیستم

گازی

آبی

های مرکزی

-540
-1060
-1560
-2038
-2493
-2923
-3326
-3702
-4048
-4363
-4644

198
490
795
1112
1442
1785
2173
2575
2989
3416
3857
3262

314
1460
2269
3092
3777
4195
4465
4603
4602
4465
4049
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تقاضای تجمعی بار الکتریکی بدون اعمال

تقاضای تجمعی بار الکتریکی با اعمال

بهینه سازی (مگاوات)

بهینه سازی (مگاوات)

سال
کولرهای

کولرهای

گازی

آبی

سیستم های مرکزی

کولرهای

کولرهای

سیستم

گازی

آبی

های مرکزی

درصد کاهش
بار بر اثر

87.68%

اجرای سناریو

همچنین در جدول  10-2نیز درصد کاهش بار سناریوهای مختلف نسبت به سناریو پایه با هم مقایسه شده است.
جدول  :10-2نتایج حاصل از مدلسازی بر مبنای تعداد مشترکین برق-مقایسه کل سناریوها
نام سناریو

مقدار کاهش بار (مگاوات)

درصد کاهش بار

سناریو 2
سناریو 3
سناریو 4
سناریو 5

1138

6.20%

1697

9.24%

5693

33.03%

15111

87.68%

همانطور که در جدول های  6-2الی  10-2نیز نشان داده شده است ،مشابه نتایج حاصال شاده از مادل قبلای ،در
صورتی که کولرهای آبی و گازی و سیستمهای سرمایش مرکزی با همین رتبه انرژی وارد بازار شاوند ظرفیات شابکه
برق کشور حداقل به اندازه  18373مگاوات می بایست افزایش پیدا کند .اما در صورتی که ارتقای رتبه محقق شود ،نیاز
به این ظرفیت جدید حداقل به میزان  6/2درصد(از  6/2درصد تا  87/7درصد) کاهش خواهش یافت.
 -4-2پتانسیل های کاهش پیك بار و مصرف انرژی الکتریکی
با توجه به مدلسازی های انجام شده و به منظور تادوین اهاداف کاالن توساعه فنااوری هاای مادیریت بارهاای
سرمایشی الزم است که پتانسیل های موجود برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی و همچنین کااهش باار الکتریکای
شناسایی شوند .بنابراین با توجه به تقسیم بندی حوزه ساختمان به دو قسمت پوسته ساختمان و سیستمهای سرمایشای
تهویه مطبوع پتانسیل های کاهش مصرف انرژی در ادامه به تفکیک آمده است.
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 -1-4-2پتانسیل های موجود برای عایقکاری پوسته ساختمان

در زمینه پتانسیل کاهش مصرف انرژی در اثر عایقکاری پوسته ساختمان از نتایج پروژه پژوهشی "تاثیر عایقکااری
بر باار حرارتای و برودتای در سااختمان" کاه توساط شارکت مهندسای مشااور پژوهشاهای سااختمانی ایاران و باا
کارفرماییشرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در سال  1386انجام شده است استفاده می گردد] .[5در این پروژه،
ساختمان های مختلف از اقلیم های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پتانسیل های کاهش بارهای سرمایشای در اثار
عایقکاری ساختمان در اقلیم های مختلف استخراج شده است .خالصه نتایج این کار در جدول 11-2آمده است.
جدول  : 11-2خالصه نتایج حاصل تأثیر عایقکاری پوسته ساختمان بر بار سرمایشی

اقلیم

شهر/شهرهای نمونه

درصد قابل کاهش بار سرمایشی

گرم و خشک

تهران ،سمنان ،زاهدان

20

سرد

اردبیل

15

معتدل

بندر انزلی

18

گرم و مرطوب

بندر عباس

32

 -2-4-2پتانسیل موجود برای کاهش بار شبکه با استفاده از ارتقای رده انرژی سیستم های سرمایشی

با استفاده از نتایجی که در بخش  3-2حاصل شد مشخص شد که پیک بار شبکه که در واقع تعیین کننده ظرفیت
شبکه برق است در اثر افزایش بارهای سرمایشی تا سال  1404حداقل  18400مگاوات افزایش خواهاد یافات کاه باا
ارتقای رده سیستم های سرمایشی از  Dبه  Aدر طول  11سال می توان  9/2درصد یعنی  1697مگاوات از این نیاز را
حذف کرد.
پااس از بررساای ایاان مطالعااات ،پاایش نااویس اهااداف کااالن تهیااه و در نهایاات اهااداف فناای پیشاانهادی در
جلسه چهاارم کمیتاه راهباری ( پیوسات  )2باا حضاور آقایاان مهنادس طالش،صالحیان،مکاریزاده،سالیمان ،آقاای
دکترسااجادی ،آقااای مهناادس کاااملی ،آقااای مهناادس جلیلیااان ،آقایااان مهناادس شاافیعی و اسااماعیلی مااورد
بررسی قرار گرفت.که در این جلسه آقاای صاالحیان مطارح کردناد کاه در اهاداف کاالن پیشانهادی اشااره شاود
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که محاسبات کاهش مصارف ا نارژی تنهاا بارای کولرهاای آبای و گاازی اسات .آقاای مهنادس طاالش پیشانهاد
کردند که صاادرات از اهاداف کاالن حاذف گاردد و آقاای مهنادس مکااریزاده اظهاار کردناد کاه تمرکاز اهاداف
کالن بر روی پیک سایی و کاهش بار باشد نه مصرف انرژی.

 -5-2اهداف کالن
با توجه به بخش  4-2و پتانسیل های استخراج شده و پس از بررسی اساناد باالدساتی ،شکساتن اجازای مختلاف
چشم انداز تدوین شاده و همچناین جماع بنادی نظارات خبرگاان ،اهاداف کاالن ساندراهبردی و نقشاه راه فنااوری
مدیریتبارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان ،بهصورت زیر تدوین شد (این اهداف بر اساس حداقل پتانسیل هاا
استخراج شده و امکان دستیابی به سطوح باالتر و بهتر نیز در کشور وجود دارد.).
الف -دستیابی و توسعه فناوریهای اولویت دار در حوزه سیستم های سرمایشی ساختمان از طریق حمایت از تحقیق و
توسعه و انتقال فناوری های روز دنیا با تاکید بر توانمندسازی بخش خصوصی
ب -دستیابی به صنعت رقابت پذیر در حوزه سیستم های سرمایشی ساختمان ،آگاه سازی و تقویت هنجارهای فرهنگی
استفاده از سیستم های سرمایشی و مدیریت بارهای سرمایشی ،تدوین سیاست های تشویقی در راستای ارتقای بازدهی
سیستم های سرمایشی موجود و واردات محصوالت پربازده
پ -کاهش حداقل  15درصد از بار سرمایشی ساختمان ها با استفاده از بهبود پوسته ساختمان
ه -کاهش 1225مگاوات بار الکتریکی ناشی از بار سرمایشی نسبت به حالت پایه تا سال ( 1398ارتقای رتبه کولرهاا از
 Dبه )B
و -کاهش  472مگاوات بار الکتریکی ناشی از بار سرمایشی نسبت به حالت پایه تا سال ( 1404ارتقای رتبه کولرهای از
 Bبه )A
با توجه به اینکه اهداف تدوین شده فقط بر مبنای ارتقای رتبه سیستم های سرمایشی می باشد و پتانسیل کااهش باار
الکتریکی ناشی از سایر عوامل مانند ارتقای استانداردهای پوسته سااختمان ،اساتفاده از سیساتمها و تجهیازات کنتارل
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کننده دما و شرایط عملیاتی سیستمهای سرمایشی در نظر گرفته نشده است ،لذا در صورت در نظر گرفتن این عوامل و
با توجه به نظر خبرگان این حوزه ،کاهش بار الکتریکی ناشی از بارهای سرمایشای تاا حادود  3000مگااوات در ساال
 1404قابل دستیابی است.
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 -3فصل سوم:تدوین راهبردها
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 -1-3مقدمه
راهبردهای ملی فناوری دربرگیرندهی مجموعهای از جهتگیریهایی است که با معین نمودن خطوط کلی ،از عدم قطعیات
موجود در توسعه فناوری کاسته و به سؤاالت اساسی سیاستگذاران در مسیر دستیابی به اهداف کالن پاسخ میدهد؛ بهطوری-
که راهبردها را میتوان معینکننده مجموعه جهتگیریهای اصلی برای دستیابی به اهداف دانسات .ایان راهبارد باه انتخااب
فناوریهای اولویتدار و تعیین نحوهی دستیابی به آنها میپردازد .بهعبارت دیگر ،راهبرد ملی فناوری معین کنندهی چیستی و
چگونگی توسعه فناوری در سطح کالن است .راهبرد فناوری براساس حداکثرسازی عالیق ملی ،تنها بیانگر نحوه تصمیمگیری
دولت در حمایت از صنایع و فناوریها است.
در محیط پویای تصمیمگیری ،راهبرد ملیفناوری را براساس اطالعات و حقایق 13موجود و با نگاهی به آینده ،در راستای دو
هدف کلی زیر تعریف میشود:
 راهبردهای پورتفولیو( 14چیستی) :در راهبرد پورتفولیو حوزههای فناورانه برتر برای توسعه انتخاب میشوند.
راهبردهای هدایتی( 15چگونگی) :در راهبرد هدایتی رویکرد توسعه فناوری و سبک اکتساب فناوری مشخص میگردد.
اجزای راهبرد ملی فناوری متشکل از اولویتبندی و سبک اکتساب بهصورت سلسلهمراتبی و هار یاک تحات اثار الیاهی
باالیی خود تعیین میشوند .بهعبارت دیگر ،اولویت بندی بر تعیین سبک اکتساب فناوری تأثیر میگذارد(.شکل)1-3

13

Fact
Portfolio Strategy
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Directional Strategy
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سبک اکتساب

اولویتبندی

شکل 1-3رابطه سلسلهمراتبی مولفههای راهبرد ملی فناوری

 -2-3اولویت بندی
تعیین اولویتهای توسعه و انتخاب حوزه های برگزیده فناوری در قالب راهبرد پورتفولیو بهانجام میرسد .زمانی که انتخااب
اولویتها مورد نظر است ،روش فناوریهای حیاتی یا کلیدی،یک رویکرد ارزشمند و مفید جهت ارزیابی حوزههای تحقیقااتی و
فناوریهای مختلف به شمار میرود .در این روش با اندازهگیری میزان اهمیت یا کلیدی بودن هر حوزه ،فهرستی از حوزههاای
مهم و کلیدی فناورانه را برای سرمایهگذاری و توسعه مشخص میگردد.روش پیشنهادی برای این مؤلفاه حاصال جماعبنادی
روشهای مختلف راهبرد ملی و بنگاهی فناوری است.از میان روشهای مختلف ،روش فنااوریهاای حیااتی کاه باه انتخااب
فناوریهای مهم با دو معیار جذابیت و امکانپذیری میپردازد ،با کمی اصالحات متناسب با هر مفهوم باهعناوان مبناای روش
پیشنهادی استفاده میگردد ( .)UNIDO, 2005aدر این روش پیشنهادی ،تعیین فناوریهای برگزیده با استفاده از ماتریس دو
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بعدی جذابیت-قابلیت 16صورت می پذیرد .معیارهای جذابیت فناوری با توجه به اهداف کالن تعیین شاده و فنااوریهاایی کاه
توسعه آن ها بیشترین اثر در تحقق اهداف را دارند دارای جذابیت باالیی خواهند شد .در این روش ،بار اسااس دو دساته معیاار
جذابیت و قابلیت به مقایسه میان گزینههای مختلف رقیب پرداخته میشود .مدل پیشنهادی در چهار مرحله (سطح) پایشبینای
شده که این مراحل عبارتند از:
 -1تشکیل و تحلیل ماتریس ارزیابی جذابیت-توانمندی
 -2دستهبندی (اولویتبندی) فناوریها
 -3تعیین روش اکتساب
 -4تدوین راهبردهای توسعه فناوری
 -1-2-3متدولوژِی تعیین جذابیت و قابلیت  /مطلوبیت – امکانپذیری

برای نگاشت فناوریها در ماتریس جذابیت-قابلیت ،الزم است تا در ابتدا به سنجش میزان جذابیت فناوری و قابلیت ملی
برای تولید پرداخت .برای این منظور ،باید معیارهایی برای سنجش جذابیت و قابلیت استخراج نمود .بطور کلی در ارزیابی
قابلیت ،به بررسی نقاط ضعف و قوت کشور در فناوری مورد ارزیابی پرداخته شده و در ارزیابی جذابیت ،فرصتها و تهدیدهایی
که فناوری برای کشور ایجاد مینماید ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 -2-2-3جذابیت  /مطلوبیت

جذابیت یک فناوری غالباً توسط عواملی تعیین میشود که خارج از کنترل محیط درونی (سازمان/صنعت/کشور) بوده و
معموالً به مشخصات ذاتی فناوری مربوط میشوند .جذابیت فناوری نسبی است و در مقایسه با فناوریهای رقیب ،معنی پیدا
میکند .معیارهای جذابیت بر حسب اینکه فناوری در چه مرحلهای از چرخه عمر خود قرار داشته باشد ،به دو دسته تقسیم می-
شود .در فناوریهای بالغ ،بهدلیل شکلگیری صنعت در کنار توسعه فناوری ،میتوان تصمیمگیری در مورد حوزههای موردنیاز
سرمایهگذاری را بر پایه منافع ملی حاصل از هر بخش استوار نمود .مفهوم منافع ملی عامتر و جامعتر از منافع ملی اقتصادی
است و شامل منافع زیستمحیطی ،اجتماعی ،سیاسی ،و فرهنگی هم میشود .اما در فناوریهای نوظهور ،بهدلیل دور بودن
فناوریها از تبدیل شدن به محصول و شکلگیری صنعت ،استفاده از نگرش منافع ملی کارساز نخواهد بود .اگرچه امکان
16

- Bi-dimensional matrix of attractiveness-capability
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بررسی اینکه آیا یک فناوری نوظهور در راستای اهداف کالن کشور میباشد یا خیر ،میسر است ولی شاید نتوان به این سؤال در
مورد زیر فناوریها بهعنوان اجزای فناوری راهبردی پاسخ داد .در این حالت الزم است تا جذابیت زیرفناوریها را با استفاده از
گونههایی دیگر از معیارها بهانجام رساند.
 -1-2-2-3معیارهای جذابیت در فناوریهای بالغ (دورههای اواخر رشد و بلوغ)

آنچه از سوی دولتها و در سطح ملی بهعنوان جذابیت برای توسعه یک فناوری تلقی میشود ،منافع ملی حاصل از توسعه
فناوری است .توسعه یک فناوری میتواند به عاید شدن منافع گستردهی اجتماعی -اقتصادی  -سیاسی برای کشور منجر شود.
هرچه سطح منافع حاصل از بومیسازی یک فناوری بیشتر باشد ،بههمان نسبت تمایل دولتها نسبت به توسعه آن نیز بیشتر
میگردد .با بررسی ادبیات مربوطه ،مطالعات میدانی ،و همچنین برگزاری پنلهای طوفان فکری میان متخصصین ،میتوان
معیارهای جذابیت بومیسازی یک فناوری یا همان منافع ملی را برای یک کشور نفتی و درحال توسعه مانند ایران ،به صورت
زیر برشمرد[24] .


اشتغالزایی  :یکی از اهداف مهم هر دولت ایجاد شغل و کاهش بیکاری از صحنهی اجتماع است .عموماً

دولتها با ایجاد صنایع و فعالیتهای اقتصادی جدید به دنبال ایجاد مشاغل جدید هستند .در همین حال یکی از
مزایای جانبی توسعه فناوریهایی که در مراحل بلوغ خود قرار دارند ،نیز پدید آمدن مشاغل جدید است .توسعه این
فناوریها بهطور غالب با توسعه صنایع مربوط به آن همراه است .با توسعه صنایع هم واحدهای تولیدی و خدماتی که
عوامل اصلی ایجاد مشاغل هستند توسعه پیدا میکند .بنابراین اشتغالزایی را میتوان بهعنوان یک معیار جذابیت برای
فناوریهای بالغ قلمداد نمود.
 ایجاد بازار برای مواد خام :برای کشوری مانند ایران که برخوردار از منابع غنی مواد خام و کانیهای فلزی و غیرفلزی
است ،ایجاد بازاری برای استفاده از این منابع و ایجاد ارزش افزوده از مواد خام در یک فرآیند صنعتی یکی از مسائل
مورد توجه سیاستگذاران است .این امر به دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر در نتیجهی پردازش آنها در فرآیندهای
صنعتی در مقایسه با فروش آنها به صورت خام اهمیت پیدا میکند.
 پتانسیل برای صادرات :توسعهی صادرات غیرنفتی در ایران همواره یکی از اولویتهای سیاستگذاران و دولتها بوده
است .اهمیت این موضوع به خاطر وابستگی شدید به صادرات نفتی و سهم پایین صادرات سایر انواع محصوالت و
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خدمات از کل صادرات کشور است .ایجاد یک فناوری جدید در داخل کشور فرصتی را فراهم میکند تا امکان فروش
محصوالتی جدید به خارج از کشور فراهم شود.
 غرور ملی :اکثر دولتها در انتخاب بین فناوری تولید داخل و فناوری وارداتی ،در شرایط برابری کیفیت ،مورد اول را
ترجیح میدهند .علت موضوع را میتوان در معیار جذابیت غرور ملی دانست .غرور ملی یکی از دالیل دولتها برای
ایجاد فناوریهای جدید در داخل کشور است.
 جلوگیری از خروج ارز :واردات محصوالت نهایی از خارج از کشور منجر به خروج ارز از کشور شده که این امر عموماً
برای دولتها چندان خوشایند نیست .لذا بومی سازی فناوریهایی که محصول آنها در داخل کشور استفاده میشوند از
اولویتهای سیاستگذاران و دولتها میباشد.
 صرفهجویی در هزینههای نیروی کار :محصوالتی که در کشورهای صنعتی تولید میشوند عموماً از نظر هزینهی
نیروی کار در مقایسه با کشورهای در حال توسعه گرانتر هستند .لذا بومی سازی فناوریها در کشورهایی مانند ایران
منجر به صرفهجویی در هزینه نیروی کار و در نتیجه ارزانتر شدن محصول میشود .استفاده از نیروی کار معمولی
بیشتر در مورد فناوریهایی با بلوغ کامل مطرح است .فناوریهای نوظهور ،بیشتر درگیر نیروهای کار تحصیلکرده
هستند .بنابراین این معیار نیز بیشتر در مورد فناوریهای بالغ صادق خواهد بود.
 -2-2-2-3معیارهای جذابیت در فناوریهای نوظهور (دورههای جنینی و اوایل رشد)

 معیارهای ارزیابی اثر حوزههای فناورانه بر فناوری راهبردی :هرچه اثر یک حوزه بر عملکرد فناوری راهبردی بیشتر
باشد ،جذابیت آن باالتر است .اما باید توجه داشت که گاهی یک حوزه فناورانه با اثر نسبتاً کم ولی گسترده خود،
می تواند تأثیر به مراتب بیشتری در عملکرد کل سیستم داشته باشد .همچنین وابستگی یک حوزه به توسعه حوزههای
دیگر نیز میتواند از جذابیت آن بکاهد .در نتیجه ،این دسته از معیارها شامل چهار زیر بخش است:
 oمعیارهای ارزیابی میزان اثر حوزههای فناورانه بر عملکرد فناوری راهبردی،
 oگستردگی این حوزهها در انواع فناوریهای راهبردی،
 oسهم آنها در فراهمکردن زمینه دستیابی به حوزههای فناورانه جدید دیگر (سرریز دانشی) و
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 oوابستگی میان حوزهای (حوزههای فناورانه زیربنایی).

 معیارهای ارزیابی ویژگیهای ذاتی فناوری:این دسته از معیارها بر خالف دسته قبل که اثر حوزههای فناورانه را
ارزیابی میکردند ،به ویژگیهای ذاتی آنها میپردازد .بعضی از ویژگیها میتوانند به عنوان وجه امتیاز محسوب شده
و باعث جذابیت بیشتر آن شود و برخی دیگر ممکن است از جذابیت آن بکاهد .معیارهایی که برای ارزیابی خصوصیات
ذاتی حوزههای فناورانه میتوان در نظر گرفت عبارتند از:
 oریسک جایگزینی با حوزههای فناورانه دیگری که در آستانه ظهور هستند (چرخه عمر فناوری) و
 oامکان فروش حوزهی فناورانه یا محصوالت آن به خارج از کشور (در صورت تسلط کامل).
پس از تعیین معیارها و نیز اندازهگیری آنها در حوزههای فناورانه مورد نظر ،الزم است تا جذابیت فناوری از منظر کلیه
معیارها را محاسبه نمود .برای این منظور ،الزم است تا از یکی از روشهای رتبهبندی برتری موجود در ادبیات تصمیمگیری
استفاده نمود .بهعنوان یکی از پرکاربردترین روشها ،روش PROMMETHEE II17انتخاب می شود .در این روش ،با استفاده
از تابع ارجحیت خطی ،رتبهی هر یک از حوزهها از منظر کلیه معیارهای جذابیت معین میگردد.
 -3-2-3قابلیت  /امکانپذیری

مفهوم قابلیت در ماتریس اولویتبندی بیانگر مجموع توانمندیهای بالقوه و بالفعل ،در سطح ملی ،و در زمینهی توسعه
فناوری است .برای انجام فرآیند ارزیابی توانمندی فناورانه مدلهای مختلفی توسعه داده شده است .بسیاری از مدلهای موجود
نیازمند ورود اطالعات با میزان جزئیات فراوان هستند .در قبال دریافت این ورودیها ،مدلهای بیان شده خروجیهای مختلفی
را به تحلیلگر ارائه مینمایند .بهمنظور کاستن از حجم ورودیهای موردنیاز روش پیشنهادی و جلوگیری از تولید اطالعات
غیرضروری ،الزم است تا مدلی انتخاب شود که با خروجیهای موردنیاز معیار قابلیت در ماتریس اولویتبندی همخوان باشد.

17

توضیح مراحل روش II PROMETHEEدر بخش پیوست ارائه شده است.
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برخی از محققان به ارائهی مدلهای ارزیابی توانمندی بر مبنای سطوح توانمندی فناورانه پرداختهاند که میتوانند مبنایی
برای ارزیابی قابلیتهای فناورانه در سطح ملی قرار گیرد .برای نمونه ،ولکات 18و همکاران ) (1997برای شناسایی عمق
توسعهی فناورانه سطوح زیر را معرفی کردهاند:
 سطح صفر( :مصرف )19هیچ توسعهای در کشور رخ نمیدهد .اگر فناوری وجود داشته باشد ،بهصورت محصول نهایی
وارد شده است.
 سطح ( :1مونتاژ) مونتاژ سادهی قطعات؛ نوآوری محصول یا فرایند کم یا اصالً صورت نمیگیرد.
 سطح ( :2تطبیق) توسعه یا تولید نسبتاً پیچیدهای با همکاری گسترده خارجی ،احتماالً از طریق کسب لیسانس انجام
میشود .ممکن است فعالیتهایی برای وفق دادن فناوری با شرایط داخلی صورت گیرد.
 سطح ( :3درحال ترقی دادن )20شرکتهای محلی فعاالنه درگیر ترقی دادن برخی از مراحل توسعه (لزوماً نه تمامی
مراحل) فناوری نسبتاً جدید هستند .به عنوانمثال ممکن است تحقیقات پایه و طراحی محصول در خارج صورت بگیرد،
ولی شرکتهای محلی در نوآوری فرایند و سایر مراحل پس از طراحی فعال باشند.
 سطح ( : 4جامع) تحقیقات پایه ،تحقیقات کاربردی ،طراحی و توسعه ،نوآوری در فرایند و تولید نهایی در داخل کشور
انجام میشود .فناوریها و خدمات حامی اغلب در داخل کشور هستند .در این حالت کشور کامالً قادر به انجام کلیه
مراحل است ولی ممکن است بنابه دالیل اقتصادی یا سیاسی نتایج مرحلهای از توسعه را از کشور دیگری کسب
نماید.
به منظور ارزیابی قابلیت فناورانه ،ابتدا سطح مورد انتظار (ایدهآل) از تسلط به فناوری مشخص گردیده و سطح تسلط فعلی
نسبت به آن سنجیده میشود .مقایسه این دو سطح از قابلیت ،بیانگر شکاف فناورانه کشور در آن حوزه میباشد.
در این مطالعه ،بهمنظور ارزیابی قابلیت ملی در توسعه یک فناوری ،مدلی  8سطحی برای فناوریهای بالغ و مدلی 6
سطحی برای فناوریهای نوظهور بر پایه ایده ولکات و همکاران توسعه داده شده است (جدول .)1-3این مدلهای چندسطحی

18

Wolcott
Use
20
Advancing
19
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میتوانند برای نمایش سطوح قابلیت در ابعاد ملی استفاده شوند .سطح قابلیت هر کشور در قالب این سطوح و در دو حالت
بالفعل (محقق شده) و بالقوه (قابل دستیابی در  5سال آینده) قابل ارائه است .دستیابی به سطوح باالی قابلیت نشاندهندهی
درجه بومیسازی باالتر در توسعه فناوری مربوط است .در این میان ،معموالً چهار شکاف فناورانه فنافزار ،21اطالعاتافزار،22
انسانافزار ،23و سازمانافزار 24مانع از دستیابی به سطح باالی قابلیت در یک کشور میگردد (.)APCTT, 1989
جدول  .1-3سطوح قابلیت فناورانه پیشنهادی برای فناوریهای اواخر رشد و بلوغ
سطح

قابلیت

شرح

0

عدم آگاهی از کاربرد

در این سطح از قابلیت فناوری ،در داخل کشور اطالعی از کاربرد و نحوه استفاده از فناوری

1

آگاهی از کاربرد

در این سطح از قابلیت فناوری اطالع از چگونگی استفاده از فناوری وجود دارد.

2

توان استفاده

در این سطح نه تنها آگاهی از کاربردهای فناوری وجود دارد ،بلکه توان استفاده از آن نیز بالفعل

3

توان نگهداری و تعمیرات

4

توان مونتاژ

در سطح پنجم از قابلیت فناوری ،کشور توان مونتاژ اجزای فناوری و ساخت نهایی را دارد.

5

توان ساخت با کپی طراحی

در این سطح عالوه بر توان مونتاژ ،امکان کپی طراحی قطعه مورد نظر از روی نمونههای

6

توان ساخت با درصدی

در این مرحله از قابلیت فناوری ،توانایی ساخت بومی قطعه با درصدی تغییر در نمونه موجود

طراحی بومی

مطابق با شرایط کشور وجود دارد.

توان ساخت با  100درصد

در این مرحله از قابلیت فناوری توانایی طراحی کامل بومی قطعه و سپس ساخت آن فراهم

طراحی بومی

شده است .به عبارت دیگر کشور میتواند بدون نیاز به کپی برداری از روی نمونههای دیگر،

مورد نظر وجود ندارد.

شده است.
در این سطح در کشور افراد یا مجموعههایی وجود دارند که میتوانند فناوری مورد استفاده را
نگهداری و تعمیر نمایند.

موجود وجود دارد.

7

قطعه را مستقالً طراحی و تولید کند.

21

Technoware
Infoware
23
Humanware
24
Orgaware
22
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جدول  2-3سطوح قابلیت فناورانه پیشنهادی برای فناوریهای دورههای معرفی و اوایل رشد
سطح

قابلیت

شرح

0

عدم آگاهی از کاربرد

در این سطح از قابلیت فناوری ،در داخل کشور اطالعی از کاربرد و نحوه استفاده از فناوری

1

آگاهی اولیه نسبت به فناوری

در این سطح اطالع از کارکردی که یک فناوری رائه میدهد وجود دارد

2

توان بکارگیری فناوری در

در این سطح ،فناوری بدون هیچگونه تغییر نسبت به حالتی که خریداری یا دریافت شده و

محصول

در محصوالت مورد استفاده قرار میگیرد .این سطح شامل نگهداری و سرویس تجهیزات

مورد نظر وجود ندارد

مربوط به فناوری نیز میشود

3

توان طراحی و تولید در مقیاس

این سطح به همراه داشتن قابلیتهای طرحی و تولید فناوری ،منتها در مقیاس آزمایشگاهی

آزمایشگاهی

اشاره دارد .این توان شامل وجود نرمافزارها ،سختافزارهای آزمایشگاهی و نیروی انسانی
خبره میباشد.

4

توان طراحی و تولید در مقیاس

امکان طراحی و تولید فناوری در مقیاس صنعتی در این سطح مهیا میگردد

صنعتی

5

تسلط به دانش پایه و مبانی

باالترین سطح تسلط به فناوری است .در این سطح ،نه تنها کشور و صنعت قادر است به

علمی فناوری

بهرهبرداری کامل از فناوری و توان طراحی و تولید محصول آن در مقیاس صنعتی بپردازد
بلکه امکان خلق فناوریهای جدید را بر مبنای دانش و مهارت حاصل از فناوری موجود
دارد.

برای سنجش سطح قابلیت بر اساس این مدل ،الزم است تا از اطالعات متخصصان مربوط به این زمینه در حوزههای فنی
استفاده شود .نحوه جمعآوری این اطالعات میتواند هم بهصورت مستقیم (مصاحبه) و هم غیرمستقیم (پرسشنامه) باشد .با
جمعآوری و تحلیل پرسشنامه و مصاحبههای صورتگرفته ،میتوان سطح قابلیت فناورانه ملی را محاسبه نمود.
 -4-2-3ترسیم ماتریسهای مطلوبیت – امکانپذیری  /جذابیت -قابلیت

اگر کاربردها یا بازارها اولویتبندی شده باشند ،ماتریس مطلوبیت – امکانپذیری مانند شکل ( )2-3رسم خواهد شد.
واضح و مبرهن است که در هر سطح از شاخصها ومعیارهای خاص خود برای ارزیابی جذابیت (مطلوبیت) و یا قابلیت
(امکانپذیری) استفاده خواهد شد.
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شکل  .2-3ماتریس جذابیت -قابلیت (منطقه اولویت)

اگر محصوالت  /خدمات اولویتبندی شده باشند ماتریس زیر به عنوان خروجیهای فناورانه ترسیم خواهد شد.

شکل  .3-3ماتریس جذابیت -قابلیت (منطقه اولویت الف)

اگر فناوریها (سیستمها) و یا زیرفناوریها (زیرسیستمها) اولویتبندی شده باشند ،ماتریس جذابیت – قابلیت ترسیم خواهد
شد .در این مرحله براساس دو معیار جذابیت و قابلیت ،به اولویتبندی توسعه فناوری در هر یک از حوزهی فناورانه پرداخته
میشود .طبیعی است که هرچه میزان جذابیت و قابلیت یک حوزه باالتر باشد ،تصمیمگیران تمایل بیشتری به انتخاب آن از
خود نشان میدهند.
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شکل  .4-3ماتریس جذابیت -قابلیت (امکانپذیری)

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

شکل  .5-3تقسیمبندی ماتریس جذابیت-قابلیت

با تقسیم ماتریس فوق به چهار ناحیه ،نتایج زیر حاصل میگردد:
 ناحیه  1در بردارنده حوزههایی است که امکان ساخت با طراحی بومی (بهصورت جزئی یا کامل) آنها در  5سال آینده
وجود دارد و از جذابیت باالیی برخوردار هستند .در این زمینه دولت بایستی حمایتهای الزم را در توسعه حوزههای
فناورانه بهعمل بیاورد.
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 ناحیه  2شامل حوزههایی از فناوری است که در ظرف  5سال آینده قابلیت ساخت آنها در کشور میتواند فراهم شود،
اما جذابیت آنها پایین است .در این رابطه ،لزومی به حمایت دولت در توسعه این بخشها نیست و با فراهم آمدن
قابلیت ،توسعه این حوزهها نیز بهوقوع میپیوندد.
 ناحیه  3مشتمل بر حوزههایی میشود که اگر چه جذابیت باالیی دارند اما تا  5سال آینده امکان ساخت بومی آنها در
کشور ایجاد نخواهد شد .در این حوزهها ،دولت باید با پیروی هوشمندانه ،بهدنبال کردن پیشروان فناوری پرداخته تا در
آیندهی دور ،امکان تولید بومی آنها نیز محقق شود.
 ناحیه  4نیز بخشهایی را در بر دارد که نه جذابیت باالیی دارند و نه امکان ساخت آنها ظرف  5سال آینده ایجاد
شدنی است .این حوزهها از حیطهی تمرکز خارج هستند.
حوزههایی که با توجه به این اولویتدهی و نیز نظر تصمیمگیران در نواحی قابل قبول قرار میگیرند ،بهعنوان اجزای
برگزیده برای توسعه انتخاب میشوند .سایر حوزهها (قرار گرفته در نواحی غیرقابل قبول) برای تصمیمگیری در مورد وضعیت
نهاییشان به گام بعدی که سنجش بحرانی بودن و وابستگی به مواد خاص است منتقل میشوند.
از مزیتهای روش ماتریس جذابیت -قابلیت میتوان به عدم تلفیق این دو نوع معیار ،و در نتیجه عدم وزندهی یکسان آنها
در تصمیمگیری اشاره کرد .چرا که در نظر برخی ممکن است قابلیت دستیابی به فناوری مهمتر باشد و از منظر برخی دیگر
جذابیت فناوری .در این روش میتوان هر فناوری را از نظر جذابیت و قابلیت ،در ماتریس دید و فناوری دارای جایگاه مناسب را
انتخاب نمود .مزیت پراهمیت دیگر این روش ،واگذاری تصمیم نهایی به تصمیمگیرنده است؛
اکثر روشهای تصمیمگیری ریاضی تصمیم نهایی را خود اتخاذ کرده و آنرا به تصمیم گیرنده ارائه میکنند که این کار در
بعضی موارد منجر به غیر منطقی شدن تصمیم میشود .لذا در اینجا تصمیم نهایی به تصمیمگیرنده واگذار میشود و تیم مشاور
تنها بهعنوان تصمیمساز جوابها را ارائه مینماید.
 -1-4-2-3تعیین جذابیت در حوزه مدیریت بارهای سرمایشی

در این بخش معیارهای جذابیت فناوری های حوزه سرمایشی بر اساس  4اقلیم  :گرم و مرطوب ،نیاز به انرژی سرمایی
زیاد( گرم و خشک) ،نیاز به انرژی متوسط و کم(معتدل) ،نیاز به انرژی گرمایی زیاد(سرد)شناسایی شده و با استفاده از
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پرسشنامهای که در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت ،میزان جذابیت هریک از فناوریهای موجود در درخت فناوری بدست
آمد .برخی از این معیارها به صورت کمی بودند که توسط تیم اجرایی پروژه از منابع به روز استخراج گردیدند و برخی دیگر
کیفی بودند که در پرسشنامه از خبرگان این حوزه پرسیده شد .این معیارها شامل موارد زیر میشود.
معیارهای کمی جذابیت این حوزه به صورت زیر است.
 بازدهی و قابلیت عملکرد
 مصرف آب
 مصرف برق
 عمر مفید
 قیمت اولیه
 هزینه تراز شده ()LCO
معیارهای کیفی جذابیت این حوزه به صورت زیر است.
 رفاه حاصل از سیستم تهویه مطبوع
 پتانسیل تقاضای بازار
 نرخ رشد تقاضا
 سهولت جابجایی و نصب
الزم به ذکر است که اسامی خبرگان به همراه سازمان مربوطه آنها در ذیل ذکر شده است.
نام خبره
مهندس عبدالمیر احمدی زاده
مهندس عباس صالحیان

سازمان مربوطه
توانیر
وزارت نیرو
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نام خبره
مهندس داوود طالش
مهندس سعید امانی
مهندس پریچهر قزلباش
دکتر بهرنگ سجادی
مهندس وهاب مکاری زاده
مهندس سوسن داوری
مهندس علی جوکار

سازمان مربوطه
شرکت ساران
سابا
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
دانشگاه تهران
پژوهشگاه نیرو
پژوهشگاه نیرو
پژوهشگاه نیرو

پس از مشخص شدن خبرگان جداول زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی ،تهیه شد .اساس روش تحلیل سلسله مراتبی بار
مبنای مقایسات زوجی قرار دارد .بنابراین پس از تشکیل درخت معیارها ،معیارهای موجود در هر سطح نسبت به معیارهای
هر ستون مورد مقایسه قرار میگیرند ،این کار توسط خبرگان انجاام مایشاود .بادین ترتیاب ،جاداول مقایساهای ایجااد
می گردند .مقایسات زوجی و امتیازدهی مربوطه براساس جدول استاندارد شده توماس .ال .ساعتی در نارمافازار Expert
 Choiceانجام میگیرد .در مرحله دوم میزان جذابیت فناوری های سرمایشی مورد بررسی قرار گرفت.
باید یادآور شد که وزن معیارها در جذابیت برای اقلیم های مختلف متفاوت است .به عنوان نمونه مصرف آب در تمامی اقلیم
ها به یک میزان اهمیت ندارد چرا که در برخی اقلیم ها دسترسی به آب آسان تر و در برخی دیگر دشوارتر است .همچنین رفاه
حاصل از سیستم ها در اقلیم های متفاوت مختلف است .کولر آبی رفاه بسیار کمی را در اقلیم های گرم و مرطوب ایجاد می
کند .قیمت تراز شده نیز تابعی از هزینه برق مصرفی است که در اقلیم های مختلف متفاوت است.
پس از مقایسه این معیارها  ،وزن معیارها به صورت نمودار زیر بدست آمد.
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معیارهاي جذابیت فناوري هاي سرمايشي
0.083

قیمت اولیه

0.085

سهولت جابجایی و نصب

0.089

نرخ رشد تقاضا

0.089

پتانسیل تقاضای بازار

0.094

هزینه تراز شده

0.096

عمر مفید

0.098

رفاه

0.115

مصرف آب

0.119

مصرف برق

0.131
0.14

بازدهی و قابلیت عملکرد
0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

شکل  .6-3ارزیابی جذابیت فناوری های سرمایشی

همانطوری که در نمودار مشاهده میشود ،بازدهی و قابلیت عملکرد جذابیت بیشتری نسبت به سایر معیارها دارد.
پرسشنامه تعیین جذابیت و توانمندی در انتهای سند در پیوست  1آورده شده است.
جذابیت فناوری های تهویه مطبوع در ساختمان بر اساس  4اقلیم مدنظر به صورت زیر می باشد.
فناوری های تهویه مطبوع
کولر آبی
کولر گازی
اسپیلیت بدون اینورتر
اسپیلیت با اینورتر
داکت اسپیلیت بدون اینورتر
داکت اسپیلیت با اینورتر
چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف
چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته
چیلر تراکمی گریز از مرکز
VRV/VRF
مینی چیلر
چیلر جذبی
چیلر جذبی خورشیدی

جذابیت
0.065
0.075
0.072
0.093
0.082
0.085
0.078
0.083
0.081
0.088
0.07
0.059
0.05

شکل  .7-3ارزیابی جذابیت فناوری های سرمایشی در اقلیم گرم و مرطوب
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فناوری های تهویه مطبوع
کولر آبی
کولر گازی
اسپیلیت بدون اینورتر
اسپیلیت با اینورتر
داکت اسپیلیت بدون اینورتر
داکت اسپیلیت با اینورتر
چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف
چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته
چیلر تراکمی گریز از مرکز
VRV/VRF
مینی چیلر
چیلر جذبی
چیلر جذبی خورشیدی

جذابیت
0.113
0.07
0.081
0.083
0.076
0.078
0.074
0.076
0.077
0.08
0.069
0.069
0.055

شکل  . 8-3ارزیابی جذابیت فناوری های سرمایشی در اقلیم نیاز به انرژی گرمایی زیاد(سرد)

فناوری های تهویه مطبوع
کولر آبی
کولر گازی
اسپیلیت بدون اینورتر
اسپیلیت با اینورتر
داکت اسپیلیت بدون اینورتر
داکت اسپیلیت با اینورتر
چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف
چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته
چیلر تراکمی گریز از مرکز
VRV/VRF
مینی چیلر
چیلر جذبی
چیلر جذبی خورشیدی

جذابیت
0.107
0.071
0.089
0.091
0.079
0.082
0.072
0.072
0.069
0.084
0.068
0.066
0.052

شکل  .9-3ارزیابی جذابیت فناوری های سرمایشی در اقلیم نیاز به انرژی متوسط و کم(معتدل)
فناوری های تهویه مطبوع
کولر آبی
کولر گازی
اسپیلیت بدون اینورتر
اسپیلیت با اینورتر
داکت اسپیلیت بدون اینورتر

جذابیت
0.071
0.073
0.093
0.095
0.083
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فناوری های تهویه مطبوع
داکت اسپیلیت با اینورتر
چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف
چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته
چیلر تراکمی گریز از مرکز
VRV/VRF
مینی چیلر
چیلر جذبی
چیلر جذبی خورشیدی

جذابیت
0.087
0.077
0.079
0.079
0.087
0.069
0.058
0.05

شکل  .10-3ارزیابی جذابیت فناوری های سرمایشی در اقلیم نیاز به انرژی سرمایی زیاد(گرم و خشك)

 -3-3تعیین توانمندی در فناوریهای تهویه مطبوع در ساختمان
پس از ارزیابی جذابیت برای هر یک از فناوریهای موجود در درخت فناوری ،توانمندی بالفعل این فناوریها در این بخش
مورد بررسی قرار میگیرد .برای این منظور معیارهایی در نظر گرفته شد و از طریق پرسشنامهای که در اختیار خبرگان این حوزه
قرار گرفت ،سطح توانمندی هر یک از فناوریها مشخص شد.
معیارهای توانمندی بالفعل هر یک از فناوریهای تهویه مطبوع در ساختمان در جدول ( )3-3مشخص شده است.
جدول  .3-3معیارهای توانمندی تهویه مطبوع در ساختمان
سطح
توانمندی

معیار

1

نه تنها این محصول در کشور استفاده نمیشود بلکه اطالعات کافی نیز در مورد آن وجود ندارد

2

محصول هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اولیه و اطالعات کافی وجود دارد

3

این محصول بهصورت آماده وارد کشور شده و در محصول نهایی استفاده میشود

4

توان تعمیر و نگهداری این محصول در کشور وجود دارد

5

توان مونتاژ محصول در کشور وجود دارد

6

توان ساخت محصول با درصدی طراحی بومی وجود دارد

7

توان ساخت محصول با طراحی کامال بومی وجود دارد

8

توان نوآوری کاربردی در کشور وجود دارد.

9

توان نوآوری بنیادین در کشور وجود دارد.
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 -1-3-3تعیین سطح توانمندی فناوریهای تهویه مطبوع در ساختمان

در این بخش میزان توانمندی فناوریهای تهویه مطبوع در ساختمان بر اساس معیارهای بخش قبل از طریق
پرسشنامهای که در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت ،بیان میشود .نتایج پرسشنامههای توانمندی به صورت زیر
است.
جدول  .4-3تعیین سطح توانمندی فناوریهای تهویه مطبوع در ساختمان

فناوری

توانمندی

کولر آبی

8

کولر گازی پنجره ای

6

اسپیلت بدون اینورتر

6

اسپیلت با اینورتر

6

داکت اسپلیت بدون اینورتر

6

داکت اسپلیت با اینورتر

5

VRV/VRF

4

چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف

6

چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته

3

چیلر تراکمی گریز از مرکز

4

مینی چیلر

7

چیلر جذبی

7

چیلر جذبی خورشیدی

5

 -4-3ترسیم ماتریس جذابیت توانمندی
با توجه به وجود اقلیم های مختلف در کشور و نیاز به نگاه جداگانه و مستقل به هر یک از آنها ،تصمیم گرفته شد که کشور
به  4اقلیم تقسیم شده و فناوری های تهویه مطبوع در ساختمان در هر کدام از این اقلیم ها جداگانه مورد بررسی قرار گیرد .هم
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چنین با توجه به اینکه کارکرد فناوری های مورد بررسی با یکدیگر متفاوت بوده فناوری ها به دو دسته فناوری های موضعی و
مرکزی تقسیم شدند.
 -1-4-3ترسیم ماتریس جذابیت توانمندی اقلیم گرم و مرطوب

ماتریس جذابیت توا نمندی ،نموداری است که محور افقی آن میزان توانمندی بالفعل فناوری و محور عمودی آن میزان
جذابیت فناوری را نشان میدهد .با استفاده از جذابیت و توانمندی فناوریها که در بخشهای قبل بدست آمد ،میتوان این
نمودار را ترسیم نمود.
ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای موضعی تهویه مطبوع در ساختمان به صورت شکل ( )11-3است.

شکل .11-3ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای موضعی اقلیم گرم و مرطوب

همانطوری که در شکل ( )11-3مشاهده می شود ،فناوریهای موجود در ناحیه یک که شامل اسپلیت با اینورتر و اسپلیت بدون
اینورتر میشود ،در اولویت اول توسعه فناوری قرار می گیرند.
ماتریس جذابیتتوانمندی فناوریهای مرکزی تهویه مطبوع در ساختمان به صورت شکل ( )12-3است.
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شکل .12-3ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای مرکزی اقلیم گرم و مرطوب

همانطوری که در شکل ( )12-3مشاهده می شود ،فناوری موجود در ناحیه یک که شامل چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف
میشود ،در اولویت اول توسعه فناوری قرار دارد و توانمندی فناوری موجود در ناحیه  2شامل چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته
باید افزایش پیدا کند.
 -2-4-3ترسیم ماتریس جذابیت توانمندی اقلیم نیاز به انرژی سرمایی زیاد (گرم و خشك)

ماتریس جذابیت توانمندی ،نموداری است که محور افقی آن میزان توانمندی بالفعل فناوری و محور عمودی آن میزان
جذابیت فناوری را نشان میدهد .با استفاده از جذابیت و توانمندی فناوریها که در بخشهای قبل بدست آمد ،میتوان این
نمودار را ترسیم نمود .ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای موضعی تهویه مطبوع در ساختمان به صورت شکل ( )12-3است.
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شکل .13-3ماتریس جذابیتتوانمندی فناوریهای موضعی اقلیم نیاز به انرژی سرمایی زیاد

همانطوری که در شکل ( )13-3مشاهده می شود ،فناوریهای موجود در ناحیه یک که شامل اسپلیت با اینورتر و اسپلیت بدون
اینورتر میشود ،در اولویت اول توسعه فناوری قرار دارند.
ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای مرکزی تهویه مطبوع در ساختمان به صورت شکل ( )14-3است.

شکل .14-3ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای مرکزی اقلیم نیاز به انرژی سرمایی زیاد
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همانطوری که در شکل ( )14-3مشاهده می شود ،فناوری موجود در ناحیه یک که شامل چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف
میشود ،در اولویت اول توسعه فناوری قرار دارد و توانمندی فناوری موجود در ناحیه  2شامل چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته
باید افزایش پیدا کند.
 -3-4-3ماتریس جذابیت توانمندی اقلیمنیاز به انرژی متوسط و کم(معتدل)

ماتریس جذابیت توانمندی ،نموداری است که محور افقی آن میزان توانمندی بالفعل فناوری و محور عمودی آن میزان
جذابیت فناوری را نشان میدهد .با استفاده از جذابیت و توانمندی فناوریها که در بخشهای قبل بدست آمد ،میتوان این
نمودار را ترسیم نمود .ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای موضعی تهویه مطبوع در ساختمان به صورت شکل ( )15-3است.

شکل .15-3ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای موضعی اقلیم نیاز به انرژی متوسط و کم

همانطوری که در شکل ( )15-3مشاهده می شود ،فناوری موجود در ناحیه یک که شامل کولر آبی میشود ،در اولویت اول
توسعه فناوری قرار دارد .
ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای مرکزی تهویه مطبوع در ساختمان به صورت شکل ( )16-3است.
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شکل .16-3ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای مرکزی اقلیم نیاز به انرژی متوسط و کم زیاد

همانطوری که در شکل ( )16-3مشاهده می شود ،فناوری موجود در ناحیه یک که شامل چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف
میشود ،در اولویت اول توسعه فناوری قرار دارد و توانمندی فناوری موجود در ناحیه  2شامل چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته
باید افزایش پیدا کند.
 -4-4-3ماتریس جذابیت توانمندی اقلیمنیاز به انرژی گرمایی زیاد(سرد)

ماتریس جذابیت توانمندی ،نموداری است که محور افقی آن میزان توانمندی بالفعل فناوری و محور عمودی آن میزان
جذابیت فناوری را نشان میدهد .با استفاده از جذابیت و توانمندی فناوریها که در بخشهای قبل بدست آمد ،میتوان این
نمودار را ترسیم نمود .ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای موضعی تهویه مطبوع در ساختمان به صورت شکل ( )17-3است.
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شکل .17-3ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای موضعی اقلیم نیاز به انرژی گرمایی زیاد

همانطوری که در شکل ( )17-3مشاهده می شود ،فناوری موجود در ناحیه یک که شامل کولر آبی میشود ،در اولویت اول
توسعه فناوری قرار دارد.
ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای مرکزی تهویه مطبوع در ساختمان به صورت شکل ( )18-3است.

شکل .18-3ماتریس جذابیت توانمندی فناوریهای مرکزی اقلیم نیاز به انرژی گرمایی زیاد
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همانطوری که در شکل ( )18-3مشاهده می شود ،فناوری موجود در ناحیه یک که شامل چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف
میشود ،در اولویت اول توسعه فناوری قرار داردو توانمندی فناوری موجود در ناحیه  2شامل چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته
باید افزایش پیدا کند.

 -5-3سبك اکتساب فناوریهای اولویتدار سرمایشی در ساختمان
به منظور تصمیم گیری درباره نحوه اکتساب فناوری ،به طور معمول معیارها و عواملی دخیل هستند کاه بایاد طای فرآیناد
انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری،مدنظر قرار گیرند .این معیارها و عوامل اغلب ناظر بر ویژگیهای فناوری ،دارنده فناوری،
ویژگیها و اهداف گیرنده فناوری ،بازار و شرایط محیطی میباشند .از طرف دیگر باه صاورت کلای ساه سابک بارای توساعه
تکنولوژی و اکتساب آن وجود دارد که عبارتند از:
 توسعه داخلی (درونزا) تکنولوژی
 توسعه مشارکتی تکنولوژی (همکاری تکنولوژیکی)
 خرید محصول تکنولوژی
در این بخش سبک اکتساب هر یک از فناوریهای اولویتدار که در بخش قبل مشخص گردید با توجه به مجموعه
معیارهایی مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1-5-3تشریح مدل سبك اکتساب

امروزه یکی از مهمترین تصمیمات راهبردی پیش روی محیط رقابت جهانی ،موضوع اکتساب فناوری میباشد .اهمیت این
که اکتساب فناوری ،از چه روشی انجام گیرد ،بسیاری از کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته که انواع مختلاف روشهاای
اکتساب فناوری را مورد ارزیابی قرار داده و در پی انتخاب سودمندترین آنها (از جوانب مختلف)باشاند .هار چقادر رویاه ماورد
استفاده برای انتخاب روش اکتساب فناوری کاراتر و عقالنیتر باشد ،منجر به مزیتهای بیشتری برای اکتساب کنناده خواهاد
شد .به هر صورت انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری پیش از هر چیز یک مسئلۀ تصمیمگیاری اسات و باه هماین جهات
تصمیمگیرنده با لحاظ مجموعهای از معیارها و محدودیتها اقدام به انتخاب روش مناسب مینماید .بنابراین هار مادلی بارای
انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری میبایست جنبههای فوق را مورد توجه قرار دهد.
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در این قسمت به تشریح مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار سرمایشی در ساختمان ،پرداخته شده است .بادین منظاور در
بدو امر به شرح ویژگیهای کلی مدل پرداخته و سپس مدل نهایی ارائه میگردد.
اجزاء مدل اکتساب فناوری

در این قسمت به شرح یکایک اجزا و عناصر این مدل و نقش آنها در مدل میپردازیم:
چرخه عمر فناوری (عام) :پرسشی که در گام ابتداییِ مدل انتخاب روش اکتساب فناوری ،مطرح مایشاود ،ایان اسات کاه
فناوری در حالت عام ،در چه مرحلهای از چرخه عمر خود قرار دارد .مطابق با پاسخِ این پرسش ،روش برخورد با فنااوری تغییار
میکند .در مدل ارائه شده فراخور وضعیت فناوری در چرخه عمر ،سه حالت زیر به وجود میآید:
چنانچه معلوم شود فناوری در مرحلۀ معرفی قرار دارد" .سبک خرید" حذف شده و تنها سبک "تحقیق و توسعه داخلای" و
روش همکاری "تحقیق و توسعه مشترك" معنا پیدا میکنند .بدیهی است که دلیل این امر عدم امکانپاذیری سابک خریاد و
برخی دیگر از روشهای همکاری میباشد.
اگر فناوری مذکور در مراحل رشد و بلوغ باشد ،تصمیمگیری منوط به پرسش از حجم بازار خواهد بود که در بند بعدی به آن
خواهیم پرداخت.
سرانجام اگر فناوری در مرحله پیری و افول باشد ،از آنجا که این به معنای معرفی فناوری رقیب در بازار است ،پاسخِ پرسش
بعدی بدیهی میگردد به این صورت که چرخه عمر محصول نیز در حالت افول قرار میگیرد و در نتیجه سبک تحقیق و توسعه
حذف می گردد ،دلیل این کار نیز این است که چرخه عمر فناوری در حالت افول بوده ،رقبا در حال خارج شدن از بازار و فروش
فناوری هستند ،از سوی دیگر عاقالنه نیست که بر روی یک فناوری 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 حالتهای مختلفی پرسش از حجم بازار داخل ضرورت پیدا میکند .حالات اول
متعلق به زمانی بود که فناوری عام در مرحله افول از چرخه عمر خود قرار داشت ،حالتهای دوم و سوم نیز نااظر بار وضاعیتی
است که طی آن چرخه عمر محصول در بازار بینالملل  ،در مرحلۀ رشد و بلوغ یا افول باشد .پاسخ به این پرسش دو خروجی را
به وجود میآورد:
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حالت اول حکایت از کم بودن حجم بازار داخل داشته و رقم پرداختی بابت خرید آن قابل توجه نمیباشد که در این صورت
سبک خرید محصول فناوری پیشنهاد میشود.
حالت دوم ناظر بر با ارزش بودن بازار داخلی است که در این صورت به دالیلی چون بازار جذاب داخل ،لازوم عادم خاروج
مقادیر باالی ارز از کشور ،لزوم افزایش فرصتهای شغلی در کشور ،سبک خرید حذف شده و ادامه فلوچارت از دو حالات زیار
خارج نیست:
اوالً زمانی که در سطوح باالتر مدل ،سبک تحقیق و توسعه حذف شده باشد که طی آن روشهای همکاریِ معنادار مدنظر
قرار میگیرند و پرسشهای بعدی بر مبنای آن مطرح میشوند.
ثانیاً زمانی که در سطوح باالتر مدل ،سبک تحقیق و توسعه حذف نشده باشد ،که در این صاورت شاکاف فناوراناه ماورد
پرسش واقع میشود.
شکاف فناورانه :هدف از طرح این معیار ،بررسی امکان تحقیق و توسعه در مسیرهایی است که این سبک از میان روشهای
اکتساب حذف نشده باشد .در صورتی که شکاف فناورانه غیرقابل پوشش باشد ،سبک تحقیق و توسعه حذف میگردد و چنانچه
شکاف فناورانه قابل پوشش باشد ،سبک تحقیق و توسعه در کنار روشهای همکاری معنادار مورد بررسی قرار میگیرد.
با توجه به موارد ذکر شده مدل سبک اکتساب فناوریهای اولویتدار در شکل ( )15-3نشان داده شده است که به فراخاور
نیاز و با توجه به موضوع مورد بحث از برخی از قسمتهای آن استفاده شده است.
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تکنولوژی منت ب

پیری

چرخه عمر تکنولوژی

چرخه عمر با زار در خار = افو

ح ف سب

معرفی

رشد و بلو

حجم با زار
Q*P

ت قیق و توسعه داخلی

رو اکتساب مناسب :
سب ت قیق و توسعه داخلی

1
کم

حجم با زار
Q*P

رو اکتساب مناسب:
سب خرید

زیاد

ح ف سب

خرید

4

رو اکتساب مناسب :
سب خرید

ح ف سب

خرید

رو اکتساب مناسب :
رو های همکاری

قابل پوشش

رو اکتساب مناسب:
سب ت قیق و توسعه داخلی

شکاف تکنولوژی

یر قابل پوشش

رو اکتساب مناسب:
 (1مرحل او  :استفاده از رو های همکاری
( مرحل دوم  :توسعه فناوری از ریق ت قیق و توسعه داخلی
به شر عدم معرفی فناوری رقیب ی افق زمانی مدن ر

شکل -19-3نمودار سبك اکتساب
 -2-5-3ارزیابی معیارهای سبك اکتساب

به منظور اکتساب فناوریهای اولویتدار سرمایشی در ساختمانمعیارهایی از قبیل حجم باازار داخلی(معیارهاای کمای باه
صورت کیفی در تعیین سبک اکتساب ارزیابی شده اند ،).میزان شکاف تکنولوژیکی ،چرخه عمار فناوریادر ایان قسامت ماورد
بررسی قرار خواهد گرفت .بدین منظور ،با توجه به پاسخهای پرسشنامهای که برای اولویتبندی فناوریهای اولویاتدار بارای
خبرگان فرستاده شده و ماتریس جذابیت توانمندی،تنها فناوری هایی که به عنوان اولویت توسعه در نظر گرفته شده اناد ماورد
بررسی قرار گرفته اند.
معیار حجم بازار

برای سنجش میزان فرصت های کسب و کار جهت تأمین تقاضای داخل میتوان از معیار حجم باازار تکنولاوژی در داخال
کشور و میزان رشد این بازار استفاده نمود .حجم بازار عبارت است از ،آن مقدار از ارزش پولی که برای محصول مذکور در بازار
داخل کشور ،در صورت خریداری به مصرف میرسد .این ارزش پولی وابسته به قیمت خریاد و کمیات ماورد نیااز از محصاول
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مربوطه در کشور میباشد .در صورتی که نوع خاصی از یک محصول فناوری در نظر باشد ،حجم بازار براسااس حاصالضارب
کمیت مورد نیاز از محصول مزبور در قیمت آن محصول ،معین میشود .این مطلب در رابطۀ زیر نشان داده شده است:
𝑃 × 𝑄 = 𝑉𝑀
:Qکمیت مورد نیاز
:Pقیمت محصول
 :MVارزش کل بازار
به عبارت دیگر این معیار ناظر بر رقمی است که در صورت خریداری محصول فناوری پرداخت میشود]. [26میزان حجم
بازار هر یک از این تجهیزات اولویت دار بر اساس معیار ریاضی ذکر شده و نیز نظرات خبرگان و اینکه با توجه به کاربرد و
توانمندی فناوری در ایران کاربرد دارد یا خیر ،در جدول ( )5-3ارائه شده است.
جدول .5-3حجم بازار فناوری های اولویت دار سرمایشی در ساختمان

حجم بازار فناوری های اولویت دار سرمایشی در ساختمان

فناوری های
اولویت دار
سرمایشی در

کولر آبی

اسپلیت بدون اینورتر

اسپلیت با اینورتر

چیلر تراکمی با تکنولوژی
متعارف

چیلر تراکمی با
تکنولوژی پیشرفته

مناسب

مناسب

مناسب

ساختمان

حجم بازار

مناسب

مناسب
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معیار چرخه عمر فناوری

هرتکنولوژیدارایعمریاستکهبهصورتیکمنحنیترسیممیشودچرخه عمر تکنولوژی به طور کلی میزان تقاضا برای یک فناوری در
طول زمان را بیان می دارد .این نمودار دارای چهار بخش اصلی معرفی ،رشد ،بلوغ و افول است که در شاکل نشاان داده شاده
است.
هر فناوری ،چرخه عمر خود را از مرحله معرفی که اولین ایدهها و مفاهیم در مورد آن مطرح میشود آغاز میکند .این مرحله
عموماً در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی صورت می گیرد .در این مرحله بیشترین تعداد مقاالت علمای در رابطاه باا آن موضاوع
منتشر میشود.
زمانی که فناوری مورد نظر قابلیت استفاده صنعتی و تجاری داشته باشد؛ مرحله رشد فنااوری در مراکاز تحقیاق و توساعه
صنعتی آغاز میشود .این مرحله تا زمانی که فناوری مورد نظر ،به مرحله ای برسد که بتاوان باا اساتفاده از آن محصاول و یاا
خدمات جدیدی را ارائه کرد ادامه مییابد .در این مرحله حجم مقاالت به تدریج کاهش مییابد و تعداد اختراع های مرتبط با آن
فناوری افزایش مییابد.
پس از مرحله رشد ،فناوری وارد مرحله بلوغ میشود .در این مرحله سطح فناوری تغییر عمدهای نمیکند و تغییارات آن در
حد بهینه سازیهای محدودی خواهد بود که در خود صنعت صورت میگیرد .در این مرحله از عمر فناوری ،مقاالت و اختراعها
کاهش یافته و در عوض نشانهای تجاری و شرکتهایی که در رابطه با آن فناوری تاسیس میشوند ،افزایش مییابد.
با گذشت زمان و ورود فناوریهای رقیب که قابلیتهای جدیدی را ارائه میکنند ،تقاضا برای فناوری قدیمی کمتر شاده و
مرحله افول آغاز میشود .رشد منفی مقاالت ،اختراعها و نشانهای تجاری از ویژگیهای این دوره چرخه عمر فناوری است.
با توجه به توضیحات فوق ،چرخه عمر فناوری را میتوانند به شرح زیر در نظر گرفت:
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شکل  .20-3نمودار چرخه عمر فناوری

در ادامه با توجه به مطالب فوق و گزارش فاز  1این سند ،چرخه عمر هر یاک از فنااوری هاای اولویات دار سرمایشای در
ساختمان تعیین میگردد.
جدول .6-3چرخه عمرفناوری های اولویت دار سرمایشی در ساختمان

چرخه عمرفناوری های اولویت دار سرمایشی در ساختمان

فناوری های
اولویت دار
سرمایشی در

کولر آبی

اسپلیت بدون اینورتر

اسپلیت با اینورتر

چیلر تراکمی با تکنولوژی
متعارف

چیلر تراکمی با
تکنولوژی پیشرفته

رشد

بلوغ

بلوغ

ساختمان

چرخه عمر

پیری

بلوغ

شکاف تکنولوژیك

شکاف تکنولوژیک عبارت است از فاصله میان سطح توانمندی فناورانه بالقوه کشور در افق زمانی مورد نظر و حداقل سطح
توانمندی مطلوب ،در ارتباط با فناوری منتخب .بر اساس اینکه این فاصله وجود داشته باشاد شاکاف قابلیات پوشاش نخواهاد
داشت و در صورتی که فاصله وجود نداشته باشد ،شکاف قابلیت پوشش دارد .شکاف تکنولوژیک فنااوری هاای اولویات دار باا
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توجه به وضعیت موجود و آینده کشور و همچنین مطالعات آینده پژوهی توسط تیم فنی تعیین و به اعضای کمیته راهبری ارائه
گردید و توسط اعضای محترم این کمیته تائید شد .در جدول ( )7-3قابلیت پوشش و یاا عادم قابلیات پوشاش فنااوریهاای
اولویتدار سرمایشی در ساختمان نشان داده شده است.
جدول .7-3شکاف تکنولوژیك فناوری های اولویت دار سرمایشی در ساختمان

شکاف تکنولوژیك فناوری های اولویت دار سرمایشی در ساختمان

فناوری های
اولویت دار
سرمایشی در

کولر آبی

اسپلیت بدون اینورتر

اسپلیت با اینورتر

ساختمان

چیلر تراکمی با
تکنولوژی متعارف

چیلر تراکمی با
تکنولوژی پیشرفته

شکاف
تکنولوژیك

دارد (قابل جبران)

دارد ( غیرقابل جبران)

دارد ( غیرقابل جبران)

دارد ( غیرقابل جبران)

دارد ( غیرقابل جبران)

 -3-5-3نتیجه گیری و انتخاب روش مناسب اکتساب

با توجه به مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار و اطالعات بیان شده در قسمت قبل در ارتباط با چرخه عمر فناوری ،حجام
بازار و شکاف تکنولوژیک؛ از بین روشهای سهگانه اکتساب فناوریهای اولویتدار (سبک خرید ،توسعه درونزا و انتقال فناوری)
در جدول ( )8-3روش اکتساب فناوری منتخب برای هر یک از فناوریهای اولویتدار سرمایشی در ساختمان بیان شده است.
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جدول .8-3سبك اکتساب فناوری های اولویت دار سرمایشی در ساختمان
انواع تجهیزات اولويت

چرخه عمر

دار سرمايشي در

فناوري

حجم بازار

شکاف

سبک اكتساب مناسب

تکنولوژيک

ساختمان
كولر آبي

پیری

مناسب

دارد(قابل جبران)

اسپلیت بدون

بلوغ

مناسب

دارد( یر قابل
جبران)

مناسب

دارد( یر قابل
جبران)

مناسب

دارد( یر قابل
جبران)

مناسب

دارد( یر قابل
جبران)

اينورتر

اسپلیت با اينورتر

چیلر تراكمي با

رشد

بلوغ

تکنولوژي متعارف

چیلر تراكمي با
تکنولوژي پیشرفته

بلوغ

رو

همکاری

مرحله او :همکاری
مرحله دوم:سب ت قیق و توسعه
داخلی
مرحله او :همکاری
مرحله دوم:سب ت قیق و توسعه
داخلی
مرحله او :همکاری
مرحله دوم:سب ت قیق و توسعه
داخلی
مرحله او :همکاری
مرحله دوم:سب ت قیق و توسعه
داخلی
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 -6-3جمعبندی
در این گزارش و در فصل اول به تدوین چشم انداز پروژه پرداخته شد .در گام اول ادبیات مورد نیاز موضوع مورد بحث و
بررسی قرار گرفت .در گام بعدی مطالعات تطبیقی انجام شد .در این بخش سیاستهای موجود و آتی سه کشور عربستان،
ترکیه و ایاالت متحده امریکا در زمینه سیستم های سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان بررسی و تجزیه و تحلیل شد. .
در پایان این فصل اسناد باال دستی مرتبط با موضوع پروژه به صورت اختصار مرور شد .با توجه به این اسناد و مطالعات
قبلی ،نسخه اولیه چشم انداز تهیه و به کمیته راهبری ارائه شد .پس از بحث و تبادل نظر ،چشم انداز نهایی پروژه تدوین
شد .
در فصل دوم به تدوین اهداف کالن سند راهبردی مدیریت بارهای سرمایشی پرداخته شد ،که به منظور برآورد روند آیناده
بارهای سرمایشی و میزان سهم آن در بار کل و پیک بار شبکه دو مدل ریاضی بر اساس روند تغییرات سیستم های سرمایشای
و تعداد مشترکین برق توسعه داده شد و نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه گردید .همچنین پتاسیل هاای کااهش مصارف انارژی
الکتریکی و بار الکتریکی در بخش سرمایش تهویه مطبوع ساختمان بررسی و بر اساس یک سناریو محتمل نتایج آن محاسبه و
ارائه گردید .در پایان مجموعه ای از اهداف کالن که ب ا مدیریت بارهای سرمایشی و اجرایی شدن این سند قابل دستیابی است
تدوین و ارائه گردید.
در فصل سوم به منظور تدوین راهبردهای مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف کالن پروژه ،اولویت بندی و سبک اکتساب
فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع مورد بررسی قرار گرفت.
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 -4پیوست
پیوست 1

«رپسشناهم ارزیابی تکنولوژیاهی تهوهی مطبوع رد ساختمان»
نسخه اولیه

نام و نام خانوادگي تکمیلكننده پرسشنامه:
پست سازماني :تحصیالت  /تخصص:
تاريخ تکمیل پرسشنامه :شماره تماس:
آدرس پست الکترونیک:
آيا مايلید اطالعات شخصي جنابعالي در بانک اطالعات متخصصین ذخیره گردد؟
تجربیات قبلي(در صورت امکان ،به صورت خالصه ضمیمه گردد)

بلي

خیر
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خبره محترم؛
با عرض سالم و تحیت؛
تاریخچهای از پروژه(معرفی)
پرسشنامه پیش رو،جهت شناسایی اولویتهای انواع فناوریهای تهویه مطبوع در ساختمان تهیه گردیده
است.فناوریها و تجهیزاتی که در این پرسشنامه مورد بررسی قرار میگیرد عبارتند از:
 کولرآبی
 کولرگازی پنجره ای
 اسپیلت بدون اینورتر
 اسپیلت با اینورتر
 داکت اسپلیت بدون اینورتر
 داکت اسپلیت با اینورتر
 چیلرتراکمی با تکنولوژی متعارف (رفت و برگشتی و ). . .
 چیلرتراکمی با تکنولوژی پیشرفته (اسکرول ،اسکرال و ). . .
 چیلرتراکمی گریز از مرکز
)Variable Refrigerant Volume/Variable RefrigerantFlow( VRV/VRF 
 مینی چیلر
 چیلر جذبی
 چیلرجذبی خورشیدی

این پرسشنامه در  3بخش تهیه شده است.
بخش اول :ارزیابی امکانپذیریتوسعه انواع فناوریهایتهویه مطبوع در ساختمان
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در این بخش ،توانمندی فعلی کشور در زمینه توسعه انواع تکنولوژی های تهویه مطبوع در ساختمانمورد بررسی
قرار میگیرد.در این قسمت با استفاده از ایده ولکات و همکارانش سطح توانمندی هر یک از فناوریها در کشور
سنجیده میشود.
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جدول  :1در این جدول سطح فعلی توانمندی کشور در هر یك از انواع فنآوریهای تهویه مطبوع در ساختمان مورد بررسی قرار میگیرد .در هر یك از انواع سلولها ،سطح توانمندی فعلی کشور را با عالمت  مشخص نمایید.

-1نه تنها این محصول در کشور استفاده نمیشود بلکه اطالعات کافی نیز در مورد
آن وجود ندارد
-2محصول هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اولیه و
اطالعات کافی وجود دارد
-3این محصول بهصورت آماده وارد کشور شده و در محصول نهایی استفاده میشود
-4توان تعمیر و نگهداری این محصول در کشور وجود دارد
-5توان مونتاژ محصول در کشور وجود دارد
-6توان ساخت محصول با درصدی طراحی بومی وجود دارد
-7توان ساخت محصول با طراحی کامال بومی وجود دارد
-8توان نوآوری کاربردی در کشور وجود دارد.
-9توان نوآوری بنیادین در کشور وجود دارد.

کولر آبی

کولر گازی
پنجره ای
اسپیلت بدون

اینورتر

اسپیلت با

اینورتر

داکت اسپلیت

بدون اینورتر

داکت اسپلیت

با اینورتر

چیلرتراکمیبا
تکنولوژی متعارف

چیلرتراکمیبا
تکنولوژی پیشرفته

چیلر تراکمی
گریز از مرکز

VRV/VRF

مینی چیلر

چیلر ج بی

چیلر ج بی

سطوح توانمندی بالفعل کشور

خورشیدی

انواع فناوری های تهویه مطبوع در ساختمان
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بخش دوم :ارزیابی میزان اهمیت هر یك از معیارها
در این بخش و بخش بعد ،میزان جذابیت انواع فناوریهای قابل کاربرد در بخش بارهای سرمایشی مورد بررسی قرار
میگیرد .برای این منظور معیارهایی مشخص گردیده است که بر اساس آنها میزان جذابیت سنجیده میشود .همانگونه که
مشخص است این معیارها دارای اهمیتهای متفاوتی میباشند .لذا در گام نخست بایستی وزن هر یک از این معیارها مشخص
گردد .در این جدولها وزن هر معیار با توجه به اهمیت آن معیار مشخص میگردد .در این مرحله میزان اهمیت معیارهای
جذابیت فناوریها نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

جدول -2معیارهای جذابیت :در این جدول وزن معیارهای تعیین جذابیت هر یك
از فناوریهای مدیریت بارهای سرمایشی مورد بررسی قرار میگیرد .میزان اهمیت
هر معیار را با توجه به خط کش زیر مشخص فرمایید.

بسیار کم

5

1

معیارها
بازدهی و قابلیت عملکرد
مصرف برق
مصرف آب
عمر مفید
محدودیت های فنی
میزان فضای مورد نیاز
قیمت اولیه
هزینه تراز شده()LCO
رفاه حاصل از سیستم تهویه مطبوع
مطلوبیت اجتماعی
پیشینه و قابلیت اطمینان
هزینه های محیط زیستی ناشی از بکارگیری تکنولوژی

10

بسیار مهم
میزان اهمیت
معیار
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بخش سوم :ارزیابی جذابیت انواع فناوریهای تهویه مطبوع با استفاده از معیارهای کیفی
معیارهای سنجش جذابیت به دو نوع معیارهای کمی و کیفی تقسیم میشوند .معیارهای کمی با استفاده از اطالعات موجود
بینالمللی و داخلی ارزیابی میشوند و معیارهای کیفی با استفاده از ارای خبرگان مورد تحلیل قرار میگیرند .در این بخش میزان
جذابیت هر یک از تکنولوژیها با استفاده از معیارهای کیفی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
این قسمت از پرسشنامه به تفکیک اقلیم تهیه شده است .به عبارت دیگر هر یک از جدول ها برای یک اقلیم می باشد.
تعریف و مبنای تقسیم بندی اقلیمها که از گزارش "تعیین معیار مصرف انرژی برای مشترکین خانگی به منظور بکارگیری در
تعیین تعرفه ها-گزارش های اول و دوم(تهیه شده در گروه انرژی و مدیریت مصرف پژوهشکده انرژی پژوهشگاه نیرو)"
استخراج شده است در جدول زیر خالصه شده است.
انرژی الکتریکی سالیانه

اقلیم

توضیحات

نمونه شهرها

اقلیم 1

گرم و مرطوب

بندرعباس-قشم-
بوشهر

8961

اهواز-ایرانشهر

8625

اقلیم 2
اقلیم 3
اقلیم 4

نیاز به انرژی
سرمایی زیاد
نیاز به انرژی
متوسط و کم
نیاز به انرژی
گرمایی زیاد

کرمانشاه-بجنورد-
رشت-آمل
سراب-فیروزکوه-
همدان-منجیل

مصرفی خانوار ()kWh/m2

2870
2258
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اقلیم  :1گرم و مرطوب
جدول  :1-3در این جدول به هر یك از فناوریهای اشاره شده ،با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی تخصیص دهید(امتیازات بین  1الی .)10

رفاه حاصل از سیستم تهویه مطبوع (رفاه بیشتر ،امتیاز بیشتر)
پتانسیل تقاضای بازار داخلی (پتانسیل بیشتر ،امتیاز بیشتر)
نرخ رشد تقاضا (نرخ باالتر ،امتیاز بیشتر)
سهولت جابه جایی و نصب (از نظر فضای اشغال شده) (امتیاز
باالتر ،امتیاز بیشتر)

کولر آبی

کولر گازی پنجره

ای

اسپیلت بدون
اینورتر

اسپیلت با اینورتر

داکت اسپلیت

بدون اینورتر

داکت اسپلیت با
اینورتر

چیلرتراکمیبا
تکنولوژی متعارف

چیلرتراکمیبا
تکنولوژی پیشرفته

چیلر تراکمی گریز
از مکرکز

VRV/ VRF

مینی چیلر

چیلر ج بی

چیلر ج بی

معیارهای کیفی

خورشیدی

انواع فناوری های تهویه مطبوع در ساختمان
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اقلیم  :2نیاز به انرژی سرمایی زیاد
جدول  :2-3در این جدول به هر یك از فناوریهای اشاره شده با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی تخصیص دهید(امتیازات بین  1الی .)10

رفاه حاصل از سیستم تهویه مطبوع (رفاه بیشتر ،امتیاز بیشتر)
پتانسیل تقاضای بازار داخلی (پتانسیل بیشتر ،امتیاز بیشتر)
نرخ رشد تقاضا (نرخ باالتر ،امتیاز بیشتر)
سهولت جابه جایی و نصب(از نظر فضای اشغال شاده) (امتیااز
باالتر ،امتیاز بیشتر)

کولر آبی

کولر گازی پنجره

ای

اسپیلت بدون

اینورتر

اسپیلت با اینورتر

داکت اسپلیت

بدون اینورتر

داکت اسپلیت با
اینورتر

چیلرتراکمیبا
تکنولوژی متعارف

چیلرتراکمیبا
تکنولوژی پیشرفته

چیلر تراکمی گریز

از
مرکز
VRF
VRV/

مینی چیلر

چیلر ج بی

معیارهای کیفی

چیلر ج بی
خورشیدی

انواع فناوری های تهویه مطبوع در ساختمان
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اقلیم  :3نیاز به انرژی متوسط و کم
جدول  :3-3در این جدول به هر یك از فناوری های اشاره شده با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی تخصیص دهید(امتیازات بین  1الی .)10

رفاه حاصل از سیستم تهویاه مطباوع (رفااه بیشاتر ،امتیااز
بیشتر)
پتانسیل تقاضای بازار داخلی (پتانسیل بیشتر ،امتیاز بیشتر)
نرخ رشد تقاضا (نرخ باالتر ،امتیاز بیشتر)
سهولت جابه جایی و نصاب(از نظار فضاای اشاغال شاده)
(امتیاز باالتر ،امتیاز بیشتر)

کولر آبی

کولر گازی پنجره

ای

اسپیلت بدون

اینورتر

اسپیلت با اینورتر

داکت اسپلیت

بدون اینورتر

داکت اسپلیت با
اینورتر

چیلرتراکمیبا
تکنولوژی متعارف

چیلرتراکمیبا
تکنولوژی پیشرفته

چیلر تراکمی گریز

از مرکز

VRV/ VRF

مینی چیلر

چیلر ج بی

معیارهای کیفی

چیلر ج بی
خورشیدی

انواع فناوری های تهویه مطبوع در ساختمان
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اقلیم  :4نیاز به انرژی گرمایی زیاد
جدول  :4-3در این جدول به هر یك از تکنولوژی های اشاره شده با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی تخصیص دهید(امتیازات بین  1الی .)10

رفاه حاصل از سیستم تهویه مطبوع (رفاه بیشتر ،امتیاز بیشتر)
پتانسیل تقاضای بازار داخلی (پتانسیل بیشتر ،امتیاز بیشتر)
نرخ رشد تقاضا (نرخ باالتر ،امتیاز بیشتر)
سهولت جابه جایی و نصاب (از نظار فضاای اشاغال شاده)
(امتیاز باالتر ،امتیاز بیشتر)

کولر آبی

کولر گازی پنجره
ای

اسپیلت بدون
اینورتر

اسپیلت با اینورتر

داکت اسپلیت
بدون اینورتر

داکت اسپلیت با

اینورتر

چیلرتراکمیبا
تکنولوژی متعارف

چیلرتراکمیبا
تکنولوژی پیشرفته

چیلر تراکمی

گریز از مرکز

VRV/ VRF

مینی چیلر

چیلر ج بی

چیلر ج بی

معیارهای کیفی

خورشیدی

انواع فناوری های تهویه مطبوع در ساختمان
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پیوست 2
«خالصه م اکرات جلسه چهارم کمیته راهبری مدیریت بارهای سرمایشی»
تاريخ جلسه93/11/08:

زمان جلسه 14:00 :الي16:30

حاضران:

آقایان مهندس الش،صال یان،مکاریزاده،سلیمان ،آقای دکتر سجادی و آقای مهندس کاملی (از رف آقای مهندس امانی)
(اعضاء کمیته راهبری)
آقای مهندسجلیلیان (گروه انرژی و مدیریت مصرف)
آقایان مهندس شفیعی و اسماعیلی(شرکت مشاور آتیه اندیشان شریف)
ایبین:
آقایان مهندس امیرخانی و احمدی زادهو خانم مهندس قزلبا (اعضاء کمیته راهبری)
شرح جلسه:

چهارمینجلسه کمیته راهبری در تاریخ  9 /11/08به من ور بررسی موارد به شرح ذیل ،با اعضاء کمیته راهبری و نماینده
پژوهشگاه نیرو به همراه تیم اجرایی پروژه و تیم مشاور پروژهتشکیل و تصمیمات به شرح زیر ات اذ گردید:
دستور جلسه:

-1
-4
-

بررسی گزار مرحله دوم پروژه و پیشنهادات مطرح شده برای اصالح گزار
ارائه چشم اندازاصالح شده
ارائه پیش نویس اهداف کالن
ارائه معیارهای کمی و کیفی برای اولویت بندی تکنولوژی ها و معرفی پرسشنامه
بررسی و ب ث بر روی ن وه ادامه پروژه
خالصه مذاكرات

-

-

ب شششهششای م تلششف گششزار مرحلششه دوم پششروژه توس ش آقششای مهنششدس شششفیعی مششرور و اعضششای م تششرم کمیتششه
راهبری ن رات خود را مطرح نمودند.
آقششای مهنششدس شششفیعی توضششی اتی در مششورد پششروژه و ارسششا گزارشششات فازهششای انجششام شششده و فازهششای در دسششت
اقدام ارائه دادنشد و همننینشدر مشورد اصشو چششم انشدازپردازی توضشی اتی دادنشد و چنشد نمونشه از چششم انشدازهای
موجششود داخششل کشششور و همننششین گزینششه هششای پیشششنهادی چشششم انششدازه پششروژه را ارائششه دادنششد همننششین ایشششان در
مششورد اهششداف کششالن توضششی اتی ارائششه کردنششد.در ادامششه آقششای جلیلیششان توضششی اتی در مششورد ن ششوه م اسششبات بششرای
تدوین اهداف کالن ارائه نمودند.
آقای دکتر سجادی عنوان کردند کشه آیشا رسشیدن بشه اسشتاندارد جهشانی بشرای کششور مشا امکشان پش یر اسشت ایششان
پیششنهاد کردنشد کشه کلمششه "تشا حشد اسششتاندارد جهشانی" تغییشر یابششد و در اهشداف کشالن ب ششث پیش سشایی در ن ششر
گرفتششه شششود .همننششین ایشششان پیشششنهاد کردنششد قبششل از جلسششه دسششتور جلسششه و فایشل ارائششه بششرای اعضششای شششرکت
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«خالصه م اکرات جلسه چهارم کمیته راهبری مدیریت بارهای سرمایشی»
تاريخ جلسه93/11/08:

-

-

-

-

-

زمان جلسه 14:00 :الي16:30

کننده ارسا گردد.
آقای مهنشدس صشال یان عنشوان کردنشد کشه در چششم انشداز از کلمشه رانشدمان اسشتفاده نششود .ایششان ارهشار کردنشد
که آیا در اسناد باال دسشتی فقش اسشناد وزارت نیشرو مطشرح اسشت ایششان فرمودنشد کشه صشادرات چشالش ایشن سشند
نیست و در اهداف کشالن پیششنهادی اششاره ششود کشه م اسشبات کشاهش مصشرف انشرژی تنهشا بشرای کولرهشای آبشی و
گازی است.
آقای د کتشر سشجادی عنشوان کردنشد کشه در سیسشتمهای آب خنش و هشوا خنش مصشرف آب و بشرق متفشاوت اسشت.
همننین ایششان ارهشار کردنشد کشه در اولویشت بنشدی تکنولشوژی هشا سیسشتم هشای ذخیشره سشازی انشرژی و CCHP
دیده نشده است.
آقششای مهنششدس ششالش پیشششنهاد کردنششد کششه صششادرات از اهششداف کششالن حش ف گششردد و نششام گش اری اقلششیم هششا تغییششر
داده شود و ی مبنشا داششته باششد(بار گرمشایی یشا بشار سشرمایی یشا انشرژی) .همننشین ایششان ارهشار داششتند کشه تشا
چند سا آینده تقاضا بشرای خریشد کولرهشای آبشی و چیلرهشای آب خنش بشه دلیشل مواجشه ششدن بشا ب شران آب بشه
شدت کاهش خواهد یافت.
آقای مهندس سلیمان پیششنهاد کردنشد کشه در چششم انشداز کلمشه "الهشام" بشا کلمشه دیگشری جشایگزین ششود .ایششان
ارهار کردنشد کشه چششم انشداز بشه مشا مشی گویشد چشرا مشا بایشد سشند مشدیریت بشار سرمایششی داششته باششیم .ایششان
پیشنهاد کردند که کلمشه بشرق بشا انشرژی جشایگزین ششود ،اعشداد و رتبشه هشا دقیقشا بشرای سشا  1404عنشوان ششود و
معیارهای کمی برای افراد پر کننده پرسشنامه ارسا گردد.
آقای مهندس مکاریزاده ارهار کردند کشه سشرمایه ملشی در چششم انشداز بشه چشه معنشا اسشت ایششان پیششنهاد کردنشد
که تمرکز اهداف کالن بر روی پی سایی و کاهش بار باشد نه مصرف انرژی.
آقای مهندس صشال یان بیشان کردنشد کشه آیشا د ر رتبشه بنشدی تکنولشوژی هشا سیسشتمهای جشانبی آنهشا نبایشد در ن شر
شششد کششه
گرفتششه شششود بششا توجششه بششه توضششی ات داده شششده توس ش مهنششدس شششفیعی و مهنششدس جلیلیششان مشش
تنها سیستم های اصلی سرمایشی به عنوان گزینه های پیشنهادی برای اولویت بندی در ن ر گرفته شود.
تصمیمات اتخاذ شده

-

مقرر شد نتایج اولویت بندی تکنولوژی ها در جلسه بعدی ارائه و مورد ب ث قرار گیرد.
مقرر شد اهداف کالن با جزئیات بیشتر تدوین و در جلسه بعدی ارائه شود.
مقرر شد مهندس صال یان ی نفر را برای کم به اولویت بندی تکنولوژی ها در حوزه پوسته ساختمان معرفی
نمایند.
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مقدمه
در مرحله چهارم طرح «تدوین سند راهبردي و نقشه راه فناوري هاي مدیریت بارهاي سرمایشی تهویه مطبوع در سااختمان»،
اقدامات مورد نیاز براي تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردها مشخص میگردد .این اقدامات براي رفع مشکالت موجود در ابعااد
مختلف کارکردهاي نظام توسعه فناوريهاي نوظهور تعیین میگردد که این کارکردها عبارتاند از :توسعه دانش ،انتشار داناش،
فعالیتهاي کارآفرینی ،شکلدهی به بازار ،تأمین منابع (شامل منابع مالی ،انسانی و مواد) ،مشروعیتبخشای و جهاتدهای باه
سیستم در حوزه توسعه فناوري هاي مدیریت بارهاي سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان] .[1به منظور تعیاین ایان اقادامات،
چالش ها و مشکالت موجود در هر یك از ابعاد ذکر شده از نظر کارشناسان و خبرگان حوزه بارهااي سرمایشای اساتفاده شاده
است.
ساختار این گزارش به این صورت است .در بخش اول مبانی نظري تدوین اقدامات و فرآیند انتخاب شده به منظور تدوین
اقدامات سند توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمانارائه شده است .در نهایت ،سیاستها و
اقدامات تدوین شده براي رفع موانع توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی ارائه خواهد شد.
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 -1فصل اول:
چارچوب نظري تدوين اقدامات سند توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي
تهويه مطبوع در ساختمان

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
3
ويرايش دوم،تیر 1394

فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها
 -1-1مقدمه

مبناي تدوین این اقدامات در این سند ،نظام نوآوري فناورانه )TIS( 1است .بنا بر تعریف کارلسون و استانکیویکز ] [2نظاام
فناورانه عبارت است از« :شبکهاي پویا از عامالن 2که در یك ناحیهي اقتصادي/صنعتی تحت زیرساختهاي نهادي خاا

باا

یکدیگر در تعامل بوده و در تولید ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري سهیم هستند».
نقطه آغاز تحلیل یك نظام نوآوري فناورانه بر یك منطقه جغرافیایی یا بخش صنعتی متمرکز نیست ،بلکه بر یك تکنولوژي
یا یك زمینه فناورانه متمرکز است .هدف بیشتر مطالعات نظامهاي نوآوري فناورانه ،تحلیل و ارزیابی توسعه یك نوآوري فناورانه
خا

در قالب ساختار یا فرآیندهاي پشتیبان (یا مخرب) آن است .از این منظر ،میتوان به این رویکرد باه عناوان یاك گوناه

خردنگر 3از مفهوم نظام هاي بخشی نوآوري نگریست .رویکرد نظام نوآوري فناورانه داراي مشخصههااي عماومی رویکردهااي
نظام نوآوري است .با این وجود ،دو مشخصه ،این رویکرد را از رویکردهاي دیگر متمایز میسازد .اولین مشخصه ،تأکید رویکرد
نظام نوآوري فناورانه بر نقش شایستگی اقتصادي ،توانایی توسعه و استفاده از فرصتهاي جدید کسبوکار باهعناوان جنباهاي
مهم از نوآوري فناورانه میباشد .این رویکرد بر کافی نبودن تحریك جریانهاي دانش براي وقوع تغییرات فناوراناه و عملکارد
اقتصادي تأکید میکند .تحریك جریانهاي دانش براي تحریك فعّاالنه دانشهاي موجود به منظور ایجاد فرصاتهااي جدیاد
کسبوکار ،الزم است .این جنبه رویکرد نظام نوآوري فناورانه بر اهمیت اشخا

به عنوان منابع نوآوري تأکیاد مایکناد .ایان

موضوع توسط رویکردهاي کلینگر 4نظام نوآوري مغفول واقع گردیده است .تمرکز بر فعالیتهاي کارآفرینانه ،مکمّل تأکیاد بار
جریانهاي دانش است .مشخصه دوّم متمایزکننده مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رویکردهاي دیگر ،تمرکز زیاد آن
بر پویایی سیستم است .تمرکز بر اقدام کارآفرینانه ،پژوهشگران حوزه نظام فناورانه نوآوري را تشویق باه نگریساتن باه آن باه
عنوان چیزي کرده است که در طول زمان ایجاد میگردد.
 -2-1نظام نوآوري فناورانه

نظامهاي نوآوري با تمرکز خا

بر فناوري ،نمونهاي از رویکردهاي سیستمی هستند که در ادبیات از آنهاا تحات عناوان

نظام نوآوري فناورانه یاد میگردد .نقطه شروع تحلیل در نظامهاي نوآوري فناورانه مرزهاي جغرافیایی و یا یك صانعت خاا

1

Technological InnovationSystem
2- Agents
3- Micro oriented
4- Macro oriented
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نبوده ،بلکه این رویکرد تمرکز بر فناوري را هدف مطالعه قرار میدهد.
هدف تحلیلهاي نظام نوآوري فناورانه ارزیابی روند توسعه یك نوآوري فناورانه از نگاه ساختار و فرآیندهایی است که به
پشتیبانی و یا ممانعت از آن میپردازد .درتعریف نظام نوآوري فناورانه ،فناوري هم به معناي مواد ،سختافزارها ،ونرمافزارهایی
است که به شکل مستقیم در فرآیند توسعه بکار میروند،وهم به شکل دانشی است که چه به شکل عمومی و یا نهفته در
محصول وجود دارد.
 -1-2-1ويژگيهاي نظام نوآوري فناورانه

نظام نوآوري فناورانه علیرغم دارا بودن ویژگیهاي مشترك سایر رویکردهاي نظام نوآوري،داراي دو ویژگی متمایزکننده از
سایر رویکردهاي نظام نوآوري میباشند که عبارتاند از:
 -1تأکید بر نقش شایستگی اقتصادي.
 -2تاکید جدي بر پویایی سیستم.
نظام نوآوري فناورانه داراي چهار ویژگی اساسی بوده که این ویژگیها با سایر رویکردهاي نظام نوآوري مشترك میباشاد،
که به شرح زیر میباشند:
 -1سیستم (نه تكتك اجزا) به عنوان واحد تحلیل قرارمیگیرد.
 -2سیستم ماهیتی پویا دارد.
 -3فرصت هاي فناورانه عمالًنامحدود هستند .بنابراین الزم است تا تمرکاز بیشاتري درشناساایی،جبب و بهاره بارداري
ازفرصتهاي فناورانه صورت پبیرد.

 -4بازیگران این نظام خردپبیر هستند ،اما با محدودیتهایی از جنس تواناییها و اطالعات روبهرو هستند.
 -3-1شناخت مؤلفههاي مختلف نظام نوآوري فناورانه

به منظور شناخت کافی از مؤلفه هاي مختلف نظام نوآوري فناورانه ،الزم است تا مفهوم دو حوزه اساسی نظامهااي ناوآوري
فناورانه ،شناخت ساختاري و شناخت کارکردي تبیین گردد.
 -1-3-1شناخت ساختاري نظام نوآوري فناوري

ساختار نظام نوآوري فناورانه از اجزایی مختلفی تشکیل شده که عبارتاند از :بازیگران ،نهادها ،روابط و شبکهها و فناوري.
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 -1-1-3-1بازيگران

منظور از بازیگران عبارت است از هر سازمانی است کاه در ظهاور فنااوري باه طاور مساتقیم باه عناوان توساعهدهناده و
یادگیرندهي فناوري یا به طور غیرمستقیم به عنوان تنظیمکننده ،تأمینکننده مالی و دیگر نقشها مهم هستند .در حقیقت ،این
بازیگران ،یك نظام نوآوري تکنولوژیکی هستند که با انتخابها و تصمیمات خود ،فناوريهایی را ایجاد ،منتشر و بهارهبارداري
میکنند .تنوع بالقوه بازیگران در یك نظام نوآوري تکنولوژیکی بسیار زیاد است و گسترهاي از باازیگران خصوصای ،باازیگران
عمومی ،توسعهدهندگان فناوري تا گیرندگان آن را در بر -میگیرد .در کل بازیگران را میتوان به دو دسته پیشرو و پیرو تقسیم
کرد.
الف -بازیگران پیشرو
بازیگران پیشرو آن هایی هستند که کامالً در توسعه یك فناوري خاا

وارد شادهاناد و باه موفقیات آن فنااوري وابساته

میباشند .از این گروه از بازیگران میتوان به عنوان بازیگران مستقیم یاد کرد که شامل توسعهدهندگان و یا گیرندگان فنااوري
میشوند .به طور معمول ،پیشروان توسعه یك فناوري ،متشکل از واحدهاي صنعتی و توسعهدهندگان فناوري کوچك هستند که
تنها در حوزهي یك فناوري به ایفاي نقش مشغول هستند .براي مثال ،اندازه کوچك یك شرکت ،جایگاه آن را به عنوان یاك
توسعه دهنده فناوري و وابستگی آن به یك گزینه تکنولوژیکی ،نشانگر نقش آن به عنوان یك پیشرو است.
بازیگران پیشرو در یك فناوري به ماندن در آن حوزه تمایل دارند ،از یك رویکرد تجربی 1باراي توساعهي داناش اساتفاده
میکنند و بیشتر بر مزایا به جاي هزینهها تأکید میکنند ،از این رو این گروه براي بهکارگیري در برناماه اطاالعرساانی بسایار
مناسب بوده و انگیزه کافی را دارا میباشند و میتوان با استفاده از آنها بازیگران پیرو را به فعالیت وادار کرد.
ب -بازیگران پیرو
این گروه از بازیگران کامالً در توسعه یك فناوري درگیر نشدهاند و میتوانند بین گزینههاي مختلف ،دست به انتخاب بزنند.
از بازیگران پیرو میتوان به عنوان بازیگران غیرمستقیم در توسعه فناوري نوظهور یاد کرد .بازیگران پیرو را میتوان متشکل از
تنظیمگران ،تأمینکنندگان مالی ،کاربران و بنگاههاي بزرگ با قابلیت حمایت از انواع مختلفی از گزینههاي تکنولوژیکی دانست.
نمونه این گروه سرمایهگباران میباشند که میتوانند در صنایع و تکنولوژيهاي مختلف سرمایهگباري کنند و هدف آنها کسب

1- Experience based
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درآمد و سود هرچه بیشتر میباشد.
پیروان با گزینه هاي مختلفی براي اجرا و سرمایهگباري روبرو میباشند ،از این رو تمایل به فعالیت در گزینههاي مختلف را
داشته و با در نظر گرفتن چند گزینه و مقایسه آنهاا ،از یاك رویکارد عینای 1باراي توساعهي داناش اساتفاده مایکنناد و از
چارچوبهاي ارزیابی مختلفی بهره می برند .این گروه از بازیگران در حقیقات گاروه هادف (مخاطباان) برناماه اطاالعرساانی
میباشند که باید با اجراي برنامه اطالعرسانی تمایل این گروه را به فناوري مدنظر بیشتر کرد.
 -2-1-3-1نهادها

نهادها به عنوان قواعد بازي در یك جامعه یا به طور رسمیتر «تنگناهاي تدبیر شدهي انسانی که شکلدهنادهي تعاامالت
انسانها میباشد» شناخته میشوند ،به عبارت دیگر نهادها را میتوان اصول ،قوانین و مقررات نحوه برقراري و ایجاد ارتبااط و
تعامل بین بازیگران مختلف دانست .در واقع میتوان از این نهادها در تعیین نحوه برقراري تعامل با ذینفعان و مخاطبان مختلف
استفاده کرد.
نهادها را میتوان به دو دسته نهادهاي رسمی (داراي قوانین مدون شده) و غیررسمی (ضمنیتر بوده و میتوانناد هنجااري
«بر مبناي هنجارهاي اجتماعی» یا شناختی «چارچوبهاي ذهنی و پارادایمهاي اجتماعی» باشند) تقسیم کرد.
مثالهایی از نهادهاي رسمی عبارتاند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و یا بخشنامهها یا قراردادهاي بنگاهها .مثالی
در رابطه با قواعد هنجاري ،مسئولیت احساس شده توسط یك شرکت در رابطه با عدم تولید ضایعات و یا پااکیزهساازي آنهاا
است .مثالهایی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوي ذهنی( 2ابتکاري) یا رویههاي 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 باالیی برخوردار میباشند و از این قواعد براي هدایت
بازیگران (به ویژه بازیگران پیرو) و جلب حمایت براي توسعه فناوري استفاده میشود.
 -3-1-3-1فناوري

عوامل فناورانه متشکل از مصنوعات و زیرساخت هاي فناورانه به صورتی یکپارچه هستند .عملکرد فنی-اقتصادي از اهمیت

1- Objective
2- Heuristic
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زیادي (براي فهم فرآیند تغییر فناورانه) برخوردار میباشد .عملکردهاي فنی شامل ساختارهاي هزینه ،ایمنی ،قابلیات اطمیناان،
اثرات افزایش مقیاس و موارد دیگر میشود.
 -4-1-3-1روابط و شبكهها

این بخش فراهم آورنده یك نگاه مفهومی به تمامی روابط میباشد .روابط ممکن باین مؤلفاههااي سااختاري داراي اناواع
گوناگونی میباشند ،که این روابط شامل روابط بین بازیگران مختلف ،بازیگران – نهادها ،بازیگران  -فناوريها و فنااوريهاا-
نهادها میشود.
روابط بین بازیگران-نهادها و بین بازیگران–فناوري ها مشابه یکدیگر بوده و هر دو این روابط از نوع روابط فاعل–مفعاولی
میباشند مثل تغییر قوانین و مقررات مرتبط با مو ضوع .این موضوع با در نظر گرفتن اخاتالف باین ایان رواباط و رواباط باین
بازیگران بهتر فهمیده میشود.
اوالً ،روابط بین بازیگران با استقالل دوسویه مشخص می گردد و معموالً بازیگران در جایگااهی قارار ندارناد کاه باه طاور
مستقیم یکدیگر را تغییر ،تطبیق و یا حبف نمایند؛ در عوض ،روابط بین بازیگران مختلف در یك نظام متشکل از قواعد نهادي
و فناورانه محدود شدهاند .بازیگران می توانند در انجام اقدامات به طور عمدي معماري قواعد نهادي و فناورانه را تغییر دهند و از
این طریق (به طور غیرمستقیم) بر محیط عملکرد سایر بازیگران اثر بگبارند .میزان انجام این اقدامات وابسته به شایستگیهاي
بازیگران و جایگاه آنها در نظام نوآوري فناورانه است.
ثانیاً روابط بین بازیگران و فناوريها و روابط بین بازیگران و نهادها ،تعاملی نبوده و بلکه یكساویه مایباشاد .در حقیقات
معماري قواعد فناورانه و نهادهاي فراهمآورنده مشوق هایی براي بازیگران براي انجام برخی از اقدامات خا

و پرهیز از برخی

اقدامات دیگر است.
زمانیکه روابط داراي پیکربندي مشخص و متراکم باشند میتوان از این پیکربندي به عنوان ساختار شابکهاي یااد کارد .در
شبکه ارتباط تمام انواع روابط و نحوه برقراري هر یك از آنها مشخص شده است.جدول ( )1-1تمامی ابعاد سااختاري  TISرا
به صورت خالصه نشان میدهد.
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جدول ( :)1-1ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه

ابعاد ساختاري

بازیگران

نهادها
تعامالت
زیرساختها

زیر بخشها
 جامعه مدنی
 شرکتها :شرکتهاي تازه تأسیس شده ،بنگاههاي کسبوکار کوچك و
متوسط ،کارخانهها بزرگ ،شرکتهاي چندملیتی
 دولت
 سازمانهاي مردم نهاد
 بخشهاي دیگر :سازمانهایقانونگباري ،بانكها /سازمانهااي ماالی،
نهادهاي واسطهاي ،کارگزاران دانشی مشاورین
 سخت :قوانین ،مقررات ،دستورالعملها
 نرم :هنجارها ،عادتهاي رایج ،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

 -2-3-1شناخت کارکردي نظام نوآوري فناوري

نظامهاي نوآوري فناورانه را میتوان به عنوان رویکردي براي تحلیال تغییارات فناوراناه باه کاار بارد .توساعه  ،انتشاار و
نوآوريها را در عمل میتوان به عنوان کارکردهاي اصلی نظامهاي نوآوري قلمدادکرد .در کل نظام نوآوري فناوراناه

بکارگیري
داراي هفت کارکرد مختلف میباشد که عبارتاند از :فعالیتهاي کارآفرینی ،توسعه دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیساتم،
شکلدهی بازار ،تأمین و تخصیص منابع و مشروعیتبخشی.
 -1-2-3-1فعالیتهاي کارآفريني

درابتداي توسعه فناوري تعداد گزینه ها زیاد بوده و ریسك و عدم قطعیت باال از ویژگیهاي اصلی فناوري میباشد .بار ایان
اساس ،هدف اصلی از انجام فعالیت کارآفرینی بهرهبرداري از فرصتهاي موجود از طریق انجام ریسك در شرایط عدم قطعیات
بازار و فناوري و نهادهاي چالش برانگیز است .بنابراین بدون انجام فعالیتهاي کارآفرینی ،نظام نوآوري شکل نخواهاد گرفات.
بنابراین میتوان گفت که الزمه خلق دانش و افزایش دانش فنی در رابطه با فناوري انجام فعالیتهاي کارآفرینی میباشاد .باه
طور کلی میتوان دو زیرکارکرد را براي فعالیتهاي کاارآفرینی متصاور شاد :ایجااد فرصاتهااي کااري جدیاد و شناسااندن
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فرصتهاي کاري جدید.
کارآفرینان را میتوان از منظر سابقهآنها در انجام فعالیتهاي کارآفرینی به دو دسته تقسیم کارد :دساتهي اول باازیگرانی
هستند که به فناوري جدید به مثابه فرصتی براي ورود به کسبوکار مینگرند و به استفاده از بازارهاي موجود در حوزهفنااوري
نوظهور میاندیشند .که براي جبب سرمایه و حمایت این دسته از کارآفرینها باید در تعامل با آنها بر سوددهی و منفعت مالی
ناشی از بکارگیري فناوري نوظهور تأکید کرد .دستهي دوم بازیگرانی را شامل میشوند که فناوري جدید را به دید یك فرصات
جدید براي تنوعبخشی به سبد کاري خود می بینند و براي استفاده از مزایاي آن به فعالیت در این زمینه میپردازند .در تعامل با
این گروه از کارآفرین ها باید بر نو بودن فناوري ،تنوع محصوالت تولیدي با استفاده از این فناوري و رقابتپابیري محصاوالت
تولیدي آن در بازار تأکید کرد.
میتوان گفت که فعالیتهاي کارآفرینی شامل تالشهایی است که بطور مستقیم به تجاريساازي محصاوالت و خادمات
ارائه شده بر پایهي دانش فنی موجود میپردازند .در حقیقت ،این فعّالیت است که یك نظام نوآوري را از یاك نظاام تحقیقاات
متمایز میسازد .الزم به ذکر است که انجام فعالیتهاي کارآفرینی میتواند منجر به شکلگیري دانشهاي جدید از تکنولاوژي
موجود گردد .بنابراین ،از یکسو توسعه دانش الزمه انجام فعالیتهاي کارآفرینانه است و از سوي دیگر ،فعالیتهاي کارآفرینانه با
افزایش دانش فنی در رابطه با تکنولوژي همراه است.
در ادبیات ،نمونههایی از فعالیتهاي مربوط به این کارکرد برشمرده شدهاند:
 سرمایهگباريهاي خطرپبیر صورتپبیرفته (پروژههاي انجام شده) در تجاريسازي تکنولوژي
 ورود شرکتهاي نوآور در عرصهي تجاريسازي تکنولوژي
 تأسیس شرکتهاي نوپا
 ورود شرکتهاي موجود در حوزههاي دیگر به حوزه تکنولوژي
 ارائهي محصوالت و خدمات جدید در زمینهي تکنولوژي
 فعالیتهاي انجام شده با هدف نمایش و توجیهپبیر ساختن تکنولوژي
 برگزاري نمایشگاه تکنولوژي
 انجام پروژههاي نمایشی
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 -2-2-3-1توسعه دانش

تمام فعالیتهاي این مرحله را میتوان شامل فرآیند یادگیري فناوري و موضوعات مرتبط به آن دانست .در مبحا توساعه
دانش بح مهم خلق دانش میباشد که کارکردهاي خلق دانش را میتوان به دو دسته خلق دانش فنی و خلق دانش غیرفنای
تقسیم کرد .در بخش خلق دانش فنی مسائل فنی و تخصصی فناوري بررسی و تعیین میگردد و در مبح خلق دانش غیرفنی
موضوعاتی چون مدیریت ،بازار و مصرفکنندگان بررسی و تعیین میگردند.
مهمترین موانع در برابر انجام فعالیت در زمینه توسعه دانش را میتوانبه دو بخش ضعفهاي نهادي و ضعفهاي باازیگران
دستهبندي کرد .منظور از ضعفهاي نهادي نبود برنامهریزي صحیح براي انجام تحقیقات و جمعآوري اطالعات در مورد فناوري
بوده و منظور از ضعفهاي بازیگران نبود افراد متخصص ،آگاه و توانا در موضوع میباشد.
از نتایج و کارکردهاي عمده یادگیري و خلق دانش میتوان به افزایش عمق و گستره دانش موجاود در رابطاه باا فنااوري
اشاره کرد .باید توجه داشت که با افزایش عمق دانش از عدم قطعیت موجود در رابطه با فناوري کاساته مایشاود ،درحاالیکاه
افزایش گستره دانش موجود به دلیل افزایش تنوع ،عدم قطعیت موجود در سیستم را افزایش میدهد.
کسب شناخت و یادگیري بازیگران در صورت وقوع در حین تعامل احتمال دارد به دو صورت مختلف اتفاق بیفتد که این دو
عبارتاند از:
 -1تعامل موجود بین بازیگران مختلف موجود در سیستم .در این حالت در مواردي که هیچیك از آنان دانش مورد نظار را
به اندازه کافی ندارد همگی آنها براي رسیدن به یك دانش مشترك با یکدیگر تعامل دارند و بین آنها جریان دانشی
قابل توجّهی وجود ندارد.
 -2تعامل بازیگران موجود در سیستم با بازیگران خارج از سیستم .در این حالت اطالعات از خارج از سیستم باه باازیگران
داخلی انتقال داده شده و سبب افزایش جریان دانش انتقالی در بین بازیگران داخلی میشود.
با توجه به مسائل بیان شده به منظور اجراي مؤثرتر این کارکرد میتوان با اجراي برنامه اطالعرسانی شناخت و دانش مورد
نیاز را به بازیگران موجود در سیستم انتقال داد و با این کار سبب افزایش سطح دانش انتقالی بین بازیگران مختلف شد .به
عبارت دیگر با اجراي برنامه اطالع رسانی با استفاده از حالت دوم بازیگران موجود در سیستم نسبت به فناوري جدید آگاه شده و
سبب افزایش دانش انتقالی بین بازیگران (انتقال به صورت اول) میشود.
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شكل ( :)1-1حالتهاي ممكن خلق دانش در حین يادگیري در حین تعامل

از طریق ارزیابی شاخصها و رخدادهاي زیر میتوان میزان برآوردن این کارکرد را بررسی کرد:
 تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژي
 تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه تکنولوژي
 تعداد و اندازه نهادهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه تکنولوژي
 تعداد و اندازه مطالعات علمی و فنی صورت گرفته درباره تکنولوژي
 تعداد تستهاي آزمایشگاهی انجام شده بر روي تکنولوژي
 تعداد انجام آزمایش و پیادهسازي تکنولوژي در ناحیهاي از محیط بهجاي محدوده گستردهتر (پایلوت)1
 تعداد توسعه و ایجاد نمونههاي آزمایشی و اولیه از تکنولوژي (پروتوتایپ)2
 -3-2-3-1انتشار دانش

در مواردي این کارکرد و کارکرد قبل (توسعه و انتشار دانش) را در قالب یك کارکرد در نظر میگیرند و ایان دو بسایار باه
یکدیگر نزدیك میباشند ،در واقع در توسعه دانش هدف کسب و یادگیري دانش بوده درحالیکه در این کارکرد هدف از انجاام
فعالیتهاي انجام شده تسهیم 3و به اشتراكگباري 4دانش 1و اطالعات در میان باازیگران مختلاف موجاود در سیساتم اسات.

1- Pilot
2-Prototype
3-Dissemination
4- Sharing
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مهمترین نقشی که کارکرد انتشار دانش بر عهده دارد ،ایجاد یادگیري تعاملی است.
یکی از ویژگی هاي مهم نظام نوآوري فناورانه ،وجود شبکه در ساختار آن است .مهمترین نقشی کاه یاك شابکه قاادر باه
برآوردن آن است ،فراهم آوري بستري براي ایجاد جریان دانش و اطالعات در بین بازیگران موجود در سیستم است .دو ناوع از
شبکهها را میتوان متصور بود :شبکههاي نرم و شبکههاي سخت .در شبکههاي نرم ،لزوماً دانش موجود در منبع دانشی (بازیگر
برخوردار از دانش) به بازیگر خواهان دانش به صورت کامل منتقل نمیشود .نموناههاایی از ایان ناوع از شابکه عباارتاناد از
کنفرانسها ،همایشها ،کارگاهها و پایگاههاي اطالعاتی مشترك بین بازیگران موجود در نظام .از این پس ،این ناوع از انتشاار
دانش ،تسهیم دانش نامیده میشود .در شبکه هاي سخت ،دانش موجود در منباع دانشای توساط باازیگر خواهاان آن دریافات
میشود .نمونههایی از این نوع از شبکهها عبارتاند از اتحادهااي اساتراتژیك ،هاابهااي تکنولاوژي و سارمایهگاباريهااي
مشترك .2این نوع از انتشار دانش ،به اشتراكگباري دانش نامیده میشود .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نشانگر تحقق این
کارکرد عبارتاند از:
 تعداد فعالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترك صورت پبیرفته میان واحدهاي مختلف (با هدف تسهیم
دانش)
 میزان جابجایی نیروهاي تحصیلکرده دانشگاهی با محوریت تکنولوژي
 کنفرانسها ،کارگاههاي آموزشی ،پیمانها و توافقنامههاي بین بازیگران ،سرمایهگباريهاي مشترك صورت
پبیرفته با موضوع تکنولوژي
 تعداد و اندازه شبکههاي متشکل از بازیگران موجود در نظام فناورانه
به منظور استفاده از برنامه اطالع رسانی در این مورد اطالعات باید به بازیگران کم اثرتر انتقال داده شود و معموالً مخاطاب
برنامههاي اطالع رسانی در این موارد عموم مردم میباشند .در این مرحله دانشهاي مربوط باه فنااوري باه مصارفکننادگان
محصوالت فناوري مدنظر انتقال داده میشود .این نوع یادگیري ،بر پایه تجربه استفادهکنندگان از نظام ناوآوري فناوراناه قارار
دارد ،مانند تعاملی که بین مصرفکننده و تولیدکننده فناوري برقرار میشود.

 -1همانطور که کارکرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فنی و غیرفنی است ،کارکرد انتشار دانش نیز قابل تقسیم به انتشار داناش فنای و انتشاار
دانش غیرفنی میباشد.
2- Joint venture
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 -4-2-3-1مديريت سیستم

کارکرد جهت دهی به سیستم متشکل از فعالیتهایی است که به گزینش و محدود کردن گزینههااي موجاود در رابطاه باا
تکنولوژي ،کاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد .این سطوح عبارتاند از سطح فراسیستم1و سطوح کالن 2و خرد
سیستم .3این فعالیتهابه منظور همگرا ساختن تالشهاي انجام گرفته در توسعه تکنولوژي انجام میشوند .میتوان این فرآیند
گزینشی را دربرگیرنده شناسایی فرصتهاي موجود در نظام نوآوري فناورانه دانست .براي توضیح بیشتر میتوان گفات کاه باه
علت وجود محدودیت در منابع در دسترس ،از میان گزینههاي مختلف موجود باید دست به انتخااب زد و بار آن تمرکاز نماود.
بدون انجام این مرحله ،نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی ماناده و مناابع در دامناه وسایعی از گزیناههااي
کاربردي و فناورانه پراکنده شده و به هدر میرود .در نتیجه ،تعداد قابل توجّهی از گزیناههااي توساعه باا وجاود صارف منباع
برایشان ،ناموفق باقی میمانند .براي جلوگیري از وقوع این رخداد ،کارکرد جهت دهی به سیستم در روند توسعه فناورانه تعریف
میگردد.
از این کارکرد به عنوان مدیریت سیستم نیز یاد میشود ،فعالیتها در این کارکرد در مسیر جهتدهی و یکپارچهسازي تمام
فعالیتهاي انجام گرفته براي توسعه فناوري میباشد .این کارکرد در سطوح فراسیستم ،4کالن ،5و خرد 6به انجام مایرساد .در
این کارکرد به منظور جلوگیري از هدر رفت منابع (انرژي ،هزینه و پتانسیلهاي موجاود) باه جهاتدهای فعالیاتهاا پرداختاه
میشود.
میتوان فعالیتهاي انجام شده مربوط به این کارکرد را به سه دساته تقسایم کارد :تنظیمای ،7شاناختی 8و هنجااري .9در
حقیقت ،فعالیتهاي رخ داده در این کارکرد منجر به ایجاد ،تغییر و یا از میان برداشتن نهادهاي موجود در سیستم میشود .براي

 -1منظور از فراسیستم ،سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر میگیرد .در ادبیات از این فراسیستم با نام  Landscapeیاد میشود.
 -2سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعهي تکنولاوژي تغییارات انادکی در آنهاا حاصال
میشود .این سطوح را  Regimeمینامند.
 -3این مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبیات این سطوح را  Nicheمینامند.
-4منظور از فراسیستم ،سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر میگیرد .در ادبیات از این فراسیستم با نام  Landscapeیاد میشود
-5سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعهي تکنولوژي تغییرات اندکی در آنها حاصل مای-
شود .این سطوح را  Regimeمینامند.
-6این مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبیات این سطوح را  Nicheمینامند.
.

7- Regulative
8- Cognitive
9- Normative
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توضیح بیشتر میتوان گفت که برخی از رخدادها میتوانند انتظارات را نسابت باه برخای گزیناههااي پایشرو افازایش دهناد
(شناختی) .براي مثال ،عملکرد خوب یك گزینه تکنولوژي منجر به افزایش انتظارات از آن گزینه میگردد .با افزایش انتظاارات
نسبت به آن گزینه ،اولویت آن گزینه در اذهان باالتر میرود .این رخداد به معناي تغییر در شناختهاي پیشین و ایجاد شناخت
جدید نسبت به گزینه هاي موجود است .برخی دیگر از رخدادها می توانند منجر به تغییر در هنجارهاي موجود شوند .براي مثال،
وقوع یك رخداد طبیعی ممکن است منجر به افزایش ارزش انواع خاصی از تکنولوژيهااي تولیاد انارژي (مانناد انارژيهااي
تجدیدپبیر) گردد .با افزایش ارزش این نوع از تکنولوژيها ،پارادایم جدیدي در نظام موجود شکل میگیرد .در پاارادایم جدیاد،
هنجارهاي جدیدي مطرح میشوند (گونهي هنجاري جهتدهی به سیستم).
ممکن است در نتیجه وقوع رخدادهاي اثرگبار بر شناخت ها و هنجارهاي سیستم ،قوانین ،مقررات ،استانداردها ،توافقنامهها
و به طور کلی ،تصمیمات جدیدي (تنظیمی) اتخاذ گردند .اتخاذ این تصمیمات نیز میتوانند منجر به هدایت سیستم باه ساوي
گزینههاي خا

شود.

نمونههاي از رخدادهاي مربوط به این کارکرد در ادامه آورده شدهاند:
 وضع چشماندازهاي جدید براي توسعه تکنولوژي و یا موارد دیگر که بر تکنولوژي اثرگبارند
 شفافسازي تقاضاي کاربران اصلی
 رشد تکنولوژي در کشورهاي دیگر
 شکلگیري انتظاراتی دربارهي آیندهي تکنولوژي
 هدفگباريهاي انجام شده در سیاستگباريهاي تکنولوژي
 قانونگباري در رابطه با تکنولوژي
 تدوین استانداردها
 -5-2-3-1شكلگیري بازار

هدف از این کارکرد رقابتپبیر ساختن فناوري نوظهور نسبت به فناوريهاي موجود بازار میباشد .در واقع ایان کاارکرد باا
انجام مجموعهاي از فعالیتها ،محیط کنترل شدهاي براي رقابت فناوري نوظهور با سایر فناوريها پدید میآورد.
براي اینکه یك فناوري نوظهور توانایی براي رشد ،توسعه و نفوذ در بازار را داشته باشد باید قابلیتهاي خاصی را دارا باشد،
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تا به واسطه آنها بتواند به سوي بلوغ حرکت نماید .این قابلیتها به سه دسته قابلیاتهااي فنای ،1قابلیاتهااي اقتصاادي 2و
قابلیتهاي بازار 3تقسیم می شوند .در این مرحله نیز باید توجه داشت که با استفاده برنامه اطالعرسانی مناسب میتوان هر یك
از این قابلیتها را براي فناوري مورد نظر (در صورت داشتن پتانسیلها) ایجاد کرد.
الف -قابلیت فنی
فناوري مورد بح باید از نظر فنی و فناورانه قابل رقابت با سایر فناوريهاي موجود در باازار باشاد .در صاورت اساتفاده از
برنامه اطالع رسانی براي بزرگ کردن این قابلیت فناوري در دید مخاطبان باید بر ارائه اطالعات فنی و تخصصی تأکید کرد.
ب -قابلیت اقتصادي
فناوري نوظهور مدنظر باید از لحاظ اقتصادي توانایی و قابلیت رقابت با سایر فناوريهاي موجود را داشته باشد و اساتفاده از
این فناوري در مقابل سایر فناوري ها به صرفه به نظر برسد .به طور قطع زمانی یك فناوري قادر به دساتیابی باه ایان قابلیات
خواهد بود که از قابلیت هاي فنی برخوردار شده باشد .به عبارت دیگر ،دستیابی به قابلیاتهااي فنای ،پایشنیااز و شارط الزم
دستیابی به قابلیتهاي اقتصادي است .در صورت استفاده از برنامه اطالعرسانی براي ایجاد این قابلیات در یاك فنااوري بایاد
اطالعات اقتصادي و صرفه اقتصادي بکارگیري این تکنولوژي به مخاطبان انتقال داده شود.
پ -قابلیت بازار
در صورتیکه یك فناوري قابلیتهاي فنی و اقتص ادي را دارا باشد براي رشد به سمت بلوغ نیازمناد داشاتن قابلیات باازار و
رقابتپبیري با سایر موارد موجود در بازار میباشد .در واقع این فناوري باید با تمایالت مصرفکنندگان سازگار باوده و قابلیات
توسعه یافتن موفقیت آمیز در بازار را داشته باشد .در این مورد نیز در صورت استفاده از برنامه اطالعرسانی ،اطالعات و محتاواي
انتقالی باید در رابطه با خصوصیات ،ویژگیها و برتريهاي فناوري و محصوالت آن نسبت به سایر فناوريها باشد.

1-Technological Potential
2-Economical Potential
3- Market Potential
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شكل ( :)2-1نمايش مسیر توسعه بازار فناوري

کارکرد شکلدهی به بازار ،شامل فعالیتهایی (مانند حمایت مالی از مصرف تکنولوژي نوظهور و یا سیاستهاي مالیاتی
براي تکنولوژيهاي رقیب) است که منجر به ایجاد تقاضا براي تکنولوژي در راستاي حمایت از آن میگردد .تفاوت میان این
کارکرد و کارکرد جهتدهی به سیستم در آن است که در این کارکرد ،گزینش نهایی توسط کاربران تکنولوژي انجام میشود؛
درحالیکه در کارکرد جهتدهی به سیستم کاربران نقشی در فرایند گزینش ایفا نمیکنند .بنابراین میتوان کارکرد شکلگیري
بازار را حالت خاصی از کارکرد جهتدهی به سیستم دانست .با استفاده از شاخصها و شناسایی فعالیتهاي مختلف ،میتوان
میزان تحقق این کارکرد را سنجید .نمونهاي از این اقالم در ادامه آورده شده است:
 شناسایی مرحله بلوغ (دورهي عمر) بازار
 شفافسازي پتانسیل بازار
 تعداد و تنوع کاربران موجود براي تکنولوژي
 تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شکلدهی به بازار
 میزان عدم قطعیت موجود در برابر تولیدکنندگان و یا سرمایهگباران
 هزینههاي مصرف تکنولوژي
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 -6-2-3-1مديريت منابع

براي توسعه فناوري نیاز به در دسترس بودن منابع مختلف براي انجام فعالیتها و پیشبرد اهداف میباشد .فعالیتهایی کاه
در این کارکرد صورت میپبیرد ،بیشتر از جنس سرمایهگباريهایی است که در فرآیند توسعه انجام میشوند .همچنین ،گسترش
زیرساخت هاي عمومی مورد نیاز پیشرفت تکنولوژي ،مانند سیستمهاي آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زماره ایان
کارکرد قرار میگیرند .در صورت عدم وجود منابع مالی و ابزارهاي مورد نیاز و نیز بازیگرانی با توانایی و قابلیتهاي متمایز ،یك
تکنولوژي نوظهور به هیچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .بنابراین ،این کارکرد داراي اهمیات فراوانای در روناد توساعه
میباشد.نگاشت کارکرد بسیج منابع در چهار بُعد مختلف ،امکانپبیر است:
 منابع انسانی :تأمین و هماهنگسازي نیروهاي انسانی مورد نیاز براي توسعهي فناوري
 منابع مالی :تأمین و هماهنگسازي بودجهها و اعتبارات مورد نیاز براي توسعهي فناوري
 منابع مادي :تأمین و هماهنگسازي مواد (و در برخی موارد قطعات) مورد نیاز براي توسعهي فناوري
 منابع مکمل :تأمین و هماهنگسازي زیرساختها ،محصوالت و یا خدمات مکمل مورد نیاز براي توسعه فناوري
تأمین این منابع می تواند توسط دولت ،صنعت و یا هر بازیگري که در روند توسعه فناوري نقش اساسی دارد ،انجام شود .در
تأمین نیروهاي مختلف اطالعرسانی بسیار حائز اهمیت میباشد که در بخش بعد به طاور کامال بررسای مایشاود.نمونهاي از
رخدادهایی که میتواند منجر به تحقق این کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمكهاي بالعوض دولتی (یارانه)
 سرمایهگباريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوري
 توسعه زیرساختهاي مورد نیاز تکنولوژي و محصوالت و خدمات مکمل
 تأمین مواد اولیه مورد نیاز براي توسعه تکنولوژي از خارج از کشور
 در دسترس بودن نیروي انسانی فنی در رابطه با تکنولوژي مورد نظر
 -7-2-3-1مشروعیتبخشي

هدف از این کارکرد ایجاد مقبولیت اجتماعی براي بهکارگیري فناوري جدید ،تغییر نهادهاي موجاود در جامعاه و هامراساتا
شدن نهادها با نیازهاي بازیگران موجود در نظام نوآوري فناوري میباشد .اهمیت این کارکرد بسیار زیاد میباشد زیرا ظهور یك
فناوري جدید اغلب با مخالفت بازیگرانی که داراي منافع در فناوريهاي کنونی هستند ،همراه میشاود و ایان مخالفات سابب
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جلوگیري و یا کاهش سرعت پیشرفت فناوري نوظهور می شود .بنابراین بازیگران یك نظام نوآوري فناوري بایاد باا اساتفاده از
اطمینان بخشی به جامعه ،ذینفعان و مخالفان بر لختی 1حاصل از این مخالفتها غلبه نمایند.
اهمیت مشروعیتبخشی زمانی بیشتر مشخص میگردد که توجه داشت که این کاارکرد باه عناوان یاك کاتاالیزگر عمال
میکند و براي انجام فعالیت در سایر کارکردها مانند مدیریت منابع و شکلدهی بازار ضروري است و تا این کارکرد فراهم نشود
فعالیت در سایر کارکردها مشکل و یا غیرممکن میباشد.
با توجه به نوع و مشخصات فرآیند ،نوع و میزان منابع ماورد نیااز و محادودهي اثرگاباري ،محادوده جغرافیاایی کاه ایان
مشروعیتبخشی در سطح آن باید اجرا شود متفاوت خواهد بود .این کارکرد میتواند در چهار حوزه صانعت ،دانشاگاه ،دولات و
سطح عمومی جامعه به ایجاد مشروعیت بپردازد .رایزنیهایی بین گروه ذینفع ،اتحادیهها ،انجمنها ،سازمانهااي ماردمنهااد و
مانند اینها اجزایی هستند که در انجام فعالیتهاي این کارکرد دخیل هستند.
این کارکرد به خودي خود داراي زیرکارکردهاي مختلفی میباشد که از جمله آنهامیتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1ایجاد مقبولیت براي پبیرش فناوري در حوزههاي مختلف (ظرفیتسازي براي بکارگیري فناوري نوظهور)،
 -2متقاعدسازي نظامهاي پشتیبان براي فعالیت در زمینه کارکردهاي دیگر مانند تأمین منابع و مدیریت سیستم
 -3حبف/کاهش مخالفتهاي موجود در برابر توسعه فناوري
 -4و ترغیب بازیگران داراي قدرت اجرایی براي انجام فعالیت در راستاي استفاده از فناوري نوظهور.
البته باید توجه داشت که مشروعیت بخشی داراي قدرت اجرایی براي تغییر قواعد موجود در نظام ناوآوري فناوراناه نیسات،
بلکه تنها به متقاعدسازي نهادهاي پشتیبان پرداخته و از طریق کارکردهاي دیگر (مانند مادیریت سیساتم و تاأمین مناابع) در
سیستم اثرگبار میگردد .به عبارت دیگر در تمام فعالیتهاي این کارکرد گروهی از بازیگران ،سایر بازیگران را براي بهکارگیري
فناوري نوظهور ترغیب میکنند.مشروعیتبخشی در سه سطح محیط صنعت ،محیط سیاستگباري و ساطح جامعاه (مقبولیات
عمومی) انجام میپبیرد.نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نمایانگر تحقق این کارکرد در ادامه آورده شده است:
 میزان همگرایی نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه
 میزان مشروعیت سرمایهگباري در توسعه تکنولوژي و محصوالت مربوط به آن

 -1نام دیگري که بر این کارکرد نهاده میشود ،حبف مقاومت در برابر تغییر (لختی یا اینرسی) است .بنابراین ،علت وجودي این کارکرد ،غلباه بار
اینرسی بازیگران موجود در نظام است.
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 رایزنیهاي سیاسی بین گروههاي درگیر براي حمایت از تکنولوژي
 اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان تکنولوژي در بخشهاي مختلف دولت و صنعت
 میزان حمایت از تکنولوژي مورد نظر در رسانهها
مجموعه کارکردهاي ذکر شده به همراه شاخص هایی براي سنجش سطح برآورده شدن این کارکردها در جدول ()2-1ارائه
شده است.
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جدول ( :)2-1کارکردهايپیشنهاديوشاخصهايآنها
عامل

زيرعامل

فعالیتهاي

ایجاد فرصتهاي
جدید

شاخصهاي کیفي

کارآفرينانه
نمایش فرصتهاي
جدید

فنی
توسعهي دانش

غیرفنی

فنی
انتشار دانش

غیرفنی
جهتدهي به سیستم

رسمی (وضع
نهادها)

میزان جابهجایی نیروهاي تحصیلکرده
دانشگاهی با محوریت تکنولوژي

شاخصهاي کمّي
 .1تعداد پروژههاي انجام شده با هدف تجاريسازي
 .2تعداد شرکتهاي ثبت شده در زمینه فناوري
 .3ورود شرکتهاي موجود به عرصه فناوري
 .4حجم سرمایهگباريهاي خطرپبیر انجام شده
 .1برگزاري نمایشگاه تکنولوژي
 .2انجام پروژههاي نمایشی
 .1تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژي
 .2تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه
تکنولوژي
 .3تعداد سازمانهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
تکنولوژي
 .4اندازه سازمانهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
تکنولوژي
 .5تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از تکنولوژي
 .6تعداد توسعه و ایجاد نمونههاي آزمایشی و اولیه از تکنولوژي
()Prototype
 .1تعداد گزارشهاي تولید شده در رابطه با مطالعه بازار
 .2تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
 .1تعداد فعالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترك صورت
پبیرفته میان واحدهاي مختلف (با هدف تسهیم دانش)
 .2تعداد کنفرانسها و کارگاههاي برگزار شده در رابطه با
فناوري
 .3تعداد شبکههاي متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیك
 .4اندازه شبکههاي متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیك
 .1تعداد گزارشهاي منتشر شده در رابطه با مطالعه بازار
 .2تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
 .1قانونگباري در رابطه با تکنولوژي
 .2استانداردهاي تدوین شده
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عامل

زيرعامل

غیررسمی
(شکلگیري
انتظارات)

شكلگیري بازار

ويرايش دوم،تیر 1394
شاخصهاي کیفي
 .1وضع چشماندازهاي جدید براي
توسعه تکنولوژي و یا موارد دیگر
که بر تکنولوژي اثرگبارند
 .2شکلگیري محركهایی براي
توسعه تکنولوژي یا نوع خاصی از
آن (مانند ارزان شدن قیمت منابع
مصرفی تکنولوژي)
 .3شفافسازي تقاضاي کاربران اصلی
 .4رشد تکنولوژي در کشورهاي دیگر
 .5ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگبار
بر سیستم (مانند تغییرات آب و
هوایی)
 .6شکلگیري انتظاراتی درباره آینده
تکنولوژي
 .1شفافسازي پتانسیل بازار
 .2میزان عدم قطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگباران
 .3شناسایی مرحله بلوغ (دوره عمر)
بازار

مالی

بسیج منابع

انسانی
مواد
داراییهاي مکمل

مشروعیتبخشي

شاخصهاي کمّي

.2

.2

 .1تعداد و تنوع کاربران موجود براي تکنولوژي
تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شکلدهی به بازار
 .1کمكهاي بالعوض دولتی (یارانه)
سرمایهگباريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش
فناوري

در دسترس بودن نیروي انسانی فنی در
رابطه با تکنولوژي مورد نظر
تأمین مواد اولیه مورد نیاز براي توسعه
تکنولوژي از خارج از کشور
توسعه زیرساختهاي مورد نیاز تکنولوژي،
محصوالت و خدمات مکمل
 .1میزان همگرائی نهادهاي موجود و
نظام نوآوري تکنولوژیك در حال
توسعه
 .2میزان مشروعیت سرمایهگباري در
توسعه تکنولوژي و محصوالت
مربوط به آن
 .3رایزنیهاي سیاسی بین گروههاي
درگیر براي حمایت از تکنولوژي
 .4اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان
تکنولوژي در بخشهاي مختلف
دولت و صنعت
 .5میزان حمایت از تکنولوژي مورد
نظر در رسانهها

 -4-1فرآيند تدوين سیاستها و اقدامات توسعه فناوري

اقدامات ،مجموعهاي از طرحها و برنامههاي اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف کمك میکنند .این
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اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوري هستند .فرآیند تدوین اقدامات در شکل ( )3-1نشان داده شده است.
مرحله اول :شناسايي وضعیت موجود
شناسایی مرحله توسعه فناوري

شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوري

مرحله دوم :شناسايي وضعیت مطلوب
شناسایی موتور محرك و کارکردهاي با اولویت در توسعه فناوري

مرحله سوم :شناسايي چالشهاوموانعتوسعهفناوري

مرحله چهارم :تدوين اقدامات براي رفع چالشها و موانع
شكل ( :)3-1فرآيند تدوين سیاستها و اقداماتتوسعه فناوري نوظهور

همان طور که درشکل ( )3-1نشان داده شده است در مرحله اول ،باید وضعیت موجود توسعه فناوري مشاخص شاود ،کاه
تعیین مرحله توسعه فناوري و شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوري مدنظر میباشد .در مرحله دوم ،با توجه به خروجی حاصل
از مرحله اول ،موتور محرك توسعه فناوري شناسایی شده و با توجه به آن ،کارکردهاي با اولویت براي تحقق وضعیت مطلاوب
توسعه فناوري مشخص می گردد .در مرحله سوم ،موانع موجود مرتبط با هر یك از ابعاد ساختاري در کارکردهاي باا اولویات از
طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه مدنظر تعیین شده و چالشهااي شناساایی شاده پااالیش و جماعبنادي
میشود.
در مرحله آخر ،سیاستهاي پیشنهادي براي رفع چالشها و موانع توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشیارائه میشود.
در نهایت اقدامات الزم براي تحقق سیاستها تعیین شده و ارائه میگردند .در ادامه این مراحل توضیح داده شده است.
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 -1-4-1شناسايي وضعیت موجود

در این مرحله باید وضعیت کنونی و مرحله توسعه فناوري مد نظر تعیین گردد که براي تعیین این موارد بایاد از جنباههااي
مختلف (کارکردي و ساختاري) به بررسی فناوري مدنظر پرداخته شود .این مرحله شامل دو بخش شناخت بازیگران نظام توسعه
فناوري و تعیین مرحله توسعه فناوري میباشد.
 -1-1-4-1شناسايي بازيگران نظام توسعه فناوري

همان طور که در بخش شناخت ساختاري نظام توسعه فناورانه اشاره شد ،ساختار هر نظام ناوآوري متشاکل از باازیگران و
ذینفعانی است که هر یك به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقشهایی را ایفا میکنند .این بازیگران میتوانند شامل بخش دولتی،
شرکتهاي تولیدکننده ،شرکتهاي مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقاوقی و  ...باشاند .در ایان
مرحله باید تمام بازیگران نظام توسعه فناوري را در حوزه ها و کارکردهاي مختلف نظام توسعه فناوري شامل تحقیق و توساعه،
انتشار دانش ،تأمین منابع انسانی ،منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهیزات و سیاستگباري و جهتدهی باه فعالیاتهااي توساعه
فناوري تعیین گردد.
 -2-1-4-1شناسايي مرحله توسعه فناوري

به منظور شناخت مرحله توسعه فناوري در ابتدا باید به یك شناخت نسبی از فناوري دست پیدا کارد تاا باا اساتفاده از ایان
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 طریق مورد ارزیابی قرار داد که عبارتاند ازفاصلهاي -جغرافیایی ،بخشی و کارکردي .بر اساس
این موضوع به منظور شناسایی مرحله توسعه فناوري ابتدا باید مرز نظاام ناوآوري ماورد مطالعاه را از ساه طریاق فاصالهاي-
جغرافیایی ،بخشی و کارکردي مشخص کرد .شناسایی و تعیین مرحلهي توسعه نظام نوآوري فناوري ،از طریق بررسی همزمان
مشخصههاي ساختاري و نشانههاي تحقق مراحل انجام میشود .با توجه به مشخصههاي سااختاري باه تفکیاك کارکردهاا و
نشانههاي تحقق مراحل میتوان مرحله توسعه نظام نوآوري را که در واقع همان وضع موجود حوزهي فناورانه اسات ،مشاخص
کرد .مراحل مختلف توسعه فناوري چهار مرحله پیش توسعه ،توسعه ،اوجگیري و سرعتگیري هستند و پس از آن فنااوري باه
مرحله تثبیت میرسد .نشانههاي تحقق مراحل یا شاخصهاي تشخیص مرحله توسعه با پاسخگاویی باه ساؤاالت زیار تعیاین
میگردد.
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 -1آیا نمونه اولیه از فناوري (محصول یا فرآیند) ساخته شده است؟
 -2بازیگران اصلی در این حوزه چه کسانی هستند؟ نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی چیست؟ آیا شرکتهاي دانشبنیاان
به این حوزه وارد شدهاند؟
 -3آیا دولت به این حوزه وارد شده است؟ نقش آن (سیاستگباري ،تنظیمگري و  )...چیست؟
 -4آیا محصول فناوري بدون حمایتهاي دولتی در بازار به صورت آزاد فروخته میشود؟
 -5و یا :آیا تولید انبوه محصول فناوري (محصول یا خدمت) توجیه اقتصادي دارد؟
 -6و یا :آیا تولید انبوه محصول فناوري (محصول یا خدمت) آغاز شده است؟
 -7آیا شبکههاي علمی و فناوري شکل گرفتهاند؟ وضعیت آنها چگونه است؟
 -8وضعیت بازار چگونه است؟ در حال رشد یا 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؟
 -12آیا انجمنهاي مربوطه شکل گرفتهاند؟
مراحل و یا سطوح گبار فناورانه عبارت اند از  :بستر محیطی ،رژیم و آشیانه.
در مرحلهي پیش توسعه یك تغییر در بستر محیطی ایجاد میشود و این تغییر هم روي رژیم و هم روي آشیانه تاثیر مای-
گبارد؛ به این صورت که رژیم مبکور به خاطر فشاري که بستر محیطی ایجاد میکند در پی یافتن راهحلای باراي تغییارات
است و براي پیدا کردن آن به تکاپو میافتد.
از طرف دیگر توقعات آشیانهها نیز به خاطر تغییر در بستر محیطی ،عوض میشود و این آشیانهها نوآوريهایی را شکل می-
دهند و به دنبال راهی براي سودآوري خود و پیدا کردن بازار براي نوآوريهاي خود هستند.
در فاز اوجگیري ساختار رژیم دچار بحران میشود و مردم جامعه نیز به این بحران پی میبرند و ذهنیت جامعه نسبت به این
ساختار تغییر میکند و در نتیجه ساختار موجود رژیم مقبولیت خود را از دست میدهد و مورد انتقادهاي شدید قرار میگیرد.
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در مرحله سرعتگیري ،ساختار کنونی رژیم به خاطر بحرانها و انتقادها فرو میریزد و آشیانهها نیز با فرو ریخاتن سااختار
رژیم ،جاي خود را در رژیم باز میکنند و در ساختار رژیم جاي میگیرند و در نتیجه ساختار جدیدي شکل میگیرد.
در مرحله تثبیت نیز ساختار جدید جایگاه خود را تثبیت میکند و ساختار قبلی کالً به فراموشی سپرده میشود.
همان طور که در باال اشاره شد بر اساس سؤاالت فوق وضعیت ساختاري نظام توسعه فناوري مشخص میشود ،که معیارها
در شکل ( )4-1نشان داده شدهاند.

شكل (:)4-1نشانههاي تحقق مراحل براي تعیین مرحله توسعه

 -2-4-1شناسايي وضعیت مطلوب و تعیین کارکردهاي کلیدي و فعال در توسعه فناوري

هکرت بیان معتقد است که هر یك از مراحل چهارگانه فاز شکلگیري باا یاك موتاور ناوآوري در ارتبااط اسات .در ایان
متدولوژي ،پس از تعیین فاز توسعه نظام نوآوري فناورانه ،موتور فعال در نظام نوآوري فناورانه مشخص میشود .در شکل ()5-1
تطبیق مراحل مختلف توسعه نظام نوآوري فناورانه با موتورهاي محرك نظام بار اسااس مطالعاات هکارت ( )2012را نشاان
میدهد.
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شكل ( :)5-1مراحل توسعهي نظام نوآورانه فناورانه و موتورهاي فعال در هر مرحله

فرآیند نوآوري یك فرآیند تکاملی است و همیشه در حال تغییر و تحول است و نمیتوان یك سیستم بهیناه باراي فرآیناد
نوآوري تعریف کرد ،پس هدف نظام را باید در طول این فرآیند تعریف کرد .هدف یك نظام نوآوري انتقال نظاام ماورد نظار از
یك مرحله توسعه به مرحله بعدي است .البته باید توجه داشت که لزوماً مرحله بعدي وضعیت بهینه نیست و فقط توساعه نظاام
نوآوري مد نظر است .کارکردهاي هر موتور به سه دسته کارکرد کلیدي ،حمایتی و حاشیهاي تقسیم مایشاود .تحقاق کاارکرد
کلیدي به منزله ي محقق شدن کل موتور و انتقال به موتور بعدي است .بنابراین اگر کارکرد کلیدي محقق شود ،نظام ناوآوري
فناورانه از یك موتور به موتور بعدي منتقل میشود و در نتیجه نظام نوآوري فناورانه از یك مرحلاه باه مرحلاه بعادي منتقال
میشود .شکل ( )6-1موتورها و کارکردهاي کلیدي ،حمایتی و حاشیهاي مرتبط با هر موتور را نشان میدهد.
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شكل ( :)6-1موتورها و کارکردهاي کلیدي ،حمايتي و حاشیهاي :F1 ،فعالیتهاي کارآفريني :F2 ،توسعه دانش :F3 ،انتشار
دانش :F4 ،جهتدهي به سیستم :F5 ،شكلدهي به بازار :F6 ،تأمین منابع :F7 ،مشروعیتبخشي.

 -3-4-1شناسايي چالشها و موانع موجود در توسعه فناوري

پس از تعیین موتور محرك فعال در نظام نوآوري ،باید آن را بر اساس رویکرد تحلیل توأمان ساختاري -کارکردي ارزیاابی
کرد.مزیت این تحلیل نسبت به تحلیل کارکردي این است که با تحلیل ساختاري در کنار تحلیل کارکردي علت ایجاد مشاکل
در یك کارکرد مشخص می شود .در واقع با تحلیل کارکردي ،مشکالت و موانع نظام نوآوري در کارکرد مربوطه مشخص شده،
ولی علت بروزآن مشخص نمیشود؛ به این معنا که مشخص نمیشود کدام جزء ساختاري باع ایجاد چنین مشکلی در کارکرد
مربوط شده است .ولی با تحلیل توأمان ساختاري – کارکردي از یك سو علت این مشکالت مشخص شاده و از ساوي دیگار
مشکالت سیستمی با توجه به تحلیل ساختاري به راحتی شناسایی میشوند .برقراري اتصال کارکردها به عناصر سااختار نظاام
نوآوري نه تنها به خاطر انجام فرآیندهاي تحلیلی بلکه به دالیل عملیاتی و کاربردي الزم و ضروري اسات .کارکردهاا تنهاا از
طریق تغییرات اجزاي ساختاري خود تحت تأثیر سیاستهاي اتخاذ شده قرار میگیرند.
تفاوت مهم این مدل با رویکردهاي مشابه در این مرحله این است که در این رویکرد براي ارزیابی نظام نوآوري الزم نیست
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همه کارکردهاي نظام تحلیل شوند .بلکه با توجه به مرحله توسعه فناوریو کارکردهاي مرتبط با آن ،فقاط کارکردهااي مارتبط
تحلیل میشوند .بنابراین با توجه به مرحله توسعه فناوري ابتدا کارکرد کلیدي موتور محرك شناساییشده در مرحله قبل تحلیال
میشود ،اگ ر این کارکرد تحقق یافته بود به هدف تعیین شده موتور فعال در آن فاز توسعه رسیده و بدین ترتیب نظاام ناوآوري
بدون مشکل به فاز بعدي توسعه منتقل میگردد؛ ولی اگر کارکرد مربوطه محقق نشده بود باید کارکردهااي حماایتی کاارکرد
کلیدي که موجبات تولید و تحقق آن را فراهم میکنند ،ارزیابی گردند .لبا پس از تعیین کارکردهاي حمایتی ،کارکردهاي مبکور
تحلیل میشوند و به همین ترتیب ادامه مییابد.
در تحلیل توأمان کارکردي – ساختاري،هر یك از این کارکردهاي عوامل ساختاري ضعیف مرتبط با کارکرد شناساایی و از
طریق بهکارگیري ابزارها و توصیههاي سیاستی عنصر ساختاري ضعیف تقویت شده و به این ترتیب مشکالت موجود بر سر راه
توسعه نظام برداشته میشود.
به عبارت دیگر ،وقتی یك حوزهي فناورانه در مرحلهاي قرار دارد ،موتور محرك ناوآوري متناساب باا آن مرحلاه باراي آن
حوزهي فناورانه فعال است .از طرفی بیان شد اگر کارکرد کلیدي موتور تحقق یابد ،حوزهي فناورانه مورد مطالعه از این موتور به
موتور بعدي منتقل می شود .پس در یك موتور باید مشکالت بر سر راه کارکرد کلیادي را شناساایی کارد .مشاکالت کاارکرد
کلیدي به سه دسته ي مشکالت مربوط به عوامل ساختاري ،مشکالت مربوط به کارکردهاي حماایتی و مشاکالت مرباوط باه
عوامل محیطی تقسیم میشوند .شکل ( )6-1این دسته از عوامل را نشان میدهد.
پس از تعیین کارکردهاي مؤثر در توسعه فناوري چالشها ،مشکالت و موانع موجود پیش روي توساعه فنااوري مادنظر ،از
طریق مصاحبه و دریافت نظرات خبرگان حوزه مدنظر تعیین میگردد .کارکردهاي مختلف مؤثر در هر مرحله توسعه فناوري بار
اساس جواب به یك سري از سؤاالتعارضهیاب مورد ارزشیابی قرار میگیرند .در صورت قوي نبودن کارکرد کلیدي ،کارکردهاي
حمایتی و حاشیهاي به همین صورت مورد بررسی قرار میگیرند.
نمونههایی از پرسش هاي قابل تصور براي تحلیل کارکردهاي مختلف موجود در هر موتور توسعه فناوري باه تفکیاك هار
مرحله در جدول ( )3-1تاجدول ( )6-1ارائه شده است.
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جدول (:)3-1سؤاالت براي ارزشیابي کارکردهاي موتور محرك علم و فناوري در مرحله اول
مرحلهي اول :موتور

کارکردهاي حمایتی

کارکردهاي کلیدي
کارکردهاي
حاشیهاي

جهتدهی به
سیستم

بسیج منابع

انتشار دانش

کارکرد توسعه دانش

محرك علم و فناوري

سؤاالت براي ارزشیابي کارکرد
وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟
دانش موجود در سیستم بنیادي است یا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی قرار
دارد)؟
آیا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله به مقدار کافی موجود است؟
آیا یك جایگاه بینالمللی پیشرو ،برنامههاي راهاندازي و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود
دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟
آیا همکاريهاي فناورانه بین بازیگران فعال در این زمینه اعم از خرید فناوري ،لیسانس،
همکاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟
همایش ،کنفرانس و یا مجلهاي در مورد این فناوري وجود دارد یا خیر؟
آیا منابع مالی کافی در جهت توسعه دانش وجود دارد (پژوهشی ،کاربردي ،پایلوت و )...؟ سهولت
دسترسی به این منابع چگونه است؟
آیا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به میزان کافی وجود
دارد یا خیر؟ کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟
آیا یك هدف کامالً مشخص و مشترك براي تأمین منابع مالی وجود دارد؟
آیا توسعه دانش در این حوزهي فناورانه ،جهتدهی شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت این هدف مشخص هست یا خیر؟

جدول ( :)4-1سؤاالت براي ارزشیابي کارکردهاي موتور محرك کارآفريني در مرحله دوم
مرحلهي دوم :موتور

کارکردهاي کلیدي

توسعه دانش

کارآفرینی

محرك کارآفريني

سؤاالت براي ارزشیابي کارکرد
آیا شرکتهاي دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادي فناوري کافی هستند؟
آیا فعالیتهاي کارآفرینی داراي کیفیت خوبی هستند؟
نرخ ورود کارآفرینان در این حوزه را چگونه برآورد میکنید (آیا کارآفرینان جدید وارد سیستم
میشوند)؟
سرمایهگباري خطرپبیر که منجر به توجیه اقتصادي میشود ،وجود دارد یا خیر؟
وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟
دانش موجود در سیستم بنیادي است یا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
آیا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله و اختراع به مقدار کافی موجود است؟
آیا یك جایگاه بینالمللی پیشرو ،برنامههاي راهاندازي و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود
دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
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سؤاالت براي ارزشیابي کارکرد

انتشار دانش

کارکردهاي حمایتی

آیا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟
میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا خیر؟
میزان سرمایه خطرپبیر چه قدر است؟ کافی است یا خیر؟
سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ارزیابی میکنید؟
آیا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به میزان کافی وجود دارد یا
خیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟
آیا همکاريهاي فناورانه بین بازیگران فعال در این زمینه اعم از خرید فناوري ،لیسانس ،همکاري
تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟
همایش ،کنفرانس و مجلهاي در مورد این فناوري وجود دارد یا خیر؟
آیا نمایشگاههاي تخصصی براي ارائه دستاوردهاي کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟

کارکردهاي حاشیهاي

آیا سرمایهگباري در تکنولوژي به عنوان یك تصمیم مشروع پبیرفته شده است؟ (مشروعیتبخشی
اتفاق افتاده است یا خیر)؟
آیا مقاومت زیادي در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت از کجا نشأت میگیرد؟
آیا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص منابع به فعالیتهاي کارآفرینی شده است یا
خیر؟

شکلدهی بازار

آیا یك هدف کامالً مشخص و مشترك براي نظام وجود دارد؟
آیا فعالیتهاي کارآفرینی در این حوزهي فناورانه جهتدهی شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتها است یا خیر؟
آیا سیاستهاي دولت در جهت حمایت از فعالیتهاي کارآفرینی هست یا خیر؟

مشروعیتبخشی

جهتدهی به
سیستم

تأمین و تسهیل منابع

آیا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟

آیا بازار اولیه شکل گرفته است؟ اندازهي آن چقدر است؟
آیا این بازار باع جهتدهی به سیستم براي توسعهي فعالیتهاي کارآفرینی شده است یا خیر؟
آیا جبابیت بازار باع ورود کارآفرینان جدید شده است یا خیر؟
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جدول ( :)5-1سؤاالت براي ارزشیابي کارکردهاي موتور ساختاردهي به سیستم در مرحله سوم
مرحلهي سوم :موتور
محرك ساختاردهي

سؤاالت براي ارزشیابي کارکرد

آیا استراتژيهاي کالن و سیاستها ،برنامهها و اقدامات دولت جهت حمایت و پشتیبانی بلندمدت از
فعالیتهاي کارآفرینی تدوین شده است؟

تأمین و تسهیل
منابع

آیا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی توسط دولت ،سازمانهاي مالی خصوصی و
اشخا حقیقی تخصیص داده شده است؟ سهولت دسترسی به این منابع چگونه است؟
آیا نیروي انسانی متخصص براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی کافی است؟ کیفیت آنها چگونه
است؟

شکلدهی به بازار

کارکردهاي حاشیهاي

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

جهتدهیبهسیستم

کارکردهاي حمایتی

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

مشروعیتبخشی

کارکردهاي کلیدي

کارآفرینی

سیستم

آیا بازار انبوه در حال شکلگیري میباشد؟
اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعهیافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
رهبر بازار چه کسی است؟ (دولت /واحدهاي خصوصی) آیا رهبري بازار از دولت به شرکتهاي
خصوصی انتقال یافته است؟
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جدول (:)6-1سؤاالت براي ارزشیابي کارکردهاي موتور شكلدهي به بازار در مرحله چهارم
مرحلهي چهارم:

سؤاالت براي ارزشیابي کارکرد

کارکردهاي
حمایتی
کارکردهاي حاشیهاي

کارکردهاي کلیدي

کارکرد کارآفرینی

آیا کارآفرینان کافی در سیستم وجود دارند؟
کیفیت فعالیتهاي کارآفرینی در سیستم چه قدر است؟
نرخ ورود کارآفرینان چگونه است؟
آیا کارآفرینان از سیستم خارج میشوند؟
آیا قوانین و مقررات (از جنس تنظیمگري) در جهت حمایت و پشتیبانی از فعالیتهاي کارآفرینی و
جهتدهی به بازار تدوین شده است؟

تأمین و تسهیل منابع

آیا رهبري بازار کامالً به بخش خصوصی انتقال یافته است؟
آیا بازار انبوه شکل گرفته است؟
اندازهبازارکداماست؟ (نیچ/توسعه¬یافته)
کاربرانچهکسانیهستند؟ (بالفعلوبالقوه)
آیاالزماستکهیکبازارجدیدایجادشودیابازارموجودگسترشیابد؟

جهتدهیبه
سیستم

شکلدهی به بازار

موتور محرك بازار

آیا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی توسط دولت ،سازمانهاي مالی خصوصی و
اشخا حقیقی تخصیص داده شده است؟ سهولت دسترسی به این منابع چگونه است؟
آیا نیروي انسانی متخصص براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی کافی است؟ کیفیت آنها چگونه
است؟

 -4-4-1پايش و جمعبندي نظرات خبرگان

در این مرحله بر اساس پاسخهاي خبرگان مختلف فناوري مدنظر به سؤاالت ،کلیه موانع و چالشهااي ماورد نظار خبرگاان و
متخصصان استخراج میشود .در ادامه با جمعبندي نظرات خبرگان حوزه مدنظر موانع و چاالشهااي توساعه فنااوري پاس از
پاالیش و حبف موارد تکراري ،تعیین میگردد.
 -5-4-1تدوين سیاستها و اقدامات

سیاستها و اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامه هاي اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهاداف کماك
میکنند .سیاستها رویکردهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوري هستند و اقدامات طارحهاا و برناماههاایی جهات تحقاق
سیاستها میباشند از این رو میتوان گفت که اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوري هستند .همان طور که
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در شکل ( )3-1نشان داده شده است سیاستها و اقدامات مورد نیاز بر اساس فهرست چالشها و موانع شناسایی شده در مرحله
قبلی پیشنهاد میشود .این اقدامات به دو دسته اقدامات غیرفنی و اقدامات فنی تقسیم میشود .اقدامات غیرفنای شاامل چهاار
دسته اقدامات مربوط به کارکردهاي مختلف مؤثر در موتور توسعه فناوري میباشاند .اقادامات فنای اقادامات برگرفتاهشاده از
راهبردهاي توسعه فناوري مدنظر بوده و در جهت تحقق راهبردها تدوین میگردند.
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 -2فصل دوم:
تدوين اقدامات توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
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 -1-2مقدمه

همان طور که در فصل قبل (شکل ( ))1-2اشاره شد به منظور تدوین سیاستها و اقدامات در مرحله اول بایاد چاالشهاا و
موانع پیشروي توسعه فناوري را شناسایی نمود .چالشها و موانع پیشروي شناسایی شده در واقع مجموعهاي از مشکالت موجود
در مسیر تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند هستند و از آنجایی که سیاستهاا و اقادامات رویکردهاایی در جهات رفاع ایان
چالشها و موانع میباشند ،میتوان نتیجه گرفت که سیاستها و اقدامات در جهت تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند تدوین
میشوند .همان طور که در بخش قبل اشاره شد مبناي تدوین اقدامات در این سند ،نظام نوآوري فناورانه ( )TISبوده و فرآیناد
تدوین آنهادر شکل ( )1-2نشان داده شده است.

شناسایی مرحله توسعه فناوريهاي مدیریت
بارهاي سرمایشی در ساختمان

شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوريهاي

مرحله اول :شناسايي

مدیریت بارهاي سرمایشی

وضعیت موجود

شناسایی کارکردهاي با اولویت براي تحقق وضعیت مطلوبتوسعه

مرحله دوم :شناسايي

فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی در ساختمان

وضعیت مطلوب

شناسایی چالشهاي مرتبط با هر یك از ابعاد ساختاري در هر یك از
کارکردهاي با اولویت از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان حوزه
مدیریت بارهاي سرمایشی
پاالیش و جمعبندي نظرات کارشناسان و تهیه

مرحله سوم :شناسايي
چالشها و موانع توسعه
فناوري

فهرست نهایی چالشها
مرحله چهارم :تدوين

تدوین اقدامات براي رفع چالشهاي موجود

اقدامات براي رفع چالشها
و موانع

شكل ( :)1-2فرآيند تدوين اقدامات توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي در ساختمان
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 -2-2شناسايي وضعیت موجود توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي در ساختمان

همان طور که اشاره شد در مرحله اول فرآیند تدوین اقدامات ،وضعیت موجود توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی
شناسایی می شود .این کار بر مبناي شناسایی مرحله توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی و نیز بازیگران نظام توساعه
این سیستمها در کشور انجام میشود که در ادامه توضیح داده میشود.
 -1-2-2بازيگران نظام توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي در ساختمان

همان طور که در بخشهاي قبلی اشاره شد نظام نوآوري فناوري متشکل از بازیگران و ذینفعانی است که هر یك به طاور
مستقیم یا غیرمستقیم نقشهایی را ایفا میکنند .ایان باازیگران مایتوانناد شاامل بخاش دولتای ،شارکتهااي تولیدکنناده،
شرکتهاي مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند .در این گام ،بازیگران نظام توساعه
فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی در حوزه هاي تحقیق و توسعه ،انتشار دانش ،تأمین مناابع انساانی ،مناابع ماالی ،ماواد،
قطعات و تجهیزات و سیاستگباري و جهتدهی به فعالیتهاي توسعه فناوريهاي مدیریتبارهاي سرمایشی از طریق دیتابیس
سندیکاي صنعت برق (وزارت نیرو-توانیر) ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت (از طریق آقاي مهنادس سالیمان) ،دیتاابیس لاوازم
خانگی سازمان سابا ،بررسی مطالعات مشابه(شناسایی مراکز دولتی) ،جستجوي اینترنتی مشخص شدند و پاس از تهیاه لیسات
اولیه بازیگران ،این لیست با کمك اعضاي کمیته راهبري تایید و نهایی گردید.
 -1-1-2-2بازيگران زمینه توسعه دانش

بازیگران موجود در زمینه توسعه دانش و فعالیتهاي تحقیق و توسعه در ارتباط با فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی در
ساختمان به شرح ذیل هستند:
 پژوهشگاهها :سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران ،پژوهشگاه نیرو ،پژوهشگاه مواد و انرژي ،مؤسسه مطالعاابينالمللي انرژي ،پژوهشکده علوم و فناوري انرژي دانشگاه صنعتي شریف
 دانشگاهها:دانشگاه تهران(موسسه پژوهش در مدیریت و برنامهریزي انرژي) ،دانشگاه علوم و تحقیقات(مرکز تحقیقاتمحیط زیست و انرژي)،دانشگاه صنعتي شریف(دانشکده مهندسی انرژي) ،دانشگاه شهید عباسپور ،دانشاگاه تربیات
مدرس
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 -2-1-2-2بازيگران در زمینه انتشار دانش

بازیگران موجود در زمینه انتشار دانش در ارتباط با فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشیبه شرح ذیل هستند:
 دانشگاه تهران دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه صنعتي شریف دانشگاه شهید عباسپور دانشگاه تربیت مدرس -3-1-2-2بازيگران در زمینه تأمین منابع

بازیگران موجود در زمینه تأمین منابع مورد نیاز فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی در ساختماناعم از منابع انسانی ،مالی
و مواد و تجهیزات به شرح ذیل هستند:
 منابع مالي: oبانك ها و مؤسسات اعتباري ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ،صندوق توساعه فنااوريهااي
نوین،صندوق حمایت از طرحهاي نوآورانه درپژوهشگاه نیرو ،توانیر ،دفتر مهندسی مرکز همکاريهاي ریاست
جمهوري.
 منابع انساني: oدانشگاه تهران ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه شهید عباسپور
 oسازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران ،پژوهشگاه نیرو ،پژوهشگاه مواد و انرژي ،مؤسسه مطالعات
بینالمللی انرژي ،پژوهشکده علوم و فناوري انرژي(دانشگاه صنعتی شریف).
 منابع مواد و قطعات: oشرکتهاي تأمینکننده تجهیزات سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان
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 -4-1-2-2بازيگران در زمینه جهتدهي به سیستم

در زمینه جهتدهی به سیستم ،در حال حاضر این بخشها در وزارت نیرو فعال هستند.
 مجمع تشخيص مصلحت نظام مجلس شوراي اسالمي وزار نيرو شوراي عالي علوم ،تحقيقا و فنآوري شوراي عالي انقالب فرهنگي وزار علوم ،تحقيقا و فنآوري وزارت صنعت ،معدن و تجارت وزارت امور اقتصادي و دارایی سازمان گمرك کشور معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت علمی و فناوري رییس جمهور شرکت توانیر سازمان بهره وري انرژي ایران (سابا) سازمان ملی بهره وري ایران ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان ملی استاندارد ایرانخالصه اطالعات مربوط به بازیگران توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی در ساختماندر جدول ( )1-2ارائاه شاده
است:
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جدول ( :)1-2بازيگران و ذينفعان فعال در حوزه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي
رديف

نام مرکز

1

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

2

پژوهشگاه نیرو

3

پژوهشگاه مواد و انرژي

4

مؤسسه مطالعات بینالمللي انرژي

5

پژوهشكده علوم و فناوري انرژي

6

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران

7
8

دانشگاه علوم و تحقیقات

9

دانشگاه صنعتي شريف

10

دانشگاه شهید عباسپور

11

دانشگاه تربیت مدرس

12
13
14
15
16

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران
کشور
صندوق توسعه فناوريهاي نوين
صندوق حمايت از طرحهاي نوآورانه
درپژوهشگاه نیرو
دفتر مهندسي مرکز همكاريهاي رياست
جمهوري
شرکتهاي تأمینکننده تجهیزات سرمايشي
تهويه مطبوع در ساختمان

نوع خدمات
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی

مراکز فعال
-

تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی

-

تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی

-

تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروي
انسانی

موسسه پژوهش در مدیریت
و برنامهریزي انرژي
قطب علمی طراحی و
بهینهسازي سامانههاي
انرژي
مرکز تحقیقات محیط زیست
و انرژي
دانشکده مهندسی انرژي
-

تأمین منابع مالی

-

تأمین منابع مالی

-

تأمین منابع مالی

-

تأمین منابع مالی

-

تأمین مواد و قطعات

-
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رديف

نام مرکز

نوع خدمات

مراکز فعال

17

مجمع تشخیص مصلحت نظام

جهتدهی به سیستم

كميته علمي و فناوري

18

مجلس شوراي اسالمي

جهتدهی به سیستم

مركز پژوهشهاي مجلس

19

وزارت نیرو

جهتدهی به سیستم

-

20

شوراي عالي علوم،تحقیقات و فناوري

جهتدهی به سیستم

-

21

شوراي عالي انقالب فرهنگي

جهتدهی به سیستم

-

22

وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوري

جهتدهی به سیستم

23

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

جهتدهی به سیستم

مرکز توسعه فنآوري و صنایع
پیشرفته

24

وزارت امور اقتصادي و دارايي

جهتدهی به سیستم

-

25

سازمان گمرك کشور

جهتدهی به سیستم

-

جهتدهی به سیستم

-

26

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ريیس
جمهور

ستاد بهینهسازي مصرف
انرژي
-

27

معاونت علمي و فناوري ريیس جمهور

جهتدهی به سیستم

28

شرکت توانیر

جهتدهی به سیستم

29

سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)

جهتدهی به سیستم

-

30

سازمان ملي بهره وري ايران

جهتدهی به سیستم

-

31

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

جهتدهی به سیستم

-

32

سازمان ملي استاندارد ايران

جهتدهی به سیستم

-

 -2-2-2شناسايي مرحله توسعه فناوريهاي مديريتبارهاي سرمايشي در ساختمان

همان طور که در بخش هاي قبلی اشاره گردید در تعیین وضعیت موجود توسعه فناوري ،عالوه بر تعیین بازیگران مختلف
حوزه مدنظر باید مرحله توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی را تعیین نمود .بهطور کلی شناسایی و تعیین فاز توسعه
نظام نوآوري فناوري ،از طریق بررسی مشخصههاي ساختاري و بررسی نشانههاي تحقق مراحل توسعه نظام فناوري و در کنار
یکدیگر در نظر گرفتن آنها انجام می شود(شکل  .)4-1در ادامه فاز توسعه نظام نوآوري فناوريهایمدیریت بارهاي سرمایشی
به کمك این دو مشخصه مشخص میگردد.
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 -1-2-2-2بررسي مشخصه هاي ساختاري

همانطور که بیان گردید ،براي تعیین فاز توسعه نظام در وهله اول میبایست مشخصههاي ساختاري نظاام توساعه فنااوري

نهادها

تعامالت

بازيگران

مورد بررسی قرار گیرد ،که در جدول ذیل قابل مشاهده میباشند.
پیش توسعه

توسعه

اوجگیري

سرعتگیري

تعادل

 باااااازیگران اصااااالی:
دانشاااگاههاااا و مراکاااز
پژوهشی
 تعداد محدود بازیگران
 نقش تسهیلگري دولت
کمکم شکل میگیرد.

 بااازیگران اصاالی :شاارکتهاااي
دانشبنیان عالوه بر دانشاگاههااو
مراکز پژوهشی
 شاارکتهاااي ساارمایهگااباري
خطرپااابیر در ایااان حاااوزه ورود
میکنند
 نقااش دولاات در سیاسااتگااباري
(حاملهگري) پررنگ میشود

 انجمن ها و سندیکاها شکل
گرفتهاند
 افااازایش شااارکتهااااي
دانشبنیان
 نقاااااااش دولااااااات در
سیاستگباري (قابلاهگاري)
پررنگ میشود

 تعااداد رقباااي در حااوزهي
توسااعه فناااوري بااه شاادت
افزایش مییابد
 نقاااش پررناااگ بانکهاااا و
موسسات مالی
 نقش دولت در تنظایم گاري
پررنگ میشود

 تمام بازیگران در
ایااان حاااوزهي
فناورانااااه بااااه
صاااورت فعاااال
حضور دارند

 شبکه هاي ضاعیف علمای شاکل
میگیرد

 شبکه هااي علمای در حاال
قوي شدن است
 شبکه هااي ضاعیف صانفی
کمکم شکل میگیرد

 شبکههاي علمی قوي
 شبکه هااي صانفی در حاال
قوي شدن است

 شبکه هاي علمی
قوي
 شبکه هاي صنفی
قوي

 نهادهاااااي سااااخت در حااااال
شکلگیري است

 نهادهاااي سااخت شاااکل
گرفته است

 افزایش تنوع نهادها بسته به
نیازها

 نهادهاي ساخت
متنااوعی وجااود
دارد

 روابط فردي شکل گرفته
است
 شاابکههاااي مربااوط بااه
فناوري وجود ندارند
 نهادهاااي ناارم شااکل
میگیرد
 نهاد سختی هناوز وجاود
ندارد

شکل ( :)2-2مشخصههای ساختاری نظام توسعه فناوری

با توجه به شکل عوامل ساختاري و بررسی بازیگران و تعاامالت و نهادهااي فنااوري هااي مادیریت بارهااي سرمایشای،
میتوان مشخصه هاي ساختاري نظام توسعه فناوري را مورد بررسی قرار داد که بر اساس آن مشخصه هاي سااختاري فنااوري
چیلر تراکمی با تکنولوژي پیشرفته به صورت زیر است.
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بازیگران اصلي:
دانشگاهها و مراكز
پژوهشي
تعداد محدود
بازیگران
نقش تس ي ري
دولت ك ك شک
مي يرد.



رواب فردي شک
رفته است
ش کههاي مربو به
فناوري و ود ندارند



ن ادهاي نرم شک
مي يرد
ن اد سختي هنوز
و ود ندارد



با

را

پی



ن ا ها

تعام

توسعه
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توسعه










بازیگران اصلي :شركتهاي
دانشبنيان عالوه بر دانشگاهها
و مراكز پژوهشي
شركتهاي سرمایه اري
خطرپ یر در این وزه ورود
ميكنند
نقش دولت در سياست اري
( امله ري) پررن ميشود

ش کههاي عيف علمي شک
مي يرد

ن ادهاي سخت در ا
شک يري است

او یری


انجمنها و سندیکاها
شک رفتهاند
افزایش شركتهاي
دانشبنيان
نقش دولت در
سياست اري
( ابله ري) پررن
ميشود



ش کههاي علمي در ا
وي شدن است
ش کههاي عيف صن ي
ك ك شک مي يرد








ن ادهاي سخت شک
رفته است

سر

یری



تعداد ر اي در وزهي
توسعه فناوري به شد
افزایش ميیابد
نقش پررن بانک ا و
موسسا مالي
نقش دولت در تنظي ري
پررن ميشود



ش کههاي علمي وي
ش کههاي صن ي در ا
وي شدن است








افزایش تنو ن ادها بسته
به نيازها

تعا



تمام بازیگران
در این وزهي
فناورانه به
صور فعا
ور دارند



ش کههاي
علمي وي
ش کههاي
صن ي وي



ن ادهاي سخت
متنوعي و ود
دارد



شکل ( :)3-2جمعبندی مشخصههای ساختاری نظام توسعه چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته

با توجه به توضیحات داده شده می توان این نتیجه را گرفت که از لحاظ مشخصههااي سااختاري وضاعیت نظاام ناوآوري
فناورانه کشور،فناوري نام برده در فاز توسعه قرار گرفته است.
مشخصه هاي ساختاري فناوري هاي اسپليت بدون اینورتر و اسپليت با اینورتر به صور زیر است.
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نهادها

تعامالت

بازيگران

ويرايش دوم،تیر 1394

پیش توسعه

توسعه

اوجگیري

سرعتگیري

تعادل

 باااااازیگران اصااااالی:
دانشاااگاههاااا و مراکاااز
پژوهشی
 تعداد محدود بازیگران
 نقش تسهیلگري دولت
کمکم شکل میگیرد.

 بااازیگران اصاالی :شاارکتهاااي
دانشبنیان عالوه بر دانشاگاههااو
مراکز پژوهشی
 شاارکتهاااي ساارمایهگااباري
خطرپااابیر در ایااان حاااوزه ورود
میکنند
 نقااش دولاات در سیاسااتگااباري
(حاملهگري) پررنگ میشود

 انجمن ها و سندیکاها شکل
گرفتهاند
 افااازایش شااارکتهااااي
دانشبنیان
 نقاااااااش دولااااااات در
سیاستگباري (قابلاهگاري)
پررنگ میشود

 تعااداد رقباااي در حااوزهي
توسااعه فناااوري بااه شاادت
افزایش مییابد
 نقاااش پررناااگ بانکهاااا و
موسسات مالی
 نقش دولت در تنظایم گاري
پررنگ میشود

 تمام بازیگران در
ایااان حاااوزهي
فناورانااااه بااااه
صاااورت فعاااال
حضور دارند

 شبکه هاي ضاعیف علمای شاکل
میگیرد

 شبکه هااي علمای در حاال
قوي شدن است
 شبکه هااي ضاعیف صانفی
کمکم شکل میگیرد

 شبکههاي علمی قوي
 شبکه هااي صانفی در حاال
قوي شدن است

 شبکه هاي علمی
قوي
 شبکه هاي صنفی
قوي

 نهادهاااااي سااااخت در حااااال
شکلگیري است

 نهادهاااي سااخت شاااکل
گرفته است

 افزایش تنوع نهادها بسته به
نیازها

 نهادهاي ساخت
متنااوعی وجااود
دارد

 روابط فردي شکل گرفته
است
 شاابکههاااي مربااوط بااه
فناوري وجود ندارند
 نهادهاااي ناارم شااکل
میگیرد
 نهاد سختی هناوز وجاود
ندارد

شكل ( :)4-2جمعبندي مشخصههاي ساختاري نظام توسعه اسپلیت بدون اينورتر و با اينورتر

با توجه به توضیحات داده شده می توان این نتیجه را گرفت که از لحاظ مشخصههااي سااختاري وضاعیت نظاام ناوآوري
فناورانه کشور فناوري هاي نام برده در فاز پیش توسعه قرار گرفته است.

نهادها

تعامالت

بازيگران

مشخصه هاي ساختاري كولر آبي و چيلر تراكمي با تکنولوژي متعارف به صور زیر است.
پیش توسعه

توسعه

اوجگیري

 باااااازیگران اصااااالی:
دانشاااگاههاااا و مراکاااز
پژوهشی
 تعداد محدود بازیگران
 نقش تسهیلگري دولت
کمکم شکل میگیرد.

 بااازیگران اصاالی :شاارکتهاااي
دانشبنیان عالوه بر دانشاگاههااو
مراکز پژوهشی
 شاارکتهاااي ساارمایهگااباري
خطرپااابیر در ایااان حاااوزه ورود
میکنند
 نقااش دولاات در سیاسااتگااباري
(حاملهگري) پررنگ میشود

 انجمن ها و سندیکاها شکل
گرفتهاند
 افااازایش شااارکتهااااي
دانشبنیان
 نقاااااااش دولااااااات در
سیاستگباري (قابلاهگاري)
پررنگ میشود

 روابط فردي شکل گرفته
است
 شاابکههاااي مربااوط بااه
فناوري وجود ندارند
 نهادهاااي ناارم شااکل
میگیرد
 نهاد سختی هناوز وجاود
ندارد

سرعتگیري
 تعااداد رقباااي در حااوزهي
توسااعه فناااوري بااه شاادت
افزایش مییابد
 نقاااش پررناااگ بانکهاااا و
موسسات مالی
 نقش دولت در تنظایم گاري
پررنگ میشود

تعادل
 تمام بازیگران در
ایااان حاااوزهي
فناورانااااه بااااه
صاااورت فعاااال
حضور دارند

 شبکه هاي ضاعیف علمای شاکل
میگیرد

 شبکه هااي علمای در حاال
قوي شدن است
 شبکه هااي ضاعیف صانفی
کمکم شکل میگیرد

 شبکههاي علمی قوي
 شبکه هااي صانفی در حاال
قوي شدن است

 شبکه هاي علمی
قوي
 شبکه هاي صنفی
قوي

 نهادهاااااي سااااخت در حااااال
شکلگیري است

 نهادهاااي سااخت شاااکل
گرفته است

 افزایش تنوع نهادها بسته به
نیازها

 نهادهاي ساخت
متنااوعی وجااود
دارد

شكل ( :)5-2جمعبندي مشخصههاي ساختاري نظام توسعه کولر آبي و چیلر تراکمي با تكنولوژي متعارف
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از لحاظ مشخصههاي ساختاري وضعیت نظام نوآوري فناورانه کشور در حوزه کاولر آبایو چيلار تراكماي باا تکنولاوژي
متعارف با توجه به افزایش رقبا در حوزه توسعه فناوري ،می توان نتیجه گرفت کهدر فاز سرعت گیري قرار دارند.
-2-2-2-2بررسي نشانههاي تحقق مراحل توسعه نظام

به منظور تعیین فاز توسعه نظام در دومین گام میبایست نشانه هاي تحقق مراحل توسعه نظام فناوري ماورد بررسای قارار
گیرد که این امر در شکل  4-1نشان داده شده است.همانطور که در شکل  4-1قابل مشاهده میباشد ،پایان هر یك از مراحل
توسعه نظام داراي نشانههایی میباشد که با مشاهده هر یك از آن نشانهها میتوان گفت که آن مرحله از مراحل توساعه نظاام
فناوري محقق شده است و نظام توسعه فناوري به فاز بعدي از توسعه وارد شده است.هم چنین قابل ذکر است که با توجاه باه
اینکه در حوزه کولر آبای و چيلر تراكمي با تکنولوژي متعارف ،نار ورود توليدكنناد ان مينيم ،نار كااهش يمات
مينيم ،نر فروش مينيم و فروش در داكثر مقدار خود رار دارد این دو فناوري در فاز سرعت يري رار دارند.
 -3-2شناسايي وضعیت مطلوب توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي در ساختمان

همان طور که در بخشهاي قبلی اشاره شد در مرحله پیشتوسعه کارکردهاي مؤثر عباارتاناد از :توساعه داناش (کاارکرد
کلیدي) ،انتشار دانش و بسیج منابع (کارکردهاي حمایتی) و جهتدهی به سیستم (کارکرد حاشیهاي) .در مرحله توسعه عاالوه
بر کارکردهاي ذکر شده ،کارکردهاي مشروعیت بخشی و کارآفرینی و شکل دهی به بازار نیز از اهمیت بسیاري برخوردارند و در
مرحله اوج گیري کارکردهاي موثر عبارتند از  :بسیج منابع ،جهتدهی به سیستم ،مشروعیت بخشی ،کارآفرینی وشکل دهی به
بازار .به منظور توسعه فناوري و انتقال فناوري از هر یك از مراحل به مرحله توسعه بعد بایاد چاالشهاا ،مشاکالت و مواناع
موجود در ابعاد ساختاري کارکردهاي ذکر شده تعیین و مرتفع شوند.
 -4-2شناسايي چالشها و موانع توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي

در این گام با استفاده از یك تحلیل ساختاري-کارکردي ،چالشها و موانع پیش روي توسعه فناوريهاي مادیریت بارهااي
سرمایشی در ساختمانشناسایی شده است .همان طور که پیشتر بیان شد این چالشها از طریق مصاحبه با 5نفار از خبرگاان و
کارشناسان آشنا با این حوزه استخراج شده است .اسامی این افراد در ادامه ارائه شده است:
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 جناب آقاي قلمی (سابا)-

جناب آقاي سلیمان (وزارت صنعت ،معدن ،تجارت)

 جناب آقاي صالحیان (وزارت نیرو) جناب آقاي طالش (شرکت ساران) جناب آقاي سعیدي رضوي (سازمان استاندارد)چالشهاي فراوانی در رابطه با توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی در ساختمان وجود دارد و باا توجاه باه اینکاه
برخی از فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی در کشور در مرحله پیشتوسعه و برخی در مرحله توسعه و اوج گیاري هساتند
چالشهاي موجود مربوط به کارکردهاي اصلی مدنظر قرار می گیرند .همان طور که اشاره شد به منظاور تعیاین چاالشهااي
توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی در کشور مصاحبه هایی انجام شد  ،در این مرحله با پایش ،بررسی و جماعبنادي
نظرات خبرگان و کارشناسان حوزه مدیریت بارهاي سرمایشی چالشهاي پایش روي توساعه فنااوريهااي مادیریت بارهااي
سرمایشی در ساختمان در هر یك از کارکردها تعیین شدهاند .در ادامه چالشهاي استخراج شده به تفکیك کارکرد مربوطه ارائه
شدهاند.
 -1-4-2چالشهاي مربوط به کارکرد توسعه و انتشار دانش

همان طور که در فصل قبل اشاره شد چالشهاي مربوط به این کارکرد،دربرگیرندهتمامی فعالیتهایی استکه میتواند منجر
به مانعدرفرآیندیادگیریشود.در کشورهاي در حال توسعه ،یکی از مهمترین دالیل عدم توسعه برخی صنایع تکنولوژي محور ،نبود
توسعه دانش فنی صنعت در کشور میباشد .در این کشورها معموالً شرکتهایی با توانایی رقابتپبیري باال وجود نداشته و عمالً
توسعه دانش به صورت درونزا رخ نمیدهد و توسعه باید به صورت برونزا یا انتقال دانش و فناوري ،رخ دهد .به هماین دلیال
توسعه فناوري نیازمند مداخله دولت و ایجاد جهتگیري در میان بازیگران است.چالشهاي مربوط به کارکرد انتشار دانش،در اثر
نامناسب بودن شبکه ها و روابط موجود بین اجزا مختلف نظام نوآوري فناورانه ایجاد میشوند .در واقع یکی از موارد دیگري کاه
منجر به عدم توسعه یك نظام فناورانه خا

یا یك صنعت دانشمحور میشود ،عدم انتشار صحیح اطالعات و دانش مربوط به

حوزه مدنظر در میان بازیگران مختلف آن حوزه میباشد.
چالش هاا و مواناع شناساایی شاده در زمیناه خلاق و انتشاار داناش فنای فنااوريهااي مادیریت بارهااي سرمایشای در
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ساختمانعبارتاند از:
 سرعت کم توسعه دانش فناوريهاي اولویتدار در مراکز  R & Dصنایع
 عدم امکان ورود فناوريهاي با کیفیت مناسب به منظور انجام مهندسی معکوس به دلیل تحریمها
 لغو قراردادها به دلیل تحریم و در نتیجه عقد قرارداد با شرکت هایی با کیفیت تولیدي نامناسب
 عدم دقت در هنگام مهندسی معکوس
 عدم احساس نیاز به مهندسی معکوس با توجه به وضعیت بازار و کاالهاي چینی
 -2-4-2چالشهاي مربوط به کارکرد تأمین منابع

یکی از کارکردهاي مؤثر بر فناوري موجود در مرحله پیشتوسعه کارکرد تأمین منابع است که شامل تأمین منابع مالی ،مادي
(مواد ،تجهیزات و  ،)...نیروي انسانی و منابع مکمل (زیرساختها ،محصوالت و خدمات) میباشد .چالشهاي سیستمی مرباوط
به این کارکرد تأثیر زیادي بر عدم توسعه نظام یك صنعت یا فناوري میگبارد ،عدم تخصیص بهینه مناابع مختلاف مایتواناد
ناشی از دالیلی مختلف چون ریسكپبیري باالي فعالیت در حوزه فناورانه ،نبود صرفه اقتصادي و حمایتهاي دولتی باشاد .در
واقع همین عدم تخصیص بهینه منابع منجر به ایجاد موانعی زیادي در حوزههاي مختلف توسعه فناوري مدیریتی مایشاود .در
راستاي رفع چالشهاي این حوزه دولت میتواند با اتخاذ سیاستهایی در جهت رفع این موانع برآید و از بروز چنین چالشای در
سیستم جلوگیري نماید .مداخالت دولت در رابطه با این چالشها مایتواناد مجموعاهاي ازفعالیاتهااي مرباوط باه تاأمین و
هماهنگی وروديهاي الزم براي توسعهي نظام نوآوري که درراستاي تحقق کارکرد تأمین و تسهیل منابع است را پوشش دهد.
مشخص است که این چالشها به سه دسته چالش هاي مربوط به منابع انسانی ،منابع مالی و مواد و تجهیزات تقسیم میشاود.
چالشهاي مشخص شده در ارتباط با این کارکرد در توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشیعبارتاند از:
 فرآیند طوالنی ارائه وام و کمك به مراکز  R & Dصنایع
 کمبود نقدینگی شرکت هاي واردکننده به دلیل تحریم بودن بانكها و دریافت کامل هزینه کاال در هنگام سفارش
توسط فروشنده
 هزینه باالي سرمایه گباري و در نتیجه قیمت باالي کاال مانع از تولید داخلی
 واقعی نبودن قیمت برق و در نظر نگرفتن هزینه هاي اجتماعی در آن
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 عدم تخصیص بودجه براي صرفه جویی در مصرف انرژي
 هزینه باالي تحقیق و تامین تجهیزات و تست کاال در آزمایشگاه مرجع
 عدم وجود ارتباط کارآمد میان متخصصان وذي ربطان از حوزه هاي قانونگباري -اجرا -ارزیابی
 -3-4-2چالشهاي مربوط به کارکرد جهتدهي به سیستم

کارکرد جهتدهی به سیستم ،اشاره به فعالیتهایی دارد که به مشخص شدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهااي باازیگران
موجود در نظام فناوري منجر میگردد .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهاي دیگر نظام نیاز مایتواناد در قالاب ایان
کارکرد انجام شود .این کارکرد میتواند توس ط بازیگران مختلفی از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پیدا کند .چالشهاي ایان
کارکرد در ارتباط با وجود چشم انداز توسعه فناوري ،انتظارات ،تعهد ،هنجارها ،قوانین و مقررات ،اساتانداردها تعریاف مایشاود.
چالشهاي شناساییشده مربوط به این کارکرد در حوزه مدیریت بارهاي سرمایشیعبارتاند از:
 وجود قوانین غیر کاربردي و دست و پا گیر
 سیاست هاي نادرست وزارت صنایع و شهرداري و عدم ترغیب تولیدکنندگان به تولید
 عدم وجود ثبات در بخش مدیریت
 -4-4-2چالشهاي مربوط به کارکرد کارآفريني

هدف اصلی از انجام فعالیت کارآفرینی بهرهبرداري از فرصتهاي موجود از طریق انجام ریسك در شرایط عدم قطعیت بازار
و فناوري و نهادهاي چالش برانگیز است .بنابراین بدون انجام فعالیتهاي کاارآفرینی ،نظاام ناوآوري شاکل نخواهاد گرفات.
بنابراین میتوان گفت که الزماه خلاق داناش و افازایش داناش فنای در رابطاه باا فنااوري انجاام فعالیاتهااي کاارآفرینی
میباشد.میتوان گفت که فعالیتهاي کارآفرینی شامل تالشهایی است که بطور مستقیم به تجاريسازي محصوالت و خدمات
ارائه شده بر پایهي دانش فنی موجود میپردازند.چالشهاي شناسایی شده مربوط به ایان کاارکرد در حاوزه مادیریت بارهااي
سرمایشی عبارتاند از:


ورود کاالهاي قاچاق به کشور

 حمایت محدود از شرکت هاي نوپاي داخلی
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 تعداد باالي تولید کنندگان با حجم تولید کم
 نبود ریسك پبیري در شرکتهاي خصوصی و سرمایه گباري در تکنولوژي هاي منسوخ شده
 -5-4-2چالشهاي مربوط به کارکرد مشروعیت بخشي

هدف از این کارکرد ایجاد مقبولیت اجتماعی براي بهکارگیري فناوري جدید ،تغییر نهادهاي موجاود در جامعاه و هامراساتا
شدن نهادها با نیازهاي بازیگران موجود در نظام نوآوري فناوري میباشد .اهمیت این کارکرد بسیار زیاد میباشد زیرا ظهور یك
فناوري جدید اغلب با مخالفت بازیگرانی که داراي منافع در فناوريهاي کنونی هستند ،همراه میشاود و ایان مخالفات سابب
جلوگیري و یا کاهش سرعت پیشرفت فناوري نوظهور میشود.این کارکرد به عنوان یك کاتالیزگر عمل میکند و باراي انجاام
فعالیت در سایر کارکردها مانند مدیریت منابع و شکلدهی بازار ضروري است.چالشهاي شناسایی شده مربوط به ایان کاارکرد
در حوزه مدیریت بارهاي سرمایشی عبارتاند از:
 عدم توجه مصرف کنندگان به برچسب مصرف انرژي محصوالت و خرید کاالهایی با کیفیت نامناسب(لزوم
فرهنگ سازي)
 عدم توجه مصرفکنندگان (صنعتگران ،کشاورزان و  )...به فرهنگ صحیح مصرف انرژي
 -5-2سیاستهاي حوزه توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي

پس از شناسایی چالشهاي توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشیدر هر یك از کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه)در
مرحله پیشتوسعه کارکردهاي مؤثر عبارتاند از :توسعه دان ش (کاارکرد کلیادي) ،انتشاار داناش و بسایج مناابع (کارکردهااي
حمایتی) و جهتدهی به سیستم (کارکرد حاشیهاي) .در مرحله توسعه عالوه بر کارکردهاي ذکر شده ،کارکردهااي مشاروعیت
بخشی و کارآفرینی و شکل دهی به بازار نیز از اهمیت بسیاري برخوردارند و در مرحله اوج گیري کارکردهاي موثر عبارتناد از :
بسیج منابع ،جهتدهی به سیستم ،مشروعیت بخشی ،کارآفرینی و شکل دهی به باازار( در قسامت قبال در ایان مرحلاه بایاد
سیاستهاي رفع این چالشها را تعیین نمود .سیاستهاي رفع هر یك از این چالشهاي توسعه فناوريهاي مادیریت بارهااي
سرمایشی درجدول ( )2-2ارائه شده است.
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جدول ( :)2-2سیاست پیشنهادي براي رفع چالش شناسايي شده در توسعه فناوري مديريت بارهاي سرمايشي
کارکرد

چالشها
سرعت کم توسعه دانش فناوريهاي اولويتدار در
مراکز  R & Dصنايع

عدم امكان ورود فناوريهاي با کیفیت مناسب به
توسعه و

منظور انجام مهندسي معكوس به دلیل تحريمها

انتشار
ان

کنسل شدن قراردادها به دلیل تحريم و در نتیجه عقد
قرارداد با شرکت هايي با کیفیت تولیدي نامناسب
عدم دقت در هنگام مهندسي معكوس
عدم احساس نیاز به مهندسي معكوس با توجه به
وضعیت بازار و کاالهاي چیني

اعطاي تسهیالت به وارد کنندگان و شرکت هاي خارجی
کنترل دقیق و گام به گام طراحی توسط متخصصان

استمرار مطالعات راهبردي موردنیاز درخصو
سرمایشی

فناوريهاي

فرآيند طوالني ارائه وام و کمک به مراکز R & D
کمبود نقدينگي شرکت هاي واردکننده به دلیل تحريم

اعطاي تسهیالت و کاهش ریسك سرمایهگباري در اجراي
طرحهاي جدید فناوري هاي سرمایشی براي بخش خصوصی و
شرکتهاي دانشبنیان و مدیریت بازار

بودن بانکها و دريافت کامل هزينه کاال در هنگام
سفارش توسط فروشنده

هزينه باالي سرمايه گذاري و در نتیجه قیمت باالي
کاال مانع از تولید داخلي

واقعي نبودن قیمت برق و در نظر نگرفتن هزينه هاي
منابع

اعطاي مبالغ بالعوض به مراکز  R & Dصنایع براي توسعه
محصوالت و کنترل آنان و هم چنین دعوت از محققین برجسته
خارجی آگاه در زمینه فناوريهاي اولویت دار به منظور برگزاري
دورههاي آموزشی در داخل کشور
تدوین ساز و کار دقیق و حساب شده براي هر یك از فنآوريهاي
اولویتدار که سبك اکتساب آنها به صورت انتقال فناوري می
باشد و اعمال برخی از مشوقها براي شرکتهاي داخلی که تحت
نظارت متخصصین این حوزه بر اساس ساز و کار تدوین شده به
انتقال فنآوريهاي این حوزه اقدام مینمایند.

کاهش زمان بروکراسی اداري و افزایش سرعت در ارائه تسهیالت
به مراکز تحقیق و توسعه صنایع

صنايع

تامین

سیاست

اجتماعي در آن
عدم تخصیص بودجه براي صرفه جويي در مصرف
انرژي
هزينه باالي تحقیق و تامین تجهیزات و تست کاال

دولت موظف است شرایطی فراهم کند که سرمایهگباران بتوانند
درصدي از هزینه سرمایه را وام بلند مدت با بهره اندك دریافت
کنند .در ضمن دولت موظف است شرایطی فراهم نماید که
سرمایهگباران براي بازپرداخت این وام از یك دوره تنفس
برخوردار گردند.
واقعی کردن قیمت برق و دریافت کامل هزینه انرژي از مصرف
کننده و هم چنین اختیارات الزم براي تعیین تعرفه برق باید به
سازمان توانیر اعطا شود و تعرفه برق در ایران باید شناور شود.
تخصیص بودجه مشخص براي صرفه جویی در انرژي و قیمت
گباري کاالها باید بر حسب رتبه آنها باشد و اعطاي سوبسید به
تولیدکنندگان محصوالت پربازده
تحریك ایجاد زیرساختهاي دانشی در حوزه هاي فناوري هاي
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چالشها

سیاست

در آزمايشگاه مرجع

اولویت دار

عدم وجود ارتباط کارآمد میان متخصصان وذي
ربطان از حوزه هاي قانونگذاري -اجرا -ارزيابي

وجود قوانین غیر کاربردي و دست و پا گیر

سیاست هاي نادرست وزارت صنايع و شهرداري و
عدم ترغیب تولیدکنندگان به تولید
عدم وجود ثبات در بخش مديريت

بررسی و کنترل مداوم سیاست هاي پیشنهادي توسط نهاد باالتر
و ارائه پایان کار توسط شهرداري به ساختمان هاي مسکونی تنها
در صورت پیروي از مقررات ساخت و ساز و توجه به استانداردهاي
مصرف انرژي ساختمان
ایجاد امنیت شغلی براي مدیران و دادن اختیارات الزم به آنان

ورود کاالهاي قاچاق به کشور
حمايت محدود از شرکت هاي نوپاي داخلي

ارائه حمایت و پشتیبانی هاي مهندسی به شرکت هاي نوپاي
داخلی با ارسال مهندسان و ارائه پیشنهادهاي بهبود دهنده از
طرف آزمایشگاه ها به تولید کنندگان

تعداد باالي تولید کنندگان با حجم تولید کم
نبود ريسک پذيري در شرکتهاي خصوصي و سرمايه
گذاري در تكنولوژي هاي منسوخ شده
عدم توجه مصرف کنندگان به برچسب مصرف انرژي
محصوالت و خريد کاالهايي با کیفیت نامناسب(لزوم
بخشی

تدوین نظام ممیزي،ارزیابی  ،تراز یابی و پیادهسازي استانداردهاي
مصوب

نظارت دقیق گمرك بر مبادي ورودي کشور

کارآفر نی

مشرو ی

برگزاري جلسات منظم میان متخصصان وذي ربطان از حوزه
هاي قانونگباري -اجرا -ارزیابی و ایجاد هماهنگی بین اصناف و
قانون گزاران و مجریان

فرهنگ سازي)
عدم توجه مصرفکنندگان (صنعتگران ،کشاورزان و
 )...به فرهنگ صحیح مصرف انرژي

ساماندهی تولیدکنندگان محصوالت توسط وزارت صنایع و
عدم اعطاي مجوز بی رویه
هدایت و حمایتهاي مادي و معنوي براي شکل گیري و
توسعه شرکتها و پیمانکاران صاحب صالحیت در زمینه فناوري
هاي مدیریت بارهاي سرمایشی در ساختمان
افزایش آگاهی مردم در زمینه برچسب هاي انرژي و اینکه
کاالهاي داراي برچسب مصرف انرژي از حداقل استانداردها
برخوردار هستند
اعطاي پول خاموشیبه صنعتگران و کشاورزانی که کمتر از
میزان مورد نیاز خود انرژي مصرف می کنند و اخب جریمه
ازکشاورزان و صنعتگران پر مصرف

 -1-5-2اقدامات فني مورد نیاز براي توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان

اقدامات فنی با توجه به راهبردهاي توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی تدوین شاده اسات .فرآیناد تادوین ایان
اقدامات ،در شکل ( )6-2نشان داده شده است .همان طور که در شکل ( )6-2مشاهده میشود در مرحلاه اول تادوین اقادامات
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فنی ،راهبردهاي تهیه شده در مرحله سوم پروژه در جلسه کمیتهي راهبري (با حضور آقایان طاالش ،مکااریزاده ،احمادي زاده،
امانی ،سلیمان ،شفیعی ،جلیلیان و خانمها :قزلباش ،احمدي نژاد ،شاه حسینی) بررسی شده و بر اساس نظارات اعضااي کمیتاه
راهبریاقدامات الزم جهت دستیابی به دانش فنی و ساخت هر یك از فناوريهاي منتخب توسعه درونزا تعیین گردید
راهبردهاي تهیه شده در مرحله سوم پروژه
راهبرد انتقال فناوري

راهبرد دستیابی به دانش فنی

تعیین قابلیت توسعه توسط پنل خبرگي
بکارگیري فناوري

ساخت (آزمایشگاهی ،نیمهصنعتی ،صنعتی) فناوري

طراحی فناوري

ارائه اقدامات فنّي
شكل ( :)6-2فرايند تدوين اقدامات فنّیتوسعهفنآوريهاينوينمديريت بارهاي سرمايشي

فهرست اقدامات فنی توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان عبارتاند از:
تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت چيلرهایتراكمي
-1
تسلط به دانش فنیطرا ي ب ينه سيست كولرهاي آبي شام عایقکاري پوسته ،است اده از پوشش
-2
هاي رنگي مناسب و ب ود سيست رطوبت زني
تسلط به دانش فنیكولرهاي آبي دو مر له اي
-3
تسلط به دانش فنیسيست هاي مدیریت انرژي كولر آبي
-4
تسلط به دانش فنیپمپ هاي رارتي  Air Sourceبراي توليد آب رم و سرمایش به صور
-5
همزمان و نصب چندین نمونه (اسپليت)
تسل به دانش فني اسپليت هاي پربازده
-6
تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت م د هاي رارتي ( )Micro Channelsو نو سياال (نانو
-7
سياال ) مورد است اده براي انتقا رار در سيست هاي ت ویه مط و (چيلر تراكمي)
تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت م د هاي رارتي  Heat Pipeبراي بازیاب انرژي سرمایشي در
-8
هواسازها
تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت سيست هاي  Add-onبازیافت رار از چيلرهاي بي
-9
 -10تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت سيست هاي  GHPبا است اده از موتورهاي رفت و بر شتي
 -11تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت BMSیکپارچه سيستم اي سرمایشي(ت ویه مط و مركزي)
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 -12تسلط به دانش فنی طراحی و ساختسيستم اي دستيابي دیسپاچين
هاي سرمایشي ساختمان هاي بزرگ(ت ویه مط و مركزي)
 -13تسلط به دانش فنی طراحی و ساختترموستات اي یاد يرنده(ت ویه مط و مركزي)

به سيست كنترلي سيست

جدول ( :)3-2اقدامات فني توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
انواع تجهیزات
اولويت دار سرمايشي در

سبک اکتساب مناسب

اقدامات فني

ساختمان

کولر آبی

روش همکاري

اسپلیت بدون اینورتر

مرحله اول:همکاري
مرحله دوم:سبك تحقیق و
توسعه داخلی

اسپلیت با اینورتر

مرحله اول:همکاري
مرحله دوم:سبك تحقیق و
توسعه داخلی

چیلر تراکمی با تکنولوژي
متعارف

مرحله اول:همکاري
مرحله دوم:سبك تحقیق و
توسعه داخلی

چیلر تراکمی با تکنولوژي
پیشرفته

مرحله اول:همکاري
مرحله دوم:سبك تحقیق و

 تسلط به دانش فنی طراحی بهینه سیستم کولرهاي آبیشامل عایقکاري پوسته ،استفاده از پوشش هاي رنگی
مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنی
 تسلط به دانش فنیکولرهاي آبی دو مرحله اي تسلط به دانش فنی سیستم هاي مدیریت انرژي کولرآبی
 تسلط به دانش فنی پمپ هاي حرارتی Air Sourceبراي تولید آب گرم و سرمایش به صورت همزمان و
نصب چندین نمونه
 تسلط به دانش فنی اسپلیت هاي پربازده تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت چیلرهاي تراکمی تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت BMSیکپارچهسیستمهاي سرمایشی
 تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت مبدل هاي حرارتی( )Micro Channelsو نوع سیاالت (نانو سیاالت)
مورد استفاده براي انتقال حرارت در سیستم هاي تهویه
مطبوع(چیلر تراکمی)
 تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت سیستم هاي Add-onبازیافت حرارت از چیلرهاي جببی
 تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت مبدل هاي حرارتی( )Micro Channelsو نوع سیاالت (نانو سیاالت)
مورد استفاده براي انتقال حرارت در سیستم هاي تهویه
مطبوع
 تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت سیستم هاي Add-onبازیافت حرارت از چیلرهاي جببی
 تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت سیستمهايدستیابی دیسپاچینگ به سیستم کنترلی سیستم هاي
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انواع تجهیزات
اولويت دار سرمايشي در

سبک اکتساب مناسب

اقدامات فني

ساختمان
توسعه داخلی

سرمایشی ساختمان هاي بزرگ
 تسلط به دانش فنی طراحی و ساختترموستاتهاي یادگیرنده

 -6-2جمعبندي

هدف از انجام مرحله چهارم «تدوین سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی تهویه مطبوع در
ساختمان» تدوین اقدامات مورد نیاز براي تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي
سرمایشیبود .در ابتداي این گزارش مبانی نظري مربوط به تدوین اقدامات شامل کارکردها و ابعاد ساختاري نظام نوآوري
فناورانه ( )TISبه تفصیل مورد بح قرار گرفت .سپس فرآیند چهار مرحلهاي تدوین اقدامات سند توسعه فناوري توضیح داده
شد .پس از مراحل چهارگانه تدوین اقدامات براي حوزه مدیریت بارهاي سرمایشی انجام شد به این صورت که در مرحله اول
این فرآیند وضعیت موجود توسعه فناوري با شناسایی مرحله توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی و بازیگران نظام
توسعه این فناوري مشخص شدند .در مرحله دوم ،با توجه به مرحله توسعه فناوري ها ،کارکردهاي با اولویت براي تحقق
وضعیت مطلوب توسعه فناوري مدیریت بارهاي سرمایشیتعیین شدند .در مرحله سوم ،چالشها و موانع موجود در تحقق هر یك
از کارکردهاي اصلی از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه مدیریت بارهاي سرمایشیتعیین شدند .در نهایت با
توجه به چالشهاي تعیین شده و راهبردهاي تدوین شده حوزه مدیریت بارهاي سرمایشیاقدامات مورد نیاز براي رفع چالشها و
موانع توسعه فناوريهاي مدیریت بارهاي سرمایشی پیشنهاد شد و در نهایتاقدامات فنی مورد نیاز براي توسعه فناوريهاي
مدیریت مدیریت بارهاي سرمایشی تدوین شد.
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 -1-1مقدمه
در این بخش فرآیند تدوین پروژههای اجرایی سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی
تهویه مطبوع در ساختمان توضیح داده میشود و در نهایت فهرست پروژهها ارائه میشود .همان طور كه اشاره شد ،الزم است
اقدامات تعیین شده در مرحله چهارم تدوین سند ،به پروژههای اجرایی شكسته شوند .در واقع در این بخش باید مشخص گردد
كه چه پروژه یا مجموعه پروژههایی باید در سالیان مختلف اجرا گردد تا با اجرای این پروژهها بتوان اطمینان حاصل كرد كه
اقدامات ،راهبردها ،اهداف و در نهایت چشمانداز تدوین شده "سند راهبردی و نقشه راه فناوریهای مدیریت بارهای سرمایشی
تهویه مطبوع در ساختمان" محقق شده است.

 -2-1فرآیند تدوین پروژههای اجرایی
نحوه تعیین پروژههای اجرایی و استنتاج آنها از اقدامات تدوین شده در مرحله چهارم سند امری مهم و ضروری است از
این رو در این بخش فرآیند تدوین پروژههای اجرایی بررسی شده است .فرآیند تدوین برنامه عملیاتی در شكل ( )1-1نشان داده
شده است .مطابق این شكل ،در مرحله اول باید اقدامات تدوین شده در مرحله  4شناسایی شده و بر اساس معیارهایی به
پروژهها شكسته شوند و فهرست پروژهها استخراج شود .سپس زمان و بودجه مورد نیاز برای انجام هر یک از پروژهها مشخص
شده و از این طریق منابع الزم برای تحقق اقدامات تعیین میگردد .در نهایت با شناسایی نهادهای مرتبط در محیط داخلی و
بیرونی و نقش آنها ،متولی و مجری انجام پروژهها شناسایی میشود.
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اقدامات

شكستن اقدامات

فهرست پروژهها

تخصیص بودجه

زمانبندی

تعیین منابع

تخصیص مجریان و متولیان
انجام پروژه
شكل ( :)1-1فرآیند تدوین برنامههای عملیاتی

 -3-1شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی
مجموعه پروژههای اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست میآید ،باید به نحوی جامع باشد كه انجام صحیح آنها منجر
به تحقق اقدام مورد نظر شود و از همینرو در تعریف پروژهها باید به جنبههای مختلف اقدام توجه شود .نكته حائز اهمیت دیگر
در شكستن اقدامات ،میزان و سطح شكستن اقدامات میباشد .همانگونه كه یک اقدام میتواند به مجموعهای از پروژهها
شكسته شود ،هر پروژه نیز قابل شكسته شدن به مجموعهای از فعالیتها است و این روند را در مورد فعالیتها نیز میتوان

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
5
ويرايش دوم،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلي و تهیه ره نگاشت

ادامه داد .این مفهوم را میتوان به صورت ملموستری درشكل ( )2-1مشاهده نمود كه در آن اقدام  Xبه سه پروژه و پروژه
شماره  1به دو فعالیت شكسته شده است.
حال میتوان مجموعه كل پروژههایی كه برای انجام اقدام  Xباید اجرا شوند را به دو صورت

{ X  }x1،x2,x3و

{ X  }x11،x12،x2,x3ارائه نمود كه تفاوت این دو در تعداد سطوح شكسته شدن اقدام است .بنابراین الزم است معیارهای
مناسبی برای تعیین تعداد و سطح شكسته شدن اقدامات معرفی و تعیین گردد.

شكل ( :)2-1نحوه شكستن اقدام X

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

 -1توضیحات بیشتر در مورد اقسام منابع در قسمتهای آتی بیان خواهد شد.
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ساختار كلی شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی مشابه 1WBSمیباشد كه در بحث مدیریت پروژه تاكنون تحقیقات
فراوانی در مورد آن صورت پذیرفته است.
نكته دیگر حصول اطمینان از جامعیت پروژههای اجرایی در راستای تحقق اقدامات میباشد .تاكنون الگوریتمی كه تضمین
نماید مجموعه پروژههای اجرایی منتخب برای تحقق اقدام كفایت مینماید ارائه نشده است .تنها با بهرهگیری از قضاوت
خبرگان ،استفاده از تجارب پیشین و در صورت امكان بهكارگیری ابزارهایی چون شبیهسازی میتوان امیدوار بود مجموعه
پروژههای اجرایی شرایط كافی برای حصول اقدامات را فراهم سازند.
-1-3-1مبنای شكستن اقدامات
یكی از مسائل كلیدی دیگر در فرآیند شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی ،تعیین مبنایی است كه بر اساس آن شكستن
اقدامات انجام شود .برای درک بهتر اقدام نمونهای با عنوان تأسیس آزادراه را در نظر بگیرید .این اقدام میتواند بر دو مبنای
جغرافیایی( 2راهسازی كوهستانی ،بیابانی و جنگلی) و عملكردی( 3زیرسازی راه ،روسازی و آسفالت ،حفاظت حاشیه راه و  )...به
پروژههای اجرایی زیرمجموعه خود شكسته شود .مبنا شكستن اقدامات مورد توجه بر اساس عوامل مختلفی تعیین میشود كه
در ادامه به مهمترین این عوامل اشاره میشود.
الف) ساختار و فرهنگ حاكم :اگر در ساختار موجود كشور تقسیمبندی ویژه و یا هنجارهای پذیرفته شده اثرگذاری وجود
داشته باشد ،میتوان شكستن پروژههای اجرایی را بر اساس آنها جهتدهی كرد .به عنوان نمونه در مورد مثال فوق اگر
سیستم راهسازی كشور بر اساس مناطق جغرافیایی در بخشهای راهسازی كوهستانی ،بیابانی و جنگلی شكل گرفته باشد
كه هر بخش تواناییها و قابلیتهای كلیدی الزم در حوزه فعالیت خود به دست آورده است ،تقسیمبندی مذكور میتواند
مبنای شكستن اقدامات قرار گیرد.

1-Work-Breakdown-Structure
2-Geographical Base
3-Functional Base
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ب) نیازمندیهای فعلی :نیازمندیهایی كه بر مبنای آن شكسته شدن اقدامات صورت میپذیرد در طول زمان قابل تغییر
است .در مورد مثال اخیر ممكن است در فاز طراحی آزادراهها نیازهای طراحی موجب شكستن پروژههای اجرایی بر مبنای
جغرافیایی شود ولیكن در زمان اجرا نیازها تغییر كرده و مبنای عملكردی مورد استفاده قرار گیرد.
ج) منافع اقتصادی :میزان كسب درآمد از پروژههای اجرایی میتواند مبنایی برای شكستن اقدامات باشد .به عنوان مثال
درآمدزا یا هزینهبر بودن پروژههای اجرایی از این جهت میتواند مبنا قرار گیرد كه ابتدا پروژههای اجرایی درآمدزا انجام
شوند و از درآمد حاصل برای انجام پروژههای اجرایی هزینهبر استفاده شود.
د) نظرات ذینفعان :از آنجایی كه هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نیاز ذینفعان و كسب منافع توسط این گروه
میباشد ،ضروری است به نظرات ذینفعان در بخشهای مختلف فرآیند پیادهسازی از جمله چگونگی شكستن اقدامات توجه
شود.
در صورتی كه تصمیم گرفته شود كه تعدادی از پروژههای اجرایی نیز به زیرفعالیتها شكسته شوند ،میتوان در شكستن
دوم از مبنای دیگری استفاده نمود .به طور مثال در مرحله اول بر مبنای جغرافیایی و در مرحله دوم بر مبنای عملكردی
شكستن انجام پذیرد.
-2-3-1ابزارهای شكستن اقدامات
تاكنون مفاهیم و موضوعات كلیدی شكستن اقدامات مورد بحث و بررسی قرار گرفت ،در این بخش چند ابزار برای انجام
این مهم معرفی میگردد.
الف) تجزیه و تحلیل فرآیند استاندارد
در ادبیات برخی از اقدامات فرآیند تجربه شدهای وجود دارد كه به طور عام توسط نخبگان علمی آن حوزه مورد
پذیرش است .چنین فرآیندهایی فرآیند استاندارد نامیده میشود و در صورتی كه در مورد اقدامات خاصی فرآیند
استاندارد وجود داشته باشد ،پروژههای اجرایی ارائه شده در آن حوزه به عنوان مجموعه پروژههای اجرایی استاندارد
پذیرفته میشوند.
ب) بهینهكاوی
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در صورتی كه در راستای تحقق یک اقدام ،فرآیند استانداردی وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسی قابل
استفاده نباشد ،از ابزار بهینهكاوی استفاده میشود .بهینهكاوی به معنی بررسی تجربههای انجام شده و یادگیری
میباشد .اگرچه در این حالت به علت عدم وجود الگویی استاندارد ،انتظار میرود تجربههای پیشین در ابعاد مختلفی
با یكدیگر تفاوت داشته باشند  -كه از علل اصلی آن خواستگاه منطقهای و ویژگیهای خاصی است كه فرآیند در
قالب آن طراحی و اجرا شده است -یكی از مسائل كلیدی بهكارگیری این ابزار چگونگی در كنار هم قرار دادن نتایج
تجربههای مختلف برای دستیابی به الگویی مطلوب میباشد .اگر نتوان از این روش به مجموعهای از پروژههای
اجرایی قابلقبول دست یافت ،از پروژههای اجرایی غیرنهایی بهدست آمده میتوان در ابزار علی -معلولی استفاده
نمود.

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

1

گام  :3كلیه موارد موجود در لیست اولیه تحت سه عنوان زیر دستهبندی میشوند:
الف) پروژههای اجرایی اصلی تكین :پروژههای اجرایی هستند كه اوالً در راستای تحقق اقدام مورد نظر انجام آنها
ضروری بوده و ثانیاً در بین سایر پروژههای اجرایی پیشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزینی با آن وجود ندارد.
ب) پروژههای اجرایی جایگزین :این دسته شامل آن بخش از پروژههای اجرایی ضروری است كه در بین سایر
پروژههای اجرایی ،موارد مشابهِ قابل جایگزینی با آنها یافت میشود .در این حالت هر گروه از پروژههای اجرایی
مشابه در مجموعههایی جمع میشوند كه از آنها تحت عنوان مجموعههای جایگزینی یاد میشود .سرانجام باید از هر
یک از مجموعههای جایگزینی یک پروژه اجرایی انتخاب شود.
مجموعههای جایگزینی نباید با یكدیگر دارای اشتراک باشند .همچنین در صورتی كه پروژه اجرایی قابل تخصیص به
بیش از یک مجموعه جایگزینی باشد ،آن پروژه اجرایی به چند بخش تفكیک شده و هر بخش به مجموعه مربوطه
اختصاص مییابد.
ج) پروژههای اجرایی پشتیبانی :پروژههای اجرایی كه در راستای تحقق یک اقدام ،ضروری نیستند ولی میتوانند
فرآیند انجام اقدام مورد نظر را تقویت كرده و آنرا تسریع بخشند.
در صورتی كه پس از دستهبندی فوق مواردی وجود داشته باشند كه به نوعی زیرفعالیت سایر پروژههای اجرایی اصلی یا
پشتیبانی به حساب آیند ،این موارد حذف شده  -در صورت لزوم در شكستن پروژههای اجرایی به زیرفعالیتها در مراحل
بعد استفاده میشوند  -و در غیر اینصورت الزم است پروژههای اجرایی اصلی یا پشتیبان دیگری تعریف شود كه
دربرگیرنده موارد ذكر شده به عنوان زیرفعالیت خود باشد.
در مجموع مشخص میگردد كه پروژههای اجرایی دستهبندی شده باید دارای دو ویژگی زیر باشند:
 -1ممكن است بتوان درمورد یک فعالیت از روش تحلیل فرآیند استاندارد و یا بهینهكاوی به نتیجهه رسهید ،علهیرغهم ایهنكهه در مهورد اقهدام
باالدست استفاده از این دو ابزار نتیجهبخش نبوده باشد.
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 در یک سطح باشند،غیر از پروژههای اجرایی درون یک مجموعه جایگزینی ،سایر پروژههای اجرایی باید بدون
همپوشانی باشند .در غیر این صورت باید تغییراتی در آنها اعمال گردد تا همپوشانی موجود حذف شود.
-3-3-1بازنگری نهایی و انتخاب پروژههای اجرایی
قبل از نهایی شدن پروژههای اجرایی ،به منظور ارزیابی جوانب مختلف پروژههای ارائه شده و قضاوت در مورد موجه بودن
یا عدم موجه بودن آنها ،هر پروژه اجرایی باید بر اساس معیارهای مختلفی از جمله معیارهای فنی ،مالی و اقتصادی ،اجتماعی
و زیستمحیطی مورد ممیزی قرار گیرد .بر این اساس ،پروژههای اجرایی به دست آمده در مرحله قبل مورد بازبینی قرار گرفته
و پروژههایی كه از نظر معیارهای مختلف ناموجه باشند ،كنار گذاشته میشوند .در واقع پروژههای اجرایی نهایی باید به نحو
مطلوبی موجبات دستیابی به مقاصد سایر سطوح راهبردی را فراهم سازند .از همینرو ضروری است با نگاهی اجمالی به بازبینی
گامهای طی شده نواقص احتمالی پرداخته شود.

 -4-1فهرست پروژههای اجرایی سند توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی
تهویه مطبوع در ساختمان
با توجه به موارد مطرح شده در ابتدای این بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی ،در این
بخش ،پروژههایی شناسایی میشوند كه اجرایی شدن آنها منجر به تحقق اقدامات میگردد .با توجه به ابزارهای گوناگونی كه
جهت شكستن اقدامات در بخش قبل معرفی شده با بررسیهای صورت گرفته این نتیجه حاصل شد كه ابزار تحلیل علیمعلولی
بهترین ابزار برای شكستن اقدامات در این طرح میباشد.
همان طور كه در گزارش مرحله چهارم سند اشاره شد اقدامات مربوط به این سند در دو دسته اقدامات فنی و غیرفنی تدوین
شد .با توجه به سطح اقدامات غیرفنی تعریف شده در مرحله چهارم ،تصمیم گرفته شد تا این اقدامات به سطح پایینتر شكسته
نشود و زمانبندی و بودجهبندی بر روی اقدامات انجام شود .اما در ارتباط با اقدامات فنی ،با توجه به امكان شكستن اقدامات
تصمیم بر این شد تا پروژههای اجرایی ذیل هر یک از اقدامات فنی تعریف شود .برای تدوین پروژههای اجرایی اقدامات فنی،
ابتدا كارشناسان فنی سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان به طور
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مجزا فهرست پروژههای اولیه مربوط به خود را استخراج كردند و سپس در مرحله بعد با برگزاری جلسهای با حضور تعدادی از
خبرگان و كارشناسان حوزه مدیریت بارهای سرمایشی (كمیته راهبری) ،فهرست اولیه پروژهها بررسی شد و پس از جمعبندی
پروژههای اصلی جهت اجرایی شدن اقدامات شناسایی شدند .اسامی افراد حاضر در این جلسه به شرح ذیل است:
 جناب آقای طالش جناب آقای احمدی زاده جناب آقای سلیمان جناب آقای مكاریزاده جناب آقای امانی جناب آقای شفیعی جناب آقای جلیلیان سركار خانم قزلباش سركار خانم احمدی نژاد سركار خانم شاه حسینیهمان طور كه در قسمتهای قبل اشاره شد ،مجموعه پروژههای اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست میآید ،باید به
نحوی جامع باشد كه انجام صحیح آنها منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود در این بخش تالش شده با استفاده از نظرات
خبرگان و كارشناسان ،جامعیت پروژههای اجرایی شناسایی شده برای هر اقدام حفظ شود .مورد دیگری كه در رابطه با شكستن
اقدامات باید مورد توجه قرار گیرد ،سطح شكسته شدن اقدامات است .در این طرح اقدامات تا سطحی شكسته شدهاند كه بتوان
برای پروژههای اجرایی حاصل از شكستن آنها زمان و بودجه تخصیص داده و همچنین مجری جهت اجرای آنها مشخص
نمود .در ادامه پروژههای شناسایی شده برای هر یک از اقدامات فنی و غیر فنی در جدول ( )1-1و ( )2-1ارائه شده است.
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جدول ( :)1-1پروژههای اجرایی حاصل از شكسته شدن اقدامات فنی تدوین شده سند.
ردیف عنوان پروژهها

اقدام  :1طراحی ،توسعه و تجاری سازی سیستم های سرمایشی تهویه مطبوع پر بازده
1

تحقیق و توسعه در طراحی بهینه سیستم کولرهای آبی شامل عایقکاری پوسته ،استفاده از پوشش های رنگی
مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنی

2

تحقیق ،توسعه ،نمونه سازی و تجاری سازی کولرهای آبی دو مرحله ای

3

تحقیق و توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل و تجاری سازی سیستم های پربازده

4
5
6

توسعه و تجاری سازی استفاده از پمپ های حرارتی  Air Sourceبرای تولید آب گرم و سرمایش به صورت
همزمان و نصب چندین نمونه
تحقیق و توسعه بر روی چیلرهای تراکمی تولید داخل و تجاری سازی سیستم های پربازده
تحقیق و توسعه روی مبدل های حرارتی ( )Micro Channelsو نوع سیاالت (نانو سیاالت) مورد استفاده برای
انتقال حرارت در سیستم های تهویه مطبوع

7

تجاری سازی ،توسعه و گسترش سیستم های ذخیره سازی سرما

8

توسعه و تجاری سازی چیلرهای جذبی خورشیدی و کلکتورهای لوله ای با راندمان باال

9

طراحی و توسعه مبدل های حرارتی  Heat Pipeبرای بازیاب انرژی سرمایشی در هواسازها

10

توسعه و طراحی سیستم های  Add-onبازیافت حرارت از چیلرهای جذبی و نصب چندین نمونه

11

توسعه و تجاری سازی سیستم های  CHPو استفاده بازیافت حرارت و تبدیل آن به سرمایش

12

طراحی و توسعه سیستم های  GHPبا استفاده از موتورهای رفت و برگشتی

13

طراحی و توسعه فناوریهای جداسازی بارهای سرمایشی محسوس و نهان سیستمهای تهویه مطبوع

14

تحقیق و توسعه ،طراحی ،ساخت پایلوت و تجاری سازی سیستم های سرمایشی زمین گرمایی

اقدام  :2طراحی ،توسعه و تجاری سازی سیستم های کنترلی تهویه مطبوع
15

تحقیق و توسعه و تجاری سازی و همچنین کاهش قیمت سیستم های مدیریت انرژی کولر آبی

16

تحقیق و توسعه ،طراحی ،ساخت پایلوت و تجاری سازی  BMSیکپارچه سیستمهای سرمایشی

17
18

طراحی و توسعه سیستمهای دستیابی دیسپاچینگ به سیستم کنترلی سیستم های سرمایشی ساختمان های بزرگ
برای کاهش بار در فصل گرم
طراحی و ساخت و تجاری سازی ترموستاتهای یاد گیرنده

اقدام :3تهیهدستور العمل ها و نرم افزارهای مرتبط با سیستم های سرمایشی تهویه مطبوع
19

طراحی و تهیه نرم افزارهای محاسبات فنی و اقتصادی بکارگیری سیستم های سرمایشی خصوصا برای سیستمهای
پیچیده نظیر پمپهای گرمایی زمین گرمایی /ذخیره ساز سرما و ..

20

طراحی و تهیه دستورالعملهای بکارگیری سیستم های سرمایشی خصوصا برای سیستمهای پیچیده نظیر پمپ های
گرمایی زمین گرمایی /ذخیره ساز سرما و ..

21

طراحی ،توسعه نرم افزارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و آموزش آن برای اعضای سازمان نظام
مهندسی و مهندسین مشاور

اقدام  :4طرح پشتیبانی و عملیاتی نمودن شرکت خدمات انرژی در حوزه تخصصی سیستم سرمایشی
22

برنامه ریزی و طراحی کلینیکهای ممیزی انرژی تجهیزات سرمایشی

23

اسقرار کلینیکهای ممیزی انرژی تجهیزات سرمایشی در مراکز استانهای مستعد

24

تهیه چک لیستها و پشتبانی انجام ممیزیها توسط شرکتهای آموزش دیده و پایش و جمع آوری اطالعات
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جدول ( :)2-1اقدامات غیرفنی در توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی در ساختمان
ردیف

اقدامات

1

ارتقای استانداردهای موجود مصرف انرژی و برچسپ انرژی سیستمهای سرمایشی و
ساختمان

2

تدوین استاندارد دمای آسایش در فصول گرم و سرد برای اقلیم های متفاوت کشور

3

تدوین و تهیه استاندارد معماری ساختمان و سیستمهای سرمایشی بهینه ساختمان و
ارائه آن بصورت مقررات ملی ساختمان

4

تدوین ،ارتقا و به روز رسانی معیارهای مصرف انرژی سرمایشی در اقلیمها و مشترکین
مختلف (اطلس سرمایش)

5

تدوین آئین نامه اجرایی بکارگیری و نصب سیستمهای سرمایشی برای ساختمانهای
بزرگ

6

احداث ،توسعه و یا ارتقای آزمایشگاههای اعطای برچسب انرژی به تجهیزات
سرمایشی تهویه مطبوع همزمان با ارتقا استانداردهای برچسب انرژی تجهیزات

7

احداث آزمایشگاه های Field Testing

8

طراحی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی تهویه مطبوع برای انجام تست های
آزمایشگاهی و ارائه خدمات به بخش  R&Dصنایع تهویه مطبوع و برودتی کشور

9

طراحی و تهیه بانک اطالعاتی مشخصات فنی و تعداد سیسمتهای سرمایشی تولیدی و
و ارداتی به کشور بهمراه ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری آن

10

انجام تفاهم نامه با گمرکات /سازمان استاندارد /وزارت صنایع برای ارسال اطالعات به
وزارت نیرو و جمع آوری اطالعات و تولید گزارشات سالیانه از تعداد /مشخصات
تجهیزات وارداتی و تولیدی  /مصرف انرژی /بار مصرفی ..

11

پایش بازار ،نمونه برداری و ارسال آنها به آزمایشگاه و گزارش مغایرتهای عملکردی
تجهیزات به سازمان استاندارد و مراجع قانونی

12

بازدید از کارخانجات تولیدی و گمرکات کشور جهت اطالع از مشکالت موجود بر تولید
و یا واردات سیستمهای پربازده و ارائه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوطه جهت
بازنگری و بهبود قوانین و یا آیین نامه ها

13

انجام مطالعات اجتماعی اقتصادی برای بازخورد نظرات مصرف کنندگان و عرضه
کنندگان سیستمهای سرمایشی و ارائه گزارش و پیشنهاد به وزارت نیرو جهت ارتقا
مدیریت بارهای سرمایشی( مشوقها ،محدودیتها)..

14

تهیه و طراحی تبلیغات و نشریات برای ارتقا دانش مصرف کنندگان مختلف برای
مدیریت بارهای سرمایشی

15

انجام تفاهمات و مدیریت تهیه و پخش تبلیغات از طریق رسانه ها و مطبوعات

16

آموزش مدرسان مقررات ملی ساختمان -مبحث مدیریت بارهای سرمایشی

17

انجام مطالعات سیاست های اعطای یارانه برای خرید سیستمهای سرمایشی پربازده

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
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 -5-1تخصیص منابع
در برنامهریزی عملیاتی تخصیص منابع فرآیند تصمیمگیری در مورد چگونگی بهكارگیری منابع موجود به منظور نیل به
مقاصد تعیین شده ،به ویژه در كوتاهمدت مشخص میگردد .تخصیص منابع در سطوح مختلف راهبردی از جمله اقدامات،
پروژههای اجرایی ،فعالیتها و سایر سطوح باالتر قابل تعریف است .همانطور كه در بخش قبل عنوان شد یكی از معیارهای
مورد توجه در تعیین تعداد سطوحی كه اقدامات شكسته میشوند ،رسیدن به سطحی است كه در آن بتوان منابع الزم را برآورد
نمود .این برآورد بر دو مبنا صورت میپذیرد:
الف) تجربههای پیشین
ب) نظر خبرگان
منابعی كه در برنامه عملیاتی این سند مورد توجه قرار خواهند گرفت ،عبارتند از هزینه ،زمان و در صورت لزوم منابعی چون
دانش و فناوری .تأمین منابع انسانی با استفاده از هزینه اختصاص یافته توسط مجری فعالیت صورت میپذیرد .البته هزینه
نیروی انسانی برآورد شده و جزء منابع مالی به مجری تخصیص مییابد.
با توجه به محدود بودن زمان ،جهت دستیابی به اهداف در زمان مورد نظر ،مدت زمان الزم برای انجام هر پروژه ،باید به
عنوان یكی از اصلیترین منابع اجرایی شدن پروژهها ،به درستی مشخص گردد.الزم به ذكر است كه در این پروژه تخصیص
زمان یک فرآیند تخصیص منابع محدود میباشد .به عبارتی كل زمان در دسترس برای تحقق پروژههای اجرایی از قبل تعیین
شده و هر پروژه باید در مدت زمان خاص خود به اتمام برسد.

از طرف دیگر منابع مالی به عنوان منابع نامحدود در نظر

گرفته میشوند .بنابراین برای هر پروژه اجرایی هزینه الزم برآورد شده و برای انجام آن پروژه تخصیص داده میشود .منابع
الزم برای سطوح باالتر از جمله اقدامات در حالت كلی برابر مجموع هزینههای سطوح پاییندست میباشد1.در این بخش زمان

 -1مسأله مهمی كه در تخصیص منابع مالی محدود مورد مالحظه قرار میگیرد اولویتبندی فعالیتها بهگونهای است كه مشخص باشهد منهابع
اضافی كه احیاناً در طول پروژه اختصاص مییابند به كدام یک از آنها تعلق گرفتهه و در صهورت كهاهش منهابع كهدامیک بها كمبهود مواجهه
میشوند .این مالحظه برای پروژه جاری وجود ندارد.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
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الزم برای انجام اقدامات غیرفنی و پروژههای مربوط به اقدامات فنی به ترتیب درجدول ( )3-1و جدول ( )4-1ارائه شده است.
زمانبندی دقیق پروژههامیتواند به ترسیم صحیح رهنگاشت كمک كند.
جدول ( :)3-1بودجهبندی و زمانبندی اقدامات غیرفنی در توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی در ساختمان

ردیف

اقدامات

1

ارتقای استانداردهای موجود مصرف انرژی و برچسپ انرژی سیستمهای سرمایشی و ساختمان

2

تدوین استاندارد دمای آسایش در فصول گرم و سرد برای اقلیم های متفاوت کشور

مدت زمان(ماه)

مجری

24
15

دولتی
دولتی

3

تدوین و تهیه استاندارد معماری ساختمان و سیستمهای سرمایشی بهینه ساختمان و ارائه آن بصورت
مقررات ملی ساختمان

24

دولتی

4

تدوین ،ارتقا و به روز رسانی معیارهای مصرف انرژی سرمایشی در اقلیمها و مشترکین مختلف (اطلس
سرمایش)

24

دولتی

5

تدوین آئین نامه اجرایی بکارگیری و نصب سیستمهای سرمایشی برای ساختمانهای بزرگ

15

دولتی

6

احداث ،توسعه و یا ارتقای آزمایشگاههای اعطای برچسب انرژی به تجهیزات سرمایشی تهویه مطبوع
همزمان با ارتقا استانداردهای برچسب انرژی تجهیزات

60

دولتی

7

احداث آزمایشگاه های Field Testing

60

دولتی

8

طراحی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی تهویه مطبوع برای انجام تست های آزمایشگاهی و ارائه خدمات
به بخش  R&Dصنایع تهویه مطبوع و برودتی کشور

60

دولتی

9

طراحی و تهیه بانک اطالعاتی مشخصات فنی و تعداد سیسمتهای سرمایشی تولیدی و و ارداتی به کشور
بهمراه ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری آن

12

دولتی

10

انجام تفاهم نامه با گمرکات /سازمان استاندارد /وزارت صنایع برای ارسال اطالعات به وزارت نیرو و جمع
آوری اطالعات و تولید گزارشات سالیانه از تعداد /مشخصات تجهیزات وارداتی و تولیدی  /مصرف انرژی/
بار مصرفی ..

60

دولتی

11

پایش بازار ،نمونه برداری و ارسال آنها به آزمایشگاه و گزارش مغایرتهای عملکردی تجهیزات به سازمان
استاندارد و مراجع قانونی

60

دولتی

12

بازدید از کارخانجات تولیدی و گمرکات کشور جهت اطالع از مشکالت موجود بر تولید و یا واردات
سیستمهای پربازده و ارائه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوطه جهت بازنگری و بهبود قوانین و یا آیین
نامه ها

60

13

انجام مطالعات اجتماعی اقتصادی برای بازخورد نظرات مصرف کنندگان و عرضه کنندگان سیستمهای
سرمایشی و ارائه گزارش و پیشنهاد به وزارت نیرو جهت ارتقا مدیریت بارهای سرمایشی( مشوقها،
محدودیتها)..

24

دولتی

14

تهیه و طراحی تبلیغات و نشریات برای ارتقا دانش مصرف کنندگان مختلف برای مدیریت بارهای
سرمایشی

60

دولتی

15

انجام تفاهمات و مدیریت تهیه و پخش تبلیغات از طریق رسانه ها و مطبوعات

16

آموزش مدرسان مقررات ملی ساختمان -مبحث مدیریت بارهای سرمایشی

60
12

دولتی
دولتی

دولتی

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
16
فاز  :5برنامه تحلیلي و تهیه ره نگاشت

ويرايش دوم،شهريور 1394

ردیف

اقدامات

17

انجام مطالعات سیاست های اعطای یارانه برای خرید سیستمهای سرمایشی پربازده

مدت زمان(ماه)

مجری

دولتی

18

جدول ( :)4-1بودجهبندی و زمانبندی اقدامات فنی(پروژه ها) در توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی در ساختمان

ردیف

پروژه

مدت زمان(ماه)

مجری

اقدام  :1طراحی ،توسعه و تجاری سازی سیستم های سرمایشی تهویه مطبوع پر بازده
1

تحقیق و توسعه در طراحی بهینه سیستم کولرهای آبی شامل عایقکاری پوسته ،استفاده از پوشش های
رنگی مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنی

24

غیر دولتی

2

تحقیق ،توسعه ،نمونه سازی و تجاری سازی کولرهای آبی دو مرحله ای

50

غیر دولتی

50

غیر دولتی

4

توسعه و تجاری سازی استفاده از پمپ های حرارتی  Air Sourceبرای تولید آب گرم و سرمایش به صورت
همزمان و نصب چندین نمونه

36

غیر دولتی

5

تحقیق و توسعه بر روی چیلرهای تراکمی تولید داخل و تجاری سازی سیستم های پربازده

50

غیر دولتی

6

تحقیق و توسعه روی مبدل های حرارتی ( )Micro Channelsو نوع سیاالت (نانو سیاالت) مورد استفاده
برای انتقال حرارت در سیستم های تهویه مطبوع

24

دولتی

7

تجاری سازی ،توسعه و گسترش سیستم های ذخیره سازی سرما

8

توسعه و تجاری سازی چیلرهای جذبی خورشیدی و کلکتورهای لوله ای با راندمان باال

9

طراحی و توسعه مبدل های حرارتی  Heat Pipeبرای بازیاب انرژی سرمایشی در هواسازها

10

توسعه و طراحی سیستم های  Add-onبازیافت حرارت از چیلرهای جذبی و نصب چندین نمونه

11

توسعه و تجاری سازی سیستم های  CHPو استفاده بازیافت حرارت و تبدیل آن به سرمایش

12

طراحی و توسعه سیستم های  GHPبا استفاده از موتورهای رفت و برگشتی

13

طراحی و توسعه فناوریهای جداسازی بارهای سرمایشی محسوس و نهان سیستمهای تهویه مطبوع

14

تحقیق و توسعه ،طراحی ،ساخت پایلوت و تجاری سازی سیستم های سرمایشی زمین گرمایی

3

تحقیق و توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل و تجاری سازی سیستم های پربازده

غیر دولتی
40
غیر دولتی
36
غیر دولتی
20
غیر دولتی
50
غیر دولتی
50
غیر دولتی
36
غیر دولتی
24
توضیحات در شناسنامه پروژه اورده
شده است.

اقدام  :2طراحی ،توسعه و تجاری سازی سیستم های کنترلی تهویه مطبوع
12
36

غیر دولتی
غیر دولتی
غیر دولتی
غیر دولتی

15

تحقیق و توسعه و تجاری سازی و همچنین کاهش قیمت سیستم های مدیریت انرژی کولر آبی

16

تحقیق و توسعه ،طراحی ،ساخت پایلوت و تجاری سازی  BMSیکپارچه سیستمهای سرمایشی

17

طراحی و توسعه سیستمهای دستیابی دیسپاچینگ به سیستم کنترلی سیستم های سرمایشی ساختمان
های بزرگ برای کاهش بار در فصل گرم

15

18

طراحی و ساخت و تجاری سازی ترموستاتهای یاد گیرنده

24

اقدام :3تهیه دستور العمل ها و نرم افزارهای مرتبط با سیستم های سرمایشی تهویه مطبوع
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پروژه
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مدت زمان(ماه)

مجری

طراحی و تهیه نرم افزارهای محاسبات فنی و اقتصادی سیستم های سرمایشی خصوصا برای سیستمهای
پیچیده نظیر پمپ های گرمایی زمین گرمایی /ذخیره ساز سرما و ..

28

دولتی

20

طراحی و تهیه دستورالعملهای بکارگیری سیستم های سرمایشی خصوصا برای سیستمهای پیچیده نظیر
پمپ های گرمایی زمین گرمایی /ذخیره ساز سرما و ..

20

دولتی

21

طراحی ،توسعه نرم افزارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و آموزش آن برای اعضای سازمان
نظام مهندسی و مهندسین مشاور

72

دولتی

اقدام  : 4طرح پشتیبانی و عملیاتی نمودن شرکت خدمات انرژی در حوزه تخصصی سیستم سرمایشی
22

برنامه ریزی و طراحی کلینیکهای ممیزی انرژی تجهیزات سرمایشی

23

اسقرار کلینیکهای ممیزی انرژی تجهیزات سرمایشی در مراکز استانهای مستعد

24

تهیه چک لیستها و پشتبانی انجام ممیزیها توسط شرکتهای آموزش دیده و پایش و جمع آوری اطالعات

12
24
120

دولتی
دولتی
دولتی

 -6-1تقسیم کار ملی (نگاشتنهادی مطلوب)
پس از تعیین پروژههای اجرایی و محاسبه زمان الزم برای اجرایی شدن هر پروژه ،در این بخش با یک نگاشت نهادی
مطلوب ،مجریان پروژههای اجرایی برای توسعه فناوریهای مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان شناسایی
خواهند شد .جهت شناسایی مجریان انجام هر پروژه ،ابتدا باید كلیه بازیگران حوزه مدیریت بارهای سرمایشی شناسایی شوند،
الزمه انجام این ترسیم نگاشت نهادی محیط داخلی و بیرونی و تحلیل وضع موجود است ،كه با استفاده از آنها وضع مطلوب
نهادی ترسیم می گردد .در ادامه ابتدا توضیح مختصری در رابطه با نگاشت نهادی و كاركردهای آن بیان شده ،سپس نگاشت
نهادی های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان ترسیم شده است .در انتها با توجه به نگاشت نهادی ترسیم
شده متولیان پروژههای اجرایی مشخص میشوند.
-1-6-1نگاشت نهادی

1

تعدد سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی كه هر یک به نوعی در حوزه مدیریت بارهای سرمایشی نقشآفرینی میكنند
از یک سو و تنوع نقشهایی كه باید در توسعه این سیستمها ایفا شود از سوی دیگر سبب اهمیت یافتن نیاز به بررسی و تحلیل

1- Institutional mapping
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دقیق توسعه این سیستمها از منظر نهادی(ساختاری) میشود .برای تحلیل وضعیت ساختاری میتوان از روشهای مختلفی
نظیر نگاشتنهادی استفاده كرد .به كمک نگاشت نهادی به خوبی میتوان وضعیت بازیگران مختلف موجود در یک صنعت و
وضعیت ایفای نقش آنها را بررسی و تحلیل نمود .نگاشت نهادی ،ماتریسی است كه در یک بعد سازمانها و نهادهای درگیر
در این حوزه و در بعد دیگر انواع نقشهایی كه این سازمانها به عهده میگیرند را نمایش میدهد .در واقع تكمیل نگاشت
نهادی به این معناست كه هر یک از این سازمانها و نهادها چگونه در این حوزه نقشآفرینی میكنند .بنابراین با تحلیل نگاشت
نهادی موارد زیر را میتوان دریافت :
 آیا نقشی وجود دارد كه متولی نداشته باشد؟
 در یک نقش مشخص چه سازمانها یا نهادهایی فعالیت دارند؟ تعدد سازمانها و نهادها چگونه است؟در
صورت كثرت نهادها آیا نیازی به مدیریت یكپارچه نهادهای فعال وجود دارد؟
 میزان درگیر بودن نهادهای مرتبط و غیرمرتبط در نقش چگونه است؟آیا نقشی وجود دارد كه هیچ نهاد
مرتبطی در آن فعالیت ندارد؟
 آیا در نقش مورد نظر ،نیاز به وجود نهادی متمركز احساس میشود؟
 آیا نهادهای غیردولتی در نقش مورد نظر میتوانند جایگزین نهادهای دولتی شوند؟
نگاشت نهادی یكی از ابزارهای مطالعه سیستم نوآوری است .نظام ملی نوآوری مجموعهای است از مؤسسات مجزا كه به
طور مشترک یا انفرادی به توسعه و انتشار فناوریهای جدید كمک میكنند .این مؤسسات چهارچوبی فراهم میكنند كه
دولتها بتوانند در آن چهارچوب ،سیاستهایی جهت تأثیرگذاری بر فرآیند نوآوری را شكل داده و اجرا نمایند.
در یک سطح عمومی كاركرد اصلی یا كلی نظامهای نوآوری ،تعقیب و انجام فرآیندهای نوآوری یا به عبارت دیگر «خلق،
اشاعه و بهرهبرداری» از نوآوریها است .بنابراین كاركرد اصلی هر نظام نوآوری تولید ،اشاعه و بهكارگیری دانش و نوآوری
میباشد .از نظر ادكویست ،عواملی كه بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداری از نوآوریها تأثیرگذار باشند ،فعالیت محسوب میشوند].[1
به عنوان مثال تحقیق و توسعه(به عنوان ابزاری برای تولید دانش) ،یكی از فعالیتهای نظام نوآوری است .تأمین منابع مالی به
منظور تجاریسازی دانش نیز یک فعالیت است.
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نگاشت نهادی چارچوبی است كه با نمایی ساده و جامع وضعیت موجود سیستم نوآوری را نشان میدهد و با بررسی آن
می توان نقایص موجود در اجزا و روابط میان اجزای سیستم را شناسایی و تحلیل نمود .در این روش سعی میشود تا میزان و
كیفیت روابط موجود میان نهادها در سیستم نوآوری ترسیم شده و همچنین چگونگی مشاركت میان بخش خصوصی و دولتی
تبیین شود .با استفاده از این روش تحلیلی ،نقش نسبی هر كدام از بازیگران فعال در نظام ملی نوآوری همچون دولت،
دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی و همچنین بنگاههای خصوصی در فرایند نوآوری به دست میآید.
-2-6-1انواع نقشها در نگاشت نهادی
كاركردهای اصلی یک نظام ملی نوآوری به چهار دسته اصلی سیاستگذاری  ،تنظیمگری  ،تسهیلگری و ارائه خدمات
تقسیم میشود .در فرآیند توسعه صنعتی ،یكی از پرسشهای اساسی این است كه كدام مجموعه از تصمیمات سیاستگذاری و
نهادسازی و نیز اقدامات اجرایی در سطح كالن ملی و در سطح صنعت ،به عنوان زمینهساز موفقیت توسعه صنعتی باید مورد
توجه قرار گیرد؟ نكته مهم در پاسخ به این سؤالآن است كه این مجموعه اقدامات ،به خودی خود شكل نمیگیرد ،بلكه نیازمند
نقش مؤثر دولت است .بنابراین تبیین جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه صنعتی به صورت یكی از مباحث جدالانگیز
ادبیات جدید توسعه درآمده است .در ادامه به تبیین هر یک از نقشهای چهارگانه پرداخته میشود.
-1-2-6-1سیاستگذاری
سیاستگذار نهادی است كه برنامههای پیگیری شده توسط دولت ،كسبوكارها و غیره را تعیین میكند .سیاستگذاری به
صورت فرآ یندی تعریف شده است كه به واسطه آن دولت به منظور ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشمانداز
سیاسی خود را به برنامه و عمل تبدیل میكند .لذا سیاستگذاری ،كاركرد اصلی هر دولت میباشد .در واقع ،سیاست میتواند
شكلهای مختلفی مانند سیاستهای غیرمداخلهای ،تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند كمکهای مالی) و ارائه خدمات
عمومی به خود بگیرد.
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-2-2-6-1تنظیمگری
تنظیم ،مجموعه گوناگونی از ابزارهاست كه به واسطه آن دولت نیازمندیهای شركتها و مردم را تنظیم میكند.
كاركردهای تنظیمكننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود آمدهاند از جمله:
 تعیین حقوق و مسئولیتهای هر یک از موجودیتهای جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
 تنظیم استانداردهای صنعتی
 تعیین و جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
در مجموع سه عامل اصلی بر شكل ،كاركرد و دامنه سیاستهای تنظیمگری تأثیر دارند:
 -1اهداف و منابع تنظیمگری
 -2ساختار نهادی محیط تنظیمگری
 -3شرایط مختلف صنعت در محیط تنظیمگری
اهداف مختلف تنظیمگری آثار مستقیم مختلفی بر نوع تنظیمگری استفاده شده به جای میگذارند .اگر اهداف خاص در
تنظیمگری مد نظر باشد ،شكل ،كاركرد و دامنه سیاستهای تنظیمگری نیز تحت تأثیر آن قرار میگیرند .منابع محدود نیز
میتواند بر ماهیت و طبیعت تنظیمگری اثرگذار باشد ،این مسئله میتواند به واكنشی شدن سیاستهای تنظیمگری منجر شود.
ساختار نهادی و تشكیالتی كشورها نیز بر قابلیتها و تواناییهای سازمانهای تنظیمگر مؤثر است .در صورتی كه
محدودیتهای اعمال شده از سوی حكومت بر نهاد تنظیمگر زیاد شود ،تواناییهای این نهاد برای اعمال جرائم و پاداشها نیز
كاهش مییابد .در شرایطی كه فناوریهای موجود در بازار ،رقابت را میان عرضهكنندگان افزایش دهد ،تواناییهای تنظیمگران
نیز تحت تأثیر قرار میگیرد .در این حالتها تقاضاكنندگان در بازار نیز از قدرت خرید باالیی برخوردار هستند و عمالً
سیاستهای دستور و كنترل نمیتواند كارایی الزم را داشته باشد.
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-3-2-6-1تسهیلگری
تسهیلكنندگان در واقع سازمانهای محلی یا بینالمللی هستند كه معموالً توسط دولت سرمایهگذاری میشوند و هدف آن
توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یک تسهیلكننده ،تأمینكنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتی جدید،
ارتقاء تجارب مفید و ایجاد ظرفیت حمایت میكند .به عالوه ،تسهیلكننده میتواند بر طرف تقاضا از طریق آموزش صنایع
كوچک درباره مزایای خدمات یا فراهم كردن محرکهایی برای امتحان آنها نیز متمركز شود .كاركردهای دیگر یک
تسهیلكننده شامل ارزیابی خارجی تأثیرتأمینكنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تسهیل ،كاركردی است كه به طور معمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده و میتواند شامل سازمانهای
غیردولتی ،انجمنهای صنعتی و كارفرمایان و عاملهای دولتی باشد.در مجموع نقش تسهیلگری دارای زیرنقشهای زیر
میباشد:
 تسهیلگری در بعد فناوری
 تسهیلگری منابع دانشی
 تسهیلگری منابع مالی
 تسهیلگری ظرفیتسازی و ترویج
 تسهیلگری توسعه ارتباطات
-4-2-6-1ارائهدهنده کاال و خدمات
ارائهدهندگان شامل دو گروه ارائهدهندگان خدمات آموزشی -پرورشی و ارائهدهندگان خدمات صنعتی میشود.
 ارائهكننده خدمات آمورشی و پژوهشی :این دسته از تأمینكننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها،
پژوهشگاهها و مؤسساتی هستند ،كه در زمینه آموزش و پژوهش در حوزه مدیریت بارهای سرمایشی فعالیت
میكنند.
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 ارائهكننده خدمات صنعتی :این گروه شامل شركتهایی هستند كه در زمینه تولید یا تأمین تجهیزات مورد نیاز
توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان فعالیت میكنند.
 این شركتها ممكن است سازنده تمام قطعات نبوده و تركیبی از عملیات طراحی ،ساخت و مونتاژ ادوات را
انجام دهند و یا ارائهكننده محصول یا خدمتی به تولیدكنندگان بارهای سرمایشی باشند.
-3-6-1طراحی نگاشت نهادی توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در
ساختمان
با توجه به موارد ارائه شده در رابطه با نگاشت نهادی و كاركردهای اصلی آن ،در این بخش به طراحی نگاشت توسعه
فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان پرداخته شده است.به منظور طراحی نگاشت نهادی مطلوب
باید سه مرحله اصلی انجام شود ،كه این مراحل به ترتیب اجرا عبارتند از :شناسایی سازمانها و نهادهای مرتبط با حوزه تدوین
سند ،شناسایی روابط میان بنگاهی بین نهادها و سازمانهای موجود و تهیه ماتریس نهاد كاركرد برای وضع موجود .در ادامه
مراحل ذكر شده در رابطه با توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان انجام شده است.
-1-3-6-1شناسایی سازمانها و نهادهای مرتبط با توسعه فناوری های مدیریت بارهای
سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان
نهادهای اصلی مرتبط با توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان از طریق دیتابیس
سندیكای صنعت برق (وزارت نیرو-توانیر) ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت (از طریق آقای مهندس سلیمان) ،دیتابیس لوازم
خانگی سازمان سابا ،بررسی مطالعات مشابه(شناسایی مراكز دولتی) ،جستجوی اینترنتی شناسایی شدند و سپس با مطالعه
ساختار سازمانی هر یک از سازمانها و مطالعه شرح وظایف و اهداف در نظر گرفته شده برای سازمانها و نهادهای تابعه و
وابسته هر یک از آنها نهادهای مختلف فعال در زمینه كاركردهای نظام نوآوری مورد شناسایی قرار گرفت .بر اساس مطالعات
صورت گرفته ،كنشگران شناسایی شده در حوزه مدیریت بارهای سرمایشی شامل موارد زیر میباشد كه در پیوست توضیحی از
وظایف هر كدام آورده شده است.
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 -1مجمع تشخیص مصلحت نظام
 -2مجلس شورای اسالمی
 -3وزارت نیرو
 -4شورای عالی علوم ،تحقیقات و فنآوری
 -5شورای عالی انقالب فرهنگی
 -6وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -7وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 -8وزارت امور اقتصادی و دارایی
 -9وزارت مسكن و شهرسازی
 -10سازمان گمرک كشور
 -11معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 -12معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 -13سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 -14شركت توانیر
 -15سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
 -16سازمان ملی بهره وری ایران
 -17سازمان نظام مهندسی
 -18ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز
 -19سازمان ملی استاندارد ایران
 -20سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 -21پژوهشگاه نیرو (وزارت نیرو)
 -22پژوهشگاه مواد و انرژی
 -23مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی
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 -24پژوهشكده علوم و فناوری انرژی(دانشگاه صنعتی شریف)
 -25دانشگاهها و مؤسسات آموزشی
 -26صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
 -27صندوق توسعه فناوریهای نوین
 -28صندوق حمایت از طرحهای نوآورانه در پژوهشگاه نیرو
 -29دفتر مهندسی مركز همكاریهای ریاست جمهوری
 -30شركتهای تأمینكننده مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
-2-3-6-1شناخت روابط میان بنگاهی بین نهادهای موجود در حوزه توسعه فناوری -های
مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان
در این بخش ،تالش شده است تا ضمن شناسایی و بررسی تعامالت موجود میان نهادهای مختلف و توجه به كاركرد اصلی
آنها در نظام توسعه این فناوری ،نقاط ضعف ،كاستیها و گسستگیها در این زمینه مشخص شود .كاركردهایی كه با توجه به
نظام نوآوری در نگاشت نهادی توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان بهكاربرده شده است
شامل :سیاستگذاری ،تنظیمگری ،تسهیلگری ،ارائهدهنده كاال و خدمات (آموزشی ،پژوهشی و صنعتی) میباشد.
-3-3-6-1تهیه ماتریس نهاد-کارکرد برای وضع موجود
با توجه به اطالعات جمعآوری شده در مراحل قبل میتوان ماتریس نهاد-كاركرد را در حوزه توسعه فناوری های مدیریت
بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان تهیه كرد .همانگونه كه از نام این ماتریس مشخص است دو عامل ،نهادهای
مختلف و كاركردهای شناسایی شده بر اساس ادبیات نظام نوآوری در كنار هم آمدهاند.تهیه ماتریس نهاد-كاركرد برای وضع
موجود توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان در جدول ( )5-1ارائه شده است.
جدول ( :)5-1نگاشت نهادی توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان
کارکرد
نهاد
مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاستگذاری

*

تنظیمگری

تسهیلگری

ارائهدهنده کاال و خدمات
آموزشی پژوهشی صنعتی

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
25
ويرايش دوم،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلي و تهیه ره نگاشت
کارکرد
نهاد
مجلس شورای اسالمی
وزارت نیرو
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فنآوری
شورای عالی انقالب فرهنگی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت مسكن و شهر سازی

سیاستگذاری

تنظیمگری

تسهیلگری

ارائهدهنده کاال و خدمات
آموزشی پژوهشی صنعتی

*
*
*
*
*
*
*
*
*

سازمان گمرک كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

*

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

*

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

*

شركت توانیر

*

سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

*

سازمان ملی بهره وری ایران

*

سازمان نظام مهندسی

*

ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز

*

سازمان ملی استاندارد ایران

*

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

*

پژوهشگاه نیرو (وزارت نیرو)

*

پژوهشگاه مواد و انرژی

*

مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی

*

پژوهشكده علوم و فناوری انرژی(دانشگاه صنعتی شریف)

*
*

دانشگاهها و مؤسسات آموزشی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
صندوق توسعه فناوریهای نوین
صندوق حمایت از طرحهای نوآورانه در پژوهشگاه نیرو
دفتر مهندسی مركز همكاریهای ریاست جمهوری
شركتهای تأمینكننده مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

*

*
*
*
*
*
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-4-6-1تحلیل نگاشت نهادی
در این نگاشت ابتدا بازیگران و ذینفعان اصلی تأثیرگذار در زمینه توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه
مطبوع در ساختمان شناخته شده است و در ادامه كاركردهای اصلی هر كدام از این ذینفعان در توسعه این فناوری با توجه به
چهار كاركرد اصلی ذكر شده مشخص شده است .در نگاشت نهادی 30،گروه تأثیرگذار اصلی شناسایی شده است كه در ابتدا
اهداف و وظایف هر یک بررسی شده است و سپس نگاشت نهادی كلی توسعهاین فناوری بر اساس این وظایف و اهداف
درجدول ( )5-1بیان شد .در این جدول نقشی كه هر بازیگر در توسعه این فناوری متولی آن است ،مشخص شده است.
با توجه به نگاشت ترسیم شده ،هر چند نهادها و سازمانهای مختلفی با كاركردهای مختلف سیاستگذاری ،تنظیمگری،
تسهیلگری و ارائه كاال و خدمات در حوزه توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان فعال
هستند ولی نارساییها و خألهایی نیز در این نگاشت نهادی وجود دارد كه در ادامه به آنها اشاره میگردد.
یكی از ضعفهای نگاشت نهادی وضع موجود ،عدم وجود یک نهاد متمركز در حوزه بارهای سرمایشی میباشد .ایجاد یک
نهاد با عنوان مركز ملی مدیریت بارهای سرمایشی ،كه عالوه بر مشاركت با نهادهای سیاستگذار ،دارای نقش تنظیمگری و
تسهیلگری نیز باشد ،میتواند به توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان كمک كند .این نهاد
میتواند نقش تنظیمگر و تسهیلگر را ایفا كند.

 -7-1تخصیص متولیان اقدامات
با توجه به نگاشت نهادی ترسیم شده ،میتوان مجریان هر یک از اقدامات را شناسایی كرد .در این راستا و به منظور
شناخت مجریان بالقوه ،با در نظر گرفتن میزان همسویی اقدام با مأموریت مجری ،توان علمی و فنی ،توان انسانی و مدیریتی
و ...مجریان فعال هر اقدام مشخص خواهد شد .در ادامه با توجه به موارد اشاره شده متولیان شناسایی شده برای اقدامات
غیرفنی و فنی درجدول ( )6-1وجدول ( )7-1ارائه شده است.
جدول ( :)6-1متولیان اقدامات غیرفنی توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان
ردیف

اقدامات

متولی

1

ارتقای استانداردهای موجود مصرف انرژی و برچسپ انرژی سیستمهای
سرمایشی و ساختمان

پژوهشگاه نیرو و دانشگاه ها
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ردیف

اقدامات

متولی

2

تدوین استاندارد دمای آسایش در فصول گرم و سرد برای اقلیم های متفاوت
کشور

دانشگاه ها

3

پژوهشگاه نیرو /دانشکده های معماری/
تدوین و تهیه استاندارد معماری ساختمان و سیستمهای سرمایشی بهینه
با همکاری سازمان نظام مهندسی و
ساختمان و ارائه آن بصورت مقررات ملی ساختمان
نظارت وزارت مسکن

4

تدوین ،ارتقا و به روز رسانی معیارهای مصرف انرژی سرمایشی در اقلیمها و
مشترکین مختلف (اطلس سرمایش)

5

تدوین آئین نامه اجرایی بکارگیری و نصب سیستمهای سرمایشی برای پژوهشگاه نیرو با نظارت سازمان
مدیریت و برنامه ریزی
ساختمانهای بزرگ

6

احداث ،توسعه و یا ارتقای آزمایشگاههای اعطای برچسب انرژی به تجهیزات  -پژوهشگاه نیرو /سابا با نظارت
سرمایشی تهویه مطبوع همزمان با ارتقا استانداردهای برچسب انرژی تجهیزات سازمان ملی استاندارد

پژوهشگاه نیرو

7

احداث آزمایشگاه های Field Testing

 -پژوهشگاه نیرو

8

طراحی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی تهویه مطبوع برای انجام تست
آزمایشگاهی و ارائه خدمات به بخش  R&Dصنایع تهویه مطبوع کشور

 -پژوهشگاه نیرو

9

طراحی و تهیه بانک اطالعاتی مشخصات فنی و تعداد سیسمتهای سرمایشی
تولیدی و و ارداتی به کشور بهمراه ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری آن

 -پژوهشگاه نیرو

10

انجام تفاهم نامه با گمرکات /سازمان استاندارد /وزارت صنایع برای ارسال
اطالعات به وزارت نیرو و جمع آوری اطالعات و تولید گزارشات سالیانه از تعداد - /توانیر /سابا /پژوهشگاه نیرو
مشخصات تجهیزات وارداتی و تولیدی  /مصرف انرژی /بار مصرفی ..

11

پایش بازار ،نمونه برداری و ارسال آنها به آزمایشگاه و گزارش مغایرتهای
عملکردی تجهیزات به سازمان استاندارد و مراجع قانونی

12

بازدید از کارخانجات تولیدی و گمرکات کشور جهت اطالع از مشکالت موجود
بر تولید و یا واردات سیستمهای پربازده و ارائه گزارش و پیشنهاد به مراجع  -سابا /توانیر/سازمان استاندارد
مربوطه جهت بازنگری و بهبود قوانین و یا آیین نامه ها

13

انجام مطالعات اجتماعی اقتصادی برای بازخورد نظرات مصرف کنندگان و عرضه
کنندگان سیستمهای سرمایشی و ارائه گزارش و پیشنهاد به وزارت نیرو جهت  -پژوهشگاه نیرو /دانشگاهها
ارتقا مدیریت بارهای سرمایشی( مشوقها ،محدودیتها)..

14

تهیه و طراحی تبلیغات و نشریات برای ارتقا دانش مصرف کنندگان مختلف
برای مدیریت بارهای سرمایشی

15

انجام تفاهمات و مدیریت تهیه و پخش تبلیغات از طریق رسانه ها و مطبوعات

 -توانیر/سابا

16

آموزش مدرسان مقررات ملی ساختمان -مبحث مدیریت بارهای سرمایشی

 -پژوهشگاه نیرو

17

انجام مطالعات سیاست های اعطای یارانه برای خرید سیستمهای سرمایشی
پربازده

 -پژوهشگاه نیرو /توانیر/سابا

 -سابا

جدول ( :)7-1متولیان پروژههای فنی توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان
متولی

ردیف

پروژه

1

تحقیق و توسعه در طراحی بهینه سیستم کولرهای آبی شامل عایقکاری پوسته ،بخش R&Dشرکتهای سازنده /دانشگاه
ها
استفاده از پوشش های رنگی مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنی
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ردیف

پروژه

متولی

2

تحقیق ،توسعه ،نمونه سازی و تجاری سازی کولرهای آبی دو مرحله ای

پژوهشگاه نیرو /دانشگاهها /بخش
R&Dشرکتهای سازنده

3

تحقیق و توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل و تجاری سازی بخش R&Dشرکت های سازنده/
دانشگاهها /پژوهشگاه نیرو
سیستم های پربازده

4

توسعه و تجاری سازی استفاده از پمپ های حرارتی  Air Sourceبرای تولید پژوهشگاه نیرو /بخش R&Dشرکتهای
سازنده
آب گرم و سرمایش به صورت همزمان و نصب چندین نمونه

5

تحقیق و توسعه بر روی چیلرهای تراکمی تولید داخل و تجاری سازی سیستم بخش R&Dشرکت های سازنده/
دانشگاهها /پژوهشگاه نیرو
های پربازده

6

دانشگاه ها /پژوهشگاه نیرو /بخش
تحقیق و توسعه روی مبدل های حرارتی ( )Micro Channelsو نوع سیاالت
R&Dشرکت های سازنده
(نانو سیاالت) مورد استفاده برای انتقال حرارت در سیستم های تهویه مطبوع
پژوهشگاه نیرو/
R&Dشرکتهای سازنده

سابا/

بخش

7

تجاری سازی ،توسعه و گسترش سیستم های ذخیره سازی سرما

8

توسعه و تجاری سازی چیلرهای جذبی خورشیدی و کلکتورهای لوله ای با پژوهشگاه نیرو /بخش R&Dشرکتهای
سازنده
راندمان باال

9

طراحی و توسعه مبدل های حرارتی  Heat Pipeبرای بازیاب انرژی سرمایشی پژوهشگاه نیرو /دانشگاهها /بخش
R&Dشرکتهای سازنده
در هواسازها

10

توسعه و طراحی سیستم های  Add-onبازیافت حرارت از چیلرهای جذبی و
نصب چندین نمونه

11

توسعه و تجاری سازی سیستم های  CHPو استفاده بازیافت حرارت و تبدیل دانشگاهها /پژوهشگاه نیرو /بخش
R&Dشرکتهای سازنده
آن به سرمایش

12

طراحی و توسعه سیستم های  GHPبا استفاده از موتورهای رفت و برگشتی

دانشگاهها/
سازنده

بخش

R&Dشرکتهای

13

طراحی و توسعه فناوریهای جداسازی بارهای سرمایشی محسوس و نهان دانشگاهها/
سازنده
سیستمهای تهویه مطبوع

بخش

R&Dشرکتهای

14

تحقیق و توسعه و تجاری سازی و همچنین کاهش قیمت سیستم های مدیریت
انرژی کولر آبی

15

تحقیق و توسعه ،طراحی ،ساخت پایلوت و تجاری سازی  BMSیکپارچه
سیستمهای سرمایشی

پژوهشگاه نیرو

16

طراحی و توسعه سیستمهای دستیابی دیسپاچینگ به سیستم کنترلی سیستم
های سرمایشی ساختمان های بزرگ برای کاهش بار در فصل گرم

دانشگاه ها /پژوهشگاه نیرو /توانیر

17

طراحی و ساخت و تجاری سازی ترموستاتهای یاد گیرنده

پژوهشگاه نیرو/دانشگاهها

18

طراحی و تهیه نرم افزارهای محاسبات فنی و اقتصادی بکارگیری سیستم های
پژوهشگاه نیرو /مهندسین مشاور/
سرمایشی خصوصا برای سیستمهای پیچیده تظیر پمهپهای گرمایی زمین
دانشگاهها
گرمایی /ذخیره ساز سرما و ..

19

پژوهشگاه نیرو /مهندسین مشاور/
طراحی و تهیه دستورالعملهای بکارگیری سیستم های سرمایشی خصوصا برای
سیستمهای پیچیده تظیر پمهپهای گرمایی زمین گرمایی /ذخیره ساز سرما و  ..دانشگاهها

20

طراحی ،توسعه نرم افزارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و آموزش
آن برای اعضای سازمان نظام مهندسی و مهندسین مشاور

پژوهشگاه نیرو

بخش R&Dشرکت های خصوصی

پژوهشگاه نیرو
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متولی

ردیف

پروژه

21

برنامه ریزی و طراحی کلینیکهای ممیزی و خدمات انرژی تجهیزات سرمایشی

22

راه اندازی کلینیکهای ممیزی سیستمهای سرمایشی در مراکز استانهای مستعد

 -توانیر /سابا /پژوهشگاه نیرو

23

تهیه چک لیستها و پشتبانی انجام ممیزیها توسط شرکتهای آموزش دیده و
پایش و جمع آوری اطالعات

 -پژوهشگاه نیرو /توانیر/سابا

24

توانیر /سابا /پژوهشگاه نیرو /بخش
تحقیق و توسعه ،طراحی ،ساخت پایلوت و تجاری سازی سیستم های سرمایشی
 R&Dشرکتهای سازنده
زمین گرمایی

توانیر /سابا /پژوهشگاه نیرو

 -8-1ترسیم رهنگاشت
آخرین گام در فرآیند برنامهریزی عملیاتی تدوین رهنگاشت است .رهنگاشت نمایانگر اركان اساسی فرآیند پیادهسازی
استراتژی و خروجی فرآیند برنامهریزی عملیاتی میباشد .نمایش كلیه سطوح راهبردی از چشمانداز تا فعالیتها ،تقدم و تأخر
حاكم در سطوح مختلف به ویژه در سطح اقدامات ،زمانبندی تحقق هر سطح به همراه منابع اختصاص یافته و در نهایت
معرفی متولیان هر یک از سطوح اجزای تشكیلدهنده رهنگاشت هستند.
همانگونه كه در ابتدای این مرحله عنوان شد تجربه انجام پروژههای تدوین برنامه استراتژیک در سازمانها نشان میدهد
كه بسیاری از این استراتژیها یا هیچگاه پیاده نشدهاند و یا در مسیر پیادهسازی با موانع زیادی روبرو شدهاند .در بررسی علل
این موضوع دو دلیل عمده قابل تأمل است ،اول اینكه سازمانها معموالً با قابلیتهای مدیریتی اداره میشوند حال آنكه
پیادهسازی استراتژی در كنار توانمندیهای مدیریتی نیازمند برنامه میباشد .دلیل دوم این امر،وجود شكافی است كه بین الیه
استراتژیک و الیه عملیاتی سازمانها وجود دارد .آنچنانكه در بسیاری از موارد ،درحالیكه استراتژیهای ارزشمندی بر روی
كاغذ آمدهاند ،تصمیمات و برنامههای اجرایی بدون توجه به استراتژیها و سیاستها به اجرا گذاشته میشوند .هرچند این دو
عامل تا اندازه زیادی با هم مرتبط است ولی فقدان یک سازوكار مناسب برای تبدیل استراتژی به برنامه و اهداف عملیاتی و
روزمره نیز یک علت اصلی در ایجاد این شرایط به شمار میآید .بنابراین مرحله پایانی (و یا یكی از مراحل پایانی) در فرآیند
برنامهریزی استراتژیک ،تدوین برنامه عملیاتی است كه یكی از مهمترین دستاوردها در این مرحله ،تهیه نقشهراه است كه
نمایانگر اركان اساسی فرآیند پیادهسازی استراتژی و خروجی اصلی فرآیند برنامهریزی است .هرچند باید تاكید كرد كه هیچگاه
رهنگاشت نمیتواند جای راهبر را بگیرد و كلید بهكارگیری این الگو در پیادهسازی استراتژی قابلیتهای هنرمندانه راهبری است.
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آنچنانكه استفاده از تكنیکها و متدولوژیهای تدوین و پیادهسازی استراتژی در فقدان قابلیتههههای راهبری نمیتواند به
تحول سازمانی منجر شود.
نظر به اهمیت تهیه رهنگاشت در فرآیند برنامهریزی عملیاتی ،در ادامه به ارائه تعاریف دقیقتری از رهنگاشت پرداخته و
مؤلفهها و شاخصهای مورد توجه در تهیه رهنگاشت بیان میشوند.
تعاریف :در تالش برای توصیف هر چه دقیقتر و كاربردیتر مفهوم رهنگاشت ،تعاریف متعددی ارائه شده است .در تعریفی
نسبتاً تفصیلی ،رهنگاشت ابزار مناسبی جهت ایجاد ارتباط بین فعالیتهای استراتژیک و طرحهای كسبوكار سازمان محسوب
میشود .همچنین تعاریف ذیل در تفسیر مفهوم رهنگاشت ارائه شده است:
الف) رهنگاشت ابزاری است برای ارتباط بین چشمانداز ،ارزشها و اهداف با اقدامات استراتژیكی كه برای تحقق
اهداف مورد نیاز است.
ب) رهنگاشت جدولی زمانی است كه بخشهای مختلف یک برنامه كاری را تعریف نموده و درعینحال سررسیدهای

1

موجود در مسیر را نیز شامل میشود.
ج) رهنگاشت برنامه ای است برای شناسایی مسیر آینده كه آنچه باید در آینده توسعه یابد را در بستر زمان نشان
میدهد.
د) رهنگاشت آنچه را كه باید در بین زمانهای سررسید از زمان حال تا زمان تحقق هدف انجام شود نشان میدهد.
ه) رهنگاشت مجموعهای است كه شامل اهداف كمی و كیفی ،استراتژیها و تاكتیکها (اقدامات ،فعالیتها و
شاخصها) بوده و بازههای زمانی و مجریان در نظر گرفته شده برای انجام این اقدامات را نشان میدهد.
لذا برای رسیدن به هدف ،رهنگاشت باید سطح مطلوب و مناسبی از جزئیات را در برگرفته تا در مجموع ابزار توانمندی را
برای هدایت فعالیتها در طول زمان در اختیار مدیران سازمان قرار دهد.
اگر چه برخی تعاریف كاركردهایی همچون توجیه اقتصادی اقدامات و معرفی پیچیدگیهای موجود بین زیر سیستمهای
زیرساختها را نیز از مؤلفههای یک رهنگاشت میدانند ،اما برخی تعاریف سعی در هر چه واقعیتر كردن انتظارات كاربران از

1-Deadline
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كاركردهای رهنگاشت دارند و بیان میكنند همان طور كه رهنگاشت نباید در صدد تشریح استراتژیها برآید ،نباید به صورت
جزیی به تشریح زیرساختهای فنی الزم در پیادهسازی یک فناوری اشاره كنند.
در مجموع ،میتوان اینگونه بیان نمود كه رهنگاشت ،نمایش كالنی از روش پیمودن مسیر تحقق اهداف را در زمان
مشخص بیان میكند .اگر چه استفاده از مشخصههایی همچون شاخص تحقق اقدام ،مجری و نقاط خاص 1موجود در مسیر ،به
توصیف هر چه روشنتر این مسیر كمک میكند .لذا به نظر میرسد در نخستین گام ،ترسیم گامهای اصلی در مسیر پیادهسازی
استراتژی الزم و ضروری است.
با توجه به موارد ذكر شده در بخشهای قبل ،رهنگاشتهای توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع
در ساختمان در افق زمانی  10ساله ترسیم شده است .این رهنگاشتها شامل نقشهراه توسعه نظام نوآوری فناوری های مدیریت
بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان(مبتنی بر اقدامات غیرفنی) و نیز نقشهراه توسعه فناوری های مدیریت بارهای
سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان(مبتنی بر اقدامات فنی) است .این رهنگاشتها در شكل ( )3-1و شكل ( )4-1نشان داده
شدهاند.
الزم به ذكر است كه مبنای تقدم و تآخر در جایگاه زمانی پروژه ها و اقدامات در ره نگاشت شامل موارد زیر است:
 نظر خبرگان حوزه سیستمهای سرمایشی
 پتانسیل هر یک از پروژه ها برای مدیریت بار الكتریكی
 تطابق با بوجه های سالیانه اختصاص یافته برای برای حوزه مدیریت بارهای سرمایشی در چند سال گذشته
 قابلیت اجرایی (از لحاظ دسترسی به تكنولوژی و همكاری های بین المللی)

1- Milestone

كد پروژه
ابتدای  1394تا انتهای
پژوهشگاه نیرو
1395

ابتدای  1396تا انتهای

ابتدای  1397تا انتهای
1398

1396




ارتقای استانداردهای موجود
مصرف انرژی و برچسپ
انرژی سیستمهای سرمایشی و
ساختمان
طراحی و تهیه بانک
اطالعاتی



انجام مطالعات اجتماعی
اقتصادی



انجام مطالعات سیاست های
اعطای یارانه برای خرید





تدوین معیارهای مصرف
انرژی سرمایشی (اطلس
سرمایش)



آموزش مدرسان مقررات
ملی ساختمان

گروه پژوهشی  :انرژی و مدیریت مصرف
ابتدای  1399تا انتهای
تاریخ تهیه  :تیرماه 94
1401


تدوین



استاندارد

آئین نامه

دمای

اجرایی

آسایش


طراحی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی

سرمایشی



انجام تفاهم نامه با گمرکات /سازمان استاندارد /وزارت صنایع



پایش بازار ،نمونه برداری و ارسال آنها به آزمایشگاه



بازدید از کارخانجات تولیدی و گمرکات کشور



تهیه و طراحی تبلیغات و نشریات برای ارتقا دانش مصرف کنندگان



انجام تفاهمات و مدیریت تهیه و پخش تبلیغاتاز طریق رسانه ها و مطبوعات



انتهای 1403

تدوین

تدوین و تهیه استاندارد معماری ساختمان و سیستمهای

احداث ،توسعه و یا ارتقای آزمایشگاههای اعطای برچسب انرژی

ابتدای  1402تا

احداث آزمایشگاه های Field Testing

شكل ( :)3-1نقشهراه توسعه نظام نوآوری فناوریهای مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان (مبتنی بر اقدامات غیرفنی).

ابتدای  1394تا انتهای 1395

ابتدای  1396تا انتهای 1396

ابتدای  1397تا انتهای 1398

 توسعه كولر آبی

ابتدای  1399تا انتهای 1401

 تجاری سازی كولر آبی

 تحقیق و توسعه و تجاری سازی و همچنین كاهش قیمت

طراحی و تهیه دستورالعملهای

سیستم های مدیریت انرژی كولر آبی(1سال)
 طراحی و تهیه نرم افزارها محاسبات فنی و اقتصادی

 توسعه و تجاری سازی استفاده از پمپ های حرارتی Air Source

ابتدای  1402تا انتهای 1403

توسعه مبدل های
حرارتی Heat Pipe

بکارگیری سیستم های سرمایشی

 تحقیق و توسعه بر روی چیلرها تراكمی تولید داخل

بكارگیری سیستم های سرمایشی

 تحقیق و توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل
طراحی و توسعه سیستم های GHPبا

 توسعه و تجاری سازی چیلرهای جذبی خورشیدیو كلكتورهای لوله ای با راندمان باال

استفاده از موتورهای رفت و برگشتی

 تحقیق و توسعه ،طراحی ،ساخت پایلوت و تجاری سازی  BMSیكپارچه سیستمهای سرمایشی
 توسعه و تجاری سازی سیستم های  CHPو استفاده بازیافت حرارت و تبدیل آن به سرمایش

طراحی و توسعه فناوریهای
جداسازی بارهای سرمایشی

طراحی و توسعه
 توسعه و طراحی سیستم های  Add-onبازیافت حرارت از چیلرهای جذبی و نصب چندین نمونه

سیستمهای دستیابی
دیسپاچینگ

 تجاری سازی ،توسعه و گسترش سیستم های ذخیره سازی سرما

 طراحی و ساخت و تجاری سازی
ترموستاتهای یاد گیرنده

طراحی كلینیكهای
ممیزی انرژی
تجهیزات
سرمایشی

راه اندازی کلینیکهای ممیزی سیستمهای سرمایشی در مراکز استانهای
مستعد

 طراحی ،توسعه نرم افزارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و آموزش آن برای اعضای سازمان نظام مهندسی و مهندسین مشاور

تهیه چک لیستها و پشتبانی انجام ممیزیها توسط شرکتهای آموزش دیده و پایش و جمع آوری اطالعات
شكل ( :)4-1نقشهراه توسعه فناوریهای مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان (مبتنی بر اقدامات فنی).

 تحقیق و توسعه روی مبدل
های حرارتی
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نتیجهگیری
در مرحله پنجم از طرح «تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوریهای مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در
ساختمان» ،برنامه عملیاتی سند و نقشهراه توسعه فناوریهای مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان تدوین شد.
این برنامه عملیاتی شامل پروژهها ،زمانبندی و بودجه مورد نیاز آنها است .در این گزارش ابتدا فرآیند تدوین پروژههای اجرایی
سند بر اساس اقدامات شناسایی شده در مرحله چهارم توضیح داده شد ،سپس با توجه به سطح اقدامات غیرفنی تصمیم گرفته
شد تا این اقدامات به سطح پایینتر شكسته نشود .پس از این مرحله زمانبندی و بودجهبندی مربوط به اقدامات و پروژهها
مشخص شد و با توجه به شكسته نشدن اقدامات غیرفنی ،زمان و هزینه برای اقدامات تعیین شد .در گام بعدی فرآیند
برنامهریزی عملیاتی ،متولیان انجام اقدامات و پروژهها مشخص شد .برای این كار ابتدا وضعیت موجود نهادهای مرتبط با توسعه
فناوریهای مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان مشخص شد و سپس پیشنهادهایی برای بهبود آن ارائه شد و
نگاشت نهادی فناوریهای مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان ترسیم شد .در نهایت با توجه به این كه
اقدامات به دو دسته فنی و غیرفنی تقسیم شده بود دو رهنگاشت برای توسعه نظام نوآوری فناوریهای مدیریت بارهای
سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان و نیز برای توسعه فناوریهای مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان در
بازه  10ساله ترسیم شد.
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 -2پیوست

 -1-2پیوست الف:معرفی اجمالی نهادهای مرتبط با نگاشت نهادی توسعه فناوری های
مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان
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-1-1-2توانیر
موضوع فعالیت شركت توانیر :مدیریت سهام و سرمایههای شركت در صنعت برق ،انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین
برق مطمئن و اقتصادی برای كلیهمصارف خانگی ،عمومی ،صنعتی ،كشاورزی ،تجاری و غیره اعم از سرمایهگذاری،مدیریت
و نظارتبر ایجاد و بهرهبرداری از تأسیسات و انجام كلیه معامالت مربوط بهبرق كه برای تحقق اهداف شركت الزم
میباشد از طریق شركتهای زیرمجموعه و یا درصورت لزوم با تصویب مجمع عمومی توسط خود شركت موارد زیر از
جمله وظایف شركت میباشد.
 بررسی و تدوین پیشنهادهای الزم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامههای بلندمدت و میانمدت صنعت
برق و ارایه آن به وزارت نیرو
 اجرای سیاستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نیرو
 تهیه طرحهای الزم برای توسعه تأسیسات تولید ،انتقال و توزیع برق و ارایه آن بهوزارت نیرو جهت اخذ مجوز
 سرمایهگذاری در تأسیسات تولید و انتقال و توزیع صنعت برق
 اتخاذ تدابیر و راهكارهای الزم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و بهموقع طرحهای توسعه و
بهینهسازی تأسیسات
 راهبری و پایش شبكه سراسری برق از طریق شركتهای زیرمجموعه و همچنین ایجاد سازوكارهای الزم
برای توسعه رقابت در امر تولید ،خرید و فروش برق از جمله ایجاد سیستمها و انجام عملیات بازار و بورس
برق
 تدوین و پیشنهاد تعرفههای برق به وزارت نیرو
 خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج كشور از طریق شركتهای زیرمجموعه
 اخذ هرگونه وام و تسهیالت مالی از منابع داخلی و خارجی ،عرضه اوراق قرضه و مشاركت داخلی و
پیشفروش انشعاب و انرژی برق و سایر روشهای تأمین منابعمالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط
 مدیریت ،توسعه و تأمین منابع مالی صنعت برق و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیالت و
گردش منابع مالی فیمابین شركت و شركتهای زیرمجموعه
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 انجام عملیات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژی برق به نمایندگیاز طرف وزارت نیرو و
همچنین ترویج فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهینهسازی مصرف و كاهش مصارف غیرضروری
 بررسی ،مطالعه و سایر اقدامات الزم برای توسعه فناوی ،انتقال دانش فنی و اطالعرسانی تأمین كاال و ساخت
تجهیزات مورد نیاز صنعت برق كشور
 حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینههای تخصصی مرتبط با صنعت برق و پشتیبانی از
برنامههای تربیت متخصصان مورد نیاز صنعت برق كشور.
 حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و
بهرهوری صنعت برق كشور
 مدیریت و هماهنگی تجاری ،فنی و برنامهای بین شركتهای زیرمجموعه و هدایت و هماهنگی آنها در
جهت سیاستهای تعیین شده از طرف وزارت نیرو و دولت
 نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شركتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی وحسابرسیهای الزم
 تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعملهای الزم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امكانات و
تأسیسات صنعت برق و ارایه آنها به وزارت نیرو وهمچنین انجام عملیات الزم به منظور نظارت بر اجرای
آنها به نمایندگی وزارت نیرو
 پیشنهاد و پیگیری درخواستهای عمومی صنعت برق از دولت
 انجام هرگونه عملیات مالی ،معامالت ،سرمایهگذاری ،تشكیل شركت ،مشاركت در مؤسسات و شركتهای
دیگر كه مرتبط با موضوع شركت باشد ،با رعایت مقررات مربوط
 مبادرت به هرگونه فعالیت كه با هدف شركت مرتبط باشد
-2-1-2دفتر امور تحقیقات برق (توانیر)
شرح وظایف دفتر امور تحقیقات برق :
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 حمایت ،هدایت ،راهبری مؤسسات و مراكز علمی و پژوهشی به منظور انجام تحقیقات و پژوهشهای
كاربردی در صنعت برق
 كمک به توسعه و رشد مراكز تحقیقاتی
 ترغیب مؤسسات و مراكز علمی به تدوین طرحها و پژوهشهای كاربردی
 تدوین نظامهای اصالح و بهبود فرآیندها
 سیاستگذاری در بخش تحقیقات شركتهای زیرمجموعه
 ارتقاء دانش مدیریت تحقیق و توسعه در شركتهای زیرمجموعه
 استقرار طرحها و پروژههای تحقیقاتی كاربردی انجام شده در شركتهایزیرمجموعه
 تدوین شاخصها و معیارهای تحقیقات در زمینه مختلف ( ارزیابی ،كنترل و استاندارد)
 نظارت عالیه و راهبردی بر شركتهای زیرمجموعه
 تعامل با دستگاهها و سازمانها برای پیشبرد امور تحقیقات
 شناسایی پتانسیلها و ظرفیتهای ارتقاء وبهبود فرآیندهای پژوهش و تحقیقاتی در شركتهای موفق داخلی
و خارجی ()benchmark
 تعامل با مركز پژوهش ملی و بینالمللی
 ظرفیتسازی در شركتها برای مدیریت بر انجام تحههههقیقات كاربردی (پیشنهاد تقویت ساختار -
توانمندسازی كاركنان و ) ...
 توسعه و گسترش تبادالت علمی و تحقیقاتی ملی و بینالمللی در صنعت برق
 توسعه و بكارگیری سرمایه انسانی كارآمد و دانشگرا در بخش تحقیقات صنعت برق
 تطبیق سیاستهای صنعت برق با نیازهای آن
 ارزیابی نظامها و فعالیتهای تحقیقاتی واستاندارد به منظور اصالح و بهبود فرآیندها
 ظرفیتسازی در ستاد وشركتهای زیرمجموعه به منظور استقرار مطلوب نظامها (ایجاد دانش ،مهارت ،شرایط
و قابلیتهای مورد نیاز )
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 مطالعات در زمینه تجارب گذشته و تحلیل وضع موجود جهت تنظیم فعالیتهای آیندهپژوهشی
 استقرار نظام یادگیری
-3-1-2پژوهشگاه نیرو
پژوهشگاه نیرو به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت نیرو و نیز ارتقاء كیفی امور آن وزارتخانه ،تأسیس گردید.
پژوهشگاه نیرو سازمانی دولتی است كه مسئولیت راهبری تحقیقات وابسته به صنعت برق و انرژی ایران را بر عهده دارد.

پژوهشگاه نیرو در سال1376با اخذ مجوز سه پژوهشكده" برق"" ،تولید نیرو" و "انتقال و توزیع نیرو "از شورای گسترش
آموزش عالی به طور رسمی كار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جدید پژوهشكدههای "انرژی و محیطزیست"

و "كنترل و مدیریت شبكه"را نیز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ایجاد"مراكز شیمی و مواد" "،توسعه فناوری
توربینهای بادی"و" آزمایشگاههای مرجع" فعالیتهای خویش را توسعه بخشید.

با توجه به نقش زیربنایی صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور ،پژوهشگاه نیرو با انجام پروژههای
بنیادی ،كاربردی و توسعهای به منظور پاسخگویی بهتر و بیشتر به نیازهای صنعت برق ورفع مشكالت آن و دستیابی به
فناوریهای نوین اقدام به تعریف پروژه برنامه استراتژیک خود همراستا با خواستهها و برنامههای استراتژیک وزارت نیرو و
برنامه توسعه پنجم كشور نموده و در سال1387پس از تبیین بیانیههای مأموریت ،چشمانداز و ارزشهای سازمانی با تحلیل
محیط داخل و خارج و همچنین مطالعات تطبیقی در عرصه بینالمللی استراتژیها و اهداف پژوهشگاه را تدوین و در سال
1389با استفاده از متدولوژی كارت امتیازی متوازن( )BSCبا اجرای برنامهها و دستیابی به اهداف كمی راه رسیدن به
چشمانداز را هموار نموده است.

فلسفه وجودی مأموریت پژوهشگاه نیرو شامل ارتقاء فناوری ،توسعه پژوهش و نوآوری جهت افزایش توانمندی،
رقابتپذیری و بهرهوری صنعت برق و انرژی كشور است.

محصوالت و خدمات این مأموریت تكمیل چرخه مدیریت نوآوری و فناوری صنعت برق و انرژی از طریق موارد زیر است.
 انجام تحقیقات توسعهای و كاربردی و بنیادی در حوزه صنعت برق و انرژی
 اجرای مطالعات و تحقیقات راهبردی ،كالن ،بلندمدت و با ریسک باالی صنعت برق و انرژی
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 مدیریتِ تحقیقات كاربردی و توسعهای صنعت برق و انرژی
 آیندهنگاری ،سیاستپژوهی و برنامهریزی فناوریهای نوین در عرصه صنعت برق و انرژی
 اكتساب فناوریهای نوین در عرصه صنعت برق و انرژی
 تجاریسازی نتایج تحقیقات و بكارگیری در صنعت برق و انرژی
 تهیه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارزیابی كیفیت تجهیزات و سیستمهای صنعت برق و انرژی
 طراحی و توسعه زیرساختهای موردنیاز جهت ایجاد مراكز و شركتهای نوآور در حوزه صنعت برق و انرژی
 ایجاد و توسعه شبكه فناوری میان دانشگاهها ،مراكز پژوهشی و قطبهای علمی پژوهشی داخل و خارج
كشور در حوزه صنعت برق و انرژی
-4-1-2مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی (پژوهشگاه نیرو):
از جمله اهداف و مأموریتهای مركز توسعه فناوری صنعت برق وانرژی ،میتوان به موارد زیر اشاره كرد:

 رفع مشكالت ونیازهای فنی صنعت برق كشور از طریق جذب،پذیرش و حمایت از شركتهای فناورانه مستعد
 فراهم نمودن زمینه ارتقاء كمی و كیفی آنها در جهت تكمیل چرخه توسعه فناوری آنها
 حاكمیت دیدگاه كاربردی ،تفكر تجاریسازی وحركت نتیجه محور در فعالیتهای علمی و پژوهشی
 استقرار چهارچوبهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهها و طرحهای فنی
 استفاده از پتانسیل صنعت برق وانرژی كشور در بخشهای دولتی و خصوصی ،به ویژه پژوهشگاه نیرو
 روانسازی مقررات و تسهیل فرآیندهای كاری و مدیریتی مربوط
 ایجاد و راهبری شبكه ملی مراكز رشد مرتبط باحوزه برق و انرژی
 هموار نمودن مسیر توسعه كسبوكار بینالمللی
 كمک به راهاندازی و مدیریت صندوقهای حمایت مالی ریسکپذیری
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-5-1-2معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در  15بهمن سال  1385به دستور ریاستجمهور وقت و با استناد به اصل 124
قانون اساسی تشكیل گردید .معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری زیر نظر رئیسجمهور قرار دارد و به منظور هماهنگی
و همافزایی امور علمی و فناوری در كل كشور تشكیل شده است كه از وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی كشور مجزا
میباشد و از  5معاونت تشكیل شده كه عبارتند از :معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی ،معاونت توسعه فناوری،
معاونت نوآوری و تجاریسازی ،معاونت امور بینالملل و تبادل فناوری و معاونت توسعه مدیریت و منابع.دفتر سیاستگذاری
معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی نقش سیاستگذار را بر عهده دارد .اهداف معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری عبارتند از:
 ارتقای اقتدار ملی ،تولید ثروت و افزایش كیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندیهای فناوری و
نوآوری دركشور
 ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تكمیل مؤلفهها و حلقههای آن
 توسعه «اقتصاد دانشبنیان» از طریق هماهنگی و همافزایی بینبخشی و بین دستگاهی
 ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهیل تبادالت بین بخشهای عرضه و تقاضای فناوری و
نوآوری
 تجاریسازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه شركتهای دانشبنیان
 توسعه فناوریهای راهبردی و اولویتدار ملی مطرح در نقشه جامع علمی كشور
 اعتالی ارتباطات بینالمللی علمی ،فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری
وظایف اساسی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری عبارتند از:
 سیاستگذاری و برنامهریزی تأمین منابع مالی در نظام علم ،فناوری و نوآوری كشور
 هدفمندسازی ،هدایت و توسعه پژوهشهای كاربردی ،تقاضا محور و مأموریتگرا و كمک به تجاریسازی
نتایج آنها
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 توسعه دیپلماسی علم و فناوری و ارتباطات بینالمللی و توسعه سرمایهگذاری خارجی در طرحهای دانش
بنیان،هدایت سرمایههای انسانی و مالی ایرانیان خارج از كشور و توسعه شبكههای بینالمللی علم و فناوری
به ویژه در جهان اسالم با هماهنگی و همكاری دستگاههای ذیربط
 تحریک تقاضا ،بازارسازی و تضمین بازار برای تولیدات داخلی و بازاریابی و صادرات كاالها وخدمات
دانشبنیان
 رصد فرصتهای بینالمللی به منظور توسعه فناوری به ویژه شناسایی و كسب فناوری های نوظهور با
هماهنگی و همكاری دستگاههای ذیربط
 انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولویتهای علم و فناوی نقشه جامع علمی كشور
-6-1-2مرکز همكاریهای فناوری و نوآوری ریاستجمهوری
معاونت پژوهش و برنامهریزی دفتر همكاریهای فناوری ریاست جمهوری در سال  1377جهت پاسخگویی به نیازهای
دفتر در شش بخش پژوهش ،برنامهریزی و نظارت ،حقوقی و قراردادها ،ارزیابی تكنولوژی ،اطالعرسانی داخلی و آموزش
كاركنان ایجاد گردید .وظایف و برنامههای این معاونت در بخشهای مختلف به شرح زیر میباشد:
 پژوهش :مطالعه در زمینه سیاستها و برنامههای توسعه كشورهای موفق ،مطالعه و پژوهش در زمینه عوامل
مؤثر در توسعه و پیشرفت كشور ،كمک به فرهنگسازی در عرصه تكنولوژی ،مطالعه و پژوهش در مبانی
تكنولوژی ،تدوین مفاهیم و روشهای مناسب انتقال تكنولوژی ،مطالعه وضع موجود تكنولوژیهای كشور،
پیشبینی روند توسعه تكنولوژیهای داخل كشور و سایر كشورها ،باألخص در زمینه تكنولوژیهای مورد نیاز
كشور ،كمک به تشكیل و راهاندازی كانونهای تحلیلگری و ایجاد ارتباط با مجموعههای فكری موجود در
داخل و خارج از كشور ،ایجاد ارتباط بین محققین و تحلیلگران در عرصه تكنولوژی
 ارزیابی تكنولوژی :بكارگیری ابزارهای مدیریت تكنولوژی و روشهای مهندسی صنایع جهت بررسی و
ارزیابی طرحهای تكنولوژیكی و تكنولوژیهای منتخب از نظر میزان تناسب با نیازهای مشخص شده ،ارزیابی
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میزان موفقیت در جذب تكنولوژیها و رسیدن به اهداف تكنولوژیكی

و مطالعه امكانسنجی

فنی – اقتصادی پروژهها

وظایف و فعالیتهای دفتر همكاریهای فناوری ریاستجمهوری
 تسهیل و كمک به انجام پروژههای مشترک با شركتهای معتبر خارجی
 ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از كشور و تبادل اطالعات در زمینه فناوریهای نوین
-7-1-2صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
هدف از تأسیس صندوق ،شكوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم ،فناوری و تجاریسازی و بهرهمند شدن مردم از
نتایج آنها ،از طریق ارائه كمکها و خدمات حمایتی و مادی و معنهوی به پژوهشگران و فناوران حوزوی و دانشگاهی
ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی میباشد.
در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور پروژههای تحقیقاتی مورد حمایت قرار میگیرند كه بر اساس نیازها و
مزیتهای كشور توصیف شده باشند .انواع حمایتهای مادی و معنوی از پژوهشگران و فناوران به صورت زیر میباشد:
 كمک به اجرای طرحهای تحقیقاتی
 حمایت ازدورههای پسادكترا
 حمایت ازطرحهای تحقیق و توسعه
 اعطای كرسی پژوهشی
 كمک به ثبت بینالمللی اختراعات
 حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهای پژوهشی
 ثبت ایدهها و طرحها (برخورداری صاحبان ایدهها و طرحها از منافع حقوقی آنها)
 گرنت
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 كمک برای به ثمر رساندن نوآوریها وخالقیتهای منجر به تولید
 و دیگرفعالیتهای حمایتی
-8-1-2وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حدود اختیارات و مأموریتهای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به صورت ذیل میباشد:
 در زمینه انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری
شناسایی مزیتهای نسبی ،قابلیتها ،استعدادها و نیازهای پژوهش و فناوری كشور بر مبنای آیندهنگری و
آیندهپژوهی و معرفی آن به واحدهای تولیدی ،تحقیقاتی ،دانشگاهها و مراكز آموزشی و تحقیقاتی جهت
بهرهبرداری
بررسی اولویتهای راهبردی تحقیقات و فناوری با همكاری یا پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و پیشنهاد
به شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهشهای مرتبط با فناوریهای نوین بر اساس اولویتها
برنامهریزی برای تدارک منابع مالی و توسعه فناوری كشور و مشاركت در ایجاد ،توسعه و تقویت فناوری ملی و
حمایت از توسعه فناوریهای بومی
اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش كارایی و اثربخشی تحقیقات كشور و توسعه تحقیقات كاربردی با همكاری
دستگاههای ذیربط.

اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهای الزم در خصوص انتقال فناوری و دانش فنی و برنامهریزی به منظور بومی
كردن فناوریهای انتقال یافته به داخل كشور و ارائه آنها به شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
ایجاد زمینههای مناسب برای عرضه فناوری درداخل و خارج كشور و حمایت از صدور فناوریهای تولید شده در
كشور و كمک به ایجاد انجمنها و شركتهای غیردولتی علمی ،تحقیقاتی و فناوری
اتخاذ راهكارهای مناسب برای كمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخشهای غیردولتی
 در زمینه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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تعیین راهكارهای الزم و برنامهریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی ،مراكز
تحقیقاتی وفناوری و دیگر مراكز فعالیتهای علمی  -پژوهشی همانند شهرکهای تحقیقاتی،آزمایشگاههای
ملی ،موزههای علوم و فنون با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشاركتهای مردمی متناسب با نیازها و
ضرورتهای كشور
برنامهریزی اجرایی ،آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحوالت علمی و فنی در جهان
نظارت بر فعالیتهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی كشور
در مجموع این وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاههای كشور را بر عهده دارد كه وظیفه معاونت آموزشی این وزارتخانه
میباشد و هم نقش سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری را بر عهده دارد كه وظیفه مركز برنامهریزی و
سیاستگذاری پژوهشی در معاونت پژوهش و فناوری این وزارتخانه است.
-9-1-2شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف)
بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی كشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری تغییر نام داده و مأموریتهای جدی و جدیدی در حوزه پژوهش و فناوری به وزارت محول شده
است .بر همین اساس قانون اهداف ،وظایف و تشكیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در شهریورماه  1383به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسیده است .بر اساس مواد  3و  4این قانون ،تشكیل شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری با
هدف ایجاد هماهنگی و یكپارچگی در سیاستگذاری كالن اجرایی در حوزه علوم ،تحقیقات و فناوری پیشبینی شده است.
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری در جهت ارتقای كیفیت سیاستگذاری در زمینههای مختلف علوم ،تحقیقات و
فناوری و راهبری توسعه فناوریهای دارای اولویت ملی ،اقدام به تشكیل كمیسیونهای دوازدهگانه نموده است .از مهمترین
وظایف این كمیسیونها میتوان به اولویتبندی و پیشنهاد اجرای طرحهای اجرایی بلندمدت سرمایهگذاری كالن در
بخشهای آموزشی ،پژوهشی و فناوری و همچنین بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزههای علوم ،تحقیقات و
فناوری اشاره كرد.
وظایف شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری به شرح زیر میباشد:
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 اولویتبندی و انتخاب طرحهای اجرایی بلندمدت سرمایهگذاری كالن در بخشهای آموزشی و پژوهشی و
فناوری
 بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزههای علوم ،تحقیقات و فناوری
 ارائه گزارش به مجلس شورای اسالمی :مجلس شورای اسالمی در بند  26قانون بودجه سال  ،1388كلیه
دستگاههای اجرایی را مكلف به گزارشدهی از عملكرد بودجههای پژوهشی خود نموده و وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری نیز موظف است گزارشهای مزبور را جمعبندی و به شكل جامعی به مجلس ارائه نماید.
در واقع با توجه به بند اول وظایف این شورا ،میتوان این شورا را جزء سیاستگذاران پژوهشی كشور قلمداد نمود.
-10-1-2مجمع تشخیص مصلحت نظام
در سال  1368و در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،این مجمع رسماً به صورت یكی از نهادهای
رسمی كشور درآمد و وظیفه اصلی آن حل اختالف بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است.
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مسئولیت تصمیمگیری در سیاستهای كالن داخلی و خارجی ایران و حل
اختالف میان قوای سهگانه را بر عهده دارد و همچنین ناظر بر فعالیتهای آنان است.
 این مجمع ،وظیفه تدوین برنامه چشمانداز  20ساله ( از  1384تا  )1404و نظارت بر اجرای آن را بر عهده
دارد.
 همچنین از سال  1385رهبر جمهوری اسالمی ،اختیار نظارت بر عملكرد قوای سه گانه را كه از اختیارات
رهبر است ،به این مجمع واگذار كرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام باالترین ركن سیاستگذاری كالن در كشور میباشد زیرا تدوین سیاستهای كلی نظام در
حوزههای علم و فناوری و پژوهش در قالب سندچشمانداز  20ساله از وظایف این نهاد میباشد.
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-11-1-2مجلس
مجلس در نظام جمهوری اسالمی ایران از اهمیت ویژه و واالیی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیمگیریها،
قانونگذاریها و برنامهریزیها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد .مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه
حضور و مشاركت واقعی مردم در تصمیمگیریها و مظهر اراده ملی است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام كشور ،وظایف عمده مجلس در دو بخش خالصه میگردد:
 قانونگذاری
 نظارت
در جهان امروز ،طرح پرسشهای نو و مسائل پیچیده و چندوجهی در حوزههای مختلف ،نهادهای قانونگذاری را ناگزیر از
تأسیس مراكز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتكا به تخصصها و مطالعات فراهم آمده در آن مراكز و بهرهگیری از آنها ،به
شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نیازهای نو در تدوین قوانین توفیق یابند.
-12-1-2شورای عالی انقالب فرهنگی
شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست رئیسجمهور یكی از نهادهای حكومتی جمهوری اسالمی ایران است كه پس از
انقالب  1357ایران با فرمان امام خمینی(ره) تشكیل شد .گسترش نفوذ فرهنگ اسالمی در شئون جامعه و تقویت انقالب
فرهنگی و اعتالی فرهنگ عمومی و تزكیه محیطهای علمی و فرهنگی از افكار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از
جمله اهداف این شورا است .ابتدا ستاد انقالب فرهنگی تشكیل گردید كه بعداً به شورای عالی انقالب فرهنگی تغییر ماهیت
داد .اهداف این شورا عبارتاند از:
 گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمی در شئون جامعه و تقویت انقالب فرهنگی و اعتالی فرهنگ عمومی
 تزكیه محیطهای علمی و فرهنگی از افكار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه
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 تحول دانشگاهها ،مدارس و مراكز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسالمی ،گسترش و تقویت هر
چه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد ،اسالمشناسان متخصص ،مغزهای متفكر و وطنخواه،
نیروهای فعال و ماهر ،استادان ،مربیان و معلمان معتقد به اسالم و استقالل كشور
 تعمیم سواد ،تقویت و بسط روح تفكر و علمآموزی و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش
بشری برای نیل به استقالل علمی و فرهنگی
 حفظ و احیا و معرفی آثار و مآثر اسالمی و ملی
 نشر افكار و آثار فرهنگی انقالب اسالمی ،ایجاد و تحكیم روابط فرهنگی با كشورهای دیگر به ویژه با ملل
اسالمی
وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی:
از جمله وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی ،میتوان در سه حوزه سیاستگذاری ،تدوین ضوابط و نظارت تقسیمبندی
نمود.
تهیه و تدوین سیاستها و طرحهای راهبردی كشور در زمینههای مختلف فرهنگی از جمله در حوزههای زنان ،تبلیغات،
اطالعرسانی ،چاپ و نشر ،بیسوادی ،دانشگاهها ،برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر كشورها ،همكاری
حوزه و دانشگاه ،فعالیتهای دینی و معنوی ،تهاجم فرهنگی و سایر حوزههای فرهنگی مربوطه از جمله وظایف
سیاستگذاری این شورا محسوب میشود .همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراكز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش
مدیران و استادان و دانشجویان از جمله وظایف این شورا میباشد .بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان ،بررسی
الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن ،بررسی وضع فرهنگ و آموزش كشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از
جمله وظایف نظارتی شورای عالی انقالب فرهنگی میباشد.
-13-1-2سازمان ملی استاندارد ایران
هدف سازمان استاندارد ایران تعیین،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام
تحقیقات مربوطه میباشد .فعالیتهای اساسی این سازمان در حوزههای زیر میباشد:
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 تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در كشور
 انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد ،باال بردن كیفیت كاالهای تولید داخلی ،كمک به بهبود روشهای
تولید و كارایی صنایع
 ترویج استانداردهای ملی
 نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
 كنترل كیفی كاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور كاالهای نامرغوب به منظور
فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بینالمللی
 كنترل كیفیت كاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرفكنندگان داخلی و
جلوگیری از ورود كاالهای نامرغوب خارجی
 راهنمایی علمی و فنی تولیدكنندگان و توزیعكنندگان انواع كاالها
 آزمایش و تطبیق نمونه كاال با استانداردهای مربوط ،اعالم مشخصات و اظهارنظر مقایسهای و صدور
گواهینامههای الزم
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)1ارتقای استانداردهای موجود مصرف انرژی و برچسپ انرژی سیستمهای
سرمایشی و ساختمان
تعریف مختصر:در این پروژه استانداردهای موجود كه مرتبط با مدیریت بارهای سرمایشی
هستند (مانند تدوین معیار مصرف كولرها و چیلرها و سیستم های كنترلی) باز بینی شده و
معیارهای موجود با معیارهای سختگیرانه تر جایگزین می گردند و استانداردها به مرور زمان تا
سطح استانداردهای اروپایی ارتقا خواهند یافت.
زمان (ماه)

اقدام

ارتقای استانداردهای موجود مصرف انرژی و برچسپ انرژی سیستمهای سرمایشی و ساختمان

24

مجری

پژوهشگاه نیرو وضعیت تدوین
و دانشگاه ها
مرجع جامع
سیستم های
سرمایشی در
كشور

اقدام پیش نیاز:
-

)2تدوین استاندارد دمای آسایش در فصول گرم و سرد برای اقلیم های
متفاوت کشور
 تعریف مختصر:در این پروژه یک استاندارد جدید برای تعیین دمای آسایش در اقلیم های
مختلف كشور تدوین می گردد كه در آن با توجه نیاز به سرمایش و شرایط اقلیمی بهترین مقدار
دمای آسایش جهت مدیریت انرژی در سیستم های سرمایشی پیشنهاد می گردد.

شاخص
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زمان (ماه)

تدوین استاندارد دمای آسایش در فصول گرم و سرد برای اقلیم های متفاوت كشور

15

مجری

دانشگاه ها

شاخص

تدوین
وضعیت
دمای
استاندارد
آسایش در فصول گرم
و سرد برای اقلیم
های متفاوت كشور

اقدام پیش نیاز:
تدوین ،ارتقا و به روز رسانی معیارهای مصرف انرژی سرمایشی در اقلیمها و مشتركین مختلف

 )3تدوین و تهیه استاندارد معماری ساختمان و سیستمهای سرمایشی بهینه
ساختمان و ارائه آن بصورت مقررات ملی ساختمان
 تعریف مختصر:در این پروژه همانند استانداردهای تدوین شده برای سیستم های گرمایشی،
یک بخش به مبحث  19مقررات ملی ساختمان اضافه می گردد كه در آن الزامات استفاده از
انواع سیستم های سرمایشی در انواع ساختمان ها (از نظر كاربری و سطح زیربنا) تدوین می
گردد.
اقدام

تدوین و تهیه استاندارد معماری ساختمان و سیستمهای سرمایشی بهینه ساختمان
و ارائه آن بصورت مقررات ملی ساختمان

اقدام پیش نیاز:
-

زمان (ماه)

24

مجری

شاخص

نیرو/
پژوهشگاه
دانشكده های معماری/
با همكاری سازمان نظام
مهندسی و نظارت
وزارت مسكن

تدوین
وضعیت
معماری
استاندارد
و
ساختمان
سیستمهای سرمایشی
بهینه ساختمان
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 )4تدوین ،ارتقا و به روز رسانی معیارهای مصرف انرژی سرمایشی در اقلیمها و
مشترکین مختلف (اطلس سرمایش)
 تعریف مختصر:در این پروژه معیار مصرف انرژی سالیانه برای سرمایش (بر حسب
 kWh/m2و به تفكیک حرارتی و الكتریكی) برای اقلیم های مختلف كشور استخراج می
گردد .در این پروژه همچنین كاربری ساختمان ها و نوع مشتركین نیز دیده می شود و معیار
مصرف برای هریک به صورت مجزا ارائه می گردد.
زمان (ماه)

اقدام

تدوین ،ارتقا و به روز رسانی معیارهای مصرف انرژی سرمایشی در اقلیمها و مشتركین
مختلف (اطلس سرمایش)

24

مجری

شاخص

پژوهشگاه نیرو

تدوین
وضعیت
اطلس سرمایش

اقدام پیش نیاز:
-

 )5تدوین آئین نامه اجرایی بكارگیری و نصب سیستمهای سرمایشی برای
ساختمانهای بزرگ
 تعریف مختصر:در این پروژه الزامات مورد نیاز برای بكارگیری انواع سیستم های سرمایشی
در ساختمان های بزرگ با انوع كاربری ها تدوین شده و به صورت آیین نامه اجرایی توسط
سازمان نظام مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد.
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اقدام

زمان (ماه)

تدوین آئین نامه اجرایی بكارگیری و نصب سیستمهای سرمایشی برای ساختمانهای

15

بزرگ

مجری

شاخص

پژوهشگاه نیرو با وضعیت تدوین آئین نامه
سازمان اجرایی بكارگیری و نصب
نظارت
سرمایشی
مدیریت و برنامه سیستمهای
برای ساختمانهای بزرگ
ریزی

اقدام پیش نیاز:
تدوین و تهیه استاندارد معماری ساختمان و سیستمهای سرمایشی بهینه ساختمان و ارائه آن بصورت مقررات ملی ساختمان

 )6احداث ،توسعه و یا ارتقای آزمایشگاههای اعطای برچسب انرژی به
تجهیزات سرمایشی تهویه مطبوع همزمان با ارتقا استانداردهای برچسب
انرژی تجهیزات
 تعریف مختصر:در این پروژه ،همانند سایر تولیدات داخلی مصرف كننده انرژی ،آزمایشگاه
هایی جهت تعیین پرچسب انرژی سیستم های سرمایشی تولید شده توسط كارخانجات داخلی و
همچنین تولیدات مونتاژ و یا وارداتی احداث می گردد.
اقدام

احداث ،توسعه و یا ارتقای آزمایشگاههای اعطای برچسب انرژی به تجهیزات
سرمایشی تهویه مطبوع همزمان با ارتقا استانداردهای برچسب انرژی تجهیزات

اقدام پیش نیاز:
-

زمان (ماه)

60

مجری

پژوهشگاه نیرو/
سابا با نظارت
ملی
سازمان
استاندارد

شاخص
وضعیت راهاندازی آزمایشگاههای
اعطای برچسب انرژی به
تجهیزات سرمایشی تهویه
مطبوع
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 )7احداث آزمایشگاه های Field Testing
 تعریف مختصر:در این پروژه یک مجموعه آزمایشگاه در كشور (به ویژه در استان های با
اقلیم نیاز به انرژی سرمایی زیاد) راه اندازی می گردد كه امكان تست و پایش مداوم سیستم
های سرمایشی در شرایط بهره برداری را فراهم می سازد.
زمان (ماه)

اقدام

احداث آزمایشگاه های Field Testing

60

مجری

شاخص

پژوهشگاه نیرو

وضعیت راهاندازی مركز
آزمایشگاهی Field
Testing

اقدام پیش نیاز:
-

 )8طراحی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی تهویه مطبوع برای انجام تست
های آزمایشگاهی و ارائه خدمات به بخش  R&Dصنایع تهویه مطبوع و
برودتی کشور
 تعریف مختصر:در این پروژه یک آزمایشگاه مرجع برای تست نمونه های آزمایشگاهی
سیستم های تهویه مطبوع كه توسط شركت های سازنده تولید می گردد راه اندازی می شود.
این آزمایشگاه هسته مركزی برای ارائه خدمات به بخش تحقیق و توسعه صنایع مربوطه خواهد
بود.
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زمان (ماه)

طراحی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی تهویه مطبوع برای انجام تست های
آزمایشگاهی و ارائه خدمات به بخش  R&Dصنایع تهویه مطبوع و برودتی كشور

مجری

پژوهشگاه نیرو

60

شاخص

وضعیت راهاندازی مركز
آزمایشگاهی تحقیقاتی
تهویه مطبوع

اقدام پیش نیاز:
-

 )9طراحی و تهیه بانک اطالعاتی مشخصات فنی و تعداد سیسمتهای سرمایشی
تولیدی و و ارداتی به کشور بهمراه ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری آن
 تعریف مختصر:در این پروژه با كمک وزارت صنعت معدن و تجارت ،بانک اطالعاتی
محوالت تولید شده توسط تولید كنندگان داخلی و همچنین محوالت وارد شده تهیه و به
صورت پیوسته بروزرسانی می شود.
زمان (ماه)

اقدام

طراحی و تهیه بانک اطالعاتی مشخصات فنی و تعداد سیسمتهای سرمایشی تولیدی و و
ارداتی به كشور بهمراه ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری آن

12

مجری

شاخص

وضعیت راهاندازی بانک
پژوهشگاه نیرو
اطالعاتی

اقدام پیش نیاز:
-

 )10انجام تفاهم نامه با گمرکات /سازمان استاندارد /وزارت صنایع برای
ارسال اطالعات به وزارت نیرو و جمع آوری اطالعات و تولید گزارشات سالیانه
از تعداد /مشخصات تجهیزات وارداتی و تولیدی  /مصرف انرژی /بار مصرفی
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 تعریف مختصر:در این پروژه با انعقاد تفاهمنامه بین وزارت نیرو و سازمان ها و نهاد های
مربوطه مانند سازمان استاندارد ،گمرک و وزارت صنایع اطالعات مربوط تعداد و مشخصات
سیستم های سرمایشی تولید شده در داخل و همچنین كاالهای وارداتی به صورت سالیانه به
وزارت نیرو ارسال می گردد و بانک اطالعاتی سیستم های سرمایشی به صورت سالیانه به روز
می گردد.
زمان (ماه)

اقدام

انجام تفاهم نامه با گمركات /سازمان استاندارد /وزارت صنایع برای ارسال اطالعات به
وزارت نیرو و جمع آوری اطالعات و تولید گزارشات سالیانه از تعداد /مشخصات

60

مجری

شاخص

وضعیت انجام تفاهم
سابا /نامه با گمركات و
توانیر/
سازمان های مربوطه
پژوهشگاه نیرو

تجهیزات وارداتی و تولیدی  /مصرف انرژی /بار مصرفی ..
اقدام پیش نیاز:
0

 )11پایش بازار ،نمونه برداری و ارسال آنها به آزمایشگاه و گزارش
مغایرتهای عملكردی تجهیزات به سازمان استاندارد و مراجع قانونی
 تعریف مختصر:در این پروژه توسط یكی از سازمان ها و یا مراكز زیرمجموعه وزارت نیرو،
سیستمهای سرمایشی موجود در بازار نمونه برداری شده و پس از انجام آزمایش بر روی آنها و
در صورت مغایرت نتایج آزمایش ها با شرایط ارائه شده توسط سازنده ،و یا عدم رعایت
استانداردهای ملی از آنها گزارش تهیه شده و جهت پیگیریهای قانونی به سازمان استاندارد
ارسال می گردد.
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زمان (ماه)

اقدام

مجری

شاخص

وضعیت پایش بازار

پایش بازار ،نمونه برداری و ارسال آنها به آزمایشگاه و گزارش مغایرتهای عملكردی تجهیزات

60

به سازمان استاندارد و مراجع قانونی

سابا

اقدام پیش نیاز:
-

 ) 12بازدید از کارخانجات تولیدی و گمرکات کشور جهت اطالع از مشكالت
موجود بر تولید و یا واردات سیستمهای پربازده و ارائه گزارش و پیشنهاد به
مراجع مربوطه جهت بازنگری و بهبود قوانین و یا آیین نامه ها
 تعریف مختصر:در این پروژه به صورت ادواری از كارخانجات تولید كننده سیستمهای
سرمایشی و گمركات بازدید به عمل آمده و تمامی مشكالت آنها در جهت ارتقای تكنولوژی و
افزایش بازده سیستمهای سرمایشی منعكس و راهكارهای اجرایی شامل حمایت های مالی و
قانونی جهت تسهیل و دستیابی به سیستمهای با راندمان باال فراهم می گردد.
اقدام

زمان (ماه)

بازدید از كارخانجات تولیدی و گمركات كشور جهت اطالع از مشكالت موجود بر تولید
و یا واردات سیستمهای پربازده و ارائه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوطه جهت
بازنگری و بهبود قوانین و یا آیین نامه ها
اقدام پیش نیاز:
-

60

مجری

شاخص

از
بازدید
میزان
سابا /توانیر/سازمان كارخانجات تولیدی و
گمركات كشور
استاندارد
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 )13انجام مطالعات اجتماعی اقتصادی برای بازخورد نظرات مصرف کنندگان و
عرضه کنندگان سیستمهای سرمایشی و ارائه گزارش و پیشنهاد به وزارت
نیرو جهت ارتقا مدیریت بارهای سرمایشی( مشوقها ،محدودیتها)..
 تعریف مختصر:در این پروژه با استفاده از آمارگیری میدانی نظرات مصرف كنندگان درمورد
سیستمهای سرمایشی موجود در كشور و همچنین در مورد نحوه رفتار مصرف آنان جمع آوری
شده و بر اساس آن گزارشی از تحلیل های فنی اقتصادی جهت مدیریت بارهای سرمایشی
تهیه و جهت تصمیم گیری و اعمال سیساست ها به وزارت نیرو ارسال می گردد.
زمان (ماه)

اقدام

انجام مطالعات اجتماعی اقتصادی برای بازخورد نظرات مصرف كنندگان و عرضه كنندگان
سیستمهای سرمایشی و ارائه گزارش و پیشنهاد به وزارت نیرو جهت ارتقا مدیریت بارهای
سرمایشی( مشوقها ،محدودیتها)..

24

مجری

شاخص

وضعیتمطالعات اجتماعی
اقتصادی برای دریافت
پژوهشگاه نیرو /بازخورد نظرات مصرف
دانشگاهها
كنندگان

اقدام پیش نیاز:
-

 )14تهیه و طراحی تبلیغات و نشریات برای ارتقا دانش مصرف کنندگان
مختلف برای مدیریت بارهای سرمایشی
 تعریف مختصر:در این پروژه روش های عمومی مدیریت بارهای سرمایشی از طریق رسانه
ها برای عموم مردم آموزش داده می شود و تاثیر مدیریت بار بر روی هزینه های انرژی در دراز
مدت برای مصرف كنندگان تبلیغ می گردد.
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زمان (ماه)

مجری

تهیه و طراحی تبلیغات و نشریات برای ارتقا دانش مصرف کنندگان مختلف برای
مدیریت بارهای سرمایشی

شاخص

تعداد شمارههای منتشرشده
نشریه تخصصی در حوزه
مدیریت بارهای سرمایشی

سابا

60

اقدام پیش نیاز:
-

 )15انجام تفاهمات و مدیریت تهیه و پخش تبلیغات از طریق رسانه ها و
مطبوعات
 تعریف مختصر:در این پروژه روش های عمومی مدیریت بارهای سرمایشی از طریق رسانه
ها برای عموم مردم آموزش داده می شود و تاثیر مدیریت بار بر روی هزینه های انرژی در دراز
مدت برای مصرف كنندگان تبلیغ می گردد.
زمان (ماه)

اقدام

انجام تفاهمات و مدیریت تهیه و پخش تبلیغات از طریق رسانه ها و مطبوعات

60

مجری

شاخص

توانیر/سابا

میزان پخش تبلیغات از
طریق رسانه ها و
مطبوعات

اقدام پیش نیاز:
-

 )16آموزش مدرسان مقررات ملی ساختمان -مبحث مدیریت بارهای
سرمایشی
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 تعریف مختصر:در این پروژه ها روش های مدیریت بارهای سرمایشی در ساختمان برای
مدرسان مقررات ملی ساختمان تدریس و در دستور كار آنان جهت آموزش قرار می گیرد.
زمان (ماه)

اقدام

آموزش مدرسان مقررات ملی ساختمان -مبحث مدیریت بارهای سرمایشی

مجری

12

شاخص

پژوهشگاه نیرو

تعداد دورههای كوتاهمدت
و كارگاههای آموزشی
برگزارشده در سال

اقدام پیش نیاز:
-

 )17انجام مطالعات سیاست های اعطای یارانه برای خرید سیستمهای
سرمایشی پربازده
تعریف مختصر:در این پروژه مطالعاتی در زمینه اعطای یارانه به شركت های تولید كننده
سیستمهای سرمایشی پربازده انجام می شود.
اقدام

انجام مطالعات سیاست های اعطای یارانه برای خرید سیستمهای سرمایشی پربازده
اقدام پیش نیاز:
-

زمان (ماه)

18

مجری

توانیر/سابا

شاخص
مطالعات
وضعیت
سیاست های اعطای
یارانه
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 )1تحقیق و توسعه در طراحی بهینه سیستم کولرهای آبی شامل عایقكاری
پوسته ،استفاده از پوشش های رنگی مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنی
 تعریف مختصر:در این پروژه شركت های تولید كننده داخلی كولرهای آبی با كمک وزارت
نیرو و با تقویت بخش تحقیق و توسعه خود ،طرح های بهینه كولرهای آبی جهت كاهش بار،
انرژی و آب مصرفی را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهند.
زمان (ماه)

اقدام

تحقیق و توسعه در طراحی بهینه سیستم كولرهای آبی شامل عایقكاری پوسته،
استفاده از پوشش های رنگی مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنی

24

مجری

شاخص

شركتهای سازنده /وضعیت طراحی بهینه
سیستم كولرهای آبی
دانشگاه ها

اقدام پیش نیاز:
-

 )2تحقیق ،توسعه ،نمونه سازی و تجاری سازی کولرهای آبی دو مرحله ای
 تعریف مختصر:در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی كولرهای آبی دو مرحله ای انجام
شده و با طراحی نمونه های آزمایشگاهی و تست شرایط عملكردی انواع تجاری آن ها نیز
ساخته و وارد بازار می گردد.
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زمان (ماه)

اقدام

تحقیق ،توسعه ،نمونه سازی و تجاری سازی كولرهای آبی دو مرحله ای

50

مجری

شاخص

وضعیت تحقیق ،توسعه ،نمونه
پژوهشگاه نیرو /سازی و تجاری سازی
دانشگاهها/
كولرهای آبی دو مرحله ای
شركتهای سازنده

اقدام پیش نیاز:
تحقیق و توسعه در طراحی بهینه سیستم كولرهای آبی شامل عایقكاری پوسته ،استفاده از پوشش های رنگی مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنی

 )3تحقیق و توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل و تجاری سازی
سیستم های پربازده
 تعریف مختصر:در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی اسپلیت ها و چیلرهای تولید داخل
انجام شده و با طراحی نمونه های آزمایشگاهی و تست شرایط عملكردی انواع تجاری آن ها
نیز ساخته و وارد بازار می گردد.
زمان (ماه)

اقدام

تحقیق و توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل و تجاری سازی
سیستم های پربازده

50

مجری

شاخص

وضعیت دانش فنی طراحی
های و ساخت چیلرها و اسپلیت
شركت
سازنده /دانشگاهها /های تولید داخل
پژوهشگاه نیرو

اقدام پیش نیاز:
-

 )4توسعه و تجاری سازی استفاده از پمپ های حرارتی  Air Sourceبرای
تولید آب گرم و سرمایش به صورت همزمان و نصب چندین نمونه
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 تعریف مختصر:در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی اسپلیت ها و چیلرهای تولید داخل
انجام شده و با طراحی نمونه های آزمایشگاهی و تست شرایط عملكردی انواع تجاری آن ها
نیز ساخته و وارد بازار می گردد.
زمان (ماه)

اقدام

توسعه و تجاری سازی استفاده از پمپ های حرارتی  Air Sourceبرای تولید آب گرم
و سرمایش به صورت همزمان و نصب چندین نمونه

36

مجری

شاخص

وضعیت توسعه و
تجاری سازی استفاده
پژوهشگاه
نیرو/شركتهای از پمپ های حرارتی
Air Source
سازنده

اقدام پیش نیاز:
-

 )5تحقیق و توسعه بر روی چیلرهای تراکمی تولید داخل و تجاری سازی
سیستم های پربازده
 تعریف مختصر:در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی چیلرهای تراكمی تولید داخل انجام
شده و با طراحی نمونه های آزمایشگاهی و تست شرایط عملكردی انواع تجاری آن ها نیز
ساخته و وارد بازار می گردد.
اقدام

تحقیق و توسعه بر روی چیلرهای تراكمی تولید داخل و تجاری سازی سیستم های پربازده

اقدام پیش نیاز:

زمان (ماه)

50

مجری

شاخص

وضعیت دانش فنی
شركت های طراحی و ساخت
سازنده/
چیلرهای تراكمی تولید
دانشگاهها/
داخل
پژوهشگاه نیرو
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زمان (ماه)

اقدام

شاخص

مجری

تحقیق و توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل و تجاری سازی سیستم های پربازده

 )6تحقیق و توسعه روی مبدل های حرارتی ( )Micro Channelsو نوع
سیاالت (نانو سیاالت) مورد استفاده برای انتقال حرارت در سیستم های تهویه
مطبوع
 تعریف مختصر:در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی مبدل های حرارتی ( Micro
 )Channelsو نوع سیاالت (نانو سیاالت) مورد استفاده برای انتقال حرارت در سیستم های
تهویه مطبوع انجام شده و با طراحی نمونه های آزمایشگاهی و تست شرایط عملكردی انواع
تجاری آن ها نیز ساخته و وارد بازار می گردد.
زمان (ماه)

اقدام

تحقیق و توسعه روی مبدل های حرارتی ( )Micro Channelsو نوع سیاالت (نانو
سیاالت) مورد استفاده برای انتقال حرارت در سیستم های تهویه مطبوع

24

مجری

دانشگاه
پژوهشگاه
شركت
سازنده

شاخص

ها/
نیرو /وضعیت دانش فنی
های طراحی و ساخت مبدل
های حرارتی

اقدام پیش نیاز:
-

 )7تجاری سازی ،توسعه و گسترش سیستم های ذخیره سازی سرما
 تعریف مختصر:در این سیستمهای ذخیره سازی سرما كه نمونه های آزمایشگاهی آنها
ساخته شده است ،تجاری سازی شده و نمونه های تجاری توسط شركت های سازنده سیستم
های سرمایشی و یا شركت های تخصصی سیستم های ذخیره سازی وارد بازار می شود .نصب
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سیستم های ذخیره سازی سرما در ساختمان های بزرگ اداری و دولتی از اقدامات اولیه این
پروژه می باشد.
زمان (ماه)

اقدام

تجاری سازی ،توسعه و گسترش سیستم های ذخیره سازی سرما

40

مجری

شاخص

وضعیت تجاری سازی،
پژوهشگاه نیرو /توسعه و گسترش سیستم
سابا /شركتهای های ذخیره سازی سرما
سازنده

اقدام پیش نیاز:
-

 )8توسعه و تجاری سازی چیلرهای جذبی خورشیدی و کلكتورهای لوله ای با
راندمان باال
 تعریف مختصر:در این چیلرهای جذبی خورشیدی كه نمونه های آزمایشگاهی آنها ساخته
شده است ،تجاری سازی شده و نمونه های تجاری توسط شركت های سازنده سیستم های
سرمایشی و شركت های سازنده كلكتورهای خورشیدی وارد بازار می شود .اعطای یارانه برای
تولید و گسترش این سیستم ها از اقدامات اساسی این پروژه می باشد.

اقدام

توسعه و تجاری سازی چیلرهای جذبی خورشیدی و كلكتورهای لوله ای با راندمان باال

زمان (ماه)

36

مجری

شاخص

وضعیت توسعه وتجاری سازی
چیلرهای جذبی خورشیدی و
كلكتورهای لوله ای با راندمان
پژوهشگاه نیرو/
باال
شركتهای سازنده
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زمان (ماه)

مجری

شاخص

اقدام پیش نیاز:
-

 )9طراحی و توسعه مبدل های حرارتی  Heat Pipeبرای بازیاب انرژی
سرمایشی در هواسازها
 تعریف مختصر:در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی مبدل های حرارتی Heat Pipe
برای بازیاب انرژی سرمایشی در هواسازها انجام می شود و نمونه های آزمایشگاهی آنها
ساخته و مورد آزمایش قرار می گیرد.

زمان (ماه)

اقدام

طراحی و توسعه مبدل های حرارتی  Heat Pipeبرای بازیاب انرژی سرمایشی در
هواسازها

20

مجری

شاخص

وضعیت طراحی و
پژوهشگاه نیرو /توسعه مبدل های
حرارتی Heat Pipe
دانشگاهها/
شركتهای سازنده

اقدام پیش نیاز:
-

 )10توسعه و طراحی سیستم های  Add-onبازیافت حرارت از چیلرهای
جذبی و نصب چندین نمونه
 تعریف مختصر:در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی سیستم های  Add-onبازیافت
حرارت از چیلرهای جذبی انجام می شود و نمونه های آزمایشگاهی آنها ساخته و مورد آزمایش
قرار می گیرد.
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زمان (ماه)

توسعه و طراحی سیستم های  Add-onبازیافت حرارت از چیلرهای جذبی و نصب
چندین نمونه

مجری

پژوهشگاه نیرو

50

شاخص

وضعیت طراحی و توسعه
سیستم های Add-on
بازیافت حرارت از چیلرهای
جذبی

اقدام پیش نیاز:
-

 )11توسعه و تجاری سازی سیستم های  CHPو استفاده بازیافت حرارت و
تبدیل آن به سرمایش
 تعریف مختصر:در این پروژه با نصب سیستم های بازیافت حرارت نمونه های تجاری
سیستم های  CCHPبا استفاده از چیلرهای جذبی توسط سیستم های تولید كننده سیستم
های سرمایشی ساخته شده و وارد بازار می شود.

زمان (ماه)

اقدام

توسعه و تجاری سازی سیستم های  CHPو استفاده بازیافت حرارت و تبدیل آن به
سرمایش

50

مجری

شاخص

دانشگاهها/
وضعیت توسعه وتجاری
پژوهشگاه نیرو /سازی سیستم های
شركتهای سازنده CHP

اقدام پیش نیاز:
-

 )12طراحی و توسعه سیستم های  GHPبا استفاده از موتورهای رفت و
برگشتی
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 تعریف مختصر:در این پروژه سیستم های  GHPبا استفاده از موتورهای رفت و برگشتی
طراحی شده و نمونه های آزمایشگاهی آن مورد آزمایش قرار می گیرد.

زمان (ماه)

اقدام

طراحی و توسعه سیستم های  GHPبا استفاده از موتورهای رفت و برگشتی

36

مجری

شاخص

دانشگاهها/
شركتهای
سازنده

وضعیت طراحی و توسعه
سیستم های  GHPبا
استفاده از موتورهای رفت و
برگشتی

اقدام پیش نیاز:

 )13طراحی و توسعه فناوریهای جداسازی بارهای سرمایشی محسوس و
نهان سیستمهای تهویه مطبوع
 تعریف مختصر:در این پروژه سیستمهای جداسازی بارهای سرمایشی محسوس و نهان
سیستمهای تهویه مطبوع طراحی شده و نمونه های آزمایشگاهی آن مورد آزمایش قرار می
گیرد.

اقدام

طراحی و توسعه فناوریهای جداسازی بارهای سرمایشی محسوس و نهان سیستمهای تهویه
مطبوع

اقدام پیش نیاز:
-

زمان (ماه)

24

مجری

دانشگاهها/
شركتهای
سازنده

شاخص

وضعیت طراحی و توسعه
فناوریهای جداسازی بارهای
سرمایشی محسوس و نهان
سیستمهای تهویه مطبوع
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 )14تحقیق و توسعه ،طراحی ،ساخت پایلوت و تجاری سازی سیستم های
سرمایشی زمین گرمایی

اقدام

زمان (ماه)

شاخص

مجری

سابا/

توانیر/
پژوهشگاه
نیرو /بخش

تحقیق و توسعه ،طراحی ،ساخت پایلوت و
از آنجایی كه این پروژه در سند توسعه فناوری های زمین گرمایی در
R&D
تجاری سازی سیستم های سرمایشی زمین
نظر گرفته شده است تنها به ذكر آن در این قسمت بسنده می كنیم.
شرکتهای
گرمایی

--

سازنده

 )15تحقیق و توسعه و تجاری سازی و همچنین کاهش قیمت سیستم های
مدیریت انرژی کولر آبی
 تعریف مختصر:در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی سیستم های مدیریت انرژی كولر آبی
انجام می شود و نمونه های تجاری آنها ساخته و وارد بازار می شود.

زمان (ماه)

اقدام

تحقیق و توسعه و تجاری سازی و همچنین كاهش قیمت سیستم های مدیریت انرژی كولر
آبی

12

مجری

شاخص

وضعیت تحقیق و توسعه و
شركت های تجاری سازی سیستم های
مدیریت انرژی كولر آبی
خصوصی

اقدام پیش نیاز:
-

 )16تحقیق و توسعه ،طراحی ،ساخت پایلوت و تجاری سازی  BMSیكپارچه
سیستمهای سرمایشی
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 تعریف مختصر:در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی  BMSیكپارچه سیستمهای
سرمایشی انجام می شود و با ساخت پایلوت عملكرد آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس
نمونه های تجاری آنها ساخته و وارد بازار می شود.
زمان (ماه)

اقدام

تحقیق و توسعه ،طراحی ،ساخت پایلوت و تجاری سازی  BMSیكپارچه
سیستمهای سرمایشی

مجری

پژوهشگاه نیرو

36

شاخص

وضعیت تحقیق و توسعه،
طراحی ،ساخت پایلوت و تجاری
یكپارچه
BMS
سازی
سیستمهای سرمایشی

اقدام پیش نیاز:
-

 )17طراحی و توسعه سیستمهای دستیابی دیسپاچینگ به سیستم کنترلی
سیستم های سرمایشی ساختمان های بزرگ برای کاهش بار در فصل گرم
 تعریف مختصر:در این پروژه مطالعات و امكانسنجی فنی اقتصادی الزم برای كنترل سیستم
های سرمایشی ساختمان های بزرگ اداری و تجاری توسط دیسپاچینگ انجام و نتایج آن برای
ایجاد زیرساخت ها و بودجه های مورد نیاز برای اجرای این سیستم برآورد می گردد.

اقدام

طراحی و توسعه سیستمهای دستیابی دیسپاچینگ به سیستم كنترلی سیستم های
سرمایشی ساختمان های بزرگ برای كاهش بار در فصل گرم

اقدام پیش نیاز:

زمان (ماه)

15

مجری

شاخص

وضعیت طراحی و توسعه
دستیابی
ها /سیستمهای
دانشگاه
پژوهشگاه نیرو /دیسپاچینگ به سیستم
كنترلی سیستم های
توانیر
سرمایشی
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-

 )18طراحی و ساخت و تجاری سازی ترموستاتهای یاد گیرنده
 تعریف مختصر:در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی ترموستاتهای یاد گیرنده انجام می
شود و نمونه های تجاری آنها ساخته و وارد بازار می شود.

زمان (ماه)

اقدام

طراحی و ساخت و تجاری سازی ترموستاتهای یاد گیرنده

24

مجری

پژوهشگاه
نیرو/دانشگاهها

شاخص

وضعیت طراحی و
ساخت و تجاری
سازی ترموستاتهای
یاد گیرنده

اقدام پیش نیاز:
-

 )19طراحی و تهیه نرم افزارهای محاسبات فنی و اقتصادی بكارگیری سیستم
های سرمایشی خصوصا برای سیستمهای پیچیده نظیر پمپ های گرمایی
زمین گرمایی /ذخیره ساز سرما و ..
 تعریف مختصر:در این پروژه نرم افزارهای محاسباتی برای شبیه سازی و تحلیل اقتصادی
سیستم های سرمایشی و سیستم مدیریت مدیریت بارهای سرمایشی توسعه داده شده و در
اختیار شركت های سازنده و مهندسین مشاور و سازمان نظام مهندسی قرار می گیرد.
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زمان (ماه)

اقدام

طراحی و تهیه نرم افزارهای محاسبات فنی و اقتصادی بكارگیری سیستم های سرمایشی
خصوصا برای سیستمهای پیچیده نظیر پمپ های گرمایی زمین گرمایی /ذخیره ساز سرما و ..

28

مجری

شاخص

پژوهشگاه
نیرو/
مهندسین
مشاور/
دانشگاهها

وضعیت طراحی و تهیه
دستورالعملها و نرم
افزارهای محاسبات فنی
و اقتصادی

اقدام پیش نیاز:
-

 )20طراحی و تهیه دستورالعملهای بكارگیری سیستم های سرمایشی خصوصا
برای سیستمهای پیچیده نظیر پمپ های گرمایی زمین گرمایی /ذخیره ساز
سرما و ..
تعریف مختصر:در این پروژه دستورالعملهای بكارگیری سیستم های سرمایشی تهیه می گردد.

زمان (ماه)

اقدام

طراحی و تهیه دستورالعملهای بكارگیری سیستم های سرمایشی خصوصا برای سیستمهای
پیچیده نظیر پمپ های گرمایی زمین گرمایی /ذخیره ساز سرما و ..

20

مجری

شاخص

پژوهشگاه نیرو /وضعیت طراحی و تهیه
مهندسین مشاور /دستورالعملها و نرم
افزارهای محاسبات فنی و
دانشگاهها
اقتصادی

اقدام پیش نیاز:
-

)21طراحی ،توسعه نرم افزارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و
آموزش آن برای اعضای سازمان نظام مهندسی و مهندسین مشاور
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 تعریف مختصر:در این پروژه نرم افزارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با رویكرد
مدیریت بارهای سرمایشی توسط وزارت نیرو و نهادهای زیرمجموعه آن طراحی و برای اعضای
سازمان نظام مهندسی و مهندسین مشاور آموزش داده می شود.
اقدام

مجری

زمان (ماه)

طراحی ،توسعه نرم افزارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و آموزش آن برای اعضای
سازمان نظام مهندسی و مهندسین مشاور

شاخص

طراحی،
وضعیت
توسعه نرم افزارهای
بهینه سازی مصرف
پژوهشگاه نیرو
انرژی در ساختمان

72

اقدام پیش نیاز:
-

 )22برنامه ریزی و طراحی کلینیكهای ممیزی انرژی تجهیزات سرمایشی
 تعریف مختصر:در این پروژه كلینیک های ویژه ممیزی انرژی سیستمهای سرمایشی توسط
وزارت نیرو طراحی و برنامه ریزی برای فعالیت های آنها انجام می شود.
زمان (ماه)

اقدام

برنامه ریزی و طراحی كلینیكهای ممیزی انرژی تجهیزات سرمایشی

12

مجری

شاخص

وضعیت برنامه ریزی و
توانیر /سابا /طراحی كلینیكهای ممیزی
پژوهشگاه نیرو انرژی تجهیزات سرمایشی

اقدام پیش نیاز:
-

)23استقرار کلینیكهای ممیزی سیستمهای سرمایشی در مراکز استانهای
مستعد
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 تعریف مختصر:در این پروژه در استانهایی كه عمده بارهای سرمایشی را به خود اختصاص
می دهند ،كلینیک هایی راه اندازی می شود كه توسط آن ها انوع شاخص های سیستم های
سرمایشی از جمله بار الكتریكی و نسبت بازده انرژی فصلی به صورت ادواری ممیزی و پایش
می شود.

اقدام

زمان (ماه)

راه اندازی كلینیكهای ممیزی سیستمهای سرمایشی در مراكز استانهای مستعد

مجری

شاخص

وضعیت راهاندازی كلینیكهای
سابا /ممیزی سیستمهای سرمایشی
توانیر/
پژوهشگاه نیرو

24

اقدام پیش نیاز:

-

 )24تهیه چک لیستها و پشتبانی انجام ممیزیها توسط شرکتهای آموزش
دیده و پایش و جمع آوری اطالعات
 تعریف مختصر:در این پروژه شركت های اموزش شده در زمینه ممیزی انرژی و مدیریت
بارهای سرمایشی با استفاده از چک لیست های تهیه شده توسط وزارت نیرو و با پشتیبانی
وزارت نیرو به انجام ممیزی پرداخته و بار الكتریكی مصرفی توسط سیستم های سرمایشی را در
نقاط مختلف كشور با یک روش یكسان مورد پایش قرار می دهند.

اقدام

تهیه چک لیستها و پشتبانی انجام ممیزیها توسط شركتهای آموزش دیده و پایش و جمع
آوری اطالعات

زمان (ماه)

120

مجری

پژوهشگاه
توانیر/سابا

شاخص

نیرو /وضعیت
ممیزیها

انجام
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مقدمه
هر برنامهريزي نیازمند ارزيابي بوده و بدون ارزيابي نميتوان از اجراي درست و کامل برنامه اطمینان حاصل نمود .در مرحله
چهارم طرح «تدوين سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويهه مطبهوع در سهاختمان» ،اقهدامات
مورد نیاز براي تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردها مشخص ميگردد .با توجه به اينكه سند توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي
سرمايشي يک برنامه کالن براي توسعه اين فناوريها در صنعت برق ميباشهد ،نمهيتهوان بهدون ارزيهابي ،نحهوه عملكهرد و
اثربخشي ارکان مختلف آن (که بر اساس نقشهراه اين سند تنظیم شدهاند) را مشهخص نمهود .ارزيهابي ههر برنامهه بهر اسهاس
شاخص هاي مختلف آن حوزه انجام مي پذيرد ،از اين رو به منظور ارزيابي سند توسعه فناوريهاي مديريت بارههاي سرمايشهي
تهويه مطبوع در ساختمان بايد شاخصهاي عملكردي و اثربخشي بخشهاي مختلف سند تعريف شده تا بتوان با بررسهي ايهن
شاخصها در طول زمان میزان پیشرفت ارکان مختلف سند را مشخص کرد.به منظور ارزيابي پروژههاي اجرايي مختلف تعريف
شده براي حصول به اهداف نقشهراه توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان ،عالوه بر تعیهین
شاخصها بايد ساختارهاي نظارتي مورد نیاز و نحوه فعالیت آنها تعیین گردد .از سوي ديگر با توجه به اينكه نقشهراه يک سند
زنده و پويا است ،ضرورت دارد در بازههاي زماني مشخصي به بازنگري و بروزرساني اين سهند پرداختهه شهود ،از ايهن رو بايهد
برنامهريزي الزم جهت انجام اين بازنگريها نیز صورت گیرد .در ادامه فرآيند ارزيابي سند توسعه فناوريهاي مديريت بارههاي
سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان ،مكانیزم ارزيابي ،ساختار نظارت و بهروزرساني سند توسعه فناوريهاي مهديريت بارههاي
سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان ارائه شده است.
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فاز  :6تدوين برنامه ارزيابي و بروزرساني

 -1فصل اول:
فرآيند ارزيابي سند توسعه فناوریهای مديريت بارهای سرمايشي تهويه مطبوع در
ساختمان
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 -1-1مقدمه
در واقع ميتوان گفت که هدف اصلي از انجام ارزيابي از برنامه اجراشده تعیین میزان اثرگذاري و موفقیت برنامه در رسیدن
به اهداف ،تعیین اصالحات و تغییرات مورد نیاز براي اجهراي برنامهه در مقیهاس بهزرا و اسهتفاده از تجربیهات اجرايهي بهراي
برنامههاي مشابه در آينده ميباشد .در اين مرحله از سند در ابتدا شاخصهاي عملكهردي و اثربخشهي ارکهان مختلهف سهند را
مشخص کرده ،تا بتوان با بررسي اين شاخصها در طول زمان میزان پیشرفت ارکان مختلف سند را تعیین نمهود .در ادامهه بهه
منظور ارزيابي پروژههاي اجرايي براي حصول به اهداف نقشهراه توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در
ساختمان ،عالوه بر تعیین شاخصها بايد ساختارهاي نظارتي مورد نیاز و نحوه فعالیت آنها تعیین گردد .از اين رو در مرحله دوم
شناسايي منابع اطالعاتي براي اندازهگیري شاخصها بررسي شده و پس از آن به جمعآوري اطالعات و مقايسهه بها معیارههاي
کمّي تعیین شده پرداخته شده است.
 -2-1نحوه تدوين شاخصهای عملكردی و اثربخشي
مرحله اول از ارزيابي سند شامل تدوين شاخصهاي عملكردي و اثربخشي بوده و قبل از اجرايي شدن سند راهبهردي بايهد
صورت پذيرد .در اين مرحله به منظور ارزيابي ارکان مختلف سند (چشمانداز ،اهداف و اقدامات) تعدادي شاخص تعريف ميشود.
پس از آغاز اجرايي شدن سند و تشكیل ستاد راهبري سند ،منابع اطالعاتي که ميتوان میزان شاخصها را با کمک آنها تعیین
کرد ،شناسايي شده و طي دورههاي زماني مشخص مقادير شاخصها اندازهگیري شده و نتايج حاصل از آن مورد ارزيهابي قهرار
گرفته و در صورت لزوم بازنگريهاي الزم صورت ميپذيرد .در ادامه شاخصهاي سند توسعه فنهاوريههاي مهديريت بارههاي
سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمانو نحوه دستیابي به آنها پرداخته شده است.
شاخص در واقع استانداردي است که دستیابي به آن نشاندهنده نیل به مقصد ميباشد .جزئیات شاخصها تعیینکننده طرز
اندازه گیري دامنه دستیابي به اهداف عیني در زمانهاي مختلف است .شاخصها و اندازهگیريهاي آنها ميتوانند کمي ،کیفي
و يا رفتاري باشند .شاخصها همان ابزار نظارت بر پیشرفت سطوح راهبردي سند هستند که ناظر بر طبق آنها میزان تحقق هر
سطح را اندازهگیري و مشخص مينمايد .از همینرو در تعیین شاخصها بايد به ابعاد مختلف سطوح راهبردي سند توجه داشت،
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به شكلي که پیشرفت امور بر اساس اين شاخصها تضمینکننده تحقق کامل اقدامات ميباشد .در همین راستا بايد شاخصهها
مشخصکننده ابعاد زير باشند:
الف) کمیت (چقدر)
ب) کیفیت (چگونه)
ج) زمان (چه موقع)
د) محل (کجا)
الزم به ذکر است که در برخي از شاخصها ممكن است ابعاد چهارگانه فوق قابل تعريف نباشند ،به عنوان مثال ممكن است
محل در مورد يک شاخص فني تعريفپذير نباشد که در اين حالت از بررسي اين بعد خاص صرفنظر ميشود.
در تعريف شاخصها بايد ويژگيهاي زير را در نظر گرفت:
الف) اساسي بودن :يعني جنبه اساسي يک سطح خاص را منعكس نمايد.
ب) واقعي بودن :هر شاخص بايد منعكسکننده يک واقعیت (نه تصور ذهني) بوده و براي همگهان مفههوم واحهدي را القها
نمايد.
ج) قابلقبول بودن :بايد امكان تغییرات شاخص به تحقق يا عدم تحقق مقصود وجود داشته باشد.
د) مبتني بر دادههاي قابل کسب بودن :دادههاي الزم براي اندازهگیري شاخص بايد در دسترس باشد.

 -3-1تعريف شاخصهای سند راهبردی توسعه فناوریهای مديريت بارهای سرمايشي تهويه مطبوع در
ساختمان
با توجه به موارد مطرح شده ،در اين بخش شاخصها در دو سطح کالن و خرد طراحي شدهاند .بها پیمهايش شهاخصههاي
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کالن ميتوان تحقق چشمانداز و اهداف کالن را بررسي کرده و با تعريف شاخصهاي خرد در سطح اقدامات ميتهوان میهزان
تحقق اقدامات را ارزيابي نمود .در ادامه شاخصهاي تعیین شده براي بررسهي تحقهق چشهمانهداز ،اههداف ،اقهدامات غیرفنهي،
پروژههاي فني به ترتیب در جداول(  )1-1تا ( )4-1ارائه شده است.
متن چشم انداز به شرح زير است:
با الهام از اهداف سند چشمانداز وزارت نیرو در افق  1404و در راستای صیانت از سرمايههای ملیي
افزايش کارايي و صرفهجويي در مصرف انرژی با بكارگیری و توسعه داخلیي فنیروریهیای سرمايشیي
راندمان باال و بهبود عملكرد حرارتي ساختمان تقاضای برق میورد نییاز سیسیتمهای تهويیه مطبیوع در
ساختمان کاهش و راندمان سیستمهای فوق در کشور تا حد استانداردهای جهاني ارتقا خواهد يافت.
با توجه به متن چشم انداز ،شاخص و معیار الزم جهت ارزيابي سطح تحقق چشم انداز در جدول  1-1آورده شده است.
جدول (:)1-1شاخصها و معیارهای شناسايي شده برای ارزيابي سطح تحقق چشمانداز سند راهبردی توسعه فناوریهای
مديريت بارهای سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
رديف
1

شاخص
وضعیت دانش فني ساخت تجهیزات مبتني بر
فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع
در ساختمان

معیار ارزيابي
دستیابي به دانش فني ساخت و بهرهبرداري تجهیزات
مبتني بر فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه
مطبوع در ساختمان

جدول ( :)2-1شاخصها و معیارهای شناسايي شده برای ارزيابي میزان تحقق اهداف سند راهبردی توسعه فناوریهای
مديريت بارهای سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
رديف

هدف

شاخص

1

دستیابي و توسعه فناوريهاي اولويتدار در
حوزه سیستم هاي سرمايشي ساختمان

وضعیت دستیابي و توسعه فناوريهاي
اولويتدار در حوزه سیستم هاي سرمايشي
ساختمان

2

دستیابي به صنعت رقابتپذير در حوزه
سیستم هاي سرمايشي ساختمان

وضعیت دستیابي به صنعت رقابتپذير در
حوزه سیستم هاي سرمايشي ساختمان

معیار ارزيابي
راهاندازي حداقل يک واحد صنعتي
براي تولید هر يک ازفناوريهاي
اولويتدار در حوزه سیستم هاي
سرمايشي ساختمان
ايجاد واحدهاي صنعتي متعدد در
حوزه سیستم هاي سرمايشي
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3
4

5

هدف
کاهش حداقل  15درصد از بار سرمايشي
ساختمان ها
کاهش حداقل 1225مگاوات بار الكتريكي
ناشي از بار سرمايشي نسبت به حالت پايه
تا سال 1398
کاهش  472مگاوات بار الكتريكي ناشي از
بار سرمايشي نسبت به حالت پايه تا سال
1404
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شاخص
وضعیت کاهش بار سرمايشي ساختمان ها
وضعیت کاهش بار الكتريكي ناشي از بار
سرمايشي نسبت به حالت پايه تا سال
1398
وضعیت کاهش بار الكتريكي ناشي از بار
سرمايشي نسبت به حالت پايه تا
سال1404

معیار ارزيابي
ساختمان
کاهش حداقل  15درصدي از بار
سرمايشي ساختمان ها
کاهش حداقل 1225مگاوات بار
الكتريكي ناشي از بار سرمايشي
نسبت به حالت پايه تا سال 1398
کاهش حداقل 472مگاوات بار
الكتريكي ناشي از بار سرمايشي
نسبت به حالت پايه تا سال 1404

جدول (:)3-1شاخصها و معیارهای شناسايي شده برای ارزيابي سطح اجرايي شدن اقدامات غیرفني سند راهبردی
توسعه فناوریهای مديريت بارهای سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
رديف

اقدام غیرفني

شاخص

معیار ارزيابي

1

ارتقاي استانداردهاي موجود مصرف انرژي و
برچسپ انرژي سیستمهاي سرمايشي و
ساختمان

وضعیت تدوين مرجع جامع سیستم هاي
سرمايشي در کشور

بروزرساني استاندرادها و
شاخصهايي براي ارزيابي
تجهیزات سرمايشي در کشور و يا
تدوين آنها

2

تدوين استاندارد دماي آسايش در فصول
گرم و سرد براي اقلیم هاي متفاوت کشور

وضعیت تدوين استاندارد دماي آسايش در
فصول گرم و سرد براي اقلیم هاي متفاوت
کشور

3

4

5

تدوين و تهیه استاندارد معماري ساختمان و
سیستمهاي سرمايشي بهینه ساختمان و ارائه
آن به صورت مقررات ملي ساختمان
تدوين ،ارتقا و به روز رساني معیارهاي
مصرف انرژي سرمايشي در اقلیمها و
مشترکین مختلف (اطلس سرمايش)
تدوين آئین نامه اجرايي بكارگیري و نصب
سیستمهاي سرمايشي براي ساختمانهاي
بزرا

وضعیت تدوين استاندارد معماري ساختمان
و سیستمهاي سرمايشي بهینه ساختمان

تدوين گزارش مربوط به استاندارد
دماي آسايش در فصول گرم و
سرد براي اقلیم هاي متفاوت
کشور
تهیه يک کتاب مرجع شامل
استاندارد معماري ساختمان به
صورت مقررات ملي ساختمان

وضعیت تدوين اطلس سرمايش

تدوين گزارش اطلس سرمايش

وضعیت تدوين آئین نامه اجرايي بكارگیري
و نصب سیستمهاي سرمايشي براي
ساختمانهاي بزرا

تهیه آئین نامه اجرايي بكارگیري و
نصب سیستمهاي سرمايشي براي
ساختمانهاي بزرا
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رديف

اقدام غیرفني

شاخص

معیار ارزيابي

6

احداث ،توسعه و يا ارتقاي آزمايشگاههاي
اعطاي برچسب انرژي به تجهیزات
سرمايشي تهويه مطبوع همزمان با ارتقا
استانداردهاي برچسب انرژي تجهیزات

وضعیت راهاندازي آزمايشگاههاي اعطاي
برچسب انرژي به تجهیزات سرمايشي
تهويه مطبوع

راهاندازي يک مرکز آزمايشگاهي
مجهز

7

احداث آزمايشگاه هاي Field Testing

وضعیت راهاندازي مرکز آزمايشگاهي
Field Testing

راهاندازي يک مرکز آزمايشگاهي
مجهزField Testing

8

9

10

11

12

13

طراحي و راه اندازي آزمايشگاه تحقیقاتي
تهويه مطبوع براي انجام تست هاي
راهاندازي يک مرکز آزمايشگاهي
وضعیت راهاندازي مرکز آزمايشگاهي
آزمايشگاهي و ارائه خدمات به بخش
تحقیقاتي تهويه مطبوع
تحقیقاتي تهويه مطبوع
 R&Dصنايع تهويه مطبوع و برودتي
کشور
طراحي و تهیه بانک اطالعاتي مشخصات وضعیت راهاندازي بانک اطالعاتي مورد نیاز
ايجاديكبانكاطالعاتیمناسب با
براياستفاده
فني و تعداد سیسمتهاي سرمايشي تولیدي و
مشخصات ذکر شده
وارداتي به کشور به همراه ملزومات سخت پژوهشگراناينحوزهوبهاشتراکگذاشتناطالعات
الزمدرآنها
افزاري و نرم افزاري آن
انجام تفاهم نامه با گمرکات /سازمان
تولید گزارشات سالیانه از تعداد/
استاندارد /وزارت صنايع براي ارسال
وضعیت انجام تفاهم نامه با گمرکات و
مشخصات تجهیزات وارداتي و
اطالعات به وزارت نیرو و جمع آوري
سازمان هاي مربوطه براي ارسال اطالعات
تولیدي  /مصرف انرژي /بار
اطالعات و تولید گزارشات سالیانه از تعداد/
به وزارت نیرو
مصرفي
مشخصات تجهیزات وارداتي و تولیدي /
مصرف انرژي /بار مصرفي.
پايش بازار ،نمونه برداري و ارسال آنها به
تدوين گزارش مغايرتهاي
آزمايشگاه و گزارش مغايرتهاي عملكردي
عملكردي تجهیزات به سازمان
وضعیت پايش بازار
تجهیزات به سازمان استاندارد و مراجع
استاندارد و مراجع قانوني
قانوني
تدوين گزارش از مشكالت موجود
بازديد از کارخانجات تولیدي و گمرکات
در تولید و يا واردات سیستمهاي
کشور جهت اطالع از مشكالت موجود در
میزان بازديد از کارخانجات تولیدي و
پربازده و پیشنهاد به مراجع
تولید و يا واردات سیستمهاي پربازده و ارائه
گمرکات کشور
مربوطه جهت بازنگري و بهبود
گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوطه جهت
قوانین و يا آيین نامه ها
بازنگري و بهبود قوانین و يا آيین نامه ها
تدوين گزارش بازخورد نظرات
انجام مطالعات اجتماعي اقتصادي براي
مصرف کنندگان و عرضه
وضعیتمطالعات اجتماعي اقتصادي براي
بازخورد نظرات مصرف کنندگان و عرضه
کنندگان سیستمهاي سرمايشي و
بازخورد نظرات مصرف کنندگان و عرضه
کنندگان سیستمهاي سرمايشي و ارائه
ارائه پیشنهاد به وزارت نیرو جهت
کنندگان سیستمهاي سرمايشي
گزارش و پیشنهاد به وزارت نیرو جهت
ارتقا مديريت بارهاي سرمايشي
ارتقا مديريت بارهاي سرمايشي
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14
15
16
17
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اقدام غیرفني
تهیه و طراحي تبلیغات و نشريات براي ارتقا
دانش مصرف کنندگان مختلف براي
مديريت بارهاي سرمايشي
انجام تفاهمات و مديريت تهیه و پخش
تبلیغات از طريق رسانه ها و مطبوعات
آموزش مدرسان مقررات ملي ساختمان-
مبحث مديريت بارهاي سرمايشي
انجام مطالعات سیاست هاي اعطاي يارانه
براي خريد سیستمهاي سرمايشي پربازده

شاخص

معیار ارزيابي

تعداد شمارههاي منتشرشده نشريه
تخصصیدر حوزه مديريت بارهاي سرمايشي

انتشار  2شماره در سال

میزان پخش تبلیغات از طريق رسانه ها و
مطبوعات
تعداد دورههاي کوتاهمدت و کارگاههاي
آموزشي برگزارشده در سال

حداقل  10برنامه در هر سال
 5دوره آموزشي در سال

وضعیت انجام مطالعات سیاست هاي اعطاي
يارانه

تدوين گزارشي از سیاست هاي
اعطاي يارانه

جدول ( :)4-1شاخصهای شناسايي شده برای ارزيابي پروژه های فني سند راهبردی توسعه فناوریهای مديريت بارهای
سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
اقدام فني
رديف
تحقیق و توسعه در طراحي بهینه سیستم
کولرهاي آبي شامل عايقكاري پوسته،
1
استفاده از پوشش هاي رنگي مناسب و
بهبود سیستم رطوبت زني
تحقیق ،توسعه ،نمونه سازي و تجاري
2
سازي کولرهاي آبي دو مرحله اي
تحقیق و توسعه بر روي چیلرها و
اسپلیت هاي تولید داخل و تجاري سازي
3
سیستم هاي پربازده
توسعه و تجاري سازي استفاده از پمپ
هاي حرارتي  Air Sourceبراي تولید
4
آب گرم و سرمايش به صورت همزمان و
نصب چندين نمونه
تحقیق و توسعه بر روي چیلرهاي
تراکمي تولید داخل و تجاري سازي
سیستم هاي پربازده
5
6

تحقیق و توسعه روي مبدل هاي حرارتي
( )Micro Channelsو نوع سیاالت

شاخص

معیار

وضعیت طراحي بهینه سیستم کولرهاي
آبي

طراحي بهینه سیستم کولرهاي آبي و
راهاندازي حداقل يک سیستم بهینه
کولر آبي

وضعیت تحقیق ،توسعه ،نمونه سازي و
تجاري سازي کولرهاي آبي دو مرحله اي

راهاندازي  5واحد تولیديكولرهاي آبي
دو مرحله اي

وضعیت دانش فني طراحي و ساخت
چیلرها و اسپلیت هاي تولید داخل

راهاندازي تعداديواحد تولیدي چیلرو
اسپلیت

وضعیت توسعه و تجاري سازي استفاده از
پمپ هاي حرارتيAir Source
وضعیت دانش فني طراحي و ساخت
چیلرهاي تراکمي تولید داخل
وضعیت دانش فني طراحي و ساخت
مبدل هاي حرارتي ( Micro

راهاندازي واحدهاي تولیدي پمپ
هاي حرارتيAir Source
راهاندازي تعدادي واحد تولیدي
چیلرهاي تراکمي
طراحي و ساخت حداقل يک مبدل
حرارتي ( )Micro Channelsو نوع
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7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

اقدام فني
(نانو سیاالت) مورد استفاده براي انتقال
حرارت در سیستم هاي تهويه مطبوع
تجاري سازي ،توسعه و گسترش سیستم
هاي ذخیره سازي سرما
توسعه و تجاري سازي چیلرهاي جذبي
خورشیدي و کلكتورهاي لوله اي با
راندمان باال
طراحي و توسعه مبدل هاي حرارتي
 Heat Pipeبراي بازياب انرژي
سرمايشي در هواسازها
توسعه و طراحي سیستم هاي Add-
 onبازيافت حرارت از چیلرهاي جذبي و
نصب چندين نمونه
توسعه و تجاري سازي سیستم هاي
 CHPو استفاده بازيافت حرارت و
تبديل آن به سرمايش
طراحي و توسعه سیستم هاي  GHPبا
استفاده از موتورهاي رفت و برگشتي
طراحي و توسعه فناوريهاي جداسازي
بارهاي سرمايشي محسوس و نهان
سیستمهاي تهويه مطبوع
تحقیق و توسعه و تجاري سازي و
همچنین کاهش قیمت سیستم هاي
مديريت انرژي کولر آبي
تحقیق و توسعه ،طراحي ،ساخت پايلوت
و تجاري سازي  BMSيكپارچه
سیستمهاي سرمايشي
طراحي و توسعه سیستمهاي دستیابي
ديسپاچینگ به سیستم کنترلي سیستم
هاي سرمايشي ساختمان هاي بزرا
براي کاهش بار در فصل گرم
طراحي و ساخت و تجاري سازي
ترموستاتهاي ياد گیرنده
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شاخص
 )Channelsو نوع سیاالت (نانو
سیاالت) مورد استفاده براي انتقال حرارت
در سیستم هاي تهويه مطبوع
وضعیت تجاري سازي ،توسعه و
گسترش سیستم هاي ذخیره سازي سرما
وضعیت توسعه وتجاري سازي
چیلرهاي جذبي خورشیدي و کلكتورهاي
لوله اي با راندمان باال
وضعیت طراحي و توسعه مبدل هاي
حرارتي Heat Pipe

معیار
سیال (نانو سیال) مورد استفاده براي
انتقال حرارت در سیستم هاي تهويه
مطبوع
راهاندازي واحدهاي تولیدي
سیستم هاي ذخیره سازي سرما
راهاندازي واحدهاي تولیدي چیلرهاي
جذبي خورشیدي و کلكتورهاي لوله اي
با راندمان باال
طراحي و ساخت حداقل يک مبدل
حرارتي Heat Pipe

وضعیت طراحي و توسعه سیستم هاي طراحي و ساخت چندين نمونه سیستم
هاي  Add-onبازيافت حرارت از
 Add-onبازيافت حرارت از چیلرهاي
چیلرهاي جذبي و نصب آن
جذبي
راهاندازي واحدهاي تولیدي سیستم
وضعیت توسعه وتجاري سازي سیستم
هاي  CHPو استفاده بازيافت حرارت
هاي CHP
و تبديل آن به سرمايش
وضعیت طراحي و توسعه سیستم هاي طراحي و ساخت چندين نمونه سیستم
هاي  GHPبا استفاده از موتورهاي
 GHPبا استفاده از موتورهاي رفت و
رفت و برگشتي
برگشتي
طراحي و ساخت حداقل يک فناوري
وضعیت طراحي و توسعه فناوريهاي
جداسازي بارهاي سرمايشي محسوس و جداسازي بارهاي سرمايشي محسوس و
نهان سیستمهاي تهويه مطبوع
نهان سیستمهاي تهويه مطبوع
وضعیت تحقیق و توسعه و تجاري
راهاندازي واحدهاي تولیدي سیستم
سازي سیستم هاي مديريت انرژي کولر
هاي مديريت انرژي کولر آبي
آبي
وضعیت تحقیق و توسعه ،طراحي،
طراحي و ساخت حداقل يک نمونه
ساخت پايلوت و تجاري سازي BMS
 BMSيكپارچه سیستمهاي سرمايشي
يكپارچه سیستمهاي سرمايشي
وضعیت طراحي و توسعه سیستمهاي
دستیابي ديسپاچینگ به سیستم کنترلي
سیستم هاي سرمايشي
وضعیت طراحي و ساخت و تجاري
سازي ترموستاتهاي ياد گیرنده

طراحي و ساخت سیستمهاي دستیابي
ديسپاچینگ به سیستم کنترلي سیستم
هاي سرمايشي
طراحي و ساخت حداقل يک مورد
ترموستات ياد گیرنده

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
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طراحي و تهیه نرم افزارهاي محاسبات
18

19

20

21

وضعیت طراحي و تهیه نرم افزارهاي

فني و اقتصادي بكارگیري سیستم هاي

محاسبات فني و اقتصادي بكارگیري

سرمايشي

سیستم هاي سرمايشي

سرمايشي

طراحي و تهیه دستورالعملهاي بكارگیري
سیستم هاي سرمايشي

وضعیت طراحي و تهیه
دستورالعملهاي بكارگیري سیستم هاي
سرمايشي

طراحي ،توسعه نرم افزارهاي بهینه

وضعیت طراحي ،توسعه نرم افزارهاي

سازي مصرف انرژي در ساختمان و

بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان و

آموزش آن براي اعضاي سازمان نظام

آموزش آن نرم افزارها به اعضاي سازمان

مهندسي و مهندسین مشاور

نظام مهندسي و مهندسین مشاور

برنامه ريزي و طراحي کلینیكهاي
ممیزي انرژي تجهیزات سرمايشي

سیستمهاي سرمايشي در مراکز
استانهاي مستعد

وضعیت برنامه ريزي و طراحي
کلینیكهاي ممیزي انرژي تجهیزات
سرمايشي
وضعیت راهاندازي کلینیكهاي ممیزي
سیستمهاي سرمايشي

تهیه چک لیستها و پشتبباني انجام
23

انتشار نرم افزارهاي محاسبات فني و
اقتصادي بكارگیري سیستم هاي

راه اندازي کلینیكهاي ممیزي
22
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ممیزيها توسط شرکتهاي آموزش ديده و
پايش و جمع آوري اطالعات

وضعیت انجام ممیزيها

انتشار دستورالعملهاي بكارگیري سیستم
هاي سرمايشي

نرم افزارهاي بهینه سازي مصرف انرژي
در ساختمان و برگزاري حداقل  5دوره
کالس آموزشي در سال

طراحي کلینیكهاي ممیزي انرژي
تجهیزات سرمايشي
راهاندازي کلینیكهاي ممیزي
سیستمهاي سرمايشي در حداقل 4
مرکز استان
تدوين گزارشي از اطالعات جمع آوري
شده درباره پشتبباني انجام ممیزيها
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 -2فصل دوم:
تدوين ساختار نظارت بروزرساني و مكانیزم ارزيابي
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 -1-2ساختار نظارت و بروزرساني
همان طور در مقدمه اشاره شد ،به منظور ارزيابي پروژههاي اجرايي مختلف تعريف شده براي حصهول بهه اههداف نقشههراه
توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان  ،عالوه بر تعیین شاخصها بايد سهاختارهاي نظهارتي
مورد نیاز و نحوه فعالیت آن ها تعیین گردد .از سوي ديگر با توجه به اينكه نقشهراه يک سند زنده و پويا است ،ضهرورت دارد در
بازه هاي زماني مشخصي به بازنگري و بروزرساني اين سند پرداخته شود ،از اين رو بايد برنامههريهزي الزم جههت انجهام ايهن
بازنگريها نیز صورت گیرد .در ادامه فرآيند ارزيابي سند توسعه فنهاوريههاي مهديريت بارههاي سرمايشهي تهويهه مطبهوع در
ساختمان  ،مكانیزم ارزيابي ،ساختار نظارت و بهروزرساني سند توسعه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويهه مطبهوع در
ساختمان ارائه شده است.
به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کاري انديشیده شده و ساختار نظارتي براي آن تعیین گردد .وزارت نیرو وظیفه
سیاست گذاري کالن ،هماهنگي و نظارت کالن بر اجراي اين سند را بر عهده دارد .مرکز مديريت بارهاي سرمايشي بهر نحهوه
اجراي اين سند نظارت ميکند و بازنگريهاي الزم در سند انجام داده و گزارش کالن مربوطه را در فواصل زماني مشخص به
وزارت نیههرو ارائههه خواههد نمههود .ايههن مرکههز بهها ايجههاد سههاز و کارهههاي الزم و اسههتفاده از نهادهههاي مختلههف ،ضههمن انجههام
تصمیمگیري هاي الزم ،وظیفه نظارت بر تحقق اهداف سند و ارزيابي پیشرفت کار را بر عهده دارد .از جمله وظايف اصلي ايهن
مرکز ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 سیاستگذاري اجرايي ،راهبري ،هماهنگي و ايجاد ارتباطات بین دستگاهي الزم براي توسعه فناوريهاي
مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
 نظارت و پیگیري اجراي دقیق و کامل مفاد سند
 پايش شاخصهاي عملكردي و اثربخشي
 بررسي طرحها و برنامههاي بخشي و فرابخشي ،و نظارت بر اجراي صحیح اقدامات
 تصمیمگیري براي تخصیص بودجهها به پروژههاي اجرايي

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
13
ويرايش دوم،شهريور 1394

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابي و بروزرساني

 -2-2مكانیزم عملكرد
با توجه به وظايف مطرح شده براي اين مرکز ،بايد مكانیزمي براي انجام فعالیتهاي ارزيابي در نظر گرفته شود .همان طور
که اشاره شد ،از جمله وظايف اصلي اعضاي مرکز مديريت بارهاي سرمايشي تهويهه مطبهوع در سهاختمان نظهارت و پیگیهري
اجراي دقیق و کامل مفاد سند و پايش شاخصهاي عملكردي و اثربخشي ميباشد .لذا اعضاي مرکز جههت انجهام وظهايف در
نظر گرفته شده ميبايست جلسات منظم ( 3ماه يکبار) برگزار کرده و در فاصله بین جلسات از طريق همكهاري و اخهذ آمهار و
گزارشها از دستگاههاي متولي حوزههاي مرتبط شاخصهاي تعیین شده را ارزيابي کرده و پس از نهاييسازي و تلفیهق آنهها
گزارش آن را در دورههاي زماني  3ماهه به وزارت نیرو اعالم نمايد.
اعضاي مرکز موظفاند طبق نتايج حاصل از ارزيابي شاخص ها ،اقهدامات الزم را جههت اطمینهان از تحقهق سهند در افهق
10ساله ،اتخاذ کنند .ستاد راهبري سند در صورت نیاز به اصالح ساختارها و ساز و کارهاي نههادي ذيربهط ،از طريهق مراجهع
ذيصالح گردش کار را انجام خواهد داد.
همچنین مرکز موظف است فناوريهاي مرتبط و در حال توسعه مرتبط با حوزه فناوريههاي مهديريت بارههاي سرمايشهي
تهويه مطبوع در ساختمان را رصد کند و گزارش آن را طي دورههاي زماني  2ساله به وزارت نیرو ارائه نمايد.
با توجه به روند تحوالت و نیز وضعیت پیشرفت سند ،الزم است سند مورد بهازبیني و تجديهدنظر قهرار گیهرد .دوره طبیعهي
بازبیني سند  2ساله مي باشد و در صورتي که شاخص هاي کلیدي سند ارضا نشده باشند الزم است که خهارج از دوره طبیعهي،
بازبیني بخشي يا کلي سند صورت بگیرد که با توجه شاخص هاي معرفي شده در فصل قبل شاخص ههاي کلیهدي در جهدول
( )1-2آمده است:
جدول ( :)1-2شاخصهای کلیدی ارزيابي سند راهبردی توسعه فناوریهای مديريت بارهای سرمايشي تهويه مطبوع در
ساختمان
رديف

1

اقدام

شاخص کلیدی

ارتقاي استانداردهاي موجود مصرف انرژي و برچسپ انرژي
سیستمهاي سرمايشي و ساختمان

وضعیت تدوين مرجع جامع سیستم هاي
سرمايشي در کشور

احداث ،توسعه و يا ارتقاي آزمايشگاههاي اعطاي برچسب انرژي به

وضعیت راهاندازي آزمايشگاههاي اعطاي

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
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2

3
4
5
6
7
8

9

10
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تجهیزات سرمايشي تهويه مطبوع همزمان با ارتقا استانداردهاي
برچسب انرژي تجهیزات
تحقیق و توسعه در طراحي بهینه سیستم کولرهاي آبي شامل عايقكاري
پوسته ،استفاده از پوشش هاي رنگي مناسب و بهبود سیستم رطوبت
زني
تحقیق و توسعه بر روي چیلرها و اسپلیت هاي تولید داخل و تجاري
سازي سیستم هاي پربازده
توسعه و تجاري سازي سیستم هاي  CHPو استفاده بازيافت حرارت و
تبديل آن به سرمايش

برچسب انرژي به تجهیزات سرمايشي
تهويه مطبوع
وضعیت طراحي بهینه سیستم کولرهاي آبي

وضعیت دانش فني طراحي و ساخت چیلرها
و اسپلیت هاي تولید داخل
وضعیت توسعه وتجاري سازي سیستم
هاي CHP
وضعیت تجاري سازي ،توسعه و
تجاري سازي ،توسعه و گسترش سیستم هاي ذخیره سازي سرما
گسترش سیستم هاي ذخیره سازي سرما
وضعیت تحقیق و توسعه و تجاري
تحقیق و توسعه و تجاري سازي و همچنین کاهش قیمت سیستم هاي
سازي سیستم هاي مديريت انرژي کولر آبي
مديريت انرژي کولر آبي
وضعیت راهاندازي بانک اطالعاتي مورد نیاز
طراحي و تهیه بانک اطالعاتي مشخصات فني و تعداد سیسمتهاي
براياستفاده
سرمايشي تولیدي و وارداتي به کشور به همراه ملزومات سخت افزاري
پژوهشگراناينحوزهوبهاشتراکگذاشتناطالعات
و نرم افزاري آن
الزمدرآنها
وضعیت طراحي ،توسعه نرم افزارهاي
طراحي ،توسعه نرم افزارهاي بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان و بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان و
آموزش آن نرم افزارها به اعضاي سازمان
آموزش آن براي اعضاي سازمان نظام مهندسي و مهندسین مشاور
نظام مهندسي و مهندسین مشاور
وضعیت برنامه ريزي و طراحي
کلینیكهاي ممیزي انرژي تجهیزات
برنامه ريزي و طراحي کلینیكهاي ممیزي انرژي تجهیزات سرمايشي
سرمايشي
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نتیجهگیری
مرحله ششم اين سند به عنوان آخرين مرحله از طرح "تدوين سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي مديريت بارههاي
سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان" به تدوين برنامه ارزيابي و بهروزرساني اين سند مي پردازد .در اين مرحله بايهد مشهخص
شود که چه افرادي در چه ساختاري و بر اساس چه شاخص ها و معیارهايي بايد به ارزيابي پیشرفت اجراي سهند در طهول بهازه
زماني تعريف شده بپردازند .براي اين کار ابتدا شاخصهايي در سطح کالن (چشمانهداز و اههداف) و در سهطح خهرد (اقهدامات
غیرفني و فني) تعريف شد .سپس ساختار نظارت ،به روزرساني و ارزيابي سند مشخص شد .براي اين کار وظايف اعضاي مرکهز
مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان ها مشخص گرديد .در نهايت تعیین شد که اين مرکز در بازههاي زماني 3
ماهه به پیگیري و ارزيابي اجراي سند بر اساس شاخصهاي تعريف شهده بپهردازد و گهزارش آن را بهه وزارت نیهرو ارائهه کنهد.
همچنین مقرر شد اين مرکز با توجه به وضعیت پیشرفت سند نسبت به بازنگري آن اقدام نمايد.

