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سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
پيشگفتار

در راستاي اجراي مرحله اول از پروژه ‹‹ تدوين سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش
ساختمان ›› با عنوان ‹‹ تدوين مباني سند بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان ›› ،گزارش حاضر به اين
امر اختصاص يافته است .در اين گزارش در فصل اول به ضرورت و داليل توجيه پذيري تدوين سند راهبردي و نقشه راه
بکارگيري فناوريهاي پر بازده انرژي بر در بخش ساختمان پرداخته خواهد شد .در فصل دوم ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
مشخص ميشوند .در پايان نيز منابع و مراجع مورد استفاده معرفي خواهند شد.
اين گزارش توسط آقايان اميد شاه حسيني و علي شفيعي علويجه و خانم شبنم منصوري تهيه شده است .کميته راهبري
پروژه نيز وظيفه نظارت و تائيد گزارش را بر عهده داشته است.
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مقدمه
مجموعهاي از عوامل در کنار قيمت پايين حاملهاي انرژي در کشور موجب گرديده که مقوله مديريت مصرف و افزايش
بهره وري انرژي مورد توجه زيادي قرار نگرفته و در نتيجه هر ساله مصرف انرژي و پيک مصرف برق رشد قابل توجهي را
داشته باشد که اين امر سبب اتالف منابع و ثروت ملي خواهد شد .در اين ارتباط بکارگيري تجهيزات پر بازده به عنوان يک راه-
حل مطرح ميشود هر چند که استفاده از اين تجهيزات و بکارگيري آنها به دليل باال بودن قيمت آنها بايد بر اساس يک برنامه
دقيق و مدون يا نقشه راه باشد.
نقشه راه بکارگيري فناوريها و تجهيزات ،يک ابزار سيستماتيک براي سياستگذاران و مسئوالن اجرايي است که با کمک آن
به کشف و برقراري ارتباط بين بازارها ،محصوالت و فناوريهاي در حال توسعه پرداخته و تصميمات الزمه را اتخاذ نمايند .در
واقع استفاده از اين ابزار به دست اندرکاران امر کمک ميکند تا در محيط پويا و بشدت متغير امروزه ،با تمرکز بر پويايي محيط
و رديابي روند تغييرات فناوريهاي موجود و پيشرو ،بهترين گزينه را انتخاب و در گردونه رقابت جهت استفاده از فناوريهاي نوين
موقعيت بهتري داشته باشند.
از سوي ديگر اگر به مساله بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان به عنوان يک فعاليت نگريسته شود،
به منظور شناسايي ساختار حاکم بر آن يا فضايي که آن را احاطه نموده است بايد به سواالت زير پاسخ داده شود.
 .1بازيگران اصلي و ذينفعان مؤثر در اين فعاليت چه کساني هستند؟
 .2قوانين و مقررات موجود که بر انجام اين فعاليت تاکيد دارند چه مواردي هستند؟
 .3به طور کلي چه داليلي براي انجام فعاليت وجود دارد ؟
 .4افق زماني و محدوده جغرافيايي انجام فعاليت چگونه است؟
با دستيابي به پاسخ سؤاالت باال و شناخت ساختار حاکم بر فعاليت مورد نظر ميتوان نواقص و کاستيها را شناسايي نمود و با
برنامهريزي و استراتژي درست ميتوان زمينه گسترش اين فعاليت را بوجود آورد.
نظر به آنچه گفته شد ضرورت تدوين سند و نقشه راه جهت بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان بيش
از پيش احساس ميشود .بخصوص اينکه با مسائلي همچون کاهش مصرف انرژي و اصالح الگوي مصرف که مزيتهاي
سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي نيز دارند ،همراه است.
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در اين گزارش و در فصل اول به ضرورت و داليل توجيه پذيري تدوين سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پر
بازده انرژي بر در بخش ساختمان پرداخته ميشود .فصل دوم با تبيين سطح تحليل ،افق زماني و مرز بندي فني مساله مورد
تحقيق آغاز ميشود .در ادامه به مرور ادبيات موضوع و سوابق کار مرتبط با مرز بندي ساختاري مساله پرداخته خواهد شد .در
گام بعدي معرفي بازيگران عرصه بکارگيري فناوريهاي پر بازده انرژي بر در بخش ساختمان و شناخت روابط آنها انجام مي-
پذيرد .اين بازيگران در  6گروه شامل سياستگذاران ،تنظيمگران ،تسهيلگران ،سازمانهاي ارائه دهنده خدمات ،مراکز تحقيقاتي و
پژوهشي و بنگاههاي اقتصادي تقسيم بندي ميشوند .قسمت پاياني فصل دوم به بررسي قوانين و مقررات موجود در کشور که
به صورت مستقيم و غير مستقيم بر بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان تاکيد دارند اختصاص مييابد تا
ضرورتهاي قانوني مساله مورد تحقيق بيش از پيش آشکار شود .در پايان گزارش نيز منابع و مراجع مورد استفاده معرفي مي-
شوند.
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فصل اول
ضرورت و داليل توجيه پذيري تدوين سند راهبردي و
نقشه راه بكارگيري فناوريهاي پر بازده انرژي بر در بخش
ساختمان
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 -1-1مقدمه
در اين فصل از گزارش به ضرورت و داليل توجيه پذيري تدوين سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پر بازده
انرژي بر در بخش ساختمان پرداخته ميشود .در گام اول ضرورت مساله از ابعاد مختلف سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و
غيره بررسي ميگردد .در اين ارتباط  8هدف متفاوت که با انجام اين مطالعه محقق خواهند شد معرفي ميشوند .در گام بعدي
به ضرورت قانوني مساله در داخل کشور پرداخته ميشود .در پايان نيز ضرورت تدوين سند راهبردي و نقشه راه براي مساله
مورد نظر در اين مطالعه مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

 -2-1ضرورت مساله از ابعاد مختلف سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي
ضرورت بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان با توجه به لزوم کاهش مصرف انرژي در اين بخش و
اصالح الگوي مصرف ميتواند از زواياي گوناگوني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و با ساختارهاي مختلفي ارائه شود.
در اين قسمت يک ساختار  8وجهي براي مساله فوق الذکر ارائه ميشود .هر چند وجوه جديدي ميتوان به مساله افزود لکن
موارد گنجانده شده در اين ساختار  8وجهي مهمترين داليل در جهت بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
هستند.

 -1-2-1لزوم 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 ميگيرد 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 .اقتصاد
مقاومتي رابطه نزديکي با انسجام ملي دارد .منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي يک اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست نه يک اقتصاد
منفعل و بسته به طوري که کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و ناماليمات مسير خود ،روند پيشرفت پايدار خود را حفظ کند.
نقطه شروع اقتصاد مقاومتي ،سياستگزاري براي اصالح الگوي مصرف است .مصرف ،توليد را جهت ميدهد و اين دو در کنار
هم ،جهت سرمايهگذاري را مشخص ميکنند.
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همانگونه که مفهوم مصرف در خصوص مواردي همچون کاالها ،خدمات و انرژي موضوعيت پيدا ميکند الگوي مصرف و
اصالح 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 توسـعه دارد .بنابراين بـراي کشوري مانند ايران که در حال توسعه است ،الگوي مصرف انرژي
از اهميت بااليي برخوردار اسـت [ .]1الگـوي مصـرف انرژي اگر منطبق بر الگوي توليد جامعه باشد با توسعه سازگار است و اگر
منطبق بر الگوي توليـد نباشـد به صورت عنصر ضد توسعه عمـل مـيکنـد .در کشـورهاي توسـعه يافتـه ،الگـوي مصرف
انرژي در گذر زمان بر مبناي الگوي توليد شکل گرفته است .در چنين جـوامعي رشد باالي مصرف اترژي ميتواند تعبير دوگانه
داشته باشد .از يکسو رشد باالي مصرف انرژي ميتواند به معناي رشد اقتصادي بيشتر و افزايش توليد و اشتغال و در يک کالم
رونق اقتصادي باشد و از سوي ديگر بدان معني است که شدت مصرف انرژي و يا استانداردهاي 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 مي-
دهند 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 سطوح و استانداردهاي مجاز در سطح بين المللي دارد .اهميت موضوع زماني
آشکارتر ميشود که اين مقايسه با کشـورهاي توسعه يافته همچون آمريکا ،آلمان و ژاپن صورت پذيرد [ .]2نکته ديگر درباره
الگوي مصرف انرژي در جامعه ما ،فاصلهاي است که الگـوي مصـرف فعلـي بـا الگـوي مصـرف مطلوب از ديدگاه اسالمي
دارد .مصرف انرژي در کشور ما امروز نوعي اسراف و ريخت و پاش است که خود موجب اتالف منابع مي شود .فرهنگ صرفه-
جويي در بخش قابل توجهي از جامعه موضوعيت خود را از دست داده است.
پر واضح و روشن است که اصالح الگوي مصرف انرژي به دليـل فاصـله آن بـا الگـوي مطلـوب اسالمي و ناسازگاري آن
با الزامهاي توسعه ،ضرورتي گريزناپذير است .اصالح الگوي مصرف انرژي به معناي تغييـر در سطح مصرف ،ترکيب مصرف و
چگونگي مصرف است؛ بگونهاي که اوالً به الگوي مطلـوب دينـي نزديکتر شده و ثانياً با الگوي توليد ،سازگاري بيشتر پيدا کند.
نزديک کردن الگوي مصرف انرژي با الگوي مطلوب براي کشورهاي در حال توسعه ،از جمله ايران نه سياست کوتـاه مـدت و
يکسـاله ،بلکـه به صورت سياست استراتژيک است و حرکت در مسير آن امري مهم و حياتي است .بنابراين هرگونه اقدام که به
کاهش مصرف انرژي منجر ميشود مطلوب است.
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از جمله اقداماتي 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 تکنولوژيها يا فناوريهاي انرژي بر پربازده در بخشهاي مختلف
اقتصادي و اجتماعي بوده است .بکارگيري اين تجهيزات بخصوص در بخشهاي غير مولد همچون بخش خانگي با تبليغات و
بستر سازي فرهنگي بيشتري همراه بوده است .در اين بين هر چند کاهش مصرف انرژي براي يک تجهيز خاص مقدار قابل
توجهي نيست لکن تنوع و تعداد قابل توجه تجهيزات انرژي بر و بخصوص تجهيزات الکتريکي در بخشهاي مختلف اقتصادي و
اجتماعي لزوم توجه به بکارگيري فناوريهاي پر بازده انرژي بر جهت دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش اصالح الگوي
مصرف را دوچندان ميسازد.

 -2-2-1کاهش انتشار گازهاي آالينده و گلخانهاي از طريق کاهش توليد انرژي الكتريكي

هيچيک از سامانه هاي توليد برق فاقد اثرات زيـست محيطـي نيـستند .اثـرات زيـست محيطي در کل مراحل زنجيره توليد
انرژي برق شامل اسـتخراج منابع ،سـاخت تجهيـزات ،حمل و نقل مواد ،استفاده از برق و دفع زائدات رخ مي دهد .برخـي از
اثـرات عمـده زيـست محيطي همراه با توليد برق شامل آلودگي هوا (انتـشار آالينـده هـاي ،PM10 ,CO, NOx, SO2,
آالينده هاي سمي نظير جيوه و غيره) و انتشار گازهاي گلخانهاي همچون دي اکسيد کربن ( ،)CO2متان ( )CH4و اکسيد
نيتروژن ( )N2Oمي باشد.
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[ .]3نکته قابل توجــه در اين مطالعات ترکيب سوخت در توليد انرژي الکتريکي است و
محتمل ترين سناريوي ارائه شده استفاده از سوخت هاي فسيلي در توليد انرژي الکتريکي مي باشد (ذغال سنگ  30درصد ،گاز
براي توليد برق 10درصد ،نفت 10درصد ،انرژي تجديد پذيــر 15درصد و نيروگاه هاي هسته اي 15درصد) مالحظه مي گردد
علي رغم تنوع انرژي ،وابستگي نيروگاه ها 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
مستثني نيست.
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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 شـده اسـت .سـرانه کشـورهاي OECD

 11/08تن و ترکيه  2/87تن و هند حدود  1تن مي باشد .در مقايسه با سـاير کشـورها ،ايـران 1/34درصد  CO2جهاني را
توليد مي کند [ .]4بنابر اين همگام با حرکت جهاني در مسير کاهش توليد دي اکسيد کربن ،ايران نيز بايد توليد اين گاز
گلخانهاي را کنترل کرده و تا حد امکان در کاهش ميزان توليد آن تالش نمايد.
بر اساس اطالعات آمار تفصيلي سال  1390ميزان توليد ناخالص انرژي الکتريکي کشور در حدود  240تراوات ساعت بوده
است که با لحاظ هزينه اجتماعي معادل  103ريال به ازاي هر کيلووات ساعت توليدي ناشي از انتشار گازهاي گلخانهاي و
آاليندههاي دودکش نيروگاههاي کشور ( اقتباس شده از تراز نامه انرژي کشور در سال  )1390کل هزينه اجتماعي معادل
 2/46×1013ريال خواهد بود .اگر هزينه اجتماعي مطابق برنامه  ExternEدر سال  161 2007ريال به ازاي هر کيلووات
ساعت فرض شود ،کل هزينه اجتماعي معادل  3/85×1013ريال ميباشد که هر دو رقم قابل توجه هستند.
نتايج به دست آمده از تحقيقات نشان مي دهد که مهمترين عامل انتشار  CO2منابع توليدي مي باشد .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 (بيش از  90درصد) .به منظور کاهش سهم نيروگاهها در انتشار گاز دي اکسيد کربن راه حلهاي
مختلف مطرح ميشود که از آن جمله ميتوان به اسـتفاده از سوخت گاز طبيعي به جاي ديگر سوختها و يا جايگزيني بکارگيري
نيروگاه سيکل ترکيبي نسبت به ساير نيروگاهها بـراي توليد برق اشاره کرد .راه حل ديگر ميتواند بهبود بهـره وري انرژي و
کاهش ميزان مصرف باشد که در نهايت موجب توليد انرژي الکتريکي کمتر ميشود .بنابر اين بکارگيري فناوريهاي پر بازده
انرژي بر راه حل مناسبي جهت کاهش انتشار گازهاي آالينده و گلخانهاي بشمار ميرود و توجه به آن امري حياتي و مهم
است.

 -3-2-1افزايش 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
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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 باشند و ثالثاً جريان
نفت و گاز عموما 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 حاملهاي ثانويه
همچون برق مرتبط مي شود و همين مساله موجب شده تا دخالت حکومتها در حوزه انرژي در هر کشور توجيه پذير و الزامي
گردد .در اين ارتباط و به صورت نمونه ،پايداري شبکه برق هر کشور از اهميت خاصي برخوردار بوده و به عنوان يک چالش
هميشه مطرح بوده است .برخي کشورها مانند فرانسه براي رهايي از دام انرژيهاي پايانپذير به توليد برق هستهاي روي آورده-
اند.
هرچند ايران دومـين توليـد کننـده نفـت اوپـک و چهـارمين صـادرکننده نفـت جهـان ميباشد ،عواملي چون قرار گرفتن
در نقاط نفتخيز و بسيار حساس از خليج فـارس و خاورميانه ،وجود موقعيت گذرگاهي آن يعني واقع شدن در مسير سه قاره
اروپـا ،آسـيا و آفريقا و دارا بودن سرزميني پهناور و مناسب حمل و نقل ،نشان ميدهند افزايش سـطح تاثيرگذاري انرژي
خاورميانه جز با دخالت ايران در معامالت اقتصادي منطقه امکانپـذير نميباشد ،اما واقعيتهاي پيش رو حاکي از کمرنگ شـدن
نقـش ايـن کشـور در امنيـت عرضه و انتقال انرژي ميباشد.
يکي از واقعيتهاي پيش روي ايران اين است که اغلب مخازن نفتي کشور در نيمـه دوم عمر خود قرار دارند و ظرفيت توليد
ساالنه آنها به طور متوسط نزديک به  200هزار بشکه کاهش مييابد .از همين رو تحليلگران انرژي معتقدند ايران بدون
سـرمايهگـذاري سنگين و منابع مالي خارجي ،امکان حفظ سقف توليد خود را نخواهـد داشـت .از سـوي ديگر چنانچه روند
مصرف انرژي در داخل ادامه يابد ،در آيندهاي نـه چنـدان دور ،ايـران که کشوري نفتخيز است ،بايد تمام توليدات نفت خـود را
کـه مهمتـرين منبـع درآمـد ارزي و همچنين عامل مهم درچانهزنيهاي بين المللي و منطقهاي در بعد امنيت انـرژي ميباشد،
در داخل مصرف کند و به اين ترتيب نه تنهـا ديگـر نفـوذ و اقتـدار خـود را در سطح کشورهاي توليد کننده نفت از دست
خواهد داد ،بلکه در بعد سياست خارجي نيـز در زمينه نفت و گاز تحت تأثير کشورهاي رقيب قرار خواهد گرفـت .بنابر اين
حرکت در جهت اصالح الگوي مصرف انرژي در کشور و تالش در جهت بهينه سازي مصرف حاملهاي اوليه انرژي (نفت و گاز)
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از جمله براي توليد برق امري ضروريست و بکارگيري فناوريهاي پر بازده انرژي بر در اين بخش ميتواند به عنوان يک راهکار
پيشنهاد گردد.

 -4-2-1افزايش اشتغال در بخش خصوصي و جابجايي اشتغال در بخش دولتي

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 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 سرمايه گذاري براي
توليدکنندگان داخلي ،سرمايه گذاران خارجي و بکارگيري شيوه هاي نوين توليد ،توزيع کاالها و خدمات و در کنار آنها توليد
تجهيزات جديد است.
با فرض اينکه دانش تخصصي براي توليد تجهيزات پربازده در کشور وجود نداشته باشد باز هم بکارگيري اين تجهيزات با
ايجاد اشتغال همراه خواهد بود .در اين ارتباط زنجيره تامين اين 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 خواهد بود 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.
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با ورود تجهيزات پربازده انرژي بر به کشور پس از مدتي و در صورت حمايت مناسب دولت ،سرمايهگذاران داخلي و حتي
خارج ي 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 جنبههاي متفاوت تحقيقاتي و تجاري خواهد داشت که به نوبه خود
زمينه ظهور مشاغل جديدتر در جامعه را فراهم خواهد ساخت .بنابر اين بکارگيري فناوريهاي پر بازده انرژيبر ميتواند به عنوان
يک راهکار کمکي جهت اشتغال پايدار مطرح شود.

 -5-2-1افزايش 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 تلويزيون ها 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 تبليغ و آگهي بازرگاني شده است .هر چند ارتباط مستقيمي
بين صرفه جويي 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 .مصرف انرژي در تمامي ساختمان ها اجتناب ناپذير ميباشد و دخيل بودن آن
در کيفيت ساختمان موجب شده تا 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
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 عدم هماهنگي و تطابق سيستم ها نياز به آموزش هاي مختلف براي هر سيستم داشتن هزينه هاي انرژي بيش از اندازه نياز به وجود کارگران کارآزموده مختلفمزاياي سيستم هوشمند :
 بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي بهره وري هزينه کنترل امنيت و ايمني تأمين آسايش و رفاه سادگي استفاده از تجهيزات هوشمند مديريت ساختمان هنگام بروز حوادث کنترل ساختمان از هرجاي دنيا کم کردن استهالک وسايل مصرفي انعطاف پذيريمالحظه ميشود که ايجاد 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  .از طرفي چون بهينه سازي و
صرفه جويي در مصرف انرژي به عنوان مزاياي سيستم هوشمند ميباشد بنابر اين تنها تجهيزات پربازده ميتوانند به عنوان
المانهاي سيستم انرژي در خانههاي هوشمند ايفاي نقش کنند .در همين راستا بکارگيري فناوريهاي پر بازده انرژيبر در واقع
گام اوليه جهت طراحي و ساخت ساختمانهاي هوشمند و افزايش کيفيت زندگي ميباشد.

 -6-2-1کمک به اقتصاد ملي از طريق کاهش مصرف سوخت
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امروزه جهان با تقاضاي فزاينده اي 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 جمعيت و روند توسعه اقتصادي کشورها موجب
شده هر روزه بر سرعت مصرف انرژي در جهان افزوده شود؛ بگونه اي که براساس آمارهاي اتحاديه جهاني انرژي [ ، ]3مصرف
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 (مثل ايران) تعلق دارد .اين در حالي است که کشور ما نيز سرانه مصرف انرژي بسيار بااليي دارد.
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 [ .]4بر 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 رود .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 .اين مهم ميسر نيست مگر توسعه و بهره مندي از تجهيزات پربازده انرژي بر در
کشور به عنوان يک خط مشي اصلي مورد توجه سياستگزاران 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 بکارگيري فناوريهاي پر بازده انرژيبر در بخش ساختمان به تقويت اقتصاد ملي کمک
نمايد.
مطابق مطالعات انجام شده توسط سازمان سابا در بخش روشنايي و به تفکيک بخشهاي خانگي ،تجاري و عمومي ميتوان
به صرفهجويي معادل  2599مگاوات رسيد .از اين مجموع 1567 ،مگاوات به بخش خانگي 578 ،مگاوات به بخش تجاري و

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
13
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،اسفند 1393

 454مگاوات به بخش عمومي اختصاص دارد .براي تامين پتانسيل صرف جويي اشاره شده در مقياس نيروگاهي و با در نظر
گرفتن هزينه نيروگاهي معادل  1000دالر بر کيلووات ،اعتباري معادل  2600ميليون دالر نياز خواهد بود .اگر نرخ برابري دالر
در مقابل ريال 30000 ،ريال به ازاء هر دالر فرض شود 78000 ،ميليارد ريال اعتبار جهت توسعه ظرفيت نيروگاهي اشاره شده
مورد نياز خواهد بود.
نتايج بسط يافته (توسعه بازه زماني پروژه تا  )1404پروژه پيش بيني تقاضاي بار و انرژي الکتريکي در ايران تا سال 1395
نشان ميدهد که پتانسيل موجود جهت کاهش مصرف برق در بخش ساختمان جهت گرمايش آب و فضا معادل 7177
گيگاوات ساعت در سال است .مطابق آمار ارائه شده توسط شرکت توانير توليد ،انتقال و توزيع هر کيلووات ساعت برق در کشور
در سال  1392معادل  1168ريال هزينه به همراه داشته است .با عنايت به اينکه در بهترين حالت تنها  50درصد اين مبلغ از
مشترکين اخذ ميشود ،با در نظر گرفتن صرفه جويي موجود ميتوان به صرفه جويي اقتصادي معادل  4191ميليارد ريال در
سال دست يافت.

 -7-2-1افزايش بودجه عمومي در کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت

بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه شده و حاوي پيشبيني درآمدها و ساير منابع تامين
اعتبار و برآورد هزينهها براي انجام عملياتي است که منجر به نيل به سياستها و هدفهاي قانوني کشور ميگردد .يکي از
بخشهاي اين بودجه ،بودجه عمومي است که شامل اجزاء زير ميباشد [:]1
الف) پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار که به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله
دستگاهها از طريق حسابهاي خزانهداري کل اخذ ميگردد.
ب) پيش پرداختهايي که از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي
اجرائي ميتواند در سال مالي مربوطه انجام شود.
بسياري از کارشناسان معتقدند 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
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آتي ،مبالغ هنگفتي صرف سرمايهگذاري در بخشهاي نفت ،گاز و برق ميشود .عالوه بر اين مبالغ قابل توجهي به بحث انتقال و
توزيع حاملهاي انرژي اختصاص مي يابد .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 به
خصوص به فعاليت هاي عمراني در کشور 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 فناوريهاي پر بازده انرژيبر 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.

 -8-2-1کاهش 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 بايد از وابستگيهاي شديد خود به
سوختهاي فسيلي بکاهند و به سمت انواع جايگزين ديگر عرضه انرژي روي آورند .مشکل اصلي اين است که جايگزين کردن
عرضه ساير انواع انرژي چندين دهه طول ميکشد و بنابر 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 مستثني 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 ميشود .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 [ .]5در 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
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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.
نظر به آنچه گفته شد بنظر ميرسد اصالح 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 تجهيزات پربازده انرژي بر در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي
بخصوص بخش ساختمان باشد .اين مساله لزوم تحقيق و استخراج نقشه راه بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر در بخش
ساختمان را بيش از پيش الزامي ميسازد.

 -3-1ضرورت قانوني مساله مورد تحقيق
بدون شک امروزه ،در شرايط جهاني شدن و دنياي رقابتي و دايم التغيير ،تفکر مساله محور ناشي از تامين الزامات آن مساله
و بخصوص الزامات قانوني يک مساله ضرورتي اجتناب ناپذير است و حتي به عنوان يکي از شاخصهاي 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.
بهطور کلي  10قانون در کشور وجود دارد که در آنها به صورت مستقيم و غيرمستقيم به بحث بهکارگيري فناوريهاي
پربازده انرژي بر در بخش ساختمان اشاره شده است .در ادامه اشاره کوتاهي به هر يک از اين قوانين خواهد شد.

 -1-3-1سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش انرژي

سياستهاي کلي اصالح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري در تاريخ  89/4/15به کليه دستگاهها و نهادهاي اجرائي
کشور ابالغ شد .در بندهاي  5 ،3و  7از اين مجموعه سياستها به صورت غيرمستقيم به بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي
بر در بخش ساختمان اشاره شده است [.]1
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 -2-3-1بخشنامه رياست جمهوري

اين بخشنامه به شماره  43720/40081مورخ  87/3/26و با موضوع کاهش مصرف برق ادارات و دستگاههاي اجرايي کشور
به کليه وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و شرکتهاي دولتي ،نهادهاي انقالب اسالمي و استانداريهاي سراسر کشور ابالغ
شده است .در بند  1از اين بخشنامه به صورت مستقيم و در بندهاي  3 ،2و  4از اين بخشنامه به صورت غير مستقيم به
بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان اشاره شده است [.]6

 -3-3-1سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404

سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404مورخ  1382/9/20توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديد .مطابق
آنچه که در اين سند آمده است عليرغم اينکه امروزه مزيتهايي چون برخورداري از منابع طبيعي جاي خود را به بهرهمندي از
فناوري دادهاند ،اما همچنان به واسطه برخورداري کشور از منابع متنوع انرژي ،اين منابع تا افق  1404تکيه گاه اصلي جهت
توسعه زيربنايي و اقتصاد کشور هستند .از اين رو مديريت جامع انرژي از بعد عرضه و تقاضا نقشي اساسي و تعيينکننده در
ارتباط با تحقق اهداف سند چشم انداز ايران  1404خواهند داشت .در اين ارتباط مصرف بهينه انرژي از عوامل مهم در تحقق
سند چشمانداز بيست ساله توسعه کشور ميباشد و به صورت يک ضرورت ملي مطرح است .بنابر اين بکارگيري فناوريهاي
نوين انرژي بر در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي از جمله بخش ساختمان از اهميت خاصي برخوردار است و بايد به آن
پرداخته شود .

 -4-3-1برنامههاي 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 .در بندهاي  17و  18از اين بخشنامه به صورت غير مستقيم بر بکارگيري
فناوريهاي پربازده انرژيبر در بخش ساختمان تاکيد شده است [.]5
 -5-3-1سند نقشه راه بهرهوري انرژي الكتريكي سابا
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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 الکتريکي براساس قوانين باالدستي نمود .در اين سند چگونگي نيل به اهداف کمي
تعيين شده در بخش بهينهسازي مصرف انرژي تبيين شده است [.]6

 -6-3-1قانون هدفمند کردن يارانهها

مجلس محترم شوراي اسالمي در مورخه  15دي ماه  1388نسبت به ابالغ قانون هدفمند کردن يارانهها اقدام نموده است.
در اين قانون هر چند به بحث صرفهجويي در مصرف انرژي اشاره نشده است لکن ابالغ و اجراي قانون گامي مهم در مسير
صرفهجويي انرژي و بکارگيري تجهيزات پربازده است [.]1

 -7-3-1قانون اصالح الگوي مصرف

مجلس محترم شوراي اسالمي در مورخه  4اسفند  1389نسبت به تصويب قانون اصالح الگوي مصرف اقدام نموده است.
در مواد  22 ،21 ،20 ،19 ،18و 23از اين قانون به صورت غير مستقيم به بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره شده است
[.]1
 -8-3-1قوانين برنامههاي اول تا پنجم توسعه کشور

در برنامههاي اول تا پنجم توسعه کشور (حدفاصل سالهاي  1368تا  )1394که 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 امکان در
جهت کاهش مصرف انرژي در تمامي بخشهاي اقتصادي و اجتماعي تالش کنند [.]6
 -9-3-1تكاليف  20گانه مصوبه هيات دولت جهت اصالح الگوي مصرف انرژي

در تکاليف  20گانه مصوبه هيات دولت جهت اصالح الگوي مصرف انرژي مورخ  88/3/2به صورت مستقيم و غير مستقيم
به بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره شده است[.]7

 -10-3-1مبحث  19مقررات ملي ساختمان
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مبحث  19مقررات ملي ساختمان ضوابط طرح ،محاسبه و اجراي عايقکاري حرارتي پوسته خارجي ،سيستمهاي تأسيسات
گرمايي ،سرمايي ،تهويه ،تهويه مطبوع ،تأمين آب گرم مصرفي و الزامات طراحي سيستم روشنايي در ساختمانها را تعيين
ميکند .در اين مبحث بحث صرفهجويي انرژي به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است [.]8

 -4-1ضرورت تدوين سند بكارگيري فناوريهاي پربازده در بخش ساختمان
جهان در قرن بيست و يکم دنيايي آکنده از رقابت ،توسعه بازارها ،ظهور و رواج فناوريهاي برتر و گسترش تجارت است.
شرط توفيق در اين عرصه ،بهرهگيري از فرصتها و رويارويي با چالشهاي پيشرو است و اين همه ايجاب ميکند که فرآيند
توسعه اقتصادي– اجتماعي با رويکردي راهبردي نسبت به تشخيص شرايط جديد بينالمللي و با شناخت دگرگونيها در ترکيب
و روند مناسبات سياسي ـ اقتصادي جهاني و منطقهاي باشد .رويکرد راهبردي با نگرش به مهمترين مسائل و تنگناهاي
اقتصادي ملي ،مسير انجام تحوالت ساختاري ـ فناوري و پاسخگويي به 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 اساسي آينده کشور در
متن تحوالت بينالمللي منطقهاي نميتواند تنها به برنامهها و سياستگذاريهاي کوتاهمدت و ميانمدت بسنده کند و ناگزير بايد
بر برنامهريزيهاي بلند مدت ،ارائه دورنماها و تحليل چشماندازهايي با افق دوردست با هدفگذاري و سمتگيريهاي روشن و
مشخص متکي باشد .برنامهريزيهاي بلند مدت با تجسم بخشيدن به مباني اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و زيست محيطي
جامعه آرماني آينده ،زمينه شکلگيري تحوالت و اصالحات و اقتصاد ملي و چارچوبهاي طراحي و اجراي برنامههاي ميان
مدت و کوتاه مدت را فرآهم ميآورد.
الزم به ذکر است که هدف از تهيه چنين برنامههايي از يک سو آگاهي از گرايشهاي مسلط و تعيينکننده در حوزه مسائل
مربوط به امنيت و بقاي ملي در آينده است و از سوي ديگر شناخت عوامل بحرانزا و ارائه راهکارهاي مناسب براي غلبه بر
بحرانها است که ناگزير بايد با ارائه چارچوبي براي مديريت استراتژيک و طرح راهبردهاي بلندمدت توسعه همه جانبه کشور با
نگرشي به فرصتها و چالشهاي پيش رو توأم باشد .طبعاً طي کردن مرحله گذار از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب در
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افق بلندمدت مستلزم دگرگوني در ساختارها و نهادها و همچنين تنظيم حرکتها به گونهاي بهينه و به نحوي است که بتواند
زمينههاي رشدي پيوسته و پايدار مبتني بر تحوالت عميق تکنولوژيک و مولفههاي اقتصاد متکي بر دانايي را فراهم آورد.
از اينرو يکي از بخشهاي 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 کشور در بخش انرژي ،برنامه بلندمدت کشور
در اين بخش تدوين گردد .از جمله هدفهايي که در تدوين اين برنامه بايد مد نظر قرار گيرد اصالح الگوي مصرف و تالش در
جهت بهينه سازي مصرف انرژي است که با ابزارهاي مختلف مديريت مصرف همچون بکارگيري فناوريهاي پربازده محقق
ميشود .در اين بين قرار گرفتن زير بخش خانگي به عنوان يک زير بخش مصرف کننده و غير مولد در بخش ساختمان اين
بخش را نسبت به ساير بخشها همچون صنعت و کشاورزي جهت بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر ارجحتر ميسازد .از
طرف ديگر با توجه به داليل و فوايد ذکر شده در خصوص بکارگيري تکنولوژيهاي پربازده در دنيا و ايران و وجود پتانسيلها و
فرصتهاي بکارگيري اين تجهيزات بجاي تجهيزات معمولي و راندمان پايين ،لزوم تهيه يک برنامه بلندمدت در اين حوزه
غيرقابل انکار است .متأسفانه به دليل فقدان يک برنامه جامع بلند مدت در اين زمينه در ايران ،تالشها و برنامهريزيهاي
صورت گرفته در کشور ،جهتگيري منسجم و مناسبي نداشته و بعضاً مشکالتي ناشي از عدم وجود هماهنگي و وفاق در جهت
توسعه اين موضوع ايجاد ميشود.
در جهت روشن ساختن اهميت موضوع همين بس که استفاده از فناوريها و تجهيزات استاندارد پر بازده در بخش ساختمان،
فرآيندها و فرآوردههاي انرژي بر در مطالعه انجام شده توسط وزارت نيرو با عنوان "سند مسير راه فناوري صنعت برق ايران" به
عنوان يکي از  10چالش اصلي معرفي و بر لزوم تهيه و تدوين سند راهبردي نقشه راه موضوع اشاره شده تاکيد شده است.

 -5-1جمعبندي و نتيجه گيري
در اين فصل از گزارش ضرورتهاي تدوين سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پر بازده انرژي بر در بخش
ساختمان از ابعاد مختلف سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و غيره مورد بحث و بررسي قرار گرفت .در ادامه به قوانين و
مقررات داخلي با تکيه بر موضوع بهينه سازي مصرف انرژي و بکارگيري تجهيزات پربازده پرداخته و ضرورت قانوني مساله
مورد تحقيق آشکار شد .در پايان نيز به بررسي ضرورت تدوين سند راهبردي و نقشه راه براي مساله مورد نظر پرداخته شد.

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
20
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،اسفند 1393

فصل دوم
تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
21
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،اسفند 1393

 -1-2مقدمه
در اين فصل از گزارش به تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات پرداخته ميشود .در ابتدا تبيين سطح تحليل و تبيين افق
زماني صورت ميپذيرد و در ادامه مرز بندي ساختاري انجام ميشود .جهت مرزبندي ساختاري ابتدا ادبيات موضوع در قالب
ابزارهاي مورد نياز جهت تحليل ساختار يک صنعت يا فعاليت و ابزارهاي مورد نياز جهت شناخت بازيگران آن مرور ميشود .در
همين راستا و در گام نخست مدل پنج نيروي پورتر و الگوي بخشي نوآوري که جهت تحليل ساختار مورد استفاده قرار ميگيرند
معرفي ميشوند .در ادامه به شناخت بازيگران عرصه بکارگيري تجهيزات پربازده انرژيبر با استفاده از الگوي Triple Helix

پرداخته ميشود [ .]9در قالب اين الگو ،سه نهاد دولت ،دانشگاه و بنگاه با هم در تعامل هستند .گام بعدي به معرفي بازيگران
عرصه بکارگيري فناوريهاي پر بازده انرژي بر در بخش ساختمان و روابط آنها اختصاص دارد .بازيگران عرصه بکارگيري
تجهيزات پربازده انرژيبر در سه نهاد دولت شامل سياستگزاران ،تنظيمگران ،تسهيلگران و سازمانهاي ارائه دهنده خدمات،
دانشگاه شامل مراکز تحقيقاتي و پژوهشي و بنگاههاي اقتصادي تقسيم بندي ميشوند .يک بازيگر با توجه به نهادها و
ارگانهاي وابسته ميتواند در يک يا چند گروه ايفاي نقش کند .معرفي صورت گرفته از هر بازيگر در اين قسمت به صورت
مختصر بوده و بيشتر به زمينه کاري بازيگر و سوابق کاري و اجرايي آن تکيه دارد .روابط کاري بازيگران و تاثير اين روابط بر
موضوع مورد مطالعه نيز از جمله موارد مطروحه در اين بخش ميباشد .در گام نهايي از مرزبندي ساختاري به بررسي قوانين و
مقررات موجود در کشور در زمينه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژيبر در بخش ساختمان پرداخته ميشود .بهطور کلي اين
قوانين و مقررات در قالب  10قانون قابل تقسيمبندي هستند که در آنها به صورت مستقيم و غيرمستقيم به بحث بهکارگيري
فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان اشاره شده است.

 -2-2تبيين سطح تحليل سند بكارگيري فناوريهاي پربازده در بخش ساختمان
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:
 -1سطح بنگاه
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 -2سطح صنعت
 -3سطح ملي
سطح بنگاه مربوط به حالتي است که يک سازمان يا بنگاه به صورت داخلي اقدام به تهيه نقشه راه کند .اگر نقشه راه
فناوري در برگيرنده چندين سازمان خواه به صورت کنسرسيوم يا کل صنعت باشد مورد دوم از سطوح تحليل رخ ميدهد .در
برخي موارد نيز سطح تحليل نقشه راه ملي است .اين نقشه راهها که در ابعاد ملي نيز ترسيم ميشوند ،عموماً با هدف آينده-
نگري و نيز تسهيل در امر تصميمگيري ميباشند .معموال در سطح ملي با حوزههايي از دانش مواجه ميشوند که به تعيين و
اجراي سياست هاي مربوط به توسعه و بکارگيري فناوري و نيز سياستهاي مربوط به تاثيرات فناوري 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 اين
ابعاد به بخش مصرف کننده انرژي بر مي گردد .بخشهاي کشاورزي ،صنعت ،حمل و نقل ،خدمات (شامل تجاري و عمومي) در
کنا ر بخش خانگي همگي مصرف کننده انرژي هستند .نوع و مقدار مصرف انرژي در هر يک 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 خدماتي و خانگي در قالب بخش ساختمان در ايران سهم عمدهاي از مصرف انرژي را بخود اختصاص ميدهند و با
داشتن مجموعهاي فراوان و متنوع از تجهيزات انرژي بر از پتانسيل قابل توجهي در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي و
بکارگيري تجهيزات با راندمان باال برخوردار هستند لذا اين بخش به عنوان بخش هدف و مورد بحث در اين مطالعه مد نظر
قرار گرفته است.
مطابق آنچه که گفته شد سطح تحليلي اين پروژه ملي است لکن با توجه به اينکه پروژه در محدوده کاري وزارت نيرو
تعريف شده و اين وزارتخانه تنها در خصوص تجهيزات مصرف کننده برقي مسئوليت داشته و تصميم گيري در ارتباط با
بکارگيري انواع ديگر حاملهاي انرژي از حوزه کاري و مسئوليتي اين وزارتخانه فراتر ميرود ،تنها تجهيزاتي که از انرژي
الکتريکي استفاده ميکنند در اين مطالعه لحاظ مي گردند و با اين ديدگاه سطح تحليلي پروژه حالت کاهشي به خود گرفته و به
سطح صنعت ،آن هم صنعت برق تقليل مييابد .در واقع سند ناشي از مطالعات انجام گرفته در اين پروژه يک سند بخشي و
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تعيين کننده نقشه راه صنعت برق در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي با رويکرد بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر در بخش
ساختمان خواهد بود.
 -3-2تبيين افق زماني سند بكارگيري فناوريهاي پربازده در بخش ساختمان
از موارد ديگري که در تهيه نقشه راه بايد مد نظر قرار گيرد ،افق زماني است .افق زماني را ميتوان به صورت فاصله زماني
بين وضعيت موجود با وضعيت مطلوب يا وضعيت مورد نظر در چشم انداز تعريف کرد .عوامل مختلفي در تعيين افق زماني براي
يک موضوع نقش دارند که عبارتند از:
 -1ميزان و شدت تغييرات در تعداد و تنوع اجزاء و عوامل محيطي موثر بر موضوع مورد مطالعه
 -2ميزان و شدت تغييرات در وضعيت اجزاء و عوامل محيطي موثر بر موضوع مورد مطالعه
 -3شدت رابطه و تاثير عوامل محيطي در حال تغيير با موضوع مورد مطالعه
 -4ميزان و شدت وابستگي عوامل محيطي موثر بر موضوع مورد مطالعه به يکديگر
 -5نوع رابطه بين وضعيت عوامل محيطي و اندازه يا افق زماني
با در نظر گرفتن اين عوامل ،فرآيند ذيل جهت تعيين افق زماني پيشنهاد ميگردد:
 -1اندازهگيري و تعيين وضعيت موجود عوامل محيطي سازمان
 -2تحليل و تعيين الگوي تغييرات عوامل محيطي (از زمان حاضر تا آينده)
 -3محاسبه و ارزيابي تغييرات عوامل و اجزاء محيطي
 -4تعيين دوره يا افق زماني بر مبناي نتايج ارزيابي
با استفاده از فرآيند باال افق زماني تعيين ميشود که در يکي از بازههاي زير قرار ميگيرد:
 بازه زماني کوتاه مدت ( کمتر از  5سال)
 بازه زماني ميان مدت ( بين  5تا  10سال)
 بازه زماني بلند مدت ( بيشتر از  10سال)
هر چند که طي فرآيند فوق الذکر جهت تعيين افق زماني الزم است لکن افق زماني براي نقشه راه وابسته به افق زماني
چشم انداز است ،چرا که در واقع نقشه راه مسيري را جهت رسيدن به چشم انداز مشخص مي نمايد و بنابر اين هرچه افق
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زماني چشم انداز طوالني تر باشد ،به تبع آن افق زماني نقشه راه نيز طوالني تر خواهد بود .در اين ارتباط نبايد افق زماني چشم
انداز بسيار طوالني انتخاب شود زيرا اين انتخاب بر تضمين عملياتي شدن نقشه راه با توجه به فراواني عدم قطعيتها و ساير
عوامل تاثير منفي خواهد داشت .با اين حال در اکثريت قريب به اتفاق نقشه هاي راهي که تهيه مي گردد ،افق زماني حداقل
 10سال تعيين مي شود چرا که نقشه راه به عنوان ابزاري جهت برنامهريزي بلندمدت شناخته مي شود .با اين رويکرد در اين
پروژه نيز با توجه به زمان شروع پروژه و لزوم دستيابي به اهداف کالن اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و غيره در افق
 ،1404همين افق يا بازه زماني حدفاصل سالهاي  1393تا  1404به عنوان افق زماني مطالعه انتخاب ميگردد .سالهاي  1397و
 1400نيز به عنوان افقهاي کوتاه مدت و ميان مدت مطالعه لحاظ ميگردند.

-4-2تبيين مرزبندي ساختاري
 -1-4-2تجزيه و تحليل ساختار يک صنعت يا فعاليت

ساختار يک صنعت را از روشها و الگوهاي متفاوتي ميتوان بررسي نمود .در اين قسمت مدل پنج نيروي پورتر و الگوي
بخشي نوآوري مورد بررسي قرار ميگيرند.

 -1-1-4-2مدل پنج نيروي پورتر

نيروهاي رقابتي پورتر که به پنج نيروي رقابتي شناخته ميشوند ،توسط مايکل پورتر مطرح شده است .با استفاده از اين پنج
نيروي رقابتي ميتوان به تحليل وضعيت صنعت پرداخت و ميزان جذابيت يک صنعت را تحليل نمود .اين پنج نيرو عبارتند از :
 .1شدت رقابت بين رقباي فعلي
 .2خطر ورود رقباي بالقوه ( تهديد تازه واردان)
 .3قدرت چانه زني عرضه کنندگان
 .4قدرت چانه زني مشتريان
 .5تهديد ورود محصوالت جايگزين
استراتژي رقابتي بدون شناخت ساختار صنعت و رقبا ممکن نيست .شکل ( )1-2شمايي از پنج نيروي پورتر را نشان ميدهد.
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شكل ( )1-2شمايي از پنج نيروي پورتر

در پارهاي از موارد نيروي ششم نيز به اين نيروها اضافه مي شود .نيروي ششم دولت است .الزم به ذکر است که با توجه به
ساختار اقتصاد دولتي در ايران و نقش مهم در کسب و کار ،اضافه کردن عنصر ششم اهميت خاصي دارد هرچند در اقتصاد
ايران ،در ساير نيروها نيز ديده ميشود .در ايران دولت که رقيب فعلي بسياري از کسب و کارها است ،ميتواند رقيب بالقوه
قدرتمندي براي کسب و کارهاي جديد باشد  .در برخي مواقع ،دولت به عنوان خريدار بسياري از کاالها و خدمات ،قدرت چانه
زني بااليي دارد و خود عرضه کننده بسياري از کاالها و خدمات ديگر است .کمتر ساختار اقتصادي در دنيا را سراغ داريم ،که در
آن دولت رقيبي براي کسب و کارهاي بخش خصوصي و فعاليتهاي اين بخش باشد .اين مدل براي تجزيه و تحليل
توليدکنندگان و تأمين کنندگان و صنعتکاران صنايع مختلف ،مدل مناسبي است ولي نواقصي دارد که از آن نمي توان براي
تجزيه و تحليل کل صنعت يا فرآيندهاي وابسته استفاده کرد .به عنوان مثال اين مدل ،عناصر ستادي هر صنعتي را ناديده مي
گيرد .از طرفي چون هدف اصلي اين پروژه شناسايي بازيگران ستادي کشور در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي و بکارگيري
تجهيزات پربازده است اين مدل ،مدل مناسبي براي ا ستفاده در اين تحقيق نميباشد.

 -2-1-4-2الگوي کارکردهاي نظام بخشي نوآوري

براي تجزيه و تحليل يک صنعت يا فعاليت از روشهاي ديگري نيز ميتوان استفاده نمود .از جمله اين روشها ،روش الگوي
کارکردهاي نظام بخشي نوآوري است .در اين روش ابتدا به شناسايي عوامل اصلي آن صنعت و نقش هر کدام در آن بخش
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پرداخته ميشود .با توجه به اين الگو ،براي شناخت ساختار حاکم بر حوزه فعاليت مورد نظر در اين تحقيق بايد بخشهاي سه
گانه زير مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
 -1بازيگران اصلي
 -2نهادها ( قوانين و مقررات )
 -3نقش هر بازيگر در صنعت مربوطه
نهادها قوانين بازي يا قيدهايي هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظيم روابط متقابل انسان ها
وضع شدهاند .در نتيجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگيزه هاي نهفته در مبادالت سياسي و اقتصادي ميشوند .مهمترين
کارکرد نهادها ،کاهش عدم اطمينان و هزينه هاي مبادله در فعاليت هاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي است.
همچنين نقش هر يک از بازيگران و نهادها در شکل گيري و توسعه يک صنعت امري بسيار مهم مي باشد .سازمان ها
قوياً تحت تأثير نهادها قرار گرفته و شکل مي گيرند .ميتوان گفت که سازمان ها در يک محيط نهادي (نظام حقوقي و
قانوني ،عرف ها ،استانداردها و  )...قرار گرفته اند  .لذا رابطه دو طرفه پيچيده اي بين نهادها و سازمان ها وجود داشته که بر
فرآيند توسعه صنعت تأثير مي گذارد.
از سوي ديگر ،برخي سازمان ها مستقيماً نهاد ها را ايجاد مي کنند مانند سازمان هاي وضع کننده استانداردها و برخي
نهادها نيز مبنايي براي شکل گيري سازمان ها به شمار مي روند مانند قوانيني که توسط دولت وضع شده و منجر به تاسيس
سازماني خاص مي شود .همچنين ممکن است بين نهادهاي مختلف هم تعامالت مهمي صورت گيرد .مثالً بين قوانين
مالکيت معنوي و قوانين غيررسمي تبادل اطالعات بين شرکت ها .نهاد هاي مختلف مي توانند يکديگر را پشتيباني و تقويت
کرده و يا ميتوانند همديگر را نقض کرده و با هم در تعارض باشند.

 -2-4-2شناخت بازيگران اصلي

از جمله الگوهايي که ميتواند به منظور شناخت بازيگران حوزه فعاليت در اين پروژه بکار رود الگوي  Triple Helixاست.
اين الگو در سه نسخه  TH2 ،TH1و  TH3دسته بندى شده است [ .]10در نسخه اول دولت ،هم دانشگاه و مراکز پژوهشي و
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هم صنعت و هم رابطه بين آنها را تحت پوشش قرار مىدهد .مصداق اين نسخه در کشورهاى کمونيستى سابق مانند اتحاد
جماهير شوروى ديده مى شد و امروزه اين نسخه به عنوان يک الگوى شکست خورده مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.
در نسخه دوم قلمروهاى نهادى دولت ،دانشگاه و مراکز پژوهشي و صنعت با مرزهاى قوى عقالنيت ،فرهنگى و فنى از
يکديگر جدا مى شوند ،اما داراى کنش متقابل با يکديگر هستند .يکى از ويژگيهاى اساسى اين نسخه ،تقسيم کار بين دانشگاه
ها و مراکز پژوهشي ،بنگاه و دولت است .در اين الگو ،دانشگاهها و مراکز پژوهشي به آموزش و تحقيق مى پردازد .صنعت يا
بنگاه ،نتايج تحقيقات را به کاالها و خدمات جديد تبديل و دولت از دانشگاه و بنگاه حمايت مى کند و زيرساخت ها و شرايط
الزم را فراهم مى کند.
در نسخه سوم قلمروهاى نهادى دانشگاه و مراکز پژوهشي ،صنعت و دولت در فرآيند نوآورى همپوشانى دارند و نقشهاى
آنها با يکديگر تداخل پيدا مى کند .در اين الگو ،دانشگاه عالوه بر فعاليتهاى سابق دست به کارآفرينى مى زند و به فعاليتهاى
نوآورانه مى پردازد .در اين الگو دانشگاهها ،بنگاه به وجود مى آورند و ايده ها را تجارى مى کند و در مقابل صنعت هم به
فعاليت هاى توليد و توزيع دانش مى پردازد و به نوعى مثل دانشگاهها و مراکز پژوهشي عمل مى کنند .همچنين دولت هم به
سرمايهگذاري هاى مخاطره آميز در زمينه هاى توليد دانش ،نوآورى و توليد کاال و خدمات دست مىزند [.]11
در اين بين نهادهاي حاکميتي نيز با توجه به نقشي که در صنعت دارند ،به چهار دسته کلي تقسيم بندي ميگردند :
 .1سياستگذار
 .2تنظيم کننده
 .3تسهيل کننده
 .4ارائه کننده خدمات
سياستگذار ،بخشي از دولت است که سياستها و جهت گيريهاي کالني را که بايد توسط دولت ،کسب و کارها و غيره دنبال
شود را تعيين ميکند .عالوه بر اين به اولويت بندي خدمات و تعيين نقش بازيگران در صنعت مي پردازد.
تنظيم کننده ،بخشي از دولت است که به وسيله مجموعه گوناگوني از ابزارها ،نيازمندي هاي شرکتها و مؤسسات را تنظيم
کرده و مسئوليت هر يک را تعيين ميکند.
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تسهيل کننده ،سازمانها و مؤسساتي هستند که 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 کنندهها انعطاف پذيري ،تأثير
پذيري از بازار و نزديکي به بخش خصوصي ميباشد.
ارائه کننده خدمات ،شرکتها يا مؤسساتي هستند که خدماتي را به طور مستقيم به صنايع ارائه ميدهند.
با ادغام الگوي  Triple Helixبا اين تقسيم بندي در نهادهاي حاکميتي ،سياستگذاران ،تنظيمگران ،تسهيلگران ،سازمانهاي
ارائه دهنده خدمات ،مراکز پژوهشي و بنگاههاي اقتصادي به عنوان بازيگران اصلي در هر صنعت يا فعالت مرتبط با آن معرفي
ميشوند.

 -3-4-2سياستگذاران

سياستگذاران عرصه بهينهسازي مصرف انرژي به دو گروه سياستگذاران کالن شامل مجمع تشخيص مصلحت نظام،
مجلس و وزارت نيرو و سياستگذاران پژوهشي مشتمل بر شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري ،شوراي عالي انقالب فرهنگي
و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري تقسيمبندي ميشوند .در ادامه به معرفي هر يک از اين نهادها پرداخته ميشود.
 -1-3-4-2سياستگذاران کالن

 -1-1-3-4-2مقام معظم رهبري

با توجه به فرمايشات مستقيم ايشان در خصوص مسائل کالن کشور از جمله مسائل مرتبط با حوزه انرژي ،ايشان به عنوان
يکي از ارکان سياستگذاري کالن در کشور مطرح ميشوند.

 -2-1-3-4-2مجمع تشخيص مصلحت نظام

حضرت امام (ره) در تاريخ  17بهمن  1366هجري شمسي با صدور فرماني ،مجمع تشخيص مصلحت نظام را تأسيس
فرمودند[ .]12اين مجمع که 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
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 110 ،111 ،112و  177قانون اساسي را برعهده گرفت تا بتواند بعنوان حلقه تکميلي در حاکميت نظام جمهوري اسالمي و در
شرايط مختلف ايفاي نقش نمايد .اين مجمع متشکل از  14کميسيون است که از بين آنها کميسيون علمي– راهبردي بر
تحقق اهداف سند چشمانداز بيست ساله و از جمله موضوع مورد بحث در اين پروژه نظارت دارد .کميسيون علمي -راهبردي
دبيرخانهي مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف «هدايت و زمينهسازي ايجاد درک مشترک و مشارکت ملي براي تحقق
چشمانداز جمهوري اسالمي ايران» تشکيل شده است .شرح وظايف اين کميسيون 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
کميسيون علمي -راهبردي مشتمل بر  8کميته :
 حقوقي – قضايي
 اقتصادي و توسعه
 فرهنگي
 اجتماعي
 سياسي
 سياست خارجي
 دولت مردم
 علمي فناوري
است.
کميته علمي و فناوري با برنامههايي شامل :
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 -1تبيين مفاهيم مربوط به اول بودن در منطقه از نظر علميـ فناوري
 -2راهکارها 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 کنترل 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 راهکارهاي مناسب در مورد ويژگيهاي توسعه
در بهينهسازي مصرف انرژي نقش ايفا ميکند .در اين بين ساير کميتهها نيز در موضوع مورد نظر و پيادهسازي آن سهيم
هستند لکن نقش اين کميته پر رنگتر ميباشد.
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وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

سازمان ملي استاندارد

دفتر همکاريهاي فناوري رياست جمهوري

سازمان گمرک کشور

وزارت نفت

سازمان انرژيهاي نو ايران )سانا(

انجمن صنفي توليد کنندگان لوازم خانگي ايران

سازمان ملي استاندارد

سازمان بهره وري انرژي ايران )سابا(

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

پژوهشگاه مواد وانرژي

مرکز تحقيقات محيط زيست و انرژي دانشگاه علوم و تحقيقات

موسسه پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي

سازمان ملي استاندارد

گلديران

مراکز دانشگاهي

آريستون

پارس شهاب

پارس

امرسان

مهنور

آب س ا ل

تجهيزات اداري

ماديران

نورسا فرم

ار ج

تجهيزات گرمايشي

روشنايي پارس

تجهيزات روشنايي

الکترواستيل

لوازم خانگي

بنگاههاي اقتصادي

نوين گستر پاسارگاد

جهان گستر تهران

بهنور

شوفاژ کار

بوتان

ايران رادياتور

مراکز پ وهشي

پژوهشگاه نيرو

سازمان بهره وري انرژي ايران )سابا(

ارا ه دهنده خدمات

سازمان انرژيهاي نو ايران )سانا(

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

تسهيل گر

وزارت امور اقتصادي و دارايي

تنظيم گر

سازمان ملي بهره وري ايران

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

پ وهشي

شوراي عالي انقالب فرهنگي

کالن

وزارت نيرو

مجمع تشخيص مصلحت نظام

سياستگزار

مجلس

مقام معظم رهبري

شكل ( )2-2بازيگران عرصه بكارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر در بخش ساختمان به تفكيک  6گروه اصلي
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 -3-1-3-4-2مجلس

مجلس در نظام جمهوري اسالمي ايران از اهميت ويژه و وااليي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميمگيريها،
قانونگزاريها و برنامهريزيها است [ .]13مجلس پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشارکت واقعي مردم در
تصميمگيريها و مظهر اراده ملي است .با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور ،وظايف عمده مجلس در دو بخش
خالصه ميگردد:
الف -قانونگزاري
ب – نظارت
کليه مصوبات مجلس رسماً به شوراي نگهبان فرستاده ميشود .در صورتي که ظرف  10روز پس از ابالغ يا پس از انقضاء
مدت تمديد ده روز مذکور در اصل  95قانون اساسي ،شوراي نگهبان مخالفت خود را اعالم نکرد 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 کبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني رحمه اهلل عليه افتتاح شد.
مجلس شوراي اسالمي از نخستين دوره ،براي کارشناسي طرحها و لوايح ،از مشورت موردي کارشناسان استفاده ميکرد .از
اواخر سال  1371به دستور هيأت رئيسه محترم مجلس ،نهادي مستقل ،دائمي و سازمان يافته به نام «مرکز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالمي» براي ارائه خدمات مستمر کارشناسي و مطالعاتي در کنار مجلس قرار گرفت .مراحل قانوني تأسيس
اين مرکز در پاييز سال  1374به انجام رسيد.
اهداف و شرح وظايف اين مرکز عبارتند از:
الف) مطالعه ،بررسي و ارائه نظرهاي کارشناسي بر روي تمام طرحها و لوايح
ب) گردآوري ،نقد و تنظيم نظرهاي محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي ،دستگاههاي اجرايي ،نهادها،
گروهها و احزاب سياسي و افکار عمومي در مورد نيازهاي جامعه
ج) انجام پژوهشهاي موردي حسب درخواست هيأت رئيسه ،کميسيونها و نمايندگان مجلس
د) اشاعه نتايج مطالعات پژوهشي
ه) انعکاس نظرات به واحدها و دستگاههاي ذيربط با نظر هيأت رئيسه مجلس
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طرح اصالح الگوي مصرف از طرف مرکز پژوهشهاي مجلس ارائه شد .اين طرح دوازده فصل و نود ماده دارد و بهمنظور
مديريت و بهينهسازي مصرف انرژي ،کاهش هزينههاي اقتصادي ،بهبود رفاه ،افزايش بهرهوري انرژي ،صيانت از ذخاير
خدادادي ،کمک به توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست ارائه شده است.
 -4-1-3-4-2وزارت نيرو

براي اولين بار «وزارت آب و برق» از سازمان آب تهران ،بنگاه برق تهران ،بنگاه مستقل آبياري ،اداره کل لوله کشي آب
تهران ،آب و برق خوزستان ،آب و برق کرج و اداره حفاظت از تأسيسات سدهاي الر و لتيان و سايرسازمان هاي دولتي که براي
احداث و بهرهبرداري از سدها و منابع آب و برق کشور به وجود آمده بودند تشکيل شد .به اين وسيله هم مصرفکنندگان آب و
برق و هم شرکتها و سازمانهاي متولي اين دو صنعت صاحب يک وزارتخانه با شرح وظايف مشخص شدند .در ادامه قانون
تأسيس «وزارت نيرو» در بيست و هشتم بهمن  1353به تصويب رسيد که هدف آن حداکثر استفاده از منابع انرژي و آب کشور
و همچنين تهيه و تأمين انرژي و آب براي انواع مصارف عمومي شهروندان در کشور عنوان شد .در حال حاضر وزارت نيرو يکي
از مهمترين وزارتخانههاي اقتصادي دولت محسوب ميشود .ميزان اعتبارات ساليانه اين وزارت خانه به طور طبيعي چند برابر
برخي از وزارتخانه ها است .اهميت تأمين و توزيع آب و برق با کيفيت مطلوب که از حياتي ترين نيازهاي جامعه است،
مهمترين هدف اين وزارتخانه محسوب ميشود [.]14
وزارت نيرو در بخشهاي برق و انرژي عهدهدار سياستگذاري و برنامهريزي کالن انرژي و ايجاد تعادل بين عرضه و
تقاضاي برق و حفظ کيفيت آن در راستاي توسعه پايدار و امنيت عرضه انرژي کشور 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 کسب و کار در عرصه ملي و فراملي بخش برق و انرژي ،حقوق کليه ذينفعان خود
شامل آحاد جامعه ،بخشهاي صنعت ،کشاورزي ،خدمات ،دولت و نهادهاي قانونگذار را رعايت ميکند .همچنين اين نهاد با
ارتقاء بهرهوري و بهرهگيري از فناوريهاي نوين ،سازگار با محيط زيست و متناسب با زيرساختهاي حال و آينده و توسعه
مشارکت و بهرهوري منابع انساني متخصص و خالق به عنوان ارزشمندترين دارايي ،نقشي مؤثر در رفاه اجتماعي و تبادل برق
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با کشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي کاهش شدت انرژي ،افزايش خوداتکايي و توسعه کاربرد انرژيهاي تجديدپذير اقدام
ميکند.
ارتقاء و توسعة نظام مديريت تقاضا و اصالح الگوي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف با رويکرد کاهش شدت انرژي در
کشور از سياست هاي راهبردي وزارت نيرو بشمار ميرود.

 -2-3-4-2سياستگذاران پ وهشي

 -1-2-3-4-2شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري در سال  1383تشکيل شد .اين شورا به عنوان نهاد فرابخشي و سياستگذار علوم،
تحقيقات و فناوري در کشور ،بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه و مواد  3و  4قانون تشکيل وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري (مصوب مرداد  )1383تشکيل شده است .اولين جلسه اين شورا در  13اسفند سال  1383به رياست رئيس جمهوري
وقت تشکيل شد.
در اين شورا  7وزير ،رؤساي سازمان مديريت و برنامهريزي ،بانک مرکزي ،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 [.]15
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 ،شرکتهاي دولتي از
اين پس بايد بخشي از اعتبارات تحقيقاتي خود را از طريق دانشگاهها هزينه کنند .در اين جلسه  11کميسيون تخصصي انرژي،
فرهنگ و هنر ،علوم انساني ،علوم پايه ،کشاورزي ،آب و منابع طبيعي ،کميسيون سالمت ،تغذيه و بهداشت براي شوراي عالي
در نظر گرفته و مصوب شد.
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف) سياستها ،طرحهاي کالن و اولويتهاي پژوهش و فناوري هر سال را ابالغ
مينمايد .لذا با عنايت به اينکه بر اساس مفاد جزء  1بند م ماده  224برنامه پنجم توسعه ،دانشگاهها موظفند تا اعتبارات
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پژوهشي را بر اساس اين سياستها و اولويتها هزينه نمايد ،کليه 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 بهينهسازي مصرف انرژي و بکارگيري تجهيزات پربازده،
فعاليتهاي پژوهشي را به اين سو سوق خواهد داد.

 -2-2-3-4-2وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يکي از  18وزارتخانهي دولت جمهوري اسالمي ايران و مسؤول انسجام بخشيدن به امور
اجرايي ،سياستگذاري نظام علمي ،تحقيقاتي و فناوري ايران است [.]16
براي اولين بار وزارت فرهنگ و آموزش عالي در تاريخ  1357/12/17با ادغام وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت فرهنگ
و هنر تشکيل شد .پس از پيروزي انقالب اسالمي در ارديبهشت ماه  1359قانون تشکيل 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
و انقالبي ،ستادي با عنوان ستاد انقالب فرهنگي با فرمان رهبر کبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني (ره) تشکيل شد که
اين ستاد بزرگترين نقش را در سياستگذاري فرهنگي و آموزشي کشور بر عهده گرفت.
در مرداد ماه  1364با تصويب "قانون تشکيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي" ،کليه اختيارات ،وظايف و
مسئوليتهاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در زمينه آموزش پزشکي 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 کشور ،به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
تغيير نام داد و وظايف برنامهريزي ،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 کلي وظايف و ماموريتهاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري عبارتند از :
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بررسي اولويتهاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همکاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و پيشنهاد به

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري


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



برنامهريزي براي تدارک منابع مالي و توسعه فناوري کشور و مشارکت در ايجاد ،توسعه و تقويت فناوري ملي و

حمايت از توسعه فناوريهاي بومي


اتخاذ تدابير الزم به منظور افزايش کارايي و اثربخشي تحقيقات کشور و توسعه تحقيقات کاربردي با همکاري

دستگاههاي ذيربط


اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي الزم در خصوص انتقال فناوري و دانش فني و برنامهريزي به منظور بومي کردن

فناوريهاي انتقال يافته به داخل کشور و ارايه آنها به شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري


ايجاد زمينههاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج کشور و حمايت از صدور فناوريهاي توليد شده در کشور

و کمک به ايجاد انجمنها و شرکتهاي غيردولتي علمي ،تحقيقاتي و فناوري


اتخاذ راهکارهاي مناسب براي کمک به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي غير دولتي



تعيين راهکارهاي الزم و برنامهريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي ،مراکز

تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراکز فعاليتهاي علمي– پژوهشي همانند شهرکهاي تحقيقاتي ،آزمايشگاههاي ملي،
موزههاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشارکتهاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورتهاي کشور


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 کشور

در مجموع اين وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاههاي کشور را بر عهده دارد که عامل مهمي در توسعه دانش انواع
فناوريها از جمله فناوريهاي انرژيهاي تجديدپذير (به عنوان يک منبع اوليه انرژي رايگان) و پربازده است و هم نقش
سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري را برعهده دارد .وظايف اين وزارتخانه با وظايف شوراي عالي انقالب
فرهنگي ،شوراي عتف و ستاد توسعه فناوري انرژيهاينو تداخل دارد ولي در مجموع ميبايست مورد توجه قرار گيرد.
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 -3-2-3-4-2شوراي عالي انقالب فرهنگي

شوراي عالي انقالب فرهنگي به رياست رئيس جمهور يکي از نهادهاي حکومتي جمهوري اسالمي ايران است که پس از
انقالب اسالمي ايران با فرمان امام خميني تشکيل شد .گسترش نفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعه و تقويت انقالب
فرهنگي و اعتالي فرهنگ عمومي و تزکيه محيطهاي علمي و فرهنگي از افکار مادي و نفي مظاهر و آثار غربزدگي از جمله
اهداف اين شورا است .ابتدا ستاد انقالب فرهنگي تشکيل گرديد که 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 [.]17
تهيه و تدوين سياستها و طرحهاي راهبردي کشور 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 کشورها ،همکاري 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 مراکز 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 کشور و نيز نظارت بر اجراي مصوبات شورا از جمله وظايف نظارتي شوراي عالي انقالب
فرهنگي ميباشد .بکارگيري تجهيزات پربازده و تالش در جهت بهينهسازي مصرف انرژي از جمله الگوهاي مورد نياز براي
توسعه پايدار است که در شوراي عالي انقالب فرهنگي بايد مورد توجه قرار گيرد.

 -4-4-2تنظيمگران و تسهيلگران

تعدادي از بازيگران مانند وزارت نيرو که 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
کارکردهاي ديگري غير از سياستگذاري نيز دارند .الزم به توضيح است که يک سازمان يا نهاد نيز ميتواند به دو صورت
تنظيمگر و تسهيلگر ايفاي نقش نمايد .به منظور جلوگيري از تکرار مطالب در ادامه از معرفي بازيگراني که قبالً معرفي شدهاند
اجتناب شده و در معرفي سازمانها و نهادهاي زير مجموعه به روابط موجود بين سازمان اصلي و سازمان زيرمجموعه به صورت
کامل پرداخته ميشود.
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 -1-4-4-2وزارت نفت

صنعت نفت به عنوان پيشران اقتصاد کشور داراي جايگاه ويژهاي است که داشتن نقش اساسي در تحقق اهداف کالن
اقتصاد ملي در افق چشم انداز  20ساله ،موتور محرکه اقتصاد ملي ،پيشبرد ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران و
تضمين امنيت ملي کشور از طريق توسعه همکاريها و تعامالت منطقهاي و بينالمللي از آن جمله است .ضمن آنکه سهم 28
درصدي در توليد ناخالص داخلي کشور ،سهم  84درصدي از درآمد ارزي کشور ،سهم بيش از  95درصدي در تأمين انرژي اوليه
مورد نياز کشور نيز غيرقابل انکار است [.]18
در فرايند حرکت به سمت تعالي در صنعت نفت اقدامات زيادي در قالب برنامههاي راهبردي ،بلندمدت و ميانمدت تدوين
شده است که در هر يک به نوعي براي طي شدن اين مسير در حوزه نفت مباحث و سرفصلهاي مشخصي تعريف گرديده
است .از جمله اين برنامهها ميتوان به :
 چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در  1404هجري شمسي
 سياستهاي کلي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش نفت و گاز
 چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 1404
 اهداف کلي توسعه بخش نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه
 سياستهاي وزارت نفت در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز
اشاره کرد .با توجه به اينکه در بحث بکارگيري تجهيزات پربازده در کشور دو موضوع استفاده از تجهيزات با منبع اوليه
سوختهاي فسيلي و جايگزيني حاملهاي انرژي مطرح ميشود وزارت نفت با تصويب و اجراي سياستهاي مناسب از جمله
سياستهاي قيمتي ميتواند نقش عمدهاي در تنظيم و تسهيل حرکت ايجاد شده در کشور در جهت بکارگيري تجهيزات پربازده
داشته باشد .اين نقش همچنين ميتواند از طريق شرکت بهينهسازي مصرف سوخت که در ادامه معرفي خواهد شد ايفا گردد.

 -2-4-4-2شرکت بهينهسازي مصرف سوخت

وزارت نفت جمهوري اسالمي ايران در راستاي اجراي سياستهاي استراتژيک کشور 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 کردن
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مصرف انرژي ،حفاظت از محيط زيست ،همچنين اجراي اقدامات مرتبط با بهرهبرداري کارآمد و بهينه از انواع حاملهاي انرژي،
در سال  1379اقدام به تأسيس شرکت بهينهسازي مصرف سوخت نموده است [.]19
بطورکلي فعاليت شرکت بهينهسازي مصرف سوخت بر مطالعه و بررسي ،بسترسازي و انجام اقدامات الزم براي بهينهسازي
مصرف سوخت در تمامي فعاليت ها و اموري که در فرآيند توليد سوخت يا مصرف آن ،وجود دارد ،متمرکز ميباشد .در اين راستا
وظيفه تهيه و تدوين معيارها ،حرارت ،مشتمل بر معيارها و استانداردهاي ساخت تجهيزات ،فرآيندها ،سيستمها و وسائل و
تجهيزات مصرفکننده انرژي نيز بعهده اين شرکت ميباشد.
بر اين اساس فعاليتهاي اصلي شرکت در قالب موضوعات زير طبقهبندي ميشود:
 بهينهسازي مصرف سوخت در سيستمها و وسايل حمل و نقل بهينهسازي مصرف سوخت در بخش ساختمان و مسکن بهينهسازي مصرف سوخت در صنايع کمک به رشد فناوري و بهبود کيفيت محصوالت از لحاظ مصرف انرژي در صنايع سازنده تجهيزات مصرف کننده سوخت توسعه فرهنگ مصرف بهينه انرژي در سطوح مختلف جامعه از طريق نشر کتب ،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 ارتقاءفناوريهاي صرفهجويي انرژي و فراهم نمودن زمينههاي علمي بهبود مديريت مصرف انرژي

 -3-4-4-2وزارت صنعت ،معدن و تجارت

پيوند توليد و تجارت و تشکيل وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سرآغاز حرکتي جهادگونه در راستاي دستيابي به اهداف چشم
انداز  20ساله کشور است .بهبود فضاي کسب (توليدي– تجاري) ،صيانت حداکثري از نظام توليدي و تجاري موجود ،افزايش
رقابتپذيري و کاهش قيمت تمام شده محصوالت صنعتي و معدني ،حمايت از توسعه و تقويت توليدات صادراتگرا از عمده
مواردي است که وزارت صنعت ،معدن و تجارت مدنظر دارد [.]20
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از جمله مراکزي که جهت نيل به اهداف صدرالذکر در وزارت صنعت ،معدن و تجارت شکل گرفته ،مرکز توسعه فناوري و
صنايع پيشرفته ميباشد .اين مرکز با  3گروه با عنوانهاي توسعه صنايع پيشرفته و شرکتهاي دانشبنيان ،تجاريسازي
فناوري 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 آيندهپژوهي و آيندهنگاري در حوزه صنايع پيشرفته مطالعه و شناخت و تدوين وضعيت موجود صنايع پيشرفته در کشور تعيين و تدوين اهداف و سياستهاي کالن صنايع پيشرفته در کشور تعيين اولويتهاي پژوهشي و سرمايهگذاري در حوزه صنايع پيشرفته برنامهريزي جهت ايجاد و توسعه بنگاههاي توليدي و خدماتي صنايع پيشرفته در کشور تعيين و طراحي پروژه هاي مناسب جهت توسعه صنايع پيشرفته کشور پشتيباني از شکلگيري شرکتهاي توسعه دهنده فناوري و شرکتهاي بازارياب فناوري پشتيباني از ايجاد و توسعه شرکتهاي نوپا و فناوري محور نظارت بر اجراي طرحها و پروژههاي در حال اجرا در بخش صنايع پيشرفته کشور ساماندهي نظام مديريت و انتشار فناوري در حوزه صنايع پيشرفته تدوين سياست هاي الزم جهت ارتقا رقابتي صنايع پيشرفته از طريق معرفي جديدترين فناوريهاي جهان مطالعه مستمر در جهت بهبود مديريت در صنايع پيشرفته کشوربديهي است فعاليتهاي اين مرکز درخصوص تجهيزات پربازده ميتواند کمک شاياني به گسترش کاربرد اين تجهيزات در
کشور نمايد .عالوه بر فعاليتهاي اين مرکز 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 کل صنايع فلزي ،برق و الکترونيک که
زيرمجموعه معاونت فوقالذکر است شامل :
 پيشنهاد و ارائه ضرايب مناسب تعرفههاي گمرکي در جهت رقابتي نمودن توليدات داخلي و حمايت منطقي از آنها وبررسي و رسيدگي به درخواستهاي مربوطه
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 مشارکت با سازمان ملي استاندارد ايران و ساير مراجع مربوطه جهت تدوين يا بازنگري استانداردهاي مورد نياز (به لحاظکيفي ،زيست محيطي ،بهداشتي و مديريتي و ميزان مصرف انرژي)
 مشارکت در انجام مطالعات و بررسيهاي الزم به منظور استفاده بهينه از منابع انرژي ،کاهش ضايعات و ارائه راهکار بهواحدها در جهت بازيابي ضايعات.
 فراهم کردن زمينههاي شناخت مزيتهاي نسبي و مبادله اطالعات بين صنايع تحت پوشش جهت آشنايي بيشتر بافناوريهاي روز دنيا ميباشد.

 -4-4-4-2وزارت امور اقتصادي و دارايي

تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي کشور و ايجاد هماهنگي در امور زماني و اجراي سياستهاي مالياتي و تنظيم و اجراي
برنامه همکاريهاي اقتصادي و سرمايهگذاريهاي مشترک با کشورهاي خارجي از اهداف اين وزارتخانه است .وظايف اين
وزارتخانه عبارتنداز [:]21
 تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي کشور و ايجاد هماهنگي در اجراي آنها تخصيص اعتبارات الزم براي هزينههاي جاري و عمراني با همکاري سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و ابالغ آن بهدستگاههاي اجرائي مربوط.
 پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي به حسابهاي بانکيوزارتخانهها و مؤسسات و ساير دستگاههاي اجرائي و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالبات ناشي از اجراي برنامههاي
عمراني گذشته.
 تهيه و تنظيم صورتحساب عملکرد بودجه ساالنه کل کشور. بررسي و اظهارنظر در مورد لوايح و همچنين تصويب نامههاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي که جنبه مالي ،محاسباتي،معامالتي ،بانکي و اقتصادي دارند.
بدون شک همکاري اين وزارتخانه با ساير ارگانها در خصوص تصويب آئين نامهها و يا ارائه تسهيالت مناسب بهمنظور
بهکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر در کشور بسيار موثر خواهد بود .بنابراين وزارت امور اقتصادي و دارايي هم به عنوان
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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 کشور قابل انجام است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 -1-4-4-4-2سازمان گمرک کشور

گمرک جمهوري اسالمي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است که به عنوان مرزبان اقتصادي کشور
نقش محوري و هماهنگکننده را در مبادي ورودي و خروجي کشور دارد و مسئول اعمال حاکميت دولت در اجراي قانون
امورگمرکي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) کاال و وصول حقوق ورودي و عوارض
گمرکي 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 کشوري و ماده ( )30قانون مديريت خدمات
کشوري ،متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مينمايد .تشکيالت 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 [.]22
گمرک جمهوري اسالمي ايران شامل ستاد مرکزي گمرک ايران و گمرکهاي اجرايي است.
وظايف و اختيارات گمرک جمهوري اسالمي ايران
الف -اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور کاال
ب -تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرک ايران
پ-انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل کاال به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص بهمنظور احراز
صحت شرايط ترخيص و وصول کسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت -کنترل و نظارت بر امر عبور کاال از قلمرو کشور
ث -اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچههاي مرزي ،مرزنشينان و پيلهوران
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ج -اعمال مقررات گمرکي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي ،صادرات موقت ،واردات قطعي،
واردات موقت ،کران بري (کابوتاژ) ،عبور داخلي کاال ،انتقالي ،معامالت پاياپاي مرزي ،فروشگاههاي آزاد ،بستهها و پيکهاي
سياسي و پست بينالملل
چ-اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکي ،کاالهاي متروکه و ضبطي
ح -پيشبيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجرا و استقرار سامانهها ،رويهها و روشهاي نوين همچون
پنجره واحد در فعاليتهاي گمرکي
خ -جمعآوري ،تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات کاال
د -بررسي و شناخت موانع نظام گمرکي و برنامهريزي در جهت رفع آنها
ذ -اظهارنظر درباره پيشنويس طرحها ،لوايح ،تصويبنامههاي مرتبط با امور گمرکي
ر -اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضايي در رابطه با امورگمرکي
ز -آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار کارکنان گمرک ،کشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژ-بازرسي از واحدهاي اجرايي گمرکي و نظارت بر عملکرد آنها و ساماندهي کمي و کيفي مبادي ورودي و خروجي
س -رسيدگي و حل اختالفات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمرکي فيمابين گمرک و صاحب کاال برابر قوانين و مقررات
مربوطه
ش -گسترش ارتباطات بينالمللي ،انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامههاي گمرکي دو يا چندجانبه ،عضويت و تعامل فعال با
سازمانهاي بينالمللي و گمرکي با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( )77قانون اساسي و قوانين مربوطه
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 کلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي به منظور واگذاري امور
غيرحاکميتي گمرکي به بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط -استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماکن گمرکي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش کارايي و بهبود انجام تشريفات
گمرکي
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ظ -تمهيدات الزم براي تسهيل امور تجاري ،تشويق صادرات و گسترش عبور کاال
ع -تسهيل فرايندهاي گمرکي با هدف توسعه گردشگري
غ -انجام ساير وظايف گمرکي به موجب قانون امورگمرکي و يا ساير قوانين و مقررات
سازمان گمرک کشور به عنوان کنترل کننده واردات و صادرات نقش تعيين کنندهاي در بکارگيري تجهيزات پربازده در
کشور دارد .بخشنامه سازمان گمرک در سال  1390مبني بر ممنوعيت صادرات المپ هاي کم مصرف در بسته بندي با عالمت
سازمان بهره وري انرژي ايران يکي از مصاديق بارز اين مطلب است .اجراي معافيتهاي گمرکي براي يک کاال يا تجهيز
خاص و يا شرکتهاي توليد کننده آنها نيز از جمله مواردي است که نقش سازمان گمرک در موضوع مورد نظر در اين مطالعه را
نشان ميدهد.

 -5-4-4-2معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ر يس جمهور

معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي از تفکيک سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به دو معاونت توسعه مديريت و
سرمايه انساني ،و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي بهوجود آمده است [.]23
در سال  1386شوراي عالي اداري در يکصد و سي و سومين جلسه خود  ،در راستاي تحقق چشمانداز جمهوري اسالمي
ايران در افق  1404و سياستهاي کلي 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 کشور و مؤسسات وابسته آن ،با تمام وظايف و اختيارات و
مسئوليتها و دارايي و تعهدات و اعتبارات و امکانات 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 ميکنند.
وظايف معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي عبارتند از:
 -1انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي و پيشبيني منابع کشور بهمنظور تهيه برنامه و بودجه
 -2تهيه و تنظيم برنامههاي ميانمدت و بلندمدت بهمنظور نيل به توسعه پايدار و همهجانبه در کشور

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
45
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،اسفند 1393

 -3پيشنهاد خط مشيها و سياستهاي مربوط به بودجه کل کشور به شوراي اقتصاد
 -4تهيه و تنظيم بودجه ساالنه کشور با همکاري دستگاههاي ذيربط
 -5نظارت مستمر بر اجراي برنامه هاي توسعه و پيشرفت ساالنه آنها
 -6نظارت و ارزيابي کارايي و عملکرد دستگاههاي اجرايي کشور
 -7نظارت و ارزيابي طرحهاي عمراني کشور
 -8استقرار نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني کشور از طريق تدوين ضوابط فني و اجرايي طرحها
 -9سازماندهي و ارزشيابي عملکرد عوامل فني و اجرايي از طريق تهيه تدوين اجرا و نظارت بر اجراي ضوابط مربوط به
تشخيص صالحيت فني وارجاع کار به واحدهاي تهيه و اجراکننده طرحهاي عمراني
نقش اين نهاد به عنوان تنظيمگر در بهکارگيري تجهيزات پربازده انرژيبر و بهينهسازي مصرف انرژي با توجه به تهيه و
تنظيم برنامههاي ميانمدت و بلندمدت به منظور نيل به توسعه پايدار و همه جانبه در کشور و نظارت مستمر بر اجراي
برنامههاي توسعه و پيشرفت ساالنه آنها انکارناپذير است.

 -6-4-4-2معاونت علمي و فناوري ر يس جمهور

اين معاونت خود داراي پنج معاونت است که عبارتنداز :
 -1معاونت سياستگذاري و ارزيابي راهبردي
 -2معاونت توسعه فناوري
 -3معاونت نوآوري و تجاريسازي فناوري
 -4معاونت امور بينالملل و تبادل فناوري
 -5معاونت توسعه مديريت و منابع
معاونت توسعه فناوري داراي ستاد بهينهسازي مصرف انرژي و محيط زيست و ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديدپذير
است .با توجه به وظايف معاونت توسعه فناوري شامل:
 -1هماهنگي و همافزايي بين برنامههاي توسعة کشور و سياستهاي کالن توسعة علم و فناوري کشور
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 -2سياستگذاري و برنامهريزي تأمين منابع مالي در نظام علم ،فناوري و نوآوري کشور
 -3هدفمندسازي ،هدايت و توسعه پژوهشهاي کاربردي ،تقاضا محور و مأموريت گرا و کمک به تجاريسازي نتايج آنها
 -4آيندهنگاري و رصد فناوري ،توسعه مراکز اطالع رساني فناوري و ايجاد و ساماندهي فن بازارهاي عمومي و تخصصي
 -5انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولويتهاي علم و فناوري نقشه جامع علمي کشور
 -6حمايت از نفوذ فناوريهاي برتر در صنايع موجود و راهبري اجراي «طرحهاي کالن فناوري و نوآوري» در محورهاي
راهبردي و نيازهاي اصلي کشور
و وجود ستاد بهينهسازي مصرف انرژي نقش اين نهاد به عنوان تسهيلگر در موضوع مورد بحث اين مطالعه بيش از پيش
آشکار ميگردد [.]24

 -7-4-4-2شرکت توانير

در سال  1348شرکت توانير با مسؤوليت توسعهي تأسيسات توليد ،انتقال و عمدهفروشي برق تشکيل شد .در  28بهمن
 1353با محول کردن برنامهريزي جامع و هماهنگکردن فعاليت انرژي در سطح کشور به وزارت آب و برق تغييراتي در
اساسنامه شرکت توانير ايجاد شد .پس از پيروزي انقالب اسالمي و با شرايط جديدي که در صنعت برق از نظر کيفي و کمي
ايجاد شد مسأله تغييرات در ساختار صنعت برق اهميت ويژهاي يافت و سرانجام شرکت 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 کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در ساختار شرکت توانير
تغييراتي ايجاد و اساسنامه آن به نام شرکت مادرتخصصي مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به تصويب
رسيد [.]25
فعاليتهاي شرکت توانير ،مديريت سهام و سرمايههاي شرکت در صنعت برق ،انجام هر گونه فعاليت در راستاي تأمين برق
مطمئن و اقتصادي براي کليه مصارف خانگي ،عمومي ،صنعتي ،کشاورزي ،تجاري و غيره اعم از سرمايهگذاري ،مديريت و
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نظارت بر ايجاد و بهرهبرداري از تأسيسات و انجام کليه معامالت مربوط به برق که براي تحقق اهداف شرکت الزم ميباشد از
طريق شرکتهاي زير مجموعه و يا در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي توسط خود شرکت ميباشد.
موارد زير از جمله وظايف شرکت توانير ميباشد :
 -1بررسي و تدوين پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامههاي بلند مدت و ميان مدت صنعت برق و
ارائه آن به وزارت نيرو
-2

اجراي سياستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نيرو

 -3راهبري و پايش شبکه سراسري برق از طريق شرکتهاي زيرمجموعه و همچنين ايجاد ساز وکارهاي الزم براي
توسعه رقابت در امر توليد ،خريد و فروش برق از جمله ايجاد سيستمها و انجام عمليات بازار و بورس برق
-4

تدوين و پيشنهاد تعرفههاي برق به وزارت نيرو

 -5انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق به نمايندگي از طريق وزارت نيرو و همچنين
ترويج فرهنگ مديريت مصرف به منظور بهينهسازي مصرف و کاهش مصارف غيرضروري
 -6بررسي ،مطالعه و ساير اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانش فني و اطالع رساني تأمين کاال و ساخت
تجهيزات مورد نياز صنعت برق کشور
 -7حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينههاي تخصصي مرتبط با صنعت برق و پشتيباني از
برنامههاي تربيت متخصصان مورد نياز صنعت برق کشور
 -8مديريت و هماهنگي تجاري ،فني و برنامهاي بين شرکتهاي زير مجموعه و هدايت و هماهنگي آنها در جهت
سياستهاي تعيين شده از طرف وزارت نيرو و دولت
شرکت توانير در جهت پيشبرد اهداف و اجراي سياستهاي کالن انرژي که توسط وزارت نيرو تعيين ميگردد ابالغيههايي
طرح و به سازمان انرژيهاي نو (سانا) و سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا) ارائه مينمايد .نقش اين شرکت در بهينهسازي
مصرف انرژي با توجه به موارد ( )4و ( )5از موارد باال انکارناپذير است بخصوص اينکه اين نقش از طريق دو سازمان صدر الذکر
ايفا ميشود.
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 -1-7-4-4-2سازمان انرژيهاي 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
ويژه اي به منابع تجديدپذير انرژي محول شده است .در همين راستا شرکت سهامي سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) بهموجب
مصوبه هيات محترم وزيران مورخ ( 1382/02/02مبني بر تصويب اساسنامه شرکت) ،با هدف توسعه کاربرد 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 بذکر است که نهادهايي همچون سازمان انرژي اتمي  ،وزارت جهاد کشاورزي و
سازمان بهينهسازي مصرف سوخت نيز در اين زمينه فعاليتهايي را داشتهاند که بهمنظور استفاده بهينه و بهرهبرداري موثر از
انرژيهاي تجديدپذير ،مجلس شوراي اسالمي در بند (ش) تبصره  12قانون بودجه سال  83دولت را موظف به تمرکز کليه
فعاليتهاي مربوط به انرژيهاي نو در يک دستگاه اجرايي ظرف مدت سه ماه از تصويب قانون مذکور 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 همکاران و پروژههاي مربوطه نيز به سانا منتقل گرديد .همچنين از ابتداي سال  1386تنها
پروژه انرژيهاي تجديدپذير که در خارج از مجموعه سانا (پروژه نيروگاه بادي بينالود در شرکت توانير) انجام ميشد به سانا
منتقل و در نهايت نقش آفرينيهايي که ساير بازيگران در اين عرصه نظير وزارت جهاد کشاورزي ،وزارت نفت و شرکت توانير و
حوزه ستادي وزارت نيرو) عهده دار بودند به سانا منتقل شده و اين سازمان تنها متولي امر توسعه انرژي هاي تجديدپذير در
کشور گرديد [.]26
فعاليتهاي سانا عبارتند از :
 مشارکت فعال در تدوين طرح ملي انرژي و استراتژي انرژيهاي نو در کشور
 مشارکت فعال در ايجاد و مديريت بازار تضمين شده براي توليدکنندگان انرژيهاي نو در کشور
 تهيه اطلس و امکان سنجي منابع مختلف انرژيهاي نو در کشور
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 شکلدهي 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 کشور
 تدوين استراتژيهاي توسعة فناوري در زمينة انرژيهاي نو و تعيين اولويتهاي تحقيقاتي در حوزة انرژيهاي نو
به منظور حمايت از مراکز تحقيقاتي و توليدي در جهت توسعه فناوريهاي مربوطه
 رديابي تحوالت فناوري در حوزه انرژيهاي نو و آگاهسازي مراکز تحقيقاتي و توليدي کشور از دستآوردهاي آن
 فراهمکردن بستر الزم براي انتقال ،جذب و صدور فناوريهاي مربوط به انرژيهاي نو و حمايت از بنگاهها در
استفاده و تجاريسازي آنها
 مشارکت 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 در صورتي که منبع اوليه تجهيزات پربازده انرژي از نوع تجديدپذير باشند نقش سانا به عنوان
تنظيمگر و تسهيلگر اهميت مضاغف پيدا مينمايد.

 -2-7-4-4-2سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا)

محدويت منا بع فسيلي ،رشد باالي مصرف ساالنه انواع انرژي در ايران ،خارج شدن کشورمان از جرگه صادرکنندگان نفت از
اواخر قرن حاضر و بالطبع قطع درآمدهاي ناشي از صدور نفت باعث ميشود که در صورت عدم برنامهريزي و پيش بينيهاي
الز م روند توسعه کشور بطور جدي تحت تأثير قرار بگيرد .عدم کارآيي فني و اقتصادي مصرف انرژي و هدر رفتن قريب به يک
سوم از کل انرژي در فرآيندهاي مصرف و مشکالت فزاينده زيست محيطي ناشي از آن ،ضرورت مديريت مصرف انرژي و باال
بردن بازده و بهره وري انرژي را در کشورمان بيش از پيش آشکار ميسازد.
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معاونت امور انرژي وزارت نيرو با هدف منطقي کردن مصرف انرژي در همه بخشهاي انرژي بر کشور برنامهريزي
گستردهاي را از سال  1375آغاز کرد .دفتر بهينهسازي مصرف انرژي در معاونت امور انرژي توانست در کليه 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 کشور آغاز نمود .فعاليتهاي اين سازمان عبارتند از []27
:

 -1مديريت طرح ها و پروژههاي مرتبط با هدف و موضوع فعاليت شرکت.
 -2همکاري و اشتراک مساعي با شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت و هدف شرکت.
 -3انجام اموري که شرکت مادر تخصصي توانير انجام آن را به شرکت در حوزه فعاليت آن محول نمايد.
 -4انجام هر گونه عمليات و معامالت که عالوه بر رعايت صرفه و صالح ،براي مقاصد شرکت ضروري و مرتبط باشد.
اين سازمان از معاونتها و آزمايشگاههاي مختلف جهت تحقق اهداف خود بهره ميبرد .در اين سازمان معاونت برنامهريزي
و تحقيقات اين با :
 تدوين برنامهي عملياتي سابا در افق اهداف چشم انداز و برنامهي پنجم توسعه
 ايجاد بانک اطالعات تحقيقات و مقاالت بهينهسازي انرژي کشور
 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
معاونت بهينهسازي 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 زمينهي 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
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 پيگيري ايجاد دفاتر خدمات انرژي
 اقدامات الزم جهت استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي جهت سرمايهگذاري
معاونت بهينهسازي تأمين انرژي با :
 توسعة استفاده از برنامههاي روشنايي راندمان باال
آزمايشگاه ملي صرفهجويي انرژي با :
 توسعهي مطالعات و پژوهشهاي کاربردي در حوزة لوازم برقي
تمام توان خود را در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي بکار بسته اند .کارگروه يارانه سود تسهيالت نيز در اين سازمان
تسهيالتي را در سه قالب يارانه سود تسهيالت ،وجوه اداره شده و کمک بالعوض براي توليد کنندگان لوازم خانگي با راندمان
باال در نظر گرفته و اعطا مينمايد .بنابر آنچه گفته شد اين سازمان نقش تنظيمي و تسهيل گري درخصوص بهکارگيري
تجهيزات انرژيبر پر بازده دارد.

 -8-4-4-2سازمان ملي بهره وري ايران

در سال  1344خورشيدي برابر با  1965ميالدي ،ايران عليرغم نداشتن تشکيالت بهرهوري به عضويت سازمان بهرهوري
آسيايي (يک سازمان منطقهاي بين دولتي و غيرانتفاعي و غير تبعيضي که هدف اساسي آن سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي
در منطقه آسيا و اقيانوسيه از طريق ارتقاء بهرهوري در بخشهاي کشاورزي ،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 تشکيالت
بهرهوري در سال  1371به عنوان سازمان بهرهوري ملي راه اندازي شد و در سال  1372فعاليت خود را آغاز کرد .در سال 1377
به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ملحق گرديد و با توجه به جايگاه فرابخشي آن به سازمان ملي و سپس در سال 1384
به مرکز ملي بهرهوري ايران تغيير نام داد [.]28
وظايف اين سازمان عبارتند از :
الف – تهيه برنامه جامع بهرهوري کشور
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ب – برنامهريزي ،سياستگذاري ،راهبري ،پايش و ارزيابي بهرهوري کليه عوامل توليد از جمله نيروي کار ،سرمايه ،انرژي،
آب و خاک
ج – برنامهريزي و ارائه آموزشهاي تخصصي ارتقاء بهرهوري به تمامي دستگاههاي اجرايي
د – نظارت بر عملکرد دستگاههاي اجرايي در شناسايي متغيرها و اجراي سياستهاي اثرگذار بر رشد بهرهوري
هـ  -نظارت بر عملکرد دستگاههاي اجرايي در انتشار اطالعات مربوط به تغييرات بهرهوري و اثر آن بر رشد اقتصادي
و – نظارت بر عملکرد دستگاههاي اجرايي درخصوص انجام تکاليف 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 کرد .حوزه بهرهوري
مود نظر اين سازمان با مباحث انرژي نيز در ارتباط است .بنابر اين و مطابق با وظايف اين سازمان که در قسمت فوق به آن
اشاره شد اين سازمان نقش تنظيمي در حوزه بهينهسازي مصرف انرژي دارد.

 -9-4-4-2ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

ي ويژه
زيرمجموعه نهاد رياستجمهوري است که رياست آن با عنوان نماينده ٔ
ٔ
ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز
رئيس جمهوري و رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز منصوب ميشود .اين ستاد براي مبارزه با قاچاق و اقتصاد
پنهان در سال  1381تأسيس شد.
جلوگيري از ورود کاالهاي 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 [.]29
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 -10-4-4-2سازمان ملي استاندارد ايران

در سال  1304شمسي اولين حرکت 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 تآسيس گرديد که در زمينه کنترل کاالهاي
وارداتي ،صادراتي و توليدات داخل کشور فعاليت ميکرد.
در سال  1339قانون "اجازه تأسيس مؤسسهي استاندارد ايران" در شش ماده به تصويب مجلس وقت رسيد و اکنون نيز
اين سازمان زير نظر نهاد رياست جمهوري قرار گرفته و تحت عنوان سازمان ملي استاندارد فعاليت دارد.
وظايف سازمان ملي استاندارد [:]30
• تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در کشور
• انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد ،باال بردن کيفيت کاالهاي توليد داخلي ،کمک به بهبود روشهاي توليد و
کارآيي صنايع
ترويج استانداردهاي ملي
• نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
• کنترل کيفي کاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور کاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن
امکانات رقابت با کاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي
• کنترل کيفيت کاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان داخلي و
جلوگيري از ورود کاالهاي نامرغوب
• مشارکت در تدوين استانداردهاي بين المللي به عنوان سيستم رسمي اوزان و ترويج سيستم بين المللي يکاها و مقياسها
در کشور و کاليبره کردن وسايل سنجش
• آزمايش و تطبيق نمونه کاال با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اظهار نظر مقايسهاي و صدور گواهينامههاي
الزم
• آموزش مستمر مسوولين کنترل کيفيت واحدهاي توليدي
• تعيين ،تدوين و انتشاراستانداردهاي ملي (رسمي) به استثناي مواد دارويي
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• تعيين ويژگي کاالها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط به استثناي مواد دارويي
• اجراي سيستم بين المللي يکاها و کاليبره کردن وسايل سنجش
• مرجعيت صنعت جوش
• اعطاي جايزه ملي کيفيت ايران
•

تاًييد صالحيت شرکتها و مؤسسات بازرسي کننده داخلي و خارجي ،آزمايشگاهها ،کارشناسان استاندارد و

گواهيدهندگان نظامهاي سيستمهاي مديريت کيفيت و مديريت زيست محيطي
آزمايشگاههاي سازمان در سطح کشور بهعنوان آزمايشگاههاي مرجع شناخته شدهاست .الزم به ذکر است که مرجعيت
قانوني به مفهوم اين است که انجام آنها از وظايف مؤسسهي استاندارد ميباشند که هرگونه فعاليت ساير سازمانها و شرکتها
در اين زمينهها مشروط به موافقت سازمان استاندارد و دارا بودن مجوز فعاليت از طرف آن سازمان است.
پرواضح و مبرهن است که قبل از بکارگيري هر تجهيز انرژيبر بايد استاندارهاي مربوطه تهيه و تدوين شود تا از اين مسير
ضمن شناسايي تجهيزات با کيفيت از تجهيزات بي کيفيت ،اطمينان خاطر الزم براي مصرف کنندگان فراهم آيد .بنابر اين
سازمان ملي استاندارد نقش پيشرو در بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر در کشور خواهد داشت.

 -5-4-2ارا هدهندگان خدمات

در حالت کلي ارائهدهندگان خدمات در هر عرصه از فعاليتها شرکتها يا مؤسساتي هستند که خدماتي را به طور مستقيم
به صنايع ارائه ميدهند .البته انجمنها و ساير مؤسسات که با هدف کمک به رونق يک صنعت نيز شکل ميگيرند در جرگه
ارائهدهندگان خدمات هستند .انجمن صنايع لوازم خانگي ايران نيز از جمله اين نهادهاست که با توجه به وظايف محول شده
ميتواند به عنوان يک بازيگر در عرصه بهکارگيري تجهيزات پر بازده انرژي بر در بخش ساختمان مطرح شود.

 -1-5-4-2انجمن صنايع لوازم خانگي ايران

انجمن صنايع لوازم خانگي ايران نام تشکلي است که سه دهه فعاليت هدفگرا و مؤثر را با بهرهگيري از خرد جمعي و
برخورداري از مديريت دانشمحور و جامعنگر دنبال کرده است.
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دوران نوين فعاليت اين تشکل به استناد بند (ک) ماده ( )5قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب
 1369/12/15و تحت نظارت اين اتاق شروع شده و ادامه دارد .از جمله وظايف اين تشکل مرتبط با بحث بهينه سازي مصرف
انرژي ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد [:]31
 .1بررسي ،تحقيق و شناخت نيازهاي جامعه و طبقهبندي انواع مختلف لوازم خانگي ،مورد نياز هماهنگ با الگوي مصرف
 .2بررسي و تحقيق براي بهينهسازي مصرف انرژي در توليد و استفاده از لوازم خانگي و تهيه دستورالعمل يا طرحهاي الزم
در اين زمينه
 .3تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع لوازم خانگي
 .4همکاري همه جانبه و مؤثر با کانون فناوري لوازم خانگي انرژي بر وابسته به معاونت علمي و فناوري نهاد رياست
جمهوري در جهت تحقق اهداف کانون
 .5مشارکت در تصميمسازيها و تصميمگيريها و تهيه و تنظيم پيشنويس قوانين و مصوبات مرتبط با صادرات کاالها و
خدمات در جهت حفظ منافع ملي اعضاء
 .6ايجاد ارتباط با بانکها و سازمانهاي اعتباري کشور و همچنين سازمانهاي مالي و پولي بينالمللي در قالب قوانين
جمهوري اسالمي ايران و فراهمسازي زمينه تسهيالت مالي در جهت توسعه فعاليتهاي اعضاء
 .7معرفي اعضاء به وزارتخانهها و سازمانهاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيالت مورد نياز
 .8همکاري با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در تهيه و تدوين و بازنگري استانداردهاي ملي
 .9بررسي نتايج آزمون لوازم خانگي و قطعات وابسته و تهيه گزارشات ادواري و راهنمايي واحدهاي عضو در جهت رفع موارد
مغاير با استاندارد
 .10همکاري با دانشگاهها ،مؤسسات علمي ،تحقيقاتي ،آموزشي و صنعتي کشور به منظور تکوين و تعميم تکنولوژي جديد و
گسترش فرهنگ صنعتي در سطح کشور
 -6-4-2مراکز پ وهشي
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تا اينجا بيشتر به نهاد هاي حاکميتي از جمله وزارتخانهها ،مؤسسات و مراکز دولتي که هر يک به نحوي نقش مستقيم يا
غيرمستقيم در توسعه بهکارگيري تجهيزات پربازده دارند ،پرداخته شد .حال در ادامه به بررسي اجمالي مراکز پژوهشي و نقش
هر يک از آنها در زمينه مورد نظر اين پروژه پرداخته ميشود.

 -1-6-4-2سازمان پ وهشهاي 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 ميکوشد تا از طريق اعمال حمايتها و ارائه تسهيالت (علمي ،فني ،مالي ،حقوقي ،اداري و فرهنگي) و فراهم
آوردن ترتيبات الزم براي تعامل بهرهور و مؤثر عرضه و تقاضاي فناوري ،زمينههاي رشد خالقيت و نوآوري و بهکارگيري نتايج
تحقيقات و تجاري کردن فناوريهاي حاصل از تحقيق و توسعه را در يک فضاي رقابتي فراهم آورد .اين سازمان زير نظر
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري فعاليت ميکند .بديهي است که بخشي از فعاليتهاي اين سازمان معطوف به تجهيزات
انرژيبر است و در اين بين پربازده بودن تجهيزات با توجه به حرکت سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي در مسير منافع ملي
از اهميت خاصي برخوردار است [ .]32از وظايف اين سازمان به موارد ذيل ميتوان اشاره نمود:


حمايت از تکميل چرخة تحقيق تا توليد به منظور فراهم کردن زمينههاي به کارگيري مؤثر نتايج تحقيقات



حمايت از مستندسازي ،جذب ،بومي سازي و اشاعه دستآوردهاي حاصل از ايجاد فناوري



حمايت و پشتيباني از مخترعين ،مبتکرين ،محققين کارآفرين ،مؤسسات و شرکتهاي کارآفرين و هدايت فعاليت آنها در
جهت تحقق اولويتهاي ايجاد فناوري



حمايت از توسعه و گسترش مراکز خدمات فني -مهندسي ،مشاورهاي و مديريت ايجاد فناوري



حمايت مالي و تشويق بخش خصوصي در فعاليتهاي ايجاد فناوري



ايجاد سازوکارهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشکيالت و امکانات مناسب اين نوع حمايتها در سازمان



ايجاد ارتباط مؤثر و ارائه خدمات اطالعرساني بين عرضهکنندگان و متقاضيان ايجاد فناوري و فناوريهاي ايجاد شده



ايجاد زمينههاي الزم براي ارائه فناوريهاي حاصل از تحقيق و توسعه از طريق برپايي نمايشگاهها و جشنوارهها ،از
جمله جشنواره خوارزمي و انتشار اطالعات مربوطه به صورت کتاب ،مجله ،فيلم ،خبرنامه ،بروشور ...
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ايجـاد زمينـههاي مناسب براي برگزاري و تـرويج دورههاي کاربردي و حرفهاي ،همايشها و کارگاههاي تخصصي به
منظور توسعه منابع انساني در عرصههاي مختلف ايجاد فناوري



گسترش همکاري در روابط علمي -فني با سازمانها و مراکز پژوهشي -فناوري در سطح ملي ،منطقهاي و بينالمللي
در زمينه موضوع فعاليت سازمان



ايجاد پژوهشکدههاي تحت پوشش سازمان با شخصيت حقوقي مستقل به منظور انجام تحقيقات توسعه فناوري در
جهت اولويتهاي ملي و فناوريهاي نوين

پژوهشکده مواد و انرژيهاي نو سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به صورت خاص به بحث استفاده از انرژيهاي نو
ميپردازد .اين پژوهشکده با توجه به سرمايه گذاريهاي عظيم دولت جمهوري اسالمي ايران در زمينه مواد و متالورژي و با
عنايت بر تأکيد برنامه هاي سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه بر صادرات و توسعه صنعتي در حيطه مواد و
متالورژي و نظر به وجود بحران انرژي در سطح جهاني ،در سال  1385از تلفيق دو گروه مواد پيشرفته و مرکز انرژيهاي نو
سازمان تشکيل شده است .هدف اصلي اين پژوهشکده انجام پژوهشهاي کاربردي و توسعه فناوري در جهت اولويتهاي ملي و
فناوريهاي نوين در حيطه مهندسي و علم مواد با قابليت کاربرد در بکارگيري انرژيهاي نو در کشور مي باشد .اعضا اين
پژوهشکده در دو زمينه تخصصي مواد و متالورژي و انرژيهاي نو در سه گروه پژوهشي مشغول انجام وظايف سازماني مي
باشند

 -2-6-4-2پ وهشگاه نيرو

پژوهشگاه نيرو در سال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشکده برق ،توليد نيرو و انتقال و توزيع نيرو از شوراي گسترش آموزش
عالي بطور رسمي کار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جديد پژوهشکدههاي انرژي و محيط زيست و کنترل و
مديريت شبکه را نيز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ايجاد مراکز شيمي و مواد ،توسعه فناوري توربينهاي بادي و
آزمايشگاههاي مرجع فعاليتهاي خويش را توسعه بخشيد .پژوهشگاه نيرو وابسته به وزارت نيرو ميباشد که مسئوليت راهبري
تحقيقات وابسته به صنعت برق و انرژي ايران را بر عهده دارد [.]33
ماموريتهاي پژوهشگاه نيرو عبارتند از :

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
58
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،اسفند 1393

 -1انجام تحقيقات توسعهاي و کاربردي و بنيادي در حوزه صنعت برق و انرژي
 -2اجراي مطالعات و تحقيقات راهبردي ،کالن ،بلندمدت و با ريسک باالي صنعت برق و انرژي
مديريت تحقيقات کاربردي و توسعهاي صنعت برق و انرژي
 -3آيندهنگاري ،سياست پژوهي و برنامهريزي فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
 -4اکتساب فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
 -5تجاريسازي نتايج تحقيقات و بهکارگيري در صنعت برق و انرژي
 -6تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمايشگاهي و ارزيابي کيفيت تجهيزات و سيستمهاي صنعت برق و انرژي
 -7طراحي و توسعه زيرساختهاي مورد نياز جهت ايجاد مراکز و شرکتهاي نوآور در حوزه صنعت برق و انرژي
 -8ايجاد و توسعه شبکه فناوري ميان دانشگاهها ،مراکز پژوهشي و قطبهاي علمي -پژوهشي داخل و خارج کشور در
حوزه صنعت برق و انرژي
پژوهشکده انرژي و محيط زيست پژوهشگاه نيرو در راستاي فعال نمودن محورهاي تحقيقاتي در حوزه انرژي و
محيطزيست برنامهريزي خاصي را انجام داده است .به اين منظور  4گروه پژوهشي به شرح زير در اين پژوهشکده تجهيز شده
است :
 گروه انرژي و مديريت مصرف
 گروه انرژي هاي نو
 گروه محيط زيست
 گروه اقتصاد و مديريت برق
که فعاليتهاي صورت گرفته در دو گروه اول با موضوع اين مطالعه بيشتر در ارتباط است.
پژوهشهاي انجام شده توسط گروه انرژيهاي نو در راستاي تحقيق و توسعه بر روي سيستمهاي تبديل انرژيهاي
تجديدپذير است .در گروه انرژي و مديريت مصرف نيز فعاليتهاي تحقيقاتي و مشاورهاي در زمينه برنامهريزي انرژي ،اقتصاد
انرژي و تعرفه در سطح کالن کشور و همچنين بهبود بهرهوري انرژي و مديريت بار الکتريکي در بخشهاي مختلف اقتصادي و
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اجتماعي کشور با هدف کاهش مصرف انرژي الکتريکي و منابع سوختهاي فسيلي و گاز طبيعي با بهرهگيري از تخصصهاي
مهندسي برق ،مکانيک ،کامپيوتر ،نرمافزار ،انرژي و اقتصاد انرژي انجام ميشود.

 -3-6-4-2پ وهشگاه مواد و انرژي

اين پژوهشگاه هم اکنون با توجه به اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور ،همکاري گستردهاي با
دانشگاهها ،مراکز تحقيقاتي ،صنايع ،موسسات اجرايي بخش دولتي و بخش خصوصي برقرار کرده است .پژوهشگاه مواد و
انرژي ،هم اکنون داراي سه پژوهشکده سراميک ،نيمه هادي ها و انرژي مي باشد که در  9گروه تخصصي به فعاليت هاي
تحقيقاتي در زمينه هاي مرتبط با مواد و انرژي مي پردازند .دو پژوهشکده جديد مواد نو و فلزات گرانبها و پيشرفته نيز عمالً
فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي خود را آغاز کرده و قرار است رسماً به پژوهشکدههاي سنتي موجود بپيوندند.
سرلوحه اهداف پژوهشگاه ،گسترش علوم و فناوري در زمينههاي بنيادي ،کاربردي و توسعهاي است که از طريق اجراي
پروژههاي مربوط تحقق مييابد .عالوه بر اين ،پژوهشگاه آموزش بخشي از کادر پژوهشي مورد نياز کشور را از طريق تأسيس و
توسعه دورههاي تحصيالت تکميلي در سطوح دکترا (مهندسي مواد) و کارشناسي ارشد (سراميک ،نانو مواد و تبديل و ذخيره
انرژي) و نيز آموزشهاي کوتامدت تخصصي داخلي و خارجي براي انتقال تجربه هاي فني به عهده دارد .مهمترين پژوهشکده
اين پژوهشگاه که مستقيماً در حوزه انرژي فعاليت دارد ،پژوهشکده انرژي است .اساس فعاليتهاي پژوهشکده انرژي روي
تحقيقات در زمينه منابع انرژيهاي نو و آاليندههاي محيط زيست متمرکز شده است [.]34
در اين پژوهشکده طرحهاي متعدد تحقيقاتي به منظور بهينهسازي مصرف انرژي و جايگزين نمودن منابع انرژي تجديد پذير
(انرژي خورشيدي و باد و … ) به جاي منابع سوختهاي فسيلي و مطالعات مرتبط با محيطزيست در دست اجرا مي باشد .زير
مجموعههاي تحقيقاتي پژوهشکده انرژي عبارتند از:
 -1گروه انرژي خورشيدي
 -2گروه تبديل و ذخيره انرژي
 -3گروه محيط زيست
در گروه انرژي خورشيدي تحقيقات پيرامون کاربري انرژي خورشيدي در زمينه تبديل گرمايي انرژي خورشيدي در شاخه
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دماي پايين (گرمايش و سرمايش) ،تبديل گرمايي دما باال (نيروگاههاي خورشيدي) و تبديل الکتروشيميايي (پيل سوختي) انجام
مي شود.
در گروه تبديل و ذخيره انرژي تحقيقات بر روي روشها ،کارآيي و بهينهسازي تبديل انواع انرژي ،ذخيره سازي و
فناوريهاي مربوط به آن صورت ميگيرد.
در گروه محيط زيست آلودگيهاي ناشي از مواد زائد در محيطزيست و تبديل اين مواد به منابع توليد انرژي مورد بررسي
قرار مي گيرد .همچنين فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينهي آاليندههاي محيط زيست و روشهاي کاهش آنها در اتمسفر و آب
صورت ميگيرد .پژوهشگران اين گروه قادرند انواع ترکيبات شيميايي و مواد آالينده را شناسايي و به طور کمي و کيفي اندازه
گيري نمايند.
نظر به فعاليت اين مرکز تحقيقاتي در زمينه انرژيهاي تجديدپذير ،اين مرکز ميتواند به عنوان يک بازيگر در زمينه
بهکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر مطرح شود.
 -4-6-4-2مؤسسه پ وهش در مديريت و برنامهريزي انرژي

انرژي و مديريت بهينه آن همواره به عنوان يکي از چالشهاي اساسي در سطح جهان و ايران بوده است .مديريت و
برنامهريزي انرژي از يک سوي به مجموعه پژوهشهاي مستمر علمي و به روز و از سوي ديگر به متخصصان زبدهاي براي
هدايت منابع انرژي نيازمند است.
دانشکده 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 تأسيس مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي نمود.
اين مؤسسه پژوهشي داراي مجوز از شوراي گسترش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است [.]35
مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي داراي يک بخش معاونت آموزشي و پژوهشي ميباشد که امور آموزش،
جذب هيأت علمي و برگزاري دورههاي آموزشي را عهده دار است .همچنين مؤسسه از  4بخش پژوهشي مستمر تشکيل شده
که عبارتند از :
 بخش فناوري انرژي
 بخش مطالعات استراتژيک انرژي
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 بخش عرضه و تقاضاي انرژي
 بخش مدلسازي انرژي
در کنار اين بخشها بخش پژوهشهاي موردي نيز وجود دارد که بهصورت مستمر نبوده و بر حسب نياز نيروهايي جهت
تحقيق درباره يک موضوع بخصوص با مؤسسه همکاري مي نمايند .بخش شوراي علمي مؤسسه که وظيفه اصلي آن مشاوره
علمي به رياست مؤسسه است نيز در کنار مديريت پشتيباني و ارتباطات از ديگر بخشهاي مؤسسه ميباشند.
اهداف مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي عبارتند از:
 -1تأمين تخصصهاي الزم براي برنامهريزي و مديريت سيستمهاي انرژي کشور
 -2گسترش مرزهاي دانش و توسعه فناوري پيشرفته در زمينههاي مختلف برنامهريزي و مديريت سيستمهاي انرژي
 -3ارتقاء و تحکيم موقعيت علمي و فناوري کشور در زمينههاي فوق در سطح جهاني
 -4تأمين نيازهاي پژوهشي و مطالعاتي مؤسسات دولتي و خصوصي در حوزه برنامهريزي انرژي وظايف مؤسسه پژوهش
در مديريت و برنامهريزي انرژي
 -5انجام پژوهشهاي علمي بين رشتهاي فني اقتصادي اجتماعي
 -6تدوين برنامههاي آموزشي و برگزاري دورههاي کارشناسي ارشد و دکتري
 -7ايجاد ارتباطات علمي با مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي جهان
 -8برگزاري گردهماييهاي ملي و بينالمللي
 -9برگزاري دورههاي پيشرفته تخصصي و کارگاههاي آموزشي
 -10ارائه خدمات مشاورهاي و انجام فعاليتهاي مرتبط با اهداف مؤسسه به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز
 -11انتشار مدارک ،گزارشات ،کتب و نشريات تخصصي
 -12تجهيز مؤسسه و تربيت نيروي انساني متخصص جهت تأمين هيئت علمي
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در ده سال فعاليت اين مؤسسه ،دهها پروژه در حوزههاي مديريت انرژي ،اقتصاد انرژي ،بهرهوري انرژي ،تجميع دادههاي
انرژي در مدلسازي انرژي ،فناوريهاي نوين انرژي ،سياستگذاريهاي انرژي به سفارش دستگاههاي اجرايي ذيربط به انجام
رسيده است.

 -5-6-4-2مرکز تحقيقات محيط زيست و انرژي دانشگاه علوم و تحقيقات ()CEERS

دانشکده 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 کارشناسي ارشد و دکتري آغاز نموده است و
تاکنون نيز ادامه دارد .همچنين دو گرايش در سطوح کارشناسي ارشد حقوق محيط زيست و اقتصاد محيط زيست از زير گروه
مديريت محيط زيست از نيمسال اول  1382-83تأسيس شده است و دو گرايش مهندسي طراحي محيط زيست و مهندسي
منابع آب از زير گروه مهندسي محيط زيست در سطح کارشناسي ارشد از نيمسال اول سال  1383-84دانشجو پذيرفته است و
گروه مهندسي انرژي نيز از ابتداي سال تحصيلي  1383-84به اين دانشکده پيوسته است.
پژوهشکده انرژي دانشگاه علوم و تحقيقات ( )CEERSدر زمينه مشاوره ،مديريت ،اجرا ،تجزيه و تحليل نمونه ،اندازهگيري،
کنترل و آموزش در مسائل مختلف محيط زيستي و انرژي فعاليت دارد و زير مجموعه دانشکده محيط زيست و انرژي ميباشد.
زمينههاي فعاليت اين مرکز عبارتند از [:]36
-1

مصرف انرژي و مديريت تأمين

-2

فناوري انرژي

-3

استراتژيهاي بلندمدت براي توسعه پايدار در بخش انرژي

-4

انرژي و محيط زيست

-5

چالشهاي استراتژيک در بخش انرژي
اين مرکز همچنين در حال حاضر  13پروژه را به کارفرمايي بخش دولتي و خصوصي و با همکاري سازمانهايي همچون

سازمان ملي بهرهوري انرژي ايران در زمينههاي مختلفي همچون مميزي انرژي ،مطالعات امکان سنجي استفاده از انرژيهاي

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
63
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،اسفند 1393

تجديد پذير و غيره در دست انجام دارد .نظر به آنچه گفته شد اين مرکز ميتواند به عنوان يک مرکز تحقيقاتي در خصوص
موضوع مورد نظر در اين پروژه فعاليت نمايد.

 -6-6-4-2مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي

مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي ,وابسته به وزارت نفت و از مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تابع ضوابط وزارت علوم,
تحقيقات و فناوري مأموريت خود را در سال  1370به عنوان يک مرکز پژوهشي شروع کرد [.]37
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 کشور و کمک به تصميمسازي و تصميمگيري مديران عالي صنعت
نفت از طريق توجه به مطالعات اقتصاد انرژي ،مديريت منابع انساني ،مديريت مالي و برنامهريزي ،راهبرد فناوري ،سناريوهاي
جهاني انرژي ،بازارهاي بينالمللي نفت و گاز و موضوعات راهبردي در سطح کالن صنعت نفت از اهداف ميانمدت و بلندمدت
مؤسسه است .بر همين اساس فعاليتهاي مؤسسه با تصويب هيات امناء آن در چارچوب پژوهشکدههاي زير انجام ميشود:
 -1پژوهشکده اقتصاد انرژي
 -2پژوهشکده منابع انساني و مديريت
 -3پژوهشکده مطالعات راهبردي فناوري
 -4پژوهشکده حقوق ،محيط زيست و توسعه پايدار
مؤسسه 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 راهکار
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 شبکه همافزا و گسترده از متخصصين ملي و بينالمللي و با رعايت
ارزشهاي سازماني.
بر اين اساس حوزههاي فعاليت مؤسسه شامل موارد زير ميباشد:
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 -1انجام مطالعه و تحقيق و ارائه ي مشاوره در زمينههاي اقتصاد انرژي در سطح ملي و بينالمللي
 -2بررسي تحوالت بازارهاي بينالمللي انرژي بويژه نفت و گاز
 -3برنامهريزي راهبردي صنعت نفت
 -4مديريت و منابع انساني در صنعت نفت
 -5مديريت راهبرد فناوري و آيندهپژوهي در حوزه انرژي
 -6خط مشيها ،سياستها و راهبردهاي انرژي کشورها ،سازمانها و شرکتهاي بينالمللي
 -7ارتقاي بهرهوري
 -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 دورهها،
کارگاهها و سمينارهاي آموزشي ،انتشار کتب ،مقاالت و نشريات علمي تخصصي
در کنار اين موارد ،پژوهشکده اقتصاد انرژي اين موسسه با داشتن سه گروه مطالعات و تحقيقات بازار انرژي ،گروه مطالعات
و پايش تحوالت انرژي و گروه اوپک ,مجامع ,کنوانسيون ها و معاهدات بين المللي در زمينههاي مختلف انرژي فعال بوده و
مبحث مطالعه فناوريهاي جديد و پربازده در حوزه انرژي به عنوان يکي از محورهاي تحقيقاتي اين پژوهشکده معرفي شده
است.

 -7-6-4-2دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف

طرح ايجاد دانشکده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف ،با هدف کلي نهادينه کردن و سازماندهي موثر فعاليتهاي
دانشگاه صنعتي شريف در زمينههاي مهندسي سيستمهاي انرژي و مهندسي هسته اي ،در مهر  1383از طرف تعدادي از
اعضاي هيات علمي گروههاي ياد شده پيشنهاد شد و پس از تصويب در شوراي تحصيالت تکميلي و شوراي دانشگاه
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(آبان ،)1383در تاريخ  1384/10/5در شوراي گسترش آموزش عالي مورد تصويب قطعي قرار گرفت .تشکيالت دانشکده نيز در
تاريخ  1384/11/25در هيأت امناي دانشگاه تصويب و در تاريخ  1385/3/13ابالغ شده است .ماموريتهاي دانشکده مهندسي
انرژي عبارتند از [:]38


تربيت نيروي انساني متخصص کيفي با دانش و مهارت باال در زمينههاي تخصصي مهندسي انرژي به منظور تأمين

نياز کشور


تربيت کادر هيات علمي و پژوهشگران مورد نياز کشور در زمينههاي تخصصي مهندسي انرژي



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



برگزاري دورههاي آموزشي تخصصي ،براي ارتقاي دانش و مهارت کارشناسان دستگاههاي اجرايي و صنعت



سازماندهي و انجام پژوهشهاي بنيادي ،کاربردي و توسعهاي مورد نياز بخش انرژي کشور



انجام مطالعات و پژوهشهاي الزم براي تصميمسازي و سياستگذاري و نشر اطالعات علمي در زمينه علوم و

فناوري انرژي


برقراري ارتباطات و همکاريهاي علمي و فني بينالمللي و منطقهاي با مراکز علمي مشابه در کشورهاي پيشرفته،

کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي اسالمي ،در زمينههاي فعاليت دانشکده

 -8-6-4-2دانشگاه 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 ،مرکزي تحت عنوان مرکز آموزشهاي تخصصي برق در محل فعلي دانشگاه صنعت آب و برق با
همکاري مشاوران خارجي ايجاد شد .پس از پيروزي انقالب اسالمي و با همت شهيد عباسپور وزير وقت نيرو ،اين مرکز تبديل
به يک مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي شد و در دهه  1360اقدام به تعريف برنامههاي درسي مهندسي کاربردي در رشتههاي
مهندسي برق ،الکترونيک و ابزار دقيق ،مکانيک نيروگاه و آب ،و سپس پذيرش دانشجو نمود .شوراي گسترش آموزش عالي در
سال  1370مجوز تبديل آن به دانشکده صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) را صادر نموده و در سال  1374با تبديل آن به
دانشگاه موافقت اصولي نمود [.]39
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شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخ  92/1/24خود به منظور رفع نيازهاي علمي ،فني و تخصصي نيروي انساني
متخصص کشور 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 کشور 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.
دانشکده مهندسي انرژي دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور ) با در اختيار داشتن  12واحد آزمايشگاهي 9 ،واحد
کارگاه تخصصي و همچنين  12واحد ثبت شده تخصصي و با توجه به حضور فعال  33عضو هيأت علمي و تکنسينهاي مجرب
در بخشهاي آزمايشگاهي و کارگاهي ،توانايي قابل توجهي در انجام پروژههاي مختلف اعم از پژوهشي و خدمات فني و
مهندسي دارد .اين دانشکده 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 مکانيکي و حرارتي و غيره مي باشد .بديهي است که موارد
مزبور اشاره به حداقلها داشته و دامنه فعاليت اين دانشکده با توجه به امکانات نرمافزاري و سختافزاري موجود مي تواند در بر
گيرنده موضوعات متنوع ديگر ،مرتبط با تخصص اعضاي هيأت علمي آن باشد.

 -7-4-2بنگاههاي اقتصادي

يکي از مهمترين اهداف بنگاه هاي اقتصادي ،کسب انتفاع و افزايش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است.
سهامداران ،اعتبار دهندگان و ديگر گروههاي مرتبط با بنگاههاي اقتصادي به منظور اخذ تصميمات منطقي نيازمند اطالعات
قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها ميباشند.
توليدکنندگان تجهيزات مورد استفاده در بخش ساختمان را ميتوان از بخشهاي اساسي در عملي شدن چرخه بهکارگيري
تجهيزات پربازده در ساختمانها دانست .هر چند پيمانکاران ساختمانها و تعامل بين پيمانکاران و توليدکنندگان نيز نقش
اساسي در بهکارگيري گسترده تجهيزات پربازده خواهد داشت.
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در حالت کلي تجهيزات انرژي بر مورد استفاده در بخش ساختمان به جز سيستمهاي سرمايشي را ميتوان به چهار گروه
عمده تقسيم کرد .اين چهار گروه که در قسمتهاي بعدي پروژه جهت تشکيل درخت فناوري نيز مورد استفاده قرار ميگيرند
عبارتند از:
-1

تجهيزات گرمايشي

-2

تجهيزات روشنايي

-3

لوازم اداري

-4

لوازم خانگي

در اين قسمت تعدادي از توليدکنندگان و واردکنندگان تجهيزات در چهار گروه فوق الذکر در داخل کشور به اختصار معرفي
ميشوند .اين موارد تنها نمونههايي از تمامي توليد کنندگان ميباشند.

-1 -7-4-2تجهيزات گرمايشي

تعداد توليدکنندگان تجهيزات گرمايشي در کشور بسيار زياد بوده و براي نمونه ميتوان به شرکتهايي همچون :
 -1پاکمن
 -2شوفاژکار
 -3بوتان
 -4ايران رادياتور
 -5گلديران اشاره نمود.

 -1-1-7-4-2شرکت پاکمن

شرکت پاکمن در سال  1354با همکاري  5تن از فارغالتحصيالن رشته مکانيک دانشکده فني دانشگاه تهران تأسيس شد .
شرکت پاکمن يکي از پيشگامان صنعت تأسيسات در ايران مي باشد و در ساخت انواع تجهيزات صنعتي همچون ديگ بخار،
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ديگ آب گرم ،هيتر روغن داغ ،مخازن تحت فشار ،دي اريتور و ...مشغول به فعاليت ميباشد [ .]40شرکت پاکمن از نظر
مؤسسه استاندارد ايران ،به عنوان يکي از بيشترين توليدکنندگان ديگهاي آبگرم در کشور اعالم شده است.

 -2-1-7-4-2شرکت شوفاژکار

در دهه  40که خالء وجود يک شرکت تأسيساتي در کل بازار مصرف ايران به خوبي احساس ميشد سهامداران شرکت با
درک اين نياز و با رويکرد توليد داخلي و بوميسازي دانش تأسيسات اقدام به تأسيس شرکت صنعتي شوفاژ کار نمودند .بديهي
است پيدايش اين شرکت نياز به زير ساختهايي داشت که با توجه به زمان پيدايش شرکت و عدم وجود زيرساختهاي الزم
عمالً فراهمسازي اين زيرساختها براي کل کشور نيز به همت همين گروه صورت پذيرفت [.]41
در طي  40سال تجربه در زمينه طراحي و توليد و نوآوري در زمينه سيستمهاي حرارت مرکزي عمالً شرکت موفق به بر
آورده ساختن نياز تمامي دستههاي مختلف مصرفکنندگان گرديده است .با ثبت و تحليل دادههاي مختلف از تستهاي توليد و
طراحي و بهينه سازي واحدهاي تحقيق و توسعه و تضمين کيفيت و خدمات پس از فروش به همراهي ديگر واحدهاي توليدي و
پشتيباني عمالً شرکت را کامالً متناسب با شرايط مصرفکنندگان و نيازها و دغدغههاي آنان پيش ميبرند.

 -3-1-7-4-2شرکت بوتان

بوتان در حال حاضر همگام با نياز مشتريان ،مدلهاي متنوعي از آبگرمکن ديواري ،پکيج شوفاژ ديواري و رادياتور
آلومينيومي را توليد و عرضه ميکند .بــاور مشتريگرايي ،ديدگاه برنامهمحور و استمرار بهرهگيـــري از آخريــن فناوريهاي
دنيا ،موجب شده تا با گذشت  60سال از زمان تأسيس ،رشد بوتان همچنان با شتابي فزاينده ادامه داشته باشد .به طوري که
محصوالتش در حال حاضر مورد استفاده بيش از  10،000،000خانواده ايراني است [.]42
 -4-1-7-4-2ايران رادياتور
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هم اکنون اين شرکت با توليد دهها مدل مشعلهاي گاز سوز ،گازوئيل سوز و دوگانه سوز تا سقف  4,000,000کيلوکالري
بر ساعت و ارائه خدمات پس از فروش گسترده در سراسر کشور آرامش خاطر مصرفکنندگان در اين بخش را نيز فراهم کرده
است .از سال  ،1384پکيجهاي گرمايشي ديواري و زميني با همکاري شرکت  MAURY & CHAFFOTEAUXفرانسه
جهت انتقال دانش فني و فناوري روز اروپا ،در مدلها و ظرفيتهاي مختلف توليد و عرضه گرديد .خطوط توليد متشکل از
مجهزترين ماشيناالت خودکار و نيمه خودکار ،استفاده از معتبرترين قطعات اروپايي به همراه نيروي ماهر و متخصص ،بهکار
گيري پيشرفتهترين آزمايشگاه پکيج شوفاژ ديواري کشور و تست کليه پکيج ها در انتهاي خطوط توليد با دستگاههاي مدرن
موجب شد پکيجهاي گرمايشي اين شرکت در سطح کيفي بسيار بااليي توليد شده و در کمترين زمان و براي اولين بار در کشور
موفق به اخذ نشان استاندارد از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران شود [.]43
 -2-7-4-2تجهيزات روشنايي

شرکتهاي مختلفي در کشور به امر توليد و واردات انواع المپها و تجهيزات روشنايي ميپردازند .در اين قسمت  5شرکت
معتبر و مهم در نقش بنگاههاي اقتصادي معرفي ميشوند.

 -1-2-7-4-2روشنايي پارس

اين شرکت با نيم قرن تجربه توليد کننده انواع المپ هاي ال اي دي ،هالوژن معمولي ،کم مصرف ،اس ام دي ميباشد
[.]44
 -2-2-7-4-2نورسافرم

شرکت مهندسي روشنايي نورسافرم (سهامي خاص) به صورت تخصصي در زمينه روشنايي و نورپردازي حرفهاي فعاليت مي
کند .کارشناسان اين شرکت تجربيات زيادي در زمينه طراحي و اجراي نورپردازي و طراحي روشنايي پروژه هاي مختلف از
جمله موزه ،ساختمانهاي مسکوني ،ساختمانهاي تجاري و اداري ،استاديومهاي ورزشي ،خيابانها و محوطههاي شهري دارند
[.]45
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از جمله اهداف اصلي اين شرکت ارتقاي دانش روشنايي در بين مهندسين و کاربران روشنايي است.
همچنين نورسافرم تنها مرکزي است که در ايران دورههاي تئوري و عملي طراحي روشنايي و نورپردازي برگزار ميکند.
اين شرکت در زمينه سيستمهاي کنترل هوشمند روشنايي  LMSنيز فعاليت ميکند.
 -3-2-7-4-2پارس شهاب

در سال  1348بخش خصوصي ،بانک صنعت و شرکت توشيباي ژاپن شريک شدند و شرکت المپ پارس توشيبا پا به
عرصه وجود نهاد .دو سال طول کشيد تا ماشين آالت و تجهيزات در منطقه بزرگي از شهر رشت نصب شدند و در سال  1350با
توليد اولين المپ ،کارخانه المپ پارس توشيبا به مرکز دانش ،فناوري و توليد المپ در ايران تبديل شد [ .]46خطوط توليد
اوليه شرکت عبارت بودند از :
 -1خط توليد حباب المپ معمولي
 -2خط توليد تيوب المپ فلورسنت
 -3خط توليد سرپيچ معمولي
 -4خط توليد سرپيچ المپ فلورسنت
 -5دو خط توليد المپ معمولي و يک خط توليد المپ فلورسنت
در سال  1363سهام شرکت توشيباي ژاپن خريداري و نام شرکت به المپ پارس شهاب تغيير يافت .در سال  1373خط
توليد حباب المپ التهابي به توليد تيوب فلورسنت جديد تبديل شد .در سال  1385توليد و عرضه انواع المپ ها ي کم مصرف
آغاز گرديد .در سال  1387توليد و عرضه انواع المپ  LEDآغاز گرديد .در سال  1391کارخانه جديد پارس شهاب نقره در
زمينه توليد انواع المپ کم مصرف و  LEDتأسيس و بهره برداري گرديد.
هماکنون المپ پارس شهاب با توليد انواع المپها در گروه محصوالت کممصرف ،LED ،فلورسنت ،FPL ،روشنايي و
المپهاي تخليه گازي با برندهاي پارس ،پارس خزر و زمرد فعاليت مستمر دارد.
 -4-2-7-4-2بهنور يزد
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شرکت کارخانجات توليدي المپهاي بسيار کم مصرف بهنور يزد در سال  1385تحقيقات خود را در رابطه با توليد انواع
المپهاي فوق کم مصرف  LEDآغازنمود و درتاريخ  1386/6/26بعنوان توليدکننده نسل جديد المپهاي فوق کم مصرف
درکشور شروع به کار کرد [.]47
 -5-2-7-4-2مهنور

در سال  1361فعاليت خود را در زمينه طراحي و ساخت چراغهاي فلورسنت آغاز کرده و بعد از گذشت يک دهه با اجراي
طرح توسعه اقدام به خريد ماشين آالت جديد ،افزايش فضاهاي توليدي ،تغيير سيستم پاشش رنگ از مايع به پودري
الکترواستاتيک ،ايجاد واحد قالبسازي و افزايش نيروي انساني ،ظرفيت ساالنه خود را بيش از  10برابر افزايش داده و به سقف
 250000دستگاه در سال رسانيد.
مهنور در سال  1387با توجه به نياز بازار و در راستاي طرح توسعهاي ديگر اقدام به ايجاد واحد طراحي حرفهاي
محصوالت ،تحقيق و توسعه و مهندسي روشنايي نموده و با بهکارگيري مدرنترين ماشيناالت اتوماتيک روز دنيا در زمينه
سوراخکاري و خمکاري و همچينين به کمک متخصصين مجرب و کارآزموده ،توانسته گام بلندي در جهت تنوع چشمگير
محصوالت و ارتقاء سطح کيفيت آنها بردارد .اين شرکت توليدکننده انواع المپهاي کم مصرف و  LEDميباشد [.]48
 -3-7-4-2تجهيزات اداري

شرکتهاي مختلفي در کشور به توليد و واردات تجهيزات اداري همچون مانيتور ،چاپگر ،دستگاه فاکس ،دستگاه فتوکپي و ...
اشتغال دارند که در اين قسمت دو شرکت معتبر ماديران و نوين گستر پارسارگاد معرفي ميگردند.

 -1-3-7-4-2ماديران

گروه ماديران که مجموعهاي متشکل از سه شرکت خصوصي است از جمله گروههاي توليدکننده و پيشرو در زمينه
تکنولوژي ،اتوماسيون اداري و خدمات پس از فروش در ايران ميباشد .اين گروه از سال  1343فعاليت خود را در زمينه
ماشينهاي اداري آغاز کرد و اکنون انواع تجهيزات اداري شامل مانيتور ،چاپگر  ،پوز و  ...را توليد ميکند [.]49
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 -2-3-7-4-2نوين گستر پاسارگاد

شرکت نوين گستر پاسارگاد وارد کننده و توليدکننده انواع تجهيزات اداري شامل ماشين هاي اداري ،چاپگر ميباشد [.]50

 -4-7-4-2لوازم خانگي

تعداد شرکت هاي توليد کننده لوازم خانگي در داخل کشور قابل توجه است .طيف وسـيعي از محصـوالت خـانگي همچـون
يخچال و فريزر ،اجاق گاز ،بخاري گازي و غيره توسط اين شرکتها توليد ميشود .عمده محصـوالت ايـن شـرکتها انـرژي بـر
هستند .در اين بخش  5شرکت مهم توليد کننده لوازم خانگي در کشور شامل الکترواستيل ،ارج ،آبسال ،امرسان و پارس معرفي
ميشوند.

 -1-4-7-4-2الكترواستيل

شرکت الکترواستيل در سالهاي پاياني دهه چهل وارد عرصه صنعت شده است .آغاز به کار اين شرکت با توليد محصوالت
صنعتي (يخچال و فريزرهاي ويتريني ,انواع آبسردکن و شير سردکن ،سردخانهها و کانکسهاي سردخانهدار) همراه بود .درسال
 1360با انتخاب برند الکترواستيل افق جديدي در سياستهاي تجاري شرکت در زمينه برندسازي ايجاد گرديد و از آن سال به
بعد فعاليت خود را با نام شرکت الکترواستيل ادامه داد [.]51
در حال حاضر با ظرفيت توليد روزانه  1200دستگاه انواع يخچال و فريزرهاي خانگي و بيش از  100دستگاه انواع يخچال و
فريزرهاي صنعتي ،ويتريني و همچنين انواع سردخانهها و ديگر محصوالت با کيفيت ،يکي از بزرگترين توليدکنندگان و
پيشگامانِ کشور در حوزه صنايع برودتي مي باشد.
انواع يخچال فريزرهاي فروشگاهي اين شرکت عبارتند از:
 -1يخچالهاي فروشگاهي در مدلهاي اورانوس ،ميز يلدا و شيشه خم
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 -2يخچالهاي ايستاده در مدلهاي معمولي ،دو طرفه و اوپن
 -3فريزرهاي فروشگاهي در مدلهاي کشويي ،صندوقي ،تاپينگ گل سرد ،ايستاده ،اوپن يک طرفه و اوپن دو طرفه و دو
طبقه هما

 -2-4-7-4-2ارج

کارخانه ارج در سال 1316در يک کارگاه کوچک واقع در خيابان سي متري تهران به اتفاق  8کارگر ساده با هدايت مهندس
خليل ارجمند ،استاد دانشکده فني دانشگاه تهران ،به صنايع غير دولتي ايران پيوست و با اميد و کوشش کارگران و مؤسس آن،
گام در راه توسعه صنعت و توليد کشور گذاشت .
در کارگاه اوليه کارهاي آهنگري ،ريختهگري و جوشکاري انجام ميشد و به همين دليل نيز نام ارج از سه حرف اول سه
رشته ،شکل گرفت.
در سال  1321با پيشرفت کار ،تأسيسات ارج به محل جديد با وسعت بيشتر ( 21000متر مربع) واقع در خيابان شوش تهران
منتقل گشت ،در اواخر پائيز سال  1323مهندس خليل ارجمند مؤسس ارج در اثر يک حادثه و در جريان آزمايش يک ماشين
فني که در کارخانه طراحي و ساخته شده بود جان خود را از دست داد.
شرکت ارج که مرتب در حال گسترش فعاليت خود بود ،به زودي محل جديد نيز برايش کوچک مينمود ،بنابراين ارج جديد
در سال  1348با کارگاههاي متعدد و ماشين هاي جديد در زميني به مساحت ( 105000مترمربع) واقع در جاده مخصوص کرج
با همراهي هزاران مهندس و کارگر مبتکر و ماهر با تکنيکهاي مدرن روز شروع به فعاليت نمود.
کارخانه ارج از اول فروردين ماه  1352به صورت شرکت سهامي عام درآمد و قسمتي از سهام آن در مرحله اول به کارکنان
و سپس به مردم ارائه شد .پس از پيروزي انقالب در سال  1357با ملي شدن کارخانجات ،عمده سهام آن به صنايع ملي ايران
واگذار گرديد که تا سال  1374تحت پوشش اين سازمان بود و پس از آن در همين سال ،بخشي از سهام سازمان صنايع ملي به
کارکنان ارج و مردم و عمده سهام آن به بانک ملي ايران واگذار گرديد [.]52
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 -3-4-7-4-2آبسال

شرکت آبسال در سال  1335با نام شرکت لعاب ايران (سهامي خاص ) در شمال شرقي تهران تأسيس گرديد و تا سال
 1343با توليد محصوالتي نظير بشقاب ،کاسه ،متريال قوري و  .....به فعاليت خود ادامه داد .سپس از سال  1343با
توليد اجاق گاز روميزي ،اجاق گاز فر دار ،انواع بخاريهاي گازسوز و نفت سوز و آبگرمکن گازي به جرگه توليدکنندگان لوازم
خانگي پيوست .به دنبال رشد کيفي و کمي شرکت و افزايش مداوم سرمايه و توليدات نام شرکت در سال  1345به اونيورسال
(سهامي خاص) و در سال  1355به اونيورسال (سهامي عام) و در سال  1362به آبسال (سهامي عام) تغيير يافت .در حال
حاضر

اين شرکت با سرمايه بالغ بر

دويست و چهل هزار ميليون ريال و حدود  940نفر پرسنل

کارآمد 53 ،سال فعاليت درخشان خود را سپري مي نمايد [.]53

 -4-4-7-4-2شرکت امرسان

شرکت صنايع امرسان در سال  1364با هدف توليد انواع يخچال فريزر خانگي در منطقه صنعتي جاجرود واقع در حومه
شرقي تهران قدم به عرصه توليد نهاد .اين کارخانه با  30000متر مربع مساحت تا پايان سال  1390مشغول به خدمت رساني
بوده است و از ابتداي سال  1391به کارخانه جديد خود در شهرک صنعتي عباس آباد ،واقع در جنوب شرقي تهران انتقال يافت.
اين کارخانه هم اکنون در فضايي بالغ بر  150000متر مربع عالوه بر يخچال و فريزر به توليد انواع اجاق گاز مشغول است
[.]54
 -5-4-7-4-2پارس

شرکت لوازم خانگي پارس(سهامي عام) در سال  1354تأسيس و کارخانه توليدي يخچال و فريزر در زميني به مساحت 13
هکتار در شهر صنعتي البرز قزوين ايجاد و از سال  1359بهرهبرداري از آن شروع شد .توليدات اين کارخانه تا پايان سال  81دو
نوع محصول يخچال و فريزر  12فوت بوده است که به منظور بهبود کيفيت آن به مرور تغييراتي در آن ايجاد گرديده است.
کارخانه ماشين لباسشويي نيز در زميني به مساحت  11هکتار در جوار کارخانه يخچال و فريزر ايجاد و از بهمن ماه  1380با
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بهرهبرداري از آن ،توليد ماشين لباسشويي به توليدات شرکت اضافه گرديد .مجموع زيربناي هر دو کارخانه حدود  114هزار
مترمربع ميباشد .با توجه به سرعت رشد صنعت لوازم خانگي و رقابت فشرده در اين صنعت و نيازهاي متنوع و جديد مصرف-
کنندگان محصوالت لوازمخانگي پارس استراتژي توليد خود را بر تنوع محصوالت با کيفيت و با هدف برآوردن نياز مشتريان و
بهبود مستمر بنا نهاده و خصوصاً از سال  1376سرمايهگذاريهاي اساسي در نوسازي ماشيناالت براساس آخرين فناوري روز به
عمل آورده است [.]55

 -8-4-2سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش انرژي

سياستهاي کلي اصالح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري در تاريخ  89/4/15به کليه دستگاهها و نهادهاي اجرائي
کشور ابالغ شد .بندهايي از اين مجموعه سياستها که به صورت غيرمستقيم به بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در
بخش ساختمان اشاره دارند عبارتند از [:]13
بند  -3توسعه و ترويج فرهنگ بهرهوري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأکيد بر شاخصهاي کارآمدي،
مسئوليتپذيري ،انضباط و رضايتمندي
بند  -5پيشگامي دولت ،شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف
بند  -7صرفهجويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعهاي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به 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 با تأکيد بر سياستهاي زير:
 اولويت دادن به افزايش بهرهوري در توليد ،انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد انرژي
 انجام مطالعات جامع و يکپارچه سامانه انرژي کشور به منظور بهينهسازي عرضه و مصرف انرژي
 تدوين برنامه ملي بهرهوري انرژي و اعمال سياستهاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم کردن تسهيالت بانکي
براي اجراي طرحهاي بهينهسازي مصرف و عرضه انرژي و شکلگيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاء کارايي
انرژي
 پايش شاخصهاي کالن انرژي با ساز و کار مناسب
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 بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي ،تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي
توليد و واردات کليه وسايل و تجهيزات انرژيبر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليدکنندگان به اصالح
فرآيندهاي انرژيبر

 -9-4-2بخشنامه رياست جمهوري

اين بخشنامه به شماره  43720/40081مورخ  87/3/26و با موضوع کاهش مصرف برق ادارات و دستگاههاي اجرايي کشور
به کليه وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و شرکتهاي دولتي ،نهادهاي انقالب اسالمي و استانداريهاي سراسر کشور ابالغ
شده است .بندهايي از اين بخشنامه که به صورت غير مستقيم به بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
اشاره دارند عبارتند از [:]27
 -1با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم صرفهجويي در مصرف آب وبرق و با عنايت به لزوم پيشتاز بودن
نظام اداري کشور در اجراي منويات معظم له و اصالح الگويهاي مسرفانه و به منظور اجرايي نمودن تصميم نامه ستاد
خشکسالي کشور 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 يکي از مديران ارشد خود به عنوان مسؤل
مديريت بهينه مصرف به نحوي عمل نمايند که نسبت به مصرف دوره مشابه سال قبل حداقل ده درصد صرفهجويي
دستگاههاي اجرايي کشور عملياتي گردد.
 -4وزارت نيرو موظف است ضمن نظارت بر نحوه اجرايي شدن اين بخشنامه ،گزارشي از عملکرد دستگاههاي اجرايي در
زمينه ميزان صرفهجويي انجام شده را تا پايان مهرماه سالجاري تهيه و ارائه نمايد.
بندهايي از اين بخشنامه که به صورت غير مستقيم به بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان اشاره
دارند عبارتند از :
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 -5تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به بهرهداري از حداکثر ميزان روشنايي طبيعي روز در محيط اداري و نيز
استفاده از روشنايي موضعي در اطاق کار اقدام نموده و ضمن عدم بهرهگيري از المپهاي پرمصرف و التهابي (بيش از
چهل دولت) از سيستمهاي پربازده روشنايي نظير المپهاي کم مصرف  LEDاستفاده نمايند.
 -6کليه دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به نصب و بهرهگيري از تجهيزات مجهز به فناوري هوشمند و لوازم کم
مصرف در زمينه آب و برق همانند المپ کم مصرف ،شيرهاي دستشويي الکترونيکي و پدالي و نيز کنترل مستمر
تجهيزات و تأسيسات مربوط و رفع عيوب احتمالي با هدف جلوگيري از مصرف بيرويه آب و برق اقدام نمايند.
 -7با توجه به ممنوعيت استفاده از المپ هاي پرمصرف التهابي و مدادي در واحدهاي صنفي ،تجاري ،عمومي و خدماتي،
وزارت بازرگاني موظف است تدابير الزم را جهت عملياتي نمودن و رعايت موضوع به عمل آورد.

 -10-4-2سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404

سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404مورخ  1382/9/20توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديد .مطابق
آنچه که در اين سند آمده است عليرغم اينکه امروزه مزيتهايي چون برخورداري از منابع طبيعي جاي خود را به بهرهمندي از
فناوري دادهاند ،اما همچنان به واسطه برخورداري کشور از منابع متنوع انرژي ،اين منابع تا افق  1404تکيه گاه اصلي جهت
توسعه زيربنايي و اقتصاد کشور هستند .از اين رو مديريت جامع انرژي از بعد عرضه و تقاضا نقشي اساسي و تعيينکننده در
ارتباط با تحقق اهداف سند چشم انداز ايران  1404خواهند داشت.
تصوير مطلوب آينده صنعت نفت و گاز کشور که منابع غالب انرژي کشور را تشکيل ميدهند براي تحقق سند چشم انداز در
افق 1404عبارت است از:
 .1اولين توليد کننده محصوالت پتروشيمي در منطقه از لحاظ ارزش
 .2دومين توليد کننده نفت در اپک با ظرفيت  7درصد از تقاضاي بازار جهاني
 .3سومين توليد کننده گاز در جهان با سهم  8-10درصد از تجارت جهاني گاز و فرآوردههاي گازي و داراي جايگاه اول
فناوري نفت و گاز در منطقه
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با عنايت به اينکه منابع نفت و گاز در ايران به عنوان منابع اوليه انرژي مورد استفاده قرار ميگيرند مبرهن و واضح است که
دستيابي به موارد فوق الذکر بدون مديريت جامع انرژي با رويکرد اصالح الگوي مصرف به خصوص در بخش عرضه و تقاضا
امکانپذير نبوده و نيازمند توجه جدي ميباشد .بدين منظور و در راستاي بهينه سازي در بخش عرضه ضروري است تا شبکه
عرضه انرژي کشور از سازوکارهاي الزم براي گسترش و توسعه در همه زمينهها برخوردار باشد و از سوي ديگر نيز تمهيدات
الزم جهت مصرف بهينه انرژي اتخاذ گردد.
نظر به آنچه گفته شد مصرف بهينه انرژي از عوامل مهم در تحقق سند چشمانداز بيست ساله توسعه کشور ميباشد و به
صورت يک ضرورت ملي مطرح است .بنابر اين بکارگيري فناوريهاي نوين انرژي بر در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي
از جمله بخش ساختمان از اهميت خاصي برخوردار است و بايد به آن پرداخته شود.
 -11-4-2برنامههاي 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 .بندهايي از اين بخشنامه که به صورت غير مستقيم به بکارگيري فناوريهاي
پربازده انرژيبر در بخش ساختمان اشاره دارند عبارتند از [:]14
بند  -17ادامه روند اصالح الگوي مصرف با کاهش روند رشد متوسط مصرف ساالنه به ميزان حداقل  10درصد در هر سال
بند  -18ايجاد ساز و کارهاي توسعه فعاليت شرکتهاي خدمات انرژي  ESCOو ايجاد حداقل يک شرکت در هر استان

 -12-4-2سند نقشه راه بهرهوري انرژي الكتريكي 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 الکتريکي براساس قوانين باالدستي نمود .در اين سند چگونگي نيل به اهداف کمي
تعيين شده در بخش بهينهسازي مصرف انرژي تبيين شده است [.]27
براساس اين سند ماموريتهاي سابا عبارتند از:
توسعه مديريت انرژي براي استفاده کارآمد و بهينه از منابع انرژي
مديريت طرحها و پروژهها در ارتباط با بهينهسازي توليد و مصرف انرژي
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اهداف نيز شامل :
بهينهسازي تأمين انرژي
بهينهسازي مصرف انرژي
مديريت و اجراي شبکه 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 (بهينهسازي مصرف انرژي) حمايت از
محصوالت کم مصرف شامل:
 کولر آبي
 يخچال
 المپ T8

 الکتروموتور صنعتي
ميباشد .روش اجرايي نيز استمرار طرح يارانه سود تسهيالت و وجوه اداره شده در قالب پروژههاي زير:
پرداخت يارانه (کمک بالعوض) به محصوالت راندمان باال
کمک به ايجاد خط توليد محصوالت راندمان باال در قالب وجوه اداره شده
برگزاري سمينارهاي ترويجي در قالب کارگروههاي صنفي شبکه دوستان انرژي
خواهد بود .پيشبيني ميشود هر سال  850ميليون کيلووات ساعت صرفهجويي از حداقل  10درصد در هر سال کاهش
مصرف بدست آيد.

 -13-4-2قانون هدفمند کردن يارانهها

مجلس محترم شوراي اسالمي در مورخه  15دي ماه  1388نسبت به ابالغ قانون هدفمند کردن يارانهها اقدام نموده است.
در اين قانون هر چند به بحث صرفهجويي در مصرف انرژي اشاره نشده است لکن ابالغ و اجراي قانون گامي مهم در مسير
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صرفهجويي انرژي و بکارگيري تجهيزات پربازده است .بخشهايي از اين قانون با رويکرد اصالح الگوي مصرف عبارتند از
[:]13
ماده  -1دولت مکلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصالح کند:
الف -قيمت فروش داخلي بنزين ،نفت گاز ،نفت کوره ،نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت ،با لحاظ کيفيت حاملها
و با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل ونقل ،توزيع ،ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران کمتر از نود درصد (90درصد) قيمت تحويل روي کشتي
(فوب) در خليج فارس نباشد.
ب -ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونهاي تعيين شود که 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 کسر هزينههاي انتقال ،ماليات و عوارض شود.
ج -ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران معادل قيمت تمامشده آن باشد.
دولت مکلف است با تشکيل کارگروهي مرکب از کارشناسان دولتي و غيردولتي نسبت به رتبهبندي توليدکنندگان برق از
نظر بازده و توزيعکنندگان 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 کند.
شرکتهاي آب ،برق و گاز موظفند در مواردي که از يک انشعاب چندين خانواده يا مشترک بهرهبرداري ميکنند ،در صورتي
که امکان اضافه کردن کنتور باشد ،تنها با اخذ هزينه کنتور و نصب آن نسبت به افرايش تعداد کنتورها اقدام نمايند و در صورتي
که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکين را به تعداد بهرهبرداران افزايش دهند.
ماده  -8دولت مکلف است سي درصد ( )%30خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت کمکهاي بالعوض،
يا يارانه سود تسهيالت و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه کند:
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الف -بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي ،خدماتي و مسکوني و تشويق به صرفهجويي و رعايت الگوي مصرف
که 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 شرکتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب ،برق ،گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي و
شهرداريها و دهياريها ناشي از اجرا اين قانون

 -14-4-2قانون 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 که در ادامه آمده است به صورت غير مستقيم به بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره شده است
[.]13
ماده  -18در اجراي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ،وزارت مسکن 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 مذکور باهمکاري وزارتخانههاي نفت ،نيرو ،کشور و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف يک
سال بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.
آييننامه اجرايي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين
قانون بهگونه اي که تمامي ضوابط خاص در طراحي و ساخت از ديدگاه مديريت انرژي و محيط زيست از جمله کاهش
آلودگي و نياز به کمترين حد انرژيهاي تجديدناپذير در آنها لحاظ شده باشد ،در کارگروه موضوع ماده ( )11اين قانون
تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره -الگوي مصرف برق و گاز طبيعي به ازاي هر متر مربع ساختمان به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي نفت ،نيرو و
مسکن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي انرژي ميرسد .مصارف برق و گاز طبيعي مازاد بر الگوي مصرف مشمول
حداکثر صد در صد ( )%100افزايش قيمت خواهد شد .وجوه اضافي اخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل
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کشور واريز و براساس قانون هدفمند کردن يارانهها و قانون بودجه ساالنه و به ترتيب مقرر در ماده ( )73اين قانون هزينه
ميشود.
ماده  -19صدور گواهي پايان کار توسط شهرداريها و يا ساير مراجع مربوط ،منوط به رعايت ضوابط ،مقررات و
آييننامههاي موضوع ماده ( )18اين قانون است.
ماده  -20کليه مؤسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه سامانههاي کنترلي
الزم براي مصرف انواع حاملهاي انرژي در ساختمانهاي اداري خود مطابق با آييننامههاي موضوع ماده ( )18اين قانون
اقدام نمايند.
ماده  -21کليه دستگاه هاي اجرايي و عمومي موظفند به انجام مميزي انرژي به منظور اجرا و کنترل سامانه مديريت انرژي
در ساختمانهاي مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمايند.
ماده  -22مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه و
تدوين استانداردهاي مصالح ساختماني با اولويت اقالم مرتبط با انرژيبري ساختمان ،اقدام نمايد و به تصويب کارگروه
موضوع ماده ()11اين قانون برساند.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مکلف است نسبت به ابالغ اين استانداردها و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام
نمايند.
ماده  -23شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
موضوع ماده ( )34قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب  1374/12/22مسئوليت اجراي اين فصل از قانون را
برعهده دارند و دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات ذيربط موظف به همکاري در اين زمينه خواهند بود .وزارت مسکن و
شهرسازي هر سال گزارش نظارتي از عملکرد دستگاههاي اجرايي ذيربط را به هيآت وزيران و مجلس شوراي اسالمي
تقديم خواهد کرد.

 -15-4-2قوانين برنامههاي اول تا پنجم توسعه کشور
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در برنامههاي اول تا پنجم توسعه کشور (حدفاصل سالهاي  1368تا  )1394که 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 امکان در
جهت کاهش مصرف انرژي در تمامي بخشهاي اقتصادي و اجتماعي تالش کنند .اهم قوانين و مواد مربوطه به تفکيک هر
برنامه در ادامه آورده شده است [.]27

 -1-15-4-2قوانين انرژي در برنامه اول توسعه کشور

در قسمت خط مشيها از برنامه اول توسعه کشور و در ماده  4بند  49به صورت غيرمستقيم به بکارگيري تجهيزات پربازده
انرژي بر اشاره شده که عبارت است از:
 -4ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه ،اشتغال مولد و کاهش وابستگي اقتصادي با تأکيد بر توليد
محصوالت استراتژيک و مهار تورم از طريق :
 -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 مصرفکنندگان انرژي.

 -2-15-4-2قوانين انرژي در برنامه دوم توسعه کشور

در قسمت هدفهاي کالن کيفي از برنامه دوم توسعه کشور و در بندهاي  10و  7از مواد  4و  10به صورت غيرمستقيم به
بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره شده که عبارت است از:
 -4افزايش بهرهوري از طريق:
 -10-4تکيه بر استفاده بهينه از انرژي از اتالف آن
 -10حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي کشور
 -7-10استفاده بهينه از انرژي از طريق تغيير الگوهاي مصرف ،افزايش بهرهوري انرژي مصرفي و استفاده از انرژيهاي
پاک و جانشين.
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همچنين در بند (و) تبصره ( )19اين قانون دولت موظف شده است به منظور اعمال صرفهجويي و منطقي کردن 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 که کليه توليدکنندگان و واردکنندگان
چنين تجهيزاتي ،ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند .کميتهاي متشکل از نمايندگان وزارت نيرو ،وزارت نفت و
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارتخانه صنعتي ذيربط ،مسئوليت تهيه اين مشخصات فني و پيشنهاد
آييننامههاي اجرايي آن به دولت را به عهده خواهد داشت.
 -2تعيين و اعمال تعرفههاي بازرگاني (براي واردات) و عوارض (براي توليدات داخلي) ،به نحوي که در صورت عدم
رعايت مشخصات فني و معيارهاي تعيين شده از طرف دولت ،توليدکنندگان و واردکنندگان اين تجهيزات مشمول پرداخت
اينگونه عوارض و تعرفهها گردند.
 -3تنظيم ساعات کار اصناف توسط وزارت بازرگاني به منظور کاهش مصرف انرژي آنها در ساعات اوج مصرف برق و
انرژي و برقراري انظباط اجتماعي
 -4تنظيم برنامه فصلي کار کارخانجات و صنايع توسط وزارتخانههاي مربوط به نحوي که مصرف برق انرژي در ماههاي
داراي حداکثر مصرف کاهش يابد.
 -5تدوين و اجراي ضوابط الزم به منظور اعطاي تسهيالت مالي با نرخهاي ترجيحي به صنايع و مؤسسات 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 کميتهاي متشکل از نمايندگان وزارتخانههاي مسکن و
شهرسازي کشور ،نفت و نيرو.
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 -8اختصاص بخشي از مطالب کتب 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 تشکيل واحد مديريت انرژي آنها بيش از معادل  5000متر مکعب نفت باشد و آموزش
کارشناسان اين واحد توسط وزارتين نفت و نيرو.

 -3-15-4-2قوانين انرژي در برنامه سوم توسعه کشور

در فصل پانزدهم ،ماده  121از برنامه سوم توسعه کشور به صورت مستقيم به بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره
شده که عبارت است از :
ماده  -121دولت موظف است به منظور اعمال صرفهجويي ،منطقي کردن 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 مصرفکننده
انرژي ،به ترتيبي که کليه مصرفکنندگان ،توليدکنندگان و واردکنندگان اين تجهيزات ،فرآيندها و سيستمها ملزم به رعايت
اين مشخصات و معيارها باشند .معيارهاي مذکور توسط کميتهاي متشکل از نمايندگان و وزارت نيرو ،وزارت نفت ،مؤسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ،سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذيربط تدوين ميشود.
نحوه تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد کرد.
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 و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به
کارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط کميتهاي متشکل از نمايندگان وزارتخانههاي مسکن و شهرسازي ،کشور،
نفت ،صنايع ،نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي کشور.
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تبصره -قيمت انرژي براي واحدهايي که مصرف ساالنه سوخت آنها بيش از پنج هزار ( )5000متر مکعب معادل نفت کوره
و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج ( )5مگاوات است ،در صورت عدم رعايت معيارها ،ضوابط و آييننامههاي مذکور 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 هيأت وزيران
خواهد رسيد.

 -4-15-4-2قوانين انرژي در برنامه چهارم توسعه کشور

در موادي از برنامه چهارم توسعه کشور به صورت غيرمستقيم به بکارگيري تجهيزات پربازده انرژيبر اشاره شده که عبارت
است از:
ماده :3
تبصره  :2دولت مکلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
ضمن اتخاذ تمهيدات الزم براي کاهش مصرف فرآوردههاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي ،نياز داخلي به
فرآوردههاي نفتي را از محل توليدات پااليشگاههاي داخل کشور و با فرآوردههاي جايگزين توليد داخل ،تأمين نمايد .صنايع
خودروسازي و ساير کارخانجات مرتبط مکلف به برنامهريزي جهت کاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن
محصوالت خود با فرآوردههاي جايگزين مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها ميباشند .دولت مکلف است سازوکارهاي 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.
تبصره  :3دولت مکلف 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 کاهش هزينهها را
تهيه و تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد.
تبصره  :4به منظور کاهش مصارف غيرضرور و صرفهجويي در مصرف برق و گاز ،به شرکتهاي برق و گاز اجازه داده ميشود
از مصرفکنندگان غيرتوليدي با مصارف باالتر از الگوي مصرف ،جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز
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نمايند .دولت سقفهاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذکور را هر سال ضمن تبصرههاي اليحه بودجه به مجلس شوراي
اسالمي پيشنهاد مينمايد.
تبصره  :5صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق شبکههاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير
افکار عمومي در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به
کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.
تبصره  :6آييننامه اجرايي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور با همکاري دستگاههاي اجرايي
ذيربط تهيه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابالغ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده :5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي کمي مربوط به ارتقاء بهرهوري کل عوامل توليد مندرج در جدول شماره ( 2-2بخش
هفتم اين قانون)
الف) تمامي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مکلفند در تدوين اسنادملي ،بخشي ،استاني و ويژه سهم ارتقاء بهرهوري کل
عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين کرده و الزامات و راهکارهاي الزم براي تحقق آنها را براي تحول کشوز از يک
اقتصاد نهاده محور به يک اقتصاد بهرهور محور با توجه يه محورهاي زير مشخص نمايند ،به طوري که سهم بهرهوري کل
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 که متوسط رشد ساالنه
بهرهوري نيروي کار ،سرمايه و کل عوامل توليد به مقادير حداقل  2/5 . 1 ،3/5درصد برسد.
 -2سهم رشد بهرهوري کل عوامل و اهداف بهرهوري نيروي کار ،سرمايه بخشها و زيربخشهاي کشور براساس
همکاري دستگاههاي اجرايي کشور و انجمنهاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
تعيين ميگردد.
ب) سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مکلف است نسبت به بررسي عملکرد دستگاههاي اجرايي در زمينه شاخصهاي
بهرهوري و رتبهبندي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجههاي سنواتي را

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
88
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش سوم،اسفند 1393

با توجه به برآوردهاي مربوطه به ارتقاي بهرهوري کل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام
نظارتي فعاليتها ،عمليات و عملکرد مديران و مسئولين را بر اساس ارزيابي بهرهوري متمرکز نمايد.
ج) به منظور تشويق واحدهاي صنعتي ،کشاورزي ،خدماتي دولتي و غيردولتي و در راستاي ارتقاي بهرهوري با رويکرد
ارتقاي کيفيت 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 کشور به تصويب هيات وزيران ميرسد.
 -5-15-4-2قوانين انرژي در برنامه پنجم توسعه کشور

در بخش الف ماده  7سياستهاي کلي نظام در خصوص انرژي از برنامه پنجم توسعه کشور به صورت غيرمستقيم به
بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره شده که عبارت است از :
 – 7سياستهاي کلي نفت و گاز
الف -بهينهسازي مصرف و کاهش شدت انرژي
 -16-4-2تكاليف  20گانه مصوبه هيات دولت جهت اصالح الگوي مصرف انرژي

در تکاليف  20گانه مصوبه هيات دولت جهت اصالح الگوي مصرف انرژي مورخ  88/3/2به صورت مستقيم و غير مستقيم
به بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره شده است .بندهايي از اين تکاليف  20گانه که در آنها به صورت مستقيم به
مورد اين مطالعه اشاره شده عبارتند از [: ]56
 -1توزيع حداقل  50ميليون شعله المپ يارانهاي به منظور اصالح الگوي مصرف روشنايي
 -2اصالح الگوي مصرف با هماهنگي بسيج و ستاد امور مساجد کشور از طريق توزيع المپ کم مصرف در مراکز 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
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 -5فراهم نمودن ساز وکارهاي 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:
 -1توسعه فرهنگ الگوي مصرف از طريق طراحي و اجراي دورههاي آموزشي و تدوين متون در تمامي مقاطع تحصيلي با
همکاري وزارت آموزش و پرورش با هدف توسعه فرهنگ الگوي مصرف
 -2پيادهسازي کامل شبکه هوشمند قرائت و مديريت مشترکين در راستاني بهينه کردن مصرف انرژي
 -3بسط و توسعه توليد پراکنده و متمرکز ( )DG&CHPو تضمين خريد برق از توليدکنندگان
 -4رعايت و استمرار بخشنامه معاونت اول رئيس جمهوري به منظور کاهش  10درصدي مصرف برق در بخشهاي دولتي
 -5ارائه راهکارهاي الزم جهت بسط و توسعه شرکتهاي خدماتي انرژي ()ESCO
 -6اعمال جرائم به مصرف کنندگاني که الگوي مصرف را رعايت نمينمايند.

 -17-4-2مبحث  19مقررات ملي ساختمان

مبحث  19مقررات ملي ساختمان ضوابط طرح ،محاسبه و اجراي عايقکاري حرارتي پوسته خارجي ،سيستمهاي تأسيسات
گرمايي ،سرمايي ،تهويه ،تهويه مطبوع ،تأمين آب گرم مصرفي و الزامات طراحي سيستم روشنايي در ساختمانها را تعيين
ميکند .در اين مبحث بحث صرفهجويي انرژي به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است .در اين قسمت و صرفاً جهت
آشنايي بخشهايي از اين مبحث مرتبط با موضوع مطالعه آورده ميشود [.]57
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 شرکت طراح
ب -چک ليست انرژي
چک ليست انرژي بايد حاوي خالصه اطالعات زير باشد :
 -1مشخصات پرونده ساختماني و مهندس طراح
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 -2عوامل ويژه اصلي
گونهبندي کاربردي ساختمان
گونهبندي نياز انرژي ساالنه محل استقرار ساختمان
گونهبندي سطح زيربناي مفيد ساختمان
گونهبندي شهر محل استقرار ساختمان
 -3گروه ساختمان از نظر ميزان صرفهجويي در مصرف انرژي
 -4گونهبندي نحوه استفاده از ساختمان
 -5روش مورد استفاده براي طراحي عايقکاري حرارتي پوسته ساختمان
 -6مشخصات حرارتي مصالح و عايقهاي حرارتي مصرفي در ساختمان
 -7مشخصات حرارتي انواع جدارهاي تشکيل 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 عايقکاري
حرارتي آنها
 -10مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي سيستم مکانيکي گرمايي و سرمايي ،تهويه و تهويه مطبوع و تأمين آب گرم
 -11شدت روشنايي فضاها و نحوه کنترل آن
عالوه بر رعايت مبحث  14مقررات ملي ساختمان ،براي صرفهجويي در مصرف انرژي در تأسيسات مکانيکي ،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.

 -1-17-4-2کنترل و برنامهريزي سيستم گرمايي

 -1ضوابط مطرح در اين قسمت فقط در مورد فضاهايي که دماي متعارفي باالي  10درجه سانتيگراد دارند ،صادق است.
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 -2تمامي سيستمهاي گرمايي و سرمايي بايد داراي سيستم تنظيم مناسب باشند ،تا دماي داخلي در محل حضور افراد در
حدود مجاز مشخص شده که حداکثر  20درجه در ماههاي سرد و حداقل  28درجه در ماههاي گرم سال است تنظيم شود.
در مناطق گرم و مرطوب ،حداقل  25درجه در ماههاي گرم سال بايد رعايت گردد.
در بعضي فضاهاي بزرگ (با کاربري ويژه ،مثال صنعتي) ميتوان از گرمايش موضعي استفاده کرد .در اين صورت  ،منظور از
دماي داخل ،دماي محل حضور افراد ميباشد.
براي فضاهاي با کاربري ويژه ،که محدوده دماهاي مشخصي را بايد داشته باشند ،تنظيم سيستمهاي گرمايي و سرمايي
براساس همان محدوده مشخص بايد صورت گيرد.
 -3هر سيستم گرمايي ،براي هر فضاي گرم شده ،بايد داراي يک يا چند سيستم قطع و کنترل اتوماتيک ميزان گرمايش بر
حسب دماي داخلي فضاي مربوطه باشد .الزم به توضيح است سيستم يا سيستمهاي فوقالذکر ميتواند براي چندين فضا
مشترک باشد .در صورت تحقق کليه شرايط زير ،قطع و کنترل اتوماتيک ميزان گرمايش ميتواند توسط يک سيستم واحد
صورت گيرد:
مساحت کل فضاهاي مربوط از  400متر مربع کمتر باشد.
نحوه استفاده و اشتغال فضاها يکسان باشد
پايانههاي حرارتي فضاها مشابه باشد،
فضاها داراي جهتگيري (نحوه استقرار) مشابه باشند.
شاخص خورشيدي فضاها در يک حد باشد
گروه اينرسي حرارتي فضاها يکي باشد.
 -4اگر گرمايش سطحي بيش از  500متر مربع ،شامل چندين فضا ،توسط يک سيستم مرکزي صورت گيرد ،الزم است
عالوه بر سيستمهاي قطع و کنترل اتوماتيک ياد شده در بند فوق ،يک يا چند سيستم تنظيم اتوماتيک مرکزي گرمايش بر
حسب دماي خارجي نيز پيشبيني شود .ضمنا حداکثر سطحي که هر سيستم گرمايي ميتواند گرم نمايد ،برابر  5000متر
مربع را گرم ميباشد.
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 -5اگر گرمايش توسط سيستمهاي برقي مستقل انجام شود و اگر شامل چندين فضا با متراژي بيش از  400متر مربع باشد،
الزم است براي کنترل دماهاي فضاها تغذيه الکتريکي اين دستگاهها به طور اتوماتيک با دماي خارج تنظيم گردد.
 -6در صورت استفاده از سيستمهاي گرمايي مرکب ،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 تکميلي بايد در هر فضاي گرم شده شامل يک يا چند سيستم قطع و تنظيم اتوماتيک گرمايش بر حسب دمايداخلي باشد .سيستم قطع و کنترل اتوماتيک ميزان گرمايش ميتواند واحد باشد.
 -7در صورتي که ساختمان جزو گروه ( )1از نظر ميزان صرفهجويي در مصرف انرژي ،بوده و در منطقه با نياز گرمايي زياد
قرار داشته باشد ،الزم است تمامي تأسيسات گرمايي فضاهاي با کاربري منقطع عالوه بر رعايت بندهاي  5 ،4 ،3 ،2و 6
داراي سيستم کنترل دستي و برنامهريزي ساعتدار براي دو هدف زير باشند.
کارکرد متعارف در زمان اشغال فضاهاي مربوطه همراه با سيستم کنترل دما
توقف در زمان عدم اشغال فضاها ،مگر اينکه توقف دستگاه طبق ضوابط ايمني مجاز نباشد .در ضمن ،در زمان
راهاندازي قبل از اشغال فضاها ،سيستم گرمايي بايد بتواند با قدرت حداکثر فعال گردد.
چنين سيستم گرمايي نميتواند بين چند فضا مشترک باشد مگر اينکه:
 زمان و نحوه اشغال فضاها مشابه باشد. ضريب انتقال حرارت  Hiهر يک از فضاها از  0/4Viکمتر باشد Vi .حجم فضاي شماره ( iبه متر مکعب) ميباشد. گروه اينرسي فضاها يکي باشد. -8اگر مساحت فضا يا فضاهاي گرم شده از  400متر مربع بيشتر باشد ،توصيه ميشود سيستمي براي ارزيابي ميزان
مصرف انرژي جهت گرمايش و تأمين آب گرم مصرفي (همانند کنتور) نيز پيشبيني شود .براي فضاهاي گروه  1از نظر
ميزان نياز به صرفهجويي در مصرف انرژي ،با زيربناي بيش از  1000متر مربع ،که در مناطق با نياز گرمايي زياد قرار دارند،
رعايت اين بند الزامي است.
 -9در صورت اضافه کردن طبقه يا فضاهايي به ساختمان موجود ،ضوابط مطرح شده در بندهاي فوق تنها در مورد فضاهاي
الحاقي آن هم به شرط صادق بودن يکي از شرايط زير الزم االجرا خواهد بود :
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الف) مساحت قسمت الحاقي بيش از  150متر مربع
ب) ارتفاع کف تا سقف بيش از  300متر و حجم فضاي قسمت الحاقي بيش از  400متر مکعب
در صورتي که يکي از موارد ذکر شده محقق نشود .کافي است سيستم کنترل و برنامهريزي بخش الحاقي مشابه سيستم
بخش اوليه يا داراي کيفيتي باالتر از آن باشد.
 -10به طور کلي ،الزم است تأسيسات گرمايش (مانند ديگ) مخزنهاي آب گرم و مدارهاي گردش آب عايق کاري شده و
در معرض هواي آزاد قرار نداشته باشند.

 -2-17-4-2تأمين آب گرم مصرفي

 -1-2-17-4-2سيستمهاي انفرادي

 -1به طور کلي ،الزم است منبع ذخيره آب گرم و نيز لولههاي توزيع آن در داخل ساختمان قرار گرفته باشد.
 -2در صورت استفاده از منابع انرژي غيربرقي براي تأمين آب گرم مصرفي ،الزم است ميزان مقاومت عايقکاري منبع
ذخيره آب گرم بيش از  1متر مربع کلوين بر وات باشد و لولههاي مدار توزيع آب گرم نيز با عايق حرارت با مقاومت حداقل
 0/85متر مربع کلوين بر وات پوشيده شده باشند.
 -3در صورت استفاده از منابع انرژي برقي براي تأمين آب گرم مصرفي ،الزم است لولههاي مدار توزيع آب گرم يا عايق
حرارت با مقاومت حداقل  0/85متر مربع کلوين بر وات پوشيده شده باشند و حداکثر اتالف انرژي منبع مطابق جدول ()1-2
باشد:

جدول ( )1-2حداکثر اتالف حرارت مخزن آب گرم مصرفي بر حسب ظرفيت اسمي (سيستم برقي)
ظرفيت (ليتر)

اتالف (وات ساعت بر ليتر بر درجه در روز)

 100و کمتر از آن

0/32

 101تا 199

0/23

 200و بيش از آن

0/22
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 -2-2-17-4-2سيستمهاي مشترک براي چندين فضا

در صورتي که سيستم تأمين آب گرم مصرفي براي چندين فضا پيشبيني شده باشد ،الزم است سيستم توليد آب گرم
غيربرقي بوده و در فضاي داخل ساختمان قرار داشته باشد.
در ضمن توصيه ميشود سيستم توليد آب گرم مستقل از سيستم گرمايش ساختمان طراحي شود.

 -3-17-4-2سيستمها و تجهيزات روشنايي

در فضاهاي پرتردد ساختمانهاي عمومي ،بايد حداقل يک منبع روشنايي با المپهاي کم مصرف وجود داشته باشد .اگر بيش
از يک منبع روشنايي در آن فضا باشد ،کليد روشنايي المپهاي کم مصرف بايد در محلهاي ورودي فضا باشد.
براي روشنايي در آشپزخانهها توصيه ميشود المپهاي کم مصرف استفاده شود .کليد مربوط به روشنايي اصلي آشپزخانه
بايد در نزديکترين نقطه باشد .اين الزام در مورد ساير روشناييها که صرفا براي مقاصد تزييني استفاده ميشود ،وجود ندارد.
تمامي سيستمهاي روشنايي نصب شده درون سقفهاي داراي عايق حرارت که از المپهاي کممصرف استفاده نميکنند
بايد داراي رفلکتورهايي باشند که مانع از اتالف انرژي روشنايي به صورت گرما در سقف گردند.
در طراحي سيستمهاي روشنايي ساختمان ،محدوده شدت روشنايي معين شده در مبحث  13مقررات ملي ساختمان بايد
کامال رعايت گردد.
هر فضايي که با ديوار جداکننده تا زير سقف محاط شده باشد بايد يک کليد جداگانه داشته باشد .اين کليد يا سيستم کنترل
بايد:
 -1براي افراد مجاز قابل دسترس باشد.
 -2جايي نصب شده باشد که بتوان چراغهاي آن فضا را توسط کليد مزبور روشن و خاموش نمود و روشن يا خاموش
بودن چراغها از محل کليد قابل رويت باشد.
 -1-3-17-4-2سيستمهاي کاهش ميزان روشنايي
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روشنايي فضاهاي محصوري که مساحتي برابر  10متر مربع يا بيشتر داشته و بار روشنايي آن بيش از  12وات بر متر مربع
باشد و توسط بيش از يک منبع صورت گيرد بايد به نحوي کنترل گردد که بار روشنايي چراغها تا نصف قابل کاهش باشد،
ضمن اينکه همچنان سطح روشنايي يکنواختي در تمام فضا تأمين گردد .کاهش روشنايي به صورت يکنواخت بايد به يکي از
طرق زير تأمين گردد:
 -1استفاده از کاهش دهندههاي نور براي کنترل تمام سيستمهاي روشنايي
 -2کنترل رديفهاي زوج و فرد توسط دو کليد
 -3تأمين کليد مستقل براي المپ وسط سيستم هاي سه المپي
 -4تأمين کليد مستقل براي هر المپ يا هر مجموعه
در مورد استثناي زير لزومي براي رعايت اين بند وجود ندارد:
الف -چراغهايي که با سيستمهاي تشخيص حضور کنترل ميشود.
ب -چراغهاي راهرو
ج -چراغهايي که با سيستم زمان دار قابل تنظيم هستند و به صورت خودکار خاموش ميشوند.

 -2-3-17-4-2فضاهايي که روشنايي آنها با نور طبيعي تأمين ميشود.

در مورد فضاهاي محصور که در طول روز از نور طبيعي کافي بهرهمند ميشوند و بيش از  25متر مربع مساحت دارند،
توصيههاي زير پيشنهاد ميگردد:
 -1حداقل يک سيستم کنترل نور مصنوعي داشته باشند که سيستمهاي روشنايي را صرفا در قسمتي که از نور طبيعي
بهره ميگيرد ،کنترل نمايد.
 -2حداقل  %50المپهاي روشنايي موجود در فضاهاي فوق را به صورتي که در بند  2-2-5-19تشريح گرديده است،
کنترل نمايد .کنترل ساير روشناييهاي فضاهاي غيربهرهمند از نور طبيعي ميتواند به هر طريق مجاز ديگري صورت گيرد.
در مورد استثناي زير لزومي به رعايت مفاد اين بند نيست:
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الف – در صورتي که نسبت سطح شيشه خور بخش نورگير به سطح کل (عمودي يا افقي) کمتر از  0/2براي سطوح
عمودي و  0/02براي سطوح افقي باشد.
ب -در صورتي که موانع طبيعي يا مصنوعي (درخت ،ساختمان ). . . ،از رسيدن روشنايي روز به جدارهاي نورگذر جلوگيري
نمايند.
 -3-3-17-4-2کنترل خاموش کردن روشنايي

در هر طبقه ،تمامي سيستمهاي روشنايي بايد توسط يک کليد مرکزي دستي قابل کنترل باشد و براي ساختمانهاي اداري،
به جاي آن ميتوان از يک کليد اتوماتيک و به روش تشخيص حضور ،يا به صورت زماني و يا با سيستم اتوماتيک ديگري که
قابل کنترل باشد ،استفاده کرد.
در موارد زير رعايت اين ضابطه الزم نيست :
الف – ساختمان يا فضاي مستقلي از آن که متراژي کمتر از  500متر مربع دارد.
ب -روشنايي راهروها ،البيها و فضاهاي ورودي در ساختمانهاي بلند (مسکوني ،هتل). . . ،
ج -در مورد سيستم روشنايي به ميزان حداکثر نيم وات بر متر مربع مانند روشنايي اضطراري که معموالً به داليل ايمني
پيشبيني شده است.
د -فروشگاهها و مجتمعهاي تجاري ،رستورانها ،مساجد ،تئاترها ،سينماها و ساختمانهاي مشابه :
 -1در صورتي که يک سيستم کليدي زماني پيشبيني شده باشد ،بايد شرايط زير برقرار باشد.
به راحتي در دسترس باشد.
در جايي واقع شده باشد که شخص استفاده کننده بتواند به راحتي حدس بزند کليد مربوطه کدام فضا را روشن
مينمايد.
به صورت دستي نيز کار کند
اجازه دهد روشنايي حداکثر  2ساعت روشن باقي بماند.
فضايي کمتر از  500متر مربع را کنترل نمايد.
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 -2در مجتمعهاي تجاري ،سالنهاي سخنراني ،فروشگاههاي مستقل ،استاديومها و ساختمانهاي مشابه ،فضاهاي کنترل
شده توسط هر سيستم کليدي زماني بايد کمتر از  2000متر مربع (به جاي  500متر مربع فوق) باشد.
 -3در صورتي که از يک سيستم برنامهريزي (زماني) استفاده شود ،بايد قابليت دادن برنامههاي خاص براي روزهاي تعطيل
را داشته باشد تا بتوان در روزهاي تعطيل تمامي سيستمهاي روشنايي را خاموش نگه داشت.

 -5-2جمعبندي و نتيجهگيري
در اين فصل از گزارش و در گام اول به تبيين سطح تحليل و تبيين افق زماني پروژه پرداخته شد .در گام بعدي مرز بندي
ساختاري مساله انجام شد .در اين راستا ادبيات موضوع مورد تحقيق مرور شد و ابزارهاي مورد نياز جهت تحليل ساختار يک
صنعت يا فعاليت و ابزارهاي مورد نياز به منظور شناخت بازيگران آن مورد بررسي قرار گرفت .ابزارهاي مورد نياز جهت تحليل
ساختار يک صنعت مدل پنج نيروي پورتر و الگوي بخشي نوآوري هستند .الگوي رايج مورد استفاده جهت شناخت بازيگران نيز
الگوي  Triple Helixاست که با ايجاد پارهاي تغييرات ميتواند در خصوص موضوع مورد نظر در اين پروژه کاربرد داشته باشد.
در اين ارتباط شرايط خاص حاکم بر صنعت برق و انرژي کشور نيز بايد لحاظ گردد.
معرفي بازيگران عرصه بکارگيري فناوريهاي پر بازده انرژيبر در بخش ساختمان و روابط آنها در قالب سياستگذاران،
تنظيمگران ،تسهيلگران و سازمانهاي ارائهدهنده خدمات ،مراکز پژوهشي و بنگاههاي اقتصادي بخش ديگري از اين فصل را
تشکيل داد .معرفي سازمانها نشان داد که هر يک ساختار و اهداف خاصي دارند و بنابر اين نحوه و ميزان تاثيرگذاري آنها بر
موضوع مورد نظر اين مطالعه متفاوت است که اين مساله بايد در بخشهاي بعدي پروژه لحاظ گردد.
در قسمت پاياني اين فصل به تجزيه و تحليل قوانين و مقررات موجود در کشور در زمينه بکارگيري فناوريهاي پربازده
انرژي بر در بخش ساختمان پرداخته شد .در تمامي اين قوانين و مقررات به صورت مستقيم و غيرمستقيم به بحث بکارگيري
فناوريهاي پربازده انرژيب ر در بخش ساختمان اشاره شده است و اين موضوع حکايت از اهميت اين مورد دارد .ذکر اين نکته
ضروريست که قوانين و مقررات فوقالذکر با هدف رشد و توسعه پايدار تهيه و تنظيم شدهاند و به همين واسطه بهينهسازي
مصرف انرژي که يکي از شاخصهاي توسعه يافتگي است در آنها لحاظ شده است.
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مقدمه
بشر همواره با فرآیند توسعه و بكارگیری تجهیزات پیوندی ناگسستنی داشته است .استفاده از اشیا بعنوان ابزاركار ،اختراع
چرخ ،ساختن سفال ،استفاده از برنز و كشف آهن ،همگی نشان دهنده پیشرفتهای بشر درگذشته هستند .اما آنچه كه در حال
حاضر به مسئله تجهیزات و فناوریهای مربوطه بعد تازهای داده است ،سرعت و عمق و تداوم جریان مستمر پیشرفت آن است
كه منجر به رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی بسیاری از كشورها شده است .در این بین شناسایی تجهیزات و فناوریهای
مختص به آنها بعنوان یكی از فعالیتهای اساسی و اولیه مدیریت فناوری در حوزههای مختلفی نظیر پیش بینی فناوری،
برنامهریزی فناوری ،تدوین استراتژی توسعه فناوری و حتی برنامه ریزی جهت بكارگیری فناوری مطرح می باشد.
در مبحث مدیریت فناوری با رویكرد تغییر دو گروه از فناوریها مد نظر قرار میگیرد .گروه اول فناوریهای سنتی هستند كه
در سطح گستردهای از جامعه مورد استفاده قرار میگیرند .این فناوریها در بسیاری از صنایع استفاده می شوند .گروه دوم
فناوریهای نوظهور هستند كه اخیرا عرضه یا پیاده سازی شده اند و انتظار میرود تاثیر روشن و شفافی بر بهبود عملكرد داشته
باشند .كنار گذاشتن تجهیزات سنتی و حركت جهت بكارگیری تجهیزات جدید و نوظهور پیش از هر چیز نیازمند بررسی هر دو
گروه است .در این راستا بررسی گروه اول در گام نخست انجام میشود تا از این مسیر نقاط ضعف و قوت تجهیزات سنتی
شناسایی شده و قابلیت مقایسه با تجهیزات جدید بوجود آید و در گام دوم بررسی تكنولوژیهای نوظهور و آینده پژوهی انجام
میشود تا مقایسه شكل جامع و مانعی یافته و از هر گونه نقص و كاستی بدور باشد .بدیهی است با شناخت دقیقتر ،مقایسه
دقیقتری نیز حاصل میشود و هر آنچه كه از بكارگیری یا عدم بكارگیری تجهیزات جدید انتظار میرود با احتمال بیشتری
بوقوع میپیوندد.
نظر به آنچه گفته شد و مطابق با نیازهای پروژه ،تجهیزات انرژی بر (الكتریكی) در بخش ساختمان در گزارش پیش رو به
دو موضوع پرداخته میشود .در گام نخست بررسی و شناخت تكنولوژیهای مورد استفاده در بخش ساختمانها انجام میشود.
این بررسی به تفكیك چهار گروه روشنایی ،تجهیزات اداری ،لوازم خانگی و تجهیزات گرمایشی صورت میپذیرد .گام بعدی به
آینده پژوهی هر یك از موارد صدر الذكر اختصاص دارد و بدین ترتیب مجموعه كاملی حاصل خواهد شد كه در مراحل بعدی
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پروژه راهگشا خواهد بود .الزم به توضیح است علی رغم جستجوی فراوان توسط تیم مجری پروژه در ارتباط با آینده پژوهی
تجهیزات اداری ،مورد مدونی در این خصوص پیدا نشد .نظر به اینكه وزارت نیرو تقریبا هیچگونه مسئولیتی در خصوص تولید،
مونتاژ یا واردات تجهیزات فوق الذكر ندارد و كمینه سازی مصرف انرژی بخش مهمی از تبلیغات مرتبط با این تجهیزات را
بخود اختصاص میدهد بنابر این به نظر میرسد وظیفهای در خصوص توسعه تكنولوژی پایه این تجهیزات متوجه وزارت نیرو
نباشد و عدم وجود اطالعات كافی در خصوص تغییرات آینده تكنولوژیهای مربوطه ضربهای به هدف نهایی پروژه وارد نسازد.
هر چند كه توسعه و اشاعه سایر اقدامات جهت كاهش مصرف برق توسط این تجهیزات خالی از لطف نیست.
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فصل اول
شناسایی حوزههای فناورانه تجهیزات انرژی بر در بخش ساختمان
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 -1-1مقدمه
با عنایت به اهمیت بهینهسازی مصرف انرژی ،با توجه به افزایش روزافزون قیمت آن و محدودیت منابع اولیه تولید ،و نیز
نظر به مصرف قابل توجه انرژی الكتریكی در كشور در این فصل به معرفی انواع تجهیزات انرژی بر (الكتریكی) مورد استفاده
در بخش ساختمان پرداخته میشود .بخش اول به تكنولوژیهای مرتبط به روشنایی اختصاص دارد .در بخش دوم تجهیزات
گرمایشی (برقی و مبتنی بر انرژیهای تجدید پذیر) معرفی میشوند .در بخش سوم لوازم خانگی پر مصرف بررسی میشوند و
بخش پایانی نیز به تجهیزات اداری اختصاص مییابد.

 -2-1تجهیزات روشنایی مورد استفاده در بخش ساختمان
نظر به مصرف سهم باالیی از انرژی الكتریكی كشور در ایجاد روشنایی (سهم  20درصدی در حالی كه این رقم در
كشورهایی همچون چین و ژاپن به ترتیب  12و  15درصد است[ ).]1و حساسیت این موضوع به علت همزمانی بخش اعظم آن
با پیك مصرف ،انجام مطالعاتی هدفمند در خصوص بهبود سیستم روشنایی و بكارگیری تجهیزات پربازده همواره ضروری بوده
است .موضوع این پروژه نیز بر اهمیت این مطالعات افزوده است .لذا در این قسمت به معرفی انواع المپهای مورد استفاده در
بخش روشنایی ساختمانها پرداخته میشود .الزم به ذكر است انواع المپها تا حد امكان معرفی شده و این مبحث صرفا به
المپهای مورد استفاده در داخل كشور در بخش روشنایی ساختمانها محدود نمیشود.

 -1-2-1فناوریهای استفاده شده جهت ساخت انواع المپها

از نظر نوع فناوری ساخت ،المپهای روشنایی را میتوان به نه گروه اصلی تقسیمبندی كرد .در جدول ( )1-1خصوصیات
عمده این فنآوریها ذكر شده است .از میان كمیتهای الكتریكی مختلف در المپهای الكتریكی ،آنچه از دیدگاه مصرف
انرژی اهمیت بیشتری دارد ،بازدهی نوری المپ یا نسبت كل شار نوری خروجی المپ بر حسب لومن به توان مصرفی آن
برحسب وات میباشد .المپهای گوناگون دارای مقادیر بازدهی نوری متفاوتی هستند.
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جدول ( )1-1خصوصیات مهم المپهای الكتریكی[]2
بازدهی نوری (لومن

ردیف

نوع المپ

شار نوری (لومن)

افت لومن (درصد از لومن اولیه)

طول عمر المپ (ساعت)

1

رشتهای معمولی

 10تا 50000

 15تا 40

 750تا 1000

 7تا 22

2

هالوژنی

 300تا 40000

 8تا 15

 2000تا 6000

 14تا 22

3

فلورسنت خطی

 900تا 12000

 8تا 25

 7000تا 10000

 30تا 90

4

فلورسنت فشرده

 250تا 1800

 15تا 20

10000

 25تا 70

5

LED

 76تا 5400

كمتر از 5

50000

 75تا 180

6

بخار جیوه

 1200تا 60000

 35تا 45

24000

 35تا 65

7

متال هالید

 400تا 160000

 30تا 45

 5000تا 20000

 70تا 130

8

بخار سدیم پرفشار

 2000تا 50000

 25تا 35

 10000تا 24000

 50تا 150

9

بخار سدیم كم فشار

 1800تا 35000

 20تا 30

18000

 100تا 190

بر وات)

از میان المپهای اشاره شده در جدول ( )1-1پنج گروه اول به همراه المپهای متال هالید در بخش ساختمان كاربرد
دارند .در ادامه به تشریح فنآوریهای اشاره شده پرداخته میشود و نقاط ضعف و قوت هر یك بررسی میگردد.

 -1-1-2-1المپهای رشتهای معمولی

المپ رشتهای با رشته تنگستن پیچیده شده در سال  1920میالدی به بازار آمد.
كمتر از  %3انرژی دریافتی در این المپها به نور تبدیل میشود و باقی انرژی دریافتی به گرما تبدیل میشود كه باعث
گرمی هوا میگردد و باید توسط تهویههای مطبوع یا هواكشها از ساختمان دفع شوند كه اغلب باعث اتالف بیشتر انرژی
میشود.
در بعضی مناطق تاریك و سرد كه به گرما و نور نیاز دارند ،گرمای تولید شده ناخواسته ممكن است دارای ارزش باشد.
امروزه در این المپها از رشتههای تنگستن استفاده میشود كه نور سفید گرمی را تولید میكنند .این المپها بین  750الی
 1000ساعت عمر میكنند .دمای رنگ این المپها حدود  2700درجه كلوین است .بعضی از كشورها رغبت زیادی به
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جایگزینی بعضی از انواع این المپها نشان دادهاند ،مانند برنامه جایگزینی المپهای رشتهای رایج در استرالیا تا سال  2010كه
در آن كشور اجرا گردیده است .این المپها بین  7تا  22لومن بر وات نور تولید میكنند[.]3
بازه توان مصرفی این المپها بین  25تا  2000وات است[ .]3علی رغم توصیهها و تبلیغات فراوان در خصوص راندمان
پایین این المپها ،هنوز در داخل كشور المپهای رشتهای  60و  100وات در بخش ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند[.]1

 -2-1-2-1المپهای رشتهای هالوژنی

المپهای هالوژنی اكثرا بسیار كوچكتر از المپهای رشتهای عادی میباشند .برای كاركرد درست باید دمای حباب این
المپها بیشتر از  200درجه سانتیگراد باشد .به همین منظور حبابی از جنس سیلیكای سیمكشی شده یا بعضی اوقات شیشه
آلومینوسیلیكات مورد استفاده قرار میگیرد .اغلب این حباب داخل یك الیه شیشهای دیگر پوشیده میشود .الیه بیرونی برای
احتیاط قرار داده میشود تا پرتو ماوراء بنفش را كاهش دهد و در برابر انفجاری كه گاهی اوقات برای این المپها رخ میدهد،
الیهای محافظ تشكیل دهد .مدلهای ساخته شده از المپهای هالوژنی برای ولتاژهای  12و  24ولت ،رشتههای فشردهتری
دارند كه برای كنترل نوری مناسب هستند .این المپها بازده نوری (لومن بر وات) و عمر بیشتری نسبت به المپهای رشتهای
معمولی دارند و مقدار افت لومن آنها نیز در مقایسه با المپهای رشتهای معمولی كمتر است .این نوع المپها بین  14تا 22
لومن بر وات نور تولید میكند .بازه توان مصرفی این المپها بین  5تا  2000وات است[ .]2در داخل كشور و در بخش
ساختمان المپهای هالوژنی رشتهای با توانهای  35 ،20و  50به صورت عمده مورد استفاده قرار میگیرند[ .]1نمونههایی از
این المپها در شكل ( )1-1نشان داده شده است.

شكل ( -)1-1نمونههایی از المپهای هالوژنی
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 -3-1-2-1فلورسنت خطی و فشرده

المپ فلورسنت توسط نیكالی تسال اختراع و ثبت شده و بازده نوری بسیار بیشتری نسبت به المپ رشتهای دارد .برای نور
یكسان ،مصرف این المپها نسبت به المپهای رشتهای حدود  70تا  75درصد كمتر است[ .]4تا دهه  1980این نوع المپها
به دو نوع خطی و دوار محدود میشدند و شكلهای دیگر ،زیاد محبوبیت نداشتند .بعد از این زمان المپهای فلورسنت فشرده
نیز با استقبال فراوانی مواجه شدند .اكثر این المپها دارای باالست الكتریكی داخلی میباشند و به سرپیچ فلزی یا پایههای
میخی مجهز هستند .عمر متوسط نامی برای یك المپ فلورسنت  7،000تا  10،000میباشد[ .]4بعضی از انواع باالست
المپهای فلورسنت خطی در محیط سرد به سختی المپ را روشن میكنند و به همین دلیل در مناطق سردسیر باید المپی كه
در فضای باز مورد استفاده قرار میگیرد برای این شرایط طراحی شده باشد تا به طور مناسب كار كند.
المپهای فلورسنت در رنگهای متنوعی از لحاظ دمای رنگ (منظور از دمای رنگ اثر رنگ بر روح و روان است به عنوان
مثال رنگ آبی ،سرد و رنگ قرمز ،گرم است) ،ساخته میشود .در بعضی كشورها نوع سفید سرد رایجتر است .در صورتی كه در
بعضی دیگر رنگهای سفید گرم تر غالب است .در آمریكا المپ فلورسنت اكثرا در رنگ سفید سرد مورد استفاده قرار میگیرد ،كه
به همراه حبابهای نصب شده در خانه كه رنگی متمایل به صورتی دارند ،رنگ سفید گرم تولید میشود .در این بین رنگ سفید
بهینه شده نیز استفاده میشود كه طبیعیتر به نظر میرسد .همچنین رنگ سفید آفتابی بسیار سرد نیز موجود است .المپهای
فلورسنت فشرده اكثرا به صورت سفید گرم ساخته میشوند چون اكثرا مانند المپهای رشتهای ،نوری متمایل به زرد از خود
ساطع میكنند .سردی و گرمی نور امری نسبی و اكثرا سلیقهای است .به همین دلیل دمای رنگ و فهرست تولید رنگ به
عنوان مبنای كامل رنگ برای المپهای فلورسنت و گاهی اوقات برای انواع دیگر نورپردازها مورد استفاده قرار میگیرد.
در بین انواع مختلف المپهای فلورسنت خطی نوع  T8بیشترین كاربرد را داشته و نوع  T5هر روز بیشتر میشود.
المپهای  T12كه مدل قدیمیتر آنهاست ،دارای بازده انرژی كمتری است[ .]2نمونههایی از المپهای فلورسنت خطی در
شكل ( )2-1نشان داده شده است.
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شكل ( -)2-1نمونههایی از المپهای فلورسنت خطی

المپهای فلورسنت بازده انرژی خوب ،رنگ عالی و سایر ویژگیهایی را كه از یك منبع نور مدرن انتظار میرود را فراهم
میكنند .پیشرفتهای صورت گرفته در المپهای فلورسنت از سال  1980آنها را در ساختمانهای مسكونی ،تجاری و تقریبا
هر نوع دیگری از كاربردها قابل استفاده كرده است .حدود  70درصد از منابع نور مصنوعی در جهان المپهای فلورسنت
هستند .بازه توان مصرفی المپهای فلورسنت خطی بین  4تا  125وات است[ .]4در داخل كشور و در بخش ساختمان
المپهای فلورسنت خطی با توانهای  40 ،36 ،28 ،24 ،20 ،18 ،14و  56به صورت عمده مورد استفاده قرار میگیرند[.]1
توان مصرفی المپهای فلورسنت فشرده بین  5تا  100وات متغیر است[ .]4در داخل كشور و در بخش ساختمان المپهای
فلورسنت فشرده با توانهای  40 ،23 ،18 ،15 ،11 ،9و 60كاربرد فراوانی دارند[ .]1نمونههایی از المپهای فلورسنت فشرده در
شكل ( )3-1نشان داده شده است.
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شكل ( -)3-1نمونههایی از المپهای فلورسنت فشرده

با وجود تمامی نكات مثبت در مورد این المپها و افزایش مصرف آنها ،شاید تنها نكته منفی درباره آنها وجود گاز سمی
جیوه در داخل آنها است كه مضرات زیادی برای سالمتی انسان دارد .البته در سالهای اخیر تالش شده است كه از میزان آن
كاسته شود.

 -4-1-2-1المپهای متال هالید

المپ متال هالید نوعی المپ تخلیه در گاز است كه ساختمانی مشابه المپ بخار جیوه دارد .تفاوت اصلی آن با المپ بخار
جیوه در این است كه در حباب داخلی این المپ افزون بر جیوه ،كمی هم نمكهای هالوژنی استفاده میشود .نمكهای مورد
استفاده معمول در این المپ عبارتند از یدور سدیم ،یدور ایندیوم و یدور تالیوم .این نمكها پس از راهاندازی كامل المپ (كه
حدود  5تا  7دقیقه طول میكشد) تبخیرشده و به فلز تشكیلدهندهشان و ید تجزیه میشوند و بخار حاصل از این فلزها
نورهایی در طول موج مخصوص به خودشان تولید خواهد كرد .برآیند طیفها باعث میشود المپ طیف نوری بهتری داشته
باشد و به علت نزدیكشدن نور آن به نور زرد اثرگذاری نوری المپ افزایش یابد .متالهالید در دمای پایین ذوب میشود و این
المپ برای روشنشدن به الكترود كمكی نیازی ندارد[.]5
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این المپها دوجداره هستند (دارای دو حباب درونی و بیرونیاند) .جنس حباب المپ كوارتز یا سرامیك است كه
حبابهای سرامیكی مقاومتر هستند و قیمت باالتری هم دارند .حباب بیرونی افزون بر محافظت حباب درونی ،وظیفه جلوگیری
از تابش فرابنفش را بر عهده دارد .در جداره این المپ از ماده فسفرسانس استفاده نمیشود.
در مدار راهاندازی این المپ از چوک ،خازن و ایگناتور استفاده میشود كه ایگناتور ولتاژ باالی مورد نیاز برای راهاندازی را
فراهم میكند .ولتاژ تولیدی ایگناتور این المپها ،در المپهای زیر  100وات نزدیك به  2كیلوولت و در المپهای باالی 100
وات تا  5كیلوولت است .ایگناتور ممكن است دوسیمه یا سهسیمه باشد و به صورت موازی با المپ بسته میشود[.]5
المپهای متال هالید در روشنایی میدانهای ورزشی ،نورپردازی نمای ساختمانهای بزرگ و حتی روشنایی داخلی كاربرد
دارند .بهتر است این المپها را در محفظه كامالً بسته قرار داد ،زیرا به علت باال بودن فشار گاز داخل المپ ،در صورت
شكستن حباب المپ ،خردههای المپ با فشار زیاد به اطراف پرتاب خواهند شد كه ممكن است خطرساز باشد .همچنین باید
توجه داشت كه اگر تنها حباب بیرونی المپ بشكند ،المپ همچنان روشن خواهد ماند ،اما استفاده از آن بسیار خطرناک است
زیرا میتواند آسیبهای جدی به چشم و پوست انسان وارد كند.

توان مصرفی انواع المپهای متال هالید بین  20تا  2000وات متغیر است[ .]5در داخل كشور و در بخش ساختمان
المپهای متال هالید با توانهای  250 ،150و  400به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرند[ .]1یك نمونه المپ متال
هالید در شكل ( )4-1نشان داده شده است.

شكل ( -)4-1المپ متال هالید (دارای پوشش محفظه قوس)
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 -5-1-2-1المپهای LED

المپهای  LEDنسل جدید المپهای پربازده میباشند كه از چند  LEDكه به شكلهای مختلف در یك مجموعه كنار
یكدیگر نصب میشوند ،تشكیل میشوند .این المپها از فناوری دیودها یا نیمه رساناهای حالت جامد بهره میبرند كه انرژی
الكتریكی را به فوتونها (نور روشنایی) و حرارت تبدیل میكند .تا دهه LED 1970های حالت جامد تنها به عنوان نشانگر رواج
داشتند ،اما در سالهای اخیر ،مبحث بازده و خروجی آنها مورد توجه قرار گرفت تا آنجا كه هم اكنون این المپها جایگاه ویژهای
در كاربرد نور پردازی پیدا كردند .از جمله مزایای المپهای  LEDمیتوان به موارد ذیل اشاره نمود[: ]6
طول عمر زیاد المپهای  LEDاستاندارد به بیش از  50هزار ساعت میرسد.
راندمان نوری المپهای  LEDبین  75تا  180لومن بر وات است.
مصرف بسیار كم المپهای LED

ضریب وضوح رنگ المپهای  LEDدر حدود  95میباشد.
قابلیت استفاده از كنترلرهای تنظیم شدت نور و دیم نمودن المپهای LED

تعداد كلید زنی باالی این المپها در مقایسه با المپهای فلورسنت
عدم نیاز به باالست و مقاوم بودن در برابر تغییر ولتاژ و شوکهای خارجی
عدم استفاده از جیوه در ساخت المپهای  LEDبر خالف المپهای فلورسنت
دوستدار محیط زیست
تمركز شعاع نوری و كاهش آلودگی نوری
نقطه ضعف عمده المپهای  LEDگران بودن آنها نسبت به المپهای معمولی است .به دلیل قیمتت بتاال بته ازای هتر
وات ،استفاده از  LEDبرای مصارف توان پایین ،نوعا زیر  10وات كاربرد گستردهتری پیدا كترده استت .تتوان مصترفی انتواع
المپهای  LEDبین  1تا  30وات متغیر است[ .]6در داخل كشور و در بخش ساختمان المپهای  LEDبا توانهتای ،4 ،3 ،2
10 ،8 ،7 ،5و  20به صورت محدود مورد استفاده قرار میگیرند[ .]1یك نمونه المپ  LEDدر شتكل ( )5-1نشتان داده شتده
است.
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شكل ( -)5-1المپ  LEDشامل  60دیود نورانی

 -2-2-1مقایسه فنی و اقتصادی انواع المپها

در جدول ( )2-1مشخصات فنی و اقتصادی انواع المپهای مورد استفاده در بخش ساختمان آورده شده است .از لحاظ
قیمت ،المپهای رشتهای با كمترین راندمان نوری در رتبه اول و المپهای  LEDبا بیشترین راندمان نوری در آخرین رتبه
قرار میگیرند .در عین حال به نظر میرسد انتخاب المپ فلورسنت فشرده با توجه به سایر مشخصات و حجم كم مناسب و
مقرون به صرفه باشد .طول عمر المپهای رشتهای در مقایسه با سایر المپها بسیار كم است .المپهای فلورسنت در دو
گروه (خطی و فشرده) در رتبه میانی قرار میگیرند و المپهای  LEDبا حداكثر طول عمر معادل با  50،000ساعت بیشترین
زمان كاركرد را به خود اختصاص میدهند .درصد رنگدهی كه به عنوان یك فاكتور مهم فنی مد نظر قرار میگیرد در
المپهای رشتهای و فلورسنت خطی بیشترین میزان و در المپهای متال هالید كمترین مقدار را داراست .المپهای  LEDو
فلورسنت فشرده با در نظر گرفتن حالت بهینه طراحی از رنگدهی قابل قبولی برخوردار خواهند شد.
نقطه ضعف المپهای فلورسنت وجود جیوه در آنهاست .این مسئله و عواقب زیست محیطی آن موجب شده تا گسترش
استفاده از المپهای فلورسنت (بویژه المپهای فلورسنت فشرده) تحت الشعاع قرار گیرد .بازه توان مصرفی برای المپهای
رشتهای و متال هالید گسترده و برای المپهای فلورسنت محدود میباشد .در این بین المپهای  LEDدر بازه توانی بسیار
محدود (به صورت عمده زیر  10وات) ساخته شده و مورد استفاده قرار میگیرند.
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جدول ( )2-1مشخصات فنی و اقتصادی انواع المپهای مورد استفاده در بخش ساختمان[]2
نوع المپ

نوع پارامتر

المپهای فلورسنت

رشتهای

خطی

فشرده

متال هالید

المپهای
LED

قیمت اولیه

ارزان

متوسط

نسبتا گران

گران

بسیار گران

ضریب بهره نوری (لومن بر وات)

7-22

30-90

25-70

70-130

75-180

حداكثر طول عمر (ساعت)

1000

10000

10000

30000

50000

دمای رنگ (كلوین)

2500 – 3100

2700-6000

2700-6000

3000-6500

--

رنگدهی (درصد)

100

100

<80

<65

<90

مواد اولیه خطرناک

ندارد

جیوه

جیوه

ندارد

ندارد

محدوده توان مصرفی (وات)

5-2000

4-125

5-100

20-2000

1-30

نیاز به گرم شدن برای حداكثر روشنایی

ندارد

ندارد

دارد

دارد

ندارد

حساسیت به راهاندازی مجدد

ندارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

حساسیت به دمای محیط

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

در میان انواع المپها ،المپهای متال هالید و فلورسنت فشرده بیشترین حساسیت نسبت به شرایط محیطی و المپهای
رشتهای كمترین حساسیت را دارا هستند .المپهای فلورسنت خطی هر چند نیاز به گرم شدن برای رسیدن به حداكثر روشنایی
را ندارند لكن نسبت به راهاندازی مجدد و دمای محیط حساس بوده و این دو مورد بر روی عملكرد آنها تاثیرگذار است .تغییرات
دمای محیط بر روی المپهای  LEDنیز تا حدی موثر است.
در جدول ( )3-1كاربری انواع المپهای معرفی شده در این مطالعه به همراه مزایا و معایب آنها آورده شده است.

جدول ( )3-1کاربری ،مزایا و معایب انواع المپهای مورد استفاده در بخش ساختمان[]2
نوع منبع
المپ رشتهای

کاربرد

مزیت

عیب

در ساختمانهای مسكونی و واحدهای

ارزان ،قابلیت تغییر میزان نور ،رنگدهی خوب،

كم بازده ،عمر كم ،عدم تامین نور نیازمند

تجاری و خدماتی

روشن شدن سریع

برای ساختمان براساس استانداردهای روز
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خطی

المپ فلورسنت
فشرده

المپهای متال
هالید
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میتوان آنها را روی سقف ،دیوارهها یا
داخل چراغهای مختلف به عنوان بخشی
از انواع سیستم روشنایی نصب كرد.
میتوان آنها را روی سقف ،دیوارهها یا
داخل چراغهای مختلف به عنوان بخشی
از انواع سیستم روشنایی نصب كرد
با محدوده وسیعی از كاربردها ،اغلب برای
روشنایی مكانهای بزرگ مورد استفاده
است

ارزان ،قابلیت تغییر میزان نور با باالستهای

در نوع خاصی از چراغها (چراغهای خطی)

مخصوص ،بازده خوب ،عمر زیاد و رنگدهی خوب

قابل استفاده است

ارزان ،بازده خوب ،عمر زیاد ،رنگدهی خوب،
موجود در اندازههای كوچك ،روشن شدن سریع

منبع نور سفید ،بازده خوب ،اندازه كوچك ،عمر
نسبتا زیاد

المپهای

نور پردازی و ساختمانهای مسكونی و

بازده خوب ،عمر زیاد ،موجود در اندازههای كوچك،

LED

واحدهای تجاری

قابلیت تغییر میزان نور و روشن شدن سریع

تغییر میزان نور در این المپها مشكل است.

گران ،نیاز به گرم شدن اولیه ،نیاز به  15دقیقه
برای شروع به كار مجدد ،عدم امكان تغییر
میزان نور ،رنگدهی زیر  80و ناپایداری نور
بسیار گران ،رنگدهی زیر 90

بررسیهای انجام شده توسط سازمان سابا نشان میدهد كه در حال حاضتر المتپهتای رشتتهای هتالوژنی و المتپهتای
فلورسنت خطی و فشرده به صورت عمده در بخش ساختمان در كشور (مسكونی ،تجاری و خدماتی) مورد استفاده قرار میگیرد.
گران بودن المپهای  LEDموجب شده كه همچنان این المپها با استقبال مناسبی مواجه نشوند .المپهای متال هالید هتم
كه برای روشنایی مكانهای بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند ،عیبهای عمدهای دارند .الزم به ذكر است بتر استاس مصتوبه
هیئت وزیران توزیع المپهای رشتهای معمولی از آغاز سال  1393در ایران ممنوع شده است[.]7

 -3-1تجهیزات گرمایشی مورد استفاده در بخش ساختمان
گرمایش (آب و فضا) یكی دیگر از نیازهای زندگی بشر است كه برای تامین آن به انرژی نیاز است .در كشورهای مختلف با
توجه به تنوع موجود در سبد انرژی قابل ارائه ،از حاملهای مختلف انرژی جهت تامین گرمایش استفاده میشود .در ایران نزدیك
به یك سوم از كل مصرف انرژی در كشور به گرمایش اختصاص دارد .در این بین هر چند تعداد خانوارهای دارای تجهیزات
گرمایشی برقی ناچیز میباشد ،ولی مطالعات نشان داده كه پتانسیل زیادی برای جایگزینی تجهیزات گرمایشی كم بازده با
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تجهیزات پربازده و یا تجهیزات مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر وجود دارد[ .]8در ادامه و به منظور آشنایی هر چه بیشتر معرفی
انواع تجهیزات گرمایشی كه در آنها از برق و انرژیهای تجدید پذیر جهت تولید گرما استفاده میشود ،صورت میپذیرد.
 -1-3-1انواع تجهیزات گرمایشی

در حالت كلی تجهیزات گرمایشی به دو دسته موضعی و مركزی تقسیم میشوند .در دسته تجهیزات گرمایشی موضعی،
سیستم های مستقل كه قابلیت تامین گرمایش یك واحد یا یك خانه مستقل را دارند مد نظر قرار گرفته و در دسته تجهیزات
مركزی سیستمهایی كه قابلیت تامین گرمایش چندین واحد ،یك یا چندین مجتمع مسكونی را دارند لحاظ میگردند .در
تعدادی از این سیستم ها آبگرم نیز تولید میشود ولی در برخی آبگرم به طور جداگانه توسط آبگرمكنها تولید میگردد .حامل
انرژی اكثر سیستمهای گرمایشی در داخل كشور گاز طبیعی است ولی از آنجا كه هدف از انجام این پروژه سیاستگذاری در
زمینه مصرف برق كشور است ،تنها سیستم های برقی و سیستم های مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر مورد بحث و بررسی قرار
میگیرند .گرمایش آب و فضا مجموعاً بیش از  %80مصرف انرژی در ساختمانها را بخود اختصاص میدهد .در این میان
گرمایش آب به طور متوسط  20تا  30درصد كل انرژی مصرفی در خانهها را شامل میشود .توزیع مصرف انرژی به تفكیك
انواع كاربردها در بخش خانگی در دنیا در شكل ( )6-1نشان داده شده است [ .]9در شكل

( )7-1نیز تقسیم بندی مناسبی

برای انواع تجهیزات گرمایشی در دو دسته موضعی و مركزی با قابلیت كاربرد در ساختمانها ارائه شده كه در ادامه به معرفی
هر یك از تجهیزات موجود در این تقسیمبندی پرداخته میشود.

شكل ( :)6-1توزیع مصرف انرژی به تفكیک انواع کاربردها در بخش خانگی
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شكل ( )7-1تقسیم بندی تجهیزات مورد استفاده جهت گرمایش آب و فضا در ساختمان (الكتریكی و تجدید پذیر)

 -1-1-3-1آبگرمكن های خورشیدی

بخش اصلی یك آبگرمكن خورشیدی كلكتور آن است كه خود شامل یك ورق است كه بوسیله تابش كلی خورشید حرارت
یافته و حرارت خود را به یك سیال جذب كننده (مانند آب) كه داخل لوله در حال جریان است ،منتقل میكند .رنگ این ورق
همیشه تیره انتخاب می شود و دارای پوشش خاصی است كه بتواند ضریب جذب انرژی را به حداكثر و ضریب پخش را به
حداقل برساند .برای رسیدن به دمای باال ،مجموعه ورق و لولهها را در داخل یك جعبه عایق با روكش شیشه قرار میدهند تا از
اثر گلخانهای بتوان استفاده كرد.

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
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آبی كه با این روش گرم میشود ،بر اثر اختالف دما و با گردش طبیعی وارد یك تانك دوجداره شده و آب مخزن را گرم
میكند .این آب گرم شده یا به طور مستقیم به مصرف گرمایش خانوار میرسد و یا توسط یك مبدل حرارتی دمای آب مصرفی
خانواده را افزایش میدهد .شكل ( )8-1طرح ساده ای از این آبگرمكن را نشان میدهد.

شكل ( :)8-1نمای یک آبگرمكن خورشیدی

آبگرمكنهای خورشیدی به عنوان یك سیستم كمكی به طور محدود در كشور به كار گرفته میشوند.

-1-1-1-3-1کلكتورهای تخت

این كلكتور سادهترین و پر استفادهترین نوع كلكتور بشمار میرود .ساختار آن به شكل یك جعبه مستطیل شكل بوده كه در
داخل آن یك صفحه جاذب فلزی از جنس مس یا آلومینیوم با پوششی به رنگ خاص وجود دارد .این صفحه ،جاذب انرژی
حرارتی خورشید است .در زیر صفحه ،لولههای كوچكی قرار گرفته كه آب یا سیال انتقال حرارت در آنها جریان دارد .اطراف
كلكتور به منظور كاهش اتالف حرارتی عایق بندی شده است .روی سطح جعبه نیز از پالستیك شفاف یا شیشه پوشیده شده
است .سطح كلكتوری كه بتواند درصد منطقی از نیازهای گرمایشی ساختمان را پاسخ دهد در محدوده تقریبی بین  0/8تا
1/1برابر مساحت ساختمان طراحی می شود .در شكل ( )9-1نمای برش خورده یك كلكتور تخت نمایش داده شده است.
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شكل ( )9-1نمای برش خورده یک کلكتور تخت
 -2-1-1-3-1کلكتورهای لوله خال

این كلكتور از تعدادی لوله دو جداره شفاف موازی تشكیل شده است كه در داخل آن یك تیوب با پوششی از ماده جاذب
قرار دارد .هوا از فضای بین دو جداره خارج گردیده و خال ایجاد شده از اتالف حرارت جلوگیری میكند .مزیت این نوع كلكتور
توانایی در ایجاد دماهای باالتر میباشد .در شكل ( )10-1نمای برش خورده یك كلكتور لوله خال نشان داده شده است.
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شكل ( :)10-1نمای برش خورده یک کلكتور لوله خال

در جدول ( )4-1میزان وجود لوله ها و منابع برای متراژ های مختلف مشخص شده است .البته باید توجه داشت كه این
میزان برای  ٪100انرژی مورد نیاز آن متراژ نمی باشد [. ]10

جدول ( )4-1برآورد رابطه میان تعداد لوله خال و حجم منبع
متراژ (مترمربع)

حرارت (بی تی یو)

تعداد لوله

حجم تانک (لیتر)

50

5100

15

150

100

10200

30

300

150

15300

45

450

200

20400

60

500

250

25500

75

750

300

30600

90

900
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350

35700

105

1000

400

40800

120

1200

450

45900

135

1350

500

51000

150

1500

 -2-1-3-1آبگرمكن برقی

آبگرمكنهای برقی با استفاده از انرژی الكتریكی آب را به میزان دلخواه مصرفكننده گرم میكنند .این لوازم از جمله لوازم
پرمصرف انرژی الكتریكی هستند ،لذا استفاده از آنها در زمان پیك بار بسیار نامناسب است .در صورت استفاده از آبگرمكن
برقی ،تجهیزی در كنار آن برای گرمایش باید در نظر گرفته شود .در شكل ( )11-1یك نمونه آبگرمكن برقی نشان داده شده
است [ .]11آبگرمكنهای برقی در مناطقی از كشور كه لولهكشی گاز طبیعی ندارند  ،مورد استفاده قرار میگیرند.

شكل ( :)11-1نمای یک آبگرمكن برقی
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 -3-1-3-1بخاری برقی

بخاری های برقی در نقاطی از كشور كه دوره گرمایش كوتاهی دارند و یا به عنوان سیستم كمكی در كنار تجهیزات
گرمایشی ،مورد استفاده قرار میگیرند .بخاری ها معموال برای گرمایش بخشی از فضای خانه ها طراحی می شوند .با استفاده از
بخاری های ویژه در نقاط مختلف منزل ،می توان مصرف انرژی را كنترل كرد .انواع رادیاتورهای برقی ،بخاری های تابشی و
هیترهای فن دار در این گروه قرار داده شده اند .در صورت استفاده از بخاری برقی به عنوان تجهیز گرمایشی ،وسیله ای نیز
برای گرم كردن آب مصرفی ساختمان باید مورد استفاده قرار گیرد.

 -4-1-3-1پمپ های حرارتی

پمپهای حرارتی ،یكی از انواع سیستم های تهویه مطبوع برای تأمین گرمایش و سرمایش ساختمان ها می باشند  .پمپ
حرارتی در زمستان ،گرما را از محیط خارج گرفته و به داخل ساختمان انتقال می دهد و در تابستان ،گرمای درون ساختمان را
به محیط خارج منتقل می نماید .
پمپهای حرارتی در منازل ،ساختمانهای اداری و تجاری ،هتلها ،بیمارستانها ،سرمایش و گرمایش منطقهای ،صنایع ،مراكز
پرورش دام و تیور ،گلخانه ها و غیره كاربرد داشته و در كاربردهای مختلف دارای تنوع مدل میباشند.
پمپهای حرارتی كم قدرت در حد چند كیلووات هستند و میتوانند مصارف خانگی آبگرم را نیز تأمین كنند در چنین
مواردی ،بخصوص در تابستان میتوان از پمپ حرارتی جهت ایجاد دماهای پایین استفاده كرد.
پمپهای حرارتی با قدرت باالتر در حدود  12تا  20كیلو وات برای مصارف داخلی بزرگتر مانند انبارهای ذخیره كاال و
گرمایش آب در استخرها مورد استفاده قرار میگیرد[.]12
از مصارف خاص پمپهای حرارتی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :
 در مكانهایی كه یك منبع تخلیه گرما با یك دمای بسیار پایین وجود داشته باشد تا پمپ حرارتی از آن استفاده كند و
به صورت همزمان تقاضایی برای مصرف انرژی گرمایی وجود دارد.
 در مكانهایی كه برای هر دو مورد گرمایش و سرمایش تقاضایی وجود داشته باشد كه این تقاضا میتواند به صورت
فصلی تغییر كند.
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 در بخشهای صنعتی كه یك جریان بزرگ انرژی وجود دارد و میتواند بوسیله پمپ حرارتی مورد استفاده قرار گیرد.
 در تأسیسات صنعتی كه یك سیستم تولید گرمای بزرگ وجود دارد و استفاده از پمپ حرارتی میتواند آنرا بهینه كند.
پمپهای حرارتی بر اساس منبعی كه از آن جهت تبادل گرما و سرما استفاده می كنند ،به پنج دسته پمپهای حرارتی هوایی،
با هوای اگزاست ،زمینی ،آبی و هیبرید تقسیم می گردند .پمپ های حرارتی هوا به هوا از گروه پمپهای حرارتی هوایی جزو
سیستمهای رایج در بخش ساختمان در كشور است و بقیه انواع آن هنوز در بخش ساختمان در كشور به صورت تجاری بكار
گرفته نشدهاند.

 -1-4-1-3-1پمپ های حرارتی با منبع هوایی

پمپ های حرارتی هوایی در زمستان گرما را از هوای بیرون دریافت كرده و در تابستان ،گرما را به محیط بیرون میدهند.
دو نوع اصلی از پمپ های حرارتی هوایی وجود دارد كه متداولترین نوع آن ،پمپ حرارتی هوا – هوا  1میباشد كه در زمستان،
حرارت را از هوای محیط دریافت كرده و آن را به هوای داخل ساختمان و در تابستان حرارت را از هوای ساختمان به هوای
محیط انتقال میدهد[.]12
نوع دیگر ،پمپ حرارتی هوا-آب 2است كه در ساختمان با سیستم توزیع حرارت رادیاتوری یا فن كویل ،كار میكند .در فصل
سرد پمپ حرارتی گرما را از هوای خارج دریافت كرده و آن را به آب سیستم گرمایش میدهد .در فصل گرم ،پمپ حرارتی گرما
را از سیستم توزیع آب داخل ساختمان به محیط اطراف انتقال میدهد.
پمپ حرارتی وقتی در سیكل گرمایش كار میكند حرارت را از هوای خارج گرفته و به فضای داخل میدهد .شكل ()12-1
اجزای یك پمپ حرارتی (سیكل گرمایش) را نشان میدهد .در ابتدا مبرد مایع ،از شیر انبساط عبور كرده و به یك مخلوط مایع
– بخار فشار كم تبدیل میشود .سپس این مخلوط با عبور از كویل خارجی ( كویل اواپراتور) گرم شده و در فشار كم به مایع و
بخار تبدیل می گردد .در اكوموالتور بخش مایع مبرد دو فاز جدا شده و بخش بخار پس از تراكم در كمپرسور به كندانسور ارسال
میشود .گرمای دفع شده از مبرد داغ در كندانسور هوای خانه را گرم مینماید[.]12

Air to Air
Air to Water

1
2
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شكل ( :)12-1اجزای یک پمپ حرارتی هوایی در سیكل گرمایش

پمپ های حرارتی هوایی به علت ارزان بودن و سادگی نصب كاربرد زیادی یافته اند و قابلیت بكارگیری به صورت سیستم
موضعی را دارا میباشند .تنها محدودیت بكارگیری این سیستم ها استفاده از هوای بیرون به عنوان منبع حرارتی است .اختالف
دماهای زیاد منجر به كاهش بازده این سیستم ها میگردد .در اقلیم معتدل  COPاین سیستم ها حدود  4است ولی وقتی دمای
محیط حدود صفر درجه سانتیگراد باشد ،بازده عملكرد  2/5میشود [.]12
 -2-4-1-3-1پمپ حرارتی با هوای اگزاست

پمپ حرارتی هوایی می تواند با منبع دود خروجی از ساختمان نیز تبادل حرارت داشته باشد .این نوع پمپ حرارتی خود به
دو نوع هوای اگزاست به هوا و هوای اگزاست به آب تقسیم میشود .در نوع اول حرارت به هوای ورودی انتقال داده میشود و
در نوع دوم حرارت به مدار گرمایش و یا منبع ذخیره آب گرم ساختمان منتقل میكردد [.]13
 -3-4-1-3-1پمپ حرارتی با منبع زمینی

دمای زمین بر خالف هوای محیط تقریبا ثابت است .پمپ های حرارتی زمینی از زمین یا آبهای زیرزمینی و یا هر دو به
عنوان منبع حرارت در زمستان و به عنوان چاه حرارتی در تابستان استفاده میكنند .در زمستان حرارت گرفته شده از زمین به
كمك سیالی نظیر آبهای زیرزمینی یا محلول آب و ضد یخ توسط پمپ حرارتی ،به هوای داخل خانه منتقل میشود [.]12
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پمپ های حرارتی زمینی دو بخش عمده دارند .یك مدار لوله كشی زیرزمینی در خارج ساختمان و یك دستگاه پمپ
حرارتی در داخل ساختمان .دستگاه پمپ حرارتی زمینی در داخل ساختمان قرار میگیرد و سیستم لوله كشی خارج میتواند یك
سیستم باز یا یك حلقه بسته باشد .اجزای یك پمپ حرارتی با منبع زمینی در شكل ( )13-1نمایش داده شده است.
در یك پمپ حرارتی با سیكل باز ،انتقال حرارت بین آبهای زیرزمینی و هوای داخل ساختمان انجام میشود .در این ارتباط
آبهای زیرزمینی توسط یك پمپ با توان مصرفی كم از داخل چاه بیرون كشیده شده و سپس این آب به داخل دستگاه پمپ
حرارتی زمین گرمایی جهت تامین سرمایش یا گرمایش هدایت میشود .مثال در حالت گرمایش ،آب چاه به یك مبدل حرارتی
وارد شده و حرارت آن گرفته میشود .این آب سپس به داخل آب های سطحی مانند رودخانه و یا بركه تخلیه میشود و یا به
داخل یك چاه آب دیگر میریزد.
در پمپهای حرارتی با سیستم های بسته ،انتقال حرارت با زمین به وسیله یك حلقه لوله كشی كه در زیر زمین مدفون شده،
انجام میپذیرد و مثال در حالت گرمایش حرارت توسط یك محلول آب و ضد یخ (و یا مبرد در سیستم انبساط مستقیم )DX
كه به وسیله سیستم تبرید پمپ حرارتی چندین درجه از خاک اطراف خنكتر شده است ،از خاک گرفته میشود .مطابق شكل
( )13-1این پمپ ها ،دارای سه قسمت عمده هستند .این قسمتها شامل دستگاه پمپ حرارتی ،مبدل حرارتی واسطه
(سیستمهای حلقه باز یا حلقه بسته) ،و سیستم های انتقال دهنده هوا (كانال كشی) ،آب گرم و سرد به فضای اتاق ها میباشند.
این نوع پمپ حرارتی میتواند با پساب خروجی از صنایع نیز كه دمای مناسبی داشته باشند ،تبادل حرارت داشته باشد[.]12
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شكل ( :)13-1اجزای یک پمپ حرارتی زمینی در سیكل گرمایش

از مهمترین مزایای استفاده از پمپ های حرارتی زمین گرمایی می توان به كاهش اثرات مخرب محیط زیستی آن اشاره
نمود .با توجه به اینكه استفاده از سیستمهایی كه از سوختهای فسیلی مانند گاز طبیعی جهت تامین گرمایش محیط استفاده
می كنند ،یكی از عوامل اصلی تولید

آالیندههای محیطزیستی می باشند ،جایگزین نمودن انواع انرژیهای نو بهجای

سیستمهای با مصرف سوخت فسیلی ،می تواند به میزان قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانهای و آالیندههای محیط زیستی
جلوگیری نماید.
 -4-4-1-3-1پمپ حرارتی با منبع آب

از یك منبع آب جاری به عنوان چشمه یا چاه حرارتی استفاده میكند .پمپ حرارتی با منبع آبی به دو نوع یك بار عبور و در
چرخش تقسیم میشود .در نوع یك بار عبور از منبع آب یك بار استفاده میكند ولی در نوع در چرخش یا سیركوالسیون ،سیال
از احتراق حاصل از بویلرهای مركزی ساختمان استفاده میكند.
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 -5-4-1-3-1پمپ حرارتی هیبریدی

در پمپ حرارتی هیبریدی از دو منبع هوایی و زمینی به عنوان چشمه استفاده میشود .این نوع پمپ حرارتی دو اواپراتور
دارد  ،یكی اواپراتور هوایی و دیگری اواپراتور با سیال واسط كه سیستم كنترلی بسته به شرایط از یكی از این دو منبع یا هر دو
منبع استفاده میكند [.]11

 -5-1-3-1سیستم های تولید همزمان ()CHP

استفاده از سیستم های تولید همزمان در بخش خانگی به دلیل توانایی آنها در تولید انرژی گرمایی و الكتریكی از یك منبع
سوخت نظیر گاز طبیعی و همچنین كاهش هزینه كلی انرژی به علت بازده تبدیل انرژی باالتر نسبت به سیستم های رایج
تبدیل انرژی در حال رشد و توسعه است .عالوه بر این سیستم های تركیب كننده حرارت و توان بطور وسیعی توسط مصرف
كننده های تجاری مانند هتلها ،ساختمان های اداری و تجهیزات صنعتی استفاده می شوند .در كشور نیز چند مورد سیستم تولید
همزمان به صورت پكیج برای ساختمان های اداری در حال اجرا میباشد ولی هنوز كاربرد تجاری نیافتهاند.
در سیستمهای تولید همزمان ،بازده تبدیل انرژی تا حدود  %80افزایش مییابد .این افزایش بازده انرژی در مقایسه با
سیستمهای رایج تامین برق و حرارت ،منجر به كاهش هزینههای انرژی و همچنین كاهش انتشار گازهای گلخانه ای میشود.
پیشوند میكرو در میكرو  CHPبدین معنی است كه تولید برق سیستم تولید همزمان تا  35كیلووات است [ .]14البته در
دستورالعمل سیستم تولید همزمان اروپا ،مبنای تعریف میكرو  CHPبر پایه سیستم تولید همزمان با حداكثر ظرفیت كمتر از 50
كیلووات است .سیستمهای مینی  CHPظرفیتی بیش از  50كیلووات تا چند مگاوات را شامل میشوند [ .]15سیستمهای میكرو
 CHPمناسب جهت بخش ساختمان شامل پیل سوختی و یا هیبرید پیل سوختی با سیستمهای زیست توده است .سیستمهای
مینی  CHPمناسب و موجود در بخش ساختمان شامل سیستم های تولید همزمان با محركه موتورهای احتراق داخلی،
میكروتوربین و پیل سوختی هستند .به دلیل توسعه تكنولوژی ،طبیعت سازگار ،دسترس پذیری و قابلیت اعتماد مناسب و هزینه
كم ،موتورهای احتراق داخلی محركه مناسبی برای كاربردهای خانگی مركزی تولید همزمان هستند.
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موتورهای احتراق داخلی پیستونی بیشترین كاربرد را در مولدهای تولید همزمان برق و حرارت به ویژه واحدهای كوچك
(كمتر از 10مگاوات) دارند .انواع موتورهای احتراق داخلی در اتومبیل ها ،كامیون ها ،تجهیزات ساختمانی و معدنی ،سیستمهای
پیشرانه دریایی ،تولید انرژی و غیره كاربرد دارند و ظرفیت آنها از كیلووات های كم تا بیش از  5مگاوات می باشند.
دو نوع عمده از موتورهای پیستونی موجود هستند موتورهای اشتعال جرقهای ) (SIكه بر اساس سیكل اتو كار میكنند
و موتورهای اشتعال تراكمی ) (CIكه اساس كارشان بر اساس سیكل دیزل است .موتورهای اشتعال جرقهای معمولی كه برای
تولید برق بكار میروند عمدتا از گاز طبیعی استفاده می كنند هر چند كه میتوان آنها را برای استفاده از پروپان ،بنزین و
گازهای دیگر طراحی نمود .موتورهای اشتعال تراكمی كه معموال به عنوان موتور دیزل شناخته میشوند از گازوئیل یا سوخت
سنگین (مازوت) استفاده میكنند و میتوان آنها را برای سوخت دوگانه گاز طبیعی به همراه درصد كمی گازوئیل نیز تنظیم
نمود .در حال حاضر موتورهای دیزلی بیشتر برای بهرهبرداری محدود و اضطراری (كه میزان كاركرد ساالنه آنها كمتر از 500
ساعت می باشد) بكار گرفته میشوند در حالیكه موتورهای گازی ) (SIاولین انتخاب در موتورهای دائم كار 1میباشند.
چهار منبع اصلی بازیافت حرارت به شرح ذیل در موتورهای پیستونی وجود دارد (شكل : )14-1
 گازهای خروجی (اگزوز) آب خنككننده موتور آب خنككننده روغن موتور سیستم خنككننده هوای خروجی توربو شارژانرژی بازیافتی از آب داغ یا بخار كم فشار (كمتر از  )30 psiحاصل می شود .گازهای خروجی داغتر میتوانند جهت تولید
بخار با فشار متوسط (در حدود  )150 psiمورد استفاده قرار گیرند.
بازده كلی واحدهای  CHPمبتنی بر موتورهای پیستونی بین  65تا  85درصد می باشد .موتورهای گازسوز در سایز مشابه
نسبت به توربین گازی از بازده الكتریكی بیشتری برخوردار هستند [.]16

Heavy Duty Base – load

1
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شكل ( :)14-1شماتیک یک مولد برق با موتور رفت و برگشتی اشتعال جرقه ای

میكروتوربینها مدل های مینیاتوری توربینهای احتراق داخلی هستند و در حال حاضر تا ظرفیت حدود  250كیلووات
ساخته میشوند .میكروتوربینها میتوانند به صورت مجموعهای نیز برای تولید نیروی بیشتر تا حدود  1مگاوات یا كمی باالتر
مورد استفاده قرار گیرند .در شكل ( )15-1نمای برش خورده یك میكرو توربین نشان داده شده است [.]17
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شكل ( :)15-1نمای برش خورده میكروتوربین

پیلهای سوختی به خاطر راندمان باالی آنها و مواد مضر متصاعدكننده كمتر هر روز پر مصرفتر میگردند .هر چند قیمت
باال مانعی برای آنها در مقایسه با سایر فناوریهای تولید همزمان میباشد .سیستمهای  CHPمبتنی بر توربین یا موتورهای
احتراق داخلی به وسیله احتراق سوخت ،انرژی مكانیكی و حرارتی تولید میكنند .حال آن كه در سلولهای سوختی یك واكنش
شیمیایی به جای احتراق صورت میگیرد.

 -6-1-3-1پیل سوختی

پیل سوختی یك مبدل انرژی شیمیایی به انرژی الكتریكی است .این تبدیل مستقیم بوده و بنابر این از بازده باالیی
برخوردار است .در واقع میتوان گفت كه در این تبدیل از عمل عكس الكترولیز آب استفاده میگردد ،به عبارت دیگر از واكنش
بین هیدروژن و اكسیژن ،آب ،حرارت و الكتریسیته تولید میگردد .هر سلول در پیلهای سوختی از سه جزء آند ،كاتد و
الكترولیت تشكیل شده است .در شكل ( )16-1نمایی از پكیج پیل سوختی نشان داده شده است.
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شكل ( :)16 -1نمایی از پیل های سوختی

پیلهای سوختی فناوری جدیدی برای تولید انرژی هستند كه بدون ایجاد آلودگیهای زیست محیطی و صوتی ،از تركیب
مستقیم بین سوخت و اكسیدكننده ،انرژی الكتریكی با بازدهی باال تولید میكنند .تولید مستقیم الكتریسیته جایگزینی برای
چرخه كارنو جهت تبدیل انرژی شیمیایی حاصل از سوخت به انرژی گرمایی و مكانیكی و در نهایت الكتریسیته میباشد كه
اتالف انرژی را به حداقل ممكن میرساند و بازده باالیی حاصل میشود .پیلهای سوختی آلی را میتوان از لحاظ دمای عملكرد
و میزان بازده به موارد زیر تقسیم نمود [:]18
 -1پیل سوختی اسید فسفریك)(PAFC
 -2پیل سوختی قلیایی)(AFC

1

2

 -3پیل سوختی كربنات مذاب )(MCFC
 -4پیل سوختی اكسید جامد )(SOFC
 -5پیل سوختی متانولی)(DMFC

3

4

5

 -6پیل سوختی سرامیكی پروتونی
 -7پیلسوختی پلیمری()PEMFC

6

1

Phosphoric acid fuel cell
alkaline fuel cell
3
Molten carbonate fuel cell
4
solid oxide fuel cell
5 Direct methanol fuel cell
6 Proton Exchange Membrane Fuel Cell
2
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در میان موارد نامبرده شده ،پیل سوختی اسید فسفریك و پیل سوختی پلیمری بیشترین كاربرد را در بخش ساختمان دارند
ولی هنوز در كشور تجاری نشدهاند .در ادامه شرح مختصری در ارتباط با هر یك از انواع پیلهای سوختی ارائه میشود.
 -1-6-1-3-1پیلسوختی اسید فسفریک

پیلسوختی اسید فسفریك اولین پیل سوختی تجاری میباشد كه توسعه آن از اواسط دهه  1960آغاز گشت و از سال
 1970در مرحله آزمایش قرار گرفت و همچنان در حال توسعه در زمینه افزایش پایداری و عملكرد و كاهش هزینه میباشد
(شكل  .)17-1الكترولیت مورد استفاده در این پیلسوختی ،اسید فسفریك با غلظتی در حدود  100%میباشد .محدوده دمای
كاركرد این پیلسوختی بین  150تا  220درجه سانتیگراد است .هدایت یونی در اسید فسفریك نسبتاً ضعیف است ولی به علت
پایداری بیشتر نسبت به سایر اسیدها جهت استفاده در این نوع پیلسوختی ارجحیت دارد .پیلسوختی اسیدفسفریك به CO2

حساسیتی نداشته و حضور  COتا حد  1-2درصد مشكلی ایجاد نمیكند .كاتالیست مورد استفاده در پیلسوختی اسید فسفریك
پالتین و ماتریسی كه برای نگهداری اسید به كار میرود از جنس كاربید سیلیكون ) (SiCاست .بازده الكتریكی این نوع
پیلسوختی در حد  %40-%45است كه با استفاده از حرارت حاصل از واكنشهای الكتروشیمیایی در كاربردهای توامان برق و
حرارت میزان بازده كلی (الكتریكی و حرارتی) به  %85افزایش مییابد .اكنون پیلهایسوختی اسید فسفریك با توان 200
كیلووات مشغول به كار میباشد و واحدهایی با توان  11مگاوات نیز در حال تست هستند[.]18

شكل( :)17-1پیلسوختی اسید فسفریک
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یكی از مهمترین كاربردهای پیلسوختی اسید فسفریك ،در مصارف محلی یا نیروگاههای غیر متمركز نصب شده در محل
مصرف است كه در زمان حاضر یكی از موثرترین كاربردهای پیلهای سوختی اسید فسفریك به شمار میرود .در این حالت
مولد پیلسوختی اسید فسفریك به طور مستقیم در محل مصرف نصب میشود و از حرارت و الكتریسیته تولیدی به طور
همزمان استفاده میگردد[.]18
پیلسوختی اسید فسفریك اولین تكنولوژی پیلسوختی است كه به صورت تجاری در دسترس قرار گرفته است.
سیستمهایی از این نوع كه در حال حاضر در دسترس هستند در خانهها و هتلها و بیمارستانها و برخی واحدهای الكتریكی
نصب شده است .بعضی از این واحدها دارای مشخصات تجاری بوده و ضمانت سازندگانشان را نیز به همراه دارند.
 -2-6-1-3-1پیلسوختی قلیایی

پیلسوختی قلیایی یكی از فناوریهای توسعه یافته میباشد كه از اواسط دهه  60در برنامه آپولو و شاتلهای فضایی ناسا به
كار گرفته شد .پیل سوختی در این فضاپیماها هم برق جانبی مورد نیاز و هم آب آشامیدنی را تامین مینماید .در این نوع پیل از
اكسیژن و هیدروژن استفاده شده و الكترولیت آن نیز عموماً محلول هیدروكسید پتاسیم است.
دمای عملیاتی از  150تا  220درجه سانتیگراد متغیر است و غلظت الكترولیت هیدروكسید پتاسیم نیز با دما تغییر متیكنتد.
الكترولیت مورد استفاده كه محلول برپایه آب است و معموالً در یك ماتریس متخلخل (از جنس آزبستت) نگهتداری متیشتود
(شكل  .)18-1بازده این نوع پیلسوختی درحدود  70%است و تتوان آن در حتد  100-300كیلتووات استت .طتول عمتر ایتن
پیلسوختی بیش از  10000ساعت میباشد [.]18
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شكل( :)18-1پیلسوختی قلیایی

همچنین به دلیل دمای پایین كاركرد و در نتیجه شروع به كار سریع پیلسوختی كاربرد پیلسوختی قلیایی به كاربردهای
فضایی كوچك و صنایع نظامی خاص محدود میشود [.]18
 -3-6-1-3-1پیلسوختی کربنات مذاب

پیلسوختی كربنات مذاب ( )MCFCكامالً متفاوت از سایر انواع پیلسوختی عمل مینماید .الكترولیت این پیلها تركیبی از
مذاب كربنات نمكها میباشد (شكل  .)19-1دو نوع تركیبی كه اكنون بیشترین كاربرد را دارند تركیب كربنات سدیم و كربنات
لیتیم و یا كربنات پتاسیم و كربنات لیتیم میباشند كه در ماتریسی از جنس  LiAlO2نگهداری میشود .بواسطه دمای كتاركرد
باال این نوع پیل سوختی ،نیكل به عنوان آند و اكسید نیكل به عنوان كاتد استفاده میشود و نیازی به استفاده از فلزات كمیتاب
در الكترودهای این پیلسوختی نیست[.]18
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شكل( :)19-1پیلسوختی کربنات مذاب

برای ذوب كربنات نمك و دستیابی به هدایت یونی بهتر در الكترولیت ،پیلستوختی كربنتات متذاب در دمتای بتاال ( 600
تا 700درجه سانتیگراد ) كار میكند .از این رو این پیلها در خانواده پیل های سوختی دما باال طبقهبندی میشوند[.]18
دمای باالی عملكرد پیلسوختی كربنات مذاب كاربرد این گونه پیلهایسوختی را محدود به نیروگاههای بزرگ تولید
الكتریسیته كرده و امكان استفاده از آن در كاربردهای كوچك و یا حتی خانگی وجود ندارد.
 -4-6-1-3-1پیلسوختی اکسید جامد

توسعه پیلسوختی اكسید جامد ( )SOFCاز اواخر دهه  1950آغاز شد و در حال حاضتر بتاالترین دمتا را در میتان انتواع
پیلسوختی دارد .محدوده دمای عملكرد این پیل 600 -1000درجه سانتیگراد است و به همین دلیل از انواع ستوختهتا در آن
میتوان استفاده نمود[ .]18این پیلسوختی دو ساختار صفحه ای و لولهای دارد و از الكترولیت جامد سرامیكی نازكی بته جتای
الكترولیت مایع در آن استفاده میشود (شكل .)20-1

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
35
ويرايش سوم،اسفند 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

شكل( )20-1پیلسوختی اکسید جامد

دمای باالی كاركرد پیل سوختی اكسید جامد و نیاز به مواد گرانقیمت تنوع كاربردها را در این پیلسوختی محتدود متیكنتد
ولی از طرف دیگر با افزایش دمای كاركرد امكان تبدیل سوخت در داخل پیلسوختی میسر شده و امكان بهرهبترداری متوثر از
انرژی گرمایی تولید شده نیز بوجود میآید.
با توجه به دمای باالی كاركرد پیلسوختی اكسیدجامد ،این نوع پیلسوختی در نیروگاههای بزرگ تولید بترق و هتم چنتین
نیروگاههای سیكل تركیبی مورد استفاده قرار میگیرد.
 -5-6-1-3-1پیلسوختی متانولی

پیلسوختی متانولی یك فن آوری نوظهور است كه در آینده بسیار نزدیك در تلفنهای همراه و لپ تاپ ها بته تولیتد انبتوه
خواهد رسید .در اوایل دهه  90پیل سوختی متانولی بدلیل كارایی و چگالی قدرت پایین و سایر مشكالتش هنتوز مناستب نبتود.
بهبود در كاتالیست و دیگر پیشرفتهای ایجاد شده در طی سالهای اخیر ،چگالی قدرت را  20برابر افزایش داده و كارایی آن را
به  % 40رسانیده است .میزان توان گرفته شتده از ایتن پیتلستوختی در حتدود  200-400میلتی وات در هتر ستانتیمتر مربتع
است[.]18
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این پیلها در محدوده دمایی  50تا  120درجه سانتیگراد ،آزمایش شدهاند .این دمای كتم كتاركرد و عتدم نیتاز بته مبتدل
سوخت ،این پیل را تبدیل به نمونه خوبی برای كاربردهای كوچك و متوسط مثل تلفنهای همراه و دیگر محصوالت نظیتر آن
همچون مولد برق اتومبیل كرده است[.]18
 -6-6-1-3-1پیل سوختی سرامیكی پروتونی

این نمونه جدید پیل سوختی بر پایه ماده الكترولیتی سرامیكی استوار است كه در دماهای باال رسانایی پروتونی باالیی دارد.
شركت  Coorstekدر حال مطالعه اولیه این نوع پیلسوختی است.
 -7-6-1-3-1پیلسوختی پلیمری

پیلهای سوختی غشاء پروتون (پلیمری) اولین بتار در دهته  1960بترای برنامته  Geminiناستا استتفاده شتد .ایتن نتوع
پیلسوختی از نقطه نظر طراحی و كاركرد یكی از جذابترین انواع پیلستوختی استت .پیتلستوختی پلیمتری دارای الكترولیتت
پلیمری به شكل یك ورقه نازک منعطف است كه هادی یون هیدروژن (پروتون) میباشتد و بتین دو الكتترود متخلختل قترار
میگیرد (شكل  .)21-1جهت كارایی مطلوب الزم است الكترولیت ،از آب اشباع باشد .نفیون یكی از بهتترین الكترولیتتهتای
مورد استفاده در ایتن نتوع پیتلستوختی استت .ایتن غشتا ،كوچتك و ستبك استت و در دمتای پتایین  80درجته ستانتیگراد
( تقریباً  175درجه فارنهایت) كار می كند .سایر الكترولیتهای جامد در دمای باال نزدیك به  1000درجه سانتیگراد كار میكنند
[.]19
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شكل( )21-1پیلسوختی پلیمری

این نوع پیلسوختی به دلیل دمای پائین به زمان كمی برای راهاندازی نیاز دارند و همین خصوصیت آنها را بهترین گزینه
در كاربردهای وسایل نقلیه بعنوان جایگزین برای موتور احتراق داخلی دیزلی و بنزینی معرفی مینماید .همچنین این سیستم ها
كاربری مناسبی در زمینه مولدهای خانگی ،نیروگاهی كوچك ،صنعت حمل ونقل و صنایع نظامی دارند.

-7-1-3-1بخاری زیستتوده

انرژی زیست توده تنها منبع انرژی تجدیدپذیر میباشد كه انرژی را به فرمهای برق ،حرارت ،سرما و سوخت خودرو و به
اشكال جامد ،مایع و گاز تحویل می نماید .بعالوه مواد زیستی جایگزین خوراک پتروشیمی و موارد دیگر نیز میباشند.
بطوركلی كلیه زبالهها كه منشا زیستی داشته باشند و از تكثیر سلولی پدید آمده باشند زیست توده نامیده میشوند .منابع
زیستی كه برای تولید انرژی مناسب هستند ،طیف وسیعی از مواد را شامل
گروه تقسیم بندی میشوند :
 -1سوختهای چوبی
 -2زائدات جنگلی ،كشاورزی ،باغداری و صنایع غذایی
 -3فضوالت دامی
 -4فاضالبهای شهری

می شوند

كه بطور عمده به شش
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 -5فاضالبها ،پسماندها و زائدات آلی صنعتی
 -6ضایعات جامد زباله های شهری
برمبنای مطالعات انجام شده ،منابع زیست توده حدود  64درصد از منابع اولیه انرژیهای نو در اتحادیه اروپا را به خود
اختصاص داده است و حدود  9درصد از انرژی الكتریكی تولیدی و  98درصد از انرژی حرارتی تولیدی از طریق منابع انرژیهای
نو به منابع انرژی زیستتوده تعلق دارد .در شكل ( )22-1انواع فناوریهای زیستتوده آورده شده است [.]9

شكل ( )22-1انواع فناوری های زیست توده

در كاربری خانگی ،زیستتوده در مقیاس محدود مطرح بوده و كاربرد آن در تأمین نیازهای واحدهای مسكونی و واحدهای
تجاری كوچك ،رواج دارد .نیازهای عمده این مصرف كنندهها پخت و پز ،گرمای الزم برای گرمایش فضای مسكونی و آب
گرم مصرفی و برخی كاربردهای دیگر به صورت محدود میباشد .این سیستمها در مناطق روستایی در كشور كاربرد دارند.
در مقیاس بزرگ زیستتوده در دیگ بخار یا بویلر سوخته و بخار آب با فشار زیاد تولید می شود .این بخار آب قابلیت تامین
گرمایش برای ساختمانها را دارد .از این مورد به عنوان بویلر بیوماس یاد میشود.
بخاری زیست توده در واقع یك دستگاه مبدل است .در این دستگاه بیوماس جامد تجزیه و گاز قابل اشتعال از آن متصاعد
می شود .این روش تولید انرژی نسبت به مستقیماً سوزاندن بیوماس برتری دارد زیرا كه در آن بیوگاز حاصل از تجزیه زیست
توده را می توان تمیز كرد و از صافی گذراند و به این وسیله تركیبات شیمیائی موجود در آن را جدا كرد.
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در حال حاضر تحقیق و توسعه در خصوص سیستمهای تركیبی شامل سیستمهای تبدیل به گاز زیست توده و پیل سوختی
در حال انجام است .پیل سوختی با استفاده از فرایند الكتروشیمیایی و حرارت گاز هیدروژن را به برق تبدیل می كند .در
اینصورت بخش عمده مادهای كه در هوا متصاعد می شود بخار آب خواهد بود .با كاهش هزینه پیل های سوختی و دستگاههای
مبدل گاز در بیوماس بكارگیری این سیستمها به سرعت رو به افزایش خواهد رفت .در كشور نیز مطالعات در این زمینه در حال
انجام است ولی هنوز جنبه كاربردی پیدا نكرده است.

 -8-1-3-1گرمایش ناحیه ای

سیستم گرمایش ناحیهای 1یك سیستم تولید حرارت است كه به صورت مركزی نصب شده و نیازهای بخش های خانگی از
جهت تامین آب گرم و گرم كردن محیط را فراهم می كند .انواع مختلفی از این نوع سیستم های تولید حرارت ناحیه ای وجود
دارد .برخی تنها برای تولید حرارت به كار می روند در حالی كه برخی دیگر عالوه بر تولید حرارت به عنوان نیروگاه های تولید
برق نیز كاربرد دارند .از جمله كشورهایی كه چنین نیروگاههایی در آنها به بهره برداری رسیده است می توان به اكراین،
اسلواكی ،سوییس ،برزیل و سوئد اشاره كرد .سیستم های تولید حرارت ناحیهای دارای ایستگاه هایی هستند كه حرارت تولید
شده را از طریق لوله های عایق بندی شده ای برای مصرف كنندگان ارسال می كنند چنین سیستمی هم دارای مسیری برای
تغذیه مصرف كننده و هم مسیری برای بازگشت سیالی كه حرارت خود را از دست داده است می باشد .لوله های فوق معموال
زیر زمین قرار داده می شوند و سیال به كار رفته نیز آب یا بخار آب است (شكل  .]19[ )23-1این تكنولوژی برای كشور
مناسب به نظر میرسد.

District Heating System

1
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شكل ( :)23-1نحوه استفاده از گرمایش ناحیه ای در ساختمان

 -9-1-3-1سیستمهای هیبرید

گروهی از سیستمهای تولید حرارت كه از منابع مختلف انرژی تغذیه می شوند و بصورت تركیبی و مكمل یكدیگر كار متی
كنند بعنوان سیستم های هیبرید شناخته میشوند .بدین ترتیب از مزیت های هر سیستم استفاده شده و برای رفع عیتوب آن و
یا كاهش هزینه از سیستم دیگری به عنوان مكمل استفاده میگردد .از آنجا كه این سیستمها از دو یا چند منبع مختلف انرژی
تغذیه می شوند در مقایسه با سیستمهایی كه یك منبع برای تولید حرارت دارند ،از قابلیت اطمینان باالتری نیز برخوردار هستند.
از جمله این سیستمها میتوان به آبگرمكن خورشیدی در كنار پیل سوختی یا پیل ستوختی و بیومتاس در كنتار یكتدیگر و یتا
تركیب سوخت های فسیلی و منابع انرژی تجدید پذیر اشاره نمود.

 -4-1لوازم خانگی انرژی بر
بدلیل مسائل اقتصادی و كمبود منابع انرژی ،برای تأمین شرایط مطلوب زندگی ،راهی بجز استفاده بهینه از وسایل رفاهی و
افزایش كیفیت آنها باقی نمیماند .نیاز به بعضی از این وسایل آنقدر زیاد است كه بایستی آنها را در مجموعه ضروریات زندگی
دستهبندی نمود .با در نظر گرفتن این موضوع ،بازار لوازم خانگی در كشور هر روز پر رونقتر از روز قبل به كار و فعالیت خود
ادامه میدهد .تعداد شركتهای تولید كننده لوازم خانگی در داخل كشور نیز قابل توجه است .طیف وسیعی از محصوالت
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خانگی همچون یخچال و فریزر ،ماشین لباسشویی ،جاروبرقی و دیگر لوازم برقی توسط این شركتها تولید و روانه بازار می-
شود .نظر به مصرف برق در بسیاری از لوازم خانگی و لزوم پوشش این تجهیزات در مطالعه پیش رو ،در این بخش به معرفی
لوازم خانگی با بیشترین كاربرد و باالترین میزان مصرف برق در مقایسه با دیگر موارد پرداخته میشود .لوازم خانگی با مصرف
برق زیاد و پركاربرد كه در این بخش مد نظر قرار گرفتهاند ،عبارتند از :
 -1یخچال فریزر
 -2ماشین لباسشویی
 -3ماشین ظرفشویی
 -4جاروبرقی

 -1-4-1یخچال فریزر

دور از ذهن نیست كه آمار استفاده هر خانوار در كشور از یخچال و فریزر بیشتر از یك دستگاه باشد .اگرچه یخچتال فریتزر
بطور دائم مورد استفاده قرار میگیرد ولی مصرف انرژی آن دائم نیست .مصرف عمده انرژی الكتریكی در یخچالهتا و فریزرهتا
توسط كمپرسور صورت میگیرد .هر یخچال فریزر قسمتی دارد (ترموستات/كنترلر دما) كته توستط آن دمتای یخچتال فریتزر
كنترل میشود و كمپرسور برحسب نیاز ،روشن و خاموش میشود و به همین علت مصترف انترژی آن دائمتی نیستت .مطتابق
مطالعات انجام شده بطور متوسط یخچالها و فریزرها  %30برق مصرفی یك خانوار را به خود اختصاص میدهند[.]20
نحوه كار سیكل یخچال معمولی به صورت طرحواره در شكل ( )24-1نشان داده شده است .درون مدار سرمایش ،یك مبرد
سرد وجود دارد .طرف چپ مدار (شامل پیچههای خنك كننده درون یخچال) در دمای پایین و فشار كم میباشد .طرف راستت
(شامل پیچههای چگالنده خارج یخچال) در دمای باال و فشار زیاد است .معموالً ،هر دو طرف دارای مایع و بخار در تعادل فازی
هستند.
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شكل ( :)24-1سیكل یک یخچال نمونه

كمپرسور (متراكم كننده) مبرد را به داخل خود میكشد ،آن را به طور بیدررو متراكم میكند و بتا فشتار زیتاد بته چگالنتده
میدهد .در اینجا دمای مبرد باالتر از دمای هوای اطراف چگالنده است به طوری كه مبرد گرما را از دست میدهد و بخشتی از
آن به مایع تبدیل میشود .سپس مبرد به طور بیدررو به داخل اواپراتور و با دبی كه توسط شیر انبساط كنترل میگردد ،منبسط
میشود .وقتی مبرد منبسط شد ،به طور قابل مالحظهای خنك میشود آنقدر كته مبترد درون پیچته اواپراتتور از اطتراف ختود
خنكتر است .این مبرد گرما را از اطراف خود میگیرد ،آن را خنك میكند و بخشی از مبرد تبخیر میشود .این مبرد سپس وارد
كمپرسور میشود تا چرخه دیگری شروع شود .متراكم كننده معموالً با یك موتور الكتریكی به كار میافتد (شكل  )25-1كه به
انرژی ورودی نیاز دارد و در طی هر چرخه روی مبرد كار انجام میدهد.
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شكل ( :)25-1اجزای یک یخچال نمونه خانگی

یخچالهای ساخت داخل هنوز نسبت به یخچالهای ساخت خارج برق بیشتتری مصترف متیكننتد .ولتی خوشتبختانه در
سالهای اخیر تولیدكنندگان یخچالهای ساخت داخل تمهیداتی را برای بهبود تولیدات ختود آغتاز نمتوده انتد .متوارد مختلفتی
میتوانند باعث كاهش مصرف انرژی در یخچال فریزرها شوند .با توجه به متواردی كته در كشتورهای پیشترفته در خصتوص
بهینهسازی یخچال فریزرها مطرح هستند ،پیش بینی میشود بتوان مصرف انرژی را با استفاده از روشهتای زیتر كتاهش داد
[:]21
 -1بهینهسازی مبرد
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 -2بهینهسازی كمپرسور (استفاده از كمپرسور دور متغیر)
 -3بهینهسازی عایقبندی
 -4بهینهسازی چیدمان قسمتهای داخلی
 -5بهینهسازی قسمتهای جذب كننده و دفع كننده گرما
به منظور دستهبندی محصوالت از نظر مصرف انرژی ،رتبهبندی تعریف شده است كه در آن محصتوالت بته هفتت دستته
تقسیم میشوند .انتخاب یخچال فریزر با یك رتبه انرژی بهتر تتأثیر قابتل تتوجهی در كتاهش مصترف انترژی دارد .اگتر چته
پارامترهای مختلفی در این زمینه مؤثر هستند ولی تقریباً یك رتبه بهبود مصرف انرژی معادل 17درصد كاهش مصرف انترژی
آن خواهد بود كه این بهبود ،مصرف انرژی خانوار را حدود  7درصد كاهش خواهد داد .یخچال و فریزرها در طول یك شبانهروز،
بستگی به نوع تكنولوژی به كار رفته در ساخت و كارخانه سازنده آن 1/5 ،تا  2/5كیلووات ساعت برق مصرف متی كننتد لتذا
مصرف برق یك یخچال و فریزر با مصرفی معادل دو كیلووات ساعت در طول یك شبانه روز ،طی دو ماه حدود  120كیلووات
ساعت خواهد بود كه میزان قابل توجهی است[.]21
بر اساس آمار تفكیك شده بیشترین تقاضا در بازار لوازم خانگی در ایران مربوط به تلویزیون بتا یتك میلیتون و  800هتزار
دستگاه است و یخچال فریزر با یك میلیون و  500هزار دستگاه در سال در مكان بعدی قرار میگیرد[.]22

 -2-4-1ماشین لباسشویی

در ماشین های لباسشویی بسته به امكاناتی كه برای شستشو به كاربر می دهد ،شامل امكان شستشتو بتا آب سترد ،امكتان
شستشو با درجة حرارت پایین آب و امكان تعیین تعداد دور آبكشی در دقیقه ،مصرف برق ماشین متغیر خواهد بود [.]20
میزان مصرف برق ماشین لباسشویی به تكنولوژی ساخت آن بستگی دارد .پر مصترفتترین ماشتینهتای لباسشتویی 3/5
كیلووات و كم مصرفترین آن ها  800وات برق مصرف می كنند[ .]20بتر استاس آمتار تفكیتك شتده تقاضتا بترای ماشتین
لباسشویی در بازار لوازم خانگی در ایران سالیانه یك میلیون و  450هزار دستگاه میباشد[.]22

 -3-4-1ماشین ظرفشویی
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ماشینهای ظرفشویی مقدار زیادی برق و آب مصرف می كنند .یك برنامه شستشوی معمولی برای ماشینهای ظرفشتویی
 1تا  1/5ساعت طول می كشد .گرمایش آب تقریباً عمدهترین درصد انرژی مصرفی در ماشین ظرفشویی است .بنابر محاسباتی
كه در كشورهای پیشرفته برای انواع ماشینهای ظرفشویی انجام شده است ،میزان برق مصرفی انواع این دستگاهها از  1/6تتا
 2كیلووات ساعت و میزان آب مصرفی آنها از  26تا 40لیتر متغیر است [.]20
ماشین های ظرفشویی كه اغلب خارجی هستند و در بازار ایران عرضه می شوند باید دارای برچسب راهنمای انرژی باشند.

 -4-4-1جاروبرقی

جاروی برقی از لوازم پرتوان برقی است كه امروزه به دلیل افزایش سطح رفاه خانوادهها جایگاه ختود را بته ختوبی تحكتیم
نموده است .به طوری كه امروزه اغلب خانوادهها از این وسیله استفاده میكنند .میزان مصرف انرژی این وسیله بستتگی بستیار
زیاد به نحوه استفاده از آن دارد.
به صورت میانگین جاروهای برقی كوچك در حدود  1600وات و جاروهای برقی بزرگ در حدود  2500وات تتوان مصترف
میكنند .به ازای هر دوره از قرائت كنتور برق (حدود  2ماه) حدود  18كیلووات ساعت برق توسط جتارو برقتیهتای كوچتك و
حدود  30كیلووات ساعت برق توسط جارو برقیهای بزرگ مصرف میشود [ .]20بر اساس آمتار تفكیتك شتده تقاضتا بترای
ماشین لباسشویی در بازار لوازم خانگی در ایران سالیانه  700هزار دستگاه میباشد[.]22

 -5-1تجهیزات اداری انرژی بر
تجهیزات اداری از قبیل كامپیوتر ،پرینتر ،دستگاه كپی ،مانیتور و  ...به طور گستردهای در سیستمهای اداری بكار گرفته
شدهاند .پیشرفت تكنولوژی نیز هر روزه سهم مصرف برق در تجهیزات اداری را افزایش میدهد .فلذا ارائه راهكارها در زمینه
كاهش مصرف انرژی در تجهیزات اداری و اجرای مناسب و به موقع این راهكارها میتواند تا حد زیادی باعث كاهش مصرف
برق در ساختمانهای اداری شود .موضوع این پروژه نیز مزید بر علت شده است تا در این بخش به معرفی انواع تجهیزات اداری
الكتریكی و دستهبندی آنها پرداخته میشود .در ادامه ضمن طبقه بندی تجهیزات اداری در گروههای مختلف شرح مبسوطی در
خصوص كاربرد و توان مصرفی هر یك ارائه میشود.
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 -1-5-1مصرف برق در تجهیزات اداری

مطالعات نشان داده است كه تجهیزات اداری  7تا  25درصد از كل مصرف برق در ساختمانهای اداری را به خود اختصاص
میدهند .در شكل ( )26-1درصد میزان مصرف برق در یك ساختمان اداری نمونه به تفكیك كاربردهای مختلتف نشتان داده
شده است[.]23

شكل ( )26-1سهم کاربردهای مختلف از مصرف برق در یک ساختمان اداری نمونه

نوع كاربری تجهیزات اداری و پیشرفتهای حاصل در سالهای اخیر در زمینه تولید تجهیزات كم مصرف حكایت از آن دارد
كه امكان صرفهجویی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد .بهینه سازی مصرف در تجهیزات اداری عالوه بر كاهش مصرف
برق مزیتهای زیر را نیز دارد :
 افزایش عمر تجهیزات اداری به علت استفاده و استهالک كمتر
 افزایش امكان حمل و نقل (در صورت استفاده از وسایل پربازده كه معموال قابل حمل هستند).
 كاهش میزان بار سرمایی و نیاز به تهویه مطبوع
 كاهش آلودگی محیطزیست
با نیل به آنچه كه گفته شد ضروریست تا در گام نخست طبقه بندی مناسبی از تجهیزات اداری انرژی بر ارائه شود .این كار
موجب میشود تا امكان محاسبه میزان صرفهجویی به تفكیك هر یك از تجهیزات امكان پذیر شود تا از این مسیر راه
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جهت شناخت تجهیزات با بیشترین میزان صرفهجویی و تجهیزات با كمترین میزان صرفهجویی هموار گردد .بدیهی است
كه میزان صرفهجویی كل مجموع صرفهجویی های مرتبط با هر یك از تجهیزات خواهد بود.

 -2-5-1دسته بندی تجهیزات اداری انرژی بر

دستهبندیهای متفاوتی برای تجهیزات اداری قابل ارائه است .دپارتمان انرژی آمریكا ( )DOEیك دسته بندی مطابق
شكل ( )27-1برای تجهیزات اداری برقی ارائه نموده است[.]24

تجهیزات اداری

مانیتور

پرینتر

جوهری

لیزری

خانگی

سیاه و سفید

اداری

رنگی

كامپیوترهای قابل حمل

كامپیوترهای رومیزی

دستگاه كپی لیزری

اسكنر

دستگاه فاكس

اداری

سیاه و سفید

جوهری

خانگی

رنگی

لیزری

دستگاههای چند كاره

جوهری

لیزری

خانگی

سیاه و
سفید

اداری

رنگی

شكل ( )27-1طبقه بندی تجهیزات اداری برقی توسط دپارتمان انرژی آمریكا

مقایسه دستهبندی ارائه شده در شكل ( )28-1با تجهیزات اداری مورد استفاده در سایر نقاط جهان نشان میدهد كه این
دسته بندی تقریبا تمامی تجهیزات الكتریكی اداری را در بر میگیرد .در این بین شاید بتوان تجهیزاتی همچون مودم یا شارژر
تلفن همراه را كه توان مصرفی به مراتب كمتری دارند را به دستهبندی فوق افزود .در ادامه با در نظر گرفتن طبقهبندی ارائه
شده ،به معرفی هر یك از تجهیزات اداری الكتریكی پرداخته میشود.

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
48
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش سوم،اسفند 1393

 -1-2-5-1پرینتر

پرینتر یكی از دستگاههای خروجی در كامپیوتر است كه از آن به منظور چاپ اطالعات استفاده می شود .كاربران كامپیوتر
صرفنظر از نوع استفاده ،ممكن است در مقاطع زمانی خاصی نیازمند استفاده از پرینتر باشند .پرینتر دارای انواع متفاوتی
میباشند .پرینترهای جوهری (جوهر افشان) ،لیزری تك رنگ (سیاه و سفید) و لیزری رنگی ،سه گروه عمده از پرینترهای
موجود میباشند .هر یك از پرینترها دارای طراحی منحصر بفرد خود بوده و بمنظور اهداف و كاربردهای خاصی طراحی
شدهاند.
پرینترها در اوایل بیشتر یك وسیله اداری محسوب میشدند ولی با گذشت زمان و پیشرفت تكنولوژی پای پرینترها به خانه
ها هم كشیده شد و هر كسی میتواند در خانه خود یك پرینتر كوچك و قدرتمند داشته باشد .امروزه یكی از وسایل یك
گرافیست یا عكاس میتواند یك پرینتر حرفهای باشد[.]25
 -1-1-2-5-1پرینترهای جوهری

این نوع از پرینترها دارای سرعت چاپ پایین بوده ولی قیمت آنها نسبت به سایر پرینترها مناسب می باشد .پرینترهای فوق،
نقاط كوچك رنگی را بر روی كاغذ افشانده و سپس در صورت نیاز رنگ های دیگر نیز روی این نقاط پاشیده شده تا رنگ مورد
نظر بدست آید .حداكثر دقت چاپ در این نوع پرینترها  4800در  1200نقطه در اینچ بوده كه برای چاپ تصاویر با كیفیت
مطلوب ،مناسب می باشد[.]25
سرعت چاپ این نوع پرینترها نسبت به پرینترهای لیزری رنگی و تك رنگ كمتر می باشد .پرینترهای جوهر افشان،
بمنظور استفاده كاربران خانگی ،دانش آموزان و افرادی كه انتظار بسیار باالیی در ارتباط با كیفیت و سرعت چاپ را ندارند،
طراحی شدهاند .این پرینترها در مراكز اداری نیز مورد استفاده قرار میگیرد .همواره قیمت باالی یك پرینتر ،نشاندهنده كیفیت
باالی چاپ تصاویر نمی باشد .ممكن است برخی از پرینترها دارای قیمت باالیی باشند ولی كیفیت چاپ تصاویر توسط آنان
مناسب نباشد و یا ممكن است برخی پرینترهای ارزان قیمت دارای كیفیتی مطلوب به منظور چاپ تصاویر باشند .قیمت اصلی
یك پرینترجوهر افشان صرفا محدود به قطعات استفاده شده در تولید پرینتر نبوده و هزینه كارتریجهای مصرفی آن نیز
میبایست مورد توجه قرار گیرد .تولید كنندگان به منظور موفقیت در بازاریابی ،اقدام به طراحی و عرضه پرینترهای جوهر
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افشانی نموده اند كه می توان آنان را با قیمت بسیار مناسب تهیه نمود .در زمان انتخاب این نوع از پرینترها ،میبایست بررسی
الزم در خصوص هزینه كارتریجهای مصرفی آنان انجام شود.
در حالت كلی میتوان پرینترهای جوهری را به دو گروه پرینترهای خانگی و اداری تقسیم بندی كرد .مواردی همچون
كیفیت چاپ ،دقت چاپ ،ظرفیت كارتریج و قیمت كارتریج در دو گروه اشاره شده متفاوت است.
در داخل كشور پرینترهای جوهری در دو بخش خانگی و اداری مورد استفاده قرار میگیرند .مطابق مطالعات انجام شده
توسط سازمان سابا ،توان متوسط مصرفی برای پرینترهای جوهری مورد استفاده در بخش اداری كشور در حالت كار  120وات
است .دپارتمان انرژی آمریكا ،متوسط انرژی مصرفی برای پرینترهای جوهری مورد استفاده در بخش اداری را  27كیلووات
ساعت در سال و برای مورد مشابه در بخش خانگی  21كیلووات ساعت در سال در نظر گرفته است .استاندارد ENERGY

 STARبرای هر دو مورد  16كیلووات ساعت در سال میباشد[.]24
 -2-1-2-5-1پرینترهای لیزری تک رنگ (سیاه و سفید)

در پرینترهای لیزری از پرتوهای لیزر برای نشاندن جوهر بر روی كاغذ استفاده میگردد .پرینترهای لیزری تك رنگ دارای
بهترین شرایط از نظر قیمت ،كیفیت چاپ و سرعت بوده و از آنان اغلب در منازل و ادارات استفاده می گردد .اكثر كاربران
خانگی كه نیازمند سرعت مناسب بمنظور چاپ متون خود می باشند ،پرینترهای لیزری تك رنگ را به نوع جوهرافشان آن
ترجیح میدهند .قیمت پرینترهای لیزری تك رنگ نسبت به پرینترهای جوهر افشان بیشتر است .متون چاپ شده توسط
پرینترهای لیزری تك رنگ دارای كیفیت بهتری بوده و قیمت تمام شده چاپ هر صفحه توسط این پرینترها نیز پایین تر از
پرینترهای جوهر افشان است .قیمت تونر پرینترهای فوق ،نسبت به كارتریج پرینترهای جوهر افشان دارای قیمت مناسبتری
بوده و تعداد صفحات چاپ شده توسط این تونرها بیش از صفحات چاپ شده توسط كارتریج های پرینترهای جوهر افشان
است .پارامترهایی همچون سرعت چاپ متن ،حداكثر دقت چاپ ،حافظه ،مدار واسط مورد نیاز و ظرفیت سینی كاغذ در انتخاب
این پرینترها مد نظر قرار میگیرد[.]25
در داخل كشور پرینترهای لیزری تك رنگ در دو بخش خانگی و اداری مورد استفاده قرار میگیرند .مطابق مطالعات انجام
شده توسط سازمان سابا ،پرینترهای لیزری (تك رنگ و رنگی) در حالت آماده بكار بین  25تا  80وات و در حالت كاری  150تا
 1100وات برق مصرف میكنند[ .]23بنابراین حتی در حالت آماده بكار نیز میزان قابل توجهی انرژی توسط پرینترهای لیزری
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مصرف میشود .دپارتمان انرژی آمریكا ،متوسط انرژی مصرفی برای پرینترهای لیزری تك رنگ (بسته به میزان تفكیك
طیفی) را مطابق جدول ( )5-1اعالم نموده است .در این جدول همچنین به استانداردهای  ENERGY STARنیز اشاره شده
است[.]24
جدول ( )5-1مصرف برق سالیانه پرینترهای لیزری تک رنگ بر اساس تفكیک طیفی (کیلووات ساعت)
مصرف سالیانه مطابق استاندارد

میزان تفكیک طیفی

مصرف اعالم شده توسط دپارتمان انرژی آمریكا

1-10

78

52

11-20

146

73

21-30

209

104

31-40

313

156

41-50

417

284

51+

886

558

ENERGY STAR

 -3-1-2-5-1پرینترهای لیزری رنگی

می باشند ،طراحی شده-

پرینترهای لیزری رنگی برای اشخاص و سازمانهایی كه نیازمند چاپ رنگی تصاویر و متون

اند .پرینترهای فوق ،از جمله گرانترین پرینترهای موجود بوده و كاربران خانگی بندرت به این نوع از پرینترها نیاز خواهند
داشت.
در داخل كشور پرینترهای لیزری رنگی در بخش اداری مورد استفاده قرار میگیرد .دپارتمان انرژی آمریكا ،متوسط انرژی
مصرفی برای پرینترهای لیزری رنگی (بسته به میزان تفكیك طیفی) را مطابق جدول ( )6-1اعالم نموده است .در این جدول
همچنین به استانداردهای  ENERGY STARنیز اشاره شده است[.]24
جدول ( )6-1مصرف برق سالیانه پرینترهای لیزری رنگی بر اساس تفكیک طیفی (کیلووات ساعت)
مصرف سالیانه مطابق استاندارد

میزان تفكیک طیفی

مصرف اعالم شده توسط دپارتمان انرژی آمریكا

1-49

452

287

50+

1043

834

ENERGY STAR
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 -2-2-5-1مانیتور

صفحات نمایشگر كه مانیتور نیز نامیده می شوند ،متداولترین دستگاه خروجی در كامپیوترهای شخصی محسوب میگردند.
از سال  1970كه اولین نمایشگرها (مانیتور های مبتنی بر متن) برای كامپیوترهای شخصی عرضته شتدند تتاكنون متدلهتای
متفاوتی مطرح و عرضه گردیده است .شركت  IBMدر سال  1981مانتیورهای  CGAرا معرفی كرد .مانتیورهای فوق قادر بته
نمایش چهار رنگ با وضوح تصویر  320پیكستل افقتی و  200پیكستل عمتودی متی باشتند .همتین شتركت در ستال 1984
مانیتورهای ) )EGAرا معرفی كرد .مانیتورهای فوق قادر به نمایش شانزده رنگ و وضوح تصویر

 640* 350بودند .در ادامه

و در سال  1987سیستم  VGAتوسط  IBMمعرفی شد .مانیتورهای فوق قادر به نمتایش  256رنتگ و وضتوح تصتویر 600
* 800بودند .در نهایت شركت  IBMدر سال  1990سیستم  XGA Arrayرا معرفی كرد .سیستم فوق با وضوح تصتویر 600
* 800قادر به ارائه  16/8میلیون رنگ و با وضوح تصویر 1024 * 768قادر به نمایش  65536رنتگ استت  .اغلتب صتفحات
نمایشگر كه امروزه در سطح جهان عرضه میگردند ،استانداردی تحت عنوان  UXGAرا پوشش میدهند UXGA .قتادر بته
ارائه  16/8میلیون رنگ با وضوح تصویر  1600 * 1200پیكسل است[.]26
در مانیتورهای قدیمی از تكنولوژی  CRTاستفاده میشد .این مانیتورها در اندازه  12و  14اینچ به بازار عرضه شدند .سپس
استفاده از اندازه  15و  17اینچ آنها در بین كاربران رونق گرفت و انواع

 21 ،19و  22اینچ نیز ساخته شدند كه به دلیل قیمت

نسبتاً باالتر ،كمتر مورد استفاده عموم قرار گرفتند .این نوع مانیتورها دارای صفحات محدب و تخت هستند كه نوع صفحه
تخت آنها بین كاربران پرطرفدارتر بود .ایجاد تصویر در این مانیتورها بهوسیله پرتاب الكترونها و هدایت آنها به كمك
میدانهای الكترومغناطیسی صورت می گیرد .این مانیتورها برق زیادی را هدر میدهند .بیشتر این انرژی بصورت انرژی
گرمایی تلف میشود .این مانیتورها بیشترین مصرف در بین تمامی مانیتورهای كامپیوترهای خانگی را دارا میباشند .همچنین
تشعشعات مضر تابش میكنند .خوشبختانه امروزه اكثر این مانیتورها با مانیتورهای  LCDجایگزین شدهاند .توان مصرفی برای
این مانیتورها  100تا  120وات است[.]23
مانیتورهای  LCDنسل دوم مانیتورها هستند .در این مانیتورها المپ تصویر وجود ندارد و قطر آنها در حدود  2تا 3
سانتیمتر است .مانیتورهای  LCDرا با نام كریستال مایع نیز میشناسند ،زیرا این مانیتورها از كنار هم چیدن سلولهای
كریستال مایع بوجود میآیند .به این مانیتورها باید از زاویه مستقیم نگاه كرد تا تصویر به خوبی دیده شود .توان مصرفی
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مانیتورهای  LCDحدود یك سوم مانیتورهای ( CRTبرای دو مانیتور در ابعاد مشابه) است .عالوه بر این گرمای تولید شده
توسط این مانیتورها بسیار كمتر است .توان مصرفی برای این مانیتورها  30تا  50وات است[ .]23دپارتمان انرژی آمریكا،
متوسط توان مصرفی برای مانیتورهای  LCDرا در حالت روشن  32وات و در حالت خاموشی هوشمندانه  0/75وات اعالم
نموده است .مطابق استانداردهای  ENERGY STARاین ارقام به ترتیب باید  25و  0/7وات باشند[.]24
نسل سوم مانیتورها ،مانیتورهای  LEDهستند .در این مانیتورها برای نمایش تصویر از دیودهای نوری استفاده میكنند.
توان مصرفی مانیتورهای  LEDحدود سه چهارم مانیتورهای ( LCDبرای دو مانیتور در ابعاد مشابه) است .توان مصرفی برای
این مانیتورها  20تا  30وات است[.]23
امروزه مانیتورهای موجود در بازار دارای حالتهای هوشمندی برای كاستن از مقدار برق مصرفی هستند و به صورت
اتوماتیك در چهار مرحله فعال میگردند :
 -1محافظ صفحه نمایش یا  :Screen Saverدر این حالت از آسیب دیدن مانیتور بر اثر یكنواختی شعاع الكترونی
جلوگیری میگردد.
 -2حالت آماده باش یا  :Stand byدر این حالت مانیتور  50درصد از مصرف برق میكاهد و به سرعت به ورودیها پاسخ
میدهد.
 -3حالت تعلیق یا  :Suspendدر این حالت مانیتور عمال خاموش است و  85تا  90درصد از میزان برق مصرفی الزم برای
كاركردن مانیتور كاسته میشود .در این حالت پاسخ به ورودیها مثل ماوس و كیبرد كمی كندتر است.
 -4مرحله خاموشی :در این مرحله عمل خاموشی به وسیله كاربر به وسیله كلید روشن ،خاموش مانیتور صورت نگرفته بلكه
به صورت هوشمندانه این كار توسط مانیتور انجام میگیرد.
در حال حاضر در داخل كشور ،مانیتورهای  LCDبیش از هر مانیتور دیگری مورد استفاده قرار میگیرند .استفاده از
مانیتورهای  CRTمنسوخ شده و بكارگیری مانیتورهای  LEDرو به گسترش است.
 -3-2-5-1کامپیوترهای قابل حمل ( لپ تاپ)

كامپیوترهای قابل حمل یا لپتاپ به كامپیوترهای كوچك و تقریبا سبك گفته میشود كه وزن آن معموالً بین  1تا  7كیلو
است .این وزن به اندازه و مواد مصرف شده در ساخت آن بستگی دارد .این رایانهها كوچكتر از رایانههای رومیزی هستند و
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میتواند با یك باتری كاركنند و یا از یك آداپتور  AC/DCخارجی تغذیه شوند .بسیاری از آنها چند سلول  3ولت دارند كه در
اجرای عملكرد ساعت و دیگر فرآیندها در هنگام قطع برق مفید است .لپتاپها به طور كلی دارای همان اجزایی هستند كه در
یك رایانه رومیزی وجود دارد ولی با این تفاوت كه تا جای ممكن از وزن و اندازه آنها كاسته شده است .لپتاپها دارای صفحه
نمایش بلور مایع هستند و چند طرح حافظه درآنها برای  RAMدر نظر گرفته شدهاست .لپتاپها دارای یك صفحهكلید
سرخود هستند و یك ماوس نیز روی صفحه زیرین آنها وجود دارد ولی میتوان صفحه كلید و ماوس خارجی و جداگانه نیز به
آنها متصل كرد[.]27
امروزه شركتها و برندهای زیادی در سطح جهان به تولید لپ تاپ مشغول هستند .از جمله این برندها میتوان به
 HP،Acer،DELL،ASUS،Apple ،Samsungو غیره اشاره كرد.
مطابق مطالعات انجام شده توسط سازمان سابا ،مصرف لپتاپها معموال بین  10تا  25درصد مصرف كامپیوترهای رومیزی
است .در همین راستا بازه توان مصرفی این تجهیزات بین  15تا  40وات میباشد[ .]23دپارتمان انرژی آمریكا ،متوسط توان
مصرفی برای لپ تاپها را در حالت روشن  21وات و در حالت خاموشی هوشمندانه  1/55وات اعالم نموده است .مطابق
استانداردهای ENERGY STARاین ارقام به ترتیب باید  14و  1/44وات باشند[.]24
در منازل و ادارات كه میزان ساعات مصرفی زیاد است استفاده از لپتاپ باعث صرفهجویی زیادی در مصرف برق خواهد
شد .در داخل كشور همچنان كامپیوترهای رومیزی در سیستم اداری مورد استفاده قرار میگیرند و استفاده از لپ تاپ چندان
رواج ندارد.

 -4-2-5-1کامپیوترهای رومیزی

كامپیوتر رومیزی یك ماشین الكترونیكی است كه دادههای خام را به اطالعات قابل فهم تبدیل میكند و برای استفاده
روی میز در منزل یا محل كار ساخته شدهاست .به كامپیوتر رومیزی میكروكامپیوتر هم میگویند .چهار نوع كامپیوتر رومیزی
وجود دارد :كامپیوتر خانگی یا شخصی ،واحدهای كاری ( ،)work stationسرورهای اینترنتی و كامپیوترهای خاص مخابراتی.
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كامپیوترهای رومیزی از نظر قیمت معقولترین و قابل تهیهترین هستند و هم در كار و هم در منزل و هم در مدارس حضور
دارند و برای انجام وظایف اداری ،سازماندهی تصاویر دیجیتال ،تدوین ویدیویی و دسترسی به اینترنت استفاده میشوند .تقریباً
تمام كامپیوترهای رومیزی از بخشهایی تشكیل شدهاند كه میتوان به راحتی جایگزین یا به روزشان كرد.
كامپیوترهای رومیزی اولین باردر سالهای دهه 1970تولید شدند .یكی از آنها ماشین حساب قابل برنامهریزی و گرانقیمت
و سطح باالی ساخت شركت  hpبود به نام  9830hpكه یك صفحه كلید ،یك سیستمعامل  basicخاص  hpبر اساس
 ،ROMدرایو كاست ،نمایشگر كاراكتری و یك پرینتر سریع در آن دور هم جمع شده بودند و میتوانست یك پالتر گرافیكی را
هم بكار گیرد[.]28
در سال  1977سه كامپیوتر به صورت تقریباً همزمان وارد بازار كامپیوتر آمریكا شدند كه به عنوان نسلهای قبلی
كامپیوترهای امروزی قابل ذكر هستند ،Apple II :كومودور  PETو  .Tandy-TRSهر كدام از این ماشینها برای
استانداردهای امروز زیادی نامناسب و سطح پایین هستند .در سالهای دهه  1980كامپیوترهای رومیزی جای بیشتری در
جامعه برای خود باز كرد .طیف گسترده مشتریان از بزرگترین شركتها تا كاربران خانگی كامپیوتر را برای كارشان مفید دیدند
و جنبههای جالب تری در آن كشف كردند .فروش آن بسیار باال رفت و نهایتاً هم با ورود اینترنت به عرصه در میانه دهه 1990
كامپیوتر رومیزی در همه جای دنیا راه یافت.
توان مصرفی در كامپیوترهای رومیزی وابستگی زیادی به نوع مانیتور آنها دارد .مطابق مطالعات انجام شده توسط سازمان
سابا ،بدون در نظر گرفتن نوع مانیتور و تجهیزات جانبی متوسط توان مصرفی برای یك كامپیوتر رومیزی خانگی در كشور
حدود  90وات است[ .]23دپارتمان انرژی آمریكا ،متوسط توان مصرفی برای كامپیوترهای رومیزی را در حالت روشن  70وات و
در حالت خاموشی هوشمندانه  3/35وات اعالم نموده است .مطابق استانداردهای  ENERGY STARاین ارقام به ترتیب باید
 46/2و  2/44وات باشند[.]24
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اسكنر یا پویشگر ،وسیلهای است كه به صورت نوری ،تصاویر ،متون و یا دست نوشتهها را اسكن میكند و به تصویر
دیجیتال تبدیل میكند .نخستین اسكنر تصویر ،یك اسكنر استوانهای بود كه در سال  1957در اداره ملی استاندارد در آمریكا به
وسیله تیمی به سرپرستی راسل كیریش 2ساخته شد[.]29
اسكنرها كه از جمله دستگاههای ورودی كامپیوتر هستند به دلیل كاربردهای وسیع و متفاوتی كه دارند ،از تنوع و گستردگی
بسیاری برخوردارند .برای مثال ،اسكنر اثر انگشت و اسكنر چهره و یا حتی انواعی از اسكنرها كه برای بررسی مغز و قسمتهای
مختلف بدن مورد استفاده قرار میگیرند و نقش به سزایی در شاخه پزشكی دارند .اسكنرهای تصویر نیز ،یكی از انواع اسكنرها
هستند كه برای انتقال تصاویر ،متون و یا دست نوشتهها به كامپیوتر به منظور ذخیره و یا ویرایش آنها ،مورد استفاده قرار
میگیرند .این اسكنرها نیز به نوبه خود دارای انواع متفاوتی هستند كه از میان آنها ،اسكنرهای صفحه تخت (مسطح) ،به دلیل
قیمت مناسب ،كیفیت مطلوب و استفاده راحت ،رایجترین نوع اسكنرها محسوب میشوند .ولی انواع دیگری از اسكنرها نیز
وجود دارند كه كمتر شناخته شدهاند و كاربردهای تخصصی و یا حرفهای دارند .در انتخاب یك اسكنر ،مهمترین عامل ،نیاز
خریدار و سطح استفاده از آن است.
اسكنرهای صفحه تخت یا مسطح متداولترین نوع اسكنرها هستند كه در آنها تصویر مورد اسكن روی صفحه تخت
پویشگر قرار میگیرد و هد اسكن كننده متحرک با عبور از مقابل آن ،از تصویر نمونهبرداری میكند .این اسكنرها دارای  2نوع
تكنولوژی ساخت هستند كه در ادامه به آنها پرداخته میشود.
 -1-5-2-5-1اسكنر بار جفت شده

هنگامی كه یك عكس روی صفحه شیشهای اسكنر قرار میگیرد ،ابتدا به وسیله یك المپ زنون یا یك المپ فلورسنت
كاتد سرد روشن میشود( .در اسكنرهای قدیمی تر از المپهای فلورسنت معمولی استفاده میشد كه از شفافیت تصویر كم
میكرد ).پس از این مرحله ،تصویر سند به وسیله یك آینه زاویه دار به یك آینه دیگر منعكس میشود .بعضی از اسكنرها دو
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2
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آینه و برخی دیگر سه آینه دارند .هریك از این آینهها ،تقعر كمی دارند كه باعث میشود تصویر منعكس شده در یك سطح
كوچك تر متمركز و در نتیجه وضوح تصویر بیشتر شود .آخرین آینه ،تصویر را به یك لنز منعكس میكند .لنز نور را از طریق
یك سری فیلتر كه كارشان جدا كردن سه رنگ قرمز ،آبی و سبز به كار رفته در تصویر است روی دستگاه بار جفت كننده
متمركز میكند .این دستگاه یك آرایه از دیودهای نوری است كه فوتونهای نور را به الكترونها یا بار الكتریكی تبدیل میكند.
این دیودها ،حساس به نور هستند .هرچه نوری كه به یك دیود میتابد ،روشنتر باشد ،بار الكتریكی كه در آن مكان جمع
میشود نیز بیشتر خواهد بود .به این ترتیب ،رنگهای مختلف تصویر ،بسته به شدت روشنایی كه دارند ،از طریق دیودهای
موجود در دستگاه بار جفت كننده ،به ولتاژ الكتریكی تبدیل میشوند .كل مكانیسم بیان شده شامل آینهها ،لنز و دستگاه بار
جفت كننده ،هد اسكن كننده را میسازند .این هد كه به آرامی روی سند حركت میكند ،به وسیله یك تسمه كه به یك موتور
پلهای متصل است ،هد را به جلو میبرد .هد اسكن كننده از یك طرف نیز به یك میله متصل است كه از ایجاد انحراف یا
لغزش در مسیر هد ،هنگام خواندن سند ،جلوگیری میكند .تنظیمات دقیق اجزای مختلف هد ،به مدل اسكنر بستگی دارد.
اسكنرها از نظر شفافیت و وضوح تصویر با هم تفاوت دارند كه این مسئله به تعداد سنسورها در هر سطر آرایه دستگاه بار جفت
كننده ،دقت موتور پلهای ،كیفیت لنز و نیز میزان روشنایی منبع نور بستگی دارد .بدیهی است كه یك المپ زنون با روشنایی
زیاد به همراه یك لنز با كیفیت باال ،نسبت به یك المپ فلورسنت با یك لنز معمولی ،تصویری با كیفیت بسیار باالتر ایجاد
خواهند كرد[.]29

 -2-5-2-5-1اسكنر تماسی تصویر

در این اسكنرها ،دستگاه بار جفت كننده ،آینهها ،فیلترها و المپ ،با ردیفی از دیودهای ساطع كننده نور تعویض شدهاند.
مكانیزم اسكنر ،مركب از  300تا  600حسگر حساس به نور است كه در طول ناحیه اسكن قرار گرفتهاند .این حسگرها به سطح
مسطح شیشهای كه سند بر روی آن قرار میگیرد بسیار نزدیك هستند .هنگام اسكن تصاویر ،نور دیودهای ساطع كننده ،با
یكدیگر تركیب میشود تا یك نور سفید یكنواخت تولید گردد .سپس نور منعكس شده توسط حسگرها ثبت میگردد .تكنولوژی
حسگر تماسی ،نسبت به دستگاه بار جفت كننده ،ارزانتر است .عالوه بر این ،از آنجا كه به سیستم آینهها و لنزها نیاز ندارد،
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كوچكتر و سبكتر است و مصرف انرژی الكتریكی آن كمتر است .از سوی دیگر ،اسكنرهای مجهز به دستگاه بار جفتكننده،
تصویری با وضوح و كیفیت باالتر ارائه میدهند[.]29
در حال حاضر در داخل كشور ،اسكنرهای بار جفت شده بیش از اسكنرهای تماسی تصویر مورد استفاده قرار میگیرند.
دپارتمان انرژی آمریكا ،متوسط انرژی مصرفی برای اسكنرهای بار جفت شده با كاربری اداری را  68كیلووات ساعت و با
كاربری خانگی  44كیلووات ساعت اعالم كرده است .مطابق استانداردهای  ENERGY STARاین ارقام به ترتیب باید  65و
 44باشند[.]24

 -6-2-5-1دستگاه کپی

دستگاه فتوكپی كه با نام دستگاه كپی یا چاپ نیز شناخته میشود ماشینی است كه عمل رونوشت یا نسخه برداری را از
اسناد یا عكسها به طور سریع و ارزان انجام میدهد .در بیشتر فتوكپیها از فناوری استفاده می كنند كه زیراكس نامیده
میشود .كپیها می توانند همچنین از فناوریهایی نظیر كارتریج جوهرافشان استفاده كنند اما زیراكس برای كپی اداری
استاندارد است .دستگاه فتوكپی بطور وسیعی در كسب و كار ،آموزش و سیستمهای اداری بكار می روند .بسیاری از پیش
بینیها حاكی از آن است كه دستگاههای كپی به تدریج منسوخ خواهند شد چون اسناد دیجیتالی افزایش می یابند.
اساس كار دستگاههای كپی روش الكتروفتوگرافی 1است .این روش یك شیوه فتوكپی خشك است كه توسط چستر
كارلسون در سال  1938ابداع شد  .در این روش از هیچ مایع شیمیایی استفاده نمیشود.
پیش از كارلسون در سال  1778جرج كریستوف لیختنبرگ یك روش چاپ الكتروستاتیكی ابداع نموده بود اما كارلسون این
روش چاپ را با عكاسی درهم آمیخت .روش اولیه كارلسون زمانبر و طاقتفرسا بود زیرا چندین مرحله این روش بصورت دستی
و با ورقهای مسطح انجام می گرفت .اما حدود  18سال بعد با كشف این نكته كلیدی كه بجای ورقهای مسطح باید از
استوانه فلزی با روكش سلنیوم استفاده كرد این روش بصورت كامالً خودكار انجام گرفت .این تكامل باعث تولید اولین دستگاه
كپی خودكار به نام زیراكس  914در سال  1960توسط شركت هالویید-زیراكس شد[.]30

1-Electrophotography
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هنگامی كه دستگاه كپی به صفحه كاغذی كه روی شیشه دستگاه قرار دارد نور می تاباند الگویی از محتویات صفحه بر
روی سطح درام زیر آن كه با بار مثبت شارژ شده است حك می شود .نوری كه از سطوح خالی كاغد منعكس می شود بارها
مثبت را كه سطح درام را پوشاندهاند خنثی میكند .این كار باعث می شود تا تنها نواحی تیره كاغذ كه نور را منعكس نكرده اند،
در سطح درام باقی بماند .این بارهای مثبت ذرات تونر را كه بار منفی دارند جذب می كنند سپس ذرات تونر به سطح كاغذ
سفید انتقال یافته و با آن می آمیزند.
در حال حاضر در داخل كشور ،دستگاههای كپی سیاه و سفید و رنگی مورد استفاده قرار میگیرند كه در این بین سهم
دستگاههای كپی سیاه و سفید به سبب تامین نیازهای الزم و ارزان بودن به مراتب بیشتر است .مطابق مطالعات انجام شده
توسط سازمان سابا ،بیشتر توان مصرفی در دستگاههای كپی صرف گرم كردن درام آنها میگردد .درامها معموال در حالت آماده
بكار گرم نگه داشته میشوند .در همین راستا ،تنها با خاموش كردن دستگاههای كپی در طول شب و روزهای تعطیل بین  40تا
 60درصد در مصرف برق آنها صرفهجویی حاصل میشود .بعضی از دستگاههای كپی حتی در حالت خاموش نیز حدود  30وات
برق مصرف میكنند .از این رو بهتر است كابل آنها از برق خارج شود .برای دستگاههای كپی مورد استفاده در بخش اداری در
كشور بازه توان مصرفی در حالت آماده بكار بین  40تا  300وات و در حالت كاری بین  200تا  1300وات میباشد[.]23
دپارتمان انرژی آمریكا ،متوسط انرژی مصرفی برای دستگاههای كپی سیاه و سفید و رنگی (بسته به میزان تفكیك طیفی) را
مطابق جدول ( )7-1اعالم نموده است .در این جدول همچنین به استانداردهای  ENERGY STARنیز اشاره شده
است[.]24
جدول ( )7-1مصرف برق سالیانه دستگاههای کپی سیاه و سفید و رنگی بر اساس تفكیک طیفی (کیلووات ساعت)
نوع
دستگاه
كپی سیاه و
سفید
كپی رنگی

میزان تفكیک طیفی

مصرف اعالم شده توسط دپارتمان

مصرف سالیانه مطابق استاندارد

انرژی آمریكا

ENERGY STAR

1-25

146

73

26-50

302

151

51+

757

594

1-49

553

514

50+

1371

1199
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 -7-2-5-1دستگاه فكس

دورنگار ،نمابر ،پست تصویری ،فكس یا فاكس تصویری از یك مدرک (یك یا چند صفحه متن یا تصویر) را به دستگاه
فكس دیگر می فرستد .این دستگاه تصویر مدارک فرستاده شده توسط دستگاههای فكس دیگر را هم چاپ می كند .ماشینی
كه تصویر را میفرستد ،الگوی نقاط روشن و تاریك مدرک را به سیگنال الكتریكی تبدیل می كند .این سیگنال از طریق شبكه
تلفن به دستگاه گیرنده می رسد كه سیگنال را به صورت اولیهاش بر می گرداند .بعضی از دستگاههای فكس یك گوشی تلفن
هم دارند كه با آن می توان با شخصی كه با دستگاه دیگر كار می كند صحبت كرد .به مداركی كه ارسال می شوند فكس می
گویند[.]31
طرح اصلی فكس در  1902در آلمان اختراع شد .تا سالها از فكس عمدتا در روزنامهها برای دریافت سریع تصویر از سراسر
جهان استفاده می شد .فكسهای اداری از اوایل  1980رایج شد[.]31
در حال حاضر در داخل كشور ،دستگاههای فكس جوهری و لیزری مورد استفاده قرار میگیرند .مطابق مطالعات انجام شده
توسط سازمان سابا ،دستگاههای فكس در سیستمهای اداری در كشور بیشتر اوقات در حال كار نمیباشد .از این رو رژیم كاری
آماده بكار تاثیر زیادی بر روی مصرف این تجهیز خواهد داشت .میزان توان مصرفی آماده بكار در دستگاههای فكس جوهری
حدود  10تا  20وات میباشد .این در حالی است كه میزان توان مصرفی آماده بكار در فكسهای لیزری در حدود  30وات می-
باشد .فكسهای جوهری معموال ارزانتر هستند ولی كاغذ مخصوص این فكسها گرانتر و غیرقابل بازیابی میباشند .برای
دستگاههای فاكس مورد استفاده در بخش اداری در كشور بازه توان مصرفی در حالت آماده بكار بین  10تا  30وات میباشد .در
حالت كاری این دستگاهها به طور متوسط  100وات برق مصرف میكنند[ .]23دپارتمان انرژی آمریكا ،متوسط انرژی مصرفی
برای فكسهای جوهری با كاربری اداری و خانگی را  28كیلووات ساعت و متوسط انرژی مصرفی برای فكسهای لیزری با
كاربری اداری و خانگی را  156كیلووات ساعت اعالم كرده است .مطابق استانداردهای  ENERGY STARاین ارقام به
ترتیب باید  14و  78باشند[.]24
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 -8-2-5-1دستگاههای چندکاره

كار اصلی این دستگاهها پرینت میباشد .این دستگاهها در كنار پرینت كردن ،میتوانند كارهای دیگری مانند كپی ،اسكن و
ارسال فكس را هم انجام دهند .به تازگی ،استفاده از این دستگاهها در سیستمهای اداری و خدماتی كشور رواج یافته و انتظار
میرود با ارائه خدمات بیشتر در آینده یكی از این دستگاهها جایگزین چندین دستگاه در سیستمهای اداری شود.
دپارتمان انرژی آمریكا ،متوسط انرژی مصرفی برای دستگاههای چند كاره جوهری با كاربری اداری و خانگی را 27
كیلووات ساعت اعالم كرده است .مطابق استانداردهای  ENERGY STARاین رقم باید  12باشد[ .]24متوسط انرژی
مصرفی برای دستگاههای چند كاره لیزری (بسته به میزان تفكیك طیفی) نیز مطابق جدول ( )8-1اعالم شده است .در این
جدول همچنین به استانداردهای  ENERGY STARنیز اشاره شده است[.]24

جدول ( )8-1مصرف برق سالیانه دستگاههای چند کاره جوهری و لیزری بر اساس تفكیک طیفی (کیلووات ساعت)
نوع دستگاه

چند كاره سیاه و سفید

چند كاره رنگی

میزان تفكیک

مصرف اعالم شده توسط دپارتمان انرژی

طیفی

آمریكا

STAR

1-10

156

78

11-20

267

120

21-44

405

151

45-99

1778

1356

100+

3546

2816

1-44

551

328

45+

1250

954

مصرف سالیانه مطابق استاندارد

ENERGY

 -9-2-5-1مودم

 Modemمخفف كلمات  Modulator/Demodulatorبوده و این امكان را میدهد كه كامپیوتر به یك خط تلفن
استاندارد وصل شده به طوری كه قادر به ارسال یا دریافت دادههای الكترونیكی باشد .در واقع استفاده از مودم كلید اصلی ورود
به دنیای اینترنت و وب جهان شمول میباشد .بسته به سلیقه و نیاز و اینكه كامپیوتر چگونه تنظیم شده است ،یك مودم
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خارجی ،داخلی و یا مودم PC Cardمورد استفاده قرار میگیرد .هر سه نوع مودم به یك شكل كار می كنند ولی هر یك فواید
و مشكالت خاص خود را دارند.
در بین مودم های ذكر شده ،نصب و راه اندازی مودم خارجی سادهتر است .زیرا برای نصب آن نیاز به باز كردن درب كیس
كامپیوتر نیست .مودمهای خارجی منبع تغذیه مخصوص خود را داشته و از طریق كابلی به پورت سریال كامپیوتر متصل می
شوند .خط تلفن هم به داخل سوكتی واقع در پشت مودم متصل می شود .از آنجا كه مودمهای خارجی دارای منبع تغذیه خاص
خود هستند بدون نیاز به خاموش شدن كامپیوتر و تنها با خاموش كردن مودم ،بالفاصله اتصال اینترنت قطع میشود .حسن
دیگر مودم خارجی نسبت به داخلی است كه با توجه به آنكه این نوع مودم منبع تغذیه مخصوص خود را داراست ،هیچ مقداری
از انرژی الكتریكی را از كامپیوتر دریافت نمی كند.
برای كامپیوترهای جدید معموال مودم داخلی نصب می شود .لذا مودمهای داخلی اغلب با سیستم كامپیوتری تطابق بیشتری
داشته و نیاز به توجه خاصی ندارند .زمانی كه یك برنامه اتصال به اینترنت در كامپیوتر اجرا میشود مودم داخلی فعال می
شود و زمانی كه از آن برنامه خارج می شود مودم خاموش می شود .این راحتی استفاده ،مودم داخلی را مخصوصا برای كاربران
مبتدی به ابزاری مفید تبدیل می كند .مودمهای داخلی معموال ارزانتر از مودمهای خارجی هستند ،ولی اختالف قیمت معموال
ناچیز است .مهمترین مشكل استفاده از مودمهای داخلی مكان قرارگیری آنهاست .آنها درون كیس كامپیوتر هستند .لذا زمان
جایگزینی بایستی درب كیس كامپیوتر باز شود[.]32
مودم  PC Cardكه به اندازه یك كارت اعتباری است برای كامپیوترهای قابل حمل (مثل لپتاپها) طراحی شده و درون
اسالت  PC Cardموجود در لپتاپها یا كامپیوترهای دستی قرار می گیرد .زمانی كه به مودم نیاز نیست می توان آنرا
برداشت .به جز از نظر اندازه ،مودمهای  PC Cardتركیبی از مودمهای داخلی و خارجی هستند .این دستگاهها مستقیما به
داخل یك اسالت خارجی (پورت) در كامپیوتر قابل حمل متصل می شوند ،لذا برای اتصال آنان كابلی نیاز نیست و فقط برای
اتصال به خط تلفن نیاز به كابل وجود دارد .این كارتها انرژی الكتریكی مورد نیاز خود را از كامپیوتر تامین می كنند .مادامی كه
كامپیوتر در حال كار با باتری نباشد ،مشخصه خوبی است .استفاده از مودم  PC Cardدر كامپیوتر قابل حملی كه با باتری كار
می كند باعث كاهش طول عمر باتری می شود[.]32
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در حال حاضر مودمهای خارجی و مودمهای داخلی در بخشهای تجاری و اداری در كشور مورد استفاده قرار میگیرند .تعداد
بسیاری از این مودمها ،مودمهای  ADSLهستند .مطابق مطالعات انجتام شتده توستط ستازمان ستابا ،میتزان تتوان مصترفی
مودمهای  ADSLبین  10تا  20وات میباشد[.]23

 -10-2-5-1تلفن

این وسیله نیازی به معرفی ندارد .در واقع امروزه استفاده از تلفن فراگیر شده و تمامی اشخاص از این وسیله جهت برقراری
ارتباط استفاده میكنند .تلفنهای امروزی بواسطه ایجاد پارهای از امكانات از برق استفاده میكنند .مطابق مطالعات انجام شتده
توسط سازمان سابا ،میزان توان مصرفی تلفنها در بخش اداری در كشور به طور متوسط  10وات است كه در تمامی ستاعات
شبانهروز ادامه مییابد[.]23

 -6-1چرخه عمر فناوریهای پر بازده انرژی بر در بخش ساختمان
رخه عمر محصول از مفاهیم مهم بازاریابی است .در بازاریابی برای هر محصول جدیدی كه وارد بازار میشود ،یك
چ ٔ
چرخهای قائل هستند كه محصول در طول عمرش مراحل مختلف آن را طی میكند .مراحلی كه هر كدام ویژگیهای خاصی
دارند و نیازمند اقدامات ویژهای هستند تا سازمان را قادر سازد كه به بهترین شكل از آن محصول سود ببرد.
این مراحل عبارتند از :
 -1دوره معرفی
 -2دوره رشد
 -3دوره بلوغ
 -4دوره افول
خته بازاریابی و مدیریتی وی ٔ
ژه
طبیعتاً هر كدام از این دورهها نیازمند استراتژی بازاریابی به خصوص ،تركیب ویژهای از آمی ٔ
همان دوره است.
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در دوره معرفی ،كسب سود فوری چندان مورد نظر مدیر محصول نمیباشد .برنامههای بازاریابی و تبلیغات بیشتر بر ایجاد
آگاهی از وجود محصول تاكید دارند تا بتوانند برای محصول مورد نظر بازار را ایجاد نمایند .در این مرحله تالش میشود تا
مالكیتهای فكری محصول نظیر نام تجاری و ثبت اختراع ،برند و غیره حفظ شوند.

در خصوص قیمت در این مرحله دو استراتژی كامالً متفاوت در پیش گرفته میشود كه هر كدام بستگی به محصول مورد
نظر دارد .اگر محصول دارای رقیبی در بازار نیست و یك محصول خالقانه یا جدید با ویژگیهای منحصربهفرد به بازار معرفی
شده ،میتوان به منظور پوشش هزینههای تحقیق و توسعهٔ محصول ،قیمت باال را در نظر گرفت و دست كم تا زمان حضور
رقبای جدید این استراتژی را ادامه داد .اما اگر محصول وارد بازاری شده كه رقبای زیادی در شبكه توزیع و فروش دارد ،بهتر
است قیمتهای نفوذی پایین در نظر گرفته شود .در مرحلهٔ معرفی توزیع به صورت انتخابی میباشد .به این معنا كه در مكانها و
فروشگاههای مشخصی توزیع انجاممیشود .این روند تا زمان پذیرفته شدن محصول توسط مشتریان و بازار هدف ادامه خواهد
داشت.

مرحله دوم مرحله رشد است .در مرحلهٔ رشد ایجاد ترجیح برای برند و برتری برای برند و در ادامهٔ آن افزایش سهم بازار از
اهداف اصلی است .در این مرحله انتظار رشد سریعتری برای فروش محصول میرود .ممكن است در قسمتهای پایانی این
مرحله با ورود رقبای دیگر به بازار این محصول ،رقابت در قیمت ایجاد شود.
در مرحله رشد باید ویژگیهای جدیدی برای محصول ایجاد كرد و بسته بندی آن را بهبود بخشید .بهبود كیفیت از اقدامهای
الزم در این مرحله است .همچنین با توجه به استراتژیهای شركت ،میتوان قیمت باال را در نظر گرفت و یا با ارائه محصول در
قیمت پایین ،احتمال ورود رقبا را كاهش داد .با توجه به آن كه انتظار میرود در این مرحله تقاضا از جانب مشتریان منجر به
افزایش تمایل فروشندگان به فروش این محصول گردد بایستی توزیع را گسترده تر و با استراتژی توزیع حداكثری پیش برد.

مرحله بعدی مرحله بلوغ است .بیشترین سود در این مرحله كسب میشود .احتماالً در این مرحله كاالهای مشابه زیادی در
بازار وجود دارد .هر چند احتمال رشد در فروش هنوز هم وجود دارد ،ولی به هر حال با توجه به آن كه برند قوی است و
هزینههای تبلیغات كاهش داده میشود نمیتوان انتظار سریع در فروش را داشت .در این مرحله باید تالش كرد تا با ایجاد
تفاوت و تمایز بین محصوالت خودی و محصوالت رقیب موجود در بازار ،طول دورهٔ بلوغ افزایش یابد .افزایش میزان مصرف از
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محصول در مشتریان فعلی ،ترغیب مشتریان محصوالت رقیب به خرید محصول ما و پیدا كردن مشتریان جدید از جمله اهداف
در این مرحله است.

مرحله نهایی مرحله افول است .این دوران چندان مطلوب نیست و مدیریت محصول در این دوران احتماالً بسیار سخت
خواهد بود .بازار اشباع شده است ،فروش روند نزولی خود را آغاز نموده است ،كاهش میزان تولید ،موجب شده است ،هزینههای
تولید محصول افزایش یابد و حاشی ٔه سود كاهش یافته است .هر چند تمام اقداماتی برای پیشگیری از ورود به این دوران انجام
قه مشتریان تغییر كرده باشد ،یا از لحاظ
میشود اما به هر حال ورود به این دوران اجتناب ناپذیر است .ممكن است سلی ٔ
تكنولوژیكی این محصول دیگر فایده گذشته را نداشته باشد كه هر دو این موضوعات كم و بیش خارج از دست مدیر محصول
نه زیر را پیش روی خود میبیند:
است .با این شرایط شركت سه گزی ٔ

ادامه تولید محصول و پافشاری برحضور در بازار این محصول به امید خروج سایر رقبا و در ادامه افزایش فروش و
ٔ
.1
بازگشت به دوران سودآوری
 .2كاهش هزینههای بازاریابی و تامین نیازهای مشتریان فعلی
 .3توقف تولید برای زمانی كه دیگر سودی عاید نمیشود و محصول موفق دیگری برای جایگزین كردن
كه با توجه به شرایط یكی از این موارد انتخاب میشود .با توجه به آنچه كه گفته شد و جدول ( )9-1میتوان در هر زمان
تعیین كرد كه یك محصول در كدامیك از مراحل چرخه عمر قرار دارد.

جدول ( )9-1شاخصهای مختلف چرخه عمر یک محصول در مراحل مختلف
مرحله افول

مرحله بلوغ

مرحله رشد

مرحله معرفی

مشخصات

رشد منفی

رشد كند

رشد سریع

پائین

رشد فروش

در حال كاهش

متعادل

در سطح باال

قابل چشمپوشی

سود شركتهای تولیدكننده

تعداد پائین

اشباع بازار

در حال رشد

پائین

تعداد رقبا

پائینترین مقدار

پائینترین مقدار

در حال نزول

باال

قیمت
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جهت آشنایی بیشتر و مقایسه بهتر نمودار فروش و سودآوری یك محصول در مراحل مختلف در شكل ( )28-1نشتان داده
شده است .با توجه به آنچه كه گفته شد و با توجه به نیازهای این پروژه ضروریست تا جایگاه فناوریهای پربتازده انترژی بتر در
چرخه عمرشان مشخص شود كه در ادامه به آن پرداخته میشود.

شكل ( :)28-1فروش و سودآوری یک محصول در دورانهای مختلف از چرخه عمر

 -1-6-1چرخه عمر تكنولوژیهای بخش روشنایی

شاخصهای مختلف هر یك از تكنولوژیهای بخش روشنایی در جدول ( )10-1آورده شده است .اطالعات مربوط به این
جدول با توجه به نظر خبرگان و جستجوی اینترنتی تهیه و تنظیم شده است .با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول ()10-1
میتوان گفت كه المپهای رشتهای در مرحله افول ،المپهای هالوژنی ،فلورسنت فشرده و فلورسنت خطی در مرحله بلوغ و
المپهای  LEDو  OLEDدر مرحله رشد قرار دارند[.]1-7
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جدول ( )10-1شاخصهای اقتصادی تكنولوژیهای روشنایی و مرحله مربوطه از چرخه عمر
المپهای  LEDو
OLED

فلورسنت

فلورسنت

المپهای

خطی

فشرده

هالوژنی

المپهای رشته-

نامتكنولوژی
مشخصات

ای

رشد سریع

رشد كند

رشد كند

رشد كند

رشد منفی

رشد فروش

در سطح باال

متعادل

متعادل

متعادل

در حالكاهش

سود شركتهای تولیدكننده

در حال رشد

اشباع بازار

اشباع بازار

اشباع بازار

تعداد پائین

تعداد رقبا

در حال نزول

كمترین مقدار

كمترین مقدار

كمترین مقدار

كمترین مقدار

قیمت

افول

دوره از چرخه عمر

رشد

بلوغ

بلوغ

بلوغ

 -2-6-1چرخه عمر تكنولوژیهای گرمایش آب و فضا

تكنولوژیهای گرمایش آب و فضا در بخش ساختمان به دو گروه تكنولوژیهای موضعی و مركزی تقسیم بندی میشوند.
شاخصهای مختلف هر یك از تكنولوژیهای موضعی گرمایش آب و فضا در جدول ( )11-1آورده شده است .اطالعات مربوط
به این جدول با توجه به نظر خبرگان و جستجوی اینترنتی تهیه و تنظیم شده است .با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول
( )11-1میتوان گفت كه تكنولوژی میكرو  CHPمبتنی بر پیل سوختی و تركیب پیل سوختی و بیوماس در مرحله معرفی،
تكنولوژی آبگرمكن خورشیدی مبتنی بر لوله خالء ،بخاری زیست توده و پیل سوختی ( PEMFCو  ،)PAFCتكنولوژیهای
آبگرمكن برقی و بخاری برقی در مرحله افول و سایر تكنولوژیها در مرحله بلوغ از چرخه عمر خود قرار دارند[.]8-13

جدول ( )11-1شاخصهای اقتصادی تكنولوژیهای گرمایش آب و فضا (موضعی) و مرحله مربوطه از چرخه عمر
دوره از چرخه عمر
قیمت

بلوغ

كمترین مقدار

تعداد رقبا

اشباع بازار

سود تولید
کننده
متعادل

رشد فروش

رشد كند

مشخصات
نام تكنولوژی
صفحات خورشیدی

آبگرمكن
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رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

افول

كمترین مقدار

تعداد پائین

در حال كاهش

رشد منفی

خورشیدی

لوله خالء
آبگرمكن برقی

بلوغ

كمترین مقدار

اشباع بازار

متعادل

رشد كند

Air to Air

بلوغ

كمترین مقدار

اشباع بازار

متعادل

رشد كند

Air to Water

بلوغ

كمترین مقدار

اشباع بازار

متعادل

رشد كند

موتور احتراقی

معرفی

باال

پائین

ناچیز

پائین

پیل سوختی

معرفی

باال

پائین

ناچیز

پائین

افول

كمترین مقدار

تعداد پائین

در حال كاهش

رشد منفی

بخاری برقی

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

بخاری زیست توده

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

PEMFC

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

PAFC

پمپ حرارتی

میكرو
CHP

پیل سوختی و بیوماس

پیل سوختی

شاخصهای مختلف هر یك از تكنولوژیهای مركزی گرمایش آب و فضا در جدول ( )12-1آورده شده است .اطالعات
مربوط به این جدول با توجه به نظر خبرگان و جستجوی اینترنتی تهیه و تنظیم شده است .با توجه به اطالعات ارائه شده در
جدول ( )12-1میتوان گفت كه تكنولوژی مینی  CHPمبتنی بر پیل سوختی در مرحله معرفی ،تكنولوژیهای مینی CHP

مبتنی بر میكرو توربین و انواع تكنولوژیهای پمپ حرارتی (زمینی ،با هوای اگزاست ،آبی و هیبرید) در مرحله رشد و
تكنولوژیهای گرمایش منطقهای ،بویلر بیوماس و مینی  CHPمبتنی بر موتور احتراقی در مرحله بلوغ قرار دارند [.]14-19
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جدول ( )12-1شاخصهای اقتصادی تكنولوژیهای گرمایش آب و فضا (مرکزی) و مرحله مربوطه از چرخه عمر
دوره از چرخه
عمر

قیمت

تعداد رقبا

سود تولید
کننده

رشد فروش

مشخصات
نام تكنولوژی

بلوغ

كمترین مقدار

اشباع بازار

متعادل

رشد كند

CHP

بلوغ

كمترین مقدار

اشباع بازار

متعادل

رشد كند

Boiler

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

زمینی

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

با هوای اگزاست

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

آبی

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

هیبرید

بلوغ

كمترین مقدار

متعادل

رشد كند

موتور احتراقی

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

میكرو توربین

معرفی

باال

پائین

ناچیز

پائین

بلوغ

كمترین مقدار

گرمایش
ناحیهای

پمپ حرارتی

اشباع بازار

اشباع بازار

متعادل

رشد كند

مینیCHP

پیل سوختی
بویلر بیوماس

 -3-6-1چرخه عمر تكنولوژیهای مرتبط با لوازم خانگی

شاخصهای مختلف هر یك از تكنولوژیهای مرتبط با لوازم خانگی در جدول ( )13-1آورده شده است .اطالعات مربوط به
این جدول با توجه به نظر خبرگان و جستجوی اینترنتی تهیه و تنظیم شده است .جدول ( )13-1نشان میدهد بكارگیری
كمپرسورهای دور متغیر در یخچالها و فریزرهای خانگی رو به گسترش است .همچنین تالشها در جهت بكارگیری موتورهای
راندمان باال در تجهیزاتی نظیر ماشین لباسشویی ،ماشین ظرفشویی و جارو برقی ادامه دارد[.]20-22
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جدول ( )13-1شاخصهای اقتصادی تكنولوژیهای مرتبط با لوازم خانگی و مرحله مربوطه از چرخه عمر
دوره از چرخه
عمر

قیمت

بلوغ

كمترین مقدار

رشد

در حال نزول

بلوغ

كمترین مقدار

رشد

در حال نزول

بلوغ

كمترین مقدار

رشد

در حال نزول

بلوغ

كمترین مقدار

رشد

در حال نزول

تعداد رقبا

سود تولید
کننده

اشباع بازار
در حال رشد

رشد فروش

مشخصات
نام تكنولوژی

متعادل

رشد كند

كمپرسورهای دور ثابت

یخچال و

در سطح باال

رشد سریع

كمپرسورهای دور متغیر

فریزر

متعادل

رشد كند

در سطح باال

رشد سریع

متعادل

رشد كند

در سطح باال

رشد سریع

متعادل

رشد كند

در سطح باال

رشد سریع

اشباع بازار

مجهز به موتورهای
معمولی
جارو برقی

در حال رشد

اشباع بازار

در حال رشد

اشباع بازار

در حال رشد

مجهز به موتور راندمان
باال
مجهز به موتورهای
معمولی
مجهز به موتور راندمان

ماشین
لباسشویی

باال
مجهز به موتورهای
معمولی
مجهز به موتور راندمان

ماشین
ظرفشویی

باال

 -4-6-1چرخه عمر تكنولوژیهای مرتبط با لوازم اداری

شاخصهای مختلف هر یك از تكنولوژیهای مرتبط با لوازم اداری در جدول ( )14-1آورده شده است .اطالعات مربوط به این
جدول با توجه به نظر خبرگان و جستجوی اینترنتی تهیه و تنظیم شده است .همانگونه كه جدول ( )14-1نشان میدهد بیشتر
لوازم اداری در مرحله رشد از چرخه عمر خود قرار دارند .در این بین دستگاههای چند كاره جوهری ،كامپیوترهای رومیزی و
پرینترهای جوهری در مرحله بلوغ قرار دارند .و استفاده از دستگاههای فاكس جوهری تقریبا منسوخ شده است[.]23-31
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جدول ( )14-1شاخصهای اقتصادی تكنولوژیهای مرتبط با لوازم اداری و مرحله مربوطه از چرخه عمر
دوره از چرخه
عمر

قیمت

تعداد رقبا

سود تولید
کننده

رشد فروش

مشخصات
نام تكنولوژی

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

لیزری

دستگاههای چند

بلوغ

كمترین مقدار

اشباع بازار

متعادل

رشد كند

جوهری

كاره

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

لیزری

افول

كمترین مقدار

تعداد پائین

در حال كاهش

رشد منفی

جوهری

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

سیاه و سفید

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

رنگی

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

اداری

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

خانگی

بلوغ

كمترین مقدار

اشباع بازار

متعادل

رشد كند

كامپیوترهای رومیزی

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

كامپیوترهای قابل حمل

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

مانیتور

بلوغ

كمترین مقدار

اشباع بازار

متعادل

رشد كند

جوهری

رشد

در حال نزول

در حال رشد

در سطح باال

رشد سریع

لیزری

دستگاه فاكس

دستگاه كپی لیزری

اسكنر

پرینتر
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 -7-1جمعبندی
در این فصل از گزارش در گام اول به معرفی انواع المپهای مورد استفاده در بخش روشنایی ساختمانها پرداخته شد .ضمن
مرور مزایا و معایب هر یك از المپها ،كاربری هر یك نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان المپهایی كه كاربرد
فراوان و كم در بخش ساختمان دارند معرفی شدند.
در گام دوم تجهیزات و تكنولوژیهای موجود جهت گرمایش آب و فضا در بخش ساختمان به تفكیك دو گروه موضعی و
مركزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در شاخه تجهیزات گرمایشی موضعی آبگرمكنهای خورشیدی ،آبگرمكنهای برقی،
پمپهای حرارتی هوایی ،میكرو  ،CHPبخاری برقی ،بخاری زیست توده و پیل سوختی قرار داده شده اند .این تكنولوژیها
قابلیت كاربرد در یك واحد مستقل را داشتهاند .در شاخه تجهیزات گرمایشی مركزی سیستمهایی مدنظر قرار گرفته اند كه برای
تامین گرمایش چندین واحد و در شرایط لزوم مجتمع های مسكونی قابل استفاده باشند كه شامل مینی  ،CHPپمپ حرارتی
(زمینی ،آبی ،)... ،بویلر بیوماس و گرمایش ناحیه ای میباشد.
در گام سوم لوازم خانگی با بیشترین كاربرد و باالترین میزان مصرف برق در مقایسه با دیگتر متوارد معرفتی شتدند .تنتوع
وسایل برقی و گرایش مردم به سمت این وسایل ،بخش خانگی را به یكی از پر مصرف ترین بختش هتای مصترف كننتده در
كشور تبدیل كرده است .عمده ترین تجهیزات مصرف كننده برق در بخش خانگی شامل یخچتال فریتزر ،ماشتین لباسشتویی،
ماشین ظرفشویی و جاروبرقی هستند.
در گام چهارم به معرفی انواع تجهیزات اداری الكتریكی پرداخته شد .ضمن معرفی هر یك از تجهیزات ،توان و انرژی
متوسط هر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در انتخاب این تجهیزات كاربری آنها مدنظر بوده و تجهیزات با بیشترین كاربرد
انتخاب شدهاند .درخت جامع فناوریها كه مجموعهای متشكل از تمامی فناوریهای قسمتهای قبلی است در قالب فایل  Visioدر
پیوست این گزارش آورده شده است.
مطابق پیش بینیهای انجام شده در پروژه "مدل تقاضای بار الكتریكی به تفكیك پیك و غیر پیك و به تفكیك بخشهای
اقتصادی و اجتماعی" در سال  1394مصرف برق برای گرمایش آب و فضا در بخش ساختمان در كشور  4/63تراوات ساعت،
سرمایش فضا  23/04تراوات ساعت ،روشنایی  16/96تراوات ساعت ،لوازم خانگی شامل (یخچال و فریزر ،ماشین لباسشویی،
ماشین ظرفشویی و جارو برقی)  25/02تراوات ساعت و لوازم اداری  4/9تراوات ساعت خواهد بود .در این بین بیشترین میزان
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مصرف برق به لوازم خانگی و بعد از آن سرمایش فضا اختصاص دارد .كمترین میزان مصرف برق نیز به گرمایش آب و فضا و
لوازم اداری اختصاص دارد .روشنایی در رتبه میانی قرار گرفته است.
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فصل دوم
آینده پژوهی فناوریهای مرتبط با تجهیزات انرژی بر در بخش
ساختمان
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-1-2مقدمه
روند كنونی در تامین انرژی و استفاده از آن از لحاظ اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی ناپایدار است و بدون اقدامات
اساسی ،گازهای گلخانهای ناشی از مصرف انرژی تا سال  2050دو برابر شده و تقاضای نفت ایجاد شده نیز بر تامین پایدار و
مطمئن انرژی تاثیر گذار خواهد بود .پیش بینی شده در بخش ساختمان در جهان تعداد خانههای مسكونی  67درصد و زیر بنای
الزم برای ساختمانهای عمومی و تجاری نزدیك به  3برابر افزایش یابد[ .]33این مساله تامین انرژی برای بخش ساختمان را با
چالش جدی مواجه خواهد ساخت .بدین منظور باید روند كنونی تامین انرژی مورد نیاز این بخش را با استفاده از روشهای
گوناگون تغییر داد .یكی از این روشها استفاده از تكنولوژیهای پر بازده است كه با حفظ كارایی ،انرژی كمتری مصرف میكنند.
با عنایت به این مساله در این فصل به آینده پژوهی تكنولوژیهای مرتبط با تجهیزات انرژی بر در بخش ساختمان پرداخته می-
شود .در گام اول به مبحث آینده پژوهی و روشهای مختلف آن پرداخته میشود .گام دوم به آینده پژوهی تكنولوژیهای مورد نیاز
جهت گرمایش آب و فضا اختصاص دارد .در گام سوم به آینده پژوهی تكنولوژیهای مرتبط با لوازم خانگی پرداخته میشود و در
گام آخر نیز آینده پژوهی تكنولوژیهای مرتبط با بحث روشنایی در ساختمان انجام میشود.

-2-2آینده پژوهی و انواع روشهای آن
بدلیل اینكه آینده هنوز به وقوع نپیوسته ،آینده پژوهان ناچار هستند كته برختی روشتها را كته نوعتاً بتا روشهای علمی و
سنتی به كار رفته برای مطالعه امروز و گذشته به كار میرود ،متفتاوت هستتند ،بترای كتار برگزینند .روشهای علمی مربوط به
مطالعه امروز و دیروز دارای اطالعات موجود یتا قابتل ایجتاد هستتند در حالی كه مطالعات آیند ه تقریباً از این امكان بیبهره
است .روشهای مورد نظر در بحث مطالعات آیندهنگری طیفی از روشتهای كمتی تتا روشتهای خالقانته و یتا تركیبی از این دو
را دربر میگیرد .باید توجه داشت كه در عین حال آیندهپژوهان به بسیاری از گزینههای مختلتف در آینده ممكن ،محتمل یا
ارجح باور دارند .بنابراین آینده پژوهان نه تنها عالقمند به مطالعه و بررسی آینده محتمل ،كه از بستط رونتد گذشتته بته آینده
بدست میآید ،هستند ،بلكه به طراحی گزینههایی برای آینتده ارجتح و همچنتین نشتان دادن روش و چگونگی برنامهریزی
برای گذار از زمان حال به آینده مورد نظر نیز میپردازند .طیتف گستتردهای از روشها شامل :
 -1روش استنتاج روند )(Trend extrapolation
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 -2هیئت كارشناسان
 -3روش دلفی ) ( Delphi
 -4روش پیش نمایی )(Projection
 -5روش مشاوره )(Consultation
 -6روش تحلیل هدف)(Goal analysis

 -7سناریو نویسی
 -8گذشته نگری )(Back Casting

 -9روش شبیه سازی
 -10روش كنكاش و مشكل گشایی گروهی )(Brainstorming
 -11روش فناوریهای حیاتی )(Critical technologies

 -12روش تحلیل اثرات متقابل
 -13روش تحلیل اثرات محیطی
 -14روش تحلیل اثرات محیطی
 -15روش ساختار شناسی
 -16روش تحلیل فراگیر
 -17روش تجسس
جهت آینده پژوهی مورد استفاده قرار میگیرند .در واقع اكثر مطالعات آینده پژوهی از مجموعهای از روشهای باال استفاده
میكنند .مطالعه انجام شده در این پروژه نیز با توجه به مطالعات و نقشهراههای تدوین شده دیگر میباشد كه مجموعهای از
روشهای آینده پژوهی را در بر میگیرد.
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-3-2آینده پژوهی تكنولوژیهای مرتبط با گرمایش آب و فضا
نظر به سهم عمده گرمایش (آب و فضا) از مصرف انرژی در بخش ساختمان ،تكنولوژیهای پربازده و با مصرف انرژی صفر

1

در این بخش نقش اساسی در كاهش مصرف انرژی ساختمانها خواهند داشت .در این قسمت چهار نقشه راه تكنولوژی آژانس
بین المللی انرژی ،تحقیق و توسعه دپارتمان انرژی آمریكا در زمینه گرمایش آب ،انرژی  2020و انرژی  2050اتحادیه اروپا
مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا روند حركتی تكنولوژیهای مربوطه مشخص گردد.
 -1-3-2نقشه راه تكنولوژی آژانس بینالمللی انرژی

2

آژانس بینالمللی انرژی در نوامبر سال  1974تاسیس شد و دارای  28عضو میباشد كه ایاالت متحده ،آلمان و تركیه از
جمله اعضای این آژانس هستند .یكی از اهداف آژانس بینالمللی انرژی همكاری در ارائه تكنولوژیهای نوین انرژی برای تامین
انرژی مطمئن در آینده و كاهش اثرات زیست محیطی آنها است .در این راستا بهبود بازده انرژی و توسعه و گسترش تكنولوژیها
با آالیندگی كم ،بیش از موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
نقشه راه تكنولوژی برای ساختمانهای پربازده یكی از چندین نقشه راهی است كه آژانس بینالمللی انرژی در پاسخ به گروه
 G8و برای رساندن  CO2درسال  2050به نصف مقدار كنونی تهیه كرده است .با هدف نیل به مورد فوق الذكر در این نقشه
راه نحوه رشد تكنولوژیهای مربوطه از سال  2011تا  2050مشخص شده و نحوه شناسایی تكنولوژی ،سرمایهگذاری،
سیاستگذاری و گسترش بین عموم ،تا استفاده حداكثری از پتانسیل آن تكنولوژی نیز مطرح گردیده است[.]33
ارائه نقشه راه برای تكنولوژیهای انرژی بر در بخش ساختمان توسط آژانس بر اساس تعریف سناریو بوده است .در این
ارتباط آژانس یك سناریوی پیشبینی براساس ادامه وضعیت فعلی را به عنوان سناریوی مرجع 3در نظر گرفته و یك سناریوی
كاهش  50درصدی میزان  CO2تولیدی ناشی از مصرف انرژی در سال  2050در مقایسه با سال  2007در نظر گرفته شده كه
آن را سناریوی نقشه آبی 4نیز مینامند[.]33
در شكل ( )1-2مصرف انواع حاملهای انرژی در بخش ساختمان در دو سناریو آورده شده است.

1

- Zero energy
)- International Energy Agency (IEA
3
- Baseline Scenario
4
-Blue Map Scenario
2
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شكل ( :)1-2مصرف انرژی در بخش ساختمان در دو سناریوی مرجع و نقشه آبی

همانگونه كه از شكل ( )1-2پیداست در سناریوی نقشه آبی در سال  2030و بعد از آن زغال سنگ به عنوان تامین كننده
انرژی در بخش ساختمان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت .برق ،منابع زیست توده و انرژی خورشیدی نیز در هر دو سناریو از
جمله تامین كنندگان اصلی انرژی در ساختمانها هستند .در شكل ( )2-2میزان صرفهجویی در مصرف انرژی در بخش ساختمان
در سناریوی نقشه آبی نسبت به سناریوی مرجع آورده شده است .مطابق شكل ( )2-2بیش از  50درصد از صرفه جویی انرژی
در سناریوی نقشه آبی به كاربری گرمایش آب و فضا در بخش ساختمان اختصاص دارد .تكنولوژیهای گوناگونی جهت رسیدن
به این هدف معرفی شدهاند كه در ادامه به این موارد پرداخته میشود[.]34

شكل ( :)2-2صرفهجویی انرژی بخش ساختمان بر اساس نوع کاربری و نوع مصرف کننده
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 -1-1-3-2طرح کلی نقشه راه تكنولوژی آژانس بین المللی انرژی

نقشه راه تكنولوژی از جهات مختلفی میتواند مورد بررسی قرار گیرد .این نقشه راه افقهای جدیدی پیش روی
سرمایهگذاران بخش ساختمان قرار میدهد و زمینههای سرمایهگذاری سود آور با هدف صرفهجویی انرژی كه یك هدف جهانی
است بر اساس آن مشخص میشود.
مطابق نقشه راه موجود ،تكنولوژیهای كلیدی برای سرمایش و گرمایش در ساختمان كه پتانسیل كاهش آالیندههای CO2

را در بلند مدت دارند عبارتند از[: ]35
سیستمهای گرمایش خورشیدی
سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت ()CHP
پمپهای حرارتی برای سرمایش و گرمایش فضا و تامین آب گرم
سیستمهای ذخیره سازی انرژی ( گرمایش و سرمایش )

 -2-1-3-2وضعیت فعلی تكنولوژیهای گرمایش و سرمایش در نظر گرفته شده در نقشه راه تكنولوژی

وضعیت فعلی در زمینه تكنولوژیهای مد نظر این نقشه راه عبارت است از :
 -1انرژی خورشیدی توانایی تامین گرمایش فضا و آب و نیز سرمایش را دارد .البته در زمینه گرمایش ناحیهای هم ممكن
است كاربرد داشته باشند.
 -2تولید همزمان برق و حرارت  :سیستمهای تولید همزمان در مقیاس ساختمان ( 1KWتا

 )1 MWو در مقیاس

مجتمعها ( 1 MWتا  ) 5 MWمد نظر این نقشه راه هستند .سیستمهای تولید همزمان در مقیاس بزرگ و مینی ( بیش از 50
كیلووات) تكنولوژیهای بالغی هستند در حالی كه سیستمهای تولید همزمان میكرو شامل سیستمهای مبتنی بر منابع زیست توده
و سیستمهای پیل سوختی ( با استفاده از هیدروژن بدون  ) CO2میتوانند تكنولوژیهای اساسی در زمینه كاهش آالیندهها در
آینده باشند.
 -3پمپهای حرارتی تكنولوژیهای بالغی برای سرمایش ،گرمایش فضا و آب بشمار میروند .این تكنولوژیهای پر بازده
میتوانند با انرژیهای تجدیدپذیر نیز تركیب شوند.
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 -4ذخیره سازی حرارتی شامل استفاده از گرمای محسوس ( آب داغ ،ذخیره سازی زیرزمینی) و گرمای نهان (ذخیره سازی
یخ و استفاده از خاصیت تغییر فاز ،مواد تغییر فاز دهند و ابعاد میكرو) و ذخیره سازی ترموشیمیایی است .ذخیره سازی حرارتی
توانایی حداكثر سازی پتانسیل ذخیره سازی انرژی را دارد .استفاده از سیستمهای ذخیرهسازی بكارگیری انرژیهای تجدیدپذیر،
استفاده از حرارت اتالفی ،بهبود انعطافپذیری و كاهش قیمت انرژی در سناریوی نقشه آبی را بهمراه خواهد داشت.
در نقشه راه تكنولوژی فرض شده است كه پمپهای حرارتی ،گرمایش خورشیدی و  CHPتقریبا در هر نوع ساختمانی و
برای تامین گرما یش فضا و آب قابلیت بكارگیری دارند .البته باید در نظر داشت كه اهمیت سرمایش و گرمایش فضا براساس
نوع اقلیم و سطح رفاهی متغیر است .به عنوان نمونه در كشورهای  OECDانرژی بیشتر برای گرمایش فضا و آب استفاده
میشود و اهمیت سرمایش كمتر است .در ادامه به وضعیت هر یك از موارد فوق الذكر در نقشه راه تكنولوژی پرداخته میشود.

 -1-2-1-3-2گرمایش خورشیدی

تكنولوژیهای گرمایش خورشیدی حرارت مورد نیاز برای تجهیزات گرمایش و آب گرم ساختمانها كه به دمای پایین احتیاج
دارند را تامین میكنند .ظرفیت نصب شده از این تكنولوژی در دنیا در سال  2008حدود 152GWحرارتی بوده كه 29 GW
حرارتی نیز تا انتهای سال به آن اضافه شده است .در صورت افزایش سهم این تجهیزات در تامین گرمایش فضا در ساختمانها
قیمت آنها پایین آمده و عملكردشان بهبود خواهد یافت[.]35
در سناریوی نقشه آبی فرض شده كه افت قیمت این سیستمها ادامه داشته باشد و هزینه ذخیره سازی انرژی حرارتی نیز كم
شود .در ادامه با تركیب سیستمهای خورشیدی و ذخیرهساز افقهای جدیدی در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیری در بخش
ساختمان باز خواهد شد.

 -2-2-1-3-2تولید همزمان برق و حرارت

در تولید همزمان ،برق و حرارت (برای گرمایش فضا و یا آب) به طور همزمان تولید میشوند كه این مساله با افزایش بازده
باعث كاهش آالیندههای  CO2در بخش ساختمان میشود.
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واحدهای CHPمعموال براساس نوع به كارگیری ،محرک اولیه و سوخت تقسیمبندی میشوند .تكنولوژیهای  CHPبالغ
زیادی همچون موتورهای رفت و برگشتی و توربینها (میكرو توربینها و توربینهای گازی) وجود دارند .استفاده از
تكنولوژیهای  CHPجدیدتر كه هنوز كامال تجاری نشدهاند مثل پیلهای سوختی و موتورهای استرلینگ نیز در حال گسترش
میباشد.
ظرفیت كل نصب شده در سال  2008براساس اطالعات آژانس بینالمللی انرژی 360 GW ،تخمین زده شده است كه
سهم آن در ساختمانهای مسكونی و تجاری دقیقا مشخص نیست ولی میتوان حدود  10GWو  17 GWدر نظر گرفت.
براساس سناریوی نقشه آبی منابع سوخت تولید همزمان الزم است به سمت سوختهای بدون كربن ( بیوماس ،بیوگاز ،هیدروژن
تولیدی از منابع بدون  ) CO2یا عمدتا بدون كربن برود .كاربردهای مقیاس ساختمان با استفاده از پیل سوختی ( با هیدروژن
تولیدی از منابع بدون  )CO2و سیستمهای تولید همزمان مبتنی بر منابع زیست توده نقش مهمی را در سناریوی نقشه آبی بعد
از سال  2030بازی میكنند .البته چنین برنامهریزی وابسته به كاهش قیمت و بهبود عملكرد این سیستمها طی  20سال آینده
است[.]35

 -3-2-1-3-2پمپهای حرارتی

پمپهای حرارتی گرمایش و آب گرم را در ساختمانها تامین میكنند .انواع پمپهای حرارتی مطابق نقشه راه تكنولوژی
آژانس بین المللی انرژی در بخش ساختمان عبارتند از :
الف -پمپهای حرارتی هوا به هوا

1

ب -پمپهای حرارتی هوا به آب
ج -پمپهای حرارتی آب به آب یا آب به هوا
د -پمپ حرارتی زمینی

2

-Air – to air
- Ground Source Heat Pumps

1
2
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پمپهای حرارتی با قابلیت استفاده جهت گرمایش فضا و آب تكنولوژیهای بالغی هستند اما سهم آنها از بازار گرمایش كوچك
است .كارشناسان بر این باورند كه از لحاظ بازدهی هنوز جای پیشرفت زیادی برای این تجهیزات وجود دارد .پیشرفتهای حاصله
در سیستم گرمایش آب پمپ حرارتی نشانگر افزایش  COPاین محصوالت از  3/5در سال  2001به  5/1در سال 2008
میباشد[.]35

 -4-2-1-3-2ذخیره سازی انرژی حرارتی

1

سیستمهای ذخیره سازی انرژی حرارتی با گرما یا سرما شارژ میشوند و در طول زمان آن را نگهداری میكنند .مثال رایج
این سیستمها مخازن نگهداری آب گرم بهداشتی است كه معموال برای كاهش تلفات عایق میشوند .این سیستمها ارزان بوده و
حرارت را برای روزها و حتی یك هفته یا دو هفته با هزینه كمی نگه میدارد .ولی راه حل ایدهآلی برای ذخیره سازی حرارت
نیستند.
پارامترهای كلیدی ذخیره سازهای حرارتی ظرفیت ،نرخ توان (توانایی تخلیه) ،بازده ( تلفات در طول زمان ،شارژ یا دشارژ) و
هزینه میباشد .در بخش ساختمان سه دلیل عمده برای ذخیره سازی انرژی حرارتی وجود دارد .این دالیل عبارتند از :
بهبود بازده سیستم برای استفاده از سیستم در حداكثر بار و یا استفاده از حرارت اتالفی (مثال حرارت دفع شده از
چیلرها)
جابجایی دیماند برای كاهش بارهای پیك .بدین ترتیب بازده كل سیستم بهبود یافته ،سرمایهگذاری كم شده و
هزینهها كاهش مییابند.
فراهم آوردن امكان استفاده از انرژیهای تجدید پذیر با ذخیره سازی انرژی تولید شده و در نتیجه تامین دیماند (ذخیره
سازی انرژی گرمایش خورشیدی در طول روزها ،هفتهها و ماهها برای تامین نیاز گرمایشی فضا و آب).
اهمیت دو مورد آخر به علت باال بردن سهم انواع انرژیهای تجدیدپذیر در تامین نیازهای انرژی و شتاب بخشیدن به كاهش
سهم سوختهای فسیلی در بخش ساختمان است .انواع روشهای ذخیره سازی انرژی حرارتی در شكل ( )3-2آورده شده است.

- Thermal Energy Storage

1
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شكل ( :)3-2انواع ذخیره سازی انرژی حرارتی

در سناریوی نقشه آبی فرض شده سیستمهای ذخیره سازی انرژی حرارتی با هزینه كم بعد از  2020گسترش یابند.
انواع تكنولوژیهای ذخیره سازی حرارتی عبارتند از :
الف -ذخیره سازی حرارت محسوس
در ذخیره سازی حرارت محسوس از سیال ذخیره سازی برای نگه داشتن گرما استفاده میشود .مثال بارز برای این نوع
ذخیرهسازی مخازن آب گرم است .در این تكنولوژی دانسیته انرژی نسبتا كم است .ذخیره سازها با ظرفیت های بزرگ (در
مقیاس مگاوات) را معموال در زیر زمین دفن میكنند كه زمین برای آنها در حكم عایق میباشد.
ب -ذخیره سازی حرارت نهان
در این نوع ذخیرهسازی از تغییر فاز سیال ( به طور مثال از یخ به آب) جهت ذخیرهسازی انرژی بدون تغییرات دما استفاده
میشود .این نوع ذخیره سازی در زمینه سرمایش كاربرد دارد.
ج -ذخیره سازی ترموشیمیایی
در این تكنولوژی از واكنشهای شیمیایی برگشت پذیر برای ذخیره انرژی استفاده میشود و دانسیته آن  5تا  12برابر
بزرگتر از ذخیره سازی محسوس است و حتی گاهی  20برابر بزرگتر نیز میشود[.]35
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د -ذخیره سازی جذبی
در این نوع ذخیرهسازی كه به صورت سیستمهای باز یا بسته میباشد از سیكل جذبی استفاده شده و نیاز سرمایشی تامین
میگردد.
سیستمهای ذخیره سازی حرارت محسوس و نهان تكنولوژیهای بالغی هستنند .در نقطه مقابل سیستمهای ترموشیمیایی و
سیستمهای ذخیرهساز جذبی هنوز جای پیشرفت و توسعه دارند.
امروزه تحقیقات بر روی كاهش هزینه سیستمهای ذخیره ساز با سایز بزرگ متمركز شده است .همچنین یافتن مواد جدید و
روشهای ساخت جدید نیز از دیگر مواردی است كه بر روی آنها تحقیقات انجام میشود.

 -3-1-3-2چشمانداز بكارگیری تكنولوژیهای سرمایش و گرمایش

در حال حاضر راهكارهایی برای بهبود بازده انرژی در بخش ساختمان وجود دارند كه باعث كاهش مصرف انرژی و
آالیندههای  CO2در تجهیزات گرمایش ،روشنایی و لوازم خانگی میشوند .در نقشه راه تكنولوژیهای آژانس بین المللی انرژی
برای گذار از وضع فعلی به ساختمانهای سبز سه راه حل زیر ارائه شده است :
گسترش بكارگیری تكنولوژیهای پربازده موجود در بخش ساختمان در كشورهای OECD

1

شروع بكارگیری تكنولوژیهای نوظهور در بخش ساختمان در كشورهای OECD

نوسازی  60درصد ساختمانها در كشورهای  OECDتا سال  2050و اطمینان از بكارگیری انرژیهای نو در این
ساختمانها.
در كنار این توصیهها زمانبندیهای مشخصی نیز به منظور تحقیق و توسعه در خصوص انواع تكنولوژیهای سرمایش و
گرمایش ارائه شده است .پیشنهادات و زمانبندیهای مربوطه در جداول ( )1-2تا ( )4-2آورده شده است[: ]35

- Organisation for Economic Co-operation and Development ...

1
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جدول  -1-2پیشنهادات مرتبط با تحقیق و توسعه در زمینه انرژی خورشیدی
پیشنهادات

زمانبندی

تحقیقات در جهت یكپارچه سازی كلكتورهای خورشیدی با جداره ساختمان و گسترش كلكتورهای چند منظوره كته

2011 -2030
كاهش هزینه برای یك ساختمان

بتوان با قیمت پایینی آنها را تهیه نمود.

مستقل در مقایسه با سال 2011
2020 - %30
2030 -%50
تحقیق بر روی سیستمهای جذبی و خشك كن برای سرمایش

2012- 2020

توسعه سیستم و طراحیها برای مقیاسهای بزرگ كه با آخرین مواد و مصالح نیز مطابقت داشته باشند

2011 -2020

تحقیقات بر روی سیستمهای كنترل بهینه كه توانایی تبادل اطالعات با شتبكههتای انترژی و سیستتمهای متدیریت

2012-2025

ساختمان را داشته باشند .سیستمهای تركیبی بهینه (سیستمهای پمپ حرارتی  /گرمایش خورشیدی) برای رسیدن بته
سیستمهای گرمایش بسیار پربازده و كاهش آالیندگی CO2زیاد مد نظر است.

جدول  -2-2پیشنهادات مرتبط با تحقیق و توسعه در زمینه تولید همزمان برق و حرارت
پیشنهادات

زمانبندی

توسعه  PEMFCها و  SOFCها در حدود  1 kWتا چند صد كیلووات برای مصارف خانگی با بازده و مقاومتت بتاالتر و

2015 -2020

قیمتهای پایین تر .تحقیق بر روی اسنكهای پیل سوختی (غشاءها ،صفحات دو قطبی و الیههای دیفیوژن گازی)
تحقیقات بر روی بهبود بازده و عملكرد میكرو توربین و كاهش هزینههای مورد نظر

2011 -2025

افزایش انعطافپذیری سیستم برای مطابقت با تغییرات دیماند و نیز تغییرات نسبت برق به حرارت
تحقیقات برای بهبود بازده و هزینههای توربینهای گازی و موتورهای رفت و برگشتی مبتنتی بتر ستوخت فستیلی كتاهش

2011 -2025

آالیندهها بخصوص برای موتورهای رفت و برگشتی مدنظر میباشد.
توسعه  SOFCهای سایز بزرگ ( صدها كیلووات برای كاربری تجاری) و تحقیقات برای سیستمهای تركیبی توربین گاز و

2015 -2025

پیل سوختی با ظرفیتهای مگاواتی و بسیار پر بازده
گسترش پكیجهای  CHPاستاندارد و استراتژیهای كاربردی برای موارد مختلف و پروفیلهای كاری متفاوت مورد

2012 -2025
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جدول  -3-2پیشنهادات مرتبط با تحقیق و توسعه در زمینه پمپهای حرارتی
زمانبندی

پیشنهادات

تحقیقات بر روی اجزا و سیستمهای پر بازده برای كاربردهای گرمتایش و كتاهش  %20بهبود بازده تا  2020و  %50تا 2030
هزینههای اولیه پمپهای حرارتی مورد استفاده جهت گرمایش و سرمایش

 %15كاهش هزینهها تا  2020و  %25تا 2030
(شروع سال )2011

طراحی سیستمهای چند منظوره (با قابلیت تامین همزمتان گرمتایش فضتا  /آب و شروع طراحی و توسعه از 2015
سرمایش) با امكتان تتامین نیازهتای ستاختمانهای كتم مصترف و امكتان اتصتال گسترش كاربرد از 2020
سیستمهای مدیریت انرژی به شبكه هوشمند
بكارگیری تركیب سیستمهای گرمایش پربازده موجود با پمپهای حرارتی

همه ساختمانهای جدید در كشورهای  OECDتتا ستال
2020

توسعه سیستمهای پمپ حرارتی تركیبی (با گرمایش خورشیدی)

گسترش به كارگیری از  2020تا 2025

جدول  -4-2پیشنهادات نقشه راه برای تحقیقات بر روی سیستمهای ذخیره سازی حرارتی
پیشنهادات
تحقیقات بر روی علوم پایه ( توسعه مواد و مصالح و روابط ترمودینامیكی) و تحقیقات كتاربردی در خصتوص مختازن

زمانبندی
از  2012به بعد

ذخیره سازی محسوس و ترموشیمیایی
سرمایهگذاری بر روی تحقیقات به منظور بكارگیری سریعتر سیستمهای ذخیره ساز به خصوص مخازن ترموشیمیایی

2012 -2020

تحقیقات در زمینه ت كنولوژیهای سمت مصرف كننده در رابطه با الحاق مخازن ذخیره ساز انرژی حرارتتی بته سیستتم

از  2013به بعد

گرمایش خورشیدی ،پمپهای حرارتی و سیستمهای تولید همزمان
گسترش و عرضه سیستمهای گرمایش تركیب شده با سیستمهای ذخیتره ستازی انترژی حرارتتی بترای بهینتهستازی
عملكرد و كاهش هزینهها

2015 -2025
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 -2-3-2نقشه راه تحقیق و توسعه دپارتمان انرژی آمریكا در زمینه گرمایش آب

اداره تكنولوژی ساختمان 1دپارتمان انرژی آمریكا 2با همكاری اداره افزایش بازده و انرژی های تجدیدپذیر 3بر روی گسترش
تكنولوژی هایی تحقیق و مطالعه می كنند كه باعث كاهش مصرف انرژی در ساختمان های مسكونی و تجاری میگردند .این
نهاد مایل است تا مصرف انرژی اولیه سرانه برای تامین آبگرم در بخش ساختمان در آمریكا تا سال  2030نسبت به سال 2011
به میزان  %50كاهش یابد كه از این مقدار تا سال  %19 ،2020و تا سال  %37 ،2030محقق خواهد شد[.]36
فناوریهای تامین آب گرم در این نقشه در جدول ( )5-2آورده شده است .همانگونه كه از جدول نیز پیداست توسعه
سیستمهای مبتنی بر پمپ حرارتی در نقشه تحقیق و توسعه گرمایش آب مورد توجه جدی قرار گرفته است.
جدول ( :) 5-2فناوریهای تامین آب گرم در آینده[]36
آبگرمكن پمپ حرارتی با مبرد CO2

آبگرمكن جذبی با راندمان باال
آبگرمكن پمپ حرارتی برای كاربردهای تجاری
آبگرمكن پمپ حرارتی خانگی گاز سوز
كمپرسور الكترو شیمیایی
آبگرمكن پمپ حرارتی ترمو الكتریكی

 -3-3-2استراتژی انرژی 2020

اتحادیه اروپا درسال  2007اهدافی را جهت دستیابی تا سال  2020با عنوان "استراتژی انرژی  20204اتحادیه اروپا" تعیین
كرد .این اهداف عبارتند از [: ]37
 %20 -1كاهش گازهای گلخانهای ناشی از تولید ،انتقال و توزیع انرژی ( در صورت مهیا بودن شرایط تا  %30نیز كاهش
یابد)
 -2افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد عرضه انرژی در هر كشور تا %20

1

)Building Technologies Office (BTO
)U.S. Department of Energy (DOE
3
)Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE
4
-Energy 2020
2
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 -3بهبود بهرهوری انرژی به میزان %20
اتحادیه اروپا كشورهای عضو این اتحادیه و دیگر كشورهای صنعتی را نیز متعهد نموده تا سال  2050آلودگیها را  80تا 90
درصد كاهش دهند .در واقع استراتژی انرژی  2020مرجع فعالیت هایی است كه همه كشورهای اتحادیه اروپا برای رسیدن به
آن برنامه ریزی میكنند[.]37
هر چند كه اهداف ارائه شده در استراتژی انرژی  2020كلی هستند لكن هدف دوم به صورت مستقیم بر بكارگیری
سیستمهای مبتنی بر انرژیهای تجدید پذیر جهت تامین انواع نیازهای مرتبط با انرژی و هدف سوم به صورت غیر مستقیم بر
بكارگیری تكنولوژیهای با راندمان باال اشاره دارد.

 -4-3-2نقشه راه انرژی  2050اتحادیه اروپا

1

مطابق نقشه راه انرژی  ،2050اتحادیه اروپا متعهد به كاهش انتشار گازهای گلخانهای تا سال  2050است .در سال 2050
میزان انتشار گازهای گلخانهای باید بیش از  80درصد كمتر از مقدار این كمیت در سال  1990باشد .هر چند به نظر میرسد
این سیاستگذاری به صورت بسیار ایده آل انجام شده با این وجود برنامهریزی شده كه این هدف تا سال  2050تحقق
یابد[.]38
در این نقشه راه برای حركت از سال  2020تا  2050تمركز اصلی بر روی بهبود بازده انرژی قرار گرفته است .در عین حال
بر نكات ذیل نیز تاكید شده است :
 -1راههای بهبود مصرف انرژی در ساختمانهای جدید و موجود مورد بررسی قرار گیرد .در واقع ساختمانهای با مصرف
انرژی صفر باید رایج گردد.
 -2تجهیزات خانگی و وسایل مورد استفاده در ساختمانها باید با باالترین درجه استاندارد مطابقت داشته باشند .با استفاده از
تكنولوژیهای هوشمند مثل اتوماسیون ،مصرف كنندگان كنترل بیشتری روی نحوه مصرف انرژیشان داشته باشند.

-Energy Roadmap 2050

1
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 -3تحقیق و توسعه در خصوص تكنولوژیهایی همچون پمپهای حرارتی و ذخیره سازها كه به صورت محلی به كار گرفته
میشوند و انرژیهای تجدیدپذیر مثل گرمایش خورشیدی ،ژئوترمال ،بیوگاز ،بیوماس و نیز سیستمهای گرمایش ناحیهای
جهت تامین سرمایش و گرمایش با جدیت دنبال شود.

 -1-4-3-2تجهیزات گرمایشی مدنظر در نقشه راه انرژی  2050اتحادیه اروپا

برای تعیین سهم هر كشور در میزان كاهش انتشار گازهای گلخانهای در نقشه راه انرژی  2050اتحادیه اروپا تحقیقی توسط
انستیتوی اكوفیس و فرانهوفر 1از دسامبر  2009تا آوریل  2010انجام شده است .در این تحقیق فناوری های گرمایشی موجود
در اروپا تا سال  2030مطابق جدول ( )6-2در نظر گرفته شده است[.]39-40

جدول ( :)6-2فناوریهای گرمایشی موجود در اروپا تا سال  2030مطابق نقشه راه انرژی 2050
بویلرهای گاز سوز استاندارد
پمپهای حرارتی
بویلرهای بیوماس
سیستمهای گرمایش خورشیدی
رادیاتورهای برقی
سیستمهای گرمایش ناحیهای

در نقشه راه انرژی  2050بر استفاده از فناوریهای گرمایشی نوظهور تاكید شده كه سهم عمده در این استفاده متعلق به
فناوری گرمایش خورشیدی و پمپ های حرارتی میباشد.

Ecofys and Fraunhofer ISI

1
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-4-2آینده پژوهی تكنولوژیهای مرتبط با لوازم خانگی
استفاده حداكثری از انرژی الكتریكی در لوازم خانگی و به تبع آن بوجود آمدن سهم قابل توجهی از مصرف توسط این
وسایل بخصوص برای مواردی همچون یخچالها و فریزرها كه به صورت بار پایه مطرح میشوند در كنار الزامی شدن موضوع
بر چسب انرژی برای این تجهیزات در اغلب كشورها از جمله ایران پیوند دهنده مباحث مورد نظر در این بخش با موضوع پروژه
میباشند .در این ارتباط هر چند كاهش مصرف انرژی توسط این تجهیزات بخش عمدهای از تبلیغات شركتهای تولید كننده را
در بر میگیرد و پیشرفتهای قابل توجهی نیز در این زمینه حاصل شده اما همچنان تحقیق و توسعه در زمینه كاهش مصرف
توسط این تجهیزات ادامه دارد و سرمایهگذاریهای قابل توجهی نیز در این حوزه انجام پذیرفته است.

 -1-4-2نقشه راه دپارتمان انرژی آمریكا در توسعه لوازم خانگی پر بازده

دپارتمان انرژی آمریكا یك نقشه راه جهت توسعه لوازم خانگی با مصرف انرژی كمتر در افق  ( 2020شروع از سال )2013
ارائه داده است .لوازم خانگی مد نظر در این نقشه راه عبارتند از :
 -1یخچال و فریزر
 -2ماشین لباسشویی
 -3تجهیزات پخت و پز
 -4تكنولوژی های لوازم چند منظوره . 1
مایكروفرها و ماشین های ظرفشویی از این تحقیق حذف شده اند زیرا مصرف ساالنه انرژی آنها كم بوده و تكنولوژی
مشخصی كه منجر به كاهش مصرف انرژی گردد در این زمینه وجود نداشته است .این مطلب در خصوص سایر تجهیزات پخت
و پز نیز صادق است .در ادامه به بررسی یخچال فریزرها ،ماشین های لباسشویی و تكنولوژی لوازم چند منظوره با توجه به نقشه
راه توسعه لوازم خانگی از مطالعات دپارتمان انرژی آمریكا انرژی پرداخته میشود.

Cross-Cutting Technologies

1
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 -1-1-4-2یخچال فریزرها

در ارتباط با یخچالها و فریزرها تكنولوژی هایی كه پتانسیل زیادی برای بهبود مصرف انرژی دارند مواردی هستند كه یا
مقدار سرمایش مورد نیا ز را با بازدهی باالتری از سیستم های تراكم تبخیری معمول انتقال دهند و یا به كاهش مقدار انتقال
حرارت به مواد غذایی كمك میكنند .تكنولوژی هایی كه در این نقشه راه برای یخچال فریزرها مطرح شده در جدول ()7-2
آورده شده است[.]41
جدول ( :)7-2تكنولوژی های آینده مورد استفاده در یخچالها و فریزرها
نوع تكنولوژی

تبرید مغناطیسی

استفاده از پنل های عایقكاری خال

استفاده از كمپرسورهای خطی اصالح
شده

اهداف تحقیق و توسعه
تعیین ظرفیت سرمایشی مورد نیاز یخچال
های خانگی
بررسی محصوالت تولید كنندگان و كاهش
هزینه ها

زمان مورد نیاز

موانع
امكان مطابقت با سایز خانگی

 3تا  5سال

نیاز به مدت زمان تحقیق بیشتر
در دسترس بودن مواد مغناطیسی اگزوتیك

 2تا  3سال

ضریب اطمینان پایین
عدم تمایل مشتریان برای پرداخت هزینه بیشتر

بهبود بازده انرژی كمپرسورهای خطی از
طریق بهبود طراحی ،انتخاب مواد و روغن

 3تا  5سال

نیاز به طراحی كمپرسور به طور اختصاصی

های روانكاری
تعیین پتانسیل صرفه جویی در مصرف

سیكل تبرید استرلینگ

انرژی یخچال فریزرهای با سیكل

 2تا  3سال

--

استرلینگ
تبرید ترمواالستیك

تبرید ترموالكتریك

تعیین ظرفیت سرمایشی الزم برای یخچال
خانگی
تعیین پتانسیل صرفه جویی انرژی یخچال
فریزر خانگی

 3تا  5سال

--

 2تا  3سال

--

آنگونه كه از جدول ( )7-2پیداست بیشترین موانع پیش روی توسعه تبرید مغناطیسی قرار دارد .در عین حال موانع اقتصادی
قابل توجهی نیز پیش روی استفاده از پنلهای عایقكاری خال قرار دارد ولی به نظر میرسد زمان مورد نیاز جهت توسعه و
گسترش استفاده از این تكنولوژی در مقایسه با تبرید مغناطیسی كمتر باشد .در خصوص انواع تكنولوژیهای مرتبط با نوع سیكل
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از جمله سیكل تبرید استرلینگ ،سیكل تبرید ترمواالستیك و سیكل تبرید ترمو الكتریك هر چند مانع خاصی ذكر نشده لكن
بررسیهای بیشتر نشان میدهد برای این موارد نیز زمان قابل توجهی جهت پیادهسازی در یخچالها و فریزرها نیاز است .در
شكل ( )4-2زمان بندی مربوط به تحقیق و توسعه تكنولوژیهای آتی مورد استفاده در یخچالها و فریزرها آورده شده است.

شكل ( : )4-2نقشه راه توسعه تكنولوژی های یخچال فریزرها[]41
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 -2-1-4-2ماشین لباسشویی

تكنولوژی هایی كه بتوانند از دماهای آب كمتر استفاده كنند و یا كل مصرف آب داغ كمتری داشته باشند ،پتانسیل زیادی
برای بهبود مصرف انرژی ایجاد میكنند .استفاده از دانه های پلیمری 1به جای آب و یا استفاده از پودرهایی كه در ضمن كار با
دمای پایین قابلیت تمیز كردن لباسها مطابق استانداردهای سالمت را داشته باشند .نقشه راه توسعه این تكنولوژی ها در
شكل( )5-2آورده شده است.

شكل ( :)5-2نقشه راه توسعه تكنولوژی های ماشین لباسشویی[]41

Polymer Beads

1
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 -3-1-4-2تكنولوژی های چند منظوره

تكنولوژی های چند منظوره به تكنولوژی هایی گفته میشود كه پتانسیل بازیافت آب یا انرژی را بین تجهیزات فراهم
میكنند .برای مثال ،حرارت اتالفی یخچال میتواند برای پیش گرم كردن آب ورودی به ماشین ظرفشویی استفاده شود و یا به
طور مشابه حرارت اتالفی لباس خشك كن برای پیش گرم كردن آب ورودی به ماشین لباسشویی مورد استفاده قرار گیرد.
نقشه راه توسعه این تكنولوژی ها در شكل ( )6-2آورده شده است[.]41

شكل ( :)6-2نقشه راه توسعه تكنولوژی های چند منظوره
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 -2-4-2برنامههای مرتبط با بكارگیری لوازم خانگی پر بازده در اتحادیه اروپا

تجهیزاتی كه در پیش بینی پتانسیل كاهش دیماند الكتریكی در ساختمان ها در اتحادیه اروپا مد نظر قرار گرفته اند ،عبارتند
از[: ]39
 یخچال
 فریزر
 ماشین لباسشویی
 ماشین ظرفشویی
 خشك كن
 تلویزیون و تجهیزات . IT
در سناریو های در نظر گرفته شده برای پیش بینی میزان صرفه جویی ،فرض شده لوازم با برچسب  A++تا سال  2030به
طور گسترده مورد استفاده قرار گیرند .این وسایل نسبت به وسایل با برچسب انرژی  30 ،Aدرصد كمتر انرژی مصرف میكنند.
برای كامپیوترها و تلویزیون ها نیز چنین روندی در نظر گرفته شده است[.]39
 -5-2آینده پژوهی تكنولوژیهای مرتبط با سیستمهای روشنایی
نزدیك به  20درصد مصرف برق در جهان به روشنایی اختصاص مییابد .پیش بینی میشود تقاضای برق برای روشنایی حد
فاصل سالهای  2010تا  2050سه برابر شود .از سوی دیگر رشد اقتصادی موجب افزایش فعالیتها در شب میشود كه بخودی
خود بر اهمیت روشنایی میافزاید .در كنار این مورد تاثیر روشنایی بر سالمت روح و جسم افراد موجب میشود كه نگاه ویژهای
به این كاربری انرژی الكتریكی معطوف شود .بررسیها حكایت از آن دارد كه تنها با افزایش بازده در این بخش (مصرف توان
كمتر و ایجاد روشنایی یا لومن بیشتر) و استفاده از روشنایی روز میتوان بر افزایش بیش از حد تقاضا در این بخش فائق آمد.
تخمین زده شده كه با بكارگیری سیستمهای پربازده در بخش روشنایی در جهان  300میلیارد یورو در هر سال صرفه جویی
حاصل میشود .با این مقدمه در این قسمت به آیندهپژوهی سیستمهای روشنایی در بخش ساختمان پرداخته میشود[.]42
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 -1-5-2نقشه راه روشنایی 2020

این نقشه راه تحت عنوان  vision 2020در سال  2000توسط اداره تكنولوژی ساختمان دپارتمان انرژی آمریكا و برای
یك دوره  20ساله تهیه و تنظیم شده است .در تهیه این نقشه راه از  200بازیگر عرصه روشنایی و نور پردازی در آمریكا نظر
سنجی شده كه این طیف شامل :
 -1تولید كنندگان ()%37
 -2طراحان سیستمهای روشنایی ()%20
 -3مهندسین ()%11
 -4كارشناسان انرژی ()%6
 -5معماران ()%4
 -6بازاریابها و واسطهها ()%4
 -7افراد عامه ()%4
 -8تهیه كنندگان مواد اولیه ()%1
 -9سایر ()%13
بوده است .ماحصل تمامی فعالیتهای مرتبط با تهیه و تدوین این نقشه راه  7استراتژی بوده كه در هر یك از این استراتژیها
فعالیتهای متنوعی جهت اجرا در سه بازه زمانی كوتاه مدت ( كمتر از  3سال) ،میان مدت (  3تا  10سال) و بلند مدت ( بیش از
 10سال) گنجانده شده است .در این بین تنها درصد ناچیزی از فعالیتهای اجرایی مورد نظر باید در دوره زمانی بلند مدت صورت
پذیرد و اكثر فعالیتها باید حداكثر ظرف مدت  10سال عملیاتی شوند .استراتژیهای ارائه شده عبارتند از[: ]42
 .1تهیه و تدوین معیارها و استانداردهای جدید برای كیفیت روشنایی
 .2افزایش تقاضا برای روشنایی با كیفیت باال از طریق تبلیغات و اطالع رسانی عمومی
 .3تقویت ارتباط مراكز آموزشی و صنعت و تربیت متخصصان حرفهای
 .4تالش در جهت افزایش سهم بازار تكنولوژیهای جدید روشنایی از طریق ایجاد مشوقهای كافی در بخش تحقیق و
توسعه این تكنولوژیها و كاهش مشكالت مرتبط با روشهای توزیع آنها
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 .5توسعه المپها و باالستهای پیشرفته با تاكید بر افزایش كیفیت و بازده و كاهش قیمت
 .6توسعه سیستمهای كنترل روشنایی
 .7توسعه چراغها و رفلكتورها با هدف افزایش كیفیت روشنایی
در استراتژی پنجم از موارد باال فعالیتهای ذیل تعریف شده كه تا حد قابل قبولی نشان دهنده آینده صنعت روشنایی در
آمریكا تا افق  2020بوده است.
توسعه باالستهای الكترونیكی ارزان برای المپهای فلورسنت فشرده
توسعه بكارگیری المپهای  LEDو  OLEDجهت روشنایی مكانهای مختلف
افزایش بازده المپها به صورت كلی ( بیشتر از  100لومن بر وات برای هر نوع المپ بگونهای كه ضریب وضوح
رنگ بیش از  80باشد).
توسعه تكنولوژی فسفر دو فوتونی برای المپهای فلورسنت با هدف افزایش بازدهی نوری به  200لومن بر وات و
ضریب وضوح رنگ بیش از 90
تحقیق و توسعه در خصوص افزایش بازده المپهای رشتهای به  50تا  100لومن بر وات
تحقیق و توسعه در خصوص بهبود رشته نوری در المپهای رشتهای و افزایش قابلیت دمایی این المپها كه به
ترتیب  10تا  15درصد و  25تا  30درصد افزایش بازده این نوع المپها را در پی خواهد داشت.
تحقیق و توسعه در خصوص پوشش المپهای رشتهای به منظور افزایش بازده نوری این المپها از  20لومن بر
وات به  30لومن بر وات
توسعه سیستمهای روشنایی كه در آنها از نور خورشید جهت روشنایی استفاده میشود.
توسعه المپها و باالستهای عاری از مواد آلوده كننده محیط زیست
در استراتژی ششم از این نقشه راه به تكنولوژی یا فناوری خاصی اشاره نشده است .در عین حال بر تهیه و تدوین
استانداردها و پروتكلهای الزم برای سیستمهای كنترل روشنایی و تجهیزات موجود در آنها ،تحقیق و توسعه در خصوص مدارات
واسط الزم ،تحقیق و توسعه در خصوص سنسورهای مورد نیاز و همچنین بررسی تقابل و تداخل سیستم كنترل روشنایی با
سایر سیستمها همچون سیستم تهویه مطبوع تاكید شده است.
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نگاه عمیقتر به نقشه راه روشنایی  2020نشان میدهد كه در این نقشه راه المپهای  LEDو  OLEDو سیستمهای كنترل
روشنایی به عنوان تجهیزات پربازده و یا تجهیزاتی كه به افزایش بازده سیستمهای روشنایی در آینده كمك میكنند در نظر
گرفته شدهاند .در این بین افزایش بازدهی نوری و ضریب وضوح رنگ المپهای رشتهای و فلورسنت نیز مد نظر بوده است .در
حالت كلی بر توسعه و اشاعه تكنولوژیهای روشنایی دوستدار محیط زیست نیز تاكید شده است.

 -2-5-2نقشه راه روشنایی  2013هلند

این نقشه راه در سال  2013توسط سازمان تكنولوژیهای پیشرفته كشور هلند و با توجه به نقش قابل توجه شركت فیلیپس
در بازار روشنایی جهانی تهیه شده است .در این نقشه راه از تخمین ارائه شده در گزارش پروژه "به سوی الكترونیك سبز در
اروپا" استفاده شده است .مطابق این تخمین سهم  10درصدی المپهای  LEDو  OLEDاز بازار جهانی روشنایی در سال
 2011به نزدیك  100درصد در سال  2020خواهد رسید و بدین ترتیب صنعت روشنایی حالتی گذرا را تجربه خواهد نمود كه
طی  130سال قدمت این صنعت بیسابقه بوده است .با توجه به شرایط كنونی بازار جهانی تجهیزات روشنایی به نظر میرسد
این تخمین غیر واقعی و دور از انتظار باشد و صرفا جهت تشویق شركتها و كارخانجات سازنده به تولید انواع المپهای  LEDو
 OLEDارائه شده است .در این نقشه راه جهت دستیابی به هدف ذكر شده ،فعالیتهای متنوعی در بازه زمانی میان مدت و كوتاه
مدت در نظر گرفته شده است .این فعالیتها به تفكیك سه گروه مواد اولیه و تجهیزات ،مجموعه سیستم روشنایی و روشهای
روشنایی و نور پردازی میباشد .فعالیتهای گروه اول كه بر انجام آنها تاكید شده عبارتند از[: ]43
 -1تحقیق و توسعه در خصوص مواد و ساختارهای فوتونیك اكتیو و پسیو
 -2تحقیق و توسعه در خصوص مدیریت حرارت ایجاد شده در تجهیزات روشنایی
 -3تحقیق و توسعه در خصوص طیف رنگی تجهیزات روشنایی
 -4تحیق و توسعه در خصوص نسلهای جدیدتر المپهای  LEDو OLED
 -5تحقیق و توسعه در خصوص ادوات و ماشین آالت خطوط تولید المپهای  LEDو OLED

 -6تحقیق و توسعه در خصوص مواد اولیه كمیاب و جایگزینی آنها با موادی كه به وفور یافت میشوند.
فعالیتهای گروه دوم كه انجام آنها مورد تائید قرار گرفته عبارتند از :
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 -1تحقیق و توسعه در خصوص سیستمهای روشنایی پیشرفتهتر با هدف باال بردن كیفیت روشنایی و مصرف انرژی كمتر
 -2تحقیق و توسعه در خصوص امكان قرار دادن المپهای  LEDو  OLEDدر داخل تجهیزات ساختمانی همچون
سیمان ،چوب ،شیشه و فایبر گالس
 -3افزایش قابلیت اطمینان سیستمهای روشنایی موجود با تكیه بر استفاده از المپهای  LEDو OLED

 -4تحقیق و توسعه در خصوص نرم افزارهای مورد نیاز برای سیستمهای روشنایی
 -5تحقیق و توسعه در خصوص مكان یابی و استفاده از انواع سنسورها در سیستمهای روشنایی
 -6تحقیق و توسعه در خصوص استفاده از شبكههای برق  DCولتاژ پایین جهت روشنایی با قابلیت استفاده از منبع انرژی
خورشیدی
فعالیتهای مورد انتظار در گروه سوم عبارتند از :
 -1تحقیق و توسعه در خصوص روشهای جدید روشنایی و نور پردازی با تكیه بر استفاده از المپهای  LEDو OLED

 -2توسعه بكارگیری المپهای  LEDو  OLEDدر خانهها ،ادارات ،فروشگاهها ،بیمارستانها ،سالنهای تئاتر ،سالنهای
ورزشی و موزهها
 -3ارائه روشهای جدید كسب و كار در حوزه روشنایی با تكیه بر المپهای با راندمان باالتر
 -4برپایی نمایشگاهها و اطالع رسانی عمومی در خصوص پیشرفتهای صورت پذیرفته در حوزه روشنایی
بررسی بیشتر نقشه راه روشنایی  2013نشان میدهد كه در این نقشه راه به صورت ایده آل گرایانه بازار روشنایی در جهان
در سال  2020به المپهای  LEDو  OLEDاختصاص یافته و تحقیق و توسعه در خصوص انواع دیگر المپها و تجهیزات
وابسته به آنها مد نظر قرار نگرفته است .هزینه باالی المپهای  LEDو  OLEDدر مقایسه با دیگر المپها و عدم وجود
اطالعات كافی در خصوص صرفهجویی ناشی از بكارگیری یك سیستم روشنایی مبتنی بر این المپها تحقق نقشه راه روشنایی
 2013را با شك و تردید مواجه میسازد.
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 -3-5-2سایر نقشه راههای موجود در خصوص سیستمهای روشنایی

از دیگر نقشه راههای تدوین شده در خصوص سیستمهای روشنایی میتوان به نقشه راه تحقیق و توسعه سیستمهای
روشنایی بر مبنای فیزیك حالت جامد ( اساس توسعه تكنولوژی المپهای  LEDو  )OLEDكه در سال  2013توسط دپارتمان
انرژی آمریكا منتشر شده است اشاره كرد .در این نقشه راه بازدهی نوری انواع المپها از سال  1920تاكنون و پیش بینی آن تا
سال  2020مطابق شكل ( )10-2آورده شده است.
پیش بینی شده با افزایش بازدهی نوری المپهای  LEDو  OLEDمطابق شكل ( )7-2استفاده از این المپهتا در آمریكتا
طی سالهای آتی گسترش قابل توجهی یابد .آمار و اطالعات نشان میدهد كه در سال  2013تقاضا برای المپهتای  LEDدر
آمریكا نسبت به سال  2012دو برابر شده و به حدود  105میلیون شعله رسیده است .مانع گسترش این المپ ها قیمت آنهاست.
اگر پیش بینی ارائه شده در شكل ( )7-2محقق شود مطابق شكل ( )8-2قیمت تا حد زیادی كاهش خواهد یافت و استتفاده از
این المپها فراگیر خواهد شد[.]44

شكل ( :)7-2روند تغییرات بازدهی نوری انواع المپها طی سالهای  1920تا ]44[2020
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شكل ( :)8-2روند کاهش قیمت المپهای  LEDطی سالهای آتی بر اساس افزایش بازدهی نوری[]44

در رابطه با تجهیزات روشنایی روند بر اساس جایگزینی المپ های رشته ای و هالوژن بتا المتپ هتای فلورستنت فشترده
( )CFLبا راندمان باال می باشد .بر اساس سناریوی اتحادیه اروپا (سناریوی فنی) تا سال  2030روند بر اساس %60از المپ هتا
 CFLو  %40از المپ ها با فناوری  LEDدر نظر گرفته شده است[.]39

 -6-2جمعبندی و نتیجه گیری
در این فصل از گزارش به آینده پژوهی تكنولوژیهای انرژی بر در بخش ساختمان پرداخته شد .در گام نخست فناوریهای
تامین گرمایش در بخش ساختمان بررسی شد .در این خصوص نقشه راه تكنولوژی آژانس بین المللی انرژی ،نقشه راه تحقیق و
توسعه دپارتمان انرژی آمریكا در زمینه گرمایش آب ،استراتژی انرژی  2020و نقشه راه انرژی  2050اتحادیه اروپا مورد بررسی
و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بررسیها نشان داد كه با هدف كاهش مصرف انرژی ،سیستمهای گرمایش خورشیدی ،سیستمهای مبتنی بر پمپ حرارتی،
سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت (سیستمهای مبتنی بر پیل سوختی و منابع زیست توده ) و یا سیستمهای تركیبی از
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موارد فوق الذكر ،تكنولوژیهای تامین گرمایش در بخش ساختمان در افقهای میان مدت و بلند مدت خواهند بود .در این بین
استفاده از سیستمهای ذخیرهسازی حرارت به عنوان مكمل میتواند بازدهی كلی سیستمهای اشاره شده را تا حد قابل توجهی
افزایش دهد .تحقیق و توسعه در این زمینه همچنان ادامه دارد.
در گام دوم به آینده پژوهی تكنولوژیهای مرتبط با لوازم خانگی پرداخته شد .در این خصوص نقشه راه دپارتمان انرژی
آمریكا در توسعه لوازم خانگی پر بازده و برنامههای مرتبط با بكارگیری لوازم خانگی پر بازده در اتحادیه اروپا مورد بررسی و
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بررسیها نشان داد كه با هدف كاهش مصرف انرژی ،بیشترین تمركز تحقیقاتی در میان لوازم خانگی بر روی یخچال و
فریزر و ماشین لباسشویی استوار است .در این بین بر استفاده از لوازم خانگی با بر چسبهای انرژی  A+و  A++در افق
 2030نیز تاكید شده است.
در پایان آینده پژوهی سیستمهای روشنایی با كاربری ساختمان انجام شد .در این خصوص نقشه راه روشنایی  ،2020نقشه
راه روشنایی  2013هلند و سایر نقشه راههای موجود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بررسیها نشان داد كه با هدف كاهش مصرف انرژی ،بیشترین تمركز تحقیقاتی بر توسعه كاربرد المپهای  LEDو OLED

استوار است .عالوه بر این طراحی و ساخت المپهای فلورسنت با مصرف انرژی كمتر و استفاده روز افزون از باالستهای
الكترونیكی نیز همواره مد نظر خواهد بود.
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مقدمه
تعیین ارکان جهتساز بهمنظور شکلدهی به آيندهای مطلوب و مورد انتظار صورت میگیرد .شکلدهی آينده مطلوب ،هم
بهمعنی ايجاد يک تصوير از اين آينده و هم بهمعنی تعیین مسیر و چگونگی دستیابی به آن است .بنابراين مأموريت اين سطح را
میتوان ترسیم آينده مطلوب از طريق چشمانداز و اهداف کالن و نیز تعیین مسیر رسیدن به اين آينده از طريق راهبردها و
سیاستها تعريف کرد .همانطور که از نام اين سطح پیداست ،پیادهسازی مؤلفههای آن در يک مورد عملیاتی به تعیین ارکان
جهتساز توسعه فناوری میانجامد .تعیین اهداف خرد ،اقدامات ،و سیاستهای اجرايی در قالب برنامه اقدامات و سیاستها در
سطح بعدی صورت میگیرد.
موضوع مورد نظر در اين پروژه نیز از آنچه که گفته شد مستثنی نیست و مراحل مشابهای بايد برای آن انجام شود .با عنايت
به اين موضوع گزارش پیش رو در قالب سه فصل تدوين چشم انداز ،تدوين اهداف کالن و تدوين راهبردها تهیه و تدوين شده
است .در فصل اول پیش از هر چیز به متدلوژی و ادبیات موضوع پرداخته میشود .در ادامه مطالعات تطبیقی مرتبط با موضوع
مطرح میشود .مطالعات تطبیقی که تقريبا در تمامی فعالیتهای مربوط به تدوين نقشه راه مورد استفاده قرار میگیرد مزايای
فراوانی دارد که از آن جمله میتوان به آشنايی با سطوح و مرزهای مساله مورد تحقیق ،آشنايی با تجارب ساير کشورها
(پیشرفته يا در حال پیشرفت) ،آشنايی با جايگاه کشور يا منطقه مورد مطالعه در جهان از ديدگاه مبحث مورد مطالعه و بهره-
مندی از مالکها و معیارهای الزم جهت مقايسه با حالت مطلوب پس از عملیاتی شدن برنامهها و قوانین وضع شده اشاره نمود.
در ادامه با بررسی اسناد باال دستی و مقايسه آنها با مطالعات تطبیقی ،بیانیه اولیه چشم انداز ارائه میشود .اين بیانیه با توجه به
نظرات اعضای کمیته راهبری مورد بازبینی قرار گرفته و مقرر شده تا زمان پايان پروژه بازنگری آن ادامه داشته باشد .در فصل
دوم به تدوين اهداف کالن پرداخته میشود .در اين فصل نیز ابتدا متدلوژی الزم مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و در ادامه
اهداف الزم به تفکیک بخشهای موجود استخراج می گردد .در اين ارتباط با توجه به مطالعات موجود چندين گزينه در هر بخش
به کمیته راهبری پیشنهاد شده و کمیته با در نظر گرفتن تجمیع نظرات ،يک گزينه را در هر بخش به عنوان هدف کالن تعیین
نموده است .فصل سوم به تدوين راهبردها اختصاص دارد .در اين فصل مطالعات تطبیقی ،مطالعات آينده پژوهی و نظرات
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خبرگان تعیین کننده راهبردهای الزم جهت دستیابی به اهداف کالن مطرح شده در فصل دوم خواهند بود .بررسی مؤلفههای
تدوين ارکان جهتساز ،الزم است تا ادبیات اين حوزه مورد بررسی قرار گیرد.
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فصل اول
تدوين چشم انداز
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 -1-1مقدمه
به صورت کلی میتوان چشمانداز را تصوير مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در حوزه
فناوری که در يک افق زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه است تعريف کرد .به عبارت ديگر چشمانداز ،بیان
صريح سرنوشتی است که فناوری به سوی آن حرکت میکند و تصوير آيندهای است که کشور در جستجوی خلق آن است .در
اين فصل ابتدا متدلوژيهای موجود جهت تدوين چشم انداز مورد بررسی قرار میگیرد .در گام بعدی نتايج حاصل از مطالعات
تطبیقی در کشورهای عربستان ،ترکیه و اياالت متحده آمريکا ارائه میشود .در ادامه اسناد باال دستی تجزيه و تحلیل میشود و
با در نظر گرفتن تمامی مالکها و معیارهای الزم بیانیه اولیه چشم انداز (مطابق با نظرات اعضای کمیته راهبری) ارائه میگردد.

 -2-1روش شناسی تدوین چشم انداز
چشمانداز تصويری از وضعیت يک کشور است ،زمانی که به اهداف و راهبردهای خود در يک بازهی زمانی دست يافته
باشد .اين چشمانداز در قالب يک بیانیه به نحوی تنظیم میشود که چالشهای راهبردی و هدفهای تعیین شده کیفی در سند،
ارتباط مستقیم و معناداری با يکديگر داشته باشند؛ نیازهای جامعه را در آينده و حال ،بهعنوان هماهنگی بین جامعه و تصوير
آينده در بیان کلمات و جمالت يکسان نمايد؛ و از کلمات و جمالت آرمانی ،قابل دست يافتنی ،ارزشی ،مقدس و نهادينه برای
عبارتپردازی سند استفاده نمايد.
چشمانداز توسعه فناوری اگر به صورت دقیق ،جامع و آيندهنگرانه تعريف شده باشد ،میتواند مسیر توسعه فناوری را همواره
هدفمند و جهت دار نمايد 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
ياری دهد.
از منظر چشمانداز ،اکثر مدلهای تدوين راهبرد ملی دارای گام تدوين چشمانداز مشخص و صريح میباشند .لکن برخی
مدلها نیز وجود دارند که به مراتب به وجود چنین عنصری در برنامهريزی راهبردی ملی اشاره نکرده ولی به تدوين اهداف
بلندمدت پرداختهاند .ضرورت تدوين چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوری از اين بابت است که تعهد ،انگیزه ،هیجان و انرژی
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را در میان کنشگران دخیل در توسعه فناوری افزايش داده و مقصدی را برای رسیدن ترسیم مینمايند .چشمانداز يک رکن
جهتساز کالن ،ساده و قابل انتقال را ترسیم کرده تا راهنمای گامهای مختلف انتخاب ،اکتساب و سیاستگذاری فناوری باشد.
در ادبیات مديريت راهبردی ،چشمانداز بر اساس مدلهای مختلفی (بهعنوان بخشی از فرآيند تدوين برنامه راهبردی توسعه)
تعريف شده است .اگرچه غالب اين مدلها برای تدوين راهبرد در سطح بنگاه طراحی شدهاند ،اما میتوان نتايج حاصل از
بررسی اين تعاريف متفاوت را برای طراحی چشمانداز در سطح ملی استفاده نمود .برای اين منظور ،در زير چهار نوع از مدلهای
تدوين راهبرد بنگاه که به تعريف چشمانداز پرداختهاند ،بررسی میگردند .از بررسی اين مدلها و نیز مطالعات تطبیقی تدوين
چشمانداز در تدوين اسناد ديگر ،يک چارچوب کلی برای تدوين چشمانداز توسعه فناوری در سطح ملی استخراج میگردد.
در ابتدا با بررسی مدلهای تدوين چشمانداز که در ادبیات مديريت راهبردی استفاده میشوند ،سعی میشود تا نسبت به
چگونگی تدوين چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوری بینش حاصل شود.

 -1-2-1مدل دیوید

بر اساس اين مدل ،بیانیه چشمانداز در بنگاهها بر اساس پاسخ به سوال «ما چه میخواهیم بشويم و به کجا میخواهیم
برسیم؟» توسعه داده میشود .بیانیه چشمانداز بايد کوتاه و ترجیحاً يک جمله باشد ،و از همه ذينفعانی که ممکن است ورودی و
اطالعاتی برای تدوين آن در اختیار داشته باشند ،استفاده شود .برای مثال ،چشمانداز يک مؤسسه حسابداری مديريت عبارتست
از « :رهبری جهانی در آموزش ،تأيیدکننده و گواهیدهنده ،و اجرای حسابداری مديريت و مديريت مالی».
براساس نظر ديويد ،چشمانداز بهعنوان يکی از فرآيندهای ابتدايی در تدوين راهبرد ،بهعنوان ورودیهای اولیه و عناصر
باالدست در تمام قدمهای اين فرآيند نقش ايفا مینمايد .تدوين چشمانداز نیز با بررسی محیط داخل و خارج و نیز با دريافت
بازخورد از تمام مراحل برنامهريزی راهبردی صورت میپذيرد.
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 -2-2-1مدل پاتریک لوئیس

چشمانداز به سوال«چه چیزی میخواهیم ايجاد کنیم» پاسخ میدهد و يک تصوير ايده آل ،واحد و جذاب از آينده ترسیم
مینمايد .چشمانداز تصوير جذابی از وعده هايی است که شور و اشتیاق و هیجان را در افراد و هنگام کار القا و الهام میکند .به
زبان ساده چشمانداز مشترك ،يک تصوير شفاف و مورد تائید ذينفعان میباشد که آينده را مشخص میکند.
به منظور مشخص و روشن نمودن و نیز تعريف فردای جديد ،چشمانداز ساختاری را که راهنمای تمام تصمیمگیریها،
برنامهريزیها و کارها باشد ،فراهم میآورد .چشمانداز برای رسیدن به آيندهای که معموالً کمی دورتر از دسترس میباشد ،بر
روی قوتهای سازمانی و منابعی که بايد توسعه بیابند تمرکز میکند .چشمانداز يک نیروی محرك است که باعث يک تالش و
جستجوی بی پايان برای موفقیت و برتری میشود.

 -3-2-1مدل آلیسون

در اين مدل ،چشمانداز تصوير راهنمای موفقیت است .بیانیه چشمانداز به سوال«موفقیت چگونه است و شبیه چیست؟»
جواب میدهد .چشمانداز بايد گروهها را به مبارزه و چالش بطلبد تا قابلیتهايشان را گسترش دهند و به اهدافشان برسند.
آلیسون در فرآيندی که برای مديريت راهبردی طراحی نموده است ،جايگاهی مشابه با ديويد برای تدوين مأموريت و
چشمانداز قائل شده است .او معتقد است که پس از کسب آمادگی و حصول مقدمات اولیه برنامهريزی ،اولین گام در فرآيند
اصلی تدوين استراتژی (بعنوان رکن جهتساز) بايد تدوين چشمانداز مطلوب و آرمان باشد.
از نظر وی ،بیانیه چشمانداز مؤثر بايد هم چشمانداز داخل و هم چشمانداز خارجی را در نظر بگیرد .چشمانداز خارجی بر روی
اينکه اگر بنگاه به اهدافش برسد جهان چگونه بهبود میيابد ،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 اين مدل ،پیشنويس بیانیه چشمانداز با ايدهها و نگرشی که از بحثها و گفتگوها بیرون میآيد و نیز احساس و بینش
مشترکی که از مسیر (جهت) و انگیزه ايجاد میشود ،آغاز می گردد .تمامی ذينفعان بايد در طوفان فکری ابتدايی و نیز بعضی از
گفتگوها حاضر باشند.
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 -4-2-1مدل مک میالن

چشمانداز تصوير ذهنی قوی از آنچه که ما در آينده میخواهیم بشويم ،میباشد .چشمانداز ريشه در واقعیت دارد ،اما روی
آينده تمرکز مینمايد .تدوين چشمانداز ،فرآيندی شامل روشن نمودن ارزشها ،تمرکز بر روی مأموريت و گسترش افق با
استفاده از بیانیه چشمانداز است .تدوين چشمانداز ،راه و روشهای خالقانه برای چالشهای کسب و کار فراهم میآورد و جرقه
ارزيابی و يادگیری پیوسته در سازمان را بوجود می آورد.
از نظر وی داليل تدوين چشمانداز سازمان عبارتند از :هماهنگی و متناسب کردن کار افراد مختلف ،کمک به همه برای
تصمیمگیری ،ايجاد اصول و پايهای برای برنامه ريزی کسب و کار ،به چالش کشیدن اوضاع راحت و غیر ايدهآل شرايط فعلی،
و ايجاد رفتارهای متجانس و موافق در افراد به صورت قابل توجه.
با بررسی مدلهای تدوين چشمانداز بنگاهی و نیز کسب آگاهی از مطالعات تطبیقی صورت پذيرفته ،ترسیم افق چشمانداز
در چهار مرحلهی کلی به انجام میرسد .مراحل تدوين چشمانداز در شکل زير نشان داده شده است.
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فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

چشماندازپردازی
مطالعات

بررسی اسناد

الگوبرداری

مبانی سند
افق
زمانی

نظرسنجی
متخصصین

باالدستی

بیانیه ابتدایی چشمانداز

جایگاه و

رقابتپذ

رتبه

یری

هوشمندی فناوری
کاربرد

حوزه
فعالیت

پنل ذینفعان
بیانیه نهایی
چشمانداز

دریافت بازخورد
پایش محیط

رویكرد توسعه،

داخل و خارج در

اولویتها و سبک

تحلیل عملكرد

اکتساب در راهبردها

اقدامات و
سیاستها

شكل ( )1-1چارچوب پیشنهادی در چشمانداز پردازی

همانطور که اشاره شد مراحل ترسیم افق چشمانداز در چهار مرحلهی کلی به شرح زير میباشد:
 )1جمعآوری اطالعات اولیه و ترسیم چشمانداز
جمعآوری ورودیهای الزم برای ترسیم چشمانداز از راههای زير صورت میپذيرد:
 جمعآوری اطالعات اولیه -مطالعات الگوبرداری :استفاده از تجارب ديگر کشورها در زمینه توسعه فناوریهای
راهبردی روشی ديگر در ترسیم چشمانداز است .در اين زمینه میتوان از آيندههای ترسیم شده در ساير کشورها،
مانند هدفگذاریهای بلندمدت ،حوزههای کاربردی قابل تأکید ،و غیره برای تعیین افق چشمانداز داخلی بهره برد.
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جمعآوری اطالعات اولیه  -بررسی اسناد باالدستی :پیش از شروع هر بحث ديگر تدوين چشمانداز ،ضروری
است تا با بررسی اسناد باالدستی ،طرحها و راهبردهای کالن تدوين شده در سطوح باالتر ،و اصول ارزشی توسعه
فناوری موجود در جامعه ،تصويری از بستر فعلی و نگاههای آينده پیرامون فناوری حاصل گردد .اين تصوير در
شکلدادن به مؤلفههای چشمانداز نقش مهمی بر عهده دارد.
جمعآوری اطالعات اولیه  -نظرسنجی متخصصین :بیان يک نتیجه بر پايه يک مجموعه شواهد يا انتظارات از
آينده که از اطالعات و منطق افراد آشنا با موضوع مورد نظر حاصل میشود ،يکی ديگر از راههای تأمین ورودی-
های الزم برای ترسیم افق چشمانداز است .انديشهها و تفکرات خبرگان حوزه فناوری از آينده پیش رو سهم قابل
توجهی در ترسیم چشمانداز دارد.
 )2تدوین بیانیه اولیه چشمانداز
بیانیه اولیه چشمانداز توسط تحلیلگران و مشاوران تهیه میشود .در اين مرحله بر مبنای ورودیهای حاصل از مراحل قبل
(هوشمندی فناوری ،اطالعات اولیه) ،به ترسیم افق چشمانداز پرداخته میشود .با بررسی مدلهای تدوين چشمانداز بنگاهی و
نیز با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی تدوين چشمانداز ،الزم است تا به مؤلفههای ضروری چشمانداز و نیز ويژگیهای افق
چشمانداز در سطح ملی توجه شود .بر اين اساس ،ويژگیهای يک چشمانداز توسعه فناوری در سطح ملی به شرح زير است:
 تدوين چشمانداز بايد با بررسی محیط داخل و خارج و نیز با دريافت بازخورد از تمام مراحل برنامهريزی راهبردی
صورت گیرد.
 چشمانداز بايد به تصويری شفاف و مورد تأيید همه ذينفعان منجر شود.
 چشمانداز بايد در رسیدن به آيندهای که معموالً کمی دورتر از دسترس میباشد ،بر روی قوتها و منابعی که بايد
توسعه بیابند تمرکز کند.
 در تدوين چشمانداز هم بايد بر چگونگی تغییر محیط در خارج (چشمانداز خارجی) و نیز تصوير مطلوب در محیط
داخل (چشمانداز داخلی) تمرکز صورت پذيرد.
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همچنین ،يک افق چشمانداز ملی بايد دربرگیرندهی مؤلفههای زير باشد:1
 درنظرگیری بعد زمان و افق برنامهريزی برای ايدهآلهای ذکر شده در بیانیه چشمانداز
 اشاره به جايگاه و رتبهی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهان
 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی
 درنظرگیری مالحظات اصول ارزشی
 توجه به سطح رقابتپذيری فناوری تولیدی
 تعیین حوزهی کاربرد فناوری
 اشاره به نتايج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زيستمحیطی حاصل از توسعه
 تعريف کلی حوزه فعالیت (طراحی ،تولید ،بکارگیری)

 )3تأیید و نهاییسازی بیانیه اولیه چشمانداز
چشمانداز تعريف شده توسط تحلیلگران و مشاوران در مرحله قبل بايد برای نهايی شدن به تأيید کمیته راهبری مسئول
توسعه فناوری ،متشکل از خبرگان صنعت ،دولت و دانشگاه برسد .اين تأيید عالوه بر نمايش صحت آينده ترسیم شده ،به
همگرا شدن نظرات خبرگان در مورد هريک از مؤلفههای آينده فناوری نیز منجر میشود.

 )4دریافت بازخورد از سایر مراحل
ترسیم چشمانداز بايد در تعامل با گامهای بعدی صورت پذيرد .بهعبارت ديگر ،چشمانداز تعريف شده در اين بخش بدون
دريافت بازخورد از ساير گامها می تواند ماهیتی خارج از واقعیت و غیرعملیاتی داشته باشد .بنابراين در اين گام الزم است تا

 1يک بیانیه چشمانداز لزوماً دربرگیرندهی تمام اين مؤلفهها باهم نیست .اينها درحقیقت مجموعه مؤلفههايی هستند که وجود بعضیی از آنهیا
مانند افق چشمانداز در بیانیه ضروری و اشاره به بعضی ديگر مانند جايگاه فناوری اختیاری است.
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چشمانداز اولیه تعريف شده با انجام هر گام (تعیین راهبردهای کالن ،تحلیل عملکرد ،و وضع سیاستها) مورد بازنگری قرار
گرفته و تغییرات الزم در مؤلفههای آن صورت پذيرد.
در ادامه و پس از انجام مطالعات تطبیقی و استخراج موارد مورد نیاز ،چشم انداز پروژه ترسیم خواهد شد.

 -3-1مطالعات تطبیقی
روند فزاينده شدت مصیرف منیابع انیرژی فسییلی و بیه موازات آن ،افزايش سرعت تقلیل ذخاير اين منابع ،نیاز بیه
بکیارگیری منابع ديگری همچون صرفهجويی در مصرف انرژی را دوچندان ساخته است .بديهی است که اين حوزه نیز مانند
ديگر بخش هیای فعالیتی کشور ،نیازمند وضع و تدوين قوانین ،سیاسیت ها و برنامیه هیای باالدستی و اجرايی می باشد .در
اين ارتباط ،صنعت برق و متولیان آن با ماموريت به مراتب دشوارتری روبرو هستند چرا که روز به روز بر کاربرد انرژی
الکتريکی به عنوان حامل اولیه انرژی افزوده میشود .در اين بین استفاده از تجارب کشورهای ديگر مفید فايده خواهد بود و
مطالعات تطبیقی به عنوان گام نخست و اساسی در اين حوزه مطرح میشود.
نکته حائز اهمیت ديگر انتخاب کشورهای مناسب جهت مطالعه دقیق و عمیق است تا بتوان با نظامی ساختارمند مطالعه
تطبیقی را انجام داد .جستجوی اينترنتی و بررسی مطالعات مشابه نشان میدهد که میتوان از چند معیار جهت انتخاب
کشورهای مناسب استفاده کرد .اين معیارها عبارتند از:
 -1انجام مطالعات در زمینه بهرهوری انرژی و بکارگیری تجهیزات پربازده
 -2امکان دسترسی به مستندات مطالعات انجام شده
 -3پیشگام بودن در زمینه بهرهوری انرژی در جهان و منطقه (خاورمیانه)
 -4تشابه وضعیت توسعه يافتگی با ايران
 -5ويژگیهای شبکه انرژی و عوامل موثر بر آن همچون قیمت حاملها ،شرايط اقلیمی و ....
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نظ ر به مالکهای ذکر شده و مطابق با نیازهای پروژه ،کشورهای ترکیه ،عربستان و آمريکا به عنوان کشورهای مناسب
جهت مطالعه تطبیقی انتخاب شده و در ادامه به بررسی سیاستهای و برنامههای موجود و آتی در اين کشورها يا مناطق در
زمینه بکارگیری تجهیزات پربازده الکتريکی در بخش ساختمان پرداخته میشود.
همانند اکثر حوزهها ،در حوزه بهرهوری انرژی نیز اياالت متحده يکی از کشورهای پیشرو در جهان میباشد .سندهای
راهبردی تدوين شده ،نقشه راههای موجود ،مطالعات استراتژيک صورت پذيرفته و در کنار همه اين موارد عملیاتی شدن
موضوعات و انتشار ن تايج آنها در سطح بین المللی همگی حکايت از موضوع فوق الذکر دارند .تنوع اقلیمی در اياالت متحده
سبب شده تا فناوريهای متنوعی در شبکه انرژی اين کشور مورد استفاده قرار گیرد .اين موضوع بر تنوع فعالیتها و مطالعات
مرتبط با شبکه انرژی افزوده و استفاده از اين موارد را برای ساير کشورها از جمله ايران سودمند ساخته است.
با در نظر گرفتن تمامی مالك ها به نظر میرسد کشور ترکیه انتخاب مناسبی برای مطالعه تطبیقی باشد .بر اساس آخرين
برآوردها جمعیت اين کشور تقريبا با جمعیت ايران برابر است .اين کشور يک کشور در حال توسعه است و بواسطه اجرای
مناسب سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی جزء کشورهای پیشرو در منطقه خاورمیانه میباشد .مبحث بهرهوری انرژی در
اين کشور طی سال های اخیر بشدت مورد توجه قرار گرفته و به همین واسطه چندين مطالعه در اين خصوص انجام شده و
نتايج آنها نیز گزارش شده است.
ب ا در نظر گرفتن تمامی مالکها و معیارهای ذکر شده جهت انتخاب کشورهای هدف در مطالعات تطبیقی به نظر میرسد
کشور عربستان نیز انتخاب مناسبی باشد .عمده درآمد اين کشور ناشی از تولید و صادرات نفت است .اين کشور يک کشور در
حال توسعه است و بواسطه اجرای مناسب سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی همچون ترکیه جزء کشورهای پیشرو در
منطقه خاورمیانه میباشد .مبحث بهرهوری انرژی در اين کشور طی سالهای اخیر بشدت مورد توجه قرار گرفته و به همین
واسطه چندين مطالعه در اين خصوص انجام شده و نتايج آنها نیز گزارش شده است .در اين فصل از گزارش به بررسی
سیاستهای و برنامه های موجود و آتی اين کشور در زمینه بکارگیری تجهیزات پربازده الکتريکی در بخش ساختمان پرداخته
میشود.

 -1-3-1آشنایی با کشور ترکیه
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 -1-1-3-1موقعیت جغرافیایی و آب و هوا ترکیه

ترکیه کشوری اوراسیايی است که بخش بزرگ آن يعنی آناتولی يا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع
است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقه بالکان (منطقهای در جنوب خاور اروپا) قرار دارد[.]1
ترکیه در خاور با کشورهای ايران ،جمهوری آذربايجان (نخجوان) ،ارمنستان و گرجستان ،در جنوب خاوری با عراق و
سوريه ،و در شمال باختری (بخش اروپايی) با بلغارستان و يونان همسايه است .همچنین ترکیه از شمال با دريای سیاه ،از باختر
با دو دريای کوچک مرمره و اژه ،و از جنوب باختر با دريای مديترانه مرز آبی دارد .دو تنگه راهبردی بسفر و داردانل نیز در
اختیار ترکیه است.
پهناوری ترکیه  783٫562کیلومتر مربع است .ترکیه کشوری کوهستانی و نسبتاً پر باران است .شکل اين کشور مانند يک
مستطیل است که از سوی خاور و باختر امتداد يافته است .ترکیه با قرار گرفتن در يکی از حساسترين مناطق جهان ،دارای
موقعیت جغرافیايی راهبردی و بسیار خوبی است و گذرگاه جنوب باختر آسیا و اروپا به شمار میآيد و کشورهای بسیاری ،به ويژه
ايران از خاك ترکیه برای ترانزيت کاال و انرژی استفاده میکنند .ترکیه از آب و هوای خوب و جلگه ای برخوردار است و مکان
های جالب و ديدنی دارد به دلیل همین ساالنه تعداد زيادی توريست به آنجا مسافرت میکنند[.]1

 -2-1-3-1جمعیت شناسی ترکیه

کشور ترکیه حدود  76میلیون تن (برآورد سال  )2013جمعیت دارد ،که حدود  75تا  85درصد مردم آن سنی و  15تا 25
درصد هم علوی هستند .حکومت ترکیه الئیک است ولی بسیاری از مردم به دين اسالم پايبند هستند .در ترکیه حدود 70
درصد مردم ترك 18 ،درصد کرد و  7درصد باقیمانده را ساير باشندگان قومی ترکیه تشکیل میدهند[.]1

 -3-1-3-1رشد اقتصادی ترکیه

اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنايع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه فعالیتش افزوده میشود .تولیدات فراوان
کشاورزی ترکیه درسال  2005موجب شد اين کشور رتبه هفتم جهانی را بدست آورد .بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و
به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری ،حمل و نقل و ارتباطات دارد .در سالهای  2004و  2005اقتصاد
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ترکیه رشد  %8/9و  %7/4را تجربه کرد .بعد از اين زمان برای مدت کوتاهی و بواسطه بحران اقتصادی حاکم بر جهان دچار
افت شد تا اينکه رشد اقتصادی اين کشور در سال  2010میالدی مجددا به  %8/9رسید .آمارها حکايت از آن دارد که در سال
 2013رشد اقتصادی ترکیه  %4/4درصد بوده که در مقايسه با سالهای قبل کاهش چشمگیری داشته است[ .]2در اين بین
ترکیه در رشد اقتصادی همواره از موارد پیش بینی شده پیشی گرفته و مسیر مناسبی را جهت پیوستن به کشورهای توسعه
يافته انتخاب نموده است.

 -2-3-1تقاضای انرژی الكتریكی در بخش ساختمان در ترکیه

متوسط رشد تقاضای انرژی الکتريکی در ترکیه طی سالهای  1990تا  7 ،2009درصد بوده است .در سال  2009در کشیور
ترکیه  151٫979گیگاوات ساعت برق به مصرف نهايی رسیده است .از اين میزان  36475گیگاوات ساعت به بخیش خیانگی،
 69910گیگاوات ساعت به بخش صنعت 30156 ،گیگاوات ساعت به بخش خدمات شامل تجاری و عمومی 13918 ،گیگاوات
ساعت به بخش کشاورزی و کمتر از  1درصد باقیمانده به بخش حمل و نقل اختصاص دارد .توزيع مصیرف نهیايی بیرق بیین
بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در کشور ترکیه در سال  2009در شکل ( )2-1نشان داده شده است[.]3
%9
%1

صنعت

%46
%20

خانگی
خدمات
حمل و نقل
کشاورزی
%24

شكل ( )2-1توزیع مصرف نهایی انرژی الكتریكی بین بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در ترکیه در سال 2009
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همانگونه که از شکل ( )2-1نیز پیداست بخش ساختمان متشکل از بخشهای خانگی و خیدمات در مجمیوع  %44مصیرف
نهايی برق در کشور ترکیه را بخود اختصاص می دهند که اين میزان مصرف معادل با مصرف بخش صنعتی در اين کشور است.
پیش بینی شده تقاضا برای انرژی الکتريکی در ترکیه تا سال  2020تحت دو سناريوی رشد کم و زياد بیه ترتییب سیالیانه
 %6/7و  %7/5درصد رشد داشته باشد[ . ]3اين میزان رشد مصرف برای يک کشور در حال توسعه همچون ترکیه منطقی به نظر
میرسد .در عین حال بايد از روشهای صرفهجويی در مصرف نیز استفاده گردد تا حد االمکان از ايجاد هزينههای مازاد جلوگیری
بعمل آيد .نکته حائز اهمیت ديگر سهم انرژی الکتريکی از حاملهای نهايی انرژی مصرف شونده در ترکیه میباشد .پیش بینیها
نشان میدهد که اين سهم طی سالهای آتی افزايش خواهد يافت بگونهای که انرژی الکتريکی به عنوان حامل نهايی اصلی در
شبکه انرژی ترکیه مطرح میشود .چگونگی اين افزايش در شکل ( )3-1نشان داده شده است[.]3
در جدول ( )1-1میزان مصرف برق به تفکیک انواع تجهیزات مورد استفاده در بخش خانگی در کشور ترکیه در سال 2009
نشان داده شده است .در میان انواع تجهیزات خانگی ،يخچالها و فريزرها با  %31/1و خشک کنها بیا  %3/2درصید بیه ترتییب
بیشترين و کمترين میزان مصرف برق در بخش خانگی را بخود اختصاص دادهاند .مطابق اطالعات ارائه شده سهم گرمايش در
خانهها از مصرف برق حدود  %10است .روشنايی نیز سهمی معادل با  12درصد دارد و باالتر از اين دو مورد تهويیه مطبیوع بیا
 %15سهم از مصرف نهايی برق قرار گرفته است[.]4

شكل ( )3-1سهم انواع حاملهای انرژی از مصرف نهایی در ترکیه در سالهای  2007و 2020
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جدول ( )1-1مصرف برق انواع تجهیزات در بخش خانگی در کشور ترکیه در سال ]4[ 2009
نام تجهیز

سهم مصرف برق (درصد)

مصرف برق (گیگاوات ساعت)

يخچال و فريزر

31/1

11344

ماشین لباسشويی

8/5

3100

ماشین ظرفشويی

3/5

1277

خشک کن

3/2

1167

وسايل صوتی و تصويری

6/7

2444

روشنايی

11/7

4268

گرمکن برقی

9/3

3392

تهويه مطبوع

15

5471

ساير موارد

11

4012

مطالعات نشان میدهد که سهم روشنايی از مصرف برق در بخشهای تجاری و اداری در کشور ترکیه به ترتیب برابر با  30و
 40درصد است که در مقايسه با بخش خانگی به مراتب بیشتر است[ .]4الزم به ذکر است در خصوص انواع تجهیزات الکتريکی
مورد استفاده در بخشهای تجاری و اداری در کشور ترکیه و همچنین میزان مصرف برق در اين تجهییزات اطالعیی در دسیت
نیست .پتانسیلهای صرفهجويی در هر يک از تجهیزات برقی خانگی در بخشهای بعدی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 -3-3-1سیاستها و برنامههای مرتبط با بكارگیری تجهیزات پربازده برقی در بخش ساختمان در ترکیه

کلیه قوانین ،سیاستها و استراتژيهای اتخاذ شده در کشور ترکیه در حوزه انرژی طی سالهای  2001تا  2012عبارتند از [: ]5
 -1قوانین بازار برق و قوانین بازار گاز طبیعی ()2001
 -2قوانین بازار پتروشیمی ()2003
 -3نقشه راه تغییر بازار برق ()2004
 -4قوانین بازار  LPGو قانون بکارگیری انرژيهای تجديد پذير جهت تولید برق ()2005
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 -5قانون بهرهوری انرژی ،قانون انرژی زمین گرمايی و قانون سرمايه گذاری در بخش هستهای ()2007
 -6تغییرات جزئی در بازار برق ()2008
 -7نقشه راه بازار برق و امنیت انرژی ()2009
 -8تغییرات در قانون بکارگیری انرژيهای تجديد پذير ()2010
 -9استراتژی بهرهوری انرژی
موارد فوق الذکر نشان میدهند که طی  15سال اخیر و همگام با پیشرفت قابل توجه ترکیه از لحاظ اقتصادی و اجتمیاعی،
قوانین ،نقشه راهها و استراتژيهای الزم جهت بهبود سیستم عرضه و تقاضای انرژی در اين کشور نیز اتخاذ و بیه مرحلیه اجیرا
گذاشته شده است .در سال  2007اولین قانون بهرهوری انرژی در ترکیه با هدف بهبود شدت انرژی در اين کشور و با تکیه بیر
موارد قانونی شامل :
 -1بکارگیری برچسب انرژی برای ماشینهای ظرفشويی ،ماشینهای لباسشويی ،خشک کنها و اجاقها
 -2بهرهوری انرژی در ساختمان
 -3چگونگی تقسیم هزينهها برای سیستمهای گرمايش مرکزی
 -4بهرهوری انرژی در بخش حمل و نقل
 -5بهرهوری انرژی برای واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط
 -6بهرهوری انرژی در مدارس عمومی
 -7شاخصهای انرژی برای بويلرهای گازسوز و مايع سوز
 -8بکارگیری برچسب انرژی برای سیستمهای تهويه مطبوع
 -9شاخصهای بهرهوری انرژی برای يخچالها و فريزرها
 -10بکارگیری برچسب انرژی برای يخچالها و فريزرها
 -11شاخصهای بهرهوری انرژی برای سیستمهای روشنايی
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تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد .در ادامه و در سال  ،2011استراتژی بهرهوری انرژی برای ترکیه طی سالهای  2012تا
 2023با هدف نهايی کاهش شدت مصرف انرژی در اين کشور به میزان  20درصد ( مرجع شدت مصرف انرژی در سال 2011
خواهد بود) و با تکیه بر موارد ذيل تدوين شد.

 -1کاهش شدت مصرف انرژی و تلفات انرژی در بخشهای صنعتی و خدمات
 -2کاهش تقاضای انرژی در بخش ساختمان و کاهش انتشار گازهای گلخانهای توسط اين بخش با تکییه بیر اسیتفاده از
منابع انرژيهای تجديد پذير و ساختمانهای سبز
 -3فراهم نمودن بازار مناسب برای تجهیزات انرژی بر پر بازده
 -4افزايش بازده در بخشهای تولید ،انتقال و توزيع انرژی الکتريکی
 -5کاهش مصرف سوخت در وسايل نقلیه موتوری ،افزايش سهم حمل و نقل عمومی در ناوگان مسافری
 -6مصرف بهینه انرژی در بخش عمومی
 -7تقويت ساختارها و ظرفیتهای قانونی موجود به منظور مشارکت هر چه بیشتر در سیرمايهگیذاری میرتبط بیا طرحهیای
افزايش بازده در بخش انرژی
در بندهای  10 ،9 ،8 ،7 ،1و  11از قانون سال  2007و بند  3از استراتژی سال  2011به صورت غیر مستقیم بر بکیارگیری
تجهیزات پربازده انرژی بر تاکید شده است .نتايج مطالعات مرتبط با پتانسیل صرفهجويی مصرف برق در تجهیزات خانگی کیه
در سال  2009در کشور ترکیه انجام شده نیز حکايت از آن دارد که بکارگیری تجهیزات پربازده انرژی بر در بخیش سیاختمان
(بخصوص خانگی) تاثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف برق توسط اين بخش خواهد داشت .نتايج فوق الذکر در جدول ( )2-1و
شکل ( )4-1آورده شده است[.]4
همانگونه که از نتايج نیز پیداست بیشترين پتانسیل کاهش مصرف در بخش خانگی به بخش روشنايی اختصیاص دارد هیر
چند که اين بخش سهم قابل توجهی از مصرف برق را بخود اختصاص نداده است .يک تخمین اولیه از تعداد و انواع المپهیا در
بخش خانگی در ترکیه در سال  2009نشان داد که نزديک به  120میلیون شعله المیپ رشیتهای و حیدود  30میلییون المیپ
فلورسنت (خطی و فشرده) در اين بخش مورد استفاده قرار میگیرد[ .]2اين مطلب خود گواهی بر صحت نتايج ارائه شده میی-
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باشد .بعد از بخش روشنايی ،بارهای برودتی (يخجالها و فريزرها) با عنايت بیه سیهم  31درصیدی از مصیرف بیرق بیاالترين
پتانسیل را جهت افزايش بهرهوری و کاهش مصرف دارند .مجموع پتانسیل صرفهجويی نیز برابر بیا  16640گیگیاوات سیاعت
است که در مقايسه با کل مصرف بیانگر پتانسیل  46درصدی کاهش میباشد[.]4

جدول ( )2-1پتانسیل صرفه جویی در مصرف برق انواع تجهیزات در بخش خانگی در کشور ترکیه در سال 2009
نام تجهیز

مصرف برق (گیگاوات ساعت)

پتانسیل صرفهجویی (گیگاوات ساعت)

يخچال و فريزر

11344

7771

ماشین لباسشويی

3100

980

ماشین ظرفشويی

1277

460

خشک کن

1167

172

وسايل صوتی و تصويری

2444

1427

روشنايی

4268

3107

گرمکن برقی

3392

2262

تهويه مطبوع

5471

--

ساير موارد

4012

461
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پتانسیل صرفه جویی

سهم مصرف برق
80

72.8

70
60
50

30
11.5

11.7

درصد

31.1

40

20
10
0

شكل ( )4-1پتانسیل صرفهجویی و سهم مصرف برق تجهیزات برقی خانگی در کشور ترکیه در سال 2009

هر چند به نظر می رسد استفاده از راهکارهای پیشرفته همچون بکارگیری آخرين تکنولوژيهای میرتبط بیا انیواع تجهییزات
خانگی جهت کاهش مصرف برق اين تجهیزات در کشور ترکیه ضروری نباشد و با تکیه بر راهکارهیای سیاده همچیون الیزام
شرکتها به تولید محصوالت با شاخص بهرهوری باالتر بتوان به هدف مورد نظر دست يافت لکن اطالعی از روشهای مورد نظر
و نحوه پیادهسازی آنها وجود ندارد .ذکر اين نکته ضروريست که هر سه کاربری روشنايی ،گرمیايش و لیوازم خیانگی از حییث
افزايش راندمان تجهیزات مربوطه از پتانسیل قابل قبولی برخوردار میباشند .همانگونیه کیه در شیکل ( )4-1نشیان داده شیده
است ،از گرمکنهای برقی با راندمان بمراتب باالتری میتوان در بخش خانگی در ترکیه بهره برد.
همچنین علی رغم جستجوهای اينترنتی فراوان ،آمار و اطالعاتی در ارتباط با تجهیزات اداری مورد استفاده در بخش اداری
در کشور ترکیه ،میزان مصرف برق آنها و پتانسیلهای موجود بدست نیامد.
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 -4-3-1سیاستها و برنامه های مرتبط با بكارگیری تجهیزات مبتنی بر انرژیهای تجدید پذیر جهت گرمایش آب و
فضا در بخش ساختمان در ترکیه

بررسی منابع اولیه انرژی در کشور ترکیه نشان میدهد که اين کشور جهت تامین پايدار انرژی مورد نیاز خود نیاز به
سرمايهگذاری گسترده در بخش انرژيهای نو (علی الخصوص جهت تامین الکتريسیته) دارد .اين سرمايهگذاری نه تنها در جهت
رفاه مردم موثر است بلکه تضمین کننده رشد اقتصادی سريع يک کشور در حال توسعه است که در گامهای نخستین نیاز آن به
مصرف انرژی بیش از پیش احساس میشود .در پايان سال  2010میالدی ،دولت ترکیه مشوقهايی را به منظور تولید و
بکارگیری انرژيهای نو قرار داد .اين مشوقها که در آنها بر ضرورت کاربردی بودن و بهینه بودن طرحهای ارائه شده نیز تاکید
شده موجب شده تا حرکتهای موثری در جهت افزايش سهم انرژيهای نو از سبد عرضه انرژی در کشور ترکیه بوجود آيد.
بر اساس مطالعات انجام شده در سال  ،2011پتانسیلهای فنی و اقتصادی انرژيهای تجديد پذير به تفکیک منابع موجود و به
تفکیک نوع کاربری در ترکیه مطابق جدول ( )3-1میباشد .در خصوص مواردی که در جدول با خط تیره پر شدهاند اطالعیات
خاصی گزارش نشده است[.]6
طبق مطالعات انجام شده توسط آژانس بین المللی انرژی ،در کشور ترکیه منابع زيست توده و در بین آنها چیوب و زائیدات
جنگلی بیشترين سهم را در خصوص تولید حرارت از منابع تجديد پذير بر عهده دارند .در سال  ،2008معادل با  5میلییون تین
نفت خام از چوب و زائدات جنگلی در مناطق روستايی کشور ترکیه سوزانده شده تا حرارت میورد نییاز بخیش خیانگی در ايین
مناطق پوشانده شود .در
جدول ( )3-1پتانسیلهای فنی و اقتصادی منابع انرژیهای تجدید پذیر در ترکیه
نوع منبع انرژی
انرژی خورشیدی
آب
باد
امواج

نوع کاربری

پتانسیل فنی

پتانسیل اقتصادی

تولید برق

( 61تراوات ساعت در سال)

( 30تراوات ساعت در سال)

تولید حرارت

( 50میلیون تن نفت خام در سال)

( 25میلیون تن نفت خام در سال)

تولید برق

( 215تراوات ساعت در سال)

( 124تراوات ساعت در سال)

تولید برق (دريا)

( 110تراوات ساعت در سال)

( 50تراوات ساعت در سال)

تولید برق (خشکی)

( 180تراوات ساعت در سال)

--

تولید برق

( 18تراوات ساعت در سال)

--
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تولید برق

--

( 1/4تراوات ساعت در سال)

تولید حرارت

( 7/5میلیون تن نفت خام در سال)

( 2/8میلیون تن نفت خام در سال)

مجموع تولید برق و حرارت

( 50میلیون تن نفت خام در سال)

( 32میلیون تن نفت خام در سال)

عین حال مصرف ساير منابع زيست توده در اين کشور قابل چشم پوشی است.
دومین منبع از انرژيهای تجديد پذير که جهت تولید حرارت در کشور ترکیه مورد استفاده قرار میگیرد منبع زمیین گرمیايی
میباشد .قبل از هر چیز اشاره به اين نکته ضروريست که کشور ترکیه جزء کشورهای پیشرو در استفاده مستقیم از حرارت منابع
زمین گرمايی در جهان میباشد .در سال  ،2008استفاده از اين منبع معادل با  0/9میلیون تن نفت خام بیوده اسیت .در همیین
سال حرارت مورد نیاز  81060خانوار از طريق سیستم گرمايش منطقهای مبتنی بر منابع زمین گرمايی تامین شده است .در سال
 2050مجموع ظرفیت حرارتی نصب شده از منابع زمین گرمايی در ترکیه  1131مگاوات بوده ،در حالی که ايین رقیم در سیال
 2010به 1509مگاوات رسیده است[ .]3اطالعات جدول ( )3-1نشان میدهد که اين کشور هنوز تیا تحقیق اسیتفاده کامیل از
منابع زمین گرمايی خود جهت تولید حرارت راهی طوالنی در پیش دارد.
سومین منبع از انرژيهای تجديد پذير که جهت تولید حرارت در کشور ترکیه مورد استفاده قرار میگیرد خورشید میباشد .در
سال  ،2008معادل با  0/4میلیون تن نفت خام از انرژی خورشیدی در ترکیه استفاده شده است[ .]7دو سوم از کل مقدار اشیاره
شده به بخش خانگی و مابقی به صنعت اختصاص دارد .علی رغم نصب  12کیلومتر مربع از انواع کلکتورهای خورشیدی ( بیا
استفاده از اين کلکتورها حرارت مورد نیاز جهت گرمايش آب و فضا تامین میشود) معادل با  8400مگاوات حرارتیی در کشیور
ترکیه در پايان سال  ،2008مطالعات پتانسیل سنجی نشان می دهد که تنها درصد کمی از کل مقدار موجود پوشش داده شده و
تحقق کامل اهداف در اين بخش نیاز جدیتری را طلب مینمايد .در شکل ( )5-1مجموع ظرفیت نصب شیده از کلکتورهیای
خورشیدی در پايان سال  2008در ترکیه با ساير کشورهای جهان مقايسه شده است[.]7
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شكل ()5-1
مجموع ظرفیت حرارتی نصب شده انواع کلكتورهای خورشیدی نقاط مختلف جهان تا پایان سال 2008

نظر به پتانسیلهای موجود و سیاستهای کلی دولت ترکیه در بخش عرضه انرژی در اين کشور به نظر میرسید در سیالهای
آتی بهره گیری از منابع زيست توده ،زمین گرمايی و انرژی خورشیدی جهت تامین حرارت در ايین کشیور و بخصیوص بخیش
ساختمان رو به افزايش باشد .تاکنون برنامهها و استراتژيهای مختلفی در ترکیه جهت تولید برق از منابع انرژی تجديد پیذير تیا
سال  2030ارائه شده لکن مطالعهای که هدف نهايی آن تدوين برنامهای مشخص جهت بکارگیری منابع تجديد پیذير در ايین
کشور به منظور تامین حرارت باشد صورت نپذيرفته است و يا حداقل نتايج آن به صورت عمومی انتشار نیافته است.

 -5-3-1آشنایی با کشور عربستان
 -1-5-3-1موقعیت جغرافیایی و آب و هوا در عربستان

عربستان کشوری آسیايی است و در منطقه استراتژيک خاورمیانه قرار دارد و بزرگترين کشور اين منطقه میباشد .مسیاحت
اين کشور بخش بزرگی از شبه جزيره عربستان يعنی حدود  85درصد اين شبه جزيره را تشکیل میدهد .از غیرب و شیرق بیه
دريای سرخ و خلیج فارس مرتبط است و همین دسترسی به آبهای آزاد اين امکان را برای اين کشور به وجود آورده تیا از دو
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سوی آن برای حمل و نقلهای دريايی و واردات و صادرات استفاده شود .مرز دريايی اين کشور را حدود  2640کیلومتر بیرآورد
کردهاند که بیشترين مرز آبی کشورهای منطقه است[.]8
عربستان سعودی دارای آب و هوای گرم و خشک صحرايی است .دمای هوا در روزهای تابستان بطور متوسط  45درجیه و
در شب با اختالف دمای زياد نسبت به روز است .در بعضی مناطق کوهستانی حاشیه دريای سرخ و استان اصیر آب و هوا در 8
ماه از سال نسبتاً مناسب است اما سرما بندرت به زير صفر درجه میرسد[.]8

 -2-5-3-1جمعیت شناسی در عربستان

کشور عربستان در حال حاضر بیش از  27میلیون جمعیت دارد که فقط  16میلیون آنها شهروند اين کشور و بقیه از اتباع
خارجی هستند .شصت درصد جمعیت  27میلیونی عربستان سعودی را عربهای بومی با آيین حنبلی (از آيینهای اهل سنت)
که دين ارد و بیش از چهار میلیون نفر شیعه (دوازده امامی ،زيدی و اسماعیلی) هستند که اين مردم بیشتر از جمعیت شیعی
کشورهای کويت ،قطر ،يمن ،عمان و امارت متحده عربی است .با وجود در اقلیت بودن شیعیان در عربستان ،سکونت آنان در
ناحیه استراتژيک و میادين نفتی قوار ،قطیف و احساء جايگاه برتری به آنان داده است[.]8

 -3-5-3-1رشد اقتصادی در عربستان

اقتصاد عربستان سعودی ،موفق و مبتنی بر نفت است .دولت بر فعالیتهای عمده اقتصادی کنترل دقیق دارد .کاهش شديد
قیمت نفت در سال  1998میالدی ضربه شديدی بر اقتصاد عربستان سعودی زده بود که سبب شد محصوالت عمده داخلی به
میزان  11درصد کاهش يابد و کمبود بودجه در اين کشور به  12/3میلیارد دالر برسد .عربستان سعودی با تورم  1/5درصدی
کمترين میزان تورم در خاورمیانه را داراست[.]9
در سال  ،2009تولید ناخالص داخلی عربستان يا همان  GDPبرابر با  1248بیلیون ريال سعودی بر پايه قیمتهای سال
 2005بوده است .آخرين پیش بینیها با استفاده از سريهای زمانی مبتنی بر اطالعات سالهای  1971تا  2009حکايت از آن دارد
که اقتصاد اين کشور طی سالهای  2010تا  2040رشد فزايندهای معادل  7/2درصد در سال را تجربه خواهد کرد و نهايتا ارزش
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تولید ناخالص داخلی عربستان در سال  2040نزديک به  7000بیلیون ريال سعودی بر پايه قیمتهای سال  2005خواهد شد[.]9
پیش بینی مربوطه در شکل ( )6-1در قالب دو منحنی برازش شده و منحنی پیش بینی شده (نقطه چین) نشان داده شده است.

شكل ( )6-1پیش بینی تولید ناخالص داخلی در عربستان طی سالهای  2010تا 2040

 -6-3-1تقاضای انرژی الكتریكی در بخش ساختمان در عربستان

در سال  2008انرژی مصرفی نهايی در عربستان معادل با  97میلیون تن نفت خام بوده که از اين میزان  17درصد به
الکتريسته اختصاص داشته است .در همین سال ،کل مصرف برق در عربستان نزديک به  204تراوات ساعت بوده که از اين
میزان حدود ( %11معادل با  23تراوات ساعت) در خطوط انتقال و توزيع تلف شده و مابقی  181تراوات ساعت به مصرف نهايی
رسیده است .همچنین بخش خانگی  ،%53صنعت  ،%18اداری  ،%12تجاری  %11و ساير بخشها  %6از کل مصرف برق را به
خود اختصاص دادهاند .توزيع مصرف برق در سال  2008در شکل ( )7-1نشان داده شده است[.]10
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شكل ( ) 7-1توزیع مصرف نهایی انرژی الكتریكی بین بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در عربستان در سال 2008

همانگونه که از شکل ( )7-1پیداست حدود سه چهارم برق تولیدی در عربستان توسط بخش ساختمان متشکل از بخشهای
خانگی ،تجاری و دولتی مصرف میشود .بررسی ها نشان داده نزديک به  %70از کل مقدار ذکر شده مربوط به سیستمهای
تهويه مطبوع میشود و مابقی مصرف برق در بخش ساختمان به روشنايی ،لوازم خانگی و ساير تجهیزات اختصاص میيابد.
پیش بینی میشود با رشد جمعیتی معادل  %2/8و رشد  GDPبرابر با  %7/2در سال ،مصرف نهايی انرژی الکتريکی در
عربستان در سال  2040برابر با  360تراوات ساعت باشد[.]9

 -7-3-1سیاستها و برنامههای مرتبط با بكارگیری تجهیزات پربازده برقی در بخش ساختمان در عربستان
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همانند ساير کشورهای منطقه ،عربستان نیز جهت تامین انرژی پايدار خود بخصوص طی سالهای آتی با چالش جدی مواجه
است .در اين ارتباط استفاده از برنامههای افزايش بازده نیز با موانع خاص خود روبروست .اين موانع و مشکالت را میتوان در
گروههای ذيل دسته بندی کرد[: ]11
 -1مشکالت فرهنگی
 -2مشکالت اقتصادی
 -3مشکالت فنی و تکنیکی
 -4مشکالت سازمانی و ساختاری
علی رغم وجود مشکالت باال ،دولت عربستان مجموعهای از راهکارها و تصمیمات را با در نظر گرفتن اولويت اجرا در
بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مد نظر قرار داده و با انجام آنها در حال حاضر و طی سالهای آتی قصد دارد از بهرهوری
انرژی به عنوان يک منبع تامین انرژی در اين کشور استفاده کند .راهکارها و توصیههای مرتبط با افزايش بازده در بخش برق
در ساختمان عبارتند از[: ]11
 -1بهبود سیکل سرمايش در سیستمهای تهويه مطبوع
 -2استفاده از سیستم مديريت انرژی در بخش ساختمان
 -3افزايش راندمان لوازم خانگی ( به عنوان مثال استفاده از تلويزيونهای با مصرف کمتر)
 -4محدود نمودن واردات لوازم خانگی به تکنولوژيهای سبز
 -5اجباری نمودن کد و برچسب انرژی برای ساختمانها که نتیجه آن عايقکاری بهتر ،بکارگیری پنجرههای دو جداره،
بکارگیری سیستمهای گرمايشی با راندمان باال ( يک مطالعه نشان داده که پتانسیل صرفهجويی برای تجهیزات
گرمايشی برق در عربستان حدود  %5و برای ساير تجهیزات گرمايشی حدود  %19میباشد) ،بکارگیری سیستهای
سرمايشی با راندمان باال و غیره خواهد بود[.]11
 -6تولید همزمان برق و حرارت و يا تولید همزمان برق ،حرارت و سرما در مقیاس بزرگ
 -7بکارگیری موتورهای با راندمان باال در لوازم خانگی
 -8استفاده از سیستمهای کنترل سرعت برای تجهیزاتی همچون پمپها
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 -9استفاده از پیلهای سوختی ( کاربری اين تکنولوژی مشخص نشده است)
 -10استفاده از پمپهای حرارتی در سیستمهای تهويه مطبوع
 -11همکاری با شرکتها و کمپانیهای بین المللی به منظور پیدا نمودن راهکارهای محلی
 -12اجباری نمودن نصب بر چسب انرژی بر روی لوازم خانگی
 -13بکارگیری المپهای فلورسنت فشرده و  LEDدر بخشهای خانگی ،تجاری و اداری ( يک مطالعه نشان داده که پتانسیل
صرفهجويی در بخش روشنايی در عربستان حدود  %57است).
 -14بکارگیری سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت در مقیاس مینی و میکرو
 -15استفاده از ساختمانها و شبکههای هوشمند
در کنار موارد باال و به منظور پیادهسازی و اجرای مناسب هر يک از سیاستهای مرتبط با بازدهی انرژی موارد ذيل نیز
توصیه شده است.
 -1ساخت يک سیستم مديريت انرژی در ساختمان در کل کشور به منظور فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز
 -2کنترل مستقیم بارها در ساختمانها
 -3ايجاد زمینههای الزم جهت سرمايهگذاری هر چه بیشتر به منظور افزايش بازدهی انرژی در بخش ساختمان
 -4عقد قرار داد با شرکتهای خدمات انرژی
 -5تجديد نظر در تعرفههای موجود
 -6بکارگیری تعرفههای متغیر با زمان برای بخشهای خانگی ،تجاری و اداری
 -7ايجاد تسهیالت جهت تولید لوازم خانگی با راندمان باال
 -8قانونگذاری هر چه بیشتر در خصوص بهرهوری انرژی
 -9توجه هر چه بیشتر به پروژههای ممیزی انرژی در سطح کالن
 -10بکارگیری سیاستهای تشويقی و تنبیهی برای انواع مشترکین در بخش ساختمان
 -11ايجاد مرکز ملی بهرهوری انرژی
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 -12برگزاری سمینارها ،همايشها و کارگاههای آموزشی مرتبط با بازدهی انرژی در بخش ساختمان
با توجه به اينکه آيتمهای فوق الذکر از مطالعات اخیر استخراج شده به نظر میرسد هنوز اقدامات اساسیی در عربسیتان بیه
منظور افزايش بازدهی انرژی صورت نپذيرفته و راهی طوالنی به منظور دستیابی به يک سیستم انرژی با بازدهی بیاال در ايین
کشور وجود دارد .تاکنون مطالعات مختلفی به منظور پتانسیل سنجی کاهش مصرف انرژی در عربسیتان و بیا در نظیر گیرفتن
افقهای زمانی متفاوت انجام شده است .بررسیها نشان میدهد که اجماع نظر در خصوص مقدار پتانسیل موجود وجود نیدارد .در
اين بین تمامی مطالعات تاکید دارند که کاهش  30درصدی در مصرف نهايی انرژی در افق  2030امکان پذير است[ .]9بیرای
رسیدن به اين مهم تکیه بر راهکارهای ساده نیز کافیست و لزومی بر استفاده از راهکارهای پیشرفته وجود ندارد.

 -8-3-1سیاستها و برنامه های مرتبط با بكارگیری تجهیزات مبتنی بر انرژیهای تجدید پذیر جهت گرمایش آب و
فضا در بخش ساختمان در عربستان

منابع اصلی انرژيهای تجديد پذير در کشور عربستان شامل خورشید و باد میباشد و در مقايسه با اين دو مورد سیاير منیابع
همچون آب ،امواج ،منابع زيست توده و منابع زمین گرمايی از پتانسیل ناچیزی برخوردار میباشند .بر اسیاس آنچیه گفتیه شید
سیستمهای فتوولتائیک ،سیستمهای متمرکز کننده خورشیدی و توربینهیای بیادی از جملیه تکنولوژيهیايی هسیتند کیه کشیور
عربستان جهت تولید برق يا حرارت از آنها بهره خواهد برد.
در خصوص انرژی باد هر چند تاکنون چندين مطالعه انجام شده و چندين اطلس از جمله آنکه در شکل ( )8-1نشان داده
شده ،منتشر شده است لکن اشاره درستی به پتانسیل موجود چه از لحاظ ظرفیت قابل نصب و چه از لحاظ انرژی قابل
استحصال نشده است .در برخی از نقشه راههای تدوين شده ظرفیتی معادل با  9000مگاوات جهت توسعه در افق  2032برای
کشور عربستان در نظر گرفته شده است .ضريب تولید مربوط به اين ظرفیت نیز  0/2در نظر گرفته شده که با اين فرض کل
انرژی الکتريکی قابل استحصال از انرژی باد در عربستان در هر سال  15768گیگاوات ساعت خواهد بود[.]9
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مطابق با اطلس خورشید ارائه شده در شکل ( )9-1و با در نظر گرفتن متوسط دريافت  2200کیلووات ساعت بر متر مربع در
سال در عربستان میتوان  85000گیگاوات ساعت برق توسط سلولهای فتوولتائیک تولید نمود .در محاسبه اين پتانسیل ساير
محدوديتها همچون راندمان ماژول فتوولتائیک ،راندمان کل سیستم ،اراضی قابل استفاده جهت نصب و غیره لحاظ شدهاند[.]9

شكل ( )8-1اطلس متوسط سالیانه سرعت باد در ارتفاع  100متری در عربستان []9
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شكل ( )9-1اطلس تابش خورشید در سطح افقی در عربستان []9

مطابق با اطلس ارائه شده در شکل ( )10-1و با در نظر گرفتن تغییرات تابش مستقیم در کشور عربستان در محدوده 1200
تا  2800کیلووات ساعت بر متر مربع در سال میتوان  110000گیگاوات ساعت برق توسط سیستمهای متمرکز کننده
خورشیدی تولید نمود[ .]9در محاسبه اين پتانسیل ساير محدوديتها لحاظ شدهاند.
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شكل ( )10-1اطلس تابش مستقیم خورشید در عربستان[]9

مواردی که در باال به آنها اشاره شد به تولید برق در مقیاس بزرگ مرتبط هستند .اگر تولید پراکنده برق از سیستمهای
فتوولتائیک در پشت بام ساختمانها در کشور عربستان نیز در نظر گرفته شود بر مقادير فوق به صورت قابل مالحظهای افزوده
خواهد شد .يک تخمین مناسب بر اساس تعداد ساختمانها ،نوع ساختمانها و میزان دريافت تابش در سطح افقی زمین در کشور
عربستان نشان میدهد که با در نظر گرفتن تمام محدوديتهای فنی و اقتصادی سالیانه میتوان  19/90تراوات ساعت برق از
سیستمهای فتوولتائیک نصب شده بر پشت بام ساختمانهای مسکونی استحصال کرد[ .]9با در نظر گرفتن ساختمانهای بخش
صنعتی رقم فوق الذکر به  23/64تراوات ساعت خواهد رسید .با در نظر گرفتن کل برق تولیدی در کشور عربستان در سال
 204( 2008تراوات ساعت) میتوان نتیجه گرفت اگر تمامی پشت بامهای ساختمانهای مسکونی در کشور عربستان به
سلولهای فتوولتائیک مجهز شوند 10 ،درصد از تولید انرژی الکتريکی در اين کشور کاسته خواهد شد.
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ذکر اين نکته ضروريست که تامین برق هر ساختمان مسکونی در خود محل تاثیر قابل مالحظهای بر کاهش تلفات شبکه
خواهد داشت و از اين حیث تاثیر گذاری اشاره شده بیشتر نیز خواهد شد.
دولت عربستان سرفصلهای ذيل را در خصوص بکارگیری انرژيهای تجديد پذير در بخش ساختمان سرلوحه کار خويش قرار
داده است[.]12
 -1پوشش تقاضای جديد برای مصرف برق در بخش ساختمان با استفاده از سیستمهای متمرکز کننده خورشیدی،
سیستمهای فتوولتائیک مقیاس بزرگ و کوچک و انرژی باد
 -2استفاده از سیستمهای حرارتی خورشیدی به منظور گرمايش آب و فضا در بخش ساختمان
 -3بکارگیری بويلرهای خورشیدی در منازل مسکونی
نظر به پتانسیلهای موجود و سیاستهای کلی دولت عربستان در بخش عرضه انرژی در اين کشور به نظر میرسد در سالهای
آتی بهره گیری از انرژی خورشیدی جهت تامین حرارت در اين کشور و بخصوص بخش ساختمان رو به افزايش باشد .تاکنون
برنامهها و استراتژيهای مختلفی در عربستان جهت تولید برق از منابع انرژی تجديد پذير تا سال  2030و افقهای دورتر ارائه
شده لکن مطالعهای که هدف نهايی آن تدوين برنامهای مشخص جهت بکارگیری منابع تجديد پذير در اين کشور به منظور
تامین حرارت باشد صورت نپذيرفته است و يا حداقل نتايج آن به صورت عمومی انتشار نیافته است.

 -9-3-1آشنایی با کشور آمریكا
 -1-9-3-1موقعیت جغرافیایی و آب و هوا آمریكا

اياالت متحده کشوری در آمريکای شمالی ،و به پايتختی شهر واشینگتن ،دی سی است .آمريکا سومین کشور پهناور جهان
است و از لحاظ نژادی و گوناگونی مردم ،متنوعترين کشور جهان شناخته میشود .کشور آمريکا از شرق با اقیانوس اطلیس ،در
غرب با اقیانوس آرام ،از شمال با کشور کانادا ،و از جنوب با مکزيک همسايه است .اين کشور از راه پايگاه دريايی گوانتانامو نیز
مرز مشترك اندکی با کوبا دارد .آمريکا همچنین از طريق آالسکا با روسیه مرز آبی دارد .به عیالوه ،مجموعیهای از جزيیرههیا،
ناحیهها ،و مناطق متعلق به آمريکا در سراسر جهان پراکندهاند[.]13
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کشور آمريکا  50ايالت دارد که هر کدام از آنها بنا بر سامانه فدرالی حاکم ،دارای سطح بااليی از خودگردانی هسیتند .البتیه
ناحیه واشنگتن دی سی جزو هیچ يک از اياالت آمريکا نیست و در منطقه خودمختار کلمبیا قرار دارد .ناحییه کلمبییا ،در اصیل
بخشی از ايالت مريلند بود که در سال  1790برای تأسیس مرکز آمريکا يعنی شهر واشنگتن دیسی در نظر گرفته شد[.]13
با توجه به وسعت زياد و پراکندگی توپولوژی در آمريکا ،آب و هوای آن در نقاط مختلف به طور باورنکردنی متغیر است .اگر
قرار باشد يک آب و هوای کلی برای آمريکا در نظر گرفته شود بهترين گزينه آب و هیوای معتیدل اسیت ،البتیه در فلوريیدا و
هاوايی آب و هوايی گرمسیری (حاره ای) ،در آالسکا سردسیری ،در دشتهای بزرگ نیمه خشیک و در قسیمت جنیوبی ناحییه
جنوب غربی آب و هوايی خشک وجود دارد .محدوده درجه حرارت از  -62درجه سانتیگراد در آالسکا تا  57درجه سانتیگراد در
بعضی نقاط کالیفرنیا در تابستان متغیر است[.]13
بطور کلی اياالت شمالی آمريکا سردترين اياالت هستند که زمستانهای سخت همراه با يخبندان دارند بیه ويیژه در نیواحی
دشتها ،غرب میانه و شمال شرق .در مقابل ،درجه حرارت اياالت جنوبی آمريکا که به کمربند خورشیدی معروفند به ندرت بیه
زير صفر می رسد .به غیر از اياالت اورگان و واشنگتن و منطقه نیوانگلند ،بقیه نقاط آمريکا معمیوال تابسیتانهای بسییار گرمیی
دارند .اياالت شمال غربی آمريکا در مجاورت اقیانوس آرام دارای آب و هوای معتدل هستند در حالیکه بخشهای جنوبی ،اياالت
شمال شرقی آمريکا در مجاورت اقیانوس آرام و غرب میانه آمريکا آب و هوای مرطوب دارند.
فصول بهار و پايیز در آمريکا معموال معتدل ،گرم و آفتابی هستند .همچنین فصل توفانهای تورنادو بین آپريل و جون است
و از بخش غرب میانه آمريکا وارد می شوند ،گردبادها نیز معموال در اوايل تابستان در طول ساحل جنوب شرقی و ساحل خلیج
مکزيکو وجود دارند.

 -2-9-3-1جمعیت شناسی در آمریكا

اداره آمار اياالت متحیده
آمريکا سومین کشور پر جمعیت دنیا است .جمعیت اياالت متحده آمريکا بر پايه برآورد سال ٔ 2011
آمريکا در حدود  314٬724٬000نفر تخمین زده شده است .نرخ کلی باروری در اياالت متحده آمريکا بر پايه برآورد سال 2011
در حدود  1/89فرزند برای هر زن است[.]13
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بر اساس آمار منتشره سال  ،2003ترکیب نژادی مردم اياالت متحده آمريکا ،بدين شرح است:
 -1سفیدها ٪81 :
 -2سیاهان (آمريکايیهای آفريقايیتبار)٪12/9 :
 -3آسیايیها ٪4/2 :
 -4سرخپوستان آمريکايی ٪1 :
 -5بومیان هاوايی و جزاير پاسفیک ٪0/2 :
کشور اياالت متحده آمريکا دارای زبان رسمی نیست ،گرچه انگلیسی آمريکايی نقش زبان ملی را دارد و در عمل نیز زبان
اصلی کشور است .يکی از پیشنیازهای مهاجرت و اقامت در آمريکا برای خارجیان ،تسلط نسبی به زبان انگلیسی است.
همچنین زبان انگلیسی در  28ايالت به عنوان زبان رسمی شناخته میشود ،و فعالیتهايی برای به رسمیت شناختن انگلیسی به
عنوان زبان رسمی دولتی نیز در جريان است.

 -3-9-3-1رشد اقتصادی آمریكا

اياالت متحده آمريکا اقتصاد کاپیتالیستی از نوع سرمايهداری انحصاری دارد .ويژگیی بیارز اقتصیاد ايیاالت متحیده آمريکیا
عبارتست از تسلط انحصارها در رشتههای مختلف ،که بر مبنای منابع طبیعی فراوان ،زيربنای توسعه يافته ،تولید انبوه و مصرف
زياد استوار است .تولید ناخالص داخلی اياالت متحده آمريکا بیش از  13تريلیون دالر يعنی حدود  ٪20تولید ناخیالص در کیل
دنیاست که اين کشور را نخستین اقتصاد بزرگ جهان تبديل نموده است[.]13
اياالت متحده بزرگترين واردکننده ،و پس از آلمان و چین سومین صادرکننده بزرگ جهان است.
بیشتر چرخهای اقتصادی آمريکا متعلق به بخش خصوصی است ،تا جايی که بخش دولتی فقط  ٪12/4تولید ناخالص ملیی را
سالیانه باعث میشود .با اين حال  ٪75تولید ناخالص ملی محصول بخش خدماتی میباشد .با اينکه تولیدات کشاورزی آمريکیا
حدود  ٪1تولید ناخالص ملی اين کشور اسیت ،همیین سیطح تولیید حیدود  ٪60کیل تولییدات کشیاورزی جهیان را تشیکیل
میدهد[.]13
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نرخ بیکاری در آمريکا در سال  %7/3 ،2012بوده است .رشد تولید ناخالص داخلی آمريکا در همین سال  %2/8گزارش شده
است .تورم شاخص بهای مصرف کننده نیز در اين کشور در سال  2013تنها  %1بوده است[ .]13توسعه يافتگی همه جانبه اين
کشور باعث شده تا رشد تولید ناخالص داخلی در اين کشور در سالهای اخیر کاهش يابد اما همچنان اين رشد ادامه دارد.

 -10-3-1تقاضای انرژی الكتریكی در بخش ساختمان در آمریكا

مصرف انواع حاملهای انرژی در بخش ساختمان در آمريکا در سال  2010در جدول ( )4-1آورده شده است .در اين جیدول
همچنین به سهم هر يک از حاملها در مقايسه با کل حاملها نیز اشاره شده است[.]14
جدول ( )4-1مصرف انواع حاملهای انرژی در بخش ساختمان در آمریكا در سال 2010
نام حامل انرژی

مصرف (میلیون تن نفت خام)

سهم از کل (درصد)

گاز طبیعی

204

41

نفت خام و فرآوردههای نفتی

43

9

زغال سنگ

1/76

0/3

انرژيهای نو

14/6

2/9

برق

233

47

همانگونه که از جدول ( ) 4-1پیداست برق و گاز طبیعی بیشترين نقش و زغال سنگ کمترين نقش را در تامین انرژی مورد
نیاز بخش ساختمان در آمريکا ايفا میکنند .مطابق آمار منتشره از کل  14/6میلیون تن نفت خام مرتبط با انرژيهای نو 13/36
به چوب و زائدات جنگلی 0/74 ،به کاربرد حرارتی انرژی خورشیدی 0/3 ،به سیستمهای فتوولتائیک و  0/2به پمپهای حرارتی
با منبع زمین اختصاص میيابد[.]14
پیش بینی سهم انواع حاملها در تامین انرژی مورد نیاز بخش ساختمان در آمريکا تا افق  2035در شکل ( )11-1آورده شده
است.
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شكل ( ) 11-1پیش بینی مصرف انواع حاملهای انرژی در بخش ساختمان در آمریكا تا افق 2035

همانگونه که از شکل ( )11-1پیداست در افق  2035مصرف برق و گاز طبیعی در بخش ساختمان در آمريکا افزايش خواهد
يافت در حالیکه مصرف ساير حاملها همچون نفت خام و فراوردههای نفتی ،زغال سنگ و انرژيهای تجديد پذير تغییر چنیدانی
نخواهد داشت .اين مساله بر اهمیت مصرف بهینه برق در بخش ساختمان در کشور آمريکا تاکید دارد[.]14

 -1-10-3-1تقاضای انرژی الكتریكی در بخش خانگی در آمریكا

در جدول ( )5-1مصرف برق در بخش خانگی در کشور آمريکا در سال  2010به تفکیک انواع کاربردهیا نشیان داده شیده
است .در اين سال نزديک به  1453تراوات ساعت برق در بخش خانگی در آمريکا مصرف شده است[.]15
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جدول ( )5-1مصرف برق به تفكیک انواع کاربردها در بخش خانگی در آمریكا در سال 2010
نوع کاربرد

مصرف برق (تراوات ساعت)

سهم از کل (درصد)

گرمايش فضا

126

8/7

سرمايش

323

22/3

گرمايش آب

129

8/9

روشنايی

208

14/2

يخچال و فريزر

128

8/9

لوازم صوتی و تصويری

100

6/8

لباسشويی و ظرفشويی

91

6/2

پخت و پز

32

2/2

کامپیوتر و لوازم جانبی

53

3/6

ساير موارد

263

18/2

آنگونه که از جدول ( )5-1پیداست بیشترين مصرف برق در بخش خانگی در آمريکا به سرمايش اختصاص میيابد .بعد از
سرمايش ساير تجهیزات برقی و سیستمهای روشنايی بیشترين برق را مصرف میکنند .سهم يخچالها و فريزرها که به صورت
بار پايه مطرح میشوند کمتر از  10درصد است .در اين بین کمترين سهم به پخت و پز تعلق دارد .سهم گرمايش فضا و
گرمايش آب از مصرف برق تقريبا برابر است .لوازم صوتی و تصويری ،لباسشويی ها و ظرفشويیها در کنار کامپیوتر و لوازم
جانبی آن از جمله ديگر مصرف کنندگان انرژی الکتريکی در بخش خانگی در آمريکا محسوب میشوند .طبق اطالعات موجود،
در سال  2010تولید انرژی از سیستمهای مبتنی بر انرژيهای تجديد پذير جهت گرمايش فضا در بخش خانگی معادل با 125
تراوات ساعت بوده است .در همین سال حدود  3تراوات ساعت انرژی تولید شده از سیستمهای فوق الذکر صرف ساير مصارف
در بخش خانگی شده است.
پیش بینی های انجام شده با در نظر گرفتن کلیه راهکارها و سیاستهای موجود حکايت از آن دارد که مصرف برق در بخش
خانگی در آمريکا در سال  2030به  1542تراوات ساعت خواهد رسید[ .]15در اين صورت و طی  20سال رشد مصرف برق در
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بخش خانگی در آمريکا کمتر از  100تراوات ساعت ( به ازای هر سال  5تراوات ساعت ) خواهد بود .نتايج پیش بینی به
تفکیک انواع کاربردها در جدول ( )6-1و شکل ( )12-1آورده شده است[..]15
جدول ( ) 6-1پیش بینی مصرف برق به تفكیک انواع کاربردها در بخش خانگی در آمریكا در سال 2030
نوع کاربرد

مصرف برق (تراوات ساعت)

سهم از کل (درصد)

گرمايش فضا

147

9/5

سرمايش

278

18/1

گرمايش آب

144

9/3

روشنايی

155

10/1

يخچال و فريزر

132

8/6

لوازم صوتی و تصويری

114

7/4

لباسشويی و ظرفشويی

94

6/1

پخت و پز

41

7/2

کامپیوتر و لوازم جانبی

56

3/6

ساير موارد

381

24/7
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روشنایی; 23.3

سایر موارد; 26.4
پخت و پز; 0.4

گرمایش فضا; 3.5
سرمایش; 13.2

کامپیوتر و لوازم
جانبی; 4.1
گرمایش آب; 1.9

تهویه; 11.5
یخچال و

لوازم صوتی و

فریزر; 8.5

تصویری ; 7.2

شكل ( )12-1پیش بینی سهم هر یک از کاربریها از مصرف برق در بخش خانگی در آمریكا در سال 2030

از مقايسه جدولهای ( )5-1و ( )6-1و با توجه به افزايش تعداد مشترکین در افق  2030در بخش خانگی در آمريکا موارد
ذيل استخراج میگردد :
 -1مصرف برق جهت گرمايش فضا افزايش خواهد يافت .اين افزايش مصرف با افزايش سهم از کل مصرف برق نیز
همراه خواهد بود .در سال  2030معادل با مصرف برق از انرژيهای تجديد پذير جهت گرمايش فضا در بخش خانگی
استفاده خواهد شد.
 -2مصرف برق جهت سرمايش با کاهش همراه خواهد بود .اين کاهش موجب میشود سهم سرمايش از کل مصرف برق
در سال  2030نسبت به مقدار مشابه در سال 2010بیش از  3درصد کاهش داشته باشد .منبع انرژی ديگری جهت
تامین موارد باقیمانده در نظر گرفته نشده است .بنابر اين مديريت مصرف و در کنار آن افزايش بازده در اين بخش به
صورت جدی مد نظر قرار خواهد گرفت.
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 -3مصرف برق جهت گرمايش آب نیز افزايش خواهد يافت .اين افزايش مصرف ،افزايش سهم از کل مصرف برق را نیز
به همراه خواهد داشت .در سال  2030انرژيهای تولید شده از منابع تجديد پذير جهت گرمايش آب در بخش خانگی 3
تراوات ساعت خواهد بود.
 -4مصرف برق جهت روشنايی کاهش قابل مالحظهای خواهد داشت .سیستمهای روشنايی در سال  2030تنها  10درصد
از کل برق مصرفی خانوارها را خود اختصاص میدهند .مشابه سرمايش مديريت مصرف و افزايش راندمان در اين
بخش يک راهکار اساسی خواهد بود.
 -5افزايش مصرف برای کاربردهايی نظیر لوازم صوتی و تصويری ،ماشین لباسشويی و ظرفشويی و کامپیوترها و لوازم
جانبی رخ خواهد داد .تغییر سهم اين موارد از کل مصرف قابل اغماض میباشد.
 -6مصرف برق جهت پخت و پز با افزايش  % 25همراه خواهد بود .در عین حال سهم پخت و پز نیز بیش از سه برابر رشد
خواهد داشت.
 -7بیشترين میزان مصرف برق به ساير کاربردها اختصاص خواهد يافت .اين مساله لزوم شناسايی هر چه بیشتر اين
کاربریها و اتخاذ راهکار مناسب جهت کاهش مصرف برق در آنها را دو چندان میسازد.

 -2-10-3-1تقاضای انرژی الكتریكی در بخشهای اداری و تجاری در آمریكا

در جدول ( )7-1مصرف برق در بخش اداری و تجاری در کشور آمريکا در سال  2010به تفکیک انواع کاربردها نشان داده
شده است .در اين سال نزديک به  1348تراوات ساعت برق در اين بخشها در آمريکا مصرف شده است[.]15
جدول ( ) 7-1مصرف برق به تفكیک انواع کاربردها در بخشهای اداری و تجاری در آمریكا در سال 2010
نوع کاربرد

مصرف برق (تراوات ساعت)

سهم از کل (درصد)

روشنايی

352

26/1

گرمايش فضا

62

4/6

سرمايش

200

14/8

تهويه

176

13
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نوع کاربرد

مصرف برق (تراوات ساعت)

سهم از کل (درصد)

يخچال و فريزر

134

10

لوازم صوتی و تصويری

90

6/6

گرمايش آب

31

2/3

کامپیوتر و لوازم جانبی

72

5/4

پخت و پز

7

0/5

ساير موارد

224

16/6

آنگونه که از جدول ( )7-1پیداست بیشترين مصرف برق در بخش اداری و تجاری در آمريکا به روشنايی اختصاص میيابد.
بعد از روشنايی ساير تجهیزات برقی و سیستمهای سرمايشی بیشترين برق را مصرف میکنند .برق مصرفی توسط سیستمهای
تهويه نیز قابل مالحظه است .سهم يخچالها و فريزرها که به صورت بار پايه مطرح میشوند حدود  10درصد است .در اين بین
کمترين سهم به پخت و پز تعلق دارد .سهم گرمايش فضا دو برابر سهم گرمايش آب از مصرف برق است .لوازم صوتی و
تصويری ،در کنار کامپیوتر و لوازم جانبی آن از جمله ديگر مصرف کنندگان انرژی الکتريکی در بخش خانگی در آمريکا
محسوب میشوند .طبق اطالعات موجود ،در سال  2010تولید انرژی از سیستمهای مبتنی بر انرژيهای تجديد پذير جهت
گرمايش فضا و گرمايش آب در بخش اداری و تجاری به ترتیب معادل با  32و  9تراوات ساعت بوده است[.]15
پیش بینیهای انجام شده با در نظر گرفتن کلیه راهکارها و سیاستهای موجود حکايت از آن دارد که مصرف برق در بخش
اداری و تجاری در آمريکا در سال  2030به  1768تراوات ساعت خواهد رسید.
در اين صورت و طی  20سال رشد مصرف برق در بخش اداری و تجاری در آمريکا بیش از  400تراوات ساعت ( به ازای
هر سال  20تراوات ساعت ) خواهد بود .نتايج پیش بینی به تفکیک انواع کاربردها در جدول ( )8-1و شکل ( )13-1آورده شده
است[.]15
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جدول ( )8-1پیش بینی مصرف برق به تفكیک انواع کاربردها در بخش اداری و تجاری در آمریكا در سال 2030
نوع کاربرد

مصرف برق (تراوات ساعت)

سهم از کل (درصد)

روشنايی

412

23/3

گرمايش فضا

62

3/5

سرمايش

233

13/2

تهويه

203

11/5

يخچال و فريزر

151

8/5

لوازم صوتی و تصويری

127

7/2

گرمايش آب

34

1/9

کامپیوتر و لوازم جانبی

72

4/1

پخت و پز

7

0/4

ساير موارد

467

26/4

روشنایی; 23.3

سایر موارد; 26.4

پخت و پز; 0.4

گرمایش فضا; 3.5
کامپیوتر و لوازم

سرمایش; 13.2

جانبی; 4.1
گرمایش آب; 1.9

تهویه; 11.5
یخچال و
فریزر; 8.5

لوازم صوتی و
تصویری ; 7.2

شكل ( )13-1پیش بینی سهم هر یک از کاربریها از مصرف برق در بخش اداری و تجاری در آمریكا در سال 2030
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از مقايسه جدولهای ( )7-1و ( )8-1و با توجه به افزايش تعداد مشترکین در افق  2030در بخش خانگی در آمريکا موارد
ذيل استخراج میگردد :
 -1مصرف برق جهت گرمايش فضا تغییری نخواهد داشت .اين عدم تغییر موجب کاهش سهم از کل مصرف برق خواهد
شد .در سال  2030تولید انرژی از سیستمهای مبتنی بر انرژيهای تجديد پذير جهت گرمايش فضا معادل با  32تراوات
ساعت خواهد بود .با توجه به عدم وجود منابع ديگر به نظر میرسد مديريت مصرف و افزايش بازده در اين بخش به
شدت مد نظر باشد.
 -2مصرف برق برای پخت و پز و همچنین مصرف کامپیوترها و لوازم جانبی آنها در افق  2030ثابت خواهد ماند.
 -3مصرف برق جهت ساير کاربردها با افزايش همراه خواهد بود .اين افزايش بگونهای خواهد بود که سهم ساير کاربردها و
لوازم صوتی و تصويری از مصرف برق افزايش و سهم ساير موارد کاهش میيابد.

 -11-3-1سیاستها و برنامههای مرتبط با بكارگیری تجهیزات پربازده برقی در بخش ساختمان

جدا از استانداردهای موجود که در صورت نیاز بروز رسانی نیز میشود تاکنون برنامهها و راهکارهای متنوعی نیز در اياالت
متحده آمريکا به منظور کاهش مصرف انرژی در ساختمانها بکار گرفته شدهاند .اجرا و تاثیر گذاری تعدادی از اين راهکارها
مربوط به مقطع زمانی خاصی است در حالیکه تعدادی از اين برنامهها و راهکارها هدفهايی را در افقهای زمانی بلندتر همچون
 2040 ،2030يا  2050دنبال میکنند .در اين قسمت و با توجه به اطالعات موجود اين راهکارها به همراه جزئیات مربوطه مورد
بررسی قرار میگیرند.

 -1-11-3-1قوانین و برنامههای مرتبط با جایگزینی تجهیزات فرسوده

از جمله برنامه های اجرا شده در آمريکا در زمینه بکارگیری تجهیزات پر بازده انرژی بر در بخش ساختمان میتوان به طرح
جايگزينی تجهیزات انرژی بر فرسوده که در سال  2005تصويب و اجرا شد اشاره کرد .در اين طرح دولت تسهیالتی را به
منظور جايگزينی تجهیزات فوق الذکر در نظر گرفت .بواسطه وجود اين تسهیالت ،هزينه کمتری در خصوص خريد ،نصب و راه
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اندازی تجهیزات جديد بر مشترکان و مصرف کنندگان تحمیل شد .نتايج حاصل از اجرای اين طرح در پايان سال  2010در
جدول ( )9-1آورده شده است[ .]14در اين جدول تنها به تجهیزات انرژی بر الکتريکی اشاره شده و به آمار مرتبط با ساير
تجهیزات بدلیل خارج بودن از حوزه اين مطالعه اشاره نشده است.
جدول ( )9-1نتایج اجرای طرح جایگزینی تجهیزات انرژی بر فرسوده در بخش ساختمان در آمریكا در پایان سال 2010
نوع کاربری

لوازم خانگی

تهويه مطبوع

گرمايش آب

نوع تجهیز

تعداد جایگزین شده

ماشین لباسشويی

579412

ماشین ظرفشويی

229865

يخچال

558773

فريزر

43580

سیستمهای تهويه مطبوع موضعی

214317

سیستمهای تهويه مطبوع مرکزی

38800

پمپ حرارتی با منبع هوا

35317

پمپ حرارتی با منبع زمین

3376

پمپ حرارتی برقی

24030

سیستمهای حرارتی خورشیدی

5710

تا پايان سال  ،2010در مجموع  1٫733٫180تجهیز انرژی بر فرسوده در آمريکا با تجهیزات نو جايگزين شدهاند که اين
جايگزينی بواسطه اجرای طرح فوق الذکر بوده است .بیشترين و کمترين جايگزينی به ترتیب به ماشین لباسشويی و پمپ
حرارتی با منبع زمین اختصاص دارد.

 -2-11-3-1قوانین و برنامههای مرتبط با احداث ساختمانها با مصرف انرژی صفر

از ديگر قوانین موجود در خصوص مصرف انرژی در ساختمانها در آمريکا میتوان به قانون ساختمانهای اداری و تجاری با
مصرف انرژی صفر که در سال  2007مصوب شد اشاره نمود .بر اساس اين قانون بايد اهداف ذيل محقق گردد[:]14
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 -1تمامی ساختمانهای جديد االحداث اداری و تجاری بايد تا پايان سال  2030مصرف انرژی صفر داشته باشند.
 -2حداکثر تا پايان سال  2040بايد نیمی از تمام ساختمانهای اداری و تجاری در اياالت متحده مصرف انرژی صفر داشته
باشند.
 -3حداکثر تا پايان سال  2050بايد تمامی ساختمانهای اداری و تجاری در اياالت متحده مصرف انرژی صفر داشته باشند.
پیش بینی شده با شرايط موجود موارد باال تا حد زيادی محقق شود.

 -3-11-3-1قوانین مالیاتی

از جمله موارد ديگر که در کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان در کشور آمريکا مفید بوده است میتوان به معافیتها يا
تشويقهای مالیاتی اتخاذ شده توسط دولت در سالهای مختلف اشاره نمود .در سالهای  2009 ،2008 ،2005و  2010اين موارد
مصوب و اجرايی شدهاند.
در سال  ،2005مشوقهای مالیاتی برای خانههای جديد ،افزايش بهرهوری انرژی در خانههای موجود و ساختمانهای اداری و
تجاری به صورت ذيل بوده است[: ]14
 2000 -1دالر اعتبار مالیاتی به سازندگانی که مصرف انرژی جهت سرمايش و گرمايش در خانههای ساخته شده توسط
آنها حداقل  50درصد از استاندارد  IECC 2003کمتر باشد تعلق میگیرد.
 1000 -2دالر اعتبار مالیاتی به سازندگانی که مصرف انرژی جهت سرمايش و گرمايش در خانههای ساخته شده توسط
آنها حداقل  30درصد از استاندارد  IECC 2003کمتر باشد يا مطابق با استانداردهای  ENERGY STARتعلق می-
گیرد.
 10 -3درصد اعتبار مالیاتی (حداکثر تا سقف  500دالر) به دارندگان خانههايی که در جهت افزايش بهرهوری انرژی تالش
نمايند اختصاص میيابد 200 .دالر از آنچه که گفته شد صرفا به جايگزينی پنجرههای معمولی با پنجرههای دو جداره
اختصاص دارد .تغییرات صورت گرفته بايد حد فاصل اول ژانويه  2006تا پايان دسامبر  2007باشد.
 1/8 -4دالر به ازای هر متر مربع از مالیات ساختمانهای اداری و تجاری جديد االحداث کاسته خواهد شد به شرطی که
مجموع مصرف انرژی در آنها حداقل  50درصد کمتر از استاندارد  ASHRAE 90.1-19باشد.
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 0/6 -5دالر به ازای هر متر مربع از مالیات ساختمانهای اداری و تجاری موجود کاسته خواهد شد به شرطی که مجموع
مصرف انرژی در آنها حداقل  50درصد کمتر از استاندارد  ASHRAE 90.1-19باشد.
 -6تغییرات صورت گرفته برای موارد  4و  5بايد حد فاصل اول آگوست  2005تا پايان دسامبر  2007باشد.
در سال  ،2005مشوقهای مالیاتی برای سازندگان لوازم خانگی و تولید کنندگان سیستمهای تولید انرژی به صورت ذيل بوده
است [: ]14
 -1سازندگان يخچالها به ازای هر يخچال تولیدی که مصرف آن  15تا  19/9درصد 20 ،تا  24/9درصد و حداقل 25
درصد کمتر از استاندارد مینیم فدرال در سال  2001باشد به ترتیب  125 ،75و  175دالر تسهیالت دريافت خواهند
کرد.
 -2سازندگان ماشینهای لباسشويی به ازای هر محصول تولید شده که استاندارد  ENERGY STAR 2007را برآورده
سازد  100دالر تسهیالت دريافت خواهند کرد.
 -3سازندگان ماشینهای ظرفشويی به ازای هر محصول تولید شده و به ازای هر يک درصد صرفهجويی انرژی بهتر از
استاندارد  3 ENERGY STARدالر تسهیالت دريافت خواهند کرد .در خصوص تمامی موارد باال ،محصول بايد در
داخل کشور آمريکا تولید شود.
 30 -4درصد اعتبار مالیاتی تا سقف  1000دالر به ازای هر کیلووات از سیستمهای پیل سوختی که در توانهای باالتر از
 500کیلووات راندمانی حداقل برابر با  30درصد داشته باشند.
 10 -5درصد اعتبار مالیاتی تا سقف  200دالر به ازای هر کیلووات از سیستمهای میکرو توربین که در توانهای باالتر از
 2000کیلووات راندمانی حداقل برابر با  26درصد داشته باشند.
در سال  ،2008مشوقهای مالیاتی برای خانههای جديد ،افزايش بهرهوری انرژی در خانههای موجود و ساختمانهای اداری و
تجاری که در سال  2005وضع شده بود به ترتیب تا پايان دسامبر سال  ،2009پايان دسامبر  2008و پايان دسامبر  2013تمديد
شد.
در سال  2009مشوقهای مالیاتی جديد به صورت ذيل مصوب شد [.]14
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 30 -1درصد اعتبار مالیاتی (حداکثر تا سقف  1500دالر) به دارندگان خانههايی که در جهت افزايش بهرهوری انرژی
تالش نمايند اختصاص میيابد .تغییرات انجام شده بايد بگونهای باشد که استانداردهای جديد را پوشش دهد .بازه
زمانی الزم جهت انجام تغیییرات اول ژانويه  2008تا پايان دسامبر  2010میباشد.
 30 -2درصد اعتبار مالیاتی برای نصب سیستمهای تولید انرژی از منابع تجديد پذير .اين اعتبار برای نصب سیستمهای
مبتنی بر انرژی باد تا پايان سال  2012و برای ساير سیستمها تا پايان سال  2013اختصاص خواهد يافت.
 -3اختصاص مشوقهای مالیاتی به سرمايهگذاری در حوزه انرژيهای تجديد پذير
در اين سال همچنین  1/6میلیارد دالر جهت حمايت از تولید برق از منابع انرژی تجديد پذير در بخش ساختمان اختصاص
يافت 2/4 .میلیارد دالر اعتبار نیز جهت حمايت از طرحهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان در نظر گرفته شد.
در سال  ،2010نیز تغییراتی در مشوقها و قانونهای مالیاتی ايجاد شد .اين موارد عبارت بودند از :
 25 -1تا  75دالر تسهیالت با ازاء هر ماشین ظرفشويی با راندمان باال 175 ،تا  225دالر تسهیالت با ازاء هر ماشین
لباسشويی با راندمان باال و  150تا  200دالر به ازاء هر يخچال با راندمان باالتر
 10 -2درصد اعتبار مالیاتی (حداکثر تا سقف  500دالر) به دارندگان خانههايی که در جهت افزايش بهرهوری انرژی تالش
نمايند اختصاص میيابد .اين مورد از ابتدای سال  2011اجرايی خواهد شد.

 -4-11-3-1برنامهها و راهكارها جهت اجرا در سالهای آتی

مطالعات صورت پذيرفته در سال  2009نشان داد که پتانسیل صرفهجويی در انرژی مصرفی سالیانه در بخش ساختمان در
آمريکا معادل با  3081تريلیون بی تی يو يا  903تراوات ساعت است .از کل اين مقدار  554تراوات ساعت به بخش خانگی و
 394تراوات ساعت به بخشهای تجاری و اداری اختصاص دارد[.]14
راهکارهايی که در بخش خانگی جهت رسیدن به صرفهجويی های فوق الذکر ارائه شدهاند به دو دسته راهکارهای کوتاه
مدت و بلند مدت تقسیم میشوند .راهکارهای کوتاه مدت در بخش خانگی با تمرکز بر انرژی الکتريکی عبارتند از[: ]14
 -1استفاده از روشنايی روز
 -2جايگزينی تجهیزات انرژی بر فرسوده با تجهیزات جديد با راندمان باالتر
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راهکار بلند مدت اشاره شده نیز شامل تولید برق از انرژی خورشید يا منابع انرژی زمین گرمايی میباشد.
در بخشهای تجاری و اداری نیز جهت رسیدن به صرفهجويی های فوق دو دسته راهکارهای کوتاه مدت و راهکارهای بلند
مدت توصیه شدهاند .راهکارهای کوتاه مدت در اين بخشها با تمرکز بر انرژی الکتريکی عبارتند از[: ]14
 -1استفاده از فنها و پمپهای دور متغیر
 -2کاهش تعداد بارهايی که حالت استند بای دارند.
 -3خاموش کردن المپهای اضافی
 -4استفاده از المپهای  LEDدر نشانگرهای خروج از يک مکان مشخص
 -5نصب سنسورهای تشخیص حضور
 -6جايگزينی المپهای فلورسنت  T12با  T8و T15

 -7جايگزينی المپهای رشتهای با المپهای فلورسنت فشرده و المپهای هالوژنی
راهکارهای بلند مدت نیز عبارتند از :
 -1طراحی مجدد سیستم روشنايی با تکیه بر استفاده حداکثری از منابع نور طبیعی
 -2نصب سیستمهای کنترل روشنايی
 -3جايگزينی تجهیزات گرمايشی فرسوده با تجهیزات جديد
نظر به آنچه که گفته شد علی رغم تالش فراوان در جهت کاهش مصرف انرژی در ايیاالت متحیده هنیوز پتانسییل قابیل
توجهی جهت کاهش مصرف انرژی در اين کشور بخصوص در بخش ساختمان وجود دارد .در حالت مقايسه میزان اين پتانسیل
بیش از  4برابر مصرف برق سالیانه در ايران میباشد.
مجموعهای از راهکارهای کم هزينه و پر هزينه مسیر را جهت دستیابی به میزان کاهش اشاره شده هموار خواهد ساخت .در
اين خصوص نیازی به استفاده از تکنولوژيهای بسیار پیشرفته نیز نخواهد بود.

 -12-3-1سیاستها و برنامه های مرتبط با بكارگیری تجهیزات مبتنی بر انرژیهای تجدید پذیر جهت گرمایش آب و
فضا در بخش ساختمان
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توزيع مصرف انواع حاملهای انرژی در آمريکا در سال  2013در شکل ( )14-1نشان داده شده است[ .]16همانگونیه کیه از
شکل نیز پیداست در سال  10 ،2013درصد از مصرف انرژی در آمريکا به منابع انرژيهای تجديد پذير اختصاص داشته است .در
میان منابع انرژيهای تجديد پذير ،منابع زيست توده بیشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند .کمترين سهم نیز به منابع زمین
گرمايی اختصاص دارد.
در جدول ( )10-1مصرف انواع انرژيهای تجديد پذير در آمريکا در سال  2013در بخشهای خانگی و تجاری و اداری آورده
شده است .در بخش خانگی ،سهم منابع زيست توده ( به صورت عمده شامل چوب و زائدات جنگلی) در تامین انرژی مورد نیاز
در مقايسه با ساير منابع قابل مالحظه است .خورشید و منابع زمین گرمايی نیز از جمله ديگر منابع تجديد پذير هسیتند کیه در
بخش خانگی مورد استفاده قرار گرفتهاند .در عین حال سهم انرژی خورشیدی بسیار بیشتر از منابع زمین گرمايی میباشد.

شكل ( )14-1مصرف انواع حاملهای انرژی در آمریكا در سال 2013

جدول ( )10-1مصرف انرژیهای تجدید پذیر در آمریكا در سال  2013در بخشهای خانگی و تجاری و اداری[]16

نوع بخش مصرف کننده

خانگی

تجاری و اداری

نوع منبع انرژی تجدید پذیر

مصرف در سال ( 2013تراوات ساعت)

زيست توده

170

خورشید

64

زمین گرمايی

12

زيست توده

35
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خورشید

0/9

زمین گرمايی

5/9

باد

0/3

در بخشهای تجاری و اداری عالوه بر منابع تجديد پذير موجود ،باد نیز در تامین انرژی مورد نیاز نقش دارد هر چند که سهم
اين منبع به همراه انرژی خورشیدی در مقايسه با منابع زيست توده و زمین گرمايی قابل اغماض است.
در سالهای اخیر به طور متوسط در هر سال حدود  30هزار سیستم سرمايش و گرمايش خورشیدی در نقاط مختلف آمريکا
نصب شده بگونهای که در سال  ،2013ظرفیت حرارتی نصب شده از اين سیستمها معادل  9گیگاوات بوده است[ .]17مطالعات
انجام شده حکايت از آن دارد که سیستمهای سرمايش و گرمايش خورشیدی نقش مهمی را در تامین انرژی مورد نیاز آمريکا در
آينده ايفا میکنند .در اين بین هر چند آمار و اطالعات مشخصی در خصوص نحوه توسعه سیستمهای مذکور در آمريکا طی
سالهای آتی ارائه نشده لکن اعتبار مالیاتی ،خريد تضمینی و ارائه تسهیالت با سود کم جهت سرمايهگذاری در اين بخش به
عنوان سیاستهای تشويقی مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفتهاند .ذکر اين نکته ضروريست که در حال حاضر سهم بخش
خانگی در استفاده از سیستمهای سرمايش و گرمايش خورشیدی بیش از سهم بخشهای تجاری و اداری میباشد.
اياالت متحده از جمله کشورهای پیشرو دنیا در زمینه توسعه سیستمهای زمین گرمايی میباشد .در سال  182 ،2013پروژه
نیروگاهی در آمريکا با مجموع ظرفیتی معادل  2500مگاوات در حال اجرا بوده است[.]17
به غیر از تولید برق ،انرژی زمین گرمايی جهت تامین انرژی مورد نیاز پمپهای حرارتی در آمريکا مورد استفاده قرار می-
گیرد .اثبات شده در تمامی ايالتهای آمريکا امکان استخراج حرارت جهت استفاده پمپ حرارتی وجود دارد .در بعضی موارد نیز
حرارت به صورت مستقیم مورد استفاده قرار میگیرد که خود به کاهش مصرف حاملهای ديگر انرژی کمک مینمايد.
در ايالتهايی از آمريکا که سه شرط :
 -1قیمت باال برای سوختهای فسیلی
 -2قابلیت دسترسی به منابع زيست توده با حجم فراوان
 -3رشد قابل توجه نیاز حرارتی
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حاکم است ،استفاده از منابع زيست توده جهت تامین انرژی مورد نیاز ( بخصوص برای سیستمهای سرمايشی و گرمايشی )
مورد استقبال قرار گرفته است .در سال  2013بیش از  10میلیون خانوار آمريکايی و بیش از  300دانشگاه و مرکز اداری در
آمريکا از منابع زيست توده ( به صورت عمده متشکل از چوب و زائدات جنگلی ) جهت تامین حرارت بهره بردهاند .تخمین زده
شده در حال حاضر بیش از  10000بويلر بیوماس در آمريکا وجود دارد .به نظر میرسد توسعه سیستمهای گرمايشی مبتنی بر
منابع زيست توده در آمريکا با قابلیت کاربرد در بخشهای خانگی و اداری تا حد زيادی به قیمت انواع ديگر حاملهای انرژی
وابسته است .بازار اين تجهیزات طی سالهای  2000تا  2010بیش از  34درصد رشد داشته و صرفهجويی ناشی از آن معادل با
 25درصد هزينه تامین گرمايش با استفاده از سیستمهای قبلی بوده است .عالوه بر آنچه که گفته شد توسعه سیستمهای پاکتر
تولید انرژی از م نابع زيست توده تاثیر قابل توجهی بر توسعه استفاده از اين سیستمها در آمريکا طی سالهای آتی خواهد
داشت[.]17
استفاده از انرژی باد در بخشهای تجاری و اداری آمريکا صرفا جهت تولید برق میباشد .میزان تولید برق از اين سیستمها
طی سالهای اخیر تقريبا ثابت بوده و برنامه خاصی نیز جهت توسعه اين سیستمها ارائه نشده است]16[ .
با توجه به آنچه که گفته شد به نظر میرسد منابع زيست توده و انرژی خورشیدی در مقايسه با ساير منابع تجديد پذير،
بیشترين سهم را در تامین انرژی مورد نیاز بخشهای خانگی و اداری در آريکا طی سالهای آتی داشته باشند.

 -4-1بررسی اسناد باالدستی
جهان در قرن بیست و يکم دنیايی آکنده از رقابت ،توسعه بازارها ،ظهور و رواج فناوریهای برتر و گسترش تجیارت اسیت.
شرط توفیق در اين عرصه ،بهرهگیری از فرصت ها و رويارويی با چالشهای پیشرو است و اين همه ايجاب میکند که فرآينید
توسعه اقتصادی– اجتماعی با رويکردی راهبردی نسبت به تشخیص شرايط جديد بینالمللی و با شناخت دگرگونیها در ترکیب
و روند مناسبات سیاسی ی اقتصادی جهانی و منطقهای باشد .رويکرد راهبردی با نگیرش بیه مهمتیرين مسیائل و تنگنیاهیای
اقتصادی ملی ،مسیر انجام تحوالت ساختاری ی فناوری و پاسخگويی به الزامات رشد و توسعه پايدار و با ثبات اقتصاد کشیور را
هموار میسازد.
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بر اين اساس ،بديهی است اتخاذ رهیافتی استراتژيک نسبت به تعیین اولويتها و جهتگیریهای اساسیی آينیده کشیور در
متن تحوالت بینالمللی منطقهای نمیتواند تنها به برنامهها و سیاستگذاریهای کوتاهمدت و میانمدت بسنده کند و ناگزير بايد
بر برنامهريزی های بلند مدت ،ارائه دورنماها و تحلیل چشماندازهايی با افق دوردست با هدفگذاری و سمتگیریهای روشن و
مشخص متکی باشد .برنامهريزی های بلند مدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگیی و زيسیت محیطیی
جامعه آرمانی آينده ،زمینه شکلگیری تحوالت و اصالحات و اقتصاد ملی و چارچوبهای طراحی و اجیرای برنامیههیای مییان
مدت و کوتاه مدت را فراهم میآورد.
الزم به ذکر است که هدف از تهیه چنین برنامههايی از يک سو آگاهی از گرايش های مسلط و تعیینکننده در حوزه مسائل
مربوط به امنیت و بقای ملی در آينده است و از سوی ديگر شناخت عوامل بحرانزا و ارائه راهکارهای مناسب بیرای غلبیه بیر
بحران ها است که ناگزير بايد با ارائه چارچوبی برای مديريت استراتژيک و طرح راهبردهای بلندمدت توسعه همه جانبه کشور با
نگرشی به فرصت ها و چالش های پیش رو توأم باشد .طبعاً طی کردن مرحله گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در
افق بلندمدت مستلزم دگرگونی در ساختارها و نهادها و همچنین تنظیم حرکتها به گونهای بهینه و به نحوی است کیه بتوانید
زمینههای رشدی پیوسته و پايدار مبتنی بر تحوالت عمیق تکنولوژيک و مولفههای اقتصاد متکی بر دانايی را فراهم آورد.
از اينرو يکی از بخش های زيربنايی کشور در جهت توسعه و شکوفايی اقتصاد ،بخش انیرژی اسیت کیه الزم اسیت تیا بیا
برنامهريزی علمی و در نظر گرفتن امکانات ،محدوديتها ،چالشها و فرصتهای کشور در بخش انرژی ،برنامه بلندمدت کشور
در اين بخش تدوين گردد.
از جمله هدف هايی که در تدوين اين برنامه بايد مد نظر قرار گیرد اصالح الگوی مصرف و تالش در جهیت بهینیه سیازی
مصرف انرژی است که با ابزارهای مختلف مديريت مصرف همچون بکارگیری فناوری های پربازده محقق میشود .در اين بین
قرار گرفتن زير بخش خانگی به عنوان يک زير بخش مصرف کننده و غیر مولد در بخش ساختمان اين بخش را نسبت به ساير
بخش ها همچون صنعت و کشاورزی جهت بکارگیری فناوری های پربازده انرژی بر ارجحتر میسازد .از طرف ديگر با توجه به
داليل و فوايد ذکر شده در خصوص بکارگیری تکنولوژی های پربازده در دنییا و ايیران و وجیود پتانسییلهیا و فرصیتهیای
بکارگیری اين تجهیزات بجای تجهیزات معمولی و راندمان پايین ،لزوم تهیه يک برنامه بلندمدت در اين حوزه غیرقابیل انکیار
است .متأسفانه به دلیل فقدان يک برنامه جامع بلند مدت در اين زمینه در ايران ،تالشها و برنامهريزیهای صورت گرفتیه در
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کشور ،جهت گیری منسجم و مناسبی نداشته و بعضاً مشکالتی ناشی از عدم وجیود همیاهنگی و وفیاق در جهیت توسیعه ايین
موضوع ايجاد میشود.
در جهت روشن ساختن اهمیت موضوع همین بس که اسیتفاده از فنیاوری هیا و تجهییزات اسیتاندارد پیر بیازده در بخیش
ساختمان ،فرآيندها و فرآوردههای انرژی بر در مطالعه انجام شده توسط وزارت نیرو با عنوان "سند مسییر راه فنیاوری صینعت
برق ايران" به عنوان يکی از  10چالش اصلی معرفی و بر لزوم تهیه و تدوين سند راهبردی نقشه راه موضوع اشاره شده تاکید
شده است.
پیش از شروع هر بحث ديگر تدوين چشمانداز ،ضروری است تا با بررسی اسناد باالدستی ،طرحها و راهبردهای کالن
تدوين شده در سطوح باالتر ،و اصول ارزشی توسعه فناوری موجود در جامعه ،تصويری از بستر فعلی و نگاههای آينده پیرامون
فناوری حاصل گردد .اين تصوير 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 به برخی از مهمترين اسناد باالدستی در اين سند اشاره میشود.

-1-4-1سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404

سند چشم انداز جمهوری اسالمی ايران در افق  1404مورخ  1382/9/20توسط مقام معظم رهبری ابالغ گرديد .مطابق
آنچه که در اين سند آمده است علیرغم اينکه امروزه مزيت هايی چون برخورداری از منابع طبیعی جای خود را به بهرهمندی از
فناوری دادهاند ،اما همچنان به واسطه برخورداری کشور از منابع متنوع انرژی ،اين منابع تا افق  1404تکیه گاه اصلی جهت
توسعه زيربنايی و اقتصاد کشور هستند .از اين رو مديريت جامع انرژی از بعد عرضه و تقاضا ،نقشی اساسی و تعیینکننده در
ارتباط با تحقق اهداف سند چشم انداز ايران  1404خواهند داشت .در اين ارتباط مصرف بهینه انرژی از عوامل مهم در تحقق
سند چشمانداز بیست ساله توسعه کشور میباشد و به صورت يک ضرورت ملی مطرح است .بنابر اين بکارگیری فناوریهای
نوين انرژی بر در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی از جمله بخش ساختمان از اهمیت خاصی برخوردار است و بايد به
آن پرداخته شود .

 -2-4-1افق چشمانداز بیست ساله ایران در حوزه علوم ،تحقیقات و فناوری
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ايران کشوری است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه ،الهامبخش در جهان اسالم و
دارای تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل ،مبتنی بر دانايی ،توانا در تولید علم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و
سرمايه اجتماعی در تولید علم ،دست يافته به جايگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با تاکید پرشتاب و مستمر
اقتصادی ،ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه ،و رسیدن به اشتغال کامل.

 -3-4-1چشم انداز وزارت نیرو

وزارت نیرو در افق چشم انداز جمهوری اسالمی ايران  ،سازمانی است بالنده که با برخورداری از مديريت دانش محور ،
منابع انسانی کارآمد ،ساختاری فراگیری و اثر بخش  ،ظرفیت های غنی نرم افزاری و سخت افزاری خود اتکا  ،به گونه ای
عمل می کند تا کشور در مديريت عرضه و تقاضا و دسترسی عادالنه همگان به برق مطمئن و پايا ،آب سالم و کافی متناسب با
ظرفیت های ملی و خدمات بهداشتی فاضالب  ،در جهان پیشرو شناخته و نیز به عنوان مرکز راهبری برق در منطقه تثبیت
شود.
 -4-4-1چشمانداز بخش برق و انرژی وزارت نیرو
وزارت نیرو در بخش برق با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژی ،مديريت تقاضا ،تکیه بر ساختاری منسجم و
متخصصین توانمند و خالق به گونهای عمل میکند تا کشور در عرضه برق مطمئن و پايا و با کیفیت مناسب (در حد
استانداردهای جهانی) سرآمد کشورهای منطقه گردد و با ايجاد بسترهای الزم ،دسترسی آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار
برق را میسر نموده و جمهوری اسالمی ايران به عنوان مرکز راهبری شبکه برق در منطقه تثبیت گردد.
عالوه بر موارد باال بهطور کلی  10قانون در کشور وجود دارد کیه در آنهیا بیه صیورت مسیتقیم و غیرمسیتقیم بیه بحیث
بهکارگیری فناوری های پربازده انرژی بر در بخش ساختمان اشاره شده است .در ادامه اشاره کوتاهی به هر يک از ايین قیوانین
خواهد شد.

 -5-4-1سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در بخش انرژی
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سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری در تاريخ  89/4/15به کلیه دستگاهها و نهادهای اجرائیی
کشور ابالغ شد .در بندهای  5 ،3و  7از اين مجموعه سیاستها به صورت غیرمستقیم به بکارگیری فناوریهای پربازده انرژی
بر در بخش ساختمان اشاره شده است [.]1

 -6-4-1بخشنامه ریاست جمهوری

اين بخشنامه به شماره  43720/40081مورخ  87/3/26و با موضوع کاهش مصیرف بیرق ادارات و دسیتگاه هیای اجرايیی
کشور به کلیه وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و شرکت های دولتی ،نهادهای انقالب اسالمی و استانداریهای سراسر کشور
ابالغ شده است .در بند 1از اين بخشنامه به صورت مستقیم و در بندهای  3 ،2و  4از اين بخشنامه به صورت غیر مسیتقیم بیه
بکارگیری فناوریهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمان اشاره شده است [.]6

 -7-4-1برنامههای وزارت نیرو در دولت دهم در بخش انرژی

وزارت نیرو به منظور افزايش بهرهوری و کارائی ،برنامههای عملیاتی صنعت برق را در مجموعهای تحت عنوان کتیاب اول
در مورخ تیرماه سال  1389تدوين و ابالغ نمود .در بندهای  17و  18از اين بخشنامه به صیورت غییر مسیتقیم بیر بکیارگیری
فناوریهای پربازده انرژیبر در بخش ساختمان تاکید شده است [.]5

 -8-4-1سند نقشه راه بهرهوری انرژی الكتریكی سابا

سازمان بهرهوری انرژی ايران (سابا) در راستای وظايف و ماموريت ذاتی خود ،در مورخ ارديبهشت ماه  1389نسبت به تهیه
و تدوين سندی بر نقشه راه بهرهوری انرژی الکتريکی براساس قوانین باالدستی نمود .در اين سند چگونگی نیل به اهداف کمی
تعیین شده در بخش بهینهسازی مصرف انرژی تبیین شده است [.]6

 -9-4-1قانون هدفمند کردن یارانهها
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مجلس محترم شورای اسالمی در مورخه  15دی ماه ، 1388نسبت به ابالغ قانون هدفمند کردن يارانهها اقدام نموده است.
در اين قانون هر چند به بحث صرفهجويی در مصرف انرژی اشاره نشده است لکن ابالغ و اجرای قانون گیامی مهیم در مسییر
صرفهجويی انرژی و بکارگیری تجهیزات پربازده است [.]1

 -10-4-1قانون اصالح الگوی مصرف

مجلس محترم شورای اسالمی در مورخه  4اسفند  ،1389نسبت به تصويب قانون اصالح الگوی مصرف اقدام نموده اسیت.
در مواد  22 ،21 ،20 ،19 ،18و 23از اين قانون به صورت غیر مستقیم به بکارگیری تجهیزات پربازده انرژی بر اشاره شده است
[.]1
 -11-4-1قوانین برنامههای اول تا پنجم توسعه کشور

در برنامههای اول تا پنجم توسعه کشور (حدفاصل سالهای  1368تا  )1394که به صورت پنجساله و توسیط دولیت وقیت
تنظیم شده و به تصويب مجلس شورای اسالمی رسیده است دولت و دستگاههای اجرايی وابسته موظف شدهاند تا حد امکان در
جهت کاهش مصرف انرژی در تمامی بخشهای اقتصادی و اجتماعی تالش کنند [.]6

 -12-4-1تكالیف  20گانه مصوبه هیات دولت جهت اصالح الگوی مصرف انرژی

در تکالیف  20گانه مصوبه هیات دولت جهت اصالح الگوی مصرف انرژی مورخ  88/3/2به صورت مستقیم و غیر مستقیم
به بکارگیری تجهیزات پربازده انرژی بر اشاره شده است[.]7

 -13-4-1مبحث  19مقررات ملی ساختمان

مبحث  19مقررات ملی ساختمان ضوابط طرح ،محاسبه و اجرای عايقکاری حرارتی پوسته خارجی ،سیستمهای تأسیسیات
گرمايی ،سرمايی ،تهويه ،تهويه مطبوع ،تأمین آب گرم مصرفی و الزامات طراحی سیستم روشینايی در سیاختمانهیا را تعییین
میکند .در اين مبحث بحث صرفهجويی انرژی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است [.]8
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-5-1نظر سنجی از متخصصین
بی شک در هر زمینهای نظر سنجی از متخصصین میتواند به عنوان يک منبع کارآمد و جامع بشمار میرود .متخصصین نه
تنها در يک زمینه خاص دارای تبحر و مهارت ويژه میباشند بلکه تجربیات ويژهای دارند که ترکیب آن با تخصص و مهیارت،
تضمینی بر موثر بودن و کارا بودن راهحلهای ارائه شده است .نگاهی گذرا به تجربیات موجود نشان میدهد که مطالعه آمیختیه
با نظر سنجی با نتايج بهتری همراه است بخصوص آنکه نظرات و تجربیات کارآزموده لزوما در کتابها و مقاالت يافت نمیشود.
نظر به آنچه که گفته شد در اين مطالعه از نظرات متخصصین امر استفاده شد .بخصوص آنکه ايین نظیرات انتخابهیايی از
میان موارد ارائه شده بود که در جلسات مختلف به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
 -6-1تبیین ابعاد چشم انداز
بیانیه اولیه چشمانداز توسط تحلیلگران و مشاوران تهیه میشود .در اين مرحله بر مبنای ورودیهای حاصل از مراحل قبل
(هوشمندی فناوری ،اطالعات اولیه) ،به ترسیم افق چشمانداز پرداخته میشود .با بررسی مدلهای تدوين چشمانداز بنگیاهی و
نیز با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی تدوين چشمانداز ،الزم است تا به مؤلفههای ضروری چشمانیداز و نییز ويژگییهیای افیق
چشمانداز در سطح ملی توجه شود .يک افق چشمانداز ملی بايد دربرگیرندهی مؤلفههای زير باشد:
 درنظرگیری بعد زمان و افق برنامهريزی برای ايدهآلهای ذکر شده در بیانیه چشمانداز
 اشاره به جايگاه و رتبهی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهان
 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی
 درنظرگیری مالحظات اصول ارزشی
 توجه به سطح رقابتپذيری فناوری تولیدی
 تعیین حوزهی کاربرد فناوری
 اشاره به نتايج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زيستمحیطی حاصل از توسعه
 تعريف کلی حوزه فعالیت (طراحی ،تولید ،بکارگیری)
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در تعیین چشم انداز بايد توجه داشت که توسعه فناوری چه نتايج و مزايايی را به دنبال خواهد داشت و باعث چه تغییراتی در
حوزه سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زيستمحیطی خواهد شد.که اين بخش در قالب کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و
زيستمحیطی حاصل از توسعه در ابعاد چشم انداز ذکر شده است.
در چشم انداز مورد بررسی،افق برنامه ريزی با توجه به سند چشم انداز جمهیوری اسیالمی ايران(اسیناد باالدسیتی) تعییین
گرديد .جايگاه و رتبهی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهان و حوزهی کاربرد فناوری نیز با توجیه بیه اسیناد باالدسیتی
تعیین گرديد ،نتايج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زيستمحیطی حاصل از توسعه و تعريف کلی حوزه فعالیت نیز با مطالعه
اسناد ساير کشورها و همچنین اسناد باالدستی تعیین گرديد.در نهايت گزينه های معرفی شده به منظور تدوين چشم انداز پروژه
به اعضای کمیته راهبری پروژه ارائه شد و مورد تصويب کمیته قرار گرفت.
در اين جدول و به تفکیک هر يک از بخشهای موجود چندين گزينه انتخابی وجود دارد.
جدول ( )11-1ابعاد مندرج در چشم انداز و گزینه های پیشنهادی
ابعاد مندرج در چشمانداز بكارگیری فناوریهای پربازده در بخش
ساختمان
افق برنامهریزی

گزینههای پیشنهادی

1404
 در سطح جهانی

جایگاه و رتبهی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهان

 در سطح منطقه
 بخش خانگی

حوزهی کاربرد فناوری

 بخش تجاری و عمومی
 بخش ساختمان
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گزینههای پیشنهادی

 کاهش انتشار گازهای آالينده و گلخانه ای از طريق کاهش تولید انرژی الکتريکی
 افزايش اشتغال در بخش خصوصی و جابجايی اشتغال در بخش دولتی
نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از
توسعه

 افزايش امنیت انرژی
 کمک به اقتصاد ملی از طريق کاهش مصرف سوخت
 کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی
 طراحی ،تولید و بومی سازی در حوزههای امکانپذير

تعریف کلی حوزه فعالیت (طراحی ،تولید ،بكارگیری)

 بکار گیری فناوریهای پر بازده اولويتدار

 -7-1تدوین چشم انداز
پس از بحث و تبادل نظر در جلسات سوم و چهارم کمیته راهبری ،چشم انداز پروژه بصورت ذيل مورد تصويب کمیته
راهبری قرار گرفت :
در راستای تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز وزارت نیرو در افق  ،1404و در راستای توسعه و
ترویج فرهنگ بهره وری و افزایش رفاه اجتماعی ،با بكارگیری و توسعه فناوری های پر بازده انرژی بر
اولویت دار در بخش ساختمان ،کشور از لحاظ بهره وری مصرف برق در این بخش در سطح اول منطقه
قرار خواهد گرفت و کمک شایانی به اقتصاد ملی از طریق کاهش استفاده از منابع انرژی خواهد شد.
مقرر شد حالت شناوری چشم انداز تا پايان پروژه ادامه داشته باشد و در صورت نیاز تغییرات الزم در آن صورت پذيرد.
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 -8-1جمعبندی
در اين فصل از گزارش به تدوين 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 اين بخش سیاستهای موجود و آتی سه کشور عربستان ،ترکیه و
اياالت متحده امريکا در زمینه بکارگیری تجهیزات پر بازده در بخش ساختمان بررسی و تجزيه و تحلیل شد.
در اياالت متحده ،گزارشات منتشره حکايت از آن دارد که هنوز در اين کشور پتانسیل قابل توجهی جهت کاهش مصرف
انرژی وجود دارد .در اين کشور استفاده از منابع انرژيهای تجديد پذير در بخش ساختمان به سرعت در حال گسترش است .اين
منابع در سالهای آتی جهت تامین سرمايش و گرمايش مورد نیاز ساختمانها مورد استفاده قرار خواهند گرفت .بررسیها در
خصوص ترکیه حکايت از آن دارد که بخش خانگی در اين کشور از پتانسیل قابل توجهی جهت کاهش مصرف برخوردار است.
در عین حال اين کشور مستعد بکارگیری منابع تجديد پذير جهت تامین حرارت است .مشخص گرديد لزوم حرکت در مسیر
ب هینه سازی مصرف انرژی همزمان با پیشرفت قابل توجه اقتصادی و اجتماعی ترکیه مورد توجه مسئوالن اين کشور قرار
گرفته است .در اين ارتباط يا سیاستهای کلی تدوين شده و يا در صورت وجود برنامههای جزئی مرتبط با هر بخش ،جزئیات
اين برنامهها در اختیار همگان قرار نگرفته است .در عربستان نیز پتانسیل قابل توجهی در جهت کاهش مصرف وجود دارد .با
توجه به شرايط اقلیمی ،انرژی خورشیدی میتواند جهت تامین حرارت در بخش ساختمان در کشور عربستان مورد استفاده قرار
گیرد .آمار رو به رشد تعداد مطالعات انجام شده در حوزه انرژی در عربستان نشان میدهد جنبههای مختلف اين حوزه از جمله
بهرهوری مورد توجه مسئوالن اين کشور قرار گرفته است.
در پايان اسناد باال دستی مرتبط با موضوع پروژه به صورت اختصار مرور شد .با توجه به اين اسناد و مطالعات قبلی ،نسخه
اولیه چشم انداز تهیه و به کمیته راهبری ارائه شد .پس از بحث و تبادل نظر ،چشم انداز نهايی پروژه تدوين و مقرر شد حالت
شناوری تغییر در چشم انداز تا پايان پروژه ادامه داشته باشد.
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فصل دوم
تدوين اهداف کالن
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پس از تدوين چشم انداز نوبت به تدوين اهداف کالن میرسد .اين اهداف که به دو صورت کمی و کیفی مطرح می شوند
در واقع تعیین کننده هدف نهايی پروژه هستند و تحقق کامل آنها تحقق هدف مورد نظر در چشم انداز پروژه را به همراه خواهد
داشت .در اين فصل ابتدا ادبیات موضوع مرتبط با اهداف کالن پروژه بررسی میشود .در ادامه با توجه به ساير مطالعات صورت
گرفته در پژوهشگاه نیرو و ساير سازمانهای مرتبط با بحث بهرهوری انرژی ،گزينههای مختلفی به منظور تعیین اهداف کالن
پروژه مطرح خواهد شد .اهداف نهايی با توجه به نظرات اعضاء کمیته راهبری و بحث و تبادل نظر تعیین شده که در ادامه
آورده خواهد شد.

 -2-2روش شناسی تدوین اهداف کالن
يکی ديگر از گام های اساسی در تعیین ارکان جهتساز ،تدوين اهداف توسعه در راستای چشمانداز تعريف شده اسیت .ايین
هدفگذاری در سطح کالن بهمنظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانداز انجام می گیرد .در حقیقت اهداف مذکور ،پاسخگوی
يک سؤال اساسی است با عنوان "برای رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شده ،به چه مقاصدی بايد دست يافیت؟" .بیا
تعیین اين اهداف در مسیر دستیابی به چشمانداز ،کنش گران دخیل در نظام توسعه فناوری ،اهداف بلندمدتی را دنبال میکنند و
در نتیجه ،برنامهريزیها ،تصمیمگیریها و فعالیتهای خود را براساس آن بهصورت دقیقتر و با جزئیات بیشتر انجام دهند.
در روششناسی پیشنهادی برای تدوين اسناد توسعه فناوری ،تدوين اهداف با دو رويکرد باال-به-پیايین و پیايین-بیه-بیاال
صورت میپذيرد .رويکرد باال-به-پايین رويکردی هدف محور است که بهدنبال ترسیم يک آيندهی مطلوب برای توسعه فناوری
است .در طرف مقابل ،رويکرد پايین-به-باال نگاهی مسئلهمحور 1به توسعه فناوری دارد .با استفاده از ايین رويکیرد ترکیبیی ،از
يک طرف همراستايی اهداف با چشماندازهای کالن ملی و ساير ارکان جهتساز باالدستی حفظ شده ،و از طرف ديگیر ،تمیام
مسايل و مشکالت موجود در مسیر توسعه فناوری نیز مورد هدف تحلیل و بررسی قرار میگیرند .در اين بخش ،فرآيند تیدوين
اهداف کالن با نگاهی باال-به-پايین صورت میگیرد .اين اهداف در راستای چشمانداز و با تعريف حوزههیای هیدف مشیخص

Issue-based

1
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میشوند .عالوه بر حوزههای هدف که بیانکننده ابعاد اهداف تعريف شده هستند ،کیفیت آنها نییز بايید بیا مشیخص نمیودن
ويژگیهای اهداف معین شود .بهتر است پتانسیل های موجود در حوزه مورد نظر نیز در هنگام تدوين اهداف کالن مدنظر قرار
گیرد.
در منابع برنامهريزی راهبردی در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوين حوزههای اهداف تعیین شده اسیت .در
زير بهطور خالصه به بررسی اين مدلها پرداخته میشود.

 حوزههای اهداف در مدل کارت امتیازی متوازن )(Kaplan and Norton, 1996
1

 منظر مالی (سودآوری ،رشد در آمد ،و افزايش بهره وری)
 منظر مشتری (تعین مشتريان مخاطب ،تعیین ارزشهای پیشنهادی بنگاه با توجه به مشتريان)
 منظر فرايندهای داخلی (روابط با تأمین کنندگان ،تصمیمگیری درمورد توسعه محصوالت و خیدمات جديید ،خیدمات
پس از فروش ،و مهندسی مجدد فرايندهای تولید)
 منظر يادگیری و رشد (رضايت کارکنان ،فضای مناسب کاری ،دسترسی به سیستمهای اطالعیاتی الزم ،برنامیههیای
آموزش کارکنان)

 حوزههای اهداف در مدل پیرس و رابینسون)1383( 2
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 ،افزايش صادرات)

توضیح کامل برای اين مدل در خصوص تدوين اهداف بنگاهی ،در مراجع مرتبط ارائه شده است.
Pierce & Robinson

2
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 نوآوری (باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول)
 بهرهوری (بهبود کیفیت محصوالت تولیدی ،افزايش بهرهوری واحدهای تولیدی و خدماتی شرکت)
 منابع مالی (استفاده بهینه از منابع مالی شرکت و خارج از شرکت برای تأمین اهداف بازار)
 منابع انسانی (ايجاد انگیزه برای ارائه کار بهتر)
 مسئولیتهای اجتماعی (حفظ محیط زيست و حفظ ايمنی و بهداشت محیط کار)
 منابع اولیه (تالش برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور)

 حوزههای اهداف براساس مدل دکتر اعرابی

1

 سودآوری
 بهرهوری (سادهسازی رويهها و سیستمها برمبنای استانداردهای جهانی)
 موضع رقابتی (ارتقای نقش و جايگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همکاریهای بینالملی و منطقهای)
 پیشرفت کارکنان (سرمايهگذاری در نیروی انسانی و ظرفیتسازی)
 روابط کارکنان
 رهبری فناورانه
 مسئولیت اجتماعی (جلب رضايت ،اعتماد و مشارکت خدمتگیرندگان)

عالوه بر حوزههای هدف ذکر شده ،ويژگیهايی نیز برای اهداف در سطح بنگاه در ادبیات اشاره شده است .اين ويژگیهیا
عبارتند از:
 قابل کاربرد بودن،
 قابل اندازهگیری بودن،

 1اين مدل در مورد تدوين استراتژی گمرك ايران مورد استفاده قرار گرفته است.
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 در نظر داشتن محدوديت منابع،
 قابل دستیابی بودن،
 مشخص بودن،
 قابلیت انعطاف داشتن،
 واقعگرايانه بودن،
 قابل قبول بودن ،و
 محدود به زمان بودن

شكل( )1-2ویژگیهای اهداف کالن

 -3-2گامهای ضروری در تدوین اهداف
با درنظر داشتن مدلهای هدفگذاری بنگاهی و نیز با کسب بینش از مطالعات موردی صورت پذيرفته ،میتوان به معرفی
گامهای ضروری در تدوين اهداف پرداخت .روش پیشنهادی زير میتواند برای تدوين اهداف کالن در توسعه فناوری مورد
استفاده قرار گیرد:
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)1دریافت ورودی از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز و هوشمندی فناوری

در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف کالن توسعه فناوری استفاده شود .اين کار با برگزاری پنلهای
خبرگی و بحث گروهی میان متخصصین ،در چارچوب نتايج حاصل از هوشمندی فناوری (روندهای رشد و توسعه فناوری در
آينده) و تأکید بر مؤلفههای موجود در چشمانداز ،صورت میگیرد .در مجموع میتوان اينطور 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 اين مرحله الزم است تا تحلیلگران به پااليش اين
نتايج با درنظر داشتن دو محور حوزههای هدف و ويژگیهای هدف بپردازند .بهعبارت ديگر ،تحلیلگران نظرات خبرگان را در
حوزههای هدف دستهبندی نموده و با درنظرداشتن ويژگیهای ضروری ،آنها را بازنويسی میکنند .حوزههای اهداف به معرفی
ابعادی میپردازند که الزم است تا به آنها پرداخته شود.
)3تأیید و نهاییسازی اهداف کالن

اهداف کالن ،راهنماهای توسعه در ساير مراحل خواهند بود .بنابراين ،اهداف اولیه طراحی شده برای نهايی شدن نیازمند
تأيید دوباره افراد متخصص هستند .اجرای اين مرحله به کاهش خطای ناشی از بازنويسی و پااليش اهداف توسط تحلیلگران
کمک میکند.
)4دریافت بازخورد

از آنجا که تدوين گامهای مختلف سند در يک فرآيند تعاملی بهوقوع میپیوندد ،اهداف کالن تدوين شده در بخش ممکن
است با تدوين گامهای بعدی سند دچار تغییر و اصالح شوند.
تدوين اهداف خرد (اهداف پايین-به-باال) و دريافت تصوير واقعیتر از وضعیت موجود يکی از مهمترين بازخوردهايی است
که میتواند منجر به بازبینی در اهداف کالن شود.
شکل ( )2-2نمايش گرافیکی مراحل تدوين اهداف کالن را بهطور خالصه به نمايش میگذارد.
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شكل( )2-2روش پیشنهادی برای تدوین اهداف کالن

 -4-2تدوین اهداف کالن
با عنايت به اينکه موضوع پروژه به تفکیک چهار گروه روشنايی ،تجهیزات اداری ،لوازم خانگی و تجهیزات گرمايشی مطرح
شده است ضروريست تا اهداف کالن پروژه نیز به تفکیک اين حوزهها مطرح و انتخاب شوند .بديهی است که با توجه به
موضوع پروژه در ادامه ضمن بررسی مطالعات انجام شده در هر حوزه ،هدف کالن پروژه در هر حوزه که به تائید کمیته راهبری
نیز رسیده است ارائه خواهد شد.

 -1-4-2اهداف کالن در حوزه روشنایی
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مطالعات صورت پذيرفته در اين بخش که با تکیه بر آنها میتوان اهداف کالن در حوزه روشنايی را مشخص نمود عبارتند از
:
 نقشه راه روشنايی سازمان بهرهوری انرژی ايران (سابا)
 پروژه مدل بار الکتريکی به تفکیک پیک و غیر پیک و به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی
(پژوهشگاه نیرو)
 مطالعات دفتر مديريت مصرف برق
 فعالیتهای تحقیقاتی سازمان سابا
در ادامه هر يک از مطالعات فوق الذکر به صورت مختصر معرفی میشوند.

 -1-1-4-2نقشه راه روشنایی سازمان بهرهوری انرژی ایران

سازمان بهرهوری انرژی ايران ،نظر به رسالت خود درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی در کشور ،در سال  1391اقدام به
تدوين نقشه راهی برای روشنايی در دوره برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی نمود .در اين سند ،در ابتدا به بررسی
مطالعات جهانی درخصوص نقشه راه روشنايی پرداخته شده است که از جمله برنامههای انجام شده يا در دست انجام ساير
کشورها میتوان به ممنوعیت تولید ،واردات و استفاده از المپهای التهابی ،حمايت از المپهای کم مصرف و نیز اشاره نمود .الزم
به ذکر است که در اين راستا ،برنامه هايی نظیر حمايت از المپ  LEDگسترش استفاده از المپهای و نیز اصالح سیستم
روشنايی معابر ،در ايران نیز همگام با ساير کشورها انجام گرفته است.
مطابق با نقشه راه موجود با تکیه بر راهکارهای ذيل :
جايگزينی المپهای کم مصرف به جای المپهای رشته ای
جايگزينی المپهای فلورسنت پر بازده به جای المپهای فلورسنت معمولی
جايگزينی المپهای  LEDبه جای المپهای هالوژن
بکارگیری باالستهای الکترونیکی
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میتوان در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی به صرفهجويی معادل  2599مگاوات رسید .از اين مجموع 1567 ،مگاوات به
بخش خانگی 578 ،مگاوات به بخش تجاری و  454مگاوات به بخش عمومی اختصاص دارد.

 -2-1-4-2مدل بار الكتریكی به تفكیک پیک و غیر پیک و به تفكیک بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی
(پژوهشگاه نیرو)

هدف از انجام اين پروژه ،پیش بینی تقاضای بار و انرژی الکتريکی در ايران تا سال  1395در زير بخشهای خانگی ،تجاری،
عمومی ،کشاورزی ،صنعت و حمل و نقل بر مبنای بکارگیری ماژول انرژی و بار نرم افزار  MAEDمیباشد .مدل MAED

يکی از مدلهايی است که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مبنای روش مصارف نهائی جهت پیش بینی تقاضای انرژی
توسعه داده شده و به برآورد تقاضای حاملهای مختلف انرژی از جمله برق در يک دوره بلند مدت میپردازد.
در اين پروژه ،پرسشنامههای اطالعاتی به تفکیک انواع مشترکین طراحی شده است .با انجام کار میدانی عملیات جمع آوری
اطالعات از مشترکین منتخب در سراسر کشور صورت پذيرفته و در ادامه با نصب ثبات بر روی فیدر تغذيه کننده مشترکین
فوق الذکر اطالعات واقعی مصرف آنها در طی روزهای مختلف سال و ساعات مختلف شبانه روز بدست آمده است .تجزيه و
تحلیل و مقايسه اطالعات موجود در پرسشنامهها و اطالعات ثبت شده توسط ثباتها فرصت مناسبی را جهت تفکیک بار
مصرفی مشترکین به مولفههای آنها بوجود آورده است.
مطابق نتايج اين پروژه متوسط مصرف برق مشترکین خانگی در کشور جهت روشنايی معادل  540کیلووات ساعت در سال
است .با در نظر گرفتن راهکار جايگزينی المپهای رشتهای با المپهای کم مصرف ،پتانسیل کاهش مصرف در اين بخش برای
هر مشترك در سال  45 ،1386کیلووات ساعت در سال بوده است .به صورت مشابه متوسط مصرف برق مشترکین بخش
خدمات (تجاری و عمومی) در کشور جهت روشنايی معادل  2540کیلووات ساعت در سال است .با در نظر گرفتن راهکار
جايگزينی المپهای رشتهای با المپهای کم مصرف ،پتانسیل کاهش مصرف در اين بخش برای هر مشترك در سال ،1386
 176کیلووات ساعت در سال بوده است .با در نظر گرفتن تعداد مشترکین بخشهای خانگی و خدمات در سال  1386که به
ترتیب  17770هزار و  3460هزار مشترك بوده ،پتانسیل کاهش مصرف يا هدف قابل دستیابی با تکیه بر راهکار جايگزينی
المپهای رشتهای با المپهای کم مصرف به ترتیب برابر با  800و  609گیگاوات ساعت در سال بوده است .با در نظر گرفتن
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نسبت تعداد مشترکین در اين دو بخش در سال  1392نسبت به سال  ،1386پتانسیل کاهش مصرف به ترتیب در دو بخش
خانگی و خدمات برابر با  1110گیگاوات ساعت و  896گیگاوات ساعت در سال خواهد بود .کاهش مصرف ارائه شده در اين
پروژه بر اساس مصرف انرژی بوده است.

 -3-1-4-2مطالعات دفتر مدیریت مصرف برق

مطابق مطالعات انجام شده در دفتر مديريت مصرف برق شرکت توانیر با در نظر گیرفتن جیايگزينی المپهیای رشیتهای بیا
المپهای کم مصرف ،پتانسیل کاهش مصرف تنها در ادارات و سازمانهای دولتی در کشور در سال  1386معادل با  135مگاوات
بوده است .در اين مطالعه تنها بخش کوچکی از مشترکین بخش خدمات مورد بررسی قرار گرفته و راهکار مورد اسیتفاده تنهیا
جايگزينی المپهای رشتهای با المپهای کم مصرف بوده است.

 -4-1-4-2فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده توسط سازمان سابا

مطابق با فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده توسط سازمان سابا که نتايج آن در قالب يک مقاله در دهمین همايش بین المللی
انرژی ارائه شده با بکارگیری سیستمهای روشنايی خورشیدی شامل استفاده از نور خورشید در روز و استفاده از سیستمهای برق
مستقیم (تامین کننده روشنايی) در بخش خدمات در کشور میتوان به صرفهجويی معادل با  5077گیگیاوات سیاعت در سیال
دست يافت .راهکار ارائه شده در اين مطالعه بسیار متفاوت از ساير راهکارهای مد نظر در مطالعات ديگر بوده و حتی در سیطح
جهانی نیز يک راهکار جديد محسوب میشود.
کمیته راهبری پروژه در جلسه چهارم کمیته ،پتانسیل حاصل از نقشه راه روشنايی سازمان سابا را به عنوان هدف کیالن در
دوره  10ساله مطالعه انتخاب کرد .بدين ترتیب هدف کالن پروژه در بخش روشنايی کاهش  2599مگاواتی طی سالهای 1394
تا  1404خواهد بود.

 -2-4-2اهداف کالن در حوزه لوازم خانگی
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با توجه به ساير مطالعات انجام شده و تجارب موجود ،در اين مطالعه از برچسب انرژی و متوسط مصرف انرژی هیر تجهییز
جهت تعیین اهداف کالن در حوزه لوازم خانگی استفاده شده است .در ادامه نحوه تعیین اهداف کیالن بیه تفکییک يخچیال و
فريزر ،ماشین لباسشويی ،ماشین ظرفشويی ،جارو برقی و کابینهای برودتی (مورد استفاده در بخشهای تجاری و عمومی) شیرح
داده خواهد شد.

 -1-2-4-2پتانسیل کاهش مصرف یخچال و فریزر
میزان تقاضا برای يخچال و فريزر در سالهای  1387و  1392و متوسط مصرف يک يخچال و فريزر با بر چسب انیرژی A

در جدول ( )1-2آورده شده است .رده بندی برچسب انرژی يخچال و فريزر در کشور در حال حاضر بین رده  Eو رده  A++می-
باشد .بنابر اين بهترين حالت تحلیل ( با توجه به اين نکته که برچسب بر اساس توزيع نرمال تهییه مییشیود) آنسیت کیه رده
متوسط  Bدر نظر گرفته شود .با توجه به فعالیتهای سازمان سابا در زمینه بهبود بر چسیب انیرژی تجهییزات ،در ايین مطالعیه
برچسب انرژی متوسط  Aبرای يخچالها و فريزرها در نظر گرفته میشود .در ادامه فرض بر آنسیت کیه طیی دو دوره  5سیاله
برچسب متوسط يخچال و فريزر به میزان دو رتبه ارتقاء يابد .نحوه استقبال مردم و متقاضیان جديد يخچیال و فريیزر نییز بیه
صورت پلههای  20درصدی و با شروع  20درصد خواهد بود .با اين فرضیات میتوان میزان صرفهجويی در مصرف يخچالهیا و
فريزرها طی يک دوره  10ساله ( 1394تا  )1404را محاسبه نمود .نحوه انجام محاسبات در جدول ( )2-2آورده شده است.
جدول ( )1-2میزان تقاضای یخچال و فریزر در کشور در سالهای  1387و 1392
مقدار عددی

میزان تولید داخل

میزان واردات

نوع پارامتر
تقاضا برای يخچال و فريزر در سال ( 1387دستگاه)

1500000

1200000

300000

تعداد خانوارها در کشور در سال 1387

18715242

تعداد خانوارها در کشور در سال 1392

24671123

تقاضا برای يخچال و فريزر در سال ( 1392دستگاه)

1977355

متوسط مصرف يک يخچال و فريزر خانگی در سال (کیلووات ساعت)

608

1581884

395471
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جدول ( )2-2نحوه محاسبه کاهش مصرف یخچالها و فریزرها تا افق 1404
اختالف برچسب  Aبا برچسب A+

135

اختالف برچسب  A+با برچسب A++

135

پیشرفت در دوره اول از  Aبه A+
صرفه جويی در سال اول با مشارکت  20درصدی (گیگاوات ساعت)

53

صرفه جويی در سال دوم با مشارکت  40درصدی (گیگاوات ساعت)

107

صرفه جويی در سال سوم با مشارکت  60درصدی (گیگاوات ساعت)

160

صرفه جويی در سال چهارم با مشارکت  80درصدی (گیگاوات ساعت)

214

صرفه جويی در سال پنجم با مشارکت  100درصدی (گیگاوات ساعت)

267

مجموع

802

پیشرفت در دوره دوم از  A+به A++
صرفه جويی در سال اول با مشارکت  20درصدی (گیگاوات ساعت)

53

صرفه جويی در سال دوم با مشارکت  40درصدی (گیگاوات ساعت)

107

صرفه جويی در سال سوم با مشارکت  60درصدی (گیگاوات ساعت)

160

صرفه جويی در سال چهارم با مشارکت  80درصدی (گیگاوات ساعت)

213

صرفه جويی در سال پنجم با مشارکت  100درصدی (گیگاوات ساعت)

267

مجموع

800
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 -2-2-4-2پتانسیل کاهش مصرف جارو برقی

میزان تقاضا برای جارو برقی در سالهای  1387و  1392و متوسط مصرف يک جارو برقی با بر چسب انیرژی  Cدر جیدول
( )3-2آورده شده است .رده بندی برچسب انرژی جارو برقی در کشور در حال حاضر بین رده  Gو رده  Aمیباشید .بنیابر ايین
بهترين حالت تحلیل ( با توجه به اين نکته که برچسب بر اساس توزيع نرمال تهیه میشود) آنست که رده متوسیط  Dدر نظیر
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گرفته شود .با توجه به فعالیتهای سازمان سابا در زمینه بهبود بر چسب انرژی تجهیزات ،در اين مطالعه برچسب انرژی متوسیط
 Cبرای جارو برقی در نظر گرفته میشود .در ادامه فرض بر آنست که طی دو دوره  5ساله برچسب متوسط جارو برقی به میزان
دو رتبه ارتقاء يابد .نحوه استقبال مردم و متقاضیان جديد جارو برقی نیز به صورت پلههای  20درصدی و با شیروع  20درصید
خواهد بود .با اين فرضیات میتوان میزان صرفهجويی در مصیرف جیارو برقیی طیی يیک دوره  10سیاله ( 1394تیا  )1404را
محاسبه نمود .نحوه انجام محاسبات در جدول ( )4-2آورده شده است.
جدول ( )3-2میزان تقاضای جارو برقی در کشور در سالهای  1387و 1392
مقدار عددی

میزان تولید داخل

میزان واردات

نوع پارامتر
تقاضا برای جارو برقی در سال ( 1387دستگاه)

1000000

300000

700000

تعداد خانوارها در کشور در سال 1387

18715242

تعداد خانوارها در کشور در سال 1392

14671123

تقاضا برای جارو برقی در سال ( 1392دستگاه)

1318237

متوسط مصرف يک جارو برقی در سال (کیلووات ساعت)

922766

395471

36

جدول ( )4-2نحوه محاسبه کاهش مصرف جارو برقی تا افق 1404
اختالف برچسب  Cبا برچسب B

3

اختالف برچسب  Bبا برچسب A

3

پیشرفت در دوره اول از  Cبه B
صرفه جويی در سال اول با مشارکت  20درصدی (گیگاوات ساعت)

1

صرفه جويی در سال دوم با مشارکت  40درصدی (گیگاوات ساعت)

2

صرفه جويی در سال سوم با مشارکت  60درصدی (گیگاوات ساعت)

2

صرفه جويی در سال چهارم با مشارکت  80درصدی (گیگاوات ساعت)

3

صرفه جويی در سال پنجم با مشارکت  100درصدی (گیگاوات ساعت)

4

مجموع

12
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پیشرفت در دوره دوم از  Bبه A

صرفه جويی در سال اول با مشارکت  20درصدی (گیگاوات ساعت)

1

صرفه جويی در سال دوم با مشارکت  40درصدی (گیگاوات ساعت)

2

صرفه جويی در سال سوم با مشارکت  60درصدی (گیگاوات ساعت)

2

صرفه جويی در سال چهارم با مشارکت  80درصدی (گیگاوات ساعت)

3

صرفه جويی در سال پنجم با مشارکت  100درصدی (گیگاوات ساعت)

4

مجموع

12

مجموع دوره  10ساله بر حسب گیگاوات ساعت ()1394-1404

24

 -3-2-4-2پتانسیل کاهش مصرف ماشین لباسشویی

میزان تقاضا برای ماشین لباسشويی در سالهای  1387و  1392و متوسط مصرف يک ماشین لباسشويی با بر چسب انیرژی
 Cدر جدول ( )5-2آورده شده است .رده بندی برچسب انرژی ماشین لباسشويی در کشور در حال حاضر بیین رده  Gو رده A

می باشد .بنابر اين بهترين حالت تحلیل ( با توجه به اين نکته که برچسب بر اساس توزيع نرمال تهیه میشود) آنسیت کیه رده
متوسط  Dدر نظر گرفته شود .با توجه به فعالیتهای سازمان سابا در زمینه بهبود بر چسیب انیرژی تجهییزات ،در ايین مطالعیه
برچسب انرژی متوسط  Cبرای ماشین لباسشويی در نظر گرفته میشود .در ادامه فرض بیر آنسیت کیه طیی دو دوره  5سیاله
برچسب متوسط ماشین لباسشويی به میزان دو رتبه ارتقاء يابد .نحوه استقبال مردم و متقاضیان جديد ماشین لباسشويی نیز بیه
صورت پلههای  20درصدی و با شروع  20درصد خواهد بود .با اين فرضیات میتوان میزان صیرفهجیويی در مصیرف ماشیین
لباسشويی طی يک دوره  10ساله ( 1394تا  )1404را محاسبه نمود .نحوه انجام محاسبات در جدول ( )6-2آورده شده است.

جدول ( )5-2میزان تقاضای ماشین لباسشویی در کشور در سالهای  1387و 1392

مقدار
نوع پارامتر
تقاضا برای ماشین لباسشويی در سال ( 1387دستگاه)

عددی

میزان تولید داخل

میزان واردات

1000000

300000

700000
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تعداد خانوارها در کشور در سال 1387

18715242

تعداد خانوارها در کشور در سال 1392

24671123

تقاضا برای ماشین لباسشويی در سال ( 1392دستگاه)

1318237

متوسط مصرف يک ماشین لباسشويی در سال (کیلووات ساعت)

922766

395471

156

جدول ( )6-2نحوه محاسبه کاهش مصرف ماشین لباسشویی تا افق 1404
اختالف برچسب  Cبا برچسب B

25

اختالف برچسب  Bبا برچسب A

13

پیشرفت در دوره اول از  Cبه B
صرفه جويی در سال اول با مشارکت  20درصدی (گیگاوات ساعت)

7

صرفه جويی در سال دوم با مشارکت  40درصدی (گیگاوات ساعت)

13

صرفه جويی در سال سوم با مشارکت  60درصدی (گیگاوات ساعت)

20

صرفه جويی در سال چهارم با مشارکت  80درصدی (گیگاوات ساعت)

26

صرفه جويی در سال پنجم با مشارکت  100درصدی (گیگاوات ساعت)

33

مجموع

99

پیشرفت در دوره دوم از  Bبه A
صرفه جويی در سال اول با مشارکت  20درصدی (گیگاوات ساعت)

3

صرفه جويی در سال دوم با مشارکت  40درصدی (گیگاوات ساعت)

7

صرفه جويی در سال سوم با مشارکت  60درصدی (گیگاوات ساعت)

10

صرفه جويی در سال چهارم با مشارکت  80درصدی (گیگاوات ساعت)

14

صرفه جويی در سال پنجم با مشارکت  100درصدی (گیگاوات ساعت)

17

مجموع

51
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 -4-2-4-2پتانسیل کاهش مصرف ماشین ظرفشویی

میزان تقاضا برای ماشین ظرفشويی در سالهای  1387و  1392و متوسط مصرف يک ماشین ظرفشويی با بر چسب انرژی
 Aدر جدول ( ) 7-2آورده شده است .رده بندی برچسب انرژی ماشین ظرفشويی در کشور در حال حاضر بین رده  Eو رده A++

میباشد .بنابر اين بهترين حالت تحلیل (با توجه به اين نکته که برچسب بر اساس توزيع نرمال تهیه میشود) آنست که رده
متوسط  Bدر نظر گرفته شود .با توجه به فعالیتهای سازمان سابا در زمینه بهبود بر چسب انرژی تجهیزات ،در اين مطالعه
برچسب انرژی متوسط  Aبرای ماشین ظرفشويی در نظر گرفته میشود .در ادامه فرض بر آنست که طی دو دوره  5ساله
برچسب متوسط ماشین ظرفشويی به میزان دو رتبه ارتقاء يابد .نحوه استقبال مردم و متقاضیان جديد ماشین ظرفشويی نیز به
صورت پلههای  20درصدی و با شروع  20درصد خواهد بود .با اين فرضیات میتوان میزان صرفهجويی در مصرف ماشین
ظرفشويی طی يک دوره  10ساله ( 1394تا  )1404را محاسبه نمود .نحوه انجام محاسبات در جدول ( )8-2آورده شده است.

جدول ( )7-2میزان تقاضای ماشین ظرفشویی در کشور در سالهای  1387و 1392
نوع پارامتر

مقدار عددی

میزان تولید داخل

میزان واردات

تقاضا برای ماشین ظرفشويی در سال ( 1384دستگاه)

76000

68400

7600

تعداد خانوارها در کشور در سال 1387

18715242

تعداد خانوارها در کشور در سال 1392

24671123

تقاضا برای ماشین ظرفشويی در سال ( 1392دستگاه)

100186

متوسط مصرف يک ماشین ظرفشويی در سال (کیلووات ساعت)

310

10019

90167

جدول ( )8-2نحوه محاسبه کاهش مصرف ماشین ظرفشویی تا افق 1404
اختالف برچسب  Aبا برچسب A+

37

اختالف برچسب  A+با برچسب A++

28

پیشرفت در دوره اول از  Aبه A+
صرفه جويی در سال اول با مشارکت  20درصدی (گیگاوات ساعت)

1
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صرفه جويی در سال دوم با مشارکت  40درصدی (گیگاوات ساعت)

1

صرفه جويی در سال سوم با مشارکت  60درصدی (گیگاوات ساعت)

2

صرفه جويی در سال چهارم با مشارکت  80درصدی (گیگاوات ساعت)

3

صرفه جويی در سال پنجم با مشارکت  100درصدی (گیگاوات ساعت)

4

مجموع

11

پیشرفت در دوره دوم از  A+به A++
صرفه جويی در سال اول با مشارکت  20درصدی (گیگاوات ساعت)

1

صرفه جويی در سال دوم با مشارکت  40درصدی (گیگاوات ساعت)

1

صرفه جويی در سال سوم با مشارکت  60درصدی (گیگاوات ساعت)

2

صرفه جويی در سال چهارم با مشارکت  80درصدی (گیگاوات ساعت)

2

صرفه جويی در سال پنجم با مشارکت  100درصدی (گیگاوات ساعت)

3

مجموع
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 -5-2-4-2پتانسیل کاهش مصرف کابینهای برودتی

میزان تقاضا برای کابینهای برودتی در سال  1387و متوسط مصرف يک کابین برودتی با بر چسب انرژی  Cدر جدول (-2
 )9آورده شده است .رده بندی برچسب انرژی کابینهای برودتی در کشور در حال حاضر بین رده  Gو رده  Aمیباشد .بنابر اين
بهترين حالت تحلیل ( با توجه به اين نکته که برچسب بر اساس توزيع نرمال تهیه میشود) آنست که رده متوسط  Dدر نظر
گرفته شود .با توجه به فعالیتهای سازمان سابا در زمینه بهبود بر چسب انرژی تجهیزات ،در اين مطالعه برچسب انرژی متوسط
 Cبرای کابینهای برودتی در نظر گرفته میشود.
در ادامه فرض بر آنست که طی دو دوره  5ساله برچسب متوسط کابینهای برودتی به میزان دو رتبه ارتقاء يابد .نحوه
استقبال مردم و متقاضیان جديد کابینهای برودتی نیز به صورت پلههای  20درصدی و با شروع  20درصد خواهد بود .با اين
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فرضیات میتوان میزان صرفهجويی در مصرف کابین برودتی طی يک دوره  10ساله ( 1394تا  )1404را محاسبه نمود .نحوه
انجام محاسبات در جدول ( )10-2آورده شده است.
جدول ( )9-2میزان تقاضا برای کابینهای برودتی در کشور در سال 1387
مقدار عددی

میزان تولید داخل

میزان واردات

نوع پارامتر
تقاضا برای کابینهای ويترينی در سال ( 1387دستگاه)

90000

90000

0

متوسط مصرف يک کابین ويترينی در سال (کیلووات ساعت)

4637

جدول ( )10-2نحوه محاسبه کاهش مصرف کابینهای برودتی تا افق 1404
اختالف برچسب  Cبا برچسب B

1152

اختالف برچسب  Bبا برچسب A

675

پیشرفت در دوره اول از  Cبه B
صرفه جويی در سال اول با مشارکت  20درصدی (گیگاوات ساعت)

21

صرفه جويی در سال دوم با مشارکت  40درصدی (گیگاوات ساعت)

41

صرفه جويی در سال سوم با مشارکت  60درصدی (گیگاوات ساعت)

62

صرفه جويی در سال چهارم با مشارکت  80درصدی (گیگاوات ساعت)

83

صرفه جويی در سال پنجم با مشارکت  100درصدی (گیگاوات ساعت)

104

مجموع

311

پیشرفت در دوره دوم از  Bبه A
صرفه جويی در سال اول با مشارکت  20درصدی (گیگاوات ساعت)

12

صرفه جويی در سال دوم با مشارکت  40درصدی (گیگاوات ساعت)

24

صرفه جويی در سال سوم با مشارکت  60درصدی (گیگاوات ساعت)

36

صرفه جويی در سال چهارم با مشارکت  80درصدی (گیگاوات ساعت)

49

صرفه جويی در سال پنجم با مشارکت  100درصدی (گیگاوات ساعت)

61
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کمیته راهبری پروژه در جلسه چهارم کمیته ،پتانسیلهای فوق الذکر را را به عنوان اهداف کالن در دوره  10ساله در بخیش
لوازم خانگی انتخاب کرد.

 -3-4-2اهداف کالن در بخش گرمایش آب و فضا

نتايج بسط يافته (توسعه بازه زمانی پروژه تا  )1404پروژه پیش بینی تقاضای بار و انرژی الکتريکی در ايران تا سال 1395
در زير بخشهای خانگی ،تجاری ،عمومی ،کشاورزی ،صنعت و حمل و نقل در خصوص استفاده از برق در بخشهای خانگی و
عمومی در کشور در جداول ( )11-2و ( )12-2آورده شده است .همانگونه که از اين جداول نیز پیداست بیشترين مصرف برق
در بخشهای خانگی و عمومی به تهويه مطبوع و ساير تجهیزات (لوازم خانگی و اداری) اختصاص دارد و در اين بین سهم برق
جهت تامین آبگرم ،گرمايش فضا و پخت و پز کمتر میباشد .مجموع مصرف برق پیش بینی شده برای بخش ساختمان با
کاربری گرمايش آب و فضا در جدول ( )13-2آورده شده است.
جدول ( )11-2پیش بینی مصرف برق در کشور در بخش خانگی تا افق ( 1404تراوات ساعت)
2025

2020

2015

2010

2.81

2.11

1.46

0.87

Space Heating

2.55

2.93

3.37

3.93

Water Heating

3.64

3.16

2.74

2.38

Cooking

18.06

16.25

14.67

13.34

Air conditioning

54.06

47.5

41.7

36.55

Appliances

81.12

71.95

63.95

57.07

Total

Base scenario

جدول ( )12-2پیش بینی مصرف برق در کشور در بخش عمومی تا افق ( 1404تراوات ساعت)
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2025

2020

2015

2010

Base scenario

8.49

7.48

6.46

5.48

Thermal uses

7.71

8.02

8.37

8.81

Air conditioning

34.15

28.02

22.75

18.19

Specific uses

50.34

43.52

37.59

32.49

Total

جدول ( )13-2پیش بینی مصرف برق کشور جهت تامین گرمایش آب و فضا در بخش ساختمان تا افق ( 1404گیگاوات ساعت)
1404

1403

1402

1401

1400

1399

1398

1397

1396

1395

1394

سال

13850

13573

13302

13036

12775

12520

12264

12013

11767

11526

11290

مصرف برق

مطابق با نظرات اعضای کمیته راهبری پروژه در جلسه چهارم ،مقرر شد در افق  50 ،1404درصد در مصرف برق جهت
نیازهای گرمايشی صرفه جويی گردد .اين حرکت با صرفهجويی  5درصدی در سال  1395شروع و با پلههای  5درصدی
افزايش و در سال  1404به  50درصد ختم میگردد .نحوه حرکت و میزان صرفجويی در هر سال در شکل ( )3-2نشان داده
شده است.
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شكل( )3-2کاهش مصرف برق جهت گرمایش آب و فضا در بخش ساختمان در کشور تا افق 1404

 -5-2جمعبندی
در اين فصل از گزارش به تدوين اهداف کلی پروژه به تفکیک روشنايی ،لوازم خانگی و گرمايش آب و فضا پرداخته شد .در
بخش روشنايی تعیین هدف کالن پروژه بر اساس ساير مطالعات و پروژههای انجام شده استوار بود .در بخش لوازم خانگی
تعیین اهداف با توجه به برچسبهای انرژی موجود و افزايش رتبه متوسط تجهیزات در افق  1404صورت پذيرفته است .در
بخش گرمايش آب و فضا نیز از نتايج پروژه "مدل تقاضای بار الکتريکی" استفاده شده است .اهداف نهايی با توجه به نظرات
اعضای کمیته راهبری و از میان چندين گزينه پیشنهادی در هر بخش انتخاب شده است.
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فصل سوم
تدوين راهبردها
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 -1-3مقدمه
راهبردهای ملی فناوری دربرگیرندهی مجموعهای از جهتگیریهايی است که با معین نمودن خطوط کلی ،از عدم قطعیت
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 دانست .ايین راهبیرد بیه انتخیاب
فناوریهای اولويتدار و تعیین نحوهی دستیابی به آنها میپردازد .بهعبارت ديگر ،راهبرد ملی فناوری معین کنندهی چیستی و
چگونگی توسعه فناوری در سطح کالن است.
به منظور تدوين راهبردها در اين سند ،مطالعات تطبیقی سه کشور ترکیه ،عربستان و آمريکیا و هیم چنیین آينیده پژوهیی
فناوری ها و در نهايت نظرات متخصصین مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.با ارائه نتايج اين مطالعات به کمیته راهبری ،اعضا
راهبردهای پیشنهادی خود را ارائه دادند و در نهايت پس از مطالعه و بررسی آنها ،در کمیته به تصويب رسیدند.بايد توجه داشت
که در هنگان تدوين راهبردها بايد حتما ابعاد مختلف چشم انداز و اهداف کالن مد نظر قرار گیرد تا راهبردهای ارائه شده خارج
از چهارچوب معرفی شده نباشد.
با اين توضیح در اين فصل ابتدا مرور مختصری بر فناوريهای پر بازده آتی در بخش ساختمان خواهیم داشت .در ادامه يک
جمعبندی از مطالعات آينده پژوهی و تطبیقی انجام میشود و در ادامه راهبردهای الزم که به تائید اعضای کمیته راهبری نیز
رسیده است معرفی خواهند شد.

 -2-3فناوریهای پر بازده آتی در بخش ساختمان
همانگونه که در گزارش مرحله دوم نیز اشاره شد تکنولوژيهای پر بازده آتی در بخش ساختمان را میتوان در سه گروه
تکنولوژيهای روشنايی ،تکنولوژيهای مرتبط با لوازم خانگی و تکنولوژيهای مرتبط با گرمايش تقسیم بندی کرد.
تکنولوژيهای روشنايی که در شکلهای ( )1-3تا ( )5-3نشان داده شدهاند عبارتند از :
 -1المپهای  LEDو OLED

 -2باالستهای الکترونیکی

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
85
ويرايش دوم،ارديبهشت 1394

فاز  :3تدوين ارکان جهت ساز

 -3سیستمهای مديريت روشنايی )(LMS
 -4سیستمهای روشنايی خورشیدی
 -5المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال

شكل ( )1-3المپ های LED

شكل( )2-3باالست های الكترونیكی
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شكل ( )3-3سیستم های مدیریت روشنایی

شكل ( )4-3سیستم های روشنایی خورشیدی
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شكل ( )5-3المپ های فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال

تکنولوژيهای مربوط به لوازم خانگی را میتوان در سه گروه تکنولوژيهای مرتبط با يخچال و فريزر ،تکنولوژيهای مرتبط با
ماشین لباسشويی و ظرفشويی و تکنولوژيهای مرتبط با جارو برقی تقسیم بندی کرد .تکنولوژيهای مرتبط با يخچال و فريزر
عبارتند از :
 -1تکنولوژيهای مرتبط با نوع سیکل (شکل )6-3
 -2تکنولوژيهای مرتبط با نوع کمپرسور (شکل )7-3
 -3شیر انبساط الکترونیکی ()8-3

شكل ( )6-3تكنولوژی های مرتبط با نوع سیكل تبرید یخچالها و فریزرها
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شكل ( )7-3کمپرسورهای راندمان باال و دور متغیر

شكل ( )8-3شیر انبساط الكترونیكی

تکنولوژيهای مرتبط با ماشین لباسشويی و ظرفشويی عبارتند از :
-1استفاده از موتورهای با راندمان باال
 -2استفاده از دانه های پلیمری يا پودرهای شستشو با کیفیت باالتر
فناوريهای پیشنهادی برای جارو برقی نیز عبارتند از :
 -1استفاده از موتورهای با راندمان باال
 -2استفاده از تیغههای پیشرفته
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تکنولوژيهای مرتبط با گرمايش آب و فضا را میتوان در  4دسته ذيل تقسیم بندی کرد.
-1تکنولوژيهای تولید همزمان برق و حرارت
-2پمپ حرارتی
-3سیستمهای ذخیره سازی انرژی
-4سیستمهای خورشیدی
اين تکنولوژيها در شکلهای ( )9-3تا ( )12-3نشان داده شده است.

شكل ( )9-3تولید همزمان برق و حرارت
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شكل ( )10-3پمپ حرارتی

شكل ( )11-3سیستمهای ذخیره سازی انرژی
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شكل ( )12-3سیستمهای گرمایش خورشیدی

 -3-3جمعبندی مطالعات تطبیقی
همانگونه که در فصل اول گزارش ذکر شد کشورهای عربستان ،ترکیه و اياالت متحده برنامههای مختلفی را جهت
بکارگیری فناوريهای پربازده سرلوحه کار خويش قرار دادهاند.
در ترکیه پیش بینی شده است که شدت مصرف انرژی تا سال  %20،2023کاهش پیدا کند و به همین منظور برنامه های
زير در اولويت قرار گرفته است.
 استفاده از المپ های فلورسنت خطی و فشرده به جای المپهای رشته ای تکیه بر راهکارهای ساده همچون الزام شرکتها به تولید محصوالت با شاخص بهره وری باالتر استفاده از تجهیزات گرمايشی با راندمان باالتر استفاده از انرژی های تجديد پذير با تمرکز بر منابع زيست توده ،زمین گرمايی و انرژی خورشیدی -استفاده از کلکتورهای خورشیدی جهت گرمايش آب و فضا
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در کشور عربستان پیش بینی شده است که شدت مصرف انرژی تا سال  %20،2030کاهش پیدا کند و به همین منظور
برنامه های زير را در اولويت قرار گرفته است.
استفاده از انرژی های تجديد پذير با تمرکز بر انرژی باد و انرژی خورشیدی (فتوولتايیک و گرمايش خورشیدی)
استفاده از پمپهای حرارتی و سیستم های CHP

استفاده از سیستم مديريت انرژی در بخش ساختمان و نیز استفاده از ساختمانها و شبکه های هوشمند
افزايش راندمان لوازم خانگی و استفاده از برچسب انرژی
بکارگیری المپهای فلورسنت فشرده و LED

کشور آمريکا به منظورکاهش مصرف انرژی تا سال  2030برنامه های زير را اولويت کاری خود قرار داده است.
 استفاده از انرژی های تجديد پذير در بخش تجاری و عمومی با تمرکز بر انرژی باد و انرژی خورشیدی  ،زيست توده
و زمین گرمايی
 استفاده از انرژی های تجديد پذير در بخش خانگی با تمرکز بر زيست توده ،خورشیدی و زمین گرمايی
 احداث ساختمان های جديد اداری و تجاری با مصرف انرژی صفر تا  2030و تبديل ساختمانهای قبلی اداری و تجاری
به ساختمان های با مصرف انرژی صفر تا 2050
 جايگزينی تجهیزات فرسوده با تجهیزات انرژی بر جديد با راندمان باال و بکارگیری پمپ های حرارتی
 بکارگیری المپ های فلورسنت فشرده و LED

 -4-3جمعبندی مطالعات آینده پژوهی
همانگونه که در گزارش مرحله دوم آورده شده است کشورها و سازمانهای وابسته نقشهراههای مختلفی را جهت بکارگیری
تکنولوژيهای پربازده در بخش ساختمان ارائه کردهاند که از آن جمله میتوان به نقشه راه تکنولوژی آژانس بین المللی انرژی،
نقشه راه تحقیق و توسعه دپارتمان انرژی آمريکا در زمینه گرمايش آب ،استراتژی انرژی  2020و نقشه راه انرژی 2050
اتحاديه اروپا اشاره کرد..
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بررسیها نشان میدهد که با هدف کاهش مصرف انرژی ،سیستم های گرمايش خورشیدی ،سیستم های مبتنی بر پمپ
حرارتی ،سیستم های تولید همزمان برق و حرارت (سیستم های مبتنی بر پیل سوختی و منابع زيست توده) و يا سیستم های
ترکیبی از موارد فوق الذکر ،تکنولوژی های تامین گرمايش در بخش ساختمان در افق های میان مدت و بلند مدت خواهند بود.
در اين بین استفاده از سیستم های ذخیرهسازی حرارت به عنوان مکمل میتواند بازدهی کلی سیستم های اشاره شده را تا حد
قابل توجهی افزايش دهد .تحقیق و توسعه در اين زمینه همچنان ادامه دارد.
بررسیهای انجام شده در خصوص آينده پژوهی تکنولوژی های مرتبط با لوازم خانگی مطابق با نقشه راه دپارتمان انرژی
آمريکا در توسعه لوازم خانگی پر بازده و برنامههای مرتبط با بکارگیری لوازم خانگی پر بازده در اتحاديه اروپا حکايت از آن دارد
که با هدف کاهش مصرف انرژی ،بیشترين تمرکز تحقیقاتی در میان لوازم خانگی بر روی يخچال و فريزر و ماشین لباسشويی
استوار است .در اين بین بر استفاده از لوازم خانگی با بر چسبهای انرژی  A+و  A++در افق  2030نیز تاکید شده است.
آينده پژوهی سیستم های روشنايی با کاربری ساختمان منطبق بر نقشه راه روشنايی  ،2020نقشه راه روشنايی  2013هلند
و ساير نقشه راه های موجود نشان میدهد که با هدف کاهش مصرف انرژی ،بیشترين تمرکز تحقیقاتی بر توسعه کاربرد المپ
های  LEDو  OLEDاستوار است .عالوه بر اين طراحی و ساخت المپ های فلورسنت با مصرف انرژی کمتر و استفاده روز
افزون از باالستهای الکترونیکی نیز همواره مد نظر خواهد بود.

 -5-3تدوین راهبردها بر اساس نظرات اعضای کمیته راهبری
تمامی مواردی که در قسمتهای قبلی ذکر شد در جلسه چهارم کمیته راهبری توسط تیم مجری پروژه برای حاضرين در
جلسه ارائه شد .پس از بحث و تبادل نظر موارد زير به عنوان راهبردهای توسعه فناوری های پربازده در بخش ساختمان انتخاب
شدند :

 -1حوزه روشنایی
-

توسعه و بکارگیری المپ های OLED ،LED
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 توسعه و بکارگیری باالست های الکترونیکی به جای باالست های القايی توسعه و بکارگیری المپ های فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال (لومن بر وات بیشتر) -توسعه و بکارگیری سیستم مديريت روشنايی در ساختمان ()LMS

 -2حوزه گرمایش آب و فضا
 توسعه و بکارگیری پمپ های حرارتی توسعه و بکارگیری سیستم های تولید همزمان برق و حرارت -توسعه و بکارگیری سیستم های گرمايش خورشیدی

 -3حوزه لوازم خانگی
 توسعه و بکارگیری کمپرسورهای راندمان باال و دور متغیر در يخچالها و فريزرها توسعه و بکارگیری موتورهای با راندمان باال در ماشین های لباسشويی توسعه و بکارگیری موتورهای با راندمان باال در ماشین های ظرفشويی توسعه و بکارگیری موتورهای با راندمان باال در جارو برقی ها -6-3سبک اکتساب فناوریهای اولویتدار پربازده در بخش ساختمان
به منظور تصمیم گیری درباره نحوه اکتساب فناوری ،به طور معمول معیارها و عواملی دخیل هستند کیه بايید طیی فرآينید
انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری ،مدنظر قرار گیرند .اين معیارها و عوامل اغلب ناظر بر ويژگیهای فناوری ،دارنده فناوری،
ويژگیها و اهداف گیرنده فناوری ،بازار و شرايط محیطی میباشند .از طرف ديگر به صیورت کلیی سیه سیبک بیرای توسیعه
تکنولوژی و اکتساب آن وجود دارد که عبارتند از:
 توسعه داخلی (درونزا) تکنولوژی
 توسعه مشارکتی تکنولوژی (همکاری تکنولوژيکی)
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 خريد محصول تکنولوژی
در اين بخش سبک اکتساب هر يک از فناوریهای اولويتدار که در بخش قبل مشخص گرديد با توجه به مجموعه
معیارهايی مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1-6-3تشریح مدل سبک اکتساب
امروزه يکی از مهم ترين تصمیمات راهبردی پیش روی محیط رقابت جهانی ،موضوع اکتساب فناوری میباشد .اهمیت اين
که اکتساب فناوری ،از چه روشی انجام گیرد ،بسیاری از کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته که انواع مختلیف روشهیای
اکتساب فناوری را مورد ارزيابی قرار داده و در پی انتخاب سودمندترين آنها (از جوانب مختلف) باشند .هیر چقیدر رويیه میورد
استفاده برای انتخاب روش اکتساب فناوری کاراتر و عقالنیتر باشد ،منجر به مزيتهای بیشتری برای اکتساب کننیده خواهید
شد .به هر صورت انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری پیش از هر چیز يک مسئلۀ تصمیمگییری اسیت و بیه همیین جهیت
تصمیمگیرنده با لحاظ مجموعهای از معیارها و محدوديتها اقدام به انتخاب روش مناسب مینمايد .بنابراين هیر میدلی بیرای
انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری میبايست جنبههای فوق را مورد توجه قرار دهد.
در اين قسمت به تشريح مدل اکتساب فناوریهای اولويتدار پربازده در بخش ساختمان  ،پرداخته شده است .بدين منظیور
در بدو امر به شرح ويژگیهای کلی مدل پرداخته و سپس مدل نهايی ارائه میگردد.

 -2-6-3اجزاء مدل اکتساب فناوری
در اين قسمت به شرح يکايک اجزا و عناصر اين مدل و نقش آنها در مدل میپردازيم:
چرخه عمر فناوری (عام) :پرسشی که در گام ابتدايیِ مدل انتخاب روش اکتساب فناوری ،مطرح مییشیود ،ايین اسیت کیه
فناوری در حالت عام ،در چه مرحلهای از چرخه عمر خود قرار دارد .مطابق با پاسخِ اين پرسش ،روش برخورد با فنیاوری تغیییر
میکند .در مدل ارائه شده فراخور وضعیت فناوری در چرخه عمر ،سه حالت زير به وجود میآيد:
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چنانچه معلوم شود فناوری در مرحلۀ معرفی قرار دارد" .سبک خريد" حذف شده و تنها سبک "تحقیق و توسعه داخلیی" و
روش همکاری "تحقیق و توسعه مشترك" معنا پیدا میکنند .بديهی است که دلیل اين امر عدم امکانپذيری سیبک خريید و
برخی ديگر 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 اين به معنای معرفی فناوری رقیب در بازار است ،پاسخِ پرسش
بعدی بديهی میگردد به اين صورت که چرخه عمر محصول نیز در حالت افول قرار میگیرد و در نتیجه سبک تحقیق و توسعه
حذف می گردد ،دلیل اين کار نیز اين است که چرخه عمر فناوری در حالت افول بوده ،رقبا در حال خارج شدن از بازار و فروش
فناوری هستند ،از سوی ديگر عاقالنه نیست که بر روی يک 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 .حالیت اول
متعلق به زمانی بود که فناوری عام در مرحله افول از چرخه عمر خود قرار داشت ،حالتهای دوم و سوم نیز ناظر بیر وضیعیتی
است که طی آن چرخه عمر محصول در بازار بینالملل  ،در مرحلۀ رشد و بلوغ يا افول باشد .پاسخ به اين پرسش دو خروجی را
به وجود میآورد:
حالت ا ول حکايت از کم بودن حجم بازار داخل داشته و رقم پرداختی بابت خريد آن قابل توجه نمیباشد که در اين صورت
سبک خريد محصول فناوری پیشنهاد میشود.
حالت دوم ناظر بر با ارزش بودن بازار داخلی است که در اين صورت به داليلی چون بازار جذاب داخل ،لیزوم عیدم خیروج
مقادير باالی ارز از کشور ،لزوم افزايش فرصتهای شغلی در کشور ،سبک خريد حذف شده و ادامه فلوچارت از دو حالیت زيیر
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.
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ثانیاً زمانی که در سطوح باالتر مدل ،سبک تحقیق و توسعه حذف نشده باشد ،که در اين صیورت شیکاف فناورانیه میورد
پرسش واقع میشود.
شکاف فناورانه :هدف از طرح اين معیار ،بررسی امکان تحقیق و توسعه در مسیرهايی است که اين سبک از میان روشهای
اکتساب حذ ف 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 اولويتدار در شکل ( )13-3نشان داده شده است که به فراخیور
نیاز و با توجه به موضوع مورد بحث از برخی از قسمتهای آن استفاده شده است.
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شكل ( )13-3نمودار سبک اکتساب

 -3-6-3ارزیابی معیارهای سبک اکتساب
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به منظور اکتساب فناوریهای اولويتدار پربازده در بخش ساختمان معیارهايی از قبیل حجم بیازار داخلیی ،مییزان شیکاف
ال بیا توجیه بیه پاسیخهیای
تکنولوژيکی ،چرخه عمر فناوری در اين قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفیت .بیدين منظیور او ً
پرسشنامهای که برای اولويتبندی فناوریهای اولويتدار برای خبرگان فرستاده شده و ثانیا با توجه به منابع علمی و اطالعات
موجود در کشور میزان اهمیت هر يک از اين معیارها برای فناوریهای اولويت دار پربازده در بخش ساختمان مورد بررسی قرار
گرفته است.
 -1-3-6-3معیار حجم بازار

برای سنجش میزان فرصتهای کسب و کار جهت تأمین تقاضای داخل میتوان از معیار حجم بازار تکنولیوژی در داخیل
کشور و میزان رشد اين بازار استفاده نمود .حجم بازار عبارت است از ،آن مقدار از ارزش پولی که برای محصول مذکور در بازار
داخل کشور ،در صورت خريداری به مصرف میرسد .اين ارزش پولی وابسته به قیمت خريید و کمییت میورد نییاز از محصیول
مربوطه در کشور میباشد .در صورتی که نوع خاصی از يک محصول فناوری در نظر باشد ،حجم بازار براسیاس حاصیلضیرب
کمیت مورد نیاز از محصول مزبور در قیمت آن محصول ،معین میشود .اين مطلب در رابطۀ زير نشان داده شده است:
()1-3

𝑃 × 𝑄 = 𝑉𝑀

 :Qکمیت مورد نیاز
 :Pقیمت محصول
 : MVارزش کل بازار
به عبارت ديگر اين معیار ناظر بر رقمی است که در صورت خريداری محصول فناوری پرداخت میشود.جهت محاسبه میزان
حجم بازار داخلی فناوری های اولويتدار پربازده در بخش ساختمان عالوه بر موارد پیش گفته شده ،نظیرات متخصصیین ايین
حوزه در کمیته راهبری استخراج شد.بر اساس جمع بندی اطالعات حجم بیازار فنیاوری هیای اولويیتدار پربیازده در بخیش
ساختمان به صورت زير است.
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جدول ( )1-Error! No text of specified style in document.حجم بازار فناوری های اولویت دار پربازده در بخش ساختمان

حجم بازار فناوری های اولويت دار پربازده در بخش ساختمان
فناوری
های پربازده

المپهای LED

های پربازده

المپهای

الکترونیکی

OLED

حجم بازار

فناوری

باالستهای

فشرده و خطی با
راندمان باال

زياد

زياد

سیستمهای

سیستمهای

کمپرسورهای

تولید همزمان

گرمايش

دور متغیر و

راندمان باال برای

برق و حرارت

خورشیدی

راندمان باال

جارو برقی

حجم بازار

زياد

زياد

زياد

المپهای فلورسنت

زياد

زياد
موتورهای

زياد

سیستم مديريت روشنايی
در ساختمان ()LMS

پمپ های حرارتی

زياد

کم

موتورهای راندمان

موتورهای راندمان

باال برای ماشین

باال برای ماشین

لباسشويی

ظرفشويی

زياد

زياد

 -2-3-6-3معیار چرخه عمر فناوری

هر تکنولوژی دارای عمری است که به صورت يک منحنی ترسیم میشود چرخه عمر تکنولوژی به طور کلی میزان تقاضیا
برای يک فناوری در طول زمان را بیان می دارد .اين نمودار دارای چهار بخش اصلی معرفی ،رشد ،بلیوغ و افیول اسیت کیه در
شکل نشان داده شده است.
هر فناوری ،چرخه عمر خود را از مرحله معرفی که اولین ايدهها و مفاهیم در مورد آن مطرح میشود آغاز میکند .اين مرحله
عموماً در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی صورت می گیرد .در اين مرحله بیشترين تعداد مقاالت علمیی در رابطیه بیا آن موضیوع
منتشر میشود.
زمانی که فناوری مورد نظر قابلیت استفاده صنعتی و تجاری داشته باشد؛ مرحله رشد فنیاوری در مراکیز تحقییق و توسیعه
صنعتی آغاز میشود .اين مرحله تا زمانی که فناوری مورد نظر ،به مرحله ای برسد که بتیوان بیا اسیتفاده از آن محصیول و يیا
خدمات جديدی را ارائه کرد ادامه میيابد .در اين مرحله حجم مقاالت به تدريج کاهش میيابد و تعداد پتنت های مرتبط با آن
فناوری افزايش میيابد.
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پس از مرحله رشد ،فناوری وارد مرحله بلوغ میشود .در اين مرحله سطح فناوری تغییر عمدهای نمیکند و تغیییرات آن در
حد بهینه سازیهای محدودی خواهد بود که در خود صنعت صورت میگیرد .در اين مرحله از عمر فناوری ،مقاالت و پتنتهیا
کاهش يافته و در عوض نشانهای تجاری و شرکتهايی که در رابطه با آن فناوری تاسیس میشوند ،افزايش میيابد.
با گذشت زمان و ورود فناوریهای رقیب که قابلیتهای جديدی را ارائه میکنند ،تقاضا برای فناوری قديمی کمتر شیده و
مرحله افول آغاز میشود .رشد منفی مقاالت ،پتنتها و نشانهای تجاری از ويژگیهای اين دوره چرخه عمر فناوری است.
با توجه به توضیحات فوق ،چرخه عمر فناوری را میتوانند به شرح زير در نظر گرفت:

شكل ( -)14-3نمودار چرخه عمر فناوری

در ادامه با توجه به مطالب فوق چرخه عمر هر يک از فناوری های اولويت دار پربازده در بخش ساختمان تعیین میگردد.
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جدول  )2-3(Error! No text of specified style in document.چرخه عمر فناوری های اولویت دار پربازده در بخش ساختمان

چرخه عمر فناوری های اولويت دار پربازده در بخش ساختمان
المپهای

فناوری
های پربازده

المپهای
LED

المپهای
OLED

باالستهای
الکترونیکی

فلورسنت فشرده و
خطی با راندمان
باال

چرخه عمر

رشد و بلوغ

رشد و بلوغ

فناوری

سیستمهای

سیستمهای

کمپرسورهای

تولید همزمان

گرمايش

دور متغیر و

برق و حرارت
رشد و بلوغ

خورشیدی
رشد و بلوغ

راندمان باال
رشد و بلوغ

های پربازده
چرخه عمر

رشد و بلوغ

سیستم مديريت
روشنايی در ساختمان

پمپ های حرارتی

()LMS

رشد و بلوغ

رشد و بلوغ

رشد و بلوغ

موتورهای

موتورهای راندمان

موتورهای راندمان

راندمان باال برای

باال برای ماشین

باال برای ماشین

جارو برقی
رشد و بلوغ

لباسشويی
رشد و بلوغ

ظرفشويی
رشد و بلوغ

 -3-3-6-3شكاف تكنولوژیک

شکاف تکنولوژيک 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 اينکه اين فاصله وجود داشته باشید شیکاف قابلییت پوشیش نخواهید
داشت و در صورتی که فاصله وجود نداشته باشد ،شکاف قابلیت پوشش دارد .در جدول زير قابلیت پوشیش و يیا عیدم قابلییت
پوشش فناوریهای اولويتدار پربازده در بخش ساختمان نشان داده شده است.
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جدول  )3-3(Error! No text of specified style in document.شكاف تكنولوژیک فناوری های اولویت دار پربازده در بخش ساختمان

شکاف تکنولوژيک فناوری های اولويت دار پربازده در بخش ساختمان
المپهای

فناوری
های پربازده

المپهای
LED

المپهای
OLED

باالستهای
الکترونیکی

فلورسنت فشرده و
خطی با راندمان
باال

شکاف
تکنولوژيک
فناوری
های پربازده

شکاف
تکنولوژيک

دارد(قابل

دارد(قابل

دارد(قابل

دارد(قابل

پوشش)

پوشش)

پوشش)

سیستمهای

سیستمهای

کمپرسورهای

موتورهای راندمان

تولید همزمان

گرمايش

دور متغیر و

باال برای جارو

برق و حرارت

خورشیدی

راندمان باال

برقی

دارد(قابل
پوشش)

دارد(قابل
پوشش)

دارد(غیر
قابل پوشش)

پوشش)

دارد(قابل
پوشش)

سیستم مديريت
روشنايی در ساختمان
()LMS

دارد(قابل پوشش)

پمپ های حرارتی

-

موتورهای راندمان باال

موتورهای راندمان باال

برای ماشین لباسشويی

برای ماشین ظرفشويی

دارد(قابل پوشش)

دارد(قابل پوشش)

 -4-6-3نتیجه گیری و انتخاب روش مناسب اکتساب

با توجه به مدل اکتساب فناوریهای اولويتدار و اطالعات بیان شده در قسمت قبل در ارتباط با چرخه عمر فناوری ،حجیم
بازار و شکاف تکنولوژيک؛ از بین روشهای سهگانه اکتساب فناوریهای اولويتدار (سبک خريد ،توسعه درونزا و انتقال فناوری)
در جدول زير روش اکتساب فناوری منتخب برای هر يک از فناوریهای اولويتدار پربازده در بخش ساختمان بیان شده است.
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جدول ( )4-3سبک اکتساب فناوری های اولویت دار پربازده در بخش ساختمان
تجهیزات اولویت دار

حجم بازار

چرخه عمر

شكاف تكنولوژیک

سبک اکتساب

المپهای LED

زياد

رشد و بلوغ

دارد(قابل پوشش)

تحقیق و توسعه داخلی

المپهای OLED

زياد

رشد و بلوغ

دارد(قابل پوشش)

تحقیق و توسعه داخلی

باالستهای الكترونیكی

زياد

رشد و بلوغ

دارد(قابل پوشش)

تحقیق و توسعه داخلی

المپهای فلورسنت
فشرده و خطی با

زياد

رشد و بلوغ

دارد(قابل پوشش)

تحقیق و توسعه داخلی

راندمان باال
سیستم مدیریت
روشنایی در ساختمان

زياد

رشد و بلوغ

دارد(قابل پوشش)

تحقیق و توسعه داخلی

()LMS

پمپ های حرارتی

کم

رشد و بلوغ

-

خريد

سیستمهای تولید

زياد

رشد و بلوغ

دارد(قابل پوشش)

تحقیق و توسعه داخلی

همزمان برق و حرارت
سیستمهای گرمایش

زياد

رشد و بلوغ

دارد(قابل پوشش)

تحقیق و توسعه داخلی

خورشیدی
کمپرسورهای دور متغیر

زياد

رشد و بلوغ

دارد(غیر قابل پوشش)

همکاری

و راندمان باال
موتورهای راندمان باال

زياد

رشد و بلوغ

دارد(قابل پوشش)

تحقیق و توسعه داخلی

برای جارو برقی
موتورهای راندمان باال
برای ماشین لباسشویی

زياد

رشد و بلوغ

دارد(قابل پوشش)

تحقیق و توسعه داخلی

موتورهای راندمان باال
برای ماشین ظرفشویی

زياد

رشد و بلوغ

دارد(قابل پوشش)

تحقیق و توسعه داخلی
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 -7-3جمعبندی
در اين فصل از گزارش به تدوين راهبردهای مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف کالن پروژه به تفکیک روشنايی ،لوازم
خانگی و گرمايش آب و فضا پرداخته شد .در گام اول فناوريهای آتی به صورت مختصر مرور شد .در گامهای بعدی خالصهای
از نتايج مطالعات تطبیقی و آينده پژوهی ارائه شد و در پايان نیز راهبردهای انتخابی کمیته راهبری ارائه شد.
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مقدمه
در مرحله چهارم طرح « تدوین سند راهبردی و نقشه راه بکارگیری فنآوریهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمان »،
اقدامات مورد نیاز برای تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردها مشخص میگردد .این اقدامات برای رفع مشکالت موجود در ابعاد
مختلف کارکردهای نظام توسعه فناوریهای نوظهور تعیین میگردد که این کارکردها عبارتاند از :توسعه دانش ،انتشار دانش،
فعالیتهای کارآفرینی ،شکلدهی به بازار ،تأمین منابع (شامل منابع مالی ،انسانی و مواد) ،مشروعیتبخشی و جهتدهی به
سیستم در حوزه توسعه فنآوریهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمان تعیین میشود ] .[1به منظور تعیین این اقدامات،
چالش ها و مشکالت موجود در هر یك از ابعاد ذکر شده از نظر کارشناسان و خبرگان حوزه فناوری های پربازده استفاده شده
است.
ساختار این گزارش به این صورت است .در بخش اول مبانی نظری تدوین اقدامات و فرآیند انتخاب شده به منظور تدوین
اقدامات سند توسعه فنآوریهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمان ارائه شده است .در نهایت ،سیاستها و اقدامات تدوین شده
برای رفع موانع توسعه فنآوریهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمان ارائه خواهد شد.
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 -1فصل اول:
چارچوب نظري تدوين اقدامات سند توسعه فنآوريهاي پربازده انرژي بر در بخش
ساختمان
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فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها
 -1-1مقدمه

مبنای تدوین این اقدامات در این سند ،نظام نوآوری فناورانه ( )TISاست .بنا بر تعریف کارلسون و استتانکیویکز ] [2نظتام
فناورانه عبارت است از« :شبکهای پویا از عامالن 1که در یك ناحیهی اقتصادی/صنعتی تحت زیرساختهای نهادی ختا

بتا

یکدیگر در تعامل بوده و در تولید ،انتشار و بهرهبرداری از فناوری سهیم هستند».
نقطه آغاز تحلیل یك نظام فناورانه نوآوری بر یك منطقه جغرافیایی یا بخش صنعتی متمرکز نیست ،بلکه بر یك تکنولوژی
یا یك زمینه فناورانه متمرکز است .هدف بیشتر مطالعات نظامهای نوآوری فناورانه ،تحلیل و ارزیابی توسعه یك نوآوری فناورانه
خا

در قالب ساختار یا فرآیندهای پشتیبان (یا مخرب) آن است .از این منظر ،میتوان به این رویکرد بته عنتوان یتك گونته

خردنگر 2از مفهوم نظام های بخشی نوآوری نگریست .رویکرد نظام نوآوری فناورانه دارای مشخصههتای عمتومی رویکردهتای
نظام نوآوری است .با این وجود ،دو مشخصه ،این رویکرد را از رویکردهای دیگر متمایز میسازد .اولین مشخصه ،تأکید رویکرد
نظام نوآوری فناورانه بر نقش شایستگی اقتصادی ،توانایی توسعه و استفاده از فرصتهای جدید کسبوکار بتهعنتوان جنبتهای
مهم از نوآوری فناورانه میباشد .این رویکرد بر کافی نبودن تحریك جریانهای دانش برای وقوع تغییرات فناورانته و عملکترد
اقتصادی تأکید میکند .تحریك جریانهای دانش برای تحریك فعّاالنه دانشهای موجود به منظور ایجاد فرصتتهتای جدیتد
کسبوکار ،الزم است .این جنبه رویکرد نظام نوآوری فناورانه بر اهمیت اشخا

به عنوان منابع نوآوری تأکیتد متیکنتد .ایتن

موضوع توسط رویکردهای کلینگر 3نظام نوآوری مغفول واقع گردیده است .تمرکز بر فعالیتهای کارآفرینانه ،مکمّل تأکیتد بتر
جریانهای دانش است .مشخصه دوّم متمایزکننده مطالعات مربوط به نظام نوآوری فناورانه از رویکردهای دیگر ،تمرکز زیاد آن
بر پویایی سیستم است .تمرکز بر اقدام کارآفرینانه ،پژوهشگران حوزه نظام فناورانه نوآوری را تشویق بته نگریستتن بته آن بته
عنوان چیزی کرده است که در طول زمان ایجاد میگردد.
 -2-1نظام نوآوري فناورانه

نظامهای نوآوری با تمرکز خا

بر فناوری ،نمونهای از رویکردهای سیستمی هستند که در ادبیات از آنهتا تحتت عنتوان

1- Agents
2- Micro oriented
3- Macro oriented
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نظام نوآوری فناورانه یاد میگردد .نقطه شروع تحلیل در نظامهای نوآوری فناورانه مرزهای جغرافیایی و یا یك صتنعت ختا
نبوده ،بلکه این رویکرد تمرکز بر فناوری را هدف مطالعه قرار میدهد.
هدف تحلیلهای نظام نوآوری فناورانه ارزیابی روند توسعه یك نوآوری فناورانه از نگاه ساختار و فرآیندهایی است که به
پشتیبانی و یا ممانعت از آن میپردازد .در تعریف نظام نوآوری فناورانه ،فناوری هم به معنای مواد  ،سختافزارها ،و
نرمافزارهایی است که به شکل مستقیم در فرآیند توسعه بکار میروند ،و هم به شکل دانشی است که چه به شکل عمومی و یا
نهفته در محصول وجود دارد.
 -1-2-1ويژگیهاي نظام نوآوري فناورانه

نظام نوآوری فناورانه علیرغم دارا بودن ویژگیهای مشترك سایر رویکردهای نظام نوآوری  ،دارای دو ویژگی متمایز کننده
از سایر رویکردهای نظام نوآوری میباشند که عبارتاند از:
 -1تأکید بر نقش شایستگی اقتصادی.
 -2تاکید جدی بر پویایی سیستم.
نظام نوآوری فناورانه دارای چهار ویژگی اساسی بوده که این ویژگیها با سایر رویکردهای نظام نوآوری مشترك میباشتد،
که به شرح زیر میباشند:
 -1سیستم (نه تك تك اجزا) به عنوان واحد تحلیل قرار میگیرد.
 -2سیستم ماهیتی پویا دارد.
 -3فرصتهای فناورانه عمالً نامحدود هستند .بنابراین الزم است تا تمرکز بیشتری در شناسایی  ،جذب و بهرهبرداری از
فرصتهای فناورانه صورت پذیرد.
 -4بازیگران این نظام خردپذیر هستند ،اما با محدودیتهایی از جنس تواناییها و اطالعات روبهرو هستند.
 -3-1شناخت مؤلفههاي مختلف نظام نوآوري فناورانه

به منظور شناخت کافی از مؤلفه های مختلف نظام نوآوری فناورانه ،الزم است تا مفهوم دو حوزه اساسی نظامهتای نتوآوری
فناورانه ،شناخت ساختاری و شناخت کارکردی تبیین گردد.
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 -1-3-1شناخت ساختاري نظام نوآوري فناوري

ساختار نظام نوآوری فناورانه از اجزایی مختلفی تشکیل شده که عبارتاند از :بازیگران ،نهادها ،روابط و شبکهها و فناوری.
بازيگران

منظور از بازیگران عبارت است از هر سازمانی است کته در ظهتور فنتاوری بته طتور مستتقیم بته عنتوان توستعهدهنتده و
یادگیرندهی فناوری یا به طور غیرمستقیم به عنوان تنظیمکننده ،تأمینکننده مالی و دیگر نقشها مهم هستند .در حقیقت ،این
بازیگران ،یك نظام نوآوری تکنولوژیکی هستند که با انتخابها و تصمیمات خود ،فناوریهایی را ایجاد ،منتشر و بهترهبترداری
میکنند .تنوع بالقوه بازیگران در یك نظام نوآوری تکنولوژیکی بسیار زیاد است و گسترهای از بتازیگران خصوصتی ،بتازیگران
عمومی ،توسعه دهندگان فناوری تا گیرندگان آن را در بر میگیرد .در کل بازیگران را میتوان به دو دسته پیشرو و پیرو تقستیم
کرد.
أ

بازیگران پیشرو
بازیگران پیشرو آن هایی هستند که کامالً در توسعه یك فناوری ختا

وارد شتدهانتد و بته موفقیتت آن فنتاوری وابستته

میباشند .از این گروه از بازیگران میتوان به عنوان بازیگران مستقیم یاد کرد که شامل توسعهدهندگان و یا گیرندگان فنتاوری
میشوند .به طور معمول ،پیشروان توسعه یك فناوری ،متشکل از واحدهای صنعتی و توسعهدهندگان فناوری کوچك هستند که
تنها در حوزهی یك فناوری به ایفای نقش مشغول هستن د .برای مثال ،اندازه کوچك یك شرکت ،جایگاه آن را به عنوان یتك
توسعه دهنده فناوری و وابستگی آن به یك گزینه تکنولوژیکی ،نشانگر نقش آن به عنوان یك پیشرو است.
بازیگران پیشرو در یك فناوری به ماندن در آن حوزه تمایل دارند ،از یك رویکرد تجربی 1بترای توستعهی دانتش استتفاده
میکنند و بیشتر بر مزایا به جای هزینهها تأکید میکنند ،از این رو این گروه برای بهکارگیری در برنامته اطتالعرستانی بستیار
مناسب بوده و انگیزه کافی را دارا میباشند و میتوان با استفاده از آنها بازیگران پیرو را به فعالیت وادار کرد.
ب بازیگران پیرو

1- Experience based
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این گروه از بازیگران کامالً در توسعه یك فناوری درگیر نشدهاند و میتوانند بین گزینههای مختلف ،دست به انتخاب بزنند.
از بازیگران پیرو میتوان به عنوان بازیگران غیرمستقیم در توسعه فناوری نوظهور یاد کرد .بازیگران پیرو را میتوان متشکل از
تنظیمگران ،تأمینکنندگان مالی ،کاربران و بنگاههای بزرگ با قابلیت حمایت از انواع مختلفی از گزینههای تکنولوژیکی دانست.
نمونه این گروه سرمایهگذاران میباشند که میتوانند در صنایع و تکنولوژیهای مختلف سرمایهگذاری کنند و هدف آنها کسب
درآمد و سود هرچه بیشتر میباشد.
پیروان با گزینههای مختلفی برای اجرا و سرمایهگذاری روبرو میباشند ،از این رو با تمایل به فعالیت در گزینههای مختلتف
را داشته و با در نظر گرفتن چند گزینه و مقایسه آنها ،از یك رویکرد عینتی 1بترای توستعهی دانتش استتفاده متیکننتد و از
چارچوبهای ارزیابی مختلفی بهره می برند .این گروه از بازیگران در حقیقتت گتروه هتدف (مخاطبتان) برنامته اطتالعرستانی
میباشند که باید با اجرای برنامه اطالعرسانی تمایل این گروه را به فناوری مدنظر بیشتر کرد.
نهادها

نهادها به عنوان قواعد بازی در یك جامعه یا به طور رسمیتر «تنگناهای تدبیر شدهی انسانی که شکلدهنتدهی تعتامالت
انسانها میباشد» شناخته میشوند ،به عبارت دیگر نهادها را میتوان اصول ،قوانین و مقررات نحوه برقراری و ایجاد ارتبتاط و
تعامل بین بازیگران مختلف دانست .در واقع میتوان از این نهادها در تعیین نحوه برقراری تعامل با ذینفعان و مخاطبان مختلف
استفاده کرد.
نهادها را میتوان به دو دسته نهادهای رسمی (دارای قوانین مدون شده) و غیررسمی (ضمنیتر بوده و میتواننتد هنجتاری
«بر مبنای هنجارهای اجتماعی» یا شناختی «چارچوبهای ذهنی و پارادایمهای اجتماعی» باشند) تقسیم کرد.
مثالهایی از نهادهای رسمی عبارتاند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و یا بخشنامهها یا قراردادهای بنگاهها .مثالی
در رابطه با قواعد هنجاری ،مسئولیت احساس شده توسط یك شرکت در رابطه با عدم تولید ضایعات و یا پتاکیزهستازی آنهتا
است .مثالهایی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوی ذهنی( 2ابتکاری) یا رویههای حل مسئله هستند.
قواعد نهادی خصوصاً نهادهای رسمی بسیار کمی وجود دارد و حتی قواعد موجود با فناوری در حال ظهور سازگازی چندانی
1- Objective
2- Heuristic

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
7
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

ويرايش اول،تير 1394

ندارند .به همین منظور در توسعه فناوری نوظهور قواعد شناختی از اهمیت باالیی برخوردار میباشند و از این قواعد برای هدایت
بازیگران (به ویژه بازیگران پیرو) و جلب حمایت برای توسعه فناوری استفاده میشود.
فناوري

عوامل فناورانه متشکل از مصنوعات و زیرساخت های فناورانه به صورتی یکپارچه هستند .عملکرد فنی-اقتصادی از اهمیت
زیادی (برای فهم فرآیند تغییر فناورانه) برخوردار میباشد .عملکردهای فنی شامل ساختارهای هزینه ،ایمنی ،قابلیتت اطمینتان،
اثرات افزایش مقیاس و موارد دیگر میشود.
روابط و شبكهها

این بخش فراهم آورنده یك نگاه مفهومی به تمامی روابط میباشد .روابط ممکن بتین مؤلفتههتای ستاختاری دارای انتواع
گوناگونی میباشند ،که این روابط شامل روابط بین بازیگران مختلف ،بازیگران – نهادها ،بازیگران  -فناوریها و فنتاوریهتا-
نهادها میشود.
روابط بین بازیگران-نهادها و بین بازیگران–فناوری ها مشابه یکدیگر بوده و هر دو این روابط از نوع روابط فاعل–مفعتولی
میباشند مثل تغییر قوانین و مقررات مرتبط با موض وع .این موضوع با در نظر گرفتن اختتالف بتین ایتن روابتط و روابتط بتین
بازیگران بهتر فهمیده میشود.
اوالً ،روابط بین بازیگران با استقالل دوسویه مشخص می گردد و معموالً بازیگران در جایگتاهی قترار ندارنتد کته بته طتور
مستقیم یکدیگر را تغییر ،تطبیق و یا حذف نمایند؛ در عوض ،روابط بین بازیگران مختلف در یك نظام متشکل از قواعد نهادی
و فناورانه محدود شدهاند .بازیگران می توانند در انجام اقدامات به طور عمدی معماری قواعد نهادی و فناورانه را تغییر دهند و از
این طریق (به طور غیرمستقیم) بر محیط عملکرد سایر بازیگران اثر بگذارند .میزان انجام این اقدامات وابسته به شایستگیهای
بازیگران و جایگاه آنها در نظام نوآوری فناورانه است.
ثانیاً درحالیکه روابط بین بازیگران و فناوریها و روابط بین بازیگران و نهادها ،تعاملی نبوده ،بلکه یكستویه متیباشتد .در
حقیقت معماری قواعد فناورانه و نهادهای فراهمآورنده مشوقهایی برای بازیگران برای انجام برخی از اقدامات خا
برخی اقدامات دیگر است.

و پرهیز از
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زمانیکه روابط دارای پیکربندی مشخص و متراکم باشند میتوان از این پیکربندی به عنوان ساختار شتبکهای یتاد کترد .در
شبکه ارتباط تمام انواع روابط و نحوه برقراری هر یك از آنها مشخص شده است.جدول ( )1-1تمامی ابعاد ستاختاری  TISرا
به صورت خالصه نشان میدهد.
جدول ( :)1-1ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه

ابعاد ساختاری

بازیگران

نهادها
تعامالت
زیرساختها

زیر بخشها
 جامعه مدنی
 شرکتها :شرکتهای تازه تأسیس شده ،بنگاههای کسبوکار کوچك و
متوسط ،کارخانهها بزرگ ،شرکتهای چندملیتی
 دولت
 سازمانهای مردم نهاد
 بخشهای دیگر :سازمانهای قانونگذاری ،بانكها /سازمانهای مالی،
نهادهای واسطهای ،کارگزاران دانشی مشاورین
 سخت :قوانین ،مقررات ،دستورالعملها
 نرم :هنجارها ،عادتهای رایج ،رسوم ،سنتی و انتظارات و...
 در سطح شبکه
 در سطح ارتباطات فردی
 تجهیزاتی :ابزارهای فنی ،ماشینها ،ساختمانها ،جادهها ،پلها و ...
 دانشی :دانش ،تخصص ،اطالعات راهبردی

 -2-3-1شناخت کارکردي نظام نوآوري فناوري

نظام های نوآوری فناورانه را میتوان به عنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات فناورانه به کاربرد .توسعه ،انتشار و بکارگیری
نوآوریها را در عمل میتوان به عنوان کارکردهای اصلی نظامهای نوآوری قلمداد کرد .در کتل نظتام نتوآوری فناورانته دارای
هفت کارکرد مختلف میباشد که عبارتاند از :فعالیت های کارآفرینی ،توسعه دانش ،انتشتار دانتش ،جهتتدهتی بته جستتجو،
شکلدهی بازار ،تأمین و تخصیص منابع و مشروعیتبخشی.
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فعالیتهاي کارآفرينی

در ابتدای توسعه فناوری تعداد گزینه ها زیاد بوده و ریسك و عدم قطعیت باال از ویژگیهای اصلی فناوری میباشد .بر ایتن
اساس ،هدف اصلی از انجام فعالیت کارآفرینی بهرهبرداری از فرصتهای موجود از طریق انجام ریسك در شرایط عدم قطعیتت
بازار و فناوری و نهادهای چالش برانگیز است .بنابراین بدون انجام فعالیتهای کارآفرینی ،نظام نوآوری شکل نخواهتد گرفتت.
بنابراین میتوان گفت که الزمه خلق دانش و افزایش دانش فنی در رابطه با فناوری انجام فعالیتهای کارآفرینی میباشتد .بته
طور کلی میتوان دو زیرکارکرد را برای فعالیتهای کتارآفرینی متصتور شتد :ایجتاد فرصتتهتای کتاری جدیتد و شناستاندن
فرصتهای کاری جدید.
کارآفرینان را میتوان از منظر سابقهآنها در انجام فعالیتهای کارآفرینی به دو دسته تقسیم کترد :دستتهی اول بتازیگرانی
هستند که به فناوری جدید به مثابه فرصتی برای ورود به کسبوکار مینگرند و به استفاده از بازارهای موجود در حوزه فنتاوری
نوظهور میاندیشند .که برای جذب سرمایه و حمایت این دسته از کارآفرینها باید در تعامل با آنها بر سوددهی و منفعت مالی
ناشی از بکارگیری فناوری نوظهور تأکید کرد .دستهی دوم بازیگرانی را شامل میشوند که فناوری جدید را به دید یك فرصتت
جدید برای تنوعبخشی به سبد کاری خود می بینند و برای استفاده از مزایای آن به فعالیت در این زمینه میپردازند .در تعامل با
این گروه از کارآفرین ها باید بر نو بودن فناوری ،تنوع محصوالت تولیدی با استفاده از این فناوری و رقابتپتذیری محصتوالت
تولیدی آن در بازار تأکید کرد.
میتوان گفت که فعالیتهای کارآفرینی شامل تالشهایی است که بطور مستقیم به تجاریستازی محصتوالت و ختدمات
ارائه شده بر پایهی دانش فنی موجود میپردازند .در حقیقت ،این فعّالیت است که یك نظام نوآوری را از یتك نظتام تحقیقتات
متمایز میسازد .الزم به ذکر است که انجام فعالیتهای کارآفرینی میتواند منجر به شکلگیری دانشهای جدید از تکنولتوژی
موجود گردد .بنابراین ،از یکسو توسعه دانش الزمه انجام فعالیتهای کارآفرینانه است و از سوی دیگر ،فعالیتهای کارآفرینانه با
افزایش دانش فنی در رابطه با تکنولوژی همراه است.
در ادبیات ،نمونههایی از فعالیتهای مربوط به این کارکرد برشمرده شدهاند:
 سرمایهگذاریهای خطرپذیر صورت پذیرفته (پروژههای انجام شده) در تجاریسازی تکنولوژی
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 ورود شرکتهای نوآور در عرصهی تجاریسازی تکنولوژی
 تأسیس شرکتهای نوپا
 ورود شرکتهای موجود در حوزههای دیگر به حوزه تکنولوژی
 ارائهی محصوالت و خدمات جدید در زمینهی تکنولوژی
 فعالیتهای انجام شده با هدف نمایش و توجیهپذیر ساختن تکنولوژی
 برگزاری نمایشگاه تکنولوژی
 انجام پروژههای نمایشی
توسعه دانش

تمام فعالیتهای این مرحله را میتوان شامل فرآیند یادگیری فناوری و موضوعات مرتبط به آن دانست .در مبحت توستعه
دانش بح مهم خلق دانش میباشد که کارکردهای خلق دانش را میتوان به دو دسته خلق دانش فنی و خلق دانش غیرفنتی
تقسیم کرد .در بخش خلق دانش فنی مسائل فنی و تخصصی فناوری 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 این زمینه توسعه دانش را میتوان به دو بخش ضعفهتای نهتادی و ضتعفهتای
بازیگران دستهبندی کرد .منظور از ضعفهای نهادی نبود برنامهریزی صحیح برای انجام تحقیقتات و جمتعآوری اطالعتات در
مورد فناوری بوده و منظور از ضعفهای بازیگران نبود افراد متخصص ،آگاه و توانا در موضوع میباشد.
از نتایج و کارکردهای عمده یادگیری و خلق دانش میتوان به افزایش عمق و گستره دانش موجتود در رابطته بتا فنتاوری
اشاره کرد .باید توجه داشت که با افزایش عمق دانش از عدم قطعیت موجود در رابطه با فناوری کاستته متیشتود ،درحتالیکته
افزایش گستره دانش موجود به دلیل افزایش تنوع ،عدم قطعیت موجود در سیستم را افزایش میدهد.
کسب شناخت و یادگیری 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 مواردی که هیچیك از آنان دانش مورد نظتر را
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به اندازه کافی ندارد همگی آنها برای 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 بته بتازیگران
داخلی انتقال داده شده و سبب افزایش جریان دانش انتقالی در بین بازیگران داخلی میشود.
با توجه به مسائل بیان شده به منظور اجرای مؤثرتر این کارکرد میتوان با اجرای 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 اجرای برنامه اطالعرسانی با استفاده از حالت دوم بازیگران موجود در سیستم را نسبت به فناوری جدید آگاه شده
و سبب افزایش دانش انتقالی بین بازیگران (انتقال به صورت اول) میشود.

شكل ( :)1-1حالتهاي ممكن خلق دانش در حین يادگیري در حین تعامل

از طریق ارزیابی شاخصها و رخدادهای زیر میتوان میزان برآوردن این کارکرد را بررسی کرد:
 تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژی
 تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه تکنولوژی
 تعداد و اندازه نهادهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه تکنولوژی
 تعداد و اندازه مطالعات علمی و فنی صورت گرفته درباره تکنولوژی
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 تعداد تستهای آزمایشگاهی انجام شده بر روی تکنولوژی
 تعداد انجام آزمایش و پیادهسازی تکنولوژی در ناحیهای از محیط بهجای محدوده گستردهتر (پایلوت)1
 تعداد توسعه و ایجاد نمونههای آزمایشی و اولیه از تکنولوژی ( پروتوتایپ) 2
انتشار دانش

در مواردی این کارکرد و کارکرد قبل (توسعه و انتشار دانش) را در قالب یك کارکرد در نظر میگیرند و ایتن دو بستیار بته
یکدیگر نزدیك می باشند ،در واقع در توسعه دانش هدف کسب و یادگیری دانش بوده درحالیکه در این کارکرد هدف از انجتام
فعالیتهای انجام شده تسهیم 3و به اشتراكگذاری 4دانش 5و اطالعات در میان بتازیگران مختلتف موجتود در سیستتم استت.
مهمترین نقشی که کارکرد انتشار دانش بر عهده دارد ،ایجاد یادگیری تعاملی است.
یکی از ویژگی های مهم نظام نوآوری فناورانه ،وجود شبکه در ساختار آن است .مهمترین نقشی کته یتك شتبکه قتادر بته
برآوردن آن است ،فراهم آوری بستری برای ایجاد جریان دانش و اطالعات در بین بازیگران موجود در سیستم است .دو نتوع از
شبکهها را میتوان متصور بود :شبکههای نرم و شبکههای سخت .در شبکههای نرم ،لزوماً دانش موجود در منبع دانشی (بازیگر
برخوردار از دانش) به بازیگر خواهان دانش به صورت کامل منتقل نمیشود .نمونتههتایی از ایتن نتوع از شتبکه عبتارتانتد از
کنفرانسها ،همایشها ،کارگاهها و پایگاه های اطالعاتی مشترك بین بازیگران موجود در نظام .از این پس ،این نتوع از انتشتار
دانش ،تسهیم دانش نامیده میشود .در شبکههای سخت ،دانش موجود در منبتع دانشتی توستط بتازیگر خواهتان آن دریافتت
میشود .نمونههایی از این نوع از شبکهها عبارتاند از اتحادهتای استتراتژیك ،هتابهتای تکنولتوژی و سترمایهگتذاریهتای
مشترك .6این نوع از انتشار دانش ،به اشتراكگذاری دانش نامیده میشود .نمونهای از رخدادها و شاخصهای نشانگر تحقق این
کارکرد عبارتاند از:

1- Pilot
2-Prototype
3-Dissemination
4- Sharing

 -5همانطور که کارکرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فنی و غیرفنی است ،کارکرد انتشار دانش نیز قابل تقسیم به انتشار دانتش فنتی و انتشتار
دانش غیرفنی میباشد.
6- Joint venture
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 تعداد فعالیتهای تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترك صورت پذیرفته میان واحدهای مختلف (با هدف تسهیم
دانش)
 میزان جابجایی نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی با محوریت تکنولوژی
 کنفرانسها ،کارگاههای آموزشی ،پیمانها و توافقنامههای بین بازیگران ،سرمایهگذاریهای مشترك صورت
پذیرفته با موضوع تکنولوژی
 تعداد و اندازه شبکههای 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 مخاطتب
برنامههای اطالع رسانی در این موارد عموم مردم میباشند .در این مرحله دانشهای مربوط بته فنتاوری بته مصترفکننتدگان
محصوالت فناوری مدنظر انتقال داده میشود .این نوع یادگیری ،بر پایه تجربه استفادهکنندگان از نظام نتوآوری فناورانته قترار
دارد ،مانند تعاملی که بین مصرفکننده و تولیدکننده فناوری برقرار میشود.
مديريت سیستم

کارکرد جهت دهی به سیستم متشکل از فعالیتهایی است که به گزینش و محدود کردن گزینههتای موجتود در رابطته بتا
تکنولوژی ،کاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد .این سطوح عبارتاند از سطح فراسیستتم 1و ستطوح کتالن 2و
خرد سیستم .3این فعالیتها به منظور همگرا ساختن تالشهای انجام گرفته در توسعه تکنولوژی انجام میشوند .میتوان ایتن
فرآیند گزینشی را دربرگیرنده شناسایی فرصتهای موجود در نظام نوآوری فناورانه دانست .برای توضیح بیشتر میتوان گفت که
به علت وجود محدودیت در منابع در دسترس ،از میان گزینه های مختلف موجود باید دست به انتخاب زد و بر آن تمرکز نمتود.
بدون انجام این مرحله  ،نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانتده و منتابع در دامنته وستیعی از گزینتههتای
کاربردی و فناورانه پراکنده شده و به هدر میرود .در نتیجه ،تعداد قابل توجّهی از گزینتههتای توستعه بتا وجتود صترف منبتع
 -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 توسعهی تکنولتوژی تغییترات انتدکی در آنهتا حاصتل
میشود .این سطوح را  Regimeمینامند.
 -3این مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبیات این سطوح را  Nicheمینامند.
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برایشان ،ناموفق باقی می مانند .برای جلوگیری 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 یکپارچهسازی تمام
فعالیتهای انجام گرفته برای توسعه فناوری میباشد .این کارکرد در سطوح فراسیستم ،1کالن ،2و خرد 3به انجام متیرستد .در
این کارکرد به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع (انرژی ،هزینه و پتانسیلهای موجتود) بته جهتتدهتی فعالیتتهتا پرداختته
میشود.
میتوان فعالیتهای انجام شده مربوط به این کارکرد را به سه دستته تقستیم کترد :تنظیمتی ،4شتناختی 5و هنجتاری .6در
حقیقت ،فعالیتهای رخ داده در این کارکرد منجر به ایجاد ،تغییر و یا از میان برداشتن نهادهای موجود در سیستم میشود .برای
توضیح بیشتر میتوان گفت که برخی از رخدادها میتوانند انتظارات را نستبت بته برختی گزینتههتای پتیشرو افتزایش دهنتد
(شناختی) .برای مثال ،عملکرد خوب یك گزینه تکنولوژی منجر به افزایش انتظارات از آن گزینه میگردد .با افزایش انتظتارات
نسبت به آن گزینه ،اولویت آن گزینه در اذهان باالتر میرود .این رخداد به معنای تغییر در شناختهای پیشین و ایجاد شناخت
جدید نسبت به گزینه های موجود است .برخی دیگر از رخدادها میتوانند منجر به تغییر در هنجارهای موجود شوند .برای مثال،
وقوع یك رخداد طبیعی ممکن است منجر به افزایش ارزش انواع خاصی از تکنولوژیهتای تولیتد انترژی (ماننتد انترژیهتای
تجدیدپذیر) گردد .با افزایش ارزش این نوع از تکنولوژی ها ،پارادایم جدیدی در نظام موجود شکل میگیرد .در پتارادایم جدیتد،
هنجارهای جدیدی مطرح میشوند (گونهی هنجاری جهتدهی به سیستم).
ممکن است در نتیجه وقوع رخدادهای اثرگذار بر شناخت ها و هنجارهای سیستم ،قوانین ،مقررات ،استانداردها ،توافقنامهها
و به طور کلی ،تصمیمات جدیدی (تنظیمی) اتخاذ گردند .اتخاذ این تصمیمات نیز میتوانند منجر به هدایت سیستم بته ستوی
گزینههای خا

شود.
.

-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 توسعهی تکنولوژی تغییرات اندکی در آنها حاصل متی-
شود .این سطوح را  Regimeمینامند.
-3این مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبیات این سطوح را  Nicheمینامند.
4- Regulative
5- Cognitive
6- Normative
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نمونههای از رخدادهای مربوط به این کارکرد در ادامه آورده شدهاند:
 وضع چشماندازهای جدید برای توسعه تکنولوژی و یا موارد دیگر که بر تکنولوژی اثرگذارند
 شفافسازی تقاضای کاربران اصلی
 رشد تکنولوژی در کشورهای دیگر
 شکلگیری انتظاراتی دربارهی آیندهی تکنولوژی
 هدفگذاریهای انجام شده در سیاستگذاریهای تکنولوژی
 قانونگذاری در رابطه با تکنولوژی
 تدوین استانداردها
شكلگیري بازار

هدف از این کارکرد رقابتپذیر ساختن فناوری نوظهور نسبت به فناوریهای موجود بازار میباشد .در واقع ایتن کتارکرد بتا
انجام مجموعهای از فعالیتها ،محیط کنترل شدهای برای رقابت فناوری نوظهور با سایر فناوریها پدید میآورد.
برای اینکه یك فناوری نوظهور توانایی برای رشد ،توسعه و نفوذ در بازار را داشته باشد باید قابلیتهای خاصی را دارا باشد،
تا به واسطه آنها بتواند به سوی بلوغ حرکت نماید .این قابلیتها به سه دسته قابلیتتهتای فنتی ،1قابلیتتهتای اقتصتادی 2و
قابلیتهای بازار 3تقسیم می شوند .در این مرحله نیز باید توجه داشت که با استفاده برنامه اطالعرسانی مناسب میتوان هر یك
از این قابلیتها را برای فناوری مورد نظر (در صورت داشتن پتانسیلها) ایجاد کرد.
أ

قابلیت فنی
فناوری مورد بح باید از نظر فنی و فناورانه قابل رقابت با سایر فناوریهای موجود در بتازار باشتد .در صتورت استتفاده از

برنامه اطالعرسانی برای بزرگ کردن این قابلیت فناوری در دید مخاطبان باید بر ارائه اطالعات فنی و تخصصی تأکید کرد.
ب قابلیت اقتصادی

1-Technological Potential
2-Economical Potential
3- Market Potential
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فناوری نوظهور مدنظر باید از لحاظ اقتصادی توانایی و قابلیت رقابت با سایر فناوریهای موجود را داشته باشد و استتفاده از
این فناوری در مقابل سایر فناوریها به صرفه به نظر برسد .به طور قطع زمانی یك فناوری قادر به دستتیابی بته ایتن قابلیتت
خواهد بود که از قابلیت های فنی برخوردار شده باشد .به عبارت دیگر ،دستیابی به قابلیتتهتای فنتی ،پتیشنیتاز و شترط الزم
دستیابی به قابلیتهای اقتصادی است .در صورت استفاده از برنامه اطالعرسانی برای ایجاد این قابلیتت در یتك فنتاوری بایتد
اطالعات اقتصادی و صرفه اقتصادی بکارگیری این تکنولوژی به مخاطبان انتقال داده شود.
ت قابلیت بازار
در صورتیکه یك فناوری قابلیت های فنی و اقتصادی را دارا باشد برای رشد به سمت بلوغ نیازمنتد داشتتن قابلیتت بتازار و
رقابتپذیری با سایر موارد موجود در بازار میباشد .در واقع این فناوری باید با تمایالت مصرفکنندگان سازگار بتوده و قابلیتت
توسعه یافتن موفقیت آمیز در بازار را داشته باشد .در این مورد نیز در صورت استفاده از برنامه اطالعرسانی ،اطالعات و محتتوای
انتقالی باید در رابطه با خصوصیات ،ویژگیها و برتریهای فناوری و محصوالت آن نسبت به سایر فناوریها باشد.

شكل ( :)2-1نمايش مسیر توسعه بازار فناوري

کارکرد شکلدهی به بازار ،شامل فعالیتهایی (مانند حمایت مالی از مصرف تکنولوژی نوظهور و یا سیاستهای مالیاتی
برای تکنولوژیهای رقیب) است که منجر به ایجاد تقاضا برای تکنولوژی در راستای حمایت از آن میگردد .تفاوت میان این
کارکرد و کارکرد جهتدهی به سیستم در آن است که در این کارکرد ،گزینش نهایی توسط کاربران تکنولوژی انجام میشود؛
درحالیکه در کارکرد جهتدهی به سیستم کاربران نقشی در فرآیند گزینش ایفا نمیکنند .بنابراین میتوان کارکرد شکلگیری
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بازار را حالت خاصی از کارکرد جهتدهی به سیستم دانست .با استفاده از شاخصها و شناسایی فعالیتهای مختلف ،میتوان
میزان تحقق این کارکرد را سنجید .نمونهای از این اقالم در ادامه آورده شده است:
 شناسایی مرحله بلوغ (دورهی عمر) بازار
 شفافسازی پتانسیل بازار
 تعداد و تنوع کاربران موجود برای تکنولوژی
 تعداد و تنوع نهادهای تنظیم شده برای شکلدهی به بازار
 میزان عدم قطعیت موجود در برابر تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران
 هزینههای مصرف تکنولوژی
مديريت منابع

برای توسعه فناوری نیاز به در دسترس بودن منابع مختلف برای انجام فعالیتها و پیشبرد اهداف میباشد .فعالیتهایی کته
در این کارکرد صورت میپذیرد ،بیشتر از جنس سرمایهگذاریهایی است که در فرآیند توسعه انجام میشوند .همچنین ،گسترش
زیرساخت های عمومی مورد نیاز پیشرفت تکنولوژی ،مانند سیستمهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمتره ایتن
کارکرد قرار میگیرند .در صورت ع دم وجود منابع مالی و ابزارهای مورد نیاز و نیز بازیگرانی با توانایی و قابلیتهای متمایز ،یك
تکنولوژی نوظهور به هیچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .بنابراین ،این کارکرد دارای اهمیتت فراوانتی در رونتد توستعه
میباشد.نگاشت کارکرد بسیج منابع در چهار بُعد مختلف ،امکانپذیر است:
 منابع انسانی :تأمین و هماهنگسازی نیروهای انسانی مورد نیاز برای توسعهی فناوری
 منابع مالی :تأمین و هماهنگسازی بودجهها و اعتبارات مورد نیاز برای توسعهی فناوری
 منابع مادی :تأمین و هماهنگسازی مواد (و در برخی موارد قطعات) مورد نیاز برای توسعهی فناوری
 منابع مکمل :تأمین و هماهنگسازی زیرساختها ،محصوالت و یا خدمات مکمل مورد نیاز برای توسعه فناوری
تأمین این منابع می تواند توسط دولت ،صنعت و یا هر بازیگری که در روند توسعه فناوری نقش اساسی دارد ،انجام شود .در
تأمین نیروهای مختلف اطالعرسانی بسیار حائز اهمیت میباشد که در بخش بعد به طتور کامتل بررستی متیشتود.نمونهای از
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رخدادهایی که میتواند منجر به تحقق این کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمكهای بالعوض دولتی (یارانه)
 سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوری
 توسعه زیرساختهای مورد نیاز تکنولوژی و محصوالت و خدمات مکمل
 تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای توسعه تکنولوژی از خارج از کشور
 در دسترس بودن نیروی انسانی فنی در رابطه با تکنولوژی مورد نظر
مشروعیتبخشی

هدف از این کارکرد ایجاد مقبولیت اجتماعی برای بهکارگیری فناوری جدید ،تغییر نهادهای موجتود در جامعته و هتمراستتا
شدن نهادها با نیازهای بازیگران موجود در نظام نوآوری فناوری میباشد .اهمیت این کارکرد بسیار زیاد میباشد زیرا ظهور یك
فناوری جدید اغلب با مخالفت بازیگرانی که دارای منافع در فناوریهای کنونی هستند ،همراه میشتود و ایتن مخالفتت ستبب
جلوگیری و یا کاهش سرعت پیشرفت فناوری نوظهور می شود .بنابراین بازیگران یك نظام نوآوری فناوری بایتد بتا استتفاده 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 کتارکرد بته عنتوان یتك کاتتالیزگر عمتل
میکند و برای انجام فعالیت در سایر کارکردها مانند مدیریت منابع و شکلدهی بازار ضروری 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 متورد نیتاز و محتدودهی اثرگتذاری ،محتدوده جغرافیتایی کته ایتن
مشروعیتبخشی در سطح آن باید اجرا شود متفاوت خواهد بود .این کارکرد میتواند در چهار حوزه صتنعت ،دانشتگاه ،دولتت و
سطح عمومی جامعه به ایجاد مشروعیت بپردازد .رایزنیهایی بین گروه ذینفع ،اتحادیهها ،انجمنها ،سازمانهتای متردمنهتاد و
مانند اینها اجزایی هستند که در انجام فعالیتهای این کارکرد دخیل هستند.

 -1نام دیگری که بر این کارکرد نهاده میشود ،حذف مقاومت در برابر تغییر (لختی یا اینرسی) است .بنابراین ،علت وجودی این کارکرد ،غلبته بتر
اینرسی بازیگران موجود در نظام است.
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این کارکرد به خودی خود دارای زیرکارکردهای مختلفی میباشد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1ایجاد مقبولیت برای پذیرش فناوری در حوزههای مختلف (ظرفیتسازی برای بکارگیری فناوری نوظهور)،
 -2متقاعدسازی نظامهای پشتیبان برای فعالیت در زمینه کارکردهای دیگر مانند تأمین منابع و مدیریت سیستم
 -3حذف/کاهش مخالفتهای موجود در برابر توسعه فناوری
 -4و ترغیب بازیگران دارای قدرت اجرایی برای انجام فعالیت در راستای استفاده از فناوری نوظهور.
البته باید توجه داشت که مشروعیت بخشی دارای قدرت اجرایی برای تغییر قواعد موجود در نظام نتوآوری فناورانته نیستت،
بلکه تنها به متقاعدسازی نهادهای پشتیبان پرداخته و از طریق کارکردهای دیگر (مانند متدیریت سیستتم و تتأمین منتابع) در
سیستم اثرگذار میگردد .به عبارت دیگر در تمام فعالیتهای این کارکرد گروهی از بازیگران ،سایر بازیگران را برای بهکارگیری
فناوری نوظهور ترغیب میکنند.مشروعیتبخشی در سه سطح محیط صنعت ،محیط سیاستگذاری و ستطح جامعته (مقبولیتت
عمومی) انجام میپذیرد.نمونهای از رخدادها و شاخصهای نمایانگر تحقق این کارکرد در ادامه آورده شده است:
 میزان همگرایی نهادهای موجود و نظام نوآوری فناورانه در حال توسعه
 میزان مشروعیت سرمایهگذاری در توسعه تکنولوژی و محصوالت مربوط به آن
 رایزنیهای سیاسی بین گروههای درگیر برای حمایت از تکنولوژی
 اعمال نفوذ گروههای پشتیبان تکنولوژی در بخشهای مختلف دولت و صنعت
 میزان حمایت از تکنولوژی مورد نظر در رسانهها
مجموعه کارکردهای ذکر شده به همراه شاخصهایی برای سنجش سطح برآورده شدن این کارکردها در جدول ( )2-1ارائه
شده است.
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جدول ( :)2-1کارکردهاي پیشنهادي و شاخصهاي آنها
عامل

زيرعامل

فعالیتهاي

ایجاد فرصتهای
جدید

شاخصهاي کیفی

کارآفرينانه
نمایش فرصتهای
جدید

فنی
توسعهي دانش

غیرفنی

فنی
انتشار دانش

غیرفنی
جهتدهی به سیستم

رسمی (وضع
نهادها)

میزان جابهجایی نیروهای تحصیلکرده
دانشگاهی با محوریت تکنولوژی

شاخصهاي کمّی
 .1تعداد پروژههای انجام شده با هدف تجاریسازی
 .2تعداد شرکتهای ثبت شده در زمینه فناوری
 .3ورود شرکتهای موجود به عرصه فناوری
 .4حجم سرمایهگذاریهای خطرپذیر انجام شده
 .1برگزاری نمایشگاه تکنولوژی
 .2انجام پروژههای نمایشی
 .1تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژی
 .2تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه
تکنولوژی
 .3تعداد سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
تکنولوژی
 .4اندازه سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
تکنولوژی
 .5تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از تکنولوژی
 .6تعداد توسعه و ایجاد نمونههای آزمایشی و اولیه از تکنولوژی
()Prototype
 .1تعداد گزارشهای تولید شده در رابطه با مطالعه بازار
 .2تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
 .1تعداد فعالیتهای تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترك صورت
پذیرفته میان واحدهای مختلف (با هدف تسهیم دانش)
 .2تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگزار شده در رابطه با
فناوری
 .3تعداد شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیك
 .4اندازه شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیك
 .1تعداد گزارشهای منتشر شده در رابطه با مطالعه بازار
 .2تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
 .1قانونگذاری در رابطه با تکنولوژی
 .2استانداردهای تدوین شده
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عامل

زيرعامل

غیررسمی
(شکلگیری
انتظارات)

شكلگیري بازار

ويرايش اول،تير 1394
شاخصهاي کیفی
 .1وضع چشماندازهای جدید برای
توسعه تکنولوژی و یا موارد دیگر
که بر تکنولوژی اثرگذارند
 .2شکلگیری محركهایی برای
توسعه تکنولوژی یا نوع خاصی از
آن (مانند ارزان شدن قیمت منابع
مصرفی تکنولوژی)
 .3شفافسازی تقاضای کاربران اصلی
 .4رشد تکنولوژی در کشورهای دیگر
 .5ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار
بر سیستم (مانند تغییرات آب و
هوایی)
 .6شکلگیری انتظاراتی درباره آینده
تکنولوژی
 .1شفافسازی پتانسیل بازار
 .2میزان عدم قطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران
 .3شناسایی مرحله بلوغ (دوره عمر)
بازار

مالی

بسیج منابع

انسانی
مواد
داراییهای مکمل

مشروعیتبخشی

شاخصهاي کمّی

.2

.2
در دسترس بودن نیروی انسانی فنی در
رابطه با تکنولوژی مورد نظر
تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای توسعه
تکنولوژی از خارج از کشور
توسعه زیرساختهای مورد نیاز تکنولوژی،
محصوالت و خدمات مکمل
 .1میزان همگرائی نهادهای موجود و
نظام نوآوری تکنولوژیك در حال
توسعه
 .2میزان مشروعیت سرمایهگذاری در
توسعه تکنولوژی و محصوالت
مربوط به آن
 .3رایزنیهای سیاسی بین گروههای
درگیر برای حمایت از تکنولوژی
 .4اعمال نفوذ گروههای پشتیبان
تکنولوژی در بخشهای مختلف
دولت و صنعت
 .5میزان حمایت از تکنولوژی مورد
نظر در رسانهها

 .1تعداد و تنوع کاربران موجود برای تکنولوژی
تعداد و تنوع نهادهای تنظیم شده برای شکلدهی به بازار
 .1کمكهای بالعوض دولتی (یارانه)
سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش
فناوری
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 -4-1فرآيند تدوين سیاستها و اقدامات توسعه فناوري

اقدامات ،مجموعهای از طرحها و برنامههای اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف کمك میکنند .این
اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوری هستند .فرآیند تدوین اقدامات در شکل ( )3-1نشان داده شده است.

مرحله اول :شناسايی وضعیت موجود
شناسایی مرحله توسعه فناوری

شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوری

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

مرحله سوم :شناسايی چالشها و موانع توسعه فناوري

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

همان طور که درشکل ( ) 3-1نشان داده شده است در مرحله اول ،باید وضعیت موجود توسعه فناوری مشتخص شتود ،کته
تعیین مرحله توسعه فناوری و شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوری مدنظر میباشد .در مرحله دوم ،با توجه به خروجی حاصل
از مرحله اول ،موتور محرك توسعه فناوری شناسایی شده و با توجه به آن ،کارکردهای با اولویت برای تحقق وضعیت مطلتوب
توسعه فناوری مشخص می گردد .در مرحله سوم ،موانع موجود مرتبط با هر یك از ابعاد ساختاری در کارکردهای بتا اولویتت از
طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه مدنظر تعیین شده و چالشهتای شناستایی شتده پتاالیش و جمتعبنتدی
میشود .در مرحله آخر ،سیاستهای پیشنهادی برای رفع چالشها و موانع توسعه فناوریهای پربازده ارائه میشتود .در نهایتت
اقدامات الزم برای تحقق سیاستها تعیین شده و ارائه میگردند .در ادامه این مراحل توضیح داده شده است.
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 -1-4-1شناسايی وضعیت موجود

در این مرحله باید وضعیت کنونی و مرحله توسعه فناوری مد نظر تعیین گردد که برای تعیین این موارد بایتد از جنبتههتای
مختلف (کارکردی و ساختاری) به بررسی فناوری مدنظر پرداخته شود .این مرحله شامل دو بخش شناخت بازیگران نظام توسعه
فناوری و تعیین مرحله توسعه فناوری میباشد.
شناسايی بازيگران نظام توسعه فناوري

همان طور که در بخش شناخت ساختاری نظام توسعه فناورانه اشاره شد ،ساختار هر نظام نتوآوری متشتکل از بتازیگران و
ذینفعانی است که هر یك به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقشهایی را ایفا میکنند .این بازیگران میتوانند شامل بخش دولتی،
شرکتهای تولیدکننده ،شرکتهای مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقتوقی و  ...باشتند .در ایتن
مرحله باید تمام بازیگران نظام توسعه فناوری را در حوزه ها و کارکردهای مختلف نظام توسعه فناوری شامل تحقیق و توستعه،
انتشار دانش ،تأمین منابع انسانی ،منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهیزات و سیاستگذاری و جهتدهی بته فعالیتتهتای توستعه
فناوری تعیین گردد.
شناسايی مرحله توسعه فناوري

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

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

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

هکرت بیان معتقد است که هر یك از مراحل چهارگانه فاز شکلگیری بتا یتك موتتور نتوآوری در ارتبتاط استت .در ایتن
متدولوژی ،پس از تعیین فاز توسعه نظام نوآوری فناورانه ،موتور فعال در نظام نوآوری فناورانه مشخص میشود .در شکل ()5-1
تطبیق مراحل مختلف توسعه نظام نوآوری فناورانه با موتورهای محرك نظام بتر استاس مطالعتات هکترت ( )2012را نشتان
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میدهد.

شكل ( :)5-1مراحل توسعهي نظام نوآورانه فناورانه و موتورهاي فعال در هر مرحله

فرآیند نوآوری یك فرآیند تکاملی است و همیشه در حال تغییر و تحول است و نمیتوان یك سیستم بهینته بترای فرآینتد
نوآوری تعریف کرد ،پس هدف نظام را باید در طول این فرآیند تعریف کرد .هدف یك نظام نوآوری انتقال نظتام متورد نظتر از
یك مرحله توسعه به مرحله بعدی است .البته باید توجه داشت که لزوماً مرحله بعدی وضعیت بهینه نیست و فقط توستعه نظتام
نوآوری مد نظر است .کارکردهای هر موتور به سه دسته کارکرد کلیدی ،حمایتی و حاشیهای تقسیم متیشتود .تحقتق کتارکرد
کلیدی به منزله ی محقق شدن کل موتور و انتقال به موتور بعدی است .بنابراین اگر کارکرد کلیدی محقق شود ،نظام نتوآوری
فناورانه از یك موتور به موتور بعدی منتقل میشود و در نتیجه نظام نوآوری فناورانه از یك مرحلته بته مرحلته بعتدی منتقتل
میشود .شکل ( )6-1موتورها و کارکردهای کلیدی ،حمایتی و حاشیهای مرتبط با هر موتور را نشان میدهد.
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شكل ( :)6-1موتورها و کارکردهاي کلیدي ،حمايتی و حاشیهاي :F1 ،فعالیتهاي کارآفرينی :F2 ،توسعه دانش:F3 ،
انتشار دانش :F4 ،جهتدهی به سیستم :F5 ،شكلدهی به بازار :F6 ،تأمین منابع :F7 ،مشروعیتبخشی.

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

پس از تعیین موتور محرك فعال در نظام نوآوری ،باید آن را بر اساس رویکرد تحلیل توأمان ساختاری -کارکردی ارزیتابی
کرد .مزیت این تحلیل نسبت به تحلیل کارکردی این است که با تحلیل ساختاری در کنار تحلیل کارکردی علت ایجاد مشتکل
در یك کارکرد مشخص می شود .در واقع با تحلیل کارکردی ،مشکالت و موانع نظام نوآوری در کارکرد مربوطه مشخص شده،
ولی علت بروز آن مشخص نمیشود؛ به این معنا که مشخص نمیشود کدام جتز ستاختاری باعت ایجتاد چنتین مشتکلی در
کارکرد مربوط شده است .ولی با تحلیل توأمان ساختاری – کارکردی از یك سو علت این مشکالت مشخص شتده و از ستوی
دیگر مشکالت سیستمی با توجه به تحلیل ساختاری به راحتی شناسایی میشوند .برقراری اتصال کارکردها به عناصتر ستاختار
نظام نوآوری نه تنها به خاطر انجام فرآیندهای تحلیلی بلکه به دالیل عملیاتی و کاربردی الزم و ضروری است.
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کارکردها تنها از طریق تغییرات اجزای ساختاری خود تحت تأثیر سیاستهای اتخاذ شده قرار میگیرند.
تفاوت مهم این مدل با رویکردهای مشابه در این مرحله این است که در این رویکرد برای ارزیابی نظام نوآوری الزم نیست
همه کارکردهای نظام تحلیل شوند .بلکه با توجه به مرحله توسعهای فناوری و کارکردهتای مترتبط بتا آن ،فقتط کارکردهتای
مرتبط تحلیل میشوند .بنابراین با توجه به مرحله توسعه فناوری ابتدا کارکرد کلیدی موتور محرك شناسایی شده در مرحله قبل
تحلیل میشود ،اگر این کارکرد تحقق یافته بود به هدف تعیین شده موتور فعال در آن فاز توسعه رسیده و بتدین ترتیتب نظتام
نوآوری بدون مشکل به فاز بعدی توسعه منتقل میگردد؛ ولی اگر کارکرد مربوطه محقق نشده بود بایتد کارکردهتای حمتایتی
کارکرد کلیدی که موجبات تولید و تحقق آن را فتراهم متی کننتد ،ارزیتابی گردنتد .لتذا پتس از تعیتین کارکردهتای حمتایتی،
کارکردهای مذکور تحلیل میشوند و به همین ترتیب ادامه مییابد.
در تحلیل توأمان کارکردی – ساختاری ،هر یك از این کارکردهای عوامل ساختاری ضعیف مرتبط با کارکرد شناسایی و از
طریق بهکارگیری ابزارها و توصیههای سیاستی عنصر ساختاری ضعیف تقویت شده و به این ترتیب مشکالت موجود بر سر راه
توسعه نظام برداشته میشود.
به عبارت دیگر ،وقتی یك حوزهی فناورانه در مرحلهای قرار دارد ،موتور محرك نتوآوری متناستب بتا آن مرحلته بترای آن
حوزهی فناورانه فعال است .از طرفی بیان شد اگر کارکرد کلیدی موتور تحقق یابد ،حوزهی فناورانه مورد مطالعه از این موتور به
موتور بعدی منتقل می شود .پس در یك موتور باید مشکالت بر سر راه کارکرد کلیتدی را شناستایی کترد .مشتکالت کتارکرد
کلیدی به سه دسته ی مشکالت مربوط به عوامل ساختاری ،مشکالت مربوط به کارکردهای حمتایتی و مشتکالت مربتوط بته
عوامل محیطی تقسیم میشوند .شکل باال این دسته از عوامل را نشان میدهد.
پس از تعیین کارکردهای مؤثر در توسعه فناوری چالشها ،مشکالت و موانع موجود پیش روی توستعه فنتاوری متدنظر ،از
طریق مصاحبه و دریافت نظرات خبرگان حوزه مدنظر تعیین میگردد .کارکردهای مختلف مؤثر در هر مرحله توسعه فناوری بتر
اساس جواب به یك سری از سؤاالت عارضهیاب مورد ارزشتیابی قترار متیگیرنتد .در صتورت قتوی نبتودن کتارکرد کلیتدی،
کارکردهای حمایتی و حاشیهای به همین صورت مورد بررسی قرار میگیرند.
نمونههایی از پرسش های قابل تصور برای تحلیل کارکردهای مختلف موجود در هر موتور توسعه فناوری به تفکیتك هتر
مرحله در جدول ( )3-1تا
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جدول ( )6-1ارائه شده است.
جدول (:)3-1سؤاالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور محرك علم و فناوري در مرحله اول
مرحلهي اول :موتور

کارکردهای حمایتی

کارکردهای کلیدی
کارکردهای
حاشیهای

جهتدهی به
سیستم

بسیج منابع

انتشار دانش

کارکرد توسعه دانش

محرك علم و فناوري

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

جدول ( :)4-1سؤاالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور محرك کارآفرينی در مرحله توسعه
مرحلهي دوم :موتور

کارکردهای کلیدی

کارآفرینی

محرك کارآفرينی

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

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

شکلدهی بازار

کارکردهای حاشیهای

سؤاالت براي ارزشیابی کارکرد

مشروعیتبخشی

جهتدهی به
سیستم

انتشار دانش

تأمین و تسهیل منابع

توسعه دانش

محرك کارآفرينی

ويرايش اول،تير 1394

آیا بازار اولیه شکل گرفته است؟ اندازهی آن چقدر است؟
آیا این بازار باع جهتدهی به سیستم برای توسعهی فعالیتهای کارآفرینی شده است یا خیر؟
آیا جذابیت بازار باع ورود کارآفرینان جدید شده است یا خیر؟
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جدول ( :)5-1سؤاالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور ساختاردهی به سیستم در مرحله سوم
مرحلهي سوم :موتور
محرك ساختاردهی

سؤاالت براي ارزشیابی کارکرد

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

تأمین و تسهیل
منابع

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی توسط دولت ،سازمانهای مالی خصوصی و
اشخا حقیقی تخصیص داده شده است؟ سهولت دسترسی به این منابع چگونه است؟
آیا نیروی انسانی متخصص برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی کافی است؟ کیفیت آنها چگونه
است؟

شکلدهی به بازار

کارکردهای حاشیهای

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

جهتدهی به
سیستم

کارکردهای حمایتی

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

مشروعیتبخشی

کارکردهای کلیدی

کارآفرینی

سیستم

آیا بازار انبوه در حال شکلگیری میباشد؟
اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعهیافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
رهبر بازار چه کسی است؟ (دولت /واحدهای خصوصی) آیا رهبری بازار از دولت به شرکتهای
خصوصی انتقال یافته است؟
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جدول (:)6-1سؤاالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور شكلدهی به بازار در مرحله چهارم
مرحلهي چهارم:

سؤاالت براي ارزشیابی کارکرد

کارکردهای
حمایتی

کارکرد کارآفرینی

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

تأمین و تسهیل منابع

کارکردهای حاشیهای

کارکردهای کلیدی

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

جهتدهی به
سیستم

شکلدهی به بازار

موتور محرك بازار

آیا قوانین و مقررات (از جنس تنظیمگری) در جهت حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای کارآفرینی و
جهتدهی به بازار تدوین شده است؟
اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعهیافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
رهبر بازار چه کسی است؟ (دولت /واحدهای خصوصی)
آیا محركها  /موانع نهادی برای شکلگیری بازار وجود دارد؟
آیا الزم است که یك بازار جدید ایجاد شود یا بازار موجود گسترش یابد؟

 -4-4-1پايش و جمعبندي نظرات خبرگان

در این مرحله بر اساس پاسخهای خبرگان مختلف فناوری مدنظر به سؤاالت ،کلیه موانع و چالشهتای متورد نظتر خبرگتان و
متخصصان استخراج میشود .در ادامه با جمعبندی نظرات خبرگان حوزه مدنظر موانع و چتالشهتای توستعه فنتاوری پتس از
پاالیش و حذف موارد تکراری ،تعیین میگردد.
 -5-4-1تدوين سیاستها و اقدامات

سیاستها و اقدامات مجموعهای از طرحها و برنامه های اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهتداف کمتك
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میکنند .سیاستها رویکردهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوری هستند و اقدامات طترحهتا و برنامتههتایی جهتت تحقتق
سیاستها میباشند از این رو می توان گفت که اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوری هستند .همان طور که
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 غیرفنتی شتامل چهتار
دسته اقدامات مربوط به کارکردهای مختلف مؤثر در موتور توسعه فناوری میباشتند .اقتدامات فنتی اقتدامات برگرفتتهشتده از
راهبردهای توسعه فناوری مدنظر بوده و در جهت تحقق راهبردها تدوین میگردند.
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 -2فصل دوم:

تدوين اقدامات توسعه فنآوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
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فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها
 -1-2مقدمه

همان طور که در فصل قبل (شکل ( ))1-2اشاره شد به منظور تدوین سیاستها و اقدامات در مرحله اول بایتد چتالشهتا و
موانع پیشروی توسعه فناوری را شناسایی نمود .چالشها و موانع پیشروی شناسایی شده در واقع مجموعهای از مشکالت موجود
در مسیر تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند هستند و از آنجایی که سیاستهتا و اقتدامات رویکردهتایی در جهتت رفتع ایتن
چالشها و موانع میباشند ،میتوان نتیجه گرفت که سیاستها و اقدامات در جهت تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند تدوین
میشوند .همان طور که در بخش قبل اشاره شد مبنای تدوین اقدامات در این سند ،نظام نوآوری فناورانه ( )TISبوده و فرآینتد
تدوین آنهادر شکل ( )1-2نشان داده شده است.

شناسایی مرحله توسعه فناوریهای پربازده
در ساختمان

شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوریهای

مرحله اول :شناسايی

پربازده

وضعیت موجود

شناسایی کارکردهای با اولویت برای تحقق وضعیت مطلوب

مرحله دوم :شناسايی

توسعه فناوریهای پربازده در ساختمان

وضعیت مطلوب

شناسایی چالشهای مرتبط با هر یك از ابعاد ساختاری در هر یك از
کارکردهای با اولویت از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان حوزه
فناوری پربازده

مرحله سوم :شناسايی
چالشها و موانع توسعه
فناوري

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

تدوین اقدامات برای رفع چالشهای موجود

اقدامات براي رفع چالشها
و موانع
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شكل ( :)1-2فرايند تدوين اقدامات توسعه فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان

 -2-2شناسايی وضعیت موجود توسعه فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان

همان طور که اشاره شد در مرحله اول فرآیند تدوین اقدامات ،وضعیت موجود توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر در بخش
ساختمان شناسایی می شود .این کار بر مبنای شناسایی مرحله توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر در بختش ستاختمان و نیتز
بازیگران نظام توسعه این سیستمها در کشور انجام میشود که در ادامه توضیح داده میشود.
 -1-2-2بازيگران نظام توسعه فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان

همان طور که در بخشهای قبلی اشاره شد نظام نوآوری فناوری متشکل از بازیگران و ذینفعانی است که هر یك به طتور
مستقیم یا غیرمستقیم نقشهایی را ایفا میکنند .ایتن بتازیگران متیتواننتد شتامل بختش دولتتی ،شترکتهتای تولیدکننتده،
شرکتهای مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند .در این گام ،بازیگران نظام توستعه
فناوریهای پربازده انرژی بر در حوزههای تحقیق و توسعه ،انتشار دانش ،تأمین منتابع انستانی ،منتابع متالی ،متواد ،قطعتات و
تجهیزات و سیاستگذاری و جهتدهی به فعالیتهای توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر مشخص شدهاند.
 -1-1-2-2بازيگران زمینه توسعه دانش

بر اساس اطالعات موجود بازیگران موجود در زمینه توسعه دانش و فعالیتهای تحقیق و توسعه در ارتباط بتا فنتاوریهتای
پربازده انرژی بر به شرح ذیل هستند:
 پژوهشگاهها :پژوهشگاه نیرو ،موسسه تحقیقاتی فناوران خورشیدپژوه ،پژوهشگاه مواد و انترژی ،ستازمان پژوهشتهایعلمی و صنعتی ،پارك علم و فناوری استان اردبیل ،پارك علم و فنتاوری استتان گلستتان ،پتارك فنتاوری پتردیس،
پژوهشگاه صنعت نفت
 دانشگاهها :دانشگاه تهران ،دانشتگاه کاشتان ،دانشتگاه تربیتت متدرس ،دانشتگاه علتم و صتنعت ،دانشتگاه صتنعتیشریف،دانشگاه علوم و تحقیقات ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،دانشگاه سمنان ،دانشگاه کرمان ،دانشگاه صنعتی اصفهان،
دانشگاه صنعت آب و برق ،دانشگاه خلیج فارس ،دانشگاه شاهرود
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 -2-1-2-2بازيگران در زمینه انتشار دانش

بازیگران موجود در زمینه انتشار دانش در ارتباط با فناوریهای فناوریهای پربازده انرژی بر به شرح ذیل هستند:
 دانشگاه تهران-

دانشگاه تربیت مدرس

-

دانشگاه علم و صنعت

-

دانشگاه صنعتی شریف

-

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

-

دانشگاه صنعتی اصفهان

-

دانشگاه صنعت آب و برق

 -3-1-2-2بازيگران در زمینه تأمین منابع

بازیگران موجود در زمینه تأمین منابع مورد نیاز فنآوریهای فناوریهای پربازده انرژی بر در ساختمان اعم از منابع انسانی،
مالی و مواد و تجهیزات به شرح ذیل هستند:
 منابع مالی:o

بانكها و مؤسسات اعتباری ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ،صندوق توسعه
فناوریهای نوین،صندوق حمایت از طرحهای نوآورانه درپژوهشگاه نیرو ،توانیر  ،دفتر مهندسی
مرکز همکاریهای ریاست جمهوری.

 منابع انسانی: oپژوهشگاهها :پژوهشگاه نیرو ،موسسه تحقیقاتی فناوران خورشیدپژوه ،پژوهشگاه مواد و انرژی،
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ،پارك علم و فناوری استان اردبیل ،پارك علم و فناوری
استان گلستان ،پارك فناوری پردیس ،پژوهشگاه صنعت نفت
 oدانشگاهها :دانشگاه تهران ،دانشگاه کاشان ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه
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صنعتی شریف ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،دانشگاه سمنان ،دانشگاه
کرمان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه صنعت آب و برق ،دانشگاه خلیج فارس ،دانشگاه
شاهرود
 منابع مواد و قطعات: oاسنوا
 oهیمالیا
 oارج
 oشرکت الکتروژن
 oشرکت موتوژن
 oپارس خزر
 oصنام
 oآبسال
 oپارس
 oبرفاب
 oافروغ
 oپارس شعاع توس
 oباالست ستاره
 oروشن تاب توس
 oصنایع روشنایی بنیاد
 oسیستمهای خورشیدی ماهان
 oگسترش انرژیهای تجدید پذیر

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
39
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

ويرايش اول،تير 1394

 oپرتو گستر هور
 oبهین فراز پایدار
 oقدس نیرو
 oپیشرو اندیشه صنعت
 oصدرا انرژی پارسیان
 oتوسعه برق ایمن اداك
 oکیسون
 oمگا توان سیستم خاور میانه
 -4-1-2-2بازيگران در زمینه جهتدهی به سیستم

در زمینه جهتدهی به سیستم ،در حال حاضر این بخشها در وزارت نیرو فعال هستند.
 oوزارت نیرو
 oسازمان بهره وری انرژی ایران
 oوزارت صنایع
 oمجلس شورای اسالمی
 oوزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 oشورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
 oسازمان ملی استاندارد ایران
 oسازمان گمرك کشور
 oمجمع تشخیص مصلحت نظام
 oمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
 oشورای عالی انقالب فرهنگی
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 oدفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری
 oسازمان بهینه سازی مصرف سوخت
 oشرکت ملی گاز ایران
خالصه اطالعات مربوط به بازیگران توسعه فناوریهای پربازده انرژی بتر در ستاختمان در Error! Reference source

 )not found.ارائه شده است:
جدول ( :)1-2بازيگران و ذينفعان فعال در حوزه فناوريهاي پربازده انرژي بر در ساختمان
رديف

نام مرکز

1

پژوهشگاه نیرو

2

موسسه تحقیقاتی فناوران خورشیدپژوه

3

پژوهشگاه مواد و انرژی

4

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

5

پارك علم و فناوری استان اردبیل

6

پارك علم و فناوری استان گلستان

7

پارك فناوری پردیس

8

پژوهشگاه صنعت نفت

9

دانشگاه تهران

10

دانشگاه کاشان

11

دانشگاه تربیت مدرس

12

دانشگاه علم و صنعت

13

دانشگاه صنعتی شریف

نوع خدمات
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
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رديف

نام مرکز

14

دانشگاه علوم و تحقیقات

15

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

16

دانشگاه سمنان

17

دانشگاه کرمان

18

دانشگاه صنعتی اصفهان

19

دانشگاه صنعت آب و برق

20

دانشگاه خلیج فارس

21

دانشگاه شاهرود

22

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
صندوق توسعه فناوریهای نوین
صندوق حمایت از طرحهای نوآورانه
درپژوهشگاه نیرو
دفتر مهندسی مرکز همکاریهای ریاست
جمهوری
اسنوا
هیمالیا
ارج
شرکت الکتروژن
شرکت موتوژن
پارس خزر
آبسال
برفاب
پارس شعاع توس
باالست ستاره

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

نوع خدمات
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تحقیقات و تأمین نیروی
انسانی
تأمین منابع مالی
تأمین منابع مالی
تأمین منابع مالی
تأمین منابع مالی
تأمین مواد و قطعات
تأمین مواد و قطعات
تأمین مواد و قطعات
تأمین مواد و قطعات
تأمین مواد و قطعات
تأمین مواد و قطعات
تأمین مواد و قطعات
تأمین مواد و قطعات
تأمین مواد و قطعات
تأمین مواد و قطعات
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رديف

نام مرکز

نوع خدمات

36

سیستمهای خورشیدی ماهان
گسترش انرژیهای تجدید پذیر
قدس نیرو
صدرا انرژی پارسیان
کیسون
مگا توان سیستم خاور میانه
وزارت نیرو
سازمان بهره وری انرژی ایران
وزارت صنایع
مجلس شورای اسالمی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان گمرك کشور
مجمع تشخیص مصلحت نظام
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری
شورای عالی انقالب فرهنگی
دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت
شرکت ملی گاز ایران

تأمین مواد و قطعات

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

تأمین مواد و قطعات
تأمین مواد و قطعات
تأمین مواد و قطعات
تأمین مواد و قطعات
تأمین مواد و قطعات
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم
جهتدهی به سیستم

 -2-2-2شناسايی مرحله توسعه فناوريهاي پربازده انرژي بر در ساختمان

همان طور که در بخشهای قبلی اشاره گردید در تعیین وضعیت موجود توسعه فناوری ،عالوه بر تعیین بازیگران مختلف
حوزه مدنظر باید مرحله توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر را تعیین نمود .بهطور کلی شناسایی و تعیین فاز توسعه نظام
نوآوری فناوری ،از طریق بررسی مشخصههای ساختاری و بررسی نشانههای تحقق مراحل توسعه نظام فناوری و در کنار
یکدیگر در نظر گرفتن آنها انجام می شود(شکل .)4-1در ادامه فاز توسعه نظام نوآوری فناوریهای پربازده انرژی بر به کمك
این دو مشخصه مشخص میگردد.
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 -1-2-2-2بررسی مشخصه هاي ساختاري

همانطور که بیان گردید ،برای تعیین فاز توسعه نظام در وهله اول میبایست مشخصههای ساختاری نظتام توستعه فنتاوری

نهادها

تعامالت

بازيگران

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

توسعه

اوجگیري

سرعتگیري

تعادل

 بتتتتتازیگران اصتتتتتلی:
دانشتتتگاههتتتا و مراکتتتز
پژوهشی
 تعداد محدود بازیگران
 نقتتش تستتهیلگتتری
دولتتت کتتمکتتم شتتکل
میگیرد.

 بتتازیگران اصتتلی :شتترکتهتتای
دانش بنیان عالوه بر دانشگاه ها و
مراکز پژوهشی
 شتترکتهتتای ستترمایهگتتذاری
خطرپتتذیر در ایتتن حتتوزه ورود
میکنند
 نقتش دولتتت در سیاستتگتتذاری
(حاملهگری) پررنگ میشود

 انجمن ها و سندیکاها شکل
گرفتهاند
 افتتتزایش شتتترکتهتتتای
دانشبنیان
 نقتتتتتتتش دولتتتتتتتت در
سیاست گذاری (قابله گتری)
پررنگ میشود

 تعتتداد رقبتتای در حتتوزهی
توستتعه فنتتاوری بتته شتتدت
افزایش مییابد
 نقتتتش پررنتتتگ بانکهتتتا و
موسسات مالی
 نقش دولت در تنظتیم گتری
پررنگ میشود

 تمام بازیگران در
ایتتتن حتتتوزهی
فناورانتتتته بتتتته
صتتتورت فعتتتال
حضور دارند

 شبکههای ضتعیف علمتی شتکل
میگیرد

 شبکه های علمتی در حتال
قوی شدن است
 شبکههتای ضتعیف صتنفی
کمکم شکل میگیرد

 شبکههای علمی قوی
 شبکههتای صتنفی در حتال
قوی شدن است

 شبکه های علمی
قوی
 شبکههای صنفی
قوی

 نهادهتتتتای ستتتتخت در حتتتتال
شکلگیری است

 نهادهتتای ستتخت شتتکل
گرفته است

 افزایش تنوع نهادها بسته به
نیازها

 نهادهای ستخت
متنتتوعی وجتتود
دارد

 روابتتتط فتتتردی شتتتکل
گرفته است
 شتتبکههتتای مربتتوط بتته
فناوری وجود ندارند
 نهادهتتای نتترم شتتکل
میگیرد
 نهاد سختی هنوز وجتود
ندارد

شكل ( :)2-2مشخصههاي ساختاري نظام توسعه فناوري

با توجه به جدول عوامل ساختاری و بررسی بازیگران و تعامالت و نهادهتای فنتاوری هتای پربتازده انترژی بتر در بختش
ساختمان ،میتوان مشخصههای ساختاری نظام توسعه فناوری را مورد بررسی قرار داد که بر اساس آن مشخصه های ساختاری
فناوریهای المپ های  LEDو  ،OLEDپمپ حرارتی ،سیستم تولید همزمان برق و حترارت ،سیستتم گرمتایش خورشتیدی،
کمپرسور دور متغیر و راندمان باال و موتورهای راندمان باال برای جارو برقی ،ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی به صتورت
زیر است.
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تعامالت

بازيگران
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پیش توسعه

توسعه

اوجگیري

سرعتگیري

تعادل

 بتتتتتازیگران اصتتتتتلی:
دانشتتتگاههتتتا و مراکتتتز
پژوهشی
 تعداد محدود بازیگران
 نقتتش تستتهیلگتتری
دولتتت کتتمکتتم شتتکل
میگیرد.

 بتتازیگران اصتتلی :شتترکتهتتای
دانش بنیان عالوه بر دانشگاه ها و
مراکز پژوهشی
 شتترکتهتتای ستترمایهگتتذاری
خطرپتتذیر در ایتتن حتتوزه ورود
میکنند
 نقتش دولتتت در سیاستتگتتذاری
(حاملهگری) پررنگ میشود

 انجمن ها و سندیکاها شکل
گرفتهاند
 افتتتزایش شتتترکتهتتتای
دانشبنیان
 نقتتتتتتتش دولتتتتتتتت در
سیاست گذاری (قابله گتری)
پررنگ میشود

 تعتتداد رقبتتای در حتتوزهی
توستتعه فنتتاوری بتته شتتدت
افزایش مییابد
 نقتتتش پررنتتتگ بانکهتتتا و
موسسات مالی
 نقش دولت در تنظتیم گتری
پررنگ میشود

 تمام بازیگران در
ایتتتن حتتتوزهی
فناورانتتتته بتتتته
صتتتورت فعتتتال
حضور دارند

 شبکههای ضتعیف علمتی شتکل
میگیرد

 شبکه های علمتی در حتال
قوی شدن است
 شبکههتای ضتعیف صتنفی
کمکم شکل میگیرد

 شبکههای علمی قوی
 شبکههتای صتنفی در حتال
قوی شدن است

 شبکه های علمی
قوی
 شبکههای صنفی
قوی

 نهادهتتتتای ستتتتخت در حتتتتال
شکلگیری است

 نهادهتتای ستتخت شتتکل
گرفته است

 افزایش تنوع نهادها بسته به
نیازها

 نهادهای ستخت
متنتتوعی وجتتود
دارد

 روابتتتط فتتتردی شتتتکل
گرفته است
 شتتبکههتتای مربتتوط بتته
فناوری وجود ندارند
 نهادهتتای نتترم شتتکل
میگیرد
 نهاد سختی هنوز وجتود
ندارد

شكل ( :)3-2مشخصههاي ساختاري نظام توسعه فناوريهاي پربازده انرژي بر()1

با توجه به توضیحات داده شده می توان این نتیجه را گرفت که از لحاظ مشخصههتای ستاختاری وضتعیت نظتام نتوآوری
فناورانه کشور فناوری های نام برده در فاز پیش توسعه قرار گرفته است.
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مشخصه های ساختاری باالست الکترونیکی ،المپ فلورسنت خطی ،سیستم مدیریت روشنایی نیز به صورت زیر است.
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شكل ( :)4-2جمعبندي مشخصههاي ساختاري نظام توسعه فناوريهاي پربازده انرژي بر()2

با توجه به توضیحات داده شده می توان این نتیجه را گرفت که از لحاظ مشخصههتای ستاختاری وضتعیت نظتام نتوآوری
فناورانه کشور فناوری های نام برده در فاز توسعه قرار گرفته است.
 -2-2-2-2بررسی نشانههاي تحقق مراحل توسعه نظام

به منظور تعیین فاز توسعه نظام در دومین گام میبایست نشانه های تحقق مراحل توسعه نظام فناوری متورد بررستی قترار
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 دارای نشانههتایی متیباشتد کته بتا
مشاهده هر یك از آن نشانهها میتوان گفت که آن مرحله از مراحل توسعه نظام فنتاوری محقتق شتده استت و نظتام توستعه
فناوری به فاز بعدی از توسعه وارد شده است.
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 -3-2شناسايی وضعیت مطلوب توسعه فناوريهاي پربازده انرژي بر در ساختمان

همان طور که در بخشهای قبلی اشاره شد در مرحله پیشتوسعه کارکردهای مؤثر عبتارتانتد از :توستعه دانتش (کتارکرد
کلیدی) ،انتشار دانش و بسیج منابع (کارکردهای حمایتی) و جهتدهی به سیستم (کارکرد حاشیهای) .در مرحله توسعه عتالوه
بر کارکردهای ذکر شده ،کارکردهای مشروعیت بخشی و کارآفرینی نیز از اهمیت بسیاری برخوردارند  .به منظور توسعه فناوری
و انتقال فناوری از هر یك از مراحل به مرحله توسعه بعد باید چالشها ،مشکالت و موانع موجود در ابعاد ساختاری کارکردهای
ذکر شده تعیین و مرتفع شوند.
 -4-2شناسايی چالشها و موانع توسعه فناوريهاي پربازده انرژي بر

در این گام با استفاده از یك تحلیل ساختاری-کارکردی ،چالشها و موانع پیش روی توسعه فناوریهای فناوریهای پربازده
انرژی بر شناسایی شده است .همان طور که پیشتر بیان شد این چالشها از طریق مصاحبه با  5نفر از خبرگتان و کارشناستان
آشنا با این حوزه استخراج شده است .اسامی این افراد در ادامه ارائه شده است:
 جناب آقای قلمی (سابا)-

جناب آقای شمس (وزارت صنعت ،معدن ،تجارت)

 جناب آقای صالحیان (وزارت نیرو) جناب آقای میرزاگل (شرکت الکتروژن)-

جناب آقای سعیدی رضوی (سازمان استاندارد)

چالشهای فراوانی در رابطه با توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر در ساختمان وجود دارد و بتا توجته بته اینکته برختی از
فناوریهای پربازده انرژی بر در کشور در مرحله پیشتوسعه و برخی در مرحله توسعه هستند چالشهتای موجتود مربتوط بته
کارکردهای اصلی مدنظر قرار می گیرند .همان طور که اشاره شد به منظور تعیین چالشهای توسعه فناوریهای پربازده انرژی
بر در کشور مصاحبه هایی انجام شد  ،در این مرحلته بتا پتایش ،بررستی و جمتعبنتدی نظترات خبرگتان و کارشناستان حتوزه
فناوریهای پربازده انرژی بر در ساختمان چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر در هر یك از کارکردهای
تعیین شدهاند .در ادامه چالشهای استخراج شده به تفکیك کارکرد مربوطه ارائه شدهاند.
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 -1-4-2چالشهاي مربوط به کارکرد توسعه و انتشار دانش

همان طور که در فصل قبل اشاره شد چالشهای مربوط به این کارکرد،دربرگیرنده تمامی فعالیتهایی است کته متیتوانتد
منجر به مانع در فرآیند یادگیری شود.در کشورهای در حال توسعه ،یکی از مهمترین دالیل عدم توسعه برخی صنایع تکنولوژی
محور ،نبود توسعه دانش فنی صنعت در کشور میباشد .در این کشورها معموالً شرکتهایی با توانایی رقابتپذیری بتاال وجتود
نداشته و عمالً توسعه دانش به صورت درونزا رخ نمیدهد و توسعه باید به صورت برونزا یا انتقال دانش و فناوری ،رخ دهد .به
همین دلیل توسعه فناوری نیازمند مداخله دولت و ایجاد جهتگیری در میان بازیگران است .چالشهای مربوط به کارکرد انتشار
دانش،در اثر نامناسب بودن شبکهها و روابط موجود بین اجزا مختلف نظام نوآوری فناورانه ایجاد میشوند .در واقع یکی از موارد
دیگری که منجر به عدم توسعه یك نظام فناورانه خا

یا یك صنعت دانشمحور میشود ،عتدم انتشتار صتحیح اطالعتات و

دانش مربوط به حوزه مدنظر در میان بازیگران مختلف آن حوزه میباشد.
چالشها و موانع شناسایی شده در زمینه خلق و انتشار دانش فنی فناوریهای پربازده انرژی بر در ساختمان عبارتاند از:
 پایین بودن توانایی علمی کشور برای توسعه درون زا در برخی از فناوری ها
 نبود رشته های دانشگاهی کافی متناسب با نیازمندیهای حوزه فناوری های پربازده بخش ساختمان
 عدم شناخت کامل دانشگاه از صنعت(عدم ارتباط صنعت و دانشگاه)
 عدم توجه اساتید دانشگاه به خلق دانش کاربردی و توجه بیش از حد دانشگاه به ارائه مقاالت
 عدم کاربردی بودن مقاالت و پایان نامه های دانشگاهی
 خلق دانش در دانشگاه ها متناسب با شتاب موجود در صنعت نیست
 اساتید دانشگاه اکثرا انسانهای کم ارتباط با صنعت هستند.
 عدم توجه و تجهیز مناسب ازمایشگاهها برای فعالیتهای عملی و کاربردی دانشجویان
 بح تحریم مانع انتقال فناوری قطعات کلیدی شده
 عدم وجود واحد  R&Dمناسب در صنایع و تمایل به مونتاژ محصوالت
 عدم توانایی در جذب شرکت های خارجی در جهت انتقال فناوری
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 سرعت رشد باالی تکنولوژی
 امکان سنجی کاربرد تکنولوژی در کشور وجود ندارد
 شرکت های خارجی تمایلی به ارائه دانش فنی نداشتند و بیشتر به دنبال فروش محصول هستند
 نداشتن توانایی باال در مهندسی معکوس
 عدم تمایل مسئولین به استفاده از مهندسی معکوس
 عدم هماهنگی بین بخشهای مختلف اجرایی برای انجام فرایند مهندسی معکوس
 عدم توجه به بخش خصوصی برای جذب سرمایه برای انجام فرایند مهندسی معکوس
 -2-4-2چالشهاي مربوط به کارکرد تأمین منابع

یکی از کارکردهای مؤثر بر فناوری موجود در مرحله پیشتوسعه کارکرد تأمین منابع است که شامل تأمین منابع مالی ،مادی
(مواد ،تجهیزات و  ،)...نیروی انسانی و منابع مکمل (زیرساختها ،محصوالت و خدمات) میباشد .چالشهای سیستمی مربتوط
به این کارکرد تأثیر زیادی بر عدم توسعه نظام یك صنعت یا فناوری میگذارد ،عدم تخصیص بهینه منتابع مختلتف متیتوانتد
ناشی از دالیلی مختلف چون ریسك پذیری باالی فعالیت در حوزه فناورانه ،نبود صرفه اقتصادی و حمایتهای دولتی باشتد .در
واقع همین عدم تخصیص بهینه منابع منجر به ایجاد موانعی زیادی در حوزههای مختلف توسعه فناوری مدیریتی متیشتود .در
راستای رفع چالشهای این حوزه دولت میتواند با اتخاذ سیاست هایی در جهت رفع این موانع برآید و از بروز چنین چالشتی در
سیستم جلوگیری نماید .مداخالت دولت در رابطه با این چالشها متیتوانتد مجموعتهای از فعالیتتهتای مربتوط بته تتأمین و
هماهنگی ورودی های الزم برای توسعه ی نظام نوآوری که در راستای تحقق کارکرد تأمین و تسهیل منابع استت را پوشتش
دهد .مشخص است که این چالشها به سه دسته چالشهای مربوط به منابع انسانی ،منتابع متالی و متواد و تجهیتزات تقستیم
میشود .چالشهای مشخص شده در ارتباط با این کارکرد در توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر در ساختمان عبارتاند از:
 عدم تامین مالی مناسب برای پروژه های دانشگاهی
 هزینه باالی سرمایه گذاری و در نتیجه قیمت باالی کاال مانع از تولید داخلی
 اشکاالت نظام پولی و اقتصاد کشور
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 پایین بودن پایه ارزش گمرکی مانع از ورود شرکت های نوپا به این عرصه شده
 عدم تخصیص بودجه برای صرفه جویی در مصرف انرژی
 هزینه باالی تحقیق و تامین تجهیزات و تست کاال در آزمایشگاه مرجع
 کمبود وجود موسسه های تخصصی مالی اعتباری و ابزارهای مناسب برای حمایت صنعت
 نبود معافیت های مالیاتی برای استفاده کنندگان از این فناوری ها
 عدم وجود برنامه ریزی منسجم و نقشه راه اجرائی برای انجام پروژه های تحقیقاتی حوزه فناوری های پربازده
در بخش ساختمان
 عدم تامین نیازهای مالی افراد متخصص
 کمبود نیروی متخصص برای انجام مهندسی معکوس
 عدم وجود ارتباط کارآمد میان متخصصان وذی ربطان از حوزه های قانونگذاری -اجرا -ارزیابی
 -3-4-2چالشهاي مربوط به کارکرد جهتدهی به سیستم

کارکرد جهتدهی به سیستم ،اشاره به فعالیتهایی دارد که به مشخص شدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهتای بتازیگران
موجود در نظام فناوری منجر میگردد .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیتز متیتوانتد در قالتب ایتن
کارکرد انجام شود .این کارکرد می تواند توسط بازیگران مختلفی از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پیدا کند .چالشهای ایتن
کارکرد در ارتباط با وجود چشم انداز توسعه فناوری ،انتظارات ،تعهد ،هنجارها ،قوانین و مقررات ،استتانداردها تعریتف متیشتود.
چالشهای شناسایی شده مربوط به این کارکرد در حوزه فناوری های پربازده عبارتاند از:


نبود و یا عدم توجه سازمان های نظارتی بر کار آزمایشگاه های مرجع

 سیاست های نادرست وزارت صنایع و عدم ترغیب تولیدکنندگان به تولید
 اشکاالت موجود در سیستم های ارزیابی
 عدم توجه مدیران باالسری و عدم انگیزه کارکنان(ضعف مدیریتی)
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وجود قوانین غیر کاربردی و دست و پا گیر

 -4-4-2چالشهاي مربوط به کارکرد کارآفرينی

هدف اصلی از انجام فعالیت کارآفرینی بهرهبرداری از فرصتهای موجود از طریق انجام ریسك در شرایط عدم قطعیت بازار
و فناوری و نهادهای چالش برانگیز است .بنابراین بدون انجام فعالیتهای کتارآفرینی ،نظتام نتوآوری شتکل نخواهتد گرفتت.
بنابراین می توان گفت که الزمه خلق دانش و افزایش دانش فنی در رابطه با فناوری انجام فعالیتهتای کتارآفرینی متیباشتد.
میتوان گفت که فعالیت های کارآفرینی شامل تالشهایی است که بطور مستقیم به تجاریسازی محصوالت و ختدمات ارائته
شده بر پایهی دانش فنی موجود میپردازند .چالش های شناسایی شده مربوط به این کتارکرد در حتوزه فنتاوری هتای پربتازده
عبارتاند از:
 نبود ریسك پذیری در شرکتهای خصوصی و سرمایه گذاری در تکنولوژی های منسوخ شده
 نداشتن تجربه کافی
 نداشتن ارتباط سالم با سایرشرکت ها
 پر هزینه بودن صنعتی شدن
 قوانین و بروکراسی اداری
 تسلط کاالهای چینی
 عدم توجه وارد کنندگان به کیفیت محصول
 عدم توجه به ابعاد خرید تکنولوژی از جمله وضعیت کنونی تکنولوژی و مسیر آینده و چالش های پیش روی آن
 تعداد باالی تولید کنندگان با حجم تولید کم
 -5-4-2چالشهاي مربوط به کارکرد مشروعیت بخشی

هدف از این کارکرد ایجاد مقبولیت اجتماعی برای بهکارگیری فناوری جدید ،تغییر نهادهای موجتود در جامعته و هتمراستتا
شدن نهادها با نیازهای بازیگران موجود در نظام نوآوری فناوری میباشد .اهمیت این کارکرد بسیار زیاد میباشد زیرا ظهور یك
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فناوری جدید اغلب با مخالفت بازیگرانی که دارای منافع در فناوریهای کنونی هستند ،همراه میشتود و ایتن مخالفتت ستبب
جلوگیری و یا کاهش سرعت پیشرفت فناوری نوظهور میشود .این کارکرد به عنوان یك کاتالیزگر عمل میکند و برای انجتام
فعالیت در سایر کارکردها مانند مدیریت منابع و شکلدهی بازار ضروری است .چالشهای شناسایی شده مربوط به این کتارکرد
در حوزه فناوری های پربازده عبارتاند از:
 نوع فرهنگ مصرف در جامعه ایرانی
 عدم توجه و آگاهی مردم نسبت به برچسب های انرژی و میزان مصرف انرژی توسط لوازم خانگی
 عدم اجرای قوانین و الزامات فرهنگ سازی
 -5-2سیاستهاي حوزه توسعه فناوريهاي پربازده انرژي بر در ساختمان

پس از شناسایی چالشهای توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر در ساختمان در هر یك از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه
در قسمت قبل در این مرحله باید سیاستهای رفع این چالشها را تعیین نمود .سیاستهای رفع هر یتك از ایتن چتالشهتای
توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر درجدول ( )2-2ارائه شده است.
جدول ( :)2-2سیاست پیشنهادي براي رفع چالشهاي شناسايی شده در توسعه فناوريهاي پربازده انرژي بر
کارکرد

چالشها
پايین بودن توانايی علمی کشور براي توسعه درون
زا در برخی از فناوري ها
عدم توجه و تجهیز مناسب ازمايشگاهها براي
فعالیتهاي عملی و کاربردي دانشجويان

توسعه و
انتشار
دانش

نبود رشته هاي دانشگاهی کافی متناسب با
نیازمنديهاي حوزه فناوري هاي پربازده بخش
ساختمان

سیاست
دعوت از محققین برجسته خارجی آگاه در زمینه فناوری
های اولویت دار به منظور برگزاری دوره های آموزشی در
داخل کشور
حمایت از تجهیز آزمایشگاه های موجود و ایجاد مراکز
آزمایشگاهی برای تحقیق و پژوهش در حوزه فناوری
های اولویت دار
ایجاد رشته های دانشگاهی متناسب با نیاز روزآمد حوزه
فناوری های پربازده بخش ساختمان

عدم شناخت کامل دانشگاه از صنعت(عدم ارتباط
صنعت و دانشگاه)
عدم توجه اساتید دانشگاه به خلق دانش کاربردي

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

و توجه بیش از حد دانشگاه به ارائه مقاالت
خلق دانش در دانشگاه ها متناسب با شتاب موجود

اعالم نیاز واحدهای صنعتی به دانشگاه ها و حمایت از
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سیاست

در صنعت نیست

پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با توسعه
فناوری های پربازده بخش ساختمان

اساتید دانشگاه اکثرا انسانهاي کم

ارتباط با صنعت هستند.
عدم وجود واحد  R&Dمناسب در صنايع و تمايل
به مونتاژ محصوالت
عدم توانايی در جذب شرکت هاي خارجی در
جهت انتقال فناوري
کنسل شدن قراردادها به دلیل تحريم و در نتیجه
عقد قرارداد با شرکت هايی با کیفیت تولیدي
نامناسب
سرعت رشد باالي تكنولوژي

برگزاری بازدیدهای علمی از کارخانجات و شرکت های
معتبر صنعتی برای اساتید و دانشجویان
هدایت و حمایتهای مادی و معنوی از تحقیقات و نوآوری
های فناوری های پربازده بخش ساختمان
اعطای تسهیالت به وارد کنندگان و شرکت های خارجی

سنجش دقیق شرکت ها از لحاظ کیفیت محصوالت
تولیدی
ایجاد شرایط مناسب برای اعطای فرصت های مطالعاتی
به محققین به منظور کسب دانش فناوری مورد نظر

امكان سنجی کاربرد تكنولوژي در کشور وجود

مصاحبه با خبرگان و صنعت گران آشنا با فناوری های
اواویت دار و بررسی امکان سنجی این فناوری ها

شرکت هاي خارجی تمايلی به ارائه دانش فنی

وضع قوانین به منظور ملزم کردن شرکت های خارجی به
آموزش کارگران در صورت ورود محصول به کشور

ندارد
نداشتند و بیشتر به دنبال فروش محصول هستند
نداشتن توانايی باال در مهندسی معكوس

عدم تمايل مسئولین به استفاده از مهندسی
معكوس

عدم هماهنگی بین بخشهاي مختلف اجرايی براي
انجام فرايند مهندسی معكوس
عدم توجه به بخش خصوصی براي جذب سرمايه
براي انجام فرآيند مهندسی معكوس

استمرار مطالعات راهبردی موردنیاز درخصو
های پربازده بخش ساختمان

فناوری

ایجاد ساز و کاری برای ملزم کردن دولت به حمایت از
فرآیند مهندسی معکوس و تنظیم قوانین و
دستورالعملهای مناسب جهت حمایت از تولیدکنندگان

برگزاری جلسات منظم با حضور کلیه نهادهای مسئول در
زمینه توسعه فناوری
باید بخش خصوصی برای حضور در این عرصه ترغیب
شود و تسهیالتی برای این شرکت ها در نظر گرفته شود
و الزام دولت به واگذاری برخی از مراحل مهندسی
معکوس به بخش خصوصی
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سیاست

عدم تامین مالی مناسب براي پروژه هاي

کمك به تأمین مالی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها از
طریق اعطای تسهیالت بلندمدت کمبهره

هزينه باالي سرمايه گذاري و در نتیجه قیمت

اعطای تسهیالت و کاهش ریسك سرمایهگذاری در
اجرای طرحهای جدید

اشكاالت نظام پولی و اقتصاد کشور

بازنگری بانك مرکزی در نظام پولی کشور

دانشگاهی
باالي کاال مانع از تولید داخلی

پايین بودن پايه ارزش گمرکی مانع از ورود شرکت
هاي نوپا به اين عرصه شده
عدم تخصیص بودجه براي صرفه جويی در مصرف
انرژي
هزينه باالي تحقیق و تامین تجهیزات و تست کاال
در آزمايشگاه مرجع
تامین منابع

کمبود وجود موسسه هاي تخصصی مالی اعتباري و
ابزارهاي مناسب براي حمايت صنعت
نبود معافیت هاي مالیاتی براي استفاده کنندگان از
اين فناوري ها
عدم وجود برنامه ريزي منسجم و نقشه راه اجرائی
براي انجام پروژه هاي تحقیقاتی حوزه فناوري
هاي پربازده در بخش ساختمان
عدم تامین نیازهاي مالی افراد متخصص
کمبود نیروي متخصص براي انجام مهندسی
معكوس
عدم وجود ارتباط کارآمد میان متخصصان وذي
ربطان از حوزه هاي قانونگذاري -اجرا -ارزيابی
نبود و يا عدم توجه سازمان هاي نظارتی بر کار
آزمايشگاه هاي مرجع

جهتدهی
به سیستم

اشكاالت موجود در سیستم هاي ارزيابی
سیاست هاي نادرست وزارت صنايع و عدم ترغیب
تولیدکنندگان به تولید
عدم توجه مديران باالسري و عدم انگیزه
کارکنان(ضعف مديريتی)

تجدید نظر در تعرفه های گمرکی
تخصیص بودجه مشخص برای صرفه جویی در انرژی
تحریك ایجاد زیرساختهای دانشی در حوزه های
فناوری های اولویت دار
ایجاد سازمان های مالی و اعتباری و پرداخت تسهیالت
بررسی و بازنگری قوانین مالیاتی و اعطای معافیت و
تسهیالت مالیاتی به به استفاده کنندگان از فناوری های
اولویت دار
تدوین برنامه ریزی استراتژیك و نقشه راه اجرایی توسعه
فناوری ها با همکاری سازمان های مرتبط
اعطای تسهیالت به افراد و فراهم آوردن شرایط مناسب
برای آنان
تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص موردنیاز
برگزاری جلسات منظم میان متخصصان وذی ربطان از
حوزه های قانونگذاری -اجرا -ارزیابی و ایجاد هماهنگی
بین اصناف و قانون گزاران و مجریان
نظارت دقیق و منظم سازمان استاندارد بر کار آزمایشگاه
مرجع
تدوین نظام ممیزی،ارزیابی  ،تراز یابی
تدوین نظام تشویقی و تنبیهی مناسب برای کارکنان
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چالشها

وجود قوانین غیر کاربردي و دست و پا گیر
نبود ريسک پذيري در شرکتهاي خصوصی و
سرمايه گذاري در تكنولوژي هاي منسوخ شده
نداشتن تجربه کافی

نداشتن ارتباط سالم با سايرشرکت ها
پر هزينه بودن صنعتی شدن
قوانین و بروکراسی اداري
تسلط کاالهاي چینی
عدم توجه وارد کنندگان به کیفیت محصول
کارآفرينی

عدم توجه به ابعاد خريد تكنولوژي از جمله
وضعیت کنونی تكنولوژي و مسیر آينده و چالش
هاي پیش روي آن
تعداد باالي تولید کنندگان با حجم تولید کم
نوع فرهنگ مصرف در جامعه ايرانی

مشروعیت

عدم توجه و آگاهی مردم نسبت به برچسب هاي

بخشی

انرژي و میزان مصرف انرژي توسط لوازم خانگی
عدم اجراي قوانین و الزامات فرهنگ سازي

سیاست
تدوین نظام ممیزی،ارزیابی  ،تراز یابی و پیادهسازی
استانداردهای مصوب
ایجاد ساز و کارهای مختلف انگیزشی -حمایتی از بنگاه
های تولیدکننده دانش و فناوریهای اولویت دار حوزه
فناوری های پربازده بخش ساختمان
برگزاری جلسات با خبرگان و به کارگیری نیرو های
متخصص حوزه فناوری های پربازده بخش ساختمان و
استفاده از تجربیات آنان
نظارت دقیق سازمان بازرسی و وزارت صنعت ،معدن بر
روابط شرکت ها و جلوگیری از باند بازی
اعطای تسهیالت و در نظر گرفتن رده های مالیاتی
مناسب برای ورود شرکت های نوپا و سرمایه گذار
حذف قوانین بی مورد و دست و پا گیر
محدود کردن واردات محصوالت خارجی و سخت گیری
اداره گمرك و بازرسی بر کیفیت محصوالت خارجی
نظارت دقیق بر کیفیت کاالهای ورودی و در نظر گرفتن
جریمه در صورت پایین بودن کیفیت محصول
بررسی دقیق تکنولوژی قبل از خرید در کارگروه های
متشکل از خبرگان این حوزه
ساماندهی تولیدکنندگان محصوالت توسط وزارت صنایع
و عدم اعطای مجوز بی رویه
تهیه برنامه های فرهنگی و آگاه سازی و ترویج و اطالع
رسانی عمومی در خصو منافع استفاده از فناوری های
پر بازده
ملزم کردن صدا و سیما به تهیه برنامه درباره فناوری
های پر بازده و افزایش آگاهی اجتماعی مردم
تهیه برنامه جامع آموزش و آگاهسازی (سیاستگذاران،
دانشگاهیان ،صنعتکاران ،بخش خصوصی (سرمایه
گذاران) ،عموم مصرف کنندگان)
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 -1-5-2اقدامات فنی مورد نیاز براي توسعه فناوريهاي پربازده انرژي بر در ساختمان

اقدامات فنی با توجه به راهبردهای توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر در ساختمان تدوین شده است .فرآیند تتدوین ایتن
اقدامات ،در شکل ( )5-2نشان داده شده است .همان طور که در شکل ( )5-2مشاهده میشود در مرحلته اول تتدوین اقتدامات
فنی ،راهبردهای تهیه شده در مرحله سوم پروژه در جلسه کمیتهی راهبری بررسی شده و بتر استاس نظترات اعضتای کمیتته
راهبری اقدامات الزم جهت دستیابی به دانش فنی و ساخت هر یك از فناوریهای منتخب توسعه درونزا تعیین گردید.

راهبردهاي تهیه شده در مرحله سوم پروژه
راهبرد انتقال فناوری

راهبرد دستیابی به دانش فنی

تعیین اقدامات الزم جهت دستیابی به دانش فنی و ساخت توسط پنل خبرگی
بکارگیری فناوری

ساخت (آزمایشگاهی ،نیمهصنعتی ،صنعتی) فناوری

طراحی فناوری

ارائه اقدامات فنّی

شكل ( :)5-2فرايند تدوين اقدامات فنّی توسعه فنآوريهاي نوين پربازده انرژي بر در ساختمان

فهرست اقدامات فنی توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر در ساختمان عبارتاند از:

-1

تسلط به دانش فنی ساخت هسته المپهای  LEDاز طریق انتقال فناوری

-2

تسلط به دانش فنی ساخت برد آلومینیومی المپهای  LEDاز طریق انتقال فناوری

-3

تسلط به دانش فنی ساخت کینینگ المپهای  LEDاز طریق انتقال فناوری

-4

تسلط به دانش فنی ساخت صفحات  OLEDبا کاربرد روشنایی از طریق انتقال فناوری

-5

تسلط به دانش فنی مدار واسط الکترونیکی المپهای  OLEDبا کاربرد روشنایی از طریق انتقال فناوری

-6

تسلط به دانش فنی ساخت المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال از طریق انتقال فناوری
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-7

تسلط به دانش فنی ساخت سنسورهای تشخیص حضور()LMS

-8

تسلط به دانش فنی ساخت سنسورهای روشنایی()LMS

-9

تسلط به دانش فنی ساخت سیستم کنترل سیستم مدیریت روشنایی در ساختمان

-10

تسلط به دانش فنی تکنولوژیهای تعیین شده از پمپ حرارتی از طریق انتقال فناوری

-11

تسلط به دانش فنی ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج توانی  10تا  1000کیلووات از

طریق انتقال فناوری(سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت)
-12

تسلط به دانش فنی توربین گاز نمونه در رنج توانی  1تا  5مگاوات از طریق انتقال فناوری(سیستمهای تولید

همزمان برق و حرارت)
-13

تسلط به دانش فنی ساخت کلکتورهای خورشیدی لوله خال در کشور(سیستمهای گرمایش خورشیدی)

-14

تسلط به دانش فنی ساخت کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت در کشور(سیستمهای گرمایش خورشیدی)

-15

تسلط به دانش فنی و طراحی سیستم کنترل آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت در کشور(سیستمهای

گرمایش خورشیدی)
-16

تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت کمپرسورهای دور متغیر از طریق انتقال فناوری

-17

تسلط به دانش فنی ساخت موتورهای یونیورسال با قابلیت کاربرد در جارو برقی در کشور

-18

تسلط به دانش فنی ساخت موتور  DCبدون جاروبك با قابلیت کاربرد در ماشن لباسشویی در کشور

-19

تسلط به دانش فنی ساخت پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی در کشور
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جمعبندي
هدف از انجام مرحله چهارم « تدوین سند راهبردی و نقشه راه بکارگیری فنآوریهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمان »
تدوین اقدامات مورد نیاز برای تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردهای توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمان
بود .در ابتدای این گزارش مبانی نظری مربوط به تدوین اقدامات شامل کارکردها و ابعاد ساختاری نظام نوآوری فناورانه ()TIS
به تفصیل مورد بح قرار گرفت .سپس فرآیند چهار مرحلهای تدوین اقدامات سند توسعه فناوری توضیح داده شد .پس از
مراحل چهارگانه تدوین اقدامات برای حوزه پربازده انرژی بر انجام شد به این صورت که در مرحله اول این فرآیند وضعیت
موجود توسعه فناوری با شناسایی مرحله توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر و بازیگران نظام توسعه این فناوری مشخص
شدند .در مرحله دوم ،با توجه اینکه برخی فناوری ها در مرحله پیشتوسعه و برخی در مرحله توسعه بوده ،کارکردهای با اولویت
برای تحقق وضعیت مطلوب توسعه فناوری پربازده انرژی بر تعیین شدند .در مرحله سوم ،چالشها و موانع موجود در تحقق هر
یك از کارکردهای اصلی از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه فناوری های پربازده انرژی بر در بخش
ساختمان تعیین شدند .در نهایت با توجه به چالشهای تعیین شده و راهبردهای تدوین شده حوزه فناوری های پربازده انرژی
بر در بخش ساختمان اقدامات مورد نیاز برای رفع چالشها و موانع توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمان
پیشنهاد شد شد و در نهایت اقدامات فنی مورد نیاز برای توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمان تدوین شد.
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مقدمه
در این بخش فرایند تدوین پروژههای اجرایی سند راهبردی و نقشه راه بهكارگيری فناوریهای پربازده انرژی بر در بخش
ساختمان توضـيح داده میشود و در نهایت فهرست پروژهها ارائه میشود .همانطور كه اشاره شد ،الزم است اقدامات تعيين
شده در فـاز  4به پروژه های اجرایی شكسته شود .در واقع در این بخش باید مشخص گردد كه چه پروژه یـا مجموعـه
پروژههایی باید در ساليان مختلف اجرا گردد تا در صورت اجرای این پروژهها بتوان اطمينان حاصل كرد كه اقدامات ،راهبردهـا،
اهداف و در نهایت چشمانداز محقق شده اسـت .فراینـد تـدوین برنامـه عملياتی در شكل  1-1نشان داده شده است[ .]1مطابق
این شكل ،ابتدا اقدامات شناسایی شده در فاز  4بـر اسـاس معيارهایی شكسته میشوند و فهرست پروژهها استخراج میشود.
سپس زمان و بودجه مورد نياز برای انجام هر یـك از پروژهها مشخص میشود و از این طریق منابع الزم برای تحقق اقدامات
تعيين میگردد .در نهایـت بـا شناسـایی نهادهای مرتبط با به كارگيری فناوریهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمان ،متولی
و مجری انجام پروژهها شناسایی میشود.
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شكل  1-1فرایند تدوین پروژه های اجرایی

-1-1شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی
مجموعه پروژههای اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست میآید ،میبایست به نحوی جـامع باشـد كـه انجــام صـحيح
آنها منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود و از همين رو در تعریف پروژهها میباید جنبههای مختلف اقدام مورد توجه قرار گيرد.
نكته حائز اهميت دیگر ميزان شكسته شدن اقدامات میباشد .همانگونه كه یك اقدام میتوانـد بــه مجموعـهای از پـروژههـا
شكسته شود ،هر پروژه نيز قابل شكسته شدن به مجموعهای از فعاليتها میباشد و این روند را در مورد فعاليتها نيز میتـوان
ادامه داد.
ساختار كلی شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی مشابه  WBSمیباشد كه در بحث مدیریت پـروژه تــاكنون تحقيقـات
فراوانی در مورد آن صورت پذیرفته است[ .]2نكته دیگر حصول اطمينان از جامعيت پروژههای اجرایی در راستای تحقق اقدامات
میباشد .تاكنون الگـوریتمی كه تضمين نماید مجموعه پروژههای اجرایی منتخب برای تحقق اقدام كفایت مینماید ارائه نشده
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است .تنها بـا بهره گيری از قضاوت خبرگان ،اسـتفاده از تجـارب پيشـين و در صـورت امكـان بـهكـارگيری ابزارهـایی چــون
شبيهسازی میتوان اميدوار بود مجموعه پروژههای اجرایی شرایط كافی برای حصول اقدامات را فراهم سازند.
 -2-1مبنای شكستن اقدامات

یكی از مسائل كليدی دیگر در فرآیند شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی ،تعيين مبنایی است كه بر اسـاس آن اقـدامات
شكسته شوند .به عنوان نمونه اقدامی مثالی با عنوان تأسيس آزادراه را در نظـر بگيریـد .ایـن اقـدام مـیتوانـد بــر دو مبنـای
جغرافيایی (راهسازی كوهسـتانی ،بيابـانی و جنگلـی) و عملكـردی (زیرسـازی راه ،روسـازی و اسـفالت ،حفاظـت حاشـيه راه
و  ) ...به پروژههای اجرایی زیرمجموعه خود شكسته شود .اینكه كدام مبنا برای شكستن اقدامات موردتوجه قرارگيرد بر اسـاس
عوامل مختلفی تعيين میشود كه در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.

الف) ساختار و فرهنگ حاكم :اگر در ساختار موجود كشور تقسيمبندی ویـژه و یـا هنجارهـای پذیرفتـه شده اثرگذاری وجود
داشته باشد ،میتواند مبنای شكستن پروژههای اجرایی را جهتدهی نماید .بـه عنـوان نمونـه در مورد مثال فوق اگـر سيسـتم
راهسازی كشور بر اساس مناطق جغرافيـایی در بخشهای راهسـازی كوهسـتانی ،بيابانی و جنگلی شكل گرفته باشد كـه هـر
بخش تواناییها و قابليتهای كليـدی الزم در حـوزه فعاليـت خـود به دست آورده است ،و بنابراین تقسيمبندی مذكور میتواند
مبنای شكستن اقدامات قرار گيرد.

ب) نيازمندیهای فعلی :نيازمندیهایی كه بر مبنای آن شكسته شدن اقدامات صورت میپذیرد در طـول زمـان قابل تغيير
است .در مورد مثال اخير ممكن است در فـاز طراحـی آزادراهها نيازهـای طراحـی موجـب شكسـتن پروژههای اجرایی بر مبنای
جغرافيایی شود وليكن در زمان اجرا نيازها تغييـر كـرده و مبنـای عملكـردی مـورد استفاده قرارگيرد.

ج) منافع اقتصادی :ميزان كسب درآمد از پروژههای اجرایی میتواند مبنایی برای شكسـتن اقـدامات باشـد .بــه عنـوان مثـال
درآمدزا یا هزینهبر بودن پروژههای اجرایی از این جهت میتواند مبنا قرار گيرد 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 نياز ذینفعان و كسب منافع توسط ایـن گروه میباشد،
ضروری است نظرات ذینفعان در بخشهای مختلف فرآیند پيادهسازی از جمله چگونگی شكستن اقدامات مورد توجه قرارگيرد.

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
5
فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

ويرايش سوم،مرداد 1394

در صورتی كه تصميم گرفته شود كه تعدادی از پروژههای اجرایی نيز به زیرفعاليتهایشان شكسته شود ،میتـوان در شكسـتن
دوم از مبنای دیگری استفاده نمود .به طور مثال در مرحله اول بر مبنای جغرافيایی و در مرحلـه دوم بـر مبنای عملكردی عمل
نمود.
 -3-1ابزارهای شكستن اقدامات

تاكنون مفاهيم و موضوعات كليدی شكستن اقدامات مورد بحث و بررسی قرارگرفت .در ایـن بخــش چنــد ابــزار بـرای
انجام این مهم معرفی میگردد[.]3

الف) تجزیه و تحليل فرایند استاندارد

در ادبيات برخی از اقدامات فرایندی تجربه شدهای وجود دارد كه به طور عام توســط نخبگــان علمــی آن حــوزه مـورد
پذیرش قرارگرفته است .چنين فرایندهایی فرایند استاندارد ناميده میشود .در صورتی كـه در مــورد اقــدامات خاصـی فراینـد
استاندارد وجود داشته باشد ،پروژههای اجرایی ارائه شده در آن بهعنوان مجموعـه پروژههای اجرایی استاندارد پذیرفته میشوند.

ب) بهينه کاوی

در صورتی كه در راستای تحقق یك اقدام ،فرایند استانداردی وجود نداشته باشد و یا بـه علـت عـدم دسترسـی قابل استفاده
نباشد ،از ابزار بهينه كاوی استفاده میشود .بهينه كاوی به معنی بررسی تجربههای انجـام شـده و یادگيری میباشد .اگرچه در
این حالت به علت عدم وجود الگویی استاندارد ،انتظار میرود تجربههای پيشـين در ابعاد مختلفی با یكدیگر تفاوت داشته باشند
كه از علل اصلی آن خواستگاه منطقهای و ویژگیهای خاصـی است كه فرایند در قالب آن طراحی و اجرا شده است .یكی از
مسائل كليدی بهكارگيری این ابـزار چگـونگی در كنار هم قرار دادن نتایج تجربههای مختلف برای دستيابی به الگویی مطلوب
میباشد .اگر نتوان از این روش به مجموعهای از پروژههای اجرایی قابل قبول دست یافت ،از پروژههای اجرایی غير نهایی به
دست آمده میتوان در ابزار علی -معلولی استفاده نمود.
ج) تحليل علی معلولی
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هدف این ابزار استفاده از نظرات خبرگان برای شكستن اقدامات به مجموعـه پروژههـای اجرایــی مـیباشـد .از همـين رو
ضروری است استفاده از این ابزار با حضور خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطـه صــورت گيــرد .در ادامـه چگـونگی
استفاده از این ابزار در جلسهای با حضور خبرگان توضيح داده میشود.

گام  :1در ابتدای جلسه توضيحات مربوط به معرفی اقدام ارائه میگردد تا كليه افراد حاضر بـه نگـرش یكسـانی از اقـدام
مورد نظر دست یابند.

گام  :2در یك طوفان فكری پروژههای اجرایی كه از نظر خبرگان برای انجام اقدام مزبور ضروری به نظر میرسد مطـر
شده و در معرض دید همگان قرار میگيرد.

حاضرین جلسه میباید این نكته را مد نظر قرار دهند كه در مرحله اول صـرفاً اقـدامات بـه پـروژههـای اجرایــی اساسـی
تشكيل دهندهاش شكسته میشوند .از همين رو بهتر است از بيان مـواردی كـه خـود زیرفعاليـت پروژههایـاجرایی اساسـی بـه
شمار میروند و یا قابل بيان شدن به شكل پروژههای اجرایی كالنتری هستند اجتناب ورزنـد .در صورتی كـه تصـميم گرفتـه
شود برخی پروژههای اجرایی به زیر فعاليتهای خـود شكسـته شـوند ،در مرحلـه دیگـری فرایند جاری در مورد آن پروژههای
اجرایی تكرار میشود .به عبارتی در هر مرحله از بهكارگيری این ابـزار ،شكسـتن تنها در یك سطح انجام میپذیرد.

پس از انجام این گام فهرست اوليهای از پروژههای اجرایی پيشنهادی به دست میآید .در تكميـل ایـن فهرسـت میتوان از
اطالعات به دست آمده از دو ابزار دیگر بهویژه بهينه كاوی استفاده نمود .در این سند پروژههای اجرایی در سه بخش روشنایی،
گرمایش آب و فضا و لوازم خانگی مورد بررسی قرار میگيرد.
 -4-1بازنگری نهایی و انتخاب پروژههای اجرایی

قبل از نهایی شدن پروژههای اجرایی ،به منظور ارزیابی جوانب مختلف پروژههای اجرایی ارائه شده و قضاوت در مورد موجه
بودن یا عدم موجه بودن آنها ،هر پروژه اجرایی میباید بـر اسـاس معيارهـای مختلفـی از جملــه معيارهــای فنـی ،مـالی و
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحيطی مورد مميزی قرار گيرد .بر این اساس ،پروژههای اجرایی به دســت آمـده در مرحلـه قبـل
مورد بازبينی قرار گرفته و پروژه هایی كه از نظر معيارهای مختلف ناموجه باشـند ،كنـار گذاشـته میشوند .در واقع پـروژههـای
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اجرایی نهایی میبایست به نحو مطلـوبی موجبـات دسـتيابی بـه مقاصـد سـایر سـطو راهبردی را فراهم سازند .از همـين رو
ضروری به نظر میرسد با نگاهی اجمالی به گامهای طی شده نواقص احتمـالی مورد بازبينی قرارگيرد.
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فصل دوم
فهرست پروژههای اجرایی
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مقدمه
با توجه به موارد مطر شده در ابتدای این بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شكستن اقـدامات بـه پروژههای اجرایی ،در
این بخش ،پروژههایی شناسایی میشود كه اجرایی شدن آنها منجر به تحقق اقدامات میگردد .با توجـه به ابزارهای گوناگونی
كه جهت شكستن اقدامات در بخش قبل معرفی شده با بررسیهای صورت گرفته این نتيجـه حاصل شد كه ابزار تحليل علی
معلولی بهترین ابزار برای شكستن اقدامات در این طر میباشد.
مجموعه پروژههای اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست میآید ،میبایست به نحوی جـامع باشـد كـه انجـام صحيح
آن ها منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود در این بخش تالش شده اسـت بـا اسـتفاده از نظـرات خبرگـان و كارشناسان،
جامعيت پروژههای اجرایی شناسایی شده برای هر اقدام حفظ شود .مورد دیگری كه در رابطه با شكستن اقدامات میبایست
مورد توجه قرار گيرد ،سطح شكسته شدن اقدامات میباشد .در ایـن طـر اقـدامات تـا سـطحی شكسته شدهاند كه بتوان برای
پروژههای اجرایی حاصل از شكستن آنها زمان و بودجه تخصـيص داده و همچنـين مجری جهت اجرای آنها مشخص نمود.
در ادامه پروژههای شناسایی شده ارائه شده است.

-1-2پروژه های شناسایی شده
پروژههای شناسایی شده در سه بخش روشنایی ،گرمایش آب و فضا و لوازم خانگی در جـداول ( )1-2تا ( )3-2ارائه شده
است .در تهيه این جداول از نظرات خبرگان كه اسامی آنها در ذیل آمده استفاده شده است.
 -1مهندس قلمی
 -2دكتر سعيدی رضوی
 -3مهندس صالحيان
 -4مهندس احمدیزدی
 -5مهندس ميرزاگل
 -6مهندس سليمان
 -7مهندس مكاری زاده
 -8مهندس شاه حسينی

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
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پروژه ها

نوع تكنولوژی

امكان سنجی ساخت المپهای  LEDدر كشور بر پایه سه تكنولوژی  COB ،SMDو MCOB
توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد روشنایی
المپهای LED

ساخت هسته المپهای LED
ساخت برد آلومينيومی المپهای LED
ساخت كينينگ المپهای LED
طراحی ،ساخت و تجاری سازی نمونه اوليه المپهای LED
امكان سنجی ساخت المپهای  OLEDدر كشور
تدوین استاندارد عملكرد و كارآیی المپهای OLED

المپهای OLED

ساخت صفحات  OLEDبا كاربرد روشنایی در كشور
ساخت مدار واسط الكترونيكی  OLEDبا كاربرد روشنایی در كشور
طراحی ،ساخت و تجاری سازی نمونه اوليه المپهای OLED

باالستهای الكترونيكی
المپ های فلورسنت فشرده و خطی
با راندمان باال

حمایت از توليد انبوه باالستهای الكترونيكی
تحقيق و مطالعه در خصوص روشهای افزایش راندمان المپهای فلورسنت فشرده و خطی
امكان سنجی ساخت المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال در كشور و انتخاب نمونه
طراحی ،ساخت و تجاری سازی نمونه اوليه المپهای انتخاب شده
امكان سنجی ساخت سنسورهای تشخيص حضور در كشور
طراحی ،ساخت و تجاری سازی سنسورهای تشخيص حضور
امكان سنجی ساخت سنسورهای روشنایی در كشور

توسعه و بكارگيری سيستم مدیریت

طراحی ،ساخت و تجاری سازی سنسورهای روشنایی

روشنایی در ساختمان ()LMS

امكان سنجی ساخت سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان
طراحی ،ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان
تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان
پياده سازی پایلوت یك سيستم مدیریت روشنایی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آن

جدول  1-2پروژه های شناسایی شده در بخش روشنایی

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
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جدول  2-2پروژه های شناسایی شده در بخش گرمایش آب و فضا
پروژه ها

نوع تكنولوژی

پتانسيل سنجی استفاده از پمپهای حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی در كشور
بررسی و تعيين تكنولوژیهای بهينه پمپ حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی در
پمپ های حرارتی

كشور
تدوین استاندارد عملكرد و كارایی انواع پمپهای حرارتی
كسب دانش ساخت تكنولوژیهای تعيين شده از پمپ حرارتی از طریق انتقال فناوری
پياده سازی پایلوت پمپ حرارتی در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی و بررسی اثرات آن
امكان سنجی ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی در رنج توانی  10تا  1000كيلووات و انتخاب سایزهای بهينه
طراحی ،ساخت و تجاری سازی موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج توانی  10تا  1000كيلووات
تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در رنج توانی  10تا  1000كيلووات
پياده سازی پایلوت موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها

سيستمهای توليد همزمان برق و

تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان

حرارت

امكان سنجی ساخت توربين گاز در رنج توانی  1تا  5مگاوات و انتخاب سایزهای بهينه
طراحی ،ساخت و تجاری سازی توربينهای گاز نمونه در رنج توانی  1تا  5مگاوات
تدوین استاندارد عملكرد و كارایی توربينهای گاز در رنج توانی  1تا  5مگاوات
پياده سازی پایلوت توربين گاز در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها
تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از توربين گاز در بخش ساختمان
امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی لوله خالء در كشور
طراحی ،ساخت و تجاری سازی كلكتورهای خورشيدی لوله خالء در كشور
طراحی ،ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی لوله خال در كشور
تدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن خورشيدی لوله خالء

سيستمهای گرمایش خورشيدی

طراحی ،ساخت و تجاری سازی آبگرمكن خورشيدی لوله خالء
امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی صفحه تخت در كشور
طراحی ،ساخت و تجاری سازی كلكتورهای خورشيدی صفحه تخت در كشور
طراحی ،ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت در كشور
تدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت
طراحی ،ساخت و تجاری سازی آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
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نوع تكنولوژی

ويرايش سوم،مرداد 1394
پروژه ها
تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از آبگرمكنهای خورشيدی لوله خالء و صفحه تخت در بخش ساختمان

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
13
ويرايش سوم،مرداد 1394

فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

جدول  3-2پروژه های شناسایی شده در بخش لوازم خانگی
نوع تكنولوژی

پروژه ها
تدوین استاندارد عملكرد و كارایی كمپرسورهای دور متغير با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرها
توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد كمپرسورها با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرها
بازنگری استاندارد عملكرد و كارایی یخچالها و فریزرهای خانگی

كمپرسورهای راندمان باال و دور متغير

بازنگری استاندارد عملكرد و كارایی كابين های برودتی
كسب دانش طراحی و ساخت كمپرسورهای دور متغير از طریق خرید
پياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك یخچال فریزر خانگی نمونه و بررسی اثرات آن
پياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك كابين برودتی نمونه و بررسی اثرات آن
امكان سنجی ساخت موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی در كشور

موتورهای راندمان باال برای جارو برقی

طراحی ،ساخت و تجاری سازی موتور یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی
تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی
توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتورهای یونيورسال
امكان سنجی ساخت موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشن لباسشویی در كشور

موتورهای راندمان باال برای ماشين لباسشویی

طراحی ،ساخت و تجاری سازی موتور  DCبدون جاروبك
تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشن لباسشویی
توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشن لباسشویی
امكان سنجی ساخت پمپ تخليه ماشين ظرفشویی

موتورهای راندمان باال برای ماشين ظرفشویی

طراحی ،ساخت و تجاری سازی پمپ تخليه با قابليت كاربرد در ماشين ظرفشویی
تدوین استاندارد عملكرد و كارایی پمپ تخليه ماشين ظرفشویی با قابليت كاربرد در ماشين ظرفشویی
توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد پمپهای تخليه

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
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فصل سوم
تخصيص منابع
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مقدمه
در برنامهریزی عملياتی تخصيص منابع فرایند تصميمگيری در مورد چگونگی به كارگيری منابع موجود به منظـور نيل به
مقاصد تعيين شده ،به ویژه در كوتاهمدت میباشد .تخصـيص منـابع در سـطو مختلـف راهبـردی از جملـه اقدامات،
پروژههای اجرایی ،فعاليتها و سایر سطو باالتر قابل تعریف میباشد .همانطور كه در بخـش قبـل عنـوان شد یكی از
معيارهای مورد توجه در تعيين تعداد سطوحی كه اقدامات شكسته میشوند ،رسيدن به سطحی است كـه در آن بتوان منابع
الزم را برآورد نمود .این برآورد بر اساس تجربه های پيشين و نظر خبرگان صورت میپذیرد.

 -1-3زمان مورد نياز
منابعی كه در برنامه عملياتی این سند مورد توجه قرار خواهند گرفت ،عبارتند از زمان و در صـورت لـزوم منابعی چون دانش
و فنآوری .بـا توجـه بـه محـدود بودن زمان ،جهت دستيابی به اهداف در زمان مورد نظر ،میبایست مدت زمان الزم برای
انجام هر پروژه ،به عنـوان یكی از اصلیترین منابع اجرایی شدن پروژهها ،به درستی مشـخص گـردد .الزم بـه ذكـر اسـت
كـه در ایـن پـروژه تخصيص زمان یك فرآیند تخصيص منابع محدود میباشد .به عبارتی كل زمان در دسترس برای تحقق
پروژههای اجرایی از قبل تعيين شده و هر پروژه میبایست در مدت زمان خاص خود به اتمام برسد.
در این بخش زمان تخمينی الزم برای انجام پروژههای مربوط در جداول ( )1-3تا ( )3-3ارائه شده است .زمانبندی دقيق
پروژهها میتواند به ترسيم صحيح ره نگاشت كمك كند .زمان مورد نياز برای اقدامات غير فنی نيز در جدول ( )4-3آورده شده
است.

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
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جدول  1-3زمان موردنياز پروژه های بخش روشنایی
پروژه ها

بازه زمانی (سال)

امكان سنجی ساخت المپهای  LEDدر كشور بر پایه سه تكنولوژی  COB ،SMDو MCOB



توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد روشنایی



ساخت هسته المپهای LED



ساخت برد آلومينيومی المپهای LED



ساخت كينينگ المپهای LED



طراحی ،ساخت و تجاری سازی المپهای LED



امكان سنجی ساخت المپهای  OLEDدر كشور



تدوین استاندارد عملكرد و كارآیی المپهای OLED



ساخت صفحات  OLEDبا كاربرد روشنایی در كشور



ساخت مدار واسط الكترونيكی  OLEDبا كاربرد روشنایی در كشور



طراحی ،ساخت و تجاری سازی المپهای OLED



حمایت از توليد انبوه باالستهای الكترونيكی



تحقيق و مطالعه در خصوص روشهای افزایش راندمان المپهای فلورسنت فشرده و خطی



امكان سنجی ساخت المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال در كشور و انتخاب نمونه



طراحی ،ساخت و تجاری سازی المپهای انتخاب شده



امكان سنجی ساخت سنسورهای تشخيص حضور در كشور



طراحی ،ساخت و تجاری سازی سنسورهای تشخيص حضور



امكان سنجی ساخت سنسورهای روشنایی در كشور



طراحی ،ساخت و تجاری سازی سنسورهای روشنایی



امكان سنجی ساخت سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان



طراحی ،ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان



تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان



پياده سازی پایلوت یك سيستم مدیریت روشنایی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آن
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جدول  2-3زمان موردنياز پروژه های بخش گرمایش اب وفضا
پروژه ها

بازه زمانی (سال)

پتانسيل سنجی استفاده از پمپهای حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی در كشور



بررسی و تعيين تكنولوژیهای بهينه پمپ حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی در كشور



تدوین استاندارد عملكرد و كارایی انواع پمپهای حرارتی



كسب دانش ساخت تكنولوژیهای تعيين شده از پمپ حرارتی از طریق انتقال فناوری



پياده سازی پایلوت پمپ حرارتی در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی و بررسی اثرات آن



امكان سنجی ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی در رنج توانی  10تا  1000كيلووات و انتخاب سایزهای بهينه



طراحی ،ساخت و تجاری سازی موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج توانی  10تا  1000كيلووات



تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در رنج توانی  10تا  1000كيلووات



پياده سازی پایلوت موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها



تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان



امكان سنجی ساخت توربين گاز در رنج توانی  1تا  5مگاوات و انتخاب سایزهای بهينه



طراحی ،ساخت و تجاری سازی توربينهای گاز نمونه در رنج توانی  1تا  5مگاوات



تدوین استاندارد عملكرد و كارایی توربينهای گاز در رنج توانی  1تا  5مگاوات



پياده سازی پایلوت توربين گاز در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها



تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از توربين گاز در بخش ساختمان



امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی لوله خالء در كشور



طراحی ،ساخت و تجاری سازی كلكتورهای خورشيدی لوله خالء در كشور



طراحی ،ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی لوله خال در كشور



تدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن خورشيدی لوله خالء



طراحی ،ساخت و تجاری سازی آبگرمكن خورشيدی لوله خالء



امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی صفحه تخت در كشور



طراحی ،ساخت و تجاری سازی كلكتورهای خورشيدی صفحه تخت در كشور



طراحی ،ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت در كشور



تدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت
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پروژه ها

بازه زمانی (سال)

طراحی ،ساخت و تجاری سازی آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت



تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از آبگرمكنهای خورشيدی لوله خالء و صفحه تخت در بخش ساختمان



جدول  3-3زمان موردنياز پروژه های بخش لوازم خانگی
پروژه ها

بازه زمانی (سال)

تدوین استاندارد عملكرد و كارایی كمپرسورهای دور متغير با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرها



توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد كمپرسورها با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرها



بازنگری استاندارد عملكرد و كارایی یخچالها و فریزرهای خانگی



بازنگری استاندارد عملكرد و كارایی كابين های برودتی



كسب دانش طراحی و ساخت كمپرسورهای دور متغير از طریق خرید



پياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك یخچال فریزر خانگی نمونه و بررسی اثرات آن



پياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك كابين برودتی نمونه و بررسی اثرات آن



امكان سنجی ساخت موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی در كشور



طراحی ،ساخت و پياده سازی موتور یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی



تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی



توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتورهای یونيورسال



امكان سنجی ساخت موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشن لباسشویی در كشور



طراحی و ساخت و پياده سازی موتور  DCبدون جاروبك



تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشن لباسشویی



توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشن لباسشویی



امكان سنجی ساخت پمپ تخليه ماشين ظرفشویی



طراحی ،ساخت و تجاری سازی پمپ تخليه با قابليت كاربرد در ماشين ظرفشویی



تدوین استاندارد عملكرد و كارایی پمپ تخليه ماشين ظرفشویی با قابليت كاربرد در ماشن ظرفشویی
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پروژه ها

بازه زمانی (سال)

توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد پمپهای تخليه



جدول  4-3زمان موردنياز برای اقدامات غير فنی
اقدامات غير فنی

بازه زمانی (سال)

برگزاری دوره های آموزشی در داخل كشور و ایجاد شرایط مناسب برای



اعطای فرصت های مطالعاتی به محققين به منظور كسب دانش فناوری مورد نظر



تنظيم قوانين و دستورالعملهای مناسب جهت حمایت از توليدكنندگان داخلی



تأمين مالی مراكز تحقيقاتی و دانشگاهها از طریق اعطای تسهيالت بلندمدت كمبهره ،پرداخت بخشی از سود تسهيالت بانكی ،ارائه



كمكهای بالعوض
تجدید نظر در تعرفه های گمركی



ساماتدهی قيمت برق و در نظرگرفتن هزینه های زیست محيطی در هزینه برق



برگزاری آزمون برای جذب نيروی كار و دقت در گزینش افراد



تشكيل كارگروه های برنامه ریزی استراتژیك



تدوین نظام تشویقی و تنبيهی مناسب برای كاركنان



نظارت دقيق و منظم سازمان استاندارد بر كار آزمایشگاه مرجع



نظارت دقيق سازمان بازرسی و وزارت صنعت ،معدن بر روابط شركت ها و جلوگيری از باند بازی



طراحی و انجام تبليغات برای ارتقا دانش مصرف كنندگان

10

تهيه برنامه های فرهنگی و آگاه سازی و ترویج و اطالع رسانی عمومی در خصوص منافع استفاده از فناوری های پر بازده
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فصل چهارم
تقسيم کار ملی (نگاشت نهادی مطلوب)
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مقدمه
پس از تعيين پروژه های اجرایی و محاسبه زمان الزم برای اجرایی شدن هر پروژه ،در این بخش با یـك نگاشــت نهـادی
مطلوب ،مجریان پروژههای اجرایی برای به كارگيری فناوریهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمان شناسایی خواهند شـد.

جهت شناسایی مجریان انجام هر پروژه ،ابتدا میبایست كليه بازیگران در حوزه فناوریهای پربـازده انـرژی بـر در بخـش
ساختمان شناسایی شوند ،لذا برای این كار میبایست نگاشت نهادی محيط داخلی و بيرونی ترسـيم شـده و بـا تحليـل وضــع
موجود ،وضع مطلوب نهادی ترسيم گردد .در ادامه ابتدا توضيح مختصری در رابطه با نگاشت نهـادی و كاركردهــای آن آورده
شده ،سپس نگاشت نهادی فناوریهای پربازده انرژی بر در بخـش سـاختمان ترسـيم شــده اســت .در انتهــا نيــز متوليـان
پروژههای اجرایی با توجه به نگاشت نهادی مطلوب مشخص شده است.
 -1-4نگاشت نهادی

از یك سو ،تعدد سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی كه هر یك به نوعی در به كارگيری فناوریهای پربازده انرژی بر
در بخش ساختمان نقشآفرینی میكنند و از سوی دیگر تنوع نقشهایی كه باید در توسعه این سيستمهـا ایفـا شـود نيـاز بــه
بررسی و تحليل دقيق توسعه این سيستمها را از منظر نهادی (ساختاری) نمایانتر میكند .بـرای تحليـل وضــعيت سـاختاری
میتوان از روشهای مختلفی نظير نگاشت نهادی استفاده كرد ،به كمك نگاشت نهادی بهخوبی مـیتـوان وضـعيت بـازیگران
مختلف موجود در این صنعت و وضعيت ایفـای نقـش آنها را بررسـی و تحليـل نمـود .نگاشـت نهادی ،ماتریسی است كه در
یك بعد سازمانها و نهادهای درگير در این حوزه و در بعد دیگر انواع نقشهایی كـه این سازمانها به عهده میگيرند را نمایش
میدهد .در واقع تكميل نگاشت نهادی بدین معناست كه هر یك از ایـن سازمانها و نهادها چگونه در این حوزه نقشآفرینـی
میكنند .بنابراین با تحليل نگاشت نهادی موارد زیر را میتوان دریافت :
آیا نقشی وجود دارد كه متولی نداشته باشد؟
در یك نقش مشخص چه سازمانها یا نهادهایی فعاليت دارد؟ تعدد سازمان ها و نهادها چگونـه اســت؟ درصـورت كثـرت
نهادها آیا نيازی به مدیریت یكپارچه نهادهای فعال وجود دارد؟
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ميزان درگير بودن نهادهای مرتبط و غير مرتبط در نقش چگونه است؟ آیا نقشی وجود دارد كه هــي نهــادمرتبطی در آن
فعاليت ندارد؟
آیا در نقش مورد نظر ،نياز به وجود نهادی متمركز احساس میشود؟
آیا نهادهای غيردولتی در نقش مورد نظر میتوانند جایگزین نهادهای دولتی شوند؟
نگاشت نهادی یكی از ابزارهای مطالعه سيستم نوآوری میباشد .نظام ملی نوآوری مجموعهای است از موسسات مجزا كـه
بهطور مشترك یا انفرادی به توسعه و انتشار فناوریهای جدید كمك میكنند .ایـن موسسـات چهـارچوبی فراهم میكنند كـه
دولتها بتوانند در آن چهارچوب ،سياستهایی جهت تاثيرگذاری بر فرایند نوآوری را شـكل داده و اجرا كنند.

در یك سطح عمومی كاركرد اصلی یا كلی نظامهای نوآوری ،تعقيب و انجام فرایندهای نـوآوری یــا بــه عبــارت دیگـر
"خلق ،اشاعه و بهرهبرداری" از نوآوریهاست .بنـابراین كـاركرد اصـلی هـر نظـام نـوآوری توليـد ،اشـاعه و بهكارگيری دانش
و نوآوری میباشد .از نظر ادكویست ،عواملی كه بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداری از نوآوریها تاثيرگذار باشـند ،فعاليـت محسـوب
میشوند .به عنوان مثال تحقيق و توسعه (بـه عنـوان ابـزاری بـرای توليـد دانـش) یكـی از فعاليتهای نظـام نـوآوری اسـت.
تامين منابع مالی بهمنظور تجاریسازی دانش نيز یك فعاليت میباشد.

نگاشت نهادی چارچوبی است كه با نمایی ساده و جامع وضعيت موجود سيستم نوآوری را نشـان میدهد و بــا بررسـی آن
می توان نقایص موجود در اجزا و روابط ميان اجزای سيستم را شناسایی و تحليل نمود .در این روش سعی میشود تـا ميـزان و
كيفيت روابط موجود ميان نهادها در سيستم نوآوری ترسيم شده و همچنـين چگـونگی مشــاركت ميـان بخـش خصوصـی و
دولتی تبيين شود .با استفاده از این روش تحليلی ،نقش نسبی هر كدام از بازیگران فعـال در نظام ملی نوآوری همچون دولـت،
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی و همچنين بنگاههای خصوصـی در فراینـد نـوآوری به دست میآید.

 -2-4انواع نقشها در نگاشت نهادی

كاركردهای اصلی یك نظام ملی نوآوری به چهار دسته اصلی سياستگذاری ،تنظيمگری ،تسـهيلگـری و ارائـه خدمات تقسيم
میشود[ .]4در فرایند توسعه صنعتی ،یكـی از پرسشهای اساسـی ایـن اسـت كـه كـدام مجموعـه از تصميمات
سياستگذاری و نهادسازی و نيز اقدامات اجرایی در سـطح كـالن ملـی و در سـطح صـنعت ،بـه عنـوان زمينهساز موفقيت
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توسعه صنعتی باید مورد توجه قرار گيرد؟ نكته مهم در پاسـخ بـه ایـن سـوال آن اسـت كـه ایـن مجموعه اقدامات ،به خودی
خود شكل نمیگيرد ،بلكه نيازمند نقش موثر دولت است .بنابراین تبيين جایگاه و حـوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه صنعتی
به صورت یكی از مباحث جدال انگيز ادبيات جدیـد توسـعه درآمـده اسـت .در ادامه به تبيين هر یك از نقشهای چهارگانه
پرداخته میشود.
الف) سياستگذاری
یــك سياســتگــذار نهــادی اســت كــه برنامــههــای پيگيــری شــده توســط دولــت ،كســب و كارهــا و غيــره را تعيــين
میكند.سياستگذاری به صورت فرایندی تعریف شده است كه به واسطه آن دولـت بـه منظـور ارائـه پيامـد(تغييـرات مطلـوب
در دنيای واقعی) ،چشمانداز سياسی خود را به برنامه و عمل تبدیل میكند .لذا سياستگذاری ،كـاركرد اصلی هر دولت میباشد.
در واقع ،سياست میتواند شكلهای مختلفی مانند سياستهـای غيـر مداخلـهای ،تنظـيم ،تشـویق تغييـرات داوطلبانـه (ماننـد
كمكهای مالی) و ارائه خدمات عمومی به خود بگيرد.

ب) تنظيمگری
تنظيم ،مجموعه گوناگونی از ابزارهاست كه به واسطه آن دولـت نيازمندیهـای شـركتهـا و مــردم را تنظــيم مـیكنـد.
كاركردهای تنظيمكننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود آمدهاند از جمله:

 تعيين حقوق و مسئوليتهای هر یك از موجودیتهای جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
 تنظيم استانداردهای صنعتی
 تعيين و جمعآوری مالياتها و دیگر درآمدها
در مجموع سه عامل اصلی بر شكل ،كاركرد و دامنه سياستهای تنظيمگری تاثير دارند:

 اهداف و منابع تنظيمگری
 ساختار نهادی محيط تنظيمگری
 شرایط مختلف صنعت در محيط تنظيمگری
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اهداف مختلف تنظيم گری آثار مستقيم مختلفی بر نوع تنظيمگری مورد استفاده به جای میگذارند .اگـر اهـداف خـاص در
تنظيم گری مد نظر باشد ،شكل ،كاركرد و دامنه سياستهای تنظيمگری نيـز تحـت تـاثير آن قـرار میگيرند .منابع محدود نيز
میتواند بر ماهيت و طبيعت تنظيمگری اثرگذار باشـد ،ایـن مسـئله میتواند بــه واكنشـی شـدن سياسـتهـای تنظـيمگـری
بيانجامد.

ساختار نهادی و تشكيالتی كشورها نيز بر قابليتها و تواناییهای سازمانهـای تنظـيمگـر مـوثر اســت .در صــورتی كـه
محدودیتهای اعمال شده از سوی حكومت بر نهاد تنظيمگر زیاد شود ،تواناییهای این نهـاد بـرای اعمـال جرائم و پاداشهـا
نيز كاهش مییابد .در شرایطی كه فناوریهای موجود در بازار ،رقابـت را ميـان عرضـهكننـدگان افـزایش دهـد ،توانـاییهـای
تنظيمگران نيز تحت تاثير قرار میگيرد .در این حالتها تقاضاكنندگان در بـازار نيـز از قدرت خرید باالیی برخـوردار هسـتند و
عمال سياستهای دستور و كنترل نمیتواند كارایی الزم را داشته باشد.
ج) تسهيلگری
سازمانهای محلی یا بينالمللی هستند كه معموال توسط دولت سرمایهگذاری میشوند و هـدف آن توسـعه و بهبـود بـازار
خدمات میباشد .یك تسهيلكننده ،تامينكنندگان خدمات را از طریـق ایجـاد محصـوالت خـدماتی جدید ،ارتقاء تجارب مفيد و
ایجاد ظرفيت حمایت میكند .به عالوه ،تسهيلكننده میتواند بـر طـرف تقاضـا از طریق آموزش صنایع كوچك درباره مزایای
خدمات یا فراهم كردن محركهایی برای امتحان آنها نيز متمركـز شود .كاركردهای دیگر یك تسهيلكننـده شـامل ارزیـابی
خارجی تاثير تامينكنندگان خدمات ،تضـمين خـدمات و حمایت برای محيط سياسی بهتر میباشد .عمـل تسـهيل ،كـاركردی
است كه به طور معمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده و میتواند شامل سازمانهای غيردولتی ،انجمنهای صـنعتی و
كارفرمایـان و عاملهای دولتی باشد .در مجموع نقش تسهيلگری دارای زیرنقشهای زیر میباشد:

 تسهيلگری در بعد فناوری
 تسهيلگری منابع دانشی
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 تسهيلگری منابع مالی
 تسهيلگری ظرفيت سازی و ترویج
 تسهيلگری توسعه ارتباطات
د) ارائهدهنده كاال و خدمات
ارائه كننده خدمات آمورشی و پژوهشی :تأمينكننده خـدمات آموزشـی و پژوهشـی شـامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هستند كه در زمينه آموزش و پژوهش در حوزه توسعه سيستمهای انتقـال بـرق با ظرفيت باال فعاليت میكنند.

ارائهكننده خدمات صنعتی :شامل شركتهایی هستند كه در زمينه توليد یـا تـأمين تجهيـزات مـورد نيـاز سيستمهای انتقال
برق با ظرفيت باال فعاليت میكنند .این شركتها ممكن است سازنده تمـام قطعـات نبوده و تركيبی از عمليات طراحی ،ساخت
و مونتاژ ادوات را انجـام دهنـد و یـا ارائهكننده محصـوالت یا فراهم كردن محركهایی برای امتحان آنها نيز متمركـز شـود.
كاركردهای دیگر یك تسهيلكننده شامل ارزیابی خارجی تاثير تامينكنندگان خدمات ،تضـمين خـدمات و حمایت برای محيط
سياسی بهتر میباشد .عمل تسهيل ،كاركردی است كه به طور معمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده و میتواند شامل
سازمانهای غيردولتی ،انجمنهای صـنعتی و كارفرمایـان و عاملهای دولتی باشد.
 -3-4شناسایی سازمانها و نهادهای مرتبط با به کارگيری فناورهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمان

نهادهای اصلی مرتبط با فناوریهای پربازده انرژی بر در بخش سـاختمان از طریـق جسـتجو و بررسـی اسـناد ،مـدارك و
گزارش های داخلی شناسایی شدند و سپس با مطالعه ساختار سازمانی هر یك از سازمانها و مطالعـه شـر وظایف و اهداف در
نظرگرفته شده برای سازمانها و نهادهای تابعه و وابسته هر یك از آنها نهادهای مختلـف فعال در زمينـه كاركردهـای نظـام
نوآوری مورد شناسایی قرارگرفت .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،كنشگران شناسایی شده در حوزه به كارگيری فناوریهـای
پربازده انرژی بر در بخش ساختمان شامل موارد زیر میباشد كـه در پيوسـت ،توضيحی از وظایف هر كدام آورده شده است.
همان طور كه در بخش های قبلی اشاره شد نظام نوآوری فناوری متشكل از بازیگران و ذینفعانی است كه هر یك به طـور
مستقيم یا غيرمستقيم نقشهایی را ایفا میكنند .ایـن بـازیگران مـیتواننـد شـامل بخـش دولتـی ،شـركتهـای توليدكننـده،
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شركتهای مشاور ،دانشگاه ها ،مراكز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند .در این گام ،بازیگران نظام توسـعه
فناوریهای پربازده انرژی بر در حوزه های تحقيق و توسعه ،انتشار دانش ،تأمين منـابع انسـانی ،منـابع مـالی ،مـواد ،قطعـات و
تجهيزات و سياستگذاری و جهتدهی به فعاليتهای توسعه فناوریهای پربازده انرژی بر مشخص شدهاند.

 -4-4تخصيص متوليان اقدامات

با توجه به نگاشت نهادی ترسيم شده ،میتوان مجریان هر یك از پروژه ها را شناسـایی كـرد .در ایــن راســتا و بــه منظـور
شناخت مجریان بالقوه ،با در نظر گرفتن ميزان همسویی پروژه با مأموریـت مجـری ،تـوان علمــی و فنــی ،تــوان انسـانی و
مدیریتی و ...مجریان فعال هر پروژه مشخص خواهد شد .در ادامه با توجه بـه مـوارد اشـاره شـده متوليـان شناسایی شده برای
پروژه های تعریف شده در سه بخش روشنایی ،گرمایش آب وفضا و لوازم خانگی در جداول زیر ارائه شده است.
جدول  1-4مجریان پروژه های بخش روشنایی
پروژه ها

مجری

امكان سنجی ساخت المپهای  LEDدر كشور بر پایه سه تكنولوژی  COB ،SMDو MCOB

پژوهشگاه نيرو

توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد روشنایی

پژوهشگاه نيرو

ساخت هسته المپهای LED

شركتهای صنعتی

ساخت برد آلومينيومی المپهای LED

شركتهای صنعتی

ساخت كينينگ المپهای LED

شركتهای صنعتی

طراحی ،ساخت و تجاری سازی المپهای LED

شركتهای صنعتی

امكان سنجی ساخت المپهای  OLEDدر كشور

پژوهشگاه نيرو

تدوین استاندارد عملكرد و كارآیی المپهای OLED

پژوهشگاه نيرو

ساخت صفحات  OLEDبا كاربرد روشنایی در كشور

شركتهای صنعتی

ساخت مدار واسط الكترونيكی  OLEDبا كاربرد روشنایی در كشور

شركتهای صنعتی

طراحی ،ساخت و تجاری سازی المپهای OLED

شركتهای صنعتی

حمایت از توليد انبوه باالستهای الكترونيكی

شركتهای صنعتی

تحقيق و مطالعه در خصوص روشهای افزایش راندمان المپهای فلورسنت فشرده و خطی

پژوهشگاه نيرو
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پروژه ها

مجری

امكان سنجی ساخت المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال در كشور و انتخاب نمونه

پژوهشگاه نيرو

طراحی ،ساخت و تجاری سازی المپهای انتخاب شده

شركتهای صنعتی

امكان سنجی ساخت سنسورهای تشخيص حضور در كشور

پژوهشگاه نيرو

طراحی ،ساخت و تجاری سازی سنسورهای تشخيص حضور

شركتهای صنعتی

امكان سنجی ساخت سنسورهای روشنایی در كشور

پژوهشگاه نيرو

طراحی ،ساخت و تجاری سازی سنسورهای روشنایی

شركتهای صنعتی

امكان سنجی ساخت سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان

پژوهشگاه نيرو

طراحی ،ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان

شركتهای صنعتی

تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان

پژوهشگاه نيرو

پياده سازی پایلوت یك سيستم مدیریت روشنایی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آن

شركتهای صنعتی

جدول  2-4مجریان پروژه های بخش گرمایش اب و فضا
پروژه ها

مجری

پتانسيل سنجی استفاده از پمپهای حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی در
كشور

پژوهشگاه نيرو

بررسی و تعيين تكنولوژیهای بهينه پمپ حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی ،تجاری و
عمومی در كشور

پژوهشگاه نيرو

تدوین استاندارد عملكرد و كارایی انواع پمپهای حرارتی

پژوهشگاه نيرو

كسب دانش ساخت تكنولوژیهای تعيين شده از پمپ حرارتی از طریق انتقال فناوری

شركتهای صنعتی

پياده سازی پایلوت پمپ حرارتی در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی و بررسی اثرات آن

شركتهای صنعتی

امكان سنجی ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی در رنج توانی  10تا  1000كيلووات و انتخاب سایزهای
بهينه

پژوهشگاه نيرو

طراحی ،ساخت و تجاری سازی موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج توانی  10تا  1000كيلووات

شركتهای صنعتی

تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در رنج توانی  10تا  1000كيلووات

پژوهشگاه نيرو

پياده سازی پایلوت موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها

شركتهای صنعتی

تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان

پژوهشگاه نيرو
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پروژه ها

مجری

امكان سنجی ساخت توربين گاز در رنج توانی  1تا  5مگاوات و انتخاب سایزهای بهينه

پژوهشگاه نيرو

طراحی ،ساخت و تجاری سازی توربينهای گاز نمونه در رنج توانی  1تا  5مگاوات

شركتهای صنعتی

تدوین استاندارد عملكرد و كارایی توربينهای گاز در رنج توانی  1تا  5مگاوات

پژوهشگاه نيرو

پياده سازی پایلوت توربين گاز در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها

پژوهشگاه نيرو

تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از توربين گاز در بخش ساختمان

پژوهشگاه نيرو

امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی لوله خالء در كشور

پژوهشگاه نيرو

طراحی ،ساخت و تجاری سازی كلكتورهای خورشيدی لوله خالء در كشور

شركتهای صنعتی

طراحی ،ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی لوله خال در كشور

شركتهای صنعتی

تدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن خورشيدی لوله خالء

پژوهشگاه نيرو

طراحی ،ساخت و تجاری سازی آبگرمكن خورشيدی لوله خالء

شركتهای صنعتی

امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی صفحه تخت در كشور

پژوهشگاه نيرو

طراحی ،ساخت و تجاری سازی كلكتورهای خورشيدی صفحه تخت در كشور

شركتهای صنعتی

طراحی ،ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت در كشور

شركتهای صنعتی

تدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت

پژوهشگاه نيرو

طراحی ،ساخت و تجاری سازی آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت

شركتهای صنعتی

تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از آبگرمكنهای خورشيدی لوله خالء و صفحه تخت در بخش ساختمان

پژوهشگاه نيرو
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جدول  3-4مجریان پروژه های بخش لوازم خانگی
پروژه ها

مجری

تدوین استاندارد عملكرد و كارایی كمپرسورهای دور متغير با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرها

پژوهشگاه نيرو

توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد كمپرسورها با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرها

پژوهشگاه نيرو

بازنگری استاندارد عملكرد و كارایی یخچالها و فریزرهای خانگی

پژوهشگاه نيرو

بازنگری استاندارد عملكرد و كارایی كابين های برودتی

پژوهشگاه نيرو

پياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك یخچال فریزر خانگی نمونه و بررسی اثرات آن

پژوهشگاه نيرو

پياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك كابين برودتی نمونه و بررسی اثرات آن

پژوهشگاه نيرو

تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی

پژوهشگاه نيرو

توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتورهای یونيورسال

پژوهشگاه نيرو

طراحی ،ساخت و تجاری سازی موتور یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی

شركتهای صنعتی

تحقيق و مطالعه در خصوص افزایش راندمان موتورهای یونيورسال

پژوهشگاه نيرو

تحقيق و مطالعه در خصوص استفاده از انواع موتورها با راندمان باالتر در جارو برقی

پژوهشگاه نيرو

تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشویی

پژوهشگاه نيرو

توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتورهای  DCبدون جاروبك

پژوهشگاه نيرو

طراحی و ساخت طراحی ،ساخت و تجاری سازی موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در جارو برقی

شركتهای صنعتی

تحقيق و مطالعه در خصوص افزایش راندمان موتورهای  DCبدون جاروبك

پژوهشگاه نيرو

تحقيق و مطالعه در خصوص استفاده از انواع موتورها با راندمان باالتر در ماشين لباسشویی

پژوهشگاه نيرو

تدوین استاندارد عملكرد و كارایی پمپ تخليه ماشين ظرفشویی

پژوهشگاه نيرو

توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد پمپهای تخليه

پژوهشگاه نيرو

طراحی ،ساخت و تجاری سازی یك نمونه پمپ تخليه با قابليت كاربرد در ماشين ظرفشویی

شركتهای صنعتی

تحقيق و مطالعه در خصوص افزایش راندمان پمپهای تخليه

پژوهشگاه نيرو

تحقيق و مطالعه در خصوص استفاده از انواع موتورها در پمپهای تخليه

پژوهشگاه نيرو
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فصل پنجم
ترسيم ره نگاشت
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مقدمه
آخرین گام در فرایند برنامهریزی عملياتی تـدوین ره نگاشت اسـت .ره نگاشت نمایـانگر اركـان اساسـی فرآینـد پيادهسازی
استراتژی و خروجی فرایند برنامهریزی عملياتی میباشد .نمایش كليه سطو راهبـردی از چشمانداز تـا فعاليتها ،تقدم و تـأخر
حاكم در سطو مختلف بهویژه در سطح اقدامات ،زمانبندی تحقق هر سطح به همـراه منــابع اختصـاص یافتـه و در نهایـت
معرفی متوليان هر یك از سطو اجزای تشكيلدهنده ره نگاشت میباشند.

 -1-5ره نگاشت و چالشهای پيش روی آن
همانگونه كه در ابتدا عنوان شد تجربه انجام پروژههای تدوین برنامه استراتژیك در سازمانها نشان میدهد كه بسـياری از
این استراتژیها یا هيچگاه پياده نشدهاند و یا در مسير پيادهسازی با موانع زیادی روبرو شدهاند .در بررسی علل این موضـوع دو
دليل عمده قابل تأمل است .اول اینكه سازمانها معموالً با قابليتهای مدیریتی اداره میشوند .حال آنكه پيادهسازی اسـتراتژی
در كنار توانمندیهای مدیریتی نيازمند برنامه میباشد .دليـل دوم ایـن امـر ،وجـود شكافی است كه بـين الیـه اسـتراتژیك و
الیه عملياتی سازمان ها وجود دارد .آن چنانكه در بسياری از مـوارد ،در حـالی كـه اسـتراتژیهـای ارزشـمندی بـر روی كاغـذ
آمدهاند ،تصميمات و برنامههای اجرایی بـدون توجـه بـه استراتژیها و سياستها به اجرا گذاشته میشود .هرچند این دو عامل
تا اندازه زیادی با هم مرتبط است ولی فقدان یـك سـازوكار مناسب برای تبدیل استراتژی به برنامه و اهداف عملياتی و روزمره
نيز یك علت اصلی در ایجاد این شرایط به شـمار میآیـد .بنـابراین مرحلـه پایـانی (و یـا یكـی از مراحـل پایـانی) در فراینـد
برنامهریزی استراتژیك ،تـدوین برنامـه عمليـاتی است كه یكی از مهمترین دستاوردها در این مرحله ،تهيه نقشـه راه میباشـد
كـه نمایـانگر اركـان اساسـی فراینـد پيادهسازی استراتژی و خروجی اصلی فرایند برنامهریزی است .هر چنـد بایـد تاكيـد كـرد
كـه هـي گـاه ره نگاشت نمیتواند جای راهبر را بگيرد و كليد به كارگيری این الگـو در پيـادهسـازی اسـتراتژی قابليـتهـای
هنرمندانـه راهبـری است .آنچنانكه استفاده از فنها و متدولوژیهای تدوین و پيادهسـازی اسـتراتژی در فقـدان قابليـتهـای
راهبری نمیتواند به تحول سازمانی منجر شود .نظر به اهميت تهيه ره نگاشت در فرایند برنامهریزی عملياتی ،در ادامه به ارائـه
تعـاریف دقيقتری از ره نگاشت پرداخته و مؤلفهها و شاخصهای مورد توجه در تهيه ره نگاشت را بيان میكنيم.
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تعاریف :در تالش برای توصيف هر چه دقيقتر و كاربردیتر مفهوم ره نگاشت ،تعاریف متعددی ارائه شده اسـت .در تعریفی
نسبتاً تفصيلی ،ره نگاشت ابزار مناسبی جهت ایجاد ارتباط بين فعاليتهای استراتژیك و طر های كسب و كار سازمان محسوب
میشود .همچنين تعاریف ذیل در تفسير مفهوم ره نگاشت ارائه شده است:

الف) ره نگاشت ابزاری است برای ارتباط بين چشمانداز ،ارزش ها و اهداف با اقدامات استراتژیكی كه بـرای تحقـق اهـداف
مورد نياز است.
ب) ره نگاشت جدولی زمانی است كه بخش های مختلف یك برنامـه كـاری را تعریـف نمـوده و در عـين حـال سررسـيدهای
موجود در مسير را نيز شامل میشود.
ج) ره نگاشت برنامهای است برای شناسایی مسير آینده كه آنچه باید در آینده توسعه یابد را در بستر زمان نشـان میدهد.
د) ره نگاشت آنچه را كه باید در بين زمانهای سررسيد از زمان حال تا زمان تحقـق هـدف انجـام شـود نشـان میدهد.

ه) ره نگاشت مجموعه ای است كه شامل اهداف كمی و كيفی ،استراتژیها و تاكتيكها (اقـدامات ،فعاليتها و شاخصهـا)
بوده و بازههای زمانی و مجریان در نظر گرفته شده برای انجام این اقدامات را نشان میدهد .لذا بـرای رسـيدن بـه هـدف ،ره
نگاشت باید سطح مطلوب و مناسبی از جزئيـات را در برگرفتـه تـا در مجمـوع ابـزار توانمندی را بـرای هـدایت فعاليـتهـا در
طول زمان در اختيار مدیران سازمان قرار دهد.

اگر چه برخی تعاریف كاركردهایی همچون توجيه اقتصادی اقدامات و معرفی پيچيدگیهای موجـود بـين زیرسيستمهای
زیرساختها را نيز از مؤلفههای یك ره نگاشت میدانند ،اما برخی تعاریف سعی در هر چه واقعیتر كردن انتظارات كاربران از
كاركردهای ره نگاشت دارند و بيـان میكنند همانطور كـه ره نگاشت نبایـد درصدد تشـریح استراتژیها برآید ،نباید بهصورت
جزیی به تشریح زیر ساختهای فنی الزم در پيادهسازی یك فناوری اشاره كنند[.]5

در یك جمعبندی ،میتوان اینگونه بيان نمود كه ره نگاشت ،نمایش كالنی از روش پيمودن مسير تحقق اهـداف را در
زمان مشخص بيان میكند .اگر چه استفاده از مشخصههایی همچون شـاخص تحقـق اقـدام ،مجـری و نقـاط خاص موجود در
مسير ،به توصيف هر چه روشنتر این مسير كمك میكند .لذا به نظر میرسد در نخسـتين گـام ،ترسيم گامهای اصلی در مسير
پيادهسازی استراتژی الزم و ضروری است.
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با توجه به موارد ذكر شده در بخشهای قبل ،ره نگاشتهای بهكارگيری فناوریهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمان
در افق زمانی10ساله ترسيم شده است .همچنين شناسنامه پروژهها به تفكيك هر یك از بخشها به پيوست آورده شده است.

شكل  1-5نقشه راه فناوری المپ های LED
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شكل  2-5نقشه راه المپ های OLED
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شكل  3-5نقشه راه المپ های فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال
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شكل  4-5نقشه راه توسعه و بكارگيری مدیریت روشنایی
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شكل  5-5نقشه راه پمپ های حرارتی
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شكل  6-5نقشه راه سيستم های توليد همزمان برق و حرارت
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شكل  7-5نقشه راه سيستم های گرمایش خورشيدی
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شكل  8-5نقشه راه کمپرسورهای راندمان باال و دور متغير
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شكل  9-5نقشه راه موتورهای راندمان باال برای جاروبرقی
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شكل  10-5نقشه راه موتورهای راندمان باال برای ماشين لباسشویی
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شكل  11-5نقشه راه موتورهای راندمان باال برای ماشين ظرفشویی
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 .1شناسنامه پروژه های بخش روشنایی

عنوان پروژه : 1

امكان سنجی ساخت المپهای  LEDدر كشور بر پایه سه تكنولوژی  COB ،SMDو MCOB

توضيحات  :در این پروژه امكان سنجی ساخت المپهای  LEDدر كشور بر پایه سه تكنولوژی  COB ،SMDو  MCOBمورد بررسی و ارزیابی
قرار خواهد گرفت .با انجام این پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میتوان در خصوص نحوه توسعه تكنولوژیهای وابسته به
المپهای  LEDدر كشور طی سالهای آتی تصميم گيری كرد.

زمان برآوردی  1 :سال
مجری پيشنهادی  :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی  :ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار

عنوان پروژه : 2توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد روشنایی
توضيحات  :انجام این پروژه به منظور تست و پایش مداوم واردات المپهای  LEDبه كشور الزامی میباشد .عالوه بر این توسعه و تجهيز
آزمایشگاههای استاندارد المپهای  LEDبه توسعه و ترویج تكنولوژیهای اینگونه المپها در كشور كمك شایانی خواهد نمود.
زمان برآوردی  2 :سال
مجری پيشنهادی  :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی  :ميزان رضایتمندی كارشناسان خبره از عملكرد آزمایشگاه و ميزان رضایتمندی مردم از كيفيت المپهای  LEDمورد استفاده

عنوان پروژه: 3

كسب دانش ساخت هسته المپهای LED

توضيحات  :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت هسته المپهای  LEDبدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونهای خواهد بود كه راه را
جهت ساخت هسته المپهای  LEDهموار میسازد.
زمان برآوردی  1 :سال
مجری پيشنهادی  :شركتهای صنعتی
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ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت هسته المپهای LED

ساخت هسته المپهای LED

توضيحات  :پس از كسب دانش فنی ساخت هسته المپهای  ،LEDدر این پروژه نسبت به ساخت ،تست و مقایسه هسته المپهای  LEDبا
نمونههای خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای كيفی و كمی هسته توليد شده با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه : 5

كسب دانش ساخت برد آلومينيومی المپهای LED

توضيحات  :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت برد آلومينيومی المپهای  LEDبدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونهای خواهد بود
كه راه را جهت ساخت هسته المپهای  LEDهموار میسازد.
زمان برآوردی  1 :سال
مجری پيشنهادی  :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی  :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت برد آلومينيومی المپهای

عنوان پروژه : 6

LED

ساخت برد آلومينيومی المپهای LED

توضيحات  :پس از كسب دانش فنی ساخت برد آلومينيومی المپهای  ،LEDدر این پروژه نسبت به ساخت ،تست و مقایسه برد مذكور با نمونه-
های خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای كيفی و كمی هسته توليد شده با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی
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كسب دانش ساخت كينينگ المپهای LED

توضيحات  :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت كينينگ المپهای  LEDبدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونهای خواهد بود كه راه
را جهت ساخت هسته المپهای  LEDهموار میسازد.
زمان برآوردی  1 :سال
مجری پيشنهادی  :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت كينينگ المپهای

عنوان پروژه : 8ساخت كينينگ المپهای

LED

LED

توضيحات  :پس از كسب دانش فنی ساخت كينينگ المپهای  ،LEDدر این پروژه نسبت به ساخت ،تست و مقایسه آن با نمونههای خارجی
اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی  1 :سال
مجری پيشنهادی  :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی  :ميزان تطابق پارامترهای كيفی و كمی هسته توليد شده با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه : 9

طراحی ،ساخت و تجاری سازی المپهای LED

توضيحات  :در این پروژه با تكيه بر نتایج پروژههای  1تا  8و تلفيق اطالعات فنی آنها ،نسبت به طراحی و ساخت نمونه اوليه المپهای
اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی  2 :سال
مجری پيشنهادی  :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی  :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

LED
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عنوان پروژه  : 10امكان سنجی ساخت المپهای  OLEDدر كشور
توضيحات  :در این پروژه امكان سنجی ساخت المپهای  OLEDدر كشور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت .با انجام این پروژه و تكيه
بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میتوان در خصوص نحوه توسعه تكنولوژیهای وابسته به المپهای  OLEDدر كشور طی سالهای آتی
تصميم گيری كرد.

زمان برآوردی  1 :سال
مجری پيشنهادی  :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی  :ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار

عنوان پروژه : 11

تدوین استاندارد عملكرد و كارآیی المپهای OLED

توضيحات  :با انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم واردات المپهای  OLEDبه كشور فراهم خواهد شد .توسعه و تجهيز
آزمایشگاههای استاندارد المپهای  OLEDبدون در اختيار داشتن استاندارد عملكرد و كارآیی این المپها عمال امكان پذیر نيست.
زمان برآوردی  2 :سال
مجری پيشنهادی  :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی  :نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن

عنوان پروژه : 12كسب دانش ساخت صفحات  OLEDبا كاربرد روشنایی
توضيحات  :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت صفحات  OLEDبدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونهای خواهد بود كه راه جهت
ساخت صفحات  OLEDهموار میشود.
زمان برآوردی  2 :سال
مجری پيشنهادی  :شركتهای صنعتی

شاخص ارزیابی :

ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت صفحات OLED
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عنوان پروژه : 13ساخت صفحات  OLEDبا كاربرد روشنایی
توضيحات  :پس از كسب دانش فنی ساخت صفحات  ،OLEDدر این پروژه نسبت به ساخت ،تست و مقایسه آنها با نمونههای خارجی اقدام
خواهد شد.
زمان برآوردی  2 :سال
مجری پيشنهادی  :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی  :ميزان تطابق پارامترهای كيفی و كمی هسته توليد شده با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه : 14كسب دانش ساخت مدار واسط الكترونيكی المپهای  OLEDبا كاربرد روشنایی
توضيحات  :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت مدار واسط الكترونيكی المپهای  OLEDبدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونهای
خواهد بود كه راه جهت ساخت مدار الكترونيكی المپهای  OLEDهموار میشود.
برآوردی  1 :سال
مجری پيشنهادی  :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی  :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت مدار واسط الكترونيكی المپهای

OLED

عنوان پروژه : 15ساخت مدار واسط الكترونيكی  OLEDبا كاربرد روشنایی در كشور
توضيحات  :پس از كسب دانش فنی ساخت مدار واسط الكترونيكی  ، OLEDدر این پروژه نسبت به ساخت ،تست و مقایسه آنها با نمونههای
خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی  1 :سال
مجری پيشنهادی  :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی  :ميزان تطابق پارامترهای كيفی و كمی هسته توليد شده با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی
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طراحی ،ساخت و تجاری سازی المپهای OLED

توضيحات :در این پروژه با تكيه بر نتایج پروژههای  10تا  16و تلفيق اطالعات فنی آنها ،نسبت به طراحی و ساخت نمونه اوليه المپهای
 OLEDاقدام خواهد شد.
زمان برآوردی  2 :سال
مجری پيشنهادی  :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی  :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی
عنوان پروژه :17حمایت از توليد انبوه باالستهای الكترونيكی
توضيحات :در این پروژه توليد كنندگان باالست های الكترونيكی در كشور در قالب كمك بال عوض ،وام با بهره كم یا تسهيالت دیگر مورد
حمایت و تشویق قرار خواهند گرفت.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان توليد داخلی باالستهای الكترونيكی

عنوان پروژه : 18تحقيق و مطالعه در خصوص روشهای افزایش راندمان المپهای فلورسنت فشرده و خطی
توضيحات :در این پروژه به تحقيق و مطالعه در خصوص روشهای افزایش راندمان المپهای فلورسنت فشرده و خطی پرداخته خواهد شد.
بررسی مفهومی روشهای موجود ،تكنيكها و ابزارهای مورد نياز جهت پيادهسازی روشها و نتایج هر یك از روشها به صورت دقيق و تفصيلی انجام
خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :جامعيت و دقت مطالعات و گزارشات پروژه

عنوان پروژه : 19امكان سنجی ساخت المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال در كشور و انتخاب نمونه
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توضيحات :در این پروژه امكان سنجی ساخت المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و
نمونه برتر انتخاب خواهد شد .با انجام این پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میتوان در خصوص نحوه توسعه تكنولوژیهای
وابسته به المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال در كشور طی سالهای آتی تصميم گيری كرد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار

عنوان پروژه  : 20كسب دانش ساخت المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال
توضيحات :با انجام این پروژه دانش فنی المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال بدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونهای
خواهد بود كه راه جهت ساخت المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال هموار میشود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال

عنوان پروژه :21طراحی ،ساخت و تجاری سازی المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال
توضيحات :پس از كسب دانش فنی ساخت نمونه اوليه المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال  ،در این پروژه نسبت به طراحی،
ساخت ،تست و مقایسه آنها با نمونههای خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه :22امكان سنجی ساخت سنسورهای تشخيص حضور در كشور
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توضيحات :در این پروژه امكان سنجی ساخت سنسورهای تشخيص حضور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت .با انجام این پروژه و تكيه
بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میتوان در خصوص نحوه توليد سنسورهای تشخيص حضور در كشور طی سالهای آتی تصميم گيری
كرد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار

عنوان پروژه :23كسب دانش ساخت سنسورهای تشخيص حضور
توضيحات :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت سنسورهای تشخيص حضور بدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونهای خواهد بود كه
راه جهت ساخت سنسورهای تشخيص حضور هموار میشود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت سنسورهای تشخيص حضور

عنوان پروژه  : 24طراحی ،ساخت و تجاری سازی سنسورهای تشخيص حضور
توضيحات :پس از كسب دانش فنی ساخت نمونه اوليه سنسورهای تشخيص حضور ،در این پروژه نسبت به طراحی ،ساخت ،تست و مقایسه
آنها با نمونههای خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه : 25امكان سنجی ساخت سنسورهای روشنایی در كشور
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توضيحات :در این پروژه امكان سنجی ساخت سنسورهای روشنایی در كشور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت .با انجام این پروژه و
تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میتوان در خصوص نحوه توليد سنسورهای روشنایی در كشور طی سالهای آتی تصميم گيری
كرد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار

عنوان پروژه :26كسب دانش ساخت سنسورهای روشنایی
توضيحات :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت سنسورهای روشنایی بدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونهای خواهد بود كه راه
جهت ساخت سنسورهای روشنایی هموار میشود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت سنسورهای روشنایی

عنوان پروژه :27طراحی ،ساخت و تجاری سازی سنسورهای روشنایی
توضيحات :پس از كسب دانش فنی ساخت نمونه اوليه سنسورهای روشنایی  ،در این پروژه نسبت به طراحی ،ساخت ،تست و مقایسه آنها با
نمونههای خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه :28طراحی ،ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان
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توضيحات :در این پروژه امكان سنجی ساخت سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان در كشور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد
گرفت .با انجام این پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میتوان در خصوص نحوه توليد این سيستمها در كشور طی سالهای
آتی تصميم گيری كرد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار

عنوان پروژه :29كسب دانش ساخت سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان
توضيحات :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان بدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شـده
بگونهای خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان

عنوان پروژه :30طراحی ،ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان
توضيحات :پس از كسب دانش فنی ساخت نمونه اوليه سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان ،در این پروژه نسـبت بـه طراحـی،
ساخت ،تست و مقایسه آنها با نمونههای خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه : 31تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
56
فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

ويرايش سوم،مرداد 1394

توضيحات :انجام این پروژه گام نخستين و اساسی جهت بكارگيری سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان میباشد .آئين نامه تدوین شده در این
پروژه گامهای عملياتی ،استانداردها و ابزارهای مورد نياز جهت بكارگيری سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان را مشخص میسازد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان بكارگيری سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان در كشور و صرفهجویی حاصل از آن

عنوان پروژه :32پياده سازی پایلوت یك سيستم مدیریت روشنایی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آن
توضيحات:در این پروژه اثرات واقعی بكارگيری سيستم مدیریت روشنایی در بخش ساختمان در كشور مشخص میشود .ضمن آنكه نتایج پروژه
در تصحيح آئين نامه اجرایی و چگونگی انجام پروژههای آتی در این بخش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه
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 .2شناسنامه پروژه های بخش گرمایش آب و فضا
عنوان پروژه : 1پتانسيل سنجی استفاده از پمپهای حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی در كشور
توضيحات :انجام این پروژه بدليل تعيين پتانسيل هر یك از بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی جهت استفاده از پمپهای حرارتی از اهمينت
خاصی برخوردار است .در واقع عدم پتانسيل سنجی موجب اتالف زمان ،پول و انرژی خواهد شد.
زمان برآوردی 3 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه و دقت تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در پروژه

عنوان پروژه  : 2بررسی و تعيين تكنولوژیهای بهينه پمپ حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی در كشور
توضيحات :با توجه به تنوع تكنولوژیهای موجود در این بخش ،انجام این پروژه به منظور انتخاب تكنولوژی بهينه در هر یك از بخشهای
خانگی ،تجاری و عمومی از اهميت خاصی برخوردار است.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه و دقت تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در پروژه

عنوان پروژه : 3تدوین استاندارد عملكرد و كارایی انواع پمپهای حرارتی
توضيحات :با انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم انواع پمپهای حرارتی در كشور فراهم خواهد شد .توسعه و تجهيز
آزمایشگاههای استاندارد پمپهای حرارتی بدون در اختيار داشتن استاندارد عملكرد و كارآیی این پمپها عمال امكان پذیر نيست.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن
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عنوان پروژه  :4كسب دانش ساخت تكنولوژیهای تعيين شده از پمپ حرارتی از طریق انتقال فناوری
توضيحات :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت پمپهای حرارتی انتخاب شده در پروژه  2بدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونهای
خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.
زمان برآوردی 3 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت تكنولوژیهای تعيين شده از پمپ حرارتی

عنوان پروژه  : 5پياده سازی پایلوت پمپ حرارتی در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی و بررسی اثرات آن
توضيحات :در این پروژه اثرات واقعی بكارگيری پمپهای حرارتی در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی در كشور مشخص میشود .ضمن آنكه
نتایج پروژه تعيين كننده پروژههای آتی در این بخش خواهد بود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه

عنوان پروژه  :6امكان سنجی ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی در رنج توانی  10تا  1000كيلووات و انتخاب سایزهای بهينه
توضيحات :در این پروژه امكان سنجی ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی در رنج توانی  10تا  1000كيلووات مورد بررسی و ارزیابی قرار
خواهد گرفت و سایزهای بهينه انتخاب می شوند .با انجام این پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میتوان در خصوص نحوه
توليد موتورهای گازسوز احتراق داخلی در رنج توانی  10تا  1000كيلووات در كشور طی سالهای آتی تصميم گيری كرد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار
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عنوان پروژه  :7كسب دانش ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج توانی  10تا  1000كيلووات توضيحات :با انجام این
پروژه دانش فنی ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج توانی  10تا  1000كيلووات بدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونه-
ای خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.
زمان برآوردی 3 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج
توانی  10تا  1000كيلووات

عنوان پروژه  :8طراحی ،ساخت و تجاری سازی موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج توانی  10تا  1000كيلووات
توضيحات :پس از كسب دانش فنی ساخت نمونه اوليه موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج توانی  10تا  1000كيلووات ،در این پروژه
نسبت به طراحی ،ساخت ،تست و مقایسه آنها با نمونههای خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 3 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه  :9تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در رنج توانی  10تا  1000كيلووات
توضيحات :با انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در رنج توانی  10تا  1000كيلووات در
كشور فراهم خواهد شد .توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتورهای گاز سوز احتراق داخلی بدون در اختيار داشتن استاندارد عملكرد و كارآیی
این سيتمها عمال امكان پذیر نيست.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن
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عنوان پروژه  :10پياده سازی پایلوت موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها
توضيحات :در این پروژه اثرات واقعی بكارگيری موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی در كشور مشخص
میشود .ضمن آنكه نتایج پروژه تعيين كننده پروژههای آتی در این بخش خواهد بود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه

عنوان پروژه  :11تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان
توضيحات :انجام این پروژه گام نخستين و اساسی جهت بكارگيری موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در ساختمان میباشد .آئين نامه تدوین
شده در این پروژه گامهای عملياتی ،استانداردها و ابزارهای مورد نياز جهت بكارگيری این سيستمها در ساختمان را مشخص میسازد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان بكارگيری موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان در كشور و صرفهجویی حاصل از آن

عنوان پروژه  :12امكان سنجی ساخت توربين گاز در رنج توانی  1تا  5مگاوات و انتخاب سایزهای بهينه
توضيحات :در این پروژه امكان سنجی ساخت توربين گاز در رنج توانی  1تا  5مگاوات مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و سایزهای
بهينه انتخاب می شوند .با انجام این پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میتوان در خصوص نحوه توليد توربين گاز در رنج
توانی  1تا  5مگاوات در كشور طی سالهای آتی تصميم گيری كرد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار
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عنوان پروژه  :13كسب دانش ساخت توربين گاز نمونه در رنج توانی  1تا  5مگاوات
توضيحات :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت توربين گاز نمونه در رنج توانی  1تا  5مگاوات بدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونه-
ای خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.
زمان برآوردی 3 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت توربين گاز در رنج توانی  1تا  5مگاوات

عنوان پروژه  :14طراحی ،ساخت و تجاری سازی توربينهای گاز نمونه در رنج توانی  1تا  5مگاوات
توضيحات :پس از كسب دانش فنی ساخت توربينهای گاز نمونه در رنج توانی  1تا  5مگاوات  ،در این پروژه نسبت به طراحی ،ساخت ،تست و
مقایسه آنها با نمونههای خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 3 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه  :15تدوین استاندارد عملكرد و كارایی توربينهای گاز در رنج توانی  1تا  5مگاوات
توضيحات :با انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم توربينهای گاز در رنج توانی  1تا  5مگاوات در كشور فراهم خواهد شد.
توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد توربينهای گاز در رنج توانی  1تا  5مگاوات بدون در اختيار داشتن استاندارد عملكرد و كارآیی این سيتمها
عمال امكان پذیر نيست.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن
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عنوان پروژه  :16پياده سازی پایلوت توربين گاز در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها
توضيحات :در این پروژه اثرات واقعی بكارگيری توربين گاز در بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی در كشور مشخص میشود .ضمن آنكه نتایج
پروژه تعيين كننده پروژههای آتی در این بخش خواهد بود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه

عنوان پروژه  :17تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از توربين گاز در بخش ساختمان
توضيحات :انجام این پروژه گام نخستين و اساسی جهت بكارگيری توربين گاز در ساختمان میباشد .آئين نامه تدوین شده در این پروژه گامهای
عملياتی ،استانداردها و ابزارهای مورد نياز جهت بكارگيری این سيستمها در ساختمان را مشخص میسازد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان بكارگيری توربين گاز در بخش ساختمان در كشور و صرفهجویی حاصل از آن

عنوان پروژه  :18امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی لوله خالء در كشور
توضيحات :در این پروژه امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی لوله خالء در كشور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت .با انجام این
پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میتوان در خصوص نحوه توليد كلكتور خورشيدی لوله خالء در كشور طی سالهای آتی
تصميم گيری كرد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار
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عنوان پروژه  :19كسب دانش ساخت كلكتورهای خورشيدی لوله خالء در كشور
توضيحات :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت كلكتورهای خورشيدی لوله خالء در كشور بدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونهای
خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت كلكتورهای خورشيدی لوله خالء

عنوان پروژه  :20طراحی ،ساخت و تجاری سازی كلكتورهای خورشيدی لوله خالء در كشور
توضيحات :پس از كسب دانش فنی ساخت كلكتورهای خورشيدی لوله خالء در كشور ،در این پروژه نسبت به طراحی ،ساخت ،تست و مقایسه
آنها با نمونههای خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه  :21طراحی ،ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی لوله خال در كشور
توضيحات :در این پروژه نسبت به طراحی و ساخت سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی لوله خال ،تست آن و در نهایت مقایسه آن با نمونههای
خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه  :22تدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن خورشيدی لوله خالء
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توضيحات :با انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم آبگرمكن خورشيدی لوله خالء در كشور فراهم خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن
عنوان پروژه  :23طراحی ،ساخت و تجاری سازی آبگرمكن خورشيدی لوله خالء
توضيحات :در این پروژه نسبت به طراحی و ساخت نمونه اوليه از آبگرمكن خورشيدی لوله خالء  ،تست آن و در نهایت مقایسه آن با نمونههای
خارجی اقدام خواهد شد .این پروژه در واقع تركيبی از پروژههای  20و  21خواهد بود.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه  :24امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی صفحه تخت در كشور
توضيحات :در این پروژه امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی صفحه تخت در كشور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت .با انجام این
پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میتوان در خصوص نحوه توليد كلكتور خورشيدی صفحه تخت در كشور طی سالهای
آتی تصميم گيری كرد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار
عنوان پروژه  :25كسب دانش ساخت كلكتورهای خورشيدی صفحه تخت در كشور
توضيحات :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت كلكتورهای خورشيدی صفحه تخت در كشور بدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونه-
ای خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.
زمان برآوردی 2 :سال
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مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت كلكتورهای خورشيدی صفحه تخت در كشور

عنوان پروژه  :26طراحی ،ساخت و تجاری سازی كلكتورهای خورشيدی صفحه تخت در كشور
توضيحات :در این پروژه نسبت به طراحی و ساخت كلكتورهای خورشيدی صفحه تخت ،تست آن و در نهایت مقایسه آن با نمونههای خارجی
اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی
عنوان پروژه  :27طراحی ،ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت در كشور
توضيحات :در این پروژه نسبت به طراحی و ساخت سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت در كشور ،تست آن و در نهایت مقایسه آن
با نمونههای خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه  :28تدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت
توضيحات :با انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت در كشور فراهم خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
66
فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

ويرايش سوم،مرداد 1394

عنوان پروژه  :29طراحی ،ساخت و تجاری سازی آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت
توضيحات :در این پروژه نسبت به طراحی و ساخت نمونه اوليه از آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت ،تست آن و در نهایت مقایسه آن با نمونه-
های خارجی اقدام خواهد شد .این پروژه در واقع تركيبی از پروژههای  26و  27خواهد بود.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه  :30تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از آبگرمكنهای خورشيدی لوله خالء و صفحه تخت در بخش ساختمان
توضيحات :انجام این پروژه گام نخستين و اساسی جهت استفاده از آبگرمكنهای خورشيدی لوله خالء و صفحه تخت در بخش ساختمان می-
باشد .آئين نامه تدوین شده در این پروژه گامهای عملياتی ،استانداردها و ابزارهای مورد نياز جهت بكارگيری این سيستمها در ساختمان را مشخص
میسازد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان بكارگيری آبگرمكنهای خورشيدی لوله خالء و صفحه تخت در بخش ساختمان در كشور و صرفهجویی حاصل از آن
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 .3شناسنامه پروژه های بخش لوازم خانگی
عنوان پروژه  : 1تدوین استاندارد عملكرد و كارایی كمپرسورهای دور متغير با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرها
توضيحات :با انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم كمپرسورهای دور متغير وارداتی به كشور با قابليت كاربرد در یخچالها و
فریزرها فراهم خواهد شد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن

عنوان پروژه :2توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد كمپرسورها با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرها توضيحات : :انجام این پروژه
به منظور تست و پایش مداوم واردات كمپرسورها با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرها به كشور الزامی میباشد .عالوه بر این توسعه و تجهيز
آزمایشگاههای استاندارد كمپرسورها به توسعه و ترویج توليد كمپرسور در كشور كمك شایانی خواهد نمود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان رضایتمندی كارشناسان خبره از عملكرد آزمایشگاه و ميزان رضایتمندی مصرف كنندگان از كارایی كمپرسورهای مورد
استفاده

عنوان پروژه  :3بازنگری استاندارد عملكرد و كارایی یخچالها و فریزرهای خانگی
توضيحات :این پروژه بدليل لزوم ارتقاء برچسب انرژی یخچالها و فریزرهای خانگی از اهميت خاصی برخوردار است .ضمن آنكه استاندارد باالتر،
توليد كنندگان را مجبور خواهد نمود تا از تكنولوژیهای برتر و به روز استفاده نموده و سيستمهای سنتی با راندمان پایين را كنار بگذارند.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد جدید و ميزان جامعيت آن
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عنوان پروژه  :4بازنگری استاندارد عملكرد و كارایی كابين های برودتی
توضيحات :این پروژه بدليل لزوم ارتقاء برچسب انرژی یخچالها و فریزرهای خانگی از اهميت خاصی برخوردار است .ضمن آنكه استاندارد باالتر،
توليد كنندگان را مجبور خواهد نمود تا از تكنولوژیهای برتر و به روز استفاده نموده و سيستمهای سنتی با راندمان پایين را كنار بگذارند.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد جدید و ميزان جامعيت آن

عنوان پروژه  :5كسب دانش طراحی و ساخت كمپرسورهای دور متغير از طریق خرید
توضيحات :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت كمپرسورهای دور متغير در كشور بدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونهای خواهد بود
كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت كمپرسورهای دور متغير

عنوان پروژه  :6پياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك یخچال فریزر خانگی نمونه و بررسی اثرات آن
توضيحات :در این پروژه اثرات واقعی بكارگيری كمپرسور دور متغير در یك یخچال فریزر خانگی نمونه مشخص میشود .ضمن آنكه نتایج
پروژه تعيين كننده پروژههای آتی در این بخش خواهد بود.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه

عنوان پروژه  :7پياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك كابين برودتی نمونه و بررسی اثرات آن
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توضيحات :در این پروژه اثرات واقعی بكارگيری كمپرسور دور متغير در یك كابين برودتی نمونه مشخص میشود .ضمن آنكه نتایج پروژه تعيين
كننده پروژههای آتی در این بخش خواهد بود.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه

عنوان پروژه  :8امكان سنجی ساخت موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی در كشور
توضيحات :در این پروژه امكان سنجی ساخت موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی در كشور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد
گرفت .با انجام این پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میتوان در خصوص نحوه توليد موتورهای یونيورسال در كشور طی
سالهای آتی تصميم گيری كرد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار

عنوان پروژه  :9كسب دانش ساخت موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی در كشور
توضيحات :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی در كشور بدست خواهد آمد .دانش فنی
كسب شده بگونهای خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو
برقی در كشور
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عنوان پروژه  :10طراحی ،ساخت و تجاری سازی موتور یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی
توضيحات :پس از كسب دانش فنی ساخت موتور یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی در كشور ،در این پروژه نسبت به طراحی ،ساخت،
تست و مقایسه آنها با نمونههای خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه  :11تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی
توضيحات :با انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی در كشور فراهم
خواهد شد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن

عنوان پروژه  :12توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتورهای یونيورسال
توضيحات :انجام این پروژه به منظور تست و پایش مداوم موتورهای یونيورسال به كشور الزامی میباشد .عالوه بر این توسعه و تجهيز
آزمایشگاههای استاندارد اینگونه موتورها به توسعه و ترویج توليد آنها در كشور كمك شایانی خواهد نمود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان رضایتمندی كارشناسان خبره از عملكرد آزمایشگاه و ميزان رضایتمندی مصرف كنندگان از كارایی موتورهای
یونيورسال
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عنوان پروژه  :13امكان سنجی ساخت موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشویی در كشور
توضيحات :در این پروژه امكان سنجی ساخت موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشویی در كشور مورد بررسی و ارزیابی
قرار خواهد گرفت .با انجام این پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میتوان در خصوص نحوه توليد موتور  DCبدون
جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشویی در كشور طی سالهای آتی تصميم گيری كرد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار

عنوان پروژه  :14كسب دانش ساخت موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشویی در كشور
توضيحات :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشویی در كشور بدست خواهد آمد.
دانش فنی كسب شده بگونهای خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در
ماشين لباسشویی

عنوان پروژه  :15طراحی ،ساخت و تجاری سازی موتور  DCبدون جاروبك
توضيحات :پس از كسب دانش فنی ساخت موتور  DCبدون جاروبك در كشور ،در این پروژه نسبت به طراحی ،ساخت ،تست و مقایسه آن با
نمونههای خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی
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عنوان پروژه  :16تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشویی
توضيحات :با انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشویی در
كشور فراهم خواهد شد
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن

عنوان پروژه  :17توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشویی
توضيحات :انجام این پروژه به منظور تست و پایش مداوم موتور  DCبدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشویی در كشور الزامی می-
باشد .عالوه بر این توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد اینگونه موتورها به توسعه و ترویج توليد آنها در كشور كمك شایانی خواهد نمود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان رضایتمندی كارشناسان خبره از عملكرد آزمایشگاه و ميزان رضایتمندی مصرف كنندگان از كارایی موتور  DCبدون
جاروبك

عنوان پروژه  :18امكان سنجی ساخت پمپ تخليه ماشين ظرفشویی
توضيحات :در این پروژه امكان سنجی ساخت پمپ تخليه ماشين ظرفشویی در كشور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت .با انجام این
پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میتوان در خصوص نحوه توليد پمپ تخليه ماشين ظرفشویی در كشور طی سالهای آتی
تصميم گيری كرد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار
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عنوان پروژه  :19كسب دانش ساخت پمپ تخليه ماشين ظرفشویی در كشور
توضيحات :با انجام این پروژه دانش فنی ساخت پمپ تخليه ماشين ظرفشویی در كشور بدست خواهد آمد .دانش فنی كسب شده بگونهای
خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه ساخت پمپ تخليه ماشين ظرفشویی در كشور

عنوان پروژه  :20طراحی ،ساخت و تجاری سازی پمپ تخليه با قابليت كاربرد در ماشين ظرفشویی
توضيحات :پس از كسب دانش فنی ساخت پمپ تخليه با قابليت كاربرد در ماشين ظرفشویی در كشور ،در این پروژه نسبت به طراحی ،ساخت،
تست و مقایسه آن با نمونههای خارجی اقدام خواهد شد.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :شركتهای صنعتی
شاخص ارزیابی :ميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونههای برتر خارجی

عنوان پروژه  :21تدوین استاندارد عملكرد و كارایی پمپ تخليه ماشين ظرفشویی
توضيحات :با انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم پمپ تخليه ماشين ظرفشویی در كشور فراهم خواهد شد.
زمان برآوردی 1 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن

عنوان پروژه  :22توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد پمپهای تخليه
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توضيحات :انجام این پروژه به منظور تست و پایش مداوم پمپ تخليه ماشين ظرفشویی در كشور الزامی میباشد .عالوه بر این توسعه و تجهيز
آزمایشگاههای استاندارد اینگونه پمپها به توسعه و ترویج توليد آنها در كشور كمك شایانی خواهد نمود.
زمان برآوردی 2 :سال
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه نيرو
شاخص ارزیابی :ميزان رضایتمندی كارشناسان خبره از عملكرد آزمایشگاه و ميزان رضایتمندی مصرف كنندگان از كارایی پمپها
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فصل اول
ارزیابی سیاست و همراستایی ارزیابی با اهداف و برنامه ها
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مقدمه
تحلیل تأثیرات بخشی از حوزه بزرگتری از مطالعات سیاسی یعنی "ارزیابی سیاستت " 1استت ارزیتابی سیاستت نیتز هم تون
بسیاری از مفاهیم مربوط به مطالعات سیاستی دارای تعاریف مختلف است که در ادامه بدان پرداخته میشود در ادامته مفهتوم
همراستایی ارزیابی با اهداف و برنامهها مورد بررسی قرار میگیرد

 -1-1ارزیابی سیاست
تعاریف ارائه شده برای ارزیابی سیاست عبارتند از :


" تالش برای درک تأثیر رفتار انسان و بهویژه ارزشیابی تأثیرات یک برنامه خاص بر جنبههایی از رفتار که بهعنوان

اهداف این مداخله منظور شده است" ()Haveman, 1987


" ارزیابی اثربخشی یک برنامه ملی در تحقق اهداف خود یا ارزیابی اثربخشی نسبی دو یا چند برنامه در تحقق اهداف

مشترک خود" ()Wholey at al., 1970


" ارزیابی نظاممند عملیات و /یا نتایج یک برنامه یا سیاست در مقایسه با مجموعهای از استانداردهای صریح یا ضمنی

بهعنوان راهی برای کمک به بهبود آن برنامه یا سیاست" ()Weiss, 1998
آن ه در همه تعاری ف ارزیابی سیاست مشترک است و آن ه ارزیابی سیاست را از سایر مطالعات سیاستی متفاوت متیستازد،
تمرکز آن بر پیامدهای واقعی ناشی از اجرای سیاست یا برنامه و یا قضتاوت در متورد ایتن پیامتدها بتر مبنتای نتوعی متالک
(هنجاری) است ( )Lester & Stewart, 2000ارزیابی سیاست ،یک فعالیت هنجاری است که در آن آن ه هست با آن ته بایتد
باشد مقایسه میشود بنابراین ،ارزیابی سیاست بهمعنای تعیین ارزش یک سیاست یا برنامه بتر مبنتای تعتدادی معیتار استت و
تالشی سیستماتیک برای تعیین "خوبی" یا "ارزشمندی" آنهاست البته باید توجه داشت که ارزیابان سیاستهتا و اهتداف از

Program evaluation

1
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تمامی روشهای علوم اجتماعی (و بهویژه روشهای کمّی) استفاده میکنند با این حال ،ارزیابی سیاستت فاقتد ستاختاریافتگی
است
تقاضا برای ارزیابی سیاست ،امری فراگیر است که هم در بخش عمتومی و هتم در بختش خصوصتی متورد استتفاده قترار
میگیرد این ارزیابی میتواند به شتکل هتای مختلفتی از مطالعتات آکادمیتک و گتزارشهتای مشتاوران متدیریت گرفتته تتا
بازنگری های رسمی توسط نهادهای دولتی و مدیران برنامه ها انجام شود بر این اساس ،منطقی است که حوزه ارزیابی سیاست
بیشتر به عنوان یک حوزه کاربردی تلقی شود تا یک حوزه آکادمیک بسیاری از مؤلفان به این موضتوع اشتاره کتردهانتد متًال
ویس )1998( 1به این نکته پرداخته است که جهتگیری ارزیابی سیاست بیشتر بهسمت بهبود و اصالح سیاست است تتا تولیتد
دانش عمومی و اگر دانشی هم به این ترتیب تولید شود غالبا خاصّ برنامه و سیاست مورد نظر است و معموال قابتل تعمتیم بته
سیاستها و برنامههای مختلف نیست
هرچند ارزیابی سیاست دارای چند مفهوم محوری است ،ولی از سوی دیگر موضوعی متغیر و فاقد مرزهای روشن است کته
می توان برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد تحت عنوان ارزیابی سیاست چندین رویکرد مفهومی مجزا وجود دارد که
از "تحلیل تأثیر" فراتر میروند متأسفانه هیچ تعریفی از قلمرو و زیرشاخههای ارزیابی سیاست که مقبولیت عمومی داشته باشد
وجود ندارد البته برخی محققان هم ون اسمیت و لیکاری )2007( 2تالش کردهاند دستهبندیهایی ارائه کرده و به این موضوع
نظم دهند
تحلیل تأثیرات همیشه حول سه محور انجام میشود:
مسئله (یا مشکل) ،فعالیت و نتیجه مورد نظر مسئله عبارت است از نتیجه یا شرایطی که رضایتبخش نباشتد و انتظتار رود
که بدون دخالت از طریق یک برنامه یا سیاست عمومی کماکان نامناسب باقی بماند فعالیت عبارت است از رویدادی که توسط
انسان هدایت میشود و سیاست را تشکیل می دهد یعنی اقداماتی که زیر نظر دولت برای برخورد با یک مسئله انجام میشوند
نتیجه مورد نظر عبارت است از متغیری که برای ارزیابی تأثیر (پیامد) یک سیاست عمال سنجیده میشود ()Mohr, 1995

Weiss

1

Smith & Licari

2
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بنابراین ،تحلیل تأثیرات با پاسخ نظاممند به این سوال که "چه کاری انجتام شتده استت " ستروکار دارد و ایتن کتار را بتا
شناسایی و سنجش نتیجه مورد نظر و آزمون عملی رابطه آن با سیاست یا برنامه مورد نظر انجام میدهد این موضتوع از نظتر
تئوری ساده بهنظر میرسد ،ولی در عمل میتواند دشوار باشد مًال تحلیل تأثیرات بهشدت به نحوه انتختاب "متغیتر وابستته"
بستگی دارد که همان نتیجه مورد انتظار است نتیجه مورد انتظار باید دو کارکرد کلیدی داشته باشد اول اینکه باید جنبتهای از
مسئله را عملیاتی سازد 1و دوم اینکه باید متغیری باشد که بتوان بین آن و برنامه /سیاست رابطه علّی برقرار کرد
یکی از مسائلی که سیاستگذاری عمومی بهطور عام و تحلیل تأثیرات بهطور خاص با آن روبهروست ،موضتوع هنجارهتا و
مالحظات هنجاری است در بسیاری از موارد ،اهداف سیاست های اتخاذ شتده چنتدان روشتن نیستتند و در نتیجته ،ذینفعتان
مختلف اهداف مختلفی را به یک سیاست واحد نسبت می دهند حتی ممکن است باورهای متفاوتی نسبت به روابط علّتی بتین
"وسیله" و "هدف" وجود داشته باشد و این باورهای متفاوت ،معانی سیاسی متفاوتی داشته باشند از سوی دیگتر ،قضتاوت در
مورد اینکه سیاستی موفق بوده یا شکست خورده مستلزم این است که ابتدا مشخص شود کدام اهداف سیاستت و چگونته بایتد
مورد سنجش قرار گیرند در بسیاری از موارد ،همین انتخاب به تنهایی میتواند نتیجه ارزیابی را تغییر دهد مًال اگتر در زمینته
سیاستهای آموزشی بخواهیم عملکرد آموزشی را مورد سنجش قرار دهیم و مشخص کنیم که آیا یک سیاست خاص به اهداف
خود رسیده است یا خیر ،استفاده از روشهایی مًل تستهای استاندارد ،نرخ فارغالتحصیالن و امًال اینها میتوانند نتایج کامال
متناقضی را نشان دهند ()Smith & Granberg, 2003

-2-1همراستایی ارزیابی با اقدامات و برنامه ها
ارزیابی هنگامی اثربخش خواهد بود که همراستا و منطبق با مأموریت و اهداف برنامه انجام پذیرد همانطور که در شکل
زیر دیده میشود ،ابتدا میبایست اهداف کالنی را که برنامه بهدنبال آنهاست ،استخراج نمود سپس باید مشخص شود برنامه
از چه راهبردی برای تحقق این اهداف استفاده میکند در طراحی مکانیزمهای عملیاتی یک برنامه سیاستی ،مشخص میشود

Operationalize

1
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چه ورودیهایی به چه بروندادها ،1دستاوردها 2و پیامدهایی 3تبدیل میشوند بنابراین تمرکز اصلی ارزیابی بر همین مؤلفهها
میباشد بازخوردهای ارزیابی هم میتواند به بهبود مکانیزمهای عملیاتی منجر شود و هم اصالح راهبردهای برنامه را بهدنبال
داشته باشد

اهداف کالن

راهبردهاي کالن

طراحي سیاستها و راهکارها

طراحي مکانیزمهاي عملیاتي برنامه

نتايج مورد انتظار

ارزيابي

وروديها

بروندادها

دستاوردها

پیامدها

شكل  1-1منطق ارزیابی اهداف و سیاست ها

یکی از مفاهیمی که در ادبیات سیاستگذاری برای رعایت ارتباط ورودیها ،بروندادها ،دستاوردها و پیامدها به دفعات مورد
استفاده قرار می گیرد "مدل منطقی "4است مدل منطقی نه تنها در طراحی سیاست مورد استفاده قرار میگیرد ،بلکه می توان
از آن برای ارزیابی سیاست نیز استفاده نمود علیرغم کاربردهای گسترده ،این مدل بر منطقی روشن و ساده استوار است بطور

Outputs

1

Results

2

Outcomes

3

Logic model

4
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کلی ،مدل منطقی روشی نظاممند و تصویری 1است که برای ارائه و انتقال درک از ارتبتاط میتان منتابعی کته در برنامته متورد
استفاده قرار گرفته ،فعالیتهایی که برنامهریزی شده و تغییرات و نتایجی که رسیدن به آنها دنبال میشود ،بهکار میرود

منابع/ورودیها

فعالیتها

1

2

بروندادها

دستاوردها

3

کارهای برنامه ریزی شده

4

پیامدها

5

نتایج مورد انتظار
شكل  2-1مدل منطقی ارزیابی

اغلب مدلهای منطقی ،تصویری است از نحوه کار برنامه این مدل از کلمات و تصاویر بترای تشتریح تتوالی فعالیتتهتا و
ارتباط آنها با نتایج مورد انتظار برنامه استفاده میکند مؤلفههای اصلی یک مدل منطقی را میتوان در دو گروه اصلی " کارهای
برنامهریزی شده " و " نتایج مورد انتظار " و در پنج گام متوالی شرح داد:

کارهای برنامه ریزی شده :به تشریح منابعی که گمان میرود برای اجرای برنامه نیاز هستند و فعالیتهایی که قصد انجام
آنها وجود دارد ،می پردازد
 منابع :عبارتند از منابع انسانی ،مالی ،سازمانی و ارتباطی که برای انجام برنامه مورد نیاز می باشند در برخی منابع
از آنها به عنوان "ورودی" نیز نام برده شده است
 فعالیت های برنامه :عبارتند از فرآیندها ،ابزارها ،رخدادها ،فناوری و اقداماتی که بصورت آگاهانه و در راستای نیل
به نتایج و یا تغییرات مورد انتظار صورت می پذیرند
نتایج مورد انتظار :عبارتند از کلیه نتایج مطلوب برنامه شامل بروندادها ،دستاوردها و پیامدها

Visual
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 بروندادها :محصوالت مستقیم فعالیتهای برنامهاند و ممکن است شامل انواع ،سطوح و اهدافی از خدمات باشند که
توسط برنامه ارائه می شود
 دستاوردها :عبارت است از تغییرات در رفتار ،دانش ،مهارت ،وضعیت و سطح کارکرد افرادی که در برنامه مشارکت
دارند دستاوردها می توانند به دو گروه کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم شوند دستاوردهای کوتاهمدت در بازه  1تا  3سال
محقق میشوند حال آنکه دستاوردهای بلندمدت  4تا  6سال زمان نیاز دارند "پیامدهای" دستاوردهای کوتاه مدت
در بازه  7تا  10سال خود را نشان می دهند
 پیامدها :عبارتند از خواستههای اساسی و یا تغییرات ناخواستهای که در سازمان ،جامعه یا سیستم بر اثر اجرای برنامته
در مدت  7تا  10سال اتفاق می افتد ()Kellogg, 2004
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فصل دوم
قالبهای ارزیابی سیاست و تحلیل تأثیرات
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مقدمه
ارزیابی نظاممند سیاستها و تحلیل تأثیرات آنها مشتمل بر مقایسه است ،مقایسهای بهمنظور یافتن تغییرات بهوجود آمتده
در اثر برنامههای سیاستی این مقایسه در حالت ایدهآل باید به اندازهگیری تفاوت بین اتفاقات بهوقوع پیوسته ،با اتفاقاتی بپردازد
که در صورتی اجرا نشدن برنامهها پدید میآمد اندازهگیری اتفاقات بهوقوع پیوسته در شرایط بعتد از اعمتال برنامتههتا دشتوار
نیست مشکل اصلی در برآورد وضعیت در صورت بهاجرا درنیامدن برنامهها و مقایسه دو وضعیت باهم است ایتن تفتاوت بایتد
ناظر بر اعمال برنامهها باشد و نه سایر تغییراتی که بهطور همزمان در جامعه بهوقوع پیوسته استت بتا توجته بته اهمیتت ایتن
موضوع ،چهار قالب کلی برای ارزیابی سیاست و تحلیل تأثیرات درنظر میگیرند:

 -1-2مقایسه وضعیت قبل و بعد از برنامه:1
یکی از رایجترین قالبهای تحلیل سیاستها و برنامهها ،استفاده از نوع مقایسه قبل با بعد است در این قالب ،وضعیت در
دو نقطه یکی قبل از اجرای برنامهها و دیگری بعد از اجرای آنها مورد مقایسه باهم قرار میگیرند گروههای هدف در تحلیل
تأثیرات مقایسهای قبل و بعد جایگاه محوری دارند در این حالت ،اگرچه فرآیند دستیابی به تأثیر سیاستها کوتاه و آسان است،
اما نمیتوان بهراحتی و با اطمینان مشخص نمود که تا چه حد نتایج حاصل از اعمال برنامهها و سیاستها ناشی شدهاند و تا چه
اثر سایر تغییرات محیطی همزمان در جامعه بودهاند
 -2-2مقایسه روند گذشته و وضعیت بعد برنامه:2
برآورد بهتری از آن ه در اثر اجرای یک برنامه بهوقوع پیوسته را میتوان با مقایسه روند وضعیت گذشته در زمان حاضر
(پس از اجرای برنامه های سیاستی) بدست آورد سپس با مقایسه این حالت تصویر شده از گذشته با شرایط پدید آمده پس از
اجرای واقعی برنامهها میتوان به تحلیل تأثیرات سیاستها رسید در این روش الزم است تا برای ترسیم روند وضعیت از

Before-after comparison

1

Project trend line versus postprogram comparisons

2
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گذشته تا به زمان اجرای سیاستها ،اطالعات راجع به گروههای هدف در بازههای زمانی مختلف گردآوری شود این قالب از
حالت مقایسه قبل و بعد بهتر بوده و نتایج دقیقتری را فراهم میآورد ،اما نیازمند تالش بیشتر در فرآیند ارزیابی است
 -3-2مقایسه وضعیت در دو حالت بود یا نبود برنامه:1
روش رایج دیگر برای ارزیابی ،مقایسه میان وضعیت بخشهایی است که تحت تأثیر سیاست موردنظر قرار گرفتهاند یا سایر
بخشها (شهرها ،کشورها) است در این حالت ،مقایسه تنها در زمان بعد از اجرای برنامههای سیاستی انجام میشود ،اما میان
دو بخش مختلف (تحت تأثیر سیاست و فارغ از آن) هم نین بهمنظور افزودن بر دقت این قالب ،تحلیل تأثیرات میتوان
وضعیت گذشته (قبل اجرای برنامه) را در هر دو بخش مشاهده نمود و تفاوت آنها را درک کرد سپس با اجرای برنامه و
مقایسه دوباره میان وضعیت دو بخش ،میتوان بهروشنی دریافت که چه حدی از تفاوت میان وضعیت دو بخش بهدلیل اعمال
برنامه سیاستی بوده و چه حدی مرتبط با تفاوت در ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی بخشهای مورد مطالعه
مقایسه وضعیت گروههای کنترل و آزمایشی قبل و بعد از اجرای برنامه :این قالب از تحلیل تأثیرات بهعنوان یک روش
مرسوم مشتمل بر انتخاب دو گروه تحت کنترل و آزمایشی است که از همه لحاظ بههم شبیه هستند ،اما در یکی از آنها (گروه
آزمایشی) برنامه سیاستی اجرا شده ولی در دیگری خیر در این حالت ،مقایسه وضعیت دو گروه بعد از اجرای سیاست در یکی از
آنها میتواند بهطور دقیق بیانکننده تأثیرات سیاستها باشد این قالب ،دقیقترین نتایج ارزیابی سیاستها را در میان سایر
روشها بههمراه میآورد

Comparsions between jurisdictions with and without programs

1
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شكل  1-2قالبهای تحلیل تأثیرات سیاست ()Dye, 1992
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فصل سوم
گامهای عمومی ارزیابی سیاست و انواع روشهای
ارزیابی
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مقدمه
فارغ از نوع و روش ارزیابی و درجه پی یدگی آن ،بهصورت کلی مراحل انجام یک ارزیابی را میتوان بهصورت زیر برشمرد:
 تعیین اهداف و مخاطبان (ذینفعان ارزیابی)
 طراحی سؤاالت و فرضیات ارزیابی
 مشخصکردن منابع در دسترس ،زمان الزم و سطح مناسب تالشی که میبایست صورت پذیرد
 انتخاب روش (های) ارزیابی و تجزیه و تحلیل
 انتخاب و یا طراحی مدل مناسب ارزیابی و رویکرد جمعآوری اطالعات
 جمعآوری و ترکیب اطالعات
 تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات
 تدوین گزارش ارزیابی
 ارائه و انتشار نتایج
در میان اینگامها ،انتخاب روش ارزیابی و تحلیل بهعنوان محور اصلی در ارزیتابی و پتایش سیاستتهتا و برنامتههتا قترار
میگیرد روشهای متنوعی برای ارزیابی وجود دارد که در عین داشتن مشابهتهایی ،هر کدام مزایا و معایب مخصوص به خود
را دارا میباشند هر کدام از این روشها برای اهداف خاصی طراحی شدهاند بهعنوان مًتال برختی از آنهتا بترای ارزیتابی در
مراحل اولیه یک برنامه مناسباند و برخی دیگر برای ارزیابی در مراحل انتهایی برنامه بهکار میآیند بنابراین حتی ممکن است
برای یک برنامه با گذشت زمان ،از روشهای متعدد ارزیابی استفاده شود
از منظر زمانی ،روش های ارزیابی به دو دسته کلی ارزیابی پیش از پیادهسازی و ارزیابی در حین و پس از پیادهسازی تقسیم
میشوند هم نین از منظر روش تحقیق ،روشهای ارزیابی را میتوان بته سته دستته روشهتای کمّتی ،آمتاری ،روشهتای
مدلسازی و روشهای کیفی تقسیمبندی کرد در روش های کمّی و آماری مانند پیمایش ،با انجام تحلیلهای آماری بتر روی
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دادهها و اطالعات جمعآوری شده ،ارزیابی سیاستها انجام میپذیرد در روشهای مدلسازی مانند روشهای اقتصادسنجی ،با
استفاده از توابع و مدلهای ریاضی/اقتصادی ،به ارزیابی تأثیرات سیاستها پرداخته متیشتود در روشهتای کیفتی نیتز ماننتد
موردکاوی نیز مشاهدات و دادههای کیفی مبنای قضاوت ما در مورد اثرات سیاستها میباشد ()Polt & Rojo, 2002
مجموعهای از روشهای ارزیابی که میتوانند برای تحلیل تأثیرات سیاستها و برنامهها در اسناد ملی فناوری مورد استفاده
قرار بگیرند به قرار زیر هستند:
 -1-3پیمایش نوآوری

1

در طی سه دهه گذشته تالشهای زیادی جهت سنجش و ارزیابی نوآوری صورت گرفته است سازمان توسعه همکاریهای
اقتصادی ( )OECDبا انتشار دستورالعملهای متعددی در خصوص ارزیابیهای مرتبط با نوآوری و فنتاوری کته اصتطالحا بته
دستورالعملهای فراسکاتی 2معروفند (دستورالعمل فراسکاتی ،دستورالعمل پتنت ،دستورالعمل اسلو و غیره) تالش کرده است تتا
در زمینه ارزیابی ،استانداردهای بینالمللی را ایجاد کند
تشریح روشهای ارزیابی و تفسیر دادهها در این دستورالعملها ،در کنار وجود بانکهای اطالعات و دادههای متنوع 3باعت
شد در دهه  90کشورهای اروپایی برای ارزیابی سیاستها ،از پیمایشی استفاده کنند که به پیمایش نوآوری معروف شد
روش پیمایش نوآوری در ابتدا ،بهعنوان ابزاری جهت جمعآوری و تفسیر دادهها و نه ارزیابی مورد استفاده قرار میگرفت اما
اخیرا محققان زیادی پیمایش نوآوری را بهعنوان روشی برای پرداختن به تأثیرات و پیامدهای سیاستتهتای تحقیتق و توستعه
دولتی مورد توجه قرار دادهاند بهنظر میرسد در آینده با توجه به افزایش دادههای جمعآوریشده پیرامون موضوعات مرتبط بتا
نوآوری ،افزایش استفاده از روش پیمایش برای ارزیابی سیاستهای نوآوری دولتی بهوقوع پیوندد ()Licht and Sirilli, 2002

Innovation survey

1

FRASCATY – Family manuals

2

از دهه  ،70گروههای پژوهشی شروع به جمعآوری دادههایی در مورد وضعیت نوآوری در بنگاهها نمودند که وجود این اطالعات و دادهها یکی
از عوامل طراحی دستورالعمل اسلو بوده است
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اولین پیمایش نوآوری در اروپا ،در سال  1992و بر اساس دستورالعمل اسلو صورت گرفت این پیمایشها مجددا در ستطح
اتحادیه اروپا در سالهای  1996و  2000برگزار شد تجربه این سه پیمایش ،ضمن آنکه امکانپذیری پیمایش نوآوری را ثابت
کرد ،نشان داد اینگونه پیمایشها میتواند نتایج قابل توجهی برای سیاستگذاران داشته باشد
در پیمایش نوآوری ،نوآوری عبارت است از محصول یا فرایند نو و یک بنگاه در صورتی نوآور معرفی میشتود کته در یتک
دوره زمانی سه ماهه موفق به طراحی حداقل یک محصول یا فرایند نو و یا بهبود در فرایندها و محصولهای موجود شده باشد
معیار "نو" بودن ،جدید بودن در بنگاه است که لزوما بهمعنای جدید بودن در بازار نمیباشد اطالعات پیمایش از طریق توزیتع
پرسشنامه در نمونههایی از جامعه آماری جمعآوری میشود ،هرچند در برخی موارد تمام بنگاههای بزرگ تحت پوشش پیمایش
قرار میگیرند مهمترین موضوعاتی که در یک پیمایش نوآوری مورد بررسی قرار میگیرند عبارتند از:

 عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه
 oاهداف نوآوری در بنگاهها
 oمنابع اطالعاتی بنگاهها
 oموانع نوآوری در بنگاهها
 فعالیتها و هزینههای نوآوری در بنگاهها
 oفعالیتهای تحقیق و توسعه
 oهمکاریهای فناورانه
 oخرید و تجهیز ماشینآالت
 oمحافظت از دانش و فناوری
 ویژگیهای بنگاههای نوآور
 oاندازه بنگاههای نوآوری
 oبخش اقتصادی که بنگاههای نوآور در آن فعالیت میکنند
 oمالکیت بنگاههای نوآوری
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 oارتباط با سایر بنگاهها مؤسسات دولتی
 oسرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
 پیامدهای نوآوری
 oفروش ناشی از محصوالت نو
 oفروش ناشی از محصوالتی که نهتنها برای بنگاه بلکه در سطح بازار نیز جدید میباشند
 oتأثیر نوآوری بر صادرات و رقابتپذیری بنگاهها در سطح بینالمللی
 oتأثیر نوآوری بر اشتغال
 oتأثیر نوآوری بر ساختار مهارتی نیروی کار
اما پیمایش نوآوری چگونه میتواند برای ارزیابی برنامهها و سیاستهای نوآوری مورد استفاده قرار گیرد هر ارزیابی سیاست
نیازمند وجود اطالعات کافی و دقیق در مورد موضوع سیاست مورد تحلیل است پیمایش نوآوری بخشی از اطالعاتی که بترای
ارزیابی برنامهها و سیاستهای نوآوری دولتها الزم است را فراهم میآورد این اطالعات میتواند تصویر واضتحی از وضتعیت
نوآوری در بنگاهها و میان آنها را به نمایش بگذارد
در پیمایش نوآوری در خصوص مشارکت بنگاهها در برنامههای نوآوری دولتتی ستؤاالتی طراحتی شتده استت در ستومین
پیمایش نوآوری اتحادیه اروپا ،این سؤاالت در سه سطح سیاستهای اتحادیه اروپا ،سیاستهای دولتی و سیاستهای منطقهای
و محلی طراحی شده بود در برخی پیمایش های نوآوری مانند پیمایش نوآوری ایتالیا ،سؤاالت بیشتر و دقیقتتری در خصتوص
سیاستهای نوآوری دولت طراحی شده است
با تحلیل نتایج پیمایش نوآوری میتوان به ارزیابی برخی سیاستهای نوآوری دولت پرداخت بهعنوان مًال میتوان فهمید
چه کسانی از یارانه های تحقیق و توسعه دولت سود بردهاند بنگاههای کوچک و متوسط در مقایسه با بنگتاههتای بتزرگ چته
سهمی از کمکهای دولت را دریافت کردهاند چه بخشهای اقتصادی از تسهیالت دولتی منتفع شدهاند
مقایسه پاسخ سؤاالتی از این دست ،با اهدافی که برای سیاست نوآوری در نظر گرفته شده است ،ارزیابی مناسبی از سیاست
ارائه می دهد بایستی توجه داشت هرچند پیمایش برای ارزیابی سیاست نوآوری بیشتر مورد استفاده قرار گرفته استت ،امتا ایتن
ابزار میتواند برای ارزیابی سایر سیاستها و حتی سیاست های عمومی نیز بکار رود در واقع پیمایش ابزاری تحلیلی است که از

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
17
فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروزرسانی

ويرايش دوم،مرداد 1394

طریق توزیع پرسشنامه و با جمع آوری اطالعات از سایر منابع در یک جامعه یا نمونه آماری و با استفاده از تحلیلهای آماری به
ارزیابی یک سیاست میپردازد مراحل انجام یک پیمایش عبارتند از:
 1طراحی مدل مفهومی پیمایش (ارتباط و تأثیر متغیرها)
 2تعریف متغیرهای مدل مفهومی
 3شناسایی منابع اطالعاتی که متغیرها از طریق آنها اندازهگیری میشوند
 4شناسایی جامعه و یا نمونه آماری
 5طراحی و توزیع پرسشنامه
 6جمعآوری پرسشنامه و اطالعات از سایر منابع
 7تجزیه و تحلیل آماری اطالعات جمعآوریشده و
 8تفسیر نتایج و ارائه اقدام یا پیشنهاد
پیمایش مانند هر ابزار دیگری مزایا و معایب متعددی دارد مهمترین مزایای این روش عبارتند از:
 با توجه به سهولت جمعآوری اطالعات گسترده در روش پیمایش ،میتوان گستره وسیعتری از موضوعات را تحت
پوشش ارزیابی قرار داد و از نقطهنظرات افراد و شرکتهای بیشتری بهره جست
 در پیمایش میتوان نشانگرها و متغیرهای زیادی راجع به ورودیها ،نتایج و پیامدهای یک برنامه را اندازهگیری و
تحلیل کرد
 در پیمایش میتوان عالوه بر استفاده از اطالعات پرسشنامهها ،از اطالعات سایر بانکهای دادهها و منابع در ارزیابی
بهره جست
 پیمایش قابلیت ترکیب با سایر روشها ازجمله روشهای ریاضی و اقتصادی را دارا میباشد
 اگر پیمایش با رویکردهای قضاوت خبرگان مانند پنل همراه شود ،میتواند تحلیلهای پویاتری از ارزیابی ارائه نماید
معایب عمده روش پیمایش نیز عبارتند از:

 دقت اطالعاتی که از پرسشنامه و بر اساس قضاوت ذهنی افراد جمعآوری میگردد ،همواره محل تردید است

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
18
ويرايش دوم،مرداد 1394

فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروزرسانی

 ارزیابی دقیق و درست ورودیها ،پیامدها و نتایج بر اساس سنجش متغیرها همواره ممکن نیست بسیاری از پیامدها و
نتایج قابل تبدیل و اندازهگیری از طریق متغیرها نیستند
 در بسیاری مواقع ،مدت زمانی الزم است تا سیاست و یا برنامه ،تأثیر و پیامدهای خود را آشکار کند غالبا در روش
پیمایش مدتزمان تأثیرات برنامه در نظر گرفته نمیشود
به هر حال پیمایش بهترین روش ارزیابی سیاست نیست ،اما در برخی متوارد ،مخصوصتا در متواردی کته نیتاز بته ارزیتابی
سیاستهای کالن و در سطح وسیعی میباشد ،این روش میتواند روش مناسبی بهشمار آید
 -2-3مدلهای اقتصادسنجی :مدلسازی اقتصاد کالن و شبیهسازی

1

مدلهای اقتصادسنجی تالش میکنند به ارزیابی پیامدها و آثار اقتصادی سیاستها و برنامهها بپردازند در این نوع مدلها،
سیاستگذاران نتایج مورد انتظار گزینهها و انتخابهای سیاستی را تحلیل و مقایسه میکنند اینگونه مدلسازی و شبیهسازی بر
اساس سناریوها با توجه به ماهیت پدیده های اقتصادی که غالبا پی یده ،غیرخطی و همراه با بازخوردهای متعتدد استت ،بستیار
مناسب میباشد
با توجه به اینکه رفاه اجتماعی ،غایت غالب سیاستها و برنامههای دولت میباشد و وضعیت اقتصادی مهمترین عامل مؤثر
بر رفاه اجتماعی بهشمار میرود ،ارزیابی آثار اقتصادی برنامههای سیاستی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران و برنامهریزان
میباشد
معموال تأثیر اسناد ملی فناوریهای راهبردی بر متغیرهای اقتصادی مستقیم و ساده نیست ،بلکه این تتأثیر از طریتق ستایر
متغیرهای واسطه و میانجی و بهواسطه روابط علت و معلولی متعدد اعمال میشود بهعنوان مًال نمیتوان به آسانی و بر اساس
تجزیه و تحلیل های حاصل از پیمایش در خصوص تأثیر یک سند ملی بر متغیرهای اقتصادی نظیر اشتغال ،رشد اقتصادی و یتا
بهرهوری قضاوت کرد ()Capron & Cincera, 2000
یک مدل اقتصادسنجی کالن مجموعهای از معادالت ساختاری است که بر اساس مبانی اقتصادی و برای تشریح اقتصتاد و
یا برخی از اجزای آن تدوین شده است در این مدلها دو دسته معادله وجود دارد :رفتاری 1و فردی 2هم نین در این مدلهتا،

Econometric models: Macroeconomic modeling and simulation

1
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دو نوع متغیر وجود دارد :متغیرهای درونزا که به ساختار اقتصادی (داخلی) متیپردازنتد و متغیرهتای بترونزا کته ارتباطتات و
تأثیرات بینالمللی را بررسی میکنند

 -1-2-3شرایط استفاده از مدلهای اقتصادسنجی کالن
باید توجه داشت که استفاده از این مدلها برای ارزیابی برنامه هایی بزرگ مقیاسی مناسب استت کته تتأثیرات اقتصتادی و
اجتماعی کالن و در سطح بینالمللی دارند بنابراین استفاده از آن برای برنامته هتای کوچتک بتا ستطح تتأثیر محتدود توصتیه
نمیگردد
استفاده از این روش نیازمند برخی الزامات است که مهمترین آنها عبارتند از:
 در دسترسبودن حجم زیادی از اطالعات اقتصادی-اجتماعی
 درجه باالیی از خبرگی و تخصص
 زمان و هزینه کافی
عالوه بر این الزامات ،روش فوق برای مواقعی که برنامه اقدامات و سیاستها پیامدهای اقتصادی مشهود دارد مناسب است

 -2-2-3مراحل استفاده از مدلهای اقتصادسنجی
استفاده از این روشها مستلزم پیمودن  9گام زیر است:
 1تعریف اهداف مدل و امکانپذیری سنجش آن :ابتدا باید مشخص شود آیا سیاستی که قرار است ارزیابی شود ،میتواند بر
متغیرهای کالن اقتصادی تأثیر بگذارد یا نه بهعبارتی آیا پیامدهای اقتصادی قابل مالحظهای از سیاست متصور است یتا نته
اگر پاسخ به سوال فوق مًبت است ،این تأثیر چه میزان پیشبینی میشود و آیا این تأثیر کل اقتصاد را متأثر میسازد و تنها بتر

Beharioural

1

Identities

2
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بخش و یا بخشهایی مؤثر است برای اندازهگیری و ارزیابی این تأثیر چه متغیرهایی را متیبایستت انتدازهگیتری کترد و آیتا
اندازهگیری این متغیرها ،پاسخهایی را که تحلیلگر بهدنبال آنهاست ،ارائه میدهند یا نه
 2بررسی در دسترسبودن دادهها :در این مرحله میبایست مشخص کرد چه داده هایی برای ارزیابی مورد نیاز استت و آیتا
تمام داده های مورد نیاز در دسترس میباشد یا نه هم نین در این مرحله میبایست نحوه مواجهته بتا دادههتای نتاقص و یتا
مخدوش را روشن نمود
 3طراحی مدل مفهومی :در این گام متغیرهای اساسی مدل ،روابط علی و معلولی این متغیرها ،ابعاد و اجزای اصتلی متدل
مفهومی ،مبانی زیربنایی و مطالعات تجربی صورتگرفته در این زمینه مشخص میشود هم نین باید مشخص کرد آیتا متدل
مفهومی طراحیشده متناسب با واقعیت وضعیت موجود میباشد و یا نیاز به اصالحات و تغییرات دارد
 4جمعآوری و تحلیل و تبدیل دادهها :هرچند روشهای اقتصادسنجی نیاز به حجم عظیمی از دادهها دارنتد ،امتا دادههتای
خام موجود در بانکهای داده ،بهندرت در این معادالت قابل استفادهاند بنابراین معموال به یک فرایند تبدیل بر روی دادههتای
خام نیاز است تا این دادهها قابلیت استفاده در مدل را داشته باشند
 5طراحی معادالت اقتصادسنجی مدل :1در این مرحله معادالت اقتصادسنجی مدل تخمین زده میشوند بهعبارتی در ایتن
مرحله مدل نظری به مدل اقتصادسنجی تبدیل میشود برای این کار ابتدا سری دادههای معینی انتخاب میشتوند کته فتر
می شود مقادیر متغیرهای موجود در مدل را نمایندگی میکنند سپس فر

میگردد که متغیرهای نظتری بتر متغیرهتایی کته

دادههای انتخابشده را ایجاد کردهاند ،منطبق هستند ،در نتیجه متغیرهای دادههای واقعی در مدل جایگزین متغیرهای نظتری
میشوند سپس یک جمله خطای تصادفی به معادله اضافه می شود و بتا تعریتف فروضتی بتر روی جملته خطتا ،متدل آزمتون
میگردد
 6تست و کالیبرهکردن مدل  :حتی اگر با تخمین دقیقی ،معادالت اقتصادسنجی طراحی شده باشند ممکن استت در عمتل
این معادالت به علت تأثیر متغیرهای بیرونی ،نادیدهگرفتن برخی پدیده ها و یا متغیرهتا و یتا کیفیتت نامناستب برختی دادههتا،
عملکرد ضعیفی از خود به نمایش بگذارند در این مرحله ،معادالت اقتصادسنجی مجددا با دادههای واقعی تنظیم میشتوند و در

Econometric estimations of equations of the model
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صورت لزوم تغییراتی در معادالت و یا داده های مورد استفاده صورت میپذیرد پس از این مرحلته معتادالت متیتواننتد بترای
شبیهسازی و اندازهگیری شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرند
 7شبیهسازی وضعیت پایه و تحلیل حساسیت :برای ارزیابی تأثیر سیاستها بر عملکرد و وضتعیت اقتصتادی ،بهتتر استت
مشخص شود این عملکرد و وضعیت در صورت عدم وجود این سیاستها چه حالتی پیدا میکرد با این اقدام ،میتوان وضعیت
پایه را با فر

نبود این سیاستها مدلسازی و طراحی کرد فعالیت دیگری که در این مرحله انجام میشود ،تحلیل حساسیت

1

است با تحلیل حساسیت میتوان متوجه شد که نتایج مدل تا چه حد به تغییرات ارزش متغیرهای مدل حساساند یعنی در چه
بازهای ارزش هر کدام از متغیرهای مدل را میتوان تغییر داد ،بدون آنکه در نتایج مدل تغییری ایجاد شود
 8شبیهسازی وضعیت در صورت اجرای سیاستها :در این حالت مقادیری که برای متغیرهای برونزا ،ابزارهای سیاستتی و
سایر متغیرها بهدست آمده است وارد عمل میشود و تأثیرات آنها بر مدل و نتایج مدل اندازهگیری میگردد
 9تفسیر نتایج :با مقایسه نتایج مراحل ( 7شبیهسازی وضعیت پایه) و ( 8شبیهسازی وضعیت در صورت اجرای سیاستتهتا)
میتوان به ارزیابی مفیدی از سیاستها پرداخت
باید توجه داشت با این روش میتوان ارزیابیهای پیش از پیادهسازی و پتس از پیتادهستازی را انجتام داد در موفتقتترین
تحلیلهای اقتصادسنجی صورتگرفته تاکنون ،حجم وسیعی از داده های اقتصادی مربوط به یک بتازه زمتانی قابتل توجته (در
حدود  20سال و یا حتی بیشتر از آن) جمعآوری و مورد استفاده قرار گرفته است در این تحلیلها دادههایی مربوط به متغیرهای
اقتصادی اجتماعی نظیر تولید ناخالص ملی ،تولید ناخالص ملی بر سرمایه ،رشد بهرهوری تولید ،اشتغال ،نرخ واقعی دستتمزدها،
قیمتها ،نرخ بهره ،نرخ برابری ارزها و دادههایی مرتبط با توسعه فناوریهای راهبردی باشند هزینههای تحقیق و توسعه بخش
دولتی و بخش خصوصی ،انباشت سرمایه انسانی ،2سرریز دانش و اطالعاتی در خصوص ابزارهای سیاستی و برنامههای توسعه
فناوری مًل معافیتهای مالیاتی فعالیتهای تحقیق و توسعه و یارانههای این فعالیت جمعآوری شده است
بههر حال در این روش مهمترین ورودی ،دادههای معتبر و دقیق در یک بازه زمانی مشخص متیباشتد و بتدون در اختیتار
داشتن این دادهها ،روش اقتصادسنجی کارایی الزم را نخواهد داشت

Sensitivity analysis

1

Human capital stock
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1

اقتصاد خرد به بررسی عملکرد و وضعیت واحدهای اقتصادی در یک کشور میپردازد واحدها میتوانند شرکتها (بهعنتوان
مًال وقتی قصد بررسی وضعیت انتقال فناوری وجود دارد) و یا حتی افراد (بهعنوان نمونه وقتی قصد مطالعته وضتعیت اشتتغال
وجود دارد) باشند از لحاظ مبانی نظری ،روش اقتصادسنجی خرد مشابه اقتصادسنجی کالن میباشد تفاوت عمده این دو روش
سطح تجزیه و تحلیل و نوع متغیرها و دادههای مورد استفاده آنهاست
از نظر روششناسی ،مدلهای اقتصادسنجی خرد به دو دسته عمده تقسیم میشوند:


مدلهایی که از دادههای مربوط به وضعیت گذشته بنگاههایی که سیاستهای مذکور در مورد آنها اعمال شده است

و یا از مشوقها و مزایای در نظر گرفتهشده استفاده کردهاند بهره میبرند و آن را با وضعیت کنونی آنها مقایسه میکنند


مدلهایی که از دادههای مربوط به وضعیت همزمان بنگاههایی که سیاست مذکور در مورد آنها اعمال شده است و یا

از مشوقهای در نظر گرفته شده استفاده کردهاند و بنگاههایی که این سیاستها در مورد آنها اعمال نشده استت و یتا از ایتن
مشوقها استفاده نکردهاند بهرهبرداری میکنند و ارزیابیها را بر اساس مقایسه وضعیت این دو گروه از بنگاهها انجام میدهد
اگر از دادههای گذشته بنگاههایی که اهداف سیاستها بودهاند استتفاده گتردد ،بایتد متوجته متغیرهتایی بتود کته ختارج از
سیاستها ،منجر به تغییر وضعیت این بنگاهها از گذشته تاکنون شدهاند اگر از این نکته غلفت گردد ،علت اصلی تغییر دادههای
گذشته تا حال ،سیاستهای طراحی شده تفسیر میشود ،حال آنکه ممکن است در واقعیت ،علل و دالیتل دیگتری ستبب ایتن
تحوالت شده باشند که آنها لحاظ نشدهاند
هم نین اگر دادههای مربوط به دو دسته از بنگاههای مشمول سیاست و بنگاههایی که در دامنه تتأثیر ایتن سیاستت قترار
نداشته اند استفاده گردد ،باید متوجه عوامل و دالیلی بود که خارج از سیاستهای تدوینشده منجر بته تغییتر دادههتای ایتن دو
گروه بنگاهها میشوند اگر این نکته مورد توجه قرار نگیرد ،تفاوت در دادههای این دو گروه را ناشی از سیاستهای طراحیشده
میدانیم در صورتی که ممکن است این تفاوت ها ناشی از سایر عوامل و دالیلی باشید که ارتباطی به این سیاستها نداشتهانتد
(مانند ساختار صنعت و بازار)

Arvanitis and Keilbach, 2002
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-1-3-3شرایط استفاده از روش اقتصاد سنجی خرد
روش اقتصادسنجی خرد مواقعی برای استفاده مناسب است که شرایط زیر مهیا باشد:
 دالیل کافی برای تأثیر سیاستها در سطح بنگاهها و سازمانها وجود داشته باشد
 اهداف سیاستی بهصورت مستقیم و یا از طریق برخی شاخصها قابل اندازهگیری باشند
 ارتباط میان تأثیر و پیامدهای سیاستی در سطح بنگاهها و سازمانها با ابزارهای طراحیشده با تئوریهای اقتصادی
موجود توجیهپذیر باشد
 دادههای متغیرهای اندازهگیری برای تعداد زیادی از بنگاهها موجود باشد
 دادههای کافی از وضعیت بنگاهها قبل از پیادهسازی سیاست و یا وضعیت موجود بنگاههایی که مشمول سیاست
نمیباشند وجود داشته باشد

 -2-3-3مراحل پیادهسازی مدل
مراحل پیادهسازی مدل های اقتصادسنجی خرد تا حد زیادی شبیه مراحل اجرای مدلهای اقتصادسنجی کالن میباشد کته
در بخش قبل توضیح داده شده است این مراحل بهترتیب عبارتند از:

 تعریف متغیرهای هدف :تعیین متغیرهایی که اهداف سیاستهای طراحی شده بودهاند این اهداف میتوانند شامل
هدفهای اولیه ،ثانویه و نهایی باشند با مشخصشدن این متغیرها در واقع مدل مفهومی ارزیابی ما مشخص میشود
 طراحی مدل اقتصادسنجی :مدل اقتصادسنجی بر اساس مدل مفهومی مشخص شده و بر مبنای تئوریهای اقتصادی
و با در نظر گرفتن مالحظاتی در خصوص امکان جمعآوری دادهها طراحی میشود
 انتخاب روش اقتصادسنجی مناسب :بر اساس مدل اقتصادسنجی و دادههای جمعآوریشده ،روش مناسب
اقتصادسنجی انتخاب میشود
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 اجرای مدل اقتصادسنجی :در این مرحله بر اساس دادههای جمعآوریشده ،مدل اقتصادسنجی اجرا میشود و
برآوردهایی از متغیرهای مدل ارائه میشود
 تفسیر نتایج :مرحله آخر نیز تفسیر نتایج اقتصادسنجی خرد است
 -3-3-3دامنه کاربرد و محدودیتها
یکی از مهم ترین مزایای روش اقتصادسنجی خرد این است ،تحلیل ارزیابی بر اساس رابطه علت معلولی میتان متغیرهتایی
صورت می گیرد که این رابطه علت معلولی خود ریشه در تئوری هتای اقتصتادی دارد بنتابراین از لحتاظ نظتری ،روش کتامال
معتبری است
هم نین این روش برای ارزیابی تأثیر یک سیاست ،بر مجموعه بنگاه ها و یا سازمانی که تحت تأثیر مستقیم ایتن سیاستت
قرار داشتهاند (مًال بنگاههایی که از مشوقهای پیشبینیشده استفاده کردهاند) بسیار مناسب استت امتا هنگتامی کته منظتور
ارزیابی ،تأثیر غیرمستقیم این سیاست بر سایر بنگاههایی که مشمول این سیاست نبودهاند (بهعنوان مًال اثرات سرریز دانش ،یا
ارزیابی تأثیر سیاست بر یک بخش) این روش بهتنهایی کافی نیست در این مواقع میتوان از ترکیب این روش با سایر روشها
مانند اقتصادسنجی کالن استفاده کرد
مهمترین ضعف مدلهای اقتصادسنجی وابستگی شدید آنها به حجم انبوهی از دادهها در یک بازه زمانی طوالنی میباشد
از سوی دیگر ،حجم زیاد اطالعات ،هزینه و زمان این پروژهها را افزایش متی دهتد همانگونته کته نیتاز بته تخصتص بتاال از
نقطهضعف های دیگر این نوع ارزیابی است اختیار و اقتدار الزم برای دسترسی به این حجم از اطالعات و الزام بنگاهها به ارائه
سایر اطالعات مورد نیاز را نیز باید به فهرست فوق اضافه کرد
همانطور که مشاهده میشود ،اغلب نقطه ضعفهای این روش به نحوه اجرا و مشکالت جمعآوری و دسترسی دادهها اشاره
دارد در حالیکه این روش از لحاظ تئوریک روش بسیار معتبری بهشمار میرود
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 -4-3مدلهای اقتصادسنجی :اندازهگیری بهرهوری
معموال بهرهوری و افزایش بهرهوری بهعنوان یکی از اهداف مهم اغلب سیاستها در نظر گرفته میشتود ستطح تجزیته و
تحلیل در ارزیابی بهرهوری میتواند بهرهوری نیروی کار ،بهرهوری یک واحد اقتصادی (ستطح خترد) ،بهترهوری یتک بختش
صنعتی (سطح میانی) و یا بهرهوری در یک منطقه یا کشور (سطح کالن) باشد
مطالعات صورتگرفته نشان میدهد بهرهوری میتواند یکی از مهمترین دالیل اختالف درآمتد سترانه کشتورهای مختلتف
باشد بر همین اساس افزایش بهرهوری بهعنوان هدف نهایی اغلب اسناد ملی فناوریهای راهبردی در نظر گرفته شتده استت
اسناد ملی فناوریهای راهبردی ممکن است افزایش بهره وری در سطح خترد ،میتانی و کتالن را هتدف گرفتته باشتند روش
اندازهگیری بهرهوری میزان موفقیت این سیاستها در افزایش بهرهوری را بررسی میکند مهمترین چتالش ایتن روش ،تعتدد
عوامل مؤثر بر بهرهوری است بهعبارت دیگر ،شناسایی متغیرهای کنترلی مهمترین مستاله متدل اقتصادستنجی انتدازهگیتری
بهرهوری است با توجه به اینکه شناسایی و اندازهگیری متغیرهای کنترل در سطح میانی و کالن با دشواریهای فراوانی روبهرو
است ،این روش در سطح خرد امکانپذیری باالتری دارد
با این روش پروژه های زیادی در سطح خرد انجام شده است که در مهمترین آنها ،تأثیر سیاستهای آزادسازی بر افزایش
بهرهوری در سطح واحدهای تولیدی اندازهگیری شده است برخی پروژهها نیز با این روش سرریزهای فناوری میان بنگاههتا را
اندازهگیری کردهاند

 -1-4-3روش انجام


شناسایی واحدهای نمونه :برای انجام ارزیابی بهرهوری نیاز به دو گروه نمونه از بنگاهها است گروه اول بنگاههایی
هستند که به نظر میرسد سیاستهای طراحیشده تأثیر مستقیمی بر بهرهوری آنها داشته است و گروه دوم
بنگاههاییاند که سیاستهای مورد ارزیابی ،افزایش بهرهوری آنها را مد نظر نداشتهاند



طراحی مدل اقتصادسنجی :مدل اقتصادسنجی سنجش بهرهوری بر اساس تابع تولید طراحی میشود تابع تولید ،تابعی
است که ارتباط میان ورودیها و بروندادهای یک فعالیت اقتصادی را مشخص میکند
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جستجو و جمعآوری اطالعات مناسب :در این مرحله میبایست ،اطالعات الزم از ورودیها و بروندادهای متناسب با
مدل اقتصادسنجی جمعآوری شوند



اجرای مدل اقتصادسنجی :در این مرحله بر اساس دادههای جمعآوریشده ،مدل اقتصادسنجی اجرا میگردد



تفسیر نتایج :بر اساس اطالعات حاصل از اجرای مدل اقتصادسنجی ،تأثیر سیاستها بر افزایش بهرهوری مورد تحلیل
و ارزیابی قرار میگیرد

 -2-4-3دامنه کاربرد و محدودیتها
یکی از بزرگترین محدودیتهای این روش نحوه سنجش خروجیهاست اندازهگیری "ارزش افزوده" کار دشتواری استت
که محاسبه آن همواره با ابهاماتی همراه است چالش دیگر این روش ،تعدد عوامل مؤثر بر بهرهوری است پارامترهای متعددی
بر بهره وری یک واحد تولید مؤثرند که تفکیک میزان تأثیر هر یک از آنها و ارزیابی تأثیر سیاستهتا بتهعنتوان یکتی از ایتن
عوامل از مسائل اصلی این روش است

 -5-3ارزیابی توسط خبرگان

1

استفاده از پنل خبرگان 2و ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی 3از مهمترین روشهای تصمیمگیری است که در ستالهتای
اخیر برای ارزیابی سیاست نیز مورد استفاده قرار گرفته است ارزیابی توسط خبرگان غالبا بر اساس قضاوت جمعی از متخصصان
و صاحبنظران صورت میگیرد مبنای قضاوت ،اطالعات و برداشتهای تجربی و شخصتی و /یتا تحلیتل و تفستیر شتواهد و

Expert panels and peer review

1

Expert panels

2

Peer review

3
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اطالعاتی است که ممکن است حاصل ارزیابی از طریق سایر روش ها بوده باشند ارزیابی از طریق خبرگان هتم بترای ارزیتابی
سیاستها پس از اجرا و هم برای ارزیابی سیاستها پیش از اجرا مورد استفاده قرار میگیرد
استفاده از روش "ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی" برای ارزیابی پروژهها قبل از اجرا بهمنظور تخصتیص منتابع متالی و
حمایتها بسیار معمول است پنلهای خبرگان نیز برای ارزیابی سیاستها پس از اجرا بسیار مورد استفاده قرار متیگیترد ایتن
روشها در مواقعی که اطالعات و شواهد کافی وجود ندارد و ارزیابی پیامدهای اقتصادی اجتماعی برنامهها و پروژههتا از ستایر
روشها قابل اندازه گیری نیست ،تصویری کلی از کیفیت و تأثیر این سیاستها ارائه میدهد روش پنل بهخصوص هنگامی که
ارزیابان عالقهمند به بررسی جنبه های جدیدی از تأثیرات سیاستی هستند بسیار مؤثر است تنتوع تخصصتی و ذهنیتتی گتروه
خبرگان ،منبع بزرگی از ایدههای نویی است که میتواند بر کیفیت ارزیابی مؤثر واقع شود
گروه خبرگان می توانند عالوه بر اظهار نظر مراجع به نتایج و پیامدهای یک سیاست ،در مورد روند کلی ارزیابی و متدیریت
ارزیابی نیز پیشنهاداتی ارائه کنند که در ارزیابیهای آینده از آن ها استفاده شود این موضوع مزیتی است که در ستایر روشهتا
کمتر به چشم میخورد
 -1-5-3شرایط استفاده از خبرگان

استفاده از نظرات خبرگان از منعطفترین روشهای ارزیابی سیاست است اما برای استفاده از آن میبایست شترایطی مهیتا
باشد که مهمترین آنها عبارتند از:
 اعضای جامعه علمی با دانش کافی و خبرگان مرتبط با حوزه ارزیابی در دسترس بوده و برای مشارکت در فرایند
ارزیابی تمایل داشته باشند
 توقعات و سؤاالت از گروه خبرگان باید در حد دانش و آگاهی آنها باشد پیشفر

روشهای استفاده از نظرات

خبرگان ،بهرهبرداری از دانش تخصصی و انباشتی حاصل از تجربه و دانش این افراد است
-2-5-3مراحل انجام روش استفاده از خبرگان

 مشخصشدن موضوعات مورد بح  :در روشهای استفاده از نظرات خبرگان ،قبل از هر چیزی میبایست موضوعاتی
که خبرگان قرار است راجع به آنها نظر دهند ،مشخص شود معموال این موضوعات توسط کارفرما (نهاد
ارزیابیکننده) تعیین میشود
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 انتخاب رییس پنل یا گروه خبرگان :با توجه به موضوعات مورد بح  ،فردی با دانش و تجربه باالی تخصصی و
مدیریتی بهعنوان رییس پنل انتخاب میگردد
 انتخاب اعضای پنل با گروه خبره :با هماهنگی و مشارکت کارفرما و رییس پنل ،اعضای خبرگان انتخاب میگردند
 برنامهریزی پنل :زمانبندی و نحوه اجرای فرایند ارزیابی توسط اعضا و با مشارکت کارفرما مشخص میشود
 شناسایی و پشتیبانی نیازهای اطالعاتی پنل :در این مرحله کلیه شواهد ،دادهها و اطالعات مورد نیاز برای قضاوت و
تصمیمگیری گروه خبرگان شناسایی ،تهدید و در اختیار آنها قرار داده میشود
 اجرای ارزیابی :اعضای پنل ،مدیریت رییس پنل در خصوص موضوعات مورد بح مطابق برنامهریزی انجامشده به
جمعبندی میرسند
 -3-5-3دادههای مورد نیاز

هرچند در این روش ،برخالف روش های کمّی که پیشتر توضیح داده شد ،عملیات خاصی بر روی دادهها صورت نمیپذیرد
اما دادهها بهعنوان یکی از ورودی های اصلی قضاوت خبرگان اهمیت زیادی دارند دادهها متیبایستت دقیتق و کتافی بتوده و
ساختار آنها بهگونهای باشد که خبرگان بدون نیاز به انجام عملیات پردازش بتوانند آن را تفسیر و تحلیل کنند

 -4-5-3دامنه کاربرد و محدودیتها

روش های استفاده از نظرات خبرگان روش های منعطف و اثربخشی هستند که هم برای ارزیابیهای پس از پیتادهستازی و
هم برای ارزیابیهای پیش از پیادهسازی مورد استفاده قرار میگیرند
به نسبت سایر روشها ،این روش کم هزینه است هرچند برگزاری پنل در مقایسه با ارزیابی توسط اعضتای جامعته علمتی
هزینههای پشتیبانی بیشتری را میطلبد در موضوعاتی که به حوزههای خاص و محدودی از علم و تخصص مربوط متیشتوند
بهتر است از روش ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی استفاده گردد و در حوزههای کالنتر از پنل استتفاده از ارزیتابی توستط
اعضای جامعه علمی برای ارزیابی و انتخاب پروژههای تحقیق و توسعه و حمایت از آنها بسیار معمول است
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استفاده از پنل خبرگان برای ارزیابی سیاست در موضوعات مناقشه برآیند که نیاز به اجماع و توافق گروههتای متعتدد دارد،
توصیه میشود
-6-3مطالعه میدانی 1و مطالعه موردی

2

در مطالعه میدانی به جای مطالعه موضوع تحت شرایط کنترلشده ،به مشاهده مستقیم در شرایط واقعی پرداختته متیشتود
مطالعه میدانی نیازمند استفاده از طیف وسیعی از روشها و تکنیکهای مختلف است
مطالعه موردی یکی از روش های مطالعه میدانی است که در ارزیابی سیاست مورد استفاده قرار میگیرد در مطالعه موردی،
ارزیاب به تعامل اجتماعی مستقیم با موضوع ارزیابی می پردازد ارزیابی با این روش مستلزم استفاده از روشها و دادههای کمّی
و کیفی از قبیل پیمایش ،تحلیل محتوا ،تحلیل آماری داده های ثانویه و نهایتا مشاهده مستقیم است ارزیتابی نهتایی نتوعی از
استنتاج تفسیری است که بر اساس این منابع اطالعاتی و روشهای تحلیلی متعدد استخراج میشود
مطالعه میدانی و مطالعه موردی از روشهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی میباشند که در سالهتای اخیتر متورد توجته
بسیاری از محققان قرار گرفته است
برای ارزیابی سیاست به روش مطالعه میدانی با مطالعه موردی ،الزم است ارزیابی با بررسی و مشاهده دقیق شامل گفتگتو و
مصاحبه با ذینفعان مختلف سیاست ،بررسی اسناد و مدارک ،تحلیل دادههای کمّی از پیامدها و اثرات سیاستها و سایر روشها
به مطالعه سیاست و نتایج آن بپردازد

Field study

1

Case study

2
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فصل چهارم
جمعبندی و ارائه روش پیشنهادی برای ارزیابی
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مقدمه
همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،ارزیابی سیاستها و اهداف بیش از آنکه از ماهیتی نظری برخوردار باشد ،متعلتق بته
حوزه اجرا و عملیاتی است اجرایی بودن این حوزه ،ضرورت نوآوری در روش پیشنهادی برای بخش پایش و ارزیابی اسناد ملی
فناوری را کمرنگ مینماید بنابراین ،آن ه در این قسمت الزم است تا بهعنوان روش پیشنهادی بر آن تأکید گردد ،ارائته یتک
جمعبندی از روشها و قالبهای موجود ارزیابی و واگذاری تصمیم برای انتخاب روش مناسب به سیاستگتذار و اجراکننتدگان
سند است
تاکنون با مرور ادبیات صورت پذیرفته ،تعریف ،جایگاه ،قالبهای عمومی و گامهای ارزیابی و تحلیل تأثیرات مورد بررستی
قرار گرفت بر اساس این بررسی ،پایش و ارزیابی سیاستها و اهداف عبارت است از مطالعه تأثیر مجموعهی هدایتشتدهای از
راهبردها ،سیاستها ،اقدامات و برنامه ها بر وضعیت اهداف کالن و خرد و تعیین چرایی موفق بودن یا ناکام بودن دستتیابی بته
این اهداف بر اساس این تعریف ،یکی از مهمترین نکاتی که باید در ارزیابی سیاستها مورد توجه قرار بگیرد همراستتایی ایتن
ارزیابی با جهتگیریهای باالدستی است
چارچوب کلی گامهایی که باید در مؤلفه برنامه ارزیابی و بهروزرسانی اسناد ملی توسعه فنتاوریهتای راهبتردی طتی شتود
شامل  3مرحله اساسی است که در ادامه تشریح میگردد:

 -1-4تدوین شاخصهای ارزیابی کارایی و اثربخشی
در این گام ،میبایست انواع شاخصهای اندازهگیری کننده اهداف خرد و کالن هر یک از فناوریها احصاء شتوند در ایتن
گام ،میبایست شاخصهای مربوط به راستیآزمایی ارکان جهتساز همانند اهداف کالن و هم شاخصهای مترتبط بتا برنامته
اقدامات و سیاستها مانند اهداف خرد را احصاء و بررسی نمود نکته مهم و قابل تأمل این است که این شاخصها متیبایستت
هم خروجیها و هم پیامدها را ارزیابی کنند به عبارت دیگر هم شاخصهای مرتبط با اثربخشی میبایستت تتدوین و ارزیتابی
گردند و هم شاخصهای مرتبط با کارایی
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 -2-4تدوین مكانیزم ارزیابی
روشهای مختلفی در مرور ادبیات برای ارزیابی و تحلیل تأثیرات نام برده شد که هرکدام آنها ویژگیها و نقاط قوت و ضعف
مربوط به خود را داشتند سیاستگذار یا ارزیابیکننده یک سند ملی توسعه فناوری الزم است تا با توجه به شرایط خاص مرتبط
با موضوع خود ،از روش (های) متناسب ارزیابی (پیمایش نوآوری ،مدلهای اقتصادستنجی (کتالن ،خترد ،بهترهوری) ،ارزیتابی
توسط خبرگان ،مطالعات موردی و تحلیل شبکه) بهره گیرد
بهمنظور فراهمآوری بستر تصمیمسازی برای سیاستگذاران ،میتوان جدولی مقایسهای از روشهای مختلف ارزیابی ارائته
نمود جدول ( )1-4با ارائه خالصهای از ویژگیهای هر روش از ابعاد مبنای روش ،نقاط ضعف و قوت ،جنس دادههای موردنیاز
و شرایط استفاده ،سیاستگذاران را در انتخاب متناسبترین روش با موضوع سند راهبردی کمک میکند

جدول  1-4ویژگیهای روشهای ارزیابی
روش

پیمایش نوآوری

اقتصادسنجی-
کالن

اقتصادسنجی-
خرد

اقتصادسنجی-
بهرهوری
گروه کنترل

مبنای نظری

ضعف

جمعآوری و تحلیل
گسترهی وسیعی از
دادهها مبتنی بر
نظرات خبرگان
معادالت ساختاری
بر اساس مبانی
اقتصاد و برای
توضیح روابط علی
معلولی میان اجزا

وجود خطر جانبدارانه بودن
نظرات افراد متخصص  -عدم
درنظرگیری فاصله زمانی تأثیر
سیاستها در ارزیابی
دشواری در جمعآوری حجم
زیادی از اطالعات اقتصادی-
اجتماعی معتبر و دقیق در یک
بازه زمانی مشخص-زمان و
هزینه باال
عدم توانایی در درنظرگیری در
تأثیرات غیرمستقیم سیاستها
مانند اثرات سرریز دانش -
وابستگی شدید آنها به حجم
انبوهی از دادهها در یک بازه
زمانی طوالنی -

بررسی عملکرد و
وضعیت واحدهای
اقتصادی بر مبنای
معادالت ساختاری
بررسی بهرهوری
واحدهای اقتصادی
بر مبنای روشهای
اقتصادسنجی
جمعآوری اطالعات
بر مبنای نظرات

دشواری در حوزه سنجش
خروجی (ارزش افزوده)  -تعدد
عوامل مؤثر بر بهرهوری

قوت

نوع
دادهها

شرایط استفاده

برخورداری از نظرات افراد
متخصص و در محوریت قرار
دادن موضوع نوآوری

کمی-
کیفی

ارزیابی سیاستهای کالن
که اثرگذاری بر شاخص-
های ملی نوآوری دارند

دقت باال و ارائه تحلیلها و
تنایجی مبتنی بر منطق ریاضی

کمی

ارزیابی تأثیر سیاستهای
کالن بر فاکتورهای رفاه
اقتصادی کشور

دقت باال و ارائه تحلیلها و
نتایجی مبتنی بر منطق ریاضی

کمی

ارزیابی تأثیر سیاستها بر
مجموعه بنگاهها و یا
سازمان (سطح خرد)

دقت باال و ارائه تحلیلها و
تنایجی مبتنی بر منطق ریاضی

کمی

بررسی تأثیر سیاستها در
سطح خرد

تفکیک اثرات سیاستی از سایر
عوامل تأثیرگذار بر شاخصهای

کمی

ارزیابی کارایی و اثربخشی
سیاستها در سطح خرد
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روش

مبنای نظری
خبرگان و تحلیل
آنها بر اساس
روشهای آماری
بررسی اثرات مًبت
و منفی اجتماعی-
اقتصادی ناشی از
اعمال سیاستها با
استفاده از روش-
های کمیسازی
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ضعف

دادهها

رشد بنگاهها

دشواری در محاسبه هزینهها و
فایدهها در زمانی آینده (عدم
قطعیت باال)

ارزیابی توسط
خبرگان

جمعبندی نظرات
متخصصین

کمهزینه بودن

مطالعات موردی

پیمایش ،تحلیل
محتوا ،تحلیل
آماری و مشاهده
مستقیم شرایط
واقعی و نتیجه-
گیری بر اساس آن

بهینهگزینی

یادگیری از مقایسه
عملکرد یک واحد
با نمونههای موفق
و ناموفق

تحلیل هزینه-
فایده

قوت

نوع

شرایط استفاده

همهجانبه بودن :پوشش کامل
هزینهها و فایدههای مشهود و
نامحسوس ،در افق زمانی حال و
آینده ،و در گروههای هدف و
غیر هدف

کمی-
کیفی

ارزیابی تعداد محدودی
پروژههای بزرگ و نه
تعداد زیادی پروژه کوچک

دقت کمتر در مقایسه با سایر
روشها

کیفی

شرایطی که اطالعات و
دادههای کافی برای
تحلیلهای کمی وجود
ندارد – در شرایط و
سیاستهایی که اختالف-
نظر بر سر آنها زیاد است

برخورداری از طیف گستردهای از
ورودیهای داده مشتمل بر
مشاهده مستقیم

پرهزینه بودن و زمان

کمی-
کیفی

بهرهگیری از تجارب موفق و
ناموفق سایر کشورها (یا واحدها)
در طراحی سیاستها

نادیدهگرفتن تمام جنبههای
اثرات سیاست – خطر
ناهمخوانی مکانی زمانی از
مطالعات تطبیقی

کیفی

در شرایطی که ارزیاب به
تعامل اجتماعی مستقیم با
موضوع ارزیابی
یادگیریهای حاصله
میبایست بهعنوان یک
ورودی در طراحی و یا
ارزیابی سیاست مدنظر
سیاستگذاران مورد
استفاده قرار گیرد

بر مبنای این جدول ،سیاستگذار میتواند نیازهای مسئله خود را با ویژگیهای بیان شده برای هر روش تطبیتق داده و
مکانیزم و یا روش مناسب ارزیابی را برگزیند با توجه به اینکه روش ارزیابی توسط خبرگان نسبت به سایر روشها دقیق تتر و
کم هزینه تر می باشد ،در این سند از این روش برای ارزیابی اهداف کالن و خرد با توجه به شاخص های تعیین شده استتفاده
می شود
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 -3-4تدوین ساختار نظارت و بهروزرسانی
پس از تدوین شاخصهای ارزیابی و تدوین مکانیزم ارزیابی ،میبایست ساختار نظارت و بهروزرسانی سند تعیین گردد عموما
هر سند ملی توسعه فناوری میبایست هر چند سال یکبار ،مورد بازنگری قرار گرفته و بررسی مجدد شود این موضوع به دلیل
این است که هم خود فناوری در حال تغییر و تحول است ،هم شرایط محیطی آن فناوری اعتم از محتیط اقتصتادی ،سیاستی،
اجتماعی و فرهنگی آن فناوری در حال تغییر است و هم توانمندی شرکتها و بنگاههای داخلی تغییر نموده و متناسب بتا ایتن
تغییرات هم ارکان جهتساز ،هم برنامه اقدامات و سیاستها و برنامه عملیاتی میبایست بازنگری ،اصالح و تکمیل گردد
با توجه به موارد فوق ،میبایست ساختاری متشکل از تمامی ذینفعان به کارگیری فناوری های پربازده در بخش ساختمان ،اعم
از سازمانها و ارگانهای دولتی ،دانشگاهیان و پژوهشگران و متخصصین ،و هم نین صاحبان صنایع و بنگاههای خصوصی
تأثیرگذار وظیفه ارزیابی و بهروزرسانی را بر عهده داشته باشد این ارزیابی و بهروزرسانی هم میتواند موردی و مقطعی بنا به
ضرورت بوده و اهداف تعیین شده برای هریک از فناوری ها را بازنگری کند و هم میتواند به طور منظم هر  3یا  5سال یکبار
به منظور بازنگری و اصالح این اهداف رخ دهد با توجه به اینکه اهداف تعیین شده در نقشه راه هر یک از فناوری ها از نظر
زمانی با یکدیگر تفاوت دارند ،در نتیجه در این سند ارزیابی به صورت موردی برای هریک از این فناوری ها انجام خواهد شد
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فصل پنجم
فرایند ارزیابی فناوری های پربازده انرژی بر در بخش ساختمان
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مقدمه
مکانیزمی که در این سند برای ارزیابی تحقق اهداف کالن و خرد در نظر گرفته شده است شامل مراحل اصتلی زیتر میباشد:
 تدوین شاخصهای عملکردی و اثربخشی
 شناسایی منابع اطالعاتی برای اندازه گیری شاخصها
 جمع آوری اطالعات و مقایسه با معیارهای کمی تعیین شده
 تفسیر نتایج و ارائه پیشنهاد

مرحله اول از مکتانیزم ارزیتابی ستند کته شتامل تتدوین شتاخصهتای عملکتردی و اثربخشتی متیباشتد قبتتل از اجرایتتی
شدن سند صورت میپذیرد در این مرحله برای اهداف کالن و خرد هر یک از فناوری ها تعدادی شاخص تعریف شتده استت
پس از آغاز اجرایی شدن سند و تشکیل ستاد راهبتری ستند ،منتابع اطالعتاتی کته میتوان میزان شاخصها را بتا کمتک آنهتا
تعیتین کترد ،شناستایی شتده و طتی دورههتای زمتانی مشتخص مقتادیر شاخصها اندازه گیری شده و نتایج حاصل از آن مورد
ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگری های الزم صورت میپذیرد در ادامه شاخصهای مورد نیتاز جهتت بته کتارگیری
تجهیزات پربازده در بخش ساختمان و نحتوه دستتیابی بته آنهتا متورد بررسی قرار گرفته است

 -1-5تدوین شاخصهای عملكردی و اثربخشی
شتتاخص ،استتتانداردی استتت کتته دستتتیابی بتته آن نشتتاندهنده نیتتل بتته مقصتتد میباشتتد جزئیتتات شاخصتتها تعیتتتین کننتتتده
طرز اندازه گیتری دامنته دستتیابی بته اهتداف عینتی در زمانهتای مختلتف میباشتد انتدازهگیریها میتواننتد کمتی ،کیفتتی و
یا رفتاری باشند شاخصها همان ابزار نظارت بر پیشرفت سطوح راهبردی هستند که ناظر بر طبق آنها میزان تحقق آن سطح را
اندازهگیری مینماید از همین رو شاخصها میباید ابعاد مختلف سطوح راهبردی را مورد توجه قرار دهند به شکلی که پیشرفت
امور بر اساس شاخصها تضمین کننده تحقق کامل اقدامات گردد
با توجه به موارد مطرح شده ،در این بخش شاخصها در دو سطح کالن و خترد طراحتی شتده انتد بتا پیمتایش شاخصهای
کالن میتوان تحقق اهداف کالن را بررسی کرده و با تعریف شاخصهای خترد میتوان میزان تحقق اهتداف خترد را ارزیتابی
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نمود در ادامته شتاخصهتای تعیتین شتده بترای بررستی تحقتق اهداف کالن و خرد برای هر یک از فناوری ها در سه بخش
روشنایی ،گرمایش آب و فضا و لوازم خانگی در جداول زیر آورده شده اند
جدول  1-5شاخص های ارزیابی اهداف کالن و خرد فناوری های بخش روشنایی
نوع تكنولوژی

نوع
هدف

اهداف

شاخص
میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای روشنایی در بخش ساختمان

کالن

المپهای LED

ساخت نمونه اولیه

تجهیز آزمایشگاه

میزان بازدهی نوری در مقایسه با نمونه های خارجی برتر
میزان انطباق پارامترهای فنی و اقتصادی نظیر رنگدهی ،دمای رنگ ،حساسیت
نسبت به شرایط محیطی و غیره در مقایسه با نمونه های خارجی برتر
میزان انطباق استانداردهای مربوط به آزمایشگاههتا ،ارزیتابی جامعیت و کفایت
آزمایشگاه از نظر متخصصین داخلی
میزان رضایتمندی مردم از کیفیت المپهای LED

خرد

میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط حاکم بر مساله
امکانسنجی ساخت

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی
میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل کشور
میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای روشنایی در بخش ساختمان

کالن

ساخت نمونه اولیه

میزان بازدهی نوری در مقایسه با نمونه های خارجی برتر
میزان انطباق پارامترهای فنی و اقتصادی نظیر رنگدهی ،دمای رنگ ،حساسیت
نسبت به شرایط محیطی و غیره در مقایسه با نمونه های خارجی برتر
میزان بهره گیری از تجربیتات شترکتهتای معتبتر و نظتترات کارشناستتان داخلتتی
در تهیتته و تتتدوین استانداردها

المپهای OLED

تدوین استاندارد و تجهیز
ازمایشگاه
خرد

میزان انطباق استانداردهای مربوط به آزمایشگاههتا ،ارزیتابی جامعیت و کفایت
آزمایشگاه از نظر متخصصین داخلی
میزان رضایتمندی مردم از کیفیت المپهای LED
میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط حاکم بر مساله

امکانسنجی ساخت

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی
میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل کشور

باالستهای
الکترونیکی

کالن

المپ های فلورسنت
فشرده و خطی با
راندمان باال

کالن

میزان کاهش مصرف حاصل از بکارگیری بجای باالست های مغناطیسی در مقایسه
با نمونه های خارجی برتر
رضایتمندی مشترکین از کیفیت باالست های تولید شده
میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای روشنایی در بخش ساختمان
ساخت نمونه اولیه

میزان بازدهی نوری در مقایسه با نمونه های خارجی برتر
میزان انطباق پارامترهای فنی و اقتصادی نظیر رنگدهی ،دمای رنگ ،حساسیت
نسبت به شرایط محیطی و غیره در مقایسه با نمونه های خارجی برتر
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نوع تكنولوژی

نوع
هدف
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اهداف

شاخص

کسب دانش افزایش
راندمان

میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط حاکم بر مساله
میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط حاکم بر مساله

خرد

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی

امکانسنجی ساخت

میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل کشور
میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای روشنایی در بخش ساختمان
کالن

ساخت نمونه اولیه و پیاده
سازی

میزان کاهش مصرف در مقایسه با نمونه های خارجی برتر
میزان رعایت استانداردهای روشنایی حاکم بر بخش ساختمان در بخشهای خانگی،
تجاری و عمومی
میزان سازگاری با سیستمهای مدیریت انرژی در ساختمان ()BMS

توسعه و بکارگیری
سیستم مدیریت
روشنایی در
ساختمان ()LMS

تدوین ایین نامه اجرایی

میزان بهره گیری از تجربیتات شترکتهتای معتبتر و نظتترات کارشناستتان داخلتتی
در تهیتته و تتتدوین آئین نامه اجرایی
میزان سازگاری با سایر آئین نامه های اجرائی تدوین شده و یا در دست تدوین
میزان جامعیت و کفایت آئین نامه از نظر متخصصین داخلی

خرد

میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط حاکم بر مساله
میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی

امکانسنجی ساخت

میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل کشور

جدول  2-5شاخص های ارزیابی اهداف کالن و خرد فناوری های بخش گرمایش آب و فضا
نوع تكنولوژی

نوع
هدف
کالن

اهداف

شاخص

بکارگیری پایلوت در بخش های مختلف

میزان انطباق نتایج حاصل از اجرای پایلوت با نتایج مورد انتظار

پتانسیل سنجی و تدوین استانداردها
پمپ های حرارتی

میزان جامعیت و کفایت مطالعات انجام شده و استانداردهای تدوین
شده
میزان سازگاری با سایر استانداردهای تدوین شده و یا در دست تدوین
میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی

خرد

میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی
انتقال فناوری

میزان انطباق مشخصات محصول بر مشخصات نمونه های خارجی
برتر
سازگاری محصول با تمامی شرایط حاکم با توجه به مطالعات پتانسیل
سنجی

سیستمهای تولید
همزمان برق و حرارت

کالن

اجرایی نمودن استفاده از فناوری

میزان بکارگیری در بخش ساختمان با در نظر گرفتن نتایج حاصل از
پتانسیل سنجی
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نوع

نوع تكنولوژی

اهداف

هدف

شاخص
میزان تسهیالت ارائه شده از سوی دولت جهت بکارگیری سیستمهای
تولید همزمان برق و حرارت در بخش ساختمان

پتانسیل سنجی و تدوین استانداردها

میزان جامعیت و کفایت مطالعات انجام شده و استانداردهای تدوین
شده
میزان سازگاری با سایر استانداردها تدوین شده و یا در دست تدوین
میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی

خرد

میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای گرمایشی در بخش ساختمان
ساخت و تست نمونه اولیه

میزان راندمان در مقایسه با نمونه های خارجی برتر
میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی

بکارگیری پایلوت

میزان انطباق نتایج حاصل از اجرای پایلوت با نتایج مورد انتظار
میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای گرمایشی در بخش ساختمان

ساخت نمونه اولیه

کالن

میزان راندمان در مقایسه با نمونه های خارجی برتر
میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی

تدوین استانداردها و ایین نامه های
اجرایی

سیستمهای گرمایش
خورشیدی

میزان بهره گیری از تجربیتات شترکتهتای معتبتر و نظتترات
کارشناستتان داخلتتی در تهیتته و تتتدوین استانداردها و آئین نامه
اجرایی
میزان سازگاری با سایر استانداردها و آئین نامه های اجرائی تدوین شده
و یا در دست تدوین
میزان جامعیت و کفایت استانداردها و آئین نامه از نظر متخصصین
داخلی
میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط حاکم بر
مساله

خرد

امکانسنجی ساخت

میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی
میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در
داخل کشور

جدول  3-5شاخص های ارزیابی اهداف کالن و خرد فناوری های بخش لوازم خانگی
نوع تكنولوژی

نوع
هدف

اهداف

شاخص
میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای جامعه

کمپرسورهای راندمان باال و دور
متغیر

کالن

ساخت نمونه اولیه

میزان راندمان در مقایسه با نمونه های خارجی برتر
میزان دقت رونتد طراحتی تجهیتز و انجتام طراحتی کامل با جزئیات
میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی
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نوع تكنولوژی

نوع
هدف
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اهداف

شاخص
میزان تطبیق با استانداردهای معتبر در ایتن زمینته از نظر جامعیتت

تدوین استانداردها
خرد
تجهیز آزمایشگاه

میتزان بتومی ستازی استتانداردها براستاس در نظتر گرفتن شرایط و
زیرساختهای موجود
میزان انطباق استانداردهای مربوط به آزمایشگاههتا ،ارزیتابی جامعیت و
کفایت آزمایشگاه از نظر متخصصین داخلی
میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصول

کسب دانش ساخت

میزان جامعیت مطالعات برای در نظرگترفتن تمتامی شرایط
میزان دقت رونتد طراحتی تجهیتز و انجتام طراحتی کامل با جزئیات

کالن

ساخت نمونه اولیه

میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای جامعه
میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی
میزان راندمان در مقایسه با نمونه های خارجی برتر
میزان بهره گیری از تجربیتات شترکتهتای معتبتر و نظتترات
کارشناستتان داخلتتی در تهیتته و تتتدوین استانداردها

موتورهای راندمان باال برای جارو
برقی

تجهیز ازمایشگاه و تدوین
استاندارد
خرد

میزان انطباق استانداردهای مربوط به آزمایشگاههتا ،ارزیتابی جامعیت و
کفایت آزمایشگاه از نظر متخصصین داخلی
میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصول
میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط

امکان سنجی ساخت

میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل
کشور
میزان دقت گزارش تحلیل فنی-اقتصادی
میزان دقت رونتد طراحتی تجهیتز و انجتام طراحتی کامل با جزئیات

کالن

ساخت نمونه اولیه

میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای جامعه
میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی
میزان راندمان در مقایسه با نمونه های خارجی برتر
میزان بهره گیری از تجربیتات شترکتهتای معتبتر و نظتترات
کارشناستتان داخلتتی در تهیتته و تتتدوین استانداردها

موتورهای راندمان باال برای
ماشین لباسشویی

تجهیز ازمایشگاه و تدوین
استاندارد
خرد

میزان انطباق استانداردهای مربوط به آزمایشگاههتا ،ارزیتابی جامعیت و
کفایت آزمایشگاه از نظر متخصصین داخلی
میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصول
میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط

امکان سنجی ساخت

میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل
کشور
میزان دقت گزارش تحلیل فنی-اقتصادی

موتورهای راندمان باال برای
ماشین ظرفشویی

کالن

ساخت نمونه اولیه

میزان دقت رونتد طراحتی تجهیتز و انجتام طراحتی کامل با جزئیات
میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای جامعه
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نوع تكنولوژی

نوع
هدف
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شاخص

اهداف

میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی
میزان راندمان در مقایسه با نمونه های خارجی برتر

تجهیز ازمایشگاه و تدوین
استاندارد

میزان بهره گیری از تجربیتات شترکتهتای معتبتر و نظتترات
کارشناستتان داخلتتی در تهیتته و تتتدوین استانداردها
میزان انطباق استانداردهای مربوط به آزمایشگاههتا ،ارزیتابی جامعیت و
کفایت آزمایشگاه از نظر متخصصین داخلی
میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصول

خرد

میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط
امکان سنجی ساخت

میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل
کشور
میزان دقت گزارش تحلیل فنی-اقتصادی

 -2-5تدوین ساختار نظارت ،به روزرسانی و مكانیزم ارزیابی
همانطور که اشاره شد ،به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کتاری اندیشتتیده شتتده و ستتاختار نظتتارتیبرای آن
تعیین گردد وزارت نیرو وظیفه سیاستگذاری کالن ،هماهنگی و نظارت کالن بر اجترای ایتتن ستتند را بتترعهده دارد مرکتز
توسعه و بکارگیری تجهیزات پر بازده در بخش ساختمان و در صورت عدم تشکیل آن ،کمیته راهبری متشکل از اعضاء کمیتته
راهبری این پروژه و خبرگان دیگر بر نحتوه اجترای ایتن ستند نظتارت متیکنتد و بازنگریهای الزم در سند و گزارش کالن
مربوطه را در فواصل زمانی مشخص ارائه خواهد نمود اینستاد با ایجاد ساز و کارهای الزم و استفاده از نهادهای مختلف ،ضمن
انجام تصمیمگیریهای الزم ،وظیفته نظتارت بر تحقق اهداف سند و ارزیابی پیشرفت کار را بر عهتده دارد از جملته وظتایف
اصلی این ستاد میتوان بته متوارد زیتراشاره کرد:
 سیاستگذاری اجرایی ،راهبری ،هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دستتگاهی الزم بترای بتهکتارگیری تجهیتزات
پربازده در بخش ساختمان با ظرفیت باال
 نظارت و پیگیری اجرای دقیق و کامل مفاد سند
 پایش شاخصهای عملکردی و اثربخشی

سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
42
فاز  :6تدوين برنامه ارزيابی و بروزرسانی

ويرايش دوم،مرداد 1394

 -3-5مكانیزم عملكرد
با توجه به وظایف مطرح شده برای این مرکز ،میبایست مکانیزمی اندیشیده شتود کته بته عنتوان چتارچوبی بترای انجتام
فعالیتهای ارزیابی در نظر گرفته شود همتانطتور کته اشتتاره شتتد ،از جملتته وظتتایف اصتتلی مرکتز توستعه و بکتارگیری
تجهیزات پر بازده در بخش ساختمان نظارت و پیگیری اجترای دقیتق و کامتل مفتاد ستند و پتایش شتاخصهتای عملکردی
و اثربخشی میباشد لذا اعضای مرکز جهت انجام وظایف درنظر گرفته شده متیبایستت جلستات متنظم ماهانه را برگزار کرده
و در فاصله بین جلسات از طریق همکاری و اخذ آمار و گزارشها از دستتگاههتای متتولی حوزههای مرتبط ،شاخصهای تعیین
شده را ارزیابی کرده و پتس از نهتایی ستازی و تلفیتق آنهتا گتزارش آن را دردورههای زمانی  6ماهه بته وزارت نیترو اعتالم
نماید.
اعضای مرکز موظفند طبق نتایج حاصل از ارزیابی شاخصها ،اقتدامات الزم را جهتت اطمینتتان از تحقتتق ستتند درافتق
 10ساله ،اتخاذ کنند ستاد راهبری سند در صورت نیاز به اصالح ساختارها و ستاز و کارهتای نهتادی ذیتربط ،ازطریتق مراجتع
ذیصالح گردش کار را انجام خواهد داد.
هم نین مرکز موظف است به رصد فناوریهای مرتبط و در حال توسعه در این حوزه بپردازد و گزارش آن را طی دورههای
زمانی  2ساله ارائه نماید.با توجه به روند تحوالت و نیز وضعیت پیشرفت سند ،الزم است سند هر  2سال یکبار مورد بازبینی و
تجدیدنظر قرار گیرد.
وضتعیت پیشترفت بتر استاس شتاخصهتای ستطح کتتالن (اهتداف کتالن) و شتاخصهتای ستطح خترد(اهتداف ختترد(
مشخص میشود در صورتی که پس از گذشت  3سال از آغاز اجرای سند ،میزان تحقق هر یک از شاخصهای درنظتر گرفتته
شده تا آن مقطع زمانی به طور میانگین کمتر از  30درصد باشد ،ستاد راهبری سند باید نسبت بته توقتف اجترا اقتدام نمایتد و
تصمیمات الزم را اتخاذ کند در صورتی که میزان تحقق شاخصها کمتر از  70درصد باشدبایستی سند از سوی ستاد راهبتری
مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد هم نین در صورت تحقق بیش از  70درصد شاخصهای مذکور ،ستاد راهبری میتوانتد بتا
بررسی گلوگاهها و موانع موجود بر سر راه تحقق کامل هر یک ازاقدامات و برنامهها نسبت به رفع آنها و ادامه اجرای سند اقدام
نماید
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 -4-5نتیجه گیری
مرحله ششم این سند به عنتوان آخترین مرحلته از طترح "تتدوین ستند راهبتردی و نقشتته راه بته کتارگیری تجهیتزات
پربازده در بخش ساختمان" به تدوین برنامه ارزیابی و به روزرسانی این سند پرداخته است در این مرحله مشخص شد که چته
افرادی در چه ساختاری و بر اساس چه شاخصها و معیارهایی باید به ارزیابی پیشرفت اجترای سند در طول بازه زمانی تعریتف
شده بپردازند برای این کار ابتدا شاخصهایی در سطح کالن (اهتداف کالن) و در سطح خُرد (اهداف خرد) تعریف شد ستپس
ساختار نظارت ،به روزرسانی و ارزیابی ستند مشتخص شتد.
در نهایت تعیین گردید که مرکز توسعه و بکارگیری تجهیزات پر بازده در بخش ساختمان در بازه های زمانی  6ماهته بتته
پیگیری و ارزیابی اجرای سند بر اساس شاخصهای تعریف شده بپردازد و گتزارش آن را بته وزارت نیرو ارائتته کنتتد.هم نتین
مقرر شد این مرکز با توجه به وضعیت پیشرفت سند نسبت به بازنگری آن اقدام نماید
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