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هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه  تدوين سند راهبردي و نقشه راه فناوري"از پروژه  حله اولمردر راستاي اجراي 

، گزارش حاضر به اين "مديريت بارهاي سرمايشي در کشور يتوسعه فناور سند ين مبانيتدو" وانبا عن "مطبوع در ساختمان

 در فصل دوم ق پرداخته خواهد شد.يات موضوع مورد تحقيبه مرور ادب امر اختصاص يافته است. در اين گزارش در فصل اول

-مي موجود در اين زمينه بررسي در فصل سوم قوانين و مقررات .استخراج خواهد شد ن آنهايگران عرصه موجود و روابط بيباز

 شوند. 

 يعلو  انيليمسعود جل ،ينيد شاه حسيام جوکار، يعلپروژه در آن ارائه شده توسط آقايان حله اول مراين گزارش که نتايج 

گزارش را بر  ديو تائ نظارتفه يز وظيپروژه ن يته راهبريکمشده است.  تهيهو خانم مهندس شبنم منصوري  جهيعلو يعيشف

 .عهده داشته است
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 مقدمه -1-1

با توجه . شوديپرداخته م يشيسرما يت بارهايريمدزات يتجه يريعرصه بكارگ گرانيشناخت بازبه در اين فصل از گزارش 

آن  يكه تمركز اصل Triple Helixباشد، لذا مدل  يحوزه م نيا گرانيباز ييپروژه شناسا نياز ا ياز اهداف اصل يكي نكهيبه ا

 يدر مورد مدل مورد استفاده ارائه م يشتريب حاتيتوض يكه در بخش بعد ه استديگرد انتخابباشد  يم گرانيباز ييبر شناسا

 گردد.

عهده  به نوآورى را گرىتيالگو، سه نهاد دولت، دانشگاه و بنگاه با هم در تعامل هستند، ولى بنگاه، نقش هدا نيا قالبدر 

  كند.مى خود به بنگاه كمک ارىذاستگيو دولت با س ميرمستقيدانش به صورت غ قيدارد و دانشگاه با تزر

  يگران اصليشناخت باز -1-2

است.  Triple Helix الگوين پروژه بكار رود يت در ايگران حوزه فعاليتواند به منظور شناخت بازيكه م يياز جمله الگوها

و هم  يدولت، هم دانشگاه و مراكز پژوهشدر نسخه اول دسته بندى شده است.  TH ،TH3 2و  TH1در سه نسخه  ن الگو يا

سابق مانند اتحاد  ستىينسخه در كشورهاى كمون نيمى دهد. مصداق ا قرارآنها را تحت پوشش  نيصنعت و هم رابطه ب

 .رديالگوى شكست خورده مورد بحث و بررسى قرار مى گ کينسخه به عنوان  نيا امروزه مى شد و دهيشوروى د ريجماه

و فنى از  فرهنگى ت،يى قوى عقالنو صنعت با مرزها يپژوهش نهادى دولت، دانشگاه و مراكز قلمروهاىدر نسخه دوم 

دانشگاه  نيكار ب مينسخه، تقس نيهاى اساسى ايژگياز و كىي هستند. گريكديجدا مى شوند، اما داراى كنش متقابل با  گريكدي

 ايمى پردازد. صنعت  قيبه آموزش و تحق يالگو، دانشگاهها و مراكز پژوهش نيا در بنگاه و دولت است. ،يها و مراكز پژوهش

 طيها و شرا رساختيمى كند و ز تيو دولت از دانشگاه و بنگاه حما ليتبد ديبه كاالها و خدمات جد را قاتيتحق جيبنگاه، نتا

 مى كند. فراهم الزم را

دارند و نقشهاى  همپوشانىنوآورى  نديصنعت و دولت در فرآ ،ينهادى دانشگاه و مراكز پژوهش قلمروهاىدر نسخه سوم 

 تهاىيمى زند و به فعال نىيبه كارآفر دست سابق تهاىيالگو، دانشگاه عالوه بر فعال نيمى كند. در ا دايتداخل پ گريكديآنها با 

ها را تجارى مى كند و در مقابل صنعت هم به  دهيا و الگو دانشگاهها، بنگاه به وجود مى آورند نينوآورانه مى پردازد. در ا

دولت هم به  نيعمل مى كنند. همچن يدانشگاهها و مراكز پژوهش مثل د و به نوعىدانش مى پرداز عيو توز ديهاى تول تيفعال

 .كاال و خدمات دست مى زند ديدانش، نوآورى و تول ديهاى تول نهيزم در زيگذاري هاى مخاطره آم هيسرما
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   : گردنديبندي م ميتقس يكه در صنعت دارند، به چهار دسته كل يبا توجه به نقش زين يتيحاكم نهادهاين ين بيدر ا

 ارذاستگي. س1

 كننده مي. تنظ2

 كننده لي. تسه3

 . ارائه كننده خدمات4

دنبال  رهيو كارها و غ كسب توسط دولت، ديرا كه با يكالن ريهاييگ و جهت استهاياز دولت است كه س ي، بخشگذاراستيس

 پردازد. يدر صنعت م گرانيباز نقش نييبندي خدمات و تع تيبه اولو ني. عالوه بر اكنديم نييشود را تع

 ميو مؤسسات را تنظ شركتها هاي ازمنديياز ابزارها، ن يمجموعه گوناگون لهياز دولت است كه به وس يكننده، بخش ميتنظ

 .كنديم نييرا تع کيهر  تيكرده و مسئول

آن توسعه و بهبود بازار  هدف شوند و يگذاري م هيهستند كه معموالٌ توسط دولت سرما يكننده، سازمانها و مؤسسات ليتسه

 ريتأث ري،يپذ انعطاف هاكننده ليتسه يژگيو .باشديبهتر م ياسيس طيبراي مح تيخدمات و حما نيخدمات به واسطه تضم

 .باشديم يبه بخش خصوص يكياز بازار و نزد رييپذ

 .دهنديم ارائه عيبه صنا ميرا به طور مستق يهستند كه خدمات يمؤسسات ايارائه كننده خدمات، شركتها 

گران، سازمانهاي گران، تسهيل، تنظيمسياست گذاران ،يتيبندي در نهادهاي حاكم ميتقس نيا با Triple Helix الگويبا ادغام 

 يت مرتبط با آن معرفيا فعاليدر هر صنعت  يگران اصليارائه دهنده خدمات، مراكز پژوهشي و بنگاههاي اقتصادي به عنوان باز

 شوند. يم

 بندي و نتيجه گيريجمع -1-3

در اين فصل از با توجه به اينكه در اين پروژه هدف اصلي بيشتر متمركز بر شناسايي بازيگران اين حوزه مي باشد لذا 

ج مورد استفاده جهت يرا يالگوشده است.  پرداختهبر شناسايي مي باشد  هاي كه تمركز آنيمدل هاگزارش به مرور ادبيات 

ن يتواند در خصوص موضوع مورد نظر در ايرات مييتغ ياجاد پارهياست كه با ا Triple Helix الگوي زين گرانيشناخت باز

  د لحاظ گردد.يز بايكشور ن يط خاص حاكم بر صنعت انرژين ارتباط شرايدر ا .پروژه كاربرد داشته باشد



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

9 

 

 

 1394ويرايش سوم،فروردين  تدوين مباني سند: 1فاز 

 

 

 

 

 

 

 

ت يريمد يهايفناور يريارگبک گران عرصهيباز فصل دوم

 روابط آنها و يشيسرما يبارها
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 مقدمه -2-1

در بخش ساختمان و  يشيسرما يت بارهايريمد يهايفناور يريعرصه بكارگ گرانيباز يمعرفن فصل از گزارش به يدر ا

 يريعرصه بكارگ گرانيبازح شد يكه در فصل قبل تشر Triple Helix الگوي مطابق. شدبا يم شود.پرداخته مي روابط آنها

 دانشگاه ارائه دهنده خدمات، يسازمانها و گرانليگران، تسهمي، تنظسياست گذارانشامل  نهاد دولت چهار در فوقزات يتجه

گر با توجه به نهادها و يک بازي. ((1-2)شكل ) شونديم يم بنديتقس ياقتصاد يو بنگاهها يو پژوهش يقاتيمراكز تحقشامل 

ن فصل به صورت يصورت گرفته از هر بازيگر در ا يمعرف نقش كند. يفايا چند گروه ايک يتواند در يوابسته م يارگانها

ن روابط بر ير ايگران و تاثيباز يروابط كار ه دارد.يآن تك ييو اجرا يگر و سوابق كاريباز ينه كاريشتر به زميمختصر بوده و ب

  باشد.ين فصل از گزارش ميز از جمله موارد مطروحه در ايموضوع مورد مطالعه ن

 

 گروه اصلي 6( بازيگران عرصه بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر در بخش ساختمان به تفکيک 1-2)شکل 
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 سياست گذاران -2-2

سازي مصرف انرژي به دو گروه سياستگذاران كالن شامل مجمع تشخيص مصلحت نظام،  سياستگذاران عرصه بهينه

عالي علوم، تحقيقات و فنآوري، شوراي عالي انقالب فرهنگي  مجلس و وزارت نيرو و سياستگذاران پژوهشي مشتمل بر شوراي

 شود.شوند. در ادامه به معرفي هر يک از اين نهادها پرداخته مي بندي مي و وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري تقسيم

 

 كالن سياست گذاران -2-2-1

 مجمع تشخيص مصلحت نظام -2-2-1-1

ري شمسي با صدور فرماني، مجمع تشخيص مصلحت نظام را تأسيس هج 1366بهمن  17حضرت امام )ره( در تاريخ 

. اين مجمع كه در آغاز تأسيس، صرفا بمنظور تشخيص مصلحت در موارد اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان [4]فرمودند

تند به اصول اي مس وظايف يازده گانه 1368قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال پس از بازنگري تأسيس گرديده بود، 

بعنوان حلقه تكميلي در حاكميت نظام جمهوري اسالمي و در بتواند تا گرفت برعهده قانون اساسي را  177و  110، 111، 112

راهبردي بر  –ها كميسيون علمي كميسيون است كه از بين آن 14اين مجمع متشكل از  شرايط مختلف ايفاي نقش نمايد.

راهبردي  -و از جمله موضوع مورد بحث در اين پروژه نظارت دارد. كميسيون علمي سالهانداز بيست  چشم تحقق اهداف سند

سازي ايجاد درک مشترک و مشاركت ملي براي تحقق   هدايت و زمينه»ي مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف  دبيرخانه

 :زشرح وظايف اين كميسيون عبارت است ا .تشكيل شده است« انداز جمهوري اسالمي ايران چشم

 انداز راهبري تبيين اصول و مباني، مفاهيم، مفروضات و محورهاي اساسي سند چشم-1

 انداز ها پيرامون سند چشم ها و رفع ابهام پاسخ به پرسش -2

 هاي مرتبط با آگاهي بخشي و ايجاد باور، عزم و بسيج مليراهبري فعاليت -3

 هاهاي مرتبط به تهيه الزامات، شاخصراهبري فعاليت -4

 هاي توسعه هاي برنامهاي و تبيين ماموريت نظارت بر تهيه و تبيين اهداف مرحله -5

 انداز راهبري در نظارت بر حسن اجرا و تحقق اهداف چشم -6

 كميته است. 8راهبردي مشتمل بر  -علميكميسيون 

  قضايي -حقوقي 

http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C.aspx
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 اقتصادي و توسعه 

 فرهنگي 

 اجتماعي 

 سياسي 

 سياست خارجي 

 مردم دولت 

 علمي فناوري 

 شامل :ي يها برنامه با كميته علمي و فناوري

 ـ فناوري تبيين مفاهيم مربوط به اول بودن در منطقه از نظر علمي -1

 ـ فناوري در منطقه راهكارها و تعيين الگوي مناسب براي رسيدن به جايگاه اول علمي -2

 انداز  ـ فناوري در منطقه در دوره سند چشم هاي توسعه جهت نيل به جايگاه اول علمي تعيين خطوط راهنما برنامه  -3

هاي انجام شده در راه الزامات مربوط به علم و فناوري براي كنترل و ارزيابي اقدامات و فعاليت ها وتعيين شاخص  -4

 رسيدن به جايگاه اول علمي فناوري در منطقه

 هاي توسعهو ارائه مفاهيم و محورهاي اساسي و راهكارهاي مناسب در مورد ويژگي بررسي -5

در موضوع مورد ز يها نتهير كمين ساين بيكند. در ايفا مينقش ا يشيسرما يت بارهايريو مد يمصرف انرژ يسازنهيدر به

 باشد.يته پر رنگتر مين كميم هستند لكن نقش ايآن سه يسازادهينظر و پ

 مجلس -2-2-1-2 

ها، گيريمجلس در نظام جمهوري اسالمي ايران از اهميت ويژه و وااليي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميم

[. مجلس پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشاركت واقعي مردم در 5ها است ] ريزي ها و برنامه يگذارقانون

با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام كشور، وظايف عمده مجلس در دو بخش  .ها و مظهر اراده ملي است گيري تصميم

 گردد: خالصه مي

 يارذقانونگ -الف 

  نظارت –ب  

http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87.aspx
http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87.aspx
http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C.aspx
http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C.aspx
http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.aspx
http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.aspx
http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C.aspx
http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C.aspx
http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C.aspx
http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C.aspx
http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85.aspx
http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C.aspx
http://maslahat.ir/Commissions/Scientific/DocLib/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C.aspx
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روز پس از ابالغ يا پس از انقضاء  10شود. در صورتي كه ظرف  كليه مصوبات مجلس رسماً به شوراي نگهبان فرستاده مي

قانون اساسي  94قانون اساسي ، شوراي نگهبان مخالفت خود را اعالم نكرد طبق اصل  95مدت تمديد ده روز مذكور در اصل 

آيين نامه داخلي(. اولين دوره مجلس  139مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر رياست جمهوري ابالغ مي شود )ماده 

رت امام خميني رحمه اهلل عليه افتتاح شد. با پيام رهبر كبير انقالب اسالمي حض 1359شوراي اسالمي در هفتم خرداد ماه سال 

كرد. از  ها و لوايح، از مشورت موردي كارشناسان استفاده مي مجلس شوراي اسالمي از نخستين دوره، براي كارشناسي طرح

هاي  مركز پژوهش»، دائمي و سازمان يافته به نام  به دستور هيأت رئيسه محترم مجلس، نهادي مستقل 1371اواخر سال 

براي ارائه خدمات مستمر كارشناسي و مطالعاتي در كنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانوني تأسيس « س شوراي اسالميمجل

 به انجام رسيد. 1374اين مركز در پاييز سال 

 :عبارتند از مركزن ياف ياهداف و شرح وظا

 حيها و لوا تمام طرح يبر رو يكارشناس يو ارائه نظرها يالف( مطالعه، بررس

، نهادها، يياجرا يها دستگاه، يقاتيو تحق يمحققان و پژوهشگران مراكز دانشگاه يم نظرهاي، نقد و تنظيگردآورب( 

 جامعه يازهايدر مورد ن يو افكار عموم ياسيها و احزاب س گروه

 ندگان مجلسيها و نما ونيسيسه، كميأت رئيحسب درخواست ه يمورد يها ج( انجام پژوهش

  يمطالعات پژوهشج يد( اشاعه نتا

 سه مجلسيأت رئيربط با نظر هيذ يها ه( انعكاس نظرات به واحدها و دستگاه

و به منظور  دارد هاي مجلس ارائه شد. اين طرح دوازده فصل و نود مادهطرح اصالح الگوي مصرف از طرف مركز پژوهش

وري انرژي، صيانت از ذخاير  ههاي اقتصادي، بهبود رفاه، افزايش بهر سازي مصرف انرژي، كاهش هزينه مديريت و بهينه

 دادي، كمک به توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست ارائه شده است.خدا

 وزارت نيرو -2-2-1-3 

بنگاه برق تهران، بنگاه مستقل آبياري، اداره كل لوله كشي آب از سازمان آب تهران، « برق وزارت آب و»براي اولين بار 

تهران، آب و برق خوزستان، آب و برق كرج و اداره حفاظت از تأسيسات سدهاي الر و لتيان و سايرسازمان هاي دولتي كه براي 

كنندگان آب و  وسيله هم مصرفبرق كشور به وجود آمده بودند تشكيل شد. به اين  برداري از سدها و منابع آب و احداث و بهره

قانون در ادامه  .خانه با شرح وظايف مشخص شدند هاي متولي اين دو صنعت صاحب يک وزارت ها و سازمان برق و هم شركت
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منابع انرژي و آب كشور  به تصويب رسيد كه هدف آن حداكثر استفاده از 1353در بيست و هشتم بهمن « وزارت نيرو»تأسيس 

وزارت نيرو يكي  . در حال حاضرعنوان شددر كشور تأمين انرژي و آب براي انواع مصارف عمومي شهروندان  و همچنين تهيه و

شود. ميزان اعتبارات ساليانه اين وزارت خانه به طور طبيعي چند برابر  هاي اقتصادي دولت محسوب مي خانه ترين وزارت از مهم

آب و برق با كيفيت مطلوب كه از حياتي ترين نيازهاي جامعه است،  ها است. اهميت تأمين و توزيع خانه برخي از وزارت

 . [6] شود خانه محسوب مي مهمترين هدف اين وزارت

ريزي كالن انرژي و ايجاد تعادل بين عرضه و  گذاري و برنامه دار سياست هاي برق و انرژي عهده وزارت نيرو در بخش

وزارت نيرو در اين بخش با  باشد. پايدار و امنيت عرضه انرژي كشور ميتقاضاي برق و حفظ كيفيت آن در راستاي توسعه 

ريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت، تدوين ضوابط و مقررات و لوايح مرتبط، بسترهاي الزم را براي ايجاد  گذاري، برنامه سياست

ها فراهم نموده و با حمايت از  ههاي خصوصي، تعاوني و عمومي را در تمامي عرص آفرينان، فعاليت بخش هماهنگي بين نقش

نفعان خود بخشي به فضاي كسب و كار در عرصه ملي و فراملي بخش برق و انرژي، حقوق كليه ذي سازي مصرف، رونق بهينه

با ن نهاد ين ايهمچن كند. هاي صنعت، كشاورزي، خدمات، دولت و نهادهاي قانونگذار را رعايت مي شامل آحاد جامعه، بخش

هاي حال و آينده و توسعه  زيست و متناسب با زيرساخت هاي نوين، سازگار با محيط گيري از فناوري  وري و بهره ارتقاء بهره

عنوان ارزشمندترين دارايي، نقشي مؤثر در رفاه اجتماعي و تبادل برق  وري منابع انساني متخصص و خالق به مشاركت و بهره

هاي تجديدپذير اقدام  كاهش شدت انرژي، افزايش خوداتكايي و توسعه كاربرد انرژيبا كشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي 

 كند. مي

مصرف برق در فصل تابستان و در جهت كاهش  ،در كشور يشيسرما يهاستميس يش بازدهيو افزا يشيسرما يت بارهايريمد

 باشد.يم يمصرف انرژرو در حوزه يوزارت ن يهان چالشياز مهمتر يكي، ييک سايپ

 

 پژوهشي سياست گذاران -2-2-2

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

علوم،  گذاراستيس و ين شورا به عنوان نهاد فرابخشيا. ل شديتشك 1383در سال  يقات و فناوريعلوم، تحق يعال يشورا

قات و يل وزارت علوم، تحقيقانون تشك 4و  3قانون برنامه سوم توسعه و مواد  99كشور، بر اساس ماده در  يقات و فناوريتحق
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 يس جمهورياست رئيبه ر 1383اسفند سال  13در  ن شورايان جلسه ياول .ل شده استي( تشك1383مصوب مرداد ) يفناور

 شد.ل يوقت تشك

ها،  ساي دانشگاهؤ، نمايندگان رعلوم  فرهنگستان ريزي، بانک مركزي، ساي سازمان مديريت و برنامهؤوزير، ر 7در اين شورا 

هاي توليدي و خدماتي دولتي و خصوصي عضويت دارند و انجام وظايف  نظران بخش هاي علمي و تعدادي از صاحب انجمن

 .[7] شده استاي اين شورا طبق قانون به وزارت علوم محول  دبيرخانه

 يياجرا يها برگزار و در آن مقرر شد دستگاه 1385مهرماه  19در  يقات و فناوريعلوم، تحق يعال ين جلسه شورايسوم

از  يدولت يها ن جلسه، شركتيبر اساس مصوبات ا .اختصاص دهند يقات دانشگاهيتحق ياجرا ياز اعتبارات خود را برا يبخش

، يانرژ يون تخصصيسيكم 11ن جلسه يدر ا .نه كننديها هزق دانشگاهيخود را از طر يقاتيتحقاز اعتبارات  يد بخشين پس بايا

 يعال يشورا يه و بهداشت برايون سالمت، تغذيسي، كميعي، آب و منابع طبيه، كشاورزي، علوم پايفرهنگ و هنر، علوم انسان

 .در نظر گرفته و مصوب شد

سال را ابالغ هر هاي پژوهش و فناوري  هاي كالن و اولويت ها، طرح شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري )عتف( سياست

اعتبارات ها موظفند تا برنامه پنجم توسعه، دانشگاه 224بند م ماده  1با عنايت به اينكه بر اساس مفاد جزء  لذا ايد.نم مي

 هاي پژوهشي كليه اعضاي محترم هيات علمي تمام فعاليتها هزينه نمايد،  و اولويت ها پژوهشي را بر اساس اين سياست

است  يهيبد دهند.ها انجام  ها و اولويت در چارچوب اين سياسترا بايد  هاي تحقيقاتي، مقاالت و ...( ها، طرح نامه )پايان

 يهادر حوزه يت انرژيريمدو  يمصرف انرژ ينه سازيدر خصوص به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري يگذاراستيس

 ن سو سوق خواهد داد. يرا به ا يپژوهش يتهاي، فعالمختلف

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

امور دن به يو مسؤول انسجام بخش رانيا جمهوري اسالمي دولت ٔوزارتخانه 18از  يكي يقات و فناوريوزارت علوم، تحق

 .است رانيا يو فناور يقاتي، تحقينظام علم ياستگذاري، سيياجرا

وزارت فرهنگ  و يوزارت علوم و آموزش عال با ادغام 17/12/1357خ يدر تار يوزارت فرهنگ و آموزش عالن بار ياول يبرا

 ينگ و آموزش عالفره يعال يل شورايقانون تشك 1359بهشت ماه يدر ارد يانقالب اسالم يروزيل شد. پس از پيتشك و هنر

ان مسلمان يها و به درخواست دانشجوهدر دانشگا ياساس يجاد تحوليظور اد و به دنبال آن به منيانقالب رس يب شورايبه تصو

http://www.hamshahrionline.ir/details/85948
http://www.hamshahrionline.ir/details/85948
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%B1
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ل شد كه ي)ره( تشك ينيحضرت امام خم ير انقالب اسالميبا فرمان رهبر كب يبا عنوان ستاد انقالب فرهنگ ي، ستاديو انقالب

 .عهده گرفت كشور بر يو آموزش يفرهنگ يگذاراستينقش را در س نيستاد بزرگتر نيا

ف و يارات، وظايه اختي، كل"يل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيقانون تشك"ب يبا تصو 1364ماه  در مرداد

 .افتيد انتقال يبه وزارتخانه جد ينه آموزش پزشكيدر زم يوزارت فرهنگ و آموزش عال يها تيمسئول

در  يران، وزارت فرهنگ و آموزش عاليا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعيقانون برنامه سوم توسعه اقتصادبر اساس 

 يقات و فناوريكشور، به وزارت علوم، تحق ينظام علم ياستگذاريو س ييدن به امور اجرايبه منظور انسجام بخش 1379سال 

در  يراهبرد يها تيها و اولو استين سيو تدو يو نظارت، بررس يابي، ارزيبانيت و پشتي، حمايزيف برنامه رير نام داد و وظاييتغ

 .ن وزارتخانه افزوده شديف ايبه وظا يقات و فناوريتحق يها حوزه

  عبارتند از :  يقات و فناوريوزارت علوم، تحق يهاتيف و ماموريوظا يبه طور كل

 ربط و پيشنهاد به  هاي اجرايي ذي پيشنهاد دستگاه هاي راهبردي تحقيقات و فنآوري با همكاري يا بررسي اولويت

 شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري

 ها  هاي نوين براساس اولويت حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي مرتبط با فنآوري 

 ري ملي و ريزي براي تدارک منابع مالي و توسعه فنآوري كشور و مشاركت در ايجاد، توسعه و تقويت فنآو برنامه

 هاي بومي حمايت از توسعه فنآوري

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

 ربط  هاي ذي دستگاه

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

 ها به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري هاي انتقال يافته به داخل كشور و ارايه آن فنآوري

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

 فنآوري هاي غيردولتي علمي، تحقيقاتي و ها و شركت و كمک به ايجاد انجمن

 هاي غير دولتي  اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمک به توسعه پژوهش و فنآوري در بخش 
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 ها، مؤسسات آموزش عالي، مراكز  ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاه تعيين راهكارهاي الزم و برنامه

هاي ملي،  يقاتي، آزمايشگاههاي تحق پژوهشي همانند شهرک –هاي علمي تحقيقاتي و فنآوري و ديگر مراكز فعاليت

 هاي كشور هاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورت هاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركت موزه

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

 سات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور ها و مؤس هاي دانشگاه نظارت بر فعاليت 

مهمي در توسعه دانش انواع  عاملدر مجموع اين وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاههاي كشور را بر عهده دارد كه 

 يت انرژيريمد يهاستميسو  (پايان ناپذير يه انرژيک منبع اولي)به عنوان  هاي انرژيهاي تجديدپذيرفناوريجمله  ازفناوريها 

شوراي  فين وزارتخانه با وظايف ايوظا .ي نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري را بر عهده داردگذارو هم نقش سياست است

بايست مورد توجه قرار  عالي انقالب فرهنگي، شوراي عتف و ستاد توسعه فناوري انرژيهاي نو تداخل دارد ولي در مجموع مي

 گيرد.

 شوراي عالي انقالب فرهنگي -2-2-2-3

 است كه پس از رانيا ياسالم يجمهور يحكومت ياز نهادها يكي س جمهوريرئ استيبه ر يانقالب فرهنگ يعال يشورا

ت انقالب يدر شئون جامعه و تقو يفرهنگ اسالم ل شد. گسترش نفوذيتشك ينيخم امام با فرمان رانيا اسالميانقالب 

از جمله  يمظاهر و آثار غربزدگ يو نف ياز افكار ماد يو فرهنگ يعلم يها طيه محيو تزك يفرهنگ عموم يو اعتال يفرهنگ

ف يوظا. يافتر ييتغ يانقالب فرهنگ يعال يد كه بعداً به شورايل گرديتشك ين شورا است. ابتدا ستاد انقالب فرهنگياهداف ا

 [.9]دنمو يبند مين ضوابط و نظارت تقسي، تدويگذار استيتوان در سه حوزه س يم را يانقالب فرهنگ يعال يشورا

غات، يزنان، تبل يها از جمله در حوزه يمختلف فرهنگ يها نهيكشور در زم يراهبرد يها ها و طرح استين سيه و تدويته

ر كشورها، يبا سا يو فرهنگ يو پژوهش يروابط علم يها، برقرار ، دانشگاهيسوادي، چاپ و نشر، بيرسان اطالع

ف يمربوطه از جمله وظا يفرهنگ يها ر حوزهيو سا يتهاجم فرهنگ ،يو معنو ينيد يها تي، فعالدانشگاه و حوزه يهمكار

ران ينش مديز ضوابط گزيو ن يو آموزش يمراكز علم سين ضوابط تأسيين تعيشود. همچن ين شورا محسوب ميا يگذار استيس

 يران و جهان، بررسيا يط فرهنگيل شرايو تحل يباشد. بررس ين شورا ميف ايان از جمله وظايو استادان و دانشجو

مصوبات شورا از جمله  يز نظارت بر اجرايوضع فرهنگ و آموزش كشور و ن يآن، بررس يفرهنگ يامدهايو پ توسعه يالگوها

 يهاستميس ي، برقراريمصرف انرژ ينه سازيتالش در جهت به .باشد يم يانقالب فرهنگ يعال يشورا يف نظارتيوظا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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دار است كه در يتوسعه پا ياز برايمورد ن يالگوها جاديو ا ( در حوزه مصرفيشيسرما يهاستمي)از جمله س يت انرژيريمد

 رد.يد مورد توجه قرار گيبا يانقالب فرهنگ يعال يشورا

 گرانو تسهيل انگرتنظيم -2-3

گران نيز قرار  گران و تسهيل گذارن قرار دارند در دو گروه تنظيم تعدادي از بازيگران مانند وزارت نيرو كه در گروه سياست

ها و نهادهاي زير مجموعه خود  گيرند. در واقع اين بازيگران به صورت مستقيم و همچنين غير مستقيم و از طريق سازمان مي

تواند به دو صورت  گذاري نيز دارند. الزم به توضيح است كه يک سازمان يا نهاد نيز مي ير از سياستكاركردهاي ديگري غ

اند  گر ايفاي نقش نمايد. به منظور جلوگيري از تكرار مطالب در ادامه از معرفي بازيگراني كه قبالً معرفي شده گر و تسهيل تنظيم

ر مجموعه به روابط موجود بين سازمان اصلي و سازمان زيرمجموعه به صورت ها و نهادهاي زي اجتناب شده و در معرفي سازمان

 شود. كامل پرداخته مي

 وزارت نفت -2-3-1

اي است كه داشتن نقش اساسي درتحقق اهداف كالن صنعت نفت به عنوان پيشران اقتصاد كشور داراي جايگاه ويژه

اقتصاد ملي، پيشبرد ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران و ساله، موتور محركه  20اقتصاد ملي در افق چشم انداز 

ن جمله است. ضمن آنكه سهم آامالت منطقه اي و بين المللي از تضمين امنيت ملي كشور از طريق توسعه همكاري ها و تع

در تامين انرژي  صدي در 95آمد ارزي كشور، سهم بيش از  صدي از در در 84درصدي در توليد ناخالص داخلي كشور، سهم  28

  ت.غيرقابل انكار اس زين اوليه مورد نيازكشور

مدت تدوين مدت و ميان، بلندهاي راهبردييادي در قالب برنامهيند حركت به سمت تعالي در صنعت نفت اقدامات زآدر فر

ريف گرديده شده است كه در هر يک به نوعي براي طي شدن اين مسير در حوزه نفت مباحث و سرفصل هاي مشخصي تع

 : توان بهيها من برنامهي. از جمله ااست

  هجري شمسي 1404چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در 

 هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش نفت و گاز سياست 

  1404چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 

 اهداف كلي توسعه بخش نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه 
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 انداز هاي وزارت نفت در جهت تحقق اهداف سند چشمسياست 

با راه انداز  يجذب يلرهاي، استفاده از چيشيسرما يت بارهايريمد يهايفنآور يرينكه در بحث بكارگياشاره كرد. با توجه به ا

وزارت نفت در باشد، نقش يت ميار حائز اهميبس يديخورش مطبوع هيتهو يهاستميس يرين بكارگيو همچن يليفس يهاسوخت

تواند يم يمتيق ياستهايمناسب از جمله س ياستهايس يب و اجرايوزارت نفت با تصوباشد. يار مهم و پررنگ مينه بسين زميا

ن نقش يا زات پربازده داشته باشد.يتجه يريجاد شده در كشور در جهت بكارگيل حركت ايم و تسهيدر تنظ يانقش عمده

 فا گردد.يخواهد شد ا يمصرف سوخت كه در ادامه معرف ينه سازيبه ق شركتيتواند از طرين ميهمچن

 شركت بهينه سازي مصرف سوخت -2-3-1-1

 121هاي استراتژيک كشور در بخش انرژي و بر اساس ماده  وزارت نفت جمهوري اسالمي ايران در راستاي اجراي سياست

المي ايران به منظور اعمال صرفه جويي و منطقي كردن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس

هاي انرژي،  برداري كارآمد و بهينه از انواع حامل مصرف انرژي، حفاظت از محيط زيست، همچنين اجراي اقدامات مرتبط با بهره

 .[11]سازي مصرف سوخت نموده است اقدام به تاسيس شركت بهينه 1379در سال 

سازي  سازي مصرف سوخت بر مطالعه و بررسي، بسترسازي و انجام اقدامات الزم براي بهينه بهينهكلي فعاليت شركت بطور

باشد. در اين راستا  ها و اموري كه در فرآيند توليد سوخت يا مصرف آن، وجود دارد، متمركز مي مصرف سوخت در تمامي فعاليت

ها و وسائل و  انداردهاي ساخت تجهيزات، فرآيندها، سيستموظيفه تهيه و تدوين معيارها، حرارت، مشتمل بر معيارها و است

  باشد.كننده انرژي نيز بعهده اين شركت ميتجهيزات مصرف

 شود: بندي ميهاي اصلي شركت در قالب موضوعات زير طبقه بر اين اساس فعاليت 

 ها و وسايل حمل و نقل سازي مصرف سوخت در سيستم بهينه -

 ر بخش ساختمان و مسكنسازي مصرف سوخت د بهينه -

 سازي مصرف سوخت در صنايع بهينه -

و بهبود كيفيت محصوالت از لحاظ مصرف انرژي در صنايع سازنده تجهيزات مصرف كننده  فنآوريكمک به رشد  -

 سوخت
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هاي  توسعه فرهنگ مصرف بهينه انرژي در سطوح مختلف جامعه از طريق نشر كتب، مجالت و مقاالت، تدوين برنامه -

هاي تشويقي در جهت تعميق فرهنگ  سازي و آموزش عمومي و همچنين ايجاد سيستم هاي گروهي، آگاه الزم در رسانه

 سازي مصرف انرژي بهينه

ها در زمينه ارتقاء  هاي غيردولتي و مؤسسات پژوهشي و دانشگاه هاي بخش حمايت مالي و پشتيباني علمي از فعاليت -

    هاي علمي بهبود مديريت مصرف انرژي فراهم نمودن زمينه جويي انرژي و هاي صرفه آوري فن

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -2-3-2

پيوند توليد و تجارت و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرآغاز حركتي جهادگونه در راستاي دستيابي به اهداف چشم 

تجاري موجود، افزايش  وصيانت حداكثري از نظام توليدي   تجاري(، –بهبود فضاي كسب )توليدي. ساله كشور است 20انداز 

گرا از عمده حمايت از توسعه و تقويت توليدات صادرات  پذيري و كاهش قيمت تمام شده محصوالت صنعتي و معدني،رقابت

  .[12]ست كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر داردا مواردي

مركز توسعه فنآوري و از جمله مراكزي كه جهت نيل به اهداف صدرالذكر در وزارت صنعت، معدن و تجارت شكل گرفته، 

سازي  بنيان، تجاري هاي دانش هاي توسعه صنايع پيشرفته و شركت عنوان اگروه ب 3با باشد. اين مركز  ميصنايع پيشرفته 

 : ادامه مي دهددر قالب موارد ذيل  پيشرفته به فعاليت خودپژوهي و تدوين استراتژي صنايع  فنآوري و آينده

 تدوين و به روز رساني استراتژي توسعه بنگاههاي مبتني بر صنايع پيشرفته -

 آينده پژوهي و آينده نگاري در حوزه صنايع پيشرفته -

 مطالعه و شناخت و تدوين وضعيت موجود صنايع پيشرفته در كشور -

 و سياست هاي كالن صنايع پيشرفته در كشورتعيين و تدوين اهداف  -

 ع پيشرفتهيدر حوزه صنا يگذارهيو سرما يپژوهش يهاتين اولوييتع -

 برنامه ريزي جهت ايجاد و توسعه بنگاه هاي توليدي و خدماتي صنايع پيشرفته در كشور -

 تعيين و طراحي پروژه هاي مناسب جهت توسعه صنايع پيشرفته كشور -

 ياب فناوريبازار يو شركتها يتوسعه دهنده فناور يشركتها يريشكل گ پشتيباني از -

 محور ينوپا و فناور يجاد و توسعه شركت هايپشتيباني از ا -

 نظارت بر اجراي طرح ها و پروژه هاي در حال اجرا در بخش صنايع پيشرفته كشور -
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 در حوزه صنايع پيشرفته يت و انتشار فناوريرينظام مد يسامانده -

 هاي جهاناز طريق معرفي جديد ترين فناوري تدوين سياست هاي الزم جهت ارتقا رقابتي صنايع پيشرفته -

 مطالعه مستمر در جهت بهبود مديريت در صنايع پيشرفته كشور -

به گسترش  يانيتواند كمک شايم يشيسرما يت بارهايريمدزات ين مركز درخصوص تجهيا يهاتياست فعال يهيبد

ع وزارت صنعت، معدن و يمعاونت امور صنا يهاتين مركز فعاليا يهاتيعالوه بر فعال د.يزات در كشور نمايتجهن يكاربرد ا

اداره كل صنايع فلزي، ف يشرح وظا ن پروژه داشته باشد.يدر خصوص موضوع مورد بحث در ا ياتواند نقش عمدهيتجارت م

 شامل :ر مجموعه معاونت فوق الذكر است يكه ز برق و الكترونيک

هاي گمركي در جهت رقابتي نمودن توليدات داخلي و حمايت منطقي از آنها و  شنهاد و ارائه ضرايب مناسب تعرفهيپ -

 مربوطه يهابه درخواست يدگيو رس يبررس

استاندارد ايران و ساير مراجع مربوطه جهت تدوين يا بازنگري استانداردهاي مورد نياز )به لحاظ  يمشاركت با سازمان مل -

 (يزان مصرف انرژيكيفي، زيست محيطي، بهداشتي و مديريتي و م

به ، كاهش ضايعات و ارائه راهكار ور استفاده بهينه از منابع انرژيمشاركت در انجام مطالعات و بررسي هاي الزم به منظ -

 عاتيضا يابيواحدها در جهت باز

شتر با يب ييع تحت پوشش جهت آشناين صنايو مبادله اطالعات ب ينسب يهاتيشناخت مز يهانهيفراهم كردن زم -

 ايروز دن يهايفناور

 باشد. مي

 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي -2-3-3

زماني و اجراي سياستهاي مالياتي و تنظيم و اجراي تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور 

ن يا وظايف از اهداف اين وزارتخانه است. هاي مشترک با كشورهاي خارجي گذاري هاي اقتصادي و سرمايه برنامه همكاري

 [:13]وزارتخانه عبارتند از

 هاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در اجراي آنهاتنظيم سياست -
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ريزي كشور و ابالغ آن به  هاي جاري و عمراني با همكاري سازمان مديريت و برنامه اعتبارات الزم براي هزينهتخصيص  -

 .هاي اجرائي مربوطدستگاه

ها  پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي به حسابهاي بانكي وزارتخانه - 

 .هاي عمراني گذشته ها و وصول مطالبات ناشي از اجراي برنامههاي اجرائي و نيز پرداخت بدهيو موسسات و ساير دستگاه

 تهيه و تنظيم صورتحساب عملكرد بودجه ساالنه كل كشور. -

هاي اجرايي كه جنبه مالي، محاسباتي، هاي پيشنهادي دستگاه نامه بررسي و اظهارنظر در مورد لوايح و همچنين تصويب -

 بانكي و اقتصادي دارند. معامالتي،

الت مناسب بمنظور يا ارائه تسهيها و ن نامهيب آئيها در خصوص تصور ارگانين وزارتخانه با سايا يبدون شک همكار

هم به  ييو دارا ين وزارت امور اقتصاديار موثر خواهد بود. بنابر ايدر كشور بس يشيسرما يت بارهايريمدزات يتجه يريبكارگ

ن نهاد يا يتواند نقش داشته باشد. نقش نظارتين مطالعه ميگر در موضوع مورد نظر اليو هم به عنوان تسه گرميعنوان تنظ

 قابل انجام است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.كشور گمرک  سازمانق ين از طريهمچن

  

 سازمان گمرک كشور -2-3-3-1

وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور گمرک جمهوري اسالمي ايران سازماني دولتي تابع 

كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون  نقش محوري و هماهنگ

ق ورودي و عوارض امورگمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور )ترانزيت( كاال و وصول حقو

هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرک جمهوري اسالمي ايران براي انجام وظايف قانوني  گمركي و ماليات

( قانون مديريت خدمات 30خود، سطوح واحدهاي اجرايي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده )

نمايد. تشكيالت گمرک و واحدهاي اجرايي متناسب با وظايف و  ها تعيين مي ليتكشوري، متناسب با حجم و نوع فعا

شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب  هاي محوله توسط گمرک جمهوري اسالمي ايران تهيه مي مأموريت

 [.14]رسد هيأت وزيران مي

 هاي اجرايي است. و گمرک گمرک جمهوري اسالمي ايران شامل ستاد مركزي گمرک ايران

 وظايف و اختيارات گمرک جمهوري اسالمي ايران 
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 هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كاال اعمال سياست -الف

 تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرک ايران -ب

نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كاال به صاحب يا  -پ

 صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

 كنترل و نظارت بر امر عبور كاال از قلمرو كشور -ت

 وران هاي مرزي، مرزنشينان و پيله اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه -ث

هاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي،  ها در بخش ها و ممنوعيت درباره معافيت اعمال مقررات گمركي -ج

هاي  ها و پيک هاي آزاد، بسته واردات موقت، كران بري )كابوتاژ(، عبور داخلي كاال، انتقالي، معامالت پاياپاي مرزي، فروشگاه

 الملل سياسي و پست بين

 لفات و قاچاق گمركي، كاالهاي متروكه و ضبطياجراي قوانين و مقررات مربوط به تخ -چ

هاي نوين همچون  ها و روش ها، رويه هاي مورد نياز براي اجرا و استقرار سامانه بيني و فراهم نمودن زيرساخت پيش -ح

 هاي گمركي پنجره واحد در فعاليت

 آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كاال جمع -خ

 ريزي در جهت رفع آنها ي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامهبررس -د

 هاي مرتبط با امورگمركي نامه ها، لوايح، تصويب نويس طرح اظهارنظر درباره پيش -ذ

 هاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضايي در رابطه با امورگمركي اتخاذ روش -ر

 ي اعمال و رفتار كاركنان گمرک، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنانآموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرس -ز

 بازرسي از واحدهاي اجرايي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي -ژ

و مقررات  مابين گمرک و صاحب كاال برابر قوانين رسيدگي و حل اختالفات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في -س

 مربوطه

هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با  نامه نامه و موافقت المللي، انعقاد تفاهم گسترش ارتباطات بين -ش

 ( قانون اساسي و قوانين مربوطه77المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم ) هاي بين سازمان
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هاي منعقده يا پاياپاي در چارچوب قوانين و  اردادهاي بازرگاني و توافقنامههاي سازمان جهاني گمرک، قر رعايت توصيه -ص

 مقررات مربوطه

( قانون اساسي به منظور واگذاري امور 44هاي كلي اصل چهل و چهارم ) رعايت مفاد قانون اجراي سياست -ض

 هاي خصوصي و تعاوني غيرحاكميتي گمركي به بخش

تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات هاي نوين و  استفاده از فناوري -ط

 گمركي

 تمهيدات الزم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كاال -ظ

 تسهيل فرايندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري -ع

 اير قوانين و مقرراتانجام ساير وظايف گمركي به موجب قانون امورگمركي و يا س -غ

 

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

ريزي كشور به دو معاونت توسعه مديريت و  ريزي و نظارت راهبردي از تفكيک سازمان مديريت و برنامه معاونت برنامه

 [.15]وجود آمده است هريزي و نظارت راهبردي ب سرمايه انساني، و معاونت برنامه

انداز جمهوري اسالمي  شوراي عالي اداري در يكصد و سي و سومين جلسه خود ، در راستاي تحقق چشم 1386سال در 

قانون  126و  60،124منظور حسن اجراي اصول  هاي كلي نظام و برنامه چهارم توسعه و به و سياست 1404ايران در افق 

 چهارم توسعه تصويب نمود: برنامه 154اساسي جمهوري اسالمي ايران و اجراي مفاد ماده 

معاونت نظارت و هماهنگي بر سياست هاي اقتصادي و علمي معاون اول رئيس جمهور، معاونت هماهنگي و نظارت 

سسات وابسته آن، با تمام وظايف و اختيارات و ؤم ريزي كشور و راهبردي نهاد رياست جمهور، سازمان مديريت و برنامه

و اعتبارات و امكانات و نيروي انساني، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام هاي معاونت ها و دارايي و تعهدات  مسئوليت

 .كنند و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور فعاليت مي ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور برنامه

 :از ندريزي و نظارت راهبردي عبارت معاونت برنامه وظايف

 منظور تهيه برنامه و بودجه  بيني منابع كشور به هاي اقتصادي و اجتماعي و پيش ررسيانجام مطالعات و ب -1

 جانبه در كشور  منظور نيل به توسعه پايدار و همه مدت به  مدت و بلند هاي ميان تهيه و تنظيم برنامه -2
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 هاي مربوط به بودجه كل كشور به شوراي اقتصاد ها و سياست پيشنهاد خط مشي -3

 هاي ذيربط همكاري دستگاه بودجه ساالنه كشور باتهيه و تنظيم  -4

 ها نظارت مستمر بر اجراي برنامه هاي توسعه و پيشرفت ساالنه آن -5

 هاي اجرايي كشور نظارت و ارزيابي كارايي و عملكرد دستگاه -6

 هاي عمراني كشور نظارت و ارزيابي طرح -7

 ها ضوابط فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور از طريق تدوين  استقرار نظام فني و اجرايي طرح -8

دهي و ارزشيابي عملكرد عوامل فني و اجرايي از طريق تهيه تدوين اجرا و نظارت بر اجراي ضوابط مربوط به  سازمان -9

 هاي عمراني تشخيص صالحيت فني وارجاع كار به واحدهاي تهيه و اجراكننده طرح

با توجه به  يمصرف انرژ ينه سازيو به يشيسرما يت بارهايريمدزات يتجه يريدر بكارگگر ميبه عنوان تنظن نهاد ينقش ا

 يو نظارت مستمر بر اجرا هاي ميان مدت و بلند مدت به منظور نيل به توسعه پايدار و همه جانبه در كشورتهيه و تنظيم برنامه

 ر است.يشرفت ساالنه آنها انكارناپذيتوسعه و پ يهابرنامه

 جمهور معاونت علمي و فناوري رييس -2-3-5

 اين معاونت خود داراي پنج معاونت است كه عبارتند از :

 معاونت سياستگذاري و ارزيابي راهبردي -1

 وريآمعاونت توسعه فن -2

 وريآمعاونت نوآوري و تجاري سازي فن -3

 وريآالملل و تبادل فن معاونت امور بين -4

 معاونت توسعه مديريت و منابع -5

هاي تجديدپذير  مصرف انرژي و محيط زيست و ستاد توسعه فنآوري انرژيسازي  معاونت توسعه فنآوري داراي ستاد بهينه

 است. با توجه به وظايف معاونت توسعه فنآوري شامل:

 توسعة علم و فنآوري كشور هاي كالن هاي توسعة كشور و سياست افزايي بين برنامه هماهنگي و هم -1
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 فنآوري و نوآوري كشورريزي تأمين منابع مالي در نظام علم،  گذاري و برنامه سياست  -2

 سازي نتايج آنها هدفمندسازي، هدايت و توسعه پژوهشهاي كاربردي، تقاضا محور و مأموريت گرا و كمک به تجاري -3

 بازارهاي عمومي و تخصصي  نگاري و رصد فنآوري، توسعه مراكز اطالع رساني فنآوري و ايجاد و ساماندهي فن آينده -4

 هاي علم و فنآوري نقشه جامع علمي كشور ويتانجام اقدامات الزم جهت توسعه اول -5

در محورهاي « هاي كالن فنآوري و نوآوري طرح»هاي برتر در صنايع موجود و راهبري اجراي  حمايت از نفوذ فنآوري -6

 راهبردي و نيازهاي اصلي كشور

اين مطالعه بيش از پيش گر در موضوع مورد بحث  سازي مصرف انرژي نقش اين نهاد به عنوان تسهيل و وجود ستاد بهينه

 [.16گردد ] آشكار مي

  

 شركت توانير -2-3-6

 1353بهمن  28در  د.انتقال و عمده فروشي برق تشكيل شتأسيسات توليد،   شركت توانير با مسؤوليت توسعة 1348در سال 

تغييراتي در اساسنامه  كردن فعاليت انرژي در سطح كشور به وزارت آب و برق ريزي جامع و هماهنگ با محول كردن برنامه

شركت توانير ايجاد شد. پس از پيروزي انقالب اسالمي و با شرايط جديدي كه در صنعت برق از نظر كيفي و كمي ايجاد شد 

به سازمان مديريت  1374اي يافت و سرانجام شركت توانير در مهرماه سال  مسأله تغييرات در ساختار صنعت برق اهميت ويژه

هاي معاونت امور برق وزارت نيرو به اين سازمان محول و )توانير( تبديل و وظايف و مأموريت يروي برق ايرانتوليد و انتقال ن

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد  27/9/81باالخره در جلسه مورخ . اين سازمان به معاونت امور برق داده شد يپست مديرعامل

كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در ساختار شركت توانير تغييراتي ايجاد ريزي  وزارت نيرو و تأييد سازمان مديريت و برنامه

 [.17]به تصويب رسيد  و اساسنامه آن به نام شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران )توانير(

ر گونه فعاليت در راستاي تامين برق هاي شركت در صنعت برق، انجام ه هاي شركت توانير، مديريت سهام و سرمايهفعاليت

گذاري، مديريت و  مطمئن و اقتصادي براي كليه مصارف خانگي، عمومي، صنعتي، كشاورزي، تجاري و غيره اعم از سرمايه

باشد از  برداري از تاسيسات و انجام كليه معامالت مربوط به برق كه براي تحقق اهداف شركت الزم مي نظارت بر ايجاد و بهره

 .باشد ق شركتهاي زير مجموعه و يا در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي توسط خود شركت ميطري
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 : باشد موارد زير از جمله وظايف شركت توانير مي

هاي بلند مدت و ميان مدت صنعت برق و  بررسي و تدوين پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامه -1

 ارايه آن به وزارت نيرو

 ها و مصوبات وزارت نيرو اجراي سياستها، برنامه -2

راهبري و پايش شبكه سراسري برق از طريق شركتهاي زيرمجموعه و همچنين ايجاد سازوكارهاي الزم براي توسعه  -3

 و انجام عمليات بازار و بورس برقرقابت در امر توليد، خريد و فروش برق از جمله ايجاد سيستمها 

 هاي برق به وزارت نيرو تعرفهتدوين و پيشنهاد  -4

وزارت نيرو و همچنين ترويج  فانجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق به نمايندگي از طر -5

 سازي مصرف و كاهش مصارف غيرضروري فرهنگ مديريت مصرف به منظور بهينه

قال دانش فني و اطالع رساني تامين كاال و ساخت بررسي، مطالعه و ساير اقدامات الزم براي توسعه فناوري، انت -6

 تجهيزات مورد نياز صنعت برق كشور

هاي  هاي تخصصي مرتبط با صنعت برق و پشتيباني از برنامه حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينه -7

 متخصصان مورد نياز صنعت برق كشورتربيت 

ي بين شركتهاي زير مجموعه و هدايت و هماهنگي آنها در جهت ا مديريت و هماهنگي تجاري، فني و برنامه -8

 ين شده از طرف وزارت نيرو و دولتسياستهاي تعي

هايي  گردد ابالغيه شركت توانير در جهت پيشبرد اهداف و اجراي سياستهاي كالن انرژي كه توسط وزارت نيرو تعيين مي

 ينه سازين شركت در بهينقش ا نمايد. ارائه مي ران )سابا(يا يانرژ يورو سازمان بهره طرح و به سازمان انرژيهاي نو )سانا(

ن نقش از ينكه اير است بخصوص اي( از موارد باال انكار ناپذ5) موردبا توجه به  يشيسرما يت بارهايريمدو  يمصرف انرژ

 شود.يفا ميق دو سازمان صدر الذكر ايطر

 سازمان انرژي هاي نو ايران )سانا( -2-3-6-1

ناپذير  امروزه رشد مصرف انرژي در جوامع مدرن صنعتي عالوه بر خطر اتمام سريع منابع فسيلي، جهان را با تغييرات برگشت

المللي در راستاي توسعه پايدار جهاني، نقش  هاي بين ها و سياست محيطي مواجه نموده است. لذا در برنامه آميز زيست و تهديد
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موجب  ههاي نو ايران )سانا( ب شركت سهامي سازمان انرژي . در همين راستاژي محول شده استويژه اي به منابع تجديدپذير انر

هاي حاصل  با هدف توسعه كاربرد انرژي نامه شركت(، )مبني بر تصويب اساس 02/02/1382مصوبه هيات محترم وزيران مورخ 

عنوان مدير پروژه طرحهاي معاونت امور انرژي  هب 81از منابع تجديدپذير، به صورت صددرصد دولتي درآمد و تا آخر سال 

عهده گرفت و از سال  هژي تجديدپذير را ب هاي انر مسئوليت انجام تحقيقات و توسعه، طراحي و مشاوره ساخت و اجراء سيستم

ي و خود مستقيماً مجري طرحها گرديد. الزم بذكر است كه نهادهايي همچون سازمان انرژي اتمي ، وزارت جهاد كشاورز 82

برداري موثر از  منظور استفاده بهينه و بهره هاند كه ب هايي را داشته سازي مصرف سوخت نيز در اين زمينه فعاليت سازمان بهينه

دولت را موظف به تمركز كليه  83قانون بودجه سال  12هاي تجديدپذير، مجلس شوراي اسالمي در بند )ش( تبصره  انرژي

  .نو در يک دستگاه اجرايي ظرف مدت سه ماه از تصويب قانون مذكور گردانيدي ها فعاليتهاي مربوط به انرژي

هاي نو حوزه ستادي  دفتر انرژي عمالً با تغيير ساختاري در وزارت نيرو و ايجاد معاونت برق و انرژي، 1385در اواسط سال 

تنها  1386ابتداي سال  همچنين از قل گرديد.هاي مربوطه نيز به سانا منت وزارت نيرو در اين سازمان ادغام و همكاران و پروژه

شد به سانا  در شركت توانير( انجام مي پذير كه در خارج از مجموعه سانا )پروژه نيروگاه بادي بينالود هاي تجديد پروژه انرژي

شركت توانير و  وزارت نفت و هايي كه ساير بازيگران در اين عرصه نظير وزارت جهاد كشاورزي، منتقل و در نهايت نقش آفريني

پذير در  اين سازمان تنها متولي امر توسعه انرژي هاي تجديد حوزه ستادي وزارت نيرو( عهده دار بودند به سانا منتقل شده و

 .[18] كشور گرديد

 : از ندعبارت ساناهاي  فعاليت

 در كشور هاي نو انرژي و استراتژي مشاركت فعال در تدوين طرح ملي انرژي 

 هاي نو در كشور ايجاد و مديريت بازار تضمين شده براي توليدكنندگان انرژي مشاركت فعال در 

 هاي نو در كشور انرژي و امكان سنجي منابع مختلف تهيه اطلس 

 هاي نو از يک طرف و  هاي فعال داخلي در زمينه انرژي متخصصين و سازمان  دهي و حمايت از روابط بين شكل

 لمللي از طرف ديگرا بين  ها و جوامع متخصصين، سازمان

 هاي تحقيقاتي و توليدي  المللي و تالش در جهت جذب و تخصيص اين منابع به فعاليت شناسايي منابع بين

 هاي نو در كشور انرژي
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 هاي نو  هاي تحقيقاتي در حوزة انرژي هاي نو و تعيين اولويت در زمينة انرژي فنآوريهاي توسعة  تدوين استراتژي

 هاي مربوطه فنآوريتوسعه  كز تحقيقاتي و توليدي در جهتبه منظور حمايت از مرا

  آوردهاي آن سازي مراكز تحقيقاتي و توليدي كشور از دست هاي نو و آگاه در حوزه انرژي فنآوريرديابي تحوالت 

 ها در  هاي نو و حمايت از بنگاه هاي مربوط به انرژي فنآوريكردن بستر الزم براي انتقال، جذب و صدور  فراهم

 ها نسازي آ تفاده و تجارياس

 هاي ها و قوانين براي حمايت از توليد و فعاليت مشاركت فعال در تدوين معيارR&D  هاي نو در زمينة انرژي 

 هاي نو سازي و تشويق جامعه به استفاده از انرژي فرهنگ 

ت بوده و درصد يار حائز اهميبس اير در دنيد پذيتجد يهاستميه سيبر پا يشيسرما يهاستميامروزه سنظر به آنچه گفته شد 

ران به عنوان ينو ا يهايب نقش سازمان انرژين ترتيباشد. بديدر حال رشد م يريفوق بطور چشمگ يهاستمياستفاده از س

 باشد.يم يديار پررنگ و كلينه بسيدر زم يمتول

   

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

ران، خارج شدن كشورمان از جرگه صادر كنندگان نفت يدر ا يمصرف ساالنه انواع انرژ يباال، رشد يليت منابع فسيمحدو

 يها ينيب  شيو پ يزير شود كه در صورت عدم برنامه ياز صدور نفت باعث م يناش يآمدهااواخر قرن حاضر و بالطبع قطع در از

ک يب به يرفتن قر و هدر يمصرف انرژ يو اقتصاد يفن ييرد. عدم كارآير قرار بگيتحت تأث يالزم روند توسعه كشور بطور جد

و باال  يت مصرف انرژيرياز آن، ضرورت مد يناش يطيست محينده زيمصرف و مشكالت فزا يها نديدر فرآ يسوم از كل انرژ

 سازد. يش آشكار ميش از پيبرا در كشورمان  يانرژ يور   بردن بازده و بهره

 يزير بر كشور برنامه يانرژ يدر همه بخشها يكردن مصرف انرژ يهدف منطقرو با يوزارت ن يمعاونت امور انرژ

  شيپ يها نهيه زميتوانست در كل يمعاونت امور انرژ در يمصرف انرژ يساز نهيآغاز كرد. دفتر به 1375را از سال  يا گسترده

ن يتها از فروردين فعالياز ا يبخش ياجرا د.يآغاز نماها را  تيالزم را به انجام رسانده و فعال يها يزير شده در قانون، برنامه ينيب

 ياصل ين سازمان اقدامات خود را در محورهاين سازمان واگذار شد و اي)سابا( به ا يانرژ يور  س سازمان بهرهيبا تأس 1375

 :[ 19]سازمان عبارتند ازن يا يتهايفعالع و كشور آغاز نمود. يدر صنا يافت انرژيو بار و باز يت انرژيري، مديآموزش و آگاهساز

 ت شركت.يمرتبط با هدف و موضوع فعال يت طرح ها و پروژه هايريمد -1
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 ت و هدف شركت.يبا شركت ها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعال يو اشتراک مساع يهمكار -2

 د.يت آن محول نماير انجام آن را به شركت در حوزه فعاليتوان يكه شركت مادر تخصص يانجام امور -3

 و مرتبط باشد. يمقاصد شركت ضرور يت صرفه و صالح، برايات و معامالت كه عالوه بر رعايانجام هر گونه عمل -4

 يزيمعاونت برنامه رن سازمان يبرد. در ايمختلف جهت تحقق اهداف خود بهره م يشگاههاين سازمان از معاونتها و آزمايا

  ن با :يا قاتيو تحق

 سابا در افق اهداف چشم انداز و برنامة پنجم توسعه ياتية عملن برناميتدو 

 كشور  يانرژ ينه سازيقات و مقاالت بهيجاد بانک اطالعات تحقيا 

 ابي نهيت بهير سايجاد زيق ايبه اطالعات محصوالت راندمان باال از طر يل دسترسيتسه 

 يانرژ يساز نهيبه يها ها و پروژه ت طرحيريند مديت دانش فرايريمد 

 (يه گذاري)سرمايانرژ يور در حوزه بهره يبخش خصوص يها تينظامنامة استفاده از ظرفن يتدو 

  با : يمصرف انرژ ينه سازيمعاونت به

 جيبس يران انرژيق مديدر ادارات از طر يانرژ يساز نهيبه 

 قانون برنامة پنجم 134و  133ق بند يراندمان باال از طر يد لوازم برقية تولتداوم و توسع 

  به هنگام  يزيو مم در ساختمان يهوشمند انرژ يستمهاينة سيها در زم تيقات و فعاليتحقگسترش 

 شيه مطبوع و سرمايدر خصوص بحث تهو يو آگاهساز يجامع به منظور سامانده يزير مطالعه و برنامه 

 يجاد دفاتر خدمات انرژيا يريگ يپ 

 يه گذاريجهت سرما يبخش خصوص يتهاياقدامات الزم جهت استفاده از ظرف 

 با : ين انرژيتام ينه سازيمعاونت به

 راندمان باال ييروشنا يها توسعة استفاده از برنامه 

 با : يانرژ ييصرفه جو يشگاه مليآزما

 يدر حوزة لوازم برق يكاربرد يها توسعة مطالعات و پژوهش 

و  يمين سازمان نقش تنظيا. بنابر آنچه گفته شد ندبكار بسته ا يمصرف انرژ ينه سازينه بهيتمام توان خود را در زم

 دارد. ه مطبوعيو تهو يشيسرما يهاستميس يش بازدهيو افزا يشيسرما يت بارهايريدر خصوص مد يمهم يگرل يتسه
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 سازمان ملي بهره وري ايران -2-3-7

وري  وري به عضويت سازمان بهره بهرهميالدي، ايران عليرغم نداشتن تشكيالت  1965خورشيدي برابر با  1344در سال 

اي بين دولتي و غيرانتفاعي و غير تبعيضي كه هدف اساسي آن سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي  آسيايي )يک سازمان منطقه

هاي كشاورزي، صنت و معدن، خدمات و محيط زيست و تبليغ  وري در بخش در منطقه آسيا و اقيانوسيه از طريق ارتقاء بهره

مجلس شوراي اسالمي عضويت ايران را در سازمان  1367وري است( درآمد. در سال  زايش آگاهي نسبت به بهرهجهت اف

اي آن را به عهده گرفت و تشكيالت  و وزارت صنايع سنگين سابق، مسئوليت دبيرخانه وري آسيائي مورد تصويب قرار داد بهره

 1377فعاليت خود را آغاز كرد. در سال  1372راه اندازي شد و در سال  وري ملي به عنوان سازمان بهره 1371وري در سال  بهره

 1384ريزي كشور ملحق گرديد و با توجه به جايگاه فرابخشي آن به سازمان ملي و سپس در سال  به سازمان مديريت و برنامه

 :[ 20]وري ايران تغيير نام داد به مركز ملي بهره

 :عبارتند از سازمان ن ياوظايف 

 وري كشور تهيه برنامه جامع بهره – الف

وري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي،  ي، راهبري، پايش و ارزيابي بهرهگذارريزي، سياست برنامه – ب

 آب و خاک

 هاي اجرايي وري به تمامي دستگاه هاي تخصصي ارتقاء بهره ريزي و ارايه آموزش برنامه – ج

 وري هاي اثرگذار بر رشد بهره دستگاههاي اجرايي در شناسايي متغيرها و اجراي سياستنظارت بر عملكرد  – د

 وري و اثر آن بر رشد اقتصادي هاي اجرايي در انتشار اطالعات مربوط به تغييرات بهره نظارت بر عملكرد دستگاه -هـ 

وري و اخذ گزارشات از آنها  ء بهره به ارتقاهاي اجرايي درخصوص انجام تكاليف قانوني مربوط  نظارت بر عملكرد دستگاه – و

 به منظور ارايه گزارش نظارتي به معاونت

 وري ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره وري، سياست هاي بهره هاي مربوط به تعيين شاخص تهيه و ابالغ دستورالعمل – ز

 هاي اجرايي سوي دستگاهوري از  هاي چگونگي انتشار اطالعات بهره تهيه و ابالغ دستورالعمل – ح

وري بعنوان  ، تصويب بهرهوري در هيأت دولت ري ارتقاي بهرهو توان به تصويب سند بهره از جمله اقدامات اين سازمان مي

 يورحوزه بهره بعنوان سال اصالح الگوي مصرف اشاره كرد. 88هفتمين بسته طرح تحول اقتصادي دولت و نامگذاري سال 
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ن سازمان كه در قسمت فوق به آن يف اين و مطابق با وظايز در ارتباط است. بنابر اين يبا مباحث انرژن سازمان يمود نظر ا

 دارد. يمصرف انرژ تيريمددر حوزه  يمين سازمان نقش تنظياشاره شد ا

 ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز-2-3-8

س ييژه ريو ٔندهياست آن با عنوان نماياست كه ر يجمهور استينهاد ر ٔرمجموعهيز مبارزه با قاچاق كاال و ارز يستاد مركز

در  اقتصاد پنهان و قاچاق مبارزه با ين ستاد برايشود. ا يارزه با قاچاق كاال و ارز منصوب ممب يس ستاد مركزييو ر يجمهور

 .س شديتاس 1381سال 

ن ستاد در رابطه با يدر واقع ا شود. جلوگيري از ورود كاالهاي با بهره وري پايين و غير استاندارد توسط اين ستاد انجام مي

 دارد. يمين مطالعه نقش تنظيموضوع مورد بحث در ا

 رانياستاندارد ا يسازمان مل -2-3-9

قانون اوزان و  بيبا تصو رانيدر ا يسيحركت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نو نياول يشمس 1304در سال 

 يكنترل كاالها نهيكه در زم ديگرد سيتاس ينظر اداره بازرگان ريز يشگاهياداره آزما کي 1332آغاز شد. در سال  اسهايمق

 . كرديم تيداخل كشور فعال داتيو تول يصادرات ،يواردات

 نيا زيو اكنون ن ديمجلس وقت رس بيدر شش ماده به تصو "رانياستاندارد ا موسسه سياجازه تاُس"قانون  1339سال  در

 دارد. تياستاندارد فعال يقرار گرفته و تحت عنوان سازمان مل يجمهور استينظر نهاد ر ريسازمان ز

 استاندارد : يسازمان مل فيوظا

 در كشور فهيوظ نيا ي( به عنوان تنها مرجع رسمي)رسم يمل يو نشر استانداردها نيتدو   •

و  ديتول يكمک به بهبود روشها ،يداخل ديتول يكاالها تيفياستاندارد، باال بردن ك نيبه منظور تدو قاتيانجام تحق  •

 عيصنا ييكارآ

 يمل ياستانداردها جيترو

 ياجبار ياستانداردها ينظارت بر اجرا  •

نامرغوب به منظور فراهم نمودن  ياز صدور كاالها يريو جلوگ يمشمول استاندارد اجبار يصادرات يكاالها يفيكنترل ك  •

 يالملل نيب يو حفظ بازارها يمشابه خارج يامكانات رقابت با كاالها

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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و  يكنندگان داخل دياز مصرف كنندگان و تول تيبه منظور حما يمشمول استاندارد اجبار يواردات يكاالها تيفيك كنترل  •

 نامرغوب ياز ورود كاالها يريجلوگ

 ها اسيمقو  كاهاي يالملل نيب ستميس جياوزان و ترو يرسم ستميبه عنوان س يالملل نيب ياستانداردها نيمشاركت در تدو  •

 سنجش ليكردن وسا برهيدر كشور و كال

 يها نامهيو صدور گواه يا سهينظر مقا مربوط، اعالم مشخصات و اظهار ينمونه كاال با استانداردها قيو تطب شيآزما  •

 الزم

 يديتول يواحدها تيفيكنترل ك نيآموزش مستمر مسوول   •

 ييمواد دارو ي( به استثناي)رسم يمل يو انتشاراستانداردها نيتدو ن،ييعت   •

 ييمواد دارو يمربوط به استثنا يآن با استانداردها سهيكاالها و مقا يژگيو نييتع   •

 سنجش ليكردن وسا برهيو كال كاهاي يالملل نيب ستميس ياجرا   •

 صنعت جوش تيمرجع   •

 رانيا تيفيك يمل زهيجا ياعطا   •

 يكارشناسان استاندارد و گواه شگاهها،يآزما ،يو خارج يكننده داخل يها و موسسات بازرس شركت تيصالح دييتاً   •

 يطيمح ستيز تيريو مد تيفيك تيريمد يستمهايس يدهندگان نظامها

 تياست. الزم به ذكر است كه مرجع مرجع شناخته شده يشگاههايعنوان آزما سازمان در سطح كشور به يشگاههايآزما

سازمانها و شركتها در  ريسا تيكه هر گونه فعال باشند ياستاندارد م موسسه فيوظا است كه انجام آنها از نيبه مفهوم ا يقانون

ه ين سازمان در تهينقش ا از طرف آن سازمان است. تيفعال دارا بودن مجوز و اندارداست مشروط به موافقت سازمان  ها نهيزم نيا

ار حائز يزات فوق بسيتجه يبرا يبرچسب انرژ ين اجرايو همچن يشيسرما يهاستميمربوط به س ين استانداردهايو تدو

 باشد.يت مياهم

 خدمات دهندگانارائه  -2-4

به  ميرا به طور مستق يهستند كه خدمات يمؤسسات ايشركتها تها يارائه دهندگان خدمات در هر عرصه از فعال يدر حالت كل

رند در جرگه ارائه يگيز شكل ميک صنعت نير موسسات كه با هدف كمک به رونق يالبته انجمنها و سادهند. يم ارائه عيصنا

 توان بهيم يشيسرما يت بارهايريخدمات در حوزه مد يارائه دهنده يهان سازمانيتراز مهم دهندگان خدمات هستند.
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اشاره نمود كه هدف از ايجاد آنها استفاده از سرمايه گذاران خصوصي در جهت  يا شركت هاي خدمات انرژي 1هاي اسكوشركت

 باشد.هاي انرژي در كشور ميبهينه سازي سيستم

هاي مرتبط با  هاي مصرف كننده انرژي، طرح مهندسي كه در كليه بخش   شركت خدمات انرژي شركتي از نوع خدماتي

كند و با تضمين حصول سطح مشخصي از كارآيي انرژي و برعهده گرفتن  مالي ميبهبود كارآيي انرژي را طراحي،اجرا و تأمين 

 كند. جويي انرژي تأمين مي مخاطرات پروژه، سهم خود را از محل صرفه

هاي ارائه  ها از طريق مفهوم انجام پروژه بر اساس ميزان پيشرفت و قراردادِ مبتني بر عملكرد از ساير شركت اين شركت

شوند. اين بدان معناست كه پرداخت پول به  هاي مشاوره و يا تامين كننده قطعات متمايز مي ژي نظير شركتدهنده خدمات انر

جويي شده است. خدمات انرژي شامل مميزي، مديريت، تامين  شركت خدمات انرژي مستقيما وابسته به ميزان انرژي صرفه

هاي خدمات انرژي در مورد كاهش مصرف  رت ديگر شركتشود. به عبا قطعات، و خدمات پشتيباني نظير گرمايش فضاها مي

 دهند و ممكن است در تامين مالي پروژه نيز مشاركت داشته باشند. هاي الزم را ارائه مي انرژي تضمين

هاي داخلي شركت خدمات انرژي )تامين مالي به وسيله شركت خدمات هايي يا از محل داراييتامين مالي چنين پروژه

هاي انجام شده بعد از انجام پروژه )تامين مالي توسط كاربر  جوييه وسيله مشتري و با پشتوانه صرفهانرژي( و يا ب

( كه در آن منابع مالي و اعتباري به TPFگيرد. روش ديگر، تامين مالي به وسيله عامل سوم است ) نهايي/مشتري(انجام مي

شود. در روش تامين مالي خارج از ترازنامه به مشتري ارائه ميوسيله بانک يا موسسات اعتباري به شركت خدمات انرژي و يا 

كنندگان مالي در طول پروژه مالک تجهيزات هستند. اين امر براي مشتريان خصوصي و يا تامين مالي غير تخصيصي، تامين

امتياز استقراض آنها شوند لذا عملياتي در نظر گرفته مي آن ها به هنوان هزينه هايدولتي بسيار مفيد است چرا كه ديون 

 يابد. كاهش نمي

به عنوان نمونه مي توان به شركت هاي خصوصي دانا انرژي، سامان انرژي اصفهان، نوآوران انرژي شريف و سامان انرژي 

 نفيس اشاره نمود كه به صورت عمده در اين حوزه فعاليت مي كنند.

 

                                                 

Energy Service COmpany 
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 و دانشگاه ها مراكز پژوهشي -2-5

 ايم ينقش مستق نحوي به کيكه هر  ياز جمله وزارتخانه ها، موسسات و مراكز دولت يتينهاد هاي حاكم هب بيشتر نجايتا ا

مراكز  ياجمال يادامه به بررس در حال پرداخته شد.دارند  يشيسرما يت بارهايريمدزات يتجه يريبكارگدر توسعه  ميمستق ريغ

 . شوديپرداخته م پروژهن يمورد نظر ا نهياز آنها در زم کيو نقش هر  يپژوهش

 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران -2-5-1

و براي  استاوري )تحقيق و توسعه( در سطح ملي يت از ايجاد فنهدف اصلي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران حما

، اداري و فرهنگي( و فراهم ، فني، مالي، حقوقيعلمي كوشد تا از طريق اعمال حمايت ها و ارائه تسهيالت ) اين منظور مي

ي نتايج كارگيرب و زمينه هاي رشد خالقيت و نوآوري ،ياورور و مؤثر عرضه و تقاضاي فن بهرهآوردن ترتيبات الزم براي تعامل 

اين سازمان زير نظر وزارت د. را در يک فضاي رقابتي فراهم آور هاي حاصل از تحقيق و توسعهتحقيقات و تجاري كردن فناوري

از  يت انرژيريمد يهاستميس شاملن سازمان يا يتهاياز فعال ياست كه بخش يهيبد كند. تحقيقات و فناوري فعاليت مي علوم،

از  ير منافع مليدر مس يو صنعت يعلم يو با توجه به حركت سازمان پژوهشها بوده يشيسرما يت بارهايريمدزات يجمله تجه

 : توان اشاره نمود از وظايف اين سازمان به موارد ذيل مي برخوردار است. يت خاصياهم

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

 اورياعه دستاوردهاي حاصل از ايجاد فن، بومي سازي و اشحمايت از مستند سازي، جذب 

 مؤسسات و شركت هاي كارآفرين و هدايت فعاليت آنها مبتكرين، محققين كارآفرين، حمايت و پشتيباني از مخترعين ،

 اوريدر جهت تحقق اولويت هاي ايجاد فن

 اوريمهندسي، مشاوره اي و مديريت ايجاد فن-گسترش مراكز خدمات فني حمايت از توسعه و 

  اوريبخش خصوصي در فعاليتهاي ايجاد فنحمايت مالي و تشويق 

 ها در سازمانوع حمايترهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشكيالت و امكانات مناسب اين نوكا ايجاد ساز 

 اوري هاي ايجاد رضه كنندگان و متقاضيان ايجاد فناوري و فنايجاد ارتباط مؤثر و ارائه خدمات اطالع رساني بين ع

 شده

 از هاطريق برپايي نمايشگاهها و جشنوارهو توسعه از اوري هاي حاصل از تحقيق اد زمينه هاي الزم براي ارائه فنايج ،

 ، بروشور ...، خبرنامه، فيلمشار اطالعات مربوطه به صورت كتاب، مجلهجمله جشنواره خوارزمي و انت
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 همايش ها و كارگاه هاي رويج دوره هاي كاربردي و حرفه ايايجـاد زمينـه هاي مناسب براي برگزاري و تـ ،

 اوريساني در عرصه هاي مختلف ايجاد فنتخصصي به منظور توسعه منابع ان

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

 المللي در زمينه موضوع فعاليت سازمان بين

 فناوري در به منظور انجام تحقيقات توسعه هاي تحت پوشش سازمان با شخصيت حقوقي مستقل  ايجاد پژوهشكده

 اوري هاي نوينجهت اولويت هاي ملي و فن

 پژوهشگاه نيرو -2-5-2

گسترش آموزش  يبا اخذ مجوز سه پژوهشكده برق، توليد نيرو و انتقال و توزيع نيرو از شورا 1376پژوهشگاه نيرو در سال 

و محيط زيست و كنترل و  يانرژ يها با اخذ دو مجوز جديد پژوهشكده 1377كار خود را آغاز و در سال  يبطور رسم يعال

و  يباد يها توربين يو مواد، توسعه فناور يمديريت شبكه را نيز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ايجاد مراكز شيم

 يت راهبريباشد كه مسئول يم رويوزارت ن وابسته به رويپژوهشگاه ن .خويش را توسعه بخشيد يها مرجع فعاليت يها آزمايشگاه

 . را بر عهده دارد رانيا يقات وابسته به صنعت برق و انرژيتحق

 عبارتند از : پژوهشگاه نيرو يهاماموريت

 انجام تحقيقات توسعه اي و كاربردي و بنيادي در حوزه صنعت برق و انرژي -1

 راهبردي، كالن، بلندمدت و با ريسک باالي صنعت برق و انرژي  اجراي مطالعات و تحقيقات -2

 تحقيقات كاربردي و توسعه اي صنعت برق و انرژي مديريت 

 سياست پژوهي و برنامه ريزي فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژيآينده نگاري،  -3

 اكتساب فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي -4

 تجاري سازي نتايج تحقيقات و بكارگيري در صنعت برق و انرژي -5

 انرژي تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمايشگاهي و ارزيابي كيفيت تجهيزات و سيستمهاي صنعت برق و -6

 طراحي و توسعه زيرساخت هاي مورد نياز جهت ايجاد مراكز و شركت هاي نوآور در حوزه صنعت برق و انرژي -7

پژوهشي داخل و خارج كشور در  -ايجاد و توسعه شبكه فناوري ميان دانشگاهها، مراكز پژوهشي و قطب هاي علمي -8

 حوزه صنعت برق و انرژي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ط يو مح يدر حوزه انرژ يقاتيتحق محورهاي نمودن فعال راستاي در روين پژوهشگاه ستيز طيمح و انرژي پژوهشكده

است  شده زيتجه پژوهشكده نيا در ريز شرح به يپژوهش گروه 4 منظور نيا به را انجام داده است. يزي خاصير برنامه ستيز

: 

 مصرف تيريمد و انرژي گروه  

 نو هاي انرژي گروه  

 ستيز طيمح گروه  

 برق تيريمد و اقتصاد گروه  

  شتر در ارتباط است.ين مطالعه بيدر دو گروه اول با موضوع ا گرفته صورت هاي تيفعال كه

 ديتجد هاي انرژي ليتبد ستمهاييس روي بر توسعه و قيتحق يدر راستا نو هاي انرژي گروه توسط شده انجام يهاپژوهش

ريزي انرژي، اقتصاد انرژي و  اي در زمينه برنامه فعاليتهاي تحقيقاتي و مشاوره زينگروه انرژي و مديريت مصرف در  است. ريپذ

وري انرژي و مديريت بار الكتريكي در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي  تعرفه در سطح كالن كشور و همچنين بهبود بهره

گيري از تخصصهاي مهندسي  ا بهرهكشور با هدف كاهش مصرف انرژي الكتريكي و منابع سوختهاي فسيلي و گاز طبيعي ب

 شود.يانجام مافزار، انرژي و اقتصاد انرژي  برق، مكانيک، كامپيوتر، نرم

 پژوهشگاه مواد و انرژي -2-5-3

 با ايگسترده همكاري كشور، ياجتماع و اقتصادي توسعه هاي برنامه اهداف به توجه با اكنون هم پژوهشگاه نيا

 و مواد پژوهشگاه است. كرده برقرار يخصوص بخش و يدولت بخش يياجرا موسسات ع،يصنا ،يقاتيتحق مراكز دانشگاهها،

 هاي تيفعال به يتخصص گروه 9 در كه باشد يم انرژي و ها هادي مهين ک،يسرام پژوهشكده سه داراي اكنون هم ،يانرژ

 عمالً زين شرفتهيپ و گرانبها فلزات و نو مواد ديجد پژوهشكده دو پردازند. يم انرژي و مواد با مرتبط هاي نهيزم در يقاتيتحق

 .وندنديبپ موجود يسنت هاي پژوهشكده به رسماً است قرار و كرده آغاز را خود يقاتيتحق و يعلم هاي تيفعال

 اجراي قيطر از كه است ايتوسعه و كاربردي ادي،يبن هاي نهيزم در تكنولوژي و علوم گسترش پژوهشگاه، اهداف سرلوحه

 سيتأس قيطر از را كشور ازين مورد يپژوهش كادر از يبخش آموزش پژوهشگاه ن،يا بر عالوه . ابدييم تحقق مربوط هاي پروژه

 رهيذخ و ليتبد و مواد نانو ک،ي)سرام ارشد يكارشناس و مواد( ي)مهندس دكترا سطوح در يليتكم التيتحص هاي دوره توسعه و

 پژوهشكده نيمهمتر .دارد عهده به يفن هاي تجربه انتقال براي يخارج و يداخل يتخصص مدت هكوتا آموزشهاي زين و (انرژي



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

38 

 

 

 1394ويرايش سوم،فروردين  تدوين مباني سند: 1فاز 

 

 

 روي انرژي پژوهشكده تهاييفعال اساس .است انرژي پژوهشكده دارد، تيفعال انرژي حوزه در ماًيمستق كه پژوهشگاه نيا

 است. شده متمركز ستيز طيمح هاي ندهيآال و نو هاييانرژ منابع نهيزم در قاتيتحق

 ديتجد انرژي منابع نمودن نيگزيجا و انرژي مصرف سازي نهيبه منظور به يقاتيتحق متعدد طرحهاي پژوهشكده نيا در

 باشد. يم اجرا دست در ستيز طيمح با مرتبط مطالعات و يليفس سوختهاي منابع جاي به ( … و باد و دييخورش )انرژي ريپذ

 انرژي پژوهشكده يقاتيتحق هاي مجموعه ريز

  : از عبارتند

 دييخورش انرژي گروه -1

  انرژي رهيذخ و ليتبد گروه -2

 .ستيز طيمح گروه -3

 شاخه در دييخورش انرژي ييگرما ليتبد نهيزم در دييخورش انرژي كاربري رامونيپ قاتيتحق دييخورش انرژي گروه در

 (يسوخت لي)پ ييايميالكتروش ليتبد و (دييخورش روگاههايي)ن باال دما ييگرما ليتبد (، شيسرما و شي)گرما نييپا دماي

 شود. يم انجام

 و سازي رهيذخ انرژي، انواع ليتبد سازي نهيبه و ييكارا روشها، روي بر قاتيتحق انرژي رهيذخ و ليتبد گروه در

 .رديگ يم صورت آن به مربوط هاييتكنولوژ

 يبررس مورد انرژي ديتول منابع به مواد نيا ليتبد و ستيز طيمح در زائد مواد از يناش هاييآلودگ ستيز طيمح گروه در

 صورت آب و اتمسفر در آنها كاهش روشهاي و ستيز طيمح هاي ندهيآال نهيزم در يقاتيتحق تهاييفعال نيهمچن .رديگ يم قرار

 رييگ اندازه يفيك و يكم طور به و ييشناسا را ندهيآال مواد و ييايميش باتيترك انواع قادرند گروه نيا پژوهشگران .رديگ يم

 .ندينما

 نهيزم در گريباز کي عنوان به توانديم مركز نيا ر،يپذ ديتجد يهايانرژ نهيزم در يقاتيتحق مركز نيا تيفعال به نظر

  شود. مطرح يشيسرما يت بارهايريمد زاتيتجه يريبكارگ

 انرژيريزي  موسسه پژوهش در مديريت و برنامه -2-5-4
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 يمل يها پژوهش انجام و يانرژ يزير برنامه و تيريمد متخصصان تيترب هدف با ،تهران دانشگاه عيصنا يمهندس دانشكده

 نمود. يانرژ يزير برنامه و تيريمد در پژوهش موسسه سيتاس به اقدام 1382 سال در روين وزارت تيحما با و يانرژ حوزه در

 است. يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت گسترش يشورا از مجوز يدارا يپژوهش موسسه نيا

 ،آموزش امور كه باشديم يپژوهش و يآموزش معاونت بخش کي داراي انرژي زيير برنامه و تيريمد در پژوهش مؤسسه

 شده ليتشك مستمر يپژوهش بخش 4 از موسسه نيهمچن .است دار عهده را يآموزش هايدوره برگزاري و يعلم اتيه جذب

 : از عبارتند كه

 انرژي آوري فن بخش  

 انرژي کياستراتژ مطالعات بخش  

 انرژي تقاضاي و عرضه بخش  

 انرژي مدلسازي بخش  

 قيتحق جهت يروهائين ازين حسب بر و نبوده مستمر بصورت كه دارد وجود زين موردي پژوهشهاي بخش بخشها نيا كنار در

 به يعلم مشاوره آن ياصل فهيوظ كه موسسه يعلم شوراي بخش .ندينما يم همكاري موسسه با بخصوص موضوع کي درباره

 باشند. يم موسسه بخشهاي گريد از ارتباطات و يبانيپشت تيريمد كنار در زين است موسسه استير

 از: عبارتند انرژي زيير برنامه و تيريمد در پژوهش مؤسسه اهداف

  كشور انرژي هاي ستميس تيريمد و زيير برنامه براي الزم هاي تخصص نيتأم -1

 انرژي هاي ستميس تيريمد و زيير برنامه مختلف هاي نهيزم در شرفتهيپ فناوري توسعه و دانش مرزهاي گسترش -2

  يجهان سطح در فوق هاي نهيزم در كشور فناوري و يعلم تيموقع ميتحك و ارتقاء -3

 پژوهش مؤسسه فيوظا انرژي زيير برنامه حوزه در يخصوص و يدولت مؤسسات يمطالعات و يپژوهش ازهايين نيتأم -4

 انرژي زيير برنامه و تيريمد در

  ياجتماع  اقتصادي  يفن يا رشته نيب يعلم پژوهشهاي انجام -5

  دكتري و ارشد يكارشناس هاي دوره برگزاري و يآموزش هاي برنامه نيتدو -6

  جهان يپژوهش و يدانشگاه مؤسسات با يعلم ارتباطات جاديا -7



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

40 

 

 

 1394ويرايش سوم،فروردين  تدوين مباني سند: 1فاز 

 

 

  يالملل نيب و يمل هاي ييگردهما برگزاري -8

  يآموزش كارگاههاي و يتخصص شرفتهيپ هاي دوره برگزاري -9

 ازين مورد يمال منابع از يبخش نيتأم منظور به مؤسسه اهداف با مرتبط تهاييفعال انجام و اي مشاوره خدمات ارائه -10

  يتخصص اتينشر و كتب گزارشات، مدارک، انتشار -11

 يعلم ئتيه نيتأم جهت متخصص يانسان رويين تيترب و مؤسسه زيتجه -12

 يها داده عيتجم ،يانرژ يور بهره ،يانرژ اقتصاد ،يانرژ تيريمد يها حوزه در پروژه هاهد ،موسسه نيا تيفعال سال ده در

 انجام به ربطيذ يياجرا يها دستگاه سفارش به يانرژ يها ياستگذاريس ،يانرژ نينو يها يآور فن ،يانرژ يساز مدل در يانرژ

 است. دهيرس

 (CEERSمركز تحقيقات محيط زيست و انرژي دانشگاه علوم و تحقيقات ) -2-5-5

 محيط مهندسي تحصيلي اصلي رشته سه غالب در را خورد فعاليت تحقيقات، و علوم واحد انرژي و زيست محيط دانشكده

 و است نموده آغاز دكتري و ارشد كارشناسي مقاطع در 1369 سال از زيست محيط علوم و زيست محيط مديريت زيست،

 گروه زير از زيست محيط اقتصاد و زيست محيط حقوق ارشد كارشناسي سطوح در گرايش دو همچنين دارد. ادامه نيز تاكنون

 مهندسي و زيست محيط طراحي مهندسي يشگرا دو و است شده تاسيس 1382-83 اول نيمسال از زيست محيط مديريت

 و است پذيرفته دانشجو 1383-84 سال اول نيمسال از ارشد كارشناسي سطح در زيست محيط مهندسي گروه زير از آب منابع

 .است پيوسته دانشكده اين به 3138-84 تحصيلي سال ابتداي از نيز انرژي مهندسي گروه

 گيري، اندازه نمونه، تحليل و تجزيه اجرا، مديريت، مشاوره، زمينه در (CEERS) تحقيقات و علوم دانشگاه انرژي پژوهشكده

 باشد. مي انرژي و زيست محيط دانشكده مجموعه زير و دارد فعاليت انرژي و زيستي محيط مختلف مسائل در آموزش و كنترل

 : از عبارتند مركز نيا تيفعال يهانهيزم

 مصرف انرژي و مديريت تامين  -1

 انرژيفناوري  -2

 استراتژيهاي بلندمدت براي توسعه پايدار در بخش انرژي -3

 انرژي و محيط زيست -4
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 چالشهاي استراتژيک در بخش انرژي -5

 المللي انرژي موسسه مطالعات بين -2-5-6

 علوم, وزارت ضوابط تابع يشپژوه و عالي آموزش مؤسسات از و نفت وزارت به وابسته انرژي, المللي بين مطالعات مؤسسه

  .[29] كرد شروع پژوهشي مركز يک عنوان به 1370 سال در را خود مأموريت فنآوري و اتتحقيق

 مجموعه در نفت صنعت مهم نقش تحقق و ايران اسالمي جمهوري ساله  بيست انداز چشم در شده ترسيم اهداف به رسيدن

 صنعت عالي مديران گيري تصميم و سازي تصميم به كمک و كشور المللي بين و سياسي اجتماعي, اقتصادي, علمي, هاي فعاليت

 سناريوهاي ،فنآوري راهبرد ،ريزي برنامه و مالي مديريت ،انساني منابع مديريت ،انرژي اقتصاد مطالعات به توجه طريق از نفت

 بلندمدت و مدت ميان اهداف از نفت صنعت كالن سطح در راهبردي موضوعات و گاز و نفت المللي بين بازارهاي ،انرژي جهاني

 شود: مي انجام زير هاي پژوهشكده چارچوب در آن امناء هيات تصويب با سسهؤم هاي فعاليت اساس همين بر است. مؤسسه

 پژوهشكده اقتصاد انرژي -1

 پژوهشكده منابع انساني و مديريت  -2

 پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري -3

  پژوهشكده حقوق, محيط زيست و توسعه پايدار -4

هاي راهبردي وزارت نفت شناخته شده و وظيفه  المللي انرژي در حال حاضر به عنوان هاب پژوهش موسسه مطالعات بين

 مديريت و برونسپاري و تجميع دانش پروژه هاي راهبردي را عهده دار است

سازي و ارائه  پردازي، تصميم يابي، تحقيق، نظريه ها، مسئله مطالعه و تحليل مستمر داده  ه عبارتست ازمؤسس  مأموريت

ويژه صنعت نفت و گاز، با  گيران ارشد حوزه انرژي به هاي تخصصي راهبردي به منظور تسهيل فعاليت تصميم راهكار وآموزش

المللي و با  افزا و گسترده از متخصصين ملي و بين همهاي نوآورانه و علمي، ايجاد شبكه  استفاده از فناوري اطالعات و روش

 هاي سازماني.  رعايت ارزش

 باشد: هاي فعاليت مؤسسه شامل موارد زير مي بر اين اساس حوزه

 د انرژي در سطح ملي و بين المللياقتصا هايانجام مطالعه و تحقيق و ارائه ي مشاوره در زمينه -1

 رژي بويژه نفت و گازين المللي انبررسي تحوالت بازارهاي ب -2

 برنامه ريزي راهبردي صنعت نفت -3
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 يريت و منابع انساني در صنعت نفتمد -4

 نرژيمديريت راهبرد فناوري و آينده پژوهي در حوزه ا -5

 خط مشي ها، سياست ها و راهبردهاي انرژي كشورها، سازمان ها و شركت هاي بين المللي -6

 ارتقاي بهره وري -7

 توصيه هاي سياستي به منظور تصميم سازي مسئوالن و مديران عالي بخش انرژي ارائه -8

 تحليل داده هاي انرژي -9

 انباشت دانش و راهبري پروژه هاي تحقيقات راهبردي صنعت نفت و گاز -10

ارتقاي سطح علمي و افزايش توان محققين، مديران و متخصصان صنعت نفت و گاز از طريق برگزاري دوره ها، كارگاه  -11

 يتخصص ا و سمينارهاي آموزشي، انتشار كتب ، مقاالت و نشريات علميه

 شريف  يصنعتدانشکده مهندسي انرژي دانشگاه  -2-5-7

 يموثر فعاليتها ي، با هدف كلي نهادينه كردن و سازماندهفيشر يدانشگاه صنعت يانرژ يطرح ايجاد دانشكده مهندس

طرف تعدادي از  از 1383 ، در مهريو مهندسي هسته ا يشريف در زمينه هاي مهندسي سيستمهاي انرژ يدانشگاه صنعت

 و شوراي دانشگاه يشده پيشنهاد شد و پس از تصويب در شوراي تحصيالت تكميل ادي يگروه ها يهيات علم ياعضا

مورد تصويب قطعي قرار گرفت. تشكيالت دانشكده نيز در  يگسترش آموزش عال يدر شورا 5/10/1384(، در تاريخ 1383)آبان

دانشكده مهندسي  يهاماموريت .ابالغ شده است 31/3/1385دانشگاه تصويب و در تاريخ  يدر هيات امنا 25/11/1384تاريخ 

 عبارتند از : انرژي

 به منظور تامين  يانرژ يمهندس يمهارت باال در زمينه هاي تخصص با دانش و يانساني متخصص كيف يتربيت نيرو

 نياز كشور

 يانرژ يمهندس يتربيت كادر هيات علمي و پژوهشگران مورد نياز كشور در زمينه هاي تخصص 

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

 و صنعت ياجراي يدانش و مهارت كارشناسان دستگاهها ي، براي ارتقايتخصص يآموزش يبرگزاري دوره ها 

 كشور يمورد نياز بخش انرژ ي، كاربردي و توسعه ايو انجام پژوهشهاي بنياد يسازمانده 
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 يورافن در زمينه علوم و يتصميم سازي و سياستگذاري و نشر اطالعات علم يالزم برا يانجام مطالعات وپژوهشها 

 يانرژ

 ز علمي مشابه در كشورهاي پيشرفتهاي با مراك و منطقه يارتباطات و همكاريهاي علمي و فني بين الملل يبرقرار ،

 ، در زمينه هاي فعاليت دانشكدهي در حال توسعه و كشورهاي اسالميكشورها

 دانشگاه شهيد عباسپور -2-5-8

 يها ستمياز س يتوسعه و نگهدار يمتخصص برا يانسان يرويت نياز بر تربي، با توجه به احساس ن1340در اواخر دهه 

دانشگاه صنعت آب و برق با  يبرق در محل فعل يتخصص يها تحت عنوان مركز آموزش يع برق، مركزيد، انتقال و توزيتول

ل ين مركز تبديرو، اير وقت نيد عباسپور وزيو با همت شه يانقالب اسالم يروزيپس از پ جاد شد.يا يمشاوران خارج يهمكار

 هاي در رشته يكاربرد يمهندس يدرس يها ف برنامهياقدام به تعر 1360شد و در دهه  يو پژوهش يآموزش يک مجتمع عاليبه 

گسترش آموزش عالي در  يشورا رش دانشجو نمود.يروگاه و آب، و سپس پذيک نيق، مكانيک و ابزار دقيبرق، الكترون يمهندس

ل آن به يبا تبد 1374د عباسپور( را صادر نموده و در سال يآب و برق )شه ل آن به دانشكده صنعتيمجوز تبد 1370سال 

 نمود. يدانشگاه موافقت اصول

 يانسان يروين يو تخصص ي، فنيعلم يازهايخود به منظور رفع ن 24/1/92در جلسه مورخ  يگسترش آموزش عال يشورا

 يفناور-يو مرجع علم ين دانشگاه تخصصيگاه معتبرتريل به جاين يها، در راستاآن يت و رشد و تعاليمتخصص كشور و ترب

 يهايگذارهيانت از سرمايزه صيدر سطح كشور و منطقه، و با انگ يمرتبط با صنعت آب، آبفا، برق و انرژ يهانهيدر زم ياصل

د يدانشگاه شه د عباسپور( بهي، با الحاق دانشگاه صنعت آب و برق )شهيو فناور يعلم يتهايسطح فعال يانجام شده و ارتقا

 عمل آورد.وافقت بم يد بهشتيدانشگاه شه د عباسپوريشه يو مهندس يس فنيتحت عنوان پرد يبهشت

واحد  8 ،يشگاهيآزما واحد 11داشتن  اريعباسپور ( با در اخت ديانرژي دانشگاه صنعت آب و برق )شه يدانشكده مهندس

مجرب در  نهاييو تكنس أتيه عضو 22و با توجه به حضور فعال  يواحد ثبت شده تخصص 13 نيو همچن يكارگاه تخصص

 يو مهندس يو خدمات فن يمختلف اعم از پژوهش هايدر انجام پروژه  يقابل توجه ييتوانا ،يو كارگاه يشگاهيبخشهاي آزما

 عيصنا مانند يدر بخشهاي مختلف تيفعال ييگذشته، داراي توانا انيو تجارب موجود سال تهايدانشكده بنابر قابل نيا .دارد

نو،  هاييانرژي، انرژ تيريمد ،يو خوردگ يخراب ليعمر، تحل نيو موضوعات مرتبط به آن از جمله مباحث تخم يروگاهين

است كه موارد مزبور  يهيباشد. بد يم رهيغ و يو حرارت يكيمكان ستمهاييس نها،يماش انرژي از جمله توربو ليتبد ستمهاييس

http://www.sbu.ac.ir/
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تواند در بر  يامكانات نرم افزاري و سخت افزاري موجود م به دانشكده با توجه نيا تياشاره به حداقل ها داشته و دامنه فعال

 آن باشد يعلم أتياي هضتخصص اع مرتبط با گر،يموضوعات متنوع د رندهيگ

 اقتصادي هايبنگاه -2-6

ش ثروت صاحبان سهام )مالكان( در دراز مدت است. ي، كسب انتفاع و افزاياقتصاد يهان اهداف بنگاهياز مهم تر يكي

ازمند اطالعات ين يمات منطقيبه منظور اخذ تصم ياقتصاد يمرتبط با بنگاه ها يگر گروههايسهامداران، اعتبار دهندگان و د

 باشند.  يقابل اتكا و مربوط در خصوص عملكرد آنها م

توان از بخش هاي اساسي در عملي شدن چرخه بكارگيري  را مي ه مطبوعيو تهو يشيسرما تجهيزات توليد كنندگان

دانست. هر چند پيمانكاران ساختمان ها و تعامل بين پيمانكاران و توليدكنندگان نيز نقش  يشيسرما يت بارهايريمدتجهيزات 

 خواهد داشت. فوقاساسي در بكارگيري گسترده تجهيزات 

زات يتجه ين دسته بندينمود. مهمتر يم بنديتقس يمختلف يهايبندتوان در دستهيرا م يشيسرما تتجهيزا يدر حالت كل

در مرحله دوم  يشيسرما يت بارهايريمد يهايبوده كه در رسم درخت فنآور يو موضع يمركز يهاستميفوق به صورت س

و سيستم هاي موضعي و مركزي به صورت مجزا و بر اساس  استفاده خواهد شد ين دسته بندياز ا به صورت ضمني پروژه

د يتول نيترمهم از ين قسمت تعداديا فوق در يبندبه دستهب با توجه ين ترتي. بدساير شاخص ها دسته بندي مي شوند

موارد تنها ن يا ان ذكر است كهيشا شوند.يم يدر داخل كشور به اختصار معرف يشيسرما زاتيكنندگان و واردكنندگان تجه

 باشند.يد كنندگان ميتول ياز تمام ييهانمونه

 يشيسرماتجهيزات  -2-6-1

ر يز يتوان به شركتها ده و براي نمونه ميدر كشور بسيار زياد بو يشيسرماتجهيزات  و واردكنندگان تعداد توليد كنندگان

 اشاره نمود.

 ساراول -1

 ساران -2

 آبسال -3

 شهيكار و اند -4
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 ساراول -2-6-1-1

نهاده شد كه كار آن ارائه خدمات  انيبن ، دهش ت اهلليمهندس هدا يله آقايبه وس 1338ساراول در سال  يمهندسشركت 

. كارخانه ساراول در منطقه سعادت آباد افتتاح شد 1340ه مطبوع بود. با توسعه كار شركت در سال يل تهويو نصب وسا يمهندس

رو بـه رشـد    يگـام  يآب گرم فـوالد  يگ هايد ديل پرداخت سپس با توليگازوئد مخازن آب و يكارخانه ساراول در ابتدا به تول

 .گردد يخارج يد و توانست وارد بازار رقابت با كاال هايل گرديد فن كويموفق به تول 1354برداشت تا در سال 

تر و برج خنـک  يت هيونيل، يج، انواع فن كويلر، هوادهنده، پكيبه انواع چ يديگسترش محصوالت تول ن شركت سپس بايا

 .ران مطرح شديانه و ايه مطبوع در خاورميزات تهويد كننده تجهين تولياول به عنوان كن

مجددا بـه   1371در سال  14 يل شد و پس از طيتبد يت شركت به دولتيريمد يانقالب اسالم يروزيو با پ 1357در سال 

 200000 يبيد با مساحت تقريزات و امكانات جديبا تجه يمكانكارخانه ساراول به  1383در سال  .انگذاران آن برگردانده شديبن

شركت  نيا داتيامروزه تول .شتر كارخانه فراهم شوديشرفت بيامكان پ تا افتي انتقال كرج –م تهران يمتر مربع واقع در جاده قد

ع يروگاهها، صناي، نيميپتروشع نفت و يه مطبوع، صنايمصارف متنوع از جمله تهو يكه برا يزات استاندارد و سفارشيشامل تجه

 : باشد ير ميو ... كاربرد دارند كه شامل موارد ز يع خودرو سازيو صنا ييع هوايک، صنايک، سراميپالست

 يباال زن، رو به رو زن، كانال يبه شكل ها ينيو زم يسقف يل هايانواع فن كو. 

 مالتي زون يلتر( و هوادهنده هايرواشر ، هواساز ، فن فيانواع هوادهنده )ا. 

 اسكرو(. و ،اسكرال يبرگشت و رفت) باز ، نيمه بسته ، بسته يو هوايي با كمپرسور ها يانواع چيلر آب 

 فشرده.ي، عموديكپارچه، افقي، و هوايي بصورت مجزا يآب يانواع پكيج ها ، 

 (.هر واحد آپارتمان يمستقل برا يواحد سردساز ساراول )واحد برودت 

  مختلف. يكمپرسور ها انواع انواع كندانسينگ يونيت هوايي باكندانسور هوايي و 

 ( ک و دو طبقهيانواع برج خنک كننده.) 

 ر.ا بخاي، آبگرم يكيل الكتريانواع يونيت هيتر با كو 

 ليرفويفيوژ فوروارد و بكوارد يک طرفه و دو طرفه و ايانواع فن سانتر. 

 م.ي، آب گرم و انبساط مستقآب سرد يل هايانواع كو 
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  ساران -2-6-1-2

شاهد  ،يكوتاه ين شركت در مدت زمانيه، آغاز نمود. ايتهو يستمهايد سيبا تول 1370ت خود را در سال يشركت ساران فعال

به  ينينفر و در زم 400بالغ بر يشركت ساران با پرسنل .بودران يه ايتهو يستمهايد سيدر صنعت تول يقابل توجهشرفت يپ

 يستمهايدكنندگان سين توليف بزرگتريو در حال حاضر در رد هشتگرد بنا شده است يمنطقه صنعت متر مربع، در 50000 وسعت

(، يو جذب يلرها )تراكميتوان به انواع چ يشركت ساران، م يديه توليتهو يستمهايانه قرار گرفته است. از جمله سيه خاورميتهو

تر، انواع يت هيوني(، انواع هواسازها، يوآپارتمان يي، هوايآب) ت هايونيج يبر گالس(، انواع پكيزه و فايخنک كننده )گالوان يبرجها

 يه نوآوريد، و ارايه جديتهو يستمهايد سيو تول ينه سازين شركت با بهين اي( اشاره نمود. همچنيو كانال يمعمول)ل ها يفن كو

نه يه(، توانسته است در زمي)عسلو يماهشهر و پارس جنوب يژه اقتصادير، خصوصا در منطقه وينظ يو خدمات پس از فروش ب

ت خاطر يع مادر، رضاير صنايش نفت و ساي، پااليميچون نفت، گاز، پتروش يع بزرگيه مطبوع در صنايتهو يستمهايد سيتول

شگامان صنعت يپ فرانسه فراهم آورد. ساران از پيژاپن و تكن يشيتسوبيلم كره، ميا، دايتاليا يليهمچون دان يبزرگ يشركتها

در  يش راندمان و كاهش مصرف انرژيو افزا  HCFC و  CFCن نمودن گاز مناسب با يگزيه، در جايتهو يستمهايد سيتول

 .باشد يه ميتهو يستمهايد سيتول

 آبسال -2-6-1-3

د و تـا سـال   يـ س گرديتهران تاس يشرق شمال در  ( خاص يسهام) رانيركت لعاب اش نام با 1335 سال در آبسال  شركت

ـ ، ..... بـه فعال يال قـور يكاسه، متر بشقاب، رينظ  يمحصوالت  ديبا تول 1343 بـا    1343  سـال  از سـپس   ت خـود ادامـه داد.  ي

ـ تول  جرگـه   بـه   ينفـت سـوز و آبگـرمكن گـاز     و گازسـوز  يهـا يبخار انـواع  دار، فـر  گـاز  اجـاق  ،يزيروم گاز اجاق  ديتول  دي

شركت در سال  نام دات،يتول و هيسرما مداوم  شيافزا  و شركت يكم و يفيك رشد  به دنبال.  وستيپ  يخانگ لوازم  كنندگان

 يسـهام ) آبسـال  بـه  1362 سـال  در و  عـام(  يسـهام ) ورسـال ياون بـه  1355 سـال  در و  خاص( يورسال )سهاميبه اون 1345

نفـر پرسـنل    940حـدود   و الير ونيليم هزار چهل و ستيدو  بر بالغ هيسرما با شركت نيا  حاضر حال در  .افتي  رييغت  (عام

ـ نما يمـ  يسـپر  را خود  تيفعال  سال  53  ،كارآمد  يرا بـر رو  يشـگاه يگونـاگون آزما  يآبسـال آزمونهـا   يشـگاهها يآزما.دي

 و  اسـتاندارد  موسسـه  همكار  شگاهين شركت به عنوان آزمايا يين لباسشويشگاه ماشيدهند و آزمايمحصوالت مختلف انجام م

 . دينما يخدمات م  ارائه  رانيا يصنعت  قاتيتحق
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ـ   تـوان يم جملـه  آن  از كـه   دهيگرد يمتعدد يرنامه هايز و تقديافت جوايت مطلوب محصوالت آبسال موجب دريفيك وح ل

لـوح   و ، نمونـه  كننـده  صـادر  عنوان به 1369 سال  ر نامهينمونه ، تقد يديواحد تول عنوان به  1366 - 1367 يسالها  ريتقد

 يآب يد كنندگان كولرهاين تولياز بزرگتر يكين شركت ي. عالوه بر محصوالت اشاره شده، ابرتر، را نام بردت يفيك يافتخار برا

 يهـا سـتم يش سيو افـزا  يشـ يسرما يت بارهـا يريمـد  يهـا ستميس يدر جهت اجرا ينه مناسبيتواند گزيدر كشور بوده كه م

 باشد. يشيسرما

 شهيكار و اند -2-6-1-4

( تأسيس )صنعتي امير كبير توسط تعدادي از مهندسين دانش آموخته دانشگاه پلي تكنيک 1362سال شركت كاروانديشه در 

شركت در حال حاضر در سه بخش پزشكي و دارويي، ماشين آالت توليد آشاميدني و دارويي و تهويه مطبـوع فعاليـت    نيشد. ا

صاحب نام كشور  ين آالت مورد نياز پروژه هاي شركت هادارد و با ارتباط با معتبرترين توليدكنندگان جهاني تجهيزات و ماشي

  .را تأمين مي نمايد

ـ نظ يدكنندگان شناخته شده خارجياز تول يبا تعداد يشه از همكاريه مطبوع شركت كار و اندينه تهويدر زم ر ابـارا )ژاپـن(،   ي

 د. ينمايس و سوئد( استفاده مين )ژاپن(، فلكت وودز )انگليكينوا )ژاپن(، دايابارا ش

 بندي و نتيجه گيري جمع -2-7

 يش بازدهيو افزا يشيسرما يت بارهايريمددر اين فصل از گزارش به معرفي بازيگران عرصه بكارگيري فناوريهاي 

گران و سازمانهاي ارائه دهنده خدمات، مراكز گران، تسهيل، تنظيمسياست گذارانو روابط آنها در قالب  يشيسرما يهاستميس

ن يدارند و بنابر ا يک ساختار و اهداف خاصيسازمانها نشان داد كه هر  يمعرف بنگاههاي اقتصادي پرداخته شد.پژوهشي و 

پروژه لحاظ  يبعد يد در بخشهاين مساله باين مطالعه متفاوت است كه ايآنها بر موضوع مورد نظر ا ير گذاريزان تاثينحوه و م

  گردد.  
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قوانين و مقررات موجود در زمينه بکارگيري  سومفصل 

  يشيسرما يت بارهايريمدفناوريهاي 
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 مقدمه -3-1

 يت بارهايريمددر اين فصل از گزارش به بررسي قوانين و مقررات موجود در كشور در زمينه بكارگيري فناوريهاي 

قانون قابل  10شود. به طور كلي اين قوانين و مقررات در قالب پرداخته مي يشيسرما يهاستميس يش بازدهيو افزا يشيسرما

اشاره شده است. در ادامه  فوقتقسيم بندي هستند كه در آنها به صورت مستقيم و غير مستقيم به بحث بكارگيري فناوريهاي 

العه پرداخته شده به هايي كه در آنها به موضوع اين مطضمن معرفي مختصر هر يک از قوانين اشاره شده، بندها و تبصره

 صورت كامل آورده خواهند شد. 

 : ليست قوانين مرتبط با مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع1-3جدول 

 قانون رديف

 سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش انرژي 1

 بخشنامه رياست جمهوري 2

 1404سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  3

 هاي وزارت نيرو در دولت دهم در بخش انرژي برنامه 4

 وري انرژي الكتريكي ساباسند نقشه راه بهره 5

 هاقانون هدفمند كردن يارانه 6

 قانون اصالح الگوي مصرف 7

 هاي اول تا پنجم توسعه كشورقوانين برنامه 8

 جهت اصالح الگوي مصرف انرژيگانه مصوبه هيات دولت  20تكاليف  9

 مقررات ملي ساختمان 19مبحث  10

 

 سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش انرژي -3-2

به كليه دستگاهها و نهادهاي اجرائي  15/4/89سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري در تاريخ 

ت يريمدغير مستقيم به بكارگيري فناوريهاي  م ويمستق ها كه به صورتكشور ابالغ شد. بندهايي از اين مجموعه سياست

 اشاره دارند عبارتند از : يشيسرما يبارها

جويي و قناعت و مقابله با اسـراف، تبـذير،    اصالح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه -1بند 

 ها به ويژه رسانه ملي. هنري و رسانهگرايي و مصرف كاالي خارجي با استفاده از ظرفيتهاي فرهنگي، آموزشي و  تجمل

 آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب -2بند 
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هاي كارآمدي،  وري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تاكيد بر شاخص توسعه و ترويج فرهنگ بهره -3بند 

 مندي پذيري، انضباط و رضايت مسئوليت

 نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرفپيشگامي دولت، شركتهاي دولتي و  -5بند 

اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر  جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه صرفه -7بند 

كشور به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يک دوم ميزان « شاخص شدت انرژي»

 رنامه ششم توسعه با تاكيد بر سياستهاي زير:كنوني تا پايان ب

 وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد انرژي  اولويت دادن به افزايش بهره 

 سازي عرضه و مصرف انرژي انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينه 

 و اعمال سياستهاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم كردن تسهيالت بانكي وري انرژي  تدوين برنامه ملي بهره

گيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاء كارايي  سازي مصرف و عرضه انرژي و شكل هاي بهينه براي اجراي طرح

 انرژي 

 هاي كالن انرژي با ساز و كار مناسب پايش شاخص 

  به عرضه و مصرف انرژي، تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط

بر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليدكنندگان به اصالح  توليد و واردات كليه وسايل و تجهيزات انرژي

 بر فرايندهاي انرژي

 وري در چارچوب سياستهاي زير: ارتقاء بهره -10بند 

 تحقق درآمد ملي به سمت اتكاي هر چه بيشتر به منافع حاصل از كسب و كار جامعهتحول رويكرد  

 وري از طريق: وري با تاكيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهره افزايش بهره 

 هاي انساني، اجتماعي و مادي با تاكيد بر اقتصاد دانش پايه  حداكثر سازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايه 

 استقرار ساز و كارهاي انگيزشي در نظام پرداختها در بخش عمومي و بنگاهي 

 استقرار بودجه ريزي عملياتي و بهبود فرآيند تخصيص منابع كشور براساس منافع اقتصادي و اجتماعي 

  اصالح ساختارهاي ارزيابي و ارزشيابي، اتخاذ رويكرد نتيجه گرا و اجراي حسابرسي عملكرد در دستگاههاي دولتي 

 هاي حمايتي اولويت توانمندسازي نيروي كار در كليه برنامه 
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 بخشنامه رياست جمهوري  -3-3

ادارات و دستگاههاي اجرايي كشور و با موضوع كاهش مصرف برق  26/3/87مورخ  40081/43720اين بخشنامه به شماره 

ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي و استانداريهاي سراسر كشور ابالغ شده  به كليه وزارتخانه

م به موضوع ارتباط ين بخشنامه به صورت مستقي، ايشيسرما يم مصرف برق در تابستان و بارهايبا توجه به رابطه مستق است.

 يت بارهايريزات مديتجه يريم با بكارگير مستقيم و غياز اين بخشنامه كه به صورت مستق بندهايي نجايدر ا كهاشته د

 :آورده شده است باشنديمربوط م يشيسرما

جويي در مصرف آب وبرق و با عنايت به لزوم پيشتاز بودن  با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم صرفه  -1

نظام اداري كشور در اجراي منويات معظم له و اصالح الگويهاي مسرفانه و به منظور اجرايي نمودن تصميم نامه ستاد 

درصد )موضوع جزء   جويي در مصرف آب و برق و ديگر حاملهاي انرژي به ميزان حداقل ده خشكسالي كشور مبني بر صرفه

مورخ  100/30/20487هاي شماره  ( و به استناد نامه1/2/1387ن مورخ  108/ت 1621نامه شماره  ( تصميم9بند )"ب"

 22/10/1386هـ مورخ  38936/ت170368وزارت نيرو و تصويب نامه شماره  6/3/1387/م مورخ 30/1367و  12/3/1387

اخت ها و دستگاههاي اجرايي به نرخ تمام شده و محاسبه و پرد هيئت وزيران مبني بر محاسبه قيمت آب و برق وزارتخانه

ول ئآن از سر جمع اعتبارات آنها، تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند ضمن تعيين يكي از مديران ارشد خود به عنوان مس

جويي  مديريت بهينه مصرف به نحوي عمل نمايند كه نسبت به مصرف دوره مشابه سال قبل حداقل ده درصد صرفه

 دستگاههاي اجرايي كشور عملياتي گردد.

لزوم تنظيم درجه حرارت مناسب در ساعات اداري )بيست و شش درجه( دستگاههاي اجرايي موظفند عـالوه  با توجه به  -3

ها، سيستمهاي سرمايشي،  بر استفاده حداقل از سيستمهاي برودتي، پس از پايان ساعت كار اداري نسبت به خاموش كردن رايانه

 بوطه اقدام نمايند.هاي مر ها، روشنايي ساختمانها و معابر و محوطه آب سرد كن

گيري از تجهيزات مجهز به فناوري هوشمند و لوازم كم مصرف  كليه دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به نصب و بهره -4

در زمينه آب و برق همانند المپ كم مصرف، شيرهاي دستشويي الكترونيكي و پدالي و نيز كنترل مستمر تجهيزات و 

 رويه آب و برق اقدام نمايند. ي با هدف جلوگيري از مصرف بيتاسيسات مربوط و رفع عيوب احتمال
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وزارت نيرو موظف است ضمن نظارت بر نحوه اجرايي شدن اين بخشنامه، گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرايي در  -13

 جويي انجام شده را تا پايان مهرماه سالجاري تهيه و ارائه نمايد. زمينه ميزان صرفه

  1404جمهوري اسالمي ايران در افق  سند چشم انداز -3-4

توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديد به  20/9/1382كه مورخ  1404در سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 

شود اشاره نشده لكن اهداف سند كه در ادامه آورده مي يشيسرما يت بارهايريمدبكارگيري فناوريهاي صورت مستقيم به 

 امر دارد.حكايت از اين 

ي جمعي و در مسير تحقق ريزي شده و مدبرانه با اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه

 انداز بيست ساله : آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم

ويت اسالمي و انقالبي، الهام ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با ه

 الملل.  بخش در جهان اسالم و باتعامل سازنده و موثر در ارتباط سازنده و موثر در روابط بين

 انداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت : جامعه ايراني در افق اين چشم

اخالقي و ارزشهاي اسالمي، ملي  توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول  -

مند از  و انقالبي، با تاكيد بر مردم ساالري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره

 امنيت اجتماعي و قضايي

 اجتماعي در توليد ملي برخودار از دانش پيشرفته، توانا و توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه -

 امن، مستقل، مقتدر با سامانانه دفاعي مبتني بربازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت   -

برخوردار از سالمت، رفاه و امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب نهاد مستحكم خانواده، به دور از   -

 از محيط زيست مطلوب مند فقر، فساد، تبعيض و بهره

فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايت مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي،  -

 متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.

اي آسياي جنوب غربي )شامل آسياي ميانه، قفقاز،  منطقهدست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح  -

افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي  خاور ميانه و كشورهاي همسايه(، با تاكيد بر جنبش نرم

 سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل
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ي كارآمد، جامعه اخالقي، نوانديشي  ساالري ديني، توسعه بخش، فعال و موثر درجهان اسالم با تحكيم الگوي مردم الهام 

 هاي امام خميني )ره( اي براساس تعاليم اسالمي و انديشه و پويايي فكر و اجتماعي تاثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقه

 داراي تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت 

 مالحظه

هاي كمي  هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه  شاخص هاي توسعه و بودجه يب برنامهدر تهيه، تدوين و تصو

كالن آنها از قبيل: نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهكهاي 

هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف  ييباال و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانا

 انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود. و الزامات چشم

 هاي وزارت نيرو در دولت دهم در بخش انرژي برنامه -3-5

اي تحت عنوان كتاب اول  هاي عملياتي صنعت برق را در مجموعه وري و كارائي، برنامه وزارت نيرو به منظور افزايش بهره

غير مستقيم به بكارگيري  م ويمستق بندهايي از اين بخشنامه كه به صورتتدوين و ابالغ نمود.  1389در مورخ تيرماه سال 

 دارند عبارتند از: اشاره يشيسرما يت بارهايريمدفناوريهاي 

 درصد در هر سال  10ادامه روند اصالح الگوي مصرف با كاهش روند رشد متوسط مصرف ساالنه به ميزان حداقل   -17

 و ايجاد حداقل يک شركت در هر استان  ESCOايجاد ساز و كارهاي توسعه فعاليت شركتهاي خدمات انرژي  -18

 الکتريکي سابا وري انرژي سند نقشه راه بهره -3-6

نسبت به تهيه  1389وري انرژي ايران )سابا( در راستاي وظايف و ماموريت ذاتي خود، در مورخ ارديبهشت ماه  سازمان بهره

وري انرژي الكتريكي براساس قوانين باالدستي نمود. در اين سند چگونگي نيل به اهداف كمي  و تدوين سندي بر نقشه راه بهره

 سازي مصرف انرژي تبيين شده است.  هينهتعيين شده در بخش ب

 بر اساس اين سند ماموريتهاي سابا عبارتند از :

 توسعه مديريت انرژي براي استفاده كارآمد و بهينه از منابع انرژي 

 سازي توليد و مصرف انرژي  ها در ارتباط با بهينه مديريت طرحها و پروژه 

 اهداف نيز شامل :
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 سازي تامين انرژي بهينه 

 سازي مصرف انرژي بهينه 

 گيري  مديريت و اجراي شبكه هوشمند اندازه 

 آموزش و آگاه سازي در زمينه اصالح الگوي مصرف مطلوب 

وري در بخش مصرف )بهينه سازي مصرف انرژي( حمايت از  باشند. بر اساس اين سند ماموريت سابا در خصوص بهرهمي

 محصوالت كم مصرف شامل: 

 كولر آبي 

  يخچال 

  پ المT8 

 الكتروموتور صنعتي 

 هاي زير: باشد. روش اجرايي نيز استمرار طرح يارانه سود تسهيالت و وجوه اداره شده در قالب پروژهمي

 پرداخت يارانه )كمک بالعوض( به محصوالت راندمان باال 

 كمک به ايجاد خط توليد محصوالت راندمان باال در قالب وجوه اداره شده  

 ويجي در قالب كارگروههاي صنفي شبكه دوستان انرژي برگزاري سمينارهاي تر 

درصد در هر سال كاهش  10جويي از حداقل  ميليون كيلووات ساعت صرفه 850شود هر سال خواهد بود. پيش بيني مي

 مصرف بدست آيد.

 هاقانون هدفمند كردن يارانه -3-7

ها اقدام نموده است.  ابالغ قانون هدفمند كردن يارانهنسبت به  1388دي ماه  15مجلس محترم شوراي اسالمي در مورخه 

جويي در مصرف انرژي اشاره نشده است لكن ابالغ و اجراي قانون گامي مهم در مسير در اين قانون هر چند به بحث صرفه

 جويي انرژي است. بخشهايي از اين قانون با رويكرد اصالح الگوي مصرف عبارتند از :صرفه

 ف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصالح كند:دولت مكل -1ماده 

قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و  -الف

برنامه پنجساله پنجم  هاي مترتب )شامل حمل ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني( به تدريج تا پايان با احتساب هزينه
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درصد( قيمت تحويل روي كشتي 90توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران كمتر از نود درصد )

 )فوب( در خليج فارس نباشد. 

اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي،  ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه -ب

%( متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي 75اعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد )اجتم

 هاي انتقال، ماليات و عوارض شود. پس از كسر هزينه

اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي،  ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه -ج

 تماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.اج

بندي توليد كنندگان برق از  دولت مكلف است با تشكيل كارگروهي مركب از كارشناسان دولتي و غيردولتي نسبت به رتبه

 ي مناسب را اتخاذ نمايد.نظر بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايت

در خصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف  -1تبصره 

 قيمتهاي ترجيحي را اعمال كند.

در صورتي كنند،  برداري مي شركتهاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يک انشعاب چندين خانواده يا مشترک بهره

كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افرايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و در صورتي 

 برداران افزايش دهند. كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره

از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بالعوض، يا %( خالص وجوه حاصل 30دولت مكلف است سي درصد ) -8ماده 

 يارانه سود تسهيالت و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:

جويي و رعايت الگوي مصرف  بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه -الف

 شود. في ميكه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معر

 وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.    اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره -ب

هاي نفتي و شهرداريها و  جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبيعي و فرآورده -ج

 اين قانونها ناشي از اجرا  دهياري
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 قانون اصالح الگوي مصرف -3-8

نسبت به تصويب قانون اصالح الگوي مصرف اقدام نموده است.  1389اسفند  4مجلس محترم شوراي اسالمي در مورخه 

اشاره  يشيسرما يت بارهايريمدزات يبه صورت غير مستقيم به بكارگيري تجه در موادي از اين قانون كه در ادامه آمده است

 .شده است

هاي  در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است آيين نامه -18ماده  

گيري به سوي ساختمان سبز و همچنين شهرسازي را منطبق بر الگوي  جويي مصرف انرژي در ساختمانها را با جهت صرفه

ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف يک سال  برنامه هاي نفت، نيرو، كشور و معاونت مذكور باهمكاري وزارتخانه

 بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.

آيين نامه اجرايي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين 

و ساخت از ديدگاه مديريت انرژي و محيط زيست از جمله كاهش اي كه تمامي ضوابط خاص در طراحي  گونه قانون به

( اين قانون تهيه و 11آلودگي و نياز به كمترين حد انرژيهاي تجديدناپذير در آنها لحاظ شده باشد، در كارگروه موضوع ماده )

 رسد. به تصويب هيات وزيران مي

هاي نفت ، نيرو و  ساختمان به پيشنهاد مشترک وزارتخانهالگوي مصرف برق و گاز طبيعي به ازاي هر متر مربع  -تبصره

رسد. مصارف برق و گاز طبيعي مازاد بر الگوي مصرف مشمول  مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي انرژي مي

داري كل  %( افزايش قيمت خواهد شد. وجوه اضافي اخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه100حداكثر صد در صد )

( اين قانون هزينه 73ها و قانون بودجه ساالنه و به ترتيب مقرر در ماده ) واريز و براساس قانون هدفمند كردن يارانهكشور 

 شود. مي

هاي  نامه صدور گواهي پايان كار توسط شهرداريها و يا ساير مراجع مربوط، منوط به رعايت ضوابط، مقررات و آيين -19ماده 

 ست. ( اين قانون ا18موضوع ماده )

هاي كنترلي  كليه موسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه سامانه -20ماده 

( اين قانون 18هاي موضوع ماده ) نامه الزم براي مصرف انواع حاملهاي انرژي در ساختمانهاي اداري خود مطابق با آيين

 اقدام نمايند.
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رايي و عمومي موظفند به انجام مميزي انرژي به منظور اجرا و كنترل سامانه مديريت انرژي كليه دستگاههاي اج -21ماده 

 در ساختمانهاي مربوطه و آموزش كاركنان خود اقدام نمايند.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه و  -22ماده 

بري ساختمان، اقدام نمايد و به تصويب كارگروه  اي مصالح ساختماني با اولويت اقالم مرتبط با انرژيتدوين استاندارده

 (اين قانون برساند. 11موضوع ماده )

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است نسبت به ابالغ اين استانداردها و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام 

 نمايند.

ريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي شهردا -23ماده 

مسئوليت اجراي اين فصل از قانون را  22/12/1374( قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 34موضوع ماده )

ين زمينه خواهند بود. وزارت مسكن و برعهده دارند و دستگاههاي اجرايي و موسسات ذيربط موظف به همكاري در ا

شهرسازي هر سال گزارش نظارتي از عملكرد دستگاههاي اجرايي ذيربط را به هيات وزيران و مجلس شوراي اسالمي 

 تقديم خواهد كرد. 

 هاي اول تا پنجم توسعه كشورقوانين برنامه -3-9

ساله و توسط دولت وقت  ( كه به صورت پنج1394 تا 1368هاي اول تا پنجم توسعه كشور )حدفاصل سالهاي در برنامه

اند تا حد امكان در تنظيم شده و به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است دولت و دستگاههاي اجرايي وابسته موظف شده

جهت كاهش مصرف انرژي در تمامي بخشهاي اقتصادي و اجتماعي تالش كنند. اهم قوانين و مواد مربوطه به تفكيک هر 

 امه در ادامه آورده شده است.برن

 قوانين انرژي در برنامه اول توسعه كشور -3-9-1

بكارگيري تجهيزات به صورت غير مستقيم به  49بند  4ها از  برنامه اول توسعه كشور و در ماده در قسمت خط مشي

  اشاره شده كه عبارت است از : يشيسرما يت بارهايريمد

افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تاكيد بر توليد محصوالت ايجاد رشد اقتصادي در جهت  -4

 استراتژيک و مهار تورم از طريق :
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هاي نيرو و نفت و  جويي در سوخت و انرژي، توسط وزارتخانه ي در زمينه مصرف بهينه انرژي و صرفهگذارسياست -49-4

هاي صنعتي و بازرگاني در مورد وسايل و تجهيزات  ت و گاز( توسط وزارتخانهرعايت دقيق اولويتهاي بخش انرژي )برق، نف

 مصرف كنندگان انرژي.

 قوانين انرژي در برنامه دوم توسعه كشور -3-9-2

به صورت غير مستقيم به  10و  4از مواد  7و  10در قسمت هدفهاي كالن كيفي از  برنامه دوم توسعه كشور و در بندهاي 

  اشاره شده كه عبارت است از : يشيسرما يبارها تيريمدبكارگيري 

 وري از طريق : افزايش بهره -4

 تكيه بر استفاده بهينه از انرژي از اتالف آن -4-10

 حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور  -10

مصرفي و  استفاده از انرژيهاي  وري انرژي استفاده بهينه از انرژي از طريق تغيير الگوهاي مصرف، افزايش بهره -10-7

 پاک و جانشين.

جويي و منطقي كردن مصرف  موظف شده است به منظور اعمال صرفه( اين قانون دولت 19همچنين در بند )و( تبصره )

 انرژي و حفاظت از محيط زيست اقدامات زير را به انجام برساند :

كنندگان و وارد كنندگان  بر، به ترتيبي كه كليه توليد نرژيتعيين مشخص فني و معيارها در مورد سيستمها و تجهيزات ا -1

اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت و  چنين تجهيزاتي، ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. كميته

نهاد آيين صنعتي ذيربط، مسئوليت تهيه اين مشخصات فني و پيش  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارتخانه

 هاي اجرايي آن به دولت را به عهده خواهد داشت. نامه

هاي بازرگاني )براي واردات ( و عوارض )براي توليدات داخلي(، به نحوي كه در صورت عدم  تعيين و اعمال تعرفه -2

ول پرداخت رعايت مشخصات فني و معيارهاي تعيين شده از طرف دولت، توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات مشم

 ها گردند. اينگونه عوارض و تعرفه

تنظيم ساعات كار اصناف توسط وزارت بازرگاني به منظور كاهش مصرف انرژي آنها در ساعات اوج مصرف برق و  -3

 انرژي و برقراري انظباط اجتماعي
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رژي در ماههاي هاي مربوط به نحوي كه مصرف برق ان تنظيم برنامه فصلي كار كارخانجات و صنايع توسط وزارتخانه -4

 داراي حداكثر مصرف كاهش يابد.

تدوين و اجراي ضوابط الزم به منظور اعطاي تسهيالت مالي با نرخهاي ترجيحي به صنايع و موسسات براي اجراي  -5

 عمليات مربوط به اصالح ساختار مصرف انرژي

يقات الزم در زمينه % درصد درآمد حاصل از فروش حاملهاي انرژي در طول برنامه جهت انجام تحق2تخصيص  -6

 هاي مربوطه جويي و مديريت بر مصرف انرژي توسط وزارتخانه صرفه

تهيه و تنظيم مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمانها به منظور پرهيز از اتالف  -7

هاي مسكن و  يندگان وزارتخانهاي متشكل از نما انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در اين مورد توسط كميته

 شهرسازي كشور، نفت و نيرو.

اختصاص بخشي از مطالب كتب درسي مدارس و دانشگاهها به موضوع اهميت آب و انواع انرژي و ضرورت مديريت  -8

جويي  بر مصرف آن و آموزش عمومي جامعه از طريق صدا و سيما و مطبوعات در اين زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرف

 هيز از اتالف و اسراف منابعو پر

متر مكعب نفت باشد و آموزش  5000تهيه ضوابط مربوط به تشكيل واحد مديريت انرژي آنها بيش از معادل  -9

 كارشناسان اين واحد توسط وزارتين نفت و نيرو.

 قوانين انرژي در برنامه سوم توسعه كشور -3-9-3

 يت بارهايريمدبكارگيري تجهيزات ور به صورت مستقيم به از برنامه سوم توسعه كش 121در فصل پانزدهم، ماده 

  اشاره شده كه عبارت است از : يشيسرما

جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست،  دولت موظف است به منظور اعمال صرفه -121ماده 

 اقدامات زير را انجام دهد:

تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سيستمهاي مصرف كننده  –الف 

انرژي، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان، توليد كنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات، فرآيندها و سيستمها ملزم به 

اي متشكل از نمايندگان و وزارت نيرو، وزارت نفت،  سط كميتهرعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذكور تو

 شود. موسسه            استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذيربط تدوين مي



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

60 

 

 

 1394ويرايش سوم،فروردين  تدوين مباني سند: 1فاز 

 

 

 نحوه تصويب اين معيارها را هيات وزيران تعيين خواهد كرد. 

استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت  -د

غير دولتي به منظور پرهيز از اتالف انرژي و تنظيم واجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به كارگيري 

سازي، كشور، نفت، صنايع، هاي مسكن و شهر اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته

 نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور.

( متر مكعب معادل نفت كوره 5000قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف ساالنه سوخت آنها بيش از پنج هزار ) -تبصره

هاي مذكور  ا، ضوابط و آيين نامه( مگاوات است، در صورت عدم رعايت معياره5و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج )

 در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت.

آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران 

 خواهد رسيد.

 قوانين انرژي در برنامه چهارم توسعه كشور -3-9-4

اشاره شده  يشيسرما يت بارهايريمدبكارگيري تجهيزات از برنامه چهارم توسعه كشور به صورت غيرمستقيم به  در موادي

  كه عبارت است از :

 :3ماده 

: دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 2تبصره 

هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به  ي كاهش مصرف فرآوردهضمن اتخاذ تمهيدات الزم برا

هاي جايگزين توليد داخل، تامين نمايد. صنايع  هاي نفتي را از محل توليدات پااليشگاههاي داخل كشور و با فرآورده فرآورده

حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن ريزي جهت كاهش مصرف  خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه

باشند. دولت مكلف است سازوكارهاي الزم  هاي جايگزين مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها مي محصوالت خود با فرآورده

را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه 

 بيني نمايد. پيش
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( قانون برنامه سوم توسعه 5گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده ) 1383: دولت مكلف است تا پايان سال 3تبصره 

ها را  وري و كاهش هزينه براي افزايش بهره 17/1/1379اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 ايد.تهيه و تقديم مجلس شوراي اسالمي نم

شود  جويي در مصرف برق و گاز، به شركتهاي برق و گاز اجازه داده مي : به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه4تبصره 

از مصرف كنندگان غيرتوليدي با مصارف باالتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز 

هاي اليحه بودجه به مجلس شوراي  ان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصرهنمايند. دولت سقفهاي الگوي مصرف و ميز

 نمايد. اسالمي پيشنهاد مي

هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير  : صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق شبكه5تبصره 

قدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به افكار عمومي در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده ا

 كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.

ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي  نامه اجرايي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه : آيين6تبصره 

 ابالغ به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ذيربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان

 : 5ماده 

)بخش  2-2وري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره  به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاء بهره

 هفتم اين قانون( 

وري كل  سهم ارتقاء بهرهالف( تمامي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسنادملي، بخشي، استاني و ويژه 

از يک  رعوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راهكارهاي الزم براي تحقق آنها را براي تحول كشو

وري كل  ه محورهاي زير مشخص نمايند، به طوري كه سهم بهرهبور محور با توجه  اقتصاد نهاده محور به يک اقتصاد بهره

 ( درصد برسد.3/31وليد ناخالص داخلي حداقل به سي ويک و سه دهم )عوامل در رشد ت

هدف گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد به طوري كه متوسط رشد ساالنه  -1

 درصد برسد. 5/2.  1، 5/3وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل  بهره
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وري نيروي كار، سرمايه بخشها و زيربخشهاي كشور بر اساس همكاري  كل عوامل و اهداف بهرهوري  سهم رشد بهره -2

ريزي كشور تعيين  هاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه دستگاههاي اجرايي كشور و انجمن

 گردد. مي

دستگاههاي اجرايي در زمينه شاخصهاي  ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد ب( سازمان مديريت و برنامه

هاي سنواتي را  بندي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه وري و رتبه بهره

وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام  با توجه به برآوردهاي مربوطه به ارتقاي بهره

 وري متمركز نمايد. تي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و مسئولين را بر اساس ارزيابي بهرهنظار

وري با رويكرد  ج( به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و غيردولتي و در راستاي ارتقاي بهره

وري را  شود جايزه ملي بهره ، به دولت اجازه داده ميوري در برنامه ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره

وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي  با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره

 ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.  بهره

وري در دستگاههاي اجرايي، به  ر سنجش بهرهد( آيين نامه اجرايي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي موثر د

 رسد. ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

 قوانين انرژي در برنامه پنجم توسعه كشور -3-9-5 

سياستهاي كلي نظام در خصوص انرژي از برنامه پنجم توسعه كشور به صورت غيرمستقيم به  7بخش الف ماده در 

  اشاره شده كه عبارت است از : يشيسرما يت بارهايريمدارگيري بك

 سياستهاي كلي نفت و گاز  -الف

 سازي مصرف و كاهش شدت انرژي بهينه -ب

 جهت اصالح الگوي مصرف انرژيگانه مصوبه هيات دولت  20تکاليف  -3-10

به صورت مستقيم و غير مستقيم  2/3/88گانه مصوبه هيات دولت جهت اصالح الگوي مصرف انرژي مورخ  20در تكاليف 

 گانه عبارتند از : 20اشاره شده است. بندهايي از اين تكاليف  يشيسرما يت بارهايريمدبه بكارگيري تجهيزات 

ي آموزشي و تدوين متون در تمامي مقاطع تحصيلي با ها توسعه فرهنگ الگوي مصرف از طريق طراحي و اجراي دوره -1

 همكاري وزارت آموزش و پرورش با هدف توسعه فرهنگ الگوي مصرف
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اصالح الگوي مصرف با هماهنگي بسيج و ستاد امور مساجد كشور از طريق توزيع المپ كم مصرف در مراكز مذهبي،   -2

 زيارتي و مساجد

  Bو   Aتر از  هاي پايين لوگيري از ورود محصوالت با رتبهبندي انرژي لوازم خانگي و ج رتبه -3

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

فراهم نمودن ساز وكارهاي مناسب توسط وزارت صنايع و معادن در جهت تعويض وسايل و تجهيزات انرژي بر   -5

 Bو  Aفرسوده و كم بازده با وسايل و تجهيزات داراي رتبه 

 سازي مصرف و كاهش شدت انرژي بهينه -6

 مقررات ملي ساختمان 19مبحث  -3-11

محاسبه و اجراي عايق كاري حرارتي پوسته خارجي، سيستمهاي تاسيسات مقررات ملي ساختمان ضوابط طرح،  19مبحث 

گرمايي، سرمايي، تهويه، تهويه مطبوع، تامين آب گرم مصرفي، و الزامات طراحي سيستم روشنايي در ساختمانها را تعيين 

سمت و صرفا جهت جويي انرژي به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است. در اين قكند. در اين مبحث بحث صرفه مي

 شود.آشنايي بخشهايي از اين مبحث مرتبط با موضوع مطالعه آورده مي

جويي در  ضروريست در زمان اخذ پروانه ساختمان، مدارک زير براي تائيد ساختمان از نظر ضوابط صرفه 19مطابق مبحث 

 مصرف انرژي، ارائه شود. 

 گواهي صالحيت مهندس يا شركت طراح-الف

 رژي چک ليست ان -ب

 چک ليست انرژي بايد حاوي خالصه اطالعات زير باشد : 

 مشخصات پرونده ساختماني و مهندس طراح -1

 عوامل ويژه اصلي -2

 بندي كاربردي ساختمان  گونه 

 بندي نياز انرژي ساالنه محل استقرار ساختمان  گونه 

 بندي سطح زيربناي مفيد ساختمان  گونه 

 بندي شهر محل استقرار ساختمان  گونه 
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 جويي در مصرف انرژي  گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه -3

 بندي نحوه استفاده از ساختمان  گونه -4

 روش مورد استفاده براي طراحي عايقكاري حرارتي پوسته ساختمان  -5

 مشخصات حرارتي مصالح و عايقهاي حرارتي مصرفي در ساختمان -6

 ان مشخصات حرارتي انواع جدارهاي تشكيل دهنده پوسته خارجي ساختم -7

 ضرايب انتقال حرارت طرح و مرجع ساختمان  -8

هاي فني مورد استفاده و الزامات تعيين شده در آن با توجه به موقعيت جدارها و نحوه عايقكاري  حل مجموعه راه -9

 حرارتي آنها 

 مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي سيستم مكانيكي گرمايي و سرمايي، تهويه و تهويه مطبوع و تامين آب گرم -10

 دت روشنايي فضاها و نحوه كنترل آن ش -11

جويي در مصرف انرژي در تاسيسات مكانيكي، الزم است  مقررات ملي ساختمان، براي صرفه 14عالوه بر رعايت مبحث 

جويي در مصرف انرژي در  مقررات ملي ساختمان، براي صرفه 13مواردي رعايت گردد. همچنين عالوه بر رعايت مبحث 

 شود. ها و مقرراتي مدنظر قرار گيرد. در ادامه اين موارد در هر دو قسمت ارائه مي است توصيهسيستم روشنايي، الزم 

 ريزي سيستم گرمايي  كنترل و برنامه -3-11-1

 درجه سانتيگراد دارند، صادق است. 10ضوابط مطرح در اين قسمت فقط در مورد فضاهايي كه دماي متعارفي باالي   -1

گرمايي و سرمايي بايد داراي سيستم تنظيم مناسب باشند، تا دماي داخلي در محل حضور افراد در تمامي سيستمهاي   -2

درجه در ماههاي گرم سال است تنظيم شود.  28درجه در ماههاي سرد و حداقل  20حدود مجاز مشخص شده كه حداكثر 

 ال بايد رعايت گردد.درجه در ماههاي گرم س 25(، حداقل 3در مناطق گرم و مرطوب )ر.ک. به پيوست 

توان از گرمايش موضعي استفاده كرد. در اين صورت ، منظور از  در بعضي فضاهاي بزرگ )با كاربري ويژه، مثال صنعتي( مي

 باشد. دماي داخل، دماي محل حضور افراد مي

گرمايي و سرمايي براي فضاهاي با كاربري ويژه، كه محدوده دماهاي مشخصي را بايد داشته باشند، تنظيم سيستمهاي 

 براساس همان محدوده مشخص بايد صورت گيرد.
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هر سيستم گرمايي، براي هر فضاي گرم شده، بايد داراي يک يا چند سيستم قطع و كنترل اتوماتيک ميزان گرمايش بر   -3

چندين فضا تواند براي  حسب دماي داخلي فضاي مربوطه باشد. الزم به توضيح است سيستم يا سيستمهاي فوق الذكر مي

تواند توسط يک سيستم واحد  مشترک باشد. در صورت تحقق كليه شرايط زير، قطع و كنترل اتوماتيک ميزان گرمايش مي

 صورت گيرد :

 متر مربع كمتر باشد. 400مساحت كل فضاهاي مربوط از  

 نحوه استفاده و اشتغال فضاها يكسان باشد 

 هاي حرارتي فضاها مشابه باشد، پايانه 

 گيري )نحوه استقرار( مشابه باشند. اراي جهتفضاها د 

 شاخص خورشيدي فضاها در يک حد باشد 

 گروه اينرسي حرارتي فضاها يكي باشد. 

متر مربع، شامل چندين فضا، توسط يک سيستم مركزي صورت گيرد، الزم است  500اگر گرمايش سطحي بيش از   -4

بند فوق، يک يا چند سيستم تنظيم اتوماتيک مركزي گرمايش بر  عالوه بر سيستمهاي قطع و كنترل اتوماتيک ياد شده در

متر  5000تواند گرم نمايد. برابر  بيني شود. ضمنا حداكثر سطحي كه هر سيستم گرمايي مي حسب دماي خارجي نيز پيش

 باشد. مربع را گرم مي

متر مربع باشد،  400متراژي بيش از اگر گرمايش توسط سيستمهاي برقي مستقل انجام شود و اگر شامل چندين فضا با   -5

 الزم است براي كنترل دماهاي فضاها تغذيه الكتريكي اين دستگاهها به طور اتوماتيک با دماي خارج تنظيم گردد.

 الزم است موارد زير رعايت گردد: 5و  4، 3در صورت استفاده از سيستمهاي گرمايي مركب، به جاي بندهاي   -6

 ل يک يا چند سيستم تنظيم اتوماتيک بر حسب دماي خارجي باشد.گرمايش پايه بايد شام -

گرمايش تكميلي بايد در هر فضاي گرم شده شامل يک يا چند سيستم قطع و تنظيم اتوماتيک گرمايش بر حسب دماي  -

 تواند واحد باشد. داخلي باشد. سيستم قطع و كنترل اتوماتيک ميزان گرمايش مي

جويي در مصرف انرژي، بوده و در منطقه با نياز گرمايي زياد  ( از نظر ميزان صرفه1گروه ) در صورتي كه ساختمان جزو -7

 6و  5، 4، 3، 2قرار داشته باشد، الزم است تمامي تاسيسات گرمايي فضاهاي با كاربري منقطع عالوه بر رعايت بندهاي 

 ند.ريزي ساعت دار براي دو هدف زير باش داراي سيستم كنترل دستي و برنامه
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 كاركرد متعارف در زمان اشغال فضاهاي مربوطه همراه با سيستم كنترل دما  

توقف در زمان عدم اشغال فضاها، مگر اينكه توقف دستگاه طبق ضوابط ايمني مجاز نباشد. در ضمن، در زمان  

 اندازي قبل از اشغال فضاها، سيستم گرمايي بايد بتواند با قدرت حداكثر فعال گردد. راه

 تواند بين چند فضا مشترک باشد مگر اينكه : سيستم گرمايي نميچنين 

 زمان و نحوه اشغال فضاها مشابه باشد. -

 باشد. )به متر مكعب( مي iحجم فضاي شماره  Viكمتر باشد.  Vi4/0هر يک از فضاها از  Hiضريب انتقال حرارت  -

 گروه اينرسي فضاها يكي باشد. -

شود سيستمي براي ارزيابي ميزان  متر مربع بيشتر باشد، توصيه مي 400گرم شده از اگر مساحت فضا يا فضاهاي  -8

از نظر  1بيني شود. براي فضاهاي گروه  مصرف انرژي جهت گرمايش و تامين آب گرم مصرفي )همانند كنتور( نيز پيش

ناطق با نياز گرمايي زياد قرار دارند، متر مربع، كه در م 1000جويي در مصرف انرژي، با زيربناي بيش از  ميزان نياز به صرفه

 رعايت اين بند الزامي است.

در صورت اضافه كردن طبقه يا فضاهايي به ساختمان موجود، ضوابط مطرح شده در بندهاي فوق تنها در مورد فضاهاي   -9

 الحاقي آن هم به شرط صادق بودن يكي از شرايط زير الزم االجرا خواهد بود :

 متر مربع  150الحاقي بيش از الف( مساحت قسمت 

 متر مكعب 400متر و حجم فضاي قسمت الحاقي بيش از  300ب( ارتفاع كف تا سقف بيش از 

ريزي بخش الحاقي مشابه سيستم  در صورتي كه يكي از موارد ذكر شده محقق نشود. كافي است سيستم كنترل و برنامه

 بخش اوليه يا داراي كيفيتي باالتر از آن باشد.

ارهاي گردش آب عايق كاري شده و هاي آب گرم و مد مانند ديگ( مخزنبه طور كلي، الزم است تاسيسات گرمايش ) -10

 در معرض هواي آزاد قرار نداشته باشند.

 بندي و نتيجه گيريجمع -3-12

 يت بارهايريمداي در اين فصل از گزارش به تجزيه و تحليل قوانين و مقررات موجود در كشور در زمينه بكارگيري فناوريه

 فوقپرداخته شد. در تمامي اين قوانين و مقررات به صورت مستقيم و غير مستقيم به بحث بكارگيري فناوريهاي  يشيسرما

اشاره شده است و اين موضوع حكايت از اهميت اين مورد دارد. ذكر اين نكته ضروريست كه قوانين و مقررات فوق الذكر با 
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اند و به همين واسطه بهينه سازي مصرف انرژي كه يكي از شاخصهاي توسعه تهيه و تنظيم شدههدف رشد و توسعه پايدار 

 يافتگي است در آنها لحاظ شده است.

ي كه مورد بررسي قرار گرفت بر استفاده از سيستم هاي كنترلي و مانيتورينگ جريان انرژي و يا كنترل ندر تمامي قواني

 ت.دستي بارهاي سرمايشي اشاره شده اس

عالوه بر اين، فرهنگ سازي جهت استفاده بهينه از منابع انرژي و بكارگيري سيستمهاي پربازده به عنوان دو راهكار اساسي 

 براي مديريت انرژي در كشور معرفي شده است.

ي براي مبتني بر تشويق هاي مال يسياست برنامه هايقوانين مذكور  ازشد كه متأسفانه در هيچيک  در پايان بايد يادآور

 استفاده از سيستم هاي پربازده مشاهده نمي شود.
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 مقدمه -1-1

ش يمعتدل و گرم بوده که باعث افزا يآب و هوا يران، اغلب مناطق کشور دارايموجود در ا يميبا وجود تنوع اقل

 گردد. يدر فصول گرم سال م يشيبار سرما يتقاضا

و  يشيسرما يرات بارهاييمختلف در نحوه تغ يهوا، شاهد الگوها يش دمايافزا يب با توجه به چگونگيترت نيبد

م زمان کارکرد يم. با توجه به رابطه مستقيباش يش ميسرما ديزات تولين تنوع در استفاده از انواع تجهيهمچن

درصد و  30ش از يم سرد و معتدل بيدر اقل يشيسرما يمصرف يزان بار و انرژيهوا، م يبا دما يشيزات سرمايتجه

 يتوان از بارها يب مين ترتيبد. ]1[باشد يدرصد مصرف برق فصول گرم م 60 يگرم و مرطوب باال يها ميدر اقل

ک طرف و ين علت از ياد نمود. ايت شبکه برق در فصول سرد نسبت به فصول گرم يبه عنوان اضافه ظرف يشيسرما

گر باعث يط از طرف ديمح يهوا يش دمايبه علت افزا يبيکل ترکيو س ي، بخاريگاز يهاهاروگيکاهش راندمان ن

در جهت کاهش  يشيسرما يبارها تيرين مهم مديبا توجه به ا باشند. يسال م گرم يهالمشکل کمبود برق در فص

 ير قابل توجهينموده و مقاد يريد در صنعت برق جلوگيجد يها يساز تيتواند از ظرف يمصرف برق م يساز نهيو به

 د.ينما ييوج را صرفه يمل يها هياز سرما

بخش  در يينها يو شدت مصرف انرژ يينها يآن در مصرف انرژ يش و سهم بااليت بخش سرماياهم به با توجه

شود. در ابتدا  يمختلف پرداخته م يدگاه هاياز د يشيسرما يت بارهايريمد ين گزارش به ضرورت هايدر ا ،مذکور

مصرف کنندگان و همچنيين از دييدگاه    ،از ديدگاه فني از نقطه نظر توليد کنندگان يسند راهبردهاي اين ضرورت

 ،يمختليف اقتصياد   يگياه هيا  ين کيار از د يي ا يکل يهاضرورتشود. سپس ي ميسمحيط زيست و توسعه پايدار برر

 يشي يسرما يت بارهيا يريميد  يقيانون  يهيا رد. در ادامه ضرورتيگيقرار م يمورد بررس يو فرهنگ ياجتماع ،ياسيس

نه ارائه و نحوه ارتباط ين زمين و مقررات موجود در کشور در اياز قوان يرد و خالصه ايگيقرار م يمورد بحث و بررس

ارائيه   يقانون يز با توجه به ضرورت هايان نيشود. در پا يمختلف ارائه م ياز جنبه ها يشيت بار سرمايريها با مد ن آ

 شود.يم ينه بررسين زميدر ا ياقتصاد يريه پذيل توجيو دال ين سند راهبرديشده، لزوم تدو
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 از ديدگاه فني يشيسرما يت بارهايريضرورت مد -1-2

ميورد   يمختلف يدگاه هاياز د يشيسرما يت بارهايرين بخش ضرورت مديشد در ا ز اشارهيهمانطور که در مقدمه ن

 .شود يح آن ها پرداخته ميرد که در ادامه به تشريگ يقرار م يبررس

د، انتقال و يان توليدکنندگان برق )متوليدگاه تولياز د يشيسرما يت بارهايريضرورت مد -1-2-1

 ع برق(يتوز

 باشيند،  ميي  مشيترکين  بيراي  الکتريکيي  انيرژي  کننيدگان  تامين عنوان به توزيع و لانتقا هاي شبکه و ها نيروگاه

 :است لزوم مورد زير داليل به ،يکيت بار الکتريريجه مديو در نت يشيسرما يمديريت بارها به توجه بنابراين

 شبکه پيک ساعات در برق مصرف شکاه با نيروگاه احداث روند شدن کند-1-2-1-1

اوج ن ياز ا يباشد. قسمت قابل توجهيمبرق  صنعتموجود در  ياز مشکالت اساس يکي يبرق شبکهدر  اوج باروجود 

 در کيه يبطور گيردد.  يجاد ميها ادر ساختمان يشيسرما ين بارهايتأم يبرا يتوسط برق مصرف در فصل تابستان بار

ر يسا در نيهمچن .باشديم هاساختمان شيسرما ديجهت تول ين حامل انرژيتر يبرق اصل ،کشور يريمناطق گرمس

 يلرهيا يو چ يشيسرما يها جيت، پکي، اسپليگاز ي، کولرهايآب يل استفاده عمده از کولرهايز به دليمناطق کشور ن

 . ]2[مورد استفاده است ياصل يانرژ همچنان برق حامل يتراکم

ها براي صرفه  ه است، يکي از گزينهبا استناد به نتايج مطالعات مديريت بار که توسط مرکز تحقيقات نيرو انجام گرفت

جويي در بخش هاي مختلف مصرف کنندگان انرژي الکتريکي و در نتيجه کياهش پييک شيبکه سراسيري، اعميال      

کنترل بر روي وسايل برودتي و سرمايشي است. با توجه به آمار و اطالعات منتشره توسط وزارت نيرو و ديگر ارگان 

 .]3[مي باشد 1-1مصرف در ساعات پيک بشکل جدول هاي ذيربط، سهم مولفه هاي مختلف 

 : سهم مولفه هاي مختلف مصرف در ساعات پيک1-1جدول 

 سهم در مصرف در ساعات پيك )درصد( نام بخش رديف

 7/50 خانگي 1

 6/18 صنعتي 2
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 سهم در مصرف در ساعات پيك )درصد( نام بخش رديف

 6/12 تجاري 3

 0/6 عمومي 4

 6/7 کشاورزي 5

 5/4 ساير 6

 

تجاري و عمومي  د از مصرف در ساعات پيک مربوط به بخش هاي خانگيدرص 3/69ميزان  ،1-1با توجه به جدول 

 است که قسمت عمده اي از پيک در فصل گرم مربوط به سيستمهاي سرمايشي است.

در  اوج بيار ر يو غ اوج بارساعات  يا به عبارتي يشين بار سرمايتأم يبرا يبرق مصرف يجاد شده در منحنيقله و دره ا

م يميورد اسيتفاده و دميا و رطوبيت آن اقلي      يشيستم سرمايمختلف متفاوت بوده و به نوع س ييآب و هوا يم هاياقل

ن يدر ا يشيسرما اوج بارانجام گرفته در شهرستان بندرعباس،  يک مطالعه موردي يدارد. به عنوان نمونه ط يبستگ

 21بعيدظهر و   16 يلي ا 13صبح،  5 يال 1 يشامل ساعت ها ين نواحيدهد ا يرخ م يه زمانيشهرستان در سه ناح

توان بيا اسيتفاده از    ين نمودار ميو وجود دره در ا يشيبار سرما يباشد که با توجه به نمودار منحن يشب م 24 يال

ن بر اسياس حيداک ر   يماند مشترکينکه دي. با توجه به ا]4[نمود ا کاهش اوج باريحذف سرما اقدام به  يسازها رهيذخ

رات ييل تغيو تنها بدلا کاهش اوج بار يحذف  يصورت عدم استفاده از روش ها گردد لذا در ين مييتع يتوان مصرف

ت يي ن ظرفيع و انتقيال و همچني  يي ت شيبکه توز يجه ظرفين و در نتيماند مشترکيد مقدار ديبا يشيبار سرما يمنحن

در سيطو    ينيرژ ن امير باعيث اتيالف ا   ياز در نظر گرفته شود که ايها باالتر از حد متوسط مورد ن روگاهيد برق نيتول

 گردد. يدر کشور م يينها يشدت مصرف انرژ ير منطقيش غيکشور و افزا يستم انرژيمختلف س

 توزيع و انتقال شبکه احداث جهت الزم هاي گذاري سرمايه انداختن تعويق به و کاهش -1-2-1-2

 ياز بارهيا  يناشي ر ا کياهش اوج بيا  يي حيذف  ، واضح است که در صيورت عيدم   يبا توجه به موارد مذکور در بند قبل

، هيا  مانيد آن ين و ديبيا تعيداد مشيترک    عيد، انتقال و توزيتول يستم هايت سيدر اثر رشد نامتناسب ظرف، يشيسرما

ر يي ش غيروگاه ها با افيزا ين احداث نيع برق و همچنيتوسعه شبکه انتقال و توز يالزم برا يه گذاريسرما ينه هايهز
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افتيه و  ين بيه شيدت کياهش    يماند مشترکيمقدار د يشيسرما يت بارهايريدن با ميهمراه خواهد بود. بنابرا يمنطق

 .]2[ابدييکشور کاهش م يستم انرژيتوسعه س يالزم برا يه گذاريسرما ينه هايهز

 توزيع و انتقال توليد، شبکه موجود هاي ظرفيت از بهينه برداري بهره -1-2-1-3

ر مي بايست جهت تأمين توان مورد نياز براي ايين  در صورت وجود پيک در منحني مصرف در شبکه سراسري کشو

پيک ظرفيت نيروگاه ها افزايش يابد. توسعه نيروگاه ها بر اساس حداک ر ظرفيت مورد نياز باعيث ميي شيود کيه در     

ساير ساعات منحني بار الکتريکي در شبکه سراسري )ميان باري و کم باري( نيروگاه ها مجبور شوند تنها با قسمتي 

زير ظرفييت   د در نظر داشت کهيبا و يا به عبارتي زير ظرفيت کار کنند. (1يبار جزئنامي خود کار کنند ) از ظرفيت

کار کردن باعث کاهش شديد در راندمان حرارتي نيروگاه مي شود. در نتيجه قسمتي از ظرفيت نيروگاه در سياعات  

اده  نمي شود. بنابراين در صورت وجود پييک  غير پيک بالاستفاده مي ماند و از ظرفيت شبکه به صورت بهينه استف

 . ]2[روگاه نيز به شدت افزايش مي يابديل کاهش راندمان نيدر شبکه هزينه واحد انرژي توليد شده به دل

که قسمت عمده اي از پيک بار الکتريکي مربوط به آنها مي باشد، ميتوان پيک شيبکه   يشيسرما يت بارهايريبا مد

د و با جلوگيري از روند غير ضروري توسعه نيروگاه ها و شبکه انتقيال و توزييع از ظرفييت    را تاحد زيادي کاهش دا

 هاي موجود به صورت کامالً بهينه استفاده نمود.

هاي سرمايشي در ساعات غير پيک مي تواند اين مشکل را تا حد زيادي حل کند. توليد و ذخييره  استفاد از سيستم

ل بار الکتريکي از ساعات پيک به ساعات غير پيک اسيت کيه باعيث افيزايش تيوان      قاتسازي سرما يکي از راه هاي ان

 مصرفي در ساعات غير پيک و در نتيجه افزايش راندمان حرارتي نيروگاه ها ميشود.

 شبکه اطمينان قابليت بهبود نتيجه در و احتمالي ناپايداري مسئله کاهش -1-2-1-4

                                                 

1 Part Load 
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در شبکه )ولتاژ( ناپايداري تواند باعث بوجود آمدن  يم ييايه جغرافيناح کيدر  يکيالکتر يش از حد بارهايش بيافزا

ن يتيأم  يبيرا  يدر فصول گرم توان مصيرف  يکيالکتر يل دهنده بارهايتشک ياصل يها از مولفه يکيگردد. سراسري 

 .]2[باشد يم يشيسرما يبارها

سيتم قيدرت در   يک سيي  ييارتست از توانيا ولتاژ عب يدارياز پا 1IEEE ايک يموسسه مهندسان برق و الکترون فيتعر

. اغتشياش  ياز بهيره بيردار   يط مشخصيستم بعد از بروز اغتشاش در شرايس يها در همه باس يولتاژ دائم ينگهدار

به بار رو  يانتقال يکيکه توان الکتر يبار. هنگام يجيش تدريا افزايزات باشد ياز تجه يکي يممکن است خروج ناگهان

، و هير دو  (باشد ييا روشناي ي، حرارتيکين کند )بار ممکن است مکانيتواند بار اضافه شده را تامش است تا بيبه افزا

سيتم بتوانيد بيار    يو اگير س  خواهيد بيود   يدار ولتياژ يي ستم قدرت پايتوان و ولتاژ قابل کنترل بمانند، س يعنيمؤلفه 

دهيد کيه    يمي رخ  يولتياژ هنگيام   ي. فروپاشدار ولتاژ استياپانستم يرا منتقل کند و ولتاژ از دست برود س يکيالکتر

ولتياژ در   يداريي ن ناپايستم قدرت گردد. بنابراياز س يه مشخصيرقابل کنترل شدن ولتاژ در ناحيش بار باعث غيافزا

 .يعيچ پاسخ سريبدل گردد بدون ه يولتاژ کل يتواند بصورت فروپاش ياست، که م يه ايده ناحيک پديعت خود يطب

 يد آمده و باعيث شيده اسيت کيه واحيدها     يقدرت پد يستمهاير در سياخ يها که در سال يدير ساختار جدييبا تغ

تر  ولتاژ گسترده يرود شاهد فروپاش يرا از خطوط انتقال عبور دهند،انتظار م يشتريهرچه ب يکي، توان الکتريديتول

ش از حد و يباعث افت ولتاژ ب ک خط انتقالياز ش از حد يم ال عبور توان ب يم. برايقدرت باش يها ستميشتر سيو ب

 .]6[ستم قدرت گرددياز س يبه بخش مشخص يکيت انتقال توان الکتريکاهش ظرف

ش ياز افزا يريجه جلوگيو در نت يشيسرما يت بارهايريبا توجه به مطالب گفته شده کامالً مشخص است که با مد

از  ياديتوان تا حد ز يدر فصول گرم م ج باراون بارها در ساعات ين ايتأم يالزم برا يکيش از حد توان الکتريب

 نمود. يريجلوگ يدر شبکه سراسر يداريبوجود آمدن ناپا

                                                 

1 Institution of Electrical and Electronics Engineers 
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 ها نيروگاه داخلي تلفات کاهش-1-2-1-5

بيرق   ين بيا کياهش تقاضيا   يبنابرا د برق آن است.يزان توليروگاه و ميراندمان ناز  يروگاه تابعين يزان تلفات داخليم

ع يدر شبکه انتقال و توز يانرژتلفات زان يم، يم مصرف انرژي، عالوه بر کاهش مستقيشيسرما يتوسط کاهش بارها

 .]2[ابدي يکاهش م يها به صورت ضمن روگاهين در نيو همچن

 ع برقيشبکه انتقال و توز ها، روگاهي، نکاهش استهالک -1-2-1-6

روگاه هيا مجبيور بيه اسيتفاده از     يارد نوجود د يکياوج بار الکترکه  يوده زمانداز مناطق کشور و در مح ياريدر بس

 يروگياه مي  ين يش از تيوان نيام  يد برق با توان بياز موارد مجبور به تول يدر برخ يباشند و حت يتوان خود م يتمام

ش يباعيث افيزا  ( يش بيار يدر حالت بي ع ين شبکه انتقال و توزيروگاه و همچنيزات نيتجهن کار )کار کردن يا باشند.

 . ]2[کند يستم وارد ميرا به س ياديز ينيگزيرات و جاينه تعميا شده و هزه ستمين سياستهالک ا

 روگاهين ياتيعمل ينه هايروگاه ها و هزيکاهش مصرف آب در ن -1-2-1-7

برخيوردار اسيت.    ييت بسزايت منابع آب در کشور از اهميرير در کشور، مديبا توجه به کمبود منابع آب در دهه اخ

ن با کاهش مصرف برق و در يباشند. بنابرا يم يبيکل ترکيبخار و س يروگاه هايآب ن ياز مصرف کنندگان اصل يکي

 .]2[ابدي يکاهش م يها، مصرف آب به صورت ضمن روگاهيتوسط ن يديجه کاهش توان تولينت

دگاه مصرف کنندگان برق )استفاده کنندگان از ياز د يشيسرما يت بارهايريمد يضرورت ها -1-2-2

 (يشيسرما يستمهايس

 ينه انرژيکاهش هز -1-2-2-1

-يبيرق مي   ينه انرژيهز يو خدمات ي، رفاهي، تجاريادار ين ساختمان هايخانوارها و همچن ينه اياز اقالم هز يکي

نه بيرق  ينه را کاهش داد. عالوه بر هزين هزيتوان ا يمختلف م يبه روش ها يشيت بار سرمايرين با مديباشد. بنابرا

بير   يشي يسرما يسيتم هيا  يجه اسيتفاده از س يماند قرارداد که در نتيمه تجاوز از ديو و جرينه توان راکتي، هزيمصرف

 ين موضيوع را از نظير اقتصياد   يي ت ايز اهميشود ني( وارد ميمانديمشترکان با اشتراک د يبزرگ )برا يمجتمع ها

نيه  يدر کياهش هز  يشي يت بيار سرما يريگر از اثيرات ميد  يد يکيکند.  يدو چندان م يمانديمصرف کنندگان د يبرا
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باشيد کيه مصيرف     يمي  ي، اوج بيار و کيم بيار   يان بيار يم يان تعرفه هايخانوارها مربوط به اختالف م يقبوض انرژ

و کيم   يان باريه ميبه ناح يمصرف يکيو انتقال بار الکتر ييمختلف جابجا يتوانند با استفاده از روشها يکنندگان م

 .]8[و  ]7[و  ]2[هش دهندکا ياديقبوض خود را تا حد ز ينه هايهز يبار

 يشيسرما يستمهايس يالزم برا يه گذارينه سرمايکاهش هز -1-2-2-2

سياختمان   ين بيرا يدر حال ساخت و همچن يساختمان ها يالزم برا يه گذاريسرما ينه هاين هزيک از عمده تري

 يهيا  سيتم يه سنيه مربيوط بي   يسيات خيود هسيتند هز   يتأس ينيگزيو جيا  يمجدد و نوساز يکه در حال طراح ييها

 يشي يسيتم سرما يجه انتخاب سي، کاهش مقدار حداک ر آن و در نتيشيت بار سرمايرياست. در صورت مد يشيسرما

در حيال سياخت در صيورت     يساختمان ها يکاهش داد. برا يادينه را تا حد زين هزيتوان ا يت مناسب ميبا ظرف

 .]8[و  ]7[و  ]2[ابدي يش ميزابرابر اف 4 يال 3ستم تا يت سي، ظرفيشيت بار سرمايريعدم مد

 يشيسرما يستمهايمرتبط با س يجانب يستمهايس ينه هايکاهش هز -1-2-2-3

مانيد  يزان ديي م يشيسرما يستمهايت سيز و ظرفيو کاهش سا يشيت بار سرمايريبا توجه به بند قبل در صورت مد

ترانسيفورماتورها،   ماننيد  يجانب يتمهاسيس يالزم برا يه گذارينه سرمايت و هزيجه ظرفيافته و در نتيبرق کاهش 

 .]8[و  ]7[و  ]2[ابدي يکاهش م يکيو مکان يکيسات الکتريالکتروموتورها و اجزا تاس

 لرها(يو چ يآب ي)کولرها ينه آب به صورت ضمنيکاهش مصرف آب و هز -1-2-2-4

و  يآبي  يتوسيط کولرهيا  ( يو تجيار  ي، ادريکشور )اعم از مسکون يدر ساختمان ها يشيبار سرما يقسمت عمده ا

شود و  يش استفاده ميسرما يم برايآب به صورت مستق يآب يشود. در کولرها ين مي( تأميو جذب يلرها )تراکميچ

 ين بيرا يشود. بنيابرا  ي( استفاده ميجذب يستمهايخنک کردن کندانسور و جذب کننده )در س يز برايلرها نيدر چ

و  يشي يت بيار سرما يريشود. در صورت مد يز مصرف ميآب ن يادير زقدامعالوه بر مصرف برق  يشين بار سرمايتأم

، يانيرژ  ينيه هيا  يافته و عالوه بير کياهش هز  يکاهش  يشيستم سرمايش الزم، زمان کارکرد سيزان سرمايکاهش م

 .]8[و  ]7[و  ]2[ابدي يز کاهش مينه آب مصرف نيهز
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 باردر صورت کاهش  يشيسرما يستمهاينه استهالک سيکاهش هز -1-2-2-5

زان يي و کياهش م  يشي يت بار سرمايريز مديدگاه مصرف کنندگان برق ني، از ديل ذکر شده در بخش قبليمشابه تحل

زمان  يشيرا با کاهش بار سرمايشود. ز يم يشيسرما يستمهاينه استهالک سيش باعث کاهش هزيسرما يتقاضا برا

از قيرار   يشي يسرما اوج بارو حذف  يشيسرمات بار يرين با مدييابد. همچن يکاهش م يشيسرما يستمهايکارکرد س

 يشي يسيتم سرما يدن سيجه احتمال صدمه ديشده و در نت يخوددار يش باريبدر حالت  يشيستم سرمايگرفتن س

 .]2[ابدي يکاهش م

 يشيو سرما يشيتأثير متقابل مديريت بارهاي گرما -1-2-2-6

يه مي کند تأثير متقابل اعمال مديريت بر بارهاي يکي ديگر از داليلي که ضرورت مديريت بارهاي سرمايشي را توج

سرمايشي و گرمايشي بر يکديگر است. به عبارت ديگر در بسيياري از ميوارد اقيداماتي کيه بيراي ميديريت بارهياي        

نيز مي گردد. به عنوان م يال   يشيگرمابه صورت مستقيم يا ضمني منجر به مديريت بار  سرمايشي انجام مي گيرد،

هاي کاهش بار سرمايشي ارتقاي عايق هاي بکار رفته در پوسته ساختمان ها است. اعمال اين راهکيار  يکي از راهکار

 .]8[و  ]7[و  ]2[باعث کاهش بارهاي گرمايشي نيز مي گردد و اثرات م بت اين راهکار را افزايش مي دهد

 داريست و توسعه پايط زيدگاه محياز د يشيسرما يت بارهايريمد يضرورت ها -1-2-3

بيه   يشي يسرما يت بارهيا يريد کنندگان و مصرف کنندگان برق، ميد يدگاه توليذکر شده از د يعالوه بر ضرورت ها

 .]2[شود يضرورت دارد که در ادامه به چند مورد از آن ها پرداخته م يستيط زيل مختلف محيدال

 د برق ياز تول يناش يطيست محيز ينده هايکاهش آال -1-2-3-1

 يناشي  يطيست محيز يندهايتشار آالنزان ايموجود در کشور و م يروگاه هايطلوب احتراق در ننه چندان م يبازده

ت و يريگير بيا ميد   يدهد. به عبارت د يش نشان ميش از پين عملکرد نامطلوب، ضرورت کاهش مصرف برق را بياز ا

در  يديي بيرق تول  يزان تقاضيا يي م ياديي توان تا حيد ز  يجه کاهش مصرف برق ميو در نت يشيسرما يکاهش بارها

روگياه  ياز دودکش ن يخروج يگلخانه ا يگازهاهوا و  يها ندهيزان انتشار آاليمجه يداد و در نت شروگاه ها را کاهين
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زان ياز م يمينده ها تابع مستقيزان انتشار آاليم. شوند را کاهش داد يست ميط زيمح يداريو ناپا يکه باعث آلودگ

 است. يا سوخت مصرفيو  يديبرق تول

 منابع آب يداريکاهش مصرف آب و کمک به پا -1-2-3-2

 يروگياه هيا  يد در نيي بيرق تول  يز اشاره شد، با کاهش تقاضيا بيرا  يد کنندگان نيهمانطور که در بخش مربوط به تول

ابد. کاهش مصيرف  ييکاهش م يز به صورت ضمنين يبيکل ترکيبخار و س يروگاه هايدر ن يزان آب مصرفيکشور، م

 کند. يست و حفظ منابع آب کمک ميط زيمح يداريبه پا يقابل مالحظه از به صورت يآب ن

 ع برق يد، انتقال و توزيند توليفرآ يست طيط زيکاهش حرارت داده شده به مح -1-2-3-3

روگاه ها يجاد شده در نيا يحرارت ياز ورود اتالف ها يريجلوگ يشيسرما يت بارهايريمد يگر از ضرورت هايد يکي

 64ن اسيت. بيالب بير    ياز گرم شدن کره زم يريجه جلوگيست و در نتيط زيع برق به محيتقال و توزان يو شبکه ها

ط اطيراف وارد  يکشور به صورت حرارت به مح يروگاه هايدر ن يليفس يد شده توسط سوخت هايدرصد حرارت تول

سيت تيا   يط زيبه محي  ن حرارتيگر وارد شدن ايطرف د . از]17[شود يجه باعث گرم شدن آن ميشود که در نت يم

و حيرارت   يشي يسرما ياز بيه بارهيا  ين نيک حلقه بيجه يدهد و در نت يش ميرا افزا يشيسرما ياز به بارهاين يحد

 روگاه ها وجود دارد.يدر ن ياتالف

 يکيالکترن بار يتأم ير برايد پذيتجد يها ياستفاده از انرژ و کمک به توسعه يش کارامديافزا -1-2-3-4

از کشورها به شدت در حال  ياريدر بس يمصرف ين انرژير در تأميد پذيتجد يها يژاستفاده از انر رياخ يدر سالها

بير   يشي يسرما يستمهايس يبر توسعه وارتقا ياديافته و در حال توسعه تمرکز زيتوسعه  يرشد است و در کشورها

ار مهم يت بسيه است. با توجه به مزشد يديخورش يژه استفاده از انرژير بويد پذيتجد يها ياستفاده از انرژ يمبنا

ازمنيد  ين ين انيرژ يي (، اسيتفاده از ا يشي يسرما اوج بارتابش با  اوج يش )همزمانين سرمايتأم يبرا يديخورش يانرژ

ت آن ها نسبت به يستم ها و کم کردن اولوين سياز موانع توسعه ا يکياست و در واقع  ياديز يه گذارينه سرمايهز

 ن موضيوع کيه  يي ا باشيد. ليذا بيا در نظير گيرفتن      يستمها مين سيساخت ا ادينه زي، هزيشيسرما يستمهاير سيسا
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 يشي يت بار سرمايري، در صورت مدستياز کشور ما چندان باال ن يعمده ا يدر قسمت ها يديخورش يژل انريپتانس

 يسيتمها يس  فراهم شده و باعيث کاراميد شيدن    ين انرژيش، امکان استفاده از ايسرما يماند برايزان ديو کاهش م

 ياز بيه فايا  يش نيسرما يبرا يديخورش يستمهايگر از موانع استفاده از سيد يکيشود.  يم يديخورش يشيسرما

جه کاهش يو در نت يشيماند سرماين مشکل با کاهش دياست که ا يديخورش ياز انرژ يکاف يبهره بردار ياد برايز

 قابل حل است. يديستم خورشيت سيز و ظرفيسا

 يکالن و حفظ منافع ملاز ديدگاه  يشيسرما يت بارهايريمدضرورت  -1-3

ز ضرورت ين يدگاه کالن و ملي، از ديشيسرما يت بارهايريمد يبرا يمطر  شده در بخش قبل يعالوه بر ضرورت ها

 شود. يوجود دارد که در ادامه به صورت خالصه به آن ها اشاره م يشيسرما يت بارهايريمد يبرا يماتاها و الز

ن بخش و اصال  يدر ا يدر بخش ساختمان با توجه به لزوم کاهش مصرف انرژ يشيسرما يت بارهايريت مدضرور

ارائه  يگوناگون يل قرار گرفته و با ساختارهايه و تحليو تجز يمورد بررس يگوناگون يايتواند از زوايمصرف م يالگو

ضرورت مساله از ابعاد شود که در آن يه ممساله فوق الذکر ارائ يبرا يوجه 8ک ساختار ين قسمت يشود. در ا

توان به مساله يم يديهر چند وجوه جدگردد. يم يره بررسيو غ ي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگياسيمختلف س

در  يشيسرما يت بارهايريل در جهت مدين داليمهمتر يوجه 8ن ساختار يافزود لکن موارد گنجانده شده در ا

 بخش ساختمان هستند. 

 مصرف يدر بخش اصالح الگو يبه اهداف اقتصاد مقاومت يابيلزوم دست -1-3-1

 مقاومت در يو برا کشور يتيو امن ياسيکالن س ياستهاياست که هماهنگ با س ينظام اقتصاد کي ياقتصاد مقاومت

 يادگوناگون اقتص يهاو توطئه مهايتحر يتا بتواند در برابر ضربات اقتصاد رديشکل بگ يبياقدامات تخر برابر

و  يامنطقه ،يخود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد مل شرفتيکرده و توسعه و پ مقاومت

 . کند حفظ يجهان
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لگوي کند ا يدا ميت پيموضوع يهمچون کاالها، خدمات و انرژ يهمانگونه که مفهوم مصرف در خصوص موارد

هر در  يح مصرف انرژيصح يبه الگو يابيت دارد. دستير موضوعموارد فوق الذک يز برايو اصال  آن نمصرف 

که در  ران،يمانند ا کشوري بيراي نيآن جامعه به توسيعه دارد. بنيابرا يابياي در امکان دستاي نقش برجستهجامعه

الگوي منطبق بر  اگر يانرژ برخوردار اسيت. الگيوي مصيرف ييباال تياز اهم يانرژ حال توسعه است، الگوي مصرف

صورت عنصر ضد توسعه عميل  نباشيد به يديجامعه باشد با توسعه سازگار است و اگر منطبق بر الگوي تول ديتول

شکل گرفته  ديدر گذر زمان بر مبناي الگوي تول يانرژ مصرف الگيوي افتيه،يه . در کشيورهاي توسيعکنيديمي

مصرف  يکسو رشد بااليباشد. از  ر دوگانه داشتهيبتواند تعيم يرژمصرف ان يرشد باال يجيوامع نياست. در چن

 يباشد و از سوکالم رونق اقتصادي  کيو اشتغال و در  ديتولش يشترو افزايب رشد اقتصادي يتواند به معنايم يانرژ

ر مناسب و مجاز آن در سطح يمرتبط با آن از مقاد يا استاداردهايو  ياست که شدت مصرف انرژ يگر بدان معنيد

دهد که يها نشان ميشود. مطالعات و بررسيتلف م يابه صورت قابل مالحظه يفاصله گرفته و انرژ يلمللن ايب

ه يکل يو به ازا يو اجتماع ياقتصاد يبخشها يکه در تمام يامورد دوم در مورد کشور ما مصداق دارد بگونه

و  ]9[دارد ين الملليسطح بدر مجاز  يدهابا سطو  و استاندار يامقدار مصرف فاصله قابل مالحظه يانرژ يحاملها

]10[. 

کوششها جهت  ير مورد توجه فراوان قرار گرفته و تمامياخ ياز جمله اقدامات فوق الذکر که بخصوص در سالها

ت بار يريمد يمختلف برا يها روش يريبکارگز از آن نشات گرفته يمجاز مصرف ن يهان استانداردها و محدودهييتع

ن يا يريبکارگبوده است.  يو اجتماع يمختلف اقتصاد يدر بخشها يشيسرما يت بارهايريق مدياز طر يکيالکتر

همراه بوده  يشتريب يفرهنگ يغات و بسترسازيبا تبل ير مولد همچون بخش خانگيغ يبخصوص در بخشها ها روش

 است. 

ست ين يقدار قابل توجهخاص م يک واحد ساختمانيا يز يک تجهي يبرا ين هر چند کاهش مصرف انرژين بيدر ا

مختلف  يها در بخش يکيزات الکتريو بخصوص تجه يشيسرمابر  يزات انرژيلکن تنوع و تعداد قابل توجه تجه
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اهداف اقتصاد به  يابيجهت دست يشيسرما يت بارهايريمد يها روش يريبکارگلزوم توجه به  يو اجتماع ياقتصاد

 سازد. يم چندان را دو مصرف يدر بخش اصال  الگو يمقاومت

 يکيالکتر يد انرژيق کاهش تولياز طر يانده و گلخانهيآال يکاهش انتشار گازها -1-3-2

فاقد اثرات زييست محيطيي هيچيک از سامانه هاي توليد برق ز اشاره شد، ين يقبل يها همانطور که در بخش

تخراج منيابع، سياخت . اثيرات زييست محيطي در کل مراحل زنجيره توليد انرژي برق شامل اسينييستند

. برخيي از اثيرات عميده زييست محيطي دهد ه از برق و دفع زائدات رخ ميتجهييزات، حمل و نقل مواد، استفاد

( و CH4(، متان )CO2دي اکسيد کربن )همچون  ايانتشار گازهاي گلخانه وهمراه با توليد برق شامل آلودگي هوا 

 .باشد مي (N2Oاکسيد نيتروژن )

درصد بيش از نياز 100درصد الي  50حدودا  2050ي ها نشان مي دهد که نياز جهان به انرژي در سال پيش بين

درصد بوده است در  20معادل  1950امروز خواهد بود و سهم و درصد انرژي الکتريکي از انرژي اوليه که در سال 

توجييه در اين مطالعات ترکيب خواهد رسيد. نکته قابل  درصد 70به  2050درصد و در سال  38به  2000سال 

سوخت در توليد انرژي الکتريکي است و محتمل ترين سناريو ارائه شده استفاده از سوخت هاي فسيلي در توليد 

انرژي  درصد، 10نفت  درصد، 10درصد، گاز براي توليد برق  30انرژي الکتريکي مي باشد )ذغال سنگ 

درصد( مالحظه مي گردد علي رغم تنوع انرژي، وابستگي  15 هاي هسته اي درصد و نيروگاه 15تجديدپذييير 

هم چنان قابل توجه است. بنابراين دنيا در ارتباط با توليد انرژي برق با  2050ها به سوخت فسيلي تا سال  نيروگاه

 ين قاعده مست نيز از ايران نيو کشور ما ايک چالش جدي در رابطه با اثرات زيست محيطي روبرو خواهد بود 

 .]11[ستين

در  کيلوگرم 7/4977به 1346کيلوگرم در سال 607 از CO2مار موجود در ايران نشان مي دهد که سرانه انتشار آ

 برابر شيده اسيت. سيرانه کشيورهاي 11 رسيده است که بيش از 1386کيلوگرم در سال  7/6881 و 1382سال

OECD 08/11 34/1ر مقايسه با سياير کشيورها، نييز اييرانتن مي باشد. د 1 تن و هند حدود 87/2تن و ترکيه 
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ران ي، ااکسيد کربنيد دير کاهش توليدر مس ين همگام با حرکت جهانيبنابراجهاني را توليد مي کند.  CO2درصد 

 .]12[ديد آن تالش نمايزان توليرا کنترل کرده و تا حد امکان در کاهش م يان گاز گلخانهيا توليدد يز باين

ن يدر اباشد.  مي عامل توليدي CO2نشان مي دهد که مهمترين عامل در انتشار  اتآمده از تحقيقنتايج به دست 

ران توسط يدر ا ينکه عمده برق مصرفيابد بخصوص اييت مياهم يليفس يها د برق از منابع سوختين توليب

 يها در انتشار گاز د روگاهيشود. به منظور کاهش سهم نين ميتام يليفس يها بر سوخت يمبتن يحرارت يها روگاهين

اسيتفاده ازسوخت گاز طبيعي به جاي توان به يشود که از آن جمله م يمختلف مطر  م يدکربن راه حلهاياکس

. راه حل داشاره کرتوليد برق  ها بيراي بکارگيري نيروگاه سيکل ترکيبي نسبت به ساير نيروگاه ايها و  ديگر سوخت

کمتر  يکيالکتر يد انرژيت موجب توليزان مصرف باشد که در نهايو کاهش م انرژي وري بهبود بهيرهتواند يمگر يد

ها و  روگاهيدر ن يزان تلفات انرژيعالوه بر کاهش م ،يشيسرما يت بارهايريمد يها روش يريبکارگن يشود. بنابرايم

رود و توجه به آن يشمار مب ياو گلخانه ندهيآال يکاهش انتشار گازهاجهت  يراه حل مناسبع،يشبکه انتقال و توز

 و مهم است. ياتيح يامر

 يت انرژيش امنيافزا -1-3-3

نمايد تهديدات ه و سعي ميهاي انرژي بازگشت هاي معقول در حامل منيت انرژي به عرضه مداوم و مطمئن با قيمتا

. امنيت انرژي از ژئوپليتيکي، اقتصادي، تکنيکي، زيست محيطي و رواني ناظر بر بازارهاي انرژي را کاهش دهد

کنندگان به معناي آن است که اوال دسترسي آسان و بدون احتمال خطر به منابع نفت و گاز جهاني  ديدگاه مصرف

بصورت منطقي داراي تنوع و گوناگوني از لحاظ منطقه جغرافيايي منابع و  وجود داشته باشد. ثانياً اين منابع

از نقاطي تامين گردند که احتمال ثبات و  اً جريان نفت و گاز عموماًهمچنين مسيرهاي انتقال داشته باشند و ثال 

 عدم تغيير در حکومت هاي آنان درازمدت و طوالني باشد. 

 يد حاملهيا يم به تولير مستقيو به صورت غ يه انرژياول يحاملهاتامين م به يبه صورت مستق انرژيت يبحث امن

در هير کشيور    يموجب شده تا دخالت حکومتهيا در حيوزه انيرژ    ن مسالهيشود و هميه همچون برق مرتبط ميثانو

برخوردار  يت خاصياز اهمر پايداري شبکه برق هر کشوو به صورت نمونه،  ن ارتباطيگردد. در ا ير و الزاميه پذيتوج
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-يانهاي پارهايي از دام انرژي ي. برخي کشورها مانند فرانسه براشه مطر  بوده استيک چالش هميبوده و به عنوان 

 اند. اي روي آوردهپذير به توليد برق هسته

چون قرار  يعوامل باشد،يم صيادرکننده نفيت جهيان نيکننيده نفيت اوپيک و چهيارم يديتول نيدومي رانيهرچند ا

واقع شدن  يعنيآن  يگذرگاه تيوجود موقع انه،يخاورمفيارس و جيحساس از خل اريو بس زينفتخ قاطگرفتن در ن

 شيافزا دهنديپهناور و مناسب حمل و نقل، نشان م ينيو دارا بودن سرزم قايآفرو ايقاره اروپيا، آسيسه  ريدر مس

اما  باشد،يرنميدر معامالت اقتصادي منطقه امکانپيذ رانيجز با دخالت ا انهيانرژي خاورم رگذارييتاث سيطح

 . باشديو انتقال انرژي م ضهعر يتيکشيور در امن ينياز کمرنگ شيدن نقيش ا يرو حاک شيپ تهاييواقع

عمر خيود قيرار دارنيد و     دوم ميهيکشور در ن ياست که اغلب مخازن نفت نيا رانيروي ا شيپ تهايياز واقع يکي

 لگيران يرو تحل ني. از همي ]10[ابيد ييکياهش مي   بشکههزار 200به  کيساالنه آنها به طور متوسط نزد ديتول تيظرف

خود را نخواهييد   ديامکان حفظ سقف تول ،يخارج يو منابع مال نيسنگ گيذاريهيبدون سيرما رانيانرژي معتقدند ا

 کيه  يرانيي نييه چنييدان دور، ا   اي نيده يدر آ ابيد، يچنانچه روند مصرف انرژي در داخل ادامه  گريد داشيت. از سيوي

 عامل مهم در نيو همچن ارزي منبيع درآميد نينفت خيود را کيه مهمتير داتيتمام تول دياست، با زيکشوري نفتخ

نه تنهييا   بيترت نيدر داخل مصرف کند و به ا باشد،يم انيرژي تياي در بعد امنو منطقه يالملل نيب هاي يزنچانه

 اسيت يکننيده نفيت از دسيت خواهيد داد، بلکيه در بعيد س       ديکشورهاي تول سطحنفيوذ و اقتيدار خيود را در گيريد

ن حرکيت در جهيت اصيال     يبنابراقرار خواهد گرفيت.  بيرهاي رقکشو رينفت و گاز تحت تأث نهيزم يزدرين يخارج

کاهش مقدار تقاضيا   لهيوسب يليفس يها به سوخت يکاهش وابستگدر کشور و تالش در جهت  يمصرف انرژ يالگو

شينهاد  يک راهکيار پ يتواند به عنوان  يم يشيسرما يت بارهايريمدست و يضرور يامر يه انرژيثانو يها حامل يبرا

 گردد.

 ش اشتغاليافزا -1-3-4

مردان و کارشناسان را دولت اران،گزاستياز س ياريآن در جهان پر شتاب امروز توجه بس يهايدگيچيبحث اشتغال و پ

 شتريکار، ضرورت پرداختن ب انيمتقاض ليجوان کشور و س تيجمع بياست ترک يهيبد به خود جلب نموده است.
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و  يکه با توجه به ضرورت تحول در اقتصاد سنت تاس نيا تيواقع .دينما يم جابيمسئله را از ابعاد مختلف ا نيبه ا

 اني.به بستيمؤثر و کارساز ن د،ياشتغال و تول جاديدر ا ،يصنعت يو راهکارها يمقطع يجامعه، طرحها کيکالس

 يستيبا ،يکاريکاهش عارضه ب يمتأثر است، برا يو جهان يرونيامروز جامعه که به شدت از عوامل ب طيدر شرا گريد

 کرد.  يو به جامعه معرف فيرا تعر يديجد يشغل يها مسئله، فرصت يابي شهيضمن ر

و  نيشده است که اول شنهاديو اقتصاددانان پ نياز طرف متخصص يمتفاوت يراه حلها يکاريآوردن نرخ ب نييپا يراب

راهنما و  کيعنوان  بهکشورها  رياستفاده از تجارب سا حلن راهياست. دوم ديدر تول يگذار هيآنها سرما نيمهمتر

 تيثبات و امن جاديا ک استين مطالعه نزديشتر به موضوع ايز که بين سومراه حل تجربه شده است.  يالگو

کاالها و  عيتوز د،يتول نينو يها وهيش يريو بکارگ يگذاران خارج هيسرما ،يداخل دکنندگانيتول يبرا يگذار هيسرما

 .است ديزات جديتجهد يو در کنار آنها تول خدمات

وجود نداشته باشد  يشيسرما يزات کنترل بارهايوتجه يشيل سرمايوساد يتول يبرا ينکه دانش تخصصيبا فرض ا

ل و يوسان ين ايره تامين ارتباط زنجيجاد اشتغال همراه خواهد بود. در ايزات با ايتجهل و يوسان يا يريبازهم بکارگ

جاد خواهد نمود. يرا ا يبدست مصرف کننده برسد مشاغل مختلف و متنوعکه  ييزات از خارج از کشور تا جايتجه

از خواهد داشت که هر يرا ن يمشخص يز مشاغل و تخصصهايزات اشاره شده نيتجه ياندازن نصب و راهيعالوه بر ا

اق بارز خواهد شد. مصد يدر داخل کشور بوم يانسان يروياست لکن با مرور زمان و آموزش ن يچند در ابتدا واردات

 يآن توسط سازمان آموزش فن يرينو و بکارگ يهايمرتبط با انرژ يتهايفعال ين استاندارد مشاغل براين مطلب تدويا

 کشور است.  ياو حرفه

گذاران هيت مناسب دولت، سرمايو در صورت حما يپس از مدت ،به کشور يشيسرما يکنترل بارهازات يبا ورود تجه

ن مساله يزات در داخل کشور اقدام خواهند کرد که اين تجهيع ايد و توزيتولدر جهت  يخارج يو حت يداخل

و  يقاتين اشتغال جنبه متفاوت تحقيزات پربازده را به همراه خواهد داشت. اينه تجهيدار در زميموجبات اشتغال پا

ن يت. بنابر ادتر در جامعه را فراهم خواهد ساخينه ظهور مشاغل جديخواهد داشت که به نوبه خود زم يتجار

 دار مطر  شود. يجهت اشتغال پا يک راهکار کمکيتواند به عنوان  يم يشيسرما يت بارهايريمد يها روش يريبکارگ
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 يت زندگيفيش کيها و افزا ط داخل ساختمانيت محيفيش کيافزا -1-3-5

زات يتجه دارند. ياساسنقش  يراحت نيدر ا زين مختلف ليبزار و وساباشد. ايبشر م ياصلراحت تر انتخاب  يزندگ

اند و در کنار را تجربه کرده يمختلف يز نسلهاينها  خچاليها و  ونيزيتلو، يشيو گرما يشيل سرمايوسار يبر نظيانرژ

نفک هر گونه ين مساله، بخش اليکه ا ييز توجه شده تا جايدر آنها ن يانرژ ييجوها به بحث صرفه شرفتير پيسا

ت کارکرد يفيز و کيک تجهيدر  يانرژ ييجون صرفهيب يميست. هر چند ارتباط مستقشده ا يبازرگان يب و آگهيتبل

نه به صورت يشرفتها در هر دو زميگر گره خورده و پيکدين دو مساله امروزه با يرفت ايد پذيآن وجود ندارد لکن با

 رود.يش ميپ يمواز

تر شده و اوج گرفته است.  يتخصص ارينسبت به گذشته بس ز يز آن نيو تجه يامروزه صنعت ساختمان ساز

 نهيخود را به هيساخت ساختمان خود، سرما نهيهستند تا بتوانند عالوه بر کاهش هز ييسازندگان به دنبال راهکارها

 شيها و افزا داخل ساختمان طيمح تيفيک شيافزا ساختمان خود را روز به روز ارتقا دهند. تيفيصرف کرده و ک

 يتمام هالزم يانرژ ستميس زات مورد استفاده در آن است.يت ساختمان و تجهيفياز ک يتابع يزندگ تيفيک

به  ياز سنت هاساختمان يانرژتا ساختار  ت ساختمان موجب شدهيفيل بودن آن در کيو دخ باشديساختمان ها م

امر  نيادر  ليدخ يکند. فاکتورها دايپ شيهوشمند به شدت افزا يبه ساختمان ها شيکرده و گرا رييهوشمند تغ

 شوند: يخالصه م ريدر زباشد که يم هوشمند ستميس يايمزاو  يسنت ستميس بيمعادر دو دسته 

 :يسنت ستميس بيمعا

 ه، فروشندگان و سازندگان گوناگونچندگان يهاواسطه -

 ها به صورت جداگانه ستميس تيريمد -

 ها ستميو تطابق س يعدم هماهنگ -

 ستمير سه يمختلف برا يبه آموزش ها ازين -

 از اندازه شيب يانرژ يها نهيداشتن هز -

 به وجود کارگران کارآزموده مختلفازين  -
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 :  هوشمند ستميس يايمزا

 يدر مصرف انرژ ييو صرفه جو يساز نهيبه -

 نهيهز يبهره ور -

 يمنيو ا تيکنترل امن -

 و رفاه شيآسا نيتأم -

 هوشمند زاتياستفاده از تجه يسادگ-

 هنگام بروز حوادث ساختمان تيريمد -

 ايدن يکنترل ساختمان از هرجا -

 يمصرف ليکم کردن استهالک وسا-

 يريانعطاف پذ -

هم به  ياريبس يايمزا ،يسنت ستميس يها بيهوشمند عالوه بر رفع ع ستميشدن س جاديکه ا شوديم مالحظه

و هر  باشديما م يمحل کار و زندگ از يو انتظارات امروز ازهايها در جهت رفع ن نهيگز نيا يکه تمام همراه دارد

ن يماندن در صحنه رقابت و تأم يباق ي)برا دينما يم مندهوش ستميبه س شيمجاب به گرا يرا به راحت يسازنده ا

ه يدر واقع گام اول يشيسرما يت بارهايريمد يها روش يريبکارگن راستا يدر هم .د استفاده کنندگان(يجد يازهاين

 باشد. يم يندگز تيفيک شيافزاهوشمند و  يمانهاو ساخت ساخت يجهت طراح

 ق کاهش مصرف سوختياز طر يتصاد ملکمك به اق -1-3-6

، به گونه اي که تامين انرژي به عنوان يک توليد انرژي مواجه استاي براي تامين و  امروزه جهان با تقاضاي فزاينده

شده و کشوري که از امنيت انرژي باالتري  نياز استراتژيک و وابسته به منافع ملي و حيات کشورها محسوب

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 

ش و جايگاه اساسي و مهم انرژي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها شود. رشد کس نمي تواند منکر نق
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اي گونهت مصرف انرژي در جهان افزوده شود؛ بجمعيت و روند توسعه اقتصادي کشورها موجب شده هر روزه بر سرع

بيني هاي همين  شود و پيش برابر مي 2سال 10مصرف انرژي هر ، ساس آمارهاي اتحاديه جهاني انرژيکه برا

درصد افزايش خواهد  54به ميزان  2025تا سال  2001اتحاديه نشان مي دهد مصرف انرژي در جهان طي سال 

يافت و در اين چشم انداز بيشترين ميزان مصرف انرژي به کشورهاي در حال توسعه )م ل ايران( تعلق دارد. اين در 

 .]11[ر بااليي داردحالي است که کشور ما نيز سرانه مصرف انرژي بسيا

برابر افزايش پيدا کرده است و  3دهه به  2آمارها نشان مي دهد مصرف فرآورده هاي نفتي در ايران در کمتر از 

قابل هزينه  يانرژمصرف نادرست  ن اساسيداشته است.بر هم درصد رشد 10متوسط مصرف انرژي ساالنه حدود 

شمار مي ب ياصلنبود فرهنگ بهينه سازي مصرف انرژي از داليل ر اين زمينه براي کشور در بر دارد که د يتوجه

د. لذا با عنايت به اقتصاد تک محصولي و متکي بر درآمدهاي نفتي و مصرف باالي انرژي در کشور، سياست تالش رو

ق ين طريتا از ا براي بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان يک ضرورت ملي بيش از پيش آشکار مي شود

جهت  يگذارهيزان سرماين سوخت مازاد و کاهش ميتام يهانهيافته و بواسطه کاهش هزيمصرف سوخت کاهش 

 . ]12[برداشته شود يدوش اقتصاد مل ياز رو ياز آن بار يناش يانرژ يع حاملهايد، انتقال و توزيتول

و توسعه  يشيسرما يت بارهايريمد يها رگذار استفاده از روشيتأث يها از راه يکين امر يسر شدن ايم يبرا

ران يم گيارن و تصمذاستگيمورد توجه س ياصل يک خط مشيد به عنوان يباشد که با يمرتبط با آن م يها يفناور

مي تواند نتايج قابل توجهي را در ز ينکوشش هاي اندک براي کاهش مصرف انرژي  ين ارتباط حتيدر ارد. يقرار گ

 يها روشه به ياندک باشد که با توص ين تالشهاياز ا يتواند بخشيو مش ري. مطالعه پسطح ملي به بار آورد

 د.يکمک نما يت اقتصاد مليبه تقودر بخش ساختمان  يشيسرما يت بارهايريمد

 ان مدت و بلند مدت يدر کوتاه مدت، م يش بودجه عموميافزا -1-3-7
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منابع  ريدرآمدها و سا ينيبشياوي پو ح هيته يسال مال کيدولت است که براي  يبودجه کل کشور برنامه مال

گردد، يم کشور يهدفهاي قانون و استهايسبه  ليکه منجر به ن ياتيبراي انجام عمل هانهيهزاعتبار و برآورد نيتام

 : ]9[باشديمريکه شامل اجزاء ز است ين بودجه، بودجه عموميا يک از بخشهايباشد. يم

قانون بودجه به  يدر سال مال ميرمستقيغ ايو  ميعتبار که به طور مستقا نيو منابع تام افتهايدر ينيب شي( پالف

 . گردديداري کل اخذ محسابهاي خزانه قيطردستگاهها از لهيوس

 يو اختصاص يبراي اعتبارات جاري و عمران ياختصاص ايو  يپرداختهاي که از محل درآمد عموم شي( پب

 .شودانجام  مربوط يدر سال مال توانديم يدستگاههاي اجرائ

 يو انرژ ييدر بخش مواد غذا ژهيبه و ها ارانهيو  ها متياز کنترل ق يبيترک جهينت رانيدر ا يمشکالت اقتصاد

ن مساله تنها به بحث يشود که ايمربوط م يران به حوزه انرژيدر ا ياز بودجه عموم يا. در واقع بخش عمدهاست

 يالزم در سالها ير ساختهاياز کشور و فراهم نمودن زيمورد ن ينرژن ايشود. هر ساله جهت تاميز ختم نميارانه ني

به  ين مبالب قابل توجهيشود. عالوه بر ايم نفت، گاز و برق يدر بخشها يگذارهيصرف سرما ي، مبالب هنگفتيآت

هر با  ياست که کاهش مصرف انرژ يهيط بدين شرايابد. در ايياختصاص م يانرژ يع حاملهايبحث انتقال و توز

توان بودجه يق مين طريخواهد داشت و از ا ياز بخش انرژيم بر کاهش بودجه مورد نير مستقيروش ممکن تاث

مدت و بلند  انيکوتاه مدت، م ين مساله در هر سه بازه زمانيتها اختصاص داد. اير بخشها و فعاليرا به سا يعموم

 امعه قابل توجه است.دار جيدر رشد و توسعه پا صرات آن بخصويدهد و تاثيرخ م مدت

بودجه  شيافزاتواند يدر بخش ساختمان م يشيسرما يت بارهايريمد يها روش يريبکارگنظر به آنچه گفته شد 

 به همراه داشته باشد. يت اقتصاديک مزيرا به عنوان  مدت و بلند مدت انيدر کوتاه مدت، م کشور يعموم

 يليفس يبه سوختها يکاهش وابستگ -1-3-8

است که  يريمنظور ذخا نجايدر جهان قابل استحصال است، دشوار است. در ا تايکه نها يريوعه ذخامجم نيتخم

استخراج، قابل استحصال باشند. با  نحليو بدون مشکالت ال ياقتصاد يمتهايدارند و با ق يديتول يانرژ ليپتانس

جهان  يکشورهاالک عمل باشد، م يليفس عشدن مناب يجهان واقعا محدود است و اگر ته يليمنابع فس حال نيا
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د. مشکل نآور يرو گريد نيگزيد و به سمت انواع جانبکاه يليفس يخود به سوختها ديشد يها ياز وابستگ ديبا

ر موارد يد از ساين بايوبنابر ا کشد يدهه طول م نيچند يانواع انرژ ريعرضه ساکردن  نيگزياست که جا نيا ياصل

 بهره جست.  يليفس يها ش عمر استفاده از منابع سوختيافزا به منظور يهمچون کاهش مصرف انرژ

در  يانرژ تيريساختار مد يبررسنکه يست بخصوص اين ير کشوها از موارد صدر الذکر مست نيز همانند سايران نيا

کم  ريدپذيتجد يها روگاهيو به ن دارند يليفس يبه سوخت ها ييباال يوابستگ هاروگاهيدهد که ن يکشور نشان م

-يم ديتول يليفس يهاو با استفاده از سوخت يحرارت يهاروگاهيدرصد برق در ن 95که  يبه نحوشده است  يجهتو

 شيصورت گرفته و افزا يحرارت يهاروگاهيبر ن هيگذشته با تک يهاسال يکشور ط يهاروگاهيتوسعه ن ني. همچنشود

 يهاتيدهه از شروع فعال کياز  شيشت بداده است. با وجود گذ شيافزا يليفس ريرا به ذخا شوربرق ک يوابستگ

ن يادر درصد فراتر نرفته است.  1/0برق از  ديمنابع در تول نيسهم ا ر،يدپذيتجد يهايانرژ نهيدر زم رويوزارت ن

 يها نفت و فراورده نيو تام ديمسوول تول زيداند و وزارت نفت ن يبرق م ديتول يخود را متول رويوزارت ن طيشرا

آن  شيبرق از محل استخراج نفت و پاال ديتول رهيزنج ن صورتيبداست.  روين از جمله وزارت نمصرف کنندگا ينفت

 ديتول رهياز زنج يدو نهاد تنها بخش نياز ا کيهر  و شود ينم دهيها به صورت کامل دروگاهيبه برق در ن ليتا تبد

 . ]1[شوديده نميب دبه صورت مناسکالن کشور  يها و فرصت ها نهيبرق را مد نظر قرار داده و هز

ان يبرق در کشور حداقل در کوتاه مدت و م يروگاههايب انواع نيرسد اصال  ترکينظر به آنچه گفته شد بنظر م

و بخصوص  يانرژ يگر که موجبات کاهش مصرف حاملهايد يروشها يد بر رويشتر باير نباشد و بيمدت امکان پذ

 يبر در بخشها يشيسرما يت بارهايريمد يريتواند بکارگين روشها ميه نمود. از جمله ايسازند تکيبرق را فراهم م

 يريق و استخراج نقشه راه بکارگين مساله لزوم تحقيبخصوص بخش ساختمان باشد. ا يو اجتماع يمختلف اقتصاد

 سازد.يم يش الزاميش از پيدر بخش ساختمان را ب يشيسرما يت بارهايريمد يها روش
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 يشيسرما يت بارهايريمد يقانون يضرورت ها -1-4

 يت بارهايريم به لزوم مدير مستقيا غيم و ين و مقررات در کشور وجود دارد که به صورت مستقيمجموعه از قوان

 ين سند راهبرديتدو يقانون ين ضرورت هايين به منظور تبين قوانياز ا ينجا خالصه اياشاره دارند. در ا يشيسرما

ن و مقررات مربوط به ين در بخش قوانين قوانيات مربوط به ايه است. جزئآورده شد يشيسرما يت بارهايريمد

 ذکر شده است. يشيسرما يت بارهايريمد

ن ياز تام يمساله محورناشتفکر  ،ي و دايم التغييردنياي رقابتک امروزه، در شرايط جهاني شدن و دون شب

ت و حتي به عنوان يکي از اب ناپذير اساجتنضرورتي ک مساله ي يالزامات آن مساله و بخصوص الزامات قانون

ه سير تحول در اجمالي باست. با نگاهي  نهادهاي بين المللي قرار گرفتهتوجه جوامع، دولتها و مورد  شاخص مهم

مگيري برخوردار بوده اند، توسعه چشورهايي که در دهه هاي اخير از رشد و ويژه در کشکشورهاي مختلف، به 

و مبرهن  اند،ن شدهيه و تدويته آن ياده سازيا پيک قانون و ين الزامات يکه در جهت تام يهايبرنامهجايگاه و نقش 

 د.مي باشپر واضح 

به  15/4/89خ يکه در تار يمصرف توسط مقام معظم رهبر ياصال  الگو يابالغ ياستهاياز مجموعه س ييبندها

ش يو افزا يانرژ ييجو ت و صرفهيريکشور ابالغ شد به صورت مشخص به مد ياجرائ ياهها و نهادهاه دستگيکل

کشور به حداقل دو سوم ميزان « شاخص شدت انرژي»منظور کاهش مستمر در جهت کاهش   يانرژ يبهرور

اشاره دارد.  در  توسعهکنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يک دوم ميزان کنوني تا پايان برنامه ششم 

ست يط زيدکنندگان و محيدگاه مصرف کنندگان و تولياز د يت مصرف انرژيريبر مد ين بندها به صورت ضمنيا

ن يتحقق ا ياصل يها از راه يکي يشيسرما يت بارهايريجه مديو در نت يکيت بار الکتريريد شده است، که مديتأک

 .]9[باشد ياست ها ميس
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کياهش   و بيا موضيوع   26/3/87ميورخ   40081/43720شماره به  ياست جمهورياز بخشنامه ر ييدر قسمت ها

ها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتي، نهادهاي  کليه وزارتخانهادارات و دستگاههاي اجرايي کشور به  مصرف برق

کنترل مستمر تجهييزات و تاسيسيات و    م بريت مستقابالغ شد به صور انقالب اسالمي و استانداريهاي سراسر کشور

ن حاميل  يمصرف ا يدرصد 10رويه آب و برق به منظور کاهش  رفع عيوب احتمالي با هدف جلوگيري از مصرف بي

سات مربوط يزات و تأسيد شده است با کنترل مستمر تجهيز تأکين بخشنامه نيد شده است. همانطور که در ايها تأک

 .]15[ابدي ياز کاهش ميش مورد نيش و گرماين سرمايتأم يبرا يزان برق و آب مصرفيش، ميش و گرمايبه سرما

، يکيالکتر يت بارهايريجه مديو در نت يشيسرما يت بارهايريمد يبرا يقانون يگر از ضرورت هايد يکي

توسط مقام  20/9/1382مورخ  است که 1404مهوري اسالمي ايران در افق سند چشم انداز جبه اهداف  يابيدست

. از جمله اين اهداف مي توان به بهره مندي از محيط زيست مطلوب و دستيابي به جايگاه معظم رهبري ابالغ گرديد

فاده اول علم و فناوري در آسياي جنوب غربي اشاره کرد که يکي از الزامات اصلي محقق شدن اين اهداف است

 منطقي از انرژي و افزايش بهره بروري انرژي با استفاده از دانش مديريتي است.

 هاي وزارت نيرو در دولت دهم در بخش انرژي برنامه -1-4-4

اي تحت عنوان  هاي عملياتي صنعت برق را در مجموعه وري و کارائي، برنامه وزارت نيرو به منظور افزايش بهره

که در اين برنامه ها بر ضرورت مديريت انرژي الکتريکي  تدوين و ابالغ نمود 1389سال کتاب اول در مورخ تيرماه 

درصدي روند رشد مصرف انرژي تأکيد شده است. بنابراين مديريت  10در جهت روند اصال  الگوي مصرف و کاهش 

 .]13[االجرا شده است بارهاي سرمايشي به عنوان جزئي از روش هاي مديريت انرژي توسط وزارت نيرو ابالغ و الزم

 سابا  يکيالکتر يانرژ يورسند نقشه راه بهره -1-4-5

يکي ديگر از ضرورت هاي قانوني براي مديريت بارهاي سرمايشي و در نتيجه مديريت بارهاي الکتريکي در کشور 

افت و در آن بر انتشار ي 1389در مورخ ارديبهشت ماه سند نقشه راه بهره وري انرژي الکتريکي سابا مي باشد که 
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به  طر  يارانه سود تسهيالت و وجوه اداره شده حمايت از توليد کولرهاي آبي و يخچال هاي کم مصرف به صورت

 . ]14[منظور بهينه سازي توليد و مصرف انرژي تأکيد شده است

 هاارانهيقانون هدفمند کردن  -1-4-6

ابيالغ شيد بيه صيورت      15/10/1388ي در مورخه قانون هدفمند کردن يارانه ها که توسط مجلس شوراي اسالم

مستقيم و غير مستقيم به مديريت مصرف انرژي اشاره شده است. در اين قانون دوليت موظيف شيده اسيت کيه بيا       

افزايش تدريجي قيمت حامل هاي انرژي تا حد قيمت هاي منطقه اي و جهاني درآمد حاصل از اجراي اين قيانون را  

مصرف انرژي در سازمان ها و ارگان هاي دولتي و خصوصي اختصاص دهيد. بنيابراين   به صورت بالعوض به مديريت 

يکي از ضرورت هاي مديريت بارهاي سرمايشي کمک به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است که با کاهش بارهاي 

گرفتيه ميي   سرمايشي و در نتيجه کاهش برق مصرفي درآمد حاصل از اين قانون جهت ارتقاي کيارائي انيرژي بکيار    

.]9[شود

 مصرف يقانون اصالح الگو -1-4-7

يکي ديگر از ضرورت هاي قانوني که به صورت غير مستقيم بيراي ميديريت بارهياي سرمايشيي توسيط مجليس       

در آن  اسيت کيه   4/12/1389تصويب قانون اصال  الگوي مصرف در مورخه  محترم شوراي اسالمي ايجاد شده است

دولتي موظف به تهيه آيين نامه ها استانداردها و دستورالعمل هياي صيرفه جيويي در    وزارت خانه ها و سازمان هاي 

و استفاده از انرژي هياي تجديدپيذير شيده انيد. در ايين قيانون        گيري به سوي ساختمان سبز با جهتمصرف انرژي 

تيرل سيامانه   همچنين کليه موسسات دولتي و عمومي موظف شده اند با انجام مميزي انرژي بيه منظيور اجيرا و کن   

هياي کنترليي الزم بيراي مصيرف انيواع حاملهياي انيرژي در         مديريت انرژي در ساختمانهاي مربوطه و نصب سامانه

ساختمانهاي اداري خود ظرف پنج سال اقدام نمايند. يکي از سامانه هاي کنترلي که به مديريت مصرف حامل هياي  

رمايشي و مديريت بارهاي سرمايشي در ساختمان هيا  انرژي کمک مي کند سامانه مربوط به کنترل سيستم هاي س

.]9[است
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 اول تا پنجم توسعه کشور يهان برنامهيقوان -1-4-8

سياله و توسيط    که بيه صيورت پينج   ( 1394تا  1368 ي)حدفاصل سالها اول تا پنجم توسعه کشور يهادر برنامه

وابسته موظف  يياجرا يو دستگاهها ده است دولتيرس ياسالم يمجلس شورا بيو به تصو شده ميدولت وقت تنظ

تالش کننيد. يکيي از    يو اجتماع ياقتصاد يبخشها يدر تمام ياند تا حد امکان در جهت مديريت مصرف انرژشده

مولفه هاي مديريت انرژي الکتريکي مربوط به مديريت بارهاي سرمايشي مي باشد که در درون اين قوانين به صورت 

توسعه کشور بير ميديريت انيرژي و     انين و به ويژه در قوانين برنامه هاي دوم الي چهارمپنهان وجود دارد. در اين قو

تدوين و اجراي استاداردها توسط سازمان ها و نهادهاي ذييربط و همچنيين اعطياي تسيهيالت      حفظ محيط زيست

 .]14[مالي براي اجراي راهکارهاي بهينه سازي و انجام تحقيقات در اين زمينه تأکيد شده است

 گانه مصوبه هيات دولت جهت اصالح الگوي مصرف انرژي 20تکاليف  -1-4-9

ر يم و غيبه صورت مستق 2/3/88مورخ  گانه مصوبه هيات دولت جهت اصال  الگوي مصرف انرژي 20تکاليف در 

گانيه کيه در آنهيا بيه صيورت       20ف ين تکيال يي از ا ييم به مديريت بارهاي سرمايشي اشاره شده است. بندهايمستق

 ن مطالعه اشاره شده عبارتند از :يم به مورد ايمستق

  Bو   Aتر از  هاي پايين بندي انرژي لوازم خانگي و جلوگيري از ورود محصوالت با رتبه رتبه -1

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

رت صنايع و معادن در جهت تعويض وسايل و تجهيزات انرژي بر فراهم نمودن سازوکارهاي مناسب توسط وزا -3

 Bو  Aفرسوده و کم بازده با وسايل و تجهيزات داراي رتبه 

 ن مطالعه اشاره شده عبارتند از :يم به مورد ايرمستقيگانه که در آنها به صورت غ 20ف ين تکالياز ا ييبندها

درصيدي مصيرف بيرق در     10وري بيه منظيور کياهش    رعايت و استمرار بخشنامه معاونت اول رئييس جمهي   -1

 بخشهاي دولتي

 (ESCOارائه راهکارهاي الزم جهت بسط و توسعه شرکتهاي خدماتي انرژي ) -2

 .]15[نمايند اعمال جرائم به مصرف کنندگاني که الگوي مصرف را رعايت نمي -3
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 ساختمان يمقررات مل 19مبحث  -1-4-10

بط طر ، محاسبه و اجراي عايق کاري حرارتي پوسته خارجي، سيستمهاي مقررات ملي ساختمان ضوا 19مبحث 

تاسيسات گرمايي، سرمايي، تهويه، تهويه مطبوع، تامين آب گرم مصرفي، و الزاميات طراحيي سيسيتم روشينايي در     

 ن مبحث الزمات اجرايي مربوط به ميديريت بارهياي سرمايشيي در سياختمان بيه     يکند. در ا ساختمانها را تعيين مي

صورت صريح بيان شده و ارائه گواهي هاي صالحيت و چک ليسيت انيرژي سياختمان در زمينيه عايقکياري پوسيته       

ساختمان و همچنين مشخصات فني سيستمهاي سرمايشي به عنوان يک الزام براي اخذ پروانيه سياختمان در نظير    

 .]5[گرفته شده است

 يشيسرما يبارها تيريمد ين سند راهبرديتدو يضرورت ها -1-5

هياي برتير و گسيترش       آوري ها، ظهور و رواج فين   جهان در قرن بيست و يکم دنيايي آکنده از رقابت، توسعه بازار

رو اسيت و ايين هميه     هاي پيش ها و رويارويي با چالش   گيري از فرصت تجارت است. شرط توفيق در اين عرصه، بهره

رويکيردي راهبيردي نسيبت بيه تشيخيص شيرايط جدييد        اجتماعي بيا   –کند که فرآيند توسعه اقتصادي ايجاب مي

اي و همچنين بيا   ها در ترکيب و روند مناسبات سياسي ي اقتصادي جهاني و منطقه    المللي و با شناخت دگرگوني بين

آوري و پاسيخگويي بيه    هاي اقتصادي ملي، مسير انجام تحيوالت سياختاري ي فين      نگرش به مهمترين مسائل و تنگنا

 سازد. توسعه پايدار و با ثبات اقتصاد کشور را هموار مي الزامات رشد و

هاي اساسيي آينيده      گيري ها و جهت  بر اين اساس، بديهي است اتخاذ رهيافتي استراتژيک نسبت به تعيين اولويت

ميدت   ييان مدت و م هاي کوتاه  ها و سياستگذاري  تواند تنها به برنامه اي نمي المللي ي منطقه  کشور در متن تحوالت بين

هياي بيا افيق دوردسيت بيا       انداز ها و تحليل چشم هاي بلند مدت، ارائه دورنما  ريزي بسنده کند و ناگزير بايد بر برنامه

هاي بلند مدت با تجسم بخشيدن به مباني    ريزي هاي روشن و مشخص متکي باشد. برنامه   گيري گذاري و سمت هدف

گييري تحيوالت و اصيالحات و     محيطي جامعه آرماني آينيده، زمينيه شيکل    و زيست اقتصادي ي اجتماعي ي فرهنگي  

 آورد. هاي ميان مدت و کوتاه مدت را فرآهم مي   هاي طراحي و اجراي برنامه   اقتصاد ملي و چارچوب
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کننيده در   هاي مسيلط و تعييين     هايي از يک سو آگاهي از گرايش الزم به ذکر است که هدف از تهيه چنين برنامه

هياي    زا و ارائه راهکار مسائل مربوط به امنيت و بقاي ملي در آينده است و از سوي ديگر شناخت عوامل بحران حوزه

هياي    ها است که ناگزير بايد با ارائه چارچوبي براي مديريت اسيتراتژيک و طير  راهبيرد     مناسب براي غلبه بر بحران

طيي کيردن مرحليه      هاي پيش رو توأم باشد. طبعاً   و چالش ها   بلندمدت توسعه همه جانبه کشور با نگرشي به فرصت

ها و همچنين   ها و نهاد  گذار از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب در افق بلندمدت مستلزم دگرگوني در ساختار

والت هاي رشدي پيوسته و پايدار مبتنيي بير تحي      اي بهينه و به نحوي است که بتواند زمينه ها به گونه  تنظيم حرکت

 .]16[هاي اقتصاد متکي بر دانايي را فراهم آورد   عميق تکنولوژيک و مولفه

هاي زيربنايي کشور در جهت توسعه و شکوفايي اقتصاد, بخش انرژي است که الزم است تا  رو يکي از بخش از اين

, برناميه   بخيش انيرژي   هاي کشيور در  ها و فرصت ها، چالش ريزي علمي و در نظر گرفتن امکانات، محدوديت با برنامه

 يريبکيارگ تدوين گردد. از طرف ديگر با توجه به دالييل ذکرشيده در جهيت اهمييت       بلندمدت کشور در اين بخش

 ،در کشور ها روشهاي استفاده از اين  ها و فرصت در دنيا و ايران و ذکر پتانسيل يشيسرما يت بارهايريمد يها روش

وزه غيرقابل انکار است. متأسفانه به دليل فقدان يک برنامه جامع بلند مدت لزوم تهيه يک برنامه بلندمدت در اين ح

گيري  هاي صورت گرفته در کشور, جهت ريزي ها و برنامه در ايران, تالش يشيسرما يت بارهايريمد يها روشتوسعه 

ين بخش ايجياد  منسجم و مناسبي نداشته و بعااً مشکالتي ناشي از عدم وجود هماهنگي و وفاق در جهت توسعه  ا

 شود. مي

 بيان نمود: يشيسرما يت بارهايريمد يتوان موارد زير را به عنوان ضرورت تدوين سند راهبرد طور کلي مي به

هياي   در حيوزه  يشيسرما يت بارهايريمدهاي بخش  ايجاد بستري مناسب براي انسجام و يکپارچگي فعاليت -1

 رل راهبرديهاي الزم براي کنت چنين ايجاد زيرساخت مختلف و هم

 ساله 20تا  15هاي بلند مدت  هاي ساالنه در راستاي حرکت ايجاد زيرساختي براي تنظيم فعاليت -2

 ريزي هاي عملياتي و بودجه هاي استراتژيک, برنامه تقويت ارتباط ميان برنامه -3

 هاي نو و تجديدپذير هاي مختلف بخش انرژي گيري راهبردي جهت توسعه زيربخش ايجاد جهت -4
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محيطي، تکنولوژيکي، مالي و  هکارهاي همه جانبه از ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، زيستايجاد را -5

 يشيسرما يت بارهايريمد يها يفناور... در جهت توسعه 

د کننيدگان بيرق و   يي ست، توليط زيمرتبط با مح ي، سازمان هايشيل سرمايد کنندگان وسايتولن سهم ييتع -6

 ها آن يرگذارينحوه تأث يو بررس يشيسرما يات بارهيريمصرف کنندگان بر مد

 ها مهيو اعمال جر يانرژ يها ن تعرفهييتع در يشيسرما يدر نظر گرفتن سهم بارها يک بستر برايجاد يا -7

 يبرا ن و مقرراتيو قوان يمل ي، استانداردهايياجرا يها دستور العمل ين و ارتقايتدو"ر يمس بهبودکمک به  -8

 ستيط زيو مح ينه انرژيدر زم يدن به اهداف کالن مليدر راه رس "مانمصرف کنندگان در بخش ساخت

 يدر اقتصاد مل يشيسرما يبارهان يتأميبرا ير مصرف انرژيدر نظر گرفتن تأث -9

 يهيا  ن ناميه ييها و آ و اعمال دستورالعمل يشيسرما يها ستميس يها يتوسعه فناورها ينقشه راه برا جاديا -10

 يت اسييتانداردها توسييط سييازمان مليييييو تجييارت و نظييارت بيير رعاتوسييط وزارت صيينعت، معييدن  يييياجرا

 .]16[استاندارد

 يشيسرما يت بارهايريمد ياقتصاد يريه پذيتوج -1-6

صنعت برق کشور اضافه  ياز مشکالت اساس يکيح شد، يز به صورت کامل تشرين 1همانطور که در گزارش مرحله 

ش يش بيوجود اوج بار در فصل گرم و افزال ين امر به دليت شبکه در فصول سرد نسبت به فصول گرم است. ايظرف

 ييز به شناساين 1ن در گزارش مرحله ين فصل نسبت به فصل سرد است. همچنيشبکه در ا يکياز حد بار الکتر

و  ي، تجاريخانگ ين اوج بار مربوط به بخش هاياوج بار پرداخته و مشخص شد که قسمت عمده ا يمولفه ها

 يش بار شبکه در فصول گرم مين سه بخش که باعث افزاين مصرف کننده اينکه مهمتريجه به ااست. با تو يعموم

انه يبار سال يبزرگ در منحن ين عامل بوجود آمدن قله هايهستند لذا مهمتر يشيسرما يستم هايگردد، تنها س

 است. يشيسرما ياز بارها يشبکه برق کشور را ناش

ان بار ياختالف م 1393به اسفند  يماه منته 12 يت شبکه برق کشور، طيريبر اساس اطالعات منتشر شده از مد

 سه بخش مذکور در اوج بار يدرصد 70مگاوات است که با توجه به سهم  17000باً معادل يه و اوج بار شبکه تقريپا
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 1394ساله به ده  1393ساله قبل از  5م روند ياست. با تعم يشيسرما يمگاووات آن مربوط به بارها 11900حدود 

ن ين کند که ايرا تأم يشيسرما يد به شبکه برق اضافه گردد تا بارهايمگاووات با 7900معادل  يتيظرف 1404 يال

 5/3کند )با در نظر گرفتن  يل ميارد تومان را به صنعت برق تحميليم 69500معادل  ينه ايت هزياضافه ظرف

 و عيانتقال و توز و شبکه درصد 45با راندمان  يبيترک کليس روگاهين يساخت و راه انداز يارد تومان برايليم

 .هر مگاوات( يروگاه به ازايانه سوخت نينه ساليون تومان هزيليم 530 نيهمچن

ت يريو مد يکه در گروه انرژ يج مطالعاتيصنعت برق از نتا ينه هايهز ين بارها بر رويرات ايتأث يبه منظور بررس

ر ين مطالعات تأثيگردد. در ا يرو انجام شده است استفاده ميپژوهشگاه ن ستيط زيو مح يمصرف پژوهشکده انرژ

 Aبه  Cک رتبه از يزان يساله به م 5 يدوره ها ي( طيو گاز يآب ي)کولرها يشيسرما يستم هايرتبه س يارتقا

ن مطالعات ين بر اساس همين زده شده است. همچنيتخم يصرف انرژزان ميبر م 1404 يال 1394 يسالها يط

 يدرصد م 15ه ساختمان ها در حدود پوست يقکاريبا عا يشيسرما يل کاهش بارهايحداقل پتانس يشيسرما يارهاب

 باشد.

مگاوات  4750در حدود  يليپتانس، يشيسرما يکاهش بارها يموجود برا يل هايبا در نظر گرفتن پتانسن يبنابرا

از صرف  يرين مقدار منجر به جلوگيد دارد که اباشد وجو يم يشيسرما ياز بارها يکاهش بار شبکه که ناش يبرا

 گردد. يدر صنعت برق م 1404تا سال  ارد تومانيليم 42000حدود ينه ايهز

)در  سومن محاسبات در گزارش مرحله يا يليج تفصين نتايو همچنو محاسبات صورت گرفته  يات روش شناسيجزئ

  ن اهداف کالن( ارائه خواهد شد.يقسمت تدو

 

 يشيسرما يت بارهايريمد يهايفنآور يريسند بکارگ يل و افق زمانيسطح تحلن ييتب -1-7

از عوامل  يکيو  شوديهر نقشه راه محسوب م يبرا يژگيو ايمشخصه  کيکه در واقع  ياساس ياز فاکتورها يکي

. باشديم ليسطح تحل اي يهست، سطح مورد بررس زينقشه راه ن نيکننده در انتخاب روش مناسب جهت تدو نييتع

 است که عبارتند از: فيارتباط سه سطح متفاوت قابل تعر نيدر ا
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 بنگاه، سطح 

 صنعت، سطح 

 يمل سطح. 

نقشه راه کند. اگر نقشه  هياقدام به ته يبنگاه به صورت داخل ايسازمان  کياست که  يبنگاه مربوط به حالت سطح

 ليکل صنعت باشد مورد دوم از سطو  تحل اي وميسازمان خواه به صورت کنسرس نيچند رندهيدر برگ يراه فنآور

يم ميترس زين يمل ابعاد در که هانقشه راه نيااست.  ينقشه راه مل ليسطح تحل زيموارد ن ي. در برخدهديرخ م

از  يهابا حوزه ي. معموال در سطح ملباشنديم يريگميدر امر تصم ليتسه زيو ن ينگرندهيعموما با هدف آ شوند،

 يهااستيس زيو ن يفنآور يريمربوط به توسعه و بکارگ يهااستيس يو اجرا نييکه به تع شونديدانش مواجه م

موارد ممکن است سطح  يپردازند. در برخيم يعيطب طيبر جامعه، سازمانها، افراد و مح يفنآور راتياثمربوط به ت

 .رديبخود بگ يالملل-نيب اي يافراتر رفته و حالت منطقه زين ياز حالت مل ليتحل

از  يکي. رديقرار گ يمورد بحث و بررس توانديم يمختلف ياياز ابعاد و زوا ليپروژه سطح تحل نيارتباط با موضوع ا در

 شيدر حوزه سرما يمصرف کنندگان انرژ نيتر. مهمباشديوابسته م يابعاد به بخش مصرف کننده انرژ نيترمهم

 توجه با هابخش نياز ا کيدر هر ي. نوع و مقدار مصرف انرژباشديم يو تجار يعموم ،يمسکون يهاشامل ساختمان

. نظر شوديم نييآنها تع متيو ق يانرژ يهادولت در خصوص انواع حامل ياتخاذ يهااستيهر بخش و س تيماه به

 يمصرف انرژ يسهم عمده رانيدر قالب بخش ساختمان در ا يو تجار يعموم ،يمسکون يهامجموع بخش نکهيبه ا

 نهيقابل توجه در خصوص به ليپتانس يدارا نيو همچن دهنديفاا را به خود اختصاص م شيرماس ديلجهت تو

فوق به عنوان بخش  يهالذا بخش باشند،يم يشيسرما يو کاهش بارها تيريدر جهت مد يمصرف انرژ يساز

 . رديگ-يمطالعه مد نظر قرار م نيهدف و مورد بحث در ا

 ديتول يحامل انرژ نيترمهم نکهيبوده و با توجه به ا يپروژه مل نيا يليحلآنچه که گفته شد سطح ت مطابق

در ارتباط است.  رويوزارت ن يکار طهيبا ح ميپروژه به صورت مستق يمحدوده کار باشديبرق م يانرژ شيسرما

مطر  بوده  رويوزارت ن يهاچالش نيترماز مه يکيبه عنوان  شهيهم ،يشيسرما يکه مشکل رشد بارها يمعن نيبد
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در نظر داشت که  دي. باباشنديمشکل فوق مبرطرف نمودن بدنبال  شهيو صاحب نظران در صنعت برق هم

گاز سوز و  يجذب يلرهايهمانند چ ريپذ ديو تجد يليفس يها-ياستفاده از انرژ هيسرما بر پا ديتول يهايتکنولوژ

پروژه نقش  نيدر ا ني. بنابراکننديم يباز ايدن يدر تمام هامانسرما در ساخت ديدر تول يدينقش کل ،يديخورش

 ييو نقشه راه نها يشده و در سند راهبر يبررس شيسرما ديتول يسنت يهاستميفوق در کنار س يهايتکنولوژ

 ريمس نيدر ا يشهرساز و راه و نفت صنعت، همچون هاوزارتخانه گرياست که نقش د يهيپروژه لحاظ خواهد شد. بد

 استفاده شود. يراهبر تهيفوق در کم يهاوزارت خانه ندگانيشده از نما يسع داشته که تياهم

به صورت فاصله  توانيرا م ياست. افق زمان يافق زمان رد،يمد نظر قرار گ دينقشه راه با هيکه در ته يگريموارد د از

در  يود. عوامل مختلفنم فيمورد نظر در چشم انداز تعر تيوضع ايمطلوب  تيموجود با وضع تيوضع نيماب يزمان

 موضوع نقش دارند که عبارتند از: کي يبرا يافق زمان نييتع

 موثر بر موضوع مورد مطالعه يطيدر تعداد و تنوع اجزاء و عوامل مح راتييو شدت تغ زانيم 

 موثر بر موضوع مورد مطالعه يطياجزاء و عوامل مح تيدر وضع راتييو شدت تغ زانيم 

 با موضوع مورد مطالعه رييدر حال تغ يطيمحعوامل  ريرابطه و تاث شدت 

 گريکديموثر بر موضوع مورد مطالعه به  يطيعوامل مح يو شدت وابستگ زانيم 

 يافق زمان ايو اندازه  يطيعوامل مح تيوضع نيرابطه ب نوع 

 

 :گردد يم شنهاديپ يافق زمان نييتع تجه ليذ نديعوامل، فرآ نيدر نظر گرفتن ا با

 سازمان يطيموجود عوامل مح تيوضع نييو تع يريگ اندازه 

 (ندهي)از زمان حاضر تا آ يطيعوامل مح راتييتغ يالگو نييو تع ليتحل 

 يطيعوامل و اجزاء مح راتييتغ يابيو ارز محاسبه 

 يابيارز جينتا يبر مبنا يافق زمان ايدوره  نييتع 
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 انيکوتاه مدت، م يف پروژه فوق سه افق زمانکه با توجه به اهدا شوديم نييتع يباال افق زمان ندياز فرآاستفاده  با

د در نظر داشت که ي. باشوديو نقشه راه در نظر گرفته م يسند راهبرد نيا يبرا ريبه صورت زمدت مدت و بلند 

دن صنعت ين به بلوغ رسيو همچن يشيسرما يهاستميرات آرام در سييانتخاب شده با توجه به تغ يطول افق زمان

 شد.بايا ميفوق در دن

 (1399-1394ساله ) 5کوتاه مدت:  افق

 (1404-1394ساله ) 10مدت:  انيم افق

 (1414-1394ساله ) 20بلند مدت:  افق

 مرزبندي توصيفي-1-8

ي فناورانيه و اثرگيذار در   در ييک حيوزه   1اي از عوامل متعاميل عنوان شبکه هاي توسعه فناوري بهبا تعريف نظام

نظر گرفت. بير ايين    توان درداري نوآوري، سطو  مختلف تحليلي براي اين سيستم ميبرفرآيند توليد، انتشار و بهره

اي از توان در سه واحد تحليل فناوري به معناي يک حوزه دانشي، محصول، و مجموعيه اساس، توسعه فناوري را مي

حليل بر شناسيايي  هم و با هدف برآوردن کارکردي خاص مورد بررسي قرار داد. انتخاب سطح تمحصوالت مرتبط به

 (. 2-1جدول هاي آتي اثرگذار خواهد بود )اجزاي درون سيستم و تحليل

 واحدهای تحلیل توسعه فناوری :2-1 جدول

 موضوع سطح تحلیل

هاي آ  با درنظرگيري قابليت استااده در کاربردها و محصوالت تأکيد بر يک فناوري و زيرفناوري حوزه علم و دانشي

 مختلف

 ها و کاربردهاي مرتبط با آ محوريت قرار گرفتن يک محصو  و بررسي فناوري رانهمحصو  فناو

 اي از محصوالت موردنياز يک حوزهپيوسته ي بهمهد  تحليل بررسي يک بازار خاص و مجموعه بخش فناورانه

 

                                                 

1 Interrelated 
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اين موضوع  و در نظر گرفتن 2-1جدول مطالب گفته شده و همچنين تقسيم بندي صورت گرفته در  هبا توجه ب

سطح تحليل توصييفي  که هدف اين پروژه بررسي و تحليل محصوالت حوزه مديريت بارهاي سرمايشي مي باشد لذا 

 .گيرد ميقرار  بخش فناورانه دراين پروژه براي 

 تبيين مشخصه هاي فناوري -1-9

عکس کننده نقطيه نظيرات   ادبيات مديريت فناوري، تعاريف و تعابير مختلفي از فناوري ارائه شده است که مندر 

متفاوت محققين و صاحب نظران اين رشته است. اک ر محققين بر اين نکته اتفاق نظر دارند که فناوري عبارت است 

هاي انسان را نيز به از کاربرد علم در جهت مرتفع کردن نيازهاي زندگي انسان. برخي عالوه بر علم، تجارب و مهارت

هاي الزم براي توليد کاال و ييا  اند. بدين ترتيب فناوري عبارت است از دانش  و مهارت هاي فناوري اضافه کردهمؤلفه

 باشد. ارائه خدمات که حاصل قدرت فکري و شناخت انسان و ترکيب قانون هاي موجود در طبيعت مي

 ، عبارت است از:گيرد مورد استفاده قرار مي مطالعهدر اين  فناوريتعريفي که از 

فنياوري در  ، تجربه و مهارت هاي انساني در جهت مرتفيع کيردن نيازهياي اجتمياعي اسيت.      لمفناوري کاربرد ع

نه تنهيا عيدم    ء فناوري معروف هستند.کند که به اجزا جلوه مي 3، و دانش و اطالعات2ها، مهارت1اي از ابزارمجموعه

  .است مؤثراوري بخشي فنرو اثيي کارآء، بلکه عدم هماهنگي ميان آنها در حاور يکي از اين اجزا

هاي مختلف از فناوري ها را تحت پوشش قرار دهد. وجود برداشتي وسيعي از فناوريتواند گسترهاين تعريف مي

افزايد. براي مهار اين عدم قطعيت ضروري هاي ضروري در سند ملي توسعه فناوري ميبر عدم قطعيت در تدوين گام

 ناوري پرداخته شود.بندي از ابعاد فاست تا به ارائه يک طبقه

بندي از ابعياد مختليف مشيخص    پس از ارائه تعريف از مفهوم فناوري، جايگاه فناوري با استفاده از طبقه ادامهدر 

 گردد.مي

                                                 

1 Technoware/Hardware 

2 Humanaware/Brainware 

3 Infoware/Software 



 تهويه مطبوع در ساختمانهاي مديريت بارهاي سرمايشي  سند راهبردي و نقشه راه فناوري

33 

 

 

 1394ويرايش سوم،فروردين  : تدوين مباني سند1فاز 

 

 

 ماهيت فناوري -1-9-1

نميود.   بنيدي  تقسييم بعد مختلف  سهتوان از ها را مي، از حيث ماهيت کاربردي، فناوريبر اساس مطالعه مراجع

  .]18[ نداد در ذيل اشاره شدهاين ابعا

 سابقه فناوري -1-9-1-1

 2هياي موجيود   در مقابيل فنياوري   1هاي جديد ي فناوريتوان به دو دستهها را ميبر اساس سابقه حاور، فناوري

وارد  مرز بنگاهي، ملي و يا بخشيي هايي که براي اولين بار در يک فناوريجديد عبارتند از  هاي. فناوريکردتقسيم 

شيود و   بعنوان م ال نرم افزار جديدي که براي طراحي محصول بکار گرفته ميي  .گيرند ده و مورد استفاده قرار ميش

ها پيش  تواند سال مي بلکه ،نيست 3نوظهور فناورييک  جديد لزوماً فناوريگردد.  جايگزين روش دستي طراحي مي

 خلق شده و توسط ديگران مورد استفاده قرار گرفته باشد. 

حاور آن فناوري در داخل مرزهياي   ري جديد از فناوري موجود، سابقهتعريف ارائه شده، معيار تشخيص فناو با

-ها شکلهايي که بازار آنگيري بازار فناوري است. فناوريي حاور هم شکلبنگاهي و يا ملي است. منظور از سابقه

 هاي موجود قلمداد کرد.زء فناوريگرفته باشد را بايد ج

وجه به مطالب گفته شده تکنولوژي هاي مورد مطالعه در اين پروژه که براي مديريت بارهاي سرمايشيي ميي   تبا 

 به صورت زير تقسيم بندي مي شوند:باشند 

 

 فناوري هاي جديد فناوري هاي موجود

 آبي کولر 

 گازي پنجره اي کولر 

 اينورتر بدون اسپيلت 

 اينورتر با اسپيلت 

 اينورتر بدون اسپليت داکت 

 اينورتر با اسپليت داکت 

                                                 

1 New technologies 

2 Current technologies 

3 Emerging technologies 



 تهويه مطبوع در ساختمانهاي مديريت بارهاي سرمايشي  سند راهبردي و نقشه راه فناوري

34 

 

 

 1394ويرايش سوم،فروردين  : تدوين مباني سند1فاز 

 

 

 فناوري هاي جديد فناوري هاي موجود

 با تکنولوژي متعارف تراکمي چيلر 

 جذبي چيلر 

 با تکنولوژي پيشرفته تراکمي يلرچ 

 مرکز از تراکمي گريز چيلر 

 VRV/VRF 
 چيلر ميني 

 خورشيدي جذبي چيلر 

 

 

 پيچيدگي فناوري -1-9-1-2

گيردد.  مي 2سادههاي فناوريبل در مقا 1هاي پيشرفتهبندي فناوري به دو گروه فناوريپيچيدگي منجر به تقسيم

 :ي زير باشندها هايي دارد که داراي ويژگي فناورياشاره به  "پيشرفته فناوري"واژه 

 پيچيدگي زياد 

 علم محوري 

 عمر کوتاه هچرخ 

 سهم باالي فناوري در قيمت تمام شده کاال/خدمت 

  هزينه باالي تحقيق و توسعه 

هياي  عنيوان معيارهيايي بيراي تمييز دادن فنياوري      توان بهرا مي هاي پيچيدههاي ذکر شده براي فناوريويژگي

 پيچيده از فناوري ساده استفاده نمود.

 اينيورتر، داکيت   بيدون  گازي پنجره اي، اسيپيلت  آبي، کولر کولربا توجه ويژگي هاي مذکور فناوري هايي مانند 

داراي پيچيدگي نسبتاً پيايين، چرخيه عمير     جذبي با تکنولوژي متعارف و چيلر تراکمي چيلر ،اينورتر بدون اسپليت

نسبتاً طوالني، سهم پايين فناوري در قيمت تمام شده و هزينه تحقيق و توسعه پايين مي باشند و لذا جزء فنياوري  

اينيورتر،   بيا  اسيپليت  داکيت  ،اينيورتر  با اسپيلتمانند  يفناوريهايهاي ساده تقسيم بندي مي گردند. از طرف ديگر 

                                                 

1 High technologies 

2 Low/medium technologies 
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VRV/VRFمرکز از تراکمي گريز چيلر با تکنولوژي پيشرفته، تراکمي چيلر، خورشيدي جذبي چيلر و چيلر ، ميني 

داراي پيچيدگي نسبتاً زياد، چرخه عمر کوتاه، سهم باالي فناوري در قيمت تمام شده و هزينه تحقيق و توسعه زياد 

يشيرفته در حيوزه ميديريت بارهياي     جزء فناوري هاي پمي باشند و همچنين علم محور هستند. لذا اين فناوري ها 

 سرمايشي قرار مي گيرند.

 تناسب فناوري -1-9-1-3

 فنياوري واژه جياي داد.   2مناسيب نادر مقابل  1مناسب هايفناوريتوان در گروه بر طبق اين معيار، فناوري را مي

ز ييک طيرف و منيابع    ا شناسيايي شيده  شود که بيشترين سازگاري را با نيازهاي  اطالق مي يهاي فناوري، به مناسب

پيشيرفته ييا    فنياوري يک  مناسب لزوماً فناوري( از طرف ديگر داشته باشند. بنابراين فناورانهموجود )از جمله منابع 

هياي  سياخت پذير است که زيير شرفته وقتي امکانپي فناوريثر از يک ؤو م آنوظهور نيست. بعنوان م ال استفاده کار

تقريباً تمامي فنياوري هياي ميورد    به صورت کيفي لذا از قبل وجود داشته باشد. ز هاي انساني موردنياالزم و مهارت

 زيابي مي شوند.مطالعه براي مديريت بارهاي سرمايشي براي تأمين نيازهاي کشور مناسب ار

از طرفي ديگر در صورت نياز کشور به هر يک از اين فناوري ها، زيرساخت هاي توليد و شيبکه انتقيال و توزييع    

از اين رو تمامي اين فناوري هيا بيا توجيه بيه زيرسياخت هياي کشيور         توسعه استفاده از آنها فراهم مي باشد. براي

 متناسب ارزيابي مي شوند.

اين فناوري ها بيراي اسيتفاده در داخيل     منابع مورد نياز برايقابليت تأمين  ،از نظر منابع در دسترس )انرژي و آب(

کارائي فني و اقتصادي سيسيتم هياي منتخيب بيراي      ،يت در بخش بخش منابعمي باشد. نکته پر اهم کشور فراهم

توسعه مي باشد که اين انتخاب مي بايست با دقت کافي انجام شود. در فاز سوم به اين مطالب پرداخته خواهد شيد.  

ايط آب و و شير  ور از جمله منابع انيرژي در دسيترس  تمامي اين تکنولوژي هاي متناسب با منابع موجود در کشلذا، 

 هوايي مي باشند.

                                                 

1 Appropriate technologies 

2 Inappropriate technologies 
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 تعيين چرخه عمر فناوري -1-9-2

هستند. اين تغيير در طول زمان را  هاي عملکردي و نوع تعامالت با بازار متغير در طول زمانها داراي ويژگيفناوري

اوري هاي عملکردي فنبندي فناوري در طول مراحل چرخه عمر به نمايش گذاشت. تغيير ويژگيبايد در قالب طبقه

ي فناوري در بازار کننده چرخه عمر فناوري است. تغيير حجم ارائهو رسيدن به بلوغ فني در طول زمان بيان

 دهند.بازار را نشان مي برحسب زمان نيز چرخه عمر محصول

 عبيارت . بيه دهيد يرا در طول زمان نشان م يفناور کياست که نحوه بهبود عملکرد  يمفهوم ،يچرخه عمر فناور

يوابسته بيه آن مي   هايفناوري عمرچرخه  هاييدر چرخه عمر، متأثر از منحن يفناور کي يرقرارگيمحل  ،گردي

 عمر چرخه اند،شده ليتشک ترنييدر سطو  پا يگريد هاييغالباً از فناور دهيچيپ هايي.  از آنجا که فناورباشد

، رشد، ينيچهار مرحله جن يدارا چرخه عمر يدهنده آن است.  منحن ليتشک يمرکب از چرخه عمر اجزا زني هاآن

 سمتبهبود نداشته و به يبرا ييخودش برسد، جا  يعيطب تيبه محدود يفناور کيکه  يبلوغ  و زوال  است. زمان

توسعه انتخاب شوند  يبرا هايييالزم است تا فناور ني. بنابراکنديحرکت م گريد هاييفناور اب ينيگزجاي و زوال

توسيعه قطعيات موجيود در مرحليه زوال منجير بيه        يبيرا  يزريي ال خود قرار نداشته باشند. برنامهکه در مرحله زو

 .   گردديم يرپذيصورت گرفته و از دست دادن رقابت هايگذاريهيهدررفت سرما

 يفکي صورت¬به تواني، مرشد فروش، سود شرکت هاي توليد کننده، تعداد رقبا و قيمت اريمع رچهااستفاده از  با 

در  ارهيا يمع نياز ا کيهر  يژگوي دهندهنشان  3-1جدول نمود.  نيمع يرا در چرخه عمر فناور يهر فناور گاهيجا

 است. يمراحل چرخه عمر فناور

 یدر مراحل چرخه عمر فناور ارهایمع یژگ: وی3-1جدول 

 مرحله زوال مرحله بلوغ رشد مرحله معرفي مرحله پارامترها

 رشد منفي کند رشد عسري رشد پائين رشد فروش

 هاي سود شرکت

 توليدکننده
 متعادل باال در سطح پوشي چشم قابل

 در حال

 کاهش

 تعداد پائينرقيب )بازار اشباع  تعداد زيادي رشد در حال پائين رقبا تعداد
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 مرحله زوال مرحله بلوغ رشد مرحله معرفي مرحله پارامترها

 شده است(

 ترين مقدار پائين در حال نزول باال قيمت
 ترين پائين

 مقدار

 

ي سرمايشي به صورت اچرخه عمر فناوريهاي حوزه مديريت باره 3-1ه در جدول با توجه به معيارهاي ارائه شد

 خالصه شده است. 4-1کيفي در جدول 

 : چرخه عمر فناوریهای حوزه مدیریت بارهای سرمایشی4-1جدول 

 تکنولوژي
رشد 

 فروش

 هاي سود شرکت

 توليدکننده

 تعداد

 رقبا
 قيمت

چرخه 

 عمر

 لوغب پايين زياد متعاد  کند آبي کولر

 بلوغ پايين زياد متعاد  کند گازي پنجره اي کولر

 بلوغ پايين زياد متعاد  کند اينورتر بدو  اسپيلت

 باال سريع اينورتر با اسپيلت
در حا  
 رشد

در حا  
 نزو 

 رشد

 باال سريع اينورتر بدو  اسپليت داکت
در حا  
 رشد

در حا  
 نزو 

 رشد

 باال سريع اينورتر با اسپليت داکت
ا  در ح
 رشد

در حا  
 نزو 

 رشد

با تکنولوژي متعار  )رفت و  تراکمي چيلر
 برگشتي و . . .(

 بلوغ پايين زياد متعاد  کند

با تکنولوژي پيشرفته )اسکرو    تراکمي چيلر
 اسکرا  و . . .(

 بلوغ پايين زياد متعاد  کند

 بلوغ پايين زياد متعاد  کند مرکز از تراکمي گريز چيلر

VRV/VRF باال سريع 
در حا  
 رشد

در حا  
 نزو 

 رشد

 باال سريع چيلر ميني
در حا  
 رشد

در حا  
 نزو 

 رشد

 بلوغ پايين زياد متعاد  کند جذبي چيلر

 معرفي باال پايين قابل چشم پوشي پايين خورشيدي جذبي چيلر
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 بندي و نتيجه گيري جمع -1-10

مختلف  يها ها و جنبه دگاهياز د يشيسرما يت بارهايريمد يها ضرورت يبه بررسدر اين فصل از گزارش 

 ان شد.يب يل به اهداف ملين يک سند جامع براين يپرداخته شده و لزوم تدو

گر، هر ياز طرف د يک طرف و مصرف کنندگان انرژياز  ين کنندگان انرژيدکنندگان و تأميتول يدگاه فنياز د

گر يو سود خود دارند. از طرف د يور ش بهرهيافزاها و  نهيدر کاهش هز يسع يک بنگاه اقتصاديک به عنوان ي

 يها بيکاهش تخردر  ياما در سطح کالن کشور سع يدگاه فنيست از ديط زيمح مرتبط با يها و نهادها سازمان

، ير در حوزه انرژيک از سه طرف درگيهر  ين برايبنابرا دارند. يانرژ يها ست در اثر مصرف حامليط زيمح

ن و يضرورت دارد.  قوان يدن به اهداف اقتصاديها و رس نهيکاهش هز يبرا يبه عنوان راه يشيسرما يت بارهايريمد

ت يريبر ضرورت مد يو فرهنگ يو اجتماع ياسي، سيمختلف اقتصاد يها ز از جنبهيمقررات موجود در کشور ن

ن و مقررات و يقوان نياز ا يا د دارند که خالصهيتأک يت انرژيريمد يبرا يا نهيبه عنوان گز يشيسرما يبارها

 ير براين کننده مسييک راهنما و تعيجامع بعنوان  ين سنديتدو يها ضرورت قرار گرفت. يها مورد بررس نامه نييآ

 يک سند جامع براينه ارائه شد که در آن مشخص شد که وجود ين زميمسئول در ا يو نهادها يها سازمان يتمام

ن يو کمک به تدو يبازنگر يبرا يريش مسين گشايو همچن يشيسرما يها ستميسمرتبط با  يها يتوسعه فناورها

 است. يها ضررو ن نامهييها و آ ن، استانداردها، دستورالعمليقوان
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 مقدمه

صال اول  مفيد در جهت مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در سااختمان، در ف  هایفنآوریدر راستای شناسایی انواع 

درخت به اختصار تشریح شده است. باید  این فوق ترسيم شده و سپس هریک از اجزای هایسيستم این گزارش، درخت فنآوری

های فوق، از جلسات مختلفی با خبرگان این بخش شامل اعضای در نظر داشت كه در جهت افزایش كارایی دسته بندی فنآوری

ترتيب درخت فنآوری فوق با در نظار  ین محترم كميته راهبری و همچنين فعاالن در زمينه تهویه مطبوع استفاده شده است. بد

 باازدهی  ارتقاای " و "هاا سااختمان  حرارت اجازای  انتقال ضریب افزایش با سرمایشی بارهای كاهش"گرفتن دو شاخه اصلی 

شكل گرفت. باید در نظر داشت كه شاخه اول عالوه بر كاهش بار سرمایش ساختمان، باعا  كااهش    "سرمایشی هایسيستم

 بارهای گرمایشی ساختمان نيز خواهد شد. 

هادف از  شاود.  های تهویه مطباوع پرداختاه مای   سيستم در زمينهدر فصل دوم گزارش فوق، به بررسی حركت آینده جهان 

هاای آیناده باوده    هاای پيشارفته در ساال   های مورد استفاده در این زمينه در كشورسيستمتغييرات  بررسی این روند، شناسایی

با استفاده از نتایج ایان فصال و همچناين نتاایج      لویت بندی و تهيه برنامه پرداخت.وبطوریكه بتوان با استفاده از روند فوق به ا

مدیریت بارهای سرمایشی تهویاه مطباوع اساتخرا  و    های  ی در مرحله سوم، اهداف كالن و خرد سند فنآوریقمطالعات تطبي

 مورد استفاده خواهد شد. 
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 مقدمه

سرمایشی تهویاه مطباوع در   های مفيد در جهت مدیریت بارهای در راستای شناسایی انواع فنآوریدر این فصل از گزارش، 

بررسای راابات ماابين     هدف از این دسته بندیهای مختلف در این زمينه پرداخته خواهد شد. به دسته بندی فنآوری ساختمان،

 باشاد. ف این سند راهبردی مای اهدالویت بندی جهت رسيدن به ودر راستای تعيين ا )در مراحل بعد پروژه( های فوقتكنولوژی

ی مادیریت  هاای مهام در زميناه   فنآوری دسته بندی شامل 1-1مطابق با شكل  فوق هایسيستم درخت فنآوریبدین ترتيب 

 باشد. می بارهای سرمایشی تهویه مطبوع

 

 

 مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع : درخت فنآوری1-1شکل 

 

. باید در نظر شودپرداخته میاز اجزای این درخت به اختصار به تشریح هریک در ادامه این فصل بر پایه این درخت فنآوری، 

شامل اعضای محترم كميته راهبری و همچنين  زمينهاین  در خبرگان نظرات ازترسيم درخت فنآوری فوق داشت كه در جهت 



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

10 

 

 

 1394 فروردين،سومويرايش  هوشمندي فناوري: 2فاز 

 

نظار گارفتن دو   درخت فنآوری فوق باا در   1-1مطابق با شكل  فعاالن در زمينه تهویه مطبوع استفاده شده است. بدین ترتيب

 هاای سيساتم  باازدهی  ارتقاای " و "هاساختمان حرارت اجزای انتقال ضریب كاهش با سرمایشی بارهای كاهش"شاخه اصلی 

 شود.های فوق پرداخته میدر ادامه به تشریح هریک از بخششكل گرفت.  "سرمایشی

 ها ساختمان اجزای حرارت انتقال ضریب كاهش با سرمایشی بارهای كاهش -1-1

شاوند. از  های تهویه مطبوع با توجه به ميزان بارهای حرارتای و برودتای سااختمان طراحای و انتخااب مای      تمامی سيستم

آنجایيكه ميزان این بارهای حرارتی و برودتی ساختمان به فاكتورهای زیادی وابسته بوده، انتخاب بهينه هریک از این فاكتورها 

گردد. به همين دليل یكی از و در نتيجه كاهش مصرف انرژی در این بخش می های تهویه مطبوعباع  كاهش ظرفيت سيستم

 باشد. های مهم در زمينه طراحی ساختمان میمقرارت ملی ساختمان مربوط به توصيه 19های مبح  ترین بخشمهم

انتقال حرارت پوسته الزم به یادآوری است كه انتقال حرارت از فضای داخل ساختمان به محيط بيرون و بالعكس با ضریب 

ساختمان ارتباط مستقيم دارد و هر چه ميزان این ضریب پایين تر باشد می توان با صرف یک كقدار معين انرژی فضای داخال  

ساختمان را در مدت زمان بيشتری در یک اختالف دمای مشخص بين داخل و بيرون نگه داشت. به عباارت دیگار كاه مادت     

رمایشی برای تأمين یک اختالف دمای معين كاهش مای یاباد و در نتيجاه باار سرمایشای      زمان روشن ماندن سيستم های س

 و بار الكتریكی یا حرارتی مورد نياز برای تأمين سرمایش كاهش می یابد. ساختمان

بررسای  در ادامه با توجه به درخت فنآوری ارائه شده فاكتورهای مهم و موثر بر ميزان بارهای حرارتی و برودتای سااختمان   

 شود.می

 

 ساختمان معماری طراحی ارتقاء -1-1-1

های مطلوب طبيعی حداكثر اساتفاده  نطراحی معماری ساختمان باید حتی االمكان سازگار با االيم باشد، تا از شرایط و امكا

بارای تاأمين شارایط    شود. در ضمن ساختمان باید در برابر شرایط نامطلوب االيمی محافظت گردد، تا ميزان انرژی ماورد نيااز   

آسایش حرارتی، از طریق گرمایش و سرمایش، به حداال برسد و بخشی از آن، از طریق طبيعی و در اكثر ماوارد باا اساتفاده از    

هاای بعادی   های مختلف سااختمان كاه در بخاش   های غيرفعال تأمين شود. عالوه بر استفاده از عایق كاری در بخشسيستم

 باشند.های طبيعی در ساختمان به صورت زیر میگيری از انرژیبير موثر در بهرهبررسی ميشوند، برخی از تدا

 جهت گيری ساختمان 
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 حجم و فرم كلی ساختمان 

 جانمایی فضاهای داخلی 

 جدارهای نورگذر 

 هاسایبان 

 اینرسی حرارتی جدارها 

 تهویه طبيعی 

 ساختمان خارجی پوسته ارتقاء -1-1-2

هاا صاورت ميگيارد.    ساختمان از طریق پوسته خارجی آن شامل دیوارها، درها و پنجره بخش اابل توجهی از تبادل حرارتی

بایست به االيم منطقه و كاربری سااختمان   باید در نظر داشت كه جهت انتخاب صحيح ميزان عایقكاری جدارهای خارجی می

ه بوده كه در آن باا اساتفاده از دو روش   مقرارت ملی ساختمان یكی از اوانين مهم در این زمين 19ای داشت. مبح  توجه ویژه

در این دو روش ساعی شاده كاه باا توجاه باه       كاركردی و تجویزی به طراحی ميزان عایق حرارتی جدارها پرداخته شده است. 

مشخصات ساختمان، ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمان شامل دیوارها، بام، كف، جدارهای نور گذر، درها و جدارهای 

 فضای كنترل نشده جهت استفاده در فرآیند طراحی ارائه شود. مجاور 

 مکانيکی تجهيزات عایقکاری -1-1-3

های مهم در افت حرارتی ساختمان، تجهيزات سرمایش و گرمایش ساختمان شامل تجهيازات تولياد و   یكی دیگر از بخش

های فوق، ميزان اابل توجهی در مصرف انرژی ستمباشد. بدین ترتيب كه با افزایش مقاومت حرارتی سيانتقال سرما و گرما می

هاا را بارای   هاا و كاناال  مقرارت ملی ساختمان ميزان حداال مقاومت حرارتای عاایق لولاه    19صرفه جویی خواهد شد. مبح  

هاای فاوق مهام    های سرمایش و گرمایش ارائه كرده است. این ميزان جهت استفاده در فرآیند طراحی و نصب سيستمسيستم

 باشد.می
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 سرمایشی سيستمهای بازدهی ارتقای -1-2

، در كناار ارتقااء ضاریب انتقاال حارارت اجازای       (1-1)شاكل   با توجه به درخت فناآوری تشریح شده در مقدمه این فصل

های پربازده تهویاه مطباوع در   در جهت مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع استفاده از سيستم ترین فعاليتساختمان، مهم

پروژه ليستی از  6-2و در بخش ها شامل تجهيزات مختلفی بوده كه در گزارش اول باشد. این سيستمهای مختلف میساختمان

های آورده شاده در  در این بخش توضيحات مربوط به هریک از سيستم سازندگان و واردكنندگان فعال در این زمينه آورده شد.

 آنها در ایران و جهان تشریح شود. به اختصار نحوه كاركرد و جایگاه شود كهدرخت فنآوری ارائه شده و سعی می

ها، تنوع االيمی و الزامات متفاوت در دیدگاه مالكان، طراحان و سازندگان های مختلف در ساختمانبه علت تنوع در كاربری

های طراحان ساختمان انتخاب دغدغهترین باشيم. هميشه یكی از مهمهای تهویه مطبوع میشاهد تنوع بسيار زیادی در سيستم

هاای  باشد. هدف از دسته بنادی سيساتم  سيستم تهویه مطبوع مناسب و بهينه در جهت تأمين شرایط آسایش در ساختمان می

هاای  هر یاک از سيساتم   با توجه به اینكه باشد.مختلف می ملزوماتمناسب برپایه  نوع سيستم تشخيص فرآیند فوق كمک به

بار پایاه   های فوق كنند، دسته بندی كالسيک سيستممیدو سيال آب و هوا توليد سرمایش و گرمایش  كمک بهتهویه مطبوع 

باشد. به همين دليل در این بخش نيز جهت ترسيم هر چه بهتر درخت فنآوری از این ناوع دساته   می عامل مورد استفاده سيال

( 1ر اینجا به چهار دسته كلی تقسايم بنادی شاده كاه شاامل      های تهویه مطبوع دبدین ترتيب سيستم شود.بندی استفاده می

 شود.های حرارتی می( پمپ4های تمام هوا و ( سيستم3هوا، -های تمام آب و آب( سيستم2های انبساط مستقيم، سيستم

1مستقيم انبساط سيستم -1-2-1
(DX) 

اواپراتور تبخير گردیده و هوای عبوریااز روی ایان   های بخش انبساط مستقيم مایع مبرد مستقيما در داخل كویل در سيستم

مطابق شود. ها از آب به عنوان سيال عامل استفاده نمیشود و بدین ترتيب در این نوع سيستم ها به طور مستقيمخنک میكویل

انبسااط  ای ها مادل نيازمند یک بخش خارجی به عنوان كندانسور بوده كه در بعضی از  هاتمامی این نوع سيستم 2-1با شكل 

در هر  های انبساط مستقيم كهترین معایب سيستمیكی از مهم گيرند.ارار می پكيجبخش اواپراتور و كندانسور در یک  مستقيم

 باشد.می های ساختمان و كندانسور سيستمی فضایمحدودیت در فاصلهوجود دارد، و مجزا( یكپارچه های سيستم) آنهادو مدل 

                                                 

1
Direct Expansion 
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 نمونه سيستم انبساط مستقيم : شماتيک یک2-1شکل 

 

های سرمایشی ها و پكيجای، اسپيلت یونيتتوان به كولرهای گازی پنجرههای انبساط مستقيم میترین سيستماز جمله مهم

 شود.های فوق به همراه اجزا و نحوه كاركرد آنها پرداخته میاشاره نمود. در ادامه به تشریح هر یک از سيستم

 ایپنجره گازی كولرهای -1-2-1-1

هاای مختلاف   سااختمان  دردر جهان و تهویه مطبوعهای ترین سيستمترین و رایجای یكی از ادیمیكولرهای گازی پنجره

 Btu/h34000الای   Btu/h 5000فاوق ماابين    تجاری سيساتم  سرمایشی ميزان ظرفيت باشند.نواحی مرطوب كشور می

شامل دو بخش داخلی و خاارجی باوده كاه جهات كااهش      ، این سيستم 3-1شكل مطابق با  باشد.كيلووات( می 10الی  1.5)

( و فن داخلی DXی عایق از هم جدا شده است. بخش داخلی شامل كویل انبساط مستقيم )اتالفات حرارتی بوسيله یک دیواره

در نظر داشت كه معموال هر  باشد. بایدبوده و بخش خارجی حاوی كمپرسور، كندانسور، فن خارجی، لوله موئين و موتور فن می

بار   های موجاود در بعضی مدل همچنين شوند.دو فن بر روی یک شفت مشترک ارار داشته و توسط یک موتور راه اندازی می

 .]1[باشدپاكيزگی هوای داخل و ترموستات نيز موجود میروی اواپراتور یک فيلتر هوا جهت 
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 ای: شماتيک یک سيستم كولر گازی پنجره3-1شکل 

 

در بخش داخلی هوای برگشت از فضای تهویه شده وارد ایان بخاش    كه بدین ترتيب است هانحوه كاركرد این نوع سيستم

شود. سپس این هوا تهویه شده با استفاده از فن داخلای  شده و با عبور از روی كویل انبساط مستقيم خنک و رطوبت زدایی می

جهت خنک كردن سايال  به صورت اجباری ر بخش خارجی سيستم، هوای محيط شود. از طرف دیگر دبه داخل فضا پرتاب می

رانادمان كولرهاای    به همين دليال شود. و سپس به محيط اطراف پرتاب میوارد این بخش شده عامل داغ عبوری از كنداسور 

گراد مادل تروپيكاال   تیدرجه سان 43داشته و برای دماهای باالتر از  شدیدی ای به دمای محيط اطراف وابستگیگازی پنجره

ها تنها در جهت توليد سرمایش  بوده  و از این منظر كامال باید در نظر داشت كه كاركرد این نوع سيستم .شودآنها توصيه می



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

15 

 

 

 1394 فروردين،سومويرايش  هوشمندي فناوري: 2فاز 

 

های حرارتی در عدم وجود یک شاير چهاار راه جهات تغييار     های حرارتی دارند. تفاوت اصلی آنها با پمپسيكلی مشابه با پمپ

 .   ]1[باشدعامل در سيكل و ایجاد سيستم گرمایشی میمسير سيال 

 یونيت اسپيلت -1-2-1-2

هاای تهویاه مطباوع موضاعی باوده و در بساياری از       ای، از نوع سيساتم مشابه با كولرهای گازی پنجرهها این نوع سيستم

ها كامال مشابه با كولرهای پليت یونيتبه طور كلی نحوه كاركرد  اس شوند.های گوناگون كشور استفاده میها در االيمساختمان

. این تفاوت امكاان نصاب   باشدها میبودن بخش خارجی و داخلی این سيستم جداترین تفاوت آنها ای بوده و مهمگازی پنجره

اساپيلت   بخش خاارجی  .باشددر شهرهای بزرگ می آنهاها تسهيل نموده و علت افزایش سریع های فوق را در آپارتمانسيستم

بوده كه بوسيله دو لوله مسای  شامل كندانسور، كمپرسور، لوله موئين و فن و بخش داخلی شامل اواپراتور و فن داخلی  هایونيت

ها فااد شير چهار راهه جهت تبدیل شدن باه وضاعيت   ای، این نوع سيستمهای پنجره. همانند سيستمباشندبا هم در ارتباط می

استفاده  جهت توليد گرمایش درجه سانتی گراد( 80های آنها از كویلهای گرمایی آب داغ )عضی از مدلباشند و در بگرمایش می

 شود.می

 باشد:ترین مزایای سيستم اسپيلت یونيت به شرح میمهم

 .هزینه اوليه پایين، صدای بسيار كم و سهولت باال در نصب 

 های كانالی.بهترین گزینه به جای سيستم 

  ای و اابليت كنترل.به صورت هزینهاستقالل كامل 

 باشد:ترین عيوب این سيستم به صورت زیر میدر كنار مزایای فوق از جمله مهم 

 (.متر 45تا  30)معموال بين  وجود محدودیت فاصله مابين بخش داخلی و خارجی 

 .)نياز به تعميرات و نگه داری در فضای مورد استفاده )شامل تغيير و تعویض فيلتر 

 .محدودیت در ميزان دبی هوای سرد و گرم توليدی 

 های خارجی.تأثير منفی بر زیبایی ساختمان به علت نصب تعداد زیاد یونيت 

 كانالیچند پانل، كاستی سقفی، پرتابل و نوع ترین آنها شامل دیواری، ایستاده، ها انواع مختلفی دارند كه مهمت یونيتلاسپي

 شود.های فوق مالحظه میهر یک سيستم ای ازنمونه 7-1الی  4-1های باشند. در شكلمی
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 ترین نوع این سيستم(: اسپيلت یونيت مدل دیواری )به عنوان متداول4-1شکل 

 

 

 : اسپيلت یونيت مدل دیواری چند پنله5-1شکل 
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 : اسپيلت یونيت مدل كاستی6-1شکل 

 

 

 

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

 واحد مستقل و تأمين كننده نيازهای تهویه مطباوع در فضااهای مختلاف    ( یکPUها )های سرمایشی یا پكيج یونيتپكيج

اواپراتور  به عنوانهای سرمایشی شامل یک كویل انبساط مستقيم . تمامی پكيجشوندهای مختلف ساخته میبوده كه در ظرفيت

در وااع وجود این كویل انبسااط مساتقيم    یابد.های هوا به تمامی فضاها انتقال میل بوسيله كانابوده كه سرمایش  جهت توليد

-های انبساط مستقيم، مشابه با شاكل باشد. مشابه با تمامی سيستمهای سرمایشی با هواسازهای معمول میتفاوت اصلی پكيج

شاامل بخاش داخلای )اواپراتاور( و بخاش خاارجی       های سرمایشی به دو صاورت یكپارچاه و دوتكاه    ، پكيج9-1و  8-1 های

)كندانسور( وجود دارند. عالوه بر كویل سرمایشی، دیگر اجزا شامل فيلتر، كمپرسور، كندانسور و فن نيز از دیگر اجزای اصلی این 

-ساتفاده مای  های گرمایی اباید در نظر داشت كه معموال جهت تأمين بارهای گرمایشی ساختمان از كویل باشند.ها میسيستم

 نمایند.

 

 : پکيج سرمایشی دو تکه8-1شکل 
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 : پکيج سرمایشی یکپارچه9-1شکل 

 

 آب-هوا و آب تمام سيستم -1-2-2

هاای  ی سارمایش از سيساتم  ترین انتقال دهناده همانطور كه در مقدمه این فصل اشاره شد، دو سيال عامل آب و هوا مهم

سيال عامل آنهاتنهاآب بوده و یاا بخاش از    هایی كهدر این بخش، تمامی سيستمباشند. تهویه مطبوع به فضاهای مورد نياز می

-های نوع دوم به سيساتم های تمام آب و سيستمهای نوع اول به سيستمشود. سيستمباشد بررسی میسيال عامل آنها آب می

هاای  خت فنآوری، مشترک باودن سيساتم  علت ارار گرفتن این دو سيستم در یک شاخه در در شوند.آب شناخته می-های هوا

 باشد.توليد آب سرد در آنها )معموال شامل انواع چيلرها( می

هاای مبادل   ای تهيه شده به داخل كویل سيال ناال حرارت )آب سرد یا آب گرم( در محل جداگانههای تمام آب در سيستم

سرد یاا   دكن با سرعت از روی كویل عبور می توسط بادزن در آنجا هوایی را كه گردد و حرارتی اتاق )مثال فن كویل( ارسال می

به طور شاماتيک نشاان    را ایای و چهار لولهبه صورت دو لوله سيستم تمام آب دو نوع 11-1و 10-1هاینماید. شكل گرم می

 د.نده می
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 ای: شماتيک سيستم تمام آب دو  لوله10-1شکل 

 

 

 ایلوله: شماتيک سيستم تمام آب چهار 11-1شکل 
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دستگاه فن كویل در داخل اتاق یا فضای  ازها یا فضاهای ساختمان برای تهویه انفرادی اتاقهای تمام آب در سيستمعموما 

های سرمایش و گرمایش، شير فلكاه، شاير هاوا گياری و     فن، كویلیک دستگاه فن كویل متشكل  شود. می استفادهمورد نظر 

در این نوع  . هوای تازه مورد لزوم برای تهویهباشندسقفی، كانالی، كاستی و ایستاده موجود میترموستات بوده و در انواع زمينی، 

شود مستقيما از خار  تامين گردد. به طوری كه ابال ذكار گردیاد    تواند از طریق سوارخی كه روی دیوار تعبيه می میها سيستم

كشای باه كویال ایان      ای تهيه شده از طریق لولاه  مركز جداگانهآب سرد یا گرم مورد نياز جهت سرمایشی یا گرمایش اتاق، در 

توان از طریق كنترل دبی آب گرم یا سرد ورودی به كویل توسط یک شير  گردد. دمای اتاق مورد تهویه را می دستگاه ارسال می

در  توان م جهت تهویه را میزه مورد لزوموتوری و یا با تغيير سرعت بادزن، با فرمان یک ترموستات اتاای تثبيت نمود. هوای تا

آب خاواهيم داشات، بادین     –یک مركز جداگانه تهيه نموده به دستگاه فن كویل ارسال كرد كه در اینصورت یک سيستم هوا 

توان به جای ارساال هاوای    ترتيب احتياجی به تعبيه سوراخ روی دیوار جهت ورود هوای خار  به دستگاه نخواهد بود. البته می

شوند مستقيما توسط سيستم كانال، از مركاز تهياه    هایی كه در راهروها تعبيه می ه فن كویل، آنرا از طریق دریچهتازه به دستگا

آب گرم و یا آب سرد تهيه شده در دستگاههایی كه دور ها،در این نوع سيستمهوای تازه به راهروها و از آنجا به اتااها وارد نمود.

كنناد. از   داخل مبدل حرارتی اتاق ارسال گردیده بخش اعظم بار حرارتی اتاق را جبران مای از فضای مورد تهویه ارار دارند، به 

شود. كه وظيفه  طرف دیگر مقداری هوای گرم یا سرد كه آن نيز در یک دستگاه هوا ساز مركزی تهيه شده، به اتاق فرستاده می

 كند.  ياز اتاق را به هوای تازه برآورده میتامين تنها اندكی از بار حرارتی اتاق را بر دوش دارد ولی در عوض ن

كه مهمترین آنها شامل چيلرهای  آب مشابه بوده-های تمام آب و هوامولد توليد سرما در سيستم شده همانطور در باال اشاره

فوق ميتوان از های ، عالوه بر سيستم1-1باشند. مطابق با درخت فنآوری ارائه شده در شكل میتراكمی، جذبی و گریز از مركز 

آب اشاره -های توليد سرما تمام آب و هواهای ذخيره ساز سرما و همچنين مينی چيلرهای تراكمی به عنوان سيستمسيستم

 های فوق پرداخته ميشود. نمود كه ادامه به اختصار به توضيح سيستم

 چيلرتراكمی -1-2-2-1

تارین اجازای   های توليد سرما در جهان و ایاران ميباشاند. مهام   ترین و ادیمی ترین سيستمچيلرهای تراكمی یكی از مهم

بوده كه با توجه به تغيير هریاک از اعضاای    و شير انبساط اواپراتور تراكمی شامل كمپرسور، كندانسور، تشكيل دهنده چيلرهای

مختلفی همچون چيلرهای های نماید. چيلرهای تراكمی براساس نوع كمپرسور در گروهفوق، شرایط كاری این تجهيز تغيير می

شوند. از نظار  ، با كمپرسور حلزونی و با كمپرسور اسكرول طبقه بندی میتوربوكمپرسورپيستون، با -تراكمی با كمپرسور سيلندر
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 12-1در شاكل  توان چيلرهای فوق را در دو گروه عمده آب خنک و هوا خنک طبقه بنادی نماود.   كندانسور و اواپراتور نيز می

 شود.یک چيلر تراكمی هوا خنک مشاهده میای از نمونه

 

 : شماتيک یک چيلر تراكمی هوا خنک12-1شکل 

 

 چيلرجذبی -1-2-2-2

در بسياری از منابع معتبر، چيلرهای جذبی تنها براساس منبع گرمایی عمليات تغليظ و احياء به دو دسته كلی شعله مستقيم و 

توانيم چيلرهای جاذبی را   بندی ارار دهيم می ئيات بيشتری را دستمایه دستهبندی شده است. اگر بخواهيم جز غير مستقيم طبقه

بندی  های مختلفی طبقه از نظر نوع ماده مبرد و جاذب و همين طور از نظر چرخه تغليظ ماده جاذب و مراحل سردسازی در گروه

 گيرند: كنيم. سيستم سرمایش جذبی از نظر ماده مبرد و جاذب در سه گروه عمده زیر ارار می

 سيستم سرمایش جذبی با مبرد آب و ماده جاذب ليتيم بروماید 

 سيستم سرمایش جذبی با مبرد آمونياک و ماده جاذب آب 

 )سيستم سرمایش جذبی با مبرد آب و جاذب جامد )سيليكاژلی 

گروههای زیر اارار  توان در  همچنين سيستمهای سرمایش جذبی را از نظر چرخه تغليظ ماده جاذب و مراحل سردسازی می

 داده:

  آب  –سيستم سرمایش جذبی تک اثره ليتيم بروماید 
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  آب –سيستم سرمایش جذبی دو اثر ليتيم بروماید 

  آب –سيستم سرمایش جذبی سه اثره ليتيم بروماید 

 آمونياک  –ای آب  سيستم سرمایش جذبی یک مرحله 

توان سيساتمهای   بندی عمده شعله مستقيم و غير مستقيم می و از نظر منبع گرمایی عمليات تغليظ و احياء فارغ از دو گروه 

 بندی نمود: سرمایش جذبی را چنين طبقه

 سيستم سرمایش جذبی با ژنراتور آب داغ 

 سيستم سرمایش جذبی با ژنراتور آب گرم 

 سيستم سرمایش جذبی با ژنراتور بخار 

 تم سرمایش جذبی شعله مستقيمسيس 

 مركز از چيلرگریز -1-2-2-3

های گریز از مركز محساوب  اما با عملكردی مشابه با پمپ توان نوعی از توربوكمپرسورهاز از مركز را میهای گریكمپرسور

پروانه دوار از سویی گاز را به نمود. در این گونه كمپرسور كه استفاده از آن برای چيلرهایی با ظرفيت باال بسيار رایج است، یک 

ها امروزه بسايار مصارف بارق    راند. این نوع سيستمداخل محفظه كشانده و از سوی دیگر آن را با فشار به سمت كندانسور می

نمایی از این ناوع   13-1باشند. در شكل های بسيار اابل توجه میهای تراكمی داشته و در ظرفيتكمی نسبت به دیگر سيستم

 شود.الحظه میچيلر م
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 : شماتيک یک چيلر گریز از مركز13-1شکل 

 

 سازسرما ذخيره سيستمهای -1-2-2-4

باشاند. ایان ناوع    های كاهش مصرف برق در زمان پيک شبكه مای ترین سيستمهای ذخيره ساز سرما یكی از مهمسيستم

در ساز یا،، آب سارد، آب گارم و ... ميباشاند.     های ذخيره ها در انواع مختلفی در جهان استفاده شده كه شامل سيستمسيستم

نمایی از نحوه اتصال یک سيستم ذخيره ساز سرما با بقيه اجزای سرمایش و گرمایش ساختمان مالحظاه ميشاود.    14-1شكل 

 در حالتهای مختلف ارائه شده است. 15-1های فوق در شكل همچنين نحوه پيک سایی سيستم
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 از سيستم ذخيره ساز سرما : شماتيک نحوه استفاده14-1شکل 
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( ذخيره سازی 2( ذخيره سازی كامل، 1های ذخيره ساز سرما در حالت : نحوه پيک سایی سيستم15-1شکل 

 درصد كمپرسورها روشن 50( ذخيره سازی بخش و 3بخشی و تمامی كمپرسورها روشن و 
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 چيلرها مينی -1-2-2-5

هاای كوچاک باه صاورت     تراكمی بوده كه جهت استفاده در سااختمان  های كوچک چيلرهایمينی چيلرها در وااع سيستم

هاا در  های موضعی در كشور، این ناوع سيساتم  اند. با توجه به گرایش استفاده از سيستمسيستم سرمایشی موضعی توسعه یافته

 آینده بسيار اابل توجه بوده و استفاده از آنها افزایش خواهد یافت. 

 هوا تمام سيستم -1-2-3

د. سيال ناال حرارت )آب نريگ دستگاه تهيه كننده هوای مطبوع در محلی دور از فضای مورد تهویه ارار می هااین سيستمدر 

هوایی را كه توسط بادزن به  و ( ارسال شده2سرد، آب گرم یا بخار( به داخل كویلهای دستگاه تهویه مطبوع مركزی )هواساز

د. این هوا پس از انجام یک سلسله تحوالت دیگر )از ابيل نكن ود سرد یا گرم میش  سرعت از روی این كویلها عبور داده می

های تمام هوا شامل ستم. انواع سيشود رطوبت زنی و غيره( از طریق سيستم كانال به فضای مورد تهویه فرستاده می

 شود.مه به توضيح آنها پرداخته میتبخيری )شامل كولرهای آبی و ایر واشرها( و تراكمی )انواع هوا سازها( بوده كه در ادا

 تبخيری -1-2-3-1

یا ایوان های توليد سرمایش در كشور به صورت كولرهای آبی نصب در بام ترین سيستمهای تبخيری یكی از ادیمیسيستم

ا باوده و در آنهاا   ها از نوع تماام هاو  كامل از هوای خار  از ساختمان، این نوع سيستمباشند. با توجه به استفاده ها میساختمان

توان باه ایرواشارها اشااره    های تبخيری مییابد. از انواع دیگر سيستمدمای هوای ورودی به فضا بوسيله تبخير آب كاهش می

 باشند.های خشک در فضاهای بزرگ بسيار كاربردی مینمود كه در االيم

 تراكمی -1-2-3-2

كند، دبی هوای ورودی به اتاق یا فضاای   شرایطی كه بار سرمایی تغيير میها به منظور تثبيت دمای اتاق در در این سيستم

های  توان به كویل گرمایی نيز جهت گرمایش در زمستان مجهز نمود. دریچه مورد تهویه متغير خواهد بود. دستگاه هواساز را می

دهناد. ایان سيساتم در سااختمانهایی كاه       خرو  هوا در این سيستم باید اادر باشند كه دبی هوا را بدون ایجاد سرو صدا تغيير

 باشند از ابيل ادارات، مدارس، بيمارساتانها و آپارتمانهاا اابال اساتفاده اسات.      اسمتهای مختلف آن دارای بار حرارتی متغير می

 گيرند.مورد استفاده ارار می VAVو  CAVهواسازها در این سيستم در دو نوع 

                                                 

2
Air Handing Unit 
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 حرارتی پمپهای -1-2-4

سيستمی است كه اابليت سرمایش یا گرمایش ساختمان را به ااتضای فصل دارد. این سيستم اساسا یک  های حرارتیپمپ

توان از طریق یک شير مخصوص، مسير سيال مبرد را در آن تغيير داده اواپراتور آنارا باه كندانساور یاا      واحد تبرید است كه می

كناد، خناک شاده و در     كه در تابستان نقش اواپراتور را بازی مای بالعكس تبدیل نمود. بدین ترتيب هوا در عبور از روی كویلی 

 گردد.  زمستان با گذر از روی همين كویل كه توسط شير مخصوص تبدیل به كندانسور شده است، گرم می

 این سيستم برای كشورهایی كه در آنها ايمت برق ارزانتر از سوختهای فسيلی است، مقرون به صرفه بوده از این نظر دارای

با استفاده از مكاانيزم   و حرارتی تبدیل نموده وان به سيستمت پمپت های تهویه مطبوع را میجذابيت خاصی است. تمام سيستم

مذكور آب گرم، آب سرد و یا هوای گرم و سرد را به ااتضای فصل به وسيله ماشين برودتی و بدون نياز به دیا  تهياه كارد.    

ه هزینه اوليه تاسيسات و نيز فضای مورد نياز در موتورخانه كاهش یابد. همچنين به دليل شود ك استفاده از این سيستم باع  می

عدم استفاده از سوختهای فسيلی، آلودگی هوا كاهش یافته سيستم در مقابل خطر آتاش ساوزی از ایمنای بيشاتری برخاوردار      

باشند. می VRVیا  VRFهای وایی و سيستمهای حرارتی زمينی، ههای پمپ حرارتی شامل پمپترین سيستممهمخواهد بود. 

 شوند.ها ارائه میدر ادامه به توضيح مختصری از این نوع سيستم VRFبا توجه به اهميت سيستم 

 VRV یا VRF سيستمهای -1-2-4-1

توسعه و  Daikinهای حرارتی بوده كه برای اولين بار توسط شركت ژاپنی نوعی از پمپ VRVیا  VRFهای سيستم

اند. با وجود اینكه زمان زیادی از پيدایش ها پرداختهطراحی شده و در ادامه بسياری از توليدكنندگان به ساخت این نوع سيستم

شوند. گذرد، اما هم اكنون به صورت بسيار وسيع در كشورهای اروپایی، ژاپن و آمریكا استفاده میهای فوق نمیسيستم

صورت كامال وارداتی، در كشور وجود داشته و در حال كسب جایگاهی مناسب در صنعت تهویه  ها، بههمچنين این سيستم

 باشد.   مطبوع می

های تهویه مطبوع شامل یک بخش خارجی به عنوان كندانسور و تعداد زیادی بخش داخلای )باا توجاه باه     این نوع سيستم

هاا در  ( به علت اابليات ایان ناوع سيساتم    VRVی سيستم فوق )باشند. علت نام گذاروسعت ساختمان( به عنوان اواپراتور می

های مختلف داخلی باشد. این اابليت باع  كه با وجود كاركرد یونيتهای داخلی میكنترل ميزان سيال عامل هر یک از بخش

داشته باشد. باید  های مختلف )هماهن  با بار حرارتی هر فضا( سيستم تنها یک كندانسور و كمپرسورخارجیدر بارها و ظرفيت
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ترین عيب آنها پيچيادگی  ترین مزیت این سيستم افزایش اابل توجه بازدهی و اابليت كنترل بوده و مهمدر نظر داشت كه مهم

 باشد.( میDXهای انبساط مستقيم )زیاد فرآیند طراحی نسبت به سيستم

-باشد. سيساتم های چند پنله كامال متفاوت میبا اسپيلت یونيت VRFیا  VRVهای باید در نظر داشت كه كاركرد سيستم

باشاد. یونيات خاارجی    های جریان متغير شامل یک یونت خارجی و چندین یونيات داخلای مای   های چند پنله مشابه با سيستم

-سيستمنمایند. در های داخلی تنها نقش اواپراتور را بازی میسيستم فوق شامل كندانسور، كمپرسور و شير اختناق بوده و یونيت

های داخلی دارای شير اختنااق مجازا   های جریان متغير یونيت خارجی تنها شامل كندانسور و كمپرسور بوده و هریک از یونيت

های چند پلاه  گردد. از طرف دیگر سيستمباشد كه همين اابليت باع  كنترل این سيستم بر ميزان بار مورد نظر هر فضا میمی

هاای  كنند در حاليكه سيستمبرای سيستم در نظر گرفته و هميشه در حالت بار نامی كار می تنها دو وضعيت خاموش و روش را

گردند. در شاكل زیار   جریان متغير دارای كمپرسور با دور متغير بوده و بدین ترتيب مقادیر زیادی باع  صرفه جویی انرژی می

 شود. های كنترلی جانبی مالحظه میيستم( به همراه سVRFیا  VRVنمایی از یک نمونه سيستم با جریان متغير )

 

 های كنترلی جانبی( به همراه سيستمVRFیا  VRV: نمایی از یک نمونه سيستم با جریان متغير )16-1شکل 

 

توان به های تهویه مطبوع كشور میی مطرح در سيستمبه عنوان یكی از گزینه VRFیا  VRVهای از جمله مزایای سيستم

 نمود: موارد زیر اشاره
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 باشد ترین مزایای سيستم فوق میتغييرات جریان با توجه به ميزان بار هر یک از فضاهای ساختمان یكی از مهم

 تواند به راحتی در فضاهای مختلف متفاوت باشد.بطوریكه مطابق با شكل زیر دمای فضاهای داخلی می

 

 ساختمان فضاهای از یک هر بار ميزان به باتوجه جریان : تغييرات17-1شکل 

 

 های حرارتی های متغير با جریان اابليت ارائه همزمان گرمایش و سرمایش را بطور همزمان با استفاده از مبدلسيستم

 شوند.داشته و باع  افزایش بازدهی سيستم از این طریق می

 ه به ميزان بار درخواستی با توجه به استفاده از كمپرسورهای دور متغير و همچنين كنترل ميزان دبی جریان با توج

های با توجه به استفاده از كمپرسورهای دور متغير و همچنين هریک از فضاها، ميزان صرفه جویی انرژی سيستم

های كنترل ميزان دبی جریان با توجه به ميزان بار درخواستی هریک از فضاها، ميزان صرفه جویی انرژی سيستم

VRV  یاVRF  باشد.های سنتی انبساط مستقيم میسبت به سيستمدرصد ن 40تا  30در حدود 
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 بندی و نتيجه گيریجمع -1-3

پرداخته شد. این بررسی باه عناوان    1-1در این فصل از گزارش به تشریح انواع فنآوریهای موجود در درخت فنآوری شكل 

 باشد.پروژه میلویت بندی فنآوریهای مدیریت بارهای سرمایشی در مراحل بعدی ومقدمه بر انتخاب و ا
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 یبارها تیریمد یهایفنآور یپژوه ندهیآ فصل دوم

 مطبوع در ساختمان هیتهو یشیسرما
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 مقدمه -2-1

در این فصل وضعيت موجود تكنولوژی های سرمایشی و گرمایشی مورد تجزیه و تحليل فنی و ااتصادی ارار می گيرد و با 

شود. به منظاور اساتخرا     پيش بينی شده برای استقرار این تكنولوژی ارائه می روند 2050های مطرح تا سال  معرفی تكنولوژی

های حاوی اطالعات  گيری مطالعات، جستجوهای فرآوانی برای بدست آوردن مدارک و گزارش اطالعات اابل اتكا برای تصميم

های سرمایشای و   د استقرار تكنولوژیتوسط تيم پروژه صورت گرفت. با توجه به اینكه اطالعات جامع و كاملی برای تعيين رون

مبنای ایان اطالعاات   تواند  باشد نمی های ملی كه مربوط به یک كشور خاص می نگاشت گرمایشی مورد نياز است، گزارش و ره

)تا سال  ها كه توسط آژانس بين المللی انرژی های گرمایشی و سرمایشی در ساختمان ارار گيرد. لذا گزارش نقشه راه تكنولوژی

 Technology Roadmap, Energy Efficient Buildings: Heating and Cooling"(باااا ناااام 2050

Equipment"بنابراین به دالیلی كه در ادامه آورده شاده اسات   ]4-15[است منتشر شده است شالوده این گزارش ارار گرفته .

 این نقشه راه به عنوان مرجع اصلی این گزارش استفاده شده است:

  ها های استقرار تكنولوژی ها و اهداف و سياست ، هزینهها از یک بانک اطالعاتی جامع و كامل برای تكنولوژیاستفاده 

 ها ریزی ها و برنامه بينی در نظر گرفتن بازه زمانی طوالنی مدت برای پيش 

  استفاده از اطالعات كشورهای عضوOECDدر ایران را به  ها شرایط االيمی موجود ، چين و هند كه اطالعات تكنولوژی

 دهد. خوبی پوشش می

 سازی آالینده تحليل نتایج در االب مدل بهينه ( های زیست محيطیMARKAL-MACRO) 

ناشی از مصرف انرژی در سيستم های گرمایشی  های محيط زیستی در این نقشه راه با سناریوسازی و هدف كاهش آالینده

هاای سرمایشای و گرمایشای در جهات      ، برنامه اساتقرار تكنولاوژی  2050تا سال  Gt 2و سرمایشی بخش ساختمان به ميزان 

 .]4-15[بينی شده است پيشیان این دوره اهای محيط زیستی تا پ ش آالیندهكاهش مصرف انرژی و در نتيجه كاه
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های گرمایشی  های تهویه مطبوع و سيستم وضعيت موجود تکنولوژیتقسيم بندی، كاربرد و  -2-2

 امروزی

 های مورد نظر سرمایشی و گرمایشی بندی تکنولوژی تقسيم -2-2-1

راه مورد نظر چندین تكنولوژی كليدی گرمایش، سرمایش، آب گرم، ذخيره سازی حرارت و تهویه مطبوع را پوشش   نقشه

 دهد. این تكنولوژی ها شامل موارد زیر هستند: می

 سيستمهای خورشيدی حرارتی فعال 

های  كنند. در این گزارش بيشتر بر سيستمتوانند نيازهای مربوط به سرمایش، گرمایش و آب گرم را تامين  ها می این سيستم

 توانند برای تامين گرمایش به صورت مجزا نيز به كار برده شوند. ها نيز می شود اما این سيستم یكپارچه ساختمان تمركز می

  توليد همزمان برق و حرارت 

 MW 5تا  MW 1ع )الكتریكی( و مقياس مجتم MW 1تا  kW 1سيستمهای توليد همزمان در مقياس ساختمانی )از 

اند و به صورت  های توليد همزمان سنتی كه به بلوغ رسيده گيرند. سيستم الكتریكی( در این گزارش مورد بررسی ارار می

های توليد همزمان در مقياس ميكرو، توليد  های سنتی مفيدی هستند در حالی كه سيستم تجاری وجود دارند، سيستم

ها  هایی برای كاهش آالینده های پيل سوختی ممكن است به عنوان گزینه و حتی سيستمهمزمان با استفاده از زیست توده 

 پدیدار شوند.

 پمپهای حرارتی برای سرمایش و گرمایش و تهيه آب گرم 

های  های با كارایی بسيار باال هستند كه امكان استفاده از انرژی اند و تكنولوژی ها به طور كامل رشد یافته این سيستم

 كنند. یر را نيز فراهم میتجدیدپذ

 سازهای انرژی حرارتی ذخيره 

ساز، ی، با استفاده از تغيير فاز و  سازی با استفاده از حرارت محسوس )آب داغ( حرارت نهان )ذخيره ها شامل ذخيره این سيستم

تواند مقدار پتانسيل  ی میسازی حرارت باشند.ذخيره های تهيه شده از مواد تغيير فاز دهنده( و ترموشيميایی می ميكرو كپسول

ها به حداكثر مقدار برساند و امكان استفاده از  كارایی انرژی و همچنين مقدار انرژی ذخيره شده را برای سایر تكنولوژی
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ها را بهبود داده و به حداال  این تكنولوژی  های تجدیدپذیر و حرارتهای تلف شده را فراهم نماید و اابليت انعطاف انرژی

 كمک نماید. BLUE Mapنه سيستم كلی در سناریو كردن هزی

های بعدی هر یک  های مورد نظر به صورت كلی آمده است. در بخش های فنی و ااتصادی تكنولوژی ویژگی 1-2در جدول 

 گردد. ها به تفصيل ارائه می ها به تفكيک مورد بررسی ارار گرفته و نتایج آن از این تكنولوژی

 

 های خورشيدی حرارتی فعال كليدی پمپ های حرارتی، سيستم های توليد همزمان و سيستم: خصوصيات 1-2جدول 

]4[ 

 تکنولوژی

سایزهای نوعی 

(kWe برای )

 منازل تک خانوار

( kWeسایزهای نوعی )

برای منازل چند خانوار 

 و بخش خدماتی

 بازده

هزینه های 

سرمایه گذاری 

 (kW)به ازای هر 

 نوع سوخت
هزینه 

 سوخت

های پمپ 
حرارتی )با 
محرک موتور 
 الكتریكی(

10-5/2 500-10 600-200 

متوسط)تهویه -پایين
-مطبوع(/متوسط

باال)گرمایش و آب 
 گرم(

 باال-متوسط برق

پمپ های 
حرارتی )با 
محرک موتور 
 گاز سوز(

 متوسط-پایين 200-120 150-15 15
سوخت های 
 گازی

-پایين
 متوسط

سيستم های 
توليد همزمان 

 حرارتبرق و 
 باال-متوسط 90-70 500-15 15-1

زغال سن ، 
سوخت های 
مایع، سوخت 
های گازی، 
بيوانرژی، 
 هيدروژن

-پایين
 متوسط

سيستم های 
خورشيدی 
 حرارتی

 باال-پایين 100 130-35 10-5/2
انرژی 
 خورشيدی

N.A. 

 متوسط N.A. 500-15 120-70 چيلرهای جذبی

گاز، نفت، 
بایوانرژی، 
انرژی 
خورشيدی، 
حرارت های 
 اتالفی و . . .

-پایين
 متوسط

 

 های گرمایشی و سرمایشی مورد نظر كابردهای تکنولوژی -2-2-2
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ها  های توليد همزمان برق و حرارت در اغلب ساختمان پمپهای حرارتی، سيستمهای حرارتی خورشيدی فعال و سيستم

های حرارتی خورشيدی  توان برای گرمایش، سرمایش و تهيه آب گرم استفاده نمود. سيستم نصب شوند و از آنها می توانند می

های توليد همزمان برای استفاده جهت سرمایش نيازمند به كارگيری چيلرهای حرارتی هستند در حالی كه  فعال و سيستم

های توليد همزمان  های حرارتی و سيستم رای سرمایش هستند.پمپهای مجزای استانداردی ب های حرارتی امروزه سيستم پمپ

های بزرگ  ها بسيار مدوالر هستند. در ساختمان وجود دارند. این سيستم MWهای  تا مقياس kW 1های كوچک از  در مقياس

افته و امكان تواند نصب شود كه در این صورت اابليت انعطاف عمليات افزایش ی چندین واحد مجزا از این سيستمها می

شود. همچنين امكان ایجاد سيستم پشتيبان برای واحدهای به كار برده شده فراهم  برداری بهينه از سيستم فراهم می بهره

های مختلف از كلكتورهای خورشيدی وجود  برداری از مساحت گردد.سيستمهای حرارتی خورشيدی مدوالر بوده واابليت بهره می

های اصلی گرمایشی و سرمایشی فراهم آورند كه  توانداین امكان را برای سيستم حرارت می سازی های ذخيره دارد.سيستم

OECDها در كشورهای عضو  وسيعی از تقاضا را تامين كنند، اگرچه در حال حاضر این سيستم همحدود
توانند  عموما نمی 1

 تقاضای گرمایش و تهيه آب گرم را با یک هزینه منطقی برآورده كنند.

اهميت گرمایش وسرمایش فضا در هر كشور و منطقه متفاوت بوده و به االيم و درآمد آن كشور و منطقه وابسته است. در 

ها برای تامين گرمایش وتهيه آب گرم است و انرژی  بيشترین مقدار انرژی مصرفی در ساختمان OECDكشورهای عضو 

كه در آنها نياز به گرمایش ناچيز است، سرمایش مهمتر بوده  صرف شده برای سرمایش در حد متوسط است.در كشورهای گرم

نشان دهنده وجود یک پتانسيل و منبع اابل توجه برای رشد  و وجود یک بازار كامال نابالغ برای سرمایش در این كشورها

 تقاضای انرژی در آینده است.

 ر گرفته شود. این معيارها عبارتنداز:های سرمایشی و گرمایشی باید در نظ معيارهای زیادی برای انتخاب سيستم

 پروفایل حرارتی ساليانه برای گرمایش، آب گرم و سرمایش 

  ميزان همزمانی بارهای حرارتی و الكتریكی 

 های فضا  محدودیت 

  الزامات محيط زیستی 

                                                 
1 Organisation for Economic, Co-Operation and Development  
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 ها  پذیری و ايمت سایر سوخت ايمت برق و دسترس 

 گذاری هزینه اوليه و هزینه سرمایه 

  تجهيزاتكارایی فصلی 

 پيچيدگی نصب و عمليات 

  اعتبار كارخانه سازنده 

 های در دسترس ها و مدل سطح دانش معمار، مهندس، سازنده، نصاب برای تكنولوژی 

 های گرمایشی و سرمایشی بازار تکنولوژی -2-2-3

ميليارد  70معادل  2008بازار جهانی برای گرمایش و سرمایش بسيار بزرگ است به طوری كه ارزش بازار سرمایش در سال 

ميليارد  6/5در حدود  2004كشور عضو اتحادیه اروپا در سال  22دالر آمریكا بوده است . مقدار ارزش بازار بویلرهای خانگی در 

 OECDدالر تخمين زده شده است )ارزش تخمين زده شده بر مبنای ايمت كارخانه نه ايمت نصب شده(. در كشورهای عضو 

های غيریكپارچه یا مجزا نيز سهم چندانی ندارد.به  مایش و آب گرم است نه سرمایش. همچنين بازار سيستمبازار غالب بازار گر

های حرارتی  شود، چين در زمينه ظرفيت نصب شده ساليانه برای سيستم دیده می 1-2عنوان مثال، همانطور كه در شكل 

های توليد همزمان در  های سيستم ته است.بازار سيستمهای تهویه مطبوع خانگی از كل جهان سبقت گرف خورشيدی و سيستم

ميليون دالر  346ارزشی معادل  2009مقياس ميكرو هنوز در مراحل ابتدایی توسعه خود ارار دارد. فروش كل جهان در سال 

 مگاوات الكتریكی صرف شده است. 8/37آمریكا داشته است. هر چند این هزینه برای نصب تنها 
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 ]4[در كشورهای مختلف 2008های خورشيدی حرارتی تا سال  ت نصب شده سيستم: ظرفي1 -2شکل 

 

 های گرمایشی و سرمایشی مطرح وضعيت موجود تکنولوژی -2-2-4

 های حرارتی خورشيدی فعال سيستم -2-2-4-1

 های حرارتی خورشيدی فعال بررسی اجمالی سيستم -2-2-4-1-1

ها شامل  تواند برای تمامی كاربردهای دمای پایين در ساختمان كنند كه می میگرما توليد  های خورشيدی حرارتی سيستم

برای كل  ظرفيت نصب شده گرمایش و آب گرم و همچنين برای توليد سرمایش توسط چيلرهای حرارتی به كارگرفته شود.

همان سال بوده است.این آن در  GW 29حرارتی تخمين زده شده است كه  GW 152برابر  2008تا پایان سال  كشورها دنيا

ها در جاهایی كه هزینه ساخت سيستم  سازی شده است. این تكنولوژی های تجاری ظرفيت نصب شده مربوط به تكنولوژی

های انرژی باال و مقدار تابش خورشيدی در طول سال مناسب است، اابل راابت هستند.برای تامين  پایين بوده، ايمت حامل

ها  ها كاهش یافته و كارایی سيستم های گرمایش و سرمایش باید هزینه ساختمان در اسمت اسمت بيشتری از انرژی بخش

 بهبود یابد.

ها و بهبود كارایی سيستمهای خورشيدی امری محتمل است زیرا مجال كافی و اساسی برای نوآوری و بهبود  كاهش هزینه

 مانند سرمایش خورشيدی وجود دارد. های نوظهور لوژیسازی تكنو های موجود و كاربردهای آنها و همچنين تجاری تكنولوژی
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سازهای انرژی حرارتی با حجم پایين و هزینه كم برای كاربرد در  یابند و ذخيره ها كاهش می هزینه BLUE Mapدر سناریو 

بخش مهم  ها بتوانند به عنوان یک های خورشيدی حرارتی فعال در دسترس خواهند بود. به طوری كه این سيستم كنار سيستم

 ها نقش داشته باشند. در گذار به سمت پروفایل انرژی پایدار برای ساختمان

توانند در اغلب جاها به كار گرفته شوند و نيازی  ها می های خورشيدی حرارتی فعال چندین مزیت دارند. این سيستم سيستم

ها  و مقدار اندک كربن همراه با عمليات این سيستمكنند  ها هيچ گونه كربنی توليد نمی به زیرساخت انرژی ندارند. این سيستم

ها است.صاحبان و اواپراتورها سيستمهای  شامل كربن همراه انرژی الكتریكی مصرفی برای پمپ كردن و كنترل در این سيستم

 های انرژی و همچنين ايمت كربن مبرا هستند. های حامل خورشيدی حرارتی فعال از لحاظ كردن تغيير ايمت

 های خورشيدی فعال كارایی سيستم -2-2-4-1-2

برداری از كلكتور متغير است و  مقدار انرژی حرارتی حاصل شده از یک متر مربع كلكتور بر حسب نوع طراحی و محل بهره

های گرمایش آب موجود برای منازل تک خانوار  شود.سيستم كيلووات ساعت در سال را شامل می 900الی  300محدوده بين 

ليتری ذخيره  300الی  150ها به همراه یک تانک  متر مربع را دارند. این سيستم 6الی  4ک هستند و مساحتی بين نسبتا كوچ

های خورشيدی مركب كه حرارت مورد نياز برای گرمایش و  كنند. سيستم درصد مورد نياز را تامين می 70الی  20آب گرم حدود 

ها دارای  مترمربع دارند. این سيستم 15الی  12د، بزرگتر بوده و مساحتی بين كنن آب گرم را برای منازل تک خانوار فراهم می

درصد حرارت مورد نياز برای  60الی  20تواند  ليتر هستند و می 3000الی  1000سازی آب گرم به حجم  یک تانک ذخيره

 گرمایش و تهيه آب گرم این خانوارها را تامين كنند.

يستم كمكی برای تامين تقاضا مورد نياز است. هر چند با در دسترس ارار گرفتن در هر دو نوع سيستم مورد بح ، س

 شود. سيستمهای ذخيره سازی حرارتی با حجم پایين و هزینه كم نياز به سيستمهای كمكی در بسياری از كاربردها حذف می

مقياس بزرگ با هزینه ویژه پایين توانند در یک  ای وجود دارد، سيستمهای حرارتی خورشيدی می جاهایی كه گرمایش منطقه

در دانمارک و سوئد مشاهده  MWهایی در مقياس  حتی در مناطق با عرض جغرافيایی باالبه كارگرفته شود. همچنان كه نمونه

 شود. می

سيستمهای تهویه مطبوع حرارتی خورشيدی هستند، دو  نوظهور،یكی از كاربردهای سيستمهای حرارتی خورشيدی فعال 

 ها استفاده كنند. توانند از كلكتورهای حرارتی خورشيدی برای تهویه مطبوع در ساختمان ها می دسته اصلی از تكنولوژی
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ند توا شوند. این آب خنک می ها برای توليد آب خنک در یک سيكل بسته به كار برده می چيلرهای حرارتی: این سيستم 

 توسط تجهيزات مختلفی برای تهویه مطبوع مورد استفاده ارار گيرد.

برای  ،های سرمایشی تبخيری بر مبنای مواد شيميایی خشک كننده هستند ها كه همان سيستم سيكل های باز: این سيستم 

ماده خشک كننده یا در این سيستم ها با دادن گرما به  شوند. تصفيه مستقيم هوا در یک سيستم تهویه به كار برده می

 گرفتن گرما از آن می توان ميزان رطوبت هوا را كنترل نمود.

تواند تقاضای سرمایش، گرمایش و آب گرم را تامين كند.  اتصال كلكتورهای حرارتی خورشيدی با چيلرهای حرارتی می

يعی از ظرفيت وجود دارند. اما تكنولوژی غالب چيلرهای حرارتی، چيلرهای جذبی هستند. این چيلرهای جذبی در محدوده وس

 شود. كيلووات حرارتی یا كمتر به صورت تجاری چندان توليد نمی 100ظرفيت های زیر 

استفاده از سرمایش خورشيدی به این دليل كه تابش خورشيدی معموال مصادف است با بارهای سرمایشی و بسياری از 

ی سرمایشی ها ی دارند، جذاب است. هرچند، ابل از اینكه سيستمهای تجاری نيز چنين بارهای گرمایشی و سرمایش ساختمان

های تكنولوژیكی به ویژه برای  ها كاهش یابد و محدوده وسيعی از پكيج خورشيدی در مقياسی بزرگ استقرار یابند باید هزینه

های خورشيدی  ردهای سيستمهای فنی و ااتصادی از انواع كارب ویژگی 3-2و  2-2های  منازل تک خانوار توسعه یابد. در جدول

 فعال به ترتيب برای منازل تک خانوار و چند خانوار ارائه شده است.

 

 ]4[ 2007: خصوصيات و هزینه های سيستم های خورشيدی حرارتی برای منازل تک خانوار، 2-2جدول 

 منازل تک خانوار

 اروپایی OECD پارامتر
OECD ی آمریکا

 شمالی
OECD اقيانوسيه 

 2/4-8/2 2/4-6/2 2/4-1/2 (kWthنوعی: گرمایش آب )سایز 

 5/10-4/8 5/10-4/8 10-7 (kWthسایز نوعی: گرمایش آب و فضا )

 8-8/4 4/12-7/9 3/10-5/6 (GJ/system/yearانرژی مفيد: گرمایش آب )

 5/18-1/16 2/29-8/19 5/24-2/17 (GJ/system/yearانرژی مفيد: گرمایش آب و فضا)

 1340-1140 2100-1200 2140-1100 (USD/kWthشده: ساخت جدید )هزینه نصب 

 1730-1530 2100-1530 2200-1300 (USD/kWthهزینه نصب شده: بهبود و بازسازی )
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 ]4[ 2007: خصوصيات و هزینه های سيستم های خورشيدی حرارتی برای منازل چند خانوار، 3-2جدول 

 منازل چند خانوار

 اروپایی OECD پارامتر
OECD  آمریکای

 شمالی
OECD اقيانوسيه 

 35 35 35 (kWthسایز نوعی: گرمایش آب )

 130-70 105-70 70 (kWthسایز نوعی: گرمایش آب و فضا )

 77-66 122-82 86 (GJ/system/yearانرژی مفيد: گرمایش آب )

 230-134 365-165 172 (GJ/system/yearانرژی مفيد: گرمایش آب و فضا )

 1050-950 1050-950 1850-1100 (USD/kWthهزینه نصب شده: ساخت جدید )

 1340-1140 1340-1140 2050-1850 (USD/kWthهزینه نصب شده: بهبود و بازسازی )

 

 های توليد همزمان برق و حرارت سيستم -2-2-4-2

 های توليد همزمان برق و حرارت بررسی اجمالی سيستم -2-2-4-2-1

های توليد برق و حرارت و پتانسيل سرمایش به صورت همزمان. حرارت  تركيبی توان و حرارت عبارتنداز سيستمهای  سيستم

تواند توسط چيلرهای آب گرم برای  گيرد و این آب گرم می توليد شده برای گرمایش و تهيه آب گرم مورد استفاده ارار می

های توليد  های حرارتی برای سرمایش استفاده گردد. سيستم ليدی در پمپسرمایش مورد استفاده ارار گيرد و یا اینكه از برق تو

را در بخش ساختمان امروزی در محدوده وسيعی از كاربردها بسته به انتخاب سوخت،  CO2های  توانند آالینده همزمان می

ه بخش توليد برق، باید از واحدهای توليد برق مركزی، كاهش دهد. اما مشاب CO2بازدهی كلی آن و جلوگيری از انتشار 

باشند.سيستم توليد  CO2های  به صورت تقریبا كامل عاری از آالینده BLUE Mapهای توليد همزمان در سناریو  سيستم

تواند تلفات سيستم توزیع و انتقال را كاهش داده، امنيت انرژی را بهبود بخشيده و اابليت اطمينان سيستم عرضه  همزمان می

 دهد.  سازهای انرژی حرارتی تركيب شده باشد، افزایش می در حالتی كه با ذخيرهانرژی را به ویژه 

% است و این مقدار با استفاده از اتخاذ یک پيكربندی 85% الی 75های توليد همزمان در محدوده  بازدهی كلی سيستم

توليد همزمان برای منازل تک خانوار های  % نيز افزایش یابد. ظرفيت سيستم90تواند تا  مناسب برای سيستم توليد همزمان می

است. در  400الی  30ها بين  كيلووات الكتریكی است در حالی كه این ظرفيت برای منازل چند خانواره یا مجتمع 10الی  1بين 

كيلووات الكتریكی است. ظرفيت  500الی  30ها برای سيستمهای توليد همزمان با ظرفيت  بخش تجاری اغلب پتانسيل

های تجاری  مگاوات الكتریكی است اما ساختمان 5گيرند تا حدود  بزرگتر كه در این نقشه راه مورد بررسی ارار می سيستمهای

 مگاوات الكتریكی هستند . تنها سهم كمی از مصرف انرژی را دارند.  1باالی  CHPهای  یا اداری كه اادر به تامين سيستم
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شوند. چندین سيستم توليد  بندی می خت و نوع عامل محرک تقسيمسيستمهای توليد همزمان معموال بر حسب نوع سو

ها وجود دارد. سيستمهای توليد همزمان جدیدتر كه هنوز كامال  همزمان بلوغ یافته شامل موتورهای رفت و برگشتی و توربين

دهای مقياس كوچک كه های سوختی و موتورهای استرلين ، در حال استقرار هستند. همچنين واح اند مانند پيل تجاری نشده

توانند نيازهای انفرادی خانوارها یا ساختمان را تامين  شوند. می سيستمهای توليد همزمان در مقياس مينی یا ميكرو ناميده می

 كنند.

الكتریكی تخمين  GW360های آماری برای آنها وجود دارد حدود  ظرفيت نصب شده كلی امروزی در كشورهایی كه داده

ميليارد دالر آمریكا برای جایگزینی آنها است. هر چند  700الی  630نشان دهنده هزینه صرف شده حدود شود كه  زده می

های توليد همزمان وجود ندارد، اما  های مسكونی و تجاری در ظرفيت نصب شده سيستم اطالعاتی برای تعيين سهم ساختمان

، با BLUE Mapها اابل تصور است. در سناریو  بخشحرارتی برای این  GW 17الكتریكی و شاید  GW10ظرفيتی معادل 

حل سنتی برای تغييرات آب و هوا وجود نداشته باشد، بعد از سال  توجه به ميزان توليد برق عاری از كربن تعيين شده، اگر راه

بيومس، بایوگاز، های توليد همزمان نياز خواهند داشت كه به سمت منابع سوختی كه عاری از كربن هستند )مانند  سيستم 2030

های مقياس  ( و یا منابعی كه تا حد زیادی عاری از كربن هستند، حركت كنند. سيستمCO2هيدروژن حاصل از منابع عاری از 

شوند( و بيومس نقش بسيار مهمی را در  تغذیه می CO2ساختمانی بر مبنای پيل سوختی ) كه به وسيله هيدروژن عاری از 

های سوختی وابسته به  كنند. اما حاصل شدن این چنين نتایجی برای پيل ایفا می 2030ل بعد از سا BLUE Mapسناریو 

 سال آینده خواهد بود. 20ها در  ها و بهبود كارایی و پایداری این سيستم كاهش هزینه

 كارایی سيستمهای توليد همزمان-2-2-4-2-2

مجزا، توليد مركزی و توزیع برق و توليد محلی حرارت سيستمهای توليد همزمان به لحاظ سيستم بودن كاراتر از توليد 

های كاهش یافته در به كارگيری  كنند. با وجود این، ميزان آالینده ها انرژی اوليه كمتری مصرف می هستند زیرا این سيستم

 های توليد همزمان شدیدا وابسته به سيستم انرژی مورد نظر و مشخصات سيستم توليد همزمان دارد. سيستم

های توليد همزمان با خصوصيات كارایی و هزینه متفاوت وجود دارد. تعدادی از  حدوده وسيعی از تكنولوژی سيستمم

اند  اند، تعدادی از آنها هنوز به صورت وسيع استقرار نيافته های مطرح به صورت كامال تجاری وجود دارند و رشد یافته تكنولوژی

های موجود حاصل حاضر و همچنين تكنولوژی آینده  عه هستند. توسعه تكنولوژیو تعدادی نيز هنوز نيازمند تحقيق و توس
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كند. چندین پيكربندی  های توليد همزمان در ساختمان را فراهمی می امكان توسعه محدوده كاربردی مقرون به صرفه سيستم

 های توليد همزمان برق و حرارت عبارتست از: اصلی برای سيستم

 ها ميكروتوربين 

 25های كوچكتر)بين  اند. آنها نسخه به بعد وجود داشته 1990اند اما از سال  تمها به صورت گسترده استقرار نيافتهاین سيس

توانند از ریكوپراتورها برای پيش گرم كربن هوای احتراق  های گازی هستند و می كيلووات الكتریكی( از توربين 250الی 

كيلووات الكتریكی است دارای  100الی  30وپراتور كه ظرفيت آنها در محدوده های مجهز به ریك استفاده كنند. ميكروتوربين

 درصد هستند. 74الی  64درصد و راندمان كلی بين  29الی  23راندمان الكتریكی بين 

 سيستمهای پيل سوختی 

ژن به منظور ایجاد این سيستمها از فرآیند الكتروشيميایی برای استخرا  انرژی ذخيره شده در گاز طبيعی با سوخت هيدرو

كنند. حرارت یک محصول جانبی این سيستم است. سيستمهای پيل سوختی كه مجهز به سيسمتم ریفرمر  برق استفاده می

برداری كنند. چهار نوع اصلی از پيلهای سوختی وجود دارد:  توانند از هر نوع هيدروكربنی برای توليد هيدروژن بهره هستند می

(، پيل سوختی اسيد فسفریک SOFC(، پيل سوختی اكسيد جامد )MCFCنات مذاب )سيستمهای پيل سوختی كرب

(PAFC( و سيستمهای پيل سوختی غشای الكتروليتی پليمری )PEMFC سيستمهای پيل سوختی دارای مزیت نسبت ،)

رژی پایين مناسب به توليد یک به یک برای حرارت و برق هستند كه آنها را برای استفاده در ساختمانهای مدرن با سطح ان

 كند. می

 موتورهای رفت و برگشتی 

ترین سيستمهای توليد همزمان هستند از موتورهای احتراق داخلی بر مبنای سيستم احتراق  این سيستمها كه امروزه رایج

تند كه ها یک تكنولوژی بلوغ یافته هس كنند. این ای )سيكل اتو( استفاده می تراكمی )سيكل دیزل( با سيستم احتراق جراه

درصد  85تا  75درصد و راندمان كلی آنها بين  48الی  25محدوده وسيعی از سایز وجود دارند و راندمان الكتریكی آنها بين 

 است.

  موتورهای استرلين 

شده تعداد واحدهای تجاری اند، اما  ه صورت وسيع استقرار نيافتهاین سيستمها موتورهای احتراای خارجی هستند كه هنوز ب

با وجود اینكه راندمان توليد برق این . ین سيستم ها در حال رشد بوده و استفاده از این سيستم ها در حال توسعه استاز ا
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را مورد محدوده وسيعی از منابع انرژی  توانند این سيستمها میدرصد است،  20الی  8سيستمها نسبتا پایين و در محدوده 

 % نيز داشته باشند.  95 راندمان كلی در حدود استفاده ارار دهند و

 های گازی توربين 

توانند به صورت  كنند. این سيستمها می این سيستمها از گازهای با دما و فشار باال برای توليد برق و حرارت استفاده می

همزمان حرارت و بخار و همچنين برق توليد كنند و در مقياسهای مگاوات وجود دارند. بازدهی توليد برق این سيستمها بين 

 درصد است.  85الی  75ها بين  ی كلی ایندرصد است در حالی كه بازده 45الی  20

دهند اما نسبت حرارت و برق تولی شده از این  هر چند تمامی سيستمهای توليد همزمان كار گسترده مشابهی را انجام می

سيستمها متفاوت است. سيستمهای متعارف توليد همزمان كه از موتورهای احتراق داخلی یا خارجی یا توربين گاز به عنون 

 كنند بازدهی كلی باالیی دارند اما تمایل به توليد حرارت بيشتر نسبت به برق دارند. ل محرک استفاده میعام

، ميزان برق بيشتری نسبت به سایر سيستمهای توليد همزمان ایجاد نوظهورهای سوختی به عنوان یک تكنولوژی  پيل

هستند.  PEMFCو  PAFCاند پيلهای سوختی  های سوختی كه به صورت تجاری استقرار یافته كند. هر چند تنها پيل می

سوختی  در ژاپن نصب شده است. بنابراین تجارب عملياتی به این نوع پيلهای 2009در سال  PEMFCپيل سوختی  5000

های تجربی درحال ایجاد و فراهم  محدود شده است، اگر چه تحقيق و توسعه در سایر انواع پيلهای سوختی وجود دارد و پروژه

 آوردن تجارب عملياتی باارزشی هستند.

، های توليد همزمان در بخش خانگی باای مانده است كه شامل هزینه اوليه باال همه جانبه سيستم رشدهایی برای  چالش

باشد. در بخش خدماتی بعضی از زیربخشها دارای بارهای  مشكالت مقياس كردن و سایز كردن و موانع اطالعاتی و اانونی می

پذیری  سرمایشی و گرمایشی و توليد آب گرم نسبتا بزرگتری هستند و بارهای آنها در طول سال پایدارتر است كه این امر راابت

های  های فنی و ااتصادی تكنولوژی دهد. ویژگی یک راه حل تامين بارها افزایش می سيستمهای توليد همزمان به عنوان

 خالصه شده است. 4-2سيستم توليد توليد همزمان مطرح شده در جدول 
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: خصوصيات تکنولوژی ها و هزینه های سيستم های توليد همزمان مقياس كوچک و مقياس بزرگ در سال 4-2جدول 

2007 ]4[ 

 و برگشتی موتورهای رفت

 مقياس كوچک مقياس بزرگ پارامتر
 3000-1000 100-1 (kWeمحدوده ظرفيت )

 20-15 25-15 (yearعمر مفيد )

 20-40 30-40 (%بازده الكتریكی )

 75-85 75-85 (%بازده كلی )

 1600-1000 12000-1500 (kWهزینه نصب شده )

 متغير 10-5/1 (USD/kW/yearهزینه عملياتی و تعمير و نگهداری ثابت )

 017/0-008/0 017/0-011/0 (USD/kWhهزینه عملياتی و تعمير و نگهداری متغير )

 توربين های گازی و ميکرو توربين ها

 مقياس كوچک مقياس بزرگ پارامتر
 5000-1000 250-30 (kWeمحدوده ظرفيت )

 20-15 20-10 (yearعمر مفيد )

 25-30 25-40 (%بازده الكتریكی )

 65-70 70-80 (%بازده كلی )

 2000-1050 2700-2000 (kWهزینه نصب شده )

 40-10 67-20 (USD/kW/yearهزینه عملياتی و تعمير و نگهداری ثابت )

 005/0-004/0 017/0-011/0 (USD/kWhهزینه عملياتی و تعمير و نگهداری متغير )

 پيل های سوختی

 مقياس كوچک مقياس بزرگ پارامتر
 2500-200 100-1 (kWeظرفيت ) محدوده

 15-8 10-8 (yearعمر مفيد )

 30-37 40-50 (%بازده الكتریكی )

 70-75 70-80 (%بازده كلی )

 11000-5000 28000-8000 (kWهزینه نصب شده )

 متغير 5/6-1/2 (USD/kW/yearهزینه عملياتی و تعمير و نگهداری ثابت )

 متغير 04/0-03/0 (USD/kWhمتغير )هزینه عملياتی و تعمير و نگهداری 

 

 های حرارتی پمپ -2-2-4-3

 های حرارتی پمپ بررسی اجمالی -2-2-4-3-1

ها تكنولوژی غالب برای سرمایش  كنند. این سيستم ها را فراهم می پمپ حرارتی گرمایش و سرمایش و آب گرم در ساختمان

تهویه مطبوع دوگانه و یا چيلرها طراحی و مورد استفاده ارار  هستند كه به صورت سيستمهای تهویه مطبوع ساده، سيستمهای

های حرارتی دارای بازدهی باالیی هستند اگر چه راندمان انرژی كلی آنها وابسته به راندمان توليد برق از انرژی  گيرند. پمپ می

كرد آنها مورد تائيد ارار گرفته و به كنند دارد. این سيستمها چند دهه است كه عمل اوليه و یا سایر سوختهایی كه استفاده می
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ميليارد دالر  70معادل  2008صورت كامال تجاری وجود دارند. ارزش مالی فروش ساالنه سيستمهای تهویه مطبوع درسال 

ميليون عدد بوده است كه  27در چين به تنهایی  2009آمریكا تخمين زده شده است. در حاليكه فروش این سيستمها در سال 

دهد. در سرتاسر جهان تعداد واحدهای نصب شده سيستمهای  را نشان می 2005% درصدی نسبت به سال 35ار افزایش این مقد

 800ای، چيلرها و پمپهای حرارتی برای تهيه گرمایش و آب گرم، حدود  تهویه مطبوع شامل سيستمهای تهویه مطبوع پنجره

 شود. ميليون عدد تخمين زده می

ژیهای تجدیدپذیر محيط اطراف خود مانند هوای محيط، آب و زمين و انرژیهای ثانویه با ارزش باال های حرارتی از انر پمپ

های  كنند.پمپ مانند برق یا گاز برای افزایش دما )در كاربردهای گرمایشی( یا كاهش دما )در كاربردهای سرمایشی( استفاده می

توانند در مدهای مختلف،  به كار برده شوند. سيستمهای دوگانه میتوانند به صورت مجزا برای گرمایش یا سرمایش  حرارتی می

توانند گرمایش و سرمایش رابه صورت  برای گرمایش یا سرمایش به كارگرفته شوند. در حالی كه سيستمهای هيبریدی می

اما سهم آنها در بازار ای هستند  همزمان توليد كنند.كاربرد پمپهای حرارتی برای گرمایش و آب گرم تكنولوژیهای بلوغ یافته

 سيستمهای گرمایشی كوچک است.

كند )مانند آب،  پمپهای حرارتی در كاربردهای گرمایشی وسرمایشی توسط ماده واسطی كه انرژی ورودی پمپ را تامين می

ند )گرمایش، كن كنند )هوا یا آب( و خدماتی كه آنها فراهم می هوا یا زمين(، ماده واسط انتقال حرارت كه آنها استفاده می

سيستمهای هيبریدی با عالوه بر سيستم های با كاربرد مجزا،  شوند. بندی می سرمایش یا تهيه آب گرم( تشریح و تقسيم

های باالتر نيز وجود دارند. این سيستمها از تزویج پمپهای حرارتی با بویلرهای متعارف یا سيستمهای خورشيدی  راندمان

 شوند. حرارتی حاصل می

های حرارتی به صورت گسترده برای گرمایش و تهيه آب گرم و پمپهای  ، در بخش ساختمان پمپBLUE Mapو در سناری

یابند. این برنامه استقرار به همراه برنامه كربن زدایی از بخش توليد،  حرارتی با راندمان بسيار باال برای سرمایش استقرار می

گردد. استفاده از پمپهای حرارتی كاراتر برای  یانتقال و توزیع برق منتج به بهينه سازی بسيار زیادی در مقایسه با سناریو پایه م

نسبت به سناریو  CO2آالینده  Gt 25/1سرمایش و استفاده از پمپهای حرارتی برای گرمایش و تهيه آب گرم باع  كاهش 

 BLUE Mapها در سناریو  های ذخيره سازی حرارتی، هزینه گردد. با تركيب پمپهای حرارتی با سيستم می 2050پایه در سال 

یابد زیرا با این تجميع كردن سيستمها، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در جابجایی بار شبكه از زمانهای پيک به سایر  كاهش می

 یابد. زمانها افزایش می
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 كارایی پمپهای حرارتی -2-2-4-3-2

د و یا اینكه هر سه توانند گرمایش، سرمایش و یا آب گرم بهداشتی را به صورت مجزا فراهم نماین پمپهای حرارتی می

خدمات را در االب یک سيستم یكپارچه فراهم كنند. اغلب پمپهای حرارتی از سيكل تراكم بخار كه نيروی محرک آن توسط 

كنند. همچنين برخی سيكل از موتورهای گاز سوز به عنوان نيروی محرک  گردد، استفاده می یک موتور الكتریكی تامين می

 كنند. سيكل استفاده می

 های حرارتی در بخش خانگی عبارتنداز:  ترین نوع پمپ یجرا

 ای هوا هوا ای و سيستمهای تهویه مطبوع پنجره سيستمهای مركزی، تكه 

این سيستمها تكنولوژی استاندارد برای تهویه مطبوع )برای یک اتاق، یک خانوار یا یک ساختمان( در بسياری از مناطق 

 صورت دوگانه استفاده نمود و از آنها برای گرمایش استفاده كرد.توان به  هستند. این سيستمها را می

 پمپهای حرارتی هوا به آب 

كنند. این  شوند و آب گرم بهداشتی و گرمایش فضا را فراهم می این سيستمها اغلب پمپهای حرارتی با منبع هوا ناميده می

د اینكه به مدار آب یا زمين گرمایی كه بسيار گران ايمت گراد كار كنند. با وجو درجه سانتی -25توانند تا دمای  سيستمها می

 هستند نياز ندارند.

 :پمپهای حرارتی آب به آب و آب به هوا 

كنند.  این سيستمها به دليل اینكه از آب به عنوان منبع انرژی حرارتی یا به عنوان سيال عامل انتقال حرارت استفاده می

 پمپهای حرارتی هوا به آب باالتر است. دارای مزیت هستند و بازدهی آنها نيز به

 های حرارتی تغذیه شونده از زمين گرمایی  پمپ 

این سيستمها از پمپهای حرارتی شورابه به آب یا شورابه به هوا كه با یک مدار مبدل حرارتی تعبيه شده در زمين تزویج شده 

ع/ به محل مصرف نيز وجود دارد. این سيستمها دارای كنند. در این سيستمها انتقال حرارت مستقيم از منب است، استفاده می

 بازدهی باالتری نسبت به پمپهای حرارتی هوا به آب در مناطق با آب و هوای سرد هستند.

در بخش تجاری، تكنولوژیهای مورد استفاده معموال همان تكنولوژیهای مورد استفاده در بخش خانگی هستند و تنها در 

ها برای گرمایش و سرمایش از سيستمهای دوگانه هوا به هوا  شوند. در نواحی معتدل اداره ته میمقياس بزرگتر به كار گرف
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های انرژی  كنند در حالی كه در ساختمانهای تجاری بزرگ، پمپهای حرارتی با منبع زمين گرمایی كه از ذخيره سازی استفاده می

هم نمایند. این سيستمها هنگامی كه از سيستم تهویه هوای آزاد توانند گرمایش و سرمایش را فرا كنند می حرارتی استفاده می

گيرند از كارایی فصلی باالیی برخوردار هستند. در حالی كه گرمایش و سرمایش به صورت همزمان مورد نياز است  بهره می

 تكنولوژی پمپ حرارتی مقرون به صرفه است. زیرا تنها یک وسيله برای خدمات مورد نظر نياز است.

 از: نولوژیهای كليدی برای بخش خدماتی عبارتندتك

 های تهویه مطبوع پكيج 

دارند كه مبدل حرارتی و كمپرسور ور در   این سيستمها محصوالت استانداردی هستند كه یک واحد مركزی پكيج شده

ر روی سقف نصب ها معموال د بعضی موارد اواپراتور و كندانسور را در داخل یک كابين تعبيه نموده است. این سيستم

 شوند. می

 چيلرها 

 آورند. ها فراهم می این سيستمها از نوع هوا خنک یا آب خنک هستند و آب سرد را برای سرد كردن هوای داخل ساختمان

 چيلرهای حرارتی جذبی یا جذب سطحی 

بایومس و . . . استفاده این سيستمها معموال از حرارت سوختهای فسيلی، سيستمهای حرارتی خورشيدی، حرارتهای اتالفی، 

كنند. بازدهی  های تهویه مطبوع متعارف استفاده می كنند و یک تكنولوژی بلوغ یافته هستند كه از سيكل مشابه سيستم می

كند كمتر است )ضریب كارایی این  این تكنولوژی نسبت به چيلرهای تراكم بخار كه نيروی محرک آنها برق مصرف می

 است(. 2/1تا  7/0ها بين  سيستم

 های رطوبت زدایی  خشک كن 

دارد و  كنند كه رطوبت موجود در یک سيستم تهویه مطبوع را جذب و نگه می هایی استفاده می این سيستم از مواد یا محلول

كنند )حرارت نهان( و  كند. این سيستمها رطوبت هوای بيرون را جذب می هوا را ابل از ورود به فضای تهویه خشک می

 كنند. ای تهویه مطبوع متعارف تنها امكان كنترل دمای خشک )حرارت محسوس( را فراهم میبرای سيستمه

اند اما فضاها هنوز نيازمند بهبودهای اساسی هستند. برای مثال ضریب كارایی بهترین سيستم  های حرارتی كاراتر شده پمپ

آب توسط پمپ حرارتی نيز پيشرفتهای مشابهی  افزایش یافته است. برای سيستمهای گرمایش 7الی  6تهویه مطبوع تا حدود 

رسيده است. این  2005در سال  1/5به  2001در سال  5/3رخ داده است تا جایی كه در ژاپن ضریب كارایی این سيستم از 
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ده بهبود كارایی با استفاده از پيشرفتهای حاصل شده برای اجزای سيستمها و همچنين تجميع بهتر اجزا فراهم شده است.استفا

ها در بار كمتر از مقدار طراحی  از اینورترها در پمپهای حرارتی امكان رسيدن به ضریب كارایی باال را در زمانی كه این سيستم

 های حرارتی مورد بح  خالصه شده است. اطالعات فنی و ااتصادی پمپ 5-2كنند فراهم نموده است. در جدول  كار می

 

 ]4[ 2007های حرارتی برای منازل تک خانوار در سال  هزینه های پمپ: خصوصيات تکنولوژی ها و 5-2جدول 

 اروپایی OECD اقيانوسيه OECD چين و هند آمریکای شمالی پارامتر
 19-2 4-5/1 10-2/2 15-2 (kWthسایز نوعی )

 20-15 20-15 30-8 30-7 (yearعمر مفيد )

 هزینه ها
هزینه نصب شده: هوا به 

 (USD/ kWthهوا )
625-360 225-180 536-400 1430-558 

 250-350 250-650 220-350 250-450 (%بازدهی )

هزینه نصب شده: هوا به 
 (USD/ kWthآب )

650-475 400-300 1333-560 3187-607 

 250-440 250-500 250-440 250-440 (%بازدهی )

هزینه نصب شده: با منبع 
 زمين گرمایی 

(USD/ kWth) 
850-500 600-439 4000-1000 2267-1170 

 280-500 280-500 280-500 280-500 (%بازدهی )

 

ترین آنها باالرفتن یا كاهش دما است. اختالف دمای زیاد  بازدهی پمپهای حرارتی به چندین فاكتور بستگی دارد اما حساس

زمين گرمایی بازدهی گرمایشی فصلی باالتری  شود. بر پایه شرایط مشابه، سيستمهای تر برای سيستم می منجر به بازدهی پایين

 نسبت به سيستهای هوا به آب دارند، همچنين هزینه نصب آنها نيز باالتر است.

دهد. محدوده وسيع از  فاكتورهای كارایی فصلی پمپهای حرارتی برای گرمایش، آب گرم و سرمایش را نشان می 2-2شكل 

 ، شرایط االيمی و اختالف دمای مورد نياز است.مقادیر این پارامترها تفاوت در تكنولوژیها
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های حرارتی برای كاربردهای گرمایشی و سرمایشی به تفکيک  : محدوده بازدهی حال حاضر پمپ2-2شکل 

 ]4[ تکنولوژی

 

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

توانند توسط حرارت یا سرما شارژ شده و این انرژی را در یک بازه زمانی نگه  سيستمهای ذخيره سازی انرژی حرارتی می

اند. این سيستمها  بندی شده ترین مثال تانک آب گرم بهداشتی است كه اغلب آنها به خاطر كاهش تلفات انرژی عایق دارند. رایج

هزینه منطقی حرارت را برای مدت زمان یک روز یاحتی یكی دو هفته ذخيره كنند.اما این  توانند با یک به دليل ارزان بودن می

سيستمها حجيم هستند و یک راه كار مناسب برای ذخيره سازی طوالنی مدت نيستند. پارامترهای اساسی یک سيستم 

لوژیهای مختلف ذخيره سازی در جدول سازی شامل ظرفيت توان تخليه، بازدهی و هزینه است. این پارامترها برای تكنو ذخيره

 آمده است.  2-6

 

 ]4[ : ظرفيت انرژی، توان، بازدهی و زمان ذخيره تکنولوژی های ذخيره سازی انرژی حرارتی6-2جدول 

تکنولوژی ذخيره سازی انرژی 

 حرارتی

ظرفيت 

(kWh/t) 

بازدهی  (kWتوان )

(%) 

زمان ذخيره 

 سازی

هزینه 

(USD/kWh) 
 1/0-13/0 سال-روز 50-90 1-10000 20-80 تانک آب داغ

 1/0-13/0 هفته-ساعت 70-90 1-2000 10-20 تانک آب سرد

ذخيره ساز انرژی حرارتای دماای پاایين باا     
 استفاده از سفره آب زیرزمينی مصنوعی

 متغير سال-روز 90-50 10000-500 10-5

 متغير سال-روز 50-90 100-5000 5-30ذخيره سازی انرژی حرارتی دمای پایين باا  
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تکنولوژی ذخيره سازی انرژی 

 حرارتی

ظرفيت 

(kWh/t) 

بازدهی  (kWتوان )

(%) 

زمان ذخيره 

 سازی

هزینه 

(USD/kWh) 
هاای آب زیرزمينای   استفاده از شابكه چااه   

 مصنوعی

 13-65 هفته-ساعت 75-90 1-1000 50-150 عمومی-مواد تغيير فازدهنده

 6-20 هفته-ساعت 80-90 100-1000 100 تانک ذخيره سازی ی،

 10-52 روز-ساعت 75-100 10-1000 120-150 شيميایی-حرارتی

 

 در بخش ساختمان چندین دليل مهم برای استفاده از سيستمهای ذخيره سازی انرژی حرارتی وجود دارد: 

  بهبود بازدهی انرژی سيستمها با جلوگيری از كاركردن سيستمها در زیر بار نامی و همچنين زمانهایی كه سيستمها

توانند آن را  اتالفی ) به عنوان مثال از چيلرها( كه می توانندكارایی مناسبی داشته باشند. همچنين استفاده از حرارتهای نمی

 به مدت چندین ساعت ، روز یا ماه ذخيره نمایند.

 های  تواند بازدهی كل سيستم را بهبود بخشيده و هزینه تغيير منحنی تقاضا به منظور كاهش پيک بار. این مزیت می

را كاهش دهد. برای این كار سيستم ذخيره برای ذخيره انرژی گذاری الزم برای ایجاد زیر ساختهای سيستم انرژی  سرمایه

 در بازه زمانی چندین ساعت یا چندین روز نياز است.

  فراهم كردن شرایط برای استفاده بيشتر از انرژیهای تجدیدپذیر با ذخيره كردن انرژی توليد شده توسط این سيستمها و

ها و یا حتی ماهها برای تامين تقاضای  يدی در طول روزها، هفتههمزمان كردن آن با تقاضا )ذخيره سازی حرارت خورش

 گرمایش و آب گرم(.

 سهم انرژیهای تجدیدپذیر متغير در توليد برق و در نتيجه نياز به اابليات انعطااف  BLUE Map  از آنجایی كه در سناریوی

شاود اهميات دو ماورد     ساختمان نيز انجام میهای پاک در بخش  هایی برای استفاده از سوخت یابد و تالش باالتر افزایش می 

 انتهایی ذكر شده در باال بيشتر است.

 بندی شود. تواند بر پایه مفاهيم فيزیكی تكنيک ذخيره سازی تقسيم ذخيره سازی انرژی حرارتی می

ه دنبال نصب سيستمهای ذخيره سازی ی، و آب سرد در بعضی كشورها به سرعت در حال رشد است، چرا كه این كشورها ب

های مصرف او  بار برای مشتركين خود هستند. استفاده از ذخيره  های ناشی از پيک بار و همچنين كاهش هزینه كاهش هزینه

% ظرفيت سيستم سرمایشی را كاهش دهد. این عدد برای سيساتمهای ذخياره   50تواند تاحدود  سازی سرما با استفاده از ی، می

های انرژی حرارتی همچنين یک سيستم كمكی كليادی بارای سيساتمهای خورشايدی     سازی آب سرد كمتر است. ذخيره ساز
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سازی انرژی حرارتی با حجم پایين  هستند كه برای گرمایش، سرمایش و تهيه آب گرم خواهند بود. زمانی كه سيستمهای ذخيره

مهایی امكاان ذخياره كاردن    و سيستمهای ذخيره سازی حرارتی مقياس بزرگ مركزی در دسترس ارار گيرند. این چنين سيست

شاوند( را بارای اساتفاده     حرارت اضافی توليد شده توسط سيستمهای خورشيدی )خيلی بزرگتر از آنهایی كه امروزه استفاده مای 

سيستمهای ذخيره سازی انرژی حرارتی با حجم  BLUE Mapكنند. در سناریو  گرمایش و تهيه آب گرم در زمستان فراهم می

یابند. اما چالشهای به دست آوردن ااتصاد پایدار برای این سيستمها همچناان   استقرار می 2020بل از سال پایين و هزینه كم ا

 باای خواهد ماند.

 

 سه نوع اصلی سيستمهای ذخيره سازی انرژی حرارتی وجود دارد:

 ذخيره سازی با استفاده از حرارت محسوس 

كنند )مثال آب سرد یا داغ در داخل تانک(. این  شود استفاده می میدر این روش از یک ماده ذخيره سازی كه گرم یا سرد 

سيستمها چگالی انرژی نسبتا پایينی دارند. سيستمهای ذخيره سازی در مقياس بزرگ )مگاوات( به خاطر استفاده از زمين به 

یک مجموعه چاه با یک شوند. ذخيره سازهای زیرزمينی حرارت را از طریق  عنوان عایق حرارتی، در زیرزمين تعبيه می

 كنند. رود، دنبال می سازی به كار می ای كه به صورت طبيعی با آب اشباع شده و نفوذ پذیر است و به عنوان ماده ذخيره الیه

 ذخيره سازی با استفاده از انرژی نهان 

شود )مانند آب ی،( این  میدر این روش از تغيير فاز مواد برای ذخيره سازی حرارت و دریافت آن بدون تغيير دما استفاده 

 برابر سيستمهای حرارت محسوس هستند. 15الی  5سيستمها دارای چگالی ذخيره سازی معادل 

 ذخيره سازی با استفاده از ترموشيميایی 

تا  5گردد و چگالی ذخيره سازی برابر  سازی انرژی استفاده می پذیر برای ذخيره در این سيستمها از واكنش شيميایی برگشت

برابر سيستمهای حرارت محسوس اابل دستيابی است. در این سيستمها بسته به خصوصيات واكنش شيميایی  20و حتی  12

 توان حرارت را در دماهای مختلف استخرا  كرد. می

سيستمهای ذخيره سازی حرارت محسوس )ذخيره سازی آب داغ یا سرد( و برخی از سيستمهای ذخيره سازی بر مبنای 

ای هستند. توسعه مواد تغيير فاز دهنده پيشرفته و واكنش  نند ذخيره سازهای ی،( تكنولوژیهای بلوغ یافتهحرارت نهان)ما

شيميایی در حال ایجاد كاربردای جدید ممكن برای سيستمهای ذخيره سازی حرارتی هستند. به عنوان مثال مواد تغيير فاز 
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شوند. مواد تغيير فاز دهنده به دليل  كف ساختمان به كار برده می دهنده در داخل مصالح ساختمانی مانند آجر، چوبهای نما،

سازی  تغييرات دمایی پایين هنگام تخليه، برای كاربردهای سرمایشی بسيار مناسب هستند. سيستمهای هيبریدی نيز برای ذخيره

نک ارار گيرند و سيال انتقال حرارت كه توانند در داخل تا حرارت وجود دارد، به عنوان مثال، كپسولهای مواد تغيير فاز دهنده می

سازی انرژی این  ها را ذوب یا منجمد می كند. چگالی ذخيره معموال آب است. مواد تغيير فاز دهنده داخل این كپسول

 سيستمهای هيبریدی مابين سيستمهای حرارت محسوس، سيستمهای مواد تغيير فاز دهنده خالص است. 

)هزینه به ازای واحد انرژی ذخيره شده( برای كاهش هزینه ویژه  ای و توسعه اتیتحقيق عمده فعاليت هایدر حال حاضر، 

ساختمان بسيار حوزه در  بكار گرفته شدناست زیرا هنوز این هزینه برای  (باالانرژی چگالی ) فشردهی سيستم های ذخيره ساز

از هایی است  و بهبود تعداد سيكل بازبينیچالش كليدی دیگر  بوده و اابل راابت با سایر تكنولوژی ها نمی باشد. باال

سازی در زیرزمين، به ویژه در مقياس  های ذخيره به دست آورد. یكپارچه سازی حجممی توان  نوظهورسازی  سيستمهای ذخيره

تحقيق و دليل  و به همينبه ویژه در نواحی شهری است  كم هزینهسازی  های ذخيره بزرگ هنوز یک چالش بزرگ برای حجم

 توسعه بر روی مواد و روشهای ساخت جدید در حال انجام است.

 

 های سرمایشی و گرمایشی چشم انداز استقرار تکنولوژی -2-3

در این فصل به ارائه چشم انداز استقرار تكنولوژی های گرمایشی و سرمایشی در بخش ساختمان كاه توساط آژاناس باين     

از چشم انداز، سناریوهای مورد نظار در بخاش   المللی انرژی منتشر شده است پرداخته می شود. سپس با معرفی اهداف حاصل 

گرمایش و سرمایش ساختمان برای رسيدن به اهداف تبيين شده ارائه می شود. در پایان نيز برنامه استقرار این تكنولوژی ها كه 

تاا ساال   و چناد كشاور دیگار      OECDدر وااع همان روند مطلوب تكنولوژی های گرمایشی و سرمایشی در كشورهای عضو 

 می باشد بيان می گردد. 2050

IEA آژانس بين المللی انرژی طبق نقشه راه منتشر شده از طرف
، چشم انداز استقرار تكنولوژی های گرمایشی و 1

همراه با انرژی  CO2 آالینده های Gt 2باشد. این چشم انداز كاهش  می ETPBLUE Mapسرمایشی درجهت اهداف سناریو 

است.این امر نيازمند ایجاد شتاب در نرخ  2050ستمهای گرمایشی و سرمایشی تا سال مصرفی در بخش ساختمان توسط سي

                                                 
1 Internationl Energy Agency 
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و هزینه  CO2اند. این دگرگونی باع  كاهش تقاضای انرژی،  توسعه تكنولوژیهایی است كه به صورت جهانی پذیرفته شده

ای هستند كه به وسيله محدوده  يدهگردد.ساختمانها سيستمهای پيچ انرژی مصرف كنندگان و همچنين بهبود امنيت انرژی می

های  توانند بدون تحت تاثير ارار دادن گزینه گيرند اما تعداد زیادی از راههای بهبود می وسيعی از عوامل تحت تاثير ارار می

ی پایين ها به كار گرفته شوند. این راهكارها معموال راهكارهایی با هزینه كم و مقدار پتانسيل كاهش مصرف انرژ كاهش آالینده

 هستند.

 BLUE Mapاهداف و فرضيات سناریو  -2-3-1

را در تجهيزات  CO2ی ميزان آالیندگ توانند مصرف انرژی و گزینه های بهبود كارایی انرژی در بخش ساختمان كه می

گرمایشی و سرمایشی، روشنایی و سایر وسایل مصرف كننده انرژی به شدت و باهزینه كم كاهش دهند وجود دارند. اما كاهش 

در بخش ساختمان نيازمند هزینه بيشتری بوده و با مسائل اساسی روبرو  CO2های  عمده و بسيار زیاد مصرف انرژی و آالینده

 است.

رویكرد یكپارچه با تالش بسيار زیادتر در جهت اعمال شدید سياستها بر روی پوسته ساختمان نسبت  این امر نيازمند یک

و  OECD باشد. این رویكرد به ویژه باید در ساختمان های موجود در كشورهای عضو های انجام شده حال حاضر، می بينی پيش

 گيرد. همچنين كربن زدایی منابع انرژی مورد استفاده، مورد توجه ارار

 اغلب راهكاری مقرون به صرفه در گذار به سمت بخش ساختمانی پایدار شامل سه اادام موازی است:

 شامل طراحی و ساخت پوسته ساختمانها به  های موجودی كه دارای بازدهی انرژی باال هستند استقرار سریع تكنولوژی(

هایی كه ميزان  با هزینه كمتر و استفاده از تكنولوژی منظور كاهش كلی تقاضای انرژی( به منظور فراهم سازی كاربردهای

های موجود باید  انتشار آالیندگی كمتری دارند. تحقيق و توسعه در مورد تكنولوژیهای جدید باید افزایش یابد و تكنولوژی

 ها بهينه سازی شوند. برای كاربرد در ساختمان

 ها هزینه كاهش آالیندگی باالتر است و به طور همزمان تالش های موجود برای كاربردهایی كه در آن استقرار تكنولوژی

در مقياس  نوظهورهای  و استقرار تكنولوژی OECDبرای پذیرفتن این كاربردها در ساختمان موجود كشورهای عضو 

 متوسط.
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 درصد از ساختمانهای كشورهای عضو  60های با كارایی انرژی باال، بازسازی اساسی  حداكثرسازی استقرار تكنولوژی

OECD  هایی  به ویژه تكنولوژی ،های جدید در بخش ساختمان و اطمينان از استقرار همه جانبه تكنولوژی 2050تا سال

 (.BLUE Mapاریو در سن كه استفاده از انرژی آنها عاری از كربن است )مانند هيدروژن و انرژی خورشيدی

اگرچه اولين ادم اساسی افزایش كارایی انرژی است اما این اادام به تنهایی برای تامين اهداف آرمانی تغييرات آب و هوایی 

 كافی نيست و نيازمند یک تغيير اابل مالحظه در استفاده از منابع انرژی با ميزان كربن پایين است.

ل از سيستمهای توليد همزمان در مقيااس سااختمانی و انارژی خورشايدی در     ای، حرارت حاص مصرف برق، حرارت منطقه

باالتر است.استفاده از انرژی خورشايدی بيشاترین رشاد را دارد، باه      2005نسبت به سال  2050درسال  BLUE Mapسناریو 

رژی در بخاش  درصد از كل مصرف انرژی بخش ساختمان باه بهباود كاارایی انا    11طوری كه سيستمهای خورشيدی با تامين 

 كنند.  در این بخش كمک می CO2های  ساختمان و كاهش آالینده

درصد از مصرف انرژی در بخش ساختمان به دليل استقرار همه جانبه سيستمهای خورشيدی برای تامين آب گرم  11تامين 

فضا )بسته به ناحيه مورد نظر  درصد تقاضای مفيد(، وبا گستردگی كمتر برای گرمایش 60الی  30)بسته به ناحيه مورد نظر بين 

درصد تقاضای مفيد( است. استقرار پمپهای حرارتی برای گرمایش فضا و تهياه آب گارم و همچناين اساتقرار      35الی  10بين 

های هماراه جریاان انارژی در     جویی آالینده درصد از پتانسيل صرفه 63پمپهای حرارتی با كارایی باالتر)برای سرمایش(، حدود 

دهد. سيستمهای حرارتی خورشيدی كه برای گرمایش فضا و تهيه آب گرم به  گرمایشی و سرمایشی را تشكيل میسيستمهای 

% را دارند، اگر چه به 8دهند. سيستمهای توليد همزمان كه پتانسيلی حدود  % از این پتانسيل را تشكيل می29روند حدود  كار می

و كماک باه ایجااد تاوازن در اساتقرار       CO2های  همی در كاهش آالیندهصورت مستقيم پتانسيل كمی دارند اما نقش بسيار م

)با استفاده از افزودن اابليت انعطاف به اسمتی از برق توليادی كاه    BLUE Mapسيستمهای الكتریكی تجدیدپذیر در سناریو 

 كنند. اضافه شده است( بازی می

ین تكنولوژیهاا دارد، باه طاوری كاه ایان گاذار آرماانی        ریشه در یک گذار آرمانی در بازار ا CO2های  این كاهش آالینده

تكنولوژیها را از استقرار در مقياسهای كوچک به سمت مقياسهای بزرگ سوق خواهد داد. )به جز كاربردهای پمپهاای حرارتای   

باه بعاد    2030برای تهویه مطبوع(. این تكنولوژیها در وااع تكنولوژی انبوه در بازار سيستهای گرمایشای و سرمایشای از ساال    

 خواهند بود.
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توسعه سناریوها برای آینده به صورت ذاتی یک عمل همراه با عدم اطعيت است. به منظور بررسی حساسيت نتایج نسبت به 

مورد تحليل ارار گرفته است. این سناریوها به شكل  BLUE Mapفرضيات ورودی مختلف، چندین نوع مختلف از سناریوهای 

 باشند. زیر می

 بر مبنای پمپهای حرارتیBLUE Map  سناریوی -2-3-1-1

( برای سرمایش و كنترل رطوبت 9در این سناریو، پمپهای حرارتی تهویه مطبوع با راندمان بسيار باال )ضریب عملكرد حدود 

بكار گرفته می شوند. همچنين كاهش سریعتر هزینه برای به كارگيری پمپهای حرارتی در كاربردهای گرمایش و تهيه آب گرم 

 دهند. كاهش می 2050را در سال  CO2های  آالینده Gt 2اریو گردد. پمپهای حرارتی در این سن تصور می

 های حرارتی خورشيدی  بر مبنای سيستم BLUE Mapسناریو  -2-3-1-2

در دساترس   2020كند كه در آن ذخيره سازیهای حرارتی با حجم پایين و هزینه كم در سال  این سناریو حالتی را دنبال می

از  Gt 2/1كوتاه مدت كاهش یافته باشد. سيستمهای حرارتی خورشيدی در این سناریو بوده و هزینه سيستمهای خورشيدی در 

 دهند. كاهش می 2050را در سال  CO2های  آالینده

 بر مبنای سيستمهای توليد همزمان ساختمانی BLUE Mapسناریو  -2-3-1-3

را ماورد مطالعاه اارار    وختی هيدروژنی این سناریو افت سریعتر در ايمتهای مفروض برای سيستمهای توليد همزمان پيل س

 می دهد و تأثيرات ناشی از این افت ايمت را تجزیه و تحليل می كند.

باازار  ميزان مشاركت پتانسيل بالقوه این نوع سيساتمهای تولياد همزماان باه سامت نفاوذ بيشاتر در        این سناریو  همچنين

را كااهش   CO2های  از آالینده Gt 5/0مزمان در این سناریو . سيستمهای توليد هبررسی می كندسيستمهای توليد پراكنده را 

 دهند. می

ی تعریف شده بر مبنای پمپ های حرارتی، سيستم های حرارتی خورشايدی و سيساتم هاای تولياد     سناریوها تفاوت اصلی

 BLUEه در در این است كه در هر حالت یک تكنولوژی خاص دارای افت هزینه اابل توجه نسبت به آنچ همزمان ساختمانی

Map دهد است. بنابراین این تكنولوژی خاص سهم باالتری از ظرفيت نصب شده را نسبت به تكنولوژیهای راياب   كلی رخ می

بر مبنای سيستمهای حرارتای خورشايدی و پمپهاای حرارتای، هار یاک از ایان         BLUE Mapآورد.در سناریوی  به دست می

بار مبناای سيساتم     BLUE Mapاست. در سناریو  2050يه آب گرم در سال تكنولوژیها، تكنولوژی غالب برای گرمایش و ته
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توليد همزمان ساختمان سهم انرژی مفيد تامين شده برای گرمایش و آب گرم توسط سيستمهای توليد همزمان مقياس كوچک 

 شود. دو برابر می

 BLUE Mapهاای مطارح در ساناریو     در نتيجه استقرار تكنولوژی CO2ميزان كاهش انتشار آالینده های  3-2در شكل 

 ها نشان داده شده است. كلی و سناریوهای جایگزین تعریف شده برای تكنولوی

 

و  BLUE Map)سناریو  CO2های  های سرمایشی و گرمایشی در كاهش آالینده : سهم تکنولوژی3-2شکل 

 ]4[ سناریوهای جایگزین(

 

 استقرار تکنولوژیهااهداف  -2-3-2

گذار و دگرگونی كامل طریقه تامين گرمایش و آب گرم و همچناين افازایش باازدهی سيساتمهای      BLUE Mapسناریو 

 ها به صورت خالصه عبارتند از: كند. اهداف استقرار تكنولوژی به بيش از دو برابر مقدار فعلی را بيان می 2050سرمایشی تا سال 

درصد )بسته به ناحيه  20الی  5تامين تقاضای مفيد برای گرمایش و آب گرم به عددی بين سهم سوختهای فسيلی در  

 جغرافيای( تنزل خواهد كرد.

سهم پمپهای حرارتی در تامين گرمایش و آب گرم به صورت آرمانی افزایش خواهد یافت. به طوری كه تعداد كل  

ميليارد  5/3، سرمایش و تهيه آب گرم بيش از برای گرمایش 2050واحدهای نصب شده در بخش مسكونی تا سال 

 عدد خواهد بود.
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برابر مقدار كنونی خواهد رسيد به طوری كه این ظرفيت در  25ظرفيت نصب شده سيستمهای خورشيدی حرارتی به  

 گيگاوات حرارتی خواهد رسيد. 3743به  2050سال 

برابر بيشتر از مقدار كنونی خواهد بود، به طوری  45ظرفيت نصب شده سيستمهای توليد همزمان پراكنده در ساختمان  

 گيگاوات الكتریكی خواهد رسيد. 747به  2050كه این ظرفيت در سال 

 سيستمهای ذخيره سازی حرارتی در بيش از نيمی از سيستمهای گرمایش و آب گرم وجود خواهد داشت. 

 حرارتیخورشيدی های  سيستم -2-3-2-1

تخمين زده شده است. اما متوسط ظرفيت نصب  GW26 ستمهای خورشيدی حرارتی ظرفيت نصب شده سي 2008در سال 

 GWحرارتی امروز به  GW 152% در سال رشد خواهد كرد به طوری كه این عدد از 8به طور متوسط  2050شده كلی تا سال 

مفياد سيساتمهای    در سال(، در هيمن باازه زماانی ميازان رشاد باازدهی انارژی       GW 80خواهد رسيد) 2050در سال  3743

با در دسترس بودن سيستمهای ذخيره سازی حرارتی با حجم پایين در نظر گرفته خواهد  m2یا هر  kWخورشيدی به ازای هر 

 های خورشيدی به ازای یک تقاضای انرژی مفيد معين را به دنبال خواهد داشت. شد كه در نتيجه كاهش مساحت پنل

 ق و حرارتهای توليد همزمان بر سيستم -2-3-2-2

نقطه شروع برای به كارگيری سيستمهای توليد همزمان برق و حرارت در بخشهای خانگی و خدماتی بسيار ناامعين اسات.   

تخماين زده اسات    IEAهای جامعی از ظرفيت نصب شده سيستمهای توليد همزمان در سطح جهانی وجود ندارد. هر چند  داده

 GWحرارتای یاا    GW 17شده سيستمهای توليد همزمان غيرصنعتی، حدود  های موجود برای ظرفيت نصب كه براساس داده

ها و سيستمهای توليد همزمان  با در نظر نگرفتن حرارت داده شده به شبكه -درصداز كل ظرفيت نصب شده 20الكتریكی ) 10

 BLUEشاد. در ساناریو   هاا نصاب شاده با    تواند در كاربردهای مقياس كوچک مانند بيمارستانها یا سایر مجمتع در صنعت( می

Map 2030تا سال  2015كند اما این استقرار تكنولوژی از سال  به صورت آهسته صعود می 2015، استقرار تكنولوژیها تا سال 

به دليل در دسترس بودن سيستمهای متداول و شروع استقرار نسل اول سيساتمهای پيال ساوختی در مقيااس بازرگ شاتاب       

شود اما یک توازن مجدد به سامت سيساتمهای تولياد همزماان بار مبناای        تر می آهسته 2030 گيرد. این رشد بعد از سال می

بينای   های سوختی هيدروژنی و بایومس وجود دارد. این بازه زمانی مصادف با توليد همزمان بر پایه پيل سوختی است. پيش پيل
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الكتریكی برسد و حدود  GW 747انگی به ظرفيت نصب شده سيستمهای توليد همزمان در بخش خ 2050شود كه در سال  می

Mtoe
 حرارت توليد كنند. Mtoe 116برق و  130 1

 های حرارتی پمپ -2-3-2-3

 800برای گرمایش و سرمایش در بخش خانگی حدود  2010های حرارتی نصب شده در سرتا سر جهان در سال  تعداد پمپ

از  ساه چهاارم  ميليون رشاد خواهاد كارد. در حادود      3500تا  BULE Mapشود. این مقدار در سناریو  ميليون تخمين زده می

پمپمهای حرارتی امروزی سيستمهای تهویه مطبوع كوچک یا واحدهای دو منظوره )توليد گرمایش و سرمایش( با ظرفيت حدود 

سات اماا   كيلووات هستند. سهم این نوع پمپهای حرارتی برای گرمایش در بعضی بازارهای مصرف اابل مالحظاه ا  5/3الی  2

استفاده از این سيستمها برای توليد آب گرم در سطح جهانی هنوز در سطح بسيار پایينی است. ظرفيت نصب شده تخمينی برای 

نسبت به حال حاضر است، به طوری كه  2050برابر درسال  6/6پمپهای حرارتی در كاربردهای گرمایش آب و فضا نيازمند رشد 

حرارتی و ظرفيت نصب شده كلای بارای    GW 1300ه تنهایی از مقدار ناچيز كنونی به ظرفيت نصب شده برای گرمایش آب ب

 حرارتی برسد.  GW 4876گرمایش فضا و آب گرم به 

شوند باه یاک    ، سهم واحدهای پمپ حرارتی كه برای تامين گرمایش و آب گرم به كار گرفته میBLUE Mapدر سناریو 

را  BLUE Mapميازان رشاد در ساناریو     OECDد. اطعاً كشورهای غير عضو خواهد رسي 2050چهارم مقدار كل آن درسال 

، اتحااد  OECDكنند. اما بزرگترین رشد در پمپهای حرارتی مورد استفاده برای گرمایش فضا در كشاورهای عضاو    تحریک می

یااد ساهم آن دساته از    ها شامل افزایش ز بينی شده در استقرار تكنولوژی دهد. رشد پيش جماهير شوروی سابق و چين روی می

هاای گارم، بساياری از     كنناد. بارای مثاال در االايم     پمپهای حرارتی است كه بيش از یک مصرف كننده نهایی را تغذیاه مای  

شوند كه عالوه بر  اند، با نوعی از پمپهای حرارتی جایگزین می سيستمهای تهویه مطبوع كه در سناریوی پایه در نظر گرفته شده

كنند. با به كارگيری این سيستمهای هيبریدی كه  م برای گرمایش فضا و آب گرم بهداشتی را نيز توليد میتهویه مطبوع، آب گر

 تواند حاصل شود. سازی می شوند، مقدار اابل توجهی پتانسيل بهينه های انرژی حرارتی ایجاد می از تركيب با ذخيره ساز

 سيستم ذخيره سازی انرژی حرارتی -2-3-2-4

                                                 
1 Million tone of oil equalent 
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هاای كااهش مصارف     است كه اابليت انعطاف را در فرصات   BLUE Mapناپذیر از سناریو  یک بخش جدایی  این سيستم

هاایی كاه باار سرمایشای در      كناد. در االايم   ها( ایجاد می )كمک به استقرار سریعتر سایر تكنولوژی CO2های  انرژی و آالینده

ه برق با بارهای سرمایشی، جابجایی بار با استفاده از آب سرد شاده یاا   تابستان زیاد است، به دليل همزمان شدن پيک بار شبك

سازی است. در كشورهایی مانناد ژاپان، كاره جناوبی و آمریكاا ایان        های ذخيره سازی ی، یک گزینه مشهود برای بهنيه تانک

 ها نرخ نفوذ باالیی دارند. تكنولوژی

 یابد، شامل موارد زیر است: نرژی حرارتی استقرار میاولين المروهایی كه ذخيره سازی ا BLUE Mapدر سناریو 

  ،)سيستمهای پمپ حرارتی یكپارچه برای گرمایش و سرمایش كه از ذخيره سازهای متعارف )سيستمهای آب گرم

 ها دارای مزایای زیر هستند. كند. این سيستم سازی در زیرزمين و ذخيره سازهای حرارتی با حجم پایين استفاده می ذخيره

تواند برای تهيه آب گرم مورد استفاده ارار گيرد كه این آب در زمانی كه مورد  مد سرمایشی، حرارت توليد شده میدر  

 شود. نياز است استفاده می

تواند برای تهيه آب سرد مورد استفاده ارار گيرد كه این آب در زمانی كه  در مد گرمایشی، سرمایش توليد شده می 

 شود. مورد نياز است استفاده می

تواند در یک زمان بهينه به منظور حداكثر كردن بازدهی كار  در كاربردهای گرمایشی و سرمایشی، پمپهای حرارتی می 

 كنند و از كار كردن آنها در زمانی كه دمای محيط بسيار باال یا بسيار پایين است خودداری شود.

 های بازیافت حرارت  های خورشيدی با سيستم يستمهای توليد همزمان، س چيلرهای جذبی حرارتی كویل شده با سيستم

های عملياتی را كاهش دهند و تركيب آنها با ذخيره سازی انرژی محسوس  ای هزینه توانند به صورت اابل مالحظه می

 پذیری را ارائه كند. تواند افزایش انعطاف می

 های ذخيره سازی  آب گرم دارند. سيستم های خورشيدی حرارتی فعال پتانسيل زیادی برای گرمایش فضا و تهيه سيستم

انرژی محسوس امروزی در كشورهای درحال توسعه غالب خواهد بود در حالی كه در این كشورها گرمایش فضا نسبت به 

، اتحاد جماهير شوروی سابق و چين OECDشود كه در كشورهای عضو  سایر كشورها حداال است. هر چند فرض می

به بعد دگرگون  2025تی با حجم پایين و هزینه كم، سيستمهای خورشيدی حرارتی فعال را از سيستمهای ذخيره سازی حرار

توانند نيازهای گرمایش فضا و آب گرم را تامين كنند را  خواهد كرد.این امر اجازه استفاده از سيستمهای تركيبی كه می
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درصد نيازهای 100لكتور خود را افزایش داده و برابر مساحت ك 3توانند تا  كند. به طوری كه این سيستمها می فراهم می

 گرمایش و آب گرم را پوشش دهند.

سيستم ذخيره سازی انرژی یک تكنولوژی مهم تسهيل كننده است كه اجازه استفاده بيشتر از منابع انرژی تجدیدپذیر را 

سيستم انرژی را   دهد و اابليت انعطاف ر میدهد، حرارتهای اتالفی را مورد استفاده ارا ها را افزایش می كند، بازدهی فراهم می

 BLUEدر سناریو  2050دهد. به طور كلی، نيمی از سيستمهای گرمایشی و تهيه آب گرم در سال  با هزینه كم افزایش می

Map .دارای سيستمهای ذخيره سازی حرارتی هستند 

 كلی نشان داده شده است. BLUE Mapدر سناریو  2050ها تا سال  روند زمانی استقرار تكنولوژی 4-2در شكل 

 

كربن پایين  در های  های سرمایشی و گرمایشی با كارائی باال و توليده آالینده : استقرار كلی تکنولوژی4-2شکل 

 ]4[ 2050الی  2010/2007از سال  BLUE Mapسناریو 

 

 اهداف كارایی و كاهش هزینه  -2-3-3

سرمایشی بين تكنولوژیهای مختلف و حتی برای یک تكنولوژی بسيار متنوع و های گرمایشی و  كارایی و هزینه تكنولوژی

ها در كاربردهای نهایی این تكنولوژیها، نيازهای استفاده كنندگان و پروفایل اشغال ساختمان  متغير است. این امر به دليل تفاوت

ئه نتایج با معنی و مفهومی كه به صورت شود.بنابراین ارا است. تغييرات حتی در سطح كلی در داخل یک كشور نيز حس می

 مستقيم در یک سطح بسيار جامع اابل مقایسه باشد، مشكل است.
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به همين دليل، در این نقشه راه به صورت تفصيلی كارائی و هزینه تكنولوژی های گرمایشی و سرمایشی در یک محدوده 

ارائه  7-2يدی بررسی و نتایج به صورت خالصه در جدول نسبتا باریک و كوچک از كاربردها و ساختمانها در چندین كشور كل

 شده است. 

 جمع بندی و نتيجه گيری -2-4

فناوری های موجود، در حال توسعه و نوظهور در زميناه گرماایش و سارمایش سااختمان هاا      به بررسی روند  در این فصل

 عمده فعاليت 2050تا سال  IEAپرداخته شد. بر اساس گزارش منتشر شده از 

ها و همچنين بازار سيستم های تهویه مطبوع متمركز بر پمپ های حرارتی با راندمان بسايار بااال خواهاد باود و افازایش       

ضریب كارائی پمپ های حرارتی و همچنين استفاده از سيستم های خورشيدی فعال در كنار چيلرهای جاذبی و سيساتم هاای    

را داشته باشد. بر مبنای نقشه راه  2050گيگا تن كاهش آالینده در سال  0.5ذخيره سازی حرارتی می تواند پتانسيلی در حدود 

شامل انواع پمپ هاای حرارتای، بكاارگيری سيساتم هاای       2050سيستم های تهویه مطبوع تا سال  IEAتدوین شده توسط 

 بود.خورشيدی فعال یا سيستم های توليد همزمان در كنار چيلرهای جذبی و ذخيره سازهای حرارتی خواهند 

 

 2050و  2030 های های سرمایشی و گرمایشی، سال : اهداف بهبود كارائی و كاهش هزینه برای تکنولوژی7-2جدول

]4[ 

 2050 2030 سال

 های خورشيدی حرارتی سيستم
 -%75تا  -%50 -%75تا  -%50 هزینه نصب شده

 -%40% تا 0 -%40% تا 0 هزینه تعمير و نگهداری

 -%65تا  -%50 -%60تا  -%50 هرینه انرژی تحویلی

سازی  های ذخيره سيستم

 انرژی حرارتی

شيميایی و -مواد تغيير فاز دهنده، حرارتی

 های مركزی سيستم

شيميایی و -مواد تغيير فاز دهنده، حرارتی

 های مركزی سيستم
 -%85تا  -%65 -%75تا  -%50 هزینه نصب شده

 وابسته به سيكل مورد استفاده است استفاده استوابسته به سيكل مورد  هرینه انرژی تحویلی

 های حرارنی پمپ
گرمایش/آب 

 گرم
 سرمایش گرمایش/آب گرم سرمایش

 -%20تا  -%5 -%40تا  -%30 -%15تا  -%5 -%30تا  -%20 هزینه نصب شده

 % بهبود50% تا 30 % بهبود60% تا 40 % بهبود40% تا 20 % بهبود50% تا 30 ضریب كارائی

 -%25تا  -%15 -%40تا  -%30 -%20تا  -%10 -%30تا  -%20 انرژی تحویلیهرینه 

سيستم توليدد همزمدان   

 برق و حرارت
 ها ميکرو توربين های سوختی پيل ها ميکرو توربين های سوختی پيل
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 2050 2030 سال
 -%50تا  -%30 -%75تا  -%60 -%30تا  -%20 -%50تا  -%40 هزینه نصب شده

 %40% تا 35 %45% تا 35 %35تا % 30 %40% تا 35 بازده الكتریكی

 %85% تا 75 %85% تا 75 %75% تا 70 %80% تا 75 بازده كلی

 %+20تا  -%15 -%85تا  -%75 %+5تا  -%1 -%65تا  -%45 هرینه انرژی تحویلی
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 مقدمه

در این گزارش که به مقایسه بین تکنولوژی های موجود سرمایشی و نحوه مدیریت بارهای سرمایشی در کشورهای مختلف 

و دلیل انتخاب آن ها نیز تشری  می گدردد. کشدورهای    شوندمیپرداخته می شود ابتدا کشورهای منتخ  برای مقایسه معرفی 

 شاخص انتخاب شده اند: سهد، بر پایه منتخ  که همگی عضو آژانس بین المللی انرژی هستن

 دارای تنو  اقلیمی مشابه ایران -1

 در  ال توسعهیا  توسعه یافته -2

 همجوار با ایران -3

کشور آمریکا دارای با توجه به شاخص های معرفی شده کشورهای ترکیه، عربستان و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. 

-دهد. همچنین این کشور توسعه یافته نیز میهای ایران را پوشش میتمامی اقلیم تنو  اقلیمی مشابه ایران بوده و به عبارتی

ای از اقلیم ایران باشد، ی  کشور در  ال توسعه بوده و قسمت عمدهباشد. کشور عربستان عالوه بر اینکه همجوار با ایران می

و غربی ایران و همچنین توسعه یافتگی و همجواری دهد. کشور ترکیه نیز به دلیل تشابه اقلیمی با مناطق شمالی را پوشش می

 با ایران انتخاب شده است.

قسمت  3گیرد. بررسی این کشورها شامل  در این گزارش برنامه های کلی هر ی  از کشورهای مذکور مورد بررسی قرار می

 اساسی می باشد:

 معرفی کشور، مصرف انرژی و شاخص های انرژی  -1

 و سرمایش ساختمان مصرف انرژی در بخش ساختمان -2

 های کالن  ها و سیاست برنامه توسعه تکنولوژی و استفاده از سیستمهای سرمایشی، هدفگذاری -3

 کشور آمریكا-مطالعه موردی -1-1

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

میلیون کیلومتر مربع است و مصرف انرژی اولیه  6/9میلیون نفر دارای مسا تی  دود  320کشور آمریکا با جمعیتی بالغ بر 

برابدر   2011کوادریلیون بی تی یو بوده است. شدت مصرف انرژی اولیه در این کشور در سدال   98در  دود  2013آن در سال 

می  39525برابر  2011( بوده است که این مقدار برای کشور ایران در سال 2005ال بی تی یو بر دالر )دالر آمریکا در س 7328
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باشد. این کشور دارای بیشترین تشابه اقلیمی با کشور ایران است و تمامی اقلیم های آب و هوایی موجود در ایدران را پوشدش   

 . ]1[می دهد

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

میلیارد متر مربع است. در  ال  اضر، تعدداد سداختمان هدای     250ختمان ها در کشور آمریکا در  دود مسا ت زیربنای سا

درصدد   90میلیون عدد است. با توجه به اینکده بدیش از    113میلیون و تعداد ساختمان های مسکونی  دود  7/4تجاری  دود 

درصد در مصرف اندرژی اولیده در ایدن     41در  دود  زمان افراد در داخل ساختمان ها صرف می شود، این ساختمان ها سهمی

کشور را دارند. با توجه به اینکه سهم بخش ساختمان در کشور ایران نیز در همین  دود است نشان می دهد که اهمیدت ایدن   

د بخش از لحا  مصرف انرژی برای دو کشور تقریباً یکسان است. سیستم های سرمایشی مورد استفاده در بخش ساختمان  دو

درصد از انرژی نهایی مصرفی در این بخش را به خود اختصاص داده اند.  امل های انرژی مورد استفاده برای سرمایش در  6/9

 1درصد مربوط به برق می باشدد. در جددول    98بخش ساختمان در این کشور گاز و برق می باشند عمده سهم آن یعنی  دود 

 .]2[قایسه شده استبخش تجاری و مسکونی در این کشور با هم م

 ]2[: مقایسه بخش خانگی و تجاری ساختمان های کشور آمریكا1جدول 

 بخش تجاری بخش خانگی

 میلیون 4.7 تعداد ساختمان ها میلیون 113 تعداد ساختمان ها

 میلیارد متر مربع 74.3 سطح زیربنا متر مربع میلیارد 180 سطح زیربنا

 بی تی یو کوادریلیون 17.9 مصرف انرژی یو کوادریلیون بی تی 21.8 مصرف انرژی

 درصد 15 و ساز جدید نرخ ساخت درصد 1.4 و ساز جدید نرخ ساخت

 --- نرخ بازسازی درصد 1.2 نرخ بازسازی

 

درصد از برق در بخش ساختمان مصرف می گردد. مطالعات انجام شده توسط اداره اندرژی آمریکدا    70در این کشور،  دود 

درصدد بدرای کداهش     90الدی   70نشان داده است که با ثابت نگه داشتن سط  رفاه و یا  تی افزایش آن، پتانسیلی در  ددود  

وجود دارد. در صورت ادامه روند کنونی در ایدن کشدور، مصدرف     2030مصرف انرژی در بخش ساختمان در این کشور تا سال 

درصد نسبت به  ال  اضر افزایش می یابد. روند پیش بینی شدده بدرای    30در  دود  2030انرژی در بخش ساختمان تا سال 

ی و نوسدازی  نشان داده شده است. با توجه به ندر  پدایین بازسداز    1در شکل  2030مصرف انرژی در بخش ساختمان تا سال 
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ساختمان ها در این کشور، اداره انرژی آمریکا پیشنهاد کرده است که راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان 

 . ]2[باید در برگیرنده ساختمان های موجود و ساختمان های در  ال ساخت و در  ال بازسازی باشد

 

 ]2[ه در ساختمان های مسكونی و تجاری در کشور آمریكا: روند پیش بینی شده برای مصرف انرژی اولی1شكل 

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

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

کونی بیشترین مصرف برای تأمین گرمایش بوده و انرژی مصرف شده برای سرمایش و تهویه مطبو  رتبده دوم را دارد. در  مس

بخش ساختمان های تجاری روشنایی بیشترین مصرف را دارد و انرژی مصرف برای سرمایش و تهویه مطبو  بعد از گرمدایش  

 .]2[رد استفاده برای سرمایش در این کشور به تفصیل بررسی می شونددر رتبه سوم قرار دارد. در ادامه تکنولوژی های مو

 

 

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

 های سرمایشی مورد استفاده در کشور آمریكاتكنولوژی  -1-1-3

به منظور بررسی تکنولوژی های سرمایشی مورد استفاده در ساختمان های آمریکا از نتایج ی  کار پژوهشدی انجدام شدده    

در  HVACتوسط اداره انرژی آمریکا که در قال  گزارش فنی سه جلدی در مورد خصوصیات مصرف انرژی در سیسدتم هدای   

 تجاری به شر  زیر منتشر شده است، استفاده می شود: ساختمان های

جلد اول: چیلرها، کمپرسورهای سرمایشی، سیستم های گرمایشی شامل تجهیزات اساسی و میزان مصرف انرژی در  -

 ]3[ ال  اضر

جلد دوم: سیستم های توزیع  رارت و سرمایش، تجهیزات کمکی و تهویه مطبو  که اصوالً شامل فن ها و پمپ ها  -

 ]4[ی باشدم

جلد سوم: ارزیابی گزینه های بهینه سازی مصرف انرژی، شناسایی موانع کاربرد این گزینه ها و توسعه گزینه های  -

 .]5[برنامه ریزی شده 

سهم تکنولوژهای مختلف از انرژی مصرفی برای سرمایش تهویه مطبو  برای بخش تجاری کشدور آمریکدا در    4در شکل 

ور که در این شکل مشخص است بیش از نیمدی از اندرژی مصدرفی بدرای سدرمایش      ست. همانطنشان داده شده ا 2000سال 

کوادریلیون بی تی یو( توسط سیستم های پکیج تهویه مطبو  به مصرف می رسد. چیلرهدای سدانتریفیوژ )کده در     74/0) دود 

درصدد از   12و  14به ترتی  با مصرف  ( و همچنین چیلرهای رفت و برگشتیسال های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند

انرژی نهایی رتبه های دوم و سوم در مصرف انرژی برای سرمایش را دارند. الزم به ذکر است که پمپ های  رارتی که طبدق  

درصد از انرژی نهایی مصرفی بدرای   7و اسپلیت ها هستند تنها  1تعاریف استفاده شده در گزارش مذکور شامل پکیج های وا د

 .]3[یش را به خود اختصاص داده اندسرما

                                                 
1
 Single-Package 
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: سهم تكنولوژی های مختلف از مصرف انرژی نهایی برای سرمایش در ساختمان های تجاری در کشور 4شكل 

 ]3[آمریكا 

 

تجاری توسط سیستم سهم تکنولوژی های مختلف در سط  زیربنای خن  شده )مطبو  شده( ساختمان های  5در شکل 

های سرمایشی تهویه مطبو  نشان داده شده است. این شکل که در واقع میزان نفوذ تکنولوژی ها را منعکس می کند، نشان 

می دهد که روندی مشابه مصرف انرژی برای سهم تکنولوژی ها از سط  زیربنای مطبو  شده وجود دارد و پکیج های تهویه 

درصد رتبه های اول تا سوم را دارا  11و  5/16، 48و چیلرهای رفت و برگشتی به ترتی  با مطبو ، چیلرهای سانتریفیوژ 

 . ]3[درصد از کل سط  زیربنای مطبو  شده را به خود اختصاص می دهند 7هستند. همچنین پمپ های  رارتی تنها 

 کوادریلیون بی تی یو 4/1سرمایش: 
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 ]3[: سهم تكنولوژی های مختلف از سطح زیربنای مطبوع شده ساختمان های تجاری در کشور آمریكا 5شكل 

نیز نشان داده شده است، با توجه به سط  زیربندای ادارات و سداختمان هدای عمدومی، ایدن ندو         6همانطور که در شکل 

همچنین بعد از این دو نو  سداختمان، سداختمان هدای    درصد بیشترین مصرف انرژی را دارند.  19و  27ساختمان به ترتی  با 

دارندد. سداختمان    درصد رتبه سوم در مصرف انرژی نهایی برای سرمایش ساختمان هدا را  15خدماتی با مصرف  دود -تجاری

را به درصد از مصرف انرژی نهایی  4اً زیاد به دلیل مصرف متعادل انرژی تنها تم داشتن سط  زیربنای نسبهای آموزشی علیرغ

 . ]3[خود اختصاص داده اند 

 میلیارد فوت مکعب 36: سطح زیربنای مطبوع شده کل
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: سهم ساختمان های مختلف از انرژی نهایی مصرفی برای سرمایش ساختمان های تجاری در کشور 6شكل 

 ]3[آمریكا 

دهد که در آن ساختمان های سط  زیربنای کل خن  شده و گرم شده را نشان می سهم هری  از ساختمان ها از 7شکل 

 . ]3[بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند16و  22، 21خدماتی، اداری و عمومی به ترتی  با -تجاری

 

: سهم ساختمان های مختلف از سطح زیربنای خنک شده و گرم شده ساختمان های تجاری در کشور 7شكل 

 ]3[ریكا آم

 کوادریلیون بی تی یو 4/1سرمایش: 

 میلیارد فوت مکعب 48: سطح زیربنای مطبوع شده/گرم شده کل
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در  ،به منظور نشان دادن تأثیر اقلیم های مختلف بر روی مصرف انرژی برای سرمایش در بخش سداختمان کشدور آمریکدا   

سهم هر ی  از اقلیم های آب و هوایی مختلف از مصرف انرژی و همچنین سط  زیربنای خن  شده و گرم  9و  8شکل های 

نشان داده شده است. همانطور که در ایدن شدکل هدا مشدخص اسدت ندوا ی جندوبی )گدرم و         ها اقلیمشده در هر ی  از این 

مرطوب(، غربی )گرم و بیابانی و با تابستان های گرم و داغ( و شمال شرقی )زمستان برفی و تابسدتان گدرم و داغ( بده ترتید      

ده را به خود اختصاص داده اند. نقشه بیشترین مصرف انرژی اولیه برای سرمایش و همچنین سط  زیربنای خن  شده و گرم ش

 .]6[اقلیم بندی آب و هوایی کشورهای مختلف جهان در پیوست الف آمده است 

 

: سهم نوا ی جغرافیایی مختلف از انرژی اولیه مصرف شده برای سرمایش ساختمان های تجاری در کشور آمریکا 8شکل 

]3[ 

 

: سهم نواحی جغرافیایی مختلف از سطح زیربنای خنک شده و گرم شده ساختمان های تجاری در کشور 9شكل 

 ]3[آمریكا 

 کوادریلیون بی تی یو 4/1سرمایش: 

 میلیارد فوت مکعب 48: بنای مطبوع شده/گرم شده کلسطح زیر
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کیلو بی تدی یدو بدر     115الی  85تجاری و عمومی دارای شدت مصرف انرژی نسبتاً کمی ) دود -ساختمان اداری، خدماتی

باشند که قابل مقایسه با استاندارد ملدی تددوین   کیلووات ساعات بر متر مربع در سال( می 362الی  268فوت مکع  در سال یا 

بدرای سداختمان هدای     Cتا  Bبرای ساختمان های دولتی و رده  Fتا  Dشده برای ساختمان های غیر مسکونی در ایران )رده 

 . ]7[خصوصی( می باشد

میزان مصرف انرژی تجهیزات کمکی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مانند فن ها و پمدپ هدا و . . . کده     10در شکل 

درصد از انرژی اولیده   10برای توزیع گرمایش و سرمایش بکار گرفته می شوند، با هم مقایسه شده است. این سیستم ها  دود 

 . ]4[جاری را به خود اختصاص داده انددر بخش ساختمان های ت یمصرف

 

: سهم تجهیزات مختلف از انرژی مصرفی در تجهیزات کمكی سیستم های گرمایشی و سرمایشی 10شكل 

 ]4[ساختمان های تجاری در کشور آمریكا 

 هدای فدن درصدد( و   50مشخص است بیشترین مقدار انرژی توسط فن های رفت و برگشت هوا ) 10ور که در شکل همانط

درصد( در رده هدای بعددی قدرار     5درصد( و پمپ های آب گرم ) 5درصد( مصرف می گردد. فن های کندانسورها ) 33) تخلیه

سهم هر ی  از سیستم های سرمایشی و گرمایشی اصدلی در اندرژی مصدرفی توسدط تجهیدزات       11دارند. همچنین در شکل 

جام شده، تجهیزات کمکی پکیج های تهویه مطبو  بیشترین سهم کمکی آنها نشان داده شده است. با توجه به تقسیم بندی ان

 کوادریلیون بی تی یو 5/1: کل
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درصد(. همچنین سیستم های دبی هوای متغیر و دبی هوای ثابدت بده    52را در مصرف انرژی اولیه در تجهیزات کمکی دارند )

 .]4[درصد از مصرف انرژی اولیه در این تجهیزات در رتبه های بعدی قرار دارند 12و  15ترتی  با 

 

: سهم سیستم های سرمایشی و گرمایشی مختلف از انرژی مصرفی در تجهیزات کمكی این سیستم ها 11شكل 

 ]4[در ساختمان های تجاری در کشور آمریكا 

متغیر و دبی نیز بار طرا ی مورد نیاز و انرژی مصرفی برای اجزای مختلف در سه نو  سیستم پکیج، دبی هوای  12در شکل 

هوای ثابت به ازای وا د مسا ت با هم مقایسه شده است. بدیهی است که در هر سه سیستم کمپرسور باالترین بار و مصرف 

بیش از دو سیستم دیگر است.  یانرژی را به خود اختصاص می دهد، در  الیکه در سیستم های پکیج بار و انرژی مصرف

مصرف انرژی و بار طرا ی توسط فن های رفت و برگشت  ،ره شده، در هر سه سیستمنیز به آن اشا 10همانطور که در شکل 

 در رتبه دوم قرار دارد.  

 کوادریلیون بی تی یو 5/1: کل
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: مقایسه سیستم های پكیج، دبی هوای ثابت و متغیر از لحاظ مصرف انرژی و بار طراحی به تفكیک 12شكل 

 ]4[تجهیزات آن ها در ساختمان های تجاری در کشور آمریكا 

یی که برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان در کشور آمریکا مطر  هستند در جددول  تکنولوژی ها

 خالصه شده اند. 13منعکس شده در شکل 

 

 (:24اجزاء )

 ( کمپرسورهای پیشرفتهAdvanced Compressores) 

 ( مواد جاذب پیشرفتهAdvanced Desiccant Materials) 

 ( دمنده های انحنادارBackward-Curved/Airfoil Blower) 

 ( موتورهای با روتور مسیCopper Rotor Motor) 

 ( مبدل های تماس مستقیمDirect-Contact Heat Exchanger) 

 ( انتقال  رارت الکترودینامیکیElectrodynamic Heat Transfer) 

         ( موتورهدای آهنربدای دائدم هددایت شدده بده صدورت الکترونیکدیElectronicaly Commuteted Permanent Magnet Motor 

(ECPM)) 

 (  فیلترهای الکترواستاتیElectrostatic Filters) 

 ( لوله های  رارتیHeat Pipe) 

 ( )انتخابی( تیغه های فن راندمان باالHigh Efficiency (Custom) Fan Blades) 
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 ( موتورهای ابررسنای دما باالHigh-Temperature Supperconductiing Motors) 

 ( مبردهای هیدروکربنیHydrocarbon Refirigerant) 

 ( درزبندی بهبود یافته کانال هاImproved Dut Sealing) 

 تیغه های فن بزرگتر 

 ( مبردهای فشار پایینLow Pressure Refrigerant) 

 ( مبدل های میکرو کانالMicrochanel Heat Exchanger) 

 به منظور افزایش انت( قال  رارت( )مواد افزودنی مبرد Refrigerant Additive (to Enhance Heat Transfer)) 

 ( کمپرسورهای سانتریفیوژ کوچکترSmaller Centrifugal Compressors) 

 ( موتورهای دو دورTwo-Speed Motor) 

 ( )مقیاس میکرو( مبدل های غیر متعارفUnconventional (microscale) Heat Exchanger) 

 ( فن های چند سرعتهVriable-Pitch Fans) 

 ( محرک های دور متغیرVriable-Speed Drive) 

 (  مبردهای زئوتروپیZeotropic Refrigerant) 

 (:14سیستم ها )

 ( سیستم های تمام آبAll Water Systems) 

 ( سیستم فرآورش هوای جایگزینAlternativ Air Treatment) 

       سیسدتم تهویده مطبدو  )   بکارگیری مدل انرژِ به منظدور تعیدین فرفیدت صدحیApply Energy Model to Properly Size HVAC 

equipment) 

 ( تولید شیمیایی  رارت/سرماChemical Heat/Cooling Generation) 

 ( کنترل تقاضای تهویهDemand Control Ventilation) 

 ( سیستم های مختص هوای بیرونDedicated Outdoor Air Systems) 

 ( تهویه جابجاییDisplacement Ventilation) 

 ( سیستم های تکه ای بدون کانالDuctless Split Systems) 

 (  سفارشی سازی تجهیزات تهویه مطبوMass Customization of HVAC Equipment) 

 Microenvironment (Task-Ambient Conditioning) 

 ( سیستمهای ذخیره سازی سرما نوینNovel Cool Storage) 
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 سقف های تابش ک( ننده اشعه های سرمازاRadiant Ceiling Cooled/Chilled Beam) 

 ( سیستم های با جریان جرمی/جریان  جمی متغیر مبردVriable Refrigerant Flow/Volume) 

 (:10تجهیزات )

 ( چیلرهای مجهیز به دو کمپرسورDual-Compressor Chiller) 

 ( پمپ های  رارتی با منبع دوگانهDual-Source Heat Pump) 

 ( اکونومایزرEconomizer) 

 (  مبدل های بازیافت  رارت برای تهویه مطبوEnthalpy/Energy Recovery Heat Exchangers for Ventilation) 

 ( پمپ  رارتی با محرک موتور مکانیکیEngine-Driven Heat Pump) 

 ( زمینی )کندانسور( پمپ های  رارتی با منبعGround –Source Heat Pump) 

 پ( مپ های  رارتی برای نوا ی سردHeat Pump for Cold Climates) 

 ( سیستم های تهویه مطبو  با مایع خش  کنندهLiquid Desiccant Air Cinditioner) 

 ( بویلرهای و کوره های تعدیل کنندهModulating Boiler/Furnace) 

 ( عایق های تغییر فازدهندهPhase Change Insulation) 

 (:7لیات ها )کنترل ها/عم

 ( کنترل سیستم های تهویه مطبو  با استفاده از منطق فازیAdaptive/Fuzzy Logic HVAC Control) 

 ( سیستم اتوماسیون ساختمان هاBuilding Automation System) 

 ( راه اندازی کامل/جزئیComplete/Retro Commissioning) 

 ( کنترل ماشین  الت محدودFinite State Machine Control) 

 ( ترموستات های شخصیPersonal Thermostat) 

 ( نگهداری منظمRegular Maintenance) 

 ( عی  یابی کارائی سیستم/اجزاءSystem/Component Performance Diagnostics) 

 ]5[: تكنولوژی های مطرح برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش در کشور آمریكا 13شكل 

 

که قابلیت اجرا شدن را دارند در نظدر گرفتده    ییتکنولوژی به عنوان مهمترین تکنولوژی ها 15 ]5[در گزارش منتشر شده 

 نشان داده شده است. 14شده و پتانسیل های کاهش مصرف انرژی در صورت بکارگیری این تکنولوژی ها در شکل 



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

15 

 

 

 1394 خردادويرايش دوم، ارکان جهت ساز: تدوين 3فاز 

 

تقسدیم   "تکنولدوژی هدای پیشدرفته   "و  "ولوژی های جدیدتکن"، "تکنولوژی های موجود"این تکنولوژی ها به سه دسته 

 .]5[بندی می شوند که در ادامه تعریف هر ی  ذکر شده است 

 : تکنولوژی هایی که در  ال  اضر استفاده می شوند اما میزان نفوذ زیادی در بازار ندارند.1تکنولوژی های موجود

ند اما در  ال  اضر در ساختمان هدای تجداری اسدتفاده نمدی     : تکنولوژی هایی که از تجاری شده ا2تکنولوژی های جدید

 شوند.

 : تکنولوژی هایی که هنوز تجاری نشده اند و نیاز به تحقیق و توسعه دارند.3تکنولوژی های پیشرفته

تقسدیم بنددی    15، تکنولوژی های مطر  شده درجدول منعکس شده در شکل 4بر اساس تعریف مذکور برای  الت موجود

 .]5[کوادریلیون بی تی یو انرژی اولیه صرفه جویی می شود 5/4با بکارگیری این تکنولوژی ها شده اند. 

 

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

   

                                                 
1
 Current 

2
 New 

3
 Advanced 

4
 Current Status 
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وضعیت  تكنولوژی ها

 تكنولوژی

پتانسیل بهینه سازی انرژی 

 )کوادریلیون بی تی یو(

 23/0 جدید سیستم های تهویه مطبو  با استفاده از منطق فازی کنترل

 45/0 موجود سیستم های مختص هوای بیرون

 20/0 موجود تهویه جابجایی

 15/0 موجود موتورهای آهنربای دائم هدایت شده به صورت الکترونیکی

 55/0 موجود مبدل های بازیافت  رارت برای تهویه مطبو  

 1/0 پیشرفته پمپ های  رارتی برای نوا ی سرد 

 23/0 موجود/جدید درزبندی بهبود یافته کانال ها

 20/0-06/0 پیشرفته سیستم های تهویه مطبو  با مایع خش  کننده

 11/0 جدید مبدل های میکرو کانال

 07/0 موجود سیستم های کنترل مبتنی بر  ضور افراد

 20/0-03/0 موجود نوینسیستمهای ذخیره سازی سرما 

 6/0 موجود سقف های تابش کننده اشعه های سرمازا

 15/0 پیشرفته کمپرسورهای سانتریفیوژ کوچکتر

 45/0 جدید عی  یابی کارائی سیستم/اجزاء

 3/0 موجود سیستم های با جریان جرمی/جریان  جمی متغیر مبرد

: تكنولوژی های مطرح برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان های تجاری در 15شكل 

 ]5[کشور آمریكا 

 

نمایش داده  16رمایه در شکل جویی انرژی بر  س  دوره بازگشت س نمودار میزان صرفه ،برای تکنولوژی های مطر  شده

 شده است.
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دوره بازگشت سرمایه برای تكنولوژی های مطرح در بخش  : میزان صرفه جویی انرژی بر حسب16شكل 

 ]5[سرمایش ساختمان های تجاری در کشور آمریكا 

مدورد اسدتفاده در ایدن    در مورد ساختمان های مسکونی و میزان مصرف انرژی آنها و همچنین تکنولوژی های سرمایشدی  

. بر اساس نتایج این گزارش، میزان مصرف انرژی در ]8[نیز گزارش دیگری توسط اداره انرژی آمریکا منتشر شده است بخش 

نمایش داده شده است. همانطور که در این شکل دیدده مدی شدود     17در شکل  2012بخش ساختمان های مسکونی در سال 

میدزان   18درصد از انرژی مصرفی در ساختمان را به خود اختصاص داده است. عدالوه بدراین در شدکل     8/15سرمایش  دود 

رژی برای سرمایش و گرمایش بر  س  نو  سوخت نمایش داده شده است. همانطور که قبالً نیز اشداره شدد تقریبداً    مصرف ان

 تمامی انرژی مصرفی برای سرمایش از نو  انرژی الکتریکی است.

 

 ]8[ 2012کشور آمریكا در سال : مولفه های مصرف کننده  انرژی در بخش ساختمان های مسكونی در 17شكل 
 کوادریلیون بی تی یو 05/22: کل
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: مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان های مسكونی بر حسب نوع سوخت در کشور آمریكا در 18شكل 

 ]8[ 2012سال 

سهم هر ی  از سیستمهای سرمایشی از مصرف اندرژی الکتریکدی در بخدش سداختمان هدای       19عالوه بر این در شکل 

همانطور که در این دسته بندی مشاهده می شود، سیستم هدای مرکدزی بداالترین سدهم را در     مسکونی نشان داده شده است. 

 مصرف انرژی الکتریکی در سیستم های سرمایشی را دارد.

 

 2012: مصرف انرژی الكتریكی در بخش سرمایش ساختمان های مسكونی در کشور آمریكا در سال 19شكل 

]8[ 
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 امه توسعه تكنولوژی و استفاده از سیستمهای سرمایشیرتبه بندی تكنولوژی ها، برن -1-1-4

در گزارش های دیگری که توسط اداره انرژی آمریکا برای محاسبه پتاسیل های کاهش مصدرف اندرژی در سیسدتم هدای     

دسته بندی دیگری برای تکنولوژی های کداهش   ،منتشر شده است ]9[و  ]8[سرمایشی در ساختمان های مسکونی و تجاری 

 20آن ها در شدکل   که پتانسیل های کاهش مصرف انرژی در اثر بکارگیری رژی در بخش سرمایش ارائه شده استمصرف ان

 نشان داده شده است.

 

: میزان صرفه جویی انرژی برای تكنولوژی های مطرح در بخش سرمایش ساختمان های مسكونی در 20شكل 

 ]8[کشور آمریكا 

 

یشترین پتانسیل بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سدرمایش سداختمان هدای    دیده می شود ب 20همانطور که در شکل 

مسکونی در تکنولوژی های کنترل و راه اندازی یکپارچه سیستم های سرمایشی است و همچنین نگهداری منظم و اسدتفاده از  
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بهینه سازی مصرف اندرژی را  و چیلرهای جذبی با سوخت گاز به ترتی  رده های بعدی در پتانسیل  1ترموستات های یادگیرنده

 دارند.

پتانسیل صرفه جویی انرژی و رتبه بندی تکنولوژی های سرمایشی و گرمایشی )به جز سیستم های تراکم بخار( در شدکل  

 معیار صورت گرفته است: 5این رتبه بندی بر اساس  .]9[نشان داده شده است 22و  21

 پتانسیل صرفه جویی انرژی -

DOE BTPن همسو بودن با اهداف کال -
2 

 هزینه و پیچیدگی -

 منافع  اصله غیر از بهینه سازی انرژی -

 پتانسیل کاهش پی  بار -

م نداشتن پتانسیل کاهش مصرف انرژی بسدیار بداال از   غریدیده می شود کولرهای تبخیری علمانطور که در این شکل ها ه

ین رتبه بندی در جایگاه نهدم و بعدد از کولرهدایی    لحا  رتبه بندی در جایگاه متوسط قرار دارند. همچنین چیلرهای جذبی در ا

 .]9[تبخیری قرار دارند

                                                 
هستند که داده های تاریخی عملکرد ترموستات را در خود نگهداری کرده و سپس بر اساا  ن  تمام گ ر اری    نوعی ترموستات  1

نموده و به صورت خودکار عمل می کنند. مثال ترموستات یادر رنده بعد مدتی از زما  نمب سااعات کااری م ال نماب خاود را یااد       

 ررفته و در ساعات غ رکاری به صورت خودکار بسته می شود.

2 Depatrtment Of Energy (DOE) Building Technology Program (BTP) 
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بخش سرمایش  و مرتبط با: میزان صرفه جویی انرژی برای تكنولوژی های موجود )بجز تراکم بخار( 21شكل 

 ]9[ساختمان های مسكونی و تجاری در کشور آمریكا 

 

 

: رتبه بندی تكنولوژی های موجود )بجز تراکم بخار( در بخش سرمایش ساختمان های مسكونی و 22شكل 

 ]9[تجاری در کشور آمریكا 
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 های کالن  ها و سیاست هدفگذاری -1-1-5

هدفگذاری ها و برنامه های ارائه شده برای کاهش مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان در آمریکا در قالد  برنامده   

ی کلی برای بخش ساختمان ارائه شده است و برنامه کامالً تفکی  شده ای برای بخش سرمایش ساختمان وجود نددارد. در  ها

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

انجام شده است. بر اساس این هدفگذاری، طی دو برنامده زمدانی متدوالی مصدرف اندرژی الکتریکدی در بخدش         2030تا سال 

وند تراوات ساعت نسبت به  التی که سناریوهای بهینه سازی اعمال نشد  572به میزان  2030ساختمان های مسکونی در سال 

درصدی مصرف  15الی  10ساله برای کاهش  5) الت پایه( کاهش می یابد. برنامه زمانی در نظر گرفته شده شامل ی  برنامه 

درصدی است. با اجرای این برنامه  دود  30الی  25ساله برای کاهش  20الی  10انرژی الکتریکی در این بخش و ی  برنامه 

 .]2[بخش ساختمان نسبت به  الت پایه کاهش می یابددرصد از مصرف انرژی الکتریکی در  30

 90الدی   85،  ددود  2030وات ساعت کاهش انرژی الکتریکی پیش بینی شده برای بخدش سداختمان در سدال    ترا 572از 

تراوات ساعت آن در بخش سرمایش و تهویه مطبو  ساختمان دیده شده است. سهم سرمایش و سایر بخش ها در هدفگذاری 

 نشان داده شده است. 23برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش ساختمان در شکل انجام شده 

 

: هدفگذاری انجام شده برای کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان های مسكونی در کشور آمریكا تا 23شكل 

 ]2[ 2030سال 

                                                 
1 American Physical Society 
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مان را منتشر کدرده  تدر بخش ساخ به منظور دستیابی به اهداف مذکور آزمایشگاه ملی برکلی مجموعه از سیاست های کلی

 :]10[است. این سیاست ها شامل موارد زیر است 

 اعمال استانداردهای انرژی در ساختمان ها -الف

با توجه به نر  کم ساخت و ساز ساختمان در این کشور، تمامی ساختمان های موجود نیز هنگام خرید و فروش ملزم  -

 به داشتن استاندارد هستند. 

 س  انرژی ساختمان هاتهیه برچ -ب

 دادن دانش الزم به مال  یا بهره بردار ساختمان برای سرمایه گذاری برای افزایش کارائی انرژی -

دادن دانش الزم به خریدار برای خرید ساختمانی که استانداردهای الزم را در  ین بهره برداری )عالوه بر  -

 استانداردهای الزم  ین ساخت( رعایت می کند

 % راهکارهای کارائی انرژی است.100ستانداردها و منابع مالی در کنار برچس  انرژی نشان دهنده اعمال بکارگیری ا -

 انگیزه های مالی -پ

با استفاده از بسته های تشویقی مالی تأمین شده توسط ذینفعان سیستم عرضه انرژی و یا  انرژیمدیریت تقاضای  -

 افزایش مالیات

 به صورت همزمان  3و 2و1پکیج سیاست گذاری شامل سیاست های  -ت

 

 عربستانکشور -مطالعه موردی -1-2

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

مصرف انرژی اولیه میلیون کیلومتر مربع است و  1/2میلیون نفر دارای مسا تی  دود  27کشور عربستان با جمعیتی بالغ بر 

میلیون تن معادل نفت بوده است. روند تغییرات شدت مصرف انرژی نهایی در ایدن کشدور در    228در  دود  2013آن در سال 

 نشان داده شده است.  24شکل 
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 ]11[ 1986: تغییرات شدت مصرف انرژی نهایی در کشور عربستان از سال 24شكل 

 

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

در این کشدور دو برابدر مقددار    می باشد. شدت مصرف انرژی  1966ی  و نیم برابر مقدار آن در سال  2010مقدار آن در سال 

 متوسط جهانی است.

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

 است. 

 

 2010: سرانه مصرف انرژی نهایی بر حسب سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور عربستان  در سال 25شكل 

]11[ 

دالر  1000شدت انرژی: بشکه معادل نفت خام/

 (1996تولید ناخالص داخلی )به قیمت سال 
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آنجاییکه انرژی الکتریکی یکی از مهمترین  امل های انرژی مورد اسدتفاده در ایدن کشدور بدویژه در بخدش سدرمایش       از 

ر کشدور هدا مقایسده    با سای 2009و  2005، 2000ساختمان ها است، سرانه مصرف انرژی الکتریکی در این کشور در سه سال 

  دوداً سه برابر مقدار متوسط جهانی است. دیده می شود این مقدار 26ور که در شکل شده است و همانط

 

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

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

وه توزیدع  نشان داده شدده اسدت. همچندین در ایدن شدکل نحد       27تعداد ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی در شکل 

 11جغرافیایی ساختمان ها نشان داده شده است. همانطور که در این شکل مشخص است، تعداد ساختمان در عربستان بالغ بدر  

درصد از ساختمان های این کشور فاقد عایقکداری   70میلیون آن مسکونی است. بیش از  5میلیون است که از این تعداد  دود 

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

 

درصد از انرژی نهایی در کشور عربسدتان کده    79 دود  2009نیز نشان داده شده است، در سال  28همانطور که در شکل 

 107667درصد از ایدن مقددار یعندی  ددود      70گیگاوات ساعت است، در بخش ساختمان مصرف شده است.  153810معادل 

عمده ترین از شده است. بنابراین سرمایش ساختمان یکی گیگاوات ساعت توسط سیستمهای تهویه مطبو  در ساختمان مصرف 

 . ]11[عودی است سمصرف کنندگان انرژی و موثرترین مولفه پی  بار در عربستان 

 

در عربستان و سهم قسمت های مختلف از انرژی  ی: سهم بخش های مختلف از انرژی نهایی مصرف28شكل 

 ]12[نهایی مصرفی در بخش ساختمان 

 توزیع جغرافیایی 

 ساختمان های مسکونی

 %30          مرکزی:   

 %35             غربی:  

 %15            شرقی:  

 %20    سایر نواحی:  
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تعداد سیستم های سرمایشی موجود در کشور عربستان آمار و اطالعات دقیقی در دست نیست اما تعداد کولرهای هر چند از 

نشان می دهد که میزان نفوذ بازار برای این تکنولوژی بسیار باال  2010گازی و اسپلیت های نص  شده در این کشور در سال 

نشدان داده   29کشور از این دو نو  می باشند. همانطور که در شکل درصد از سیستم های نص  شده در این  97بوده و  دود 

دستگاه آن کولرهدای گدازی پنجدره ای و     828000دستگاه سیستم سرمایشی نص  شده  دود  1478468شده است، از  دود 

سال را به خود درصد از سیستم های نص  شده در این  3دستگاه آن اسپلیت می باشند. چیلرها و پکیج ها تنها  606000 دود 

 اختصاص داده اند.

 

: سهم تكنولوژی های مختلف از سیستم های سرمایشی نصب شده در بخش ساختمان کشور عربستان 29شكل 

 ]12[ 2010در سال 

 

 نصب شده است. 2010واحد در سال  1478468مجموعاً  -

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

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

 سازنده داخلی 9 -



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

28 

 

 

 1394 خردادويرايش دوم، ارکان جهت ساز: تدوين 3فاز 

 

 4/5و  5/7به ترتی  T3 1و  T1در شرایط تست  EERبرای قسمت عمده سیستم های سرمایشی نص  شده در این کشور 

 . ]13[یط تست نزدی  استدر این شرا EERمی باشد که بسیار به مقادیر  داقل برای 

 های کالن  ها و سیاست برنامه توسعه تكنولوژی و استفاده از سیستمهای سرمایشی، هدفگذاری -1-2-3

نمایش داده شده است. همانطور که در این  30ستان در شکل بپتانسیل کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان کشور عر

ی مرتبط با مدیریت بارهای سرمایشی در این کشور را می توان به هاعمده راهکار ،شکل مشخص است در مقایسه با  الت پایه

ی مدرتبط بدا پوسدته    ادو دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول راهکارهای بهبود سیستم هدای سرمایشدی و دسدته دوم راهکارهد    

دن شیشه ها و کاهش نفوذ هوا می ساختمان است. بهبود پوسته ساختمان شامل عایقکاری دیوارها و سقف، سایبان، دوجداره کر

 70باشد. بیشترین پتانسیل کاهش مصرف انرژی در بهبود کارائی سیستم های تهویه مطبو  وجدود دارد کده مقددار آن  ددود     

 درصد مقدار پایه است. 

 

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

 

با توجه به اینکه بخش ساختمان عمده ترین مصرف کننده انرژی نهایی در عربستان می باشد و بدلیل شرایط اقلیمی خاص 

این کشور سیستمهای سرمایشی تهویه مطبو  نیز باالترین سهم را در مصرف انرژی نهایی در بخش ساختمان دارند لذا یکی از 

                                                 
1
درجه سانت گراد است. این شرایط تسات   46و  27، 35 ب برابر دمای حباب خشک م  ط به ترت T3و  T1 ،T2در شرایط تست   

 به ترت ب برای اقل گ های معتدل، سرد و ررم می باشند.

 

 

Equipment 

Envelope 
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اسپلیت ها تا  دود رفته شده است. بهبود کارائی زی مصرف انرژی نهایی در این بخش در نظر گمهمترین برنامه های بهینه سا

برنامه های بهبود کارائی انرژی در بخش ساختمان  31درصد به عنوان اولین قدم در نظر گرفته شده است. در شکل  36

ستاندارد ها بر سیستم های تهویه مطبو  و عربستان نشان داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می شود اعمال ا

بهبود کارائی آنها به عنوان مهمترین مصرف کننده بخش ساختمان یکی از برنامه های اصلی کشور عربستان برای بهبود 

کارائی انرژی در این بخش است. همچنین اجباری نمودن استفاده از عایق های  رارتی در ساختمان ها نیز یکی از برنامه های 

 . ]11[ اکمیت برای رسیدن به اهداف مذکور است

 

 ]11[: برنامه های بهبود کارائی انرژی در بخش ساختمان کشور عربستان31شكل 

 

برای این کشور تدوین شده است، میزان  1در گزارشی که به سفارش وزارت انرژی عربستان و توسط گروه مشاوره آماد

که بسیار به اقلیم آب و هوایی عربستان نزدی  است برآورد شده است.  T3انسیل های صرفه جویی انرژی در شرایط تست تپ

تدوین شده است. همانطور که گفته شد عمده  2018در این گزارش برنامه پیشنهادی برای بهبود کارائی انرژی تا سال 

اسپلیت ها هستند و بدلیل باال بودن نر  نفوذ این  ی پنجره ای ون از نو  کولرهاسیستمهای سرمایشی موجود در عربستا

                                                 
1 AMAD Technical Consultation and Laboratories  
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به  33و  32در بازار این کشور، برنامه های تدوین شده نیز متمرکز بر این دو نو  تکنولوژی است. در شکل های  هاتکتولوژی

 32همانطور که در شکل و سیاست های انگیزشی برای رسیدن به اهداف تعیین شده آمده است.  EERترتی  برنامه بهبود 

اسپلیت ها برابر  و برای 6/8ای پنجره ای باید برای کولره T1در شرایط تست  EERمقدار  2014مشخص است در پایان سال 

های تهویه مطبو  های کنترلی به سیستمنیز باید مجموعه سیستم 2018و  2016های تا پایان سال ،براینباشد. عالوه 4/9

سازی تقاضای سرمایش برای تهویه مطبو  و همچنین کنترل با بهینه 2014بار سرمایشی بعد از سال  مدیریتو اضافه شود 

 .]13[های سرمایشی صورت گیردبهینه سیستم

نیز نشان داده شده است که برای هر ی  از انوا  سیستمهای سرمایشی تهویه مطبو  و به ازای دو گروه  33در شکل 

ر این سیستمها ی  بسته تشویقی مالی برای سازندگان و واردکنندگان این سیستمها با توجه به مختلف مبرد بکار برده شده د

 .]13[فرفیت سرمایش آنها در نظر گرفته شده است

 :گرددمیزیر خالصه  صورتهای پیشنهادی در کشور عربستان به ها و سیاستبا توجه به نتایج گزارش مذکور هدفگذاری

  26درصد و کاهش پی  مصرف برق به میزان  36به منظور افزایش کارائی انرژی به میزان  هااسپلیتبهبود کارائی 

 درصد

  درجه سانتیگراد 46طرا ی وا دهای تهویه مطبو  خاص با کارائی باال برای مناطق گرم با دمای 

 برای تولید سیستمهای تهویه مطبو  با کارائی باالتر اعمال استانداردها 

 تولید کنندگان و وارد کنندگان سیستمهای تهویه مطبو  با کارائی باالتر تشویق های مالی برای 

 

 ]11[در سیستم های سرمایشی تهویه مطبوع در کشور عربستان EER: برنامه زمانی بهبود 32شكل 



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

31 

 

 

 1394 خردادويرايش دوم، ارکان جهت ساز: تدوين 3فاز 

 

 

: برنامه زمانی حمایت مالی از وارد کنندگان و تولیدکنندگان سیستم های سرمایشی تهویه مطبوع در 33شكل 

 ]11[عربستان کشور

 ترکیه -1-3

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

میلیون کیلومتر مربع است و مصرف انرژی اولیه آن  8/0میلیون نفر دارای مسا تی  دود  77کشور ترکیه با جمعیتی بالغ بر 

 5346برابر  2012بوده است. همچنین شدت انرژی در این کشور در سال کوادریلیون بی تی یو  054/5در  دود  2012در سال 

 . ]1[/. شدت انرژی اولیه در ایران است13( می باشد. این شدت انرژی اولیه برابر 2005بی تی یو بر دالر )دالر آمریکا در سال 

ترکیه با چند کشور مختلف کشور  مربوط بهنمودار شدت انرژی اولیه بر  س  سرانه مصرف انرژی اولیه  34در شکل 

مقایسه شده است. همانطور که در شکل نیز مشخص شده است برنامه کشور ترکیه کاهش شدت انرژی اولیه و افزایش سرانه 

 مصرف انرژی اولیه تا رسیدن به سط  کشورهای پیشرفته مانند آلمان است. 
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 ]14[برنامه بهبود شاخص های شدت انرژی اولیه و سرانه مصرف انرژی اولیه در کشور ترکیه: 34شكل 

 

 مصرف انرژی در بخش ساختمان -1-3-2

درصد از انرژی عرضه شده در بخش ساختمان بده   34 دود  2010نشان داده شده است، در سال  35همانطور که در شکل 

 .]14[مهمترین بخش مصرف کننده انرژی نهایی در کشور ترکیه است مصرف رسیده است و این بخش بعد از بخش صنعت

 

 ]14[2010: سهم بخش های مختلف از انرژی نهایی عرضه شده در کشور ترکیه در سال 35شكل 

 سرانه مصرف انرژی اولیه

شدت 

 انرژی اولیه

 میلیون تن معادل نفت خام 109: 2009انرژی عرضه شده در سال 
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در  2001الی  1980روند تغییرات مصرف انرژی و همچنین سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی اولیه طی سال های 

سال،  21م افزایش مصرف انرژی اولیه در بخش ساختمان در ترکیه طی این نشان داده شده است. علیرغ 37و  36شکل های 

برنامه های مدیریت  اجرایی شدنمبین تا  دی ین امر سهم این بخش در مصرف کل انرژی اولیه کاهش یافته است که ا

 .]14[انرژی در بخش ساختمان در این کشور است

 

 ]14[: روند مصرف انرژی اولیه در بخش ساختمان در کشور ترکیه36شكل 

 

 ]14[: روند سهم بخش ساختمان از کل مصرف انرژی اولیه در کشور ترکیه37شكل 
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درصد از انرژی مصرفی در بخش ساختمان به گرمایش فضا اختصاص دارد و از این رو سرمایش در بخش  80 دود 

نمی باشد. طبق برآوردهای انجام شده توسط دانشکده انرژی  بخش مهم مصرف کننده انرژیساختمان در کشور ترکیه ی  

درصد از مصرف انرژی در بخش ساختمان را کاهش داد. نر   50دانشگاه ازمیر تنها با عایقکاری پوسته ساختمان ها می توان 

درصد می باشد که با وجود الزامی بودن عایقکاری پوسته ساختمان از  5رشد تعداد ساختمان ها در کشور ترکیه در  ال  اضر 

ساختمان های درصد  48ق مناس  می باشند. در این کشور همچنین داد زیادی از ساختمان ها فاقد عایهنوز تع 1985سال 

. شدت مصرف انرژی در ساختمان های دولتی دارای سقف عایقکاری شده هستندآنها درصد  40دولتی دارای شیشه دوجداره و 

مقدار  ه اقلیم آب و هوایی این کشور، اینکیلووات ساعت بر متر مربع در سال است که با توجه ب 250در کشور ترکیه در  دود 

 . ]18[و  ]16[ملی کشور ایران است  دود چهار برابر استاندارد

 

 های کالن ها و سیاست برنامه توسعه تكنولوژی و استفاده از سیستمهای سرمایشی، هدفگذاری -1-3-3

با توجه به مطالعات و گزارش های منتشر شده برای کشور ترکیه مهمترین هدفگذاری انجام شده در این کشور برای 

درصد تا پایان سال  20کاهش شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان به میزان کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمانی 

 :]15[می باشد که در این راستا دو سیاست کلی اعمال می گردد 2023

  متر مربع و مصرف انرژی  10000اختصاص مدیر انرژی برای ساختمان های مسکونی با مسا ت زیربنای بیشتر از

TOE 250بیش از 
1 

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

 TOE 500انرژی بیش از 

عالوه بر این مجموعه فعالیت های مورد نظر برای تحقق هدف در نظر گرفته شده در بخش ساختمان که مرتبط با مدیریت 

 .استزیر  شی در این کشور نیز می باشد به شر بارهای سرمای

 عایقکاری  رارتی 

 مشترک سیستم مصرف کننده انرژیستم اندازه گیری مجزا برای وا دهای با ینص  س 

                                                 
1 Tonne of Oil Equivalent 
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 کنترل دما و  رارت 

 سیستمهای تولید همزمان در مقیاس معمولی و میکرو 

 استفاده از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان 

 استفاده از پمپ های  رارتی 

  مرکزیاستفاده از سیستمهای  رارت 

 ارائه گواهینامه کارائی انرژی به ساختمان ها 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری -1-4

همانطور که در بخش های مختلف این گزارش مشخص شد برای کشورهای آمریکا و عربستان بخش سرمایش در سداختمان  

 ها یکی از مصرف کنندگان اصلی  امل های انرژی بویژه برق است.

اختصاص برچس  انرژی برای ساختمان های موجود و ساختمان های در  ال کشور آمریکا بیشتر برنامه های خود را متمرکز بر 

بده عبدارت دیگدر     ساخت نموده اند و داشتن بر چس  انرژی به عنوان ی  الزام برای خرید و فروش در نظر گرفته مدی شدود.  

بیشترین سیستم های مورد استفاده در    سند الزامی برای انجام معامله است.برچس  انرژی تأیید شده توسط مراجع ذیصال  ی

مقایسده بدار طرا دی     می باشد. VAVو  CAVکشور آمریکا در ساختمان های تجاری شامل پکیج ها و سیستم های مرکزی 

ای ثابدت بده ازای وا دد    مورد نیاز و انرژی مصرفی برای اجزای مختلف در سه نو  سیستم پکیج، دبی هوای متغیر و دبدی هدو  

بار و انرژی  دارد. همچنینکه در هر سه سیستم کمپرسور باالترین بار و مصرف انرژی را کشور آمریکا نشان داد  مسا ت برای

هدفگذاری انجام شده در بخش سرمایش ساختمان آمریکا نیز شامل  بیش از دو سیستم دیگر است. سیستم های پکیجمصرفی 

 نسبت به  الت پایه است. 2030ی برق مصرفی در سال تراوات ساعت 90کاهش 

مصرف انرژی بخش سرمایش داشتند و همدانطور کده   در در کشور عربستان اسپلیت ها و کولرهای پنجره ای باالترین سهم را 

ای بداالتر از اولویدت هدای سیاسدتی بدر      EERاشاره شد تشویق های مالی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان سیستم های بدا  

 کاهش بارهای سرمایشی و در نتیجه کاهش اوج بار شبکه برق در عربستان است.
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 مقدمه

ی مطلوب، هم دهی آیندهگیرد. شکلای مطلوب و مورد انتظار صورت میدهی به آیندهمنظور شکلساز به تعیین ارکان جهت

این سطح را معنی تعیین مسیر و چگونگی دستیابی به آن است. بنابراین مأموریت معنی ایجاد یک تصویر از این آینده و هم بهبه

ها و  انداز و اهداف کالن و نیز تعیین مسیر رسیدن به این آینده از طریق راهبردتوان ترسیم آینده مطلوب از طریق چشممی

های آن در یک مورد عملیاتی به تعیین ارکان سازی مؤلفهطور که از نام این سطح پیداست، پیادهها تعریف کرد. همانسیاست

ها و در  های اجرایی در قالب برنامه اقدامات و سیاست ، اقدامات، و سیاستانجامند. تعیین اهداف خردی میساز توسعه فناور جهت

 گیرد. سطح بعدی صورت می

ساز، الزم است تا ادبیات این حوزه مورد بررسی قرار گیرد. این مرور ادبیات، های تدوین ارکان جهتپیش از بررسی مؤلفه

کند. با توجه به هدف و ساز را ارائه می شناسی پیشنهادی در بخش تدوین ارکان جهت تهیه روش پشتوانه علمی الزم برای

های این ای برای طراحی گامگیرند، باید از حوزه ادبیاتی گستردهساز مورد بحث قرار میهایی که در ارکان جهتمأموریت مؤلفه

ها در سطح ملی و بسیاری از مفاهیم مربوط به مداخله هوشمندانه دولت طور کلی، از آنجا که تا کنونها استفاده نمود. بهمؤلفه

صورت گسترده و عمیق در ادبیات به بحث در قالب اسناد ملی )که مخالف با جریان حاکم اقتصادی نئوکالسیک است( به

های نزدیک استفاده گردد. شناسی این حوزه مناسب است تا در ابتدا مفاهیم موجود در حوزه گذاشته نشده است، در تدوین روش

ساز دانست که مهمترین جزء  ترین حوزه با نیازهای بخش ارکان جهتتوان مرتبطدر این راستا، ادبیات مدیریت فناوری را می

هایی از آن که قابلیت استفاده در طراحی آن تدوین راهبرد است. برای این منظور، مبانی و مفاهیم مدیریت فناوری و زیرشاخه

ها عبارتند از بررسی راهبردهای بنگاهی فناوری، گیرند. این زیر شاخهساز را دارند مورد بررسی قرار می های ارکان جهتمؤلفه

های اکتساب فناوری. مرور راهبردهای بنگاهی و ملی های ارزیابی توانمندی فناوری و مدلراهبردهای ملی فناوری، مدل

پذیرد. دهنده راهبرد فناوری در سطح ملی صورت میبه ساختار و اجزا تشکیلمنظور بدست آوردن بینش نسبت فناوری به

های فناورانه )که بخشی از راهبرد ملی فناوری است( صورت های ارزیابی فناوری نیز در راستای انتخاب اولویتبررسی مدل

عنوان بخشی دیگر از راهبرد وری )بههای اکتساب فناوری برای استفاده در تعیین سبک اکتساب فناگیرد. در نهایت، مدلمی

 .گیرندناوری( مورد بررسی قرار میملی ف
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 متدولوژی -1-1

انداز عبارتست از تصویر مطلوب )شفاف، واقعی، جذاب و قابل قبول( و آرمان قابل دستیابی در حوزه فناوری که در یک  چشم

انداز، بیان صریح سرنوشتی است که  گردد. به عبارت دیگر چشم افق زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعیین می

 ای است که کشور در جستجوی خلق آن است.  کند و تصویر آیندهسوی آن حرکت می فناوری به

ی زمانی دست یافته هبردهای خود در یک بازهانداز تصویری از وضعیت یک کشور است، زمانی که به اهداف و راچشم

های تعیین شده کیفی در سند، های راهبردی و هدفشود که چالشانداز در قالب یک بیانیه به نحوی تنظیم میباشد. این چشم

امعه و تصویر عنوان هماهنگی بین جارتباط مستقیم و معناداری با یکدیگر داشته باشند؛ نیازهای جامعه را در آینده و حال، به

آینده در بیان کلمات و جمالت یکسان نماید؛ و از کلمات و جمالت آرمانی، قابل دست یافتنی، ارزشی، مقدس و نهادینه برای 

 پردازی سند استفاده نماید.عبارت

اوری را همواره تواند مسیر توسعه فن نگرانه تعریف شده باشد، می انداز توسعه فناوری اگر به صورت دقیق، جامع و آینده چشم

گران مختلف )دولت، صنعت، دانشگاه( قرار گیرد.  هدفمند و جهت دار نماید و مانند چراغی در افق بلندمدت، فراروی کنش

های اثرگذار انداز توسعه فناوری نیز می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات کلیدی و سیاست گذاران به چشمآگاهی کامل سیاست

 یاری دهد.

باشند. لکن برخی  انداز مشخص و صریح می های تدوین راهبرد ملی دارای گام تدوین چشم انداز، اکثر مدل شماز منظر چ

ریزی راهبردی ملی اشاره نکرده ولی به تدوین اهداف ها نیز وجود دارند که به مراتب به وجود چنین عنصری در برنامه مدل

ناد ملی توسعه فناوری از این بابت است که تعهد، انگیزه، هیجان و انرژی انداز در اساند. ضرورت تدوین چشمبلندمدت پرداخته

انداز یک رکن نمایند. چشمگران دخیل در توسعه فناوری افزایش داده و مقصدی را برای رسیدن ترسیم می را در میان کنش

 گذاری فناوری باشد. اکتساب و سیاست های مختلف انتخاب،ساز کالن، ساده و قابل انتقال را ترسیم کرده تا راهنمای گام جهت

عنوان بخشی از فرآیند تدوین برنامه راهبردی توسعه( های مختلفی )بهانداز بر اساس مدلدر ادبیات مدیریت راهبردی، چشم

 توان نتایج حاصل ازاند، اما میها برای تدوین راهبرد در سطح بنگاه طراحی شدهتعریف شده است. اگرچه غالب این مدل

های انداز در سطح ملی استفاده نمود. برای این منظور، در زیر چهار نوع از مدلبررسی این تعاریف متفاوت را برای طراحی چشم
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ها و نیز مطالعات تطبیقی تدوین  گردند. از بررسی این مدلاند، بررسی میانداز پرداختهتدوین راهبرد بنگاه که به تعریف چشم

 گردد.انداز توسعه فناوری در سطح ملی استخراج میاد دیگر، یک چارچوب کلی برای تدوین چشمانداز در تدوین اسنچشم

شود تا نسبت به شوند، سعی میانداز که در ادبیات مدیریت راهبردی استفاده می های تدوین چشم در ابتدا با بررسی مدل

 . انداز در اسناد ملی توسعه فناوری بینش حاصل شود چگونگی تدوین چشم

 مدل دیوید

خواهیم  خواهیم بشویم و به کجا می ما چه می»ها بر اساس پاسخ به سوال انداز در بنگاهبر اساس این مدل، بیانیه چشم

انداز باید کوتاه، و ترجیحاً یک جمله باشد، و از همه ذینفعانی که ممکن است ورودی و  شود. بیانیه چشمتوسعه داده می« برسیم؟

انداز یک مؤسسه حسابداری مدیریت عبارتست تدوین آن در اختیار داشته باشند، استفاده شود. برای مثال، چشماطالعاتی برای  

 «. دهنده، و اجرای حسابداری مدیریت و مدیریت مالی رهبری جهانی در آموزش، تأییدکننده و گواهی»از:

های اولیه و عناصر  عنوان ورودی ر تدوین راهبرد، بههای ابتدایی دعنوان یکی از فرآیندانداز بهبراساس نظر دیوید، چشم

انداز نیز با بررسی محیط داخل و خارج و (. تدوین چشم1381نماید )دیوید،  های این فرآیند نقش ایفا می باالدست در تمام قدم

 پذیرد.ریزی راهبردی صورت مینیز با دریافت بازخورد از تمام مراحل برنامه

 مدل پاتریك لوئیس

دهد و یک تصویر ایده آل، واحد و جذاب از آینده ترسیم پاسخ می« خواهیم ایجاد کنیمچیزی می چه»انداز به سوالچشم

کند. به هایی است که شور و اشتیاق و هیجان را در افراد و هنگام کار القا و الهام میانداز تصویر جذابی از وعده نماید. چشممی

 کند. باشد که آینده را مشخص میتصویر شفاف و مورد تائید ذینفعان میانداز مشترك، یک زبان ساده چشم

ها، گیریانداز ساختاری را که راهنمای تمام تصمیمبه منظور مشخص و روشن نمودن و نیز تعریف فردای جدید، چشم

باشد، بر کمی دورتر از دسترس می ای که معموالًانداز برای رسیدن به آینده آورد. چشم ها و کارها باشد، فراهم می ریزی برنامه

انداز یک نیروی محرك است که باعث یک تالش و  کند. چشم های سازمانی و منابعی که باید توسعه بیابند تمرکز میروی قوت

 شود. جستجوی بی پایان برای موفقیت و برتری می
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 مدل آلیسون

موفقیت »انداز به سوال . بیانیه چشم(Allison and Kaye, 1998)انداز تصویر راهنمای موفقیت است  در این مدل، چشم

هایشان را گسترش ها را به مبارزه و چالش بطلبد تا قابلیتانداز باید گروه دهد. چشم جواب می« چگونه است و شبیه چیست؟

 دهند و به اهدافشان برسند. 

ی مشابه با دیوید برای تدوین مأموریت و است، جایگاه  آلیسون در فرآیندی که برای مدیریت راهبردی طراحی نموده

ریزی، اولین گام در فرآیند اصلی  اند. او معتقد است که پس از کسب آمادگی و حصول مقدمات اولیه برنامهانداز قائل شده چشم

 انداز مطلوب و آرمان باشد.  ساز( باید تدوین چشم تدوین استراتژی )بعنوان رکن جهت

انداز خارجی بر روی انداز خارجی را در نظر بگیرد. چشم انداز داخل و هم چشم از مؤثر باید هم چشماند از نظر وی، بیانیه چشم

انداز  شود، تمرکز دارد. هنگامی که چشمکند و متفاوت مییابد، تغییر می اینکه اگر بنگاه به اهدافش برسد جهان چگونه بهبود می

 شود. انداز داخلی تعیین می تغییر جهان دارد، چشم ای برایخارجی بیان نمود که بنگاه چگونه برنامه

آید و نیز احساس و بینش  ها و گفتگوها بیرون میها و نگرشی که از بحثانداز با ایدهنویس بیانیه چشمدر این مدل پیش

تدایی و نیز بعضی از گردد. تمامی ذینفعان باید در طوفان فکری ابشود، آغاز می مشترکی که از مسیر )جهت( و انگیزه ایجاد می

 گفتگوها حاضر باشند.

 میالن  مدل مك

انداز ریشه در واقعیت دارد، اما روی  باشد. چشمخواهیم بشویم، می انداز تصویر ذهنی قوی از آنچه که ما در آینده می چشم

 ریت و گسترش ها، تمرکز بر روی مأمو انداز، فرآیندی شامل روشن نمودن ارزش نماید. تدوین چشم آینده تمرکز می

-های کسب و کار فراهم میهای خالقانه برای چالشانداز، راه و روش انداز است. تدوین چشم افق با استفاده از بیانیه چشم

 آورد و جرقه ارزیابی و یادگیری پیوسته در سازمان را بوجود می آورد. 

سب کردن کار افراد مختلف، کمک به همه برای انداز سازمان عبارتند از: هماهنگی و متنا از نظر وی دالیل تدوین چشم

آل شرایط فعلی، و ای برای برنامه ریزی کسب و کار، به چالش کشیدن اوضاع راحت و غیر ایدهگیری، ایجاد اصول و پایهتصمیم

 ایجاد رفتارهای متجانس و موافق در افراد به صورت قابل توجه.
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انداز یز کسب آگاهی از مطالعات تطبیقی صورت پذیرفته، ترسیم افق چشمانداز بنگاهی و نهای تدوین چشمبا بررسی مدل

 نشان داده شده است. (1-1)انداز در شکل  رسد. مراحل تدوین چشمکلی به انجام می یرحلهچهار مدر 
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 ندازپردازی اچشم

اندازبیانیه ابتدایی چشم  هوشمندی فناوری  مبانی سند  

افق 

 زمانی

جایگاه و 

 رتبه

 حوزه فعالیت کاربرد پذیریرقابت

 پنل ذینفعان

 بررسی اسناد باالدستی 

 

 دریافت بازخورد

  

 

پایش محیط داخل 

و خارج در تحلیل 

 عملکرد

 

ها اولویترویکرد توسعه، 

ک اکتساب در و سب

 هاراهبرد

 هااقدامات و سیاست 

 نظرسنجی متخصصین  مطالعات الگوبرداری 

 نهاییبیانیه 

اندازچشم  
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 انداز پردازی . چارچوب پیشنهادی در چشم1-1 شکل 

 

 باشد: کلی به شرح زیر می یرحلهچهار مانداز در ترسیم افق چشمهمانطور که اشاره شد مراحل 

 اندازترسیم چشمو اولیه  اطالعاتآوری جمع (1

 پذیرد:های زیر صورت میانداز از راهبرای ترسیم چشم های الزمآوری ورودیجمع

 های : استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه توسعه فناوریمطالعات الگوبرداری-آوری اطالعات اولیهجمع

های ترسیم شده در سایر کشورها، توان از آیندهانداز است. در این زمینه میراهبردی روشی دیگر در ترسیم چشم

 انداز داخلی بهره برد. های کاربردی قابل تأکید، و غیره برای تعیین افق چشمهای بلندمدت، حوزهگذاریمانند هدف

 انداز، ضروری : پیش از شروع هر بحث دیگر تدوین چشمدستیبررسی اسناد باال -آوری اطالعات اولیه جمع

ن تدوین شده در سطوح باالتر، و اصول ارزشی توسعه های کالها و راهبرداست تا با بررسی اسناد باالدستی، طرح

های آینده پیرامون فناوری حاصل گردد. این تصویر در فناوری موجود در جامعه، تصویری از بستر فعلی و نگاه

 انداز نقش مهمی بر عهده دارد.  های چشم دادن به مؤلفهشکل

 جه بر پایه یک مجموعه شواهد یا انتظارات از : بیان یک نتینظرسنجی متخصصین-آوری اطالعات اولیه جمع

-های تأمین ورودیشود، یکی دیگر از راه آینده که از اطالعات و منطق افراد آشنا با موضوع مورد نظر حاصل می

رو سهم قابل  ها و تفکرات خبرگان حوزه فناوری از آینده پیشانداز است. اندیشههای الزم برای ترسیم افق چشم

 انداز دارد.  رسیم چشمتوجهی در ت

 انداز تدوین بیانیه اولیه چشم (2

های حاصل از شود. در این مرحله بر مبنای ورودیگران و مشاوران تهیه میانداز توسط تحلیلبیانیه اولیه چشم

ین های تدوشود. با بررسی مدلانداز پرداخته میمراحل قبل )هوشمندی فناوری، اطالعات اولیه(، به ترسیم افق چشم

-های ضروری چشمانداز، الزم است تا به مؤلفهگیری از مطالعات تطبیقی تدوین چشمانداز بنگاهی و نیز با بهرهچشم

انداز توسعه فناوری های یک چشمانداز در سطح ملی توجه شود. بر این اساس، ویژگیهای افق چشمانداز و نیز ویژگی

 در سطح ملی به شرح زیر است:
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 ریزی راهبردی ز باید با بررسی محیط داخل و خارج و با نیز دریافت بازخورد از تمام مراحل برنامهانداتدوین چشم

 صورت گیرد.

 انداز باید به تصویری شفاف و مورد تأیید همه ذینفعان منجر شود.چشم 

 و منابعی که باید ها  باشد، بر روی قوت ای که معموالً کمی دورتر از دسترس میانداز باید در رسیدن به آینده چشم

 توسعه بیابند تمرکز کند.

 انداز خارجی( و نیز تصویر مطلوب در محیط انداز هم باید بر چگونگی تغییر محیط در خارج )چشمدر تدوین چشم

 انداز داخلی( تمرکز صورت پذیرد.داخل )چشم

 :1های زیر باشدی مؤلفهانداز ملی باید دربرگیرندههمچنین، یک افق چشم

 اندازهای ذکر شده در بیانیه چشمآلریزی برای ایدهدرنظرگیری بعد زمان و افق برنامه 

 ی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهاناشاره به جایگاه و رتبه 

 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی 

 درنظرگیری مالحظات اصول ارزشی 

 پذیری فناوری تولیدیتوجه به سطح رقابت 

 ی کاربرد فناوری تعیین حوزه 

 محیطی حاصل از توسعهاشاره به نتایج کلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و زیست 

 )تعریف کلی حوزه فعالیت )طراحی، تولید، بکارگیری 

 اندازسازی بیانیه اولیه چشمتأیید و نهایی (3

نهایی شدن به تأیید کمیته راهبری  گران و مشاوران در مرحله قبل باید برایانداز تعریف شده توسط تحلیلچشم

مسئول توسعه فناوری، متشکل از خبرگان صنعت، دولت و دانشگاه برسد. این تأیید عالوه بر نمایش صحت آینده 

 شود. های آینده فناوری نیز منجر میترسیم شده، به همگرا شدن نظرات خبرگان در مورد هریک از مؤلفه

                                                 

اناداز در بیانیاه   ها مانند افق چشمهایی هستند که وجود بعضی از آندرحقیقت مجموعه مؤلفهها ها باهم نیست. اینی تمام این مؤلفهانداز لزوماً دربرگیرندهیک بیانیه چشم 1
 ضروری و اشاره به بعضی دیگر مانند جایگاه فناوری اختیاری است.
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 دریافت بازخورد از سایر مراحل (4

انداز تعریف شده در این بخش عبارت دیگر، چشمهای بعدی صورت پذیرد. بهانداز باید در تعامل با گامسیم چشمتر

تواند ماهیتی خارج از واقعیت و غیرعملیاتی داشته باشد. بنابراین در این گام ها میبدون دریافت بازخورد از سایر گام

ها( های کالن، تحلیل عملکرد، و وضع سیاستجام هر گام )تعیین راهبردانداز اولیه تعریف شده با انالزم است تا چشم

 های آن صورت پذیرد. مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات الزم در مؤلفه

سند راهبردی مدیریت بارهای سرمایشی پرداخته می شاود   اهداف کالنبخش از گزارش که به تدوین چشم انداز و در این 

ای سرمایشی بر روی بار شبکه مورد مطالعه قرار می گیرند. ساپس باه منظاور بارآورد روناد آیناده بارهاای        در ابتدا اثرات باره

دو مدل ریاضی بر اساس روند تغییرات سیساتم هاای   در فصول بعدی سرمایشی و میزان سهم آن در بار کل و پیک بار شبکه 

با یکدیگر مقایسه می گردد. همچنین پتاسیل های کاهش  سرمایشی و تعداد مشترکین برق توسعه داده می شود و نتایج آن ها

مصرف انرژی الکتریکی و بار الکتریکی در بخش سرمایش تهویه مطبوع ساختمان بررسی و بر اساس یک سناریو محتمل نتایج 

و اجرایی شدن  که با مدیریت بارهای سرمایشی اهداف کالنآن محاسبه و ارائه می گردد. در پایان چشم انداز و مجموعه ای از 

 این سند قابل دستیابی است تدوین و ارائه می گردد.

 تأثیرات بارهای سرمایشی بر روی صنعت برق -1-2

همانطور که در گزارش مرحله اول در بحث ضرورت مدیریت بارهای سرمایشی از دیدگاه فنی نیز تشاریح شاد، سیساتم هاای     

سیستم های سرمایشی موجاود در کشاور نیاز مصارف کنناده انارژی       سرمایشی تنها در فصل گرم وارد مدار می شوند و اغلب 

الکتریکی هستند، لذا باعث وجود مشکالتی در صنعت برق و تحمیل هزینه های زیادی بر این صنعت شده اند. سیساتم هاای   

 سرمایشی از دو جنبه مهم مورد در صنعت برق مورد اهمیت هستند:

 کشور در بخش ساختمان را دارند سیستم های سرمایشی سهم باالیی در مصرف برق. 

     اضافه ظرفیت شبکه در فصول سرد نسبت به گرم فقط بخاطر وجود سیستم های سرمایشی است. باه عباارت دیگار

مهمترین عامل پیک بار در شبکه بارهای الکتریکی هستند کاه بارای تاأمین بارهاای سرمایشای تهویاه مطباوع در        

 ساختمان بکار گرفته می شوند.
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با توجه به مطالب عنوان شده به منظور پیش بینی روند افزایش تقاضا برای بار الکتریکی و انرژی الکتریکی مصرفی می بایست 

روند بار الکتریکی شبکه برق در چند سال اخیر مورد مطالعه قرار گیرد و سهم سیستم هاای سرمایشای باا مطالعاه ایان روناد       

ده از اطالعات منتشر شده توسط مدیریت شبکه برق کشور، تغییرات پیک بار الکتریکای  استخراج گردد. به همین دلیل با استفا

 نشان داده شده است.2-1 شکل استخراج و در  93ماه منتهی به اسفند  12در 

 

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

 

تابستان نسابت باه زمساتان     93نیز نشان داده شده است اختالف پیک بار شبکه برق کشور در سال 2-1 شکل همانطور که در 

مگاوات است که تقریباً تمامی این اختالف پیک بار ناشی از روشان باودن سیساتم هاای سرمایشای اسات. در        17000حدود 

های اخیر با توجه برنامه های شرکت های توزیع برق صنایع بزرگ در فصل تابستان و در مواقع پیک بار باا روشان کاردن    سال

داخلی خود اقدام به کاهش پیک بار می کنند. لذا پیک بار سیستمهای سرمایشای بایش از مقادار     کنیروگاه های مقیاس کوچ

 مگاوات می باشد. 17000ذکر شده بود و حداقل آن 

درصد می باشد که با در نظر گرفتن همین روناد رشاد بارای     7/4متوسط نرخ رشد سالیانه پیک بار در چهار سال گذشته برابر 

 1404الی  1394سالهای آینده می توان پیک بار شبکه برق را پیش بینی نمود. بر این اساس پیک بار شبکه برق برای سالهای 

 آمده است. 3-1 شکل ار پیش بینی شده است که نتایج آن در نمود



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

12 

 

 

 1394 تیرويرايش دوم، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

 

 1404الی  1394: پیش بینی پیك بار شبکه برق برای سالهای 3-1 شکل 

 

باه   1404مشخص است، با تعمیم نرخ رشد سالهای گذشته به آینده، پیک بار شبکه برق تاا ساال    3-1 شکل همانطور که در 

مگاوات خواهد رسید. بنابر آمار منتشر شده از طرف توانیر، سهم هار یاک از    80761مگاوات افزایش یافته و به  32234میزان 

 نشان داده شده است. 4-1شکل مولفه های پیک بار در 

 

 ]2[: سهم هر یك از مولفه های پیك بار4-1 شکل 

 

50.7 

18.6 
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بیشترین سهم پیک بار مربوط به بخش خانگی می باشد. همچنین تمامی پیک بار بخش های خانگی، عمومی و تجاری مربوط 

درصد از کل پیک بار می باشد. پیک بار بخش های صانعتی،   3/69به سرمایش تهویه مطبوع در ساختمان می باشد که معادل 

و سایر مصارف می باشد که تعیین سهم سرمایش در آنها به دلیل نباود  کشاورزی و سایر  نیز مربوط به سیستمهای سرمایشی 

اطالعات امکان پذیر نمی باشد لذا اعداد حاصل شده برای بارهای سرمایشی حداقل مقدار خواهد بود. به منظور پیش بینی روند 

گرم نسابت باه فصال سارد      اضافه بار شبکه در فصل5-1شکل پیک بار الکتریکی ناشی از کارکرد سیستم های سرمایشی در 

درصدی برای سیستمهای سرمایشی اضافه باار ناشای از سیساتم     3/69نشان داده شده است که با در نظر گرفتن حداقل سهم 

 های سرمایشی محاسبه می گردد. 

 

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

 

مگااوات در ساال    17000نشان داده شده است، اختالف پیک بار شبکه با بار پایه شابکه از مقادار    5-1شکل همانطور که در 

خواهد رسید. بنابراین قسمتی از اضافه بار شبکه که ناشی از بارهاای سرمایشای مای     1404مگاوات در سال  28292به  1393

مگاوات  19607به حداقل مقدار  1393مگاوات در سال  11900مگاوات رشد خواد کرد و از حداقل مقدار  7826باشد به میزان 

خواهد رسید. با توجه به اینکه افزایش پیک بار شبکه مقدار قابل توجهی می باشاد و نیازمناد افازایش ظرفیات      1404در سال 

شناسایی مولفه پیک بار سرمایشی ضرورت دارد که در ادامه روند این درصد مقدار فعلی است، لذا  66نیروگاه ها تا حداقل مقدار 

 شناسایی تشریح شده و از نتایج آن در تدوین اهداف کالن استفاده می گردد.
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 مطالعات تطبیقی -1-3

از گزارش که به مقایسه بین تکنولاوژی هاای موجاود سرمایشای و نحاوه مادیریت بارهاای سرمایشای در          بخشدر این 

شوند و دلیل انتخاب آن ها نیز تشریح می کشورهای مختلف پرداخته می شود ابتدا کشورهای منتخب برای مقایسه معرفی می

 بر پایه سه شاخص انتخاب شده اند:گردد. کشورهای منتخب که همگی عضو آژانس بین المللی انرژی هستند، 

 دارای تنوع اقلیمی مشابه ایران -1

 توسعه یافته یا در حال توسعه -2

 همجوار با ایران -3

 با توجه به شاخص های معرفی شده کشورهای ترکیه، عربستان و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. 

 کشور آمریکا-مطالعه موردی -1-3-1

 مصرف انرژی در بخش ساختمان و سرمایش -1-3-1-1

نشان داده شده است، سیستم های سرمایشی در ساختمان های مسکونی و تجاری  7-1و  6-1همانطور که در شکل های 

درصد از انرژی نهایی مصرفی در بخش ساختمان را به خود اختصاص داده اناد. در بخاش سااختمان     14و  13به ترتیب حدود 

ژی مصرف شده برای سرمایش و تهویه مطبوع رتبه دوم را دارد. های مسکونی بیشترین مصرف برای تأمین گرمایش بوده و انر

در بخش ساختمان های تجاری روشنایی بیشترین مصرف را دارد و انارژی مصارف بارای سارمایش و تهویاه مطباوع بعاد از        

رسای مای   گرمایش در رتبه سوم قرار دارد. در ادامه تکنولوژی های مورد استفاده برای سرمایش در این کشاور باه تفصایل بر   

 .]7[شوند

 

 ]7[سهم بخش های مختلف از مصرف انرژی نهایی در ساختمان های مسکونی در کشور آمریکا .6-1 شکل 
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 ]7[سهم بخش های مختلف از مصرف انرژی نهایی در ساختمان های تجاری در کشور آمریکا .7-1 شکل 

 تکنولوژی های سرمایشی مورد استفاده در کشور آمریکا -1-3-1-2

سهم تکنولوژهای مختلف از انرژی مصرفی برای سرمایش تهویه مطبوع برای بخش تجاری کشور آمریکا در  8-1در شکل 

نشان داده شده است. همانطور که در این شکل مشخص است بیش از نیمای از انارژی مصارفی بارای سارمایش       2000سال 

مصرف می رسد. چیلرهاای ساانتریفیوژ )کاه در    کوادریلیون بی تی یو( توسط سیستم های پکیج تهویه مطبوع به  74/0)حدود 

درصاد از   12و  14سال های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند( و همچنین چیلرهای رفت و برگشتی به ترتیب با مصرف 

انرژی نهایی رتبه های دوم و سوم در مصرف انرژی برای سرمایش را دارند. الزم به ذکر است که پمپ های حرارتی که طباق  

درصد از انرژی نهایی مصرفی بارای   7و اسپلیت ها هستند تنها  2تعاریف استفاده شده در گزارش مذکور شامل پکیج های واحد

 .]8[سرمایش را به خود اختصاص داده اند

 

                                                 

2
Single-Package 
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سهم تکنولوژی های مختلف از مصرف انرژی نهایی برای سرمایش در ساختمان های تجاری در کشور آمریکا  .8-1 شکل 

]8[ 

کیلو بی تای یاو بار     115الی  85تجاری و عمومی دارای شدت مصرف انرژی نسبتاً کمی )حدود -ساختمان اداری، خدماتی

باشند که قابل مقایسه با استاندارد ملای تادوین   ر سال( میکیلووات ساعات بر متر مربع د 362الی  268فوت مکعب در سال یا 

بارای سااختمان هاای     Cتا  Bبرای ساختمان های دولتی و رده  Fتا  Dشده برای ساختمان های غیر مسکونی در ایران )رده 

 .]12[خصوصی( می باشد

اجرا شدن را دارند در نظر گرفتاه   تکنولوژی به عنوان مهمترین تکنولوژی هایی که قابلیت 15 ]10[در گزارش منتشر شده 

 نشان داده شده است. 9-1شده و پتانسیل های کاهش مصرف انرژی در صورت بکارگیری این تکنولوژی ها در شکل 

تقسیم بندی  10-1، تکنولوژی های مطرح شده درجدول منعکس شده در شکل 3بر اساس تعریف مذکور برای حالت موجود

 .]10[کوادریلیون بی تی یو انرژی اولیه صرفه جویی می شود 5/4نولوژی ها شده اند. با بکارگیری این تک

 

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

                                                 

3
Current Status 
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تکنولوژی های مطرح برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان های تجاری در کشور  .10-1 شکل 

 ]10[آمریکا 

در مورد ساختمان های مسکونی و میزان مصرف انرژی آنها و همچنین تکنولوژی های سرمایشای ماورد اساتفاده در ایان     

. بر اساس نتایج این گزارش، میزان مصرف انرژی در ]13[ بخش نیز گزارش دیگری توسط اداره انرژی آمریکا منتشر شده است

نمایش داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می شود  11-1در شکل  2012بخش ساختمان های مسکونی در سال 

ن میازا  12-1درصد از انرژی مصرفی در ساختمان را به خود اختصاص داده است. عالوه براین در شکل  8/15سرمایش حدود 

مصرف انرژی برای سرمایش و گرمایش بر حسب نوع سوخت نمایش داده شده است. همانطور که قبالً نیز اشااره شاد تقریبااً    

 تمامی انرژی مصرفی برای سرمایش از نوع انرژی الکتریکی است.

 

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

2012 ]13[ 

 

سهم هر یک از سیستمهای سرمایشی از مصرف انرژی الکتریکی در بخاش سااختمان هاای     13-1عالوه بر این در شکل 

مسکونی نشان داده شده است. همانطور که در این دسته بندی مشاهده می شود، سیستم هاای مرکازی بااالترین ساهم را در     

 مصرف انرژی الکتریکی در سیستم های سرمایشی را دارد.

 

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

در گزارش های دیگری که توسط اداره انرژی آمریکا برای محاسبه پتاسیل های کاهش مصارف انارژی در سیساتم هاای     

منتشر شده است، دسته بنادی دیگاری بارای تکنولاوژی هاای       ]14[و  ]13[سرمایشی در ساختمان های مسکونی و تجاری 

کاهش مصرف انرژی در اثار بکاارگیری آن هاا در    کاهش مصرف انرژی در بخش سرمایش ارائه شده است که پتانسیل های 

 نشان داده شده است. 14-1شکل 

 

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

]13[ 

پتانسیل بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان هاای   دیده می شود بیشترین14-1همانطور که در شکل 

مسکونی در تکنولوژی های کنترل و راه اندازی یکپارچه سیستم های سرمایشی است و همچنین نگهداری منظم و اساتفاده از  

و چیلرهای جذبی با سوخت گاز به ترتیب رده های بعدی در پتانسیل بهینه سازی مصرف انارژی را   4ترموستات های یادگیرنده

 دارند. 

                                                 

سپس بر اساس آن تصمیم گیری نموده و به صورت خودکار عمال مای کنناد.     نوعی ترموستات هستند که داده های تاریخی عملکرد ترموستات را در خود نگهداری کرده و4
 د.مثال ترموستات یادگیرنده بعد مدتی از زمان نصب ساعات کاری محل نصب خود را یاد گرفته و در ساعات غیرکاری به صورت خودکار بسته می شو
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 های کالن ها و سیاست هدفگذاری -1-3-1-4

هدفگذاری انجام شده برای کاهش مصرف انرژی در این  ]7[منتشر شده است 5در گزارشی که توسط انجمن فیزیک آمریکا

بر اساس این هدفگذاری، طی دو برنامه زمانی متوالی مصرف انرژی الکتریکی در بخش انجام شده است.  2030بخش تا سال 

تراوات ساعت نسبت به حالتی که سناریوهای بهینه سازی اعمال نشاوند   572به میزان  2030ساختمان های مسکونی در سال 

 )حالت پایه( کاهش می یابد. 

 90الای   85، حادود  2030شده برای بخاش سااختمان در ساال    تراوات ساعت کاهش انرژی الکتریکی پیش بینی  572از 

تراوات ساعت آن در بخش سرمایش و تهویه مطبوع ساختمان دیده شده است. سهم سرمایش و سایر بخش ها در هدفگذاری 

 نشان داده شده است. 15-1انجام شده برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش ساختمان در شکل 

 

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

2030 ]7[ 

به منظور دستیابی به اهداف مذکور آزمایشگاه ملی برکلی مجموعه از سیاست های کلی در بخش ساختمان را منتشر کارده  

 :]15[است. این سیاست ها شامل موارد زیر است 

 اعمال استانداردهای انرژی در ساختمان ها -الف

 تهیه برچسب انرژی ساختمان ها -ب

                                                 

5
American Physical Society 
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 انگیزه های مالی -پ

 به صورت همزمان الف، ب و پ گذاری شامل سیاست های پکیج سیاست  -ت

 کشور عربستان مطالعه موردی -1-3-2

 مصرف انرژی در بخش ساختمان و سرمایش -1-3-2-1

نشان داده شده است. همچنین در ایان شاکل نحاوه توزیاع      16-1تعداد ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی در شکل 

 11ه در این شکل مشخص است، تعداد ساختمان در عربستان بالغ بار  جغرافیایی ساختمان ها نشان داده شده است. همانطور ک

درصد از ساختمان های این کشور فاقد عایقکااری   70میلیون آن مسکونی است. بیش از  5میلیون است که از این تعداد حدود 

 هستند.

 

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

درصد از انرژی نهایی در کشور عربستان که  79حدود  2009نیز نشان داده شده است، در سال  17-1همانطور که در شکل 

 107667ن مقادار یعنای حادود    درصد از ایا  70گیگاوات ساعت است، در بخش ساختمان مصرف شده است.  153810معادل 

گیگاوات ساعت توسط سیستمهای تهویه مطبوع در ساختمان مصرف شده است. بنابراین سرمایش ساختمان یکی از عمده ترین 

 . ]16[مصرف کنندگان انرژی و موثرترین مولفه پیک بار در عربستان سعودی است 
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 ]17[در بخش ساختمان هم بخش های مختلف از انرژی نهایی مصرفی در عربستان وس.17-1 شکل 

 

هر چند از تعداد سیستم های سرمایشی موجود در کشور عربستان آمار و اطالعات دقیقی در دست نیست اما تعداد کولرهای 

زار برای این تکنولوژی بسیار باال نشان می دهد که میزان نفوذ با 2010گازی و اسپلیت های نصب شده در این کشور در سال 

نشان داده  18-1درصد از سیستم های نصب شده در این کشور از این دو نوع می باشند. همانطور که در شکل  97بوده و حدود 

دستگاه آن کولرهاای گاازی پنجاره ای و     828000دستگاه سیستم سرمایشی نصب شده حدود  1478468شده است، از حدود 

درصد از سیستم های نصب شده در این سال را به خود  3دستگاه آن اسپلیت می باشند. چیلرها و پکیج ها تنها  606000حدود 

 اختصاص داده اند.

 

سهم تکنولوژی های مختلف سیستم های سرمایشی نصب شده در بخش ساختمان کشور عربستان در سال .18-1 شکل 

2010 ]17[ 
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T3و  T1در شرایط تست  EERبرای قسمت عمده سیستم های سرمایشی نصب شده در این کشور 
 4/5و  5/7به ترتیب 6

 . ]18[در این شرایط تست نزدیک است EERقل برای می باشد که بسیار به مقادیر حدا

 های کالن ها و سیاست برنامه توسعه تکنولوژی و استفاده از سیستمهای سرمایشی،هدفگذاری -1-3-2-2

نمایش داده شده است. همانطور کاه در   19-1پتانسیل کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان کشور عربستان در شکل 

این شکل مشخص است در مقایسه با حالت پایه، عمده راهکارهای مرتبط با مدیریت بارهای سرمایشی در ایان کشاور را مای    

توان به دو دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول راهکارهای بهبود سیستم های سرمایشی و دسته دوم راهکارهای مرتبط با پوسته 

ان است. بهبود پوسته ساختمان شامل عایقکاری دیوارها و سقف، سایبان، دوجداره کردن شیشه ها و کاهش نفوذ هوا می ساختم

 70باشد. بیشترین پتانسیل کاهش مصرف انرژی در بهبود کارائی سیستم های تهویه مطبوع وجاود دارد کاه مقادار آن حادود     

 درصد مقدار پایه است.

 

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

 

                                                 

درجه سانتیگراد است. این شرایط تست به ترتیب برای اقلایم هاای معتادل، سارد و      46و  27، 35ک محیط به ترتیب برابر دمای حباب خش T3و  T1 ،T2در شرایط تست 6
 گرم می باشند.

 

 

Equipment 

Envelope 
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با توجه به اینکه بخش ساختمان عمده ترین مصرف کننده انرژی نهایی در عربستان می باشد و بدلیل شرایط اقلیمی خاص 

این کشور سیستمهای سرمایشی تهویه مطبوع نیز باالترین سهم را در مصرف انرژی نهایی در بخش ساختمان دارند لذا یکی از 

نهایی در این بخش در نظر گرفته شده است. بهبود کارائی اسپلیت ها تا حدود  مهمترین برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی

برنامه های بهبود کارائی انرژی در بخش ساختمان 20-1درصد به عنوان اولین قدم در نظر گرفته شده است. در شکل  36

بر سیستم های تهویه مطبوع و عربستان نشان داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می شود اعمال استاندارد ها 

بهبود کارائی آنها به عنوان مهمترین مصرف کننده بخش ساختمان یکی از برنامه های اصلی کشور عربستان برای بهبود 

کارائی انرژی در این بخش است. همچنین اجباری نمودن استفاده از عایق های حرارتی در ساختمان ها نیز یکی از برنامه های 

 . ]16[رسیدن به اهداف مذکور استحاکمیت برای 

 

 ]16[برنامه های بهبود کارائی انرژی در بخش ساختمان کشور عربستان .20-1 شکل 
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برای این کشور تدوین شده است، میزان  7در گزارشی که به سفارش وزارت انرژی عربستان و توسط گروه مشاوره آماد

که بسیار به اقلیم آب و هوایی عربستان نزدیک است برآورد شده است.  T3سیل های صرفه جویی انرژی در شرایط تست پتان

 .تدوین شده است 2018در این گزارش برنامه پیشنهادی برای بهبود کارائی انرژی تا سال 

 گردد:میهای پیشنهادی در کشور عربستان به صورت زیر خالصه ها و سیاستبا توجه به نتایج گزارش مذکور هدفگذاری 

 26درصد و کاهش پیک مصرف برق به میزان  36به منظور افزایش کارائی انرژی به میزان  هابهبود کارائی اسپلیت 

 درصد

  درجه سانتیگراد 46طراحی واحدهای تهویه مطبوع خاص با کارائی باال برای مناطق گرم با دمای 

  استانداردها برای تولید سیستمهای تهویه مطبوع با کارائی باالتراعمال 

 تشویق های مالی برای تولید کنندگان و وارد کنندگان سیستمهای تهویه مطبوع با کارائی باالتر 

 ترکیه -1-3-3

 مصرف انرژی در بخش ساختمان -1-3-3-1

عرضه شده در بخش ساختمان درصد از انرژی  34حدود  2010نشان داده شده است، در سال  21-1همانطور که در شکل 

 .]19[به مصرف رسیده است و این بخش بعد از بخش صنعت مهمترین بخش مصرف کننده انرژی نهایی در کشور ترکیه است

 

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

                                                 

7
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در  2001الی  1980روند تغییرات مصرف انرژی و همچنین سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی اولیه طی سال های 

 21نشان داده شده است. علیرغم افزایش مصرف انرژی اولیه در بخش ساختمان در ترکیه طی این  23-1و  22-1شکل های 

که این امر تا حدی مبین اجرایی شدن برنامه های مدیریت سال، سهم این بخش در مصرف کل انرژی اولیه کاهش یافته است 

 .]19[انرژی در بخش ساختمان در این کشور است

 

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

 

 ]19[روند سهم بخش ساختمان از کل مصرف انرژی اولیه در کشور ترکیه .23-1 شکل 
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درصد از انرژی مصرفی در بخش ساختمان به گرمایش فضا اختصاص دارد و از این رو سرمایش در بخش  80حدود 

نرژی ساختمان در کشور ترکیه یک بخش مهم مصرف کننده انرژی نمی باشد. طبق برآوردهای انجام شده توسط دانشکده ا

درصد از مصرف انرژی در بخش ساختمان را کاهش داد. نرخ  50دانشگاه ازمیر تنها با عایقکاری پوسته ساختمان ها می توان 

درصد می باشد که با وجود الزامی بودن عایقکاری پوسته ساختمان از  5رشد تعداد ساختمان ها در کشور ترکیه در حال حاضر 

درصد ساختمان های  48اختمان ها فاقد عایق مناسب می باشند. در این کشور همچنین هنوز تعداد زیادی از س 1985سال 

. شدت مصرف انرژی در ساختمان های دولتی دارای سقف عایقکاری شده هستندآنها درصد  40دولتی دارای شیشه دوجداره و 

اقلیم آب و هوایی این کشور، این مقدار  کیلووات ساعت بر متر مربع در سال است که با توجه به 250در کشور ترکیه در حدود 

 . ]23[و  ]21[حدود چهار برابر استاندارد ملی کشور ایران است

 های کالن ها و سیاست برنامه توسعه تکنولوژی و استفاده از سیستمهای سرمایشی،هدفگذاری -1-3-3-2

شده در این کشور برای  با توجه به مطالعات و گزارش های منتشر شده برای کشور ترکیه مهمترین هدفگذاری انجام

درصد تا پایان سال  20کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمانی کاهش شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان به میزان 

 :]20[می باشد که در این راستا دو سیاست کلی اعمال می گردد 2023

  متر مربع و مصرف انرژی  10000اختصاص مدیر انرژی برای ساختمان های مسکونی با مساحت زیربنای بیشتر از

TOE 250بیش از 
8

 

  متر مربع و مصرف  20000اختصاص مدیر انرژی برای ساختمان های تجاری و خدماتی با مساحت زیربنای بیشتر از

 TOE 500انرژی بیش از 

مدیریت عالوه بر این مجموعه فعالیت های مورد نظر برای تحقق هدف در نظر گرفته شده در بخش ساختمان که مرتبط با 

 بارهای سرمایشی در این کشور نیز می باشد به شرح زیر است.

 عایقکاری حرارتی 

 نصب سیستم اندازه گیری مجزا برای واحدهای با سیستم مصرف کننده انرژی مشترك 

                                                 

8
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 ا و حرارتکنترل دم 

 سیستمهای تولید همزمان در مقیاس معمولی و میکرو 

 استفاده از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان 

 استفاده از پمپ های حرارتی 

 استفاده از سیستمهای حرارت مرکزی 

 ارائه گواهینامه کارائی انرژی به ساختمان ها 

 جمع بندی و نتیجه گیری -1-3-4

ارش مشخص شد برای کشورهای آمریکا و عربستان بخش سرمایش در سااختمان  همانطور که در بخش های مختلف این گز

 ها یکی از مصرف کنندگان اصلی حامل های انرژی بویژه برق است.

کشور آمریکا بیشتر برنامه های خود را متمرکز بر اختصاص برچسب انرژی برای ساختمان های موجود و ساختمان های در حال 

چسب انرژی به عنوان یک الزام برای خرید و فروش در نظر گرفته می شود. باه عباارت دیگار     و داشتن بر استساخت نموده 

برچسب انرژی تأیید شده توسط مراجع ذیصالح یک سند الزامی برای انجام معامله است. بیشترین سیستم های مورد استفاده در 

می باشد. مقایساه باار طراحای    VAVو  CAVکشور آمریکا در ساختمان های تجاری شامل پکیج ها و سیستم های مرکزی 

مورد نیاز و انرژی مصرفی برای اجزای مختلف در سه نوع سیستم پکیج، دبی هوای متغیر و دبای هاوای ثابات باه ازای واحاد      

مساحت برایکشور آمریکا نشان داد که در هر سه سیستم کمپرسور باالترین بار و مصارف انارژی را دارد. همچنینباار و انارژی     

ی سیستم های پکیج بیش از دو سیستم دیگر است.هدفگذاری انجام شده در بخش سرمایش ساختمان آمریکا نیز شاامل  مصرف

در کشاور عربساتان اساپلیت هاا و کولرهاای      پایه است. نسبت به حالت 2030تراوات ساعتی برق مصرفی در سال  90کاهش 

و هماانطور کاه اشااره شاد تشاویق هاای ماالی بارای          پنجره ای باالترین سهم را در مصرف انرژی بخش سرمایش داشاتند 

باالتر از اولویت های سیاستی برای کاهش بارهای سرمایشای و در نتیجاه    EERواردکنندگان و تولیدکنندگان سیستم های با 

 کاهش اوج بار شبکه برق در عربستان است.
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 بررسی اسناد باالدستی -1-4

های مختلف توسعه  انداز و اهداف کالن حوزه کالن کشور است که چشمهای  منظور از اسناد باالدستی، قوانین و سیاست

ترین مراحل در تدوین سند راهبردی تبیین  همان طور که اشاره شد یکی از مهم.فناوری باید منطبق بر این اسناد تدوین گردد

از منابع اصلی برای تدوین بیانیه  شود. یکی انداز به بررسی اسناد مختلف پرداخته می انداز است، که به منظور تدوین چشم چشم

های ها و راهبردضروری است تا با بررسی اسناد باالدستی، طرحباشند.  انداز اسناد باالدستی مرتبط با حوزه مدنظر می اولیه چشم

آینده های کالن تدوین شده در سطوح باالتر، و اصول ارزشی توسعه فناوری موجود در جامعه، تصویری از بستر فعلی و نگاه

در فاز اول بسیاری از انداز نقش مهمی بر عهده دارد.شمهای چ دادن به مؤلفهپیرامون فناوری حاصل گردد. این تصویر در شکل

ترین اسناد باالدستی در  به برخی از مهم (1-1و در جدول ) در ادامهاسناد، قوانین و مقررات به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

 .شود این سند اشاره می

 اسناد باالدستی 1-1 جدول 

ف
دی

ر
 

 گزیده قانون تصویب شده قانون

1 
 

 
به  15/4/89بندهایی از مجموعه سیاستهای ابالغی اصالح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری که در تاریخ 

جویی انرژی و افزایش  دستگاهها و نهادهای اجرائی کشور ابالغ شد به صورت مشخص به مدیریت و صرفهکلیه 
کشور به حداقل دو سوم میزان « شاخص شدت انرژی»بهروری انرژی در جهت کاهش  منظور کاهش مستمر 

ششم توسعه اشاره دارد.  در کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه 
این بندها به صورت ضمنی بر مدیریت مصرف انرژی از دیدگاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و محیط زیست 

های اصلی تحقق این  تأکید شده است، که مدیریت بار الکتریکی و در نتیجه مدیریت بارهای سرمایشی یکی از راه
 .سیاست ها می باشد

 جمهوریبخشنامه ریاست  2

و با موضوع کاهش  26/3/87مورخ  40081/43720در قسمت هایی از بخشنامه ریاست جمهوری به شماره 
ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی،  کلیه وزارتخانهمصرف برق ادارات و دستگاههای اجرایی کشور به 
کنترل مستمر تجهیزات و  ستقیم برابالغ شد به صورت م نهادهای انقالب اسالمی و استانداریهای سراسر کشور

درصدی  10رویه آب و برق به منظور کاهش  تاسیسات و رفع عیوب احتمالی با هدف جلوگیری از مصرف بی
مصرف این حامل ها تأکید شده است. همانطور که در این بخشنامه نیز تأکید شده است با کنترل مستمر تجهیزات 

میزان برق و آب مصرفی برای تأمین سرمایش و گرمایش مورد نیاز و تأسیسات مربوط به سرمایش و گرمایش، 
 یابد. کاهش می
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ر
 

 گزیده قانون تصویب شده قانون

3

3 

سند چشم انداز جمهوری اسالمی 
 1404ایران در افق 

 

یکی دیگر از ضرورت های قانونی برای مدیریت بارهای سرمایشی و در نتیجه مدیریت بارهای الکتریکی، 
توسط مقام  20/9/1382مورخ  است که 1404سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق دستیابی به اهداف 

. از جمله این اهداف می توان به بهره مندی از محیط زیست مطلوب و دستیابی به معظم رهبری ابالغ گردید
ن این اهداف جایگاه اول علم و فناوری در آسیای جنوب غربی اشاره کرد که یکی از الزامات اصلی محقق شد

 استفاده منطقی از انرژی و افزایش بهره بروری انرژی با استفاده از دانش مدیریتی است.

 

4 
5 

های وزارت نیرو در دولت  برنامه
 دهم در بخش انرژی

 
 

ای تحت عنوان  های عملیاتی صنعت برق را در مجموعه وری و کارائی، برنامه وزارت نیرو به منظور افزایش بهره
تدوین و ابالغ نمود که در این برنامه ها بر ضرورت مدیریت انرژی  1389در مورخ تیرماه سال  کتاب اول

درصدی روند رشد مصرف انرژی تأکید شده است.  10الکتریکی در جهت روند اصالح الگوی مصرف و کاهش 
یرو ابالغ و الزم بنابراین مدیریت بارهای سرمایشی به عنوان جزئی از روش های مدیریت انرژی توسط وزارت ن

 االجرا شده است.
 

5 
وری انرژی سند نقشه راه بهره

 الکتریکی سابا

 
یکی دیگر از ضرورت های قانونی برای مدیریت بارهای سرمایشی و در نتیجه مدیریت بارهای الکتریکی در کشور 

انتشار یافت و در آن بر  1389سند نقشه راه بهره وری انرژی الکتریکی سابا می باشد که در مورخ اردیبهشت ماه 
حمایت از تولید کولرهای آبی و یخچال های کم مصرف به صورت طرح یارانه سود تسهیالت و وجوه اداره شده به 

 .منظور بهینه سازی تولید و مصرف انرژی تأکید شده است

 

 هاقانون هدفمند کردن یارانه 6

 

 

ابالغ شد به صورت  15/10/1388اسالمی در مورخه قانون هدفمند کردن یارانه ها که توسط مجلس شورای 
مستقیم و غیر مستقیم به مدیریت مصرف انرژی اشاره شده است. در این قانون دولت موظف شده است که با 

افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی تا حد قیمت های منطقه ای و جهانی درآمد حاصل از اجرای این قانون 
یریت مصرف انرژی در سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی اختصاص دهد. را به صورت بالعوض به مد

بنابراین یکی از ضرورت های مدیریت بارهای سرمایشی کمک به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است که با 
کاهش بارهای سرمایشی و در نتیجه کاهش برق مصرفی درآمد حاصل از این قانون جهت ارتقای کارائی انرژی 

 .بکار گرفته می شود
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 گزیده قانون تصویب شده قانون

 قانون اصالح الگوی مصرف 7

 

وزارت خانه ها و سازمان های دولتی موظف به تهیه آیین نامه ها استانداردها و دستورالعمل های صرفه جویی 
. در این قانون هستندگیری به سوی ساختمان سبز و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر  در مصرف انرژی با جهت

موسسات دولتی و عمومی موظف شده اند با انجام ممیزی انرژی به منظور اجرا و کنترل سامانه همچنین کلیه 
های کنترلی الزم برای مصرف انواع حاملهای انرژی در  مدیریت انرژی در ساختمانهای مربوطه و نصب سامانه

ه مدیریت مصرف حامل ساختمانهای اداری خود ظرف پنج سال اقدام نمایند. یکی از سامانه های کنترلی که ب
های انرژی کمک می کند سامانه مربوط به کنترل سیستم های سرمایشی و مدیریت بارهای سرمایشی در 

 .ساختمان ها است

 

8 
های اول تا پنجم قوانین برنامه

 توسعه کشور

 

توسط  ساله و که به صورت پنج( 1394تا  1368های اول تا پنجم توسعه کشور )حدفاصل سالهای در برنامه
ی رسیده است دولت و دستگاههای اجرایی وابسته اسالم یمجلس شورا بیو به تصو شده میدولت وقت تنظ

اند تا حد امکان در جهت مدیریت مصرف انرژی در تمامی بخشهای اقتصادی و اجتماعی تالش کنند. موظف شده
یشی می باشد که در درون این قوانین یکی از مولفه های مدیریت انرژی الکتریکی مربوط به مدیریت بارهای سرما

به صورت پنهان وجود دارد. در این قوانین و به ویژه در قوانین برنامه های دوم الی چهارم توسعه کشور بر مدیریت 
انرژی و حفظ محیط زیست تدوین و اجرای استاداردها توسط سازمان ها و نهادهای ذیربط و همچنین اعطای 

 راهکارهای بهینه سازی و انجام تحقیقات در این زمینه تأکید شده است.تسهیالت مالی برای اجرای 

 

9 

گانه مصوبه هیات  20تکالیف 
دولت جهت اصالح الگوی 

 مصرف انرژی

 

 

به صورت مستقیم و  2/3/88مورخ  گانه مصوبه هیات دولت جهت اصالح الگوی مصرف انرژی 20تکالیف در 
گانه که در آنها به صورت  20غیر مستقیم به مدیریت بارهای سرمایشی اشاره شده است. بندهایی از این تکالیف 

 مستقیم به مورد این مطالعه اشاره شده عبارتند از :

 Bو   Aاز  تر های پایین بندی انرژی لوازم خانگی و جلوگیری از ورود محصوالت با رتبه رتبه -1

 سال آینده 2رتبه طی  2ارتقاء تولیدات لوازم خانگی ساخت داخل حداقل به میزان  -2

فراهم نمودن سازوکارهای مناسب توسط وزارت صنایع و معادن در جهت تعویض وسایل و تجهیزات  -3
 Bو  Aانرژی بر فرسوده و کم بازده با وسایل و تجهیزات دارای رتبه 

 گانه که در آنها به صورت غیرمستقیم به مورد این مطالعه اشاره شده عبارتند از : 20یف بندهایی از این تکال

درصدی مصرف برق در  10رعایت و استمرار بخشنامه معاونت اول رئیس جمهوری به منظور کاهش  -1
 بخشهای دولتی

 (ESCOارائه راهکارهای الزم جهت بسط و توسعه شرکتهای خدماتی انرژی ) -2

 .نمایند جرائم به مصرف کنندگانی که الگوی مصرف را رعایت نمی اعمال -3
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 گزیده قانون تصویب شده قانون

 مقررات ملی ساختمان 19مبحث  10

 

مقررات ملی ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجرای عایق کاری حرارتی پوسته خارجی،  19مبحث 
الزامات طراحی سیستم سیستمهای تاسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی، و 

کند. در این مبحث الزمات اجرایی مربوط به مدیریت بارهای سرمایشی در  روشنایی در ساختمانها را تعیین می
ساختمان به صورت صریح بیان شده و ارائه گواهی های صالحیت و چک لیست انرژی ساختمان در زمینه 

ی سرمایشی به عنوان یک الزام برای اخذ پروانه عایقکاری پوسته ساختمان و همچنین مشخصات فنی سیستمها
 .ساختمان در نظر گرفته شده است

 

انداز باید در نظر گرفته شوند  های قابل برداشت از قانون که در تدوین بیانیه اولیه چشم موارد و ویژگی (2-1)در جدول 

 .،ذکر شده است

 موارد قابل برداشت از قوانین جهت تدوین بیانیه اولیه چشم انداز  2-1 جدول 

 تصویب شده قانون
انداز باید در  از قانون که در تدوین بیانیه اولیه چشمقابل برداشت های  موارد و ویژگی

 نظر گرفته شوند

 کاهش شدت مصرف انرژی به دو سوم مقدار کنونی سیاست های ابالغی رهبری

 درصدی مصرف برق و آب 10 کاهش 1387 جمهوری بخشنامه ریاست

 1389درصدی روند رشد مصرف انرژی تا پایان سال 10 کاهش های وزارت نیرو در دولت دهم برنامه

 رتبه 2 ارتقاء تولیدات لوازم خانگی ساخت داخل حداقل به میزان مصوبه هیات دولت

 

 تبیین ابعاد چشم انداز -1-5

های حاصل از مراحل شود. در این مرحله بر مبنای ورودیگران و مشاوران تهیه میتحلیلانداز توسط بیانیه اولیه چشم

انداز بنگاهی های تدوین چشمشود. با بررسی مدلانداز پرداخته میقبل )هوشمندی فناوری، اطالعات اولیه(، به ترسیم افق چشم

هاای افاق   انداز و نیز ویژگای های ضروری چشمست تا به مؤلفهانداز، الزم اگیری از مطالعات تطبیقی تدوین چشمو نیز با بهره

 های زیر باشد:ی مؤلفهانداز ملی باید دربرگیرندهانداز در سطح ملی توجه شود. یک افق چشمچشم

 اندازهای ذکر شده در بیانیه چشمآلریزی برای ایدهدرنظرگیری بعد زمان و افق برنامه 
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 توانمندی فناورانه در منطقه و جهان ی عددیاشاره به جایگاه و رتبه 

 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی 

 درنظرگیری مالحظات اصول ارزشی 

 پذیری فناوری تولیدیتوجه به سطح رقابت 

 ی کاربرد فناوری تعیین حوزه 

 محیطی حاصل از توسعهاشاره به نتایج کلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و زیست 

  حوزه فعالیت )طراحی، تولید، بکارگیری(تعریف کلی 

به منظور تعیین ابعاد چشم انداز ابتدا با توجه به نتایج خروجی مطالعات الگو برداری و موارد استخراج شده از اسناد 

 باالدستی گزینه های پیشنهادی تعیین ابعاد چشم انداز مطرح گردید.

 تعیین ابعاد چشم انداز مدنظر قرار گیرند،ذکر شده است.گزینه های پیشنهادی که می تواند در  (3-1)در جدول 

 گزینه های پیشنهادی تعیین ابعاد چشم انداز 3-1 جدول 
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 :آقایان مهندس)کمیته راهبری به اعضای حاضر در کمیته  چهارماین گزینه های پیشنهادی در جلسه 

مهندس شفیعی آقای ده،سلیمان، آقای دکترسجادی، آقای مهندس کاملی، آقای مهندس جلیلیان، طالش،صالحیان،مکاریزا

( ارائه گردید. در این جلسه این گزینه های پیشنهادی به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و اسماعیلی آقای مهندسو

و نظرات بیان شده در رابطه با گزینه های  چهارمنظرات خود را به طور کامل ارائه دادند.متن کامل صورت جلسه  اعضا

آورده شده است. در نهایت موارد زیر به عنوان نکاتی که در تعیین ابعاد چشم انداز باید  2پیشنهادی ابعاد چشم انداز در پیوست 

 مد نظر قرار بگیرند،انتخاب شد.
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 تعیین ابعاد چشم انداز در مدنظر خبرگانگزینه های  4-1 جدول 

 

 چشم انداز اولیه بیانیه -1-5-1

مدیریت بارهای با توجه به بررسی مطالعات تطبیقی و اسناد باالدستی و نظرات خبرگان بیانیه اولیه چشم انداز برای 

 به صورت زیر است. سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان

های ملی، افزایش  در راستای صیانت از سرمایهو  1404در افق انداز وزارت نیرو با الهام از اهداف سند چشم

های سرمایشی راندمان باال و بهبود بکارگیری و توسعه داخلی فنآوری، با جویی در مصرف انرژی کارایی و صرفه

-راندمان سیستمکاهش و سیستمهای تهویه مطبوع در ساختمان مورد نیاز عملکرد حرارتی ساختمان، تقاضای برق 

 های فوق در کشور تا حد استانداردهای جهانی ارتقا خواهد یافت.
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 بیانیه اولیه چشم انداز 5-1 جدول 

 بیانیه اولیه چشم انداز

 

 ابعاد چشم انداز

 

 انداز وزارت نیروالهام از اهداف سند چشم

 

 باالدستیتوجه به اسناد 

 

 1404در افق 

 

 افق زمانی

های ملی، افزایش کارایی و  در راستای صیانت از سرمایه
 جویی در مصرف انرژی صرفه

 مالحظات اصول ارزشی

 

های سرمایشی راندمان سیستم های تهویه مطبوع و فنآوری
 باال 

 

 نتایج کلی

 

 ساختمان

 

 حوزه کاربرد فناوری

 

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

 

 جایگاه
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 تدوین اهداف کالن: دومفصل  -2
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 متدولوژی -2-1

تعریف شده انداز ساز، تدوین اهداف توسعه در راستای چشم های اساسی در تعیین ارکان جهت یکی دیگر از گام

گیرد. در حقیقت اهداف  انداز انجام می نمودن مسیر نیل به چشم  منظور شفاف گذاری در سطح کالن بهاست. این هدف

انداز در افق زمانی تعیین شده، به چه  برای رسیدن به چشم"مذکور، پاسخگوی یک سؤال اساسی است با عنوان 

گران دخیل در نظام توسعه  انداز، کنش مسیر دستیابی به چشم . با تعیین این اهداف در"مقاصدی باید دست یافت؟

های خود را براساس آن  ها و فعالیت گیری ها، تصمیم ریزی کنند و در نتیجه، برنامه فناوری، اهداف بلندمدتی را دنبال می

 تر و با جزئیات بیشتر انجام دهند.  صورت دقیق به

-به-پایین و پایین-به-سعه فناوری، تدوین اهداف با دو رویکرد باالشناسی پیشنهادی برای تدوین اسناد تو در روش

ی مطلوب برای دنبال ترسیم یک آیندهپایین رویکردی هدف محور است که به-به-پذیرد. رویکرد باالباال صورت می

با استفاده از این  به توسعه فناوری دارد. 9محورباال نگاهی مسئله-به-توسعه فناوری است. در طرف مقابل، رویکرد پایین

ساز باالدستی حفظ های کالن ملی و سایر ارکان جهتاندازرویکرد ترکیبی، از یک طرف همراستایی اهداف با چشم

-شده، و از طرف دیگر، تمام مسایل و مشکالت موجود در مسیر توسعه فناوری نیز مورد هدف تحلیل و بررسی قرار می

-گیرد. این اهداف در راستای چشمپایین صورت می-به-داف کالن با نگاهی باالگیرند. در این بخش، فرآیند تدوین اه

کننده ابعاد اهداف تعریف شده های هدف که بیانشوند. عالوه بر حوزههای هدف مشخص میانداز و با تعریف حوزه

 های اهداف معین شود. مودن ویژگیها نیز باید با مشخص نهستند، کیفیت آن

های اهداف تعیین شده ریزی راهبردی در سطح بنگاه، مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوین حوزهدر منابع برنامه

 شود:ها پرداخته میطور خالصه به بررسی این مدلاست. در زیر به

10های اهداف در مدل کارت امتیازی متوازنحوزه
(Kaplan and Norton, 1996) 

 )منظر مالی )سودآوری، رشد در آمد، و افزایش بهره وری 

 های پیشنهادی بنگاه با توجه به مشتریان(منظر مشتری )تعین مشتریان مخاطب، تعیین ارزش 

                                                 

9
Issue-based 

 ها ارائه شده است.بنگاهی، توضیح کامل این مدل پیوستدلیل اهمیت و شهرت بیشتر این مدل در تدوین اهداف به10
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 جدید،  گیری درمورد توسعه محصوالت و خدماتمنظر فرایندهای داخلی )روابط با تأمین کنندگان، تصمیم

 خدمات پس از فروش، و مهندسی مجدد فرایندهای تولید(

 ،های اطالعاتی الزم،دسترسی به سیستم  منظر یادگیری و رشد )رضایت کارکنان، فضای مناسب کاری  

 های آموزش کارکنان(برنامه

 (1383) 11های اهداف در مدل پیرس و رابینسون حوزه

 به بخش مالی، منابع انسانی، لحاظ کردن محیط خارجیوری، توجه  توجه به مشتری، نوآوری، بهره

 های اهداف براساس مدل ترکیبی فیلیپس  حوزه

 )بازار )سعی در حفظ سهم بازار فعلی، افزایش صادرات 

 )نوآوری )باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول 

 خدماتی شرکت(وری واحدهای تولیدی و  وری )بهبود کیفیت محصوالت تولیدی، افزایش بهره بهره 

 )منابع مالی )استفاده بهینه از منابع مالی شرکت و خارج از شرکت برای تأمین اهداف بازار 

 )منابع انسانی )ایجاد انگیزه برای ارائه کار بهتر 

 های اجتماعی )حفظ محیط زیست و حفظ ایمنی و بهداشت محیط کار(مسئولیت 

  نیاز از داخل کشور(منابع اولیه )تالش برای تأمین مواد اولیه مورد 

12های اهداف براساس مدل دکتر اعرابی حوزه
]25[ 

 سودآوری 

 (ها برمبنای استانداردهای جهانی ها و سیستم سازی رویه سادهوری ) بهره 

 ( ای الملی و منطقه های بین ارتقای نقش و جایگاه در اقتصاد ملی، توسعه همکاریموضع رقابتی) 

 ( سازی نیروی انسانی و ظرفیتگذاری در  سرمایهپیشرفت کارکنان) 

 روابط کارکنان 

 رهبری فناورانه 

                                                 

11
Pierce & Robinson 

 این مدل در مورد تدوین استراتژی گمرك ایران مورد استفاده قرار گرفته است. 12
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 ( گیرندگان جلب رضایت، اعتماد و مشارکت خدمتمسئولیت اجتماعی) 

هایی نیز برای اهداف در سطح بنگاه در ادبیات اشاره شده است. این های هدف ذکر شده، ویژگیعالوه بر حوزه

 ها عبارتند از:ویژگی

 ،قابل کاربرد بودن 

 گیری بودن، قابل اندازه 

 ،در نظر داشتن محدودیت منابع 

 ،قابل دستیابی بودن 

 ،مشخص بودن 

 ،قابلیت انعطاف داشتن 

 گرایانه بودن، واقع 

 قابل قبول بودن، و 

 محدود به زمان بودن 
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 های اهداف کالن ویژگی 1-2 شکل 

 اهدافهای ضروری در تدوین  گام -2-2

گذاری بنگاهی و نیز با کسب بینش از مطالعات موردی صاورت پذیرفتاه،    های هدف با درنظر داشتن مدل

تواناد بارای تادوین    های ضروری در تدوین اهداف پرداخت. روش پیشنهادی زیار مای   توان به معرفی گاممی

 اهداف کالن در توسعه فناوری مورد استفاده قرار گیرد:

 انداز و هوشمندی فناوریات خبرگان همراستا با چشمدریافت ورودی از نظر (1

در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف کالن توسعه فنااوری اساتفاده شاود. ایان کاار باا       

های خبرگی و بحث گروهی میان متخصصین، در چارچوب نتایج حاصل از هوشامندی فنااوری   برگزاری پنل

گیارد. در  اناداز صاورت مای   های موجاود در چشام  تأکید بر مؤلفهو  در آینده()روندهای رشد و توسعه فناوری 

 انداز در ابعاد مختلف هستند. طور بیان نمود که اهداف ترجمه چشمتوان اینمجموع می

 تدوین اولیه اهداف کالن بر اساس اطالعات ورودی (2

-ن مرحله الزم است تا تحلیال آوری شده متخصصین پیرامون اهداف کالن، در ایبا توجه به نظرات جمع

عباارت  های هدف بپردازند. باه های هدف و ویژگیگران به پاالیش این نتایج با درنظر داشتن دو محور حوزه

هاای  بنادی نماوده و باا درنظرداشاتن ویژگای     های هدف دستهگران نظرات خبرگان را در حوزهدیگر، تحلیل

هاا  پردازند که الزم است تا باه آن اهداف به معرفی ابعادی میهای کنند. حوزه ها را بازنویسی میضروری، آن

 پرداخته شود. 
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 سازی اهداف کالنتأیید و نهایی(3

اهداف کالن، راهنماهای توسعه در سایر مراحل خواهند بود. بنابراین، اهداف اولیه طراحی شده برای 

مرحله به کاهش خطای ناشی از بازنویسی نهایی شدن نیازمند تأیید دوباره افراد متخصص هستند. اجرای این 

 کند.گران کمک میو پاالیش اهداف توسط تحلیل

 دریافت بازخورد(4          

پیوندد، اهداف کالن تدوین شده وقوع میهای مختلف سند در یک فرآیند تعاملی بهاز آنجا که تدوین گام

اصالح شوند. تدوین اهداف خرد )اهداف های بعدی سند دچار تغییر و در بخش ممکن است با تدوین گام

تواند  می تر از وضعیت موجود یکی از مهمترین بازخوردهایی است کهباال( و دریافت تصویر واقعی-به-پایین

 منجر به بازبینی در اهداف کالن شود. 

 گذارد.نمایش میطور خالصه بهنمایش گرافیکی مراحل تدوین اهداف کالن را به 2-2 شکل 

 

 

تدوین اهداف 

 کالن

 

چ

اشم

 نداز

های تصویر مولفه

 آل، بایدها و نبایدهاایده
نظرات  

 

ه

وشم

ندی 

روند توسعه و رشد 

فناوری، سناریوهای 

تدوین  

نویس پیش

ابعاد  

 

 دریافت بازخورد

سازی اهداف نهایی  
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سند راهبردی مدیریت بارهای سرمایشی پرداخته می شود،  باه   اهداف کالنبخش از گزارش که به تدوین در این 

منظور برآورد روند آینده بارهای سرمایشی و میزان سهم آن در بار کل و پیک بار شبکه دو مدل ریاضی بر اساس روند 

برق توسعه داده می شود و نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه می گردد. تغییرات سیستم های سرمایشی و تعداد مشترکین 

همچنین پتاسیل های کاهش مصرف انرژی الکتریکی و بار الکتریکی در بخاش سارمایش تهویاه مطباوع سااختمان      

ا که با  اهداف کالنبررسی و بر اساس یک سناریو محتمل نتایج آن محاسبه و ارائه می گردد. در پایان مجموعه ای از 

 مدیریت بارهای سرمایشی و اجرایی شدن این سند قابل دستیابی است تدوین و ارائه می گردد.

 مدلسازی ریاضی مولفه های پیك بار سرمایشی و پیش بینی روند آینده پیك بار -2-3

به منظور شناسایی و برآورد سهم هر یک از مولفه های پیک بار سرمایشی، سیستمهای سرمایشی داخل کشور به ساه  

 دسته کلی زیر تقسیم بندی شده اند:

 کولرهای آبی 

 کولرهای گازی 

 سیستمهای مرکزی 

بر این اساس دو مدل ریاضی بر اساس تقاضای جدید برای سیستمهای سرمایشی و افزایش تعداد اشاتراکات بارق   

 شد.برای پیش بینی مولفه های بار توسعه داده شده است که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهند 

با استخراج سهم هر یک از سیستمهای سرمایشی و با در نظر گرفتن یاک روناد بارای ارتقاای رتباه انارژی ایان        

سیستمها می توان حداقل پتانسیل کاهش بار الکتریکی را برآورد نمود. در مورد روند ارتقای رتبه و چگونگی تأثیر آن بر 

 خواهد شد. بار شبکه برق در مدلسازی های انجام شده توضیح داده

 مدلسازی بر اساس تعداد تقاضا برای سیستمهای سرمایشی -2-3-1

اطالعات جامع و قابل استنادی از تعداد و نوع سیستمهای سرمایشی تهویه مطبوع مرکزی در دست نیست و لذا در 

دن ایان  این مدل با توجه به نرخ رشد تقاضای کولرهای آب و گازی میزان رشد تقاضای بار الکتریکی در اثر اضافه شا 

 اهداف کالن. روش پیشنهادی برای تدوین 2-2 شکل 
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سیستمها پیش بینی شده و اختالف میان بار الکتریکی این کولرها و اضافه بار کل سرمایشی به عناوان باار الکتریکای    

 ناشی از سیستمهای مرکزی در نظر گرفته شده است.

(1) 𝐸𝐿𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝐸𝐿𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − {𝐸𝐿𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝐸𝐿𝐴𝑖𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟} 

 که در آن:

𝐸𝐿𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙)بار الکتریکی ناشی از سیستمهای مرکزی )مگاوات : 

𝐸𝐿𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)بار الکتریکی ناشی از کل سیستمهای سرمایشی )مگاوات : 

𝐸𝐿𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒)بار الکتریکی ناشی از کولرهای آبی )مگاوات : 

𝐸𝐿𝐴𝑖𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟)بار الکتریکی ناشی از کولرهای گازی )مگاوات : 

با توجه به اطالعات منتشر شده از طرف سازمان بهره وری انرژی ایران و برخی سایت های رسمی کشاور سااالنه   

رتبه انرژی اکثار  کولر گازی به سیستمهای سرمایشی موجود اضافه می شود.  800،000کولر آبی و  1،000،000حداقل 

می باشد. لذا به منظور برآورد پتانسیل کاهش بار ناشی از  Dسیستمهای سرمایشی تولید شده در داخل کشور و وارداتی 

ساله، سیساتمهای سرمایشای باا     5و  6ارتقای رتبه سیستمهای سرمایشی جدید فرض می گردد که طی دو بازه زمانی 

 1-2ارتقا یابند. در جدول Aبه  Bو سپس از  Bبه  Dای ارتقای رتبه، از رتبه یک نرخ مشارکت سالیانه معین و ثابت بر

 خالصه فرضیات و تغییرات بار الکتریکی هر سیستم سرمایشی آمده است.

 رتبه: خالصه فرضیات و تغییرات بار الکتریکی هر سیستم سرمایشی در اثر تغییر 1-2 جدول 

 پارامتر
متوسط بار الکتریکی 

 مصرفی
EER 

متوسط درصد کاهش بار 

 الکتریکی

 Aبه  Bاز  Bبه  Dاز  A B D A B D رتبه

 11.57 8.80 42.50 46.60 52.70 500 456 403 کولر آبی

 22.22 5.71 3.30 3.50 4.50 2000 1885 1466 کولر گازی

 18.18 15.38 5.38 6.36 7.78 ---  ---   --- چیلرهای تراکمی
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 نرخ مشارکت سالیانه برای ارتقای رتبه طی بازه های زمانی مختلف ذکر شده است. 2-2همچنین در جدول 

 : نرخ مشارکت سالیانه برای ارتقای رتبه طی بازه های زمانی مختلف2-2 جدول 

 بازه زمانی سالیانهنرخ مشارکت  نحوه ارتقای رتبه

 1399الی  1394از سال  B 0.17به  Dارتقای رتبه از 

 1404الی  1400از سال  A 0.20به  Bارتقای رتبه از 

 

تقاضای تجمعی بار الکتریکی ماورد نیااز بارای سیساتم      4الی  2با توجه به فرضیات انجام شده، و بر اساس روابط 

 خالصه شده است. 3-2های سرمایشی به تفکیک محاسبه شده است که نتایج آن در جدول 

(2) 𝑄𝑡
𝑖 = 𝑄𝑡−1

𝑖 + 𝑁𝑡
𝑖 × 𝑃𝐷

𝑖 × 𝑆𝐹𝑖 

(3) 𝑄𝑡
𝑖,∗ = 𝑄𝑡−1

𝑖,∗ + 𝑁𝑡
𝑖 × 𝑃𝐷

𝑖 × 𝑆𝐹𝑖 × 𝛼𝑡
𝑖 

(4) 𝛼𝑡
𝑖 = {

𝑗 × 𝑥𝐷→𝐵 × (1 − 𝛾𝐷→𝐵
𝑖 ) + (1 − 𝑗 × 𝑥𝐷→𝐵)         𝑗 = 1 . . . .6

𝑘 × 𝑥𝐵→𝐴 × (1 − 𝛾𝐵→𝐴
𝑖 ) + (1 − 𝑘 × 𝑥𝐵→𝐴)       𝑘 = 1 … .5

 

 که در آن:

𝑄𝑡
𝑖 تقاضای بار الکتریکی برای سیستم سرمایشی نوع :i  در سالt )بدون اعمال بهینه سازی )مگاوات 

𝑄𝑡
𝑖,∗ تقاضای بار الکتریکی برای سیستم سرمایشی نوع :i  در سالt )با اعمال بهینه سازی )مگاوات 

𝑁𝑡
𝑖 تقاضای برای سیستم سرمایشی نوع :i  در سالt )میلیون عدد( 

𝑃𝐷
𝑖 توان مصرفی متوسط سیستم سرمایشی نوع :i با رتبهD)وات( 

𝑆𝐹𝑖 ضریب همزمانی استفاده از سیستم سرمایشی نوع :i 

𝑥𝐷→𝐵  و𝑥𝐵→𝐴 نرخ مشارکت برای تغییر رتبه از :D  بهB  و تغییر رتبه ازB  بهA 

𝛾𝐷→𝐵
𝑖  و𝛾𝐵→𝐴

𝑖 درصد کاهش بار الکتریکی مصرفی متوسط برای تغییر رتبه از :D  بهB  و تغییر رتبه ازB  بهA 
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 مدلسازی بر مبنای تقاضای کولرها: نتایج حاصل از 3-2 جدول 

 سال

اعمال  دونتقاضای تجمعی بار الکتریکی ب

 )مگاوات( بهینه سازی

تقاضای تجمعی بار الکتریکی با اعمال 

 )مگاوات( بهینه سازی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی
 سیستم های مرکزی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی

سیستم 

 های مرکزی

1394 1040 400 -153 1018 394 -149 

1395 2080 800 607 2013 782 572 

1396 3120 1200 1095 2986 1165 1022 

1397 4160 1600 1687 3936 1541 1553 

1398 5200 2000 2213 4865 1912 2013 

1399 6240 2400 2518 5770 2277 2270 

1400 7280 2800 2685 6798 2668 2431 

1401 8320 3200 2800 7813 3049 2538 

1402 9360 3600 2850 8815 3421 2582 

1403 10400 4000 2832 9804 3784 2567 

1404 11440 4400 2560 10781 4138 2345 

 17264 18400 مجموع

درصد کاهش 

بار بر اثر 

 ارتقای رتبه

6.18% 

 

سیستمهای سارمایش  نیز نشان داده شده است، در صورتی که کولرهای آبی و گازی و  3-2همانطور که در جدول 

مرکزی با همین رتبه انرژی وارد بازار شوند و سیاست های تشویقی و تنبیهی برای تحقق نرخ مشاارکت فارض شاده    

مگاوات می بایستافزایش پیدا کند. اماا در صاورتی کاه     17264اعمال نگردد ظرفیت شبکه برق کشور حداقل به اندازه 

 درصد کاهش خواهش یافت. 2/6جدید حداقل به میزان ارتقای رتبه محقق شود، نیاز به این ظرفیت 
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 مدلسازی بر اساس تعداد مشترکین برق -2-3-2

در این روش ابتدا با استفاده از اطالعات منتشر شده در آمار تفصیلی صنعت برق روند تغییرات تعداد مشترکین طای  

مورد مطالعه قرار گرفته است و نرخ رشد آنها به تفکیک نوع اشتراك خانگی و عمومی محاسبه  93سال قبل از سال  5

نظر گرفته شده است. با پیش بینی تعاداد مشاترکین بارق و    شده است. سپس این نرخ رشد برای سالهای آینده نیز در 

می توان تعداد کولرهای گازی وآبی  "لزوم برخورداری از کولر گازی"و  "درصد خانوارهای کولردار"استفاده از ضرایب 

ج پاروژه  موجود و همچنین روند رشد تعداد آن ها را در آینده پیش بینی نمود. الزم به ذکر است که این ضرایب از نتاای 

تدوین استاندارد برچسب انارژی کولرهاای   "و  "بازنگری در تدوین استاندارد مصرف و برچسب انرژی کولر آبی"های 

با استخراج تعداد کولرها بر مبنای روش ذکر شاده، اداماه محاسابات مرباوط باه       استخراج شده است.  "گازی اسپیلت

مدل قبلی )مدلسازی بر اساس تعاداد تقاضاا بارای سیساتمهای      محاسبات بار کامالً مشابه روش بکار گرفته شده برای

سناریوی مختلف برای بهینه سازی در نظر گرفته شده است که در ذیل خالصاه آنهاا    5در این روش سرمایشی( است.

 ذکر شده است.

 مفروضات اصلی نام سناریو

 : پایه 1سناریو 
 وارد بازار می شوند. Dکولرهای جدید با همان رتبه  -

 کولرهای موجود جایگزین نمی شوند. -

: بهینه سازی بر روی 2سناریو 
 کولرهای جدید

 Dکولرهای جدید طی دو مرحله و با یک نرخ مشارکت معین، ابتدا از رتبه  -
ارتقا می یابند و وارد بازار می  Aبه رتبه  Bو سپس از رتبه  Bبه رتبه 

 شوند.

 کولرهای موجود جایگزین نمی شوند. -

بهینه سازی بر روی : 3سناریو 
کولرهای جدید و جایگزینی 

 کولرهای موجود

 Dکولرهای جدید طی دو مرحله و با یک نرخ مشارکت معین، ابتدا از رتبه  -
ارتقا می یابند و وارد بازار می  Aبه رتبه  Bو سپس از رتبه  Bبه رتبه 

 شوند.

 کولرهای موجود با یک نرخ جایگزینی معین جایگزین می شوند. -

: بهینه سازی کولرهای 4سناریو 
درصدی 100جدید با مشارکت 

 و جایگزینی کولرهای موجود

، ابتدا از درصد 100کولرهای جدید طی دو مرحله و با یک نرخ مشارکت  -
ارتقا می یابند و وارد بازار  Aبه رتبه  Bو سپس از رتبه  Bبه رتبه  Dرتبه 

 می شوند.

 ین جایگزین می شوند.کولرهای موجود با یک نرخ جایگزینی مع -

: بهینه سازی بر روی 5سناریو 
کولرهای جدید و جایگزینی 

 Dکولرهای آبی جدید طی یک مرحله و با یک نرخ مشارکت معین از رتبه  -
 ارتقا می یابند و وارد بازار می شوند. Aبه رتبه 
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 مفروضات اصلی نام سناریو

ارتقای -کولرهای موجود
کولرهای گازی تا سطح 

 استاندارهای اروپایی

به بهترین رتبه قابل  Dکولرهای گازی با یک نرخ مشارکت معین از رتبه  -
 ارتقا می یابند و وارد بازار می شوند. 2020پیش بینی برای اروپا در سال 

 کولرهای موجود با یک نرخ جایگزینی معین جایگزین می شوند. -
 

آمده است. در این جدول اطالعات  1404الی  1388تعداد مشترکین خانگی و عمومی طی سال های  4-2در جدول

بر اساس نرخ  1404الی  1393از آمار تفصیلی صنعت برق استخراج شده و برای سال های  1392الی  1388سال های 

بارای   1404الای   1388به عبارت دیگر متوسط نرخ رشد در ساال هاای   رشد در سال های قبل پیش بینی شده است.

. الزم به ذکر است که پیش بینی تعداد مشترکین به تفکیک اساتان هاا صاورت    سالهای آینده در نظر گرفته شده است

 گرفته و نرخ رشد استان ها متفاوت می باشد و نتایج حاصل از تجمیع آن ها در اینجا آمده است.

 1404تا سال  1394: پیش بینی تعداد مشترکین خانگی و عمومی از سال 4-2 جدول 

 سال نوع داده ها
تعداد مشترکین برق 

 خانگی

تعداد مشترکین برق 

 عمومی

تعداد مشترکین برق 

 سایر

داده های 

 واقعی

1388 19844427 952043 3031497 

1389 21045308 1012721 3220797 

1390 22216250 1082814 3399766 

1391 23467188 1180911 3432790 

1392 24670834 1282618 3686783 

داده های 

پیش بینی 

 شده

1393 26056735 1383678 3880225 

1394 27522385 1493042 4085150 

1395 29072501 1611424 4302294 

1396 30712084 1739604 4532443 

1397 32446444 1878430 4776439 

1398 34281213 2028829 5035179 

1399 36222373 2191814 5309622 

1400 38276268 2368489 5600794 

1401 40449637 2560060 5909790 
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 سال نوع داده ها
تعداد مشترکین برق 

 خانگی

تعداد مشترکین برق 

 عمومی

تعداد مشترکین برق 

 سایر

1402 42749635 2767848 6237783 

1403 45183858 2993294 6586027 

1404 47760373 3237975 6955862 

 

آنهاا و همچناین   نیز پیش بینی تعداد کولرها و بارهای الکتریکی اضافه شده به شبکه کاه ناشای از    5-2در جدول 

 ( محاسبه می شود، آمده است.5و طبق رابطه )سیستمهای مرکزی می باشد

(5) 𝑞𝑡
𝑖 = 𝑛𝑡

𝑖 × 𝑃𝐷
𝑖 × 𝑆𝐹𝑖 

 که در آن:

𝑞𝑡
𝑖 بار الکتریکی ناشی از سیستم سرمایشی نوع :i  در سالt )بدون اعمال بهینه سازی )مگاوات 

𝑛𝑡
𝑖 تعداد کل سیستم سرمایشی نوع :i  در سالt )میلیون عدد( 

𝑃𝐷
𝑖 توان مصرفی متوسط سیستم سرمایشی نوع :i  با رتبهD )وات( 

𝑆𝐹𝑖 ضریب همزمانی استفاده از سیستم سرمایشی نوع :i 

 1404ال تا س 1394: پیش بینی تعداد کولرها و اضافه بار تحمیلی آن ها به شبکه برق از سال 5-2 جدول 

 سال
تعداد کولرهای 

 آبی

تعداد کولرهای 

 گازی

بار ناشی از 

کولرهای آبی 

 )مگاوات(

بار ناشی از 

کولرهای 

 گازی)مگاوات(

بار ناشی از 

سیستمهای 

 مرکزی)مگاوات(

1393 13656594 8786028 5463 11422 1043 

1394 14370178 9287412 5748 12074 1365 

1395 15123977 9819082 6050 12765 2573 

1396 15920414 10382948 6368 13498 3449 

1397 16762068 10981042 6705 14275 4366 



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

50 

 

 

 1394 تیرويرايش دوم، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

 سال
تعداد کولرهای 

 آبی

تعداد کولرهای 

 گازی

بار ناشی از 

کولرهای آبی 

 )مگاوات(

بار ناشی از 

کولرهای 

 گازی)مگاوات(

بار ناشی از 

سیستمهای 

 مرکزی)مگاوات(

1398 17651684 11615534 7061 15100 5152 

1399 18592188 12288731 7437 15975 5646 

1400 19586695 13003096 7835 16904 5926 

1401 20638527 13761252 8255 17890 6075 

1402 21751225 14565998 8700 18936 6074 

1403 22928564 15420315 9171 20046 5914 

1404 24174574 16327384 9670 21226 5405 

 

همانند نتایج مدل قبلی، تقاضای تجمعی بار الکتریکی )ظرفیت مورد نیاز که بایاد باه    9-2الی  6-2در جدول های

 مقایسه شده است. 1با سناریو   4 الی 2شبکه برق اضافه گردد( در سناریوهای 

 2و  1مقایسه سناریوهای -: نتایج حاصل از مدلسازی بر مبنای تعداد مشترکین برق6-2 جدول 

 سال

اعمال  دونتقاضای تجمعی بار الکتریکی ب

 )مگاوات( بهینه سازی

تقاضای تجمعی بار الکتریکی با اعمال 

 )مگاوات( بهینه سازی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی
 سیستم های مرکزی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی

سیستم 

 های مرکزی

1394 652 285 322 638 281 314 
1395 1343 587 1530 1299 574 1460 
1396 2076 906 2406 1985 878 2269 
1397 2854 1242 3324 2696 1195 3092 
1398 3678 1598 4110 3432 1525 3777 
1399 4554 1974 4603 4194 1868 4195 
1400 5482 2372 4883 5111 2257 4465 
1401 6468 2793 5033 6073 2658 4603 
1402 7514 3238 5031 7081 3072 4602 
1403 8625 3709 4871 8138 3500 4465 
1404 9804 4207 4362 9246 3940 4049 
 17235 18373 مجموع

 %9.24درصد کاهش 
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 سال

اعمال  دونتقاضای تجمعی بار الکتریکی ب

 )مگاوات( بهینه سازی

تقاضای تجمعی بار الکتریکی با اعمال 

 )مگاوات( بهینه سازی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی
 سیستم های مرکزی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی

سیستم 

 های مرکزی

بار بر اثر 

 اجرای سناریو

 

 3و  1مقایسه سناریوهای -نتایج حاصل از مدلسازی بر مبنای تعداد مشترکین برق :7-2 ل جدو

 سال

اعمال  دونتقاضای تجمعی بار الکتریکی ب

 )مگاوات( بهینه سازی

با اعمال تقاضای تجمعی بار الکتریکی 

 )مگاوات( بهینه سازی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی
 سیستم های مرکزی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی

سیستم 

 های مرکزی

1394 652 285 322 435 198 314 

1395 1343 587 1530 1097 490 1460 

1396 2076 906 2406 1758 795 2269 
1397 2854 1242 3324 2456 1112 3092 
1398 3678 1598 4110 3178 1442 3777 
1399 4554 1974 4603 3926 1785 4195 
1400 5482 2372 4883 4733 2173 4465 
1401 6468 2793 5033 5673 2575 4603 
1402 7514 3238 5031 6657 2989 4602 
1403 8625 3709 4871 7689 3416 4465 
1404 9804 4207 4362 8771 3857 4049 
 16677 18373 مجموع

درصد کاهش 

بار بر اثر 

 اجرای سناریو

9.24% 

 

 4و  1مقایسه سناریوهای -نتایج حاصل از مدلسازی بر مبنای تعداد مشترکین برق :8-2 جدول 

 سال

اعمال  دونتقاضای تجمعی بار الکتریکی ب

 )مگاوات( بهینه سازی

بار الکتریکی با اعمال تقاضای تجمعی 

 )مگاوات( بهینه سازی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی
 سیستم های مرکزی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی

سیستم 

 های مرکزی
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 سال

اعمال  دونتقاضای تجمعی بار الکتریکی ب

 )مگاوات( بهینه سازی

بار الکتریکی با اعمال تقاضای تجمعی 

 )مگاوات( بهینه سازی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی
 سیستم های مرکزی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی

سیستم 

 های مرکزی

1394 652 285 322 392 165 273 
1395 1343 587 1530 820 344 1295 
1396 2076 906 2406 1285 538 2036 
1397 2854 1242 3324 1792 748 2813 
1398 3678 1598 4110 2342 975 3478 
1399 4554 1974 4603 2937 1219 3895 
1400 5482 2372 4883 3514 1454 4124 
1401 6468 2793 5033 4143 1709 4246 
1402 7514 3238 5031 4827 1986 4245 
1403 8625 3709 4871 5569 2285 4114 
1404 9804 4207 4362 6374 2607 3698 
 12680 18373 مجموع

درصد کاهش 

بار بر اثر 

 اجرای سناریو

33.03% 

 

 5و  1مقایسه سناریوهای -: نتایج حاصل از مدلسازی بر مبنای تعداد مشترکین برق9-2 جدول 

 سال

اعمال  دونتقاضای تجمعی بار الکتریکی ب

 )مگاوات( بهینه سازی

تجمعی بار الکتریکی با اعمال  تقاضای

 )مگاوات( بهینه سازی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی
 سیستم های مرکزی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی

سیستم 

 های مرکزی

1394 652 285 322 -540 198 314 
1395 1343 587 1530 -1060 490 1460 
1396 2076 906 2406 -1560 795 2269 
1397 2854 1242 3324 -2038 1112 3092 
1398 3678 1598 4110 -2493 1442 3777 
1399 4554 1974 4603 -2923 1785 4195 
1400 5482 2372 4883 -3326 2173 4465 
1401 6468 2793 5033 -3702 2575 4603 
1402 7514 3238 5031 -4048 2989 4602 
1403 8625 3709 4871 -4363 3416 4465 
1404 9804 4207 4362 -4644 3857 4049 
 3262 18373 مجموع
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 سال

اعمال  دونتقاضای تجمعی بار الکتریکی ب

 )مگاوات( بهینه سازی

تجمعی بار الکتریکی با اعمال  تقاضای

 )مگاوات( بهینه سازی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی
 سیستم های مرکزی

کولرهای 

 گازی

کولرهای 

 آبی

سیستم 

 های مرکزی

درصد کاهش 

بار بر اثر 

 اجرای سناریو

87.68% 

 

 نیز درصد کاهش بار سناریوهای مختلف نسبت به سناریو پایه با هم مقایسه شده است. 10-2همچنین در جدول 

 سناریوهاکل مقایسه -: نتایج حاصل از مدلسازی بر مبنای تعداد مشترکین برق10-2 جدول 

 درصد کاهش بار مقدار کاهش بار )مگاوات( نام سناریو

 %6.20 1138 2سناریو 

 %9.24 1697 3سناریو 

 %33.03 5693 4سناریو 

 %87.68 15111 5سناریو 

 

داده شده است، مشابه نتایج حاصال شاده از مادل قبلای، در     نیز نشان  10-2الی  6-2همانطور که در جدول های 

صورتی که کولرهای آبی و گازی و سیستمهای سرمایش مرکزی با همین رتبه انرژی وارد بازار شاوند ظرفیات شابکه    

مگاوات می بایست افزایش پیدا کند. اما در صورتی که ارتقای رتبه محقق شود، نیاز  18373برق کشور حداقل به اندازه 

 درصد( کاهش خواهش یافت. 7/87درصد تا  2/6درصد)از  2/6به این ظرفیت جدید حداقل به میزان 

 پتانسیل های کاهش پیك بار و مصرف انرژی الکتریکی -2-4

با توجه به مدلسازی های انجام شده و به منظور تادوین اهاداف کاالن توساعه فنااوری هاای مادیریت بارهاای         

موجود برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی و همچنین کااهش باار الکتریکای    سرمایشی الزم است که پتانسیل های 

شناسایی شوند. بنابراین با توجه به تقسیم بندی حوزه ساختمان به دو قسمت پوسته ساختمان و سیستمهای سرمایشای  

 تهویه مطبوع پتانسیل های کاهش مصرف انرژی در ادامه به تفکیک آمده است.
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 عایقکاری پوسته ساختمانپتانسیل های موجود برای  -2-4-1

تاثیر عایقکااری  "در زمینه پتانسیل کاهش مصرف انرژی در اثر عایقکاری پوسته ساختمان از نتایج پروژه پژوهشی 

توساط شارکت مهندسای مشااور پژوهشاهای سااختمانی ایاران و باا         کاه   "بر باار حرارتای و برودتای در سااختمان    

 . در این پروژه،]5[انجام شده است استفاده می گردد 1386سال  کارفرماییشرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در

ساختمان های مختلف از اقلیم های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پتانسیل های کاهش بارهای سرمایشای در اثار   

 آمده است.11-2عایقکاری ساختمان در اقلیم های مختلف استخراج شده است. خالصه نتایج این کار در جدول 

 : خالصه نتایج حاصل تأثیر عایقکاری پوسته ساختمان بر بار سرمایشی11-2 ل جدو

 درصد قابل کاهش بار سرمایشی شهر/شهرهای نمونه اقلیم

 20 تهران، سمنان، زاهدان گرم و خشک

 15 اردبیل سرد

 18 بندر انزلی معتدل

 32 بندر عباس گرم و مرطوب

 

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

حاصل شد مشخص شد که پیک بار شبکه که در واقع تعیین کننده ظرفیت  3-2با استفاده از نتایجی که در بخش 

افزایش خواهاد یافات کاه باا      مگاوات 18400حداقل  1404شبکه برق است در اثر افزایش بارهای سرمایشی تا سال 

مگاوات از این نیاز را  1697درصد یعنی  2/9سال می توان  11در طول  Aبه  Dارتقای رده سیستم های سرمایشی از 

 حذف کرد.

پااس از بررساای ایاان مطالعااات، پاایش نااویس اهااداف کااالن تهیااه و در نهایاات اهااداف فناای پیشاانهادی در   

( باا حضاور آقایاان مهنادس طالش،صالحیان،مکاریزاده،سالیمان، آقاای       2جلسه چهاارم کمیتاه راهباری ) پیوسات     

دکترسااجادی، آقااای مهناادس کاااملی، آقااای مهناادس جلیلیااان، آقایااان مهناادس شاافیعی و اسااماعیلی مااورد     

بررسی قرار گرفت.که در این جلسه آقاای صاالحیان مطارح کردناد کاه در اهاداف کاالن پیشانهادی اشااره شاود           
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نارژی تنهاا بارای کولرهاای آبای و گاازی اسات. آقاای مهنادس طاالش پیشانهاد            که محاسبات کاهش مصارف ا 

کردند که صاادرات از اهاداف کاالن حاذف گاردد و آقاای مهنادس مکااریزاده اظهاار کردناد کاه تمرکاز اهاداف              

 کالن بر روی پیک سایی و کاهش بار باشد نه مصرف انرژی.

 اهداف کالن -2-5

پس از بررسی اساناد باالدساتی، شکساتن اجازای مختلاف      و شده و پتانسیل های استخراج  4-2بخش  به با توجه

راهبردی و نقشاه راه فنااوری   ساند انداز تدوین شاده و همچناین جماع بنادی نظارات خبرگاان، اهاداف کاالن          چشم

این اهداف بر اساس حداقل پتانسیل هاا  ) صورت زیر تدوین شد به، مدیریتبارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان

 .ه و امکان دستیابی به سطوح باالتر و بهتر نیز در کشور وجود دارد.(استخراج شد

دار در حوزه سیستم های سرمایشی ساختمان  از طریق حمایت از تحقیق و  های اولویت دستیابی و توسعه فناوری -الف

 توسعه و انتقال فناوری های روز دنیا با تاکید بر توانمندسازی بخش خصوصی

پذیر در حوزه سیستم های سرمایشی ساختمان، آگاه سازی و تقویت هنجارهای فرهنگی  رقابتدستیابی به صنعت  -ب

استفاده از سیستم های سرمایشی و مدیریت بارهای سرمایشی، تدوین سیاست های تشویقی در راستای ارتقای بازدهی 

 سیستم های سرمایشی موجود و واردات محصوالت پربازده

 با استفاده از بهبود پوسته ساختمان ار سرمایشی ساختمان هادرصد از ب 15کاهش حداقل  -پ

از  )ارتقای رتبه کولرهاا  1398مگاوات بار الکتریکی ناشی از بار سرمایشی نسبت به حالت پایه تا سال  1225کاهش -ه

D  بهB) 

ای رتبه کولرهای از )ارتق 1404مگاوات بار الکتریکی ناشی از بار سرمایشی نسبت به حالت پایه تا سال  472کاهش  -و

B  بهA) 

با توجه به اینکه اهداف تدوین شده فقط بر مبنای ارتقای رتبه سیستم های سرمایشی می باشد و پتانسیل کااهش باار   

الکتریکی ناشی از سایر عوامل مانند ارتقای استانداردهای پوسته سااختمان، اساتفاده از سیساتمها و تجهیازات کنتارل      
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لذا در صورت در نظر گرفتن این عوامل و  ،اتی سیستمهای سرمایشی در نظر گرفته نشده استکننده دما و شرایط عملی

مگااوات در ساال    3000کاهش بار الکتریکی ناشی از بارهای سرمایشای تاا حادود     ،نظر خبرگان این حوزهتوجه به با 

 قابل دستیابی است. 1404



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

57 

 

 

 1394 تیرويرايش دوم، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم:تدوین راهبردها -3
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 مقدمه -3-1

با معین نمودن خطوط کلی، از عدم قطعیات  هایی است که گیریای از جهتی مجموعههای ملی فناوری دربرگیرندهراهبرد

-طوریدهد؛ بهگذاران در مسیر دستیابی به اهداف کالن پاسخ میو به سؤاالت اساسی سیاستکاسته  فناوریموجود در توسعه 

انتخااب   های اصلی برای دستیابی به اهداف دانسات. ایان راهبارد باه    گیریکننده مجموعه جهتتوان معینها را میکه راهبرد

ی چیستی و عبارت دیگر، راهبرد ملی فناوری معین کنندهپردازد. بهها میی دستیابی به آندار و تعیین نحوههای اولویت فناوری

گیری راهبرد فناوری براساس حداکثرسازی عالیق ملی، تنها بیانگر نحوه تصمیم. چگونگی توسعه فناوری در سطح کالن است

 ها است.دولت در حمایت از صنایع و فناوری

راستای دو  موجود و با نگاهی به آینده، در 13را براساس اطالعات و حقایق راهبرد ملیفناوریگیری، در محیط پویای تصمیم

 :شودهدف کلی زیر تعریف می

 شوند.های فناورانه برتر برای توسعه انتخاب می)چیستی(: در راهبرد پورتفولیو حوزه 14های پورتفولیوراهبرد 

 گردد.مشخص می )چگونگی(: در راهبرد هدایتی رویکرد توسعه فناوری و سبک اکتساب فناوری 15های هدایتیراهبرد

ی مراتبی و هار یاک تحات اثار الیاه     صورت سلسلهبندی و سبک اکتساب بهاجزای راهبرد ملی فناوری متشکل از اولویت

 ( 1-3شکلگذارد.)عبارت دیگر، اولویت بندی بر تعیین سبک اکتساب فناوری تأثیر میشوند. بهباالیی خود تعیین می

 

                                                 

13
Fact 

14
Portfolio Strategy 

15
 Directional Strategy 
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 های راهبرد ملی فناوری مراتبی مولفه رابطه سلسله1-3 شکل 

 اولویت بندی -3-2

زمانی که انتخااب  سد. رانجام میهای برگزیده فناوری در قالب راهبرد پورتفولیو به های توسعه و انتخاب حوزهتعیین اولویت

های تحقیقااتی و   زهحیاتی یا کلیدی،یک رویکرد ارزشمند و مفید جهت ارزیابی حو هایفناورید نظر است، روش ورها م اولویت

هاای   حوزه فهرستی از هر حوزه،گیری میزان اهمیت یا کلیدی بودن  رود. در این روش با اندازه مختلف به شمار می هایفناوری

بنادی  روش پیشنهادی برای این مؤلفاه حاصال جماع   گردد. مشخص میگذاری و توسعه فناورانه را برای سرمایهو کلیدی  مهم

هاای حیااتی کاه باه انتخااب      های مختلف، روش فنااوری ملی و بنگاهی فناوری است.از میان روش های مختلف راهبردروش

عناوان مبناای روش   پردازد، با کمی اصالحات متناسب با هر مفهوم باه پذیری میهای مهم با دو معیار جذابیت و امکانفناوری

های برگزیده با استفاده از ماتریس دو  تعیین فناوریدر این روش پیشنهادی، .  (UNIDO, 2005a)گردد پیشنهادی استفاده می

  

بندیاولویت  

 سبک اکتساب
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هاایی کاه    پذیرد. معیارهای جذابیت فناوری با توجه به اهداف کالن تعیین شاده و فنااوری   صورت می 16قابلیت-بعدی جذابیت

ها بیشترین اثر در تحقق اهداف را دارند دارای جذابیت باالیی خواهند شد. در این روش، بار اسااس دو دساته معیاار      توسعه آن

بینای   شود. مدل پیشنهادی در چهار مرحله )سطح( پایش  خته میهای مختلف رقیب پردا جذابیت و قابلیت به مقایسه میان گزینه

 شده که این مراحل عبارتند از:

 توانمندی-تشکیل و تحلیل ماتریس ارزیابی جذابیت -1

 ها بندی( فناوری بندی )اولویت دسته -2

 تعیین روش اکتساب  -3

 تدوین راهبردهای توسعه فناوری -4

 یپذیر امکان –متدولوژِی تعیین جذابیت و قابلیت / مطلوبیت  -3-2-1

قابلیت، الزم است تا در ابتدا به سنجش میزان جذابیت فناوری و قابلیت ملی -ها در ماتریس جذابیت برای نگاشت فناوری

برای تولید پرداخت. برای این منظور، باید معیارهایی برای سنجش جذابیت و قابلیت استخراج نمود. بطور کلی در ارزیابی 

ها و تهدیدهایی  و قوت کشور در فناوری مورد ارزیابی پرداخته شده و در ارزیابی جذابیت، فرصت قابلیت، به بررسی نقاط ضعف

 گیرد. نماید، مورد ارزیابی قرار می که فناوری برای کشور ایجاد می

 جذابیت / مطلوبیت -3-2-2

ت/کشور( بوده و شود که خارج از کنترل محیط درونی )سازمان/صنع جذابیت یک فناوری غالباً توسط عواملی تعیین می

های رقیب، معنی پیدا شوند. جذابیت فناوری نسبی است و در مقایسه با فناوری معموالً به مشخصات ذاتی فناوری مربوط می

-ای از چرخه عمر خود قرار داشته باشد، به دو دسته تقسیم میمعیارهای جذابیت بر حسب اینکه فناوری در چه مرحلهکند.  می

های موردنیاز گیری در مورد حوزهتوان تصمیمگیری صنعت در کنار توسعه فناوری، میدلیل شکلبالغ، بههای شود. در فناوری

تر از منافع ملی اقتصادی  تر و جامع گذاری را بر پایه منافع ملی حاصل از هر بخش استوار نمود. مفهوم منافع ملی عامسرمایه

دلیل دور بودن های نوظهور، بهشود. اما در فناوریو فرهنگی هم میمحیطی، اجتماعی، سیاسی، است و شامل منافع زیست

اگرچه امکان گیری صنعت، استفاده از نگرش منافع ملی کارساز نخواهد بود. ها از تبدیل شدن به محصول و شکلفناوری

                                                 

16- Bi-dimensional matrix of attractiveness-capability 
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شاید نتوان به این سؤال در  باشد یا خیر، میسر است ولیبررسی اینکه آیا یک فناوری نوظهور در راستای اهداف کالن کشور می

ها را با استفاده از عنوان اجزای فناوری راهبردی پاسخ داد. در این حالت الزم است تا جذابیت زیرفناوریها به مورد زیر فناوری

 انجام رساند.هایی دیگر از معیارها بهگونه

 های اواخر رشد و بلوغ(های بالغ )دورهمعیارهای جذابیت در فناوری -3-2-2-1

شود، منافع ملی حاصل از توسعه عنوان جذابیت برای توسعه یک فناوری تلقی میها و در سطح ملی به از سوی دولت آنچه

سیاسی برای کشور منجر شود.  -اقتصادی  -ی اجتماعیتواند به عاید شدن منافع گستردهفناوری است. توسعه یک فناوری می

ها نسبت به توسعه آن نیز بیشتر همان نسبت تمایل دولتیشتر باشد، بهسازی یک فناوری بهرچه سطح منافع حاصل از بومی

توان های طوفان فکری میان متخصصین، میگردد. با بررسی ادبیات مربوطه، مطالعات میدانی، و همچنین برگزاری پنلمی

صورت  وسعه مانند ایران، بهسازی یک فناوری یا همان منافع ملی را برای یک کشور نفتی و درحال تمعیارهای جذابیت بومی

 ]24[زیر برشمرد. 

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

های اقتصادی جدید به دنبال ایجاد مشاغل جدید هستند. در همین حال یکی از  ها با ایجاد صنایع و فعالیت دولت

هایی که در مراحل بلوغ خود قرار دارند، نیز پدید آمدن مشاغل جدید است. توسعه این فناوریمزایای جانبی توسعه 

های تولیدی و خدماتی که طور غالب با توسعه صنایع مربوط به آن همراه است. با توسعه صنایع هم واحدها بهفناوری

عنوان یک معیار جذابیت برای توان بهایی را میزکند. بنابراین اشتغالعوامل اصلی ایجاد مشاغل هستند توسعه پیدا می

 های بالغ قلمداد نمود.  فناوری

 های فلزی و غیرفلزی  : برای کشوری مانند ایران که برخوردار از منابع غنی مواد خام و کانیایجاد بازار برای مواد خام

است، ایجاد بازاری برای استفاده از این منابع و ایجاد ارزش افزوده از مواد خام در یک فرآیند صنعتی یکی از مسائل 

ی پردازش آنها در فرآیندهای  شتر در نتیجهمورد توجه سیاستگذاران است. این امر به دلیل ایجاد ارزش افزوده بی

 کند.  صنعتی در مقایسه با فروش آنها به صورت خام اهمیت پیدا می

 ها بوده  های سیاستگذاران و دولت ی صادرات غیرنفتی در ایران همواره یکی از اولویت : توسعهپتانسیل برای صادرات

ت نفتی و سهم پایین صادرات سایر انواع محصوالت و است. اهمیت این موضوع به خاطر وابستگی شدید به صادرا
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کند تا امکان فروش  خدمات از کل صادرات کشور است. ایجاد یک فناوری جدید در داخل کشور فرصتی را فراهم می

 محصوالتی جدید به خارج از کشور فراهم شود. 

 اتی، در شرایط برابری کیفیت، مورد اول را ها در انتخاب بین فناوری تولید داخل و فناوری وارد : اکثر دولتغرور ملی

ها برای  توان در معیار جذابیت غرور ملی دانست. غرور ملی یکی از دالیل دولتدهند. علت موضوع را می ترجیح می

 های جدید در داخل کشور است. ایجاد فناوری

 رز از کشور شده که این امر عموماً : واردات محصوالت نهایی از خارج از کشور منجر به خروج اجلوگیری از خروج ارز

شوند از  هایی که محصول آنها در داخل کشور استفاده میها چندان خوشایند نیست. لذا بومی سازی فناوری برای دولت

 باشد.ها می های سیاستگذاران و دولت اولویت

 ی  عموماً از نظر هزینه شوند : محصوالتی که در کشورهای صنعتی تولید میهای نیروی کار جویی در هزینه صرفه

ها در کشورهایی مانند ایران تر هستند. لذا بومی سازی فناورینیروی کار در مقایسه با کشورهای در حال توسعه گران

شود. استفاده از نیروی کار معمولی  جویی در هزینه نیروی کار و در نتیجه ارزانتر شدن محصول می منجر به صرفه

کرده های نوظهور، بیشتر درگیر نیروهای کار تحصیلی با بلوغ کامل مطرح است. فناوریهایبیشتر در مورد فناوری

 های بالغ صادق خواهد بود.هستند. بنابراین این معیار نیز بیشتر در مورد فناوری

 های جنینی و اوایل رشد(های نوظهور )دورهمعیارهای جذابیت در فناوری -3-2-2-2

 هرچه اثر یک حوزه بر عملکرد فناوری راهبردی بیشتر انه بر فناوری راهبردیهای فناورمعیارهای ارزیابی اثر حوزه :

باشد، جذابیت آن باالتر است. اما باید توجه داشت که گاهی یک حوزه فناورانه با اثر نسبتاً کم ولی گسترده خود، 

های حوزه به توسعه حوزهتواند تأثیر به مراتب بیشتری در عملکرد کل سیستم داشته باشد. همچنین وابستگی یک  می

 تواند از جذابیت آن بکاهد. در نتیجه، این دسته از معیارها شامل چهار زیر بخش است: دیگر نیز می

o های فناورانه بر عملکرد فناوری راهبردی، معیارهای ارزیابی میزان اثر حوزه 

o های راهبردی،ها در انواع فناوریگستردگی این حوزه 

o های فناورانه جدید دیگر )سرریز دانشی( و کردن زمینه دستیابی به حوزه ها در فراهمسهم آن 
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o های فناورانه زیربنایی(.ای )حوزهوابستگی میان حوزه 

 

 های فناورانه را :این دسته از معیارها بر خالف دسته قبل که اثر حوزههای ذاتی فناوری معیارهای ارزیابی ویژگی

توانند به عنوان وجه امتیاز محسوب شده ها میپردازد. بعضی از ویژگی ها میاتی آنهای ذکردند، به ویژگی ارزیابی می

و باعث جذابیت بیشتر آن شود و برخی دیگر ممکن است از جذابیت آن بکاهد. معیارهایی که برای ارزیابی خصوصیات 

 توان در نظر گرفت عبارتند از: های فناورانه میذاتی حوزه

o های فناورانه دیگری که در آستانه ظهور هستند )چرخه عمر فناوری( و ریسک جایگزینی با حوزه 

o ی فناورانه یا محصوالت آن به خارج از کشور )در صورت تسلط کامل(. امکان فروش حوزه 

کلیه های فناورانه مورد نظر، الزم است تا جذابیت فناوری از منظر ها در حوزهگیری آنپس از تعیین معیارها و نیز اندازه

گیری بندی برتری موجود در ادبیات تصمیمهای رتبهمعیارها را محاسبه نمود. برای این منظور، الزم است تا از یکی از روش

17ها، روش  عنوان یکی از پرکاربردترین روشده نمود. بهااستف
PROMMETHEE IIدر این روش، با استفاده انتخاب می شود .

 گردد.ها از منظر کلیه معیارهای جذابیت معین مییک از حوزهی هر از تابع ارجحیت خطی، رتبه

 قابلیت / امکانپذیری -3-2-3

ی توسعه های بالقوه و بالفعل، در سطح ملی، و در زمینهبندی بیانگر مجموع توانمندیمفهوم قابلیت در ماتریس اولویت

های موجود بسیاری از مدلتوسعه داده شده است.  های مختلفیلفناوری است. برای انجام فرآیند ارزیابی توانمندی فناورانه مد

های مختلفی های بیان شده خروجیها، مدلنیازمند ورود اطالعات با میزان جزئیات فراوان هستند. در قبال دریافت این ورودی

ز تولید اطالعات های موردنیاز روش پیشنهادی و جلوگیری امنظور کاستن از حجم ورودینمایند. بهگر ارائه میرا به تحلیل

 خوان باشد.بندی همهای موردنیاز معیار قابلیت در ماتریس اولویتغیرضروری، الزم است تا مدلی انتخاب شود که با خروجی

                                                 

 در بخش پیوست ارائه شده است. II PROMETHEEتوضیح مراحل روش 17
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توانند مبنایی اند که میهای ارزیابی توانمندی بر مبنای سطوح توانمندی فناورانه پرداختهی مدلبرخی از محققان به ارائه

برای شناسایی عمق  (1997)و همکاران  18گیرد. برای نمونه، ولکاتهای فناورانه در سطح ملی قرار قابلیتبرای ارزیابی 

 اند:ی فناورانه سطوح زیر را معرفی کردهتوسعه

 صورت محصول نهایی دهد. اگر فناوری وجود داشته باشد، بهای در کشور رخ نمیعه( هیچ توس19: )مصرفسطح صفر

 وارد شده است.

  گیرد.ی قطعات؛ نوآوری محصول یا فرایند کم یا اصالً صورت نمی: )مونتاژ( مونتاژ ساده1سطح 

  ز طریق کسب لیسانس انجام ای با همکاری گسترده خارجی، احتماالً ا: )تطبیق( توسعه یا تولید نسبتاً پیچیده2سطح

 هایی برای وفق دادن فناوری با شرایط داخلی صورت گیرد.شود. ممکن است فعالیتمی

  دادن برخی از مراحل توسعه )لزوماً نه تمامی  های محلی فعاالنه درگیر ترقی( شرکت20: )درحال ترقی دادن3سطح

تحقیقات پایه و طراحی محصول در خارج صورت بگیرد،  مراحل( فناوری نسبتاً جدید هستند. به عنوانمثال ممکن است

 های محلی در نوآوری فرایند و سایر مراحل پس از طراحی فعال باشند.ولی شرکت

 جامع( تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی، طراحی و توسعه، نوآوری در فرایند و تولید نهایی در داخل کشور 4 سطح( :

حامی اغلب در داخل کشور هستند. در این حالت کشور کامالً قادر به انجام کلیه ها و خدمات شود. فناوریانجام می

ای از توسعه را از کشور دیگری کسب مراحل است ولی ممکن است بنابه دالیل اقتصادی یا سیاسی نتایج مرحله

 نماید.

از تسلط به فناوری مشخص گردیده و سطح تسلط فعلی آل(  )ایده، ابتدا سطح مورد انتظار به منظور ارزیابی قابلیت فناورانه

 باشد. ، بیانگر شکاف فناورانه کشور در آن حوزه میقابلیتشود. مقایسه این دو سطح از  نسبت به آن سنجیده می

 6های بالغ و مدلی سطحی برای فناوری 8ملی در توسعه یک فناوری، مدلی قابلیت منظور ارزیابی در این مطالعه، به

های چندسطحی این مدل(.1-3)جدول های نوظهور بر پایه ایده ولکات و همکاران توسعه داده شده است برای فناوری سطحی

                                                 

18
Wolcott 

19
Use 

20
Advancing 
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هر کشور در قالب این سطوح و در دو حالت قابلیت در ابعاد ملی استفاده شوند. سطح قابلیت توانند برای نمایش سطوح می

ی دهندهنشانقابلیت سال آینده( قابل ارائه است. دستیابی به سطوح باالی  5بالفعل )محقق شده( و بالقوه )قابل دستیابی در 

، 22افزار، اطالعات21افزارسازی باالتر در توسعه فناوری مربوط است. در این میان، معموالً چهار شکاف فناورانه فندرجه بومی

 . (APCTT, 1989)گردد یک کشور میدر قابلیت مانع از دستیابی به سطح باالی  24افزار، و سازمان23افزارانسان

 های اواخر رشد و بلوغ. سطوح قابلیت فناورانه پیشنهادی برای فناوری1-3 جدول 

 شرح قابلیت سطح

در این سطح از قابلیت فناوری، در داخل کشور اطالعی از کاربرد و نحوه استفاده از فناوری  عدم آگاهی از کاربرد 0

 مورد نظر وجود ندارد.

 قابلیت فناوری اطالع از چگونگی استفاده از فناوری وجود دارد. در این سطح از آگاهی از کاربرد 1

در این سطح نه تنها آگاهی از کاربردهای فناوری وجود دارد، بلکه توان استفاده از آن نیز بالفعل  توان استفاده 2

 شده است.

توانند فناوری مورد استفاده را  میهایی وجود دارند که  در این سطح در کشور افراد یا مجموعه توان نگهداری و تعمیرات 3

 نگهداری و تعمیر نمایند.

 در سطح پنجم از قابلیت فناوری، کشور توان مونتاژ اجزای فناوری و ساخت نهایی را دارد. توان مونتاژ 4

های  نمونهدر این سطح عالوه بر توان مونتاژ، امکان کپی طراحی قطعه مورد نظر از روی  توان ساخت با کپی طراحی 5

 موجود وجود دارد.

توان ساخت با درصدی  6

 طراحی بومی

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

 مطابق با شرایط کشور وجود دارد.

درصد  100توان ساخت با  7

 طراحی بومی

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

های دیگر،  تواند بدون نیاز به کپی برداری از روی نمونه شده است. به عبارت دیگر کشور می

 قطعه را مستقالً طراحی و تولید کند.

 

                                                 

21
Technoware 

22
Infoware 

23
Humanware 

24
Orgaware 



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

66 

 

 

 1394 تیرويرايش دوم، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

 های معرفی و اوایل رشددورههای سطوح قابلیت فناورانه پیشنهادی برای فناوری 2-3 جدول 

 شرح قابلیت سطح

در این سطح از قابلیت فناوری، در داخل کشور اطالعی از کاربرد و نحوه استفاده از فناوری  عدم آگاهی از کاربرد 0

 مورد نظر وجود ندارد

 دارد دهد وجوددر این سطح اطالع از کارکردی که یک فناوری رائه می آگاهی اولیه نسبت به فناوری 1

توان بکارگیری فناوری در  2

 محصول

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

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

 شود مربوط به فناوری نیز می

توان طراحی و تولید در مقیاس  3

 شگاهیآزمای

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

افزارهای آزمایشگاهی و نیروی انسانی  افزارها، سخت اشاره دارد. این توان شامل وجود نرم

 باشد. خبره می

توان طراحی و تولید در مقیاس  4

 صنعتی

 گرددصنعتی در این سطح مهیا می امکان طراحی و تولید فناوری در مقیاس

تسلط به دانش پایه و مبانی  5

 علمی فناوری

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

برداری کامل از فناوری و توان طراحی و تولید محصول آن در مقیاس صنعتی بپردازد  بهره

جدید را بر مبنای دانش و مهارت حاصل از فناوری موجود های  بلکه امکان خلق فناوری

 دارد.

 

های فنی برای سنجش سطح قابلیت بر اساس این مدل، الزم است تا از اطالعات متخصصان مربوط به این زمینه در حوزه

سشنامه( باشد. با صورت مستقیم )مصاحبه( و هم غیرمستقیم )پرتواند هم بهآوری این اطالعات میاستفاده شود. نحوه جمع

 توان سطح قابلیت فناورانه ملی را محاسبه نمود.گرفته، می های صورت آوری و تحلیل پرسشنامه و مصاحبهجمع

 قابلیت -امکانپذیری / جذابیت –های مطلوبیت  ترسیم ماتریس -3-2-4

 رسم خواهد شد. (2-3)شکل مانند امکانپذیری  –بندی شده باشند، ماتریس مطلوبیت  اگر کاربردها یا بازارها اولویت

ها ومعیارهای خاص خود برای ارزیابی جذابیت )مطلوبیت( و یا قابلیت  واضح و مبرهن است که در هر سطح از شاخص

 )امکانپذیری( استفاده خواهد شد.
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 های فناورانه ترسیم خواهد شد. بندی شده باشند ماتریس زیر به عنوان خروجی محصوالت / خدمات اولویتاگر 

 

 

 

 

 

قابلیت ترسیم خواهد  –بندی شده باشند، ماتریس جذابیت  ها( اولویت ها )زیرسیستم ها( و یا زیرفناوری ها )سیستم اگر فناوری

ی فناورانه پرداخته بندی توسعه فناوری در هر یک از حوزهشد. در این مرحله براساس دو معیار جذابیت و قابلیت، به اولویت

گیران تمایل بیشتری به انتخاب آن از  یک حوزه باالتر باشد، تصمیمقابلیت یزان جذابیت و شود. طبیعی است که هرچه م می

 دهند.  خود نشان می

 قابلیت )منطقه اولویت(  -ماتریس جذابیت . 2-3 شکل 

 قابلیت )منطقه اولویت الف(  -ماتریس جذابیت. 3-3 شکل 
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مورد مطالعه متفاوت بوده و بستگی به موقعیت  در این ماتریس، نحوه و موقعیت ترسیم خطوط متقاطع، بسته به موضوع

شود. هر ایجاد می 4، و 3، 2، 1بندی نواحی ماتریس، چهار ناحیه های مختلف در ماتریس دارد. پس از تقسیممکانی فناوری

موالً ترتیب نماید. معهای قرار گرفته در آن اعمال میها و زیرفناوریناحیه تصمیمات راهبردی متفاوتی را نسبت به فناوری

 است.  4و  3، 2، 1های فناورانه در این ماتریس به ترتیب نواحی دهی حوزهاولویت

 

 گردد: با تقسیم ماتریس فوق به چهار ناحیه، نتایج زیر حاصل می

  سال آینده  5صورت جزئی یا کامل( آنها در هایی است که امکان ساخت با طراحی بومی )بهحوزهدر بردارنده  1ناحیه

های های الزم را در توسعه حوزه وجود دارد و از جذابیت باالیی برخوردار هستند. در این زمینه دولت بایستی حمایت

 عمل بیاورد.فناورانه به

 پذیری( قابلیت )امکان  -ماتریس جذابیت. 4-3 شکل 

 قابلیت-بندی ماتریس جذابیت تقسیم. 5-3 شکل 
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  تواند فراهم شود،  سال آینده قابلیت ساخت آنها در کشور می 5ر ظرف هایی از فناوری است که دشامل حوزه 2ناحیه

ها نیست و با فراهم آمدن اما جذابیت آنها پایین است. در این رابطه، لزومی به حمایت دولت در توسعه این بخش

 پیوندد.وقوع میها نیز بهقابلیت، توسعه این حوزه

  سال آینده امکان ساخت بومی آنها در  5ه جذابیت باالیی دارند اما تا شود که اگر چ هایی میمشتمل بر حوزه 3ناحیه

دنبال کردن پیشروان فناوری پرداخته تا در ها، دولت باید با پیروی هوشمندانه، بهکشور ایجاد نخواهد شد. در این حوزه

 ها نیز محقق شود.ی دور، امکان تولید بومی آنآینده

  سال آینده ایجاد  5دارد که نه جذابیت باالیی دارند و نه امکان ساخت آنها ظرف هایی را در بر نیز بخش 4ناحیه

 ی تمرکز خارج هستند.ها از حیطهشدنی است. این حوزه

عنوان اجزای گیرند، بهگیران در نواحی قابل قبول قرار میدهی و نیز نظر تصمیمهایی که با توجه به این اولویتحوزه

گیری در مورد وضعیت ها )قرار گرفته در نواحی غیرقابل قبول( برای تصمیمشوند. سایر حوزهخاب میبرگزیده برای توسعه انت

 شوند.   شان به گام بعدی که سنجش بحرانی بودن و وابستگی به مواد خاص است منتقل مینهایی

دهی یکسان آنها  در نتیجه عدم وزنتوان به عدم تلفیق این دو نوع معیار، و  قابلیت می -های روش ماتریس جذابیت از مزیت

تر باشد و از منظر برخی دیگر  گیری اشاره کرد. چرا که در نظر برخی ممکن است قابلیت دستیابی به فناوری مهم در تصمیم

را توان هر فناوری را از نظر جذابیت و قابلیت، در ماتریس دید و فناوری دارای جایگاه مناسب  جذابیت فناوری. در این روش می

 گیرنده است؛ انتخاب نمود. مزیت پراهمیت دیگر این روش، واگذاری تصمیم نهایی به تصمیم

کنند که این کار در  گیری ریاضی تصمیم نهایی را خود اتخاذ کرده و آنرا به تصمیم گیرنده ارائه می های تصمیم اکثر روش 

شود و تیم مشاور  گیرنده واگذار می تصمیم نهایی به تصمیمشود. لذا در اینجا  بعضی موارد منجر به غیر منطقی شدن تصمیم می

 نماید. ها را ارائه می ساز جواب عنوان تصمیمتنها به

 تعیین جذابیت در حوزه مدیریت بارهای سرمایشی -3-2-4-1

نیاز به انرژی سرمایی  ،گرم و مرطوب اقلیم : 4فناوری های حوزه سرمایشی بر اساس در این بخش معیارهای جذابیت 

شناسایی شده و با استفاده از گرم و خشک(، نیاز به انرژی متوسط و کم)معتدل(، نیاز به انرژی گرمایی زیاد)سرد(زیاد)
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های موجود در درخت فناوری بدست  ای که در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت، میزان جذابیت هریک از فناوری پرسشنامه

که توسط تیم اجرایی پروژه از منابع به روز استخراج گردیدند و برخی دیگر آمد. برخی از این معیارها به صورت کمی بودند 

 شود. کیفی بودند که در پرسشنامه از خبرگان این حوزه پرسیده شد. این معیارها شامل موارد زیر می

 جذابیت این  حوزه به صورت زیر است.کمی معیارهای 

 بازدهی و قابلیت عملکرد 

 مصرف آب 

 مصرف برق 

 عمر مفید 

 قیمت اولیه 

 ( هزینه تراز شدهLCO) 

 معیارهای کیفی جذابیت این حوزه به صورت زیر است.

 رفاه حاصل از سیستم تهویه مطبوع 

 بازار یتقاضا یلپتانس 

 نرخ رشد تقاضا 

 و نصب ییسهولت جابجا 

 الزم به ذکر است که اسامی خبرگان به همراه سازمان مربوطه آنها در ذیل ذکر شده است.

 سازمان مربوطه نام خبره
 توانیر مهندس عبدالمیر احمدی زاده

 وزارت نیرو مهندس عباس صالحیان
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 سازمان مربوطه نام خبره
 شرکت ساران مهندس داوود طالش

 سابا مهندس سعید امانی

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی مهندس پریچهر قزلباش

 دانشگاه تهران دکتر بهرنگ سجادی

 پژوهشگاه نیرو مهندس وهاب مکاری زاده

 پژوهشگاه نیرو مهندس سوسن داوری

 پژوهشگاه نیرو مهندس علی جوکار
 

پس از مشخص شدن خبرگان جداول زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی، تهیه شد. اساس روش تحلیل سلسله مراتبی بار  

به معیارهای مبنای مقایسات زوجی قرار دارد. بنابراین پس از تشکیل درخت معیارها، معیارهای موجود در هر سطح نسبت 

ای ایجااد   شاود. بادین ترتیاب، جاداول مقایساه      گیرند، این کار توسط خبرگان انجاام مای   هر ستون مورد مقایسه قرار می

 Expertافازار   گردند. مقایسات زوجی و امتیازدهی مربوطه براساس جدول استاندارد شده توماس. ال. ساعتی در نارم  می

Choice مورد بررسی قرار گرفت.  فناوری های سرمایشییزان جذابیت گیرد. در مرحله دوم م انجام می 

باید یادآور شد که وزن معیارها در جذابیت برای اقلیم های مختلف متفاوت است. به عنوان نمونه مصرف آب در تمامی اقلیم 

رتر است. همچنین رفاه ها به یک میزان اهمیت ندارد چرا که در برخی اقلیم ها دسترسی به آب آسان تر و در برخی دیگر دشوا

حاصل از سیستم ها در اقلیم های متفاوت مختلف است. کولر آبی رفاه بسیار کمی را در اقلیم های گرم و مرطوب ایجاد می 

 کند. قیمت تراز شده نیز تابعی از هزینه برق مصرفی است که در اقلیم های مختلف متفاوت است.

 به صورت نمودار زیر بدست آمد. وزن معیارها، معیارها پس از مقایسه این 
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 بازدهی و قابلیت عملکرد جذابیت بیشتری نسبت به سایر معیارها دارد.شود،  همانطوری که در نمودار مشاهده می

 آورده شده است. 1 پیوست درپرسشنامه تعیین جذابیت و توانمندی در انتهای سند 

 اقلیم مدنظر به صورت زیر می باشد. 4جذابیت فناوری های تهویه مطبوع در ساختمان بر اساس 

 جذابیت فناوری های تهویه مطبوع

 0.065 کولر آبی

 0.075 کولر گازی

 0.072 اسپیلیت بدون اینورتر

 0.093 با اینورتر اسپیلیت

 0.082 داکت اسپیلیت بدون اینورتر

 0.085 داکت اسپیلیت با اینورتر

 0.078 چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف

 0.083 چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته

 0.081 چیلر تراکمی گریز از مرکز

VRV/VRF 0.088 

 0.07 مینی چیلر

 0.059 چیلر جذبی

 0.05 خورشیدیچیلر جذبی 

 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

  بازدهی و قابلیت عملکرد

 مصرف برق

 مصرف آب

 رفاه

 عمر مفید

 هزینه تراز شده

 پتانسیل تقاضای بازار

 نرخ رشد تقاضا

 سهولت جابجایی و نصب

 قیمت اولیه

0.131 

0.119 

0.115 

0.098 

0.096 

0.094 

0.089 

0.089 

0.085 

0.083 

 معیارهاي جذابیت فناوري هاي سرمايشي

 ارزیابی جذابیت فناوری های سرمایشی. 6-3 شکل 

 ارزیابی جذابیت فناوری های سرمایشی در اقلیم گرم و مرطوب. 7-3 شکل 
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 جذابیت فناوری های تهویه مطبوع

 0.113 کولر آبی

 0.07 کولر گازی

 0.081 اسپیلیت بدون اینورتر

 0.083 اسپیلیت با اینورتر

 0.076 بدون اینورترداکت اسپیلیت 

 0.078 داکت اسپیلیت با اینورتر

 0.074 چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف

 0.076 چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته

 0.077 چیلر تراکمی گریز از مرکز

VRV/VRF 0.08 

 0.069 مینی چیلر

 0.069 چیلر جذبی

 0.055 چیلر جذبی خورشیدی

 

 جذابیت فناوری های تهویه مطبوع

 0.107 کولر آبی

 0.071 کولر گازی

 0.089 اسپیلیت بدون اینورتر

 0.091 اسپیلیت با اینورتر

 0.079 داکت اسپیلیت بدون اینورتر

 0.082 داکت اسپیلیت با اینورتر

 0.072 چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف

 0.072 چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته

 0.069 چیلر تراکمی گریز از مرکز

VRV/VRF 0.084 

 0.068 مینی چیلر

 0.066 چیلر جذبی

 0.052 چیلر جذبی خورشیدی

 

 جذابیت فناوری های تهویه مطبوع

 0.071 کولر آبی

 0.073 کولر گازی

 0.093 اسپیلیت بدون اینورتر

 0.095 اسپیلیت با اینورتر

 0.083 داکت اسپیلیت بدون اینورتر

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

 ارزیابی جذابیت فناوری های سرمایشی در اقلیم نیاز به انرژی متوسط و کم)معتدل(. 9-3 شکل 
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 جذابیت فناوری های تهویه مطبوع

 0.087 با اینورتر داکت اسپیلیت

 0.077 چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف

 0.079 چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته

 0.079 چیلر تراکمی گریز از مرکز

VRV/VRF 0.087 

 0.069 مینی چیلر

 0.058 چیلر جذبی

 0.05 چیلر جذبی خورشیدی

 

 تهویه مطبوع در ساختمانهای  تعیین توانمندی در فناوری -3-3

ها در این بخش  های موجود در درخت فناوری، توانمندی بالفعل این فناوری پس از ارزیابی جذابیت برای هر یک از فناوری

ای که در اختیار خبرگان این حوزه  گیرد. برای این منظور معیارهایی در نظر گرفته شد و از طریق پرسشنامه ار میمورد بررسی قر

 ها مشخص شد. قرار گرفت، سطح توانمندی هر یک از فناوری

 مشخص شده است. (3-3) در جدول تهویه مطبوع در ساختمانهای  معیارهای توانمندی بالفعل هر یک از فناوری

 تهویه مطبوع در ساختمانمعیارهای توانمندی . 3-3 جدول 

سطح 

 توانمندی
 معیار

 شود بلکه اطالعات کافی نیز در مورد آن وجود ندارد نه تنها این محصول در کشور استفاده نمی 1

 آگاهی  اولیه و اطالعات کافی وجود دارد محصول هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن 2

 شود صورت آماده وارد کشور شده و در محصول نهایی استفاده می این محصول به 3

 توان تعمیر و نگهداری این محصول در کشور وجود دارد 4

 توان مونتاژ محصول در کشور وجود دارد 5

 توان ساخت محصول با درصدی طراحی بومی وجود دارد 6

 توان ساخت محصول با طراحی کامال بومی وجود دارد 7

 توان نوآوری کاربردی در کشور وجود دارد. 8

 توان نوآوری بنیادین در کشور وجود دارد. 9

 

 ارزیابی جذابیت فناوری های سرمایشی در اقلیم نیاز به انرژی سرمایی زیاد)گرم و خشك( . 10-3 شکل 
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 تهویه مطبوع در ساختمانهای  تعیین سطح توانمندی فناوری -3-3-1

بر اساس معیارهای بخش قبل از طریق  تهویه مطبوع در ساختمانهای  در این بخش میزان توانمندی فناوری

های توانمندی به صورت زیر  شود. نتایج پرسشنامه ای که در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت، بیان می پرسشنامه

 است.

 های تهویه مطبوع در ساختمان . تعیین سطح توانمندی فناوری4-3 جدول 

 توانمندی فناوری

 8 کولر آبی

 6 کولر گازی پنجره ای

 6 اسپیلت بدون اینورتر

 6 اسپیلت با اینورتر

 6 داکت اسپلیت بدون اینورتر

 5 داکت اسپلیت با اینورتر

VRV/VRF 4 

 6 چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف

 3 چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته

 4 چیلر تراکمی گریز از مرکز

 7 مینی چیلر

 7 چیلر جذبی

 5 چیلر جذبی خورشیدی

 

 ترسیم ماتریس جذابیت توانمندی -3-4

با توجه به وجود اقلیم های مختلف در کشور و نیاز به نگاه جداگانه و مستقل به هر یک از آنها ،تصمیم گرفته شد که کشور 

در هر کدام از این اقلیم ها جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. هم  تهویه مطبوع در ساختماناقلیم تقسیم شده و فناوری های  4به 
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چنین با توجه به اینکه کارکرد فناوری های مورد بررسی با یکدیگر متفاوت بوده فناوری ها به دو دسته فناوری های موضعی و 

 مرکزی تقسیم شدند.

 اقلیم گرم و مرطوبترسیم ماتریس جذابیت توانمندی  -3-4-1

نمندی، نموداری است که محور افقی آن میزان توانمندی بالفعل فناوری و محور عمودی آن میزان ماتریس جذابیت توا

توان این  آمد، می های قبل بدست  ها که در بخش دهد. با استفاده از جذابیت و توانمندی فناوری جذابیت فناوری را نشان می

 نمودار را ترسیم نمود.

 است. (11-3)به صورت شکل  تهویه مطبوع در ساختمانموضعی های  ماتریس جذابیت توانمندی فناوری 

 

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

 

های موجود در ناحیه یک که شامل اسپلیت با اینورتر و اسپلیت بدون  مشاهده می شود، فناوری (11-3)همانطوری که در شکل 

 می گیرند.شود، در اولویت اول توسعه فناوری قرار  اینورتر می

 .است (12-3)تهویه مطبوع در ساختمان به صورت شکل  مرکزیهای  ماتریس جذابیتتوانمندی فناوری
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 چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارفموجود در ناحیه یک که شامل   مشاهده می شود، فناوری( 12-3)همانطوری که در شکل 

چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته  شامل 2موجود در ناحیه   یفناورتوانمندی شود، در اولویت اول توسعه فناوری قرار دارد و  می

 باید افزایش پیدا کند.

 نیاز به انرژی سرمایی زیاد )گرم و خشك( اقلیمترسیم ماتریس جذابیت توانمندی  -3-4-2

ماتریس جذابیت توانمندی، نموداری است که محور افقی آن میزان توانمندی بالفعل فناوری و محور عمودی آن میزان 

توان این  آمد، می های قبل بدست  ها که در بخش دهد. با استفاده از جذابیت و توانمندی فناوری جذابیت فناوری را نشان می

 است. (12-3به صورت شکل ) تهویه مطبوع در ساختمانموضعی های  مندی فناورینمودار را ترسیم نمود. ماتریس جذابیت توان

 

 اقلیم گرم و مرطوب رکزیهای م ماتریس جذابیت توانمندی فناوری.12-3 شکل 
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های موجود در ناحیه یک که شامل اسپلیت با اینورتر و اسپلیت بدون  مشاهده می شود، فناوری (13-3)همانطوری که در شکل 

 ویت اول توسعه فناوری قرار دارند.شود، در اول اینورتر می

 .است (14-3)تهویه مطبوع در ساختمان به صورت شکل  مرکزیهای  ماتریس جذابیت توانمندی فناوری

 

 

 نیاز به انرژی سرمایی زیاداقلیم  وضعیهای م ماتریس جذابیتتوانمندی فناوری.13-3 شکل 

 

 نیاز به انرژی سرمایی زیاداقلیم  رکزیهای م ماتریس جذابیت توانمندی فناوری.14-3 شکل 
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 چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارفموجود در ناحیه یک که شامل   مشاهده می شود، فناوری( 14-3)همانطوری که در شکل 

چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته  شامل 2موجود در ناحیه   فناوریتوانمندی و شود، در اولویت اول توسعه فناوری قرار دارد  می

 باید افزایش پیدا کند.

 نیاز به انرژی متوسط و کم)معتدل(اقلیمماتریس جذابیت توانمندی  -3-4-3

ماتریس جذابیت توانمندی، نموداری است که محور افقی آن میزان توانمندی بالفعل فناوری و محور عمودی آن میزان 

توان این  آمد، می های قبل بدست  ها که در بخش دهد. با استفاده از جذابیت و توانمندی فناوری جذابیت فناوری را نشان می

 است. (15-3)به صورت شکل  تهویه مطبوع در ساختمانموضعی های  نمودار را ترسیم نمود. ماتریس جذابیت توانمندی فناوری

 

 

شود، در اولویت اول  میکولر آبی موجود در ناحیه یک که شامل   مشاهده می شود، فناوری( 15-3)همانطوری که در شکل 

 .توسعه فناوری قرار دارد 

 .است (16-3مطبوع در ساختمان به صورت شکل )تهویه  مرکزیهای  ماتریس جذابیت توانمندی فناوری

 نیاز به انرژی متوسط و کماقلیم  وضعیهای م ماتریس جذابیت توانمندی فناوری.15-3 شکل 
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 چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارفموجود در ناحیه یک که شامل   مشاهده می شود، فناوری( 16-3)همانطوری که در شکل 

چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته  شامل 2موجود در ناحیه   فناوریتوانمندی و شود، در اولویت اول توسعه فناوری قرار دارد  می

 باید افزایش پیدا کند.

 انرژی گرمایی زیاد)سرد(نیاز به اقلیمماتریس جذابیت توانمندی  -3-4-4

ماتریس جذابیت توانمندی، نموداری است که محور افقی آن میزان توانمندی بالفعل فناوری و محور عمودی آن میزان 

توان این  آمد، می های قبل بدست  ها که در بخش دهد. با استفاده از جذابیت و توانمندی فناوری جذابیت فناوری را نشان می

 است. (17-3به صورت شکل ) تهویه مطبوع در ساختمانموضعی های  مود. ماتریس جذابیت توانمندی فناورینمودار را ترسیم ن

 

 

 

 نیاز به انرژی متوسط و کم زیاداقلیم  رکزیهای م ماتریس جذابیت توانمندی فناوری.16-3 شکل 
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شود، در اولویت اول  می کولر آبیمشاهده می شود، فناوری موجود در ناحیه یک که شامل  (17-3همانطوری که در شکل )

 .توسعه فناوری قرار دارد

 .است (18-3ه مطبوع در ساختمان به صورت شکل )تهوی مرکزیهای  ماتریس جذابیت توانمندی فناوری

 

 

 نیاز به انرژی گرمایی زیاداقلیم  وضعیهای م ماتریس جذابیت توانمندی فناوری.17-3 شکل 

 

 نیاز به انرژی گرمایی زیاداقلیم  رکزیهای م جذابیت توانمندی فناوریماتریس .18-3 شکل 
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موجود در ناحیه یک که شامل چیلر تراکمی با تکنولوژی متعارف   مشاهده می شود، فناوری (18-3)همانطوری که در شکل 

چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته  شامل 2موجود در ناحیه   فناوریتوانمندی و شود، در اولویت اول توسعه فناوری قرار دارد می

 باید افزایش پیدا کند.

 سرمایشی در ساختماندار  های اولویت سبك اکتساب فناوری -3-5

کاه بایاد طای فرآیناد      گیری درباره نحوه اکتساب فناوری، به طور معمول معیارها و عواملی دخیل هستند به منظور تصمیم

های فناوری، دارنده فناوری،  ار گیرند. این معیارها و عوامل اغلب ناظر بر ویژگیی،مدنظر قراکتساب فناورانتخاب روش مناسب 

باه صاورت کلای ساه سابک بارای توساعه        باشند. از طرف دیگر  می ها و اهداف گیرنده فناوری، بازار و شرایط محیطی ویژگی

 تکنولوژی و اکتساب آن وجود دارد که عبارتند از:

 زا( تکنولوژی توسعه داخلی )درون 

  )توسعه مشارکتی تکنولوژی )همکاری تکنولوژیکی 

 خرید محصول تکنولوژی 

دار که در بخش قبل مشخص گردید با توجه به مجموعه  های اولویت در این بخش سبک اکتساب هر یک از فناوری

 .معیارهایی مورد بررسی قرار گرفته است

 تشریح مدل سبك اکتساب -3-5-1

اهمیت این باشد.  ی پیش روی محیط رقابت جهانی، موضوع اکتساب فناوری میترین تصمیمات راهبرد امروزه یکی از مهم

هاای   که اکتساب فناوری، از چه روشی انجام گیرد، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته که انواع مختلاف روش 

باشاند. هار چقادر رویاه ماورد      نب مختلف(ها )از جوا اکتساب فناوری را مورد ارزیابی قرار داده و در پی انتخاب سودمندترین آن

خواهاد   اکتساب کنناده های بیشتری برای  منجر به مزیت تر باشد، استفاده برای انتخاب روش اکتساب فناوری کاراتر و عقالنی

گیاری اسات و باه هماین جهات       به هر صورت انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری پیش از هر چیز یک مسئلۀ تصمیمشد. 

. بنابراین هار مادلی بارای    نماید ها اقدام به انتخاب روش مناسب می ای از معیارها و محدودیت با لحاظ مجموعهگیرنده  تصمیم

 های فوق را مورد توجه قرار دهد. جنبهبایست  انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری می
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پرداخته شده است. بادین منظاور در   ، سرمایشی در ساختماندار  های اولویت در این قسمت به تشریح مدل اکتساب فناوری

 گردد. کلی مدل پرداخته و سپس مدل نهایی ارائه می های بدو امر به شرح ویژگی

 اجزاء مدل اکتساب فناوری

 پردازیم: می ها در مدل در این قسمت به شرح یکایک اجزا و عناصر این مدل و نقش آن

شاود، ایان اسات کاه      انتخاب روش اکتساب فناوری، مطرح مای چرخه عمر فناوری )عام(: پرسشی که در گام ابتداییِ مدل 

دارد. مطابق با پاسخِ این پرسش، روش برخورد با فنااوری تغییار   ای از چرخه عمر خود قرار  فناوری در حالت عام، در چه مرحله

 آید: کند. در مدل ارائه شده فراخور وضعیت فناوری در چرخه عمر، سه حالت زیر به وجود می می

و  "تحقیق و توسعه داخلای "  تنها سبک حذف شده و "سبک خرید"در مرحلۀ معرفی قرار دارد. معلوم شود فناوری  چنانچه

سابک خریاد و    یریپاذ  امکانکنند. بدیهی است که دلیل این امر عدم  معنا پیدا می "تحقیق و توسعه مشترك"روش همکاری 

 باشد. های همکاری می  برخی دیگر از روش

حجم بازار خواهد بود که در بند بعدی به آن  گیری منوط به پرسش از ور در مراحل رشد و بلوغ باشد، تصمیماگر فناوری مذک

 خواهیم پرداخت. 

سرانجام اگر فناوری در مرحله پیری و افول باشد، از آنجا که این به معنای معرفی فناوری رقیب در بازار است، پاسخِ پرسش 

گیرد و در نتیجه سبک تحقیق و توسعه  که چرخه عمر محصول نیز در حالت افول قرار می گردد به این صورت بعدی بدیهی می

گردد، دلیل این کار نیز این است که چرخه عمر فناوری در حالت افول بوده، رقبا در حال خارج شدن از بازار و فروش  حذف می

المللی کنار نهاده شده است،  خارج، که در سطح بین فناوری هستند، از سوی دیگر عاقالنه نیست که بر روی یک فناوری از رده

 تحقیق و توسعه انجام شود.   

کند. حالات اول   های مختلفی پرسش از حجم بازار داخل ضرورت پیدا می حجم بازار داخل: با توجه به مطالب فوق در حالت

دوم و سوم نیز نااظر بار وضاعیتی      های حالت متعلق به زمانی بود که فناوری عام در مرحله افول از چرخه عمر خود قرار داشت،

، در مرحلۀ رشد و بلوغ یا افول باشد. پاسخ به این پرسش دو خروجی را  الملل است که طی آن چرخه عمر محصول در بازار بین

 آورد: به وجود می
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که در این صورت  باشد حالت اول حکایت از کم بودن حجم بازار داخل داشته و رقم پرداختی بابت خرید آن قابل توجه نمی

 شود. سبک خرید محصول فناوری پیشنهاد می

بودن بازار داخلی است که در این صورت به دالیلی چون بازار جذاب داخل، لازوم عادم خاروج     با ارزشحالت دوم ناظر بر 

رت از دو حالات زیار   سبک خرید حذف شده و ادامه فلوچا های شغلی در کشور، مقادیر باالی ارز از کشور، لزوم افزایش فرصت

 خارج نیست:

های همکاریِ معنادار مدنظر  اوالً زمانی که در سطوح  باالتر مدل، سبک تحقیق و توسعه حذف شده باشد که طی آن روش 

 شوند. آن مطرح می یبر مبناهای بعدی  گیرند و پرسش قرار می

باشد، که در این صاورت شاکاف فناوراناه ماورد      ثانیاً زمانی که در سطوح  باالتر مدل، سبک تحقیق و توسعه حذف نشده 

 شود. پرسش واقع می

های  شکاف فناورانه: هدف از طرح این معیار، بررسی امکان تحقیق و توسعه در مسیرهایی است که این سبک از میان روش

گردد و چنانچه  اکتساب حذف نشده باشد. در صورتی که شکاف فناورانه غیرقابل پوشش باشد، سبک تحقیق و توسعه حذف می

 گیرد. های همکاری معنادار مورد بررسی قرار می  شکاف فناورانه قابل پوشش باشد، سبک تحقیق و توسعه در کنار روش

نشان داده شده است که به فراخاور   (15-3) ار در شکلد ولویتهای ا با توجه به موارد ذکر شده مدل سبک اکتساب فناوری

 است.های آن استفاده شده  نیاز و با توجه به موضوع مورد بحث از برخی از قسمت
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 ارزیابی معیارهای سبك اکتساب -3-5-2

)معیارهاای کمای باه    معیارهایی از قبیل حجم باازار داخلی در ساختمانسرمایشی دار  های اولویت  به منظور اکتساب فناوری

، میزان شکاف تکنولوژیکی، چرخه عمار فناوریادر ایان قسامت ماورد      صورت کیفی در تعیین سبک اکتساب ارزیابی شده اند.(

ر بارای  دا های اولویات  فناوریبندی  ای که برای اولویت های پرسشنامه با توجه به پاسخ،رار خواهد گرفت. بدین منظور بررسی ق

ماورد  هایی که به عنوان اولویت توسعه در نظر گرفته شده اناد  و ماتریس جذابیت توانمندی،تنها فناوری  خبرگان فرستاده شده

 .بررسی قرار گرفته اند

 معیار حجم بازار

ازار تکنولاوژی در داخال   توان از معیار حجم با  های کسب و کار جهت تأمین تقاضای داخل می برای سنجش میزان فرصت

کشور و میزان رشد این بازار استفاده نمود. حجم بازار عبارت است از، آن مقدار از ارزش پولی که برای محصول مذکور در بازار 

. این ارزش پولی وابسته به قیمت خریاد و کمیات ماورد نیااز از محصاول      رسد داخل کشور، در صورت خریداری به مصرف می

تکنولوژی منت ب

رشد و بلو 

معرفیپیری چرخه عمر تکنولوژی

حجم بازار
Q*P

  

:رو  اکتساب مناسب
سب  خرید

: رو  اکتساب مناسب
سب  ت قیق و توسعه داخلی

 

 

ح ف سب  ت قیق و توسعه داخلی

حجم بازار
Q*P

کم

افو = چرخه عمر بازار در خار  

: رو  اکتساب مناسب
سب  خرید

1

    

شکاف تکنولوژی  قابل پوشش

ح ف سب  خرید

:رو  اکتساب مناسب
سب  ت قیق و توسعه داخلی

4

 یر قابل پوشش

:رو  اکتساب مناسب
 استفاده از رو  های همکاری: مرحل  او ) 1

توسعه فناوری از  ریق ت قیق و توسعه داخلی : مرحل  دوم)  
  به شر  عدم معرفی فناوری رقیب  ی افق زمانی مدن ر

 

ح ف سب  خرید

زیاد

: رو  اکتساب مناسب
رو  های همکاری

 

 سبك اکتسابنمودار -19-3 شکل 
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ضارب   در صورتی که  نوع خاصی از یک محصول فناوری در نظر باشد، حجم بازار براسااس حاصال   باشد. میمربوطه در کشور 

 . این مطلب در رابطۀ زیر نشان داده شده است:شود  بور در قیمت آن محصول، معین میکمیت مورد نیاز از محصول مز

𝑀𝑉 = 𝑄 × 𝑃 

Q:کمیت مورد نیاز 

P:قیمت محصول 

MVارزش کل بازار : 

حجم میزان .] 26[شود عبارت دیگر این معیار ناظر بر رقمی است که در صورت خریداری محصول فناوری پرداخت میبه 

دار  بر اساس معیار ریاضی ذکر شده و نیز نظرات خبرگان و اینکه با توجه به کاربرد و  بازار هر یک از این تجهیزات اولویت

 ارائه شده است. (5-3)، در جدول توانمندی فناوری در ایران کاربرد دارد یا خیر

 سرمایشی در ساختمانحجم بازار فناوری های اولویت دار .5-3 جدول 

سرمایشی در ساختمانحجم بازار فناوری های اولویت دار   

 

 

چیلر تراکمی با 

 تکنولوژی پیشرفته

 

 

چیلر تراکمی با تکنولوژی 
 متعارف

 

 

 اسپلیت با اینورتر

 

 

 

 اسپلیت بدون اینورتر

 

 

 

 

 کولر آبی

 

 

 

 

فناوری های 

اولویت دار 

سرمایشی در 

 ساختمان

 حجم بازار مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب
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 معیار چرخه عمر فناوری

یک فناوری در  شودچرخه عمر تکنولوژی به طور کلی میزان تقاضا برای هرتکنولوژیدارایعمریاستکهبهصورتیکمنحنیترسیممی

دارد. این نمودار دارای چهار بخش اصلی معرفی، رشد، بلوغ و افول است که در شاکل نشاان داده شاده     طول زمان را بیان می

 است.

کند. این مرحله  شود آغاز می ها و مفاهیم در مورد آن مطرح می هر فناوری، چرخه عمر خود را از مرحله معرفی که اولین ایده

گیرد. در این مرحله بیشترین تعداد مقاالت علمای در رابطاه باا آن موضاوع      ها و مراکز تحقیقاتی صورت می گاهعموماً در دانش

 شود. منتشر می

زمانی که فناوری مورد نظر قابلیت استفاده صنعتی و تجاری داشته باشد؛ مرحله رشد فنااوری در مراکاز تحقیاق و توساعه     

که فناوری مورد نظر، به مرحله ای برسد که بتاوان باا اساتفاده از آن محصاول و یاا      . این مرحله تا زمانی شود یمصنعتی آغاز 

های مرتبط با آن  اختراعو تعداد  ابدی یم. در این مرحله حجم مقاالت به تدریج کاهش ابدی یمخدمات جدیدی را ارائه کرد ادامه 

 .ابدی یمفناوری افزایش 

کند و تغییارات آن در   ای نمی . در این مرحله سطح فناوری تغییر عمدهشود یمپس از مرحله رشد، فناوری وارد مرحله بلوغ  

ها  اختراعگیرد. در این مرحله از عمر فناوری، مقاالت و  های محدودی خواهد بود که در خود صنعت صورت می حد بهینه سازی

 .ابدی یمشوند، افزایش  تاسیس مییی که در رابطه با آن فناوری ها شرکتی تجاری و ها نشانکاهش یافته و در عوض 

کنند، تقاضا برای فناوری قدیمی کمتر شاده و   می ارائههای جدیدی را  های رقیب که قابلیت با گذشت زمان و ورود فناوری 

 های این دوره چرخه عمر فناوری است. های تجاری از ویژگی ها و نشان اختراعشود. رشد منفی مقاالت،  مرحله افول آغاز می

 به شرح زیر در نظر گرفت: توانند یموجه به توضیحات فوق، چرخه عمر فناوری را با ت
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در سرمایشای  این سند، چرخه عمر هر یاک از فنااوری هاای اولویات دار      1در ادامه با توجه به مطالب فوق و گزارش فاز 

 گردد. تعیین می ساختمان

 سرمایشی در ساختمانفناوری های اولویت دار چرخه عمر.6-3 جدول 

سرمایشی در ساختمانچرخه عمرفناوری های اولویت دار   

 

 

چیلر تراکمی با 

 تکنولوژی پیشرفته

 

 

چیلر تراکمی با تکنولوژی 
 متعارف

 

 

اینورتر اسپلیت با  

 

 

 

 اسپلیت بدون اینورتر

 

 

 

 

 کولر آبی

 

 

 

 

فناوری های 

اولویت دار 

سرمایشی در 

 ساختمان

 چرخه عمر پیری بلوغ رشد بلوغ بلوغ

 

 شکاف تکنولوژیك

شکاف تکنولوژیک عبارت است از فاصله میان سطح توانمندی فناورانه بالقوه کشور در افق زمانی مورد نظر و حداقل سطح 

اینکه این فاصله وجود داشته باشاد شاکاف قابلیات پوشاش نخواهاد       بر اساستوانمندی مطلوب، در ارتباط با فناوری منتخب. 

شکاف تکنولوژیک فنااوری هاای اولویات دار باا     شکاف قابلیت پوشش دارد.  داشت و در صورتی که فاصله وجود نداشته باشد،

 چرخه عمر فناوری. نمودار 20-3 شکل 
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توجه به وضعیت موجود و آینده کشور و همچنین مطالعات آینده پژوهی توسط تیم فنی تعیین و به اعضای کمیته راهبری ارائه 

هاای   ابلیات پوشاش فنااوری   قابلیت پوشش و یاا عادم ق  ( 7-3)در جدول گردید و توسط اعضای محترم این کمیته تائید شد. 

 نشان داده شده است. سرمایشی در ساختماندار  اولویت

 سرمایشی در ساختمانفناوری های اولویت دار  شکاف تکنولوژیك.7-3 جدول 

سرمایشی در ساختمانشکاف تکنولوژیك فناوری های اولویت دار   

 

 

چیلر تراکمی با 

 تکنولوژی پیشرفته

 

 

چیلر تراکمی با 
 تکنولوژی متعارف

 

 

 اسپلیت با اینورتر

 

 

 

 اسپلیت بدون اینورتر

 

 

 

 

 کولر آبی

 

 

 

 

فناوری های 

اولویت دار 

سرمایشی در 

 ساختمان

 

 دارد ) غیرقابل جبران(

 

 دارد ) غیرقابل جبران(

 

 دارد ) غیرقابل جبران(

 

 دارد ) غیرقابل جبران(

 

جبران(دارد )قابل   

شکاف 

 تکنولوژیك

 

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

دار و اطالعات بیان شده در قسمت قبل در ارتباط با چرخه عمر فناوری، حجام   های اولویت با توجه به مدل اکتساب فناوری

نزا و انتقال فناوری( توسعه درو دار )سبک خرید، های اولویت گانه اکتساب فناوری های سه بازار و شکاف تکنولوژیک؛ از بین روش

 بیان شده است. سرمایشی در ساختماندار  اولویتهای  روش اکتساب فناوری منتخب برای هر یک از فناوری (8-3در جدول )
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 سرمایشی در ساختمانفناوری های اولویت دار  سبك اکتساب.8-3 جدول 

انواع تجهیزات اولويت 

سرمايشي در دار 

 ساختمان

 چرخه عمر

 فناوري 

 شکاف حجم بازار

 تکنولوژيک 

 سبک اكتساب مناسب

 رو  همکاری دارد)قابل جبران( مناسب پیری كولر آبي

 

اسپلیت بدون 

 اينورتر

 بلوغ

 

 مناسب

 

قابل  یر  دارد)

 جبران(

 

 رحله او :همکاریم

مرحله دوم:سب  ت قیق و توسعه 

 داخلی

 

 اسپلیت با اينورتر

 

 رشد

 

 مناسب

 

قابل  یر  دارد)

 جبران(

 

 رحله او :همکاریم

مرحله دوم:سب  ت قیق و توسعه 

 داخلی

 

چیلر تراكمي با 

 تکنولوژي متعارف

 بلوغ

 

 مناسب

 

قابل  یر  دارد)

 جبران(

 

 رحله او :همکاریم

مرحله دوم:سب  ت قیق و توسعه 

 داخلی

 

چیلر تراكمي با 

 تکنولوژي پیشرفته

 بلوغ

 

 مناسب

 

دارد) یر قابل 

 جبران(

 

 رحله او :همکاریم

مرحله دوم:سب  ت قیق و توسعه 

 داخلی
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 بندیجمع -3-6

در این گزارش  و در فصل اول به تدوین چشم انداز پروژه پرداخته شد. در گام اول ادبیات مورد نیاز موضوع مورد بحث و 

های موجود و آتی سه کشور عربستان،  بررسی قرار گرفت. در گام بعدی مطالعات تطبیقی انجام شد. در این بخش سیاست

 های سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان بررسی و تجزیه و تحلیل شد. .  ترکیه و ایاالت متحده امریکا در زمینه سیستم 

در پایان این فصل اسناد باال دستی مرتبط با موضوع پروژه به صورت اختصار مرور شد. با توجه به این اسناد و مطالعات 

چشم انداز نهایی پروژه تدوین  قبلی، نسخه اولیه چشم انداز تهیه و به کمیته راهبری ارائه شد. پس از بحث و تبادل نظر،

 شد .

در فصل دوم به تدوین اهداف کالن سند راهبردی مدیریت بارهای سرمایشی پرداخته شد، که به منظور برآورد روند آیناده  

بارهای سرمایشی و میزان سهم آن در بار کل و پیک بار شبکه دو مدل ریاضی بر اساس روند تغییرات سیستم های سرمایشای  

مشترکین برق توسعه داده شد و نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه گردید. همچنین پتاسیل هاای کااهش مصارف انارژی     و تعداد 

الکتریکی و بار الکتریکی در بخش سرمایش تهویه مطبوع ساختمان بررسی و بر اساس یک سناریو محتمل نتایج آن محاسبه و 

ا مدیریت بارهای سرمایشی و اجرایی شدن این سند قابل دستیابی است ارائه گردید. در پایان مجموعه ای از اهداف کالن که ب

 تدوین و ارائه گردید.

در فصل سوم به منظور تدوین راهبردهای مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف کالن پروژه، اولویت بندی و سبک اکتساب 

وع مورد بررسی قرار گرفت. فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطب
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 پیوست -4

1پیوست   

 

 

 

 «تهوهی مطبوع رد ساختمان  اهیرپسشناهم ارزیابی تکنولوژی»

 نسخه اولیه

 

 كننده پرسشنامه: نام و نام خانوادگي تکمیل

 پست سازماني: تحصیالت / تخصص: 

 شماره تماس:   تاريخ تکمیل پرسشنامه: 

 آدرس پست الکترونیک:

 جنابعالي در بانک اطالعات متخصصین ذخیره گردد؟      بلي            خیر آيا مايلید اطالعات شخصي

 تجربیات قبلي)در صورت امکان، به صورت خالصه ضمیمه گردد(
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 خبره محترم؛

 با عرض سالم و تحیت؛

 ای از پروژه)معرفی( تاریخچه

های تهویه مطبوع در ساختمان تهیه گردیده  های انواع فناوری اولویتپرسشنامه پیش رو،جهت شناسایی 

 گیرد عبارتند از:ها و تجهیزاتی که در این پرسشنامه مورد بررسی قرار می است.فناوری

 کولرآبی 

 کولرگازی پنجره ای 

 اسپیلت بدون اینورتر 

 اسپیلت با اینورتر 

 داکت اسپلیت بدون اینورتر 

 داکت اسپلیت با اینورتر 

 یلرتراکمی با تکنولوژی متعارف )رفت و برگشتی و . . .(چ 

 ). . . چیلرتراکمی با تکنولوژی پیشرفته )اسکرول، اسکرال و 

 چیلرتراکمی گریز از مرکز 

 VRV/VRF (Variable Refrigerant Volume/Variable RefrigerantFlow) 

 مینی چیلر 

 چیلر جذبی 

 چیلرجذبی خورشیدی 

 

 تهیه شده است.بخش  3این پرسشنامه در  

 هایتهویه مطبوع در ساختمان پذیریتوسعه انواع فناوری بخش اول: ارزیابی امکان
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در این بخش، توانمندی فعلی کشور در زمینه توسعه انواع تکنولوژی های تهویه مطبوع در ساختمانمورد بررسی 

ها در کشور  توانمندی هر یک از فناوریگیرد.در این قسمت با استفاده از ایده ولکات و همکارانش سطح  قرار می

 شود. سنجیده می
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 مشخص نمایید. ها، سطح توانمندی فعلی کشور را با عالمت  گیرد. در هر یك از انواع سلول مورد بررسی قرار می تهویه مطبوع در ساختمانهای  فنآوری: در این جدول سطح فعلی توانمندی کشور در هر یك از انواع 1جدول 

 سطوح توانمندی بالفعل کشور

 ساختمانتهویه مطبوع در انواع فناوری های 

ی
کولر آب

ی  
کولر گاز

ی
پنجره ا

 
ت بدون 

اسپیل

اینورتر
 

ت با 
اسپیل

اینورتر
 

ت 
ت اسپلی

داک

بدون اینورتر
ت  
ت اسپلی

داک

با اینورتر
 

چیلرتراکمیبا 

ف
ی متعار

تکنولوژ
چیلرتراکمیبا  

ی پیشرفته
تکنولوژ

ی  
چیلر تراکم

گریز از مرکز
 V

R
V

/V
R

F
 

ی چیلر
مین

ی 
چیلر ج ب

 

چی
لر
 

ی 
ج ب

ی
خورشید

 

شود بلکه اطالعات کافی نیز در مورد  نه تنها این محصول در کشور استفاده نمی-1
 آن وجود ندارد

             

محصول هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی  اولیه و -2
 اطالعات کافی وجود دارد

             

              شود محصول نهایی استفاده میصورت آماده وارد کشور شده و در  این محصول به-3

              توان تعمیر و نگهداری این محصول در کشور وجود دارد-4

              توان مونتاژ محصول در کشور وجود دارد-5

              توان ساخت محصول با درصدی طراحی بومی وجود دارد-6

              بومی وجود داردتوان ساخت محصول با طراحی کامال -7

              توان نوآوری کاربردی در کشور وجود دارد.-8

              توان نوآوری بنیادین در کشور وجود دارد.-9
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 بخش دوم: ارزیابی میزان اهمیت هر یك از معیارها

های قابل کاربرد در بخش بارهای سرمایشی مورد بررسی قرار  فناوریدر این بخش و بخش بعد، میزان جذابیت انواع 

گونه که  شود. همان گیرد. برای این منظور معیارهایی مشخص گردیده است که بر اساس آنها میزان جذابیت سنجیده می می

از این معیارها مشخص باشند. لذا در گام نخست بایستی وزن هر یک  های متفاوتی می مشخص است این معیارها دارای اهمیت

گردد. در این مرحله میزان اهمیت معیارهای ها وزن هر معیار با توجه به اهمیت آن معیار مشخص می گردد. در این جدول

 ها نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. جذابیت فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیارهای جذابیت: در این جدول وزن معیارهای تعیین جذابیت هر یك -2جدول 

گیرد. میزان اهمیت  های مدیریت بارهای سرمایشی مورد بررسی قرار می از فناوری

 هر معیار را با توجه به خط کش زیر مشخص فرمایید.

 

 معیارها
میزان اهمیت 

 معیار

  و قابلیت عملکرد بازدهی

  مصرف برق

  مصرف آب

  عمر مفید

  محدودیت های فنی

  میزان فضای مورد نیاز

  اولیهقیمت 

  (LCOهزینه تراز شده)

  رفاه حاصل از سیستم تهویه مطبوع

  مطلوبیت اجتماعی

  پیشینه و قابلیت اطمینان

  هزینه های محیط زیستی ناشی از بکارگیری تکنولوژی

 بسیار مهمبسیار کم 
1                   5                              10 
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 های تهویه مطبوع با استفاده از معیارهای کیفی ارزیابی جذابیت انواع فناوریبخش سوم: 

شوند. معیارهای کمی با استفاده از اطالعات موجود  معیارهای سنجش جذابیت به دو نوع معیارهای کمی و کیفی تقسیم می

گیرند. در این بخش میزان  مورد تحلیل قرار می شوند و معیارهای کیفی با استفاده از ارای خبرگان المللی و داخلی ارزیابی می  بین

 اند. ها با استفاده از معیارهای کیفی مورد بررسی قرار گرفته جذابیت هر یک از تکنولوژی

این قسمت از پرسشنامه به تفکیک اقلیم تهیه شده است. به عبارت دیگر هر یک از جدول ها برای یک اقلیم می باشد. 

تعیین معیار مصرف انرژی برای مشترکین خانگی به منظور بکارگیری در "ها که از گزارش  اقلیمتعریف و مبنای تقسیم بندی 

 "گزارش های اول و دوم)تهیه شده در گروه انرژی و مدیریت مصرف پژوهشکده انرژی پژوهشگاه نیرو(-تعیین تعرفه ها

 استخراج شده است در جدول زیر خالصه شده است.

 نمونه شهرها توضیحات اقلیم
انرژی الکتریکی سالیانه 

 (kWh/m2مصرفی خانوار )

 گرم و مرطوب 1اقلیم 
-قشم-بندرعباس
 بوشهر

8961 

 2اقلیم 
نیاز به انرژی 

 سرمایی زیاد
 8625 ایرانشهر-اهواز

 3اقلیم 
نیاز به انرژی 

 متوسط و کم
-بجنورد-کرمانشاه

 آمل-رشت
2870 

 4اقلیم 
نیاز به انرژی 

 گرمایی زیاد
-فیروزکوه-سراب
 منجیل-همدان

2258 
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 : گرم و مرطوب1اقلیم 

 (.10الی  1با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی تخصیص دهید)امتیازات بین  ،های اشاره شده یفناور: در این جدول به هر یك از 1-3جدول 

 معیارهای کیفی

  تهویه مطبوع در ساختمانانواع فناوری های   

ی
کولر آب

 

ی پنجره 
کولر گاز

ی
ا

 

ت بدون 
اسپیل

اینورتر
 

ت با اینورتر
اسپیل

 

ت 
داک

ت 
اسپلی

بدون اینورتر
 

ت با 
ت اسپلی

داک

اینورتر
 

چیلرتراکمیبا 
ف

ی متعار
تکنولوژ

چیلرتراکمیبا  

ی پیشرفته
تکنولوژ

 

ی گریز 
چیلر تراکم

از 
مک

رکز
 

V
R

V
/ V

R
F

 

ی چیلر
مین

ی 
چیلر ج ب

 

چی
لر
 

ی 
ج ب

ی
خورشید

 

              بیشتر، امتیاز بیشتر(رفاه ) رفاه حاصل از سیستم تهویه مطبوع

              بیشتر، امتیاز بیشتر( پتانسیل) تقاضای بازار داخلیپتانسیل 

              ، امتیاز بیشتر(نرخ باالتر) نرخ رشد تقاضا

امتیاز ) سهولت جابه جایی و نصب )از نظر فضای اشغال شده(
 ، امتیاز بیشتر(باالتر
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 نیاز به انرژی سرمایی زیاد: 2اقلیم 

 (.10الی  1توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی تخصیص دهید)امتیازات بین های اشاره شده با  فناوری: در این جدول به هر یك از 2-3جدول 

 معیارهای کیفی

 تهویه مطبوع در ساختمانانواع فناوری های 

ی
کولر آب

 

ی پنجره 
کولر گاز

ی
ا

 

ت بدون 
اسپیل

اینورتر
 

ت با اینورتر
اسپیل

 

ت 
ت اسپلی

داک

بدون اینورتر
 

ت با 
ت اسپلی

داک

اینورتر
 

چیلرتراکمیبا 

ف
ی متعار

تکنولوژ
چیلرتراکمیبا  
ی پیشرفته

تکنولوژ
 

ی گریز 
چیلر تراکم

از مرکز
 

V
R

V
/ V

R
F

 

ی چیلر
مین

ی 
چیلر ج ب

 

چی
لر
 

ی 
ج ب

ی
خورشید

 

              بیشتر، امتیاز بیشتر(رفاه ) رفاه حاصل از سیستم تهویه مطبوع

              بیشتر، امتیاز بیشتر( پتانسیل) پتانسیل تقاضای بازار داخلی

              ، امتیاز بیشتر(نرخ باالتر) نرخ رشد تقاضا

امتیااز  ) سهولت جابه جایی و نصب)از نظر فضای اشغال شاده( 
 ، امتیاز بیشتر(باالتر
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 نیاز به انرژی متوسط و کم: 3اقلیم 

 (.10الی  1های اشاره شده با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی تخصیص دهید)امتیازات بین  : در این جدول به هر یك از فناوری3-3جدول 

 معیارهای کیفی

 تهویه مطبوع در ساختمانانواع فناوری های 

ی
کولر آب

 

ی پنجره 
کولر گاز

ی
ا

 

ت بدون 
اسپیل

اینورتر
 

ت با اینورتر
اسپیل

 

ت 
ت اسپلی

داک

بدون اینورتر
 

ت با 
ت اسپلی

داک

اینورتر
 

چیلرتراکمیبا 

ف
ی متعار

تکنولوژ
چیلرتراکمیبا  
ی پیشرفته

تکنولوژ
 

ی گریز 
چیلر تراکم

از مرکز
 

V
R

V
/ V

R
F

 

ی چیلر
مین

ی 
چیلر ج ب

 

چی
لر
 

ی 
ج ب

ی
خورشید

 

بیشاتر، امتیااز   رفااه  ) رفاه حاصل از سیستم تهویاه مطباوع  
 بیشتر(

             

              بیشتر، امتیاز بیشتر( پتانسیل) پتانسیل تقاضای بازار داخلی

              ، امتیاز بیشتر(نرخ باالتر) نرخ رشد تقاضا

 سهولت جابه جایی و نصاب)از نظار فضاای اشاغال شاده(     
 ، امتیاز بیشتر(امتیاز باالتر)

             

 

 



 بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمانهاي مديريت  سند راهبردي و نقشه راه فناوري

101 

 

 

 1394 تیرويرايش دوم، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

 

 

 گرمایی زیادنیاز به انرژی : 4اقلیم 

 (.10الی  1های اشاره شده با توجه به معیار در نظر گرفته شده امتیازی تخصیص دهید)امتیازات بین  تکنولوژی: در این جدول به هر یك از 4-3جدول 

 معیارهای کیفی

 تهویه مطبوع در ساختمانانواع فناوری های 

ی
کولر آب

 

ی پنجره 
کولر گاز

ی
ا

 

ت بدون 
اسپیل

اینورتر
 

ت با اینورتر
اسپیل

 

ت 
ت اسپلی

داک

بدون اینورتر
 

ت 
داک

ت با 
اسپلی

اینورتر
 

چیلرتراکمیبا 

ف
ی متعار

تکنولوژ
چیلرتراکمیبا  

ی پیشرفته
تکنولوژ

ی  
چیلر تراکم

گریز از مرکز
 V

R
V

/ V
R

F
 

ی چیلر
مین

ی 
چیلر ج ب

 

چی
لر
 

ی 
ج ب

ی
خورشید

 

              بیشتر، امتیاز بیشتر(رفاه ) رفاه حاصل از سیستم تهویه مطبوع

              بیشتر، امتیاز بیشتر( پتانسیل) پتانسیل تقاضای بازار داخلی

              ، امتیاز بیشتر(نرخ باالتر) نرخ رشد تقاضا

 سهولت جابه جایی و نصاب )از نظار فضاای اشاغال شاده(     
 ، امتیاز بیشتر(امتیاز باالتر)
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 2پیوست 

 «مدیریت بارهای سرمایشیکمیته راهبری  چهارمخالصه م اکرات جلسه »

 16:30الي 14:00زمان جلسه:       08/11/93تاريخ جلسه:

 حاضران:

سجادی و آقای مهندس کاملی )از  رف آقای مهندس امانی( دکتر ،سلیمان، آقای،مکاریزادهصال یان، الشآقایان مهندس 

 )اعضاء کمیته راهبری(

 مدیریت مصرف()گروه انرژی و جلیلیان مهندس آقای

 )شرکت مشاور آتیه اندیشان شریف(شفیعی و اسماعیلیمهندس  آقایان

  ایبین:

 ()اعضاء کمیته راهبریامیرخانی و احمدی زادهو خانم مهندس قزلبا  آقایان مهندس

 شرح جلسه: 

کمیته راهبری و نماینده ، با اعضاء ذیلبه من ور بررسی موارد به شرح   08/11/9جلسه کمیته راهبری در تاریخ چهارمین

 پژوهشگاه نیرو به همراه تیم اجرایی پروژه و تیم مشاور پروژهتشکیل و تصمیمات به شرح زیر ات اذ گردید:

 دستور جلسه:

 بررسی گزار  مرحله دوم پروژه و پیشنهادات مطرح شده برای اصالح گزار   -1

 ارائه چشم اندازاصالح شده - 

 ارائه پیش نویس اهداف کالن - 

 معیارهای کمی و کیفی برای اولویت بندی تکنولوژی ها و معرفی پرسشنامهارائه  -4

 بررسی و ب ث بر روی ن وه ادامه پروژه - 
 خالصه مذاكرات

هششای م تلششف گششزار  مرحلششه دوم پششروژه توسشش  آقششای مهنششدس شششفیعی مششرور و اعضششای م تششرم کمیتششه    ب ششش -

 راهبری ن رات خود را مطرح نمودند.

در دسششت فازهششای آقششای مهنششدس شششفیعی توضششی اتی در مششورد پششروژه و ارسششا  گزارشششات فازهششای انجششام شششده و    -

اقدام ارائه دادنشد و همننینشدر مشورد اصشو  چششم انشدازپردازی توضشی اتی دادنشد و چنشد نمونشه از چششم انشدازهای             

همننششین ایشششان در  چشششم انششدازه پششروژه را ارائششه دادنششد گزینششه هششای پیشششنهادیموجششود داخششل کشششور و همننششین 

در ادامششه آقششای جلیلیششان توضششی اتی در مششورد ن ششوه م اسششبات بششرای .مششورد اهششداف کششالن توضششی اتی ارائششه کردنششد

 تدوین اهداف کالن ارائه نمودند.

ر اسشت  ایششان   آقای دکتر سجادی عنوان کردند کشه آیشا رسشیدن بشه اسشتاندارد جهشانی بشرای کششور مشا امکشان پش ی            -

تغییشر یابششد و در اهشداف کشالن ب ششث پیش  سشایی در ن ششر       "تشا حشد اسششتاندارد جهشانی   "پیششنهاد کردنشد کشه کلمششه    

ل ارائششه بششرای اعضششای شششرکت دنششد قبششل از جلسششه دسششتور جلسششه و فایششگرفتششه شششود. همننششین ایشششان پیشششنهاد کر
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 «مدیریت بارهای سرمایشیکمیته راهبری  چهارمخالصه م اکرات جلسه »

 16:30الي 14:00زمان جلسه:       08/11/93تاريخ جلسه:

 کننده ارسا  گردد.  

انشداز از کلمشه رانشدمان اسشتفاده نششود. ایششان ارهشار کردنشد         آقای مهنشدس صشال یان عنشوان کردنشد کشه در چششم        -

که آیا در اسناد باال دسشتی فقش  اسشناد وزارت نیشرو مطشرح اسشت  ایششان فرمودنشد کشه صشادرات چشالش ایشن سشند              

نیست و در اهداف کشالن پیششنهادی اششاره ششود کشه م اسشبات کشاهش مصشرف انشرژی تنهشا بشرای کولرهشای آبشی و              

 گازی است. 

کتشر سشجادی عنشوان کردنشد کشه در سیسشتمهای آب خنش  و هشوا خنش  مصشرف آب و بشرق متفشاوت اسشت.              آقای د -

 CCHPهمننین ایششان ارهشار کردنشد کشه در اولویشت بنشدی تکنولشوژی هشا سیسشتم هشای ذخیشره سشازی انشرژی و              

 دیده نشده است.

ری اقلششیم هششا تغییششر آقششای مهنششدس  ششالش پیشششنهاد کردنششد کششه صششادرات از اهششداف کششالن حشش ف گششردد و نششام گشش ا -

داده شود و ی  مبنشا داششته باششد)بار گرمشایی یشا بشار سشرمایی یشا انشرژی(. همننشین ایششان ارهشار داششتند کشه تشا                

چند سا  آینده تقاضا بشرای خریشد کولرهشای آبشی و چیلرهشای آب خنش  بشه دلیشل مواجشه ششدن بشا ب شران آب بشه              

 شدت کاهش خواهد یافت.

بشا کلمشه دیگشری جشایگزین ششود. ایششان        "الهشام "کلمشه   در چششم انشداز   ردنشد کشه  آقای مهندس سلیمان پیششنهاد ک  -

ارهار کردنشد کشه چششم انشداز بشه مشا مشی گویشد چشرا مشا بایشد سشند مشدیریت بشار سرمایششی داششته باششیم. ایششان                   

 عنشوان ششود و   1404پیشنهاد کردند که کلمشه بشرق بشا انشرژی جشایگزین ششود، اعشداد و رتبشه هشا دقیقشا  بشرای سشا              

 معیارهای کمی برای افراد پر کننده پرسشنامه ارسا  گردد.

آقای مهندس مکاریزاده ارهار کردند کشه سشرمایه ملشی در چششم انشداز بشه چشه معنشا اسشت  ایششان پیششنهاد کردنشد              -

 که تمرکز اهداف کالن بر روی پی  سایی و کاهش بار باشد نه مصرف انرژی.

ر رتبشه بنشدی تکنولشوژی هشا سیسشتمهای جشانبی آنهشا نبایشد در ن شر          آقای مهندس صشال یان بیشان کردنشد کشه آیشا د      -

گرفتششه شششود  بششا توجششه بششه توضششی ات داده شششده توسشش  مهنششدس شششفیعی و مهنششدس جلیلیششان مششش   شششد کششه  

 تنها سیستم های اصلی سرمایشی به عنوان گزینه های پیشنهادی برای اولویت بندی در ن ر گرفته شود.
 تصمیمات اتخاذ شده

 شد نتایج اولویت بندی تکنولوژی ها در جلسه بعدی ارائه و مورد ب ث قرار گیرد.مقرر  -

 مقرر شد اهداف کالن با جزئیات بیشتر تدوین و در جلسه بعدی ارائه شود. -

مقرر شد مهندس صال یان ی  نفر را برای کم  به اولویت بندی تکنولوژی ها در حوزه پوسته ساختمان معرفی  -

 نمایند.
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 مقدمه

، «هاي مدیریت بارهاي سرمایشی تهویه مطبوع در سااختمان  تدوین سند راهبردي  و نقشه راه فناوري»در مرحله چهارم طرح 

گردد. این اقدامات براي رفع مشکالت موجود در ابعااد   انداز، اهداف و راهبردها مشخص می چشماقدامات مورد نیاز براي تحقق 

داناش،  انتشار  دانش، از: توسعه اند عبارتگردد که این کارکردها  هاي نوظهور تعیین می مختلف کارکردهاي نظام توسعه فناوري

دهای باه    تبخشای و جها   (، مشروعیتمالی، انسانی و موادمنابع  )شاملمنابع  تأمیندهی به بازار،  کارآفرینی، شکل هاي فعالیت

. به منظور تعیاین ایان اقادامات،    ]1[هاي مدیریت بارهاي سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان فناوريسیستم در حوزه توسعه 

اساتفاده شاده    سرمایشای بارهااي  ها و مشکالت موجود در هر یك از ابعاد ذکر شده از نظر کارشناسان و خبرگان حوزه  چالش

 است. 

یند انتخاب شده به منظور تدوین آساختار این گزارش به این صورت است. در بخش اول مبانی نظري تدوین اقدامات و فر

ها و  سیاستارائه شده است. در نهایت، هاي مدیریت بارهاي سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان فناورياقدامات سند توسعه 

 ارائه خواهد شد.  بارهاي سرمایشیمدیریت هاي  توسعه فناوريه براي رفع موانع اقدامات تدوین شد
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 فصل اول: -1

هاي مديريت بارهاي سرمايشي  فناوريسند توسعه چارچوب نظري تدوين اقدامات 

  تهويه مطبوع در ساختمان
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 مقدمه -1-1

نظاام   ]2[( است. بنا بر تعریف کارلسون و استانکیویکز TIS) 1نظام نوآوري فناورانه ،مبناي تدوین این اقدامات در این سند

هاي نهادي خاا  باا    ساخت ي اقتصادي/صنعتی تحت زیر که در یك ناحیه 2اي پویا از عامالن شبکه»فناورانه عبارت است از: 

 .«برداري از فناوري سهیم هستند یکدیگر در تعامل بوده و در تولید، انتشار و بهره

فناورانه بر یك منطقه جغرافیایی یا بخش صنعتی متمرکز نیست، بلکه بر یك تکنولوژي نوآوري نظام  آغاز تحلیل یك  نقطه

یك نوآوري فناورانه   هاي نوآوري فناورانه، تحلیل و ارزیابی توسعه یا یك زمینه فناورانه متمرکز است. هدف بیشتر مطالعات نظام

  یاك گوناه   باه عناوان  توان به این رویکرد  ب( آن است. از این منظر، میخا  در قالب ساختار یا فرآیندهاي پشتیبان )یا مخر

هااي عماومی رویکردهااي     هاي بخشی نوآوري نگریست. رویکرد نظام نوآوري فناورانه داراي مشخصه از مفهوم نظام 3خردنگر

مشخصه، تأکید رویکرد  یناول. سازد نظام نوآوري است. با این وجود، دو مشخصه، این رویکرد را از رویکردهاي دیگر متمایز می

اي  عناوان جنباه   باه  وکار کسبهاي جدید  نظام نوآوري فناورانه بر نقش شایستگی اقتصادي، توانایی توسعه و استفاده از فرصت

هاي دانش براي وقوع تغییرات فناوراناه و عملکارد    ناباشد. این رویکرد بر کافی نبودن تحریك جری مهم از نوآوري فناورانه می

هااي جدیاد    ایجاد فرصات  به منظورهاي موجود  هاي دانش براي تحریك فعّاالنه دانش ناکند. تحریك جری تصادي تأکید میاق

کناد. ایان    منابع نوآوري تأکیاد مای   به عنوانرویکرد نظام نوآوري فناورانه بر اهمیت اشخا    ، الزم است. این جنبهوکار کسب

کارآفرینانه، مکمّل تأکیاد بار    هاي یتفعالنظام نوآوري مغفول واقع گردیده است. تمرکز بر  4نگر یکلموضوع توسط رویکردهاي 

مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رویکردهاي دیگر، تمرکز زیاد آن   متمایزکنندهدوّم   هاي دانش است. مشخصه ناجری

باه  ان حوزه نظام فناورانه نوآوري را تشویق باه نگریساتن باه آن    بر پویایی سیستم است. تمرکز بر اقدام کارآفرینانه، پژوهشگر

 گردد. چیزي کرده است که در طول زمان ایجاد می عنوان

 نظام نوآوري فناورانه -1-2

تحات عناوان    هاا  آناي از رویکردهاي سیستمی هستند که در ادبیات از  هاي نوآوري با تمرکز خا  بر فناوري، نمونه نظام

هاي نوآوري فناورانه مرزهاي جغرافیایی و یا یك صانعت خاا     گردد. نقطه شروع تحلیل در نظام یاد می نظام نوآوري فناورانه

                                                                                                                                                                  
1
Technological InnovationSystem 

2- Agents 

3- Micro oriented 

4- Macro oriented 
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 دهد. نبوده، بلکه این رویکرد تمرکز بر فناوري را هدف مطالعه قرار می

 به که است فرآیندهایی و ساختار نگاه از فناورانه نوآوري یك توسعه روند ارزیابی فناورانه نوآوري نظام هاي تحلیل هدف

 افزارهایی ونرم افزارها، سخت مواد، به معناي هم فناوري فناورانه، نوآوري نظام درتعریف. پردازد می آن از ممانعت یا و پشتیبانی

 در نهفته یا و عمومی شکل به چه که است دانشی به شکل روند،وهم می بکار توسعه یندآفر در مستقیم شکل به که است

 دارد. وجود محصول

 هاي نظام نوآوري فناورانه ويژگي -1-2-1

از  متمایزکننده ویژگی دو نوآوري،داراي نظام هاي رویکرد سایر مشترك هاي ویژگی بودن دارا رغم علی فناورانه نوآوري نظام

 از: اند عبارتباشند که  رویکردهاي نظام نوآوري می سایر

 تأکید بر نقش شایستگی اقتصادي. -1

 ستم.تاکید جدي بر پویایی سی -2

باشاد،   نوآوري مشترك می  ها با سایر رویکردهاي نظام نظام نوآوري فناورانه داراي چهار ویژگی اساسی بوده که این ویژگی

 باشند: که به شرح زیر می

 گیرد. قرارمی تحلیل واحد به عنوان( اجزا تك تك نه) سیستم -1

 سیستم ماهیتی پویا دارد. -2

 بارداري  بهاره  و درشناساایی،جبب  بیشاتري  تمرکاز  تا است الزم بنابراین. هستند عمالًنامحدود فناورانه هاي فرصت -3

 .پبیرد صورت فناورانه هاي ازفرصت

 رو هستند. ها و اطالعات روبه هایی از جنس توانایی بازیگران این نظام خردپبیر هستند، اما با محدودیت -4

 هاي مختلف نظام نوآوري فناورانه شناخت مؤلفه -1-3

هااي ناوآوري    هاي مختلف نظام نوآوري فناورانه، الزم است تا مفهوم دو حوزه اساسی نظام لفهز مؤبه منظور شناخت کافی ا

 فناورانه، شناخت ساختاري و شناخت کارکردي تبیین گردد.

 شناخت ساختاري نظام نوآوري فناوري -1-3-1

 ها و فناوري.  از: بازیگران، نهادها، روابط و شبکه اند عبارتساختار نظام نوآوري فناورانه از اجزایی مختلفی تشکیل شده که 
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 بازيگران -1-3-1-1

دهناده و   منظور از بازیگران عبارت است از هر سازمانی است کاه در ظهاور فنااوري باه طاور مساتقیم باه عناوان توساعه         

هستند. در حقیقت، این  ها مهم مالی و دیگر نقش  کننده کننده، تأمین ي فناوري یا به طور غیرمستقیم به عنوان تنظیم یادگیرنده

بارداري   هایی را ایجاد، منتشر و بهاره  ها و تصمیمات خود، فناوري بازیگران، یك نظام نوآوري تکنولوژیکی هستند که با انتخاب

اي از باازیگران خصوصای، باازیگران     بازیگران در یك نظام نوآوري تکنولوژیکی بسیار زیاد است و گستره بالقوهکنند. تنوع  می

به دو دسته پیشرو و پیرو تقسیم  توان میگیرد. در کل بازیگران را  می -دهندگان فناوري تا گیرندگان آن را در بر توسعه عمومی،

 کرد.

 بازیگران پیشرو -الف

اناد و باه موفقیات آن فنااوري وابساته       هایی هستند که کامالً در توسعه یك فناوري خاا  وارد شاده   بازیگران پیشرو آن

گان فنااوري  گیرندگان و یا هندد توسعهبه عنوان بازیگران مستقیم یاد کرد که شامل  توان مین گروه از بازیگران باشند. از ای می

دهندگان فناوري کوچك هستند که  یك فناوري، متشکل از واحدهاي صنعتی و توسعه  شوند. به طور معمول، پیشروان توسعه می

ند. براي مثال، اندازه کوچك یك شرکت، جایگاه آن را به عنوان یاك  هست ش مشغولي یك فناوري به ایفاي نق تنها در حوزه

 دهنده فناوري و وابستگی آن به یك گزینه تکنولوژیکی، نشانگر نقش آن به عنوان یك پیشرو است. توسعه

ي داناش اساتفاده    باراي توساعه   1بازیگران پیشرو در یك فناوري به ماندن در آن حوزه تمایل دارند، از یك رویکرد تجربی

رساانی بسایار    کارگیري در برناماه اطاالع   هبراي ب گروهاین  این روکنند، از  ها تأکید می کنند و بیشتر بر مزایا به جاي هزینه می

 بازیگران پیرو را به فعالیت وادار کرد. ها آنبا استفاده از  توان میباشند و  مناسب بوده و انگیزه کافی را دارا می

 بازیگران پیرو -ب

هاي مختلف، دست به انتخاب بزنند.  توانند بین گزینه اند و می این گروه از بازیگران کامالً در توسعه یك فناوري درگیر نشده

توان متشکل از  به عنوان بازیگران غیرمستقیم در توسعه فناوري نوظهور یاد کرد. بازیگران پیرو را می توان میاز بازیگران پیرو 

هاي تکنولوژیکی دانست.  هاي بزرگ با قابلیت حمایت از انواع مختلفی از گزینه کنندگان مالی، کاربران و بنگاه گران، تأمین متنظی

کسب  ها آنگباري کنند و هدف  هاي مختلف سرمایه توانند در صنایع و تکنولوژي باشند که می گباران می نمونه این گروه سرمایه

                                                                                                                                                                  
1- Experience based 
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 باشد. درآمد و سود هرچه بیشتر می

مختلف را  هاي گزینهتمایل به فعالیت در  این روباشند، از  گباري روبرو می هاي مختلفی براي اجرا و سرمایه پیروان با گزینه

کنناد و از   ي داناش اساتفاده مای    باراي توساعه   1، از یاك رویکارد عینای   هاا  آنداشته و با در نظر گرفتن چند گزینه و مقایسه 

رساانی   برند. این گروه از بازیگران در حقیقات گاروه هادف )مخاطباان( برناماه اطاالع       بهره می هاي ارزیابی مختلفی چارچوب

 رسانی تمایل این گروه را به فناوري مدنظر بیشتر کرد. باشند که باید با اجراي برنامه اطالع می

 نهادها -1-3-1-2

ي تعاامالت   دهناده  ي انسانی که شکل تنگناهاي تدبیر شده»تر  نهادها به عنوان قواعد بازي در یك جامعه یا به طور رسمی

اصول، قوانین و مقررات نحوه برقراري و ایجاد ارتبااط و   توان میشوند، به عبارت دیگر نهادها را  شناخته می« باشد ها می انسان

اطبان مختلف از این نهادها در تعیین نحوه برقراري تعامل با ذینفعان و مخ توان میتعامل بین بازیگران مختلف دانست. در واقع 

 استفاده کرد.

توانناد هنجااري    تر بوده و می )ضمنی غیررسمیبه دو دسته نهادهاي رسمی )داراي قوانین مدون شده( و  توان مینهادها را 

 باشند( تقسیم کرد. « هاي اجتماعی هاي ذهنی و پارادایم چارچوب»یا شناختی « بر مبناي هنجارهاي اجتماعی»

ها. مثالی  ها یا قراردادهاي بنگاه نامه از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و یا بخش اند عبارتی هایی از نهادهاي رسم مثال

 هاا  آنساازي   در رابطه با قواعد هنجاري، مسئولیت احساس شده توسط یك شرکت در رابطه با عدم تولید ضایعات و یا پااکیزه 

 هستند. مسئلههاي حل  )ابتکاري( یا رویه 2هایی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوي ذهنی است. مثال

قواعد نهادي خصوصاً نهادهاي رسمی بسیار کمی وجود دارد و حتی قواعد موجود با فناوري در حال ظهور سازگازي چندانی 

اي هدایت باشند و از این قواعد بر ندارند. به همین منظور در توسعه فناوري نوظهور قواعد شناختی از اهمیت باالیی برخوردار می

 شود. بازیگران )به ویژه بازیگران پیرو( و جلب حمایت براي توسعه فناوري استفاده می

 فناوري -1-3-1-3

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

                                                                                                                                                                  
1- Objective 

2- Heuristic 
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فنی شامل ساختارهاي هزینه، ایمنی، قابلیات اطمیناان،    يد. عملکردهاباش زیادي )براي فهم فرآیند تغییر فناورانه( برخوردار می

 شود. اثرات افزایش مقیاس و موارد دیگر می

 ها روابط و شبكه -1-3-1-4

هااي سااختاري داراي اناواع     باشد. روابط ممکن باین مؤلفاه   آورنده یك نگاه مفهومی به تمامی روابط می این بخش فراهم

-هاا  ها و فنااوري  فناوري -نهادها، بازیگران  –امل روابط بین بازیگران مختلف، بازیگران باشند، که این روابط ش میگوناگونی 

 شود.  نهادها می

مفعاولی  –ط از نوع روابط فاعلها مشابه یکدیگر بوده و هر دو این رواب فناوري–نهادها و بین بازیگران-روابط بین بازیگران

ضوع. این موضوع با در نظر گرفتن اخاتالف باین ایان رواباط و رواباط باین       باشند مثل تغییر قوانین و مقررات مرتبط با مو می

 شود.  بازیگران بهتر فهمیده می

گردد و معموالً بازیگران در جایگااهی قارار ندارناد کاه باه طاور        ، روابط بین بازیگران با استقالل دوسویه مشخص میاوالً

، روابط بین بازیگران مختلف در یك نظام متشکل از قواعد نهادي در عوضمستقیم یکدیگر را تغییر، تطبیق و یا حبف نمایند؛ 

توانند در انجام اقدامات به طور عمدي معماري قواعد نهادي و فناورانه را تغییر دهند و از  اند. بازیگران می و فناورانه محدود شده

هاي  ن انجام این اقدامات وابسته به شایستگیاین طریق )به طور غیرمستقیم( بر محیط عملکرد سایر بازیگران اثر بگبارند. میزا

 در نظام نوآوري فناورانه است.  ها آنبازیگران و جایگاه 

. در حقیقات  باشاد  ساویه مای   بلکه یك بازیگران و نهادها، تعاملی نبوده وها و روابط بین  روابط بین بازیگران و فناوري ثانیاً

هایی براي بازیگران براي انجام برخی از اقدامات خا  و پرهیز از برخی  مشوق  آورنده فراهممعماري قواعد فناورانه و نهادهاي 

 اقدامات دیگر است. 

اي یااد کارد. در    از این پیکربندي به عنوان ساختار شابکه  توان میزمانیکه روابط داراي پیکربندي مشخص و متراکم باشند 

را  TISتمامی ابعاد سااختاري  ( 1-1 )جدول مشخص شده است. ها آنشبکه ارتباط تمام انواع روابط و نحوه برقراري هر یك از 

 دهد. به صورت خالصه نشان می
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 ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه (:1-1 )جدول 

 ها زیر بخش ابعاد ساختاري

 بازیگران

 جامعه مدنی 

 کوچك و  وکار کسبهاي  شده، بنگاه یستأسهاي تازه  ها: شرکت شرکت
 چندملیتیهاي  بزرگ، شرکت ها کارخانهمتوسط، 

 دولت 

 مردم نهاد هاي سازمان 

 ماالی،   هااي  سازمانها/  ، بانكگباري هایقانون سازمانهاي دیگر:  بخش
 اي، کارگزاران دانشی مشاورین نهادهاي واسطه

 نهادها
 ها سخت: قوانین، مقررات، دستورالعمل 

 هاي رایج، رسوم، سنتی و انتظارات و... نرم: هنجارها، عادت 

 تعامالت
  در سطح شبکه 

  در سطح ارتباطات فردي 

 ها زیرساخت
 ها و ... ها، پل ، جادهها ساختمانها،  تجهیزاتی: ابزارهاي فنی، ماشین 
 دانشی: دانش، تخصص، اطالعات راهبردي 

 

 شناخت کارکردي نظام نوآوري فناوري -1-3-2

 و انتشاار  ، توساعه . بارد  کاار ه با  فناوراناه  تغییارات  تحلیال  براي رویکردي عنوان  هب توان می را فناورانه نوآوري هاي نظام

در کل نظام نوآوري فناوراناه   .قلمدادکرد هاي نوآوري نظام کارکردهاي اصلی عنوانه ب توان می را در عمل هانوآوري بکارگیري

، سیساتم دهی به  هاي کارآفرینی، توسعه دانش، انتشار دانش، جهت از: فعالیت اند باشد که عبارت میداراي هفت کارکرد مختلف 

 بخشی. و تخصیص منابع و مشروعیت تأمیندهی بازار،  شکل

 ينيهاي کارآفر فعالیت -1-3-2-1

بار ایان   باشد.  اصلی فناوري میهاي  ها زیاد بوده و ریسك و عدم قطعیت باال از ویژگی فناوري تعداد گزینه توسعه درابتداي

هاي موجود از طریق انجام ریسك در شرایط عدم قطعیات   برداري از فرصت کارآفرینی بهره فعالیتاساس، هدف اصلی از انجام 

کارآفرینی، نظام نوآوري شکل نخواهاد گرفات.    هاي فعالیتاست. بنابراین بدون انجام رانگیز بازار و فناوري و نهادهاي چالش ب

باشاد. باه    هاي کارآفرینی می گفت که الزمه خلق دانش و افزایش دانش فنی در رابطه با فناوري انجام فعالیت توان میبنابراین 

هااي کااري جدیاد و شناسااندن      کاارآفرینی متصاور شاد: ایجااد فرصات      هاي یتفعالتوان دو زیرکارکرد را براي  طور کلی می
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 هاي کاري جدید. فرصت

ي اول باازیگرانی   کارآفرینی به دو دسته تقسیم کارد: دساته   هاي فعالیتدر انجام  ها آن توان از منظر سابقه کارآفرینان را می

فنااوري   نگرند و به استفاده از بازارهاي موجود در حوزه می وکار کسبهستند که به فناوري جدید به مثابه فرصتی براي ورود به 

دهی و منفعت مالی  بر سود ها آنها باید در تعامل با  ند. که براي جبب سرمایه و حمایت این دسته از کارآفریناندیش نوظهور می

ي جدید را به دید یك فرصات  شوند که فناور ي دوم بازیگرانی را شامل می نوظهور تأکید کرد. دسته يفناورناشی از بکارگیري 

پردازند. در تعامل با  بینند و براي استفاده از مزایاي آن به فعالیت در این زمینه می به سبد کاري خود می یبخش تنوعجدید براي 

الت پابیري محصاو   ها باید بر نو بودن فناوري، تنوع محصوالت تولیدي با استفاده از این فناوري و رقابت این گروه از کارآفرین

 تولیدي آن در بازار تأکید کرد.

ساازي محصاوالت و خادمات     هایی است که بطور مستقیم به تجاري کارآفرینی شامل تالش هاي فعالیتگفت که  توان می

، این فعّالیت است که یك نظام نوآوري را از یاك نظاام تحقیقاات    در حقیقتپردازند.  ي دانش فنی موجود می ارائه شده بر پایه

هاي جدید از تکنولاوژي   گیري دانش تواند منجر به شکل کارآفرینی می هاي فعالیتسازد. الزم به ذکر است که انجام  متمایز می

هاي کارآفرینانه با  کارآفرینانه است و از سوي دیگر، فعالیت هاي فعالیتانجام   دانش الزمه  موجود گردد. بنابراین، از یکسو توسعه

 تکنولوژي همراه است.افزایش دانش فنی در رابطه با 

 اند: مربوط به این کارکرد برشمرده شده هاي فعالیتهایی از  در ادبیات، نمونه

 سازي تکنولوژي هاي انجام شده( در تجاري )پروژه صورتپبیرفتههاي خطرپبیر  گباري سرمایه 

 سازي تکنولوژي  ي تجاري هاي نوآور در عرصه ورود شرکت 

 هاي نوپا  تأسیس شرکت 

 تکنولوژي   هاي دیگر به حوزه هاي موجود در حوزه ورود شرکت 

 ي تکنولوژي  ي محصوالت و خدمات جدید در زمینه ارائه 

 پبیر ساختن تکنولوژي شده با هدف نمایش و توجیه  انجام هاي فعالیت 

 برگزاري نمایشگاه تکنولوژي 

 هاي نمایشی انجام پروژه 
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 توسعه دانش -1-3-2-2

شامل فرآیند یادگیري فناوري و موضوعات مرتبط به آن دانست. در مبحا  توساعه    توان میا هاي این مرحله ر تمام فعالیت

به دو دسته خلق دانش فنی و خلق دانش غیرفنای   توان میباشد که کارکردهاي خلق دانش را  دانش بح  مهم خلق دانش می

گردد و در مبح  خلق دانش غیرفنی  یتقسیم کرد. در بخش خلق دانش فنی مسائل فنی و تخصصی فناوري بررسی و تعیین م

 گردند. کنندگان بررسی و تعیین می موضوعاتی چون مدیریت، بازار و مصرف

هاي باازیگران   نهادي و ضعف يها بخش ضعف دو بهتوان میترین موانع در برابر انجام فعالیت در زمینه توسعه دانش را  مهم

آوري اطالعات در مورد فناوري  ریزي صحیح براي انجام تحقیقات و جمع هاي نهادي نبود برنامه بندي کرد. منظور از ضعف دسته

 باشد. هاي بازیگران نبود افراد متخصص، آگاه و توانا در موضوع می بوده و منظور از ضعف

به افزایش عمق و گستره دانش موجاود در رابطاه باا فنااوري      توان میخلق دانش  از نتایج و کارکردهاي عمده یادگیري و

 کاه  درحاالی شاود،   اشاره کرد. باید توجه داشت که با افزایش عمق دانش از عدم قطعیت موجود در رابطه با فناوري کاساته مای  

 دهد. ایش میافزایش گستره دانش موجود به دلیل افزایش تنوع، عدم قطعیت موجود در سیستم را افز

کسب شناخت و یادگیري بازیگران در صورت وقوع در حین تعامل احتمال دارد به دو صورت مختلف اتفاق بیفتد که این دو 

 از: اند عبارت

 که هیچیك از آنان دانش مورد نظار را . در این حالت در مواردي موجود در سیستم مختلفتعامل موجود بین بازیگران  -1

جریان دانشی  ها آنبراي رسیدن به یك دانش مشترك با یکدیگر تعامل دارند و بین  ها آنندارد همگی  به اندازه کافی

 .قابل توجّهی وجود ندارد

تعامل بازیگران موجود در سیستم با بازیگران خارج از سیستم. در این حالت اطالعات از خارج از سیستم باه باازیگران    -2

 شود. جریان دانش انتقالی در بین بازیگران داخلی می داخلی انتقال داده شده و سبب افزایش

رسانی شناخت و دانش مورد  با اجراي برنامه اطالع توان میبا توجه به مسائل بیان شده به منظور اجراي مؤثرتر این کارکرد 

زیگران مختلف شد. به نیاز را به بازیگران موجود در سیستم انتقال داد و با این کار سبب افزایش سطح دانش انتقالی بین با

رسانی با استفاده از حالت دوم بازیگران موجود در سیستم نسبت به فناوري جدید آگاه شده و  عبارت دیگر با اجراي برنامه اطالع

 شود. سبب افزایش دانش انتقالی بین بازیگران )انتقال به صورت اول( می
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 هاي ممكن خلق دانش در حین يادگیري در حین تعامل  حالت (:1-1 )شكل 

 میزان برآوردن این کارکرد را بررسی کرد: توان میها و رخدادهاي زیر  از طریق ارزیابی شاخص

  تعداد مقاالتISI  منتشر شده در زمینه تکنولوژي 

 المللی در زمینه تکنولوژي  تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بین 

 و اندازه تعداد  ( نهادهاي تحقیقاتیR&D فعال در زمینه تکنولوژي ) 

 مطالعات علمی و فنی صورت گرفته درباره تکنولوژي  تعداد و اندازه 

 انجام شده بر روي تکنولوژي  آزمایشگاهیهاي  تعداد تست 

 ( 1)پایلوت تر جاي محدوده گسترده اي از محیط به سازي تکنولوژي در ناحیه تعداد انجام آزمایش و پیاده 

 ( 2هاي آزمایشی و اولیه از تکنولوژي )پروتوتایپ تعداد توسعه و ایجاد نمونه 

 انتشار دانش -1-3-2-3

گیرند و ایان دو بسایار باه     می در نظردر مواردي این کارکرد و کارکرد قبل )توسعه و انتشار دانش( را در قالب یك کارکرد 

در این کارکرد هدف از انجاام   که درحالیکسب و یادگیري دانش بوده باشند، در واقع در توسعه دانش هدف  یکدیگر نزدیك می

و اطالعات در میان باازیگران مختلاف موجاود در سیساتم اسات.       1دانش 4گباري و به اشتراك 3انجام شده تسهیم هاي فعالیت

                                                                                                                                                                  

1- Pilot
 

2-Prototype
 

3-Dissemination 

4- Sharing
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 دارد، ایجاد یادگیري تعاملی است.  بر عهدهترین نقشی که کارکرد انتشار دانش  مهم

ترین نقشی کاه یاك شابکه قاادر باه       هاي مهم نظام نوآوري فناورانه، وجود شبکه در ساختار آن است. مهم یکی از ویژگی

آوري بستري براي ایجاد جریان دانش و اطالعات در بین بازیگران موجود در سیستم است. دو ناوع از   برآوردن آن است، فراهم

هاي نرم، لزوماً دانش موجود در منبع دانشی )بازیگر  هاي سخت. در شبکه م و شبکههاي نر متصور بود: شبکه توان میها را  شبکه

از  اناد  عباارت هاایی از ایان ناوع از شابکه      شود. نموناه  کامل منتقل نمی به صورتبرخوردار از دانش( به بازیگر خواهان دانش 

ان موجود در نظام. از این پس، این ناوع از انتشاار   هاي اطالعاتی مشترك بین بازیگر ها و پایگاه ها، کارگاه ها، همایش کنفرانس

هاي سخت، دانش موجود در منباع دانشای توساط باازیگر خواهاان آن دریافات        شود. در شبکه دانش، تسهیم دانش نامیده می

هااي   گاباري  هااي تکنولاوژي و سارمایه    از اتحادهااي اساتراتژیك، هااب    اند عبارتها  هایی از این نوع از شبکه شود. نمونه می

هاي نشانگر تحقق این  اي از رخدادها و شاخص شود. نمونه گباري دانش نامیده می . این نوع از انتشار دانش، به اشتراك2مشترك

 از: اند عبارتکارکرد 

  تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترك صورت پبیرفته میان واحدهاي مختلف )با هدف تسهیم  هاي فعالیتتعداد

 دانش(

 دانشگاهی با محوریت تکنولوژي کرده لیتحصروهاي میزان جابجایی نی 

 هاي مشترك صورت  گباري هاي بین بازیگران، سرمایه نامه و توافق ها پیمانهاي آموزشی،  ها، کارگاه کنفرانس

 پبیرفته با موضوع تکنولوژي

 هاي متشکل از بازیگران موجود در نظام فناورانه شبکه  تعداد و اندازه 

رسانی در این مورد اطالعات باید به بازیگران کم اثرتر انتقال داده شود و معموالً مخاطاب   برنامه اطالعبه منظور استفاده از 

کننادگان   هاي مربوط باه فنااوري باه مصارف     باشند. در این مرحله دانش رسانی در این موارد عموم مردم می هاي اطالع برنامه

کنندگان از نظام ناوآوري فناوراناه قارار     یادگیري، بر پایه تجربه استفادهشود. این نوع  محصوالت فناوري مدنظر انتقال داده می

 شود. کننده و تولیدکننده فناوري برقرار می دارد، مانند تعاملی که بین مصرف

                                                                                                                                                                  
به انتشار داناش فنای و انتشاار    همانطور که کارکرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فنی و غیرفنی است، کارکرد انتشار دانش نیز قابل تقسیم 1-

 باشد. دانش غیرفنی می
2- Joint venture 
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 سیستممديريت  -1-3-2-4

هااي موجاود در رابطاه باا      است که به گزینش و محدود کردن گزینه هایی فعالیتدهی به سیستم متشکل از  کارکرد جهت

و خرد  2و سطوح کالن1از سطح فراسیستم اند عبارتپردازد. این سطوح  و بازارشان در سطوح مختلف می ها آنکنولوژي، کاربرد ت

یند آاین فر توان میشوند.  تکنولوژي انجام می  هاي انجام گرفته در توسعه همگرا ساختن تالش هابه منظور فعالیت. این 3سیستم

باه  گفات کاه    توان میهاي موجود در نظام نوآوري فناورانه دانست. براي توضیح بیشتر  شناسایی فرصت  گزینشی را دربرگیرنده

هاي مختلف موجود باید دست به انتخااب زد و بار آن تمرکاز نماود.      وجود محدودیت در منابع در دسترس، از میان گزینه علت

هااي   وسایعی از گزیناه    ظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی ماناده و مناابع در دامناه   ، نیاز و انت بدون انجام این مرحله

هااي توساعه باا وجاود صارف منباع        ، تعداد قابل توجّهی از گزیناه در نتیجهرود.  می به هدرکاربردي و فناورانه پراکنده شده و 

فناورانه تعریف   دهی به سیستم در روند توسعه داد، کارکرد جهتمانند. براي جلوگیري از وقوع این رخ برایشان، ناموفق باقی می

 گردد. می

سازي تمام  دهی و یکپارچه ها در این کارکرد در مسیر جهت شود، فعالیت از این کارکرد به عنوان مدیریت سیستم نیز یاد می

رساد. در   به انجام مای  6، و خرد5، کالن4مباشد. این کارکرد در سطوح فراسیست هاي انجام گرفته براي توسعه فناوري می فعالیت

هاا پرداختاه    دهای فعالیات   هاي موجاود( باه جهات    این کارکرد به منظور جلوگیري از هدر رفت منابع )انرژي، هزینه و پتانسیل

 شود. می

در . 9و هنجااري  8، شاناختی 7مربوط به این کارکرد را به سه دساته تقسایم کارد: تنظیمای      انجام شده هاي فعالیت توان می

شود. براي  داده در این کارکرد منجر به ایجاد، تغییر و یا از میان برداشتن نهادهاي موجود در سیستم می رخ هاي فعالیت، حقیقت

                                                                                                                                                                  
 شود. یاد می Landscapeگیرد. در ادبیات از این فراسیستم با نام  منظور از فراسیستم، سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر می -1
هاا حاصال    ي تکنولاوژي تغییارات انادکی در آن    سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعه -2
 نامند. می Regimeشود. این سطوح را  می

 نامند. می Nicheرا باشند. در ادبیات این سطوح  شدت متالطم می این مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و به -3
 .شودیاد می Landscapeگیرد. در ادبیات از این فراسیستم با نام منظور از فراسیستم، سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر می-4

-ها حاصل مای آني تکنولوژي تغییرات اندکی در سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعه-5

 نامند.می Regimeشود. این سطوح را 

 نامند.می Nicheباشند. در ادبیات این سطوح را شدت متالطم میاین مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و به-6

7- Regulative 

8- Cognitive 

9- Normative 
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رو افازایش دهناد    هااي پایش   توانند انتظارات را نسابت باه برخای گزیناه     ها می گفت که برخی از رخداد توان میتوضیح بیشتر 

گردد. با افزایش انتظاارات   تکنولوژي منجر به افزایش انتظارات از آن گزینه می  رد خوب یك گزینه)شناختی(. براي مثال، عملک

هاي پیشین و ایجاد شناخت  تغییر در شناخت به معنايرود. این رخداد  آن گزینه در اذهان باالتر می اولویتنسبت به آن گزینه، 

توانند منجر به تغییر در هنجارهاي موجود شوند. براي مثال،  ادها میهاي موجود است. برخی دیگر از رخد جدید نسبت به گزینه

هااي   هااي تولیاد انارژي )مانناد انارژي      وقوع یك رخداد طبیعی ممکن است منجر به افزایش ارزش انواع خاصی از تکنولوژي

گیرد. در پاارادایم جدیاد،    ل میها، پارادایم جدیدي در نظام موجود شک تجدیدپبیر( گردد. با افزایش ارزش این نوع از تکنولوژي

 دهی به سیستم(.  ي هنجاري جهت شوند )گونه هنجارهاي جدیدي مطرح می

ها  نامه ها و هنجارهاي سیستم، قوانین، مقررات، استانداردها، توافق وقوع رخدادهاي اثرگبار بر شناخت  یجهدر نتممکن است 

 يباه ساو  توانند منجر به هدایت سیستم  کلی، تصمیمات جدیدي )تنظیمی( اتخاذ گردند. اتخاذ این تصمیمات نیز می به طورو 

 هاي خا  شود. گزینه

 اند: هاي از رخدادهاي مربوط به این کارکرد در ادامه آورده شده نمونه

 وژي اثرگبارندتکنولوژي و یا موارد دیگر که بر تکنول  اندازهاي جدید براي توسعه وضع چشم 

 سازي تقاضاي کاربران اصلی  شفاف 

  رشد تکنولوژي در کشورهاي دیگر 

 ي تکنولوژي ي آینده گیري انتظاراتی درباره شکل 

 هاي تکنولوژي گباري هاي انجام شده در سیاست گباري هدف 

 گباري در رابطه با تکنولوژي  قانون 

  تدوین استانداردها 

 گیري بازار شكل -1-3-2-5

باشد. در واقع ایان کاارکرد باا     هاي موجود بازار می پبیر ساختن فناوري نوظهور نسبت به فناوري کارکرد رقابتهدف از این 

 آورد. ها پدید می سایر فناوريبا  فناوري نوظهور  براي رقابت اي ، محیط کنترل شدهها فعالیتاي از  انجام مجموعه

هاي خاصی را دارا باشد،  براي اینکه یك فناوري نوظهور توانایی براي رشد، توسعه و نفوذ در بازار را داشته باشد باید قابلیت
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و  2هااي اقتصاادي   ، قابلیات 1هااي فنای   ها به سه دسته قابلیات  قابلیت ینابتواند به سوي بلوغ حرکت نماید.  ها آن  تا به واسطه

هر یك  توان میرسانی مناسب  شوند. در این مرحله نیز باید توجه داشت که با استفاده برنامه اطالع یتقسیم م 3هاي بازار قابلیت

 ( ایجاد کرد.ها ها را براي فناوري مورد نظر )در صورت داشتن پتانسیل از این قابلیت

 قابلیت فنی -الف

هاي موجود در باازار باشاد. در صاورت اساتفاده از      فناوري مورد بح  باید از نظر فنی و فناورانه قابل رقابت با سایر فناوري

 رسانی براي بزرگ کردن این قابلیت فناوري در دید مخاطبان باید بر ارائه اطالعات فنی و تخصصی تأکید کرد. برنامه اطالع

 قابلیت اقتصادي -ب

ي موجود را داشته باشد و اساتفاده از  ها فناوري نوظهور مدنظر باید از لحاظ اقتصادي توانایی و قابلیت رقابت با سایر فناوري

ها به صرفه به نظر برسد. به طور قطع زمانی یك فناوري قادر به دساتیابی باه ایان قابلیات      این فناوري در مقابل سایر فناوري

زم نیااز و شارط ال   هااي فنای، پایش    هاي فنی برخوردار شده باشد. به عبارت دیگر، دستیابی به قابلیات  خواهد بود که از قابلیت

رسانی براي ایجاد این قابلیات در یاك فنااوري بایاد      هاي اقتصادي است. در صورت استفاده از برنامه اطالع دستیابی به قابلیت

 اطالعات اقتصادي و صرفه اقتصادي بکارگیري این تکنولوژي به مخاطبان انتقال داده شود.

 قابلیت بازار -پ

ادي را دارا باشد براي رشد به سمت بلوغ نیازمناد داشاتن قابلیات باازار و     هاي فنی و اقتص در صورتیکه یك فناوري قابلیت

کنندگان سازگار باوده و قابلیات    باشد. در واقع  این فناوري باید با تمایالت مصرف پبیري با سایر موارد موجود در بازار می رقابت

رسانی، اطالعات و محتاواي   رت استفاده از برنامه اطالعآمیز در بازار را داشته باشد. در این مورد نیز در صو توسعه یافتن موفقیت

 ها باشد. هاي فناوري و محصوالت آن نسبت به سایر فناوري ها و برتري انتقالی باید در رابطه با خصوصیات، ویژگی

                                                                                                                                                                  
1-Technological Potential

 

2-Economical Potential
 

3- Market Potential
 



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

16 

 

 

 1394 تیرويرايش دوم، سیاستهاتدوين برنامه، اقدامات و : 4فاز 

 

 

 

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

هاي مالیاتی  )مانند حمایت مالی از مصرف تکنولوژي نوظهور و یا سیاست هایی فعالیتدهی به بازار، شامل  کارکرد شکل

گردد. تفاوت میان این  تقاضا براي تکنولوژي در راستاي حمایت از آن می یجاداهاي رقیب( است که منجر به  براي تکنولوژي

شود؛  ، گزینش نهایی توسط کاربران تکنولوژي انجام میکارکرداست که در این  دهی به سیستم در آن کارکرد و کارکرد جهت

گیري  کارکرد شکل توان میکنند. بنابراین  دهی به سیستم کاربران نقشی در فرایند گزینش ایفا نمی که در کارکرد جهت درحالی

 توان میمختلف،  هاي فعالیتها و شناسایی  دهی به سیستم دانست. با استفاده از شاخص بازار را حالت خاصی از کارکرد جهت

 اي از این اقالم در ادامه آورده شده است: میزان تحقق این کارکرد را سنجید. نمونه

 ي عمر( بازار بلوغ )دوره  شناسایی مرحله 

 سازي پتانسیل بازار  شفاف 

  تعداد و تنوع کاربران موجود براي تکنولوژي 

 دهی به بازار  تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شکل 

 گباران  میزان عدم قطعیت موجود در برابر تولیدکنندگان و یا سرمایه 

 هاي مصرف تکنولوژي هزینه 
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 مديريت منابع -1-3-2-6

کاه   هایی فعالیتباشد.  ها و پیشبرد اهداف می براي توسعه فناوري نیاز به در دسترس بودن منابع مختلف براي انجام فعالیت

شوند. همچنین، گسترش  یند توسعه انجام میآهایی است که در فر گباري پبیرد، بیشتر از جنس سرمایه در این کارکرد صورت می

ایان    هاي آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زماره  هاي عمومی مورد نیاز پیشرفت تکنولوژي، مانند سیستم زیرساخت

هاي متمایز، یك  عدم وجود منابع مالی و ابزارهاي مورد نیاز و نیز بازیگرانی با توانایی و قابلیت در صورت. دنگیر کارکرد قرار می

فراوانای در روناد توساعه     اهمیات تکنولوژي نوظهور به هیچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. بنابراین، این کارکرد داراي 

 پبیر است: عد مختلف، امکاننگاشت کارکرد بسیج منابع در چهار بُباشد. می

  :ي فناوري سازي نیروهاي انسانی مورد نیاز براي توسعه و هماهنگ تأمینمنابع انسانی 

  :ي فناوري براي توسعه مورد نیازها و اعتبارات  سازي بودجه و هماهنگ تأمینمنابع مالی 

  :ي فناوري براي توسعه ازمورد نیسازي مواد )و در برخی موارد قطعات(  و هماهنگ تأمینمنابع مادي 

  :براي توسعه فناوري مورد نیازها، محصوالت و یا خدمات مکمل  سازي زیرساخت و هماهنگ تأمینمنابع مکمل 

تواند توسط دولت، صنعت و یا هر بازیگري که در روند توسعه فناوري نقش اساسی دارد، انجام شود. در  این منابع می تأمین

اي از  نمونهشاود.  باشد که در بخش بعد به طاور کامال بررسای مای     رسانی بسیار حائز اهمیت می نیروهاي مختلف اطالع تأمین

 تواند منجر به تحقق این کارکرد شود، در ادامه آورده شده است: رخدادهایی که می

 هاي بالعوض دولتی )یارانه(  کمك 

 هاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوري گباري سرمایه 

 هاي مورد نیاز تکنولوژي و محصوالت و خدمات مکمل  توسعه زیرساخت 

 تکنولوژي از خارج از کشور  مورد نیاز براي توسعه  مواد اولیه تأمین 

 مورد نظربودن نیروي انسانی فنی در رابطه با تکنولوژي  در دسترس 

 بخشي مشروعیت -1-3-2-7

راساتا   فناوري جدید، تغییر نهادهاي موجاود در جامعاه و هام   کارگیري  ههدف از این کارکرد ایجاد مقبولیت اجتماعی براي ب

باشد زیرا ظهور یك  باشد. اهمیت این کارکرد بسیار زیاد می شدن نهادها با نیازهاي بازیگران موجود در نظام نوآوري فناوري می

شاود و ایان مخالفات سابب      یهاي کنونی هستند، همراه م فناوري جدید اغلب با مخالفت بازیگرانی که داراي منافع در فناوري
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شود. بنابراین بازیگران یك نظام نوآوري فناوري بایاد باا اساتفاده از     جلوگیري و یا کاهش سرعت پیشرفت فناوري نوظهور می

 ها غلبه نمایند. حاصل از این مخالفت 1اطمینان بخشی به جامعه، ذینفعان و مخالفان بر لختی

یاك کاتاالیزگر عمال    باه عناوان   که توجه داشت که این کاارکرد  گردد  یبخشی زمانی بیشتر مشخص م اهمیت مشروعیت

دهی بازار ضروري است و تا این کارکرد فراهم نشود  کند و براي انجام فعالیت در سایر کارکردها مانند مدیریت منابع و شکل می

 باشد. فعالیت در سایر کارکردها مشکل و یا غیرممکن می

جغرافیاایی کاه ایان      محادوده  ،ثرگاباري ي ا د، نوع و میزان منابع ماورد نیااز و محادوده   با توجه به نوع و مشخصات فرآین

و  صانعت، دانشاگاه، دولات     تواند در چهار حوزه این کارکرد میبخشی در سطح آن باید اجرا شود متفاوت خواهد بود.  مشروعیت

نهااد و   ماردم  هااي  سازمانها،  ها، انجمن ذینفع، اتحادیههایی بین گروه  سطح عمومی جامعه به ایجاد مشروعیت بپردازد. رایزنی

 این کارکرد دخیل هستند.  هاي فعالیتها اجزایی هستند که در انجام  مانند این

 به موارد زیر اشاره کرد: توان میها آنباشد که از جمله  این کارکرد به خودي خود داراي زیرکارکردهاي مختلفی می

 سازي براي بکارگیري فناوري نوظهور(،  هاي مختلف )ظرفیت ایجاد مقبولیت براي پبیرش فناوري در حوزه -1

 منابع و مدیریت سیستم  تأمینهاي پشتیبان براي فعالیت در زمینه کارکردهاي دیگر مانند  متقاعدسازي نظام -2

 هاي موجود در برابر توسعه فناوري حبف/کاهش مخالفت -3

 داراي قدرت اجرایی براي انجام فعالیت در راستاي استفاده از فناوري نوظهور.و ترغیب بازیگران  -4

بخشی داراي قدرت اجرایی براي تغییر قواعد موجود در نظام ناوآوري فناوراناه نیسات،     البته باید توجه داشت که مشروعیت

مناابع( در   تاأمین نند مادیریت سیساتم و   بلکه تنها به متقاعدسازي نهادهاي پشتیبان پرداخته و از طریق کارکردهاي دیگر )ما

کارگیري  ههاي این کارکرد گروهی از بازیگران، سایر بازیگران را براي ب گردد. به عبارت دیگر در تمام فعالیت سیستم اثرگبار می

گباري و ساطح جامعاه )مقبولیات     بخشی در سه سطح محیط صنعت، محیط سیاست مشروعیتکنند. فناوري نوظهور ترغیب می

 هاي نمایانگر تحقق این کارکرد در ادامه آورده شده است: اي از رخدادها و شاخص نمونهپبیرد. ومی( انجام میعم

  نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه  ییهمگرامیزان 

 تکنولوژي و محصوالت مربوط به آن  گباري در توسعه میزان مشروعیت سرمایه 

                                                                                                                                                                  
تغییر )لختی یا اینرسی( است. بنابراین، علت وجودي این کارکرد، غلباه بار    ربشود، حبف مقاومت در برانام دیگري که بر این کارکرد نهاده می -1

 اینرسی بازیگران موجود در نظام است.
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 هاي درگیر براي حمایت از تکنولوژي گروههاي سیاسی بین  رایزنی 

 هاي مختلف دولت و صنعت هاي پشتیبان تکنولوژي در بخش اعمال نفوذ گروه 

  ها رسانهدر  مورد نظرمیزان حمایت از تکنولوژي 

ارائه (2-1 )جدول هایی براي سنجش سطح برآورده شدن این کارکردها در  شاخص به همراهمجموعه کارکردهاي ذکر شده 

 شده است.
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 ها آنيها وشاخصيشنهادیپيکارکردها(: 2-1 )جدول 

 هاي کمّي شاخص هاي کیفي شاخص زيرعامل عامل

هاي  فعالیت

 فرينانهآکار

هاي  ایجاد فرصت
 جدید

 

 سازي انجام شده با هدف تجاريهاي  تعداد پروژه .1

 هاي ثبت شده در زمینه فناوري تعداد شرکت .2

 هاي موجود به عرصه فناوري ورود شرکت .3

 هاي خطرپبیر انجام شده گباري حجم سرمایه .4

هاي  نمایش فرصت
 جدید

 
 برگزاري نمایشگاه تکنولوژي .1

 هاي نمایشی انجام پروژه .2

 ي دانش توسعه
  فنی

 منتشر شده در زمینه تکنولوژي ISIتعداد مقاالت  .1

المللی در زمینه  تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بین .2
 تکنولوژي

( فعال در زمینه R&Dهاي تحقیقاتی ) تعداد سازمان .3
 تکنولوژي

( فعال در زمینه R&Dاي تحقیقاتی )ه اندازه سازمان .4
 تکنولوژي

 تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از تکنولوژي .5

هاي آزمایشی و اولیه از تکنولوژي  توسعه و ایجاد نمونه تعداد .6

(Prototype) 

  غیرفنی
 هاي تولید شده در رابطه با مطالعه بازار تعداد گزارش .1

 سنجی انجام شده تعداد مطالعات امکان .2

 انتشار دانش
 فنی

کرده  نیروهاي تحصیل جایی جابهمیزان 
 دانشگاهی با محوریت تکنولوژي

مشترك صورت تحقیق و توسعه و نوآورانه  هاي فعالیتتعداد  .1
 پبیرفته میان واحدهاي مختلف )با هدف تسهیم دانش(

هاي برگزار شده در رابطه با  ها و کارگاه تعداد کنفرانس .2
 فناوري

هاي متشکل از بازیگران موجود در نظام  تعداد شبکه .3
 تکنولوژیك

ام هاي متشکل از بازیگران موجود در نظ اندازه شبکه .4
 تکنولوژیك

  غیرفنی
 هاي منتشر شده در رابطه با مطالعه بازار تعداد گزارش .1

 سنجی منتشر شده تعداد مطالعات امکان .2

 دهي به سیستم جهت
رسمی )وضع 
 نهادها(

 
 گباري در رابطه با تکنولوژي قانون .1

 استانداردهاي تدوین شده .2
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 هاي کمّي شاخص هاي کیفي شاخص زيرعامل عامل

غیررسمی 
گیري  )شکل

 انتظارات(

براي اندازهاي جدید  وضع چشم .1
توسعه تکنولوژي و یا موارد دیگر 
 که بر تکنولوژي اثرگبارند

هایی براي  گیري محرك شکل .2
توسعه تکنولوژي یا نوع خاصی از 
آن )مانند ارزان شدن قیمت منابع 

 مصرفی تکنولوژي(
 سازي تقاضاي کاربران اصلی شفاف .3
 رشد تکنولوژي در کشورهاي دیگر .4
ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگبار  .5

ر سیستم )مانند تغییرات آب و ب
 هوایی(

گیري انتظاراتی درباره آینده  شکل .6
 تکنولوژي

 

  گیري بازار شكل

 سازي پتانسیل بازار شفاف .1
میزان عدم قطعیت موجود در برابر  .2

 گباران تولیدکنندگان و یا سرمایه
شناسایی مرحله بلوغ )دوره عمر(  .3

 بازار

 تکنولوژيتعداد و تنوع کاربران موجود براي  .1
 دهی به بازار تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شکل .2

 بسیج منابع

  مالی
 هاي بالعوض دولتی )یارانه( کمك .1

هاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش  گباري سرمایه .2
 فناوري

 انسانی
در دسترس بودن نیروي انسانی فنی در 

 مورد نظررابطه با تکنولوژي 
 

 مواد
 براي توسعهمورد نیاز  مواد اولیه تأمین

 تکنولوژي از خارج از کشور
 

 مکمل هاي ییدارا
 هاي مورد نیاز تکنولوژي، توسعه زیرساخت

 محصوالت و خدمات مکمل
 

  بخشي مشروعیت

گرائی نهادهاي موجود و  میزان هم .1
نظام نوآوري تکنولوژیك در حال 

 توسعه
گباري در  میزان مشروعیت سرمایه .2

محصوالت توسعه تکنولوژي و 
 مربوط به آن

هاي  هاي سیاسی بین گروه رایزنی .3
 درگیر براي حمایت از تکنولوژي

پشتیبان  يها گروهاعمال نفوذ  .4
هاي مختلف  تکنولوژي در بخش

 دولت و صنعت
مورد میزان حمایت از تکنولوژي  .5

 ها در رسانه نظر

 

 اقدامات توسعه فناوريها و  سیاستفرآيند تدوين  -1-4

کنند. این  هاي اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف کمك می ها و برنامه اي از طرح  مجموعه ،اقدامات
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 نشان داده شده است. (3-1 )شکل یند تدوین اقدامات در آاقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوري هستند. فر

 

 

، کاه  وضعیت موجود توسعه فناوري مشاخص شاود  باید نشان داده شده است در مرحله اول،  (3-1 )شکل همان طور که در

در مرحله دوم، با توجه به خروجی حاصل باشد.  می تعیین مرحله توسعه فناوري و شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوري مدنظر

کارکردهاي با اولویت براي تحقق وضعیت مطلاوب   موتور محرك توسعه فناوري شناسایی شده و با توجه به آن، از مرحله اول،

اولویات از  گردد. در مرحله سوم، موانع موجود مرتبط با هر یك از ابعاد ساختاري در کارکردهاي باا   توسعه فناوري مشخص می

بنادي   هااي شناساایی شاده پااالیش و جماع      چالش ه ودشتعیین  مدنظرطریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه 

 شود.  می

شود.  ارائه میمدیریت بارهاي سرمایشیهاي  فناوريها و موانع توسعه  پیشنهادي براي رفع چالشهاي  سیاستدر مرحله آخر، 

 در ادامه این مراحل توضیح داده شده است. گردند.  ها تعیین شده و ارائه می الزم براي تحقق سیاستاقدامات در نهایت 

 مرحله اول: شناسايي وضعیت موجود

 توسعه فناوري شناسایی بازیگران نظام شناسایی مرحله توسعه فناوري

 طلوب: شناسايي وضعیت مدوممرحله 

 توسعه فناوريشناسایی موتور محرك و کارکردهاي با اولویت در 

 هاوموانعتوسعهفناوري: شناسايي چالشسوممرحله 

 ها و موانع: تدوين اقدامات براي رفع چالشچهارممرحله 

 نوظهور  فناورياقداماتتوسعه و ها  سیاست فرآيند تدوين(: 3-1 )شكل 
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 وجودشناسايي وضعیت م -1-4-1

هااي   باید وضعیت کنونی و مرحله توسعه فناوري مد نظر تعیین گردد که براي تعیین این موارد بایاد از جنباه  در این مرحله 

این مرحله شامل دو بخش شناخت بازیگران نظام توسعه  فناوري مدنظر پرداخته شود. مختلف )کارکردي و ساختاري( به بررسی

 باشد.  فناوري و تعیین مرحله توسعه فناوري می

 فناوري بازيگران نظام توسعهشناسايي  -1-4-1-1

و  ساختار هر نظام ناوآوري متشاکل از باازیگران   همان طور که در بخش شناخت ساختاري نظام توسعه فناورانه اشاره شد، 

توانند شامل بخش دولتی،  کنند. این بازیگران می هایی را ایفا می مستقیم نقش ذینفعانی است که هر یك به طور مستقیم یا غیر

در ایان   حقاوقی و ... باشاند.   مؤسساتمالی،  مؤسسات، مراکز پژوهشی، ها دانشگاههاي مشاور،  هاي تولیدکننده، شرکت شرکت

تحقیق و توساعه،  ها و کارکردهاي مختلف نظام توسعه فناوري شامل  توسعه فناوري را در حوزه مرحله باید تمام بازیگران نظام

 توساعه  هااي  فعالیات دهی باه   گباري و جهت منابع انسانی، منابع مالی، مواد، قطعات و تجهیزات و سیاست تأمینانتشار دانش، 

 فناوري تعیین گردد.

 شناسايي مرحله توسعه فناوري -1-4-1-2

به منظور شناخت مرحله توسعه فناوري در ابتدا باید به یك شناخت نسبی از فناوري دست پیدا کارد تاا باا اساتفاده از ایان      

شناخت بتوان مرز نظام نوآوري فناوري را شناخت و با استفاده از شناخت مرزها مرحله توسعه فناوري را تعیین نمود. مرز سیستم 

. بر اساس کارکرديو  بخشی، جغرافیایی -اي فاصلهاند از عبارتریق مورد ارزیابی قرار داد که توان از سه ط توسعه فناوري را می

 -اي این موضوع به منظور شناسایی مرحله توسعه فناوري ابتدا باید مرز نظاام ناوآوري ماورد مطالعاه را از ساه طریاق فاصاله       

وسعه نظام نوآوري فناوري، از طریق بررسی همزمان ي ت جغرافیایی، بخشی و کارکردي مشخص کرد. شناسایی و تعیین مرحله

هاي سااختاري باه تفکیاك کارکردهاا و      شود. با توجه به مشخصه هاي تحقق مراحل انجام می هاي ساختاري و نشانه مشخصه

خص ي فناورانه اسات، مشا   توسعه نظام نوآوري را که در واقع همان وضع موجود حوزه  توان مرحله هاي تحقق مراحل می هنشان

گیري هستند و پس از آن فنااوري باه    گیري و سرعت کرد. مراحل مختلف توسعه فناوري چهار مرحله پیش توسعه، توسعه، اوج

گاویی باه ساؤاالت زیار تعیاین       با پاسخهاي تشخیص مرحله توسعه  هاي تحقق مراحل یا شاخص نشانهرسد.  مرحله تثبیت می

 گردد. می
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 یند( ساخته شده است؟آیا فرآیا نمونه اولیه از فناوري )محصول  -1

بنیاان   هاي دانش و مراکز پژوهشی چیست؟ آیا شرکت ها دانشگاهبازیگران اصلی در این حوزه چه کسانی هستند؟ نقش  -2

 اند؟  به این حوزه وارد شده

 گري و ...( چیست؟ گباري، تنظیم آیا دولت به این حوزه وارد شده است؟ نقش آن )سیاست -3

 شود؟  هاي دولتی در بازار به صورت آزاد فروخته می حمایتآیا محصول فناوري بدون  -4

 و یا: آیا تولید انبوه محصول فناوري )محصول یا خدمت( توجیه اقتصادي دارد؟ -5

 و یا: آیا تولید انبوه محصول فناوري )محصول یا خدمت( آغاز شده است؟ -6

 چگونه است؟ ها آناند؟ وضعیت  هاي علمی و فناوري شکل گرفته آیا شبکه -7

 وضعیت بازار چگونه است؟ در حال رشد یا به اشباع کامل رسیده است؟ -8

 محصول فناوري چگونه است؟ تولیدکنندگاننرخ ورود  -9

 نرخ کاهش قیمت محصول فناوري چگونه است؟ -10

 نرخ فروش محصول فناوري چگونه است؟ -11

 اند؟ مربوطه شکل گرفته يها آیا انجمن -12

 ز : بستر محیطی، رژیم و آشیانه.مراحل و یا سطوح گبار فناورانه عبارت اند ا

-شود و این تغییر هم روي رژیم و هم روي آشیانه تاثیر مای ي پیش توسعه یك تغییر در بستر محیطی ایجاد میدر مرحله

حلای باراي تغییارات    کند در پی یافتن راهگبارد؛ به این صورت که رژیم مبکور به خاطر فشاري که بستر محیطی ایجاد می

 افتد.یدا کردن آن به تکاپو میاست و براي پ

-هایی را شکل میها نوآوريشود و این آشیانهها نیز به خاطر تغییر در بستر محیطی، عوض میاز طرف دیگر توقعات آشیانه

 هاي خود هستند.دهند و به دنبال راهی براي سودآوري خود و پیدا کردن بازار براي نوآوري

برند و ذهنیت جامعه نسبت به این شود و مردم جامعه نیز به این بحران پی میبحران می گیري ساختار رژیم دچاردر فاز اوج

 گیرد.دهد و مورد انتقادهاي شدید قرار میکند و در نتیجه ساختار موجود رژیم مقبولیت خود را از دست میساختار تغییر می
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ها نیز با  فرو ریخاتن سااختار   ریزد و آشیانهانتقادها فرو میها و گیري، ساختار کنونی رژیم به خاطر بحراندر مرحله سرعت

 گیرد.گیرند و در نتیجه ساختار جدیدي شکل میکنند و در ساختار رژیم جاي میرژیم، جاي خود را در رژیم باز می

 شود.میکند و ساختار قبلی کالً به فراموشی سپرده در مرحله تثبیت نیز ساختار جدید جایگاه خود را تثبیت می

شود، که معیارها  همان طور که در باال اشاره شد بر اساس سؤاالت فوق وضعیت ساختاري نظام توسعه فناوري مشخص می

 اند. ( نشان داده شده4-1 )شکل در 

 

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

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

ایان  گیري باا یاك موتاور ناوآوري در ارتبااط اسات. در        فاز شکل از مراحل چهارگانه که هر یك هکرت بیان معتقد است

( 5-1 )شکل شود. در  متدولوژي، پس از تعیین فاز توسعه نظام نوآوري فناورانه، موتور فعال در نظام نوآوري فناورانه مشخص می

( را نشاان  2012اسااس مطالعاات هکارت )   وري فناورانه با موتورهاي محرك نظام  بار  تطبیق مراحل مختلف توسعه نظام نوآ

 .دهد می
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 فناورانه و موتورهاي فعال در هر مرحله نوآورانه نظام ي توسعهحل امر(: 5-1 )شكل 

یناد  آتوان یك سیستم بهیناه باراي فر   و تحول است و نمییند تکاملی است و همیشه در حال تغییر آیند نوآوري یك فرآفر

یند تعریف کرد. هدف یك نظام نوآوري انتقال نظاام ماورد نظار از    آنوآوري تعریف کرد، پس هدف نظام را باید در طول این فر

ط توساعه نظاام   یك مرحله توسعه به مرحله بعدي است. البته باید توجه داشت که لزوماً مرحله بعدي وضعیت بهینه نیست و فق

شاود. تحقاق کاارکرد     اي تقسیم مای  کارکردهاي هر موتور به سه دسته کارکرد کلیدي، حمایتی و حاشیهنوآوري مد نظر است. 

ي محقق شدن کل موتور و انتقال به موتور بعدي است. بنابراین اگر کارکرد کلیدي محقق شود، نظام ناوآوري   کلیدي به منزله

شود و در نتیجه نظام نوآوري فناورانه از یك مرحلاه باه مرحلاه بعادي منتقال       موتور بعدي منتقل میفناورانه از یك موتور به 

 .دهد میرتبط با هر موتور را نشان اي م موتورها و کارکردهاي کلیدي، حمایتی و حاشیه( 6-1 )شکل شود.  می
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: انتشار F3: توسعه دانش، F2هاي کارآفريني،  : فعالیتF1اي،  موتورها و کارکردهاي کلیدي، حمايتي و حاشیه (:6-1 )شكل 

 بخشي. : مشروعیتF7منابع،  تأمین: F6دهي به بازار،  : شكلF5دهي به سیستم،  : جهتF4دانش، 

 ها و موانع موجود در توسعه فناوري شناسايي چالش -1-4-3

کارکردي ارزیاابی   -ساختاري توأمانرا بر اساس رویکرد تحلیل  آنپس از تعیین موتور محرك فعال در نظام نوآوري، باید 

کردي علت ایجاد مشاکل  کرد.مزیت این تحلیل نسبت به تحلیل کارکردي این است که با تحلیل ساختاري در کنار تحلیل کار

، هشود. در واقع با تحلیل کارکردي، مشکالت و موانع نظام نوآوري در کارکرد مربوطه مشخص شد در یك کارکرد مشخص می

کدام جزء ساختاري باع  ایجاد چنین مشکلی در کارکرد شود  مشخص نمیشود؛ به این معنا که  آن مشخص نمیبروزولی علت 

 از ساوي دیگار  و  هدشا علت این مشکالت مشخص  کارکردي از یك سو –ساختاري  توأمانلیل مربوط شده است. ولی با تح

د. برقراري اتصال کارکردها به عناصر سااختار نظاام   نشو مشکالت سیستمی با توجه به تحلیل ساختاري به راحتی شناسایی می

انجام فرآیندهاي تحلیلی بلکه به دالیل عملیاتی و کاربردي الزم و ضروري اسات. کارکردهاا تنهاا از     به خاطرنوآوري نه تنها 

 گیرند. هاي اتخاذ شده قرار می ثیر سیاستخود تحت تأ طریق تغییرات اجزاي ساختاري

ظام نوآوري الزم نیست ست که در این رویکرد براي ارزیابی نا تفاوت مهم این مدل با رویکردهاي مشابه در این مرحله این
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کارکردهااي مارتبط   فقاط  ، و کارکردهاي مرتبط با آنفناوری  مرحله توسعههمه کارکردهاي نظام تحلیل شوند. بلکه با توجه به 

ابتدا کارکرد کلیدي موتور محرك شناساییشده در مرحله قبل تحلیال  بنابراین با توجه به مرحله توسعه فناوري شوند.  تحلیل می

ر این کارکرد تحقق یافته بود به هدف تعیین شده موتور فعال در آن فاز توسعه رسیده و بدین ترتیب نظاام ناوآوري   شود، اگ می

کارکردهااي حماایتی کاارکرد     بایدگردد؛ ولی اگر کارکرد مربوطه محقق نشده بود  بدون مشکل به فاز بعدي توسعه منتقل می

نند، ارزیابی گردند. لبا پس از تعیین کارکردهاي حمایتی، کارکردهاي مبکور ک کلیدي که موجبات تولید و تحقق آن را فراهم می

 یابد.  شوند و به همین ترتیب ادامه می تحلیل می

عوامل ساختاري ضعیف مرتبط با کارکرد شناساایی و از   ياز این کارکردها یكهر ،ساختاري –کارکردي  توأماندر تحلیل 

ین ترتیب مشکالت موجود بر سر راه ه اسیاستی عنصر ساختاري ضعیف تقویت شده و ب هاي ابزارها و توصیه گیريکار بهطریق 

 د.شو توسعه نظام برداشته می

اي قرار دارد، موتور محرك ناوآوري متناساب باا آن مرحلاه باراي آن       ي فناورانه در مرحله به عبارت دیگر، وقتی یك حوزه

ي فناورانه مورد مطالعه از این موتور به  رکرد کلیدي موتور تحقق یابد، حوزهي فناورانه فعال است. از طرفی بیان شد اگر کا حوزه

شود. پس در یك موتور باید مشکالت بر سر راه کارکرد کلیادي را شناساایی کارد. مشاکالت کاارکرد       موتور بعدي منتقل می

یتی و مشاکالت مرباوط باه    ي مشکالت مربوط به عوامل ساختاري، مشکالت مربوط به کارکردهاي حماا  کلیدي به سه دسته

 دهد. این دسته از عوامل را نشان می( 6-1)شوند. شکل  عوامل محیطی تقسیم می

از  ،توساعه فنااوري مادنظر    یش رويپها، مشکالت و موانع موجود  تعیین کارکردهاي مؤثر در توسعه فناوري چالش از پس

بار  ي مختلف مؤثر در هر مرحله توسعه فناوري کارکردها گردد. گان حوزه مدنظر تعیین میبرطریق مصاحبه و دریافت نظرات خ

هاي  گیرند. در صورت قوي نبودن کارکرد کلیدي، کارکرد یاب مورد ارزشیابی قرار می عارضهسؤاالتاساس جواب به یك سري از 

 گیرند. اي به همین صورت مورد بررسی قرار می حمایتی و حاشیه

باه تفکیاك هار    توسعه فناوري موتور هر موجود در مختلف تحلیل کارکردهاي هاي قابل تصور براي  هایی از پرسش نمونه

 .ارائه شده است (6-1جدول )تا (3-1 )جدول در مرحله 
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 ر محرك علم و فناوري در مرحله اولبراي ارزشیابي کارکردهاي موتو سؤاالت(:3-1 )جدول 

ي اول: موتور  مرحله

 محرك علم و فناوري
 براي ارزشیابي کارکرد سؤاالت

ي
ي کلید

کارکردها
ش 
کارکرد توسعه دان

 

 وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟
دانش موجود در سیستم بنیادي است یا کاربردي )توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی قرار 

 دارد(؟
 هاي پژوهشی و اختراع و مقاله به مقدار کافی موجود است؟ آیا تعداد پروژه
و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود  اندازي راههاي  پیشرو، برنامه المللی بینآیا یك جایگاه 

 دارد؟
 آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
 آیا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟

ی
ي حمایت

کارکردها
 

ش
انتشار دان

 

فناورانه بین بازیگران فعال در این زمینه اعم از خرید فناوري، لیسانس،  هاي همکاريآیا 
 همکاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟

 اي در مورد این فناوري وجود دارد یا خیر؟ همایش، کنفرانس و یا مجله

بسیج منابع
ي، پایلوت و ...(؟ سهولت آیا منابع مالی کافی در جهت توسعه دانش وجود دارد )پژوهشی، کاربرد 

 دسترسی به این منابع چگونه است؟
ي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به میزان کافی وجود  آیا تربیت نیروي انسانی در حوزه 

 شده در چه سطحی است؟ دارد یا خیر؟ کیفیت منابع انسانی تربیت

ي 
کارکردها
حاشیه
 
ي
ا

 

ت
جه
 

ی
ده
 
سیستمبه 

 منابع مالی وجود دارد؟ تأمینآیا یك هدف کامالً مشخص و مشترك براي  
 دهی شده است؟ ي فناورانه، جهت آیا توسعه دانش در این حوزه

 آیا منابع مالی و انسانی در جهت این هدف مشخص هست یا خیر؟

 دوماالت براي ارزشیابي کارکردهاي موتور محرك کارآفريني در مرحله ؤس (:4-1 )جدول 

ي دوم: موتور  مرحله

 محرك کارآفريني
 براي ارزشیابي کارکرد سؤاالت

ي
ي کلید

کارکردها
 

ی
کارآفرین

 

 بنیان به منظور توجیه اقتصادي فناوري کافی هستند؟ هاي دانش آیا شرکت

 کارآفرینی داراي کیفیت خوبی هستند؟ هاي فعالیتآیا 

جدید وارد سیستم  نانیکارآفرکنید )آیا  نرخ ورود کارآفرینان در این حوزه را چگونه برآورد می
 شوند(؟ می

 شود، وجود دارد یا خیر؟ گباري خطرپبیر که منجر به توجیه اقتصادي می سرمایه

ش
توسعه دان

 

 ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟وضعیت دانش پایه موجود در نظام در 

 دانش موجود در سیستم بنیادي است یا کاربردي )توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد(؟

 به مقدار کافی موجود است؟ اختراعهاي پژوهشی و اختراع و مقاله و  آیا تعداد پروژه 

و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود  زياندا راههاي  پیشرو، برنامه المللی بینآیا یك جایگاه 
 دارد؟

 آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
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ي دوم: موتور  مرحله

 محرك کارآفريني
 براي ارزشیابي کارکرد سؤاالت

 آیا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟ 

ی
ي حمایت

کارکردها
 

تأمین
 

و تسهیل منابع
 

 کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟ هاي فعالیتآیا منابع مالی کافی براي توسعه 
 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا خیر؟

 است؟ کافی است یا خیر؟ چه قدرمیزان سرمایه خطرپبیر 
 کنید؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ارزیابی می

وجود دارد یا ي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به میزان کافی  آیا تربیت نیروي انسانی در حوزه
 خیر؟

 شده در چه سطحی است؟ کیفیت منابع انسانی تربیت

ش
انتشار دان

فناورانه بین بازیگران فعال در این زمینه اعم از خرید فناوري، لیسانس، همکاري  هاي همکاريآیا  
 تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟

 دارد یا خیر؟اي در مورد این فناوري وجود  همایش، کنفرانس و مجله

 دستاوردهاي کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟ ارائههاي تخصصی براي  آیا نمایشگاه

ت
جه
 

ی به 
ده
سیستم
 آیا یك هدف کامالً مشخص و مشترك براي نظام وجود دارد؟ 

 دهی شده است؟ ي فناورانه جهت کارآفرینی در این حوزه هاي فعالیتآیا 

 است یا خیر؟ ها فعالیتآیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه 

 کارآفرینی هست یا خیر؟ هاي فعالیتهاي دولت در جهت حمایت از  آیا سیاست

ي حاشیه
کارکردها

 
ي
ا

 

ت
مشروعی
 

ی
بخش

 بخشی مشروعیتگباري در تکنولوژي به عنوان یك تصمیم مشروع پبیرفته شده است؟ ) آیا سرمایه 
 اتفاق افتاده است یا خیر(؟

 گیرد؟ می نشأتآیا مقاومت زیادي در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت از کجا 

کارآفرینی شده است یا  هاي فعالیتبخشی منجر به تخصیص منابع به  مشروعیت هاي فعالیتآیا 
 خیر؟

شکل
 

ی بازار
ده

 

 ي آن چقدر است؟ آیا بازار اولیه شکل گرفته است؟ اندازه

 کارآفرینی شده است یا خیر؟ هاي فعالیتي  دهی به سیستم براي توسعه آیا این بازار باع  جهت

 آیا جبابیت بازار باع  ورود کارآفرینان جدید شده است یا خیر؟
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 سیستم در مرحله سوماالت براي ارزشیابي کارکردهاي موتور ساختاردهي به ؤس (:5-1 )جدول 

ي سوم: موتور  مرحله

محرك ساختاردهي 

 سیستم

 براي ارزشیابي کارکرد سؤاالت

ي
ي کلید

کارکردها
 

ی
کارآفرین

 آیا کارآفرینان کافی در سیستم وجود دارند؟ 

 کارآفرینی در سیستم چه قدر است؟ هاي فعالیتکیفیت 

 چگونه است؟ ها آنآیا نرخ ورود کارآفرینان به حداکثر خود رسیده است؟ وضعیت 

 ؟شوند میآیا کارآفرینان از سیستم خارج 

ی
ي حمایت

کارکردها
 

ت
مشروعی
 

ی
بخش

 برخوردار شده است؟ قبول قابلآیا استفاده از این فناوري از مشروعیت و مقبولیت  

منابع مالی مورد نیاز کارآفرینان شده  تأمینمنجر به تخصیص و  بخشی مشروعیتهاي  آیا فعالیت
 است؟

و تصویب  بلندمدتهاي حمایتی و  منجر به تصویب برنامه بخشی مشروعیتهاي  آیا فعالیت
 هاي کارآفرینی شده است؟ هاي کالن از طرف دولت در جهت حمایت از فعالیت استراتژي

 نق بازار شده است؟منجر به رو بخشی مشروعیتهاي  آیا فعالیت

ت
جه
 

دهیبهسیستم
 

از  بلندمدتها و اقدامات دولت جهت حمایت و پشتیبانی  ها، برنامه هاي کالن و سیاست آیا استراتژي
 هاي کارآفرینی تدوین شده است؟ فعالیت

تأمین
 

و تسهیل 

منابع
 

هاي مالی خصوصی و  سازمانهاي کارآفرینی توسط دولت،  آیا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیت
 اشخا  حقیقی تخصیص داده شده است؟ سهولت دسترسی به این منابع چگونه است؟

چگونه  ها آنهاي کارآفرینی کافی است؟ کیفیت  آیا نیروي انسانی متخصص براي توسعه فعالیت
 است؟

ي حاشیه
کارکردها

 
ي
ا

 

شکل
 

ی به بازار
ده

 باشد؟ میگیري  آیا بازار انبوه در حال شکل 

 یافته(اندازه بازار کدام است؟ )نیچ/توسعه

 کاربران چه کسانی هستند؟ )بالفعل و بالقوه(

هاي  رهبر بازار چه کسی است؟ )دولت/ واحدهاي خصوصی( آیا رهبري بازار از دولت به شرکت
 خصوصی انتقال یافته است؟
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 دهي به بازار در مرحله چهارم براي ارزشیابي کارکردهاي موتور شكل سؤاالت(:6-1 )جدول 

ي چهارم:  مرحله

 موتور محرك بازار
 براي ارزشیابي کارکرد سؤاالت

ي
ي کلید

کارکردها
 

شکل
 

ی به بازار
ده

 به بخش خصوصی انتقال یافته است؟ کامالًآیا رهبري بازار  

 آیا بازار انبوه شکل گرفته است؟
 (یافته¬توسعه/نیچ) اندازهبازارکداماست؟
 (بالفعلوبالقوه) کاربرانچهکسانیهستند؟

 آیاالزماستکهیکبازارجدیدایجادشودیابازارموجودگسترشیابد؟

ي 
کارکردها

ی
حمایت

 

ی
کارکرد کارآفرین

 

 آیا کارآفرینان کافی در سیستم وجود دارند؟

 کارآفرینی در سیستم چه قدر است؟ هاي فعالیتکیفیت 

 ورود کارآفرینان چگونه است؟ نرخ

 ؟شوند میآیا کارآفرینان از سیستم خارج 

ي حاشیه
کارکردها

 
ي
ا

 

ت
جه
 

دهیبه

سیستم
 

هاي کارآفرینی و  گري( در جهت حمایت و پشتیبانی از فعالیت آیا قوانین و مقررات )از جنس تنظیم
 دهی به بازار تدوین شده است؟ جهت

تأمین
 

و تسهیل منابع
 

هاي مالی خصوصی و  هاي کارآفرینی توسط دولت، سازمان مالی کافی براي توسعه فعالیتآیا منابع 
 اشخا  حقیقی تخصیص داده شده است؟ سهولت دسترسی به این منابع چگونه است؟

چگونه  ها آنهاي کارآفرینی کافی است؟ کیفیت  آیا نیروي انسانی متخصص براي توسعه فعالیت
 است؟

 خبرگان بندي نظرات پايش و جمع -1-4-4

هااي ماورد نظار خبرگاان و      کلیه موانع و چالشهاي خبرگان مختلف فناوري مدنظر به سؤاالت،  پاسخ بر اساسدر این مرحله 

پاس از  توساعه فنااوري   هااي   موانع و چاالش بندي نظرات خبرگان حوزه مدنظر  ود. در ادامه با جمعش میمتخصصان استخراج 

 .گردد د تکراري، تعیین میپاالیش و حبف موار

 اقداماتها و  سیاستتدوين  -1-4-5

هاي اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهاداف کماك    ها و برنامه اي از طرح  اقدامات مجموعهها و  سیاست

هاایی جهات تحقاق     هاا و برناماه   طارح  اقدامات و جهت رفع موانع توسعه یك فناوري هستندها رویکردهایی  سیاستکنند.  می

. همان طور که هستند راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوريتوان گفت که اقدامات  باشند از این رو می ها می سیاست
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ها و موانع شناسایی شده در مرحله  اقدامات مورد نیاز بر اساس فهرست چالشها و  سیاستنشان داده شده است  (3-1 )شکل در 

شاامل چهاار    غیرفنای شود. اقدامات  و اقدامات فنی تقسیم می غیرفنیشود. این اقدامات به دو دسته اقدامات  قبلی پیشنهاد می

از  شاده  برگرفتاه اقادامات  . اقادامات فنای   باشاند  در موتور توسعه فناوري می کارکردهاي مختلف مؤثردسته اقدامات مربوط به 

 .گردند راهبردهاي توسعه فناوري مدنظر بوده و در جهت تحقق راهبردها تدوین می
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 :فصل دوم -2

 بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمانهاي مديريت  توسعه فناوريتدوين اقدامات 
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 مقدمه -2-1

هاا و   ها و اقدامات در مرحله اول بایاد چاالش   ( اشاره شد به منظور تدوین سیاست(1-2 )شکل در فصل قبل ) همان طور که

اي از مشکالت موجود  نع پیشروي شناسایی شده در واقع مجموعهها و موا موانع پیشروي توسعه فناوري را شناسایی نمود. چالش

هاا و اقادامات رویکردهاایی در جهات رفاع ایان        انداز و اهداف کالن سند هستند و از آنجایی که سیاست در مسیر تحقق چشم

اف کالن سند تدوین انداز و اهد تحقق چشمها و اقدامات در جهت  توان نتیجه گرفت که سیاست باشند، می میموانع ها و  چالش

یناد  آفربوده و ( TISاشاره شد مبناي تدوین اقدامات در این سند، نظام نوآوري فناورانه ) قبلهمان طور که در بخش شوند.  می

 نشان داده شده است.  (1-2 )شکل در ها آنتدوین 

 
 

هاي شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوري

 مدیریت بارهاي سرمایشی

هاي مدیریت شناسایی مرحله توسعه فناوري
 بارهاي سرمایشی در ساختمان

ابعاد ساختاري در هر یك از هاي مرتبط با هر یك از شناسایی چالش

لویت از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان حوزه او کارکردهاي با

 مدیریت بارهاي سرمایشی

بندي نظرات کارشناسان و تهیه پاالیش و جمع

 هافهرست نهایی چالش

 ي موجودهاچالشرفع تدوین اقدامات براي 

شناسایی کارکردهاي با اولویت براي تحقق وضعیت مطلوبتوسعه 

 مدیریت بارهاي سرمایشی در ساختمانهاي فناوري

مرحله اول: شناسايي 

 وضعیت موجود

مرحله دوم: شناسايي 

 وضعیت مطلوب

مرحله سوم: شناسايي 

ها و موانع توسعه چالش

 فناوري

مرحله چهارم: تدوين 

ها چالشاقدامات براي رفع 

 و موانع
 هاي مديريت بارهاي سرمايشي در ساختمان فناورييند تدوين اقدامات توسعه آفر(: 1-2 )شكل 
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 بارهاي سرمايشي در ساختمانمديريت هاي  فناوريشناسايي وضعیت موجود توسعه  -2-2

بارهاي سرمایشی مدیریت هاي  فناوريیند تدوین اقدامات، وضعیت موجود توسعه آهمان طور که اشاره شد در مرحله اول فر

و نیز بازیگران نظام توساعه  مدیریت بارهاي سرمایشی هاي  فناوريشود. این کار بر مبناي شناسایی مرحله توسعه  شناسایی می

 شود.  شود که در ادامه توضیح داده می ها در کشور انجام می این سیستم

 بارهاي سرمايشي در ساختمانمديريت هاي  فناوريبازيگران نظام توسعه  -2-2-1

متشکل از بازیگران و ذینفعانی است که هر یك به طاور  فناوري نظام نوآوري هاي قبلی اشاره شد  همان طور که در بخش

هااي تولیدکنناده،    رکتتوانناد شاامل بخاش دولتای، شا      کنند. ایان باازیگران مای    هایی را ایفا می مستقیم نقش مستقیم یا غیر

حقوقی و ... باشند. در این گام، بازیگران نظام توساعه   مؤسساتمالی،  مؤسسات، مراکز پژوهشی، ها دانشگاههاي مشاور،  شرکت

مناابع انساانی، مناابع ماالی، ماواد،       تأمینهاي تحقیق و توسعه، انتشار دانش،  در حوزهبارهاي سرمایشی مدیریت هاي  فناوري

از طریق دیتابیس بارهاي سرمایشی مدیریتهاي  فناوريتوسعه  هاي فعالیتدهی به  گباري و جهت زات و سیاستقطعات و تجهی

توانیر(، وزارت صنعت، معدن و تجارت )از طریق آقاي مهنادس سالیمان(، دیتاابیس لاوازم     -سندیکاي صنعت برق )وزارت نیرو

ند و پاس از تهیاه لیسات    مشخص شدولتی(، جستجوي اینترنتی خانگی سازمان سابا، بررسی مطالعات مشابه)شناسایی مراکز د

 اولیه بازیگران، این لیست با کمك اعضاي کمیته راهبري تایید و نهایی گردید.

 بازيگران زمینه توسعه دانش -2-2-1-1

بارهاي سرمایشی در مدیریت هاي  ورينافهاي تحقیق و توسعه در ارتباط با بازیگران موجود در زمینه توسعه دانش و فعالیت

 به شرح ذیل هستند:ساختمان 

 مطالعاا   مؤسسهسازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه نیرو، پژوهشگاه مواد و انرژي، ها:  پژوهشگاه -

 یفشر يصنعت دانشگاه يانرژ يفناور و علوم پژوهشکده ،انرژي المللي بين

مرکز تحقیقات )دانشگاه علوم و تحقیقات(، ریزي انرژي مدیریت و برنامهموسسه پژوهش در دانشگاه تهران)ها: دانشگاه -

، دانشاگاه تربیات   دانشگاه شهید عباسپور(، دانشکده مهندسی انرژي)فیشر يدانشگاه صنعت(،محیط زیست و انرژي

 مدرس
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 بازيگران در زمینه انتشار دانش -2-2-1-2

 به شرح ذیل هستند:بارهاي سرمایشیمدیریت هاي  وريافنبازیگران موجود در زمینه انتشار دانش در ارتباط با 

 دانشگاه تهران -

 دانشگاه علوم و تحقیقات -

 فیشر يدانشگاه صنعت -

 دانشگاه شهید عباسپور -

 دانشگاه تربیت مدرس -

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

اعم از منابع انسانی، مالی ساختمانبارهاي سرمایشی در مدیریت هاي  ورينافبازیگران موجود در زمینه تأمین منابع مورد نیاز 

 و مواد و تجهیزات به شرح ذیل هستند:

 ي:منابع مال -

o هااي   ها و مؤسسات اعتباري، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، صندوق توساعه فنااوري   بانك

ریاست  هاي يدفتر مهندسی مرکز همکار ،رهاي نوآورانه درپژوهشگاه نیرو، توانی صندوق حمایت از طرح،نوین

 .جمهوري

 ي:انسانمنابع  -

o دانشگاه تهران، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید عباسپور 

o  ،مؤسسه مطالعات سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه نیرو، پژوهشگاه مواد و انرژي

 .(یفشر یصنعتدانشگاه )يانرژ يپژوهشکده علوم و فناور، المللی انرژي بین

 :واد و قطعاتمنابع م -

o سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان کننده تجهیزات هاي تأمین شرکت 
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 دهي به سیستمبازيگران در زمینه جهت -2-2-1-4

 ها در وزارت نیرو فعال هستند. دهی به سیستم، در حال حاضر این بخشدر زمینه جهت

 مجمع تشخيص مصلحت نظام -

 شوراي اسالمي مجلس -

 وزار  نيرو  -

 فنآوريشوراي عالي علوم، تحقيقا  و  -

 شوراي عالي انقالب فرهنگي  -

 فنآوريوزار  علوم، تحقيقا  و  -

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -

 وزارت امور اقتصادي و دارایی -

 سازمان گمرك کشور -

 رییس جمهور معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي -

 معاونت علمی و فناوري رییس جمهور -

 شرکت توانیر -

 بهره وري انرژي ایران )سابا( سازمان -

 سازمان ملی بهره وري ایران -

 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز -

 رانیاستاندارد ا یسازمان مل -

 ارائاه شاده   (1-2 )جدول در مدیریت بارهاي سرمایشی در ساختمانهاي  فناوري خالصه اطالعات مربوط به بازیگران توسعه

 است:

 



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

39 

 

 

 1394 تیرويرايش دوم، تدوين برنامه، اقدامات و سیاستها: 4فاز 

 

 

 بارهاي سرمايشيمديريت هاي  در حوزه فناوريفعال (: بازيگران و ذينفعان 1-2 )جدول 

 فعال مراکز نوع خدمات نام مرکز رديف

 علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهشهاي  1
و تأمین نیروي تحقیقات 

 انسانی
- 

 پژوهشگاه نیرو 2
و تأمین نیروي تحقیقات 

 انسانی
- 

 

3 

 

 

 پژوهشگاه مواد و انرژي

 
و تأمین نیروي تحقیقات 

 انسانی

 
- 

 انرژي المللي بین مطالعات مؤسسه 4
و تأمین نیروي تحقیقات 

 انسانی
- 

 

 

5 

 
 

 يانرژ يفناور و علوم پژوهشكده

 

 

و تأمین نیروي تحقیقات 
 انسانی

 

 تهران دانشگاه 6
و تأمین نیروي تحقیقات 

 انسانی
موسسه پژوهش در مدیریت 

 ریزي انرژي و برنامه

7 
 یروين ینتحقیقات و تأم تهران دانشگاه

 یانسان
و  یطراح یقطب علم

 يها سامانه سازي ینهبه
 يانرژ

 تحقیقات و علوم دانشگاه 8
تأمین نیروي و تحقیقات 

 انسانی
مرکز تحقیقات محیط زیست 

 و انرژي

 شريف صنعتي دانشگاه 9
و تأمین نیروي تحقیقات 

 انسانی
 دانشکده مهندسی انرژي

   عباسپور شهید دانشگاه 10
و تأمین نیروي تحقیقات 

 انسانی
- 

 مدرس تربیت دانشگاه 11
و تأمین نیروي تحقیقات 

 انسانی
 

12 
پژوهشگران و فناوران صندوق حمايت از 

 کشور
 - تأمین منابع مالی

 - تأمین منابع مالی هاي نوين صندوق توسعه فناوري 13

14 
هاي نوآورانه  صندوق حمايت از طرح

 درپژوهشگاه نیرو
 - تأمین منابع مالی

15 
رياست  هاي يدفتر مهندسي مرکز همكار

 جمهوري
 - تأمین منابع مالی

16 
سرمايشي  تجهیزاتکننده  هاي تأمین شرکت

 تهويه مطبوع در ساختمان
 - تأمین مواد و قطعات
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 فعال مراکز نوع خدمات نام مرکز رديف

 كميته علمي و فناوري دهی به سیستم جهت مجمع تشخیص مصلحت نظام 17

 هاي مجلسمركز پژوهش دهی به سیستم جهت مجلس شوراي اسالمي 18

 - دهی به سیستم جهت وزارت نیرو 19

 - دهی به سیستم جهت شوراي عالي علوم،تحقیقات و فناوري 20

 - دهی به سیستم جهت شوراي عالي انقالب فرهنگي 21

 - دهی به سیستم جهت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري 22

 دهی به سیستم جهت وزارت صنعت، معدن و تجارت 23
مرکز توسعه فنآوري و صنایع 

 پیشرفته

 - دهی به سیستم جهت وزارت امور اقتصادي و دارايي 24

 - دهی به سیستم جهت سازمان گمرك کشور 25

26 
ريیس  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

 جمهور
 - دهی به سیستم جهت

 دهی به سیستم جهت معاونت علمي و فناوري ريیس جمهور 27
سازي مصرف  ستاد بهینه

 انرژي

 - دهی به سیستم جهت شرکت توانیر 28

 - دهی به سیستم جهت )سابا(سازمان بهره وري انرژي ايران  29

 - دهی به سیستم جهت سازمان ملي بهره وري ايران 30

 - دهی به سیستم جهت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 31

 - دهی به سیستم جهت سازمان ملي استاندارد ايران 32

 

 بارهاي سرمايشي در ساختمانمديريتهاي  فناوريشناسايي مرحله توسعه  -2-2-2

هاي قبلی اشاره گردید در تعیین وضعیت موجود توسعه فناوري، عالوه بر تعیین بازیگران مختلف  همان طور که در بخش

طور کلی شناسایی و تعیین فاز توسعه  بهرا تعیین نمود.  بارهاي سرمایشیمدیریت هاي  حوزه مدنظر باید مرحله توسعه فناوري

هاي تحقق مراحل توسعه نظام فناوري و در کنار  هاي ساختاري و بررسی نشانه هنظام نوآوري فناوري، از طریق بررسی مشخص

 بارهاي سرمایشیمدیریت های (. در ادامه فاز توسعه نظام نوآوري فناوري4-1ها انجام می شود)شکل  یکدیگر در نظر گرفتن آن

 گردد. به کمك  این دو مشخصه مشخص می
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 بررسي مشخصه هاي ساختاري -2-2-2-1

هاي ساختاري نظاام توساعه فنااوري     بایست مشخصه ان گردید، براي تعیین فاز توسعه نظام در وهله اول میهمانطور که بی

 باشند. مورد بررسی قرار گیرد، که در جدول ذیل قابل مشاهده می

 تعادل گیري سرعت گیري اوج توسعه پیش توسعه 

ن
بازيگرا

    :باااااازیگران اصااااالی
هاااا و مراکاااز  دانشاااگاه
 پژوهشی

 بازیگران تعداد محدود 

 گري دولت  نقش تسهیل
 گیرد. کم شکل می کم

  هاااي  بااازیگران اصاالی: شاارکت
هااو   بنیان عالوه بر دانشاگاه  دانش

 مراکز پژوهشی
 گااباري  ساارمایه هاااي شاارکت

خطرپااابیر در ایااان حاااوزه ورود 
 کنند می

 گااباري  نقااش دولاات در سیاساات
 شود گري( پررنگ می )حامله

 ها و سندیکاها شکل  انجمن
 اند گرفته

 هااااي  فااازایش شااارکت ا
 بنیان دانش

   نقاااااااش دولااااااات در
گاري(   گباري )قابلاه  سیاست
 شود پررنگ می

   ي  تعااداد رقباااي در حااوزه
توسااعه فناااوري بااه شاادت  

 یابد افزایش می
   نقاااش پررناااگ بانکهاااا و

 موسسات مالی

  گاري   نقش دولت در تنظایم
 شود پررنگ می

  تمام بازیگران در
ي  ایااان حاااوزه 
فناورانااااه بااااه 
صاااورت فعاااال 

 ندحضور دار

ت
ال

تعام
 

  روابط فردي شکل گرفته
 است

 هاااي مربااوط بااه  شاابکه
 فناوري وجود ندارند

 هاي ضاعیف علمای شاکل     شبکه
 گیرد می

 هااي علمای در حاال     شبکه
 قوي شدن است

 هااي ضاعیف صانفی     شبکه
 گیرد کم شکل می کم

 هاي علمی قوي شبکه 
 هااي صانفی در حاال     شبکه

 قوي شدن است

 هاي علمی  شبکه
 قوي

 صنفی هاي  شبکه
 قوي

نهادها
 

    نهادهاااي ناارم شااکل
 گیرد می

    نهاد سختی هناوز وجاود
 ندارد

  نهادهاااااي سااااخت در حااااال
 گیري است شکل

    نهادهاااي سااخت شاااکل
 گرفته است

  افزایش تنوع نهادها بسته به
 نیازها

   نهادهاي ساخت
متنااوعی وجااود  

 دارد

 ساختاری نظام توسعه فناوریهای  (: مشخصه2-2 )شکل 

 ،بارهااي سرمایشای  و بررسی بازیگران و تعاامالت و نهادهااي فنااوري هااي مادیریت       عوامل ساختاري شکل با توجه به

  بر اساس آن مشخصه هاي سااختاري فنااوري  هاي ساختاري نظام توسعه فناوري را مورد بررسی قرار داد که  توان مشخصه می

 ه صورت زیر است. پیشرفته ب چیلر تراکمی با تکنولوژي
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 های ساختاری نظام توسعه چیلر تراکمی با تکنولوژی پیشرفته بندی مشخصه (: جمع3-2 )شکل 

هااي سااختاري وضاعیت نظاام ناوآوري       توان این نتیجه را گرفت که از لحاظ مشخصه با توجه به توضیحات داده شده می

 .قرار گرفته است توسعهفاز فناوري نام برده در ،فناورانه کشور

 مشخصه هاي ساختاري فناوري هاي اسپليت بدون اینورتر و اسپليت با اینورتر به صور  زیر است.

 

 

 

 

 

 تعا   سر    یری او   یری توسعه پی  توسعه 

 
با   را

 

  :بازیگران اصلي

دانشگاه ها و مراكز 

 پژوهشي

  تعداد محدود

 بازیگران

  نقش تس ي   ري

دولت ك  ك  شک  

 مي  يرد.

  بازیگران اصلي: شركت هاي

 دانش بنيان عالوه بر دانشگاه ها

 و مراكز پژوهشي

 سرمایه   اري شركت هاي 

خطرپ یر در این  وزه ورود 

 مي كنند

  نقش دولت در سياست   اري

 ) امله  ري( پررن  مي شود

  انجمن ها و سندیکاها

 شک   رفته اند

  افزایش شركت هاي

 دانش بنيان

  نقش دولت در

سياست   اري 

) ابله  ري( پررن  

 مي شود

  تعداد ر  اي در  وزه ي

توسعه فناوري به شد  

 افزایش مي یابد

  نقش پررن  بانک ا و

 موسسا  مالي

  نقش دولت در تنظي   ري

 پررن  مي شود

  تمام بازیگران

در این  وزه ي 

فناورانه به 

صور  فعا  

   ور دارند

 
 
تعام

 

   رواب  فردي شک

  رفته است

  ش که هاي مربو  به

 فناوري و ود ندارند

   ش که هاي  عيف علمي شک

 مي  يرد

   ش که هاي علمي در  ا

  وي شدن است

  ش که هاي  عيف صن ي

 ك  ك  شک  مي  يرد

 ش که هاي علمي  وي 

   ش که هاي صن ي در  ا

  وي شدن است

  ش که هاي

 علمي  وي

  ش که هاي

 صن ي  وي

ن ا ها
 

   ن ادهاي نرم شک

 مي  يرد

  ن اد سختي هنوز

 و ود ندارد

   ن ادهاي سخت در  ا

 شک   يري است

   ن ادهاي سخت شک

  رفته است

  افزایش تنو  ن ادها بسته

 به نيازها

  ن ادهاي سخت

متنوعي و ود 

 دارد

 



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

43 

 

 

 1394 تیرويرايش دوم، تدوين برنامه، اقدامات و سیاستها: 4فاز 

 

 

 تعادل گیري سرعت گیري اوج توسعه پیش توسعه 

ن
بازيگرا

    :باااااازیگران اصااااالی
هاااا و مراکاااز  دانشاااگاه
 پژوهشی

  بازیگرانتعداد محدود 

 گري دولت  نقش تسهیل
 گیرد. کم شکل می کم

  هاااي  بااازیگران اصاالی: شاارکت
هااو   بنیان عالوه بر دانشاگاه  دانش

 مراکز پژوهشی
 گااباري  ساارمایه هاااي شاارکت

خطرپااابیر در ایااان حاااوزه ورود 
 کنند می

 گااباري  نقااش دولاات در سیاساات
 شود گري( پررنگ می )حامله

 ها و سندیکاها شکل  انجمن
 اند گرفته

 هااااي  فااازایش شااارکت ا
 بنیان دانش

   نقاااااااش دولااااااات در
گاري(   گباري )قابلاه  سیاست
 شود پررنگ می

   ي  تعااداد رقباااي در حااوزه
توسااعه فناااوري بااه شاادت  

 یابد افزایش می
   نقاااش پررناااگ بانکهاااا و

 موسسات مالی

  گاري   نقش دولت در تنظایم
 شود پررنگ می

  تمام بازیگران در
ي  ایااان حاااوزه 
فناورانااااه بااااه 
صاااورت فعاااال 

 ندحضور دار

ت
ال

تعام
 

  روابط فردي شکل گرفته
 است

 هاااي مربااوط بااه  شاابکه
 فناوري وجود ندارند

 هاي ضاعیف علمای شاکل     شبکه
 گیرد می

 هااي علمای در حاال     شبکه
 قوي شدن است

 هااي ضاعیف صانفی     شبکه
 گیرد کم شکل می کم

 هاي علمی قوي شبکه 
 هااي صانفی در حاال     شبکه

 قوي شدن است

 هاي علمی  شبکه
 قوي

 صنفی هاي  شبکه
 قوي

نهادها
 

    نهادهاااي ناارم شااکل
 گیرد می

    نهاد سختی هناوز وجاود
 ندارد

  نهادهاااااي سااااخت در حااااال
 گیري است شکل

    نهادهاااي سااخت شاااکل
 گرفته است

  افزایش تنوع نهادها بسته به
 نیازها

   نهادهاي ساخت
متنااوعی وجااود  

 دارد

 اسپلیت بدون اينورتر و با اينورترهاي ساختاري نظام توسعه  بندي مشخصه جمع (:4-2 )شكل 

هااي سااختاري وضاعیت نظاام ناوآوري       توان این نتیجه را گرفت که از لحاظ مشخصه با توجه به توضیحات داده شده می

 .قرار گرفته است توسعهپیش فاز فناوري هاي نام برده در فناورانه کشور 

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

 تعادل گیري سرعت گیري اوج توسعه پیش توسعه 

ن
بازيگرا

    :باااااازیگران اصااااالی
هاااا و مراکاااز  دانشاااگاه
 پژوهشی

 تعداد محدود بازیگران 

 گري دولت  نقش تسهیل
 گیرد. کم شکل می کم

  هاااي  بااازیگران اصاالی: شاارکت
هااو   بنیان عالوه بر دانشاگاه  دانش

 مراکز پژوهشی
 گااباري  ساارمایه هاااي شاارکت

خطرپااابیر در ایااان حاااوزه ورود 
 کنند می

 گااباري  نقااش دولاات در سیاساات
 شود گري( پررنگ می )حامله

 ها و سندیکاها شکل  انجمن
 اند گرفته

  هااااي  افااازایش شااارکت
 بنیان دانش

   نقاااااااش دولااااااات در
گاري(   گباري )قابلاه  سیاست
 ودش پررنگ می

   ي  تعااداد رقباااي در حااوزه
توسااعه فناااوري بااه شاادت  

 یابد افزایش می
   نقاااش پررناااگ بانکهاااا و

 موسسات مالی

  گاري   نقش دولت در تنظایم
 شود پررنگ می

  تمام بازیگران در
ي  ایااان حاااوزه 
فناورانااااه بااااه 
صاااورت فعاااال 
 حضور دارند

ت
ال

تعام
 

  روابط فردي شکل گرفته
 است

 هاااي مربااوط بااه  شاابکه
 ندارندفناوري وجود 

 هاي ضاعیف علمای شاکل     شبکه
 گیرد می

 هااي علمای در حاال     شبکه
 قوي شدن است

 هااي ضاعیف صانفی     شبکه
 گیرد کم شکل می کم

 هاي علمی قوي شبکه 
 هااي صانفی در حاال     شبکه

 قوي شدن است

 هاي علمی  شبکه
 قوي

 هاي صنفی  شبکه
 قوي

نهادها
 

    نهادهاااي ناارم شااکل
 گیرد می

    نهاد سختی هناوز وجاود
 ندارد

  نهادهاااااي سااااخت در حااااال
 گیري است شکل

    نهادهاااي سااخت شاااکل
 گرفته است

  افزایش تنوع نهادها بسته به
 نیازها

   نهادهاي ساخت
متنااوعی وجااود  

 دارد

 و چیلر تراکمي با تكنولوژي متعارف کولر آبيهاي ساختاري نظام توسعه  بندي مشخصه جمع (:5-2 )شكل 
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و چيلار تراكماي باا تکنولاوژي     در حوزه کاولر آبای   هاي ساختاري وضعیت نظام نوآوري فناورانه کشور از لحاظ مشخصه

 .دارندقرار  گیري سرعتفاز در با توجه به افزایش رقبا در حوزه توسعه فناوري، می توان نتیجه گرفت که متعارف

 هاي تحقق مراحل توسعه نظام بررسي نشانه-2-2-2-2

هاي تحقق مراحل توسعه نظام فناوري ماورد بررسای قارار     بایست نشانه تعیین فاز توسعه نظام در دومین گام می به منظور

باشد، پایان هر یك از مراحل  قابل مشاهده می 4-1همانطور که در شکل نشان داده شده است. 4-1گیرد که این امر در شکل 

توان گفت که آن مرحله از مراحل توساعه نظاام    ها می هر یك از آن نشانه باشد که با مشاهده هایی می توسعه نظام داراي نشانه

هم چنین قابل ذکر است که با توجاه باه   فناوري محقق شده است و نظام توسعه فناوري به فاز بعدي از توسعه وارد شده است.

نيم ،نار  كااهش  يمات    چيلر تراكمي با تکنولوژي متعارف، نار  ورود توليدكنناد ان مي  اینکه در حوزه کولر آبای و  

 مينيم ،نر  فروش مينيم  و فروش در  داكثر مقدار خود  رار دارد این دو فناوري در فاز سرعت  يري  رار دارند.

 بارهاي سرمايشي در ساختمانمديريت هاي  فناوريشناسايي وضعیت مطلوب توسعه  -2-3

از: توساعه داناش )کاارکرد     اناد  عباارت ي مؤثر توسعه کارکردها هاي قبلی اشاره شد در مرحله پیش همان طور که در بخش

در مرحله  توسعه عاالوه  . اي( )کارکرد حاشیه دهی به سیستم جهتکلیدي(، انتشار دانش و بسیج منابع )کارکردهاي حمایتی( و 

نیز از اهمیت بسیاري برخوردارند و در  و شکل دهی به بازار بر کارکردهاي ذکر شده، کارکردهاي مشروعیت بخشی و کارآفرینی

وشکل دهی به  کارآفرینی ،، مشروعیت بخشیدهی به سیستم جهتمرحله اوج گیري کارکردهاي موثر عبارتند از : بسیج منابع، 

ناع  هاا، مشاکالت و موا   بایاد چاالش   بعد توسعه مرحله  بههر یك از مراحل به منظور توسعه فناوري و انتقال فناوري از .  بازار

 ذکر شده تعیین و مرتفع شوند. هايموجود در ابعاد ساختاري کارکرد

 بارهاي سرمايشيمديريت هاي  فناوريها و موانع توسعه  شناسايي چالش -2-4

بارهااي  مادیریت  هاي  فناوريها و موانع پیش روي توسعه  کارکردي، چالش-در این گام با استفاده از یك تحلیل ساختاري

نفار از خبرگاان و   5ها از طریق مصاحبه با  بیان شد این چالش تر پیشیی شده است. همان طور که شناساسرمایشی در ساختمان

 کارشناسان آشنا با این حوزه استخراج شده است. اسامی این افراد در ادامه ارائه شده است:
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 جناب آقاي قلمی )سابا( -

 )وزارت صنعت، معدن، تجارت( سلیمانجناب آقاي   -

 )وزارت نیرو(جناب آقاي صالحیان  -

 (ساران)شرکت  طالشجناب آقاي  -

 )سازمان استاندارد( رضويجناب آقاي سعیدي  -

وجود دارد و باا توجاه باه اینکاه      بارهاي سرمایشی در ساختمانمدیریت  هاي در رابطه با توسعه فناوري هاي فراوانی چالش

هساتند   و برخی در مرحله توسعه و اوج گیاري  توسعه پیشدر کشور در مرحله  بارهاي سرمایشیمدیریت هاي  فناوريبرخی از 

هااي   . همان طور که اشاره شد به منظاور تعیاین چاالش   مدنظر قرار می گیرنداصلی  هاي هاي موجود مربوط به کارکرد چالش

بنادي   هایی انجام شد ، در این مرحله با پایش، بررسی و جماع  در کشور مصاحبه بارهاي سرمایشیمدیریت هاي  توسعه فناوري

بارهااي  مادیریت  هااي   هاي پایش روي توساعه فنااوري    چالش بارهاي سرمایشیمدیریت نظرات خبرگان و کارشناسان حوزه 

به تفکیك کارکرد مربوطه ارائه هاي استخراج شده  اند. در ادامه چالش تعیین شده هادر هر یك از کارکردسرمایشی در ساختمان 

 اند. شده

 دانشو انتشار  توسعه مربوط به کارکرد هاي  چالش -2-4-1

د منجر توان می استکههایی  فعالیت تمامی هاي مربوط به این کارکرد،دربرگیرنده چالشهمان طور که در فصل قبل اشاره شد 

 نبودترین دالیل عدم توسعه برخی صنایع تکنولوژي محور،  در کشورهاي در حال توسعه، یکی از مهم.یندیادگیریشودآبه مانعدرفر

پبیري باال وجود نداشته و عمالً  با توانایی رقابت هایی در این کشورها معموالً شرکت .باشد در کشور میصنعت فنی توسعه دانش 

دلیال  هماین  به وري، رخ دهد. یا انتقال دانش و فنا زا برونبه صورت توسعه باید و  دهد زا رخ نمی ه دانش به صورت درونتوسع

،در اثر انتشار دانش هاي مربوط به کارکرد چالش.میان بازیگران استگیري در  مداخله دولت و ایجاد جهت مندنیاز توسعه فناوري

 شوند. در واقع یکی از موارد دیگري کاه  ها و روابط موجود بین اجزا مختلف نظام نوآوري فناورانه ایجاد می نامناسب بودن شبکه

شود، عدم انتشار صحیح اطالعات و دانش مربوط به  محور می منجر به عدم توسعه یك نظام فناورانه خا  یا یك صنعت دانش

 .باشد حوزه مدنظر در میان بازیگران مختلف آن حوزه می

بارهااي سرمایشای در   مادیریت  هااي   فنااوري داناش فنای   و انتشاار  هاا و مواناع شناساایی شاده در زمیناه خلاق        چالش
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 از: اند عبارتساختمان

 در مراکز  دار یتاولو هاي يسرعت کم توسعه دانش فناورR & D یعصنا 

 ها یمتحر یلمعکوس به دل یمناسب به منظور انجام مهندس یفیتبا ک هاي يعدم امکان ورود فناور 

 نامناسب یديتول یفیتبا ک ییعقد قرارداد با شرکت ها یجهو در نت یمتحر یلقراردادها به دل لغو 

 معکوس یعدم دقت در هنگام مهندس 

 ینیچ يبازار و کاالها یتمعکوس با توجه به وضع یبه مهندس  یازعدم احساس ن 

 منابع تأمینهاي مربوط به کارکرد  چالش -2-4-2

منابع مالی، مادي  تأمینمنابع است که شامل  تأمینتوسعه کارکرد  یکی از کارکردهاي مؤثر بر فناوري موجود در مرحله پیش

مرباوط  هاي سیستمی  چالشباشد.  ها، محصوالت و خدمات( می تجهیزات و ...(، نیروي انسانی و منابع مکمل )زیرساخت)مواد، 

تواناد   مختلاف مای  د، عدم تخصیص بهینه مناابع  گبار یا فناوري میعدم توسعه نظام یك صنعت به این کارکرد تأثیر زیادي بر 

. در هاي دولتی باشاد  فعالیت در حوزه فناورانه، نبود صرفه اقتصادي و حمایتپبیري باالي  ناشی از دالیلی مختلف چون ریسك

. در شاود  مدیریتی مای فناوري هاي مختلف توسعه  در حوزهزیادي واقع همین عدم تخصیص بهینه منابع منجر به ایجاد موانعی 

در  موانع برآید و از بروز چنین چالشای  هایی در جهت رفع این تواند با اتخاذ سیاست دولت میهاي این حوزه  راستاي رفع چالش

 و تاأمین  باه  مرباوط  هااي  فعالیات از اي مجموعاه تواناد   مای ها  مداخالت دولت در رابطه با این چالشسیستم جلوگیري نماید. 

دهد.  پوشش است را  و تسهیل منابع تأمین کارکرد تحقق که درراستاي نوآوري نظام ي توسعه براي الزم هاي ورودي هماهنگی

شاود.   هاي مربوط به منابع انسانی، منابع مالی و مواد و تجهیزات تقسیم می ها به سه دسته چالش این چالشخص است که مش

 از: اند عبارتبارهاي سرمایشیمدیریت هاي  در توسعه فناوريکارکرد  اینارتباط با هاي مشخص شده در  چالش

 ارائه وام و کمك به مراکز  یطوالن یندفرآR & D  یعصنا 

 کاال در هنگام سفارش  ینهکامل هز یافتها و در بودن بانك یمتحر یلواردکننده به دل يشرکت ها ینگیکمبود نقد

 توسط فروشنده

 یداخل یدکاال مانع از تول يباال یمتق یجهو در نت  يگبار یهسرما يباال ینههز 

 در آن یاجتماع يها  ینهبرق و در نظر نگرفتن هز یمتنبودن ق یاقعو 
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 يدر مصرف انرژ ییصرفه جو يبودجه برا صیعدم تخص 

 مرجع یشگاهو تست کاال در آزما  یزاتتجه ینو تام یقتحق يباال ینههز 

 یابیارز -اجرا -يقانونگبار يربطان از حوزه ها يمتخصصان وذ یانعدم وجود ارتباط کارآمد م 

 دهي به سیستم هاي مربوط به کارکرد جهت چالش -2-4-3

هااي باازیگران    دهی به فعالیت شدن نیازها و جهت  هایی دارد که به مشخص دهی به سیستم، اشاره به فعالیت کارکرد جهت

تواناد در قالاب ایان     گردد. همچنین، رفع مشکالت موجود در کارکردهاي دیگر نظام نیاز مای   موجود در نظام فناوري منجر می

هاي ایان   چالشط بازیگران مختلفی از جمله صنعت، دولت و بازار تحقق پیدا کند. تواند توس کارکرد انجام شود. این کارکرد می

شاود.   انداز توسعه فناوري، انتظارات، تعهد، هنجارها، قوانین و مقررات، اساتانداردها تعریاف مای    کارکرد در ارتباط با وجود چشم

 از: اند عبارتیشیبارهاي سرمامدیریت شده مربوط به این کارکرد در حوزه هاي شناسایی چالش

 یرو دست و پا گ يکاربرد یرغ ینوجود قوان 

 یدبه تول یدکنندگانتول یبو عدم ترغ يو شهردار یعنادرست وزارت صنا يها یاستس 

 یریتعدم وجود ثبات در بخش مد 

 هاي مربوط به کارکرد کارآفريني چالش -2-4-4

هاي موجود از طریق انجام ریسك در شرایط عدم قطعیت بازار  برداري از فرصت کارآفرینی بهره فعالیتهدف اصلی از انجام 

کاارآفرینی، نظاام ناوآوري شاکل نخواهاد گرفات.        هاي است. بنابراین بدون انجام فعالیتو فناوري و نهادهاي چالش برانگیز 

هااي کاارآفرینی    ام فعالیات گفت که الزماه خلاق داناش و افازایش داناش فنای در رابطاه باا فنااوري انجا           توان میبنابراین 

سازي محصوالت و خدمات  هایی است که بطور مستقیم به تجاري کارآفرینی شامل تالش هاي فعالیتگفت که  توان میباشد. می

شده مربوط به ایان کاارکرد در حاوزه مادیریت بارهااي       هاي شناسایی چالشپردازند. ي دانش فنی موجود می ارائه شده بر پایه

 اند از: سرمایشی عبارت

 قاچاق به کشور يورود کاالها 

 یداخل ينوپا يمحدود از شرکت ها یتحما 
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 کم یدکنندگان با حجم تول یدتول يتعداد باال 

 منسوخ شده يها يدر تکنولوژ يگبار یهو سرما یخصوص يدر شرکتها یريپب یسكبود رن 

 مشروعیت بخشي مربوط به کارکرد هاي چالش -2-4-5

راساتا   کارگیري فناوري جدید، تغییر نهادهاي موجاود در جامعاه و هام    ههدف از این کارکرد ایجاد مقبولیت اجتماعی براي ب

باشد زیرا ظهور یك  باشد. اهمیت این کارکرد بسیار زیاد می شدن نهادها با نیازهاي بازیگران موجود در نظام نوآوري فناوري می

شاود و ایان مخالفات سابب      هاي کنونی هستند، همراه می فناوري جدید اغلب با مخالفت بازیگرانی که داراي منافع در فناوري

کند و باراي انجاام    یك کاتالیزگر عمل میبه عنوان این کارکرد شود. جلوگیري و یا کاهش سرعت پیشرفت فناوري نوظهور می

شده مربوط به ایان کاارکرد    هاي شناسایی چالش.دهی بازار ضروري است ابع و شکلفعالیت در سایر کارکردها مانند مدیریت من

 اند از: در حوزه مدیریت بارهاي سرمایشی عبارت

 نامناسب)لزوم  یفیتبا ک ییکاالها یدمحصوالت و خر يعدم توجه مصرف کنندگان به برچسب مصرف انرژ

 (يفرهنگ ساز

 يمصرف انرژ یحکشاورزان و ...( به فرهنگ صح،  کنندگان )صنعتگران عدم توجه مصرف 

 بارهاي سرمايشيمديريت  هاي هاي حوزه توسعه فناوري سیاست -2-5

در (در هر یك از کارکردهاي نظام نوآوري فناورانهبارهاي سرمایشیمدیریت هاي  فناوريهاي توسعه  پس از شناسایی چالش

ش )کاارکرد کلیادي(، انتشاار داناش و بسایج مناابع )کارکردهااي        اند از: توسعه دان توسعه کارکردهاي مؤثر عبارت مرحله پیش

اي(. در مرحله  توسعه عالوه بر کارکردهاي ذکر شده، کارکردهااي مشاروعیت    )کارکرد حاشیه دهی به سیستم جهتحمایتی( و 

اي موثر عبارتناد از :  بخشی و کارآفرینی و شکل دهی به بازار نیز از اهمیت بسیاري برخوردارند و در مرحله اوج گیري کارکرده

در ایان مرحلاه بایاد    در قسامت قبال    )، مشروعیت بخشی، کارآفرینی و شکل دهی به باازار دهی به سیستم جهتبسیج منابع، 

بارهااي  مادیریت  هاي  هاي توسعه فناوري  هاي رفع هر یك از این چالش سیاستها را تعیین نمود.  هاي رفع این چالش سیاست

 ارائه شده است.( 2-2 )جدول در سرمایشی
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 بارهاي سرمايشيمديريت   شناسايي شده در توسعه فناوري  پیشنهادي براي رفع چالش  (: سیاست2-2 )جدول 

 سیاست ها چالش کارکرد

و توسعه 

انتشار 

  ان 

در  دار يتاولو هاي يسرعت کم توسعه دانش فناور

 يعصنا R & Dمراکز 

توسعه  يبرا یعصنا R & Dمبالغ بالعوض به مراکز  ياعطا
برجسته  یندعوت از محققو هم چنین  محصوالت و کنترل آنان

 يدار به منظور برگزار یتاولو هاي يفناور ینهآگاه در زم یخارج
 در داخل کشور یآموزش يها دوره

مناسب به  یفیتبا ک هاي يعدم امكان ورود فناور

 ها يمتحر یلمعكوس به دل يمنظور انجام مهندس

 هاي ياز فنآور یكهر  يو حساب شده برا یقساز و کار دق ینتدو
 یم يکه سبك اکتساب آنها به صورت انتقال فناور دار یتاولو

که تحت  یداخل يها شرکت يها برا از مشوق یباشد و اعمال برخ
شده به  ینحوزه بر اساس ساز و کار تدو ینا یننظارت متخصص

 .نمایند یحوزه اقدام م ینا هاي يانتقال فنآور

عقد  یجهو در نت يمتحر یلکنسل شدن قراردادها به دل

 نامناسب یديتول یفیتبا ک ييقرارداد با شرکت ها
 یخارج يبه وارد کنندگان و شرکت ها یالتتسه ياعطا

 توسط متخصصان یو گام به گام طراح یقکنترل دق معكوس يعدم دقت در هنگام مهندس

معكوس با توجه به  يبه مهندس  یازعدم احساس ن

 ینيچ يبازار و کاالها یتوضع

  يها استمرار مطالعات راهبردي موردنیاز درخصو  فناوري
 یشیسرما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تامین 

 منابع

  R & Dارائه وام و کمک به مراکز  يطوالن يندفرآ

 يعصنا

 یالتسرعت در ارائه تسه یشو افزا يادار یکاهش زمان بروکراس
 یعو توسعه صنا یقبه مراکز تحق

 يمتحر یلواردکننده به دل يشرکت ها ينگيکمبود نقد

کاال در هنگام  ينهکامل هز يافتها و در بودن بانک

 سفارش توسط فروشنده

 يدر اجرا گباري یهسرما یسكو کاهش ر یالتتسه ياعطا
و  یبخش خصوص يبرا یشیسرما يها يفناور یدجد يها طرح

 بازار یریتو مد یانبن دانش يها شرکت

 يباال یمتق یجهو در نت  يگذار يهسرما يباال ينههز

 يداخل یدکاال مانع از تول

 
بتوانند  گباران یهفراهم کند که سرما یطیشرادولت موظف است 

 یافترا وام بلند مدت با بهره اندك در یهسرما ینهاز هز يدرصد
که  یدفراهم نما یطیکنند. در ضمن دولت موظف است شرا

دوره تنفس  یكوام از  ینبازپرداخت ا يبرا گباران یهسرما
 برخوردار گردند.

 يها  ينهبرق و در نظر نگرفتن هز یمتنبودن ق يواقع

 در آن ياجتماع

از مصرف  يانرژ ینهکامل هز یافتبرق و در یمتکردن ق یواقع
به  یدتعرفه برق با یینتع يالزم برا یاراتاختو هم چنین  کننده

 شناور شود. یدبا یراناعطا شود و تعرفه برق در ا یرسازمان توان

در مصرف  ييصرفه جو يبودجه برا یصعدم تخص

 يانرژ

 یمتقو  يدر انرژ ییصرفه جو يبودجه مشخص برا یصتخص
و اعطاي سوبسید به  آنها باشد رتبهبر حسب  یدکاالها با يگبار

 تولیدکنندگان محصوالت پربازده

 يها يفناور يدر حوزه ها یدانش هاي یرساختز یجادا یكتحرو تست کاال   یزاتتجه ینو تام یقتحق يباال ينههز
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 سیاست ها چالش کارکرد

 دار یتاولو مرجع يشگاهدر آزما

 يمتخصصان وذ یانعدم وجود ارتباط کارآمد م

 يابيارز -اجرا -يقانونگذار يربطان از حوزه ها

ربطان از حوزه  يمتخصصان وذ یانجلسات منظم م يرگزارب
اصناف و  ینب یهماهنگ یجادو ا یابیارز -اجرا -يقانونگبار يها

 یانقانون گزاران و مجر

 یرو دست و پا گ يکاربرد یرغ ینوجود قوان
 ياستانداردها سازي یادهپو  تدوین نظام ممیزي،ارزیابی ، تراز یابی
 مصوب

و  يو شهردار يعنادرست وزارت صنا يها یاستس

 یدبه تول یدکنندگانتول یبعدم ترغ

 توسط نهاد باالتر یشنهاديپ يها یاستو کنترل مداوم س یبررس
تنها  یمسکون يبه ساختمان ها يکار توسط شهردار یانارائه پاو 

 ياز مقررات ساخت و ساز و توجه به استانداردها یرويدر صورت پ
 ساختمان يمصرف انرژ

 الزم به آنان یاراتو دادن اخت یرانمد يبرا یشغل یتامن یجادا يريتعدم وجود ثبات در بخش مد

 کارآفر نی

 کشور يورود يگمرك بر مباد یقنظارت دق قاچاق به کشور يورود کاالها

 يداخل ينوپا يمحدود از شرکت ها يتحما
 ينوپا يبه شرکت ها یمهندس يها یبانیو پشت یتارائه حما
بهبود دهنده از  یشنهادهايبا ارسال مهندسان و ارائه پ یداخل

 کنندگان یدها به تول یشگاهطرف آزما

 

 کم یدکنندگان با حجم تول یدتول يتعداد باال

 
و  یعمحصوالت توسط وزارت صنا یدکنندگانتول یسامانده

 یهرو یمجوز ب يعدم اعطا

 يهو سرما يخصوص يدر شرکتها يريپذ يسکبود رن

 منسوخ شده يها يدر تكنولوژ يگذار

دایت و حمایتهاي مادي و معنوي براي شکل گیري و ه
 يتوسعه شرکتها و پیمانکاران صاحب صالحیت در زمینه فناور

 در ساختمان یشیسرما يبارها یریتمد يها

مشرو ی  

 بخشی

 يعدم توجه مصرف کنندگان به برچسب مصرف انرژ

نامناسب)لزوم  یفیتبا ک ييکاالها يدمحصوالت و خر

 (يفرهنگ ساز

 ینکهو ا يانرژ يبرچسب ها ینهمردم در زم یآگاه یشفزاا
از حداقل استانداردها  يبرچسب مصرف انرژ يدارا يکاالها

 برخوردار هستند

، کشاورزان و  کنندگان )صنعتگران عدم توجه مصرف

 يمصرف انرژ یح...( به فرهنگ صح

که کمتر از  یه صنعتگران و کشاورزانبیپول خاموش اعطاي
و اخب جریمه  کنند یمصرف م يخود انرژ یازمورد ن یزانم

 ازکشاورزان و صنعتگران پر مصرف 

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

یناد تادوین ایان    آفرتدوین شاده اسات.    مدیریت بارهاي سرمایشیهاي   اقدامات فنی با توجه به راهبردهاي توسعه فناوري

شود در مرحلاه اول تادوین اقادامات     ( مشاهده می6-2 شکل )( نشان داده شده است. همان طور که در 6-2 شکل )اقدامات، در 
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)با حضور آقایان طاالش، مکااریزاده، احمادي زاده،    ي راهبري  کمیته  سوم پروژه در جلسه   نی، راهبردهاي تهیه شده در مرحلهف

و بر اساس نظارات اعضااي کمیتاه    بررسی شده ( ، شاه حسینیاحمدي نژادقزلباش، سلیمان، شفیعی، جلیلیان و خانمها: امانی، 

 گردیدهاي منتخب توسعه درونزا تعیین  هر یك از فناوري دانش فنی و ساخت اقدامات الزم جهت دستیابی به راهبری

 
 مديريت بارهاي سرمايشيهاينوين يآور توسعهفنفرايند تدوين اقدامات فنّی(: 6-2 شكل )

 

 اند از: عبارت مطبوع در ساختمانمدیریت بارهاي سرمایشی تهویه هاي  توسعه فناوريفنی اقدامات فهرست 

 یتراكميچيلرهاتسلط به دانش فنی طراحی و ساخت  -1

كولرهاي آبي شام  عایقکاري پوسته، است اده از پوشش  سيست طرا ي ب ينه تسلط به دانش فنی -2

 هاي رنگي مناسب و ب  ود سيست  رطوبت زني

 كولرهاي آبي دو مر له ايتسلط به دانش فنی -3

 سيست  هاي مدیریت انرژي كولر آبيتسلط به دانش فنی -4

براي توليد آب  رم و سرمایش به صور   Air Sourceپمپ هاي  رارتي تسلط به دانش فنی -5

 )اسپليت( و نصب چندین نمونه همزمان

 تسل  به دانش فني اسپليت هاي پربازده -6

نانو ( و نو  سياال  )Micro Channelsم د  هاي  رارتي )تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت  -7

 )چيلر تراكمي(سياال ( مورد است اده براي انتقا   رار  در سيست  هاي ت ویه مط و 

 بازیاب انرژي سرمایشي در براي  Heat Pipeم د  هاي  رارتي تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت  -8

 هواسازها

 بازیافت  رار  از چيلرهاي   بي Add-onسيست  هاي تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت  -9

 با است اده از موتورهاي رفت و بر شتي GHPسيست  هاي تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت  -10

 )ت ویه مط و  مركزي(سرمایشيسيستم اي یکپارچه  BMSتسلط به دانش فنی طراحی و ساخت -11

 ارائه اقدامات فنّي

 تعیین قابلیت توسعه توسط پنل خبرگي

 بکارگیري فناوري فناوري( آزمایشگاهی، نیمه صنعتی، صنعتی)ساخت  طراحی فناوري

 راهبردهاي تهیه شده در مرحله سوم پروژه

 راهبرد دستیابی به دانش فنی راهبرد انتقال فناوري
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دستيابي دیسپاچين  به سيست  كنترلي سيست   سيستم ايتسلط به دانش فنی طراحی و ساخت -12

 )ت ویه مط و  مركزي(اي بزرگهاي سرمایشي ساختمان ه

 )ت ویه مط و  مركزي(ترموستات اي یاد  يرندهتسلط به دانش فنی طراحی و ساخت -13

 
 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان توسعه فناورياقدامات فني  (:3-2 )جدول 

 

 اقدامات فني

 

 مناسبسبک اکتساب 

انواع تجهیزات 

اولويت دار سرمايشي در 

 ساختمان

تسلط به دانش فنی طراحی بهینه سیستم کولرهاي آبی  -
شامل عایقکاري پوسته، استفاده از پوشش هاي رنگی 

 مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنی

 تسلط به دانش فنیکولرهاي آبی دو مرحله اي -

لر تسلط به دانش فنی سیستم هاي مدیریت انرژي کو -
 آبی

 
 
 

 روش همکاري

 
 
 
 کولر آبی

 Air Sourceتسلط به دانش فنی پمپ هاي حرارتی  -
براي تولید آب گرم و سرمایش به صورت همزمان و 

 نصب چندین نمونه

 مرحله اول:همکاري

مرحله دوم:سبك تحقیق و 
 توسعه داخلی

 
 اسپلیت بدون اینورتر

 

 تسلط به دانش فنی اسپلیت هاي پربازده -
 اول:همکاريمرحله 

مرحله دوم:سبك تحقیق و 
 توسعه داخلی

 اسپلیت با اینورتر

 تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت چیلرهاي تراکمی -

یکپارچه  BMSتسلط به دانش فنی طراحی و ساخت -
 سیستمهاي سرمایشی

تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت مبدل هاي حرارتی  -

(Micro Channels)( و نوع سیاالت )نانو سیاالت 
مورد استفاده براي انتقال حرارت در سیستم هاي تهویه 

 مطبوع)چیلر تراکمی(

تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت سیستم هاي  -

Add-on بازیافت حرارت از چیلرهاي جببی 

 

 

 

 

 مرحله اول:همکاري

مرحله دوم:سبك تحقیق و 
 توسعه داخلی

 
 
 
 
 

چیلر تراکمی با تکنولوژي 
 متعارف

طراحی و ساخت مبدل هاي حرارتی تسلط به دانش فنی  -

(Micro Channels )( و نوع سیاالت )نانو سیاالت
مورد استفاده براي انتقال حرارت در سیستم هاي تهویه 

 مطبوع

تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت سیستم هاي  -

Add-on بازیافت حرارت از چیلرهاي جببی 

تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت سیستمهاي  -
دستیابی دیسپاچینگ به سیستم کنترلی سیستم هاي 

 

 

 

 

 

 مرحله اول:همکاري

مرحله دوم:سبك تحقیق و 

 
 
 
 
 
 

چیلر تراکمی با تکنولوژي 
 پیشرفته
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 اقدامات فني

 

 مناسبسبک اکتساب 

انواع تجهیزات 

اولويت دار سرمايشي در 

 ساختمان

 سرمایشی ساختمان هاي بزرگ

هاي یاد  تسلط به دانش فنی طراحی و ساختترموستات -
 گیرنده

 توسعه داخلی

 

 بندي جمع -2-6

هاي مدیریت بارهاي سرمایشی تهویه مطبوع در  تدوین سند راهبردي  و نقشه راه فناوري»مرحله چهارم از انجام هدف 

بارهاي مدیریت هاي  فناوريانداز، اهداف و راهبردهاي توسعه  تدوین اقدامات مورد نیاز براي تحقق چشم« ساختمان

تدوین اقدامات شامل کارکردها و ابعاد ساختاري نظام نوآوري به بود. در ابتداي این گزارش مبانی نظري مربوط سرمایشی

توضیح داده فناوري اي تدوین اقدامات سند توسعه  یند چهار مرحلهآ( به تفصیل مورد بح  قرار گرفت. سپس فرTISفناورانه )

در مرحله اول انجام شد به این صورت که  بارهاي سرمایشیمدیریت حوزه پس از مراحل چهارگانه تدوین اقدامات براي شد. 

و بازیگران نظام  بارهاي سرمایشیمدیریت هاي  یند وضعیت موجود توسعه فناوري با شناسایی مرحله توسعه فناوريآاین فر

ي با اولویت براي تحقق ، کارکردهامرحله توسعه فناوري هابه . در مرحله دوم، با توجه ندتوسعه این فناوري مشخص شد

در تحقق هر یك موانع موجود ها و  چالش. در مرحله سوم، ندتعیین شدبارهاي سرمایشیمدیریت وضعیت مطلوب توسعه فناوري 

با در نهایت ند. تعیین شدبارهاي سرمایشیمدیریت از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه اصلی  هاياز کارکرد

ها و  براي رفع چالشمورد نیاز اقدامات بارهاي سرمایشیمدیریت ي تعیین شده و راهبردهاي تدوین شده حوزه ها توجه به چالش

هاي  فناورياقدامات فنی مورد نیاز براي توسعه و در نهایت پیشنهاد شد بارهاي سرمایشیمدیریت هاي  فناوريموانع توسعه 

 مدیریت بارهاي سرمایشی تدوین شد.مدیریت 
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 زمان، بودجه و متولی(صتخصی) ی اجراییها تدوین پروژه -1
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 مقدمه -1-1

بارهای سرمایشی فناوری های  مدیریت راه توسعه  سند راهبردی و نقشههای اجرایی  یند تدوین پروژهآدر این بخش فر

كه اشاره شد، الزم است  همان طورشود.  ها ارائه می شود و در نهایت فهرست پروژه توضیح داده می تهویه مطبوع در ساختمان

د. در واقع در این بخش باید مشخص گردد نی اجرایی شكسته شوها پروژه، به چهارم تدوین سند مرحلهاقدامات تعیین شده در 

بتوان اطمینان حاصل كرد كه  ها پروژهاجرای این با یی باید در سالیان مختلف اجرا گردد تا ها پروژهعه كه چه پروژه یا مجمو

های مدیریت بارهای سرمایشی  سند راهبردی و نقشه راه فناوری"انداز تدوین شده  ، راهبردها، اهداف و در نهایت چشماقدامات

 . محقق شده است" تهویه مطبوع در ساختمان

 های اجرایی دوین پروژهفرآیند ت -1-2

اقدامات تدوین شده در مرحله چهارم سند امری مهم و ضروری است از ها از  های اجرایی و استنتاج آن نحوه تعیین پروژه

نشان داده ( 1-1 )شكل یند تدوین برنامه عملیاتی در فرآهای اجرایی بررسی شده است.  این رو در این بخش فرآیند تدوین پروژه

و بر اساس معیارهایی به شناسایی شده  4در مرحله تدوین شده اقدامات در مرحله اول باید مطابق این شكل،  شده است.

ها مشخص  ک از پروژهزمان و بودجه مورد نیاز برای انجام هر یشود. سپس ها استخراج  شوند و فهرست پروژه شكسته  ها پروژه

گردد. در نهایت با شناسایی نهادهای مرتبط در محیط داخلی و  و از این طریق منابع الزم برای تحقق اقدامات تعیین می هشد

 شود.  ها شناسایی می ها، متولی و مجری انجام پروژه بیرونی و نقش آن
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 های عملیاتی یند تدوین برنامهآفر(: 1-1 )شكل 

 ی اجراییها پروژهشكستن اقدامات به  -1-3

منجر  ها آنبه نحوی جامع باشد كه انجام صحیح  بایدآید،  ی اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست میها پروژهمجموعه 

د. نكته حائز اهمیت دیگر شوهای مختلف اقدام توجه  جنبهبه باید   ها پروژهرو در تعریف  به تحقق اقدام مورد نظر شود و از همین

 ها پروژهای از  تواند به مجموعه گونه كه یک اقدام می . همانباشد یماقدامات  و سطح شكستنمیزان در شكستن اقدامات، 

توان  ها نیز می و این روند را در مورد فعالیت استها  ای از فعالیت شكسته شود، هر پروژه نیز قابل شكسته شدن به مجموعه

 اقدامات

 اقداماتشكستن 

 هافهرست پروژه

 بندیزمان تخصیص بودجه

تعیین منابع 

تخصیص مجریان و متولیان 

 انجام پروژه
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به سه پروژه و پروژه  Xمشاهده نمود كه در آن اقدام ( 2-1 )شكل تری در توان به صورت ملموس ادامه داد. این مفهوم را می

 به دو فعالیت شكسته شده است.  1شماره 

و  X{3x,2x،1x}      د را به دو صورت ناجرا شوباید  Xیی كه برای انجام اقدام ها پروژهتوان مجموعه كل  حال می

{3x,2x،12x،11x}X  نابراین الزم است معیارهای ب. استدو در تعداد سطوح شكسته شدن اقدام  ارائه نمود كه تفاوت این

 تعیین گردد. معرفی و سطح شكسته شدن اقدامات و مناسبی برای تعیین تعداد 

 

 Xنحوه شكستن اقدام  (:2-1 )شكل 

 گیرد: قرار می ها شكستن اقدامات به پروژهدر این بررسی دو معیار به شرح زیر مبنای 

توان برآورد مناسبی  الف( میزان منابع الزم برای انجام پروژه اجرایی قابل تخمین باشد. به عبارتی در سطح خاصی می

 . 1ارائه نموداز میزان منابع مورد نیاز 

را به یک مجری محول نمود. به عبارتی اگر پروژه اجرایی به اندازه  ای باشد كه بتوان آن ب( هر پروژه اجرایی در اندازه

سلب را به یک مجری  امكان اختصاص آن پروژهكافی جزء نشده باشد، به طوری كه گستردگی ابعاد مختلف 

پذیر  های دیگری شكسته شود تا تخصیص آن به مجری واحد امكان باید پروژه اجرایی مربوط به فعالیتنماید، 

 د. باش

                                                                                                                                                                  
 های آتی بیان خواهد شد. تر در مورد اقسام منابع در قسمت توضیحات بیش -1
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WBSی اجرایی مشابه ها پروژهساختار كلی شكستن اقدامات به 
كه در بحث مدیریت پروژه تاكنون تحقیقات  باشد می1

 فراوانی در مورد آن صورت پذیرفته است.

. تاكنون الگوریتمی كه تضمین باشد میی اجرایی در راستای تحقق اقدامات ها پروژهنكته دیگر حصول اطمینان از جامعیت 

گیری از قضاوت  است. تنها با بهره نماید ارائه نشده  ی اجرایی منتخب برای تحقق اقدام كفایت میها پروژهنماید مجموعه 

  توان امیدوار بود مجموعه ازی میس كارگیری ابزارهایی چون شبیه خبرگان، استفاده از تجارب پیشین و در صورت امكان به

 د.نی اجرایی شرایط كافی برای حصول اقدامات را فراهم سازها پروژه

 مبنای شكستن اقدامات -1-3-1

ن شكستی اجرایی، تعیین مبنایی است كه بر اساس آن ها پروژهیكی از مسائل كلیدی دیگر در فرآیند شكستن اقدامات به 

تواند بر دو مبنای  آزادراه را در نظر بگیرید. این اقدام می تأسیسعنوان  باای  ام نمونهبرای درک بهتر اقدد. انجام شواقدامات 

راه و ...( به  آسفالت، حفاظت حاشیهسازی و  )زیرسازی راه، رو 3سازی كوهستانی، بیابانی و جنگلی( و عملكردی )راه 2جغرافیایی

كه  شود میدامات مورد توجه بر اساس عوامل مختلفی تعیین شكستن اقمبنا خود شكسته شود.  زیرمجموعهی اجرایی ها پروژه

 . شود میاشاره  این عوامل ترین مهمبه  در ادامه

اثرگذاری وجود ویژه و یا هنجارهای پذیرفته شده  بندی اگر در ساختار موجود كشور تقسیم الف( ساختار و فرهنگ حاكم:

د. به عنوان نمونه در مورد مثال فوق اگر دهی كر ها جهت اساس آنبر ی اجرایی را ها پروژهشكستن توان  میداشته باشد، 

باشد   سازی كوهستانی، بیابانی و جنگلی شكل گرفته ی راهها بخشسازی كشور بر اساس مناطق جغرافیایی در  سیستم راه

تواند  می مذكور ندیب آورده است، تقسیم به دستخود   های كلیدی الزم در حوزه فعالیت ها و قابلیت كه هر بخش توانایی

 مبنای شكستن اقدامات قرار گیرد. 

                                                                                                                                                                  

1-Work-Breakdown-Structure 

2-Geographical Base 

3-Functional Base 
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پذیرد در طول زمان قابل تغییر  هایی كه بر مبنای آن شكسته شدن اقدامات صورت می نیازمندی های فعلی: ب( نیازمندی

ر مبنای ی اجرایی بها پروژهها نیازهای طراحی موجب شكستن  است. در مورد مثال اخیر ممكن است در فاز طراحی آزادراه

 .قرار گیردجغرافیایی شود ولیكن در زمان اجرا نیازها تغییر كرده و مبنای عملكردی مورد استفاده 

تواند مبنایی برای شكستن اقدامات باشد. به عنوان مثال  ی اجرایی میها پروژه: میزان كسب درآمد از ج( منافع اقتصادی

ی اجرایی درآمدزا انجام ها پروژهتواند مبنا قرار گیرد كه ابتدا  جهت می ی اجرایی از اینها پروژهبر بودن  درآمدزا یا هزینه

 بر استفاده شود. ی اجرایی هزینهها پروژهشوند و از درآمد حاصل برای انجام 

از آنجایی كه هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نیاز ذینفعان و كسب منافع توسط این گروه  د( نظرات ذینفعان:

نگی شكستن اقدامات توجه سازی از جمله چگو ی مختلف فرآیند پیادهها بخشنظرات ذینفعان در به روری است ، ضباشد می

 د.شو

توان در شكستن  د، مینشكسته شوها  ی اجرایی نیز به زیرفعالیتها پروژهگرفته شود كه تعدادی از   در صورتی كه تصمیم

ر مرحله دوم بر مبنای عملكردی مرحله اول بر مبنای جغرافیایی و ددوم از مبنای دیگری استفاده نمود. به طور مثال در 

 د.شكستن انجام پذیر

 ابزارهای شكستن اقدامات -1-3-2

در این بخش چند ابزار برای انجام  ،قرار گرفتدامات مورد بحث و بررسی تاكنون مفاهیم و موضوعات كلیدی شكستن اق

 گردد.  این مهم معرفی می

 استاندارد یندآالف( تجزیه و تحلیل فر

رد ای وجود دارد كه به طور عام توسط نخبگان علمی آن حوزه مو شده  تجربه اقدامات فرآیند در ادبیات برخی از

یند ورتی كه در مورد اقدامات خاصی فرآدر ص و شود مییند استاندارد نامیده آیندهایی فراست. چنین فرآ پذیرش 

ی اجرایی استاندارد ها پروژهعنوان مجموعه حوزه به  شده در آن ارائه  ی اجراییها پروژهاستاندارد وجود داشته باشد، 

 شوند. پذیرفته می

 كاوی ب( بهینه
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یند استانداردی وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسی قابل كه در راستای تحقق یک اقدام، فرآ در صورتی

شده و یادگیری  های انجام  وی به معنی بررسی تجربهكا . بهینهشود میكاوی استفاده  استفاده نباشد، از ابزار بهینه

های پیشین در ابعاد مختلفی  رود تجربه . اگرچه در این حالت به علت عدم وجود الگویی استاندارد، انتظار میباشد می

یند در آهای خاصی است كه فر ای و ویژگی هكه از علل اصلی آن خواستگاه منطق -با یكدیگر تفاوت داشته باشند 

كارگیری این ابزار چگونگی در كنار هم قرار دادن نتایج  یكی از مسائل كلیدی به -آن طراحی و اجرا شده است  البق

ی ها پروژهای از  . اگر نتوان از این روش به مجموعهباشد میهای مختلف برای دستیابی به الگویی مطلوب  تجربه

معلولی استفاده  - توان در ابزار علی آمده می  دست هایی بهی اجرایی غیرنها پروژهدست یافت، از  قبول قابلاجرایی 

 نمود.

 معلولی ج( تحلیل علی

رو  . از همینباشد میی اجرایی ها پروژهابزار استفاده از نظرات خبرگان برای شكستن اقدامات به مجموعه اساس این 

چگونگی  در ادامه. استاستفاده از این ابزار ضرورت و الزمه خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه حضور 

 شود. می حضور خبرگان توضیح داده  ای با استفاده از این ابزار در جلسه

گردد تا كلیه افراد حاضر به نگرش یكسانی از اقدام مورد  در ابتدای جلسه توضیحات مربوط به معرفی اقدام ارائه می :1گام 

 یابند.  نظر دست

رسد مطرح  ی اجرایی كه از نظر خبرگان برای انجام اقدام مزبور ضروری به نظر میها پروژهفكری  طوفاندر یک : 2گام 

 گیرد. شده و در معرض دید همگان قرار می

ی اجرایی اساسی ها پروژهباید این نكته را مد نظر قرار دهند كه در مرحله اول صرفاً اقدامات به  حاضرین جلسه 

ی اجرایی اساسی به شمار ها پروژه های دی كه خود زیرفعالیترو بهتر است از بیان موار شوند. از همین شكسته می  دهنده تشكیل

هستند اجتناب ورزند. در صورتی كه تصمیم گرفته شود   تری ی اجرایی كالنها پروژهروند و یا قابل بیان شدن به شكل  می

ی اجرایی ها پروژهیند جاری در مورد آن آكسته شوند، در مرحله دیگری فرد شهای خو ی اجرایی به زیرفعالیتها پروژهبرخی 

 پذیرد.  می  كارگیری این ابزار، شكستن تنها در یک سطح انجام . به عبارتی در هر مرحله از بهشود میتكرار 
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توان از  ین فهرست میآید. در تكمیل ا دست می ی اجرایی پیشنهادی به ها پروژهای از  پس از انجام این گام فهرست اولیه

 1كاوی استفاده نمود. بهینه به ویژهاطالعات به دست آمده از دو ابزار دیگر 

 شوند: بندی می كلیه موارد موجود در لیست اولیه تحت سه عنوان زیر دسته: 3گام 

 ها آننظر انجام در راستای تحقق اقدام مورد  ی اجرایی هستند كه اوالًها پروژهی اجرایی اصلی تكین: ها پروژهالف( 

 ی اجرایی پیشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزینی با آن وجود ندارد. ها پروژهضروری بوده و ثانیاً در بین سایر 

كه در بین سایر  استی اجرایی ضروری ها پروژهی اجرایی جایگزین: این دسته شامل آن بخش از ها پروژهب( 

ی اجرایی ها پروژه. در این حالت هر گروه از شود مییافت  ها آنگزینی با موارد مشابهِ قابل جای ،ی اجراییها پروژه

باید از هر  شود. سرانجام  یاد می یهای جایگزین تحت عنوان مجموعه ها از آنكه  شوند هایی جمع می مشابه در مجموعه

 های جایگزینی یک پروژه اجرایی انتخاب شود. یک از مجموعه

كه پروژه اجرایی قابل تخصیص به  در صورتیهای جایگزینی نباید با یكدیگر دارای اشتراک باشند. همچنین  مجموعه

بیش از یک مجموعه جایگزینی باشد، آن پروژه اجرایی به چند بخش تفكیک شده و هر بخش به مجموعه مربوطه 

 یابد. اختصاص می

توانند  ایی كه در راستای تحقق یک اقدام، ضروری نیستند ولی میی اجرها پروژهی اجرایی پشتیبانی: ها پروژهج( 

 فرآیند انجام اقدام مورد نظر را تقویت كرده و آنرا تسریع بخشند.

ی اجرایی اصلی یا ها پروژهبندی فوق مواردی وجود داشته باشند كه به نوعی زیرفعالیت سایر  در صورتی كه پس از دسته

ها در مراحل  ه زیرفعالیتی اجرایی بها پروژهدر صورت لزوم در شكستن  - هدشحذف  وارد، این مپشتیبانی به حساب آیند

ی اجرایی اصلی یا پشتیبان دیگری تعریف شود كه ها پروژهصورت الزم است غیر اینو در  -ند شو میاستفاده  بعد

 باشد.  خودزیرفعالیت موارد ذكر شده به عنوان دربرگیرنده 

 باشند:زیر باید دارای دو ویژگی  بندی شده  ی اجرایی دستهها پروژهكه گردد  مشخص می در مجموع

                                                                                                                                                                  
كهه در مهورد اقهدام     رغهم ایهن   علهی  ،كاوی به نتیجهه رسهید   ممكن است بتوان درمورد یک فعالیت از روش تحلیل فرآیند استاندارد و یا بهینه -1

 بخش نبوده باشد.  باالدست استفاده از این دو ابزار نتیجه
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 ی اجرایی باید بدون ها پروژهی اجرایی درون یک مجموعه جایگزینی، سایر ها پروژهغیر از ،در یک سطح باشند

 .همپوشانی موجود حذف شود اعمال گردد تا ها آنباید تغییراتی در   این صورتپوشانی باشند. در غیر  هم

 ی اجراییها پروژهبازنگری نهایی و انتخاب  -1-3-3

ی ارائه شده و قضاوت در مورد موجه بودن ها پروژهی اجرایی، به منظور ارزیابی جوانب مختلف ها پروژهقبل از نهایی شدن 

باید بر اساس معیارهای مختلفی از جمله معیارهای فنی، مالی و اقتصادی، اجتماعی ، هر پروژه اجرایی ها آنیا عدم موجه بودن 

ی اجرایی به دست آمده در مرحله قبل مورد بازبینی قرار گرفته ها پروژهمحیطی مورد ممیزی قرار گیرد. بر این اساس،  و زیست

به نحو باید ی اجرایی نهایی ها پروژهشوند. در واقع  یی كه از نظر معیارهای مختلف ناموجه باشند، كنار گذاشته میها پروژهو 

با نگاهی اجمالی به بازبینی است رو ضروری  مطلوبی موجبات دستیابی به مقاصد سایر سطوح راهبردی را فراهم سازند. از همین

 .پرداخته شودهای طی شده نواقص احتمالی  گام

ارهای سرمایشی فناوری های مدیریت بسند توسعه های اجرایی  فهرست پروژه -1-4

 تهویه مطبوع در ساختمان

در این ی اجرایی، ها پروژهبا توجه به موارد مطرح شده در ابتدای این بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شكستن اقدامات به 

ونی كه با توجه به ابزارهای گوناگ .گردد میمنجر به تحقق اقدامات  ها آنكه اجرایی شدن  دنشو مییی شناسایی ها بخش، پروژه

 معلولی تحلیل علیهای صورت گرفته این نتیجه حاصل شد كه ابزار  جهت شكستن اقدامات در بخش قبل معرفی شده با بررسی

 باشد.  بهترین ابزار برای شكستن اقدامات در این طرح می

تدوین  غیرفنیفنی و  كه در گزارش مرحله چهارم سند اشاره شد اقدامات مربوط به این سند در دو دسته اقدامات همان طور

تر شكسته  تعریف شده در مرحله چهارم، تصمیم گرفته شد تا این اقدامات به سطح پایین غیرفنیشد. با توجه به سطح اقدامات 

بندی بر روی اقدامات انجام شود. اما در ارتباط با اقدامات فنی، با توجه به امكان شكستن اقدامات  بندی و بودجه نشود و زمان

های اجرایی اقدامات فنی،  های اجرایی ذیل هر یک از اقدامات فنی تعریف شود. برای تدوین پروژه ر این شد تا پروژهتصمیم ب

به طور فناوری های  مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان راه توسعه  راهبردی و نقشهسند ابتدا كارشناسان فنی 
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از  تعدادیای با حضور  ود را استخراج كردند و سپس در مرحله بعد با برگزاری جلسههای اولیه مربوط به خ مجزا فهرست پروژه

بندی  ها بررسی شد و پس از جمع ، فهرست اولیه پروژه)كمیته راهبری( بارهای سرمایشی مدیریت خبرگان و كارشناسان حوزه

 این جلسه به شرح ذیل است: اسامی افراد حاضر درهای اصلی جهت اجرایی شدن اقدامات شناسایی شدند.  پروژه

 طالشجناب آقای  -

 احمدی زادهجناب آقای  -

 سلیمانجناب آقای  -

 مكاریزادهجناب آقای  -

 جناب آقای امانی -

 جناب آقای شفیعی -

 جناب آقای جلیلیان -

 سركار خانم قزلباش -

 سركار خانم احمدی نژاد -

 سركار خانم شاه حسینی -

به  دبای آید،  ز شكستن اقدامات به دست میی اجرایی كه اها پروژهمجموعه های قبل اشاره شد،  همان طور كه در قسمت

با استفاده از نظرات  در این بخش تالش شدهمنجر به تحقق اقدام مورد نظر شود  ها آننحوی جامع باشد كه انجام صحیح 

كه در رابطه با شكستن شناسایی شده برای هر اقدام حفظ شود. مورد دیگری  های اجرایی خبرگان و كارشناسان، جامعیت پروژه

اند كه بتوان  ه . در این طرح اقدامات تا سطحی شكسته شداستمورد توجه قرار گیرد، سطح شكسته شدن اقدامات  دبایاقدامات 

مشخص  ها آنجری جهت اجرای مها زمان و بودجه تخصیص داده و همچنین  های اجرایی حاصل از شكستن آن برای پروژه

 شده است. ارائه (2-1و ) (1-1 )جدول در  و غیر فنی ی شناسایی شده برای هر یک از اقدامات فنیها پروژهنمود. در ادامه 
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 های اجرایی حاصل از شكسته شدن اقدامات فنی تدوین شده سند. (: پروژه1-1 )جدول 

 ها عنوان پروژه ردیف

 تجاری سازی سیستم های سرمایشی تهویه مطبوع پر بازدهطراحی، توسعه و : 1اقدام 

1 
تحقیق و توسعه در طراحی بهینه سیستم کولرهای آبی شامل عایقکاری پوسته، استفاده از پوشش های رنگی 

 مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنی

 تحقیق، توسعه، نمونه سازی و تجاری سازی کولرهای آبی دو مرحله ای 2

 توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل و تجاری سازی سیستم های پربازدهتحقیق و  3

4 
برای تولید آب گرم و سرمایش به صورت  Air Sourceتوسعه و تجاری سازی استفاده از پمپ های حرارتی 

 همزمان و نصب چندین نمونه

 تراکمی تولید داخل و تجاری سازی سیستم های پربازده یتحقیق و توسعه بر روی چیلرها 5

6 
( و نوع سیاالت )نانو سیاالت( مورد استفاده برای Micro Channelsتحقیق و توسعه روی مبدل های حرارتی )

 انتقال حرارت در سیستم های تهویه مطبوع

 تجاری سازی، توسعه و گسترش سیستم های ذخیره سازی سرما 7

 تجاری سازی چیلرهای جذبی خورشیدی و کلکتورهای لوله ای با راندمان باالتوسعه و  8

 برای بازیاب انرژی سرمایشی  در  هواسازها Heat Pipeطراحی و توسعه مبدل های حرارتی  9

 بازیافت حرارت از چیلرهای جذبی و نصب چندین نمونه Add-onتوسعه و طراحی سیستم های  10

 و استفاده بازیافت حرارت و تبدیل آن به سرمایش CHPسیستم های  توسعه و تجاری سازی 11

 با استفاده از موتورهای رفت و برگشتی GHPطراحی و توسعه سیستم های  12

 طراحی و توسعه فناوریهای جداسازی بارهای سرمایشی محسوس و نهان سیستمهای تهویه مطبوع 13

 سیستم های سرمایشی زمین گرمایی تجاری سازیتحقیق و توسعه، طراحی، ساخت پایلوت و  14

 طراحی، توسعه و تجاری سازی سیستم های کنترلی تهویه مطبوع: 2اقدام 

 تحقیق و توسعه و تجاری سازی و همچنین کاهش قیمت سیستم های مدیریت انرژی کولر آبی 15

 یکپارچه سیستمهای سرمایشی BMSتحقیق و توسعه، طراحی، ساخت پایلوت و تجاری سازی  16

17 
طراحی و توسعه سیستمهای دستیابی دیسپاچینگ به سیستم کنترلی سیستم های سرمایشی ساختمان های بزرگ 

 برای کاهش بار در فصل گرم

 طراحی و ساخت و تجاری سازی ترموستاتهای یاد گیرنده 18

 سیستم های سرمایشی تهویه مطبوعدستور العمل ها و نرم افزارهای مرتبط با تهیه:3اقدام 

19 
یشی خصوصا برای سیستمهای محاسبات فنی و اقتصادی بکارگیری سیستم های سرما یزارهاافطراحی و تهیه نرم 

 گرمایی زمین گرمایی/ ذخیره ساز سرما و .. پهایپم ظیرپیچیده ن

20 
های پمپ ظیر سیستمهای پیچیده ن یشی خصوصا برایبکارگیری سیستم های سرماطراحی و تهیه دستورالعملهای 

 گرمایی زمین گرمایی/ ذخیره ساز سرما و ..

21 
طراحی، توسعه نرم افزارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و آموزش آن برای اعضای سازمان نظام 

 مهندسی و مهندسین مشاور

 تخصصی سیستم سرمایشیطرح پشتیبانی و عملیاتی نمودن شرکت خدمات انرژی در حوزه : 4اقدام 

 برنامه ریزی و طراحی کلینیکهای ممیزی انرژی تجهیزات سرمایشی 22

 در مراکز استانهای مستعد کلینیکهای ممیزی انرژی تجهیزات سرمایشی اسقرار 23

 تهیه چک لیستها و  پشتبانی انجام ممیزیها توسط شرکتهای آموزش دیده و پایش و جمع آوری اطالعات 24
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 (: اقدامات غیرفنی در توسعه فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی در ساختمان2-1 )جدول 

 اقدامات ردیف

1 
ارتقای استانداردهای موجود مصرف انرژی و  برچسپ انرژی سیستمهای سرمایشی و 

 ساختمان

 سرد برای اقلیم های متفاوت کشور تدوین استاندارد دمای آسایش در فصول گرم و 2

3 
تدوین  و تهیه استاندارد معماری ساختمان و سیستمهای سرمایشی بهینه ساختمان و 

 ارائه آن بصورت مقررات ملی ساختمان

4 
تدوین، ارتقا و به روز رسانی معیارهای مصرف انرژی سرمایشی در اقلیمها و مشترکین 

 مختلف )اطلس سرمایش(

5 
نامه اجرایی بکارگیری و نصب سیستمهای سرمایشی برای ساختمانهای  تدوین آئین

 بزرگ

6 
احداث، توسعه  و یا ارتقای آزمایشگاههای اعطای برچسب انرژی به تجهیزات 

 سرمایشی تهویه مطبوع همزمان  با ارتقا استانداردهای برچسب انرژی تجهیزات

 Field Testingاحداث آزمایشگاه های  7

8 
طراحی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی تهویه مطبوع برای انجام تست های 

 صنایع تهویه مطبوع و برودتی کشور R&Dآزمایشگاهی و ارائه خدمات به بخش 

9 
طراحی و تهیه بانک اطالعاتی مشخصات فنی و تعداد سیسمتهای سرمایشی تولیدی و 

 نرم افزاری آن و ارداتی به کشور بهمراه ملزومات سخت افزاری و

10 
انجام تفاهم نامه با گمرکات/ سازمان استاندارد/ وزارت صنایع برای ارسال اطالعات به 

وزارت نیرو و جمع آوری اطالعات و تولید گزارشات سالیانه از تعداد/ مشخصات 

 تجهیزات وارداتی و تولیدی / مصرف انرژی/ بار مصرفی ..

11 
ارسال آنها به آزمایشگاه و گزارش مغایرتهای عملکردی پایش بازار، نمونه برداری و 

 تجهیزات به سازمان استاندارد و مراجع قانونی

12 
بازدید از کارخانجات تولیدی و گمرکات کشور جهت اطالع از مشکالت موجود بر تولید 

و یا واردات سیستمهای پربازده و ارائه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوطه جهت 

 بهبود  قوانین و یا آیین نامه هابازنگری و 

13 
انجام مطالعات اجتماعی اقتصادی برای بازخورد نظرات مصرف کنندگان و عرضه 

کنندگان سیستمهای سرمایشی و ارائه گزارش و پیشنهاد به وزارت نیرو  جهت ارتقا 

 مدیریت بارهای سرمایشی) مشوقها، محدودیتها..(

14 
برای ارتقا دانش مصرف کنندگان مختلف برای  تهیه و طراحی تبلیغات و نشریات

 مدیریت بارهای سرمایشی

 انجام تفاهمات و مدیریت تهیه و پخش تبلیغات از طریق رسانه ها و مطبوعات 15

 مبحث مدیریت بارهای سرمایشی -آموزش مدرسان مقررات ملی ساختمان 16

 سیستمهای سرمایشی پربازدهانجام مطالعات سیاست های اعطای یارانه برای خرید  17
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 تخصیص منابع -1-5

كارگیری منابع موجود به منظور نیل به  گیری در مورد چگونگی به یند تصمیمآریزی عملیاتی تخصیص منابع فر امهدر برن

. تخصیص منابع در سطوح مختلف راهبردی از جمله اقدامات، دگرد مشخص میمدت  در كوتاه به ویژهمقاصد تعیین شده، 

. همانطور كه در بخش قبل عنوان شد یكی از معیارهای استها و سایر سطوح باالتر قابل تعریف  ی اجرایی، فعالیتها پروژه

شوند، رسیدن به سطحی است كه در آن بتوان منابع الزم را برآورد  مورد توجه در تعیین تعداد سطوحی كه اقدامات شكسته می

 پذیرد: نمود. این برآورد بر دو مبنا صورت می

 های پیشین الف( تجربه

 ب( نظر خبرگان

صورت لزوم منابعی چون عبارتند از هزینه، زمان و در  این سند مورد توجه قرار خواهند گرفت،برنامه عملیاتی در منابعی كه 

ینه پذیرد. البته هز اختصاص یافته توسط مجری فعالیت صورت می  منابع انسانی با استفاده از هزینه تأمینی. ورفنادانش و 

 یابد. نیروی انسانی برآورد شده و جزء منابع مالی به مجری تخصیص می

به باید مدت زمان الزم برای انجام هر پروژه،  یابی به اهداف در زمان مورد نظر،با توجه به محدود بودن زمان، جهت دست

كر است كه در این پروژه تخصیص الزم به ذ، به درستی مشخص گردد.ها پروژهترین منابع اجرایی شدن  عنوان یكی از اصلی

از قبل تعیین  های اجرایی پروژهباشد. به عبارتی كل زمان در دسترس برای تحقق  زمان یک فرآیند تخصیص منابع محدود می

از طرف دیگر منابع مالی به عنوان منابع نامحدود در نظر          به اتمام برسد.خاص خود زمان  در مدت دبای  پروژههر  شده و

. منابع شود یص داده میخصبرای انجام آن پروژه تالزم برآورد شده و   هزینه پروژه اجراییهر برای شوند. بنابراین  رفته میگ

در این بخش زمان 1باشد. دست می ی سطوح پایینها هزینهالزم برای سطوح باالتر از جمله اقدامات در حالت كلی برابر مجموع 

                                                                                                                                                                  
ای است كه مشخص باشهد منهابع    گونه ها به بندی فعالیت گیرد اولویت مسأله مهمی كه در تخصیص منابع مالی محدود مورد مالحظه قرار می -1

یک از آنها تعلق گرفتهه و در صهورت كهاهش منهابع كهدامیک بها كمبهود مواجهه          ه كدامیابند ب اختصاص می هاضافی كه احیاناً در طول پروژ

 شوند. این مالحظه برای پروژه جاری وجود ندارد.  می
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شده است.  ارائه (4-1 ) جدول( و 3-1 )جدول رد به ترتیبهای مربوط به اقدامات فنی  و پروژه غیرفنیاقدامات الزم برای انجام 

 كمک كند. نگاشت رهبه ترسیم صحیح  تواند میها پروژهدقیق  بندی زمان

 فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی در ساختمان بندی اقدامات غیرفنی در توسعه بندی و زمان بودجه(: 3-1 )جدول 

 ماه(مدت زمان) اقدامات ردیف

 

 

 مجری

 دولتی 24 ارتقای استانداردهای موجود مصرف انرژی و  برچسپ انرژی سیستمهای سرمایشی و ساختمان 1

 دولتی 15 تدوین استاندارد دمای آسایش در فصول گرم و سرد برای اقلیم های متفاوت کشور 2

3 
سرمایشی بهینه ساختمان و ارائه آن بصورت  تدوین  و تهیه استاندارد معماری ساختمان و سیستمهای

 مقررات ملی ساختمان
 دولتی 24

4 
تدوین، ارتقا و به روز رسانی معیارهای مصرف انرژی سرمایشی در اقلیمها و مشترکین مختلف )اطلس 

 سرمایش(
 دولتی 24

 دولتی 15 تدوین آئین نامه اجرایی بکارگیری و نصب سیستمهای سرمایشی برای ساختمانهای بزرگ 5

6 
احداث، توسعه  و یا ارتقای آزمایشگاههای اعطای برچسب انرژی به تجهیزات سرمایشی تهویه مطبوع 

 همزمان  با ارتقا استانداردهای برچسب انرژی تجهیزات
 دولتی 60

 دولتی Field Testing 60احداث آزمایشگاه های  7

8 
طراحی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی تهویه مطبوع برای انجام تست های آزمایشگاهی و ارائه خدمات 

 صنایع تهویه مطبوع و برودتی کشور R&Dبه بخش 
 دولتی 60

9 
طراحی و تهیه بانک اطالعاتی مشخصات فنی و تعداد سیسمتهای سرمایشی تولیدی و و ارداتی به کشور 

 افزاری و نرم افزاری آن بهمراه ملزومات سخت
 دولتی 12

10 

انجام تفاهم نامه با گمرکات/ سازمان استاندارد/ وزارت صنایع برای ارسال اطالعات به وزارت نیرو و جمع 

آوری اطالعات و تولید گزارشات سالیانه از تعداد/ مشخصات تجهیزات وارداتی و تولیدی / مصرف انرژی/ 

 بار مصرفی ..
 دولتی 60

11 
پایش بازار، نمونه برداری و ارسال آنها به آزمایشگاه و گزارش مغایرتهای عملکردی تجهیزات به سازمان 

 استاندارد و مراجع قانونی
 دولتی 60

12 

بازدید از کارخانجات تولیدی و گمرکات کشور جهت اطالع از مشکالت موجود بر تولید و یا واردات 

پیشنهاد به مراجع مربوطه جهت بازنگری و بهبود  قوانین و یا آیین سیستمهای پربازده و ارائه گزارش و 

 نامه ها

 
 

60 
 
 

 دولتی

13 

انجام مطالعات اجتماعی اقتصادی برای بازخورد نظرات مصرف کنندگان و عرضه کنندگان سیستمهای 

مشوقها، سرمایشی و ارائه گزارش و پیشنهاد به وزارت نیرو  جهت ارتقا مدیریت بارهای سرمایشی) 

 محدودیتها..(

 دولتی 24

14 
تهیه و طراحی تبلیغات و نشریات برای ارتقا دانش مصرف کنندگان مختلف برای مدیریت بارهای 

 سرمایشی
 دولتی 60

 دولتی 60 انجام تفاهمات و مدیریت تهیه و پخش تبلیغات از طریق رسانه ها و مطبوعات 15
 دولتی 12 مبحث مدیریت بارهای سرمایشی -آموزش مدرسان مقررات ملی ساختمان 16
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 ماه(مدت زمان) اقدامات ردیف

 

 

 مجری

 دولتی 18 انجام مطالعات سیاست های اعطای یارانه برای خرید سیستمهای سرمایشی پربازده 17

 سرمایشی در ساختمانفناوری های مدیریت بارهای در توسعه  )پروژه ها(قدامات فنیابندی  بندی و زمان بودجه (:4-1 ) جدول

 ماه(مدت زمان) پروژه  ردیف

 

 مجری

 طراحی، توسعه و تجاری سازی سیستم های سرمایشی تهویه مطبوع پر بازده: 1اقدام 

1 
تحقیق و توسعه در طراحی بهینه سیستم کولرهای آبی شامل عایقکاری پوسته، استفاده از پوشش های 

 رنگی مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنی
 غیر دولتی 24

 غیر دولتی 50 تحقیق، توسعه، نمونه سازی و تجاری سازی کولرهای آبی دو مرحله ای 2

3 
 

 غیر دولتی 50 تحقیق و توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل و تجاری سازی سیستم های پربازده

4 
برای تولید آب گرم و سرمایش به صورت  Air Sourceتوسعه و تجاری سازی استفاده از پمپ های حرارتی 

 همزمان و نصب چندین نمونه
 غیر دولتی 36

 غیر دولتی 50 تراکمی تولید داخل و تجاری سازی سیستم های پربازده یتحقیق و توسعه بر روی چیلرها 5

6 
استفاده ( و نوع سیاالت )نانو سیاالت( مورد Micro Channelsتحقیق و توسعه روی مبدل های حرارتی )

 برای انتقال حرارت در سیستم های تهویه مطبوع
 دولتی 24

 غیر دولتی 40 تجاری سازی، توسعه و گسترش سیستم های ذخیره سازی سرما 7
 غیر دولتی 36 توسعه و تجاری سازی چیلرهای جذبی خورشیدی و کلکتورهای لوله ای با راندمان باال 8
 غیر دولتی 20 برای بازیاب انرژی سرمایشی  در  هواسازها Heat Pipeطراحی و توسعه مبدل های حرارتی  9

 غیر دولتی 50 بازیافت حرارت از چیلرهای جذبی و نصب چندین نمونه Add-onتوسعه و طراحی سیستم های  10
 غیر دولتی 50 و استفاده بازیافت حرارت و تبدیل آن به سرمایش CHPتوسعه و تجاری سازی سیستم های  11

 غیر دولتی 36 با استفاده از موتورهای رفت و برگشتی GHPطراحی و توسعه سیستم های  12
 غیر دولتی 24 طراحی و توسعه فناوریهای جداسازی بارهای سرمایشی محسوس و نهان سیستمهای تهویه مطبوع 13

 سیستم های سرمایشی زمین گرمایی تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت پایلوت و تجاری سازی 14
توضیحات در شناسنامه پروژه اورده 

 شده است.

 طراحی، توسعه و تجاری سازی سیستم های کنترلی تهویه مطبوع: 2اقدام 
 غیر دولتی 12 تحقیق و توسعه و تجاری سازی و همچنین کاهش قیمت سیستم های مدیریت انرژی کولر آبی 15
 غیر دولتی 36 یکپارچه سیستمهای سرمایشی BMSتحقیق و توسعه، طراحی، ساخت پایلوت و تجاری سازی  16

17 
طراحی و توسعه سیستمهای دستیابی دیسپاچینگ به سیستم کنترلی سیستم های سرمایشی ساختمان 

 های بزرگ برای کاهش بار در فصل گرم
 غیر دولتی 15

 غیر دولتی 24 ترموستاتهای یاد گیرندهطراحی و ساخت و تجاری سازی  18

 دستور العمل ها و نرم افزارهای مرتبط با سیستم های سرمایشی تهویه مطبوع:تهیه 3اقدام 
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 ماه(مدت زمان) پروژه  ردیف

 

 مجری

19 
 

یشی خصوصا برای سیستمهای محاسبات فنی و اقتصادی سیستم های سرما یزارهاافنرم  طراحی و تهیه

 ساز سرما و ..های گرمایی زمین گرمایی/ ذخیره پمپ ظیر پیچیده ن
 دولتی 28

20 
ظیر یشی خصوصا برای سیستمهای پیچیده نبکارگیری سیستم های سرماطراحی و تهیه دستورالعملهای 

 های گرمایی زمین گرمایی/ ذخیره ساز سرما و ..پمپ 
 دولتی 20

21 
سازمان طراحی، توسعه نرم افزارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و آموزش آن برای اعضای 

 نظام مهندسی و مهندسین مشاور
 دولتی 72

 : طرح پشتیبانی و عملیاتی نمودن شرکت خدمات انرژی در حوزه تخصصی سیستم سرمایشی4اقدام 
 دولتی 12 برنامه ریزی و طراحی کلینیکهای ممیزی انرژی تجهیزات سرمایشی 22
 دولتی 24 در مراکز استانهای مستعد کلینیکهای ممیزی انرژی تجهیزات سرمایشی اسقرار 23

 دولتی 120 تهیه چک لیستها و  پشتبانی انجام ممیزیها توسط شرکتهای آموزش دیده و پایش و جمع آوری اطالعات 24

 نهادی مطلوب( تقسیم کار ملی )نگاشت -1-6

با یک نگاشت نهادی ی اجرایی و محاسبه زمان الزم برای اجرایی شدن هر پروژه، در این بخش ها پروژهپس از تعیین 

شناسایی های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان  فناوریتوسعه برای  های اجرایی پروژهمجریان مطلوب، 

، سایی شوندشنا بارهای سرمایشی مدیریت حوزهگران كلیه بازی دبای یی مجریان انجام هر پروژه، ابتدا . جهت شناساخواهند شد

وضع مطلوب ها  است، كه با استفاده از آن و تحلیل وضع موجود محیط داخلی و بیرونینگاشت نهادی ترسیم این الزمه انجام 

س نگاشت ده، سپبیان شگردد. در ادامه ابتدا توضیح مختصری در رابطه با نگاشت نهادی و كاركردهای آن  مینهادی ترسیم 

با توجه به نگاشت نهادی ترسیم است. در انتها  ترسیم شدههای  مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان نهادی 

 . شوند مشخص میی اجرایی ها پروژهمتولیان شده 

 1نگاشت نهادی -1-6-1

كنند  آفرینی می نقش سرمایشیمدیریت بارهای حوزه هر یک به نوعی در  و نهادهای خصوصی و دولتی كه ها سازمانتعدد 

نیاز به بررسی و تحلیل سبب اهمیت یافتن از سوی دیگر  شود ایفا ها سیستمن ای  توسعههایی كه باید در  و تنوع نقش از یک سو

                                                                                                                                                                  

1- Institutional mapping 
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های مختلفی  توان از روش می ساختاری د. برای تحلیل وضعیتشو میاز منظر نهادی)ساختاری(  ها سیستمن ای  توسعهدقیق 

توان وضعیت بازیگران مختلف موجود در یک صنعت و  خوبی میه به كمک نگاشت نهادی ب .نهادی استفاده كرد اشتنظیر نگ

و نهادهای درگیر  ها سازمانرا بررسی و تحلیل نمود. نگاشت نهادی، ماتریسی است كه در یک بعد  ها آن وضعیت ایفای نقش 

دهد. در واقع تكمیل نگاشت  گیرند را نمایش می به عهده می ها سازمانهایی كه این  در این حوزه و در بعد دیگر انواع نقش

كنند. بنابراین با تحلیل نگاشت  آفرینی می و نهادها چگونه در این حوزه نقش ها سازمانهر یک از این  ین معناست كهه انهادی ب

 توان دریافت :  نهادی موارد زیر را می

  باشد؟آیا نقشی وجود دارد كه متولی نداشته 

  و نهادها چگونه است؟در  ها سازمانتعدد  د؟نیا نهادهایی فعالیت دار ها سازماندر یک نقش مشخص چه

 صورت كثرت نهادها آیا نیازی به مدیریت یكپارچه نهادهای فعال وجود دارد؟

 هیچ نهاد  میزان درگیر بودن نهادهای مرتبط و غیرمرتبط در نقش چگونه است؟آیا نقشی وجود دارد كه

 مرتبطی در آن فعالیت ندارد؟

  ؟شود میآیا در نقش مورد نظر، نیاز به وجود نهادی متمركز احساس 

 توانند جایگزین نهادهای دولتی شوند؟ آیا نهادهای غیردولتی در نقش مورد نظر می 

به مجزا كه سسات ؤای است از م . نظام ملی نوآوری مجموعهاستنگاشت نهادی یكی از ابزارهای مطالعه سیستم نوآوری 

كنند كه  سسات چهارچوبی فراهم میؤكنند. این م های جدید كمک می وریفنامشترک یا انفرادی به توسعه و انتشار  طور

 ند. ماییند نوآوری را شكل داده و اجرا نآثیرگذاری بر فرأهایی جهت ت ها بتوانند در آن چهارچوب، سیاست دولت

خلق، »یندهای نوآوری یا به عبارت دیگر آهای نوآوری، تعقیب و انجام فر مدر یک سطح عمومی كاركرد اصلی یا كلی نظا

كارگیری دانش و نوآوری  هست. بنابراین كاركرد اصلی هر نظام نوآوری تولید، اشاعه و با ها از نوآوری« برداری اشاعه و بهره

. ]1[شوند میمحسوب   فعالیتباشند،  تأثیرگذارها  برداری از نوآوری باشد. از نظر ادكویست، عواملی كه بر خلق، اشاعه و بهره می

به مین منابع مالی أهای نظام نوآوری است. ت به عنوان مثال تحقیق و توسعه)به عنوان ابزاری برای تولید دانش(، یكی از فعالیت

 .سازی دانش نیز یک فعالیت است تجاری منظور
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دهد و با بررسی آن  نگاشت نهادی چارچوبی است كه با نمایی ساده و جامع وضعیت موجود سیستم نوآوری را نشان می

تا میزان و  شود میتوان نقایص موجود در اجزا و روابط میان اجزای سیستم را شناسایی و تحلیل نمود. در این روش سعی  می

ی مشاركت میان بخش خصوصی و دولتی ری ترسیم شده و همچنین چگونگنوآو كیفیت روابط موجود میان نهادها در سیستم

تبیین شود. با استفاده از این روش تحلیلی، نقش نسبی هر كدام از بازیگران فعال در نظام ملی نوآوری همچون دولت، 

 آید. می به دستهای خصوصی در فرایند نوآوری  ها و مراكز تحقیقاتی و همچنین بنگاه دانشگاه

 ها در نگاشت نهادی نقشانواع  -1-6-2

 خدمات ارائه و گری تسهیل ، گری تنظیم ، یگذار سیاستكاركردهای اصلی یک نظام ملی نوآوری به چهار دسته اصلی 

ی و گذار سیاستاساسی این است كه كدام مجموعه از تصمیمات های  پرسش، یكی از یند توسعه صنعتیآفردر  .شود می تقسیم

باید مورد  ساز موفقیت توسعه صنعتی به عنوان زمینه، ملی و در سطح صنعتكالن در سطح و نیز اقدامات اجرایی نهادسازی 

د، بلكه نیازمند گیر به خودی خود شكل نمی ،كه این مجموعه اقداماتاست  آن سؤالدر پاسخ به این نكته مهم  توجه قرار گیرد؟

انگیز  حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه صنعتی به صورت یكی از مباحث جدال تبیین جایگاه و بنابراینثر دولت است. ؤنقش م

 شود. پرداخته میهای چهارگانه  در ادامه به تبیین هر یک از نقشادبیات جدید توسعه درآمده است. 

 گذاری سیاست -1-6-2-1

گذاری به  سیاستكند.  می ها و غیره را تعیینوكار كسبهای پیگیری شده توسط دولت،  نهادی است كه برنامه گذار سیاست

 انداز چشمیندی تعریف شده است كه به واسطه آن دولت به منظور ارائه پیامد )تغییرات مطلوب در دنیای واقعی(، صورت فرآ

تواند  . در واقع، سیاست میباشد میی، كاركرد اصلی هر دولت گذار سیاستكند. لذا  سیاسی خود را به برنامه و عمل تبدیل می

های مالی( و ارائه خدمات  ای، تنظیم، تشویق تغییرات داوطلبانه )مانند كمک مداخلههای غیر ختلفی مانند سیاستهای م شكل

 عمومی به خود بگیرد. 
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 گری تنظیم -1-6-2-2

كند.  ها و مردم را تنظیم می های شركت تنظیم، مجموعه گوناگونی از ابزارهاست كه به واسطه آن دولت نیازمندی

 اند از جمله: بنا به دالیل گوناگونی به وجود آمدهكننده  كاركردهای تنظیم

 ه منظور تحقق اهداف توسعه پایدارهای جامعه ب های هر یک از موجودیت تعیین حقوق و مسئولیت 

 تنظیم استانداردهای صنعتی 

 ها و ...دیگر درآمد ها و آوری مالیات تعیین و جمع 

 ثیر دارند:تأ گری های تنظیم سیاستدر مجموع سه عامل اصلی بر شكل، كاركرد و دامنه 

 گری اهداف و منابع تنظیم -1

 گری  ساختار نهادی محیط تنظیم -2

 گری شرایط مختلف صنعت در محیط تنظیم -3

گذارند. اگر اهداف خاص در  به جای می شده استفادهگری  ستقیم مختلفی بر نوع تنظیمگری آثار م اهداف مختلف تنظیم

گیرند. منابع محدود نیز  ثیر آن قرار میأگری نیز تحت ت های تنظیم سیاستگری مد نظر باشد، شكل، كاركرد و دامنه  تنظیم

 .ودمنجر شگری  های تنظیم تواند به واكنشی شدن سیاست باشد، این مسئله می اثرگذارگری  تواند بر ماهیت و طبیعت تنظیم می

ثر است. در صورتی كه گر مؤ ی تنظیمها ناهای سازم ها و توانایی ساختار نهادی و تشكیالتی كشورها نیز بر قابلیت

ها نیز  های این نهاد برای اعمال جرائم و پاداش گر زیاد شود، توانایی های اعمال شده از سوی حكومت بر نهاد تنظیم محدودیت

گران  های تنظیم كنندگان افزایش دهد، توانایی رقابت را میان عرضههای موجود در بازار،  یفناوریابد. در شرایطی كه  كاهش می

 ها تقاضاكنندگان در بازار نیز از قدرت خرید باالیی برخوردار هستند و عمالً گیرد. در این حالت ثیر قرار میأنیز تحت ت

 تواند كارایی الزم را داشته باشد. های دستور و كنترل نمی سیاست
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 گری تسهیل -1-6-2-3

شوند و هدف آن  می گذاری سرمایهتوسط دولت  هستند كه معموالً المللی بینی محلی یا ها ناسازمكنندگان در واقع  تسهیل

خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتی جدید،  كنندگان مینأتكننده،  . یک تسهیلباشد میتوسعه و بهبود بازار خدمات 

تواند بر طرف تقاضا از طریق آموزش صنایع  كننده می ند. به عالوه، تسهیلك ارتقاء تجارب مفید و ایجاد ظرفیت حمایت می

نیز متمركز شود. كاركردهای دیگر یک  ها آنهایی برای امتحان  كوچک درباره مزایای خدمات یا فراهم كردن محرک

. باشد میخدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر  كنندگان مینأتثیرأتكننده شامل ارزیابی خارجی  تسهیل

های  ناتواند شامل سازم ام شده و میجگرا ان ی توسعهها ناعمل تسهیل، كاركردی است كه به طور معمول توسط سازم

های زیر  نقشگری دارای زیر در مجموع نقش تسهیلای دولتی باشد.ه های صنعتی و كارفرمایان و عامل دولتی، انجمنغیر

 باشد: می

 یفناورگری در بعد  تسهیل 

 گری منابع دانشی تسهیل 

 گری منابع مالی تسهیل 

 و ترویج سازی ظرفیتگری  تسهیل 

 گری توسعه ارتباطات تسهیل 

 دهنده کاال و خدمات  ارائه -1-6-2-4

 شود.  دهندگان خدمات صنعتی می پرورشی و ارائه -خدمات آموزشیدهندگان  دهندگان شامل دو گروه ارائه ارائه

 ها،  كننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاه تأمیناین دسته از كننده خدمات آمورشی و پژوهشی:  ارائه

فعالیت  مدیریت بارهای سرمایشیدر زمینه آموزش و پژوهش در حوزه كه  ،ها و مؤسساتی هستند پژوهشگاه

 كنند. می



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

22 

 

 

 1394ويرايش دوم،شهريور  برنامه تحلیلي و تهیه ره نگاشت: 5فاز 

 

 

 ولید یا تأمین تجهیزات مورد نیاز تكه در زمینه  هستند هایی شركتشامل این گروه كننده خدمات صنعتی:  ارائه

 .كنند می فعالیت فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمانتوسعه 

 را تمام قطعات نبوده و تركیبی از عملیات طراحی، ساخت و مونتاژ ادوات  سازندهها ممكن است  این شركت

 .باشند بارهای سرمایشیتولیدكنندگان كننده محصول یا خدمتی به  انجام دهند و یا ارائه

فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در توسعه  طراحی نگاشت نهادی -1-6-3

 ساختمان

توسعه طراحی نگاشت به با توجه به موارد ارائه شده در رابطه با نگاشت نهادی و كاركردهای اصلی آن، در این بخش 

مطلوب پرداخته شده است.به منظور طراحی نگاشت نهادی  فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان

و نهادهای مرتبط با حوزه تدوین  ها سازمانرتیب اجرا عبارتند از: شناسایی باید سه مرحله اصلی انجام شود، كه این مراحل به ت

در ادامه و تهیه ماتریس نهاد كاركرد برای وضع موجود.  ی موجودها و سازمان میان بنگاهی بین نهادهاسند، شناسایی روابط 

 انجام شده است. مطبوع در ساختمانفناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مراحل ذكر شده در رابطه با توسعه 

فناوری های مدیریت بارهای توسعه مرتبط با و نهادهای  ها سازمانشناسایی  -1-6-3-1

 سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان

ساختمان از طریق دیتابیس فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در توسعه مرتبط با  اصلینهادهای 

توانیر(، وزارت صنعت، معدن و تجارت )از طریق آقای مهندس سلیمان(، دیتابیس لوازم -یروسندیكای صنعت برق )وزارت ن

  شناسایی شدند و سپس با مطالعهخانگی سازمان سابا، بررسی مطالعات مشابه)شناسایی مراكز دولتی(، جستجوی اینترنتی 

ی تابعه و و نهادها ها سازمانشده برای  گرفته نظرشرح وظایف و اهداف در   و مطالعه ها سازماننی هر یک از ماساختار ساز

. بر اساس مطالعات قرار گرفتنهادهای مختلف فعال در زمینه كاركردهای نظام نوآوری مورد شناسایی  ها وابسته هر یک از آن

یحی از كه در پیوست توض باشد میشامل موارد زیر  مدیریت بارهای سرمایشیشناسایی شده در حوزه  كنشگرانصورت گرفته، 

 وظایف هر كدام آورده شده است.
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 تشخیص مصلحت نظام مجمع -1

 یشورای اسالم مجلس -2

 نیرو وزارت -3

 فنآوریشورای عالی علوم، تحقیقات و  -4

 عالی انقالب فرهنگی شورای -5

 یفناورو  قاتیعلوم، تحق وزارت -6

 صنعت، معدن و تجارت وزارت -7

 وزارت امور اقتصادی و دارایی -8

 وزارت مسكن و شهرسازی -9

 گمرک كشور سازمان -10

 رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی -11

 یجمهور استیر یفناورو  یعلم معاونت -12

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی -13

 شركت توانیر -14

 سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( -15

 سازمان ملی بهره وری ایران -16

 سازمان نظام مهندسی -17

 ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز -18

 رانیاستاندارد ا یسازمان مل -19

 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران -20

 نیرو )وزارت نیرو( ژوهشگاه پ -21

 پژوهشگاه مواد و انرژی -22

 المللی انرژی مؤسسه مطالعات بین -23
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 (یفشر یدانشگاه صنعت)یانرژ یپژوهشكده علوم و فناور -24

 سسات آموزشیؤمو  ها دانشگاه -25

 كشور فناوراناز پژوهشگران و  تیحما صندوق -26

 های نوین یفناورصندوق توسعه  -27

 های نوآورانه در پژوهشگاه نیرو صندوق حمایت از طرح -28

 ریاست جمهوری های یدفتر مهندسی مركز همكار -29

 یشگاهیآزما زاتیمواد و تجه كننده  نیتأم یها شركت -30

های  -فناوریدر حوزه توسعه شناخت روابط میان بنگاهی بین نهادهای موجود  -1-6-3-2

 مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان

  و توجه به كاركرد اصلیتا ضمن شناسایی و بررسی تعامالت موجود میان نهادهای مختلف  شده استدر این بخش، تالش 

توجه به  كاركردهایی كه با. در این زمینه مشخص شود ها و گسستگیها  ، نقاط ضعف، كاستییفناورتوسعه این  نظامدر  ها آن

شده است  كاربرده به فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمانتوسعه ی در نگاشت نهادی رنوآو نظام

 .باشد میدهنده كاال و خدمات )آموزشی، پژوهشی و صنعتی(  گری، ارائه گری، تسهیل ی، تنظیمگذار سیاستشامل: 

 کارکرد برای وضع موجود-تهیه ماتریس نهاد -1-6-3-3

فناوری های مدیریت توسعه در حوزه  را كاركرد-توان ماتریس نهاد قبل می آوری شده در مراحل به اطالعات جمع با توجه

دو عامل، نهادهای  مشخص استاین ماتریس  كه از نام گونه همان. تهیه كردبارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان 

كاركرد برای وضع -تهیه ماتریس نهادد.ان مختلف و كاركردهای شناسایی شده بر اساس ادبیات نظام نوآوری در كنار هم آمده

 ( ارائه شده است.5-1 )جدول در  فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمانتوسعه  موجود

 فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان(: نگاشت نهادی توسعه 5-1 )جدول 

 کارکرد

 نهاد
 گری تسهیل گری تنظیم گذاری سیاست

 کاال و خدمات دهنده ارائه

 صنعتی پژوهشی آموزشی

      * مجمع تشخیص مصلحت نظام
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 کارکرد

 نهاد
 گری تسهیل گری تنظیم گذاری سیاست

 کاال و خدمات دهنده ارائه

 صنعتی پژوهشی آموزشی

      * مجلس شورای اسالمی

      * وزارت نیرو

      * فنآوریشورای عالی علوم، تحقیقات و 

      * شورای عالی انقالب فرهنگی

      * یفناوروزارت علوم، تحقیقات و 

      * تجارت وزارت صنعت، معدن و

      * وزارت امور اقتصادی و دارایی

      * وزارت مسكن و شهر سازی

     *  سازمان گمرک كشور

    *   رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

    *   ریاست جمهوری یفناورمعاونت علمی و 

      * سازمان مدیریت و برنامه ریزی

      * شركت توانیر

    *   سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا(

    *   سازمان ملی بهره وری ایران

     *  سازمان نظام مهندسی

     *  ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز

     *  رانیاستاندارد ا یسازمان مل

  *     سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

  *     ژوهشگاه نیرو )وزارت نیرو( پ

  *     پژوهشگاه مواد و انرژی

  *     المللی انرژی مؤسسه مطالعات بین

  *     (یفشر یدانشگاه صنعت)یانرژ یپژوهشكده علوم و فناور

  * *    سسات آموزشیؤمو  ها دانشگاه

    *   كشور فناورانصندوق حمایت از پژوهشگران و 

    *   های نوینفناوریصندوق توسعه 

    *   های نوآورانه در پژوهشگاه نیرو حمایت از طرحصندوق 

    *   ریاست جمهوری های یدفتر مهندسی مركز همكار

 *      یشگاهیآزما زاتیمواد و تجه كننده  نیتأم یها شركت
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 تحلیل نگاشت نهادی -1-6-4

مدیریت بارهای سرمایشی تهویه فناوری های زمینه توسعه ثیرگذار در أو ذینفعان اصلی ت در این نگاشت ابتدا بازیگران

وجه به با ت یفناورن ای  توسعهدر  از این ذینفعان هر كدام كاركردهای اصلی در ادامه است و شناخته شده مطبوع در ساختمان

كه در ابتدا  است ثیرگذار اصلی شناسایی شدهأگروه ت 30. در نگاشت نهادی،است شدهمشخص  چهار كاركرد اصلی ذكر شده

ف و اهداف یبر اساس این وظا یفناورن ای توسعه سپس نگاشت نهادی كلی است و اهداف و وظایف هر یک بررسی شده

 متولی آن است، مشخص شده است. فناوری ن ای  توسعههر بازیگر در  ی كهدر این جدول نقش. بیان شد( 5-1 )جدول در

گری،  ی، تنظیمگذار سیاستی مختلفی با كاركردهای مختلف ها نابا توجه به نگاشت ترسیم شده، هر چند نهادها و سازم

فعال بوع در ساختمان فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطتوسعه گری و ارائه كاال و خدمات در حوزه  تسهیل

 گردد. ها اشاره می در ادامه به آن نگاشت نهادی وجود دارد كهاین هایی نیز در ها و خأل هستند ولی نارسایی

باشد. ایجاد یک  می بارهای سرمایشیهای نگاشت نهادی وضع موجود، عدم وجود یک نهاد متمركز در حوزه  یكی از ضعف

گری و  گذار، دارای نقش تنظیم كه عالوه بر مشاركت با نهادهای سیاست ،بارهای سرمایشیمدیریت  مركز ملینهاد با عنوان 

. این نهاد كمک كندفناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان توسعه تواند به  گری نیز باشد، می تسهیل

 گر را ایفا كند.  گر و تسهیل نقش تنظیمتواند  می

 اماتاقد متولیانتخصیص  -1-7

و به منظور  در این راستارا شناسایی كرد.  یک از اقداماتتوان مجریان هر  با توجه به نگاشت نهادی ترسیم شده، می

مجری، توان علمی و فنی، توان انسانی و مدیریتی  مأموریتبا  اقدام، با در نظر گرفتن میزان همسویی شناخت مجریان بالقوه

اقدامات متولیان شناسایی شده برای اهد شد. در ادامه با توجه به موارد اشاره شده مشخص خو اقدامو... مجریان فعال هر 

 ارائه شده است.( 7-1 )جدول ( و6-1 )جدول در و فنی غیرفنی

 فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمانتوسعه  غیرفنیمتولیان اقدامات (: 6-1 )جدول 

 متولی اقدامات ردیف

1 
ارتقای استانداردهای موجود مصرف انرژی و  برچسپ انرژی سیستمهای 

 سرمایشی و ساختمان
 پژوهشگاه نیرو و دانشگاه ها
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 متولی اقدامات ردیف

2 
سرد برای اقلیم های متفاوت  تدوین استاندارد دمای آسایش در فصول گرم و

 کشور
 دانشگاه ها

3 
تدوین  و تهیه استاندارد معماری ساختمان و سیستمهای سرمایشی بهینه 

 ساختمان و ارائه آن بصورت مقررات ملی ساختمان

پژوهشگاه نیرو/ دانشکده های معماری/  

با همکاری سازمان نظام مهندسی و 

 نظارت وزارت مسکن

4 
به روز رسانی معیارهای مصرف انرژی سرمایشی در اقلیمها و تدوین، ارتقا و 

 مشترکین مختلف )اطلس سرمایش(
 پژوهشگاه نیرو

5 
تدوین آئین نامه اجرایی بکارگیری و نصب سیستمهای سرمایشی برای 

 ساختمانهای بزرگ

پژوهشگاه نیرو با نظارت سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی

6 
آزمایشگاههای اعطای برچسب انرژی به تجهیزات احداث، توسعه  و یا ارتقای 

 سرمایشی تهویه مطبوع همزمان  با ارتقا استانداردهای برچسب انرژی تجهیزات

پژوهشگاه نیرو/ سابا با نظارت  -

 سازمان ملی استاندارد

 پژوهشگاه نیرو - Field Testingاحداث آزمایشگاه های  7

8 
طراحی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی تهویه مطبوع برای انجام تست 

 صنایع تهویه مطبوع کشور R&Dآزمایشگاهی و ارائه خدمات به بخش 
 پژوهشگاه نیرو -

9 
طراحی و تهیه بانک اطالعاتی مشخصات فنی و تعداد سیسمتهای سرمایشی 

 ی و نرم افزاری آنتولیدی و و ارداتی به کشور بهمراه ملزومات سخت افزار
 پژوهشگاه نیرو -

10 

انجام تفاهم نامه با گمرکات/ سازمان استاندارد/ وزارت صنایع برای ارسال 

اطالعات به وزارت نیرو و جمع آوری اطالعات و تولید گزارشات سالیانه از تعداد/ 

 مشخصات تجهیزات وارداتی و تولیدی / مصرف انرژی/ بار مصرفی ..

 پژوهشگاه نیرو توانیر/ سابا/ -

11 
پایش بازار، نمونه برداری و ارسال آنها به آزمایشگاه و گزارش مغایرتهای 

 عملکردی تجهیزات به سازمان استاندارد و مراجع قانونی
 سابا -

12 

بازدید از کارخانجات تولیدی و گمرکات کشور جهت اطالع از مشکالت موجود 

ارائه گزارش و پیشنهاد به مراجع  بر تولید و یا واردات سیستمهای پربازده و

 مربوطه جهت بازنگری و بهبود  قوانین و یا آیین نامه ها

 سابا/ توانیر/سازمان استاندارد -

13 

انجام مطالعات اجتماعی اقتصادی برای بازخورد نظرات مصرف کنندگان و عرضه 

جهت کنندگان سیستمهای سرمایشی و ارائه گزارش و پیشنهاد به وزارت نیرو  

 ارتقا مدیریت بارهای سرمایشی) مشوقها، محدودیتها..(

 پژوهشگاه نیرو/ دانشگاهها -

14 
تهیه و طراحی تبلیغات و نشریات برای ارتقا دانش مصرف کنندگان مختلف 

 برای مدیریت بارهای سرمایشی
 

 

 توانیر/سابا - انجام تفاهمات و مدیریت تهیه و پخش تبلیغات از طریق رسانه ها و مطبوعات 15

 پژوهشگاه نیرو - مبحث مدیریت بارهای سرمایشی -آموزش مدرسان مقررات ملی ساختمان 16

17 
انجام مطالعات سیاست های اعطای یارانه برای خرید سیستمهای سرمایشی 

 پربازده
 پژوهشگاه نیرو/ توانیر/سابا -

 فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان فنی توسعه های پروژهمتولیان (: 7-1 )جدول 

 متولی پروژه ردیف

1 
تحقیق و توسعه در طراحی بهینه سیستم کولرهای آبی شامل عایقکاری پوسته، 

 استفاده از پوشش های رنگی مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنی

شرکتهای سازنده/ دانشگاه R&Dبخش 

 ها
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 متولی پروژه ردیف

 سازی و تجاری سازی کولرهای آبی دو مرحله ای تحقیق، توسعه، نمونه 2
بخش پژوهشگاه نیرو/ دانشگاهها/ 

R&Dشرکتهای سازنده 

3 
تحقیق و توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل و تجاری سازی 

 سیستم های پربازده

شرکت های سازنده/ R&Dبخش 

 دانشگاهها/ پژوهشگاه نیرو

4 
برای تولید  Air Sourceتوسعه و تجاری سازی استفاده از پمپ های حرارتی 

 آب گرم و سرمایش به صورت همزمان و نصب چندین نمونه

شرکتهای R&Dبخش  پژوهشگاه نیرو/

 سازنده

5 
تراکمی تولید داخل و تجاری سازی سیستم  یتحقیق و توسعه بر روی چیلرها

 های پربازده

سازنده/ شرکت های R&Dبخش 

 دانشگاهها/ پژوهشگاه نیرو

6 
( و نوع سیاالت Micro Channelsتحقیق و توسعه روی مبدل های حرارتی )

 )نانو سیاالت( مورد استفاده برای انتقال حرارت در سیستم های تهویه مطبوع

بخش دانشگاه ها/ پژوهشگاه نیرو/ 

R&D های سازندهشرکت 

 های ذخیره سازی سرماتجاری سازی، توسعه و گسترش سیستم  7
بخش پژوهشگاه نیرو/ سابا/ 

R&Dشرکتهای سازنده 

8 
توسعه و تجاری سازی چیلرهای جذبی خورشیدی و کلکتورهای لوله ای با 

 راندمان باال

شرکتهای R&Dبخش پژوهشگاه نیرو/ 

 سازنده

9 
برای بازیاب انرژی سرمایشی   Heat Pipeطراحی و توسعه مبدل های حرارتی 

 در  هواسازها

بخش پژوهشگاه نیرو/ دانشگاهها/ 

R&Dشرکتهای سازنده 

بازیافت حرارت از چیلرهای جذبی و  Add-onتوسعه و طراحی سیستم های  10

 نصب چندین نمونه
 پژوهشگاه نیرو

و استفاده بازیافت حرارت و تبدیل  CHPتوسعه و تجاری سازی سیستم های  11

 آن به سرمایش

بخش دانشگاهها/ پژوهشگاه نیرو/ 

R&Dشرکتهای سازنده 

 با استفاده از موتورهای رفت و برگشتی GHPطراحی و توسعه سیستم های  12
شرکتهای R&Dبخش دانشگاهها/ 

 سازنده

نهان طراحی و توسعه فناوریهای جداسازی بارهای سرمایشی محسوس و  13

 سیستمهای تهویه مطبوع

شرکتهای R&Dبخش دانشگاهها/ 

 سازنده

تحقیق و توسعه و تجاری سازی و همچنین کاهش قیمت سیستم های مدیریت  14

 انرژی کولر آبی
 شرکت های خصوصیR&Dبخش 

یکپارچه  BMSتحقیق و توسعه، طراحی، ساخت پایلوت و تجاری سازی  15

 سیستمهای سرمایشی
 پژوهشگاه نیرو

طراحی و توسعه سیستمهای دستیابی دیسپاچینگ به سیستم کنترلی سیستم  16

 های سرمایشی ساختمان های بزرگ برای کاهش بار در فصل گرم
 دانشگاه ها/ پژوهشگاه نیرو/ توانیر

 پژوهشگاه نیرو/دانشگاهها طراحی و ساخت و تجاری سازی ترموستاتهای یاد گیرنده 17

18 
محاسبات فنی و اقتصادی بکارگیری سیستم های  یزارهاافطراحی و تهیه نرم 

هپهای گرمایی زمین مسرمایشی خصوصا برای سیستمهای پیچیده تظیر پ

 گرمایی/ ذخیره ساز سرما و ..

پژوهشگاه نیرو/ مهندسین مشاور/ 

 دانشگاهها

خصوصا برای  یشیبکارگیری سیستم های سرماطراحی و تهیه دستورالعملهای  19

 هپهای گرمایی زمین گرمایی/ ذخیره ساز سرما و ..مسیستمهای پیچیده تظیر پ

پژوهشگاه نیرو/ مهندسین مشاور/ 

 دانشگاهها

طراحی، توسعه نرم افزارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و آموزش  20

 آن برای اعضای سازمان نظام مهندسی و مهندسین مشاور
 پژوهشگاه نیرو
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 متولی پروژه ردیف

 توانیر/ سابا/ پژوهشگاه نیرو انرژی تجهیزات سرمایشی و خدمات برنامه ریزی و طراحی کلینیکهای ممیزی 21

 توانیر/ سابا/ پژوهشگاه نیرو - راه اندازی کلینیکهای ممیزی سیستمهای سرمایشی در مراکز استانهای مستعد 22

آموزش دیده و تهیه چک لیستها و  پشتبانی انجام ممیزیها توسط شرکتهای  23

 پایش و جمع آوری اطالعات
 پژوهشگاه نیرو/ توانیر/سابا -

سیستم های سرمایشی  تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت پایلوت و تجاری سازی 24

 زمین گرمایی

بخش  /توانیر/ سابا/ پژوهشگاه نیرو

R&D شرکتهای سازنده 

 نگاشت رهترسیم  -1-8

سازی  پیاده نمایانگر اركان اساسی فرآیند نگاشت ره. است نگاشت رهریزی عملیاتی تدوین  یند برنامهآآخرین گام در فر

ها، تقدم و تأخر  تا فعالیت انداز چشم. نمایش كلیه سطوح راهبردی از باشد میریزی عملیاتی  یند برنامهآاستراتژی و خروجی فر

تحقق هر سطح به همراه منابع اختصاص یافته و در نهایت  بندی زمان، در سطح اقدامات به ویژهمختلف  حاكم در سطوح

 ند.هست نگاشت رهدهنده  معرفی متولیان هر یک از سطوح اجزای تشكیل

دهد  نشان می ها سازمانی تدوین برنامه استراتژیک در ها پروژهعنوان شد تجربه انجام  ی این مرحلهگونه كه در ابتدا همان

در بررسی علل . اند زیادی روبرو شدهبا موانع سازی  مسیر پیادهو یا در اند  پیاده نشده گاه هیچیا  ها اتژیاستركه بسیاری از این 

حال آنكه  شوند های مدیریتی اداره می معموالً با قابلیت ها سازماناول اینكه  قابل تأمل است،دو دلیل عمده این موضوع 

شكافی است كه بین الیه ،وجود . دلیل دوم این امرباشد می برنامهنیازمند  ریتیهای مدی در كنار توانمندیسازی استراتژی  پیاده

های ارزشمندی بر روی  استراتژی كه درحالی ،در بسیاری از مواردكه  آنچنانوجود دارد.  ها سازماناستراتژیک و الیه عملیاتی 

. هرچند این دو دنشو میها به اجرا گذاشته  و سیاستها  های اجرایی بدون توجه به استراتژی اند، تصمیمات و برنامه دهمآكاغذ 

عامل تا اندازه زیادی با هم مرتبط است ولی فقدان یک سازوكار مناسب برای تبدیل استراتژی به برنامه و اهداف عملیاتی و 

یند آحل پایانی( در فرو یا یكی از مرابنابراین مرحله پایانی ) آید. روزمره نیز یک علت اصلی در ایجاد این شرایط به شمار می

كه  استراه  ستاوردها در این مرحله، تهیه نقشهد ترین مهمریزی استراتژیک، تدوین برنامه عملیاتی است كه یكی از  برنامه

 گاه هیچهرچند باید تاكید كرد كه ریزی است.  یند برنامهآسازی استراتژی و خروجی اصلی فر هیند پیادآنمایانگر اركان اساسی فر

های هنرمندانه راهبری است.  سازی استراتژی قابلیت كارگیری این الگو در پیاده ند جای راهبر را بگیرد و كلید بهتوا نمی شتنگا ره
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تواند به  ههههای راهبری نمی سازی استراتژی در فقدان قابلیت های تدوین و پیاده ها و متدولوژی استفاده از تكنیکآنچنانكه 

 تحول سازمانی منجر شود.

پرداخته و   نگاشت رهتری از  ریزی عملیاتی، در ادامه به ارائه تعاریف دقیق یند برنامهنگاشت در فرآ ه اهمیت تهیه رهب ظرن

 شوند. بیان می نگاشت رههای مورد توجه در تهیه  ها و شاخص لفهؤم

، تعاریف متعددی ارائه شده است. در تعریفی نگاشت رهتر مفهوم  تر و كاربردی تعاریف: در تالش برای توصیف هر چه دقیق

سازمان محسوب  وكار كسبهای  های استراتژیک و طرح ایجاد ارتباط بین فعالیت جهتابزار مناسبی  نگاشت رهنسبتاً تفصیلی، 

 ارائه شده است: نگاشت ره. همچنین تعاریف ذیل در تفسیر مفهوم شود می

ها و اهداف با اقدامات استراتژیكی كه برای تحقق  ، ارزشانداز چشمن ابزاری است برای ارتباط بی نگاشت رهالف( 

 اهداف مورد نیاز است.

 1سررسیدهای حال درعینی مختلف یک برنامه كاری را تعریف نموده و ها بخشجدولی زمانی است كه  نگاشت رهب( 

 .شود میموجود در مسیر را نیز شامل 

ای است برای شناسایی مسیر آینده كه آنچه باید در آینده توسعه یابد را در بستر زمان نشان  برنامه نگاشت رهج( 

 دهد. می

 دهد. ی سررسید از زمان حال تا زمان تحقق هدف انجام شود نشان میها ناآنچه را كه باید در بین زم نگاشت رهد( 

ها و  ها )اقدامات، فعالیت ها و تاكتیک استراتژیای است كه شامل اهداف كمی و كیفی،  مجموعه نگاشت رهه( 

 دهد. های زمانی و مجریان در نظر گرفته شده برای انجام این اقدامات را نشان می ها( بوده و بازه شاخص

باید سطح مطلوب و مناسبی از جزئیات را در برگرفته تا در مجموع ابزار توانمندی را  نگاشت رهلذا برای رسیدن به هدف، 

 ها در طول زمان در اختیار مدیران سازمان قرار دهد. هدایت فعالیت برای

ی ها سیستمهای موجود بین زیر  اگر چه برخی تعاریف كاركردهایی همچون توجیه اقتصادی اقدامات و معرفی پیچیدگی

كردن انتظارات كاربران از تر  برخی تعاریف سعی در هر چه واقعیاما دانند،  می نگاشت رهیک  های مؤلفهها را نیز از  زیرساخت

                                                                                                                                                                  

1-Deadline 
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صورت ه ها برآید، نباید ب نباید در صدد تشریح استراتژی نگاشت رهكه  همان طوركنند  دارند و بیان می نگاشت رهكاركردهای 

 اشاره كنند. یفناورسازی یک  فنی الزم در پیاده های زیرساختجزیی به تشریح 

، نمایش كالنی از روش پیمودن مسیر تحقق اهداف را در زمان نگاشت رهبیان نمود كه  گونه اینتوان  ع، میوجممدر 

موجود در مسیر، به  1هایی همچون شاخص تحقق اقدام، مجری و نقاط خاص كند. اگر چه استفاده از مشخصه مشخص بیان می

سازی  اصلی در مسیر پیادههای  رسد در نخستین گام، ترسیم گام كند. لذا به نظر می تر این مسیر كمک می توصیف هر چه روشن

 استراتژی الزم و ضروری است.

فناوری های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع  توسعه های نگاشت رهی قبل، ها بخشبا توجه به موارد ذكر شده در 

ی های مدیریت فناورراه توسعه نظام نوآوری  ها شامل نقشه نگاشت است. این ره شدهساله ترسیم  10در افق زمانی  در ساختمان

فناوری های مدیریت بارهای توسعه  راه نقشهنیز  ( وغیرفنیر اقدامات )مبتنی ببارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان

نشان داده  (4-1 )شكل ( و 3-1 )شكل ها در  نگاشت )مبتنی بر اقدامات فنی( است. این رهسرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان

 .اند شده

 شامل موارد زیر است:الزم به ذكر است كه مبنای تقدم و تآخر در جایگاه زمانی پروژه ها و اقدامات در ره نگاشت 

 نظر خبرگان حوزه سیستمهای سرمایشی 

 ریت بار الكتریكیپتانسیل هر یک از پروژه ها برای مدی 

 تطابق با بوجه های سالیانه اختصاص یافته برای برای حوزه مدیریت بارهای سرمایشی در چند سال گذشته 

 )قابلیت اجرایی )از لحاظ دسترسی به تكنولوژی و همكاری های بین المللی 

                                                                                                                                                                  
1- Milestone 



 كد پروژه  انرژی و مدیریت مصرفگروه پژوهشی : 

 پژوهشگاه نیرو  94تیرماه :   تاریخ تهیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(یرفنیغبر اقدامات  ی)مبتن تهویه مطبوع در ساختمان های مدیریت بارهای سرمایشی فناوری یتوسعه نظام نوآورراه  (: نقشه3-1 )شكل 

تا انتهای  1394ابتدای 

1395 

تا انتهای  1396ابتدای 

1396 

تا انتهای  1397ابتدای 

1398 

تا انتهای  1399ابتدای 

1401 

 

 ارتقای استانداردهای موجود
مصرف انرژی و  برچسپ 

انرژی سیستمهای سرمایشی و 
 ساختمان

 طراحی و تهیه بانک

 اطالعاتی

 اجتماعی انجام مطالعات

 اقتصادی

 انجام مطالعات سیاست های

اعطای یارانه برای خرید 

 تدوین  و تهیه استاندارد معماری ساختمان و سیستمهای

 سرمایشی 

 

 تدوین معیارهای مصرف

انرژی سرمایشی )اطلس 

 سرمایش(

 آموزش مدرسان مقررات

 ملی ساختمان

 تدوین

استاندارد 

دمای 

 آسایش

 تدوین

آئین نامه 

 اجرایی

احداث، توسعه  و یا ارتقای آزمایشگاههای اعطای برچسب انرژی 

 /سازمان استاندارد/ وزارت صنایعانجام تفاهم نامه با گمرکات 

پایش بازار، نمونه برداری و ارسال آنها به آزمایشگاه 

بازدید از کارخانجات تولیدی و گمرکات کشور 

تهیه و طراحی تبلیغات و نشریات برای ارتقا دانش مصرف کنندگان 

انجام تفاهمات و مدیریت تهیه و پخش تبلیغاتاز طریق رسانه ها و مطبوعات 

 احداث آزمایشگاه هایField Testing 

 طراحی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی 

تا  1402ابتدای 

 1403انتهای 



 

 

 

 

 .(یبر اقدامات  فن ی)مبتن های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان فناوریتوسعه راه  نقشه(: 4-1 )شكل 

 1395تا انتهای  1394ابتدای 

 

 1396تا انتهای  1396ابتدای 

 

 1398تا انتهای  1397ابتدای 

 

 1401تا انتهای  1399ابتدای 

 

 1403تا انتهای  1402ابتدای 

 

توسعه كولر آبی 

 تحقیق و توسعه و تجاری سازی و همچنین كاهش قیمت

 سال(1سیستم های مدیریت انرژی كولر آبی)

 طراحی و تهیه نرم افزارها محاسبات فنی و اقتصادی

 سرمایشی بكارگیری سیستم های

تجاری سازی كولر آبی 

 توسعه و تجاری سازی استفاده از پمپ های حرارتیAir Source 

تحقیق و توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل 

 

تحقیق و توسعه بر روی چیلرها تراكمی تولید داخل 

توسعه و تجاری سازی چیلرهای جذبی خورشیدیو كلكتورهای لوله ای با راندمان باال 

 تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت پایلوت و تجاری سازیBMS یكپارچه سیستمهای سرمایشی 

با GHPطراحی و توسعه سیستم های 

 استفاده از موتورهای رفت و برگشتی

 توسعه و تجاری سازی سیستم هایCHP طراحی و توسعه فناوریهای  و استفاده بازیافت حرارت و تبدیل آن به سرمایش

 جداسازی بارهای سرمایشی

 

 توسعه و طراحی سیستم هایAdd-on بازیافت حرارت از چیلرهای جذبی و نصب چندین نمونه 

توسعه مبدل های 

 Heat Pipeحرارتی 

تجاری سازی، توسعه و گسترش سیستم های ذخیره سازی سرما 

 تحقیق و توسعه روی مبدل

 های حرارتی

 طراحی و ساخت و تجاری سازی

 ترموستاتهای یاد گیرنده

طراحی و توسعه 

سیستمهای دستیابی 

 دیسپاچینگ

 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و آموزش آن برای اعضای سازمان نظام مهندسی و مهندسین مشاورطراحی، توسعه نرم افزارهای 

طراحی كلینیكهای 

ممیزی انرژی 

تجهیزات 

 سرمایشی

 

طراحی و تهیه دستورالعملهای 

 سیستم های سرمایشیبکارگیری 

در مراکز استانهای  سیستمهای سرمایشی ممیزی راه اندازی کلینیکهای

 مستعد

 و پایش و جمع آوری اطالعاتانجام ممیزیها توسط شرکتهای آموزش دیده  و  پشتبانی تهیه چک لیستها
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 گیری نتیجه

ریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در های مدی تدوین سند راهبردی  و نقشه راه فناوری»در مرحله پنجم از طرح 

تدوین شد.  های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان فناوریراه توسعه  ، برنامه عملیاتی سند و نقشه«ساختمان

های اجرایی  یند تدوین پروژهآها است. در این گزارش ابتدا فر بندی و بودجه مورد نیاز آن ها، زمان این برنامه عملیاتی شامل پروژه

با توجه به سطح اقدامات غیرفنی تصمیم گرفته  ده در مرحله چهارم توضیح داده شد، سپسسند بر اساس اقدامات شناسایی ش

ها  ط به اقدامات و پروژهبندی مربو بندی و بودجه تر شكسته نشود. پس از این مرحله زمان شد تا این اقدامات به سطح پایین

یند آ، زمان و هزینه برای اقدامات تعیین شد. در گام بعدی فرغیرفنیبا توجه به شكسته نشدن اقدامات  مشخص شد و

ها مشخص شد. برای این كار ابتدا وضعیت موجود نهادهای مرتبط با توسعه  ریزی عملیاتی، متولیان انجام اقدامات و پروژه برنامه

برای بهبود آن ارائه شد و  هایی پیشنهادمشخص شد و سپس  در ساختمانهای مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع  فناوری

ترسیم شد. در نهایت با توجه به این كه  های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان فناورینگاشت نهادی 

های مدیریت بارهای  فناورینگاشت برای توسعه نظام نوآوری  تقسیم شده بود دو ره غیرفنیاقدامات به دو دسته فنی و 

در  های مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان فناوریو نیز برای توسعه  سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان

 ساله ترسیم شد. 10بازه 
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 پیوست -2

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های  معرفی اجمالی نهادهای مرتبط با نگاشت نهادی توسعه:الف پیوست -2-1

 مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساختمان
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 توانیر -2-1-1

  تأمین  در راستای  فعالیت  هرگونه  ، انجام برق  در صنعت  شركت  های و سرمایه  سهام  توانیر: مدیریت  شركت  فعالیت  موضوع

  ،مدیریت گذاری از سرمایه  اعم  و غیره  ، تجاری ، كشاورزی ، صنعتی ، عمومی خانگی  مصارف كلیه  برای  و اقتصادی  مطمئن  برق

  الزم  شركت  اهداف  تحقق  برای  كه  برق مربوط به  معامالت  كلیه  و انجام  از تأسیسات  برداری بهرهو بر ایجاد  و نظارت

موارد زیر از   توسط خود شركت  عمومی  مجمع  با تصویب  لزوم  و یا درصورت  زیرمجموعه  های شركت  از طریق باشد می

 .باشد می  شركت  وظایف  جمله

 صنعت  مدت میانو   بلندمدت های  ها و برنامه راهبردها و سیاست  در زمینه  الزم  هادهایپیشن  و تدوین  بررسی  

 نیرو  وزارت  به  آن  و ارایه  برق

 نیرو   وزارت  ها و مصوبات ها، برنامه سیاست  اجرای 

 اخذ مجوز   نیرو جهت  وزارت به  آن  و ارایه  برق  و توزیع  تولید، انتقال  تأسیسات  توسعه  برای  الزم  های طرح  تهیه 

 برق  صنعت  و توزیع  تولید و انتقال  در تأسیسات  گذاری سرمایه  

 و   توسعه  های طرح  موقع و به  صحیح  از اجرای  اطمینان  منظور حصول  به  الزم  اتخاذ تدابیر و راهكارهای

  تأسیسات  سازی بهینه

 الزم  ایجاد سازوكارهای  و همچنین  زیرمجموعه  های شركت  از طریق  برق  سراسری  شبكه  و پایش  راهبری  

  بازار و بورس  عملیات  و انجام ها سیستمایجاد  از جمله   برق  در امر تولید، خرید و فروش  رقابت  توسعه  برای

  برق

 نیرو   وزارت  به  برق  های و پیشنهاد تعرفه  تدوین 

 زیرمجموعه  های شركت  كشور از طریق  جو خار  در داخل  برق  عمده  خرید و فروش   

 و   داخلی  و مشاركت  قرضه  اوراق  ، عرضه و خارجی  داخلی  از منابع  مالی  و تسهیالت  وام  اخذ هرگونه

 ربط ذی  قانونی  با اخذ مجوز از مراجع  مالی منابع  تأمین  های و سایر روش  برق  و انرژی  انشعاب  فروش پیش

 و   تسهیالت  برقراری  از طریق  منابع  از این  بهینه  و استفاده  برق  صنعت  مالی  منابع  و تأمین  توسعه،  مدیریت

  زیرمجموعه  های و شركت  شركت  مابین فی  مالی  منابع  گردش
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 نیرو و   توزار  از طرف نمایندگی  به  برق  از انرژی  استفاده  در نحوه  منظور نظارت  به  الزم  عملیات  انجام

  غیرضروری  مصارف  و كاهش  مصرف سازی  منظور بهینه  به  مصرف  مدیریت  فرهنگ  ترویج  همچنین

 كاال و ساخت  تأمین  رسانی و اطالع  فنی  دانش  ، انتقال یفناو  توسعه  برای  الزم  و سایر اقدامات  ، مطالعه بررسی  

 كشور  برق  صنعت مورد نیاز  تجهیزات

 از   و پشتیبانی  برق  مرتبط با صنعت  تخصصی  های در زمینه  و پژوهشی  آموزشی  های فعالیت  توسعه از  حمایت

 .برق كشور  صنعت مورد نیاز  متخصصان  تربیت  های برنامه

 و   در بهبود مدیریت موثر  و سایر عوامل  انسانی  منابع  و توسعه  علمی  های و فعالیت  از تحقیقات  حمایت

 كشور  برق  صنعت  یور بهره

 در  ها آن  و هماهنگی  هدایت و  زیرمجموعه  های شركت  بین  ای و برنامه  ، فنی تجاری  و هماهنگی  مدیریت

  نیرو و دولت  وزارت  از طرف  شده  تعیین  های سیاست  جهت

 الزم  های سیوحسابر  بازرسی  و انجام  زیرمجموعه  های شركت  مالی  و نظام  بر امور مدیریت  نظارت 

 و   از امكانات  بهینه  امور و استفاده  اجرای  حسن  برای  الزم  یها دستورالعملو استانداردها و   مقررات  تدوین

  بر اجرای  منظور نظارت  به  الزم  عملیات  انجام  نیرو وهمچنین  وزارت  به ها آن  و ارایه  برق  صنعت  تأسیسات

 نیرو  وزارت  نمایندگی  به ها آن

 از دولت  برق  صنعت  عمومی  های درخواست  پیشنهاد و پیگیری   

 های و شركت  مؤسسات مشاركت در،  شركت  ، تشكیل گذاری ، سرمایه ، معامالت مالی  عملیات  هرگونه  انجام  

 مربوط  مقررات  باشد، با رعایت  شركت  مرتبط با موضوع  دیگر كه

 مرتبط باشد  شركت  با هدف  كه  فعالیت  هرگونه  به  مبادرت 

 دفتر امور تحقیقات برق )توانیر( -2-1-2

 :شرح وظایف دفتر امور تحقیقات برق 
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  های  و مراكز علمی و پژوهشی به منظور انجام تحقیقات و پژوهش مؤسساتحمایت، هدایت، راهبری

 كاربردی در صنعت برق 

  كمک به توسعه و رشد مراكز تحقیقاتی 

  های كاربردی  ها و پژوهش به تدوین طرح و مراكز علمی مؤسساتترغیب 

 یندها آهای اصالح و بهبود فر تدوین نظام 

 های زیرمجموعه ی در بخش تحقیقات شركتگذار سیاست 

 های زیرمجموعه ارتقاء دانش مدیریت تحقیق و توسعه در شركت 

 زیرمجموعه های انجام شده در شركت تحقیقاتی كاربردیی ها پروژهها و  استقرار طرح 

 ( استانداردی، كنترل و تحقیقات در زمینه مختلف ) ارزیابها و معیارهای  تدوین شاخص 

  زیرمجموعه های بر شركتنظارت عالیه و راهبردی 

 برای پیشبرد امور تحقیقات  ها سازمانها و  تعامل با دستگاه 

 های موفق داخلی  شركتیندهای پژوهش و تحقیقاتی در آهای ارتقاء وبهبود فر ها و ظرفیت پتانسیل شناسایی

 ( benchmarkو خارجی )

 المللی  تعامل با مركز پژوهش ملی و بین 

 تحههههقیقات كاربردی )پیشنهاد تقویت ساختار  بر انجامها برای مدیریت  سازی در شركت ظرفیت- 

 توانمندسازی كاركنان و ... ( 

 ت برق المللی در صنع توسعه و گسترش تبادالت علمی و تحقیقاتی ملی و بین 

 بكارگیری سرمایه انسانی كارآمد و دانشگرا در بخش تحقیقات صنعت برق  توسعه و 

 های صنعت برق با نیازهای آن  تطبیق سیاست 

 تی واستاندارد به منظور اصالح و بهبود فرآیندها های تحقیقا فعالیت و ها ارزیابی نظام 

 ایجاد دانش، مهارت، شرایط  ها ) استقرار مطلوب نظاممجموعه به منظور های زیر ستاد وشركت سازی در ظرفیت

 های مورد نیاز (  و قابلیت
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 پژوهشی  های آینده مطالعات در زمینه تجارب گذشته و تحلیل وضع موجود جهت تنظیم فعالیت 

  استقرار نظام یادگیری 

 پژوهشگاه نیرو -2-1-3

 .گردید تأسیسیز ارتقاء كیفی امور آن وزارتخانه، پژوهشگاه نیرو به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت نیرو و ن

 .را بر عهده داردكه مسئولیت راهبری تحقیقات وابسته به صنعت برق و انرژی ایران  است پژوهشگاه نیرو سازمانی دولتی

گسترش از شورای  "انتقال و توزیع نیرو"و  "روین دیتول"، "برق "با اخذ مجوز سه پژوهشكده1376در سالپژوهشگاه نیرو 

 "زیست محیطانرژی و "های  با اخذ دو مجوز جدید پژوهشكده 1377به طور رسمی كار خود را آغاز و در سال آموزش عالی 

 فناوریتوسعه  "،"و مواد مراكز شیمی"را نیز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ایجاد"كنترل و مدیریت شبكه"و 

 .های خویش را توسعه بخشید عالیتف" های مرجع آزمایشگاه "و"های بادی توربین

ی ها پروژهبا توجه به نقش زیربنایی صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور، پژوهشگاه نیرو با انجام 

ای به منظور پاسخگویی بهتر و بیشتر به نیازهای صنعت برق ورفع مشكالت آن و دستیابی به  بنیادی، كاربردی و توسعه

های استراتژیک وزارت نیرو و  ها و برنامه با خواسته راستا همنوین اقدام به تعریف پروژه برنامه استراتژیک خود  های فناوری

های سازمانی با تحلیل  و ارزش انداز چشم، مأموریتهای  پس از تبیین بیانیه1387برنامه توسعه پنجم كشور نموده و در سال

ها و اهداف پژوهشگاه را تدوین و در سال  المللی استراتژی ی در عرصه بینمحیط داخل و خارج و همچنین مطالعات تطبیق

ها و دستیابی به اهداف كمی راه رسیدن به  ( با اجرای برنامهBSCبا استفاده از متدولوژی كارت امتیازی متوازن)1389

 .را هموار نموده است انداز چشم

، توسعه پژوهش و نوآوری جهت افزایش توانمندی، یفناورپژوهشگاه نیرو شامل ارتقاء  مأموریتفلسفه وجودی 

 .وری صنعت برق و انرژی كشور است پذیری و بهره رقابت

 از طریق موارد زیر است.صنعت برق و انرژی  فناوریتكمیل چرخه مدیریت نوآوری و  مأموریتاین  و خدماتمحصوالت 

 و انرژیای و كاربردی و بنیادی در حوزه صنعت برق  انجام تحقیقات توسعه 

 اجرای مطالعات و تحقیقات راهبردی، كالن، بلندمدت و با ریسک باالی صنعت برق و انرژی 
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 ای صنعت برق و انرژی مدیریتِ تحقیقات كاربردی و توسعه 

 های نوین در عرصه صنعت برق و انرژی فناوریریزی  پژوهی و برنامه نگاری، سیاست آینده 

  برق و انرژیهای نوین در عرصه صنعت  فناوریاكتساب 

 سازی نتایج تحقیقات و بكارگیری در صنعت برق و انرژی تجاری 

  و انرژیی صنعت برق ها سیستمتهیه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارزیابی كیفیت تجهیزات و 

 ی نوآور در حوزه صنعت برق و انرژیها شركتهای موردنیاز جهت ایجاد مراكز و  طراحی و توسعه زیرساخت 

  های علمی پژوهشی داخل و خارج  و قطب مراكز پژوهشیها،  میان دانشگاه فناوریایجاد و توسعه شبكه

 صنعت برق و انرژی در حوزهكشور 

 )پژوهشگاه نیرو(: صنعت برق و انرژی یفناورمرکز توسعه  -2-1-4

 : اشاره كردتوان به موارد زیر  ی صنعت برق وانرژی، میفناورمركز توسعه  های مأموریتاز جمله اهداف و 

  مستعد فناورانهی ها شركترفع مشكالت ونیازهای فنی صنعت برق كشور از طریق جذب،پذیرش و حمایت از 

  ها فناوری آندر جهت تكمیل چرخه توسعه  ها ی آنفیو كفراهم نمودن زمینه ارتقاء كمی 

 و پژوهشی یهای علم سازی وحركت نتیجه محور در فعالیت حاكمیت دیدگاه كاربردی، تفكر تجاری 

 ی فنیها طرح و ها پروژههای مدیریتی و اقتصادی در  استقرار چهارچوب 

  ی دولتی و خصوصی، به ویژه پژوهشگاه نیرو ها بخشاستفاده از پتانسیل صنعت برق وانرژی كشور در 

 سازی مقررات و تسهیل فرآیندهای كاری و مدیریتی مربوط روان 

 یو انرژبط باحوزه برق ایجاد و راهبری شبكه ملی مراكز رشد مرت 

  المللی بین وكار كسبهموار نمودن مسیر توسعه 

 پذیری های حمایت مالی ریسک اندازی و مدیریت صندوق كمک به راه 
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 یجمهور ریاست فناوریمعاونت علمی و  -2-1-5

 124با استناد به اصل وقت و  جمهور ریاستبه دستور  1385بهمن سال  15ی در جمهور ریاست یفناورمعاونت علمی و 

به منظور هماهنگی قرار دارد و  جمهور رئیسزیر نظر  یجمهور ریاست یفناورعلمی و . معاونت قانون اساسی تشكیل گردید

های اجرایی كشور مجزا  ها و سایر دستگاه در كل كشور تشكیل شده است كه از وزارتخانه یفناورامور علمی و  افزایی همو 

، فناوریی و ارزیابی راهبردی، معاونت توسعه گذار سیاستعبارتند از: معاونت كه  شدهمعاونت تشكیل  5و از  باشد می

ی گذار سیاستو معاونت توسعه مدیریت و منابع.دفتر  فناوریالملل و تبادل  سازی، معاونت امور بین معاونت نوآوری و تجاری

 یو فناورمعاونت علمی  فاهدارا بر عهده دارد.  گذار سیاستی و ارزیابی راهبردی نقش گذار سیاستمعاونت 

 ی عبارتند از:جمهور ریاست

  و  یهای فناور اقتدار ملی، تولید ثروت و افزایش كیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندی ارتقای

 كشورنوآوری در

  های آن ها و حلقه و تكمیل مؤلفه« نظام ملی نوآوری»ارتقای 

  بخشی و بین دستگاهی افزایی بین هماز طریق هماهنگی و « بنیان اقتصاد دانش»توسعه 

  و  فناوریو تقاضای  ی عرضهها بخشو تسهیل تبادالت بین « جامعه»و « صنعت»با « دانش»ارتقای ارتباط

 نوآوری

 بنیان های دانش و نوآوری و توسعه شركت یفناورسازی دستاوردهای  تجاری 

  ع علمی كشوررح در نقشه جامطدار ملی م های راهبردی و اولویت یفناورتوسعه 

 یفناورو نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و  یفناورالمللی علمی،  اعتالی ارتباطات بین 

 ی عبارتند از:جمهور ریاست فناوریوظایف اساسی معاونت علمی و 

 و نوآوری كشور فناوریعلم،  در نظاممنابع مالی  تأمینریزی  ی و برنامهگذار سیاست 

 سازی  تجاری  گرا و كمک به های كاربردی، تقاضا محور و مأموریت هشمندسازی، هدایت و توسعه پژوفهد

 ها آننتایج 
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  های دانش  گذاری خارجی در طرح المللی و توسعه سرمایه و ارتباطات بین فناوریتوسعه دیپلماسی علم و

 و فناوریم المللی عل های بین های انسانی و مالی ایرانیان خارج از كشور و توسعه شبكه بنیان،هدایت سرمایه

 ربط ذیهای  به ویژه در جهان اسالم با هماهنگی و همكاری دستگاه

  بازار برای تولیدات داخلی و بازاریابی و صادرات كاالها وخدمات  و تضمینتحریک تقاضا، بازارسازی

 بنیان دانش

 نوظهور با های ی فناوربه ویژه شناسایی و كسب  یفناورتوسعه  به منظورالمللی  های بین رصد فرصت

 ربط ذیهای  هماهنگی و همكاری دستگاه

 نقشه جامع علمی كشور یفناوهای علم و  انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولویت 

 یجمهور ریاستو نوآوری  یفناورهای  همكاری مرکز -2-1-6

ازهای جهت پاسخگویی به نی 1377در سال ی جمهور  ریاست یفناور یها یریزی دفتر همكار معاونت پژوهش و برنامه

اخلی و آموزش رسانی د ریزی و نظارت، حقوقی و قراردادها، ارزیابی تكنولوژی، اطالع دفتر در شش بخش پژوهش، برنامه

 :باشد میی مختلف به شرح زیر ها بخشهای این معاونت در  وظایف و برنامهد. كاركنان ایجاد گردی

 كشورهای موفق، مطالعه و پژوهش در زمینه عوامل های توسعه  ها و برنامه مطالعه در زمینه سیاست: پژوهش

سازی در عرصه تكنولوژی، مطالعه و پژوهش در مبانی  مؤثر در توسعه و پیشرفت كشور، كمک به فرهنگ

های كشور،  های مناسب انتقال تكنولوژی، مطالعه وضع موجود تكنولوژی تكنولوژی، تدوین مفاهیم و روش

های مورد نیاز  در زمینه تكنولوژی باألخصی داخل كشور و سایر كشورها، ها بینی روند توسعه تكنولوژی پیش

های فكری موجود در  های تحلیلگری و ایجاد ارتباط با مجموعه اندازی كانون كشور، كمک به تشكیل و راه

 داخل و خارج از كشور، ایجاد ارتباط بین محققین و تحلیلگران در عرصه تكنولوژی

 های مهندسی صنایع جهت بررسی و  گیری ابزارهای مدیریت تكنولوژی و روشبكار: ارزیابی تكنولوژی

های منتخب از نظر میزان تناسب با نیازهای مشخص شده، ارزیابی  های تكنولوژیكی و تكنولوژی ارزیابی طرح
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 سنجی  و مطالعه امكان   ها و رسیدن به اهداف تكنولوژیكی میزان موفقیت در جذب تكنولوژی

 ها ی پروژهاقتصاد –فنی 

 

 یجمهور ریاست یفناورهای  دفتر همكاریهای  وظایف و فعالیت

  خارجی  های معتبر شركتی مشترک با ها پروژهتسهیل و كمک به انجام 

  های نوین فناوریارتباط با ایرانیان مقیم خارج از كشور و تبادل اطالعات در زمینه 

 ن کشورفناوراصندوق حمایت از پژوهشگران و  -2-1-7

مردم از  مند شدن بهرهسازی و  و تجاری یفناورصندوق، شكوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم،  تأسیسهدف از 

ن حوزوی و دانشگاهی فناوراها و خدمات حمایتی و مادی و معنهوی به پژوهشگران و  ، از طریق ارائه كمکها آننتایج 

 .باشد میایرانی اعم از حقیقی و حقوقی 

گیرند كه بر اساس نیازها و  ی تحقیقاتی مورد حمایت قرار میها پروژهكشور  فناوراندر صندوق حمایت از پژوهشگران و 

 :باشد میبه صورت زیر  فناورانهای مادی و معنوی از پژوهشگران و  انواع حمایت های كشور توصیف شده باشند. مزیت

 های تحقیقاتی كمک به اجرای طرح 

 ی پسادكتراها حمایت ازدوره 

 های تحقیق و توسعه حمایت ازطرح 

 اعطای كرسی پژوهشی 

 المللی اختراعات كمک به ثبت بین 

 های پژوهشی ایجاد و توسعه زیرساخت حمایت از 

 (ها آنحقوقی  از منافعها  ها و طرح برخورداری صاحبان ایده) ها ها و طرح ثبت ایده 

 گرنت 
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 های منجر به تولید وخالقیتها  كمک برای به ثمر رساندن نوآوری 

 های حمایتی و دیگرفعالیت 

 فناوریوزارت علوم تحقیقات و  -2-1-8

 :باشد میبه صورت ذیل  فناوریهای وزارت علوم، تحقیقات و  حدود اختیارات و مأموریت

 یفناورقات و یی نظام علمی و امور تحقگذار سیاستی و یدر زمینه انسجام امور اجرا 

 نگری و  كشور بر مبنای آینده یفناورپژوهش و  یازهایو نها، استعدادها  تیابلهای نسبی، ق تیی مزیساشنا

جهت  ها و مراكز آموزشی و تحقیقاتی قاتی، دانشگاهیدی، تحقین به واحدهای تولآ پژوهی و معرفی ندهیآ

 برداری بهره

 شنهاد یو پ ربط ذیی یهای اجرا شنهاد دستگاهیبا همكاری یا پ یفناورقات و یهای راهبردی تحق تیبررسی اولو

 یفناورقات و یعلوم، تحق به شورای عالی

 ها لویتوی نوین بر اساس اها یفناورهای مرتبط با  حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش 

 ملی و  یفناورت یجاد، توسعه و تقویكشور و مشاركت در ا ریفناو هعزی برای تدارک منابع مالی و توسیر برنامه

 ی بومیها یفناور از توسعهت یحما

 ری و توسعه تحقیقات كاربردی با همكا قات كشوریتحق اثربخشیی و یش كارایر الزم به منظور افزایاتخاذ تداب

 .ربط ذیهای  دستگاه

 زی به منظور بومی یر و دانش فنی و برنامه یفناورانتقال  در خصوصشنهادهای الزم یه پیر و تهیتخاذ تدابا

 یفناورو  قاتیبه شورای عالی علوم، تحق ها آنه ئیافته به داخل كشور و ارای انتقال ها یفناوركردن 

 د شده در یی تولها یفناورت از صدور یدرداخل و خارج كشور و حما یفناورهای مناسب برای عرضه  جاد زمینهیا

 یفناورقاتی و یعلمی، تحق غیردولتیی ها شركتها و  جاد انجمنیا كشور و كمک به

 غیردولتیی ها بخشدر  یفناورتخاذ راهكارهای مناسب برای كمک به توسعه پژوهش و ا 

 یفناورآموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و  مؤسساتها و  در زمینه اداره امور دانشگاه 
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 اكز آموزش عالی، مر مؤسساتها،  جاد و گسترش دانشگاهیاز ا تیزی و حمایر ن راهكارهای الزم و برنامهییتع

های  شگاهیقاتی،آزمایهای تحق پژوهشی همانند شهرک -های علمی  گر مراكز فعالیتیو د یفناورقاتی ویتحق

های مردمی متناسب با نیازها و  ردولتی و مشاركتیهای علوم و فنون با استفاده از منابع دولتی و غ ملی، موزه

 های كشور ضرورت

 و تحوالت علمی و فنی در جهان متناسب با نیازهاقاتی یزی اجرایی، آموزشی و تحقیر برنامه 

 قاتی كشوریآموزش عالی و تحق مؤسساتها و  های دانشگاه تینظارت بر فعال 

های كشور را بر عهده دارد كه وظیفه معاونت آموزشی این وزارتخانه  در مجموع این وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاه

و  یزیر برنامه دارد كه وظیفه مركز بر عهدهرا  فناوریلمی و امور تحقیقات و ی نظام عگذار سیاستو هم نقش  باشد می

 این وزارتخانه است. فناوریی در معاونت پژوهش و پژوهش یگذار سیاست

 )عتف( یفناورقات و یورای عالی علوم، تحقش -2-1-9

قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی كشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت  99بر اساس ماده 

به وزارت محول شده  فناوریهای جدی و جدیدی در حوزه پژوهش و  تغییر نام داده و مأموریت فناوریعلوم، تحقیقات و 

به تصویب  1383در شهریورماه  فناوریوزارت علوم، تحقیقات و  است. بر همین اساس قانون اهداف، وظایف و تشكیالت

با  فناوریاین قانون، تشكیل شورای عالی علوم، تحقیقات و  4و  3مجلس شورای اسالمی رسیده است. بر اساس مواد 

 ده است. بینی ش پیش فناوریی كالن اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و گذار سیاستهدف ایجاد هماهنگی و یكپارچگی در 

های مختلف علوم، تحقیقات و  ی در زمینهگذار سیاستدر جهت ارتقای كیفیت  فناوریشورای عالی علوم، تحقیقات و 

 ترین مهمگانه نموده است. از  های دوازده ی دارای اولویت ملی، اقدام به تشكیل كمیسیونها فناوریو راهبری توسعه  فناوری

گذاری كالن در  بلندمدت سرمایه اجراییهای  بندی و پیشنهاد اجرای طرح ولویتتوان به ا ها می وظایف این كمیسیون

های علوم، تحقیقات و  و همچنین بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه فناوریی آموزشی، پژوهشی و ها بخش

 اشاره كرد.  فناوری

 : باشد میبه شرح زیر  فناوریوظایف شورای عالی علوم تحقیقات و 
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 و یو پژوهش یآموزش های كالن در بخش گذاری بلندمدت سرمایه اجرایی یها و انتخاب طرح بندی اولویت 

 یفناور

 یفناورعلوم، تحقیقات و  یها مورد نیاز در حوزه یو پیشنهاد منابع مال بررسی 

  :كلیه 1388قانون بودجه سال  26مجلس شورای اسالمی در بند ارائه گزارش به مجلس شورای اسالمی ،

های پژوهشی خود نموده و وزارت علوم،  از عملكرد بودجه دهی گزارشهای اجرایی را مكلف به  دستگاه

 بندی و به شكل جامعی به مجلس ارائه نماید. مزبور را جمع یها گزارشنیز موظف است  فناوریتحقیقات و 

 ان پژوهشی كشور قلمداد نمود.گذار سیاستتوان این شورا را جزء  اول وظایف این شورا، می بنده در واقع با توجه ب

 مجمع تشخیص مصلحت نظام -2-1-10

كی از نهادهای ین مجمع رسماً به صورت ی، ارانیسی جمهوری اسالمی اقانون اسا و در جریان بازنگری 1368در سال 

 شورای نگهبان است. و مجلس شورای اسالمی نیحل اختالف ب اصلی آن فهیرسمی كشور درآمد و وظ

 وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 و حل  رانیا داخلی و خارجی كالن های سیاست در رییگ میتصم تیص مصلحت نظام، مسئولیمجمع تشخ

 .های آنان است تین ناظر بر فعالیدارد و همچن بر عهدهرا  گانه قوای سه اختالف میان

 ( و نظارت بر اجرای آن را بر عهده 1404تا  1384از  ساله ) 20 انداز چشم ن برنامهیفه تدویمجمع، وظن یا

 .دارد

 قوای سه گانه را كه از اختیارات  رهبر جمهوری اسالمی، اختیار نظارت بر عملكرد 1385ن از سال یهمچن

 .ن مجمع واگذار كردیرهبر است، به ا

نظام در  یكل یها سیاست نیتدوزیرا  باشد میی كالن در كشور گذار سیاستركن  مجمع تشخیص مصلحت نظام باالترین

 .باشد میاز وظایف این نهاد  ساله 20 انداز چشمدر قالب سندو پژوهش  یفناورعلم و  یها حوزه

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
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 مجلس -2-1-11

ها،  گیری بسیاری از تصمیم و محورمجلس در نظام جمهوری اسالمی ایران از اهمیت ویژه و واالیی برخوردار بوده 

 هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه ا است و چراغه ریزی برنامه و ها گذاری قانون

 . و مظهر اراده ملی است ها گیری تصمیمحضور و مشاركت واقعی مردم در 

 :گردد ش خالصه میبا توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام كشور، وظایف عمده مجلس در دو بخ

 گذاری قانون 

 نظارت 

را ناگزیر از  گذاری قانونهای مختلف، نهادهای  در حوزه چندوجهیهای نو و مسائل پیچیده و  در جهان امروز، طرح پرسش

، به ها آنگیری از  ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراكز و بهره مراكز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتكا به تخصص تأسیس

 شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نیازهای نو در تدوین قوانین توفیق یابند.

 شورای عالی انقالب فرهنگی -2-1-12

است كه پس از  رانیجمهوری اسالمی اكی از نهادهای حكومتی ی جمهور سرئیشورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست 

ت انقالب یدر شئون جامعه و تقو فرهنگ اسالمیل شد. گسترش نفوذ یتشكخمینی)ره(  امامبا فرمان  رانیا 1357انقالب 

از  زدگی غربهای علمی و فرهنگی از افكار مادی و نفی مظاهر و آثار  طیه محیفرهنگ عمومی و تزكفرهنگی و اعتالی 

ر ماهیت یید كه بعداً به شورای عالی انقالب فرهنگی تغیل گردین شورا است. ابتدا ستاد انقالب فرهنگی تشكیجمله اهداف ا

 :اند از ن شورا عبارتیاهداف اد. دا

 و اعتالی فرهنگ عمومی انقالب فرهنگیت یمی در شئون جامعه و تقوگسترش و نفوذ فرهنگ اسال 

 از فضای فرهنگی جامعه زدگی غربثار های علمی و فرهنگی از افكار مادی و نفی مظاهر و آ طیه محیتزك 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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 ت هر یح اسالمی، گسترش و تقویفرهنگ صح بر اساسها، مدارس و مراكز فرهنگی و هنری  تحول دانشگاه

خواه،  شناسان متخصص، مغزهای متفكر و وطن متخصصان متعهد، اسالمت یبرای ترب ها آنشتر یچه ب

 نیروهای فعال و ماهر، استادان، مربیان و معلمان معتقد به اسالم و استقالل كشور

 د دانش یآموزی و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجارب مف م سواد، تقویت و بسط روح تفكر و علمیتعم

 علمی و فرهنگیل به استقالل یبشری برای ن

 حفظ و احیا و معرفی آثار و مآثر اسالمی و ملی 

 ژه با ملل یگر به ویجاد و تحكیم روابط فرهنگی با كشورهای دینشر افكار و آثار فرهنگی انقالب اسالمی، ا

 اسالمی

 شورای عالی انقالب فرهنگی: وظایف

بندی  میی، تدوین ضوابط و نظارت تقسگذار ستسیاتوان در سه حوزه  ف شورای عالی انقالب فرهنگی، مییاز جمله وظا

 د.نمو

غات، یهای زنان، تبل های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه های راهبردی كشور در زمینه ها و طرح ن سیاستیه و تدویته

ر كشورها، همكاری یها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سا ، دانشگاهسوادی بیرسانی، چاپ و نشر،  اطالع

ف یهای فرهنگی مربوطه از جمله وظا ر حوزهینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایهای د تی، فعالدانشگاهو  حوزه

نش یز ضوابط گزیو ن مراكز علمی و آموزشی تأسیسن ضوابط یین تعی. همچنشود مین شورا محسوب یی اگذار سیاست

ران و جهان، بررسی یط فرهنگی ایباشد. بررسی و تحلیل شرا ن شورا مییف ایران و استادان و دانشجویان از جمله وظایمد

ز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از یبررسی وضع فرهنگ و آموزش كشور و نو پیامدهای فرهنگی آن، توسعه  الگوهای

 .باشد ف نظارتی شورای عالی انقالب فرهنگی مییجمله وظا

 سازمان ملی استاندارد ایران -2-1-13

و همچنین انجام  ها آنای جرابر رت نظاو ( سمیر) ملیاستانداردهای نشر و ین وتد،تعیینف سازمان استاندارد ایران هد

 :باشد میهای زیر  های اساسی این سازمان در حوزه . فعالیتباشد میات مربوطه تحقیق

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی )رسمی( به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در كشور 

 های  انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، باال بردن كیفیت كاالهای تولید داخلی، كمک به بهبود روش

 ولید و كارایی صنایعت

 ترویج استانداردهای ملی 

 نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری 

  كنترل كیفی كاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور كاالهای نامرغوب به منظور

 المللی فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین

 كنندگان داخلی و  ت كاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرفكنترل كیفی

 جلوگیری از ورود كاالهای نامرغوب خارجی

 كنندگان انواع كاالها راهنمایی علمی و فنی تولیدكنندگان و توزیع 

  ای و صدور  یسهمقا اظهارنظرآزمایش و تطبیق نمونه كاال با استانداردهای مربوط، اعالم مشخصات و

 های الزم  گواهینامه
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 پیوست ب: شناسنامه اقدامات غیرفنی-3-2
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برچسپ انرژی سیستمهای  ارتقای استانداردهای موجود مصرف انرژی و(1

 سرمایشی و ساختمان

در این پروژه استانداردهای موجود كه مرتبط با مدیریت بارهای سرمایشی تعریف مختصر:

سیستم های كنترلی( باز بینی شده و  هستند )مانند تدوین معیار مصرف كولرها و چیلرها و

معیارهای موجود با معیارهای سختگیرانه تر جایگزین می گردند و استانداردها به مرور زمان تا 

 سطح استانداردهای اروپایی ارتقا خواهند یافت.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 

 سرمایشی و ساختمان ارتقای استانداردهای موجود مصرف انرژی و  برچسپ انرژی سیستمهای
24 

 

پژوهشگاه نیرو 

 و دانشگاه ها

 

وضعیت تدوین 
مرجع جامع 
سیستم های 

در سرمایشی 
 كشور

 اقدام پیش نیاز:

- 

تدوین استاندارد دمای آسایش در فصول گرم و سرد برای اقلیم های (2

 متفاوت کشور

 :آسایش در اقلیم های در این پروژه یک استاندارد جدید برای تعیین دمای تعریف مختصر

مختلف كشور تدوین می گردد كه در آن با توجه نیاز به سرمایش و شرایط اقلیمی بهترین مقدار 

 دمای آسایش جهت مدیریت انرژی در سیستم های سرمایشی پیشنهاد می گردد.
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 (ماهزمان ) اقدام
 

 مجری

 

 شاخص

 15 اقلیم های متفاوت كشورتدوین استاندارد دمای آسایش در فصول گرم و سرد برای 

 

 

 دانشگاه ها

 وضعیت تدوین
استاندارد دمای 
آسایش در فصول گرم 
و سرد برای اقلیم 

 های متفاوت كشور

 اقدام پیش نیاز:

 تدوین، ارتقا و به روز رسانی معیارهای مصرف انرژی سرمایشی در اقلیمها و مشتركین مختلف

ساختمان و سیستمهای سرمایشی بهینه ( تدوین  و تهیه استاندارد معماری 3

 ساختمان و ارائه آن بصورت مقررات ملی ساختمان

 :در این پروژه همانند استانداردهای تدوین شده برای سیستم های گرمایشی، تعریف مختصر

مقررات ملی ساختمان اضافه می گردد كه در آن الزامات استفاده از  19یک بخش به مبحث 

سرمایشی در انواع ساختمان ها )از نظر كاربری و سطح زیربنا( تدوین می انواع سیستم های 

 گردد.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

تدوین  و تهیه استاندارد معماری ساختمان و سیستمهای سرمایشی بهینه ساختمان 

 و ارائه آن بصورت مقررات ملی ساختمان
24 

پژوهشگاه نیرو/ 
دانشكده های معماری/  

همكاری سازمان نظام با 
مهندسی و نظارت 

 وزارت مسكن

 وضعیت تدوین
استاندارد معماری 
ساختمان و 
سیستمهای سرمایشی 

 بهینه ساختمان

 اقدام پیش نیاز:

- 
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( تدوین، ارتقا و به روز رسانی معیارهای مصرف انرژی سرمایشی در اقلیمها و 4

 مشترکین مختلف )اطلس سرمایش(

 :در این پروژه معیار مصرف انرژی سالیانه برای سرمایش )بر حسب تعریف مختصر

kWh/m2  و به تفكیک حرارتی و الكتریكی( برای اقلیم های مختلف كشور استخراج می

گردد. در این پروژه همچنین كاربری ساختمان ها و نوع مشتركین نیز دیده می شود و معیار 

 مصرف برای هریک به صورت مجزا ارائه می گردد.

 (ماهزمان ) اقدام
 

 مجری

 

 شاخص

تدوین، ارتقا و به روز رسانی معیارهای مصرف انرژی سرمایشی در اقلیمها و مشتركین 

 مختلف )اطلس سرمایش(
 پژوهشگاه نیرو 24

 

 وضعیت تدوین
 اطلس سرمایش

 اقدام پیش نیاز:

- 

( تدوین آئین نامه اجرایی بكارگیری و نصب سیستمهای سرمایشی برای 5

 ساختمانهای بزرگ

 :در این پروژه الزامات مورد نیاز برای بكارگیری انواع سیستم های سرمایشی تعریف مختصر

در ساختمان های بزرگ با انوع كاربری ها تدوین شده و به صورت آیین نامه اجرایی توسط 

 سازمان نظام مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد.
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 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

تدوین آئین نامه اجرایی بكارگیری و نصب سیستمهای سرمایشی برای ساختمانهای 

 بزرگ
15 

پژوهشگاه نیرو با 
نظارت سازمان 
مدیریت و برنامه 

 ریزی

آئین نامه  ضعیت تدوینو
اجرایی بكارگیری و نصب 
سیستمهای سرمایشی 

 برای ساختمانهای بزرگ

 اقدام پیش نیاز:

 معماری ساختمان و سیستمهای سرمایشی بهینه ساختمان و ارائه آن بصورت مقررات ملی ساختمانتدوین  و تهیه استاندارد 

( احداث، توسعه  و یا ارتقای آزمایشگاههای اعطای برچسب انرژی به 6

تجهیزات سرمایشی تهویه مطبوع همزمان  با ارتقا استانداردهای برچسب 

 انرژی تجهیزات

 :همانند سایر تولیدات داخلی مصرف كننده انرژی، آزمایشگاه در این پروژه، تعریف مختصر

هایی جهت تعیین پرچسب انرژی سیستم های سرمایشی تولید شده توسط كارخانجات داخلی و 

 همچنین تولیدات مونتاژ و یا وارداتی احداث می گردد.

 (ماهزمان ) اقدام
 

 مجری

 

 شاخص

برچسب انرژی به تجهیزات  احداث، توسعه  و یا ارتقای آزمایشگاههای اعطای

 سرمایشی تهویه مطبوع همزمان  با ارتقا استانداردهای برچسب انرژی تجهیزات
60 

 

پژوهشگاه نیرو/ 
سابا با نظارت 
سازمان ملی 

 استاندارد

اندازی آزمایشگاههای  وضعیت راه
اعطای برچسب انرژی به 
تجهیزات سرمایشی تهویه 

 مطبوع

 

 اقدام پیش نیاز:

- 
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 Field Testingاحداث آزمایشگاه های ( 7

 :مجموعه آزمایشگاه در كشور )به ویژه در استان های با  کدر این پروژه یتعریف مختصر

اقلیم نیاز به انرژی سرمایی زیاد( راه اندازی می گردد كه امكان تست و پایش مداوم سیستم 

 های سرمایشی در شرایط بهره برداری را فراهم می سازد.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 پژوهشگاه نیرو Field Testing 60احداث آزمایشگاه های 

مركز اندازی  وضعیت راه

 Field آزمایشگاهی

Testing 

 اقدام پیش نیاز:

- 

( طراحی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی تهویه مطبوع برای انجام تست 8

صنایع تهویه مطبوع و  R&Dهای آزمایشگاهی و ارائه خدمات به بخش 

 برودتی کشور

 :در این پروژه یک آزمایشگاه مرجع برای تست نمونه های آزمایشگاهی تعریف مختصر

سیستم های تهویه مطبوع كه توسط شركت های سازنده تولید می گردد راه اندازی می شود. 

بوطه خواهد این آزمایشگاه هسته مركزی برای ارائه خدمات به بخش تحقیق و توسعه صنایع مر

 بود.
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 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

طراحی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی تهویه مطبوع برای انجام تست های 

 صنایع تهویه مطبوع و برودتی كشور R&Dآزمایشگاهی و ارائه خدمات به بخش 
 پژوهشگاه نیرو 60

مركز اندازی  وضعیت راه
تحقیقاتی  آزمایشگاهی
 تهویه مطبوع

 اقدام پیش نیاز:

- 

( طراحی و تهیه بانک اطالعاتی مشخصات فنی و تعداد سیسمتهای سرمایشی 9

 تولیدی و و ارداتی به کشور بهمراه ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری آن

 :در این پروژه با كمک وزارت صنعت معدن و تجارت، بانک اطالعاتی تعریف مختصر

تولید شده توسط تولید كنندگان داخلی و همچنین محوالت وارد شده تهیه و به محوالت 

 صورت پیوسته بروزرسانی می شود.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

طراحی و تهیه بانک اطالعاتی مشخصات فنی و تعداد سیسمتهای سرمایشی تولیدی و و 

 افزاری آنارداتی به كشور بهمراه ملزومات سخت افزاری و نرم 
 پژوهشگاه نیرو 12

 

اندازی بانک  وضعیت راه
 اطالعاتی

 اقدام پیش نیاز:

- 

( انجام تفاهم نامه با گمرکات/ سازمان استاندارد/ وزارت صنایع برای 10

ارسال اطالعات به وزارت نیرو و جمع آوری اطالعات و تولید گزارشات سالیانه 

 از تعداد/ مشخصات تجهیزات وارداتی و تولیدی / مصرف انرژی/ بار مصرفی 
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 :ارت نیرو و سازمان ها و نهاد های در این پروژه با انعقاد تفاهمنامه بین وزتعریف مختصر

مربوطه مانند سازمان استاندارد، گمرک و وزارت صنایع اطالعات مربوط تعداد و مشخصات 

سیستم های سرمایشی تولید شده در داخل و همچنین كاالهای وارداتی به صورت سالیانه به 

ت سالیانه به روز وزارت نیرو ارسال می گردد و بانک اطالعاتی سیستم های سرمایشی به صور

 می گردد.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

انجام تفاهم نامه با گمركات/ سازمان استاندارد/ وزارت صنایع برای ارسال اطالعات به 

وزارت نیرو و جمع آوری اطالعات و تولید گزارشات سالیانه از تعداد/ مشخصات 

 ..تجهیزات وارداتی و تولیدی / مصرف انرژی/ بار مصرفی 

60 

 

توانیر/ سابا/ 
 پژوهشگاه نیرو

انجام تفاهم  وضعیت
و  نامه با گمركات

 سازمان های مربوطه

 اقدام پیش نیاز:

0 

( پایش بازار، نمونه برداری و ارسال آنها به آزمایشگاه و گزارش 11

 مغایرتهای عملكردی تجهیزات به سازمان استاندارد و مراجع قانونی

 :پروژه توسط یكی از سازمان ها و یا مراكز زیرمجموعه وزارت نیرو، در این تعریف مختصر

سیستمهای سرمایشی موجود در بازار نمونه برداری شده و پس از انجام آزمایش بر روی آنها و 

در صورت مغایرت نتایج آزمایش ها با شرایط ارائه شده توسط سازنده، و یا عدم رعایت 

یه شده و جهت پیگیریهای قانونی به سازمان استاندارد استانداردهای ملی از آنها گزارش ته

 ارسال می گردد.
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 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

پایش بازار، نمونه برداری و ارسال آنها به آزمایشگاه و گزارش مغایرتهای عملكردی تجهیزات 

 به سازمان استاندارد و مراجع قانونی
 سابا 60

 

 پایش بازار وضعیت

 نیاز:اقدام پیش 

- 

( بازدید از کارخانجات تولیدی و گمرکات کشور جهت اطالع از مشكالت 12

موجود بر تولید و یا واردات سیستمهای پربازده و ارائه گزارش و پیشنهاد به 

 مراجع مربوطه جهت بازنگری و بهبود  قوانین و یا آیین نامه ها

 :كارخانجات تولید كننده سیستمهای در این پروژه به صورت ادواری از تعریف مختصر

سرمایشی و گمركات بازدید به عمل آمده و تمامی مشكالت آنها در جهت ارتقای تكنولوژی و 

افزایش بازده سیستمهای سرمایشی منعكس و راهكارهای اجرایی شامل حمایت های مالی و 

 د.قانونی جهت تسهیل و دستیابی به سیستمهای با راندمان باال فراهم می گرد

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

بازدید از كارخانجات تولیدی و گمركات كشور جهت اطالع از مشكالت موجود بر تولید 

و یا واردات سیستمهای پربازده و ارائه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوطه جهت 

 بازنگری و بهبود  قوانین و یا آیین نامه ها

 

 

60 

 

 

سابا/ توانیر/سازمان 
 استاندارد

بازدید از میزان 
كارخانجات تولیدی و 

 گمركات كشور

 

 اقدام پیش نیاز:

- 
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( انجام مطالعات اجتماعی اقتصادی برای بازخورد نظرات مصرف کنندگان و 13

عرضه کنندگان سیستمهای سرمایشی و ارائه گزارش و پیشنهاد به وزارت 

 محدودیتها..( نیرو  جهت ارتقا مدیریت بارهای سرمایشی) مشوقها،

 :میدانی نظرات مصرف كنندگان درمورد  یدر این پروژه با استفاده از آمارگیرتعریف مختصر

ی رسیستمهای سرمایشی موجود در كشور و همچنین در مورد نحوه رفتار مصرف آنان جمع آو

شده و بر اساس آن گزارشی از تحلیل های فنی اقتصادی جهت مدیریت بارهای سرمایشی 

 جهت تصمیم گیری و اعمال سیساست ها به وزارت نیرو  ارسال می گردد.تهیه و 

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

انجام مطالعات اجتماعی اقتصادی برای بازخورد نظرات مصرف كنندگان و عرضه كنندگان 

سیستمهای سرمایشی و ارائه گزارش و پیشنهاد به وزارت نیرو  جهت ارتقا مدیریت بارهای 

 سرمایشی) مشوقها، محدودیتها..(

24 
پژوهشگاه نیرو/ 

 دانشگاهها

مطالعات اجتماعی وضعیت
دریافت اقتصادی برای 

بازخورد نظرات مصرف 
 كنندگان

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

( تهیه و طراحی تبلیغات و نشریات برای ارتقا دانش مصرف کنندگان 14

 مختلف برای مدیریت بارهای سرمایشی

 :در این پروژه روش های عمومی مدیریت بارهای سرمایشی از طریق رسانه تعریف مختصر

ها برای عموم مردم آموزش داده می شود و تاثیر مدیریت بار بر روی هزینه های انرژی در دراز 

 مدت برای مصرف كنندگان تبلیغ می گردد.
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 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 

ارتقا دانش مصرف کنندگان مختلف برای تهیه و طراحی تبلیغات و نشریات برای 

 60 مدیریت بارهای سرمایشی

 

 سابا

های منتشرشده  تعداد شماره
در حوزه  نشریه تخصصی

 مدیریت بارهای سرمایشی

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

( انجام تفاهمات و مدیریت تهیه و پخش تبلیغات از طریق رسانه ها و 15

 مطبوعات

 :های عمومی مدیریت بارهای سرمایشی از طریق رسانه  در این پروژه روشتعریف مختصر

ها برای عموم مردم آموزش داده می شود و تاثیر مدیریت بار بر روی هزینه های انرژی در دراز 

 مدت برای مصرف كنندگان تبلیغ می گردد.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 توانیر/سابا 60 ها و مطبوعاتانجام تفاهمات و مدیریت تهیه و پخش تبلیغات از طریق رسانه 

 

پخش تبلیغات از میزان 
طریق رسانه ها و 

 مطبوعات

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

مبحث مدیریت بارهای  -آموزش مدرسان مقررات ملی ساختمان( 16

 سرمایشی



 هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان سند راهبردي و نقشه راه فناوري

61 

 

 

 1394ويرايش دوم،شهريور  برنامه تحلیلي و تهیه ره نگاشت: 5فاز 

 

 

 :در این پروژه ها روش های مدیریت بارهای سرمایشی در ساختمان برای تعریف مختصر

 ساختمان تدریس و در دستور كار آنان جهت آموزش قرار می گیرد.مدرسان مقررات ملی 

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 

 

 12 مبحث مدیریت بارهای سرمایشی -آموزش مدرسان مقررات ملی ساختمان

 

 

 پژوهشگاه نیرو

مدت  های كوتاه تعداد دوره
های آموزشی  و كارگاه

 برگزارشده در سال

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

انجام مطالعات سیاست های اعطای یارانه برای خرید سیستمهای ( 17 

 سرمایشی پربازده

مطالعاتی در زمینه اعطای یارانه به شركت های تولید كننده در این پروژه تعریف مختصر:

 انجام می شود. سیستمهای سرمایشی پربازده

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 18 یارانه برای خرید سیستمهای سرمایشی پربازدهانجام مطالعات سیاست های اعطای 

 

 توانیر/سابا

مطالعات  وضعیت

سیاست های اعطای 

 یارانه

 اقدام پیش نیاز:

- 
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 : شناسنامه اقدامات فنیجپیوست 
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( تحقیق و توسعه در طراحی بهینه سیستم کولرهای آبی شامل عایقكاری 1

 های رنگی مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنیپوسته، استفاده از پوشش 

 :در این پروژه شركت های تولید كننده داخلی كولرهای آبی با كمک وزارت تعریف مختصر

نیرو و با تقویت بخش تحقیق و توسعه خود، طرح های بهینه كولرهای آبی جهت كاهش بار، 

 انرژی و آب مصرفی را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهند.

 (ماهمان )ز اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

تحقیق و توسعه در طراحی بهینه سیستم كولرهای آبی شامل عایقكاری پوسته، 

 استفاده از پوشش های رنگی مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنی
24 

 

شركتهای سازنده/ 
 دانشگاه ها

 

طراحی بهینه  وضعیت
 سیستم كولرهای آبی

 اقدام پیش نیاز:

- 

 نمونه سازی و تجاری سازی کولرهای آبی دو مرحله ای( تحقیق، توسعه، 2

 :در این پروژه تحقیق و توسعه  بر روی كولرهای آبی دو مرحله ای انجام تعریف مختصر

شده و با طراحی نمونه های آزمایشگاهی و تست شرایط عملكردی انواع تجاری آن ها نیز 

 ساخته و وارد بازار می گردد.
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 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 50 تحقیق، توسعه، نمونه سازی و تجاری سازی كولرهای آبی دو مرحله ای

پژوهشگاه نیرو/ 
دانشگاهها/ 

 شركتهای سازنده

تحقیق، توسعه، نمونه وضعیت 
سازی و تجاری سازی 

 كولرهای آبی دو مرحله ای

 

 اقدام پیش نیاز:

 عایقكاری پوسته، استفاده از پوشش های رنگی مناسب و بهبود سیستم رطوبت زنی تحقیق و توسعه در طراحی بهینه سیستم كولرهای آبی شامل

( تحقیق و توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل و تجاری سازی 3

 سیستم های پربازده

 :در این پروژه تحقیق و توسعه  بر روی اسپلیت ها و چیلرهای تولید داخل تعریف مختصر

طراحی نمونه های آزمایشگاهی و تست شرایط عملكردی انواع تجاری آن ها انجام شده و با 

 نیز ساخته و وارد بازار می گردد.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

تحقیق و توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل و تجاری سازی 

 سیستم های پربازده
50 

شركت های 
سازنده/ دانشگاهها/ 

 پژوهشگاه نیرو

طراحی وضعیت دانش فنی 
چیلرها و اسپلیت  و ساخت

 های تولید داخل

 اقدام پیش نیاز:

- 

برای  Air Source( توسعه و تجاری سازی استفاده از پمپ های حرارتی 4

 تولید آب گرم و سرمایش به صورت همزمان و نصب چندین نمونه
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 :و چیلرهای تولید داخل در این پروژه تحقیق و توسعه  بر روی اسپلیت ها تعریف مختصر

انجام شده و با طراحی نمونه های آزمایشگاهی و تست شرایط عملكردی انواع تجاری آن ها 

 نیز ساخته و وارد بازار می گردد.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

برای تولید آب گرم  Air Sourceتوسعه و تجاری سازی استفاده از پمپ های حرارتی 

 و سرمایش به صورت همزمان و نصب چندین نمونه
36 

 

پژوهشگاه 
نیرو/شركتهای 

 سازنده

توسعه و وضعیت 
تجاری سازی استفاده 

 از پمپ های حرارتی

Air Source 

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

( تحقیق و توسعه بر روی چیلرهای تراکمی تولید داخل و تجاری سازی 5

 پربازدهسیستم های 

 :در این پروژه تحقیق و توسعه  بر روی چیلرهای تراكمی تولید داخل انجام تعریف مختصر

شده و با طراحی نمونه های آزمایشگاهی و تست شرایط عملكردی انواع تجاری آن ها نیز 

 ساخته و وارد بازار می گردد.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 50 تراكمی تولید داخل و تجاری سازی سیستم های پربازدهتحقیق و توسعه بر روی چیلرهای 

شركت های 
سازنده/ 

دانشگاهها/ 
 پژوهشگاه نیرو

 وضعیت دانش فنی
طراحی و ساخت 

تراكمی تولید  یچیلرها
 داخل

 

 اقدام پیش نیاز:
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 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 تحقیق و توسعه بر روی چیلرها و اسپلیت های تولید داخل و تجاری سازی سیستم های پربازده

( و نوع Micro Channelsتحقیق و توسعه روی مبدل های حرارتی )( 6

سیاالت )نانو سیاالت( مورد استفاده برای انتقال حرارت در سیستم های تهویه 

 مطبوع

 :در این پروژه تحقیق و توسعه  بر روی مبدل های حرارتی )تعریف مختصرMicro 

Channelsای انتقال حرارت در سیستم های ( و نوع سیاالت )نانو سیاالت( مورد استفاده بر

تهویه مطبوع انجام شده و با طراحی نمونه های آزمایشگاهی و تست شرایط عملكردی انواع 

 تجاری آن ها نیز ساخته و وارد بازار می گردد.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

( و نوع سیاالت )نانو Micro Channelsتحقیق و توسعه روی مبدل های حرارتی )

 سیاالت( مورد استفاده برای انتقال حرارت در سیستم های تهویه مطبوع
24 

دانشگاه ها/ 
پژوهشگاه نیرو/ 
شركت های 

 سازنده

 

وضعیت دانش فنی 
مبدل  طراحی و ساخت

 های حرارتی

 اقدام پیش نیاز:

- 

 ( تجاری سازی، توسعه و گسترش سیستم های ذخیره سازی سرما7

 :در این سیستمهای ذخیره سازی سرما كه نمونه های آزمایشگاهی آنها تعریف مختصر

ساخته شده است، تجاری سازی شده و نمونه های تجاری توسط شركت های سازنده سیستم 

های سرمایشی و یا شركت های تخصصی سیستم های ذخیره سازی وارد بازار می شود. نصب 
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گ اداری و دولتی از اقدامات اولیه این سیستم های ذخیره سازی سرما در ساختمان های بزر

 پروژه می باشد.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 40 تجاری سازی، توسعه و گسترش سیستم های ذخیره سازی سرما

پژوهشگاه نیرو/ 
سابا/ شركتهای 

 سازنده

تجاری سازی، وضعیت 
توسعه و گسترش سیستم 

 های ذخیره سازی سرما

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

توسعه و تجاری سازی چیلرهای جذبی خورشیدی و کلكتورهای لوله ای با ( 8

 راندمان باال

 :در این چیلرهای جذبی خورشیدی كه نمونه های آزمایشگاهی آنها ساخته تعریف مختصر

شده است، تجاری سازی شده و نمونه های تجاری توسط شركت های سازنده سیستم های 

های خورشیدی وارد بازار می شود. اعطای یارانه برای سرمایشی و شركت های سازنده كلكتور

 تولید و گسترش این سیستم ها از اقدامات اساسی این پروژه می باشد.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 36 توسعه و تجاری سازی چیلرهای جذبی خورشیدی و كلكتورهای لوله ای با راندمان باال
پژوهشگاه نیرو/ 

 شركتهای سازنده

تجاری سازی و توسعه وضعیت
چیلرهای جذبی خورشیدی و 
كلكتورهای لوله ای با راندمان 

 باال
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 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 اقدام پیش نیاز:

- 

برای بازیاب انرژی  Heat Pipe( طراحی و توسعه مبدل های حرارتی 9

 سرمایشی  در  هواسازها

 :در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی مبدل های حرارتی تعریف مختصرHeat Pipe 

انجام می شود و نمونه های آزمایشگاهی آنها  برای بازیاب انرژی سرمایشی  در  هواسازها

 ساخته و مورد آزمایش قرار می گیرد.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

برای بازیاب انرژی سرمایشی  در   Heat Pipeطراحی و توسعه مبدل های حرارتی 
 هواسازها

20 

پژوهشگاه نیرو/ 
دانشگاهها/ 

 شركتهای سازنده

طراحی و  وضعیت
توسعه مبدل های 

 Heat Pipeحرارتی 

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

بازیافت حرارت از چیلرهای  Add-on( توسعه و طراحی سیستم های 10

 جذبی و نصب چندین نمونه

 :در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی سیستم های تعریف مختصر Add-on  بازیافت

جذبی انجام می شود و نمونه های آزمایشگاهی آنها ساخته و مورد آزمایش حرارت از چیلرهای 

 قرار می گیرد.
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 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

بازیافت حرارت از چیلرهای جذبی و نصب  Add-onتوسعه و طراحی سیستم های 
 چندین نمونه

 پژوهشگاه نیرو 50

طراحی و توسعه  وضعیت

 Add-onسیستم های 
بازیافت حرارت از چیلرهای 

 جذبی

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

و استفاده بازیافت حرارت و  CHP( توسعه و تجاری سازی سیستم های 11

 تبدیل آن به سرمایش

 :در این پروژه با نصب سیستم های بازیافت حرارت نمونه های تجاری تعریف مختصر

با استفاده از چیلرهای جذبی توسط سیستم های تولید كننده سیستم  CCHPسیستم های 

 های سرمایشی ساخته شده و وارد بازار می شود.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

و استفاده بازیافت حرارت و تبدیل آن به  CHPتوسعه و تجاری سازی سیستم های 
 سرمایش

50 

دانشگاهها/ 
پژوهشگاه نیرو/ 

 شركتهای سازنده

 

تجاری و توسعه وضعیت
سازی سیستم های 

CHP 

 اقدام پیش نیاز:

- 

با استفاده از موتورهای رفت و  GHPطراحی و توسعه سیستم های ( 12

 برگشتی
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 :در این پروژه سیستم های تعریف مختصرGHP  با استفاده از موتورهای رفت و برگشتی

 طراحی شده و نمونه های آزمایشگاهی آن مورد آزمایش قرار می گیرد.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 36 با استفاده از موتورهای رفت و برگشتی GHPطراحی و توسعه سیستم های 

دانشگاهها/ 
شركتهای 

 سازنده

طراحی و توسعه  وضعیت

با  GHPسیستم های 
استفاده از موتورهای رفت و 

 برگشتی

 اقدام پیش نیاز:

 

( طراحی و توسعه فناوریهای جداسازی بارهای سرمایشی محسوس و 13

 نهان سیستمهای تهویه مطبوع

 :در این پروژه سیستمهای جداسازی بارهای سرمایشی محسوس و نهان تعریف مختصر

آزمایشگاهی آن مورد آزمایش قرار می طراحی شده و نمونه های  سیستمهای تهویه مطبوع

 گیرد.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

طراحی و توسعه فناوریهای جداسازی بارهای سرمایشی محسوس و نهان سیستمهای تهویه 
 مطبوع

24 

 

دانشگاهها/ 
شركتهای 

 سازنده

طراحی و توسعه  وضعیت
فناوریهای جداسازی بارهای 
سرمایشی محسوس و نهان 

 سیستمهای تهویه مطبوع

 

 اقدام پیش نیاز:

- 
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تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت پایلوت و تجاری سازی سیستم های  (14

 سرمایشی زمین گرمایی

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت پایلوت و 
سازی سیستم های سرمایشی زمین  تجاری
 گرمایی

از آنجایی كه این پروژه در  سند توسعه فناوری های زمین گرمایی در 
 نظر گرفته شده است تنها به ذكر آن در این قسمت بسنده می كنیم.

توانیر/ سابا/ 

پژوهشگاه 

بخش  /نیرو
R&D 

شرکتهای 

 سازنده

 

 

-- 

کاهش قیمت سیستم های  ( تحقیق و توسعه و تجاری سازی و همچنین15

 مدیریت انرژی کولر آبی

 :در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی سیستم های مدیریت انرژی كولر آبیتعریف مختصر 

 انجام می شود و نمونه های تجاری آنها ساخته و وارد بازار می شود.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

قیمت سیستم های مدیریت انرژی كولر تحقیق و توسعه و تجاری سازی و همچنین كاهش 
 آبی

12 

 

شركت های 
 خصوصی

تحقیق و توسعه و  وضعیت
تجاری سازی سیستم های 

 مدیریت انرژی كولر آبی

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

یكپارچه  BMS( تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت پایلوت و تجاری سازی 16

 سیستمهای سرمایشی
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 :در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی تعریف مختصرBMS  یكپارچه سیستمهای

و سپس  دابی قرار می گیریانجام می شود و با ساخت پایلوت عملكرد آنها مورد ارز سرمایشی

 نمونه های تجاری آنها ساخته و وارد بازار می شود.

 (ماهزمان ) اقدام
 

 مجری

 

 شاخص

یكپارچه  BMSتحقیق و توسعه، طراحی، ساخت پایلوت و تجاری سازی 
 سیستمهای سرمایشی

 پژوهشگاه نیرو 36

تحقیق و توسعه،  وضعیت
طراحی، ساخت پایلوت و تجاری 

یكپارچه  BMSسازی 
 سیستمهای سرمایشی

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

کنترلی ( طراحی و توسعه سیستمهای دستیابی دیسپاچینگ به سیستم 17

 سیستم های سرمایشی ساختمان های بزرگ برای کاهش بار در فصل گرم

 :ی فنی اقتصادی الزم برای كنترل سیستم نجدر این پروژه مطالعات و امكانستعریف مختصر

های سرمایشی ساختمان های بزرگ اداری و تجاری توسط دیسپاچینگ انجام و نتایج آن برای 

 ورد نیاز برای اجرای این سیستم برآورد می گردد.ایجاد زیرساخت ها و بودجه های م

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

طراحی و توسعه سیستمهای دستیابی دیسپاچینگ به سیستم كنترلی سیستم های 
 سرمایشی ساختمان های بزرگ برای كاهش بار در فصل گرم

15 

 

دانشگاه ها/ 
پژوهشگاه نیرو/ 

 توانیر

طراحی و توسعه  وضعیت
سیستمهای دستیابی 
دیسپاچینگ به سیستم 
كنترلی سیستم های 

 سرمایشی

 

 اقدام پیش نیاز:
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- 

 ( طراحی و ساخت و تجاری سازی ترموستاتهای یاد گیرنده18

 :در این پروژه تحقیق و توسعه بر روی ترموستاتهای یاد گیرنده انجام می تعریف مختصر

 ساخته و وارد بازار می شود.شود و نمونه های تجاری آنها 

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 24 طراحی و ساخت و تجاری سازی ترموستاتهای یاد گیرنده

 

پژوهشگاه 
 نیرو/دانشگاهها

طراحی و  وضعیت
ساخت و تجاری 
سازی ترموستاتهای 

 یاد گیرنده

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

اقتصادی بكارگیری سیستم ( طراحی و تهیه نرم افزارهای محاسبات فنی و 19

های سرمایشی خصوصا برای سیستمهای پیچیده نظیر پمپ های گرمایی 

 زمین گرمایی/ ذخیره ساز سرما و ..

 :پروژه نرم افزارهای محاسباتی برای شبیه سازی و تحلیل اقتصادی  ایندر تعریف مختصر

ده شده و در سیستم های سرمایشی و سیستم مدیریت مدیریت بارهای سرمایشی توسعه دا

 اختیار شركت های سازنده و مهندسین مشاور و سازمان نظام مهندسی قرار می گیرد.
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 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

طراحی و تهیه نرم افزارهای محاسبات فنی و اقتصادی بكارگیری سیستم های سرمایشی 
 ذخیره ساز سرما و ..خصوصا برای سیستمهای پیچیده نظیر پمپ های گرمایی زمین گرمایی/ 

28 

 

پژوهشگاه 
نیرو/ 

مهندسین 
مشاور/ 

 دانشگاهها

 

طراحی و تهیه  وضعیت
دستورالعملها و نرم 
افزارهای محاسبات فنی 

 و اقتصادی

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

بكارگیری سیستم های سرمایشی خصوصا  یطراحی و تهیه دستورالعملها (20

برای سیستمهای پیچیده نظیر پمپ های گرمایی زمین گرمایی/ ذخیره ساز 

 سرما و ..

 دستورالعملهای بكارگیری سیستم های سرمایشی تهیه می گردد.پروژه  ایندر تعریف مختصر:

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

سیستم های سرمایشی خصوصا برای سیستمهای طراحی و تهیه دستورالعملهای بكارگیری 
 پیچیده نظیر پمپ های گرمایی زمین گرمایی/ ذخیره ساز سرما و ..

20 

 

پژوهشگاه نیرو/ 
مهندسین مشاور/ 

 دانشگاهها

 

طراحی و تهیه  وضعیت
دستورالعملها و نرم 
افزارهای محاسبات فنی و 

 اقتصادی

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

افزارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و طراحی، توسعه نرم (21

 آموزش آن برای اعضای سازمان نظام مهندسی و مهندسین مشاور
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 :در این پروژه نرم افزارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با رویكرد تعریف مختصر

ضای مدیریت بارهای سرمایشی توسط وزارت نیرو و نهادهای زیرمجموعه آن طراحی و برای اع

 سازمان نظام مهندسی و مهندسین مشاور آموزش داده می شود.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

طراحی، توسعه نرم افزارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و آموزش آن برای اعضای 
 سازمان نظام مهندسی و مهندسین مشاور

 پژوهشگاه نیرو 72

طراحی،  وضعیت
توسعه نرم افزارهای 
بهینه سازی مصرف 

 انرژی در ساختمان

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

 ( برنامه ریزی و طراحی کلینیكهای ممیزی انرژی تجهیزات سرمایشی22

 :در این پروژه كلینیک های ویژه ممیزی انرژی سیستمهای سرمایشی توسط تعریف مختصر

 فعالیت های آنها انجام می شود.وزارت نیرو طراحی و برنامه ریزی برای 

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 12 برنامه ریزی و طراحی كلینیكهای ممیزی انرژی تجهیزات سرمایشی
توانیر/ سابا/ 

 پژوهشگاه نیرو

برنامه ریزی و  وضعیت
طراحی كلینیكهای ممیزی 

 انرژی تجهیزات سرمایشی

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

کلینیكهای ممیزی سیستمهای سرمایشی در مراکز استانهای  استقرار(23

 مستعد
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 :در این پروژه در استانهایی كه عمده بارهای سرمایشی را به خود اختصاص تعریف مختصر

می دهند، كلینیک هایی راه اندازی می شود كه توسط آن ها انوع شاخص های سیستم های 

نرژی فصلی به صورت ادواری ممیزی و پایش سرمایشی از جمله بار الكتریكی و نسبت بازده ا

 می شود.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

 24 راه اندازی كلینیكهای ممیزی سیستمهای سرمایشی در مراكز استانهای مستعد
توانیر/ سابا/ 

 پژوهشگاه نیرو

كلینیكهای اندازی  وضعیت راه
 ممیزی سیستمهای سرمایشی

 

 اقدام پیش نیاز:

- 

چک لیستها و  پشتبانی انجام ممیزیها توسط شرکتهای آموزش ( تهیه 24

 دیده و پایش و جمع آوری اطالعات

 :در این پروژه شركت های اموزش شده در زمینه ممیزی انرژی و مدیریت تعریف مختصر

بارهای سرمایشی با استفاده از چک لیست های تهیه شده توسط وزارت نیرو و با پشتیبانی 

انجام ممیزی پرداخته و بار الكتریكی مصرفی توسط سیستم های سرمایشی را در وزارت نیرو به 

 نقاط مختلف كشور با یک روش یكسان مورد پایش قرار می دهند.

 (ماهزمان ) اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

تهیه چک لیستها و  پشتبانی انجام ممیزیها توسط شركتهای آموزش دیده و پایش و جمع 
 آوری اطالعات

120 

 

پژوهشگاه نیرو/ 
 توانیر/سابا

 

انجام  وضعیت
 ممیزیها
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 اقدام پیش نیاز:

- 
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 مقدمه

در مرحله برنامه اطمینان حاصل نمود. درست و کامل توان از اجراي  نمي ارزيابيريزي نیازمند ارزيابي بوده و بدون  هر برنامه

، اقهدامات  «هاي مديريت بارهاي سرمايشي تهويهه مطبهوع در سهاختمان    نقشه راه فناوري و تدوين سند راهبردي»چهارم طرح 

مديريت بارهاي هاي  گردد. با توجه به اينكه سند توسعه فناوري انداز، اهداف و راهبردها مشخص مي مورد نیاز براي تحقق چشم

تهوان بهدون ارزيهابي، نحهوه عملكهرد و       نمهي د، باشه  ها در صنعت برق مي يک برنامه کالن براي توسعه اين فناوري سرمايشي

ارزيهابي ههر برنامهه بهر اسهاس       .را مشهخص نمهود   (اند تنظیم شدهراه اين سند  نقشه بر اساس)که  آناثربخشي ارکان مختلف 

مديريت بارههاي سرمايشهي   هاي  پذيرد، از اين رو به منظور ارزيابي سند توسعه فناوري هاي مختلف آن حوزه انجام مي شاخص

هاي مختلف سند تعريف شده تا بتوان با بررسهي ايهن    بخش هاي عملكردي و اثربخشي شاخصبايد  تهويه مطبوع در ساختمان

تعريف  هاي اجرايي مختلف پروژهبه منظور ارزيابي میزان پیشرفت ارکان مختلف سند را مشخص کرد.ها در طول زمان  شاخص

، عالوه بر تعیهین  مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمانهاي  فناوريراه توسعه  براي حصول به اهداف نقشهشده 

راه يک سند  با توجه به اينكه نقشهاز سوي ديگر ها تعیین گردد.  ي مورد نیاز و نحوه فعالیت آنساختارهاي نظارت ها بايد شاخص

ي اين سهند پرداختهه شهود، از ايهن رو بايهد      و بروزرسانهاي زماني مشخصي به بازنگري  ضرورت دارد در بازهاست، زنده و پويا 

مديريت بارههاي  هاي  فناوريتوسعه يند ارزيابي سند آفر. در ادامه صورت گیردها نیز  اين بازنگريريزي الزم جهت انجام  برنامه

مهديريت بارههاي   هاي  فناوريسند توسعه روزرساني  ه، مكانیزم ارزيابي، ساختار نظارت و بسرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان

 ارائه شده است. سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان
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 فصل اول: -1

مديريت بارهای سرمايشي تهويه مطبوع در های  فناوریتوسعه فرآيند ارزيابي سند 

 ساختمان
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 مقدمه -1-1

موفقیت برنامه در رسیدن توان گفت که هدف اصلي از انجام ارزيابي از برنامه اجراشده تعیین میزان اثرگذاري و  در واقع مي

به اهداف، تعیین اصالحات و تغییرات مورد نیاز براي اجهراي برنامهه در مقیهاس بهزرا و اسهتفاده از تجربیهات اجرايهي بهراي         

را ارکهان مختلهف سهند    هاي عملكهردي و اثربخشهي    ابتدا شاخصدر سند مرحله از در اين . باشد هاي مشابه در آينده مي برنامه

بهه  در ادامهه  د. ن پیشرفت ارکان مختلف سند را تعیین نمهو ها در طول زمان میزا بتوان با بررسي اين شاخصتا  مشخص کرده،

مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در هاي  راه توسعه فناوري هاي اجرايي براي حصول به اهداف نقشه منظور ارزيابي پروژه

اين رو در مرحله دوم ها تعیین گردد. از  ظارتي مورد نیاز و نحوه فعالیت آنها بايد ساختارهاي ن ، عالوه بر تعیین شاخصساختمان

آوري اطالعات و مقايسهه بها معیارههاي     جمعبررسي شده و پس از آن به ها  گیري شاخص شناسايي منابع اطالعاتي براي اندازه

 پرداخته شده است.کمّي تعیین شده 

 های عملكردی و اثربخشي تدوين شاخصنحوه  -1-2

راهبهردي بايهد   قبل از اجرايي شدن سند بوده و هاي عملكردي و اثربخشي  مرحله اول از ارزيابي سند شامل تدوين شاخص

شود.  تعدادي شاخص تعريف مي (انداز، اهداف و اقدامات چشم)ارکان مختلف سند  پذيرد. در اين مرحله به منظور ارزيابيصورت 

ها تعیین  ها را با کمک آن توان میزان شاخص راهبري سند، منابع اطالعاتي که مي پس از آغاز اجرايي شدن سند و تشكیل ستاد

گیري شده و نتايج حاصل از آن مورد ارزيهابي قهرار    ها اندازه هاي زماني مشخص مقادير شاخص کرد، شناسايي شده و طي دوره

مهديريت بارههاي   ههاي   فنهاوري سند توسعه هاي  پذيرد. در ادامه شاخص هاي الزم صورت مي گرفته و در صورت لزوم بازنگري

 است.پرداخته شده ها  و نحوه دستیابي به آنسرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان

کننده طرز  ها تعیین باشد. جزئیات شاخص دهنده نیل به مقصد مي استانداردي است که دستیابي به آن نشان  در واقع شاخص

وانند کمي، کیفي ت ميها  آن يها گیري اندازهها و  شاخص. استهاي مختلف  ر زمانگیري دامنه دستیابي به اهداف عیني د اندازه

 هرها میزان تحقق  هستند که ناظر بر طبق آنسند ها همان ابزار نظارت بر پیشرفت سطوح راهبردي  د. شاخصو يا رفتاري باشن

داشت، توجه سند ابعاد مختلف سطوح راهبردي به بايد  ها  شاخصدر تعیین رو  نمايد. از همین ميو مشخص گیري  سطح را اندازه
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 هها  شاخصبايد د. در همین راستا باش ميکننده تحقق کامل اقدامات  ها تضمین شاخصاين به شكلي که پیشرفت امور بر اساس 

 باشند: زيرکننده ابعاد  مشخص

 الف( کمیت )چقدر(

 ب( کیفیت )چگونه(

 ج( زمان )چه موقع(

 د( محل )کجا(

ها ممكن است ابعاد چهارگانه فوق قابل تعريف نباشند، به عنوان مثال ممكن است  در برخي از شاخصالزم به ذکر است که 

 شود. مي نظر صرفپذير نباشد که در اين حالت از بررسي اين بعد خاص  محل در مورد يک شاخص فني تعريف

 :را در نظر گرفتهاي زير  ها بايد ويژگي شاخصدر تعريف 

 اساسي يک سطح خاص را منعكس نمايد.  ( اساسي بودن: يعني جنبهالف

بوده و براي همگهان مفههوم واحهدي را القها      (نه تصور ذهني)کننده يک واقعیت  ب( واقعي بودن: هر شاخص بايد منعكس

 نمايد.

 .وجود داشته باشدتغییرات شاخص به تحقق يا عدم تحقق مقصود  بودن: بايد امكان قبول قابلج( 

 بايد در دسترس باشد.گیري شاخص  ي الزم براي اندازهها هاي قابل کسب بودن: داده مبتني بر داده د(

 

 

مديريت بارهای سرمايشي تهويه مطبوع در های  توسعه فناوری های سند راهبردی تعريف شاخص -1-3

 ساختمان

ههاي   اند. بها پیمهايش شهاخص    هها در دو سطح کالن و خرد طراحي شد با توجه به موارد مطرح شده، در اين بخش شاخص
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تهوان میهزان    هاي خرد در سطح اقدامات مي انداز و اهداف کالن را بررسي کرده و با تعريف شاخص توان تحقق چشم کالن مي

، اههداف، اقهدامات غیرفنهي،    انهداز  ن شده براي بررسهي تحقهق چشهم   هاي تعیی تحقق اقدامات را ارزيابي نمود. در ادامه شاخص

 ( ارائه شده است.4-1( تا )1-1جداول) در به ترتیب هاي فني  پروژه

 متن چشم انداز به شرح زير است:

های ملیي    در راستای صیانت از سرمايهو  1404در افق انداز وزارت نیرو با الهام از اهداف سند چشم

هیای سرمايشیي   بكارگیری و توسعه داخلیي فنیروری    با جويي در مصرف انرژی افزايش کارايي و صرفه

سیسیتمهای تهويیه مطبیوع در    میورد نییاز   راندمان باال و بهبود عملكرد حرارتي ساختمان  تقاضای برق 

 های فوق در کشور تا حد استانداردهای جهاني ارتقا خواهد يافت.کاهش و راندمان سیستمساختمان 

 آورده شده است. 1-1م انداز در جدول با توجه به متن چشم انداز، شاخص و معیار الزم جهت ارزيابي سطح تحقق چش

 های انداز سند راهبردی توسعه فناوری شناسايي شده برای ارزيابي سطح تحقق چشم ایهها و معیار شاخص(:1-1 )جدول 

 مديريت بارهای سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان

 معیار ارزيابي شاخص رديف

1 
وضعیت دانش فني ساخت تجهیزات مبتني بر 

مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع هاي  فناوري
 در ساختمان

برداري تجهیزات  دستیابي به دانش فني ساخت و بهره
مديريت بارهاي سرمايشي تهويه هاي  مبتني بر فناوري

 مطبوع در ساختمان

 

های  ارزيابي میزان تحقق اهداف سند راهبردی توسعه فناوریشناسايي شده برای   ایهها و معیار شاخص (:2-1 )جدول 

 مديريت بارهای سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان

 معیار ارزيابي شاخص هدف رديف

1 
دار در  هاي اولويت دستیابي و توسعه فناوري

 حوزه سیستم هاي سرمايشي ساختمان  

هاي  و توسعه فناوريستیابي وضعیت د
دار در حوزه سیستم هاي سرمايشي  اولويت

 ساختمان  

 واحد صنعتي  حداقل يک اندازي راه
هاي  فناوريهر يک از تولیدبراي 

دار در حوزه سیستم هاي  اولويت
 سرمايشي ساختمان  

2 
پذير در حوزه  دستیابي به صنعت رقابت

 سیستم هاي سرمايشي ساختمان
پذير در  دستیابي به صنعت رقابت وضعیت

 حوزه سیستم هاي سرمايشي ساختمان
در  ايجاد واحدهاي صنعتي متعدد

حوزه سیستم هاي سرمايشي 
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 معیار ارزيابي شاخص هدف رديف
 ساختمان

 
3 

درصد از بار سرمايشي  15کاهش حداقل 
 ساختمان ها

 کاهش بار سرمايشي ساختمان ها وضعیت
از بار  يدرصد 15کاهش حداقل 

 سرمايشي ساختمان ها

4 
مگاوات بار الكتريكي  1225کاهش حداقل

ناشي از بار سرمايشي نسبت به حالت پايه 
 1398تا سال 

کاهش بار الكتريكي ناشي از بار  وضعیت
سرمايشي نسبت به حالت پايه تا سال 

1398 

مگاوات بار  1225کاهش حداقل
الكتريكي ناشي از بار سرمايشي 

 1398نسبت به حالت پايه تا سال 

5 
مگاوات بار الكتريكي ناشي از  472کاهش 

بار سرمايشي نسبت به حالت پايه تا سال 
1404 

کاهش بار الكتريكي ناشي از بار  وضعیت
سرمايشي نسبت به حالت پايه تا 

 1404سال

مگاوات بار   472کاهش حداقل
الكتريكي ناشي از بار سرمايشي 

 1404نسبت به حالت پايه تا سال 

 

ارزيابي سطح اجرايي شدن اقدامات غیرفني سند راهبردی شناسايي شده برای  ایهها و معیار شاخص(:3-1 )جدول 

 مديريت بارهای سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمانهای  توسعه فناوری

 معیار ارزيابي شاخص اقدام غیرفني رديف

1 
 ارتقاي استانداردهاي موجود مصرف انرژي و 
برچسپ انرژي سیستمهاي سرمايشي و 

 ساختمان

سیستم هاي وضعیت تدوين مرجع جامع 
 در کشورسرمايشي 

ها و داراستاند بروزرساني
هايي براي ارزيابي  شاخص
و يا  در کشور سرمايشيتجهیزات 

 تدوين آنها

2 
تدوين استاندارد دماي آسايش در فصول 
 گرم و سرد براي اقلیم هاي متفاوت کشور

استاندارد دماي آسايش در  تدوينوضعیت 
فصول گرم و سرد براي اقلیم هاي متفاوت 

 کشور

 تدوين گزارش مربوط به استاندارد
دماي آسايش در فصول گرم و 
سرد براي اقلیم هاي متفاوت 

 کشور

3 
تدوين  و تهیه استاندارد معماري ساختمان و 
سیستمهاي سرمايشي بهینه ساختمان و ارائه 

 مقررات ملي ساختمانصورت ه آن ب

استاندارد معماري ساختمان  وضعیت تدوين
 و سیستمهاي سرمايشي بهینه ساختمان

 تهیه يک کتاب مرجع شامل
ه استاندارد معماري ساختمان ب
 صورت مقررات ملي ساختمان

4 
تدوين، ارتقا و به روز رساني معیارهاي 
مصرف انرژي سرمايشي در اقلیمها و 

 سرمايش(مشترکین مختلف )اطلس 
 اطلس سرمايش گزارش تدوين اطلس سرمايش وضعیت تدوين

 

5 

 

 

تدوين آئین نامه اجرايي بكارگیري و نصب 
سیستمهاي سرمايشي براي ساختمانهاي 

 بزرا

آئین نامه اجرايي بكارگیري  ضعیت تدوينو
و نصب سیستمهاي سرمايشي براي 

 ساختمانهاي بزرا

آئین نامه اجرايي بكارگیري و  تهیه
نصب سیستمهاي سرمايشي براي 

 ساختمانهاي بزرا
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 معیار ارزيابي شاخص اقدام غیرفني رديف

6 

احداث، توسعه  و يا ارتقاي آزمايشگاههاي 
اعطاي برچسب انرژي به تجهیزات 

سرمايشي تهويه مطبوع همزمان  با ارتقا 
 استانداردهاي برچسب انرژي تجهیزات

آزمايشگاههاي اعطاي اندازي  وضعیت راه
انرژي به تجهیزات سرمايشي برچسب 

 تهويه مطبوع

يک مرکز آزمايشگاهي اندازي  راه
 مجهز

 Field Testingاحداث آزمايشگاه هاي  7
 مرکز آزمايشگاهياندازي  وضعیت راه

Field Testing 

يک مرکز آزمايشگاهي اندازي  راه
 Field Testing مجهز

8 

طراحي و راه اندازي آزمايشگاه تحقیقاتي 
تهويه مطبوع براي انجام تست هاي 
آزمايشگاهي و ارائه خدمات به بخش 

R&D  صنايع تهويه مطبوع و برودتي
 کشور

 مرکز آزمايشگاهياندازي  وضعیت راه
 تحقیقاتي تهويه مطبوع

يک مرکز آزمايشگاهي اندازي  راه
 تحقیقاتي تهويه مطبوع

9 

تهیه بانک اطالعاتي مشخصات طراحي و 
فني و تعداد سیسمتهاي سرمايشي تولیدي و 

همراه ملزومات سخت ه وارداتي به کشور ب
 افزاري و نرم افزاري آن

اندازي بانک اطالعاتي مورد نیاز  وضعیت راه
براياستفاده 

اطالعات پژوهشگراناينحوزهوبهاشتراکگذاشتن
 ها درآنالزم

ايجاديكبانكاطالعاتیمناسب با 
 مشخصات ذکر شده

10 

انجام تفاهم نامه با گمرکات/ سازمان 
استاندارد/ وزارت صنايع براي ارسال 
اطالعات به وزارت نیرو و جمع آوري 

اطالعات و تولید گزارشات سالیانه از تعداد/ 
مشخصات تجهیزات وارداتي و تولیدي / 

 مصرف انرژي/ بار مصرفي.

و  انجام تفاهم نامه با گمرکات وضعیت
براي ارسال اطالعات  ازمان هاي مربوطهس

 به وزارت نیرو

تولید گزارشات سالیانه از تعداد/ 
مشخصات تجهیزات وارداتي و 
تولیدي / مصرف انرژي/ بار 

 مصرفي

11 

پايش بازار، نمونه برداري و ارسال آنها به 
آزمايشگاه و گزارش مغايرتهاي عملكردي 
تجهیزات به سازمان استاندارد و مراجع 

 قانوني

 پايش بازار وضعیت
گزارش مغايرتهاي تدوين 

عملكردي تجهیزات به سازمان 
 استاندارد و مراجع قانوني

12 

بازديد از کارخانجات تولیدي و گمرکات 
 در کشور جهت اطالع از مشكالت موجود

تولید و يا واردات سیستمهاي پربازده و ارائه 
گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوطه جهت 

 ي و بهبود  قوانین و يا آيین نامه هابازنگر

بازديد از کارخانجات تولیدي و میزان 
 گمرکات کشور

مشكالت موجود از  گزارشتدوين 
تولید و يا واردات سیستمهاي  در

پربازده و پیشنهاد به مراجع 
مربوطه جهت بازنگري و بهبود  

 قوانین و يا آيین نامه ها

 
 
13 
 
 

اقتصادي براي انجام مطالعات اجتماعي 
بازخورد نظرات مصرف کنندگان و عرضه 
کنندگان سیستمهاي سرمايشي و ارائه 
گزارش و پیشنهاد به وزارت نیرو  جهت 

 ارتقا مديريت بارهاي سرمايشي

مطالعات اجتماعي اقتصادي براي وضعیت
بازخورد نظرات مصرف کنندگان و عرضه 

 کنندگان سیستمهاي سرمايشي

نظرات گزارش بازخورد تدوين 
مصرف کنندگان و عرضه 

کنندگان سیستمهاي سرمايشي و 
ارائه پیشنهاد به وزارت نیرو  جهت 
 ارتقا مديريت بارهاي سرمايشي
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 معیار ارزيابي شاخص اقدام غیرفني رديف
 

14 
تهیه و طراحي تبلیغات و نشريات براي ارتقا 

دانش مصرف کنندگان مختلف براي 
 مديريت بارهاي سرمايشي

هاي منتشرشده نشريه  تعداد شماره
 مديريت بارهاي سرمايشيتخصصیدر حوزه 

 شماره در سال 2انتشار 

15 
انجام تفاهمات و مديريت تهیه و پخش 
 تبلیغات از طريق رسانه ها و مطبوعات

پخش تبلیغات از طريق رسانه ها و میزان 
 مطبوعات

 برنامه در هر سال 10حداقل 

16 
 -آموزش مدرسان مقررات ملي ساختمان
 مبحث مديريت بارهاي سرمايشي

هاي  مدت و کارگاه هاي کوتاه تعداد دوره
 آموزشي برگزارشده در سال

 دوره آموزشي در سال 5
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انجام مطالعات سیاست هاي اعطاي يارانه 
  براي خريد سیستمهاي سرمايشي پربازده

 

انجام مطالعات سیاست هاي اعطاي  وضعیت
 يارانه

تدوين گزارشي از سیاست هاي 
 اعطاي يارانه

 

مديريت بارهای های  سند راهبردی توسعه فناوری فنيپروژه های ارزيابي شناسايي شده برای   های شاخص (:4-1 )جدول 

 سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان

 معیار شاخص اقدام فني رديف

1 

تحقیق و توسعه در طراحي بهینه سیستم 
عايقكاري پوسته، کولرهاي آبي شامل 

استفاده از پوشش هاي رنگي مناسب و 
 بهبود سیستم رطوبت زني

طراحي بهینه سیستم کولرهاي  وضعیت
 آبي

و  سیستم کولرهاي آبي طراحي بهینه
اندازي حداقل يک سیستم بهینه  راه

 کولر آبي

2 
تحقیق، توسعه، نمونه سازي و تجاري 
 سازي کولرهاي آبي دو مرحله اي

تحقیق، توسعه، نمونه سازي و وضعیت 
 تجاري سازي کولرهاي آبي دو مرحله اي

كولرهاي آبي يواحد تولید  5 اندازي راه
 دو مرحله اي

3 
تحقیق و توسعه بر روي چیلرها و 

اسپلیت هاي تولید داخل و تجاري سازي 
 سیستم هاي پربازده

 طراحي و ساختدانش فني وضعیت 
 چیلرها و اسپلیت هاي تولید داخل

چیلرو تعداديواحد تولیدي اندازي  راه
 اسپلیت

4 

توسعه و تجاري سازي استفاده از پمپ 
براي تولید  Air Sourceهاي حرارتي 

آب گرم و سرمايش به صورت همزمان و 
 نصب چندين نمونه

توسعه و تجاري سازي استفاده از وضعیت 
 Air Source پمپ هاي حرارتي

پمپ  اندازي واحدهاي تولیدي راه
 Air Sourceهاي حرارتي

 
 
5 

 يتحقیق و توسعه بر روي چیلرها
تراکمي تولید داخل و تجاري سازي 

 سیستم هاي پربازده

طراحي و ساخت  وضعیت دانش فني
 تراکمي تولید داخل يچیلرها

اندازي تعدادي واحد تولیدي  راه
 تراکمي يچیلرها

6 
تحقیق و توسعه روي مبدل هاي حرارتي 

(Micro Channels و نوع سیاالت )
 طراحي و ساختوضعیت دانش فني 
 Microمبدل هاي حرارتي )

مبدل  يکحداقل  طراحي و ساخت
( و نوع Micro Channelsحرارتي )
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 معیار شاخص اقدام فني رديف
)نانو سیاالت( مورد استفاده براي انتقال 
 حرارت در سیستم هاي تهويه مطبوع

Channels ( و نوع سیاالت )نانو
سیاالت( مورد استفاده براي انتقال حرارت 

 در سیستم هاي تهويه مطبوع

سیال )نانو سیال( مورد استفاده براي 
انتقال حرارت در سیستم هاي تهويه 

 مطبوع

 
7 

تجاري سازي، توسعه و گسترش سیستم 
 هاي ذخیره سازي سرما

تجاري سازي، توسعه و وضعیت 
 گسترش سیستم هاي ذخیره سازي سرما

 اندازي  واحدهاي تولیدي راه
 سیستم هاي ذخیره سازي سرما

8 
توسعه و تجاري سازي چیلرهاي جذبي 
خورشیدي و کلكتورهاي لوله اي با 

 راندمان باال

تجاري سازي و توسعه وضعیت
چیلرهاي جذبي خورشیدي و کلكتورهاي 

 لوله اي با راندمان باال

چیلرهاي  اندازي  واحدهاي تولیدي راه
جذبي خورشیدي و کلكتورهاي لوله اي 

 با راندمان باال

9 
طراحي و توسعه مبدل هاي حرارتي 

Heat Pipe  براي بازياب انرژي
 سرمايشي  در  هواسازها

طراحي و توسعه مبدل هاي  وضعیت
 Heat Pipeحرارتي 

مبدل طراحي و ساخت  حداقل يک 
 Heat Pipeحرارتي 

10 
-Addتوسعه و طراحي سیستم هاي 

on  بازيافت حرارت از چیلرهاي جذبي و
 نصب چندين نمونه

طراحي و توسعه سیستم هاي  وضعیت
Add-on  بازيافت حرارت از چیلرهاي

 جذبي

سیستم طراحي و ساخت  چندين نمونه 
بازيافت حرارت از  Add-onهاي 

 آن نصبو  چیلرهاي جذبي

11 
توسعه و تجاري سازي سیستم هاي 

CHP  و استفاده بازيافت حرارت و
 تبديل آن به سرمايش

تجاري سازي سیستم و توسعه وضعیت
 CHPهاي 

سیستم  اندازي  واحدهاي تولیدي راه
و استفاده بازيافت حرارت  CHPهاي 

 و تبديل آن به سرمايش

12 
با  GHPطراحي و توسعه سیستم هاي 

 رفت و برگشتي استفاده از موتورهاي

طراحي و توسعه سیستم هاي  وضعیت
GHP  با استفاده از موتورهاي رفت و

 برگشتي

سیستم طراحي و ساخت  چندين نمونه 
با استفاده از موتورهاي  GHPهاي 

 رفت و برگشتي

13 
طراحي و توسعه فناوريهاي جداسازي 
بارهاي سرمايشي محسوس و نهان 

 سیستمهاي تهويه مطبوع

طراحي و توسعه فناوريهاي  وضعیت
جداسازي بارهاي سرمايشي محسوس و 

 نهان سیستمهاي تهويه مطبوع

طراحي و ساخت  حداقل يک فناوري 
جداسازي بارهاي سرمايشي محسوس و 

 نهان سیستمهاي تهويه مطبوع

14 
تحقیق و توسعه و تجاري سازي و 
همچنین کاهش قیمت سیستم هاي 

 مديريت انرژي کولر آبي

تحقیق و توسعه و تجاري  وضعیت
سازي سیستم هاي مديريت انرژي کولر 

 آبي

سیستم  اندازي  واحدهاي تولیدي راه
 هاي مديريت انرژي کولر آبي

 
15 

تحقیق و توسعه، طراحي، ساخت پايلوت 
يكپارچه  BMSو تجاري سازي 

 سیستمهاي سرمايشي

تحقیق و توسعه، طراحي،  وضعیت
 BMSساخت پايلوت و تجاري سازي 

 يكپارچه سیستمهاي سرمايشي

طراحي و ساخت  حداقل يک نمونه 
BMS يكپارچه سیستمهاي سرمايشي 

16 

طراحي و توسعه سیستمهاي دستیابي 
ديسپاچینگ به سیستم کنترلي سیستم 
هاي سرمايشي ساختمان هاي بزرا 

 براي کاهش بار در فصل گرم

طراحي و توسعه سیستمهاي  وضعیت
دستیابي ديسپاچینگ به سیستم کنترلي 

 سیستم هاي سرمايشي

سیستمهاي دستیابي طراحي و ساخت  
ديسپاچینگ به سیستم کنترلي سیستم 

 هاي سرمايشي

17 
طراحي و ساخت و تجاري سازي 

 ترموستاتهاي ياد گیرنده
طراحي و ساخت و تجاري  وضعیت

 دهسازي ترموستاتهاي ياد گیرن
 طراحي و ساخت  حداقل يک مورد

 ترموستات ياد گیرنده
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18 

طراحي و تهیه نرم افزارهاي محاسبات 

فني و اقتصادي بكارگیري سیستم هاي 

 سرمايشي 

طراحي و تهیه نرم افزارهاي  وضعیت

محاسبات فني و اقتصادي بكارگیري 

 سیستم هاي سرمايشي

نرم افزارهاي محاسبات فني و انتشار 

بكارگیري سیستم هاي اقتصادي 

 سرمايشي

19 
بكارگیري  يطراحي و تهیه دستورالعملها

 سیستم هاي سرمايشي

طراحي و تهیه  وضعیت

بكارگیري سیستم هاي  يدستورالعملها

 سرمايشي

بكارگیري سیستم  يدستورالعملهاانتشار 

 هاي سرمايشي

20 

طراحي، توسعه نرم افزارهاي بهینه 

و سازي مصرف انرژي در ساختمان 

آموزش آن براي اعضاي سازمان نظام 

 مهندسي و مهندسین مشاور

طراحي، توسعه نرم افزارهاي  وضعیت

و  بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان

اعضاي سازمان  نرم افزارها به آموزش آن

 نظام مهندسي و مهندسین مشاور

نرم افزارهاي بهینه سازي مصرف انرژي 

دوره  5و برگزاري حداقل  در ساختمان

 کالس آموزشي در سال

21 
برنامه ريزي و طراحي کلینیكهاي 

 ممیزي انرژي تجهیزات سرمايشي

برنامه ريزي و طراحي  وضعیت

کلینیكهاي ممیزي انرژي تجهیزات 

 سرمايشي

طراحي کلینیكهاي ممیزي انرژي 

 تجهیزات سرمايشي

22 

راه اندازي کلینیكهاي ممیزي 

سرمايشي در مراکز سیستمهاي 

 استانهاي مستعد

کلینیكهاي ممیزي اندازي  وضعیت راه

 سیستمهاي سرمايشي

کلینیكهاي ممیزي اندازي  راه

 4در حداقل  سیستمهاي سرمايشي

 مرکز استان

23 

اني انجام بتهیه چک لیستها و  پشتب

ممیزيها توسط شرکتهاي آموزش ديده و 

 پايش و جمع آوري اطالعات

 انجام ممیزيها وضعیت
ي از اطالعات جمع آوري گزارشتدوين 

 اني انجام ممیزيهابپشتبشده درباره 
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 فصل دوم: -2

 و مكانیزم ارزيابي بروزرسانيتدوين ساختار نظارت  
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 بروزرسانيساختار نظارت و  -2-1

راه  هاي اجرايي مختلف تعريف شده براي حصهول بهه اههداف نقشهه     به منظور ارزيابي پروژهاشاره شد، همان طور در مقدمه 

ها بايد سهاختارهاي نظهارتي    ، عالوه بر تعیین شاخص مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمانهاي  توسعه فناوري

راه يک سند زنده و پويا است، ضهرورت دارد در   ه نقشهها تعیین گردد. از سوي ديگر با توجه به اينك مورد نیاز و نحوه فعالیت آن

ريهزي الزم جههت انجهام ايهن      هاي زماني مشخصي به بازنگري و بروزرساني اين سند پرداخته شود، از اين رو بايد برنامهه  بازه

يهه مطبهوع در   مهديريت بارههاي سرمايشهي تهو   ههاي   فنهاوري يند ارزيابي سند توسعه آفر. در ادامه صورت گیردها نیز  بازنگري

مديريت بارهاي سرمايشي تهويهه مطبهوع در   هاي  فناوريسند توسعه روزرساني  ، مكانیزم ارزيابي، ساختار نظارت و به ساختمان

 ارائه شده است. ساختمان

وزارت نیرو وظیفه ختار نظارتي براي آن تعیین گردد. به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کاري انديشیده شده و سا

بهر نحهوه   مديريت بارهاي سرمايشي  مرکزگذاري کالن، هماهنگي و نظارت کالن بر اجراي اين سند را بر عهده دارد.  سیاست

و گزارش کالن مربوطه را در فواصل زماني مشخص به انجام داده هاي الزم در سند  کند و بازنگري اجراي اين سند نظارت مي

بهها ايجههاد سههاز و کارهههاي الزم و اسههتفاده از نهادهههاي مختلههف، ضههمن انجههام  مرکههزد نمههود. ايههن وزارت نیههرو ارائههه خواههه

جمله وظايف اصلي ايهن  هاي الزم، وظیفه نظارت بر تحقق اهداف سند و ارزيابي پیشرفت کار را بر عهده دارد. از  گیري تصمیم

 توان به موارد زير اشاره کرد: مي مرکز

 هاي  ي، هماهنگي و ايجاد ارتباطات بین دستگاهي الزم براي توسعه فناوريگذاري اجرايي، راهبر سیاست

 مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان

 نظارت و پیگیري اجراي دقیق و کامل مفاد سند 

 هاي عملكردي و اثربخشي پايش شاخص 

 ت هاي بخشي و فرابخشي، و نظارت بر اجراي صحیح اقداما ها و برنامه بررسي طرح 

 هاي اجرايي ها به پروژه گیري براي تخصیص بودجه تصمیم 
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 مكانیزم عملكرد -2-2

 همان طورهاي ارزيابي در نظر گرفته شود. مكانیزمي براي انجام فعالیت دباي ، مرکزه وظايف مطرح شده براي اين با توجه ب

نظهارت و پیگیهري    مطبهوع در سهاختمان  مديريت بارهاي سرمايشي تهويهه   مرکزوظايف اصلي اعضاي که اشاره شد، از جمله 

جههت انجهام وظهايف در     مرکزباشد. لذا اعضاي  هاي عملكردي و اثربخشي مي شاخصاجراي دقیق و کامل مفاد سند و پايش 

همكهاري و اخهذ آمهار و    بار( برگزار کرده و در فاصله بین جلسات از طريق  ماه يک 3بايست جلسات منظم ) نظر گرفته شده مي

هها   سازي و تلفیهق آن  هاي تعیین شده را ارزيابي کرده و پس از نهايي هاي مرتبط شاخص هاي متولي حوزه ز دستگاهها ا گزارش

 ماهه به وزارت نیرو اعالم نمايد. 3هاي زماني  گزارش آن را در دوره

سهند در افهق    ها، اقهدامات الزم را جههت اطمینهان از تحقهق     طبق نتايج حاصل از ارزيابي شاخص اند موظفمرکز اعضاي 

ربهط، از طريهق مراجهع     ستاد راهبري سند در صورت نیاز به اصالح ساختارها و ساز و کارهاي نههادي ذي ساله، اتخاذ کنند. 10

 ذيصالح گردش کار را انجام خواهد داد.

ي مهديريت بارههاي سرمايشه   ههاي   هاي مرتبط و در حال توسعه مرتبط با حوزه فناوري موظف است فناوري مرکزهمچنین 

 ساله به وزارت نیرو ارائه نمايد. 2هاي زماني  را رصد کند و گزارش آن را طي دوره تهويه مطبوع در ساختمان

دوره طبیعهي   با توجه به روند تحوالت و نیز وضعیت پیشرفت سند، الزم است سند مورد بهازبیني و تجديهدنظر قهرار گیهرد.    

ي کلیدي سند ارضا نشده باشند الزم است که خهارج از دوره طبیعهي،   ساله مي باشد و در صورتي که شاخص ها 2بازبیني سند 

بازبیني بخشي يا کلي سند صورت بگیرد که با توجه شاخص هاي معرفي شده در فصل قبل شاخص ههاي کلیهدي در جهدول    

 ( آمده است:2-1)

مديريت بارهای سرمايشي تهويه مطبوع در های  ارزيابي سند راهبردی توسعه فناوری کلیدی  های شاخص (:1-2 )جدول 

 ساختمان

 شاخص کلیدی اقدام رديف
 
 
1 

ارتقاي استانداردهاي موجود مصرف انرژي و  برچسپ انرژي 
 سیستمهاي سرمايشي و ساختمان

سیستم هاي وضعیت تدوين مرجع جامع 
 در کشورسرمايشي 

آزمايشگاههاي اعطاي اندازي  وضعیت راهاحداث، توسعه  و يا ارتقاي آزمايشگاههاي اعطاي برچسب انرژي به  
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2 

تجهیزات سرمايشي تهويه مطبوع همزمان  با ارتقا استانداردهاي 
 برچسب انرژي تجهیزات

برچسب انرژي به تجهیزات سرمايشي 
 تهويه مطبوع

 
 
3 

کولرهاي آبي شامل عايقكاري  تحقیق و توسعه در طراحي بهینه سیستم
پوسته، استفاده از پوشش هاي رنگي مناسب و بهبود سیستم رطوبت 

 زني
 طراحي بهینه سیستم کولرهاي آبي وضعیت

 
4 

تحقیق و توسعه بر روي چیلرها و اسپلیت هاي تولید داخل و تجاري 
 سازي سیستم هاي پربازده

چیلرها  طراحي و ساختوضعیت دانش فني 
 و اسپلیت هاي تولید داخل

 
5 

و استفاده بازيافت حرارت و  CHPتوسعه و تجاري سازي سیستم هاي 
 تبديل آن به سرمايش

تجاري سازي سیستم و توسعه وضعیت
 CHPهاي 

 
6 

 تجاري سازي، توسعه و گسترش سیستم هاي ذخیره سازي سرما
تجاري سازي، توسعه و وضعیت 

 سازي سرماگسترش سیستم هاي ذخیره 

 
7 

تحقیق و توسعه و تجاري سازي و همچنین کاهش قیمت سیستم هاي 
 مديريت انرژي کولر آبي

تحقیق و توسعه و تجاري  وضعیت
 سازي سیستم هاي مديريت انرژي کولر آبي

 
8 

طراحي و تهیه بانک اطالعاتي مشخصات فني و تعداد سیسمتهاي 
همراه ملزومات سخت افزاري ه سرمايشي تولیدي و وارداتي به کشور ب

 و نرم افزاري آن

اندازي بانک اطالعاتي مورد نیاز  وضعیت راه
براياستفاده 

اطالعات پژوهشگراناينحوزهوبهاشتراکگذاشتن
 ها درآنالزم

 
 
9 

طراحي، توسعه نرم افزارهاي بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان و 
 مهندسین مشاورآموزش آن براي اعضاي سازمان نظام مهندسي و 

طراحي، توسعه نرم افزارهاي  وضعیت
بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان و 

اعضاي سازمان  نرم افزارها به آموزش آن
 نظام مهندسي و مهندسین مشاور

 
 
10 

 برنامه ريزي و طراحي کلینیكهاي ممیزي انرژي تجهیزات سرمايشي
برنامه ريزي و طراحي  وضعیت

ي تجهیزات کلینیكهاي ممیزي انرژ
 سرمايشي
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 گیری نتیجه

مديريت بارههاي  هاي  فناوريراه توسعه  تدوين سند راهبردي و نقشه"مرحله ششم اين سند به عنوان آخرين مرحله از طرح 

پردازد. در اين مرحله بايهد مشهخص    روزرساني اين سند مي به تدوين برنامه ارزيابي و به "سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان

ها و معیارهايي بايد به ارزيابي پیشرفت اجراي سهند در طهول بهازه     شود که چه افرادي در چه ساختاري و بر اساس چه شاخص

انهداز و اههداف( و در سهطح خ هرد )اقهدامات       )چشم هايي در سطح کالن زماني تعريف شده بپردازند. براي اين کار ابتدا شاخص

 مرکهز روزرساني و ارزيابي سند مشخص شد. براي اين کار وظايف اعضاي  سپس ساختار نظارت، بهغیرفني و فني( تعريف شد. 

 3ني هاي زما در بازه مرکزدر نهايت تعیین شد که اين  مشخص گرديد. ها مديريت بارهاي سرمايشي تهويه مطبوع در ساختمان

شهده بپهردازد و گهزارش آن را بهه وزارت نیهرو ارائهه کنهد.        هاي تعريف ماهه به پیگیري و ارزيابي اجراي سند بر اساس شاخص

 با توجه به وضعیت پیشرفت سند نسبت به بازنگري آن اقدام نمايد.  مرکزهمچنین مقرر شد اين 
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