
  ي

سيني
مصرف

ناوري
ه نيرو

توانير
ت نيرو

هاي ري

 

حس اميد شاهس 
ي و مديريت مص

هبر: معاونت فن
شر: پژوهشگاه

رفرما: شركت ت
دهنده: وزارت ش

  

فناو ري

ختمان

مهندس پروژه: 
انرژيپژوهشي

راه
ناش

كار
سفارش

كارگير 

بخش ساخ

مدير
گروه پ

  
  
  
  
  
  
  
بهي راه

بر در بخ ي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويرايش اول
1394  

ي  نقشه

ه انرژي

  ين سند:

 ن پيرمرد

و

بردي و

پربازده

ه راهبري تدوي
 دي رضوي

  سليمان

محمد صالحيان
 لمي

  ميرزاگل

  احمد يزدي

سند راهب

 محترم كميته
كتر بهزاد سعيد
ندس عبداهللا
ندس عباس م
قل ندس آرش

ندس مهدي م
ندس عليرضا

س

اعضاي
دك 
مهن 
مهن 
مهن 
مهن 
مهن 



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناکارگيري فنسند راهبردي و نقشه راه ب

 

 

 

  پيشگفتار

 

نقشه راه بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش و  تدوين سند راهبردي ››در راستاي اجراي مرحله اول از پروژه 

، گزارش حاضر به اين ‹‹بکارگيري فناوريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان تدوين مباني سند ›› با عنوان ‹‹ ساختمان 

گزارش در فصل اول به ضرورت و داليل توجيه پذيري تدوين سند راهبردي و نقشه راه امر اختصاص يافته است. در اين 

بکارگيري فناوريهاي پر بازده انرژي بر در بخش ساختمان پرداخته خواهد شد. در فصل دوم ابعاد موضوع و محدوده مطالعات 

 شوند. در پايان نيز منابع و مراجع مورد استفاده معرفي خواهند شد.مشخص مي

اين گزارش توسط آقايان اميد شاه حسيني و علي شفيعي علويجه و خانم  شبنم منصوري تهيه شده است. کميته راهبري 

 پروژه نيز وظيفه نظارت و تائيد گزارش را بر عهده داشته است.
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 دمهمق

موجب گرديده که مقوله مديريت مصرف و افزايش ر قيمت پايين حاملهاي انرژي در کشور نااي از عوامل در کمجموعه

وري انرژي مورد توجه زيادي قرار نگرفته و در نتيجه هر ساله مصرف انرژي و پيک مصرف برق رشد قابل توجهي را بهره

-در اين ارتباط بکارگيري تجهيزات پر بازده به عنوان يک راه بع و ثروت ملي خواهد شد.ناداشته باشد که اين امر سبب اتالف م

مه ناتجهيزات و بکارگيري آنها به دليل باال بودن قيمت آنها بايد بر اساس يک برشود هر چند که استفاده از اين حل مطرح مي

 باشد.  يا نقشه راه دقيق و مدون 

که با کمک آن است  مسئوالن اجراييسياستگذاران و  يبرا کيستماتيابزار س کي ،ها و تجهيزاتيورناف بکارگيري نقشه راه

پرداخته و تصميمات الزمه را اتخاذ نمايند. در  در حال توسعه هاييورنافت و البازارها، محصو نيارتباط ب يکشف و برقرار به

 طيمح ييايامروزه، با تمرکز بر پو ريو بشدت متغ ايپو طيتا در مح کنديکمک م به دست اندرکاران امر ابزار نيااستفاده از  واقع

 وريهاي نوينناجهت استفاده از فرقابت  گردونهو در بهترين گزينه را انتخاب  رو،شيموجود و پ يهايورناف راتييروند تغ يابيو رد

 .داشته باشند يبهتر تيموقع

، به عنوان يک فعاليت نگريسته شود ساختمان در بخش انرژي بربازده وريهاي پرناف از سوي ديگر اگر به مساله بکارگيري

 پاسخ داده شود. ريسواالت زسايي ساختار حاکم بر آن يا فضايي که آن را احاطه نموده است بايد به نابه منظور ش

 هستند؟ يچه کسان اين فعاليتمؤثر در  نفعانيو ذ ياصل گراني. باز1

 ؟که بر انجام اين فعاليت تاکيد دارند چه مواردي هستندو مقررات موجود  ني. قوان2

 ؟اي انجام فعاليت وجود دارد به طور کلي چه داليلي بر. 3

 . افق زماني و محدوده جغرافيايي انجام فعاليت چگونه است؟4

 نمود و با ييسانارا ش هاينواقص و کاست توانيمحاکم بر فعاليت مورد نظر خت ساختار نابه پاسخ سؤاالت باال و ش يابيدست با

 زمينه گسترش اين فعاليت را بوجود آورد.  توانيو استراتژي درست م زييرمهنابر

وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان بيش ناضرورت تدوين سند و نقشه راه جهت بکارگيري فنظر به آنچه گفته شد 

که مزيتهاي شود. بخصوص اينکه با مسائلي همچون کاهش مصرف انرژي و اصالح الگوي مصرف از پيش احساس مي

 نيز دارند، همراه است.  قتصادي و اجتماعي قابل توجهيسياسي، فرهنگي، ا
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وريهاي پر ناضرورت و داليل توجيه پذيري تدوين سند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فبه  و در فصل اولگزارش  نيدر ا 

مساله مورد  شود. فصل دوم با تبيين سطح تحليل، افق زماني و مرز بندي فنيپرداخته مي بازده انرژي بر در بخش ساختمان

در پرداخته خواهد شد.  مرتبط با مرز بندي ساختاري مساله به مرور ادبيات موضوع و سوابق کارشود. در ادامه تحقيق آغاز مي

-انجام مي روابط آنهاخت ناشوريهاي پر بازده انرژي بر در بخش ساختمان و نامعرفي بازيگران عرصه بکارگيري فگام بعدي 

گران، سازمانهاي ارائه دهنده خدمات، مراکز تحقيقاتي و گران، تسهيل گروه شامل سياستگذاران، تنظيم 6ر . اين بازيگران دپذيرد

به بررسي قوانين و مقررات موجود در کشور که  قسمت پاياني فصل دومشوند. پژوهشي و بنگاههاي اقتصادي تقسيم بندي مي

تا  يابداختصاص ميربازده انرژي بر در بخش ساختمان تاکيد دارند وريهاي پنابه صورت مستقيم و غير مستقيم بر بکارگيري ف

-بع و مراجع مورد استفاده معرفي مينادر پايان گزارش نيز م ضرورتهاي قانوني مساله مورد تحقيق بيش از پيش آشکار شود.

 شوند.
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 مقدمه -1-1

پر بازده  يهايورناف يريو نقشه راه بکارگ يسند راهبرد نيتدو يريپذ هيتوج ليضرورت و دالدر اين فصل از گزارش به 

فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و شود. در گام اول ضرورت مساله از ابعاد مختلف سياسي، پرداخته مي بر در بخش ساختمان يانرژ

شوند. در گام بعدي هدف متفاوت که با انجام اين مطالعه محقق خواهند شد معرفي مي 8گردد. در اين ارتباط غيره بررسي مي

شود. در پايان نيز ضرورت تدوين سند راهبردي و نقشه راه براي مساله به ضرورت قانوني مساله در داخل کشور پرداخته مي

  گيرد.ظر در اين مطالعه مورد بحث و بررسي قرار ميمورد ن

 

 ضرورت مساله از ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي -1-2

وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان با توجه به لزوم کاهش مصرف انرژي در اين بخش و ناضرورت بکارگيري ف

ارائه شود.  مختلفيگوني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و با ساختارهاي ناتواند از زواياي گواصالح الگوي مصرف مي

توان به مساله افزود لکن شود. هر چند وجوه جديدي ميوجهي براي مساله فوق الذکر ارائه مي 8در اين قسمت يک ساختار 

وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان نافوجهي مهمترين داليل در جهت بکارگيري  8موارد گنجانده شده در اين ساختار 

 هستند. 

 

 لزوم دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش اصالح الگوي مصرف -1-2-1

 برابر مقاومت در يو برا کشور يتيو امن ياسيکالن س ياستهاياست که هماهنگ با س ينظام اقتصاد کي ياقتصاد مقاومت

کرده و  مقاومت يگون اقتصادناگو يهاو توطئه مهايتحر يواند در برابر ضربات اقتصادتا بت رديگ ميشکل  يبياقدامات تخر

. اقتصاد کند حفظ يو جهان يامنطقه ،يخود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد مل شرفتيتوسعه و پ

اقتصاد  کي نه استيفعال و پو ياقتصاد مقاومت کي يواقع يدارد. منظور از اقتصاد مقاومت يبا انسجام مل يکيرابطه نزد يمقاومت

خود را حفظ کند.   داريپا شرفتيخود، روند پ ريمس ماتيمالناکه کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و  يمنفعل و بسته به طور

 رناک دو در نيو ا دهديرا جهت م ديمصرف است. مصرف، تول ياصالح الگو يبرا يارزاستگي، سينقطه شروع اقتصاد مقاومت

 .کننديرا مشخص م يگذارهيهم، جهت سرما
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و لگوي مصرف کند اهمانگونه که مفهوم مصرف در خصوص مواردي همچون کاالها، خدمات و انرژي موضوعيت پيدا مي

اي رجستهاي نقش بهر جامعهاصالح آن نيز براي موارد فوق الذکر موضوعيت دارد. دستيابي به الگوي صحيح مصرف انرژي در 

 انرژي که در حال توسعه است، الگوي مصرف رانيمانند ا کشوري بـراي نيبراناآن جامعه به توسـعه دارد. ب يابيدر امکان دست

جامعه باشد با توسعه سازگار است و اگر  ديمنطبق بر الگوي تول اگرانرژي  . الگـوي مصـرف[1] برخوردار اسـت ييباال تياز اهم

 مصرف الگـوي افتـه،ه ي. در کشـورهاي توسـعکنـديصورت عنصر ضد توسعه عمـل مـ نباشـد به ـديمنطبق بر الگوي تول

تواند تعبير دوگانه رشد باالي مصرف اترژي مي يجـوامع نيشکل گرفته است. در چن ديي الگوي تولنادر گذر زمان بر مب انرژي

کالم  کيو اشتغال و در  ديتولو افزايش  بيشتر رشد اقتصاديي ناتواند به معباشد. از يکسو رشد باالي مصرف انرژي مي داشته

سب و ناداردهاي مرتبط با آن از مقادير منباشد و از سوي ديگر بدان معني است که شدت مصرف انرژي و يا استارونق اقتصادي 

-ها نشان ميمطالعات و بررسيشود. اي تلف ميمجاز آن در سطح بين المللي فاصله گرفته و انرژي به صورت قابل مالحظه

اي که در تمامي بخشهاي اقتصادي و اجتماعي و به ازاي کليه حاملهاي د که مورد دوم در مورد کشور ما مصداق دارد بگونهنده

سطح بين المللي دارد. اهميت موضوع زماني در اي با سطوح و استانداردهاي مجاز انرژي مقدار مصرف فاصله قابل مالحظه

درباره  گريد نکته. [2] توسعه يافته همچون آمريکا، آلمان و ژاپن صورت پذيرد کشـورهايشود که اين مقايسه با ميآشکارتر 

 ياسالم دگاهياز د مطلوب بـا الگـوي مصـرف ياي است که الگـوي مصـرف فعلـدر جامعه ما، فاصلهانرژي الگوي مصرف 

-صرفهفرهنگ  شود. يبع مناکه خود موجب اتالف م است پاش و ختير اسراف و نوعيامروز انرژي در کشور ما دارد. مصرف 

 خود را از دست داده است.  تياز جامعه موضوع يتوجه در بخش قابل جويي

سازگاري آن ناو  ياسالم فاصـله آن بـا الگـوي مطلـوب ـليبه دل انرژي روشن است که اصالح الگوي مصرف پر واضح و 

مصرف و  بيسطح مصرف، ترک در ـرييي تغنابه مع انرژي است. اصالح الگوي مصرف ريپذنازيگر يبا الزامهاي توسعه، ضرورت

کند.  دايپ شتريسازگاري ب د،يبا الگوي تول اًيو ثان شده کترينزدي نـياي که اوالً به الگوي مطلـوب دمصرف است؛ بگونه يچگونگ

مـدت و  کوتـاه استينه س رانيبا الگوي مطلوب براي کشورهاي در حال توسعه، از جمله ا انرژي الگوي مصرف کردن کينزد

براين هرگونه اقدام که به ناب و حرکت در مسير آن امري مهم و حياتي است. است کياستراتژ استيس صورت به بلکـه کسـاله،ي

 شود مطلوب است. کاهش مصرف انرژي منجر مي
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که بخصوص در سالهاي اخير مورد توجه فراوان قرار گرفته و تمامي کوششها جهت تعيين استانداردها و  ياز جمله اقدامات

وريهاي انرژي بر پربازده در بخشهاي مختلف ناهاي مجاز مصرف نيز از آن نشات گرفته بکارگيري تکنولوژيها يا فمحدوده

ر بخشهاي غير مولد همچون بخش خانگي با تبليغات و اقتصادي و اجتماعي بوده است. بکارگيري اين تجهيزات بخصوص د

بستر سازي فرهنگي بيشتري همراه بوده است. در اين بين هر چند کاهش مصرف انرژي براي يک تجهيز خاص مقدار قابل 

توجهي نيست لکن تنوع و تعداد قابل توجه تجهيزات انرژي بر و بخصوص تجهيزات الکتريکي در بخشهاي مختلف اقتصادي و 

 يدر بخش اصالح الگو ياهداف اقتصاد مقاومتجهت دستيابي به  بر يپر بازده انرژ يهايورناف يريبکارگاجتماعي لزوم توجه به 

 سازد.   را دوچندان مي مصرف

  

 اي از طريق کاهش توليد انرژي الكتريكيکاهش انتشار گازهاي آالينده و گلخانه -1-2-2

فاقد اثرات زيـست محيطـي نيـستند. اثـرات زيـست محيطي در کل مراحل زنجيره توليد هيچيک از سامانه هاي توليد برق 

بع، سـاخت تجهيـزات، حمل و نقل مواد، استفاده از برق و دفع زائدات رخ مي دهد. برخـي از ناانرژي برق شامل اسـتخراج م

، CO, NOx, SO2 PM10,آالينـده هـاي , اثـرات عمـده زيـست محيطي همراه با توليد برق شامل آلودگي هوا )انتـشار

( و اکسيد CH4(، متان )CO2دي اکسيد کربن )همچون  ايانتشار گازهاي گلخانه و (آالينده هاي سمي نظير جيوه و غيره

 مي باشد. (N2Oنيتروژن )

نياز امروز خواهد درصد بيش از 100درصد الي  50حدودا  2050پيش بيني ها نشان مي دهد که نياز جهان به انرژي در سال 

درصد و  38به  2000درصد بوده است در سال  20معادل  1950بود و سهم و درصد انرژي الکتريکي از انرژي اوليه که در سال 

. نکته قابل توجــه در اين مطالعات ترکيب سوخت در توليد انرژي الکتريکي است و [3]خواهد رسيد درصد 70به  2050در سال 

درصد، گاز  30ارائه شده استفاده از سوخت هاي فسيلي در توليد انرژي الکتريکي مي باشد )ذغال سنگ  يريونامحتمل ترين س

درصد( مالحظه مي گردد 15درصد و نيروگاه هاي هسته اي 15انرژي تجديد پذيــر  درصد،10نفت  درصد،10براي توليد برق 

براين دنيا در ارتباط با نان قابل توجه است. بناهم چ 2050ل علي رغم تنوع انرژي، وابستگي نيروگاه ها به سوخت فسيلي تا سا

ران نيز از اين قاعده و کشور ما ايتوليد انرژي برق با يک چالش جدي در رابطه با اثرات زيست محيطي روبرو خواهد بود 

 .مستثني نيست
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در  کيلوگرم 7/4977 به 1346 کيلوگرم در سال 607 از CO2مار موجود در ايران نشان مي دهد که سرانه انتشار آ

 OECD برابر شـده اسـت. سـرانه کشـورهاي 11 رسيده است که بيش از 1386کيلوگرم در سال  7/6881 و 1382سال

جهاني را  CO2درصد  34/1تن مي باشد. در مقايسه با سـاير کشـورها، ايـران 1 تن و هند حدود 87/2تن و ترکيه  08/11

اين گاز  توليد، ايران نيز بايد اکسيد کربنين همگام با حرکت جهاني در مسير کاهش توليد دي بر اناب. [4] توليد مي کند

 اي را کنترل کرده و تا حد امکان در کاهش ميزان توليد آن تالش نمايد.گلخانه

عت بوده تراوات سا 240ميزان توليد ناخالص انرژي الکتريکي کشور در حدود  1390بر اساس اطالعات آمار تفصيلي سال 

اي و  ريال به ازاي هر کيلووات ساعت توليدي ناشي از انتشار گازهاي گلخانه 103هزينه اجتماعي معادل  است که با لحاظ

 معادل ( کل هزينه اجتماعي1390) اقتباس شده از تراز نامه انرژي کشور در سال  هاي کشور هاي دودکش نيروگاه آالينده

ريال به ازاي هر کيلووات  161 2007در سال  ExternEاگر هزينه اجتماعي مطابق برنامه  خواهد بود. ريال 46/2×1013

  که هر دو رقم قابل توجه هستند. باشد ريال مي 85/3×1013 ساعت فرض شود، کل هزينه اجتماعي معادل

در اين بين توليد مي باشد.  توليدي بعنام CO2نشان مي دهد که مهمترين عامل انتشار  اتنتايج به دست آمده از تحقيق

يابد بخصوص اينکه عمده برق مصرفي در ايران توسط نيروگاههاي حرارتي مبتني بر بع سوختهاي فسيلي اهميت مينابرق از م

درصد(. به منظور کاهش سهم نيروگاهها در انتشار گاز دي اکسيد کربن راه حلهاي  90شود )بيش از سوختهاي فسيلي تامين مي

بکارگيري جايگزيني  ياسوخت گاز طبيعي به جاي ديگر سوختها و  اسـتفاده ازتوان به شود که از آن جمله ميمي مختلف مطرح

و  بهـره وري انرژي بهبودتواند . راه حل ديگر ميداشاره کرتوليد برق  نيروگاه سيکل ترکيبي نسبت به ساير نيروگاهها بـراي

پر بازده  يهايورناف يريبکارگبر اين ناشود. بوليد انرژي الکتريکي کمتر ميکاهش ميزان مصرف باشد که در نهايت موجب ت

رود و توجه به آن امري حياتي و مهم بشمار مي ايو گلخانه ندهيآال يکاهش انتشار گازهاسبي جهت ناراه حل م بر يانرژ

  است.   

 

 افزايش امنيت انرژي -1-2-3

نمايد تهديدات ه و سعي ميهاي معقول در حاملهاي انرژي بازگشتقيمتمنيت انرژي به عرضه مداوم و مطمئن با ا

ظر بر بازارهاي انرژي را کاهش دهد. امنيت انرژي از ديدگاه مصرف ناژئوپليتيکي، اقتصادي، تکنيکي، زيست محيطي و رواني 
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اني وجود داشته باشد. ثانياً اين بع نفت و گاز جهناي آن است که اوال دسترسي آسان و بدون احتمال خطر به مناکنندگان به مع

بع و همچنين مسيرهاي انتقال باشند و ثالثاً جريان ناگوني از لحاظ منطقه جغرافيايي منابصورت منطقي داراي تنوع و گو بعنام

 ن درازمدت و طوالني باشد. نانفت و گاز عموما از نقاطي تامين گردند که احتمال ثبات و عدم تغيير در حکومت هاي آ

امنيت انرژي به صورت مستقيم به تامين حاملهاي اوليه انرژي و به صورت غير مستقيم به توليد حاملهاي ثانويه  بحث

شود و همين مساله موجب شده تا دخالت حکومتها در حوزه انرژي در هر کشور توجيه پذير و الزامي همچون برق مرتبط مي

از اهميت خاصي برخوردار بوده و به عنوان يک چالش ر که برق هر کشوگردد. در اين ارتباط و به صورت نمونه، پايداري شب

-اي روي آوردهپذير به توليد برق هستههاي پايانرهايي از دام انرژي ي. برخي کشورها مانند فرانسه براهميشه مطرح بوده است

 اند. 

چون قرار گرفتن  يعوامل باشد،يم ـانصـادرکننده نفـت جه نيکننـده نفـت اوپـک و چهـارم ـديتول نيدومـ رانيهرچند ا

سه قاره  ريواقع شدن در مس يعنيآن  يگذرگاه تيوجود موقع انه،يخاورم فـارس و جيحساس از خل اريو بس زينفتخ قاطدر ن

انرژي  رگذارييتاث سـطح شيافزا دهنديسب حمل و نقل، نشان مناور و مناپه ينيو دارا بودن سرزم قايآفر و اياروپـا، آسـ

از کمرنگ شـدن  يرو حاک شيپ تهايياما واقع باشد،ينم ريدر معامالت اقتصادي منطقه امکانپـذ رانيجز با دخالت ا انهيخاورم

 . باشديو انتقال انرژي م عرضه ـتيکشـور در امن ـنينقـش ا

 ديتول تيعمر خود قرار دارند و ظرف دوم مـهيکشور در ن ياست که اغلب مخازن نفت نيا رانيروي ا شيپ تهايياز واقع يکي

بدون  رانيانرژي معتقدند ا لگرانيرو تحل ني. از همابدييکاهش م بشکه هزار 200به  کيساالنه آنها به طور متوسط نزد

نچه روند ناچ گريد خود را نخواهـد داشـت. از سـوي ديامکان حفظ سقف تول ،يخارج يبع مالناو م نيسنگ گـذاريهيسـرما

نفت خـود را  داتيتمام تول دياست، با زيکشوري نفتخ که ـرانينـه چنـدان دور، ا اي ندهيدر آ ابد،ينرژي در داخل ادامه مصرف ا

 باشد،يم انـرژي تياي در بعد امنو منطقه يالملل نيب هاييزنعامل مهم درچانه نيو همچن ارزي منبـع درآمـد نيکـه مهمتـر

کننده نفت از دست  ديکشورهاي تول سطح نفـوذ و اقتـدار خـود را در گـرينه تنهـا د بيترت نيدر داخل مصرف کند و به ا

بر اين نابقرار خواهد گرفـت.  بيکشورهاي رق رينفت و گاز تحت تأث نهيزم در ـزين يخارج استيخواهد داد، بلکه در بعد س

حرکت در جهت اصالح الگوي مصرف انرژي در کشور و تالش در جهت بهينه سازي مصرف حاملهاي اوليه انرژي )نفت و گاز( 
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تواند به عنوان يک راهکار در اين بخش مي بر يپر بازده انرژ يهايورناف يريبکارگاز جمله براي توليد برق امري ضروريست و 

 پيشنهاد گردد. 

 

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

سان را به خود نادولتمردان و کارش اران،گزاستياز س ياريآن در جهان پر شتاب امروز توجه بس يهايدگيچيبحث اشتغال و پ

مسئله را از  نيبه ا شتريکار، ضرورت پرداختن ب انيمتقاض ليجوان کشور و س تيجمع بياست ترک يهيبد جلب نموده است.

 يجامعه، طرحها کيو کالس يکه با توجه به ضرورت تحول در اقتصاد سنت تاس نيا تيواقع .دينما يم جابيابعاد مختلف ا

امروز جامعه که به شدت  طيدر شرا گريد انيبه ب .ستيمؤثر و کارساز ن د،ياشتغال و تول جاديدر ا ،يصنعت يو راهکارها يمقطع

را  يديجد يشغل يمسئله، فرصتها يابي شهيضمن ر يستيبا ،يکاريکاهش عارضه ب يمتأثر است، برا يو جهان يرونياز عوامل ب

 کرد.  يو به جامعه معرف فيتعر

و  نيشده است که اول شنهادين پناو اقتصاددا نياز طرف متخصص يمتفاوت يراه حلها يکاريآوردن نرخ ب نييپا يراب

تجربه  يراهنما و الگو کيعنوان  بهکشورها  رياستفاده از تجارب سا حلين راهاست. دوم ديدر تول يگذار هيآنها سرما نيمهمتر

 يبرا يگذار هيسرما تيثبات و امن جاديا نيز که بيشتر به موضوع اين مطالعه نزديک است سومراه حل است.  ،شده

ر آنها توليد ناو در ک کاالها و خدمات عيزتو د،يتول نينو يها وهيش يريو بکارگ يگذاران خارج هيسرما ،يداخل دکنندگانيتول

 .است تجهيزات جديد

هم بکارگيري اين تجهيزات با  با فرض اينکه دانش تخصصي براي توليد تجهيزات پربازده در کشور وجود نداشته باشد باز

جايي که بدست مصرف کننده ايجاد اشتغال همراه خواهد بود. در اين ارتباط زنجيره تامين اين تجهيزات از خارج از کشور تا 

اندازي تجهيزات اشاره شده نيز مشاغل و برسد مشاغل مختلف و متنوعي را ايجاد خواهد نمود. عالوه بر اين نصب و راه

لکن با مرور زمان و آموزش نيروي انساني در  خواهد بودتخصصهاي مشخصي را نياز خواهد داشت که هر چند در ابتدا وارداتي 

خواهد شد. مصداق بارز اين مطلب تدوين استاندارد مشاغل براي فعاليتهاي مرتبط با انرژيهاي نو و بکارگيري  داخل کشور بومي

 اي کشور است. آن توسط سازمان آموزش فني و حرفه
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گذاران داخلي و حتي سب دولت، سرمايهنابا ورود تجهيزات پربازده انرژي بر به کشور پس از مدتي و در صورت حمايت م

ي در جهت توليد و توزيع اين تجهيزات در داخل کشور اقدام خواهند کرد که اين مساله موجبات اشتغال پايدار در زمينه خارج

ي متفاوت تحقيقاتي و تجاري خواهد داشت که به نوبه خود اهتجهيزات پربازده را به همراه خواهد داشت. اين اشتغال جنبه

تواند به عنوان مي بريپر بازده انرژ يهايورناف يريبکارگبر اين نااهم خواهد ساخت. بزمينه ظهور مشاغل جديدتر در جامعه را فر

 يک راهکار کمکي جهت اشتغال پايدار مطرح شود. 

  

 افزايش کيفيت محيط داخل ساختمانها و افزايش کيفيت زندگي  -1-2-5

بر تجهيزات انرژي دارند. ينقش اساس يراحت نيدر ا نيز مختلف ليبزار و وساباشد. ااصلي بشر ميراحت تر انتخاب  يزندگ

جويي انرژي در ر ساير پيشرفتها به بحث صرفهنااند و در کنيز نسلهاي مختلفي را تجربه کردهها  خچاليها و  ونيزيتلونظير 

ارتباط مستقيمي آنها نيز توجه شده تا جايي که اين مساله، بخش الينفک هر گونه تبليغ و آگهي بازرگاني شده است. هر چند 

جويي انرژي در يک تجهيز و کيفيت کارکرد آن وجود ندارد لکن بايد پذيرفت اين دو مساله امروزه با يکديگر گره بين صرفه

 رود.خورده و پيشرفتها در هر دو زمينه به صورت موازي پيش مي

و اوج گرفته است. سازندگان به  تر شده يتخصص ارينسبت به گذشته بس ي و تجهيز آن نيزامروزه صنعت ساختمان ساز

 تيفيصرف کرده و ک نهيخود را به هيساخت ساختمان خود، سرما نهيهستند تا بتوانند عالوه بر کاهش هز ييدنبال راهکارها

ي تابعي از کيفيت زندگ تيفيک شيداخل ساختمانها و افزا طيمح تيفيک شيافزا ساختمان خود را روز به روز ارتقا دهند.

و دخيل بودن آن  باشديمپذير ناب نااجتساختمان ها  يتمام در انرژي مصرف تجهيزات مورد استفاده در آن است.ساختمان و 

 يبه ساختمان ها شيکرده و گرا رييبه هوشمند تغ ياز سنت هاساختمان انرژيتا ساختار  در کيفيت ساختمان موجب شده تا

هوشمند  ستميس يايو مزا يسنت ستميس بيامر در دو دسته معا نيدر ا ليدخ يکند. فاکتورها دايپ شيهوشمند به شدت افزا

   شوند: يخالصه م ريدر زباشد که مي

 :ي سنت ستميس بيمعا

 گونناچندگانه، فروشندگان و سازندگان گو هايواسطه -

 ها به صورت جداگانه ستميس تيريمد -
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 ها ستميو تطابق س يعدم هماهنگ -

 ستميهر س يمختلف برا يبه آموزش ها ازين -

 از اندازه شيب يانرژ يها نهيداشتن هز -

 به وجود کارگران کارآزموده مختلف ازين  -

 :   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 -

 ساختمان هنگام بروز حوادث تيريمد -

 ايدن يکنترل ساختمان از هرجا -

 يمصرف ليکم کردن استهالک وسا -

 يريانعطاف پذ -

که  همراه داردهم به  ياريبس يايمزا ،يسنت ستميس يها بيهوشمند عالوه بر رفع ع ستميس جاديکه ا شوديم مالحظه

و  يساز نهيبهاز طرفي چون  . باشديما م ياز محل کار و زندگ يو انتظارات امروز ازهايها در جهت رفع ن نهيگز نيا يتمام

توانند به عنوان بر اين تنها تجهيزات پربازده ميناباشد بي به عنوان مزاياي سيستم هوشمند ميدر مصرف انرژ ييصرفه جو

در واقع  بريپر بازده انرژ يهايورناف يريبکارگ هاي هوشمند ايفاي نقش کنند. در همين راستاالمانهاي سيستم انرژي در خانه

 باشد.ي ميندگز تيفيک شيافزاگام اوليه جهت طراحي و ساخت ساختمانهاي هوشمند و 

 

 کمک به اقتصاد ملي از طريق کاهش مصرف سوخت  -1-2-6
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تامين انرژي به عنوان يک نياز امروزه جهان با تقاضاي فزاينده اي براي تامين و توليد انرژي مواجه است، به گونه اي که 

فع ملي و حيات کشورها محسوب شده و کشوري که از امنيت انرژي باالتري برخوردار باشد، رشد نااستراتژيک و وابسته به م

اقتصادي و رفاه پايدارتري خواهد داشت. بر همين اساس بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان يکي از مهمترين مولفه هاي 

که جايگاه ويژه اي در سياست هاي کالن انرژي کشورها دارد و هيچ کس نمي تواند منکر نقش و جايگاه کارآمدي است 

اساسي و مهم انرژي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها شود. رشد جمعيت و روند توسعه اقتصادي کشورها موجب 

، مصرف [ 3] که براساس آمارهاي اتحاديه جهاني انرژي شده هر روزه بر سرعت مصرف انرژي در جهان افزوده شود؛ بگونه اي

تا  2001برابر مي شود و پيش بيني هاي همين اتحاديه نشان مي دهد مصرف انرژي در جهان طي سال  2سال 10انرژي هر 

حال درصد افزايش خواهد يافت و در اين چشم انداز بيشترين ميزان مصرف انرژي به کشورهاي در  54به ميزان  2025سال 

 توسعه )مثل ايران( تعلق دارد. اين در حالي است که کشور ما نيز سرانه مصرف انرژي بسيار بااليي دارد.

برابر افزايش پيدا کرده است و متوسط  3دهه به  2آمارها نشان مي دهد مصرف فرآورده هاي نفتي در ايران در کمتر از 

براي  قابل توجهيهزينه  انرژيدرست نامصرف  بر همين اساس .[4] داشته است درصد رشد 10مصرف انرژي ساالنه حدود 

يت به اقتصاد ناشمار مي رود. لذا با عاصلي بکشور در بر دارد که در اين زمينه نبود فرهنگ بهينه سازي مصرف انرژي از داليل 

و بهينه سازي  تک محصولي و متکي بر درآمدهاي نفتي و مصرف باالي انرژي در کشور، سياست تالش براي بهره وري

تا از اين طريق مصرف سوخت کاهش يافته و بواسطه  مصرف انرژي به عنوان يک ضرورت ملي بيش از پيش آشکار مي شود

شي از آن ناگذاري جهت توليد، انتقال و توزيع حاملهاي انرژي هاي تامين سوخت مازاد و کاهش ميزان سرمايهکاهش هزينه

در  بر انرژي تجهيزات پربازدهتوسعه و بهره مندي از اين مهم ميسر نيست مگر . شته شودباري از روي دوش اقتصاد ملي بردا

کوشش هاي م گيران قرار گيرد. در اين ارتباط حتي ين و تصمابه عنوان يک خط مشي اصلي مورد توجه سياستگزارکشور 

تواند بخشي از . مطالعه پيش رو ميبار آوردمي تواند نتايج قابل توجهي را در سطح ملي به نيز اندک براي کاهش مصرف انرژي 

در بخش ساختمان به تقويت اقتصاد ملي کمک  بريپر بازده انرژ يهايورناف يريبکارگاين تالشهاي اندک باشد که با توصيه به 

 نمايد. 

توان مي مطابق مطالعات انجام شده توسط سازمان سابا در بخش روشنايي و به تفکيک بخشهاي خانگي، تجاري و عمومي

مگاوات به بخش تجاري و  578مگاوات به بخش خانگي،  1567مگاوات رسيد. از اين مجموع،  2599جويي معادل به صرفه
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براي تامين پتانسيل صرف جويي اشاره شده در مقياس نيروگاهي و با در نظر مگاوات به بخش عمومي اختصاص دارد.  454

ميليون دالر نياز خواهد بود. اگر نرخ برابري دالر  2600کيلووات، اعتباري معادل  دالر بر 1000گرفتن هزينه نيروگاهي معادل 

جهت توسعه ظرفيت نيروگاهي اشاره شده ميليارد ريال اعتبار  78000ريال به ازاء هر دالر فرض شود،  30000در مقابل ريال، 

 مورد نياز خواهد بود.

 1395( پروژه پيش بيني تقاضاي بار و انرژي الکتريکي در ايران تا سال 1404نتايج بسط يافته )توسعه بازه زماني پروژه تا 

 7177معادل  گرمايش آب و فضا ساختمان جهت در بخش مصرف برق که پتانسيل موجود جهت کاهشدهد نشان مي

ات ساعت برق در کشور گيگاوات ساعت در سال است. مطابق آمار ارائه شده توسط شرکت توانير توليد، انتقال و توزيع هر کيلوو

درصد اين مبلغ از  50ريال هزينه به همراه داشته است. با عنايت به اينکه در بهترين حالت تنها  1168معادل  1392در سال 

ميليارد ريال در  4191توان به صرفه جويي اقتصادي معادل ، با در نظر گرفتن صرفه جويي موجود ميشودمشترکين اخذ مي

  سال دست يافت.

 

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

 نيبع تامنام ريدرآمدها و سا ينيبشيو حاوي پشده  هيته يسال مال کيدولت است که براي  يمه مالنابودجه کل کشور بر

از  يگردد. يکمي کشور يو هدفهاي قانون استهايسبه  ليکه منجر به ناست  ياتيبراي انجام عمل هانهيهز اعتبار و برآورد

 : [1] باشدمي ريکه شامل اجزاء ز بخشهاي اين بودجه، بودجه عمومي است

 لهيقانون بودجه به وس يدر سال مال ميرمستقيغ ايو  مياعتبار که به طور مستق نيبع تامناو م افتهايدر ينيب شي( پالف

 . گردديداري کل اخذ محسابهاي خزانه قيطر دستگاهها از

دستگاههاي  يو اختصاص يبراي اعتبارات جاري و عمران ياختصاص ايو  يکه از محل درآمد عموم يپرداختهاي شي( پب

 .شودانجام  همربوط يدر سال مال توانديمي اجرائ

در بخش  ژهيبه و ها ارانهيو  ها متياز کنترل ق يبيترک جهينت ي در ايرانمشکالت اقتصادسان معتقدند نابسياري از کارش

شود که اين مساله تنها اي از بودجه عمومي در ايران به حوزه انرژي مربوط مي. در واقع بخش عمدهاست يو انرژ ييمواد غذا

شود. هر ساله جهت تامين انرژي مورد نياز کشور و فراهم نمودن زير ساختهاي الزم در سالهاي به بحث يارانه نيز ختم نمي
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شود. عالوه بر اين مبالغ قابل توجهي به بحث انتقال و گذاري در بخشهاي نفت، گاز و برق ميمايهآتي، مبالغ هنگفتي صرف سر

يابد. در اين شرايط بديهي است که کاهش مصرف انرژي با هر روش ممکن تاثير مستقيم توزيع حاملهاي انرژي اختصاص مي

به  توان بودجه عمومي را به ساير بخشها و فعاليتهايبر کاهش بودجه مورد نياز بخش انرژي خواهد داشت و از اين طريق م

 مدت و بلند مدت انيکوتاه مدت، ماختصاص داد. اين مساله در هر سه بازه زماني  خصوص به فعاليت هاي عمراني در کشور

 در رشد و توسعه پايدار جامعه قابل توجه است. صدهد و تاثيرات آن بخصورخ مي

در  ي کشوربودجه عموم شيافزاتواند در بخش ساختمان مي بريپر بازده انرژ يهايورناف يريبکارگنظر به آنچه گفته شد 

 را به عنوان يک مزيت اقتصادي به همراه داشته باشد.  مدت و بلند مدت انيکوتاه مدت، م

    

 کاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي  -1-2-8

 لياست که پتانس يريمنظور ذخا نجايدر جهان قابل استحصال است، دشوار است. در ا تايکه نها يريمجموعه ذخا نيتخم

 يليبع فسنام نحالياستخراج، قابل استحصال باشند. با ا نحليو بدون مشکالت ال ياقتصاد يمتهايدارند و با ق يديتول يانرژ

خود به  ديشد يهاياز وابستگ جهان بايد کشورهايمالک عمل باشد،  يليفس عبناشدن م يجهان واقعا محدود است و اگر ته

کردن  نيگزياست که جا نيا يد. مشکل اصلنآور يرو يعرضه انرژ گريد نيگزيد و به سمت انواع جانبکاه يليفس يسوختها

بر اين بايد از ساير موارد همچون کاهش مصرف انرژي به منظور ناب و کشد يدهه طول م نيچند يانواع انرژ ريعرضه سا

 بع سوختهاي فسيلي بهره جست. ناعمر استفاده از مافزايش 

در کشور  يانرژ تيريساختار مد يبررسايران نيز همانند ساير کشوها از موارد صدر الذکر مستثني نيست بخصوص اينکه 

 ،ستي شده اکم توجه ريدپذيتجد يها روگاهيو به ن ي دارندليفس يبه سوخت ها ييباال يوابستگ هاروگاهيدهد که ن ينشان م

 هايروگاهيتوسعه ن ني. همچنشوديم ديتول يليفس هايو با استفاده از سوخت يحرارت هايروگاهيدرصد برق در ن 95که  يبه نحو

 يليفس ريرا به ذخا شوربرق ک يوابستگ شيصورت گرفته و افزا يحرارت هايروگاهيبر ن هيگذشته با تک هايسال يکشور ط

 نيسهم ا ر،يدپذيتجد يهايانرژ نهيدر زم رويوزارت ن هايتيدهه از شروع فعال کياز  شيداده است. با وجود گذشت ب شيافزا

داند و وزارت نفت  يبرق م ديتول يخود را متول رويوزارت ن طيشرااين . در [5] درصد فراتر نرفته است 1/0برق از  ديبع در تولنام

برق از  ديتول رهيزنج بدين صورتاست.  رويمصرف کنندگان از جمله وزارت ن ينفت يها نفت و فراورده نيو تام ديمسوول تول زين
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دو نهاد تنها  نياز ا کيهر  و شود ينم دهيها به صورت کامل دروگاهيبه برق در ن ليآن تا تبد شيمحل استخراج نفت و پاال

 . شودسب ديده نمينابه صورت مکالن کشور  يها و فرصت ها نهيبرق را مد نظر قرار داده و هز ديتول رهياز زنج يبخش

رسد اصالح ترکيب انواع نيروگاههاي برق در کشور حداقل در کوتاه مدت و ميان مدت نظر به آنچه گفته شد بنظر مي

امکان پذير نباشد و بيشتر بايد بر روي روشهاي ديگر که موجبات کاهش مصرف حاملهاي انرژي و بخصوص برق را فراهم 

تواند بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي از جمله اين روشها ميسازند تکيه نمود. مي

بخصوص بخش ساختمان باشد. اين مساله لزوم تحقيق و استخراج نقشه راه بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر در بخش 

 سازد.ساختمان را بيش از پيش الزامي مي

 

 مساله مورد تحقيق ضرورت قانوني -1-3

شي از تامين الزامات آن مساله ناي و دايم التغيير، تفکر مساله محور دنياي رقابتک امروزه، در شرايط جهاني شدن و دون شب

ت و حتي به عنوان يکي از شاخصهاي مهم، مورد توجه جوامع، پذير اسناب نااجتو بخصوص الزامات قانوني يک مساله ضرورتي 

ورهايي که ويژه در کشه سير تحول در کشورهاي مختلف، به اجمالي باست. با نگاهي  بين المللي قرار گرفته نهادهايدولتها و 

ي که در جهت تامين الزامات يک هايمهنابرمگيري برخوردار بوده اند، جايگاه و نقش توسعه چشدر دهه هاي اخير از رشد و 

 د.مي باشو پر واضح مبرهن  اند،تهيه و تدوين شده قانون و يا پياده سازي آن

هاي  وريناکارگيري ف  ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم به بحث به آندر  وجود دارد که در کشورقانون  10طور کلي  به

 اشاره کوتاهي به هر يک از اين قوانين خواهد شد.در ادامه پربازده انرژي بر در بخش ساختمان اشاره شده است. 

  

 ابالغي مقام معظم رهبري در بخش انرژيهاي  سياست -1-3-1

ها و نهادهاي اجرائي  به کليه دستگاه 15/4/89هاي کلي اصالح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري در تاريخ  سياست

هاي پربازده انرژي  وريناها به صورت غيرمستقيم به بکارگيري ف از اين مجموعه سياست 7و  5، 3 يدر بندهاکشور ابالغ شد. 

 .[1] شده استر بخش ساختمان اشاره بر د
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 مه رياست جمهوري نابخش -1-3-2

و با موضوع کاهش مصرف برق ادارات و دستگاههاي اجرايي کشور  26/3/87مورخ  40081/43720مه به شماره نااين بخش

هاي سراسر کشور ابالغ  هاي دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي و استانداري ها، مؤسسات و شرکت ها، سازمان خانه به کليه وزارت

مه به صورت غير مستقيم به نااز اين بخش 4و  3، 2 در بندهاي مه به صورت مستقيم ونااز اين بخش 1 بنددر شده است. 

 .[6] شده استهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان اشاره  ورينابکارگيري ف

 

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

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

از  منديخود را به بهره يجا يعيبع طبنااز م يچون برخوردار هاييتيامروزه مز نکهيرغم اعلي آنچه که در اين سند آمده است

 تکيه گاه اصلي جهت 1404بع تا افق نااين م ي،بع متنوع انرژناکشور از م ن به واسطه برخورداريناهمچاند، اما  داده يورناف

در  کننده نييو تع ياساس ياز بعد عرضه و تقاضا نقش يجامع انرژ تيريمد هستند. از اين روو اقتصاد کشور  ييناربتوسعه زي

از عوامل مهم در تحقق مصرف بهينه انرژي در اين ارتباط  .خواهند داشت 1404 رانانداز اي تحقق اهداف سند چشم ارتباط با

 هاييورنافبر اين بکارگيري ناب مطرح است. يضرورت مل کي باشد و به صورتيکشور م توسعهساله  ستانداز بيچشمسند 

انرژي بر در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي از جمله بخش ساختمان از اهميت خاصي برخوردار است و بايد به آن  نينو

 . پرداخته شود

  

 هاي وزارت نيرو در دولت دهم در بخش انرژي مهنابر -1-3-4

اي تحت عنوان کتاب اول  هاي عملياتي صنعت برق را در مجموعه مهناوري و کارائي، بر وزارت نيرو به منظور افزايش بهره

بکارگيري  برمه به صورت غير مستقيم نااز اين بخش 18و  17 يبندهادر تدوين و ابالغ نمود.  1389در مورخ تيرماه سال 

 .[5] تاکيد شده استمان بر در بخش ساخت هاي پربازده انرژي وريناف

 وري انرژي الكتريكي سابا  سند نقشه راه بهره -1-3-5
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نسبت به تهيه  1389وري انرژي ايران )سابا( در راستاي وظايف و ماموريت ذاتي خود، در مورخ ارديبهشت ماه  سازمان بهره

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

  .[6] سازي مصرف انرژي تبيين شده است تعيين شده در بخش بهينه

 

 ها قانون هدفمند کردن يارانه -1-3-6

ها اقدام نموده است.  نسبت به ابالغ قانون هدفمند کردن يارانه 1388دي ماه  15مجلس محترم شوراي اسالمي در مورخه 

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

 . [1] جويي انرژي و بکارگيري تجهيزات پربازده استصرفه

 

 قانون اصالح الگوي مصرف -1-3-7

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

 از اين قانون به صورت غير مستقيم به بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره شده است 23و 22، 21، 20، 19، 18در مواد 

[1].  

 هاي اول تا پنجم توسعه کشور مهناقوانين بر -1-3-8

ساله و توسط دولت وقت  که به صورت پنج (1394تا  1368هاي  هاي اول تا پنجم توسعه کشور )حدفاصل سالمهنادر بر

اند تا حد امکان در  هاي اجرايي وابسته موظف شده تنظيم شده و به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است دولت و دستگاه

 . [6] هاي اقتصادي و اجتماعي تالش کنند جهت کاهش مصرف انرژي در تمامي بخش

 هت اصالح الگوي مصرف انرژيگانه مصوبه هيات دولت ج 20تكاليف  -1-3-9

به صورت مستقيم و غير مستقيم  2/3/88گانه مصوبه هيات دولت جهت اصالح الگوي مصرف انرژي مورخ  20در تکاليف 

 . [7]به بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره شده است

 

 مقررات ملي ساختمان 19مبحث  -1-3-10
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هاي تأسيسات  کاري حرارتي پوسته خارجي، سيستم محاسبه و اجراي عايق مقررات ملي ساختمان ضوابط طرح، 19مبحث 

ها را تعيين  يي در ساختمانناگرمايي، سرمايي، تهويه، تهويه مطبوع، تأمين آب گرم مصرفي و الزامات طراحي سيستم روش

 . [8] جويي انرژي به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است کند. در اين مبحث بحث صرفه مي

 

 وريهاي پربازده در بخش ساختمانناضرورت تدوين سند بكارگيري ف -1-4

هاي برتر و گسترش تجارت است.    وريناها، ظهور و رواج ف  جهان در قرن بيست و يکم دنيايي آکنده از رقابت، توسعه بازار

کند که فرآيند  اين همه ايجاب مي رو است و هاي پيش ها و رويارويي با چالش   گيري از فرصت شرط توفيق در اين عرصه، بهره

ها در ترکيب    خت دگرگونينالمللي و با شنااجتماعي با رويکردي راهبردي نسبت به تشخيص شرايط جديد بي –توسعه اقتصادي

هاي   نابا نگرش به مهمترين مسائل و تنگرويکرد راهبردي  باشد. اي ـ اقتصادي جهاني و منطقه سياسي سبات ناو روند م

وري و پاسخگويي به الزامات رشد و توسعه پايدار و با ثبات اقتصاد کشور را نااقتصادي ملي، مسير انجام تحوالت ساختاري ـ ف

 سازد. هموار مي

هاي اساسي آينده کشور در    گيري ها و جهت  بر اين اساس، بديهي است اتخاذ رهيافتي استراتژيک نسبت به تعيين اولويت

گزير بايد نامدت بسنده کند و  مدت و ميان هاي کوتاه  ها و سياستگذاري  مهناتواند تنها به بر اي نمي لي منطقهلملنامتن تحوالت بي

هاي روشن و    گيري گذاري و سمت با افق دوردست با هدف يهاي انداز ها و تحليل چشم هاي بلند مدت، ارائه دورنما  ريزي مهنابر بر

محيطي   و زيست فرهنگي ،اجتماعي ،ا تجسم بخشيدن به مباني اقتصاديي بلند مدت بها   ريزي مهنامشخص متکي باشد. بر

هاي ميان    مهناهاي طراحي و اجراي بر   اقتصاد ملي و چارچوب گيري تحوالت و اصالحات و جامعه آرماني آينده، زمينه شکل

 آورد. مدت و کوتاه مدت را فرآهم مي

کننده در حوزه مسائل  هاي مسلط و تعيين   هايي از يک سو آگاهي از گرايش مهنابرالزم به ذکر است که هدف از تهيه چنين 

سب براي غلبه بر ناهاي م  زا و ارائه راهکار خت عوامل بحراننامربوط به امنيت و بقاي ملي در آينده است و از سوي ديگر ش

هاي بلندمدت توسعه همه جانبه کشور با   گزير بايد با ارائه چارچوبي براي مديريت استراتژيک و طرح راهبردناها است که   بحران

طي کردن مرحله گذار از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب در   هاي پيش رو توأم باشد. طبعاً   ها و چالش   نگرشي به فرصت
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اي بهينه و به نحوي است که بتواند  ها به گونه  ها و همچنين تنظيم حرکت  هادها و ن  افق بلندمدت مستلزم دگرگوني در ساختار

 يي را فراهم آورد. ناهاي اقتصاد متکي بر دا   هاي رشدي پيوسته و پايدار مبتني بر تحوالت عميق تکنولوژيک و مولفه   زمينه

بخش انرژي است که الزم است تا با  ،ديي کشور در جهت توسعه و شکوفايي اقتصاناهاي زيرب رو يکي از بخش از اين

مه بلندمدت کشور نابر ، هاي کشور در بخش انرژي ها و فرصت ها، چالش ت، محدوديتناريزي علمي و در نظر گرفتن امکا مهنابر

در مه بايد مد نظر قرار گيرد اصالح الگوي مصرف و تالش نااز جمله هدفهايي که در تدوين اين برتدوين گردد.   در اين بخش

وريهاي پربازده محقق ناجهت بهينه سازي مصرف انرژي است که با ابزارهاي مختلف مديريت مصرف همچون بکارگيري ف

شود. در اين بين قرار گرفتن زير بخش خانگي به عنوان يک زير بخش مصرف کننده و غير مولد در بخش ساختمان اين مي

از سازد. وريهاي پربازده انرژي بر ارجحتر ميناجهت بکارگيري فبخش را نسبت به ساير بخشها همچون صنعت و کشاورزي 

ها و  پتانسيل وجوددر دنيا و ايران و  خصوص بکارگيري تکنولوژيهاي پربازدهشده در  ذکرو فوايد  طرف ديگر با توجه به داليل 

مه بلندمدت در اين حوزه نارلزوم تهيه يک ب بکارگيري اين تجهيزات بجاي تجهيزات معمولي و راندمان پايين،هاي  فرصت

هاي  ريزي مهناها و بر تالش ،در ايران در اين زمينهمه جامع بلند مدت ناغيرقابل انکار است. متأسفانه به دليل فقدان يک بر

شي از عدم وجود هماهنگي و وفاق در جهت ناسبي نداشته و بعضاً مشکالتي ناگيري منسجم و م جهت ،صورت گرفته در کشور

 شود. ايجاد مي موضوعتوسعه اين 

استاندارد پر بازده در بخش ساختمان،  زاتيو تجه هايورنااستفاده از فدر جهت روشن ساختن اهميت موضوع همين بس که 

به  "رانيصنعت برق ا يورناراه ف ريسسند م"با عنوان  رويبر در مطالعه انجام شده توسط وزارت ن يانرژ هايو فرآورده ندهايفرآ

 شده است. ديموضوع اشاره شده تاک هنقشه را يسند راهبرد نيو تدو هيو بر لزوم ته يمعرف يچالش اصل 10از  يکيعنوان 

 

 بندي و نتيجه گيريجمع -1-5

بر در بخش  يپر بازده انرژ يهايورناف يريو نقشه راه بکارگ يسند راهبرد نيتدو هايضرورتدر اين فصل از گزارش 

به قوانين و  در ادامه از ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و غيره مورد بحث و بررسي قرار گرفت. ساختمان

مقررات داخلي با تکيه بر موضوع بهينه سازي مصرف انرژي و بکارگيري تجهيزات پربازده پرداخته و ضرورت قانوني مساله 

 .پرداخته شدضرورت تدوين سند راهبردي و نقشه راه براي مساله مورد نظر بررسي   به . در پايان نيزمورد تحقيق آشکار شد
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 فصل دوم

 ابعاد موضوع و محدوده مطالعاتتبيين 
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 مقدمه -2-1

در ابتدا تبيين سطح تحليل و تبيين افق  شود.تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات پرداخته مي در اين فصل از گزارش به

ادبيات موضوع در قالب  بندي ساختاري ابتداشود. جهت مرزپذيرد و در ادامه مرز بندي ساختاري انجام ميزماني صورت مي

. در شودمي مرورخت بازيگران آن ناابزارهاي مورد نياز جهت تحليل ساختار يک صنعت يا فعاليت و ابزارهاي مورد نياز جهت ش

گيرند که جهت تحليل ساختار مورد استفاده قرار مينوآوري  يالگوي بخش ورتر وپ روييمدل پنج ن همين راستا و در گام نخست

 Triple Helix الگويبر با استفاده از عرصه بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي گرانيخت بازناششوند. در ادامه به معرفي مي

 گرانيبازبه معرفي گام بعدي  .الگو، سه نهاد دولت، دانشگاه و بنگاه با هم در تعامل هستند نيا قالب[. در 9شود ]پرداخته مي

. بازيگران عرصه بکارگيري اختصاص دارد بر در بخش ساختمان و روابط آنها يپر بازده انرژ يهاوريناف يريعرصه بکارگ

گران و سازمانهاي ارائه دهنده خدمات، گران، تسهيلشامل سياستگزاران، تنظيم سه نهاد دولتبر در تجهيزات پربازده انرژي

يک بازيگر با توجه به نهادها و  .شوندم بندي ميشامل مراکز تحقيقاتي و پژوهشي و بنگاههاي اقتصادي تقسي دانشگاه

به صورت  قسمتتواند در يک يا چند گروه ايفاي نقش کند. معرفي صورت گرفته از هر بازيگر در اين ارگانهاي وابسته مي

ر اين روابط بر مختصر بوده و بيشتر به زمينه کاري بازيگر و سوابق کاري و اجرايي آن تکيه دارد. روابط کاري بازيگران و تاثي

به بررسي قوانين و  بندي ساختاريگام نهايي از مرز در باشد.مي بخشموضوع مورد مطالعه نيز از جمله موارد مطروحه در اين 

طور کلي اين  شود. به بر در بخش ساختمان پرداخته مي هاي پربازده انرژي ورينامقررات موجود در کشور در زمينه بکارگيري ف

کارگيري   ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم به بحث به بندي هستند که در آن قانون قابل تقسيم 10ت در قالب قوانين و مقررا

 هاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان اشاره شده است. وريناف

 

 وريهاي پربازده در بخش ساختمانناتبيين سطح تحليل سند بكارگيري ف -2-2

شود و يکي از عوامل تعيين واقع يک مشخصه يا ويژگي براي هر نقشه راه محسوب ميفاکتورهاي اساسي که در  يکي از

باشد. در اين ارتباط سه ي يا سطح تحليل ميسطح مورد بررس ،نيز هست راه نقشه نيسب جهت تدوناانتخاب روش مکننده در 

 سطح متفاوت قابل تعريف است که عبارتند از:

  سطح بنگاه -1
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 صنعتسطح  -2

 يمل سطح -3

نقشه راه اگر  .نقشه راه کند هياقدام به ته يبنگاه به صورت داخل ايسازمان  کي نگاه مربوط به حالتي است کهسطح ب

دهد. در مورد دوم از سطوح تحليل رخ مي باشدکل صنعت  اي وميسازمان خواه به صورت کنسرس نيچند رندهيبرگ در وريناف

-ندهيآ هدف عموماً با شوند،يم ميترسنيز  يکه در ابعاد مل هاراه نقشهبرخي موارد نيز سطح تحليل نقشه راه ملي است. اين 

و  نييکه به تع شوند مواجه مياز دانش  يهاي هبا حوز يدر سطح ملمعموال . باشنديم رييگميدر امر تصم ليتسه زيو ن نگري

وري بر جامعه، سازمانها، افراد و ناف راتيمربوط به تاث استهاييس زيوري و نناف رييهاي مربوط به توسعه و بکارگ استيس اجراي

اي يا بين المللي در برخي موارد ممکن است سطح تحليل از حالت ملي نيز فراتر رفته و حالت منطقه .دنپردازيم يعيطب طيمح

  بخود بگيرد. 

قرار گيرد. يکي از اين تواند مورد بحث و بررسي در ارتباط با موضوع اين پروژه سطح تحليل از ابعاد و زواياي مختلفي مي

گردد. بخشهاي کشاورزي، صنعت، حمل و نقل، خدمات )شامل تجاري و عمومي( در ابعاد به بخش مصرف کننده انرژي بر مي

ر بخش خانگي همگي مصرف کننده انرژي هستند. نوع و مقدار مصرف انرژي در هر يک از اين بخشها با توجه به ماهيت ناک

شود. نظر به اينکه مجموع ي دولت در خصوص انواع حاملهاي انرژي و قيمت آنها تعيين ميهر بخش و سياستهاي اتخاذ

دهند و با اي از مصرف انرژي را بخود اختصاص ميبخشهاي خدماتي و خانگي در قالب بخش ساختمان در ايران سهم عمده

ي در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي و اي فراوان و متنوع از تجهيزات انرژي بر از پتانسيل قابل توجهداشتن مجموعه

بکارگيري تجهيزات با راندمان باال برخوردار هستند لذا اين بخش به عنوان بخش هدف و مورد بحث در اين مطالعه مد نظر 

 قرار گرفته است.  

وزارت نيرو مطابق آنچه که گفته شد سطح تحليلي اين پروژه ملي است لکن با توجه به اينکه پروژه در محدوده کاري 

تعريف شده و اين وزارتخانه تنها در خصوص تجهيزات مصرف کننده برقي مسئوليت داشته و تصميم گيري در ارتباط با 

رود، تنها تجهيزاتي که از انرژي بکارگيري انواع ديگر حاملهاي انرژي از حوزه کاري و مسئوليتي اين وزارتخانه فراتر مي

گردند و با اين ديدگاه سطح تحليلي پروژه حالت کاهشي به خود گرفته و به ن مطالعه لحاظ ميکنند در ايالکتريکي استفاده مي

شي از مطالعات انجام گرفته در اين پروژه يک سند بخشي و نايابد. در واقع سند سطح صنعت، آن هم صنعت برق تقليل مي
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رويکرد بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر در بخش تعيين کننده نقشه راه صنعت برق در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي با 

 ساختمان خواهد بود.

   وريهاي پربازده در بخش ساختمانناتبيين افق زماني سند بكارگيري ف -2-3

توان به صورت فاصله زماني افق زماني را مي، افق زماني است. بايد مد نظر قرار گيرد نقشه راه در تهيهکه  از موارد ديگري

وضعيت موجود با وضعيت مطلوب يا وضعيت مورد نظر در چشم انداز تعريف کرد. عوامل مختلفي در تعيين افق زماني براي بين 

 يک موضوع نقش دارند که عبارتند از:

 ميزان و شدت تغييرات در تعداد و تنوع اجزاء و عوامل محيطي موثر بر موضوع مورد مطالعه -1

 و عوامل محيطي موثر بر موضوع مورد مطالعه ميزان و شدت تغييرات در وضعيت اجزاء -2

 شدت رابطه و تاثير عوامل محيطي در حال تغيير با موضوع مورد مطالعه -3

 ميزان و شدت وابستگي عوامل محيطي موثر بر موضوع مورد مطالعه به يکديگر  -4

 نوع رابطه بين وضعيت عوامل محيطي و اندازه يا افق زماني -5

 گردد:رآيند ذيل جهت تعيين افق زماني پيشنهاد ميبا در نظر گرفتن اين عوامل، ف

 گيري و تعيين وضعيت موجود عوامل محيطي سازمان اندازه -1

 تحليل و تعيين الگوي تغييرات عوامل محيطي )از زمان حاضر تا آينده( -2

 محاسبه و ارزيابي تغييرات عوامل و اجزاء محيطي -3

 ي نتايج ارزيابيناتعيين دوره يا افق زماني بر مب -4

 گيرد:هاي زير قرار ميشود که در يکي از بازهاستفاده از فرآيند باال افق زماني تعيين مي با

  سال( 5بازه زماني کوتاه مدت ) کمتر از 

  سال( 10تا  5بازه زماني ميان مدت ) بين 

  سال( 10بازه زماني بلند مدت ) بيشتر از 

وابسته به افق زماني هر چند که طي فرآيند فوق الذکر جهت تعيين افق زماني الزم است لکن افق زماني براي نقشه راه 

هرچه افق  بر اينناو ب مي نمايد واقع نقشه راه مسيري را جهت رسيدن به چشم انداز مشخص چرا که در ،چشم انداز است
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در اين ارتباط نبايد افق زماني چشم  فق زماني نقشه راه نيز طوالني تر خواهد بود.ا زماني چشم انداز طوالني تر باشد، به تبع آن

ها و ساير انداز بسيار طوالني انتخاب شود زيرا اين انتخاب بر تضمين عملياتي شدن نقشه راه با توجه به فراواني عدم قطعيت

زماني حداقل  نقشه هاي راهي که تهيه مي گردد، افقاکثريت قريب به اتفاق  با اين حال در عوامل تاثير منفي خواهد داشت.

با اين رويکرد در اين خته مي شود. ناريزي بلندمدت شمهناابزاري جهت بر چرا که نقشه راه به عنوان سال تعيين مي شود 10

و غيره در افق  پروژه نيز با توجه به زمان شروع پروژه و لزوم دستيابي به اهداف کالن اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي

و  1397سالهاي  گردد.به عنوان افق زماني مطالعه انتخاب مي 1404تا  1393، همين افق يا بازه زماني حدفاصل سالهاي 1404

 گردند.نيز به عنوان افقهاي کوتاه مدت و ميان مدت مطالعه لحاظ مي 1400

 

 تبيين مرزبندي ساختاري-2-4

 ت يا فعاليتتجزيه و تحليل ساختار يک صنع -2-4-1

الگوي  و پورتر روييپنج نقسمت مدل  نينمود. در ا يبررس توانيم يصنعت را از روشها و الگوهاي متفاوتيک ساختار 

   .دنريگيقرار م ينوآوري مورد بررس يبخش

 

 مدل پنج نيروي پورتر -2-4-1-1

پنج  نياستفاده از ا با پورتر مطرح شده است. کليتوسط ما شوند،يخته مناش يرقابت روييپورتر که به پنج ن يرقابت روهايين

 : عبارتند از رويپنج ن نينمود. ا ليتحل را صنعت کي تيجذاب زانيصنعت پرداخت و م تيوضع ليبه تحل توانيم يرقابت رويين

 يرقباي فعل ني. شدت رقابت ب1

 واردان( تازه ديتهد قوه )ل. خطر ورود رقباي با2

 عرضه کنندگان ي. قدرت چانه زن3

 انيمشتر ي. قدرت چانه زن4

 نيگزيورود محصوالت جا دي. تهد5

 .دهديم نشان پورتر را رويياز پنج ن ييشما (1-2). شکل ستيخت ساختار صنعت و رقبا ممکن ننابدون ش يرقابت استراتژي
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 شمايي از پنج نيروي پورتر( 1-2شكل )

است که با توجه به  ذکر است. الزم به ششم دولت روييشود. ن ياضافه م روهاين نيبه ا زيششم ن رويياي از موارد ن در پاره

دارد هرچند در اقتصاد  يخاص تياهم ششم و نقش مهم در کسب و کار، اضافه کردن عنصر رانيدر ا يساختار اقتصاد دولت

 بالقوه بيرق تواندياز کسب و کارها است، م ارييبس يفعل بيدولت که رق راني. در اشوديم دهيد زين روهاين ريدر سا ران،يا

از کاالها و خدمات، قدرت چانه  ارييبس داريمواقع، دولت به عنوان خر يبرخ باشد . در ديجد قدرتمندي براي کسب و کارهاي

که در  م،يغ داررا سرا اياست. کمتر ساختار اقتصادي در دن گرياز کاالها و خدمات د ارييبس کننده دارد و خود عرضه ييباال يزن

 ليو تحل هيمدل براي تجز نيباشد. ا ي و فعاليتهاي اين بخشبراي کسب و کارهاي بخش خصوص يبيرق دولت آن

 توان براي يدارد که از آن نم ينواقص ياست ول يسبنامختلف، مدل م عيناکاران ص کنندگان و صنعت نيتأم و دکنندگانيتول

 يم دهيدنارا  يصر ستادي هر صنعتنامدل، ع نياستفاده کرد. به عنوان مثال ا يا فرآيندهاي وابسته کل صنعت ليو تحل هيتجز

در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي و بکارگيري  ستادي کشور گرانيباز ييساناش پروژه نيا يچون هدف اصل ي. از طرفرديگ

 .باشدينم قيتحق نيبراي ا ستفاده در ا يسبنامدل م ،مدل نياست اتجهيزات پربازده 

 

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

 الگوي ها، روشروش از جمله ايناستفاده نمود.  توانيم زين گريياز روشهاي د يا فعاليت صنعتيک  ليو تحل هيبراي تجز

آن صنعت و نقش هر کدام در آن بخش  يعوامل اصل ييساناروش ابتدا به ش نيا در کارکردهاي نظام بخشي نوآوري است.
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بخشهاي سه  ديبا حاکم بر حوزه فعاليت مورد نظر در اين تحقيقخت ساختار ناالگو، براي ش نيتوجه به ا با .شوديپرداخته م

 .رديقرار گ ليتحل و هيمورد تجز ريگانه ز

  ياصل گرانيباز -1

 (  و مقررات نيقوان ) نهادها -2

 در صنعت مربوطه گريهر باز نقش -3

 ها انسان متقابل روابط تنظيم منظور به بشر نوع جانب از که هستند قيدهايي يا بازي قوانين نهادها

 مهمترين شوند.مي اقتصادي و سياسي مبادالت در نهفته هاي انگيزه شدن ساختارمند سبب نهادها نتيجه در اند.شده وضع

 .است سياسي و اجتماعي اقتصادي، هاي فعاليت در مبادله هاي هزينه و ننااطمي عدم کاهش نهادها، کارکرد

 ها سازمان. باشد مي مهم بسيار امري صنعت يک توسعه و گيري شکل در نهادها و بازيگران از يک هر همچنين نقش

 و حقوقي نهادي )نظام محيط يک در ها سازمان که گفت توانمي .گيرند مي شکل و گرفته قرار نهادها تأثير تحت قوياً

 بر که داشته وجود ها سازمان و نهادها بين اي پيچيده طرفه دو رابطه لذا . اند گرفته قرار و ...( استانداردها ها، عرف قانوني،

 .گذارد مي تأثير صنعت توسعه فرآيند

 برخي و استانداردها کننده وضع هاي سازمان کنند مانند مي ايجاد را ها نهاد مستقيماً ها سازمان برخي ديگر، سوي از

 تاسيس به منجر و شده وضع دولت که توسط قوانيني مانند روند مي شمار به ها سازمان گيري شکل براي يينامب نيز نهادها

 قوانين بين مثالً گيرد. صورت مهمي تعامالت هم مختلف نهادهاي بين است ممکن شود. همچنين مي خاص سازماني

 تقويت و پشتيباني را يکديگر توانند مي مختلف هاي نهاد ها.  شرکت بين اطالعات تبادل غيررسمي قوانين و معنوي مالکيت

 .باشند تعارض در هم با و کرده نقض را همديگر توانندمي يا و کرده

 

 خت بازيگران اصلي ناش -2-4-2

است.  Triple Helix الگويخت بازيگران حوزه فعاليت در اين پروژه بکار رود ناتواند به منظور شاز جمله الگوهايي که مي

و  يدولت، هم دانشگاه و مراکز پژوهشدر نسخه اول . [10] دسته بندى شده است TH3و  TH1، TH2در سه نسخه اين الگو 
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سابق مانند اتحاد  ستىينسخه در کشورهاى کمون نيدهد. مصداق ا مى قرارآنها را تحت پوشش  نيهم صنعت و هم رابطه ب

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

و فنى از  فرهنگى ت،يو صنعت با مرزهاى قوى عقالن يپژوهش نهادى دولت، دانشگاه و مراکز قلمروهاىدر نسخه دوم 

دانشگاه  نيکار ب ميه، تقسنسخ نيهاى اساسى ايژگياز و کىي هستند. گريکديجدا مى شوند، اما داراى کنش متقابل با  گريکدي

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

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

 مى کند. فراهم الزم را

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

 تهاىيمى زند و به فعال نىيبه کارآفر دست سابق تهاىيالگو، دانشگاه عالوه بر فعال نيمى کند. در ا دايتداخل پ گريکديآنها با 

ها را تجارى مى کند 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 کنند. همچن يدانشگاهها و مراکز پژوهش مثل دانش مى پردازد و به نوعى عيو توز ديهاى تول تيفعال

 [.11] زند کاال و خدمات دست مى ديدانش، نوآورى و تول ديهاى تول نهيزم در زيگذاري هاى مخاطره آم هيسرما

   : گردند يبندي م ميتقس يکه در صنعت دارند، به چهار دسته کل يبا توجه به نقش زين يتيحاکم نهادهايدر اين بين 

 ارذاستگي. س1

 کننده مي. تنظ2

 کننده لي. تسه3

 . ارائه کننده خدمات4

دنبال  رهيو کارها و غ کسب توسط دولت، ديرا که با يکالن ريهاييگ و جهت استهاياز دولت است که س يار، بخشذگاستيس

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

 ميو مؤسسات را تنظ شرکتها هاي ازمنديياز ابزارها، ن يگوننامجموعه گو لهياز دولت است که به وس يکننده، بخش ميتنظ

 .کنديم نييرا تع کيهر  تيکرده و مسئول
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آن توسعه و بهبود بازار  هدف شوند و يگذاري م هيهستند که معموالٌ توسط دولت سرما يکننده، سازمانها و مؤسسات ليتسه

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

 .باشد يم يبه بخش خصوص يکياز بازار و نزد رييپذ

 .دهند يم ارائه عينابه ص ميرا به طور مستق يهستند که خدمات يمؤسسات ايارائه کننده خدمات، شرکتها 

گران، سازمانهاي  گران، تسهيل سياستگذاران، تنظيم ي،تيبندي در نهادهاي حاکم ميتقس نيا با Triple Helix الگويبا ادغام 

ارائه دهنده خدمات، مراکز پژوهشي و بنگاههاي اقتصادي به عنوان بازيگران اصلي در هر صنعت يا فعالت مرتبط با آن معرفي 

 شوند. مي

 

 سياستگذاران -2-4-3

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

وري، شوراي عالي انقالب فرهنگي نامجلس و وزارت نيرو و سياستگذاران پژوهشي مشتمل بر شوراي عالي علوم، تحقيقات و ف

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

 سياستگذاران کالن -2-4-3-1

 مقام معظم رهبري -2-4-3-1-1

با توجه به فرمايشات مستقيم ايشان در خصوص مسائل کالن کشور از جمله مسائل مرتبط با حوزه انرژي، ايشان به عنوان 

 شوند. يکي از ارکان سياستگذاري کالن در کشور مطرح مي

 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام -2-4-3-1-2

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

. اين مجمع که در آغاز تأسيس، صرفا بمنظور تشخيص مصلحت در موارد اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان [12]فرمودند

اي مستند به اصول  وظايف يازده گانه 1368قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال پس از بازنگري تأسيس گرديده بود، 
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بعنوان حلقه تکميلي در حاکميت نظام جمهوري اسالمي و در بتواند تا گرفت برعهده قانون اساسي را  177و  110، 111، 112

راهبردي بر  –ها کميسيون علمي کميسيون است که از بين آن 14اين مجمع متشکل از  شرايط مختلف ايفاي نقش نمايد.

راهبردي  -و از جمله موضوع مورد بحث در اين پروژه نظارت دارد. کميسيون علمي انداز بيست ساله چشم ف سندتحقق اهدا

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

 :ن کميسيون عبارت است ازشرح وظايف اي .تشکيل 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 ملي راهبري فعاليت-3

 ها ه الزامات، شاخصهاي مرتبط به تهي راهبري فعاليت-4

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

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

 کميته : 8راهبردي مشتمل بر  -کميسيون علمي

  قضايي –حقوقي 

 اقتصادي و توسعه 

 فرهنگي 

 اجتماعي 

 سياسي 

 سياست خارجي 

 مردم دولت 

 وريناعلمي ف 

 است.

 يي شامل :ها مهنابربا  وريناکميته علمي و ف

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
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
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 وريناـ ف تبيين مفاهيم مربوط به اول بودن در منطقه از نظر علمي -1

 وري در منطقهناـ ف سب براي رسيدن به جايگاه اول علميناراهکارها و تعيين الگوي م -2

 انداز  وري در منطقه در دوره سند چشمناـ ف هاي توسعه جهت نيل به جايگاه اول علمي مهناتعيين خطوط راهنما بر  -3

هاي انجام شده در راه  وري براي کنترل و ارزيابي اقدامات و فعاليتناالزامات مربوط به علم و ف ها و تعيين شاخص  -4

 وري در منطقهنارسيدن به جايگاه اول علمي ف

 هاي توسعه سب در مورد ويژگينامحورهاي اساسي و راهکارهاي مبررسي و ارائه مفاهيم و  -5

سازي آن سهيم  ها نيز در موضوع مورد نظر و پياده کند. در اين بين ساير کميته سازي مصرف انرژي نقش ايفا مي در بهينه

 باشد. تر مي هستند لکن نقش اين کميته پر رنگ

 

 



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

31 

 

 

 1393 اسفند،سومويرايش  : تدوين مباني سند1فاز 

 

 

رازگتسايس

ماظن تحلصم صيخشت عمجم سلجم

يروانف و تاقيقحت ،مولع يلاع ياروشيگنهرف بالقنا يلاع ياروش

ورين ترازو

رگ ميظنت

روهمج سيئر يدربهار تراظن و يزير همانرب تنواعم

يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو

نالک
يشهو پ

ناريا يرو هرهب يلم نامزاس

زرا و الاک قاچاق اب هزرابم داتس

رگ ليهست

تراجت و ندعم ،تعنص ترازو تفن ترازو

)اباس( ناريا يژرنا يرو هرهب نامزاس )اناس( ناريا ون ياهيژرنا نامزاس

يياراد و يداصتقا روما ترازو  يروهمج تساير يروانف ياهيراکمه رتفد

امدخ هدنهد ه ارا
ت

ناريا يگناخ مزاول ناگدننک ديلوت يفنص نمجنا

يشهو پ زکارم

يژرناو داوم هاگشهوژپ

يژرنا يزير همانرب و تيريدم رد شهوژپ هسسوم  تاقيقحت و مولع هاگشناد يژرنا و تسيز طيحم تاقيقحت زکرم

 ناريا يتعنص و يملع ياهشهوژپ نامزاسورين هاگشهوژپ

يهاگشناد زکارم

يداصتقا ياههاگنب

يشيامرگ تازيهجت

يرادا تازيهجت

ييانشور تازيهجت

يگناخ مزاول

سراپ ييانشورمرف اسرونرونهمباهش سراپرونهب

ناريدام داگراساپ رتسگ نيون نارهت رتسگ ناهج

روتايدار ناريا ناتوب راک ژافوش نوتسيرآ ناريدلگ

ليتساورتکلا جرا لاسبآ ناسرما سراپ

روشک کرمگ نامزاس درادناتسا يلم نامزاس

)اناس( ناريا ون ياهيژرنا نامزاس

)اباس( ناريا يژرنا يرو هرهب نامزاس درادناتسا يلم نامزاس

درادناتسا يلم نامزاس

يربهر مظعم ماقم
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 مجلس -2-4-3-1-3 

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

نظام و مردم و مايه حضور و مشارکت واقعي مردم در [. مجلس پايگاه اساسي 13ها است ] ريزي مهناها و بر قانونگزاري

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

 گردد: خالصه مي

 قانونگزاري -الف 

  نظارت –ب  

روز پس از ابالغ يا پس از انقضاء  10شود. در صورتي که ظرف  کليه مصوبات مجلس رسماً به شوراي نگهبان فرستاده مي

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

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

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

کرد. از  سان استفاده ميناکارش ها و لوايح، از مشورت موردي سي طرحنامجلس شوراي اسالمي از نخستين دوره، براي کارش

هاي  مرکز پژوهش»م نا، دائمي و سازمان يافته به  به دستور هيأت رئيسه محترم مجلس، نهادي مستقل 1371اواخر سال 

ر مجلس قرار گرفت. مراحل قانوني تأسيس ناسي و مطالعاتي در کنابراي ارائه خدمات مستمر کارش« مجلس شوراي اسالمي

 به انجام رسيد. 1374ز سال اين مرکز در پايي

 اهداف و شرح وظايف اين مرکز عبارتند از:

 ها و لوايح سي بر روي تمام طرحناالف( مطالعه، بررسي و ارائه نظرهاي کارش

هاي اجرايي، نهادها،  ب( گردآوري، نقد و تنظيم نظرهاي محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي، دستگاه

 ياسي و افکار عمومي در مورد نيازهاي جامعهها و احزاب س گروه

 ها و نمايندگان مجلس هاي موردي حسب درخواست هيأت رئيسه، کميسيون ج( انجام پژوهش

 د( اشاعه نتايج مطالعات پژوهشي 

 هاي ذيربط با نظر هيأت رئيسه مجلس ه( انعکاس نظرات به واحدها و دستگاه
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منظور  هاي مجلس ارائه شد. اين طرح دوازده فصل و نود ماده دارد و به پژوهشطرح اصالح الگوي مصرف از طرف مرکز 

وري انرژي، صيانت از ذخاير  هاي اقتصادي، بهبود رفاه، افزايش بهره سازي مصرف انرژي، کاهش هزينه مديريت و بهينه

 خدادادي، کمک به توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست ارائه شده است.

 رت نيرووزا -2-4-3-1-4

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

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

کنندگان آب و  برق کشور به وجود آمده بودند تشکيل شد. به اين وسيله هم مصرف بع آب وناسدها و مبرداري از  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 شرکت

بع انرژي و آب کشور نام هدف آن حداکثر استفاده از به تصويب رسيد که 1353در بيست و هشتم بهمن « وزارت نيرو»تأسيس 

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

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

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

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

ايجاد تعادل بين عرضه و ريزي کالن انرژي و  مهناگذاري و بر دار سياست هاي برق و انرژي عهده وزارت نيرو در بخش

وزارت نيرو در اين بخش با  باشد. تقاضاي برق و حفظ کيفيت آن در راستاي توسعه پايدار و امنيت عرضه انرژي کشور مي

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

ها فراهم نموده و با حمايت از  هاي خصوصي، تعاوني و عمومي را در تمامي عرصه ن، فعاليت بخشناآفري نقشهماهنگي بين 

نفعان خود  بخشي به فضاي کسب و کار در عرصه ملي و فراملي بخش برق و انرژي، حقوق کليه ذي سازي مصرف، رونق بهينه

با همچنين اين نهاد  کند. گذار را رعايت مي نهادهاي قانونهاي صنعت، کشاورزي، خدمات، دولت و  شامل آحاد جامعه، بخش

هاي حال و آينده و توسعه  سب با زيرساختنازيست و مت هاي نوين، سازگار با محيط وريناگيري از ف  وري و بهره ارتقاء بهره

عنوان ارزشمندترين دارايي، نقشي مؤثر در رفاه اجتماعي و تبادل برق  بع انساني متخصص و خالق بهناوري م مشارکت و بهره
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هاي تجديدپذير اقدام  با کشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي کاهش شدت انرژي، افزايش خوداتکايي و توسعه کاربرد انرژي

 کند. مي

ختلف با رويکرد کاهش شدت انرژي در هاي م ارتقاء و توسعة نظام مديريت تقاضا و اصالح الگوي مصرف انرژي در بخش

 رود. وزارت نيرو بشمار ميسياست هاي راهبردي  از  کشور

 

 سياستگذاران پ وهشي -2-4-3-2

 وريناشوراي عالي علوم، تحقيقات و ف -2-4-3-2-1

ار علوم، ذسياستگ و اين شورا به عنوان نهاد فرابخشي. تشکيل شد 1383وري در سال ناشوراي عالي علوم، تحقيقات و ف

قانون تشکيل وزارت علوم، تحقيقات و  4و  3مه سوم توسعه و مواد ناقانون بر 99کشور، بر اساس ماده در وري ناتحقيقات و ف

به رياست رئيس جمهوري  1383اسفند سال  13. اولين جلسه اين شورا در ( تشکيل شده است1383وري )مصوب مرداد ناف

 وقت تشکيل شد.

ها،  ساي دانشگاهؤ، نمايندگان رعلوم  فرهنگستان ريزي، بانک مرکزي، مهناساي سازمان مديريت و برؤر وزير، 7در اين شورا 

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

 .[15] اي اين شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است بيرخانهد

هاي اجرايي  برگزار و در آن مقرر شد دستگاه 1385مهرماه  19وري در ناسومين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و ف

هاي دولتي از  شرکت بر اساس مصوبات اين جلسه، .بخشي از اعتبارات خود را براي اجراي تحقيقات دانشگاهي اختصاص دهند

کميسيون تخصصي انرژي،  11در اين جلسه  .ها هزينه کنند اين پس بايد بخشي از اعتبارات تحقيقاتي خود را از طريق دانشگاه

بع طبيعي، کميسيون سالمت، تغذيه و بهداشت براي شوراي عالي نافرهنگ و هنر، علوم انساني، علوم پايه، کشاورزي، آب و م

 .مصوب شددر نظر گرفته و 

سال را ابالغ هر وري ناهاي پژوهش و ف هاي کالن و اولويت ها، طرح وري )عتف( سياستناشوراي عالي علوم، تحقيقات و ف

ها موظفند تا اعتبارات  مه پنجم توسعه، دانشگاهنابر 224بند م ماده  1يت به اينکه بر اساس مفاد جزء نابا ع لذا ايد.نم مي

http://www.hamshahrionline.ir/details/85948
http://www.hamshahrionline.ir/details/85948
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 هاي پژوهشي کليه اعضاي محترم هيات علمي تمام فعاليتها هزينه نمايد،  و اولويت ها سياستپژوهشي را بر اساس اين 

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

سازي مصرف انرژي و بکارگيري تجهيزات پربازده،  در خصوص بهينه وريناشوراي عالي علوم، تحقيقات و فسياستگذاري 

 فعاليتهاي پژوهشي را به اين سو سوق خواهد داد. 

 

 وريناوزارت علوم، تحقيقات و ف -2-4-3-2-2

امور و مسؤول انسجام بخشيدن به  ايران جمهوري اسالمي دولتي  خانه وزارت 18يکي از  وريناوزارت علوم، تحقيقات و ف

 [.16] است ايران ورينااجرايي، سياستگذاري نظام علمي، تحقيقاتي و ف

وزارت فرهنگ  و وزارت علوم و آموزش عالي با ادغام 17/12/1357وزارت فرهنگ و آموزش عالي در تاريخ براي اولين بار 

قانون تشکيل شوراي عالي فرهنگ و آموزش عالي  1359تشکيل شد. پس از پيروزي انقالب اسالمي در ارديبهشت ماه  و هنر

ها و به درخواست دانشجويان مسلمان  هرسيد و به دنبال آن به منظور ايجاد تحولي اساسي در دانشگا به تصويب شوراي انقالب

و انقالبي، ستادي با عنوان ستاد انقالب فرهنگي با فرمان رهبر کبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني )ره( تشکيل شد که 

 .عهده گرفت کشور بر اين ستاد بزرگترين نقش را در سياستگذاري فرهنگي و آموزشي

، کليه اختيارات، وظايف و "قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي"با تصويب  1364ماه  در مرداد

 .خانه جديد انتقال يافت هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در زمينه آموزش پزشکي به وزارت مسئوليت

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، وزارت فرهنگ و آموزش عالي در  مه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعينابر اساس قانون بر

وري نابه منظور انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي کشور، به وزارت علوم، تحقيقات و ف 1379سال 

هاي راهبردي در  ها و اولويت ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين سياست مهنام داد و وظايف برناتغيير 

 .خانه افزوده شد وري به وظايف اين وزارتناهاي تحقيقات و ف حوزه

  عبارتند از :  وريناوزارت علوم، تحقيقات و فبه طور کلي وظايف و ماموريتهاي 

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


 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

36 

 

 

 1393 اسفند،سومويرايش  : تدوين مباني سند1فاز 

 

 

 نهاد به ربط و پيش هاي اجرايي ذي وري با همکاري يا پيشنهاد دستگاهناهاي راهبردي تحقيقات و ف بررسي اولويت

 وريناشوراي عالي علوم، تحقيقات و ف

 ها  هاي نوين براساس اولويت وريناحمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي مرتبط با ف 

 وري ملي و ناوري کشور و مشارکت در ايجاد، توسعه و تقويت فنابع مالي و توسعه فناريزي براي تدارک م مهنابر

 هاي بومي وريناحمايت از توسعه ف

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

 ربط  هاي ذي دستگاه

 ريزي به منظور بومي کردن  مهناوري و دانش فني و برنااتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي الزم در خصوص انتقال ف

 وريناها به شوراي عالي علوم، تحقيقات و ف و ارايه آن هاي انتقال يافته به داخل کشور وريناف

 وريهاي توليد شده در کشور ناوري در داخل و خارج کشور و حمايت از صدور فناسب براي عرضه فناهاي م ايجاد زمينه

 وريناهاي غيردولتي علمي، تحقيقاتي و ف ها و شرکت و کمک به ايجاد انجمن

 هاي غير دولتي  وري در بخشناتوسعه پژوهش و ف سب براي کمک بهنااتخاذ راهکارهاي م 

 ها، مؤسسات آموزش عالي، مراکز  ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاه مهناتعيين راهکارهاي الزم و بر

هاي ملي،  هاي تحقيقاتي، آزمايشگاه پژوهشي همانند شهرک –هاي علمي وري و ديگر مراکز فعاليتناتحقيقاتي و ف

 هاي کشور سب با نيازها و ضرورتناهاي مردمي مت بع دولتي و غيردولتي و مشارکتناهاي علوم و فنون با استفاده از م موزه

 سب با نيازها و تحوالت علمي و فني در جهانناريزي اجرايي، آموزشي و تحقيقاتي مت مهنابر 

  ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور  هاي دانشگاه فعاليتنظارت بر 

هاي کشور را بر عهده دارد که عامل مهمي در توسعه دانش انواع  خانه هم نقش نظارت بر دانشگاه در مجموع اين وزارت

بازده است و هم نقش هاي تجديدپذير )به عنوان يک منبع اوليه انرژي رايگان( و پر هاي انرژي وريناها از جمله ف وريناف

خانه با وظايف شوراي عالي انقالب  وري را برعهده دارد. وظايف اين وزارتناگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و ف سياست

 بايست مورد توجه قرار گيرد. نو تداخل دارد ولي در مجموع مي هاي وري انرژينافرهنگي، شوراي عتف و ستاد توسعه ف
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 شوراي عالي انقالب فرهنگي -2-4-3-2-3

 است که پس از جمهوري اسالمي ايران يکي از نهادهاي حکومتي رئيس جمهور به رياست شوراي عالي انقالب فرهنگي

در شئون جامعه و تقويت انقالب  فرهنگ اسالمي گسترش نفوذ تشکيل شد. خميني امام با فرمان ايران اسالميانقالب 

زدگي از جمله  هاي علمي و فرهنگي از افکار مادي و نفي مظاهر و آثار غرب فرهنگي و اعتالي فرهنگ عمومي و تزکيه محيط

وظايف يافت. اهداف اين شورا است. ابتدا ستاد انقالب فرهنگي تشکيل گرديد که بعداً به شوراي عالي انقالب فرهنگي تغيير 

 [.17د ]بندي نمو گذاري، تدوين ضوابط و نظارت تقسيم توان در سه حوزه سياست مي را شوراي عالي انقالب فرهنگي

ن، تبليغات، ناهاي ز هاي مختلف فرهنگي از جمله در حوزه هاي راهبردي کشور در زمينه طرحها و  تهيه و تدوين سياست

 و حوزه ها، برقراري روابط علمي و پژوهشي و فرهنگي با ساير کشورها، همکاري سوادي، دانشگاه رساني، چاپ و نشر، بي اطالع

گذاري اين شورا  سياستهاي فرهنگي مربوطه از جمله وظايف  هاي ديني و معنوي، تهاجم فرهنگي و ساير حوزه ، فعاليتدانشگاه

و نيز ضوابط گزينش مديران و استادان و دانشجويان  ز علمي و آموزشيمراک شود. همچنين تعيين ضوابط تأسيس محسوب مي

و پيامدهاي فرهنگي  توسعه باشد. بررسي و تحليل شرايط فرهنگي ايران و جهان، بررسي الگوهاي از جمله وظايف اين شورا مي

آن، بررسي وضع فرهنگ و آموزش کشور و نيز نظارت بر اجراي مصوبات شورا از جمله وظايف نظارتي شوراي عالي انقالب 

رد نياز براي سازي مصرف انرژي از جمله الگوهاي مو . بکارگيري تجهيزات پربازده و تالش در جهت بهينهباشد فرهنگي مي

 توسعه پايدار است که در شوراي عالي انقالب فرهنگي بايد مورد توجه قرار گيرد.

 

 گران گران و تسهيل تنظيم -2-4-4

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

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

تواند به دو صورت  گذاري نيز دارند. الزم به توضيح است که يک سازمان يا نهاد نيز مي کارکردهاي ديگري غير از سياست

اند  کرار مطالب در ادامه از معرفي بازيگراني که قبالً معرفي شدهگر ايفاي نقش نمايد. به منظور جلوگيري از ت گر و تسهيل تنظيم

ها و نهادهاي زير مجموعه به روابط موجود بين سازمان اصلي و سازمان زيرمجموعه به صورت  ب شده و در معرفي سازماننااجت

 شود. کامل پرداخته مي

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/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%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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 وزارت نفت -2-4-4-1

تحقق اهداف کالن  اي است که داشتن نقش اساسي در جايگاه ويژهصنعت نفت به عنوان پيشران اقتصاد کشور داراي 

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

 28ن جمله است. ضمن آنکه سهم آلمللي از نااي و بي ها و تعامالت منطقه تضمين امنيت ملي کشور از طريق توسعه همکاري

صدي در تأمين انرژي اوليه  در 95آمد ارزي کشور، سهم بيش از  صدي از در در 84خالص داخلي کشور، سهم نادرصدي در توليد 

  [.18ت ]غيرقابل انکار اس نيز کشور مورد نياز

مدت تدوين  راهبردي، بلندمدت و ميانهاي  مهنادر فرايند حرکت به سمت تعالي در صنعت نفت اقدامات زيادي در قالب بر

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

 توان به : ها مي مهنا. از جمله اين براست

  هجري شمسي 1404چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در 

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

  1404چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 

 مه چهارم توسعهنااهداف کلي توسعه بخش نفت و گاز در بر 

 انداز هاي وزارت نفت در جهت تحقق اهداف سند چشم سياست 

هيزات با منبع اوليه اشاره کرد. با توجه به اينکه در بحث بکارگيري تجهيزات پربازده در کشور دو موضوع استفاده از تج

سب از جمله ناهاي م شود وزارت نفت با تصويب و اجراي سياست هاي انرژي مطرح مي سوختهاي فسيلي و جايگزيني حامل

اي در تنظيم و تسهيل حرکت ايجاد شده در کشور در جهت بکارگيري تجهيزات پربازده  تواند نقش عمده هاي قيمتي مي سياست

 سازي مصرف سوخت که در ادامه معرفي خواهد شد ايفا گردد. تواند از طريق شرکت بهينه ين ميداشته باشد. اين نقش همچن

 

 سازي مصرف سوخت شرکت بهينه -2-4-4-2

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

مه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به منظور اعمال صرفه جويي و منطقي کردن ناقانون بر
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هاي انرژي،  برداري کارآمد و بهينه از انواع حامل مصرف انرژي، حفاظت از محيط زيست، همچنين اجراي اقدامات مرتبط با بهره

 .[19] رف سوخت نموده استسازي مص اقدام به تأسيس شرکت بهينه 1379در سال 

سازي  سازي مصرف سوخت بر مطالعه و بررسي، بسترسازي و انجام اقدامات الزم براي بهينه بطورکلي فعاليت شرکت بهينه

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

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

  باشد. کننده انرژي نيز بعهده اين شرکت مي تجهيزات مصرف

 شود: بندي مي هاي اصلي شرکت در قالب موضوعات زير طبقه بر اين اساس فعاليت 

 ا و وسايل حمل و نقله سازي مصرف سوخت در سيستم بهينه -

 سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان و مسکن بهينه -

 يعناسازي مصرف سوخت در ص بهينه -

 يع سازنده تجهيزات مصرف کننده سوختناو بهبود کيفيت محصوالت از لحاظ مصرف انرژي در ص ورينافکمک به رشد  -

هاي  مهنانشر کتب، مجالت و مقاالت، تدوين بر توسعه فرهنگ مصرف بهينه انرژي در سطوح مختلف جامعه از طريق -

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

 سازي مصرف انرژي بهينه

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

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

 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -2-4-4-3

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

تجاري موجود، افزايش  وصيانت حداکثري از نظام توليدي   تجاري(، –بهبود فضاي کسب )توليدي. کشور استساله  20انداز 

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

  [.20] ست که وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر داردا مواردي
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وري و نامرکز توسعه فاز جمله مراکزي که جهت نيل به اهداف صدرالذکر در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، 

سازي  بنيان، تجاري هاي دانش يع پيشرفته و شرکتناهاي توسعه ص عنوان اگروه ب 3با باشد. اين مرکز  مييع پيشرفته ناص

 : ادامه مي دهددر قالب موارد ذيل  يع پيشرفته به فعاليت خودناپژوهي و تدوين استراتژي ص وري و آيندهناف

 يع پيشرفتهناتدوين و به روز رساني استراتژي توسعه بنگاههاي مبتني بر ص -

 يع پيشرفتهنانگاري در حوزه ص پژوهي و آينده آينده -

 يع پيشرفته در کشورناخت و تدوين وضعيت موجود صنامطالعه و ش -

 يع پيشرفته در کشورناهاي کالن ص اف و سياستتعيين و تدوين اهد -

 يع پيشرفتهناگذاري در حوزه ص هاي پژوهشي و سرمايه تعيين اولويت -

 يع پيشرفته در کشورناهاي توليدي و خدماتي ص ريزي جهت ايجاد و توسعه بنگاه مهنابر -

 يع پيشرفته کشورناسب جهت توسعه صناتعيين و طراحي پروژه هاي م -

 وريناهاي بازارياب ف وري و شرکتناهاي توسعه دهنده ف گيري شرکت از شکل پشتيباني -

 وري محورناهاي نوپا و ف پشتيباني از ايجاد و توسعه شرکت -

 يع پيشرفته کشورناهاي در حال اجرا در بخش ص ها و پروژه نظارت بر اجراي طرح -

 تهيع پيشرفناوري در حوزه صناساماندهي نظام مديريت و انتشار ف -

 هاي جهان ورينايع پيشرفته از طريق معرفي جديدترين فناتدوين سياست هاي الزم جهت ارتقا رقابتي ص -

 يع پيشرفته کشورنامطالعه مستمر در جهت بهبود مديريت در ص -

 تواند کمک شاياني به گسترش کاربرد اين تجهيزات در هاي اين مرکز درخصوص تجهيزات پربازده مي بديهي است فعاليت

تواند نقش  يع وزارت صنعت، معدن و تجارت ميناهاي معاونت امور ص هاي اين مرکز فعاليت کشور نمايد. عالوه بر فعاليت

يع فلزي، برق و الکترونيک که نااي در خصوص موضوع مورد بحث در اين پروژه داشته باشد. شرح وظايف اداره کل ص عمده

 الذکر است شامل : زيرمجموعه معاونت فوق

ها و  هاي گمرکي در جهت رقابتي نمودن توليدات داخلي و حمايت منطقي از آن سب تعرفهناپيشنهاد و ارائه ضرايب م -

 هاي مربوطه بررسي و رسيدگي به درخواست
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مشارکت با سازمان ملي استاندارد ايران و ساير مراجع مربوطه جهت تدوين يا بازنگري استانداردهاي مورد نياز )به لحاظ  -

 ، زيست محيطي، بهداشتي و مديريتي و ميزان مصرف انرژي(کيفي

بع انرژي، کاهش ضايعات و ارائه راهکار به ناهاي الزم به منظور استفاده بهينه از م مشارکت در انجام مطالعات و بررسي -

 .واحدها در جهت بازيابي ضايعات

يي بيشتر با نايع تحت پوشش جهت آشنابين صهاي نسبي و مبادله اطالعات  خت مزيتناهاي ش فراهم کردن زمينه -

 باشد. مي هاي روز دنيا وريناف

 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي -2-4-4-4

هاي مالياتي و تنظيم و اجراي  هاي اقتصادي و مالي کشور و ايجاد هماهنگي در امور زماني و اجراي سياست تنظيم سياست

اين  وظايفخانه است.  از اهداف اين وزارت هاي مشترک با کشورهاي خارجي گذاري سرمايههاي اقتصادي و  مه همکارينابر

 [:21خانه عبارتنداز ] وزارت

 ها هاي اقتصادي و مالي کشور و ايجاد هماهنگي در اجراي آن تنظيم سياست -

ريزي کشور و ابالغ آن به  مهناهاي جاري و عمراني با همکاري سازمان مديريت و بر تخصيص اعتبارات الزم براي هزينه -

 .هاي اجرائي مربوط دستگاه

هاي بانکي  پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي به حساب - 

 هاي مهناشي از اجراي برناها و وصول مطالبات  هاي اجرائي و نيز پرداخت بدهي سسات و ساير دستگاهؤها و م خانه وزارت

 .عمراني گذشته

 حساب عملکرد بودجه ساالنه کل کشور. تهيه و تنظيم صورت -

هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي که جنبه مالي، محاسباتي،  مهنا بررسي و اظهارنظر در مورد لوايح و همچنين تصويب -

 معامالتي، بانکي و اقتصادي دارند.

منظور  سب بهناها و يا ارائه تسهيالت م مهناها در خصوص تصويب آئين  خانه با ساير ارگان بدون شک همکاري اين وزارت

براين وزارت امور اقتصادي و دارايي هم به عنوان ناکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر در کشور بسيار موثر خواهد بود. ب به
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تواند نقش داشته باشد. نقش نظارتي اين نهاد همچنين  ر موضوع مورد نظر اين مطالعه ميگر د گر و هم به عنوان تسهيل تنظيم

 از طريق سازمان گمرک کشور قابل انجام است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 

 سازمان گمرک کشور -2-4-4-4-1

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

کننده را در مبادي ورودي و خروجي کشور دارد و مسئول اعمال حاکميت دولت در اجراي قانون  نقش محوري و هماهنگ

امورگمرکي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور )ترانزيت( کاال و وصول حقوق ورودي و عوارض 

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

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

سب با وظايف و ناالت گمرک و واحدهاي اجرايي متنمايد. تشکي ها تعيين مي سب با حجم و نوع فعاليتناکشوري، مت

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

 .[22] رسد هيأت وزيران مي

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

 ظايف و اختيارات گمرک جمهوري اسالمي ايرانو 

 هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور کاال اعمال سياست -الف

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

منظور احراز  د ترخيص بهناسانجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل کاال به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي ا-پ

 صحت شرايط ترخيص و وصول کسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

 کنترل و نظارت بر امر عبور کاال از قلمرو کشور -ت

 وران ن و پيلهناهاي مرزي، مرزنشي اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه -ث
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هاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي،  ها در بخش ها و ممنوعيت اعمال مقررات گمرکي درباره معافيت -ج

هاي  ها و پيک هاي آزاد، بسته واردات موقت، کران بري )کابوتاژ(، عبور داخلي کاال، انتقالي، معامالت پاياپاي مرزي، فروشگاه

 لمللناسياسي و پست بي

 تروکه و ضبطياجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکي، کاالهاي م-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 گمرکي پنجره واحد در فعاليت

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

 ها ريزي در جهت رفع آن مهنابرخت موانع نظام گمرکي و نابررسي و ش -د

 گمرکي هاي مرتبط با امور مهنا ها، لوايح، تصويب نويس طرح اظهارنظر درباره پيش -ذ

 سب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضايي در رابطه با امورگمرکيناهاي م اتخاذ روش -ر

 نناگمرک، کشف تخلف و تقصيرات اداري آن نان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار کارکناآموزش کارک -ز

 ها و ساماندهي کمي و کيفي مبادي ورودي و خروجي بازرسي از واحدهاي اجرايي گمرکي و نظارت بر عملکرد آن-ژ

مابين گمرک و صاحب کاال برابر قوانين و مقررات  شي از اجراي قانون و مقررات گمرکي فينارسيدگي و حل اختالفات  -س

 مربوطه

هاي گمرکي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با  مهنا مه و موافقتنا لمللي، انعقاد تفاهمناگسترش ارتباطات بي -ش

 ( قانون اساسي و قوانين مربوطه77لمللي و گمرکي با رعايت اصل هفتاد و هفتم )ناهاي بي سازمان

هاي منعقده يا پاياپاي در چارچوب قوانين  مهنا افقهاي سازمان جهاني گمرک، قراردادهاي بازرگاني و تو رعايت توصيه -ص

 و مقررات مربوطه

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

 هاي خصوصي و تعاوني غيرحاکميتي گمرکي به بخش

بزارهاي پيشرفته جهت افزايش کارايي و بهبود انجام تشريفات هاي نوين و تجهيز اماکن گمرکي به ا ورينااستفاده از ف -ط

 گمرکي



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

44 

 

 

 1393 اسفند،سومويرايش  : تدوين مباني سند1فاز 

 

 

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

 تسهيل فرايندهاي گمرکي با هدف توسعه گردشگري -ع

 انجام ساير وظايف گمرکي به موجب قانون امورگمرکي و يا ساير قوانين و مقررات -غ

اي در بکارگيري تجهيزات پربازده در زمان گمرک کشور به عنوان کنترل کننده واردات و صادرات نقش تعيين کنندهسا

صادرات المپ هاي کم مصرف در بسته بندي با عالمت مبني بر ممنوعيت  1390مه سازمان گمرک در سال ناکشور دارد. بخش

هاي گمرکي براي يک کاال يا تجهيز ن مطلب است. اجراي معافيتيکي از مصاديق بارز اي سازمان بهره وري انرژي ايران

خاص و يا شرکتهاي توليد کننده آنها نيز از جمله مواردي است که نقش سازمان گمرک در موضوع مورد نظر در اين مطالعه را 

 دهد.نشان مي

 

 ر يس جمهور مه ريزي و نظارت راهبردينامعاونت بر -2-4-4-5

ريزي کشور به دو معاونت توسعه مديريت و  مهناو نظارت راهبردي از تفکيک سازمان مديريت و برريزي  مهنامعاونت بر

 . [23] وجود آمده است هريزي و نظارت راهبردي ب مهناسرمايه انساني، و معاونت بر

سالمي انداز جمهوري ا شوراي عالي اداري در يکصد و سي و سومين جلسه خود ، در راستاي تحقق چشم 1386در سال 

قانون  126و  60،124منظور حسن اجراي اصول  مه چهارم توسعه و بهناهاي کلي نظام و بر و سياست 1404ايران در افق 

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

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

سسات وابسته آن، با تمام وظايف و اختيارات و ؤم ريزي کشور و مهناراهبردي نهاد رياست جمهور، سازمان مديريت و بر

م هاي معاونت نات و نيروي انساني، ادغام و با عنوان دو معاونت به ناها و دارايي و تعهدات و اعتبارات و امکا مسئوليت

 .کنند و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور فعاليت مي زي و نظارت راهبردي رئيس جمهورري مهنابر

 :از ندريزي و نظارت راهبردي عبارت مهنامعاونت بر وظايف

 مه و بودجهنامنظور تهيه بر بع کشور بهنابيني م هاي اقتصادي و اجتماعي و پيش انجام مطالعات و بررسي -1

 جانبه در کشور منظور نيل به توسعه پايدار و همه مدت به مدت و بلند هاي ميان مهنابرتهيه و تنظيم  -2
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 هاي مربوط به بودجه کل کشور به شوراي اقتصاد ها و سياست پيشنهاد خط مشي -3

 بطيرهاي ذ همکاري دستگاه تهيه و تنظيم بودجه ساالنه کشور با -4

 ها ساالنه آنمه هاي توسعه و پيشرفت نانظارت مستمر بر اجراي بر -5

 هاي اجرايي کشور نظارت و ارزيابي کارايي و عملکرد دستگاه -6

 هاي عمراني کشور نظارت و ارزيابي طرح -7

 ها هاي عمراني کشور از طريق تدوين ضوابط فني و اجرايي طرح استقرار نظام فني و اجرايي طرح -8

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

 هاي عمراني تشخيص صالحيت فني وارجاع کار به واحدهاي تهيه و اجراکننده طرح

تهيه و سازي مصرف انرژي با توجه به  بر و بهينه کارگيري تجهيزات پربازده انرژي گر در به نقش اين نهاد به عنوان تنظيم

و نظارت مستمر بر اجراي  به منظور نيل به توسعه پايدار و همه جانبه در کشور مدت و بلندمدت هاي ميان مهناتنظيم بر

 پذير است.ناها انکار هاي توسعه و پيشرفت ساالنه آن مهنابر

 

 يس جمهور وري رنامعاونت علمي و ف -2-4-4-6

 اين معاونت خود داراي پنج معاونت است که عبارتنداز :

 راهبرديگذاري و ارزيابي  معاونت سياست -1

 ورينامعاونت توسعه ف -2

 وريناسازي ف معاونت نوآوري و تجاري -3

 ورينالملل و تبادل فنامعاونت امور بي -4

 بعنامعاونت توسعه مديريت و م -5

هاي تجديدپذير  وري انرژيناسازي مصرف انرژي و محيط زيست و ستاد توسعه ف وري داراي ستاد بهينهنامعاونت توسعه ف

 وري شامل:ناونت توسعه فاست. با توجه به وظايف معا

 وري کشورناتوسعة علم و ف هاي کالن هاي توسعة کشور و سياست مهناافزايي بين بر هماهنگي و هم -1
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 وري و نوآوري کشورنابع مالي در نظام علم، فناريزي تأمين م مهناگذاري و بر سياست  -2

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

 بازارهاي عمومي و تخصصي  وري و ايجاد و ساماندهي فنناوري، توسعه مراکز اطالع رساني فنانگاري و رصد ف آينده -4

 وري نقشه جامع علمي کشورناهاي علم و ف انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولويت -5

در محورهاي « وري و نوآوريناهاي کالن ف طرح»اهبري اجراي يع موجود و رناهاي برتر در ص وريناحمايت از نفوذ ف -6

 راهبردي و نيازهاي اصلي کشور

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

 [.24گردد ] آشکار مي

  

 شرکت توانير -2-4-4-7

بهمن  28در  د.فروشي برق تشکيل ش تأسيسات توليد، انتقال و عمده ي  همسؤوليت توسع شرکت توانير با 1348در سال 

کردن فعاليت انرژي در سطح کشور به وزارت آب و برق تغييراتي در  ريزي جامع و هماهنگ مهنابا محول کردن بر 1353

ي که در صنعت برق از نظر کيفي و کمي مه شرکت توانير ايجاد شد. پس از پيروزي انقالب اسالمي و با شرايط جديدنا اساس

به سازمان  1374اي يافت و سرانجام شرکت توانير در مهرماه سال  ايجاد شد مسأله تغييرات در ساختار صنعت برق اهميت ويژه

ازمان )توانير( تبديل و وظايف و مأموريتهاي معاونت امور برق وزارت نيرو به اين س مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران

به  ناهيئت وزيران ب 27/9/81باالخره در جلسه مورخ . اين سازمان به معاونت امور برق داده شد يمحول و پست مديرعامل

ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در ساختار شرکت توانير  مهناپيشنهاد وزارت نيرو و تأييد سازمان مديريت و بر

به تصويب   م شرکت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران )توانير(نابه مه آن نا تغييراتي ايجاد و اساس

 [.25] رسيد

هاي شرکت در صنعت برق، انجام هر گونه فعاليت در راستاي تأمين برق  هاي شرکت توانير، مديريت سهام و سرمايه فعاليت

گذاري، مديريت و  ، کشاورزي، تجاري و غيره اعم از سرمايهمطمئن و اقتصادي براي کليه مصارف خانگي، عمومي، صنعتي
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باشد از  برداري از تأسيسات و انجام کليه معامالت مربوط به برق که براي تحقق اهداف شرکت الزم مي نظارت بر ايجاد و بهره

 باشد. طريق شرکتهاي زير مجموعه و يا در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي توسط خود شرکت مي

 باشد : رد زير از جمله وظايف شرکت توانير ميموا

هاي بلند مدت و ميان مدت صنعت برق و  مهناها و بر بررسي و تدوين پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياست -1

 ارائه آن به وزارت نيرو

 ها و مصوبات وزارت نيرو مهناها، بر اجراي سياست -2

وکارهاي الزم براي  هاي زيرمجموعه و همچنين ايجاد ساز شرکتراهبري و پايش شبکه سراسري برق از طريق  -3

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

 هاي برق به وزارت نيرو تدوين و پيشنهاد تعرفه -4

ق به نمايندگي از طريق وزارت نيرو و همچنين انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي بر -5

 سازي مصرف و کاهش مصارف غيرضروري ترويج فرهنگ مديريت مصرف به منظور بهينه

وري، انتقال دانش فني و اطالع رساني تأمين کاال و ساخت نابررسي، مطالعه و ساير اقدامات الزم براي توسعه ف -6

 تجهيزات مورد نياز صنعت برق کشور

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

 هاي تربيت متخصصان مورد نياز صنعت برق کشور مهنابر

هاي زير مجموعه و هدايت و هماهنگي آنها در جهت  اي بين شرکت مهنامديريت و هماهنگي تجاري، فني و بر -8

 ارت نيرو و دولتهاي تعيين شده از طرف وز سياست

هايي  گردد ابالغيه هاي کالن انرژي که توسط وزارت نيرو تعيين مي شرکت توانير در جهت پيشبرد اهداف و اجراي سياست

سازي  نمايد. نقش اين شرکت در بهينه وري انرژي ايران )سابا( ارائه مي ( و سازمان بهرهناهاي نو )سا طرح و به سازمان انرژي

پذير است بخصوص اينکه اين نقش از طريق دو سازمان صدر الذکر نا( از موارد باال انکار5( و )4ه به موارد )مصرف انرژي با توج

 شود.ايفا مي
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 (ناهاي نو ايران )سا سازمان انرژي -2-4-4-7-1

پذير نا برگشتبع فسيلي، جهان را با تغييرات ناامروزه رشد مصرف انرژي در جوامع مدرن صنعتي عالوه بر خطر اتمام سريع م

لمللي در راستاي توسعه پايدار جهاني، نقش ناهاي بي ها و سياست مهنامحيطي مواجه نموده است. لذا در بر آميز زيست و تهديد

موجب  ه( بناهاي نو ايران )سا شرکت سهامي سازمان انرژي . در همين راستابع تجديدپذير انرژي محول شده استناويژه اي به م

هاي حاصل  با هدف توسعه کاربرد انرژي مه شرکت(،نا )مبني بر تصويب اساس 02/02/1382وزيران مورخ  مصوبه هيات محترم

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

عهده گرفت و از سال  هژي تجديدپذير را ب هاي انر ء سيستممسئوليت انجام تحقيقات و توسعه، طراحي و مشاوره ساخت و اجرا

خود مستقيماً مجري طرحها گرديد. الزم بذکر است که نهادهايي همچون سازمان انرژي اتمي ، وزارت جهاد کشاورزي و  82

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

دولت را موظف به تمرکز کليه  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 مذکور گردانيدي ها فعاليتهاي مربوط به انرژي

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

تنها  1386ابتداي سال  همچنين از منتقل گرديد. ناهاي مربوطه نيز به سا وزارت نيرو در اين سازمان ادغام و همکاران و پروژه

 ناشد به سا در شرکت توانير( انجام مي لودناه نيروگاه بادي بي)پروژ ناپذير که در خارج از مجموعه سا هاي تجديد پروژه انرژي

وزارت نفت و شرکت توانير و  هايي که ساير بازيگران در اين عرصه نظير وزارت جهاد کشاورزي، منتقل و در نهايت نقش آفريني

پذير در  توسعه انرژي هاي تجديداين سازمان تنها متولي امر  منتقل شده و ناحوزه ستادي وزارت نيرو( عهده دار بودند به سا

 .[26] کشور گرديد

 : از ندعبارت ناساهاي  فعاليت

 در کشور هاي نو انرژي و استراتژي مشارکت فعال در تدوين طرح ملي انرژي 

 هاي نو در کشور مشارکت فعال در ايجاد و مديريت بازار تضمين شده براي توليدکنندگان انرژي 

 هاي نو در کشور انرژي مختلف بعناو امکان سنجي م تهيه اطلس 
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 هاي نو از يک طرف و  هاي فعال داخلي در زمينه انرژي متخصصين و سازمان  دهي و حمايت از روابط بين شکل

 لمللي از طرف ديگرنابي  ها و جوامع متخصصين، سازمان

 و توليدي  هاي تحقيقاتي بع به فعاليتنالمللي و تالش در جهت جذب و تخصيص اين منابع بيناسايي مناش

 هاي نو در کشور انرژي

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

 هاي مربوطه ورينافتوسعه  به منظور حمايت از مراکز تحقيقاتي و توليدي در جهت

  آوردهاي آن سازي مراکز تحقيقاتي و توليدي کشور از دست هاي نو و آگاه در حوزه انرژي ورينافرديابي تحوالت 

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

 ها نسازي آ استفاده و تجاري

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

 هاي نو سازي و تشويق جامعه به استفاده از انرژي فرهنگ 

به عنوان  ناپذير باشند نقش سا نظر به آنچه گفته شد در صورتي که منبع اوليه تجهيزات پربازده انرژي از نوع تجديد

 نمايد. گر اهميت مضاغف پيدا مي گر و تسهيل تنظيم

   

 وري انرژي ايران )سابا( سازمان بهره -2-4-4-7-2

بع فسيلي، رشد باالي مصرف ساالنه انواع انرژي در ايران، خارج شدن کشورمان از جرگه صادرکنندگان نفت از نامحدويت م

هاي  بيني  ريزي و پيش مهناشود که در صورت عدم بر شي از صدور نفت باعث مينااواخر قرن حاضر و بالطبع قطع درآمدهاي 

رفتن قريب به يک  م روند توسعه کشور بطور جدي تحت تأثير قرار بگيرد. عدم کارآيي فني و اقتصادي مصرف انرژي و هدرالز

شي از آن، ضرورت مديريت مصرف انرژي و باال ناهاي مصرف و مشکالت فزاينده زيست محيطي  سوم از کل انرژي در فرآيند

 سازد. يش از پيش آشکار ميب وري انرژي را در کشورمان   بردن بازده و بهره
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ريزي  مهنامعاونت امور انرژي وزارت نيرو با هدف منطقي کردن مصرف انرژي در همه بخشهاي انرژي بر کشور بر

  هاي پيش معاونت امور انرژي توانست در کليه زمينه سازي مصرف انرژي در آغاز کرد. دفتر بهينه 1375اي را از سال  گسترده

ها از فروردين  اجراي بخشي از اين فعاليت ها را آغاز نمايد. هاي الزم را به انجام رسانده و فعاليت ريزي مهنابيني شده در قانون، بر

 وري انرژي )سابا( به اين سازمان واگذار شد و اين سازمان اقدامات خود را در محورهاي اصلي  با تأسيس سازمان بهره 1375

[ 27] هاي اين سازمان عبارتند از فعاليتيع و کشور آغاز نمود. نامديريت انرژي و بار و بازيافت انرژي در ص سازي، آموزش و آگاه

: 

 هاي مرتبط با هدف و موضوع فعاليت شرکت. مديريت طرح ها و پروژه -1

 سسات در جهت تحقق موضوع فعاليت و هدف شرکت.ؤها و م همکاري و اشتراک مساعي با شرکت -2

 که شرکت مادر تخصصي توانير انجام آن را به شرکت در حوزه فعاليت آن محول نمايد. انجام اموري -3

 انجام هر گونه عمليات و معامالت که عالوه بر رعايت صرفه و صالح، براي مقاصد شرکت ضروري و مرتبط باشد. -4

ريزي  مهنامعاونت براين سازمان برد. در  هاي مختلف جهت تحقق اهداف خود بهره مي ها و آزمايشگاه اين سازمان از معاونت

  اين با : و تحقيقات

 ي پنجم توسعه مهناي عملياتي سابا در افق اهداف چشم انداز و بر همناتدوين بر 

 سازي انرژي کشور  ايجاد بانک اطالعات تحقيقات و مقاالت بهينه 

  ياب بهينهتسهيل دسترسي به اطالعات محصوالت راندمان باال از طريق ايجاد زير سايت 

 سازي انرژي هاي بهينه ها و پروژه مديريت دانش فرايند مديريت طرح 

 انرژي وري هاي بخش خصوصي در حوزه بهره مة استفاده از ظرفيتناتدوين نظام  

  با : سازي مصرف انرژي معاونت بهينه

 سازي انرژي در ادارات از طريق مديران انرژي بسيج بهينه 

 مة پنجمناقانون بر 134و  133برقي راندمان باال از طريق بند ة توليد لوازم تداوم و توسع 

 و مميزي به هنگام  هوشمند انرژي در ساختمان هاي سيستم ي هها در زمين گسترش تحقيقات و فعاليت 

 سازي در خصوص بحث تهويه مطبوع و سرمايش ريزي جامع به منظور ساماندهي و آگاه مهنامطالعه و بر 
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  خدمات انرژيپيگيري ايجاد دفاتر 

 گذاري هاي بخش خصوصي جهت سرمايه اقدامات الزم جهت استفاده از ظرفيت 

 با : سازي تأمين انرژي معاونت بهينه

 يي راندمان باالناهاي روش مهناتوسعة استفاده از بر 

 با : جويي انرژي آزمايشگاه ملي صرفه

 هاي کاربردي در حوزة لوازم برقي مطالعات و پژوهش ي هتوسع 

توان خود را در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي بکار بسته اند. کارگروه يارانه سود تسهيالت نيز در اين سازمان تمام 

تسهيالتي را در سه قالب يارانه سود تسهيالت، وجوه اداره شده و کمک بالعوض براي توليد کنندگان لوازم خانگي با راندمان 

کارگيري  گري درخصوص به آنچه گفته شد اين سازمان نقش تنظيمي و تسهيل  برنانمايد. ب باال در نظر گرفته و اعطا مي

 بر پر بازده دارد. تجهيزات انرژي

 

 سازمان ملي بهره وري ايران -2-4-4-8

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

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

هاي کشاورزي، 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  جهت افزايش آگاهي نسبت به بهره

اي آن را به عهده گرفت و تشکيالت  يع سنگين سابق، مسئوليت دبيرخانهناوري آسيائي مورد تصويب قرار داد و وزارت ص بهره

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

 1384ريزي کشور ملحق گرديد و با توجه به جايگاه فرابخشي آن به سازمان ملي و سپس در سال  مهنابه سازمان مديريت و بر

 [.28م داد ]ناوري ايران تغيير  به مرکز ملي بهره

 :عبارتند از سازمان اين وظايف 

 وري کشور مه جامع بهرهناتهيه بر – الف
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وري کليه عوامل توليد از جمله نيروي کار، سرمايه، انرژي،  گذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره سياستريزي،  مهنابر – ب

 آب و خاک

 هاي اجرايي وري به تمامي دستگاه هاي تخصصي ارتقاء بهره ه آموزشئريزي و ارا مهنابر – ج

 وري هاي اثرگذار بر رشد بهره ستسايي متغيرها و اجراي سياناهاي اجرايي در ش نظارت بر عملکرد دستگاه – د

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

وري و اخذ گزارشات از آنها  ء بهره هاي اجرايي درخصوص انجام تکاليف قانوني مربوط به ارتقا نظارت بر عملکرد دستگاه – و

 ظور ارايه گزارش نظارتي به معاونتبه من

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

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

وري بعنوان  وري در هيأت دولت، تصويب بهره وري ارتقاي بهره توان به تصويب سند بهره ن مياز جمله اقدامات اين سازما

وري بعنوان سال اصالح الگوي مصرف اشاره کرد. حوزه بهره 88مگذاري سال ناهفتمين بسته طرح تحول اقتصادي دولت و 

ابق با وظايف اين سازمان که در قسمت فوق به آن بر اين و مطنامود نظر اين سازمان با مباحث انرژي نيز در ارتباط است. ب

 سازي مصرف انرژي دارد. اشاره شد اين سازمان نقش تنظيمي در حوزه بهينه

 

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

ويژه  ٔي هاست که رياست آن با عنوان نمايند جمهوري نهاد رياست ٔزيرمجموعه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز

اقتصاد  و قاچاق شود. اين ستاد براي مبارزه با مبارزه با قاچاق کاال و ارز منصوب مييس ستاد مرکزي ئيس جمهوري و رئر

 .تأسيس شد 1381در سال  پنهان

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

 [.29موضوع مورد بحث در اين مطالعه نقش تنظيمي دارد ]
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 سازمان ملي استاندارد ايران -2-4-4-10

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

 يکنترل کاالها نهيکه در زم ديگرد سيسآت ينظر اداره بازرگان ريز يشگاهياداره آزما کي 1332آغاز شد. در سال  اسهايمق

 . کرد مي تيداخل کشور فعال داتيو تول يصادرات ،يواردات

 زيو اکنون ن ديمجلس وقت رس بيدر شش ماده به تصو "رانياستاندارد ا ي  مؤسسه سيسأاجازه ت"قانون  1339سال  در

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

 :[30]استاندارد  يسازمان مل فيوظا

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

و  ديتول يها کمک به بهبود روش ،يداخل ديتول يکاالها تيفياستاندارد، باال بردن ک نيبه منظور تدو قاتيانجام تحق  •

 عيناص ييکارآ

 يمل ياستانداردها جيترو

 ياجبار ياستانداردها ينظارت بر اجرا  •

مرغوب به منظور فراهم نمودن نا ياز صدور کاالها يريو جلوگ يمشمول استاندارد اجبار يصادرات يکاالها يفيکنترل ک  •

 يالملل نيب يو حفظ بازارها يمشابه خارج يت رقابت با کاالهاناامکا

و  يکنندگان داخل دياز مصرف کنندگان و تول تيبه منظور حما يمشمول استاندارد اجبار يواردات يکاالها تيفيک کنترل  •

 مرغوبنا ياز ورود کاالها يريجلوگ

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

 سنجش ليکردن وسا برهيدر کشور و کال

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

 الزم

 يديتول يواحدها تيفيکنترل ک نيآموزش مستمر مسوول   •

 ييمواد دارو ينا( به استثي)رسم يمل يو انتشاراستانداردها نيتدو ن،ييعت   •
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 ييمواد دارو ينامربوط به استث يآن با استانداردها سهيکاالها و مقا يژگيو نييتع   •

 سنجش ليکردن وسا برهيو کال کاهاي يالملل نيب ستميس ياجرا   •

 صنعت جوش تيمرجع   •

 رانيا تيفيک يمل زهيجا ياعطا   •

و  سان استانداردناکارش ها، شگاهيآزما ي،و خارج يکننده داخل يسسات بازرسؤها و م شرکت تيصالح دييتاً   •

 يطيمح ستيز تيريو مد تيفيک تيريمد يها ستميس يها دهندگان نظام يگواه

 تياست. الزم به ذکر است که مرجع خته شدهنامرجع ش يها شگاهيعنوان آزما سازمان در سطح کشور به يها شگاهيآزما

ها  ها و شرکت سازمان ريسا تيکه هرگونه فعال باشند ياستاندارد م ي  سسهؤم فيوظا است که انجام آنها از نيبه مفهوم ا يقانون

 از طرف آن سازمان است. تيفعال دارا بودن مجوز و اندارداست مشروط به موافقت سازمان  ها نهيزم نيدر ا

بر بايد استاندارهاي مربوطه تهيه و تدوين شود تا از اين مسير پرواضح و مبرهن است که قبل از بکارگيري هر تجهيز انرژي

بر اين نان خاطر الزم براي مصرف کنندگان فراهم آيد. بناسايي تجهيزات با کيفيت از تجهيزات بي کيفيت، اطميناضمن ش

 سازمان ملي استاندارد نقش پيشرو در بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر در کشور خواهد داشت. 

 

 دهندگان خدمات ارا ه -2-4-5

 ميرا به طور مستق يهستند که خدمات يمؤسسات ايها  شرکتها  دهندگان خدمات در هر عرصه از فعاليت در حالت کلي ارائه

گيرند در جرگه  ها و ساير مؤسسات که با هدف کمک به رونق يک صنعت نيز شکل مي دهند. البته انجمن مي ارائه عينابه ص

يع لوازم خانگي ايران نيز از جمله اين نهادهاست که با توجه به وظايف محول شده نادهندگان خدمات هستند. انجمن ص ارائه

 کارگيري تجهيزات پر بازده انرژي بر در بخش ساختمان مطرح شود.  تواند به عنوان يک بازيگر در عرصه به مي

  

 يع لوازم خانگي ايرانناانجمن ص -2-4-5-1

گيري از خرد جمعي و  گرا و مؤثر را با بهره ست که سه دهه فعاليت هدفم تشکلي انايع لوازم خانگي ايران ناانجمن ص

 دنبال کرده است.نگر  محور و جامع برخورداري از مديريت دانش
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يع و معادن ايران مصوب نا( قانون اتاق بازرگاني و ص5) )ک( ماده د بندنااست  به اين تشکلدوران نوين فعاليت 

شروع شده و ادامه دارد. از جمله وظايف اين تشکل مرتبط با بحث بهينه سازي مصرف اتاق  اين و تحت نظارت 15/12/1369

  [:31توان به موارد ذيل اشاره کرد ]انرژي مي

 بندي انواع مختلف لوازم خانگي، مورد نياز هماهنگ با الگوي مصرف هاي جامعه و طبقه خت نيازنابررسي، تحقيق و ش  .1

هاي الزم  العمل يا طرح صرف انرژي در توليد و استفاده از لوازم خانگي و تهيه دستورسازي م بررسي و تحقيق براي بهينه  .2

 در اين زمينه

 يع لوازم خانگيناهاي تحقيق و توسعه در ص تقويت واحد  .3

وري نهاد رياست نامعاونت علمي و ف  وري لوازم خانگي انرژي بر وابسته بهناهمکاري همه جانبه و مؤثر با کانون ف  .4

 ر جهت تحقق اهداف کانونجمهوري د

ها و  نويس قوانين و مصوبات مرتبط با صادرات کاال ها و تهيه و تنظيم پيش گيري ها و تصميم سازي مشارکت در تصميم  .5

 فع ملي اعضاءناخدمات در جهت حفظ م

در قالب قوانين لمللي ناهاي مالي و پولي بي هاي اعتباري کشور و همچنين سازمان ها و سازمان ايجاد ارتباط با بانک  .6

 هاي اعضاء سازي زمينه تسهيالت مالي در جهت توسعه فعاليت جمهوري اسالمي ايران و فراهم

 هاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيالت مورد نياز ها و سازمان وزارتخانه  معرفي اعضاء به  .7

 هاي ملي ازنگري استانداردهمکاري با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در تهيه و تدوين و ب  .8

هاي عضو در جهت رفع موارد  بررسي نتايج آزمون لوازم خانگي و قطعات وابسته و تهيه گزارشات ادواري و راهنمايي واحد  .9

 مغاير با استاندارد

 منظور تکوين و تعميم تکنولوژي جديد و  همکاري با دانشگاهها، مؤسسات علمي، تحقيقاتي، آموزشي و صنعتي کشور به .10

 رگسترش فرهنگ صنعتي در سطح کشو

 

 مراکز پ وهشي -2-4-6
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 ايم ينقش مستق نحوي به کيکه هر  يسسات و مراکز دولتؤها، م خانه از جمله وزارت يتينهاد هاي حاکم هب بيشتر نجايتا ا

و نقش  يمراکز پژوهش ياجمال يادامه به بررس در حال پرداخته شد. ،دارند کارگيري تجهيزات پربازده بهدر توسعه  ميمستقريغ

 . شود يپرداخته م مورد نظر اين پروژه نهيها در زم از آن کيهر 

 

 هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پ وهش -2-4-6-1

و  استوري )تحقيق و توسعه( در سطح ملي ناهاي علمي و صنعتي ايران حمايت از ايجاد ف هدف اصلي سازمان پژوهش

علمي، فني، مالي، حقوقي، اداري و فرهنگي( و فراهم  ها و ارائه تسهيالت ) کوشد تا از طريق اعمال حمايت براي اين منظور مي

کارگيري نتايج  هب و هاي رشد خالقيت و نوآوري زمينه ،وريناور و مؤثر عرضه و تقاضاي ف آوردن ترتيبات الزم براي تعامل بهره

اين سازمان زير نظر د. هاي حاصل از تحقيق و توسعه را در يک فضاي رقابتي فراهم آور وريناتحقيقات و تجاري کردن ف

هاي اين سازمان معطوف به تجهيزات  کند. بديهي است که بخشي از فعاليت وري فعاليت ميناوزارت علوم، تحقيقات و ف

فع ملي ناهاي علمي و صنعتي در مسير م ن پژوهشبر است و در اين بين پربازده بودن تجهيزات با توجه به حرکت سازما انرژي

 توان اشاره نمود: [. از وظايف اين سازمان به موارد ذيل مي32از اهميت خاصي برخوردار است ]

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

  وريناوردهاي حاصل از ايجاد فآسازي و اشاعه دستحمايت از مستندسازي، جذب، بومي 

 ،مبتکرين، محققين کارآفرين، مؤسسات و شرکتهاي کارآفرين و هدايت فعاليت آنها در  حمايت و پشتيباني از مخترعين

 وريناجهت تحقق اولويتهاي ايجاد ف

 ورياناي و مديريت ايجاد ف مهندسي، مشاوره -حمايت از توسعه و گسترش مراکز خدمات فني 

 وريناهاي ايجاد ف حمايت مالي و تشويق بخش خصوصي در فعاليت 

 سب اين نوع حمايتها در سازماننات مناوکارهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشکيالت و امکا ايجاد ساز 

 ايجاد شدههاي  وريناوري و فناکنندگان و متقاضيان ايجاد ف رساني بين عرضه ايجاد ارتباط مؤثر و ارائه خدمات اطالع 

 ها، از  ها و جشنواره هاي حاصل از تحقيق و توسعه از طريق برپايي نمايشگاه وريناهاي الزم براي ارائه ف ايجاد زمينه

 مه، بروشور ...ناجمله جشنواره خوارزمي و انتشار اطالعات مربوطه به صورت کتاب، مجله، فيلم، خبر
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 هاي تخصصي به  ها و کارگاه اي، همايش هاي کاربردي و حرفه دورهسب براي برگزاري و تـرويج ناهاي م ايجـاد زمينـه

 وريناهاي مختلف ايجاد ف بع انساني در عرصهنامنظور توسعه م

 لمللي نااي و بي وري در سطح ملي، منطقهناف -ها و مراکز پژوهشي فني با سازمان -گسترش همکاري در روابط علمي

 در زمينه موضوع فعاليت سازمان

  وري در ناهاي تحت پوشش سازمان با شخصيت حقوقي مستقل به منظور انجام تحقيقات توسعه ف پژوهشکدهايجاد

 هاي نوين وريناهاي ملي و ف جهت اولويت

پژوهشکده مواد و انرژيهاي نو سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به صورت خاص به بحث استفاده از انرژيهاي نو 

به سرمايه گذاريهاي عظيم دولت جمهوري اسالمي ايران در زمينه مواد و متالورژي و با پردازد. اين پژوهشکده با توجه مي

مه چهارم توسعه بر صادرات و توسعه صنعتي در حيطه مواد و نامه هاي سند چشم انداز بيست ساله و برنايت بر تأکيد برناع

از تلفيق دو گروه مواد پيشرفته و مرکز انرژيهاي نو  1385سطح جهاني، در سال متالورژي و نظر به وجود بحران انرژي در 

وري در جهت اولويتهاي ملي و نا. هدف اصلي اين پژوهشکده انجام پژوهشهاي کاربردي و توسعه فشده استتشکيل سازمان 

نو در کشور مي باشد. اعضا اين انرژيهاي  با قابليت کاربرد در بکارگيريوريهاي نوين در حيطه مهندسي و علم مواد ناف

پژوهشکده در دو زمينه تخصصي مواد و متالورژي و انرژيهاي نو  در سه گروه پژوهشي مشغول انجام وظايف سازماني مي 

  باشند

 

 پ وهشگاه نيرو -2-4-6-2

شوراي گسترش آموزش با اخذ مجوز سه پژوهشکده برق، توليد نيرو و انتقال و توزيع نيرو از  1376پژوهشگاه نيرو در سال 

هاي انرژي و محيط زيست و کنترل و  با اخذ دو مجوز جديد پژوهشکده 1377عالي بطور رسمي کار خود را آغاز و در سال 

هاي بادي و  وري توربيننامديريت شبکه را نيز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ايجاد مراکز شيمي و مواد، توسعه ف

باشد که مسئوليت راهبري  مي وزارت نيرو وابسته به پژوهشگاه نيرو .هاي خويش را توسعه بخشيد يتهاي مرجع فعال آزمايشگاه

 . [33را بر عهده دارد ] ايران تحقيقات وابسته به صنعت برق و انرژي

 عبارتند از : پژوهشگاه نيرو هاي ماموريت

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

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

 اي صنعت برق و انرژي مديريت تحقيقات کاربردي و توسعه 

 هاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي وريناريزي ف مهنانگاري، سياست پژوهي و بر آينده -3

 هاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي ورينااکتساب ف -4

 کارگيري در صنعت برق و انرژي هقيقات و بسازي نتايج تح تجاري -5

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

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

پژوهشي داخل و خارج کشور در  -هاي علمي ها، مراکز پژوهشي و قطب ميان دانشگاهوري ناايجاد و توسعه شبکه ف -8

 حوزه صنعت برق و انرژي

تحقيقاتي در حوزه انرژي و  محورهاي نمودن فعال راستاي در نيرو پژوهشگاه زيست محيط و انرژي پژوهشکده

 شده تجهيز پژوهشکده اين در زير شرح به پژوهشي گروه 4 منظور اين به ريزي خاصي را انجام داده است. مهنابر زيست محيط

 است :

 مصرف مديريت و انرژي گروه  

 نو هاي انرژي گروه  

 زيست محيط گروه  

 برق مديريت و اقتصاد گروه  

  گرفته در دو گروه اول با موضوع اين مطالعه بيشتر در ارتباط است. صورت هاي فعاليت که

 هاي ي انرژ هاي تبديل سيستم روي بر توسعه و تحقيق نو در راستاي هاي انرژي گروه توسط شده انجام هاي پژوهش

ريزي انرژي، اقتصاد  مهنااي در زمينه بر هاي تحقيقاتي و مشاوره فعاليت نيزگروه انرژي و مديريت مصرف پذير است. در دتجدي

وري انرژي و مديريت بار الکتريکي در بخشهاي مختلف اقتصادي و  انرژي و تعرفه در سطح کالن کشور و همچنين بهبود بهره



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

59 

 

 

 1393 اسفند،سومويرايش  : تدوين مباني سند1فاز 

 

 

گيري از تخصصهاي  هاي فسيلي و گاز طبيعي با بهره بع سوختنااجتماعي کشور با هدف کاهش مصرف انرژي الکتريکي و م

 شود. انجام ميافزار، انرژي و اقتصاد انرژي  امپيوتر، نرممهندسي برق، مکانيک، ک

 

 پ وهشگاه مواد و انرژي -2-4-6-3

 با ايگسترده همکاري کشور، ياجتماع و اقتصادي توسعه هاي مهنابر اهداف به توجه با اکنون هم پژوهشگاه نيا

 و مواد پژوهشگاه است. کرده برقرار يخصوص بخش و يدولت بخش يياجرا موسسات ع،يناص ،يقاتيتحق مراکز دانشگاهها،

 هاي تيفعال به يتخصص گروه 9 در که باشد يم انرژي و ها هادي مهين ک،يسرام پژوهشکده سه داراي اکنون هم ،انرژي

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

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

 اجراي قيطر از که است اي توسعه و کاربردي ادي،يبن هاي نهيزم در وريناف و علوم گسترش پژوهشگاه، اهداف سرلوحه

 و سيتأس قيطر از را کشور ازين مورد يپژوهش کادر از يبخش آموزش پژوهشگاه ن،يا بر عالوه .ابدي يم تحقق مربوط هاي پروژه

 رهيذخ و ليتبد و مواد نونا ک،ي)سرام ارشد يسناکارش و مواد( ي)مهندس دکترا سطوح در يليتکم التيتحص هاي دوره توسعه

 پژوهشکده نيمهمتر .دارد عهده به يفن هاي تجربه انتقال براي يخارج و يداخل يتخصص کوتامدت آموزشهاي زين و (انرژي

 روي انرژي پژوهشکده هاي تيفعال اساس .است انرژي پژوهشکده دارد، تيفعال انرژي حوزه در ماًيمستق که پژوهشگاه نيا

 .[34] است شده متمرکز ستيز طيمح هاي ندهيآال و نو هاييانرژ بعنام نهيزم در قاتيتحق

 ريپذ ديتجد انرژي بعنام نمودن نيگزيجا و انرژي مصرف سازي نهيبه منظور به يقاتيتحق متعدد طرحهاي پژوهشکده نيا در

 ريز باشد. يم اجرا دست در ستيز طيمح با مرتبط مطالعات و يلفسي سوختهاي بعنام جاي به ( … و باد و دييخورش )انرژي

  از: عبارتند انرژي پژوهشکده يقاتيتحق هاي مجموعه

 دييخورش انرژي گروه -1

  انرژي رهيذخ و ليتبد گروه -2

 ستيز طيمح گروه -3

 شاخه در دييخورش انرژي ييگرما ليتبد نهيزم در دييخورش انرژي کاربري رامونيپ قاتيتحق دييخورش انرژي گروه در
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 انجام (يسوخت لي)پ ييايميالکتروش ليتبد و (دييخورش روگاههايي)ن باال دما ييگرما ليتبد (،شيسرما و شي)گرما نييپا دماي

 شود. يم

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

 .رديگ يم صورت آن به مربوط هاي وريناف

 يبررس مورد انرژي ديتول بعنام به مواد نيا ليتبد و ستيز طيمح در زائد مواد از يشنا هاي يآلودگ ستيز طيمح گروه در

 آب و اتمسفر در آنها کاهش هاي روش و ستيز طيمح هاي ندهيآال ي نهيزم در يقاتيتحق هاي  تيفعال نيهمچن .رديگ يم قرار

 اندازه يفيک و يکم طور به و ييساناش را ندهيآال مواد و ييايميش باتيترک انواع قادرند گروه نيا پژوهشگران .رديگ يم صورت

 .ندينما رييگ

 زمينه در بازيگر يک عنوان به تواند مي مرکز اين تجديدپذير، هاي انرژي زمينه در تحقيقاتي مرکز اين فعاليت به نظر

  شود. مطرح بر انرژي پربازده تجهيزات کارگيري به

 ريزي انرژي مهنامؤسسه پ وهش در مديريت و بر -2-4-6-4

 و مديريت است. بوده ايران و جهان سطح در اساسي هاي چالش از يکي عنوان به همواره آن بهينه مديريت و انرژي

 براي اي زبده متخصصان به ديگر سوي از و روز به و علمي مستمر هاي پژوهش مجموعه به سوي يک از انرژي ريزي مهنابر

 است. نيازمند انرژي بعنام هدايت

 ملي هاي پژوهش انجام و انرژي ريزي مهنابر و مديريت متخصصان تربيت هدف با ،تهران دانشگاه يعناص مهندسي دانشکده

 نمود. انرژي ريزي مهنابر و مديريت در پژوهش مؤسسه تأسيس به اقدام 1382 سال در نيرو وزارت حمايت با و انرژي حوزه در

 .[35] است وريناف و تحقيقات علوم، وزارت گسترش شوراي از مجوز داراي پژوهشي مؤسسه اين

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

 شده ليتشک مستمر پژوهشي بخش 4 از مؤسسه همچنين .است دار عهده را يآموزش هاي دوره برگزاري و يعلم تيأه جذب

 : از عبارتند که

 انرژي وريناف بخش  

 انرژي کياستراتژ مطالعات بخش  
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 انرژي تقاضاي و عرضه بخش  

 انرژي مدلسازي بخش  

 جهت ييروهاين ازين حسب بر و نبوده مستمر صورت هب که دارد وجود زين موردي هاي پژوهش بخش بخشها نيا رناک در

 مشاوره آن ياصل فهيوظ که سسهؤم يعلم شوراي بخش .ندينما يم همکاري سسهؤم با بخصوص موضوع کي درباره قيتحق

 باشند. يم سسهؤم بخشهاي گريد از ارتباطات و يبانيپشت تيريمد رناک در زين است سسهؤم استير به يعلم

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

  کشور انرژي هاي ستميس تيريمد و زيير مهنابر براي الزم هاي تخصص نيتأم -1

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

  يجهان سطح در فوق هاي نهيزم در کشور وريناف و يعلم تيموقع ميتحک و ارتقاء -3

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

 انرژي زيير مهنابر و تيريمد در

  ياجتماع اقتصادي يفن يا رشته نيب يعلم هاي پژوهش انجام -5

  دکتري و ارشد يسناکارش هاي دوره برگزاري و يآموزش هاي مهنابر نيتدو -6

  جهان يپژوهش و يدانشگاه مؤسسات با يعلم ارتباطات جاديا -7

  يلمللنايب و يمل هاي ييگردهما برگزاري -8

  يآموزش کارگاههاي و يتخصص شرفتهيپ هاي دوره برگزاري -9

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

  يتخصص اتينشر و کتب گزارشات، مدارک، انتشار -11

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



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

62 

 

 

 1393 اسفند،سومويرايش  : تدوين مباني سند1فاز 

 

 

 هاي داده تجميع انرژي، وري بهره انرژي، اقتصاد انرژي، مديريت هاي حوزه در پروژه ها هد ،سسهؤم اين فعاليت سال ده در

 انجام به ذيربط اجرايي هاي دستگاه سفارش به انرژي هاي گذاري سياست انرژي، نوين هاي وريناف انرژي، سازي مدل در انرژي

 است. رسيده

 

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

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

 و است نموده آغاز دکتري و ارشد سيناکارش مقاطع در 1369 سال از زيست محيط علوم و زيست محيط مديريت زيست،

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

 مهندسي و زيست محيط طراحي مهندسي گرايش دو و است شده تأسيس 1382-83 اول نيمسال از زيست محيط مديريت

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

 است. پيوسته دانشکده اين به 1383-84 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 پژوهشکده

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

 [:36] از عبارتند مرکز اين فعاليت هايزمينه

 مصرف انرژي و مديريت تأمين  -1

 وري انرژيناف -2

 هاي بلندمدت براي توسعه پايدار در بخش انرژي استراتژي -3

 انرژي و محيط زيست -4

 هاي استراتژيک در بخش انرژي چالش -5

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

هاي مختلفي همچون مميزي انرژي، مطالعات امکان سنجي استفاده از انرژيهاي وري انرژي ايران در زمينهسازمان ملي بهره
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تواند به عنوان يک مرکز تحقيقاتي در خصوص تجديد پذير و غيره در دست انجام دارد. نظر به آنچه گفته شد اين مرکز مي

 موضوع مورد نظر در اين پروژه فعاليت نمايد.

 

 لمللي انرژينامؤسسه مطالعات بي -2-4-6-6

ي تابع ضوابط وزارت علوم, شلمللي انرژي, وابسته به وزارت نفت و از مؤسسات آموزش عالي و پژوهنامؤسسه مطالعات بي

 . [37] به عنوان يک مرکز پژوهشي شروع کرد 1370را در سال  وري مأموريت خودناتحقيقات و ف

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

عالي صنعت  گيري مديران سازي و تصميم لمللي کشور و کمک به تصميمناهاي علمي, اقتصادي, اجتماعي, سياسي و بي فعاليت

ريوهاي ناس ،وريناراهبرد ف ،ريزي مهنامديريت مالي و بر ،بع انسانينامديريت م ،نفت از طريق توجه به مطالعات اقتصاد انرژي

مدت و بلندمدت  لمللي نفت و گاز و موضوعات راهبردي در سطح کالن صنعت نفت از اهداف مياننابازارهاي بي ،جهاني انرژي

 شود: هاي زير انجام مي ء آن در چارچوب پژوهشکدهناسسه با تصويب هيات امؤهاي م اس فعاليتبر همين اس مؤسسه است.

 پژوهشکده اقتصاد انرژي -1

 بع انساني و مديريت ناپژوهشکده م -2

 وريناپژوهشکده مطالعات راهبردي ف -3

  محيط زيست و توسعه پايدار ،پژوهشکده حقوق -4

خته شده و وظيفه ناهاي راهبردي وزارت نفت ش عنوان هاب پژوهشلمللي انرژي در حال حاضر به ناسسه مطالعات بيؤم

 .سپاري و تجميع دانش پروژه هاي راهبردي را عهده دار است مديريت و برون

سازي و ارائه راهکار  پردازي، تصميم يابي، تحقيق، نظريه ها، مسئله مطالعه و تحليل مستمر داده مؤسسه عبارتست از  مأموريت

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

لمللي و با رعايت ناافزا و گسترده از متخصصين ملي و بي هاي نوآورانه و علمي، ايجاد شبکه هم وري اطالعات و روشنااز ف

 هاي سازماني.  ارزش

 باشد: ه شامل موارد زير ميهاي فعاليت مؤسس بر اين اساس حوزه
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 لمللينااقتصاد انرژي در سطح ملي و بي هاي انجام مطالعه و تحقيق و ارائه ي مشاوره در زمينه -1

 لمللي انرژي بويژه نفت و گازنابررسي تحوالت بازارهاي بي -2

 ريزي راهبردي صنعت نفت مهنابر -3

 بع انساني در صنعت نفتنامديريت و م -4

 پژوهي در حوزه انرژي آيندهوري و نامديريت راهبرد ف -5

 لملليناهاي بي ها و شرکت ها و راهبردهاي انرژي کشورها، سازمان ها، سياست خط مشي -6

 وري ارتقاي بهره -7

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

 تحليل داده هاي انرژي -9

 هبردي صنعت نفت و گازانباشت دانش و راهبري پروژه هاي تحقيقات را -10

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

 تخصصي رهاي آموزشي، انتشار کتب، مقاالت و نشريات علميناها و سمي کارگاه

گروه مطالعات ، مطالعات و تحقيقات بازار انرژيگروه ر اين موارد، پژوهشکده اقتصاد انرژي اين موسسه با داشتن سه نادر ک

هاي مختلف انرژي فعال بوده و در زمينه گروه اوپک, مجامع, کنوانسيون ها و معاهدات بين الملليو  و پايش تحوالت انرژي

ي شده به عنوان يکي از محورهاي تحقيقاتي اين پژوهشکده معرف در حوزه انرژي هاي جديد و پربازدهورينامطالعه فمبحث 

 است.

 

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

هاي  ، با هدف کلي نهادينه کردن و سازماندهي موثر فعاليتدانشگاه صنعتي شريف طرح ايجاد دانشکده مهندسي انرژي

تعدادي از طرف  از 1383 هاي مهندسي سيستمهاي انرژي و مهندسي هسته اي، در مهر دانشگاه صنعتي شريف در زمينه

 شده پيشنهاد شد و پس از تصويب در شوراي تحصيالت تکميلي و شوراي دانشگاه هاي ياد اعضاي هيات علمي گروه
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در شوراي گسترش آموزش عالي مورد تصويب قطعي قرار گرفت. تشکيالت دانشکده نيز در  5/10/1384(، در تاريخ 1383)آبان

هاي دانشکده مهندسي  ماموريت .ابالغ شده است 31/3/1385ويب و در تاريخ ي دانشگاه تصنات امأدر هي 25/11/1384تاريخ 

 [:38انرژي عبارتند از ]

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

 نياز کشور

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

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

 هاي اجرايي و صنعت سان دستگاهناهاي آموزشي تخصصي، براي ارتقاي دانش و مهارت کارش برگزاري دوره 

 نرژي کشوراي مورد نياز بخش ا هاي بنيادي، کاربردي و توسعه سازماندهي و انجام پژوهش 

 گذاري و نشر اطالعات علمي در زمينه علوم و سازي و سياست هاي الزم براي تصميم پژوهش انجام مطالعات و 

 وري انرژيناف

 اي با مراکز علمي مشابه در کشورهاي پيشرفته،  لمللي و منطقهناهاي علمي و فني بي برقراري ارتباطات و همکاري

 هاي فعاليت دانشکده اسالمي، در زمينهکشورهاي در حال توسعه و کشورهاي 

 

 دانشگاه شهيد عباسپور -2-4-6-8

هاي  ، با توجه به احساس نياز بر تربيت نيروي انساني متخصص براي توسعه و نگهداري از سيستم1340در اواخر دهه 

دانشگاه صنعت آب و برق با هاي تخصصي برق در محل فعلي  توليد، انتقال و توزيع برق، مرکزي تحت عنوان مرکز آموزش

همکاري مشاوران خارجي ايجاد شد. پس از پيروزي انقالب اسالمي و با همت شهيد عباسپور وزير وقت نيرو، اين مرکز تبديل 

هاي  هاي درسي مهندسي کاربردي در رشته مهنااقدام به تعريف بر 1360به يک مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي شد و در دهه 

الکترونيک و ابزار دقيق، مکانيک نيروگاه و آب، و سپس پذيرش دانشجو نمود. شوراي گسترش آموزش عالي در مهندسي برق، 

با تبديل آن به  1374مجوز تبديل آن به دانشکده صنعت آب و برق )شهيد عباسپور( را صادر نموده و در سال  1370سال 

 [.39دانشگاه موافقت اصولي نمود ]
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خود به منظور رفع نيازهاي علمي، فني و تخصصي نيروي انساني  24/1/92در جلسه مورخ  شوراي گسترش آموزش عالي

وري ناف-ها، در راستاي نيل به جايگاه معتبرترين دانشگاه تخصصي و مرجع علميمتخصص کشور و تربيت و رشد و تعالي آن

هاي  گذاري قه، و با انگيزه صيانت از سرمايههاي مرتبط با صنعت آب، آبفا، برق و انرژي در سطح کشور و منط اصلي در زمينه

وري، با الحاق دانشگاه صنعت آب و برق )شهيد عباسپور( به دانشگاه شهيد ناهاي علمي و ف انجام شده و ارتقاي سطح فعاليت

 موافقت بعمل آورد. يدانشگاه شهيد بهشت بهشتي تحت عنوان پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور

واحد  9 ،يشگاهيآزما واحد 12داشتن  اريعباسپور ( با در اخت ديانرژي دانشگاه صنعت آب و برق )شه يدانشکده مهندس

مجرب  هاي نيو تکنس علمي أتيه عضو 33و با توجه به حضور فعال  يواحد ثبت شده تخصص 12 نيو همچن يکارگاه تخصص

و  يو خدمات فن يمختلف اعم از پژوهش هاي در انجام پروژه يقابل توجه ييناتوا ،يو کارگاه يشگاهيهاي آزما در بخش

 مانند يهاي مختلف در بخش تيفعال ييناگذشته، داراي توا انيو تجارب موجود سال تهايبر قابلنادانشکده ب نيا .داردي مهندس

 هاي يانرژي، انرژ تيريمد ،يو خوردگ يخراب ليعمر، تحل نيو موضوعات مرتبط به آن از جمله مباحث تخم يروگاهين عيناص

است که موارد  يهيباشد. بد يم رهيغ و يو حرارت يکيمکان هاي ستميس ها، نيماش انرژي از جمله توربو ليتبد هاي ستمينو، س

تواند در بر  يافزاري موجود م افزاري و سخت ت نرمناامکا به دانشکده با توجه نيا تيها داشته و دامنه فعال مزبور اشاره به حداقل

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

 

 هاي اقتصادي بنگاه -2-4-7

هاي اقتصادي، کسب انتفاع و افزايش ثروت صاحبان سهام )مالکان( در دراز مدت است. ترين اهداف بنگاه يکي از مهم

هاي اقتصادي به منظور اخذ تصميمات منطقي نيازمند اطالعات  هاي مرتبط با بنگاه ديگر گروهسهامداران، اعتبار دهندگان و 

 باشند.  ها مي و مربوط در خصوص عملکرد آن ءقابل اتکا

کارگيري  هاي اساسي در عملي شدن چرخه به توان از بخش توليدکنندگان تجهيزات مورد استفاده در بخش ساختمان را مي

ها و تعامل بين پيمانکاران و توليدکنندگان نيز نقش  ها دانست. هر چند پيمانکاران ساختمان در ساختمانتجهيزات پربازده 

 کارگيري گسترده تجهيزات پربازده خواهد داشت. اساسي در به

http://www.sbu.ac.ir/
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توان به چهار گروه  هاي سرمايشي را مي در حالت کلي تجهيزات انرژي بر مورد استفاده در بخش ساختمان به جز سيستم

گيرند  وري نيز مورد استفاده قرار ميناعمده تقسيم کرد. اين چهار گروه که در قسمتهاي بعدي پروژه جهت تشکيل درخت ف

 عبارتند از:

 تجهيزات گرمايشي -1

 ييناتجهيزات روش -2

 لوازم اداري -3

 لوازم خانگي -4

در داخل کشور به اختصار معرفي در اين قسمت تعدادي از توليدکنندگان و واردکنندگان تجهيزات در چهار گروه فوق الذکر 

 باشند. هايي از تمامي توليد کنندگان مي شوند. اين موارد تنها نمونه مي

 

 تجهيزات گرمايشي-1 -2-4-7

 هايي همچون : توان به شرکت تعداد توليدکنندگان تجهيزات گرمايشي در کشور بسيار زياد بوده و براي نمونه مي

 پاکمن -1

 شوفاژکار -2

 بوتان -3

 رادياتورايران  -4

 گلديران اشاره نمود. -5

 

 شرکت پاکمن -2-4-7-1-1

التحصيالن رشته مکانيک دانشکده فني دانشگاه تهران تأسيس شد .  غتن از فار 5با همکاري  1354در سال  شرکت پاکمن

ديگ بخار،  همچونساخت انواع تجهيزات صنعتي  و در شرکت پاکمن يکي از پيشگامان صنعت تأسيسات در ايران مي باشد
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. شرکت پاکمن از نظر [40] باشد ديگ آب گرم، هيتر روغن داغ، مخازن تحت فشار، دي اريتور و... مشغول به فعاليت مي

 .هاي آبگرم در کشور اعالم شده است مؤسسه استاندارد ايران، به عنوان يکي از بيشترين توليدکنندگان ديگ

 

 شرکت شوفاژکار -2-4-7-1-2

شد سهامداران شرکت با  ء وجود يک شرکت تأسيساتي در کل بازار مصرف ايران به خوبي احساس ميکه خال 40در دهه 

کار نمودند. بديهي  سازي دانش تأسيسات اقدام به تأسيس شرکت صنعتي شوفاژ درک اين نياز و با رويکرد توليد داخلي و بومي

هاي الزم  به زمان پيدايش شرکت و عدم وجود زيرساختهايي داشت که با توجه  است پيدايش اين شرکت نياز به زير ساخت

 [.41] ها براي کل کشور نيز به همت همين گروه صورت پذيرفت سازي اين زيرساخت فراهم عمالً

هاي حرارت مرکزي عمالً شرکت موفق به بر  سال تجربه در زمينه طراحي و توليد و نوآوري در زمينه سيستم 40در طي 

هاي توليد و  هاي مختلف از تست با ثبت و تحليل داده. کنندگان گرديده است هاي مختلف مصرف مي دستهآورده ساختن نياز تما

سازي واحدهاي تحقيق و توسعه و تضمين کيفيت و خدمات پس از فروش به همراهي ديگر واحدهاي توليدي و  طراحي و بهينه

 .برند ن پيش ميناهاي آ و نيازها و دغدغه کنندگان سب با شرايط مصرفناپشتيباني عمالً شرکت را کامالً مت

 

 

 شرکت بوتان -2-4-7-1-3

ديواري و رادياتور  هاي متنوعي از آبگرمکن ديواري، پکيج شوفاژ بوتان در حال حاضر همگام با نياز مشتريان، مدل

هاي  وريناگيـــري از آخريــن ف بهرهمحور و استمرار  مهناگرايي، ديدگاه بر بــاور مشتري کند. آلومينيومي را توليد و عرضه مي

ن با شتابي فزاينده ادامه داشته باشد. به طوري که ناسال از زمان تأسيس، رشد بوتان همچ 60 دنيا، موجب شده تا با گذشت

 .[42] خانواده ايراني است 10،000،000محصوالتش در حال حاضر مورد استفاده بيش از 

 ايران رادياتور -2-4-7-1-4
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کيلوکالري  4,000,000گازوئيل سوز و دوگانه سوز تا سقف  هاي گاز سوز ، ها مدل مشعل اکنون اين شرکت با توليد دههم 

 کنندگان در اين بخش را نيز فراهم کرده و ارائه خدمات پس از فروش گسترده در سراسر کشور آرامش خاطر مصرف بر ساعت

فرانسه  MAURY & CHAFFOTEAUX زميني با همکاري شرکت هاي گرمايشي ديواري و پکيج  ،1384. از سال است

هاي مختلف توليد و عرضه گرديد. خطوط توليد متشکل از  ها و ظرفيت در مدل  روز اروپا، ورينافجهت انتقال دانش فني و 

کار  هب  متخصص، استفاده از معتبرترين قطعات اروپايي به همراه نيروي ماهر و  الت خودکار و نيمه خودکار،نامجهزترين ماشي

هاي مدرن  انتهاي خطوط توليد با دستگاه ترين آزمايشگاه پکيج شوفاژ ديواري کشور و تست کليه پکيج ها در گيري پيشرفته

و براي اولين بار در کشور   هاي گرمايشي اين شرکت در سطح کيفي بسيار بااليي توليد شده و در کمترين زمان موجب شد پکيج

 .[43] ستاندارد از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران شودموفق به اخذ نشان ا

 ييناتجهيزات روش -2-4-7-2

شرکت  5پردازند. در اين قسمت يي ميناها و تجهيزات روش هاي مختلفي در کشور به امر توليد و واردات انواع المپ شرکت

 شوند. هاي اقتصادي معرفي مي معتبر و مهم در نقش بنگاه

 

 يي پارسناروش -2-4-7-2-1

باشد  اين شرکت با نيم قرن تجربه توليد کننده انواع المپ هاي ال اي دي، هالوژن معمولي، کم مصرف، اس ام دي مي

[44.] 

 نورسافرم -2-4-7-2-2

اي فعاليت مي  يي و نورپردازي حرفهناخاص( به صورت تخصصي در زمينه روش )سهامي نورسافرم ييناشرکت مهندسي روش

يي پروژه هاي مختلف از ناسان اين شرکت تجربيات زيادي در زمينه طراحي و اجراي نورپردازي و طراحي روشناکارشکند. 

 هاي شهري دارند ها و محوطه هاي ورزشي، خيابان هاي تجاري و اداري، استاديوم هاي مسکوني، ساختمان جمله موزه، ساختمان

[45]. 
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 يي است.نايي در بين مهندسين و کاربران روشنادانش روشاز جمله اهداف اصلي اين شرکت ارتقاي 

 .کند يي و نورپردازي برگزار ميناهاي تئوري و عملي طراحي روش تنها مرکزي است که در ايران دوره نورسافرم همچنين

 کند. نيز فعاليت مي LMSيي ناهاي کنترل هوشمند روش سيستماين شرکت در زمينه 

 پارس شهاب -2-4-7-2-3

بخش خصوصي، بانک صنعت و شرکت توشيباي ژاپن شريک شدند و شرکت المپ پارس توشيبا پا به  1348 در سال

با  1350عرصه وجود نهاد. دو سال طول کشيد تا ماشين آالت و تجهيزات در منطقه بزرگي از شهر رشت نصب شدند و در سال 

خطوط توليد  .[46] ري و توليد المپ در ايران تبديل شدوناتوليد اولين المپ، کارخانه المپ پارس توشيبا به مرکز دانش، ف

 :  ازاوليه شرکت عبارت بودند 

 خط توليد حباب المپ معمولي -1

 خط توليد تيوب المپ فلورسنت  -2

 خط توليد سرپيچ معمولي  -3

 خط توليد سرپيچ المپ فلورسنت  -4

 تدو خط توليد المپ معمولي و يک خط توليد المپ فلورسن  -5

خط  1373در سال  .تغيير يافت المپ پارس شهاب م شرکت بهناسهام شرکت توشيباي ژاپن خريداري و  1363در سال 

توليد و عرضه انواع المپ ها ي کم مصرف  1385در سال  .توليد حباب المپ التهابي به توليد تيوب فلورسنت جديد تبديل شد

کارخانه جديد پارس شهاب نقره در  1391در سال  .آغاز گرديد LED توليد و عرضه انواع المپ 1387در سال  .آغاز گرديد

 .تأسيس و بهره برداري گرديد LED زمينه توليد انواع المپ کم مصرف و

يي و نا، روشFPL ، فلورسنت،LED مصرف، ها در گروه محصوالت کم با توليد انواع المپ المپ پارس شهاب اکنون هم

 .پارس، پارس خزر و زمرد فعاليت مستمر داردهاي تخليه گازي با برندهاي  المپ

 بهنور يزد -2-4-7-2-4
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انواع  رابطه با توليد در را تحقيقات خود 1385 سال در هاي بسيار کم مصرف بهنور يزد شرکت کارخانجات توليدي المپ

هاي فوق کم مصرف  المپ بعنوان توليدکننده نسل جديد 26/6/1386 درتاريخ آغازنمود و LED هاي فوق کم مصرف المپ

 [.47ور شروع به کار کرد ]درکش

 مهنور -2-4-7-2-5

ساخت چراغهاي فلورسنت آغاز کرده و بعد از گذشت يک دهه با اجراي  فعاليت خود را در زمينه طراحي و 1361در سال 

ع به پودري طرح توسعه اقدام به خريد ماشين آالت جديد، افزايش فضاهاي توليدي، تغيير سيستم پاشش رنگ از ماي

برابر افزايش داده و به سقف  10سازي و افزايش نيروي انساني، ظرفيت ساالنه خود را بيش از  الکترواستاتيک، ايجاد واحد قالب

 دستگاه در سال رسانيد. 250000

اي  حرفهاي ديگر اقدام به ايجاد واحد طراحي  در راستاي طرح توسعه به نياز بازار و  با توجه 1387مهنور در سال 

الت اتوماتيک روز دنيا در زمينه ناترين ماشي کارگيري مدرن هبا ب و  يي نمودهنامحصوالت، تحقيق و توسعه و مهندسي روش

کاري و همچينين به کمک متخصصين مجرب و کارآزموده، توانسته گام بلندي در جهت تنوع چشمگير  کاري و خم سوراخ

 [.48باشد ] مي LEDهاي کم مصرف و  اين شرکت توليدکننده انواع المپ د.محصوالت و ارتقاء سطح کيفيت آنها بردار

 تجهيزات اداري -2-4-7-3

شرکتهاي مختلفي در کشور به توليد و واردات تجهيزات اداري همچون مانيتور، چاپگر، دستگاه فاکس، دستگاه فتوکپي و ... 

 گردند. گستر پارسارگاد معرفي مياشتغال دارند که در اين قسمت دو شرکت معتبر ماديران و نوين 

 

 ماديران -2-4-7-3-1

هاي توليدکننده و پيشرو در زمينه  اي متشکل از سه شرکت خصوصي است از جمله گروه گروه ماديران که مجموعه

فعاليت خود را در زمينه  1343اين گروه از سال  .باشد تکنولوژي، اتوماسيون اداري و خدمات پس از فروش در ايران مي

 [.49کند ] انواع تجهيزات اداري شامل مانيتور، چاپگر ، پوز و ... را توليد ميهاي اداري آغاز کرد و اکنون  ماشين
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 نوين گستر پاسارگاد -2-4-7-3-2

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

 

 لوازم خانگي -2-4-7-4

هاي توليد کننده لوازم خانگي در داخل کشور قابل توجه است. طيف وسـيعي از محصـوالت خـانگي همچـون      تعداد شرکت

انـرژي بـر   شود. عمده محصـوالت ايـن شـرکتها    يخچال و فريزر، اجاق گاز، بخاري گازي و غيره توسط اين شرکتها توليد مي

شرکت مهم توليد کننده لوازم خانگي در کشور شامل الکترواستيل، ارج، آبسال، امرسان و پارس معرفي  5هستند. در اين بخش 

 شوند. مي

 

 

 

 الكترواستيل -2-4-7-4-1

محصوالت  دي. آغاز به کار اين شرکت با تولشده است وارد عرصه صنعتدهه چهل  يانيپا يها در سال ليشرکت الکترواست

دار( همراه بود. درسال  سردخانه يها ها و کانکس سردخانه ،سردکن ري, انواع آبسردکن و شينيتريو يزرهايو فر خچالي) يصنعت

و از آن سال به  ديگرد جاديا يبرندساز نهيشرکت در زم يتجار يها استيدر س يديافق جد ليبا انتخاب برند الکترواست 1360

 .[51] ادامه داد ليم شرکت الکترواستناخود را با  تيبعد فعال

و  خچاليدستگاه انواع  100از  شيو ب يخانگ يزرهايو فر خچاليدستگاه انواع  1200روزانه  ديتول تيحال حاضر با ظرف در

و  دکنندگانيتول نياز بزرگتر يکي ت،يفيمحصوالت با ک گريها و د انواع سردخانه نيو همچن ينيتري، ويصنعت يزرهايفر

 .اشدب يم يبرودت عيناکشور در حوزه ص شگامانِيپ

 يخچال فريزرهاي فروشگاهي اين شرکت عبارتند از:  انواع

 هاي اورانوس، ميز يلدا و شيشه خم  هاي فروشگاهي در مدل يخچال -1
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 هاي معمولي، دو طرفه و اوپن هاي ايستاده در مدل يخچال -2

گل سرد، ايستاده، اوپن يک طرفه و اوپن دو طرفه و دو  هاي کشويي، صندوقي، تاپينگ فريزرهاي فروشگاهي در مدل -3

 طبقه هما

 

 ارج -2-4-7-4-2

کارگر ساده با هدايت مهندس  8در يک کارگاه کوچک واقع در خيابان سي متري تهران به اتفاق 1316کارخانه ارج در سال 

پيوست و با اميد و کوشش کارگران و مؤسس آن، يع غير دولتي ايران ناخليل ارجمند، استاد دانشکده فني دانشگاه تهران، به ص

 گام در راه توسعه صنعت و توليد کشور گذاشت .

م ارج از سه حرف اول سه ناشد و به همين دليل نيز  گري و جوشکاري انجام مي در کارگاه اوليه کارهاي آهنگري، ريخته

 رشته، شکل گرفت.

متر مربع( واقع در خيابان شوش تهران  21000يد با وسعت بيشتر )با پيشرفت کار، تأسيسات ارج به محل جد 1321در سال 

مهندس خليل ارجمند مؤسس ارج در اثر يک حادثه و در جريان آزمايش يک ماشين  1323منتقل گشت، در اواخر پائيز سال 

 فني که در کارخانه طراحي و ساخته شده بود جان خود را از دست داد.

براين ارج جديد نانمود، بفعاليت خود بود، به زودي محل جديد نيز برايش کوچک مي شرکت ارج که مرتب در حال گسترش

مترمربع( واقع در جاده مخصوص کرج  105000هاي جديد در زميني به مساحت )هاي متعدد و ماشين با کارگاه 1348در سال 

 ه فعاليت نمود.هاي مدرن روز شروع ببا همراهي هزاران مهندس و کارگر مبتکر و ماهر با تکنيک

ن نابه صورت شرکت سهامي عام درآمد و قسمتي از سهام آن در مرحله اول به کارک 1352کارخانه ارج از اول فروردين ماه 

يع ملي ايران نابا ملي شدن کارخانجات، عمده سهام آن به ص 1357و سپس به مردم ارائه شد. پس از پيروزي انقالب در سال 

يع ملي به ناتحت پوشش اين سازمان بود و پس از آن در همين سال، بخشي از سهام سازمان ص 1374واگذار گرديد که تا سال 

 [.52ن ارج و مردم و عمده سهام آن به بانک ملي ايران واگذار گرديد ]ناکارک
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 آبسال -2-4-7-4-3

تأسيس گرديد و تا سال در شمال شرقي تهران  م  شرکت لعاب ايران  )سهامي خاص (نابا  1335آبسال در سال  شرکت

با  1343 سپس از سال ..... به فعاليت خود ادامه داد. و نظير بشقاب، کاسه، متريال قوري  محصوالتي  با توليد 1343

لوازم   توليدکنندگان جرگه به هاي گازسوز و نفت سوز و آبگرمکن گازي اجاق گاز روميزي، اجاق گاز فر دار، انواع بخاري  توليد

به اونيورسال  1345م شرکت در سال ناتوليدات  و افزايش مداوم سرمايه به دنبال رشد کيفي و کمي شرکت و. پيوست خانگي

در حال   يافت.  تغيير  به آبسال )سهامي عام( 1362و در سال   به اونيورسال )سهامي عام( 1355و در سال  )سهامي خاص(

نفر پرسنل  940دويست و چهل هزار ميليون ريال و حدود   اين شرکت با سرمايه بالغ بر  حاضر

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

 

 

 شرکت امرسان -2-4-7-4-4

منطقه صنعتي جاجرود واقع در حومه  با هدف توليد انواع يخچال فريزر خانگي در 1364يع امرسان در سال ناشرکت ص

مشغول به خدمت رساني  1390متر مربع مساحت تا پايان سال  30000اين کارخانه با  عرصه توليد نهاد. شرقي تهران قدم به

 به کارخانه جديد خود در شهرک صنعتي عباس آباد، واقع در جنوب شرقي تهران انتقال يافت. 1391بوده است و از ابتداي سال 

 به توليد انواع اجاق گاز مشغول است يخچال و فريزر ع عالوه برمتر مرب 150000اين کارخانه هم اکنون در فضايي بالغ بر 

[54.] 

 پارس -2-4-7-4-5

 13تأسيس و کارخانه توليدي يخچال و فريزر در زميني به مساحت  1354شرکت لوازم خانگي پارس)سهامي عام( در سال 

دو  81برداري از آن شروع شد. توليدات اين کارخانه تا پايان سال بهره 1359ايجاد و از سال هکتار در شهر صنعتي البرز قزوين 

 .فوت بوده است که به منظور بهبود کيفيت آن به مرور تغييراتي در آن ايجاد گرديده است 12نوع محصول يخچال و فريزر 

با  1380کارخانه يخچال و فريزر ايجاد و از بهمن ماه هکتار در جوار  11کارخانه ماشين لباسشويي نيز در زميني به مساحت 

http://emersunshop.com/
http://emersunshop.com/
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هزار  114ي هر دو کارخانه حدود نابرداري از آن، توليد ماشين لباسشويي به توليدات شرکت اضافه گرديد. مجموع زيرببهره

-و جديد مصرف با توجه به سرعت رشد صنعت لوازم خانگي و رقابت فشرده در اين صنعت و نيازهاي متنوع .باشدمترمربع مي

خانگي پارس استراتژي توليد خود را بر تنوع محصوالت با کيفيت و با هدف برآوردن نياز مشتريان و کنندگان محصوالت لوازم

روز به  ورينافالت براساس آخرين ناهاي اساسي در نوسازي ماشي گذاري سرمايه 1376نهاده و خصوصاً از سال  نابهبود مستمر ب

 .[55] عمل آورده است

  

 هاي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش انرژي سياست -2-4-8

ها و نهادهاي اجرائي  به کليه دستگاه 15/4/89هاي کلي اصالح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري در تاريخ  سياست

پربازده انرژي بر در هاي  وريناها که به صورت غيرمستقيم به بکارگيري ف کشور ابالغ شد. بندهايي از اين مجموعه سياست

 [:13بخش ساختمان اشاره دارند عبارتند از ]

هاي کارآمدي،  وري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأکيد بر شاخص توسعه و ترويج فرهنگ بهره -3بند 

 مندي پذيري، انضباط و رضايت مسئوليت

 عمومي در رعايت الگوي مصرفهاي دولتي و نهادهاي  پيشگامي دولت، شرکت -5بند 

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

مه پنجم توسعه و به حداقل يک دوم ميزان ناکشور به حداقل دو سوم ميزان کنوني تا پايان بر« شاخص شدت انرژي»

 هاي زير: م توسعه با تأکيد بر سياستمه ششناکنوني تا پايان بر

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

 سازي عرضه و مصرف انرژي انجام مطالعات جامع و يکپارچه سامانه انرژي کشور به منظور بهينه 

 هاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم کردن تسهيالت بانکي  ل سياستوري انرژي و اعما مه ملي بهرهناتدوين بر

گيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاء کارايي  سازي مصرف و عرضه انرژي و شکل هاي بهينه براي اجراي طرح

 انرژي 

 سبناهاي کالن انرژي با ساز و کار م پايش شاخص 
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 ضه و مصرف انرژي، تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عر

ها و الزام توليدکنندگان به اصالح  بر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آن توليد و واردات کليه وسايل و تجهيزات انرژي

 بر فرآيندهاي انرژي

 

 مه رياست جمهوري نابخش -2-4-9

و با موضوع کاهش مصرف برق ادارات و دستگاههاي اجرايي کشور  26/3/87مورخ  40081/43720مه به شماره نااين بخش

هاي سراسر کشور ابالغ  هاي دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي و استانداري ها، مؤسسات و شرکت ها، سازمان خانه به کليه وزارت

هاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان  وريناتقيم به بکارگيري فمه که به صورت غير مسنابندهايي از اين بخششده است. 

 [:27اشاره دارند عبارتند از ]

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

مه ستاد ناهاي مسرفانه و به منظور اجرايي نمودن تصميم  نظام اداري کشور در اجراي منويات معظم له و اصالح الگوي

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

مورخ  100/30/20487هاي شماره  مهناد نا( و به است1/2/1387ن مورخ  108/ت 1621ماره مه شنا ( تصميم9بند )"ب"

 22/10/1386هـ مورخ  38936/ت170368مه شماره ناوزارت نيرو و تصويب  6/3/1387/م مورخ 30/1367و  12/3/1387

نرخ تمام شده و محاسبه و پرداخت هاي اجرايي به  ها و دستگاه خانه هيئت وزيران مبني بر محاسبه قيمت آب و برق وزارت

هاي اجرايي موظفند ضمن تعيين يکي از مديران ارشد خود به عنوان مسؤل  آن از سر جمع اعتبارات آنها، تمامي دستگاه

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

 عملياتي گردد.هاي اجرايي کشور  دستگاه

هاي اجرايي در  مه، گزارشي از عملکرد دستگاهناوزارت نيرو موظف است ضمن نظارت بر نحوه اجرايي شدن اين بخش -4

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

هاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمان اشاره  يورنامه که به صورت غير مستقيم به بکارگيري فنابندهايي از اين بخش

 دارند عبارتند از :
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يي طبيعي روز در محيط اداري و نيز ناداري از حداکثر ميزان روش هاي اجرايي موظفند نسبت به بهره تمامي دستگاه -5

لتهابي )بيش از گيري از المپهاي پرمصرف و ا يي موضعي در اطاق کار اقدام نموده و ضمن عدم بهرهنااستفاده از روش

 استفاده نمايند. LEDهاي کم مصرف  يي نظير المپناهاي پربازده روش چهل دولت( از سيستم

وري هوشمند و لوازم کم ناگيري از تجهيزات مجهز به ف هاي اجرايي موظفند نسبت به نصب و بهره کليه دستگاه -6

ترونيکي و پدالي و نيز کنترل مستمر مصرف در زمينه آب و برق همانند المپ کم مصرف، شيرهاي دستشويي الک

 رويه آب و برق اقدام نمايند. تجهيزات و تأسيسات مربوط و رفع عيوب احتمالي با هدف جلوگيري از مصرف بي

هاي پرمصرف التهابي و مدادي در واحدهاي صنفي، تجاري، عمومي و خدماتي،  با توجه به ممنوعيت استفاده از المپ -7

 تدابير الزم را جهت عملياتي نمودن و رعايت موضوع به عمل آورد. وزارت بازرگاني موظف است

 

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

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

از  منديخود را به بهره يجا يعيبع طبنااز م يچون برخوردار هاييتيامروزه مز نکهيرغم اعلي آنچه که در اين سند آمده است

تکيه گاه اصلي جهت  1404بع تا افق نااين م ي،بع متنوع انرژناکشور از م ن به واسطه برخورداريناهمچاند، اما  داده يورناف

در  کننده نييو تع ياساس يبعد عرضه و تقاضا نقش از يجامع انرژ تيريمد هستند. از اين روو اقتصاد کشور  ييناربتوسعه زي

 .خواهند داشت 1404 رانانداز اي تحقق اهداف سند چشم ارتباط با

انداز در  تحقق سند چشم يبرا دهنديم ليکشور را تشک يبع غالب انرژناصنعت نفت و گاز کشور که م ندهيمطلوب آ رتصوي

 عبارت است از:1404افق 

 در منطقه از لحاظ ارزش يميکننده محصوالت پتروش ديتول ني. اول1

 يبازار جهان يدرصد از تقاضا 7 تيکننده نفت در اپک با ظرف ديتول ني. دوم2

اول  گاهيجا يدارا ي وگاز هايگاز و فرآورده يدرصد از تجارت جهان 8-10کننده گاز در جهان با سهم  ديتول ني. سوم3

 نفت و گاز در منطقه يورناف
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گيرند مبرهن و واضح است که بع اوليه انرژي مورد استفاده قرار مينابع نفت و گاز در ايران به عنوان منايت به اينکه منابا ع

مصرف به خصوص در بخش عرضه و تقاضا  ياصالح الگو کرديبا رو يجامع انرژ تيريبدون مد دستيابي به موارد فوق الذکر

اشد. بدين منظور و در راستاي بهينه سازي در بخش عرضه ضروري است تا شبکه بنيازمند توجه جدي مينبوده و  رپذيامکان

و از سوي ديگر نيز تمهيدات  برخوردار باشد هانهيگسترش و توسعه در همه زم يالزم برا ياز سازوکارهاعرضه انرژي کشور 

 الزم جهت مصرف بهينه انرژي اتخاذ گردد. 

باشد و به يکشور م توسعهساله  ستانداز بيچشمسند ز عوامل مهم در تحقق انظر به آنچه گفته شد مصرف بهينه انرژي 

انرژي بر در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي  نينو هاييورنافبر اين بکارگيري ناب مطرح است. يضرورت مل کي صورت

 از جمله بخش ساختمان از اهميت خاصي برخوردار است و بايد به آن پرداخته شود.

 هاي وزارت نيرو در دولت دهم در بخش انرژي مهنابر -2-4-11

اي تحت عنوان کتاب اول  هاي عملياتي صنعت برق را در مجموعه مهناوري و کارائي، بر وزارت نيرو به منظور افزايش بهره

هاي  وريناي فمه که به صورت غير مستقيم به بکارگيرنابندهايي از اين بخشتدوين و ابالغ نمود.  1389در مورخ تيرماه سال 

 [:14بر در بخش ساختمان اشاره دارند عبارتند از ] پربازده انرژي

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

 و ايجاد حداقل يک شرکت در هر استان  ESCOهاي خدمات انرژي  ايجاد ساز و کارهاي توسعه فعاليت شرکت -18بند 

 

 وري انرژي الكتريكي سابا  سند نقشه راه بهره -2-4-12

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

انين باالدستي نمود. در اين سند چگونگي نيل به اهداف کمي وري انرژي الکتريکي براساس قو و تدوين سندي بر نقشه راه بهره

 [. 27سازي مصرف انرژي تبيين شده است ] تعيين شده در بخش بهينه

 هاي سابا عبارتند از: براساس اين سند ماموريت

 بع انرژيناتوسعه مديريت انرژي براي استفاده کارآمد و بهينه از م 

 سازي توليد و مصرف انرژي  با بهينهها در ارتباط  ها و پروژه مديريت طرح 
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 اهداف نيز شامل :

 سازي تأمين انرژي بهينه 

 سازي مصرف انرژي بهينه 

 گيري  مديريت و اجراي شبکه هوشمند اندازه 

 آموزش و آگاه سازي در زمينه اصالح الگوي مصرف مطلوب 

سازي مصرف انرژي( حمايت از  هينهوري در بخش مصرف )ب باشند. بر اساس اين سند ماموريت سابا در خصوص بهره مي

 محصوالت کم مصرف شامل: 

 کولر آبي 

  يخچال 

   المپT8 

 الکتروموتور صنعتي 

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

 پرداخت يارانه )کمک بالعوض( به محصوالت راندمان باال 

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

 هاي صنفي شبکه دوستان انرژي  رهاي ترويجي در قالب کارگروهنابرگزاري سمي 

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

 مصرف بدست آيد.

 

 ها قانون هدفمند کردن يارانه -2-4-13

ها اقدام نموده است.  نسبت به ابالغ قانون هدفمند کردن يارانه 1388دي ماه  15مجلس محترم شوراي اسالمي در مورخه 

جويي در مصرف انرژي اشاره نشده است لکن ابالغ و اجراي قانون گامي مهم در مسير در اين قانون هر چند به بحث صرفه
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هايي از اين قانون با رويکرد اصالح الگوي مصرف عبارتند از  انرژي و بکارگيري تجهيزات پربازده است. بخشجويي صرفه

[13:] 

 هاي انرژي را اصالح کند: دولت مکلف است با رعايت اين قانون قيمت حامل -1ماده 

ها  قات نفت، با لحاظ کيفيت حاملقيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشت -الف

مه پنجساله پنجم ناهاي مترتب )شامل حمل ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني( به تدريج تا پايان بر و با احتساب هزينه

درصد( قيمت تحويل روي کشتي 90توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران کمتر از نود درصد )

 ارس نباشد. )فوب( در خليج ف

مه پنجم توسعه اقتصادي، نااي تعيين شود که به تدريج تا پايان بر ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه -ب

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

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

مه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، نااي تعيين شود که به تدريج تا پايان بر ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه -ج

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

بندي توليدکنندگان برق از  ت به رتبهسان دولتي و غيردولتي نسبنادولت مکلف است با تشکيل کارگروهي مرکب از کارش

 سب را اتخاذ نمايد.ناهاي تشويقي و حمايتي م کنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياست نظر بازده و توزيع

طق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف ناهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ م در خصوص قيمت -1تبصره 

 هاي ترجيحي را اعمال کند. قيمت

کنند، در صورتي  برداري مي هاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي که از يک انشعاب چندين خانواده يا مشترک بهره شرکت

که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزينه کنتور و نصب آن نسبت به افرايش تعداد کنتورها اقدام نمايند و در صورتي 

 برداران افزايش دهند. مکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکين را به تعداد بهرهکه ا

هاي بالعوض،  %( خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت کمک30دولت مکلف است سي درصد ) -8ماده 

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



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

81 

 

 

 1393 اسفند،سومويرايش  : تدوين مباني سند1فاز 

 

 

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

 شود. که توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي

 بع تجديدپذير.ناوري انرژي، آب و توسعه توليد برق از م     وري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهنااصالح ساختار ف -ب

هاي نفتي و  هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبيعي و فرآورده ان بخشي از زيان شرکتجبر -ج

 شي از اجرا اين قانونناها  ها و دهياري شهرداري

 

 قانون اصالح الگوي مصرف -2-4-14

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

در موادي از اين قانون که در ادامه آمده است به صورت غير مستقيم به بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره شده است 

[13.] 

هاي  مهنادر اجراي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازي موظف است آيين  -18ماده  

گيري به سوي ساختمان سبز و همچنين شهرسازي را منطبق بر  ها را با جهت ر ساختمانجويي مصرف انرژي د صرفه

ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف يک  مهناهاي نفت، نيرو، کشور و معاونت بر الگوي مذکور باهمکاري وزارتخانه

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

جرايي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين مه انا آيين

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

( اين قانون 11باشد، در کارگروه موضوع ماده ) ها لحاظ شده پذير در آنناهاي تجديد آلودگي و نياز به کمترين حد انرژي

 رسد. تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

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

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

داري کل  %( افزايش قيمت خواهد شد. وجوه اضافي اخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه100حداکثر صد در صد )
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( اين قانون هزينه 73ها و قانون بودجه ساالنه و به ترتيب مقرر در ماده ) کشور واريز و براساس قانون هدفمند کردن يارانه

 شود. مي

ها و يا ساير مراجع مربوط، منوط به رعايت ضوابط، مقررات و  صدور گواهي پايان کار توسط شهرداري -19ماده 

 ( اين قانون است. 18هاي موضوع ماده ) مهنا آيين

هاي کنترلي  کليه مؤسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه سامانه -20ماده 

( اين قانون 18هاي موضوع ماده ) مهنا هاي اداري خود مطابق با آيين هاي انرژي در ساختمان ف انواع حاملالزم براي مصر

 اقدام نمايند.

هاي اجرايي و عمومي موظفند به انجام مميزي انرژي به منظور اجرا و کنترل سامانه مديريت انرژي  کليه دستگاه -21ماده 

 ن خود اقدام نمايند.انهاي مربوطه و آموزش کارک در ساختمان

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه و  -22ماده 

بري ساختمان، اقدام نمايد و به تصويب کارگروه  تدوين استانداردهاي مصالح ساختماني با اولويت اقالم مرتبط با انرژي

 برساند.  (اين قانون11موضوع ماده )

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

 نمايند.

ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي  شهرداري -23ماده 

مسئوليت اجراي اين فصل از قانون را  22/12/1374مهندسي و کنترل ساختمان مصوب  ( قانون نظام34موضوع ماده )

هاي اجرايي و مؤسسات ذيربط موظف به همکاري در اين زمينه خواهند بود. وزارت مسکن و  برعهده دارند و دستگاه

مجلس شوراي اسالمي  هاي اجرايي ذيربط را به هيآت وزيران و شهرسازي هر سال گزارش نظارتي از عملکرد دستگاه

 تقديم خواهد کرد.

  

 هاي اول تا پنجم توسعه کشور مهناقوانين بر -2-4-15
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ساله و توسط دولت وقت  ( که به صورت پنج1394تا  1368هاي  هاي اول تا پنجم توسعه کشور )حدفاصل سالمهنادر بر

اند تا حد امکان در  اجرايي وابسته موظف شده هاي تنظيم شده و به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است دولت و دستگاه

هاي اقتصادي و اجتماعي تالش کنند. اهم قوانين و مواد مربوطه به تفکيک هر  جهت کاهش مصرف انرژي در تمامي بخش

 [.27مه در ادامه آورده شده است ]نابر

 

 مه اول توسعه کشورناقوانين انرژي در بر -2-4-15-1

بکارگيري تجهيزات پربازده به صورت غيرمستقيم به  49بند  4مه اول توسعه کشور و در ماده ناها از بر در قسمت خط مشي

  انرژي بر اشاره شده که عبارت است از:

ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگي اقتصادي با تأکيد بر توليد  -4

 :محصوالت استراتژيک و مهار تورم از طريق 

هاي نيرو و نفت و  خانه جويي در سوخت و انرژي، توسط وزارت سياستگذاري در زمينه مصرف بهينه انرژي و صرفه -49-4

هاي صنعتي و بازرگاني در مورد وسايل و  خانه هاي بخش انرژي )برق، نفت و گاز( توسط وزارت رعايت دقيق اولويت

 کنندگان انرژي. تجهيزات مصرف

 

 مه دوم توسعه کشورنانرژي در برقوانين ا -2-4-15-2

به صورت غيرمستقيم به  10و  4از مواد  7و  10مه دوم توسعه کشور و در بندهاي ناهاي کالن کيفي از بر در قسمت هدف

  بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره شده که عبارت است از:

 وري از طريق: افزايش بهره -4

 رژي از اتالف آنتکيه بر استفاده بهينه از ان -4-10

 بع طبيعي کشور ناحفظ محيط زيست و استفاده بهينه از م -10

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

 پاک و جانشين.
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جويي و منطقي کردن مصرف  اعمال صرفهموظف شده است به منظور ( اين قانون دولت 19همچنين در بند )و( تبصره )

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

کنندگان و واردکنندگان  بر، به ترتيبي که کليه توليد ها و تجهيزات انرژي تعيين مشخص فني و معيارها در مورد سيستم -1

اي متشکل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت و  باشند. کميتهچنين تجهيزاتي، ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها 

صنعتي ذيربط، مسئوليت تهيه اين مشخصات فني و پيشنهاد   خانه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارت

 هاي اجرايي آن به دولت را به عهده خواهد داشت. مهنا آيين

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

رعايت مشخصات فني و معيارهاي تعيين شده از طرف دولت، توليدکنندگان و واردکنندگان اين تجهيزات مشمول پرداخت 

 ها گردند. اينگونه عوارض و تعرفه

ها در ساعات اوج مصرف برق و  آن ف توسط وزارت بازرگاني به منظور کاهش مصرف انرژيناتنظيم ساعات کار اص -3

 انرژي و برقراري انظباط اجتماعي

هاي  هاي مربوط به نحوي که مصرف برق انرژي در ماه خانه يع توسط وزارتنامه فصلي کار کارخانجات و صناتنظيم بر -4

 داراي حداکثر مصرف کاهش يابد.

يع و مؤسسات براي اجراي ناي ترجيحي به صها تدوين و اجراي ضوابط الزم به منظور اعطاي تسهيالت مالي با نرخ -5

 عمليات مربوط به اصالح ساختار مصرف انرژي

مه جهت انجام تحقيقات الزم در زمينه ناهاي انرژي در طول بر % درصد درآمد حاصل از فروش حامل2تخصيص  -6

 هاي مربوطه خانه جويي و مديريت بر مصرف انرژي توسط وزارت صرفه

ها به منظور پرهيز از اتالف  ابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمانتهيه و تنظيم مقررات و ضو -7

هاي مسکن و  خانه اي متشکل از نمايندگان وزارت انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در اين مورد توسط کميته

 شهرسازي کشور، نفت و نيرو.
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ها به موضوع اهميت آب و انواع انرژي و ضرورت مديريت  اختصاص بخشي از مطالب کتب درسي مدارس و دانشگاه -8

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

 بعناو پرهيز از اتالف و اسراف م

کعب نفت باشد و آموزش متر م 5000تهيه ضوابط مربوط به تشکيل واحد مديريت انرژي آنها بيش از معادل  -9

 سان اين واحد توسط وزارتين نفت و نيرو.ناکارش

 

 مه سوم توسعه کشورناقوانين انرژي در بر -2-4-15-3

بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره مه سوم توسعه کشور به صورت مستقيم به نااز بر 121در فصل پانزدهم، ماده 

  شده که عبارت است از :

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

 اقدامات زير را انجام دهد:

کننده  هاي مصرف تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سيستم –الف 

ها ملزم به رعايت  يدکنندگان و واردکنندگان اين تجهيزات، فرآيندها و سيستمکنندگان، تول انرژي، به ترتيبي که کليه مصرف

اي متشکل از نمايندگان و وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه  اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذکور توسط کميته

 شود. ين ميخانه ذيربط تدو استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت

 نحوه تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد کرد. 

ها در بخش دولتي و  تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمان -د

هاي موجود براي به  انهاي تشويقي در مورد ساختم غير دولتي به منظور پرهيز از اتالف انرژي و تنظيم و اجراي روش

هاي مسکن و شهرسازي، کشور،  خانه اي متشکل از نمايندگان وزارت کارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط کميته

 مه و بودجه و نظام مهندسي کشور.نايع، نيرو و سازمان برنانفت، ص
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( متر مکعب معادل نفت کوره 5000هزار )ها بيش از پنج  قيمت انرژي براي واحدهايي که مصرف ساالنه سوخت آن -تبصره

هاي مذکور در  مهنا ( مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين5و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج )

 سب، افزايش خواهد يافت.نااين ماده با ارائه فرصت م

هاي اجرايي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران  گاهمه و بودجه و دستنامه اجرايي اين ماده توسط سازمان برناآيين 

 خواهد رسيد.

 

 مه چهارم توسعه کشورناقوانين انرژي در بر -2-4-15-4

بر اشاره شده که عبارت  بکارگيري تجهيزات پربازده انرژيمه چهارم توسعه کشور به صورت غيرمستقيم به نادر موادي از بر

  است از:

 :3ماده 

مه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ناف است تا پايان سال دوم بر: دولت مکل2تبصره 

هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به  ضمن اتخاذ تمهيدات الزم براي کاهش مصرف فرآورده

يع ناهاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. ص وردههاي داخل کشور و با فرآ هاي نفتي را از محل توليدات پااليشگاه فرآورده

هاي انرژي و يا سازگار ساختن  ريزي جهت کاهش مصرف حامل مهناخودروسازي و ساير کارخانجات مرتبط مکلف به بر

باشند. دولت مکلف است سازوکارهاي 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

مه سوم توسعه نا( قانون بر5گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده ) 1383: دولت مکلف است تا پايان سال 3تبصره 

ها را  وري و کاهش هزينه براي افزايش بهره 17/1/1379فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  اقتصادي، اجتماعي و

 تهيه و تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد.

شود  جويي در مصرف برق و گاز، به شرکتهاي برق و گاز اجازه داده مي : به منظور کاهش مصارف غيرضرور و صرفه4تبصره 

کنندگان غيرتوليدي با مصارف باالتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز  از مصرف
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هاي اليحه بودجه به مجلس شوراي  ريمه مذکور را هر سال ضمن تبصرههاي الگوي مصرف و ميزان ج نمايند. دولت سقف

 نمايد. اسالمي پيشنهاد مي

هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير  : صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق شبکه5تبصره 

و گزارش عملکرد خود را ماهانه به  افکار عمومي در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام

 مه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.ناهاي بر کميسيون

هاي اجرايي  ريزي کشور با همکاري دستگاه مهنامه اجرايي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنا : آيين6تبصره 

 بالغ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.ذيربط تهيه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ا

 : 5ماده 

)بخش  2-2وري کل عوامل توليد مندرج در جدول شماره  هاي کمي مربوط به ارتقاء بهره به منظور تحقق اهداف و شاخص

 هفتم اين قانون( 

وري کل  سهم ارتقاء بهرهدملي، بخشي، استاني و ويژه ناهاي اجرايي ملي و استاني مکلفند در تدوين اس الف( تمامي دستگاه

عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين کرده و الزامات و راهکارهاي الزم براي تحقق آنها را براي تحول کشوز از يک 

وري کل  ور محور با توجه يه محورهاي زير مشخص نمايند، به طوري که سهم بهره اقتصاد نهاده محور به يک اقتصاد بهره

 ( درصد برسد.3/31خالص داخلي حداقل به سي ويک و سه دهم )ناوليد عوامل در رشد ت

هاي ستانده به نهاده مشخص گردد به طوري که متوسط رشد ساالنه  هدف گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخص -1

 درصد برسد. 5/2.  1، 5/3وري نيروي کار، سرمايه و کل عوامل توليد به مقادير حداقل  بهره

هاي کشور براساس  ها و زيربخش وري نيروي کار، سرمايه بخش کل عوامل و اهداف بهره وري سهم رشد بهره -2

ريزي کشور  مهناهاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و بر هاي اجرايي کشور و انجمن همکاري دستگاه

 گردد. تعيين مي

کرد دستگاههاي اجرايي در زمينه شاخصهاي ريزي کشور مکلف است نسبت به بررسي عمل مهناب( سازمان مديريت و بر

هاي سنواتي را  مه چهارم توسعه و بودجهنابع مالي برنابندي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص م وري و رتبه بهره
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وري کل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام  با توجه به برآوردهاي مربوطه به ارتقاي بهره

 وري متمرکز نمايد. ظارتي فعاليتها، عمليات و عملکرد مديران و مسئولين را بر اساس ارزيابي بهرهن

وري با رويکرد  ج( به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، کشاورزي، خدماتي دولتي و غيردولتي و در راستاي ارتقاي بهره

وري را  شود جايزه ملي بهره مه، به دولت اجازه داده ميانوري در بر ارتقاي کيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره

مه چهارم به واحدهاي ناوري ايران طي سالهاي بر با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره

 ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.  بهره

وري در دستگاههاي اجرايي، به  موثر در سنجش بهرهمه اجرايي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي ناد( آيين 

 رسد. ريزي کشور به تصويب هيات وزيران مي مهناپيشنهاد سازمان مديريت و بر

 مه پنجم توسعه کشورناقوانين انرژي در بر -2-4-15-5 

مه پنجم توسعه کشور به صورت غيرمستقيم به ناسياستهاي کلي نظام در خصوص انرژي از بر 7بخش الف ماده در 

  بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره شده که عبارت است از :

 سياستهاي کلي نفت و گاز  – 7

 سازي مصرف و کاهش شدت انرژي بهينه -الف

 گانه مصوبه هيات دولت جهت اصالح الگوي مصرف انرژي 20تكاليف  -2-4-16

به صورت مستقيم و غير مستقيم  2/3/88هيات دولت جهت اصالح الگوي مصرف انرژي مورخ  گانه مصوبه 20در تکاليف 

ها به صورت مستقيم به  گانه که در آن 20به بکارگيري تجهيزات پربازده انرژي بر اشاره شده است. بندهايي از اين تکاليف 

 [ :56مورد اين مطالعه اشاره شده عبارتند از ]

 يينااي به منظور اصالح الگوي مصرف روش يون شعله المپ يارانهميل 50توزيع حداقل   -1

اصالح الگوي مصرف با هماهنگي بسيج و ستاد امور مساجد کشور از طريق توزيع المپ کم مصرف در مراکز مذهبي،   -2

 زيارتي و مساجد

  Bو   Aتر از  هاي پايين بندي انرژي لوازم خانگي و جلوگيري از ورود محصوالت با رتبه رتبه -3

 سال آينده  2رتبه طي  2ارتقاء توليدات لوازم خانگي ساخت داخل حداقل به ميزان  -4
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يع و معادن در جهت تعويض وسايل و تجهيزات انرژي بر ناسب توسط وزارت صنافراهم نمودن ساز وکارهاي م -5

 Bو  Aفرسوده و کم بازده با وسايل و تجهيزات داراي رتبه 

 ها به صورت غيرمستقيم به مورد اين مطالعه اشاره شده عبارتند از: که در آن گانه20بندهايي از اين تکاليف 

هاي آموزشي و تدوين متون در تمامي مقاطع تحصيلي با  توسعه فرهنگ الگوي مصرف از طريق طراحي و اجراي دوره -1

 همکاري وزارت آموزش و پرورش با هدف توسعه فرهنگ الگوي مصرف

 مند قرائت و مديريت مشترکين در راستاني بهينه کردن مصرف انرژيسازي کامل شبکه هوش پياده  -2

 ( و تضمين خريد برق از توليدکنندگان DG&CHPبسط و توسعه توليد پراکنده و متمرکز ) -3

 هاي دولتي درصدي مصرف برق در بخش 10مه معاونت اول رئيس جمهوري به منظور کاهش نارعايت و استمرار بخش -4

 (ESCOجهت بسط و توسعه شرکتهاي خدماتي انرژي )ارائه راهکارهاي الزم  -5

 نمايند. اعمال جرائم به مصرف کنندگاني که الگوي مصرف را رعايت نمي -6

 

 مقررات ملي ساختمان 19مبحث  -2-4-17

هاي تأسيسات  کاري حرارتي پوسته خارجي، سيستم مقررات ملي ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجراي عايق 19مبحث 

ها را تعيين  يي در ساختمانناايي، تهويه، تهويه مطبوع، تأمين آب گرم مصرفي و الزامات طراحي سيستم روشگرمايي، سرم

جويي انرژي به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است. در اين قسمت و صرفاً جهت  کند. در اين مبحث بحث صرفه مي

 .[57] شود يهايي از اين مبحث مرتبط با موضوع مطالعه آورده م يي بخشناآش

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 شرکت طراح-الف

 چک ليست انرژي  -ب

 چک ليست انرژي بايد حاوي خالصه اطالعات زير باشد : 

 پرونده ساختماني و مهندس طراحمشخصات  -1
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 عوامل ويژه اصلي -2

 بندي کاربردي ساختمان  گونه 

 بندي نياز انرژي ساالنه محل استقرار ساختمان  گونه 

 ي مفيد ساختمان نابندي سطح زيرب گونه 

 بندي شهر محل استقرار ساختمان  گونه 

 جويي در مصرف انرژي  گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه -3

 بندي نحوه استفاده از ساختمان  گونه -4

 روش مورد استفاده براي طراحي عايقکاري حرارتي پوسته ساختمان  -5

 مشخصات حرارتي مصالح و عايقهاي حرارتي مصرفي در ساختمان -6

 مشخصات حرارتي انواع جدارهاي تشکيل دهنده پوسته خارجي ساختمان  -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 عايقکاري  حل مجموعه راه -9

 ها  حرارتي آن

 مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي سيستم مکانيکي گرمايي و سرمايي، تهويه و تهويه مطبوع و تأمين آب گرم -10

 يي فضاها و نحوه کنترل آن ناشدت روش -11

جويي در مصرف انرژي در تأسيسات مکانيکي، الزم است  مقررات ملي ساختمان، براي صرفه 14رعايت مبحث  عالوه بر

جويي در مصرف انرژي در  مقررات ملي ساختمان، براي صرفه 13مواردي رعايت گردد. همچنين عالوه بر رعايت مبحث 

 شود. ادامه اين موارد در هر دو قسمت ارائه مي ها و مقرراتي مدنظر قرار گيرد. در يي، الزم است توصيهناسيستم روش

 

 ريزي سيستم گرمايي  مهناکنترل و بر -2-4-17-1

 درجه سانتيگراد دارند، صادق است. 10ضوابط مطرح در اين قسمت فقط در مورد فضاهايي که دماي متعارفي باالي   -1
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سب باشند، تا دماي داخلي در محل حضور افراد در انهاي گرمايي و سرمايي بايد داراي سيستم تنظيم م تمامي سيستم  -2

درجه در ماههاي گرم سال است تنظيم شود.  28درجه در ماههاي سرد و حداقل  20حدود مجاز مشخص شده که حداکثر 

 درجه در ماههاي گرم سال بايد رعايت گردد. 25طق گرم و مرطوب، حداقل نادر م

توان از گرمايش موضعي استفاده کرد. در اين صورت ، منظور از  ال صنعتي( ميدر بعضي فضاهاي بزرگ )با کاربري ويژه، مث

 باشد. دماي داخل، دماي محل حضور افراد مي

هاي گرمايي و سرمايي  براي فضاهاي با کاربري ويژه، که محدوده دماهاي مشخصي را بايد داشته باشند، تنظيم سيستم

 براساس همان محدوده مشخص بايد صورت گيرد.

هر سيستم گرمايي، براي هر فضاي گرم شده، بايد داراي يک يا چند سيستم قطع و کنترل اتوماتيک ميزان گرمايش بر   -3

تواند براي چندين فضا  الذکر مي هاي فوق حسب دماي داخلي فضاي مربوطه باشد. الزم به توضيح است سيستم يا سيستم

تواند توسط يک سيستم واحد  کنترل اتوماتيک ميزان گرمايش ميمشترک باشد. در صورت تحقق کليه شرايط زير، قطع و 

 صورت گيرد:

 متر مربع کمتر باشد. 400مساحت کل فضاهاي مربوط از  

 نحوه استفاده و اشتغال فضاها يکسان باشد 

 هاي حرارتي فضاها مشابه باشد، پايانه 

 گيري )نحوه استقرار( مشابه باشند. فضاها داراي جهت 

 فضاها در يک حد باشدشاخص خورشيدي  

 گروه اينرسي حرارتي فضاها يکي باشد. 

متر مربع، شامل چندين فضا، توسط يک سيستم مرکزي صورت گيرد، الزم است  500اگر گرمايش سطحي بيش از   -4

بر هاي قطع و کنترل اتوماتيک ياد شده در بند فوق، يک يا چند سيستم تنظيم اتوماتيک مرکزي گرمايش  عالوه بر سيستم

متر  5000تواند گرم نمايد، برابر  حداکثر سطحي که هر سيستم گرمايي مي نابيني شود. ضم حسب دماي خارجي نيز پيش

 باشد. مربع را گرم مي
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متر مربع باشد،  400هاي برقي مستقل انجام شود و اگر شامل چندين فضا با متراژي بيش از  اگر گرمايش توسط سيستم  -5

 ها به طور اتوماتيک با دماي خارج تنظيم گردد. دماهاي فضاها تغذيه الکتريکي اين دستگاهالزم است براي کنترل 

 الزم است موارد زير رعايت گردد: 5و  4، 3هاي گرمايي مرکب، به جاي بندهاي  در صورت استفاده از سيستم  -6

 باشد.گرمايش پايه بايد شامل يک يا چند سيستم تنظيم اتوماتيک بر حسب دماي خارجي  -

گرمايش تکميلي 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 کنترل اتوماتيک ميزان گرمايش مي

ه و در منطقه با نياز گرمايي زياد جويي در مصرف انرژي، بود ( از نظر ميزان صرفه1در صورتي که ساختمان جزو گروه ) -7

 6و  5، 4، 3، 2قرار داشته باشد، الزم است تمامي تأسيسات گرمايي فضاهاي با کاربري منقطع عالوه بر رعايت بندهاي 

 دار براي دو هدف زير باشند. ريزي ساعت مهناداراي سيستم کنترل دستي و بر

 با سيستم کنترل دما  کارکرد متعارف در زمان اشغال فضاهاي مربوطه همراه 

توقف در زمان عدم اشغال فضاها، مگر اينکه توقف دستگاه طبق ضوابط ايمني مجاز نباشد. در ضمن، در زمان  

 اندازي قبل از اشغال فضاها، سيستم گرمايي بايد بتواند با قدرت حداکثر فعال گردد. راه

 نکه:تواند بين چند فضا مشترک باشد مگر اي چنين سيستم گرمايي نمي

 زمان و نحوه اشغال فضاها مشابه باشد. -

 باشد. )به متر مکعب( مي iحجم فضاي شماره  Viکمتر باشد.  Vi4/0هر يک از فضاها از  Hiضريب انتقال حرارت  -

 گروه اينرسي فضاها يکي باشد. -

براي ارزيابي ميزان  شود سيستمي متر مربع بيشتر باشد، توصيه مي 400اگر مساحت فضا يا فضاهاي گرم شده از  -8

از نظر  1بيني شود. براي فضاهاي گروه  مصرف انرژي جهت گرمايش و تأمين آب گرم مصرفي )همانند کنتور( نيز پيش

طق با نياز گرمايي زياد قرار دارند، نامتر مربع، که در م 1000ي بيش از ناجويي در مصرف انرژي، با زيرب ميزان نياز به صرفه

 مي است.رعايت اين بند الزا

در صورت اضافه کردن طبقه يا فضاهايي به ساختمان موجود، ضوابط مطرح شده در بندهاي فوق تنها در مورد فضاهاي   -9

 الحاقي آن هم به شرط صادق بودن يکي از شرايط زير الزم االجرا خواهد بود :
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 متر مربع  150الف( مساحت قسمت الحاقي بيش از 

 متر مکعب 400متر و حجم فضاي قسمت الحاقي بيش از  300ب( ارتفاع کف تا سقف بيش از 

ريزي بخش الحاقي مشابه سيستم  مهنادر صورتي که يکي از موارد ذکر شده محقق نشود. کافي است سيستم کنترل و بر

 بخش اوليه يا داراي کيفيتي باالتر از آن باشد.

ب گرم و مدارهاي گردش آب عايق کاري شده و هاي آ به طور کلي، الزم است تأسيسات گرمايش )مانند ديگ( مخزن -10

 در معرض هواي آزاد قرار نداشته باشند.

 

 تأمين آب گرم مصرفي  -2-4-17-2

 هاي انفرادي سيستم -2-4-17-2-1

 هاي توزيع آن در داخل ساختمان قرار گرفته باشد.  به طور کلي، الزم است منبع ذخيره آب گرم و نيز لوله  -1

کاري منبع  بع انرژي غيربرقي براي تأمين آب گرم مصرفي، الزم است ميزان مقاومت عايقنااستفاده از مدر صورت   -2

هاي مدار توزيع آب گرم نيز با عايق حرارت با مقاومت حداقل  متر مربع کلوين بر وات باشد و لوله 1ذخيره آب گرم بيش از 

 متر مربع کلوين بر وات پوشيده شده باشند. 85/0

هاي مدار توزيع آب گرم يا عايق  بع انرژي برقي براي تأمين آب گرم مصرفي، الزم است لولهناصورت استفاده از م در  -3

( 1-2متر مربع کلوين بر وات پوشيده شده باشند و حداکثر اتالف انرژي منبع مطابق جدول ) 85/0حرارت با مقاومت حداقل 

 باشد:

 

 گرم مصرفي بر حسب ظرفيت اسمي )سيستم برقي( ( حداکثر اتالف حرارت مخزن آب1-2جدول )

 اتالف )وات ساعت بر ليتر بر درجه در روز( ظرفيت )ليتر(

 32/0 و کمتر از آن 100

 23/0 199تا  101

 22/0 و بيش از آن 200
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 هاي مشترک براي چندين فضا سيستم -2-4-17-2-2

بيني شده باشد، الزم است سيستم توليد آب گرم  پيشدر صورتي که سيستم تأمين آب گرم مصرفي براي چندين فضا 

 غيربرقي بوده و در فضاي داخل ساختمان قرار داشته باشد.

 شود سيستم توليد آب گرم مستقل از سيستم گرمايش ساختمان طراحي شود. در ضمن توصيه مي

 

 يي ناها و تجهيزات روش سيستم -2-4-17-3

يي با المپهاي کم مصرف وجود داشته باشد. اگر بيش نابايد حداقل يک منبع روشهاي عمومي،  در فضاهاي پرتردد ساختمان

 هاي کم مصرف بايد در محلهاي ورودي فضا باشد. يي المپنايي در آن فضا باشد، کليد روشنااز يک منبع روش

يي اصلي آشپزخانه انهاي کم مصرف استفاده شود. کليد مربوط به روش شود المپ ها توصيه مي يي در آشپزخانهنابراي روش

 شود، وجود ندارد. ها که صرفا براي مقاصد تزييني استفاده مي يينابايد در نزديکترين نقطه باشد. اين الزام در مورد ساير روش

کنند  مصرف استفاده نمي هاي کم هاي داراي عايق حرارت که از المپ يي نصب شده درون سقفناهاي روش تمامي سيستم

 يي به صورت گرما در سقف گردند.ناايي باشند که مانع از اتالف انرژي روشبايد داراي رفلکتوره

مقررات ملي ساختمان بايد  13يي معين شده در مبحث نايي ساختمان، محدوده شدت روشناهاي روش در طراحي سيستم

 کامال رعايت گردد.

گانه داشته باشد. اين کليد يا سيستم کنترل هر فضايي که با ديوار جداکننده تا زير سقف محاط شده باشد بايد يک کليد جدا

 بايد:

 براي افراد مجاز قابل دسترس باشد. -1

جايي نصب شده باشد که بتوان چراغهاي آن فضا را توسط کليد مزبور روشن و خاموش نمود و روشن يا خاموش  -2

 بودن چراغها از محل کليد قابل رويت باشد.

 يي ناهاي کاهش ميزان روش سيستم -2-4-17-3-1
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وات بر متر مربع  12يي آن بيش از نامتر مربع يا بيشتر داشته و بار روش 10يي فضاهاي محصوري که مساحتي برابر ناروش

يي چراغها تا نصف قابل کاهش باشد، ناباشد و توسط بيش از يک منبع صورت گيرد بايد به نحوي کنترل گردد که بار روش

يي به صورت يکنواخت بايد به يکي از ناتمام فضا تأمين گردد. کاهش روشيي يکنواختي در نان سطح روشناضمن اينکه همچ

 طرق زير تأمين گردد:

 يي ناهاي نور براي کنترل تمام سيستمهاي روش استفاده از کاهش دهنده -1

 کنترل رديفهاي زوج و فرد توسط دو کليد -2

 تأمين کليد مستقل براي المپ وسط سيستم هاي سه المپي -3

 براي هر المپ يا هر مجموعهتأمين کليد مستقل  -4

 ي زير لزومي براي رعايت اين بند وجود ندارد:نادر مورد استث

 شود. هايي که با سيستمهاي تشخيص حضور کنترل مي چراغ -الف

 چراغهاي راهرو -ب

 شوند. هايي که با سيستم زمان دار قابل تنظيم هستند و به صورت خودکار خاموش مي چراغ -ج

 

 شود. يي آنها با نور طبيعي تأمين مينايي که روشفضاها -2-4-17-3-2

متر مربع مساحت دارند،  25شوند و بيش از  مند مي در مورد فضاهاي محصور که در طول روز از نور طبيعي کافي بهره

 گردد: هاي زير پيشنهاد مي توصيه

قسمتي که از نور طبيعي  يي را صرفا درناهاي روش حداقل يک سيستم کنترل نور مصنوعي داشته باشند که سيستم -1

 گيرد، کنترل نمايد. مي  بهره

تشريح گرديده است،  2-2-5-19يي موجود در فضاهاي فوق را به صورتي که در بند ناهاي روش % المپ50حداقل  -2

 تواند به هر طريق مجاز ديگري صورت گيرد. مند از نور طبيعي مي هاي فضاهاي غيربهره ييناکنترل نمايد. کنترل ساير روش

 ي زير لزومي به رعايت مفاد اين بند نيست:نادر مورد استث
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براي سطوح  2/0در صورتي که نسبت سطح شيشه خور بخش نورگير به سطح کل )عمودي يا افقي( کمتر از  –الف 

 براي سطوح افقي باشد. 02/0عمودي و 

يي روز به جدارهاي نورگذر جلوگيري نادر صورتي که موانع طبيعي يا مصنوعي )درخت، ساختمان، . . .( از رسيدن روش -ب

 نمايند.

 يي ناکنترل خاموش کردن روش -2-4-17-3-3

هاي اداري،  يي بايد توسط يک کليد مرکزي دستي قابل کنترل باشد و براي ساختمانناهاي روش در هر طبقه، تمامي سيستم

ت زماني و يا با سيستم اتوماتيک ديگري که توان از يک کليد اتوماتيک و به روش تشخيص حضور، يا به صور به جاي آن مي

 قابل کنترل باشد، استفاده کرد.

 : در موارد زير رعايت اين ضابطه الزم نيست

 متر مربع دارد. 500ساختمان يا فضاي مستقلي از آن که متراژي کمتر از  –الف 

 هتل، . . .(هاي بلند )مسکوني،  ها و فضاهاي ورودي در ساختمان يي راهروها، البيناروش -ب

يي اضطراري که معموالً به داليل ايمني نايي به ميزان حداکثر نيم وات بر متر مربع مانند روشنادر مورد سيستم روش -ج

 بيني شده است. پيش

 هاي مشابه : ها، مساجد، تئاترها، سينماها و ساختمان هاي تجاري، رستوران ها و مجتمع فروشگاه -د

 بيني شده باشد، بايد شرايط زير برقرار باشد. زماني پيش در صورتي که يک سيستم کليدي -1

 به راحتي در دسترس باشد. 

در جايي واقع شده باشد که شخص استفاده کننده بتواند به راحتي حدس بزند کليد مربوطه کدام فضا را روشن  

 نمايد. مي

 به صورت دستي نيز کار کند 

 د.ساعت روشن باقي بمان 2يي حداکثر نااجازه دهد روش 

 متر مربع را کنترل نمايد. 500فضايي کمتر از  
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هاي مشابه، فضاهاي کنترل  ها و ساختمان هاي مستقل، استاديوم هاي سخنراني، فروشگاه هاي تجاري، سالن در مجتمع  -2

 متر مربع فوق( باشد. 500متر مربع )به جاي  2000شده توسط هر سيستم کليدي زماني بايد کمتر از 

هاي خاص براي روزهاي تعطيل  مهناريزي )زماني( استفاده شود، بايد قابليت دادن بر مهناه از يک سيستم بردر صورتي ک  -3

 يي را خاموش نگه داشت.ناهاي روش را داشته باشد تا بتوان در روزهاي تعطيل تمامي سيستم

 

 گيري بندي و نتيجه جمع -2-5

در گام بعدي مرز بندي و در گام اول به تبيين سطح تحليل و تبيين افق زماني پروژه پرداخته شد.  در اين فصل از گزارش

و ابزارهاي مورد نياز جهت تحليل ساختار يک  بيات موضوع مورد تحقيق مرور شداد اين راستا درساختاري مساله انجام شد. 

ران آن مورد بررسي قرار گرفت. ابزارهاي مورد نياز جهت تحليل خت بازيگناش به منظورصنعت يا فعاليت و ابزارهاي مورد نياز 

خت بازيگران نيز ناشالگوي رايج مورد استفاده جهت  ساختار يک صنعت مدل پنج نيروي پورتر و الگوي بخشي نوآوري هستند.

ين پروژه کاربرد داشته باشد. تواند در خصوص موضوع مورد نظر در ااي تغييرات مياست که با ايجاد پاره Triple Helix   الگوي

 در اين ارتباط شرايط خاص حاکم بر صنعت برق و انرژي کشور نيز بايد لحاظ گردد.

گذاران،  بر در بخش ساختمان و روابط آنها در قالب سياست هاي پر بازده انرژي ورينامعرفي بازيگران عرصه بکارگيري ف

بخش ديگري از اين فصل را هاي اقتصادي  ه خدمات، مراکز پژوهشي و بنگاهدهند هاي ارائه گران و سازمان گران، تسهيل تنظيم

بر اين نحوه و ميزان تاثيرگذاري آنها بر ناها نشان داد که هر يک ساختار و اهداف خاصي دارند و ب . معرفي سازمانتشکيل داد

 ه لحاظ گردد.  هاي بعدي پروژ موضوع مورد نظر اين مطالعه متفاوت است که اين مساله بايد در بخش

هاي پربازده  ورينابه تجزيه و تحليل قوانين و مقررات موجود در کشور در زمينه بکارگيري ف در قسمت پاياني اين فصل

انرژي بر در بخش ساختمان پرداخته شد. در تمامي اين قوانين و مقررات به صورت مستقيم و غيرمستقيم به بحث بکارگيري 

ر در بخش ساختمان اشاره شده است و اين موضوع حکايت از اهميت اين مورد دارد. ذکر اين نکته ب هاي پربازده انرژي وريناف

سازي  اند و به همين واسطه بهينه الذکر با هدف رشد و توسعه پايدار تهيه و تنظيم شده ضروريست که قوانين و مقررات فوق

 شده است. هاي توسعه يافتگي است در آنها لحاظ مصرف انرژي که يکي از شاخص
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 مقدمه

ابزاركار، اختراع  بعنوان ایاست. استفاده از اش داشته یناگسستن یوندیپ زاتیتجه یریو بكارگتوسعه  ندیبشر همواره با فرآ

. اما آنچه كه در حال هستند درگذشته بشر یها شرفتیدهنده پ نشان یاستفاده از برنز و كشف آهن، همگ سفال، چرخ، ساختن

آن است  شرفتیپ مستمر انیداده است، سرعت و عمق و تداوم جر یابعد تازه مربوطه یهایفناورزات و یتجه مسئلهحاضر به 

 یهایفناورزات و یتجه ییشناسان ین بیدر ااز كشورها شده است.  یاریبس یاقتصاد و یكه منجر به رشد و توسعه صنعت

 ،یفناور ینیب شیپ رینظ یمختلف  یها در حوزه یفناور تیریمد هیو اول یاساس یها تیاز فعال یكیبعنوان  مختص به آنها

 باشد. یمطرح م یفناور یریجهت بكارگ یزیبرنامه ر یحت و یفناورتوسعه  یاستراتژ نیتدو ،یفناور یزیر برنامه

كه هستند  یسنت یهایرد. گروه اول فناوریگیها مد نظر قرار م یر دو گروه از فناورییتغكرد یبا رو یت فناوریریدر مبحث مد

گروه دوم  .شوند یع استفاده میاز صنا یاریدر بس هایناورفن یا رند.یگ یتفاده قرار ماز جامعه مورد اس یا در سطح گسترده

عملكرد داشته بهبود بر  یروشن و شفاف ریرود تاثیانتظار مشده اند و  یاده سازیا پیعرضه  رایاخكه نوظهور هستند  یها یفناور

هر دو  یازمند بررسیز نیش از هر چید و نوظهور پیجد زاتیتجه یریو حركت جهت بكارگ یسنت زاتیتجهكنار گذاشتن . دنباش

 یسنت زاتیتجهر نقاط ضعف و قوت ین مسیشود تا از ایگروه اول در گام نخست انجام م ین راستا بررسیا است. در گروه

انجام  ینده پژوهینوظهور و آ یهایتكنولوژ یو در گام دوم بررس دید بوجود آیجد زاتیتجهسه با یت مقایشده و قابل ییشناسا

سه یتر، مقا قیاست با شناخت دق یهیبد .بدور باشد یافته و از هر گونه نقص و كاستی یسه شكل جامع و مانعیشود تا مقایم

 یشتریرود با احتمال بید انتظار میجد زاتیجهت یریا عدم بكارگی یریشود و هر آنچه كه از بكارگیز حاصل مین یتر قیدق

  وندد. یپیبوقوع م

به  ش رویدر گزارش پ ( در بخش ساختمانیكیبر )الكتر یزات انرژیپروژه، تجه یازهایو مطابق با ن نظر به آنچه گفته شد

شود. یانجام مها  مورد استفاده در بخش ساختمان یها یو شناخت تكنولوژ یبررسشود. در گام نخست یدو موضوع پرداخته م

به  یگام بعد .ردیپذیصورت م یشیزات گرمایو تجه ی، لوازم خانگیزات اداری، تجهییچهار گروه روشناك یبه تفك ین بررسیا

 یحاصل خواهد شد كه در مراحل بعد یب مجموعه كاملین ترتیو بد ك از موارد صدر الذكر اختصاص داردیهر  ینده پژوهیآ
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 ینده پژوهیپروژه در ارتباط با آ یم مجریفراوان توسط ت یرغم جستجو یح است علیالزم به توض خواهد بود.پروژه راهگشا 

د، یدر خصوص تول یتیچگونه مسئولیبا هیرو تقرینكه وزارت نیدا نشد. نظر به این خصوص پیدر ا ی، مورد مدونیزات اداریتجه

زات را ین تجهیغات مرتبط با ایاز تبل یبخش مهم یمصرف انرژ ینه سازیكمزات فوق الذكر ندارد و یا واردات تجهیاژ مونت

رو یزات متوجه وزارت نین تجهیه ایپا یدر خصوص توسعه تكنولوژ یافهیرسد وظین به نظر میبنابر ا دهدیبخود اختصاص م

پروژه وارد نسازد.  ییبه هدف نها یامربوطه ضربه یهاینده تكنولوژیرات آییدر خصوص تغ ینباشد و عدم وجود اطالعات كاف

 ست.یاز لطف ن یزات خالین تجهیر اقدامات جهت كاهش مصرف برق توسط ایهر چند كه توسعه و اشاعه سا
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 فصل اول

 ساختمانبخش در  بر یزات انرژیفناورانه تجه یهاحوزه ییشناسا
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 مقدمه -1-1

نیز  و ،با توجه به افزایش روزافزون قیمت آن و محدودیت منابع اولیه تولید ،سازی مصرف انرژیهبا عنایت به اهمیت بهین

 ( مورد استفادهیكیبر )الكتر یزات انرژیانواع تجه ین فصل به معرفیاكشور در  در انرژی الكتریكی قابل توجهنظر به مصرف 

زات یاختصاص دارد. در بخش دوم تجه ییمرتبط به روشنا یهایبخش اول به تكنولوژشود.  یپرداخته م  در بخش ساختمان

شوند و یم یپر مصرف بررس یشوند. در بخش سوم لوازم خانگیم یر( معرفید پذیتجد یهایبر انرژ یو مبتن ی)برق یشیگرما

  ابد.ییاختصاص م یزات اداریز به تجهین یانیبخش پا

 

 مورد استفاده در بخش ساختمان ییزات روشنایتجه -1-2

ن رقم در یكه ا یدر حال یدرصد 20)سهم  نظر به مصرف سهم باالیی از انرژی الكتریكی كشور در ایجاد روشنایی

بخش اعظم آن  و حساسیت این موضوع به علت همزمانی (.[1]درصد است 15و  12ب ین و ژاپن به ترتیهمچون چ ییكشورها

همواره ضروری بوده پربازده  زاتیتجه یریبكارگسیستم روشنایی و  بهبودتی هدفمند در خصوص با پیك مصرف، انجام مطالعا

در  مورد استفاده یها المپانواع  یبه معرف قسمتن یلذا در ا ن مطالعات افزوده است.یت ایز بر اهمین پروژه نیموضوع ا است.

ن مبحث صرفا به یشده و ا یتا حد امكان معرف ها المپبه ذكر است انواع شود. الزم  یها پرداخته م ساختمان ییبخش روشنا

 شود.  یمحدود نم ها ساختمان ییمورد استفاده در داخل كشور در بخش روشنا یها المپ

 

 ها المپاستفاده شده جهت ساخت انواع  یهایفناور -1-2-1

( خصوصیات 1-1بندی كرد. در جدول ) توان به نه گروه اصلی تقسیم ی روشنایی را میها المپاز نظر نوع فناوری ساخت، 

ی الكتریكی، آنچه از دیدگاه مصرف ها المپهای الكتریكی مختلف در  ذكر شده است. از میان كمیت ها آوری فنعمده این 

ر حسب لومن به توان مصرفی آن انرژی اهمیت بیشتری دارد، بازدهی نوری المپ یا نسبت كل شار نوری خروجی المپ ب

 ی گوناگون دارای مقادیر بازدهی نوری متفاوتی هستند.ها المپباشد.  برحسب وات می
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 [2]ی الكتریكیها المپ( خصوصیات مهم 1-1جدول )

 طول عمر المپ )ساعت( افت لومن )درصد از لومن اولیه( شار نوری )لومن( نوع المپ ردیف
بازدهی نوری )لومن 

 بر وات(

 22تا  7 1000تا  750 40تا  15 50000تا  10 ای معمولی رشته 1

 22تا  14 6000تا  2000 15تا  8 40000تا  300 یهالوژن 2

 90تا  30 10000تا  7000 25تا  8 12000تا  900 یخطفلورسنت  3

 70تا  25 10000 20تا  15 1800تا  250 فلورسنت فشرده 4

5 LED 76  180تا  75 50000 5كمتر از  5400تا 

 65تا  35 24000 45تا  35 60000تا  1200 بخار جیوه 6

 130تا  70 20000تا  5000 45تا  30 160000تا  400 متال هالید 7

 150تا  50 24000تا  10000 35تا  25 50000تا  2000 بخار سدیم پرفشار 8

 190تا  100 18000 30تا  20 35000تا  1800 بخار سدیم كم فشار 9

  

د در بخش ساختمان كاربرد یمتال هال یها المپ( پنج گروه اول به همراه 1-1اشاره شده در جدول ) یها المپان یاز م

 .گرددیم یك بررسیشود و نقاط ضعف و قوت هر یپرداخته م اشاره شده یها آوری فنح یتشردر ادامه به دارند. 

   

 یمعمول یارشته یها المپ -1-2-1-1

 میالدی به بازار آمد.  1920ای با رشته تنگستن پیچیده شده در سال  المپ رشته

شود كه باعث  شود و باقی انرژی دریافتی به گرما تبدیل می به نور تبدیل می ها المپ% انرژی دریافتی در این 3كمتر از 

وند كه اغلب باعث اتالف بیشتر انرژی ها از ساختمان دفع ش های مطبوع یا هواكش گردد و باید توسط تهویه گرمی هوا می

 شود. می

 در بعضی مناطق تاریك و سرد كه به گرما و نور نیاز دارند، گرمای تولید شده ناخواسته ممكن است دارای ارزش باشد. 

الی  750بین  ها المپن یا .كنند شود كه نور سفید گرمی را تولید می های تنگستن استفاده می از رشته ها المپامروزه در این 

درجه كلوین است. بعضی از كشورها رغبت زیادی به  2700حدود  ها المپكنند. دمای رنگ این  ساعت عمر می 1000
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كه  2010ای رایج در استرالیا تا سال  ی رشتهها المپنی یاند، مانند برنامه جایگز نشان داده ها المپجایگزینی بعضی از انواع این 

 .[3]كنند لومن بر وات نور تولید می 22تا  7بین  ها المپاست. این در آن كشور اجرا گردیده 

غات فراوان در خصوص راندمان یها و تبلهیرغم توص یعل. [3]وات است 2000تا  25ن یب ها المپن یا یبازه توان مصرف

 .[1]رندیگیاستفاده قرار ممورد در بخش ساختمان وات  100و  60 یارشته یها المپهنوز در داخل كشور  ،ها المپن ین اییپا

  

 یهالوژن یارشته یها المپ -1-2-1-2

باشند. برای كاركرد درست باید دمای حباب این  ای عادی می ی رشتهها المپتر از  نی اكثرا بسیار كوچكژی هالوها المپ

شده یا بعضی اوقات شیشه كشی  درجه سانتیگراد باشد. به همین منظور حبابی از جنس سیلیكای سیم 200بیشتر از  ها المپ

شود. الیه بیرونی برای  ای دیگر پوشیده می گیرد. اغلب این حباب داخل یك الیه شیشهیآلومینوسیلیكات مورد استفاده قرار م

دهد،  رخ می ها المپبنفش را كاهش دهد و در برابر انفجاری كه گاهی اوقات برای این  ءشود تا پرتو ماورا احتیاط قرار داده می

تری  های فشرده ولت، رشته 24و  12برای ولتاژهای  یهالوژن یها المپاز ای محافظ تشكیل دهد. مدلهای ساخته شده  یهال

 یارشته یها المپلومن بر وات( و عمر بیشتری نسبت به بازده نوری ) ها المپاین دارند كه برای كنترل نوری مناسب هستند. 

 22تا  14بین  ها المپاست. این نوع  كمتر یمعمول یارشته یها المپز در مقایسه با افت لومن آنها نیو مقدار  دارند یمعمول

و در بخش  . در داخل كشور[2]وات است 2000تا  5ن یب ها المپن یا یبازه توان مصرف كند. لومن بر وات نور تولید می

از  یهای نمونه .[1]رندیگ یمورد استفاده قرار م به صورت عمده 50و  35 ،20 یبا توانها یارشته یهالوژن یها المپ ساختمان

 ( نشان داده شده است.1-1در شكل ) ها المپاین 

 

 

 یهالوژن یها المپ از ییهانمونه -(1-1شكل )
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 و فشرده یفلورسنت خط -1-2-1-3

ای دارد. برای نور  المپ رشته نسبت بهالمپ فلورسنت توسط نیكالی تسال اختراع و ثبت شده و بازده نوری بسیار بیشتری 

 ها المپاین نوع  1980. تا دهه [4]درصد كمتر است 75تا  70ای حدود  ی رشتهها المپنسبت به  ها المپاین مصرف یكسان، 

فشرده فلورسنت ی ها المپبعد از این زمان . نداشتندهای دیگر، زیاد محبوبیت  و شكل ندشد به دو نوع خطی و دوار محدود می

های  باشند و به سرپیچ فلزی یا پایه دارای باالست الكتریكی داخلی می ها المپاین اكثر مواجه شدند.  یاستقبال فراوان نیز با

. بعضی از انواع باالست [4]باشد می 10،000تا  7،000میخی مجهز هستند. عمر متوسط نامی برای یك المپ فلورسنت 

كه  یالمپكنند و به همین دلیل در مناطق سردسیر باید  در محیط سرد به سختی المپ را روشن می یخط فلورسنت یها المپ

 گیرد برای این شرایط طراحی شده باشد تا به طور مناسب كار كند. در فضای باز مورد استفاده قرار می

نگ بر روح و روان است به عنوان های متنوعی از لحاظ دمای رنگ )منظور از دمای رنگ اثر ر ی فلورسنت در رنگها المپ

تر است. در صورتی كه در  شود. در بعضی كشورها نوع سفید سرد رایج ساخته می نگ آبی، سرد و رنگ قرمز، گرم است(،مثال ر

گیرد، كه  تر غالب است. در آمریكا المپ فلورسنت اكثرا در رنگ سفید سرد مورد استفاده قرار می بعضی دیگر رنگهای سفید گرم

شود. در این بین رنگ سفید  های نصب شده در خانه كه رنگی متمایل به صورتی دارند، رنگ سفید گرم تولید می همراه حباب به

ی ها المپرسد. همچنین رنگ سفید آفتابی بسیار سرد نیز موجود است.  تر به نظر می شود كه طبیعی بهینه شده نیز استفاده می

ای، نوری متمایل به زرد از خود  ی رشتهها المپشوند چون اكثرا مانند  گرم ساخته میفلورسنت فشرده اكثرا به صورت سفید 

ای است. به همین دلیل دمای رنگ و فهرست تولید رنگ به  كنند. سردی و گرمی نور امری نسبی و اكثرا سلیقه ساطع می

 گیرد. ورپردازها مورد استفاده قرار میی فلورسنت و گاهی اوقات برای انواع دیگر نها المپعنوان مبنای كامل رنگ برای 

شود.  هر روز بیشتر می T5بیشترین كاربرد را داشته و نوع  T8نوع  یخط ی فلورسنتها المپمختلف  عدر بین انوا 

در  یفلورسنت خط یها المپاز  یهاینمونه. [2]تر آنهاست، دارای بازده انرژی كمتری است كه مدل قدیمی  T12یها المپ

 ( نشان داده شده است.2-1شكل )
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 یفلورسنت خط یها المپاز  ییهانمونه -(2-1شكل )

 

رود را فراهم  هایی را كه از یك منبع نور مدرن انتظار می ی فلورسنت بازده انرژی خوب، رنگ عالی و سایر ویژگیها المپ

ی مسكونی، تجاری و تقریبا ها ساختمانآنها را در  1980ی فلورسنت از سال ها المپصورت گرفته در  های پیشرفتكنند.  می

ی فلورسنت ها المپدرصد از منابع نور مصنوعی در جهان  70هر نوع دیگری از كاربردها قابل استفاده كرده است. حدود 

 و در بخش ساختمان . در داخل كشور[4]وات است 125تا  4ن یب یفلورسنت خط یها المپ یبازه توان مصرفهستند. 

 .[1]رندیگیبه صورت عمده مورد استفاده قرار م 56و  40، 36، 28، 24، 20، 18، 14 یها با توان یفلورسنت خط یها المپ

 یها المپ و در بخش ساختمان . در داخل كشور[4]ر استیوات متغ 100تا  5ن یفلورسنت فشرده ب یها المپ یتوان مصرف

فلورسنت فشرده در  یها المپاز  یهاینمونه .[1]دارند یكاربرد فراوان 60و 40، 23، 18، 15، 11، 9 یفلورسنت فشرده با توانها

 ( نشان داده شده است.3-1شكل )
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 فلورسنت فشرده یها المپاز  ییهانمونه -(3-1شكل )

 

باره آنها وجود گاز سمی منفی دررف آنها، شاید تنها نكته و افزایش مص ها المپبا وجود تمامی نكات مثبت در مورد این 

جیوه در داخل آنها است كه مضرات زیادی برای سالمتی انسان دارد. البته در سالهای اخیر تالش شده است كه از میزان آن 

 كاسته شود.

 

 دیمتال هال یها المپ -1-2-1-4

با المپ بخار  آن یتفاوت اصل .دارد وهیالمپ بخار ج مشابه یاست كه ساختمان ه در گازیالمپ تخل ینوع دیالمپ متال هال

مورد  یها شود. نمك یم استفاده یهالوژن یها نمك هم ی، كموهیج ن المپ افزون بریا ین است كه در حباب داخلیدر ا وهیج

كامل المپ )كه  یدازان ها پس از راه ن نمكیا. ومیدور تالی و ومیندیدور ای ،میدور سدی ن المپ عبارتند ازیه معمول در ااستفاد

ن فلزها یشوند و بخار حاصل از ا یه میتجز دی شان و دهنده لیرشده و به فلز تشكیكشد( تبخ یقه طول میدق 7تا  5حدود 

داشته  یبهتر یف نوریشود المپ ط یها باعث م فیند طیبرآ .د خواهد كردیدر طول موج مخصوص به خودشان تول یینورها

ن یشود و ا ین ذوب مییپا ید در دمایهال تالم .ابدیش یالمپ افزا ینور یاثرگذار شدن نور آن به نور زرد كیباشد و به علت نزد

 .[5]ندارد یازین یشدن به الكترود كمك روشن یالمپ برا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE_%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE_%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86%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/%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85&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=%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85&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=%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85&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=%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85&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/%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
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ك است كه یا سرامیاند(. جنس حباب المپ كوارتز  یرونیو ب یدو حباب درون یدوجداره هستند )دارا ها المپن یا

 یریجلوگه فی، وظیافزون بر محافظت حباب درون یرونیهم دارند. حباب ب یمت باالتریتر هستند و ق مقاوم یكیسرام یها حباب

 شود. یفسفرسانس استفاده نمه ن المپ از مادیاه از تابش فرابنفش را بر عهده دارد. در جدار

را  یانداز راه یرااز بیمورد ن یباال ولتاژ گناتوریشود كه ا یگناتور استفاده میو ا خازن ،چوک ن المپ ازیا یانداز در مدار راه

 100 یباال یها المپو در  لوولتیك 2ك به ینزد وات 100ر یز یها المپ، در ها المپن یگناتور ایا یدیولتاژ تول كند. یفراهم م

 .[5]شود یبا المپ بسته م یمه باشد و به صورت موازیس ا سهیمه یگناتور ممكن است دوسیلوولت است. ایك 5وات تا 

كاربرد  یداخل ییروشنا یبزرگ و حت یها ساختمان ینما ی، نورپردازیورزش یها دانیم یید در روشنایمتال هال یها المپ

به علت باال بودن فشار گاز داخل المپ، در صورت  رایز ،كامالً بسته قرار داد هرا در محفظ ها المپن یابهتر است . دارند

د ین بایاد به اطراف پرتاب خواهند شد كه ممكن است خطرساز باشد. همچنیالمپ با فشار ز یها شكستن حباب المپ، خرده

ار خطرناک است یالمپ بشكند، المپ همچنان روشن خواهد ماند، اما استفاده از آن بس یرونیتوجه داشت كه اگر تنها حباب ب

 .به چشم و پوست انسان وارد كند یجد یها بیتواند آس یرا میز

 و در بخش ساختمان . در داخل كشور[5]ر استیوات متغ 2000تا  20ن ید بیمتال هال یها المپانواع  یتوان مصرف

متال  ك نمونه المپی .[1]رندیگیبه صورت گسترده مورد استفاده قرار م 400و  250، 150 یبا توانها دیمتال هال یها المپ

 ( نشان داده شده است.4-1در شكل ) دیهال

 

 

 محفظه قوس(پوشش  ید )دارایالمپ متال هال -(4-1شكل )

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA
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 LED  یها المپ -1-2-1-5

كه به شكلهای مختلف در یك مجموعه كنار  LEDد كه از چند نباش ی پربازده میها المپنسل جدید  LED یها المپ

برند كه انرژی  وری دیودها یا نیمه رساناهای حالت جامد بهره میاز فنا ها المپشوند. این  شكیل میشوند، ت یكدیگر نصب می

نها به عنوان نشانگر رواج ت حالت جامد یها 1970LEDتا دهه  كند. ها )نور روشنایی( و حرارت تبدیل می تونوالكتریكی را به ف

ای  جایگاه ویژه ها المپن یامورد توجه قرار گرفت تا آنجا كه هم اكنون آنها اخیر، مبحث بازده و خروجی  یهادر سال اما ،داشتند

 :[ 6]توان به موارد ذیل اشاره نمود می LEDی ها المپاز جمله مزایای  .در كاربرد نور پردازی پیدا كردند

 .رسد هزار ساعت می 50استاندارد به بیش از  LEDی ها مپالطول عمر زیاد  

 .لومن بر وات است 180تا  75بین  LEDی ها المپ ینورراندمان  

 LEDی ها المپمصرف بسیار كم  

 باشد. می 95در حدود  LEDی ها المپضریب وضوح رنگ  

 LEDی ها المپقابلیت استفاده از كنترلرهای تنظیم شدت نور و دیم نمودن  

 ی فلورسنتها المپدر مقایسه با  ها المپتعداد كلید زنی باالی این  

 های خارجی عدم نیاز به باالست و مقاوم بودن در برابر تغییر ولتاژ و شوک 

 ی فلورسنت ها المپبر خالف  LEDی ها المپعدم استفاده از جیوه در ساخت  

 دوستدار محیط زیست  

 تمركز شعاع نوری و كاهش آلودگی نوری 

به دلیل قیمتت بتاال بته ازای هتر     است.  یمعمول یها المپگران بودن آنها نسبت به  LED یها المپه ضعف عمده نقط

انتواع   یتتوان مصترف   دا كترده استت.  یپ یترگسترده وات كاربرد 10برای مصارف توان پایین، نوعا زیر  LED استفاده ازوات، 

، 4، 3، 2 یبا توانهتا  LED یها المپ و در بخش ساختمان كشور . در داخل[6]ر استیوات متغ 30تا  1ن یب LED یها المپ

( نشتان داده شتده   5-1در شتكل )  LEDك نمونه المپ ی .[1]رندیگیبه صورت محدود مورد استفاده قرار م 20و 10، 8، 7، 5

 است.
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 یود نورانید 60شامل  LEDالمپ  -(5-1شكل )

 

  ها المپانواع  یو اقتصاد یفن سهیمقا -1-2-2

از لحاظ مورد استفاده در بخش ساختمان آورده شده است.  یها المپانواع  یو اقتصاد ی( مشخصات فن2-1جدول ) در

ن رتبه یدر آخر ین راندمان نوریشتریبا ب LED یها المپدر رتبه اول و  ین راندمان نوریبا كمتر یارشته یها المپمت، یق

مناسب و  كم ر مشخصات و حجمیالمپ فلورسنت فشرده با توجه به سا رسد انتخابین حال به نظر میرند. در عیگیقرار م

فلورسنت در دو  یها المپار كم است. یبس ها المپر یسه با سایدر مقا یارشته یها المپطول عمر  مقرون به صرفه باشد.

ن یشتریساعت ب 000،50 با حداكثر طول عمر معادل با LED یها المپرند و یگیقرار م یانیدر رتبه مو فشرده(  یگروه )خط

رد در یگیمد نظر قرار م یك فاكتور مهم فنیكه به عنوان  یده دهند. درصد رنگیزمان كاركرد را به خود اختصاص م

و  LED یها المپن مقدار را داراست. ید كمتریمتال هال یها المپزان و در ین میشتریب یو فلورسنت خط یارشته یها المپ

 برخوردار خواهند شد.   یقابل قبول یاز رنگده ینه طراحیفلورسنت فشرده با در نظر گرفتن حالت به

آن موجب شده تا گسترش  یطیست محیو عواقب ز مسئلهن یوه در آنهاست. ایفلورسنت وجود ج یها المپنقطه ضعف 

 یها المپ یبرا یبازه توان مصرفرد. یفلورسنت فشرده( تحت الشعاع قرار گ یها المپژه یفلورسنت )بو یها المپاستفاده از 

ار یبس یبازه تواندر  LED یها المپن ین بیباشد. در ایفلورسنت محدود م یها المپ ید گسترده و برایو متال هال یارشته

 رند.یگیوات( ساخته شده و مورد استفاده قرار م 10ر یمحدود )به صورت عمده ز
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 [2]مورد استفاده در بخش ساختمان یها المپانواع  یو اقتصاد ی( مشخصات فن2-1جدول )

 ای رشته نوع پارامتر                     نوع المپ
 ی فلورسنتها المپ

 متال هالید
ی ها المپ

LED فشرده یخط 

 بسیار گران گران ا گرانتبنس متوسط ارزان قیمت اولیه

 75-180 70-130 25-70 30-90 7-22 بر وات(ضریب بهره نوری )لومن 

 50000 30000  10000  10000  1000 حداكثر طول عمر )ساعت(

 -- 3000-6500 2700-6000 2700-6000 2500 – 3100 دمای رنگ )كلوین(

 >90 >65 >80 100 100 رنگدهی )درصد(

 ندارد ندارد جیوه جیوه ندارد مواد اولیه خطرناک

 1-30 20-2000 5-100 4-125 5-2000 مصرفی )وات(محدوده توان 

 ندارد دارد دارد ندارد ندارد نیاز به گرم شدن برای حداكثر روشنایی

 ندارد دارد دارد دارد ندارد اندازی مجدد حساسیت به راه

 دارد دارد دارد دارد ندارد حساسیت به دمای محیط

 

 یها المپو  یطیط محیت نسبت به شراین حساسیشتریفلورسنت فشرده ب د ویمتال هال یها المپ، ها المپان انواع یم در

 ییدن به حداكثر روشنایرس یاز به گرم شدن برایهر چند ن یفلورسنت خط یها المپت را دارا هستند. ین حساسیكمتر یارشته

رات ییرگذار است. تغیرد آنها تاثعملك ین دو مورد بر رویط حساس بوده و ایمح یمجدد و دما یاندازرا ندارند لكن نسبت به راه

  موثر است.  یز تا حدین LED یها المپ یط بر رویمح یدما

 ها آورده شده است. ب آنیا و معاین مطالعه به همراه مزایشده در ا یمعرف یها المپانواع  ی( كاربر3-1در جدول )

 

 [2]مورد استفاده در بخش ساختمان یها المپب انواع یا و معای، مزایکاربر( 3-1جدول ) 

 عیب مزیت کاربرد نوع منبع

 ای المپ رشته
 یو واحدها ی مسكونیها ساختماندر 

 یو خدمات یتجار

ارزان، قابلیت تغییر میزان نور، رنگدهی خوب، 

 روشن شدن سریع

كم بازده، عمر كم، عدم تامین نور نیازمند 

 برای ساختمان براساس استانداردهای روز
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المپ فلورسنت 

 خطی

ها یا  توان آنها را روی سقف، دیواره می

داخل چراغهای مختلف به عنوان بخشی 

 از انواع سیستم  روشنایی نصب كرد.

های  ارزان، قابلیت تغییر میزان نور با باالست

 مخصوص، بازده خوب، عمر زیاد و رنگدهی خوب

های خطی(  ها )چراغ در نوع خاصی از چراغ

 استقابل استفاده 

المپ فلورسنت 

 فشرده

ها یا  توان آنها را روی سقف، دیواره می

داخل چراغهای مختلف به عنوان بخشی 

 از انواع سیستم روشنایی نصب كرد

ارزان، بازده خوب، عمر زیاد، رنگدهی خوب، 

 های كوچك، روشن شدن سریع موجود در اندازه
 مشكل است.  ها المپتغییر میزان نور در این 

ی متال ها المپ

 هالید

با محدوده وسیعی از كاربردها، اغلب برای 

بزرگ مورد استفاده  یها روشنایی مكان

 است

منبع نور سفید، بازده خوب، اندازه كوچك، عمر 

 نسبتا زیاد

دقیقه  15گران، نیاز به گرم شدن اولیه، نیاز به 

برای شروع به كار مجدد، عدم امكان تغییر 

 ناپایداری نور  و 80میزان نور، رنگدهی زیر 

 یها المپ

LED 

و  یمسكون یها ساختمانو  ینور پرداز

 یتجار یواحدها

های كوچك،  بازده خوب، عمر زیاد، موجود در اندازه

 قابلیت تغییر میزان نور و روشن شدن سریع
  90بسیار گران، رنگدهی زیر 

 

 یهتا  المتپ و  یهتالوژن  یارشتته  یهتا  المتپ دهد كه در حال حاضتر  یانجام شده توسط سازمان سابا نشان م یهایبررس

 رد.یگی( مورد استفاده قرار میو خدمات ی، تجاریو فشرده به صورت عمده در بخش ساختمان در كشور )مسكون یخط فلورسنت

د هتم  یمتال هال یها المپ مواجه نشوند. یبا استقبال مناسب ها المپ نیموجب شده كه همچنان ا LED یها المپگران بودن 

ه ر استاس مصتوب  الزم به ذكر است بت  دارند. یا عمده یها بیع ،رندیگیبزرگ مورد استفاده قرار م یها مكان ییروشنا یكه برا

 .[7]شده استممنوع  رانیدر ا 1393از آغاز سال  یمعمول یا رشته یها المپ عیتوز رانیوز ئتیه

 

 مورد استفاده در بخش ساختمان یشیزات گرمایتجه -1-3

مختلف با  یدر كشورهااز است. ین ین آن به انرژیتام یبشر است كه برا یزندگ یازهایگر از نید یكیش )آب و فضا( یگرما

ك ینزدران یشود. در ایش استفاده مین گرمایجهت تام یمختلف انرژ یاز حاملها ،قابل ارائه یتوجه به تنوع موجود در سبد انرژ

تجهیزات  یدارا یتعداد خانوارهاهر چند ن ین بیدر ا. ش اختصاص داردیبه گرماكشور  درانرژی از كل مصرف  ك سومیبه 

پتانسیل زیادی برای جایگزینی تجهیزات گرمایشی كم بازده با  داده كه مطالعات نشان، ولی باشدیز میناچگرمایشی برقی 
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 یشتر معرفیهر چه ب ییدر ادامه و به منظور آشنا .[8]وجود دارد های تجدیدپذیر انرژیمبتنی بر یا تجهیزات تجهیزات پربازده و 

 رد. یپذیشود، صورت مید گرما استفاده میر جهت تولید پذیتجد یها یكه در آنها از برق و انرژ یشیزات گرمایانواع تجه

 انواع تجهیزات گرمایشی -1-3-1

 ،شوند. در دسته تجهیزات گرمایشی موضعی موضعی و مركزی تقسیم میتجهیزات گرمایشی به دو دسته  یحالت كلدر 

ه و در دسته تجهیزات سیستم های مستقل كه قابلیت تامین گرمایش یك واحد یا یك خانه مستقل را دارند مد نظر قرار گرفت

. در گردند حاظ میل، یك یا چندین مجتمع مسكونی را دارند قابلیت تامین گرمایش چندین واحد هایی كه مركزی سیستم

گردد. حامل  می ها تولید گرم به طور جداگانه توسط آبگرمكنشود ولی در برخی آب نیز تولید میگرم تعدادی از این سیستم ها آب

اری در گذ ستكشور گاز طبیعی است ولی از آنجا كه هدف از انجام این پروژه سیاداخل های گرمایشی در  انرژی اكثر سیستم

قرار  یو بررس بحثانرژی های تجدیدپذیر مورد  بر یمبتنزمینه مصرف برق كشور است، تنها سیستم های برقی و سیستم های 

این میان  در دهد.یرا بخود اختصاص م ها ساختمانانرژی در مصرف % 80. گرمایش آب و فضا مجموعاً بیش از رندیگیم

ك یبه تفك یع مصرف انرژیتوز .شودیشامل مرا  ها كل انرژی مصرفی در خانه درصد 30تا  20گرمایش آب به طور متوسط 

( نیز تقسیم بندی مناسبی 7-1در شكل    ) .[9] ( نشان داده شده است6-1ا در شكل )یدر دن یانواع كاربردها در بخش خانگ

ها ارائه شده كه در ادامه به معرفی  ساختمانبرای انواع تجهیزات گرمایشی در دو دسته موضعی و مركزی با قابلیت كاربرد در 

 شود. بندی پرداخته می موجود در این تقسیم زاتیجههر یك از ت

 

 یک انواع کاربردها در بخش خانگیبه تفك یع مصرف انرژیتوز(: 6-1شكل )
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 ر(ید پذیو تجد یكی)الكتر مورد استفاده جهت گرمایش آب و فضا در ساختمان ( تقسیم بندی تجهیزات7-1)شكل    

 

 آبگرمكن های خورشیدی -1-3-1-1

سیله تابش كلی خورشید حرارت بواست كه خود شامل یك ورق است كه بخش اصلی یك آبگرمكن خورشیدی كلكتور آن 

كند. رنگ این ورق  یافته و حرارت خود را به یك سیال جذب كننده )مانند آب( كه داخل لوله در حال جریان است، منتقل می

شود و دارای پوشش خاصی است كه بتواند ضریب جذب انرژی را به حداكثر و ضریب پخش را به  همیشه تیره انتخاب می

دهند تا از  ها را در داخل یك جعبه عایق با روكش شیشه قرار می حداقل برساند. برای رسیدن به دمای باال، مجموعه ورق و لوله

 ای بتوان استفاده كرد. اثر گلخانه
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شود، بر اثر اختالف دما و با گردش طبیعی وارد یك تانك دوجداره شده و آب مخزن را گرم  آبی كه با این روش گرم می

رسد و یا توسط یك مبدل حرارتی دمای آب مصرفی  كند. این آب گرم شده یا به طور مستقیم به مصرف گرمایش خانوار می می

 دهد. ده ای از این آبگرمكن را نشان میطرح سا (8-1)دهد. شكل  خانواده را افزایش می

 

 آبگرمكن خورشیدی کی (: نمای8-1شكل )

 

 شوند. های خورشیدی به عنوان یك سیستم كمكی به طور محدود در كشور به كار گرفته می آبگرمكن

 

  کلكتورهای تخت-1-3-1-1-1

رود. ساختار آن به شكل یك جعبه مستطیل شكل بوده كه در  شمار میترین نوع كلكتور ب و پر استفاده ترین این كلكتور ساده

. این صفحه، جاذب انرژی خاص وجود دارد  یا آلومینیوم با پوششی به رنگداخل آن یك صفحه جاذب فلزی از جنس مس 

جریان دارد. اطراف ها  های كوچكی قرار گرفته كه آب یا سیال انتقال حرارت در آن حرارتی خورشید است. در زیر صفحه، لوله

كلكتور به منظور كاهش اتالف حرارتی عایق بندی شده است. روی سطح جعبه نیز از پالستیك شفاف یا شیشه پوشیده شده 

تا  8/0ن یب یبیساختمان را پاسخ دهد در محدوده تقر یشیگرما یازهایاز ن یكه بتواند درصد منطق یسطح كلكتور است.

 ( نمای برش خورده یك كلكتور تخت نمایش داده شده است.9-1. در شكل )شود یم یبرابر مساحت ساختمان طراح1/1
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 ( نمای برش خورده یک کلكتور تخت9-1شكل )

 کلكتورهای لوله خال -1-3-1-1-2

این كلكتور از تعدادی لوله دو جداره شفاف موازی تشكیل شده است كه در داخل آن یك تیوب با پوششی از ماده جاذب 

نوع كلكتور كند. مزیت این  هوا از فضای بین دو جداره خارج گردیده و خال ایجاد شده از اتالف حرارت جلوگیری می قرار دارد.

 یك كلكتور لوله خال نشان داده شده است.( نمای برش خورده 10-1)   در شكل باشد. باالتر می یتوانایی در ایجاد دماها
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 لوله خال(: نمای برش خورده یک کلكتور 10-1شكل )

 

ن ید توجه داشت كه ایالبته با. شده استمختلف مشخص  یمتراژ ها یزان وجود لوله ها و منابع برایم (4-1) جدولدر 

 . [10] باشد یاز آن متراژ نمیمورد ن یانرژ ٪100 یزان برایم

 

 ( برآورد رابطه میان تعداد لوله خال و حجم منبع4-1جدول )

 (تریل)  حجم تانک تعداد لوله و(ی یت ی)ب حرارت (مترمربع) متراژ

50 5100 15 150 

100 10200 30 300 

150 15300 45 450 

200 20400 60 500 

250 25500 75 750 

300 30600 90 900 
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 آبگرمكن برقی  -1-3-1-2

ن لوازم از جمله لوازم یكنند. ایكننده گرم مزان دلخواه مصرفیآب را به م یكیالكتر یبا استفاده از انرژ یبرق یها آبگرمكن

در صورت استفاده از آبگرمكن ار نامناسب است. یك بار بسیهستند، لذا استفاده از آنها در زمان پ یكیالكتر یپرمصرف انرژ

( یك نمونه آبگرمكن برقی نشان داده شده 11-1در شكل ) در نظر گرفته شود. ، تجهیزی در كنار آن برای گرمایش بایدبرقی

 گیرند. كشی گاز طبیعی ندارند ، مورد استفاده قرار می های برقی در مناطقی از كشور كه لوله آبگرمكن .[11] است

 

 

 (: نمای یک آبگرمكن برقی11-1شكل )

 

350 35700 105 1000 

400 40800 120 1200 

450 45900 135 1350 

500 51000 150 1500 
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 بخاری برقی -1-3-1-3

كشور كه دوره گرمایش كوتاهی دارند و یا به عنوان سیستم كمكی در كنار تجهیزات  بخاری های برقی در نقاطی از

شوند. با استفاده از  یم یخانه ها طراح یاز فضا یش بخشیگرما یها معموال برا یگیرند. بخار گرمایشی، مورد استفاده قرار می

انواع رادیاتورهای برقی، بخاری های تابشی و  .را كنترل كرد یتوان مصرف انرژ یژه در نقاط مختلف منزل، میو یها یبخار

، وسیله ای نیز اری برقی به عنوان تجهیز گرمایشیهیترهای فن دار در این گروه قرار داده شده اند. در صورت استفاده از بخ

 برای گرم كردن آب مصرفی ساختمان باید مورد استفاده قرار گیرد.

 

 پمپ های حرارتی  -1-3-1-4

ی، یكی از انواع سیستم های تهویه مطبوع برای تأمین گرمایش و سرمایش ساختمان ها می باشند . پمپ های حرارت پمپ

حرارتی در زمستان، گرما را از محیط خارج گرفته و به داخل ساختمان انتقال می دهد و در تابستان، گرمای درون ساختمان را 

 به محیط خارج منتقل می نماید . 

ع، مراكز ی، صنایاش منطقهیش و گرمای، سرماهامارستانی، بها، هتلیو تجار یادار یها ساختماندر منازل،  یحرارت یها پمپ

 باشند.یتنوع مدل م یمختلف دارا یره كاربرد داشته و در كاربردهایور، گلخانه ها و غیپرورش دام و ت

ن ین كنند در چنیز تأمیآبگرم را ن یخانگ توانند مصارفیم هستند و واتلویكم قدرت در حد چند ك یحرارت یها پمپ

 .استفاده كردپایین  یجاد دماهایجهت ا یپمپ حرارتتوان از یم، بخصوص در تابستان یردامو

كاال و  رهیذخ یبزرگتر مانند انبارها یلمصارف داخ یلو وات برایك 20تا  12در حدود  باالتر با قدرت یحرارت یها پمپ

 .[12]ردیگیاستفاده قرار م ش آب در استخرها موردیگرما

 : ل اشاره نمودیتوان به موارد ذیم یحرارت یهااز مصارف خاص پمپ

 از آن استفاده كند و  ین وجود داشته باشد تا پمپ حرارتییار پایبس یك دمایه گرما با یك منبع تخلیكه  ییهادر مكان

 وجود دارد. ییگرما یمصرف انرژ یبرا ییهمزمان تقاضا به صورت

 تواند به صورت ین تقاضا میوجود داشته باشد كه ا ییش تقاضایش و سرمایهر دو مورد گرما یكه برا ییهامكان در

 ر كند.ییتغ یفصل
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 رد.یمورد استفاده قرار گ یپمپ حرارت لهیتواند بوسیوجود دارد و م یژان بزرگ انریك جریكه  یصنعت یهادر بخش 

 نه كند.یتواند آنرا بهیم یبزرگ وجود دارد و استفاده از پمپ حرارت یگرماد یستم تولیك سیكه  یسات صنعتیدر تأس 

، حرارتی هوایی یهادسته پمپ پنجپمپهای حرارتی بر اساس منبعی كه از آن جهت تبادل گرما و سرما استفاده می كنند، به 

جزو  ییهوا یحرارت یاز گروه پمپها پمپ های حرارتی هوا به هواتقسیم می گردند.  ، آبی و هیبریدزمینی با هوای اگزاست،

كار ختمان در كشور به صورت تجاری باست و بقیه انواع آن هنوز در بخش سا در كشور های رایج در بخش ساختمان سیستم

 اند. گرفته نشده

  

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

دهند.  ، گرما را به محیط بیرون میبیرون دریافت كرده و در تابستان پمپ های حرارتی هوایی در زمستان گرما را از هوای

باشد كه در زمستان،  می 1هوا  –، پمپ حرارتی هوا ترین نوع آن یی وجود دارد كه متداولدو نوع اصلی از پمپ های حرارتی هوا

حرارت را از هوای محیط دریافت كرده و آن را به هوای داخل ساختمان و در تابستان حرارت را از هوای ساختمان به هوای 

 . [12]دهد محیط انتقال می

د. در فصل كن است كه در ساختمان با سیستم توزیع حرارت رادیاتوری یا فن كویل، كار می 2آب-نوع دیگر، پمپ حرارتی هوا

، پمپ حرارتی گرما دهد. در فصل گرم سیستم گرمایش میسرد پمپ حرارتی گرما را از هوای خارج دریافت كرده و آن را به آب 

 دهد.  انتقال می اطراف را از سیستم توزیع آب داخل ساختمان به محیط

 (12-1)دهد. شكل  به فضای داخل می كند حرارت را از هوای خارج گرفته و پمپ حرارتی وقتی در سیكل گرمایش كار می

، از شیر انبساط عبور كرده و به یك مخلوط مایع دهد. در ابتدا مبرد مایع نشان میاجزای یك پمپ حرارتی )سیكل گرمایش( را 

ع و شود. سپس این مخلوط با عبور از كویل خارجی ) كویل اواپراتور( گرم شده و در فشار كم به مای بخار فشار كم تبدیل می –

گردد. در اكوموالتور بخش مایع مبرد دو فاز جدا شده و بخش بخار پس از تراكم در كمپرسور به كندانسور ارسال  بخار تبدیل می

 . [12]نماید شود. گرمای دفع شده از مبرد داغ در كندانسور هوای خانه را گرم می می

                                                 
1

Air to Air 
2
 Air to Water 
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 (: اجزای یک پمپ حرارتی هوایی در سیكل گرمایش12-1شكل )

و قابلیت بكارگیری به صورت سیستم  های حرارتی هوایی به علت ارزان بودن و سادگی نصب كاربرد زیادی یافته اندپمپ 

اختالف . تنها محدودیت بكارگیری این سیستم ها استفاده از هوای بیرون به عنوان منبع حرارتی است. باشند موضعی را دارا می

است ولی وقتی دمای  4این سیستم ها حدود   COPگردد. در اقلیم معتدل ها می دماهای زیاد منجر به كاهش بازده این سیستم

  .[12] شود می 5/2محیط حدود صفر درجه سانتیگراد باشد، بازده عملكرد 

 پمپ حرارتی با هوای اگزاست -1-3-1-4-2

این نوع پمپ حرارتی خود به  پمپ حرارتی هوایی می تواند با منبع دود خروجی از ساختمان نیز تبادل حرارت داشته باشد.

شود و  شود. در نوع اول حرارت به هوای ورودی انتقال داده می دو نوع هوای اگزاست به هوا و هوای اگزاست به آب تقسیم می

 .[13] كردد در نوع دوم حرارت به مدار گرمایش و یا منبع ذخیره آب گرم ساختمان منتقل می

 پمپ حرارتی با منبع زمینی -1-3-1-4-3

های زیرزمینی و یا هر دو به های حرارتی زمینی از زمین یا آب دمای زمین بر خالف هوای محیط تقریبا ثابت است. پمپ

كنند. در زمستان حرارت گرفته شده از زمین به  عنوان منبع حرارت در زمستان و به عنوان چاه حرارتی در تابستان استفاده می

 .[12] شود حلول آب و ضد یخ توسط پمپ حرارتی، به هوای داخل خانه منتقل میهای زیرزمینی یا م سیالی نظیر آب كمك
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پمپ های حرارتی زمینی دو بخش عمده دارند. یك مدار لوله كشی زیرزمینی در خارج ساختمان و یك دستگاه پمپ 

تواند یك  ه كشی خارج میگیرد و سیستم لول حرارتی در داخل ساختمان. دستگاه پمپ حرارتی زمینی در داخل ساختمان قرار می

 ( نمایش داده شده است.13-1سیستم باز یا یك حلقه بسته باشد. اجزای یك پمپ حرارتی با منبع زمینی در شكل )

 ن ارتباطی. در اشود های زیرزمینی و هوای داخل ساختمان انجام میا سیكل باز، انتقال حرارت بین آبدر یك پمپ حرارتی ب

پمپ با توان مصرفی كم از داخل چاه بیرون كشیده شده و سپس این آب به داخل دستگاه پمپ  های زیرزمینی توسط یك آب

، آب چاه به یك مبدل حرارتی شود. مثال در حالت گرمایش ایت میحرارتی زمین گرمایی جهت تامین سرمایش یا گرمایش هد

شود و یا به  ند رودخانه و یا بركه تخلیه میشود. این آب سپس به داخل آب های سطحی مان وارد شده و حرارت آن گرفته می

 ریزد. داخل یك چاه آب دیگر می

در پمپهای حرارتی با سیستم های بسته، انتقال حرارت با زمین به وسیله یك حلقه لوله كشی كه در زیر زمین مدفون شده، 

( DXرد در سیستم انبساط مستقیم پذیرد و مثال در حالت گرمایش حرارت توسط یك محلول آب و ضد یخ )و یا مب انجام می

شود. مطابق شكل  ته میتر شده است، از خاک گرف كه به وسیله سیستم تبرید پمپ حرارتی چندین درجه از خاک اطراف خنك

دستگاه پمپ حرارتی، مبدل حرارتی واسطه  ها شامل ن قسمتیا، دارای سه قسمت عمده هستند. ( این پمپ ها1-13)

. باشندیم آب گرم و سرد به فضای اتاق ها ،، و سیستم های انتقال دهنده هوا )كانال كشی(ا حلقه بسته(های حلقه باز ی یستم)س

 .[12]تواند با پساب خروجی از صنایع نیز كه دمای مناسبی داشته باشند، تبادل حرارت داشته باشد این نوع پمپ حرارتی می
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 گرمایش(: اجزای یک پمپ حرارتی زمینی در سیكل 13-1شكل )

 

آن اشاره  یستیط زیتوان به كاهش اثرات مخرب مح یم یین گرمایزم یحرارت یاستفاده از پمپ ها یاین مزایتر از مهم

ط استفاده یش محین گرمایجهت تام یعیمانند گاز طب یلیفس یها هایی كه از سوخت ستمیده از سنكه استفاینمود. با توجه به ا

 یجا هنو ب یها ین نمودن انواع انرژیگزیاشند، جاب یم یستیز طیمح یها ندهیآال        دیتول یاز عوامل اصل یكیكنند،  یم

 یستیط زیمح یها ندهیو آال یا گلخانه یاز انتشار گازها یزان قابل توجهیتواند به م ی، میلیبا مصرف سوخت فس یها ستمیس

 .دینما یریجلوگ

 پمپ حرارتی با منبع آب -1-3-1-4-4

كند. پمپ حرارتی با منبع آبی به دو نوع یك بار عبور و در  جاری به عنوان چشمه یا چاه حرارتی استفاده میاز یك منبع آب 

كند ولی در نوع در چرخش یا سیركوالسیون، سیال ور از منبع آب یك بار استفاده میشود. در نوع یك بار عب چرخش تقسیم می

 كند. ده میاز احتراق حاصل از بویلرهای مركزی ساختمان استفا
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 پمپ حرارتی هیبریدی -1-3-1-4-5

شود. این نوع پمپ حرارتی دو اواپراتور  در پمپ حرارتی هیبریدی از دو منبع هوایی و زمینی به عنوان چشمه استفاده می

نبع یا هر دو دارد ، یكی اواپراتور هوایی و دیگری اواپراتور با سیال واسط كه سیستم كنترلی بسته به شرایط از یكی از این دو م

 .[11] كند منبع استفاده می

 

 (CHPتولید همزمان )سیستم های  -1-3-1-5

استفاده از سیستم های تولید همزمان در بخش خانگی به دلیل توانایی آنها در تولید انرژی گرمایی و الكتریكی از یك منبع 

تبدیل انرژی باالتر نسبت به سیستم های رایج سوخت نظیر گاز طبیعی و همچنین كاهش هزینه كلی انرژی به علت بازده 

توسط مصرف  یعیبطور وس ب كننده حرارت و توانیترك یستم هاین سیعالوه بر ا تبدیل انرژی در حال رشد و توسعه است.

در كشور نیز چند مورد سیستم تولید  شوند. یاستفاده م یزات صنعتیو تجه یادار یمانند هتلها، ساختمان ها یتجار یكننده ها

 اند. باشد ولی هنوز كاربرد تجاری نیافته همزمان به صورت پكیج برای ساختمان های اداری در حال اجرا می

یابد. این افزایش بازده انرژی در مقایسه با  % افزایش می80، بازده تبدیل انرژی تا حدود د همزمانهای تولی در سیستم

 شود. های انرژی و همچنین كاهش انتشار گازهای گلخانه ای می امین برق و حرارت، منجر به كاهش هزینههای رایج ت سیستم

. البته در [14] لووات استیك 35تا بدین معنی است كه تولید برق سیستم تولید همزمان  CHP كرویم پیشوند میكرو در

 50بر پایه سیستم تولید همزمان با حداكثر ظرفیت كمتر از  CHPكرو یمدستورالعمل سیستم تولید همزمان اروپا، مبنای تعریف 

های میكرو  . سیستم[15] شوند می كیلووات تا چند مگاوات را شامل  50ظرفیتی بیش از  CHPهای مینی  سیستماست.  لوواتیك

CHP های  سیستمهای زیست توده است.  مناسب جهت بخش ساختمان شامل پیل سوختی و یا هیبرید پیل سوختی با سیستم

ورهای احتراق داخلی، شامل سیستم های تولید همزمان با محركه موت ساختمانمناسب و موجود در بخش  CHP نییم

قابلیت اعتماد مناسب و هزینه  ، طبیعت سازگار، دسترس پذیری وهستند. به دلیل توسعه تكنولوژی میكروتوربین و پیل سوختی

 تولید همزمان هستند.مركزی ی برای كاربردهای خانگی ، موتورهای احتراق داخلی محركه مناسبكم
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كوچك  یژه واحدهاید همزمان برق و حرارت به ویتول ین كاربرد را در مولدهایشتریب یستونیپ یاحتراق داخل یموتورها

 یها ستمی، سیو معدن یزات ساختمانیتجهون ها، یل ها، كامیدر اتومب یاحتراق داخل یانواع موتورها مگاوات( دارند.10)كمتر از 

 باشند. یمگاوات م 5ش از یكم تا ب یلووات هایت آنها از كیره كاربرد دارند و ظرفیو غ ید انرژی، تولییایشرانه دریپ

كنند  كه بر اساس سیكل اتو كار می (SI) یا اشتعال جرقه یموجود هستند موتورها یستونیپ یدو نوع عمده از موتورها

 یكه برا یمعمول یا اشتعال جرقه یكه اساس كارشان بر اساس سیكل دیزل است. موتورها(CI)  یتراكماشتعال  یموتورها  و

ن و یاستفاده از پروپان، بنز یتوان آنها را برا یكنند هر چند كه م یاستفاده م یعیروند عمدتا از گاز طب یكار مد برق بیتول

ا سوخت یل یشوند از گازوئ یزل شناخته می به عنوان موتور داشتعال تراكمی كه معموال ینمود. موتورها یگر طراحید یگازها

م یز تنظیل نیگازوئ یبه همراه درصد كم یعیگانه گاز طب دوسوخت  یتوان آنها را برا ینند و مك یاستفاده م ن )مازوت(یسنگ

 500زان كاركرد ساالنه آنها كمتر از ی)كه م یضطرارمحدود و ا یبردار بهره یبراشتر یب یزلید ینمود. در حال حاضر موتورها

1دائم كار ین انتخاب در موتورهایاول (SI) یگاز یكه موتورهایشوند در حال یكار گرفته مباشد( ب یساعت م
 باشند. یم 

 : (14-1وجود دارد )شكل  یستونیپ یها ل در موتوریافت حرارت به شرح ذیزبا یچهار منبع اصل

 )اگزوز( یخروج یگازها -

 كننده موتور آب خنك  -

 كننده روغن موتور آب خنك  -

 توربو شارژ یخروج یكننده هوا ستم خنكیس -

د یتوانند جهت تول یتر مداغ یخروج یشود. گازها یحاصل م  (psi 30 ا بخار كم فشار )كمتر ازیآب داغ  از یافتیباز یانرژ

 رند.یاستفاده قرار گمورد  (psi 150 بخار با فشار متوسط )در حدود

ز مشابه یگازسوز در سا یباشد. موتورها یدرصد م 85تا  65ن یب یستونیپ یموتورها بر یمبتن CHP یواحدها یبازده كل

 .[16] برخوردار هستند یشتریب یكیاز بازده الكتر ین گازینسبت به تورب

 

                                                 
1

Heavy Duty Base – load 
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 جرقه ای(: شماتیک یک مولد برق با موتور رفت و برگشتی اشتعال 14-1شكل )

 

ووات كیل 250های احتراق داخلی هستند و در حال حاضر تا ظرفیت حدود  ها مدل های مینیاتوری توربین میكروتوربین

مگاوات یا كمی باالتر  1ای نیز برای تولید نیروی بیشتر تا حدود  توانند به صورت مجموعه ها می شوند. میكروتوربین ساخته می

 . [17] ن نشان داده شده استیكرو توربیك میبرش خورده  ی( نما15-1شكل ). در مورد استفاده قرار گیرند
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 (: نمای برش خورده میكروتوربین15-1شكل )

 

گردند. هر چند قیمت  تر می متصاعدكننده كمتر هر روز پر مصرفسوختی به خاطر راندمان باالی آنها و مواد مضر  یها لیپ

مبتنی بر توربین یا موتورهای  CHPهای  باشد. سیستم تولید همزمان می های فناوریباال مانعی برای آنها در مقایسه با سایر 

های سوختی یك واكنش  كنند. حال آن كه در سلول ولید میاحتراق داخلی به وسیله احتراق سوخت، انرژی مكانیكی و حرارتی ت

 گیرد. به جای احتراق صورت می شیمیایی

 

 پیل سوختی -1-3-1-6

 یین از بازده باالیا م بوده و بنابریل مستقین تبدیاست. ا یكیالكتر یبه انرژ ییایمیش یك مبدل انرژی یل سوختیپ

گر از واكنش یگردد، به عبارت د یز آب استفاده میل از عمل عكس الكترولین تبدیتوان گفت كه در ا یدر واقع م برخوردار است.

د و از سه جزء آند، كات یسوخت یها لیول در پگردد. هر سل ید میته تولیسیژن، آب، حرارت و الكتریدروژن و اكسین هیب

 ( نمایی از پكیج پیل سوختی نشان داده شده است.16-1در شكل ) است.  ل شدهیت تشكیالكترول
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 (: نمایی از پیل های سوختی16 -1شكل )

ب ی، از تركیو صوت یطیست محیز یها یجاد آلودگیهستند كه بدون ا ید انرژیتول یبرا یدیجد یورفنا یسوخت یها         لیپ

 یبرا ینیگزیته جایسیم الكترید مستقیكنند. تول    ید میباال تول یبا بازده یكیالكتر یدكننده، انرژین سوخت و اكسیم بیمستق

باشد كه   یته میسیت الكتریو در نها یكیو مكان ییگرما یحاصل از سوخت به انرژ ییایمیش یل انرژیچرخه كارنو جهت تبد

توان از لحاظ دمای عملكرد  یپیلهای سوختی آلی را مشود.  حاصل می ییباال رساند و بازده یا به حداقل ممكن مر یاتالف انرژ

 :[18] و میزان بازده به موارد زیر تقسیم نمود

1پیل سوختی اسید فسفریك -1
 (PAFC) 

2پیل سوختی قلیایی -2
 (AFC) 

3پیل سوختی كربنات مذاب  -3
(MCFC) 

4پیل سوختی اكسید جامد  -4
(SOFC) 

5پیل سوختی متانولی -5
(DMFC) 

 پیل سوختی سرامیكی پروتونی -6

6(PEMFC)سوختی پلیمری پیل -7
 

                                                 
1

Phosphoric acid fuel cell 
2

alkaline fuel cell 
3

Molten carbonate fuel cell 
4

solid oxide fuel cell 

5 Direct methanol fuel cell 

6 Proton Exchange Membrane Fuel Cell 
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 بخش ساختمان دارند ن كاربرد را دریشتریب یمریپل یل سوختیك و پید فسفریاس یل سوختیان موارد نامبرده شده، پیدر م

 شود.یارائه م یسوخت یلهایك از انواع پیدر ارتباط با هر  ی. در ادامه شرح مختصراند ولی هنوز در كشور تجاری نشده

 سوختی اسید فسفریک پیل -1-3-1-6-1

سال  آغاز گشت و از 1960باشد كه توسعه آن از اواسط دهه  سوختی تجاری می  اولین پیل  سوختی اسید فسفریك پیل

 باشد در مرحله آزمایش قرار گرفت و همچنان در حال توسعه در زمینه افزایش پایداری و عملكرد و كاهش هزینه می 1970

باشد. محدوده دمای  می 100فسفریك با غلظتی در حدود % اسید ،سوختی در این پیل. الكترولیت مورد استفاده (17-1)شكل 

فسفریك نسبتاً ضعیف است ولی به علت  درجه سانتیگراد است. هدایت یونی در اسید 220تا  150سوختی بین  كاركرد این پیل

 CO2سوختی اسیدفسفریك به  سوختی ارجحیت دارد. پیل پایداری بیشتر نسبت به سایر اسیدها جهت استفاده در این نوع پیل

سوختی اسید فسفریك  كند. كاتالیست مورد استفاده در پیل درصد مشكلی ایجاد نمی 1-2تا حد  CO حساسیتی نداشته و حضور 

است. بازده الكتریكی این نوع  (SiC)رود از جنس كاربید سیلیكون  داری اسید به كار می پالتین و ماتریسی كه برای نگه

های الكتروشیمیایی در كاربردهای توامان برق و  كنش% است كه با استفاده از حرارت حاصل از وا40-%45    سوختی در حد پیل

 200فسفریك با توان  سوختی اسید های اكنون پیلیابد.  افزایش می % 85میزان بازده كلی )الكتریكی و حرارتی( به  حرارت 

 .[18]در حال تست هستندز ینمگاوات  11باشد و واحدهایی با توان  مشغول به كار می كیلووات

 

 

 سوختی اسید فسفریک  پیل (:17-1)شكل
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های غیر متمركز نصب شده در محل  یا نیروگاه محلیفسفریك، در مصارف  سوختی اسید ترین كاربردهای پیل یكی از مهم

در این حالت  رود. های سوختی اسید فسفریك به شمار می پیلمصرف است كه در زمان حاضر یكی از موثرترین كاربردهای 

شود و از حرارت و الكتریسیته تولیدی به طور  فسفریك به طور مستقیم در محل مصرف نصب می سوختی اسید مولد پیل

 . [18]گردد همزمان استفاده می

سوختی است كه به صورت تجاری در دسترس قرار گرفته است. سوختی اسید فسفریك اولین تكنولوژی پیل پیل

برخی واحدهای الكتریكی  ها و ها و بیمارستان هتل  ها و در خانه هایی از این نوع كه در حال حاضر در دسترس هستند سیستم

 به همراه دارند.نیز نصب شده است. بعضی از این واحدها دارای مشخصات تجاری بوده و ضمانت سازندگانشان را 

 سوختی قلیایی پیل -1-3-1-6-2

  های فضایی ناسا به در برنامه آپولو و شاتل 60باشد كه از اواسط دهه  توسعه یافته می های فناوریسوختی قلیایی یكی از  پیل

نماید. در این نوع پیل از  سوختی در این فضاپیماها هم برق جانبی مورد نیاز و هم آب آشامیدنی را تامین می كار گرفته شد. پیل

 حلول هیدروكسید پتاسیم است. اكسیژن و هیدروژن استفاده شده و الكترولیت آن نیز عموماً م

كنتد.   درجه سانتیگراد متغیر است و غلظت الكترولیت هیدروكسید پتاسیم نیز با دما تغییر متی  220تا  150دمای عملیاتی از 

 شتود  معموالً در یك ماتریس متخلخل )از جنس آزبستت( نگهتداری متی   و الكترولیت مورد استفاده كه محلول برپایه آب است 

استت. طتول عمتر ایتن     كیلتووات   100-300 است و تتوان آن در حتد   70سوختی درحدود % بازده این نوع پیل .(18-1)شكل 

 . [18] باشد ساعت می 10000سوختی بیش از  پیل
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 سوختی قلیایی پیل (:18-1)شكل

 

قلیایی به كاربردهای سوختی  سوختی كاربرد پیل شروع به كار سریع پیل همچنین به دلیل دمای پایین كاركرد و در نتیجه 

 .[18] شود فضایی كوچك و صنایع نظامی خاص محدود می

 سوختی کربنات مذاب پیل -1-3-1-6-3

ها تركیبی از  الكترولیت این پیل نماید.  سوختی عمل می ( كامالً متفاوت از سایر انواع پیلMCFC)سوختی كربنات مذاب  پیل

نوع تركیبی كه اكنون بیشترین كاربرد را دارند تركیب كربنات سدیم و كربنات . دو (19-1)شكل  باشد ها می مذاب كربنات نمك

شود. بواسطه دمای كتاركرد   نگهداری می LiAlO2كه در ماتریسی از جنس  باشند لیتیم و یا كربنات پتاسیم و كربنات لیتیم می

شود و نیازی به استفاده از فلزات كمیتاب   اده میسوختی، نیكل به عنوان آند و اكسید نیكل به عنوان كاتد استف باال این نوع پیل

 .[18]سوختی نیست در الكترودهای این پیل
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 سوختی کربنات مذاب پیل (:19-1)شكل

 

 600ستوختی كربنتات متذاب در دمتای بتاال )       بهتر در الكترولیت، پیل یبرای ذوب كربنات نمك و دستیابی به هدایت یون

 .[18]شوند بندی می ها در خانواده پیل های سوختی دما باال طبقه از این رو این پیل كند. میكار  سانتیگراد ( درجه   700تا

های بزرگ تولید  سوختی را محدود به نیروگاه های كاربرد این گونه پیل كربنات مذاب  سوختی دمای باالی عملكرد پیل

 خانگی وجود ندارد. الكتریسیته كرده و امكان استفاده از آن در كاربردهای كوچك و یا حتی

 جامد اکسید سوختی پیل -1-3-1-6-4

آغاز شد و در حال حاضتر بتاالترین دمتا را در میتان انتواع        1950  ( از اواخر دههSOFC)سوختی اكسید جامد  توسعه پیل

هتا در آن   درجه سانتیگراد است و به همین دلیل از انواع ستوخت  600 -1000سوختی دارد. محدوده دمای عملكرد این پیل پیل

ای دارد و از الكترولیت جامد سرامیكی نازكی بته جتای    سوختی دو ساختار صفحه ای و لوله . این پیل[18]توان استفاده نمود می

 . (20-1)شكل  شود استفاده می در آن الكترولیت مایع

 



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

35 

 

 

 1393 اسفند،ويرايش سوم هوشمندي فناوري: 2فاز 

 

 

 

 

 سوختی اکسید جامد پیل (20-1)شكل

 

كنتد   سوختی محتدود متی   سوختی اكسید جامد و نیاز به مواد گرانقیمت تنوع كاربردها را در این پیل دمای باالی كاركرد پیل

بترداری متوثر از    سوختی میسر شده و امكان بهره ولی از طرف دیگر با افزایش دمای كاركرد امكان تبدیل سوخت در داخل پیل

 آید. یانرژی گرمایی تولید شده نیز بوجود م

و هتم چنتین    بترق های بزرگ تولید  در نیروگاهسوختی  اكسیدجامد، این نوع پیل سوختی پیلبا توجه به دمای باالی كاركرد 

 گیرد. می تركیبی مورد استفاده قرار  سیكلهای  نیروگاه

 متانولی سوختی پیل -1-3-1-6-5

ها بته تولیتد انبتوه     تاپ پلهای همراه و  آوری نوظهور است كه در آینده بسیار نزدیك در تلفن سوختی متانولی یك فن پیل

سوختی متانولی بدلیل كارایی و چگالی قدرت پایین و سایر مشكالتش هنتوز مناستب نبتود.     پیل 90یل دهه اخواهد رسید. در او

برابر افزایش داده و كارایی آن را  20را  قدرتهای اخیر، چگالی  یجاد شده در طی سالا های پیشرفتبهبود در كاتالیست و دیگر 

 متر مربتع یوات در هتر ستانت   یلت یم 200-400حتدود  ستوختی در   % رسانیده است. میزان توان گرفته شتده از ایتن پیتل    40به 

 .[18]است
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اند. این دمای كتم كتاركرد و عتدم نیتاز بته مبتدل        گراد، آزمایش شدهدرجه سانتی 120تا  50دوده دمایی ها در مح این پیل

های همراه و دیگر محصوالت نظیتر آن   نمونه خوبی برای كاربردهای كوچك و متوسط مثل تلفنتبدیل به سوخت، این پیل را 

 .[18]كرده استهمچون مولد برق اتومبیل 

 پیل سوختی سرامیكی پروتونی -1-3-1-6-6

پیل سوختی بر پایه ماده الكترولیتی سرامیكی استوار است كه در دماهای باال رسانایی پروتونی باالیی دارد. این نمونه جدید 

 سوختی است. در حال مطالعه اولیه این نوع پیل Coorstekشركت 

 سوختی پلیمری پیل -1-3-1-6-7

ناستا استتفاده شتد. ایتن نتوع       Gemini بترای برنامته   1960های سوختی غشاء پروتون )پلیمری( اولین بتار در دهته    پیل

ستوختی پلیمتری دارای الكترولیتت     پیتل  .ستوختی استت   نظر طراحی و كاركرد یكی از جذابترین انواع پیل  سوختی از نقطه پیل

بتین دو الكتترود متخلختل قترار      باشتد و  می )پروتون( كه هادی یون هیدروژن استمنعطف  نازکپلیمری به شكل یك ورقه 

هتای   یكی از بهتترین الكترولیتت   . نفیون، از آب اشباع باشدالزم است الكترولیتجهت كارایی مطلوب . (21-1)شكل  گیرد می

 درجته ستانتیگراد   80كوچتك و ستبك استت و در دمتای پتایین       ،ستوختی استت. ایتن غشتا     مورد استفاده در ایتن نتوع پیتل   

 كنند درجه سانتیگراد كار می 1000جامد در دمای باال نزدیك به های  ایت( كار می كند. سایر الكترولیتدرجه فارنه 175) تقریباً 

[19].  
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 پلیمریسوختی  پیل (21-1)شكل

ها را بهترین گزینه  اندازی نیاز دارند و همین خصوصیت آن سوختی به دلیل دمای پائین به زمان كمی برای راه این نوع پیل

نماید. همچنین این سیستم ها  در كاربردهای وسایل نقلیه بعنوان جایگزین برای موتور احتراق داخلی دیزلی و بنزینی معرفی می

 .نظامی دارندع یصنای خانگی، نیروگاهی كوچك، صنعت حمل ونقل و كاربری مناسبی در زمینه مولدها

 

 توده بخاری زیست-1-3-1-7

برق، حرارت، سرما و سوخت خودرو و به  یهارا به فرم یباشد كه انرژیر میدپذیتجد یست توده تنها منبع انرژیز یانرژ

 د.نباشیم زیگر نیموارد دو  یمیخوراک پتروش نیگزیجا یستید. بعالوه مواد زینما یل میع و گاز تحویاشكال جامد، ما

 منابع شوند.یم دهینامست توده یز باشندآمده  دیپد یسلول ریتكث از و باشند داشته یستیز منشا كهها زباله هیكل یطوركلب

شش  به عمده بطور شوند كه یشامل م را مواد از یعیوس فیط هستند، مناسب انرژی دیتول برای كه یستیز

 : ندشویبندی م میتقس گروه

 یچوب های سوخت  -1 

 ییغذا عیصنا و باغداری كشاورزی، ،یجنگل زائدات  -2

 یدام فضوالت  -3

 شهری های فاضالب  -4
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 یصنعت یآل و زائدات پسماندها ها، فاضالب  -5

 عات جامد زباله های شهرییضا -6

ه اروپا را به خود ینو در اتحاد یها یه انرژیاز منابع اولدرصد  64ست توده حدود یمطالعات انجام شده، منابع ز یبرمبنا 

 یهایانرژ ق منابعیاز طر یدیتول یحرارت یدرصد از انرژ 98و  یدیتول یكیالكتر یدرصد از انرژ 9اختصاص داده است و حدود 

 . [9] استتوده آورده شده  های زیست ( انواع فناوری22-1در شكل )توده تعلق دارد.  ستیز ینو به منابع انرژ

 

 ( انواع فناوری های زیست توده22-1شكل )

 

 یو واحدها یمسكون یهاواحد یازهاین نیاس محدود مطرح بوده و كاربرد آن در تأمیدر مقتوده  زیست ،خانگی یكاربردر 

و آب  یمسكون یش فضایگرما یالزم برا یها پخت و پز، گرما ن مصرف كنندهیعمده ا یازهاین .، رواج داردكوچك یتجار

  ها در مناطق روستایی در كشور كاربرد دارند.  این سیستم .باشد یصورت محدود م  گر بهید یكاربردها یو برخ یگرم مصرف

ابلیت تامین ن بخار آب قیشود. ا ید میاد تولیلر سوخته و بخار آب با فشار زیا بویگ بخار یدر د توده ستیزاس بزرگ یدر مق 

 شود. از این مورد به عنوان بویلر بیوماس یاد می دارد.ها را  گرمایش برای ساختمان

ه و گاز قابل اشتعال از آن متصاعد یوماس جامد تجزیبن دستگاه یك دستگاه مبدل است. در ایست توده در واقع یز یبخار

ست یه زیاز تجزوگاز حاصل یب را كه در آنیدارد ز یوماس برتریماً سوزاندن بیقنسبت به مست ید انرژیتول روشن یشود. ا یم

 موجود در آن را جدا كرد.  یائیمیبات شیله تركین وسیگذراند و به ا یز كرد و از صافیتوان تم یتوده را م
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 یل سوختیپ و ست تودهیز ل به گازیتبد یها ستمیسشامل  یبیترك یها ستمیسق و توسعه در خصوص یتحقدر حال حاضر  

كند. در  یل میدروژن را به برق تبدیو حرارت گاز ه ییایمیشند الكترویبا استفاده از فرا یل سوختیپ در حال انجام است.

 یها و دستگاه یسوخت یل هاینه پیشود بخار آب خواهد بود. با كاهش هز یكه در هوا متصاعد م یا نصورت بخش عمده مادهیا

در كشور نیز مطالعات در این زمینه در حال  .رفتش خواهد یها به سرعت رو به افزا ستمین سیا یریبكارگوماس یمبدل گاز در ب

 .دا نكرده استیپ یكاربردجنبه انجام است ولی هنوز 

 

 گرمایش ناحیه ای -1-3-1-8

از  یخانگ یبخش ها یازهاینصب شده و ن ید حرارت است كه به صورت مركزیستم تولیك سی 1یا هیش ناحیستم گرمایس

وجود  یه اید حرارت ناحیتول یستم هاین نوع سیاز ا یانواع مختلف .كند یط را فراهم میمحن آب گرم و گرم كردن یجهت تام

د یتول یروگاه هاید حرارت به عنوان نیگر عالوه بر تولید یكه برخ یروند در حال ید حرارت به كار میتول یتنها برا یبرخ .دارد

ن، یتوان به اكرا یده است میرس یدر آنها به بهره بردار ییها روگاهین نیكه چن ییز كاربرد دارند. از جمله كشورهایبرق ن

د یهستند كه حرارت تول ییستگاه هایا یدارا یا هید حرارت ناحیتول یستم هایس .ل و سوئد اشاره كردییس، برزی، سویاسلواك

 یبرا یریمس یهم دارا یستمین سیكنند چن یمصرف كنندگان ارسال م یبرا یشده ا یق بندیعا یق لوله هایشده را از طر

فوق معموال  یباشد. لوله ها یكه حرارت خود را از دست داده است م یالیبازگشت س یبرا یریه مصرف كننده و هم مسیتغذ

این تكنولوژی برای كشور  .[19( ]23-1)شكل  ا بخار آب استیز آب یال به كار رفته نیشوند و س ین قرار داده میر زمیز

 رسد.مناسب به نظر می

 

                                                 

1
District Heating System 
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 (: نحوه استفاده از گرمایش ناحیه ای در ساختمان23-1شكل )

 

 های هیبرید سیستم -1-3-1-9

 یگر كار مت یكدیو مكمل  یبیشوند و بصورت ترك یتغذیه م یتولید حرارت كه از منابع مختلف انرژ یها از سیستم یگروه

های هر سیستم استفاده شده و برای رفع عیتوب آن و  شوند. بدین ترتیب از مزیت  ید شناخته میبریه یستم هایكنند بعنوان س

 یا چند منبع مختلف انرژیها از دو  ستمین سیگردد. از آنجا كه ا یا كاهش هزینه از سیستم دیگری به عنوان مكمل استفاده می

نیز برخوردار هستند.  یرنان باالتیت اطمید حرارت دارند، از قابلیتول یك منبع برایكه  ییها ستمیسه با سیشوند در مقا یه میتغذ

یتا  و در كنتار یكتدیگر    بیومتاس  ی در كنار پیل سوختی یا پیل ستوختی و دیخورشتوان به آبگرمكن  ها می از جمله این سیستم

 و منابع انرژی تجدید پذیر اشاره نمود. یلیفس یسوخت هاتركیب 

 

 بر یانرژ یلوازم خانگ -1-4

و  یل رفاهینه از وسایبجز استفاده به ی، راهیط مطلوب زندگین شرایتأم یبرا ،یو كمبود منابع انرژ یل مسائل اقتصادیبدل

 یات زندگیضرور هآنها را در مجموع یستیاد است كه بایل آنقدر زین وسایاز ا یاز به بعضیماند. ن ینم یت آنها باقیفیش كیافزا

ت خود یتر از روز قبل به كار و فعال در كشور هر روز پر رونق یزم خانگبازار لوا ،ن موضوعینمود. با در نظر گرفتن ا یبند دسته

از محصوالت  یعیف وسیز قابل توجه است. طیدر داخل كشور ن ید كننده لوازم خانگیتول یها دهد. تعداد شركتیادامه م
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-یو روانه بازار م دیها تول ن شركتیزر، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و دیگر لوازم برقی توسط ایخچال و فریهمچون  یخانگ

 یبه معرف بخشن یدر ا ش رو،یزات در مطالعه پین تجهیو لزوم پوشش ا یاز لوازم خانگ یارینظر به مصرف برق در بسشود. 

لوازم خانگی با مصرف  .شودیگر موارد پرداخته میسه با دیزان مصرف برق در مقاین مین كاربرد و باالتریشتریبا ب یلوازم خانگ

 : ، عبارتند ازاند ر این بخش مد نظر قرار گرفتهاربرد كه دبرق زیاد و پرك

 یخچال فریزر -1 

 ماشین لباسشویی -2

 ماشین ظرفشویی -3

 جاروبرقی -4

 

 یخچال فریزر -1-4-1

زر یت خچتال فر یك دستگاه باشد. اگرچه یشتر از یزر بیخچال و فریاز  در كشور ست كه آمار استفاده هر خانواریدور از ذهن ن

 زرهتا یخچالهتا و فر یدر  یكیالكتر یانرژ هست. مصرف عمدیآن دائم ن یمصرف انرژ یرد ولیگ یدائم مورد استفاده قرار مبطور 

زر یت خچتال فر ی یدارد )ترموستات/كنترلر دما( كته توستط آن دمتا    یزر قسمتیخچال فریرد. هر یگ یتوسط كمپرسور صورت م

مطتابق   ستت. ین یآن دائمت  ین علت مصترف انترژ  یشود و به هم یم از، روشن و خاموشیشود و كمپرسور برحسب ن یكنترل م

 .[20]دهند یبه خود اختصاص مك خانوار را ی ی% برق مصرف30 هازریفر ها و خچالیبطور متوسط مطالعات انجام شده 

  مبردك یش، یاست. درون مدار سرما  ( نشان داده شده24-1در شكل ) صورت طرحوارهبه  یخچال معمولیسیكل  نحوه كار

رف راستت  باشد. ط ین و فشار كم مییپا یخچال( در دمایدرون   خنك كننده یها چهیمدار )شامل پ سرد وجود دارد. طرف چپ

 یع و بخار در تعادل فازیما یاد است. معموالً، هر دو طرف دارایباال و فشار ز یخچال( در دمایخارج   چگالنده یها چهی)شامل پ

 هستند.
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 نمونه یخچالک ی(: سیكل 24-1شكل )

 

اد بته چگالنتده   یت و بتا فشتار ز   كند یمتراكم مدررو  ی، آن را به طور بكشد یم كننده( مبرد را به داخل خود مكمپرسور )متراك

از  یدهد و بخشت  یكه مبرد گرما را از دست م یبه طور اطراف چگالنده است یهوا یدمامبرد باالتر از  ینجا دمایدهد. در ا یم

گردد، منبسط  یر انبساط كنترل میدررو به داخل اواپراتور و با دبی كه توسط ش یشود. سپس مبرد به طور ب یل میع تبدیآن به ما

اواپراتتور از اطتراف ختود      چته یدرون پ  شود آنقدر كته مبترد   یخنك م یا طور قابل مالحظه ، بهشدمبرد منبسط  یشود. وقت یم

ن مبرد سپس وارد یشود. ا یر میاز مبرد تبخ یكند و بخش یرا خنك م  ، آنردیگ یرا از اطراف خود م ن مبرد گرمایتر است. ا خنك

كه به  (25-1 افتد )شكل یبه كار م یكیك موتور الكتریشروع شود. متراكم كننده معموالً با  یگرید  شود تا چرخه یكمپرسور م

 دهد. یم مبرد كار انجام یهر چرخه رو یاز دارد و در طین یورود یانرژ
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 ینمونه خانگ (: اجزای یک یخچال25-1شكل )

 

كننتد. ولتی خوشتبختانه در     ای ساخت خارج برق بیشتتری مصترف متی   ه هنوز نسبت به یخچال داخلهای ساخت  یخچال

 یمتوارد مختلفت  . های ساخت داخل تمهیداتی را برای بهبود تولیدات ختود آغتاز نمتوده انتد     سالهای اخیر تولیدكنندگان یخچال

خصتوص  متواردی كته در كشتورهای پیشترفته در     . با توجه به در یخچال فریزرها شوند یصرف انرژتوانند باعث كاهش م یم

 زیتر كتاهش داد   یهتا  با استفاده از روشرا  یشود بتوان مصرف انرژ یم ینیش بیپ، سازی یخچال فریزرها مطرح هستند هبهین

[21]: 

 مبرد یساز نهیبه -1
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 كمپرسور )استفاده از كمپرسور دور متغیر( یساز نهیبه -2

 یبند قیعا یساز نهیبه -3

 یداخل یها دمان قسمتیچ یساز نهیبه -4

 گرما  هجذب كننده و دفع كنند یها قسمت یساز نهیبه -5

ف شده است كه در آن محصتوالت بته هفتت دستته     یتعر یبند ، رتبهیمحصوالت از نظر مصرف انرژ یبند به منظور دسته

دارد. اگتر چته    یدر كتاهش مصترف انترژ    یر قابتل تتوجه  یبهتر تتأث  یانرژ هك رتبیزر با یخچال فریشوند. انتخاب  یم میتقس

 یدرصد كاهش مصرف انترژ 17معادل  یك رتبه بهبود مصرف انرژیباً یتقر ینه مؤثر هستند ولین زمیدر ا یمختلف یپارامترها

روز،  ك شبانهیزرها در طول ییخچال و فردرصد كاهش خواهد داد.  7د خانوار را حدو ین بهبود، مصرف انرژیآن خواهد بود كه ا

كننتد  لتذا    یلووات ساعت برق مصرف مت یك 5/2تا  5/1به كار رفته در ساخت و كارخانه سازنده آن،  یبه نوع تكنولوژ یبستگ

لووات یك 120حدود  دو ماه یطك شبانه روز، یلووات ساعت در طول یمعادل دو ك یزر با مصرفیخچال و فریك یمصرف برق 

 .[21]است یزان قابل توجهیساعت خواهد بود كه م

هتزار   800تفكیك شده بیشترین تقاضا در بازار لوازم خانگی در ایران مربوط به تلویزیون بتا یتك میلیتون و     بر اساس آمار

 .[22]دگیر ار میقر یبعد ندر مكا در سال هزار دستگاه 500با یك میلیون و  زریفر یخچال است و دستگاه

 

 ماشین لباسشویی -1-4-2

های لباسشویی بسته به امكاناتی كه برای شستشو به كاربر می دهد، شامل امكان شستشتو بتا آب سترد، امكتان      در ماشین

 . [20] ر خواهد بودیمتغشستشو با درجة حرارت پایین آب و امكان تعیین تعداد دور آبكشی در دقیقه، مصرف برق ماشین 

 5/3 ییلباسشتو  یهتا  نین ماشت یتتر  دارد. پر مصترف  یساخت آن بستگ یوژبه تكنول یین لباسشویمصرف برق ماشزان یم

ن یماشت  یبترا  تفكیتك شتده تقاضتا    بتر استاس آمتار    .[20]كنند یوات برق مصرف م 800ن آن ها یتر لووات و كم مصرفیك

  .[22]باشدیم هزار دستگاه 450یك میلیون و  انهیسالدر بازار لوازم خانگی در ایران  ییلباسشو

 

 ماشین ظرفشویی -1-4-3
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 ییظرفشتو  یها نیماش یبرا یمعمول یتشوسك برنامه شی. كنند یبرق و آب مصرف م یادیدار زمق ییظرفشو یها نیماش

 ین ظرفشویی است. بنابر محاسباتیدر ماش یمصرف ینرژن درصد ایتر باً عمدهیش آب تقری. گرماكشد یساعت طول م 5/1تا  1

تتا   6/1ن دستگاهها از یانواع ا یزان برق مصرفی، مانجام شده است ییظرفشو یها نیماشانواع  یشرفته برایپ یهاكه در كشور

 .[20] ر استیتر متغیل 40تا 26از  آنها یمصرف زان آبیوات ساعت و ملویك 2

 .باشند یانرژ یبرچسب راهنما یدارا دیشوند با یران عرضه میهستند و در بازار ا یكه اغلب خارج ییظرفشو ین هایماش

 

 جاروبرقی -1-4-4

م یتحكت  یگاه ختود را بته ختوب   یها جا ش سطح رفاه خانوادهیل افزایاست كه امروزه به دل یاز لوازم پرتوان برق یبرق یجارو

ار یبست  یله بستتگ یوسن یا یزان مصرف انرژیكنند. م یله استفاده مین وسیها از ا كه امروزه اغلب خانواده ینموده است. به طور

 .اد به نحوه استفاده از آن داردیز

مصترف  وات تتوان   2500بزرگ در حدود   یبرق یوات و جاروها 1600كوچك در حدود   یبرق ین جاروهایانگیبه صورت م

كوچتك و   یهتا یبرقت  لووات ساعت برق توسط جتارو یك 18حدود  ماه( 2برق )حدود  هر دوره از قرائت كنتور یبه ازا. كنندیم

 یبترا  تفكیتك شتده تقاضتا    بر اساس آمتار  .[20] شودیمصرف مبزرگ  یهایبرق لووات ساعت برق توسط جارویك 30حدود 

 [.22باشد]یم هزار دستگاه 700 انهیسالدر بازار لوازم خانگی در ایران  یین لباسشویماش

  

 بر یانرژ یزات اداریتجه -1-5

بكار گرفته  یادار یها ستمیدر س یاتور و ... به طور گستردهی، مانینتر، دستگاه كپیوتر، پریل كامپیاز قب یزات اداریتجه

نه یدهد. فلذا ارائه راهكارها در زمیش میرا افزا یزات اداریز هر روزه سهم مصرف برق در تجهین یشرفت تكنولوژیاند. پشده

باعث كاهش مصرف  یادیتواند تا حد زیراهكارها من یمناسب و به موقع ا یو اجرا یزات اداریدر تجه یكاهش مصرف انرژ

 یزات اداریتجهانواع  یبه معرف بخشن یدر ا تا علت شده است برد یمزز ین پروژه نیموضوع ا شود. یادار یها ساختمانبرق در 

در  یمختلف شرح مبسوط یها در گروه یزات اداریتجه یدر ادامه ضمن طبقه بندشود. یپرداخته م آنها یبندو دسته یكیالكتر

 شود.یك ارائه میهر  یخصوص كاربرد و توان مصرف
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  یزات اداریتجهمصرف برق در  -1-5-1

را به خود اختصاص  یادار یها ساختماندرصد از كل مصرف برق در  25تا  7 یزات اداریمطالعات نشان داده است كه تجه

مختلتف نشتان داده    یك كاربردهاینمونه به تفك یساختمان ادارك یزان مصرف برق در یمدرصد ( 26-1در شكل ) .دهند یم

 .[23]شده است

 

 

 نمونه یک ساختمان اداریمختلف از مصرف برق در  یسهم کاربردها( 26-1شكل )  

 

ت از آن دارد یزات كم مصرف حكاید تجهینه تولیر در زمیاخ یها حاصل در سال یها شرفتیو پ یزات اداریتجه ینوع كاربر

عالوه بر كاهش مصرف  یارزات ادیمصرف در تجه ینه سازینه وجود دارد. بهین زمیدر ا یقابل توجه ییجوامكان صرفهكه 

 ز دارد :یر را نیز یها تیبرق مز

 به علت استفاده و استهالک كمتر یزات اداریش عمر تجهیافزا 

 قابل حمل هستند.(ل پربازده كه معموال یش امكان حمل و نقل )در صورت استفاده از وسایافزا 

 ه مطبوعیاز به تهویو ن ییزان بار سرمایكاهش م 

 ستیز طیمح یكاهش آلودگ 

ن كار یبر ارائه شود. ا یانرژ یزات اداریاز تجه یمناسب یطبقه بندست تا در گام نخست یل به آنچه كه گفته شد ضروریبا ن

ر راه ین مسیر شود تا از ایزات امكان پذیتجهك از یك هر یبه تفك ییجوزان صرفهیشود تا امكان محاسبه میموجب م
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یرادا تازیهجت

یرزیل یپك هاگتسدلمح لباق یاهرتویپماك هراك دنچ یاههاگتسدسكاف هاگتسدرنكساروتینام رتنیرپ

یگناخ

یرادا

یرزیلیرهوج

 و هایس
دیفس

یگنر

یزیمور یاهرتویپماك

یرادا

یگناخ

دیفس و هایس

یگنر

یرهوج

یرزیل یگناخ

یرادا

یرزیلیرهوج

دیفس و هایس

یگنر

است  یهیهموار گردد. بد ییجوزان صرفهین میتر زات با كمیو تجه ییجوزان صرفهین میتر شیزات با بیجهت شناخت تجه

 زات خواهد بود.یك از تجهیمرتبط با هر  یها ییجوكل مجموع صرفه ییجوزان صرفهیكه م

 

 بر  یانرژ یزات اداریتجه یدسته بند -1-5-2

مطابق  یك دسته بندی( DOEكا )یآمر یقابل ارائه است. دپارتمان انرژ یزات اداریتجه یبرا یمتفاوت یها یبند دسته

 .[24]ارائه نموده است یبرق یزات اداریتجه ی( برا27-1شكل )

 كایآمر یتوسط دپارتمان انرژ یبرق یزات اداریتجه یطبقه بند( 27-1شكل )

 

ن یدهد كه اینشان مر نقاط جهان یمورد استفاده در سا یزات اداری( با تجه28-1ارائه شده در شكل ) یبند دسته سهیمقا

ا شارژر یهمچون مودم  یزاتید بتوان تجهین شاین بیرد. در ایگیرا در بر م یادار یكیزات الكتریتجه یبا تمامیتقر یدسته بند

ارائه  یبند در ادامه با در نظر گرفتن طبقه فوق افزود. یبند به دستهدارند را  یبه مراتب كمتر یتلفن همراه را كه توان مصرف

 شود. یپرداخته م یكیالكتر یزات اداریهك از تجیهر  یبه معرف ،شده
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 نتریپر -1-5-2-1

 وتریكامپ. كاربران شود یمنظور چاپ اطالعات استفاده مه است كه از آن ب وتریدر كامپ یخروج یها دستگاه از یكی نتریپر

 یانواع متفاوت یدارا نتریپرباشند.  نتریپراستفاده از  ازمندین یخاص ی، ممكن است در مقاطع زمانصرفنظر از نوع استفاده

 ینترهایپر، سه گروه عمده از یرنگ یزریو ل د(یاه و سفی)س تك رنگ یزریل ،(افشان)جوهر  یجوهر ینترهایپرباشند.  یم

 یطراح یخاص یبفرد خود بوده و بمنظور اهداف و كاربردها منحصر یطراح یدارا نترهایپراز  كیباشند. هر یم  موجود

 .اند شده

ها به خانه نتریپر یپا یتكنولوژ شرفتیبا گذشت زمان و پ یول شدندیمحسوب م یادار لهیوس كی شتریب لیها در اوانتریرپ

 كی لیاز وسا یكیكوچك و قدرتمند داشته باشد. امروزه  نتریپر كیخود  در خانه تواندیم یشد و هر كس دهیها هم كش

 .[25]باشد یاحرفه نتریپر كی تواندیعكاس م ای ستیگراف

 یجوهر ینترهایپر -1-5-2-1-1

فوق،  یهانتریپرباشد . یها مناسب منتریپر ریآنها نسبت به سا متیق یبوده ول نییسرعت چاپ پا یها دارانتریپرنوع از  نیا

شده تا رنگ مورد  دهینقاط پاش نیا یرو زین گرید یرنگ ها ازیكاغذ افشانده و سپس در صورت ن یرا بر رو ینقاط كوچك رنگ

 تیفیبا ك ریچاپ تصاو یبوده كه برا نچینقطه در ا 1200در  4800ها نتریپر وعن نی. حداكثر دقت چاپ در ادینظر بدست آ

 .[25]باشد یمطلوب، مناسب م

جوهر افشان،  یهانتریپر باشد. یو تك رنگ كمتر م یرنگ یزریل یهانتریپرها نسبت به نتریپرنوع  نیسرعت چاپ ا

و سرعت چاپ را ندارند،  تیفیدر ارتباط با ك ییباال اریانتظار بس كه یدانش آموزان و افراد ،یبمنظور استفاده كاربران خانگ

 تیفیدهنده ك ، نشاننتریپر كی یباال متیهمواره ق رد.یگیم ز مورد استفاده قرارین یها در مراكز ادارنتریپرن یا اند. شده یطراح

توسط آنان  ریچاپ تصاو تیفیك یباشند ول ییباال متیق یها دارانتریپراز  یباشد. ممكن است برخ ینم ریچاپ تصاو یباال

 یاصل متیباشند. ق ریمنظور چاپ تصاوه مطلوب ب یتیفیك یدارا متیق ارزان یهانتریپر یممكن است برخ ایمناسب نباشد و 

 زیآن ن یمصرف یها جیكارتر نهینبوده و هز نتریپر دیجوهر افشان صرفا محدود به قطعات استفاده شده در تولنتریپر كی

جوهر  یهانتریپرو عرضه  یطراح، اقدام به یابیدر بازار تیكنندگان به منظور موفق دی. تولردیمورد توجه قرار گ ستیبا یم
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 یبررس ستیبا یها، منتریپرنوع از  نینمود. در زمان انتخاب ا هیمناسب ته اریبس متیتوان آنان را با ق ینموده اند كه م یافشان

 آنان انجام شود.  یمصرف یها جیكارتر نهیالزم در خصوص هز

همچون  یكرد. موارد یم بندیتقس یو ادار یخانگ ینترهایرا به دو گروه پر یجوهر ینترهایتوان پریم یدر حالت كل

 ج در دو گروه اشاره شده متفاوت است. یمت كارتریج و قیت كارتریت چاپ، دقت چاپ، ظرفیفیك

مطابق مطالعات انجام شده رند. یگیمورد استفاده قرار م یو ادار یدر دو بخش خانگ یجوهر ینترهایدر داخل كشور پر

وات  120كشور در حالت كار  یمورد استفاده در بخش ادار یجوهر ینترهایپر یبرا ی، توان متوسط مصرفتوسط سازمان سابا

لووات یك 27را  یمورد استفاده در بخش ادار یجوهر ینترهایپر یبرا یمصرف یكا، متوسط انرژیآمر یدپارتمان انرژ است.

 ENERGYرد لووات ساعت در سال در نظر گرفته است. استاندایك 21 یمورد مشابه در بخش خانگ یساعت در سال و برا

STAR [24]باشدیلووات ساعت در سال میك 16هر دو مورد  یبرا.    

 د(یاه و سفیتک رنگ )س یزریل ینترهایپر -1-5-2-1-2

 یتك رنگ دارا یزریل ینترهایپر .گردد یكاغذ استفاده م ینشاندن جوهر بر رو یبرا زریل یاز پرتوها یزریل ینترهایدر پر

اكثر كاربران  گردد. یچاپ و سرعت بوده و از آنان اغلب در منازل و ادارات استفاده م تیفی، كمتیاز نظر ق طیشرا نیبهتر

 آن جوهرافشان نوعتك رنگ را به  یزریل ینترهایپرباشند،  یسرعت مناسب بمنظور چاپ متون خود م ازمندیكه ن یخانگ

متون چاپ شده توسط  است. شتریان بجوهر افش ینترهایپرتك رنگ نسبت به  یزریل ینترهایپر متی. قندده یم حیترج

تر از  نییپا زیها ننتریپر نیتمام شده چاپ هر صفحه توسط ا متیبوده و ق یبهتر تیفیك یتك رنگ دارا یزریل ینترهایپر

 یتر بمناس متیق یجوهر افشان دارا ینترهایپرج یفوق، نسبت به كارتر ینترهایپر تونر متیق جوهر افشان است. ینترهایپر

جوهر افشان  ینترهایپر یها جیاز صفحات چاپ شده توسط كارتر شیتونرها ب نیبوده و تعداد صفحات چاپ شده توسط ا

در انتخاب  كاغذ ینیس تیظرفو  ازی، مدار واسط مورد نحافظه ،حداكثر دقت چاپ ،سرعت چاپ متنهمچون  ییپارامترها است.

 .[25]ردیگینترها مد نظر قرار مین پریا

رند. مطابق مطالعات انجام یگیمورد استفاده قرار م یو ادار یتك رنگ در دو بخش خانگ یزریل ینترهایكشور پر در داخل

تا  150 یوات و در حالت كار 80تا  25ن یب آماده بكاردر حالت  (ی)تك رنگ و رنگ پرینترهای لیزری شده توسط سازمان سابا،

 یزریل ینترهایتوسط پرمیزان قابل توجهی انرژی  زین آماده بكارحتی در حالت ن ی. بنابرا[23]كنندیوات برق مصرف م 1100
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ك یزان تفكی)بسته به م تك رنگ یزریل ینترهایپر یبرا یمصرف یكا، متوسط انرژیآمر یدپارتمان انرژ .شودمی مصرف

ز اشاره شده ین ENERGY STAR  ین به استانداردهاین جدول همچنی( اعالم نموده است. در ا5-1جدول )( را مطابق یفیط

 .[24]است

 لووات ساعت( ی)ک یفیک طیتک رنگ بر اساس تفك یزریل ینترهایانه پری( مصرف برق سال5-1جدول )

  ENERGY STARانه مطابق استاندارد یمصرف سال كایآمر یمصرف اعالم شده توسط دپارتمان انرژ یفیط کیزان تفكیم

10-1 78 52 

20-11 146 73 

30-21 209 104 

40-31 313 156 

50-41 417 284 

+51  886 558 

 یرنگ یزریل ینترهایپر -1-5-2-1-3

-شده یباشند، طراح یم         و متون ریتصاو یچاپ رنگ ازمندیكه ن ییها اشخاص و سازمان یبرا یرنگ یزریل یهانتریپر

خواهند  ازینترها نینوع از پر نیبندرت به ا یموجود بوده و كاربران خانگ ینترهایپر نیتر فوق، از جمله گران ینترهایاند. پر

 داشت. 

 یكا، متوسط انرژیآمر یرد. دپارتمان انرژیگیمورد استفاده قرار م یدر بخش ادار یرنگ یزریل ینترهایدر داخل كشور پر

ن جدول ی( اعالم نموده است. در ا6-1جدول )( را مطابق یفیك طیزان تفكی)بسته به م یرنگ یزریل ینترهایپر یبرا یمصرف

 .[24]ز اشاره شده استین ENERGY STAR ین به استانداردهایهمچن

 لووات ساعت( ی)ک یفیک طیبر اساس تفك یرنگ یزریل ینترهایانه پری( مصرف برق سال6-1جدول )

  ENERGY STARانه مطابق استاندارد یمصرف سال كایآمر یمصرف اعالم شده توسط دپارتمان انرژ یفیط کیزان تفكیم

49-1 452 287 

+50 1043 834 
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 توریمان -1-5-2-2

گردند.  یمحسوب م یشخص یوترهایدر كامپ یدستگاه خروج نیتر شوند، متداول یم دهینام زین توریكه مان شگریصفحات نما

 یهتا  تتاكنون متدل   شتدند عرضته   یشخص یهاوتریكامپ یبر متن( برا یمبتن یها توریها )مانشگرینما نیكه اول 1970سال  از

فوق قادر بته   یورهایكرد. مانت یرا معرف CGA یورهایمانت 1981در سال  IBMشركت  .است دهیگردمطرح و عرضه  یمتفاوت

 1984در ستال   ن شتركت یهمت باشتند.   یمت  یعمتود  كستل یپ 200و  یافقت  كستل یپ 320 ریچهار رنگ با وضوح تصو شینما

در ادامه  بودند. 640* 350     ریشانزده رنگ و وضوح تصو شیفوق قادر به نما یتورهایكرد. مان ی( را معرف(EGA یتورهایمان

 600 ریرنتگ و وضتوح تصتو    256 شیفوق قادر به نمتا  یتورهای. مانشد یمعرف IBMتوسط  VGA ستمیس 1987در سال و 

 600 ریفوق با وضوح تصتو  ستمیكرد. س یرا معرف XGA Array ستمیس 1990در سال  IBMشركت ت یدر نهابودند.  800*

صتفحات   اغلتب رنتگ استت .    65536 شیقادر به نما 1024*  768ریرنگ و با وضوح تصو ونیلیم 8/16قادر به ارائه  800*

قتادر بته    UXGA. دهندیپوشش مرا  UXGAتحت عنوان  ی، استانداردگردند یكه امروزه در سطح جهان عرضه م شگرینما

 . [26]است كسلیپ 1600*  1200 ریرنگ با وضوح تصو ونیلیم 8/16ارائه 

سپس  .اینچ به بازار عرضه شدند 14و  12ه این مانیتورها در انداز. شدیماستفاده   CRTیتكنولوژ از یمیقد یتورهایدر مان

اینچ نیز ساخته شدند كه به دلیل قیمت  22و  21، 19     انواعو اینچ آنها در بین كاربران رونق گرفت  17و  15اندازه از استفاده 

. این نوع مانیتورها دارای صفحات محدب و تخت هستند كه نوع صفحه گرفتندنسبتاً باالتر، كمتر مورد استفاده عموم قرار 

ها به كمك  ایت آنها و هد وسیله پرتاب الكترون . ایجاد تصویر در این مانیتورها بهبودها بین كاربران پرطرفدارتر  تخت آن

دهند. بیشتر این انرژی بصورت انرژی نیتورها برق زیادی را هدر میااین م .های الكترومغناطیسی صورت می گیرد میدان

باشند. همچنین كامپیوترهای خانگی را دارا می نیتورهایانیتورها بیشترین مصرف در بین تمامی ماشود. این متلف می گرمایی

 یبرا یتوان مصرف اند.ن شدهیگزیجا LCD نیتورهایانیتورها با ماخوشبختانه امروزه اكثر این م كنند.تشعشعات مضر تابش می

 .[23]وات است 120تا  100تورها ین مانیا

 3تا  2ها در حدود  آنقطر ر وجود ندارد و یتورها المپ تصوین مانیدر ا .هستند مانیتورها نسل دوم LCDمانیتورهای 

های  شناسند، زیرا این مانیتورها از كنار هم چیدن سلول را با نام كریستال مایع نیز می LCDمتر است. مانیتورهای سانتی

 یتوان مصرف مستقیم نگاه كرد تا تصویر به خوبی دیده شود. هآیند. به این مانیتورها باید از زاوی كریستال مایع بوجود می
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د شده یتول ین گرمایتور در ابعاد مشابه( است. عالوه بر ایدو مان ی)برا CRT یتورهایك سوم مانیحدود  LCD یتورهایمان

كا، یآمر یدپارتمان انرژ .[23]وات است 50تا  30تورها ین مانیا یبرا یتوان مصرفار كمتر است. یتورها بسین مانیتوسط ا

وات اعالم  75/0 هوشمندانه یشخامووات و در حالت  32را در حالت روشن  LCD یتورهایمان یبرا یمتوسط توان مصرف

 .[24]وات باشند 7/0و  25د یب باین ارقام به ترتیا ENERGY STAR  ینموده است. مطابق استانداردها

كنند.  برای نمایش تصویر از دیودهای نوری استفاده می تورهاین مانی. در اهستند LEDمانیتورهای تورها، ینسل سوم مان

 یبرا یتور در ابعاد مشابه( است. توان مصرفیدو مان ی)برا LCD یتورهایحدود سه چهارم مان LED یتورهایمان یتوان مصرف

 .[23]وات است 30تا  20تورها ین مانیا

های هوشمندی برای كاستن از مقدار برق مصرفی هستند و به صورت  مانیتورهای موجود در بازار دارای حالت امروزه

 : گردند میاتوماتیك در چهار مرحله فعال 

در این حالت از آسیب دیدن مانیتور بر اثر یكنواختی شعاع الكترونی  :Screen Saver ایمحافظ صفحه نمایش  -1

 گردد. جلوگیری می

ها پاسخ  كاهد و به سرعت به ورودی درصد از مصرف برق می 50در این حالت مانیتور  :Stand by ایحالت آماده باش  -2

 دهد. می

درصد از میزان برق مصرفی الزم برای  90تا  85خاموش است و  عمالدر این حالت مانیتور : Suspend ایحالت تعلیق  -3

 ها مثل ماوس و كیبرد كمی كندتر است. شود. در این حالت پاسخ به ورودی كاركردن مانیتور كاسته می

یتور صورت نگرفته بلكه در این مرحله عمل خاموشی به وسیله كاربر به وسیله كلید روشن، خاموش مان :مرحله خاموشی -4

 .گیرد به صورت هوشمندانه این كار توسط مانیتور انجام می

رند. استفاده از یگیمورد استفاده قرار م یگریتور دیش از هر مانیب LCD یتورهایمان ،در حال حاضر در داخل كشور

 رو به گسترش است. LED یتورهایمان یریمنسوخ شده و بكارگ CRT یتورهایمان

 قابل حمل ) لپ تاپ( یوترهایکامپ -1-5-2-3

 لویك 7تا  1 نیوزن آن معموالً ب كه شود یسبك گفته م بایكوچك و تقر یوترهایبه كامپتاپ  لپ ای قابل حمل یوترهایكامپ

و  هستند یزیروم یها انهیتر از را كوچك هاانهیرا نیدارد. ا یاندازه و مواد مصرف شده در ساخت آن بستگ  به ن وزنی. ااست
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ولت دارند كه در  3ها چند سلول  از آن یارید. بسنشو هیتغذ یخارج AC/DC رآداپتو كیاز  اید و نكاركن یباتر كیبا  تواند یم

هستند كه در  ییهمان اجزا یدارا یها به طور كل تاپ است. لپ دیدر هنگام قطع برق مف ندهایفرآ گریعملكرد ساعت و د یاجرا

صفحه  یها دارا تاپ است. لپ  كاسته شده نهاممكن از وزن و اندازه آ یتفاوت كه تا جا نیبا ا یوجود دارد ول یزیروم انهیرا كی

 دیكل صفحه كی یها دارا تاپ است. لپ در نظر گرفته شده RAM یها برا نهستند و چند طرح حافظه درآ عیبلور ما شینما

به  زیو جداگانه ن یو ماوس خارج دیكل  صفحه توان یم یها وجود دارد ول آن نیریصفحه ز یرو زیماوس ن كیسرخود هستند و 

 .[27]متصل كرد هاآن

 توان بهیم برندها نیا لپ تاپ مشغول هستند. از جمله دیدر سطح جهان به تول یادیز یها و برندها امروزه شركت

Samsung ،Apple،ASUS،DELL،Acer،HP ره اشاره كرد.یو غ 

درصد مصرف كامپیوترهای رومیزی  25تا  10ها معموال بین  تاپمصرف لپمطابق مطالعات انجام شده توسط سازمان سابا، 

كا، متوسط توان یآمر یدپارتمان انرژ .[23]باشد یوات م 40تا  15ن یزات بین تجهیا ین راستا بازه توان مصرفیدر هماست. 

وات اعالم نموده است. مطابق  55/1هوشمندانه  یوات و در حالت خاموش 21را در حالت روشن  لپ تاپها یبرا یمصرف

 .[24]وات باشند 44/1و  14د یب باین ارقام به ترتیا ENERGY STARیاستانداردها

خواهد جویی زیادی در مصرف برق تاپ باعث صرفهاستفاده از لپ ت كه میزان ساعات مصرفی زیاد استمنازل و ادارا در

رند و استفاده از لپ تاپ چندان یگیمورد استفاده قرار م یستم اداریدر س یزیروم یوترهایدر داخل كشور همچنان كامپ شد.

 رواج ندارد.

 

 یزیروم یوترهایکامپ -1-5-2-4

استفاده  یو برا كند یم لیخام را به اطالعات قابل فهم تبد یها است كه داده یكیالكترون نیماش كی یزیروم وتریكامپ 

 یزیروم وتری. چهار نوع كامپندیگو یهم م وتریكروكامپیم یزیروم وتریاست. به كامپ محل كار ساخته شده ایدر منزل  زیم یرو

 .یخاص مخابرات یوترهایو كامپ ینترنتیا ی، سرورها(work station) یكار یواحدها ،یشخص ای یخانگ وتریوجود دارد: كامپ
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هستند و هم در كار و هم در منزل و هم در مدارس حضور  نیتر هیو قابل ته نیتر معقول متیاز نظر ق یزیروم یوترهایكامپ

 باًی. تقرشوند یاستفاده م نترنتیبه ا یو دسترس ییویدیو نیتدو تال،یجید ریتصاو یده سازمان ،یادار فیانجام وظا یدارند و برا

 به روزشان كرد. ای نیگزیجا یبه راحت توان یاند كه م شده لیتشك ییها خشاز ب یزیروم یوترهایتمام كامپ

 متیق  و گران یزیر حساب قابل برنامه نیها ماشناز آ یكیشدند.  دیتول 1970هده یها در سالن باریاول یزیروم یوترهایكامپ

بر اساس  hpخاص  basic عامل ستمیس كی د،یصفحه كل كیكه  hp9830بود به نام  hpشركت  ساخت یو سطح باال

ROMرا  یكیپالتر گراف كی توانست یدر آن دور هم جمع شده بودند و م عیسر نتریپر كیو  یكاراكتر شگرینما ست،كا وی، درا

 . [28]ردیهم بكار گ

 یقبل یها شدند كه به عنوان نسل كایآمر وتریزمان وارد بازار كامپ هم باًیبه صورت تقر وتریسه كامپ 1977سال در 

 یبرا ها نیماش نی. هر كدام از اTandy-TRSو  PET، كومودور Apple IIقابل ذكر هستند:  یامروز یوترهایكامپ

در  یشتریب یجا یزیروم یوترهایكامپ 1980ه ده یها سال درهستند.  نیینامناسب و سطح پا یادیامروز ز یاستانداردها

 دندید دیكارشان مف یرا برا وتریكامپ یها تا كاربران خانگ شركت نیتر از بزرگ انیه مشترگسترد فیخود باز كرد. ط یجامعه برا

 1990ه ده هانیبه عرصه در م نترنتیهم با ورود ا تاًیباال رفت و نها اریدر آن كشف كردند. فروش آن بس یجالب تر یها و جنبه

 .افتیراه  ایدن یدر همه جا یزیروم وتریكامپ

مطابق مطالعات انجام شده توسط سازمان  نیتور آنها دارد.اوابستگی زیادی به نوع م یزیرومتوان مصرفی در كامپیوترهای 

در كشور  یخانگ یزیوتر رومیك كامپی یبرا یمتوسط توان مصرف یزات جانبیتور و تجهیبدون در نظر گرفتن نوع مانسابا، 

وات و  70را در حالت روشن  یزیروم یوترهایكامپ یبرا یكا، متوسط توان مصرفیآمر یدپارتمان انرژ. [23]وات است 90حدود 

د یب باین ارقام به ترتیا ENERGY STAR یوات اعالم نموده است. مطابق استانداردها 35/3هوشمندانه  یدر حالت خاموش

    .[24]وات باشند 44/2و  2/46
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 1اسكنر -1-5-2-5

 ریو به تصو كند یها را اسكن م دست نوشته ایمتون و  ر،یتصاو ،یاست كه به صورت نور یا لهیوس شگر،یپو ایاسكنر 

به  كایاستاندارد در آمر یه ملدر ادار 1957بود كه در سال  یا اسكنر استوانه كی ر،یاسكنر تصو نی. نخستكند یم لیتبد تالیجید

 .[29]شد ساخته 2شیریراسل ك یبه سرپرست یمیت هلیوس

 یكه دارند، از تنوع و گستردگ یو متفاوت عیوس یكاربردها لیهستند به دل وتریكامپ یورود یها دستگاه جملهاز  كهسكنرها ا

 یمغز و قسمتها یبررس یاز اسكنرها كه برا یانواع یحت ایمثال، اسكنر اثر انگشت و اسكنر چهره و  یبرا .برخوردارند یاریبس

از انواع اسكنرها  یكی ز،ین ریتصو یدارند. اسكنرها یه پزشكدر شاخ ییو نقش به سزا رندیگ یمختلف بدن مورد استفاده قرار م

آنها، مورد استفاده قرار  شیرایو ایو  رهیبه منظور ذخ وتریها به كامپ دست نوشته ایمتون و  ر،یانتقال تصاو یهستند كه برا

 لیحه تخت )مسطح(، به دلصف یآنها، اسكنرها انیكه از م تندهس یانواع متفاوت یه خود دارابه نوب زیاسكنرها ن نی. ارندیگ یم

 زیاز اسكنرها ن یگریانواع د ی. ولشوند ینوع اسكنرها محسوب م نیجتریه راحت، رامطلوب و استفاد تیفیمناسب، ك متیق

 ازیعامل، ن نیتر اسكنر، مهم كیدارند. در انتخاب  یا حرفه ایو  یتخصص یاند و كاربردها وجود دارند كه كمتر شناخته شده

 و سطح استفاده از آن است.  داریخر

ه تخت صفح یمورد اسكن رو رینوع اسكنرها هستند كه در آنها تصو نیتر متداولا مسطح یصفحه تخت  یاسكنرها

نوع  2 یاسكنرها دارا نی. اكند یم یبردار نمونه ریه متحرک با عبور از مقابل آن، از تصوو هد اسكن كنند ردیگ یقرار م شگریپو

 شود.یكه در ادامه به آنها پرداخته م ساخت هستند یتكنولوژ

 اسكنر بار جفت شده -1-5-2-5-1

المپ فلورسنت  كی ایالمپ زنون  كی هلیابتدا به وس رد،یگ یاسكنر قرار م یا شهیصفحه ش یعكس رو كیكه  یهنگام

كم  ریتصو تیكه از شفاف شد یاستفاده م یفلورسنت معمول یها المپتر از  یمیقد ی. )در اسكنرهاشود یكاتد سرد روشن م

از اسكنرها دو  ی. بعضشود یمنعكس م رگید نهیآ كیدار به  هیزاو هنیآ كی لهیسند به وس ریمرحله، تصو نی.( پس از اكرد یم

                                                 

1
- Scanner 

2
- Keirish



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

56 

 

 

 1393 اسفند،ويرايش سوم هوشمندي فناوري: 2فاز 

 

 

 

سطح  كیمنعكس شده در  ریتصو شود یدارند كه باعث م یتقعر كم ها، نهیآ نیاز ا كیدارند. هر نهیسه آ گرید یو برخ نهیآ

 قی. لنز نور را از طركند یمنعكس م زلن كیرا به  ریتصو نه،یآ نیشود. آخر شتریب ریوضوح تصو جهیكوچك تر متمركز و در نت

دستگاه بار جفت كننده  یاست رو ریو سبز به كار رفته در تصو یكه كارشان جدا كردن سه رنگ قرمز، آب لتریف یسر كی

. كند یم لیتبد یكیبار الكتر ایها  نور را به الكترون یها است كه فوتون ینور یودهایاز د هیآرا كیدستگاه  نی. اكند یمتمركز م

كه در آن مكان جمع  یكیتر باشد، بار الكتر روشن تابد، یم ودید كیكه به  یحساس به نور هستند. هرچه نور ودها،ید نیا

 یودهاید قیكه دارند، از طر ییبسته به شدت روشنا ر،یمختلف تصو یها رنگ ب،یترت نیخواهد بود. به ا شتریب زین شود یم

لنز و دستگاه بار  ها، نهیشده شامل آ انیب سمی. كل مكانشوند یم لیتبد یكیالكتر تاژموجود در دستگاه بار جفت كننده، به ول

موتور  كیبه كه  تسمه كی هلیبه وس كند، یسند حركت م یرو یهد كه به آرام نی. اسازند یجفت كننده، هد اسكن كننده را م

 ایانحراف  جادیمتصل است كه از ا هلیم كی به زیطرف ن كی. هد اسكن كننده از برد یهد را به جلو م ،متصل است یا پله

دارد.  یمختلف هد، به مدل اسكنر بستگ یزاجا قیدق ماتی. تنظكند یم یریهد، هنگام خواندن سند، جلوگ ریلغزش در مس

جفت  ردستگاه با هیمسئله به تعداد سنسورها در هر سطر آرا نیبا هم تفاوت دارند كه ا ریو وضوح تصو تیاسكنرها از نظر شفاف

 ییالمپ زنون با روشنا كیاست كه  یهیدارد. بد یمنبع نور بستگ ییروشنا زانیم زیلنز و ن تیفیك ،یا كننده، دقت موتور پله

 جادیباالتر ا اریبس تیفیبا ك یریتصو ،یلنز معمول كیالمپ فلورسنت با  كیباال، نسبت به  تیفیلنز با ك كیبه همراه  ادیز

 .[29]خواهند كرد

 

 ریتصو یتماساسكنر  -1-5-2-5-2

اند.  شده ضیتعو ه نورساطع كنند یودهایاز د یفیو المپ، با رد لترهایف ها، نهی، دستگاه بار جفت كننده، آاسكنرها نیدر ا

حسگرها به سطح  نیاند. ا اسكن قرار گرفته هیحسگر حساس به نور است كه در طول ناح 600تا  300، مركب از اسكنر زمیمكان

ساطع كننده، با  یودهاینور د ر،یهستند. هنگام اسكن تصاو كینزد اریبس ردیگ یم رآن قرا یكه سند بر رو یا شهیمسطح ش

 ی. تكنولوژگردد یگردد. سپس نور منعكس شده توسط حسگرها ثبت م دیتول كنواختی دینور سف كیتا  شود یم بیترك گریكدی

ندارد،  ازیو لنزها ن ها نهیآ ستمیكه به س آنجااز  ن،یتر است. عالوه بر ا نسبت به دستگاه بار جفت كننده، ارزان ،یحسگر تماس
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كننده،  مجهز به دستگاه بار جفت یاسكنرها گر،ید یتر است. از سو آن كم یكیالكتر یتر است و مصرف انرژ تر و سبك كوچك

 .[29]دهند یباالتر ارائه م تیفیبا وضوح و ك یریتصو

رند. یگیر مورد استفاده قرار میتصو یتماس یش از اسكنرهایبار جفت شده ب یدر حال حاضر در داخل كشور، اسكنرها

لووات ساعت و با یك 68را  یادار یبربار جفت شده با كار یاسكنرها یبرا یمصرف یكا، متوسط انرژیآمر یدپارتمان انرژ

و  65د یب باین ارقام به ترتیا ENERGY STAR یلووات ساعت اعالم كرده است. مطابق استانداردهایك 44 یخانگ یكاربر

 .[24]باشند 44

 

  یدستگاه کپ -1-5-2-6

را از  ینسخه بردار ایاست كه عمل رونوشت  ینیماش شود یز شناخته مینچاپ  ای یكه با نام دستگاه كپ یستگاه فتوكپد

 دهینام راكسیكنند كه ز یاستفاده م یها از فناور یفتوكپ شتریبدر  دهد. یو ارزان انجام م عیطور سر  هها ب عكس ایاسناد 

 یادار یكپ یبرا راكسیجوهرافشان استفاده كنند اما ز جیكارتر رینظ ییها یاز فناور نیتوانند همچن یها م ی. كپشود یم

 شیاز پ یاریروند. بس یبكار م یادار یها ستمیس در كسب و كار، آموزش و  یعیبطور وس یفتوكپدستگاه  استاندارد است.

 .دابنی یم شیافزا یتالیجیچون اسناد د خواهند شدمنسوخ  جیبه تدر یكپ یها از آن است كه دستگاه یها حاك ینیب

خشك است كه توسط چستر  یفتوكپ وهیش كی ن روشیاست. ا 1یالكتروفتوگرافروش  یكپ یها اساس كار دستگاه

 .شود یاستفاده نم ییایمیش عیما چیروش از ه نیابداع شد . در ا 1938كارلسون در سال 

 نیاما كارلسون ا ابداع نموده بود یكیروش چاپ الكتروستات كی ختنبرگیل ستوفیجرج كر 1778از كارلسون در سال  شیپ

 یروش بصورت دست نیمرحله ا نیچند رایفرسا بود ز كارلسون زمانبر و طاقت هی. روش اولختیدرهم آم یروش چاپ را با عكاس

از  دیمسطح با یها ورق یكه بجا یدینكته كل نیبعد با كشف ا سال 18گرفت. اما حدود  یمسطح انجام م یها و با ورق

دستگاه  نیاول دیتكامل باعث تول نیروش بصورت كامالً خودكار انجام گرفت. ا نیاستفاده كرد ا ومیبا روكش سلن یاستوانه فلز

 .[30]شد راكسیز-دییتوسط شركت هالو 1960در سال  914 راكسیخودكار به نام ز یكپ

                                                 

1-Electrophotography 
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صفحه بر  اتیاز محتو ییتاباند الگو یدستگاه قرار دارد نور م شهیش یكه رو یبه صفحه كاغذ یكه دستگاه كپ یهنگام

شود بارها  یكاغد منعكس م یكه از سطوح خال یشود. نور یآن كه با بار مثبت شارژ شده است حك م ریز سطح درام یرو

 ،كاغذ كه نور را منعكس نكرده اند رهیت یشود تا تنها نواح یكار باعث م نیا. كند یم یاند خنث مثبت را كه سطح درام را پوشانده

كنند سپس ذرات تونر به سطح كاغذ  یدارند جذب م یثبت ذرات تونر را كه بار منفم یبارها نیبماند. ا یدر سطح درام باق

 .زندیآم یو با آن م افتهیانتقال  دیسف

ن سهم ین بیرند كه در ایگیمورد استفاده قرار م ید و رنگیاه و سفیس یكپ یدر حال حاضر در داخل كشور، دستگاهها 

مطابق مطالعات انجام شده شتر است. یالزم و ارزان بودن به مراتب ب یازهاین نید به سبب تامیاه و سفیس یكپ یدستگاهها

ها معموال در حالت آماده گردد. درامیصرف گرم كردن درام آنها م یكپ یها در دستگاه یشتر توان مصرفیتوسط سازمان سابا، ب

تا  40ن یل بیتعط یدر طول شب و روزها یپك یها ن راستا، تنها با خاموش كردن دستگاهیشوند. در همیبكار گرم نگه داشته م

وات  30ز حدود یدر حالت خاموش ن یحت یكپ یاز دستگاهها یشود. بعضیحاصل م ییجودرصد در مصرف برق آنها صرفه 60

در  یمورد استفاده در بخش ادار یكپ یدستگاهها یبران رو بهتر است كابل آنها از برق خارج شود. یكنند. از ایبرق مصرف م

. [23]باشدیوات م 1300تا  200ن یب یوات و در حالت كار 300تا  40ن یدر حالت آماده بكار ب یكشور بازه توان مصرف

( را یفیك طیزان تفكی)بسته به م ید و رنگیاه و سفیس یكپ یدستگاهها یبرا یمصرف یكا، متوسط انرژیآمر یدپارتمان انرژ

ز اشاره شده ین ENERGY STAR  ین به استانداردهاین جدول همچنیا( اعالم نموده است. در 7-1مطابق جدول )

 .[24]است

 لووات ساعت( ی)ک یفیک طیبر اساس تفك ید و رنگیاه و سفیس یکپ یانه دستگاههای( مصرف برق سال7-1جدول )

نوع 

 دستگاه
 یفیط کیزان تفكیم

مصرف اعالم شده توسط دپارتمان 

 كایآمر یانرژ

انه مطابق استاندارد یمصرف سال

ENERGY STAR 

اه و یس یكپ

 دیسف

25-1 146 73 

50-26 302 151 

+51 757 594 

 514 553 1-49 یرنگ یكپ

+50  1371 1199 
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 دستگاه فكس  -1-5-2-7

( را به دستگاه ریتصو ایچند صفحه متن  ای كیمدرک ) كیاز  یریفاكس تصو ایفكس  ،یریپست تصو نمابر، دورنگار،

 ینیكند. ماش یرا هم چاپ م گریفكس د یها مدارک فرستاده شده توسط دستگاه ریدستگاه تصو نیفرستد. ا یم گریفكس د

شبكه  قیاز طر گنالیس نیكند. ا یم لیتبد یكیالكتر گنالیمدرک را به س كینقاط روشن و تار یالگو ،فرستد یرا م ریكه تصو

تلفن  یگوش كیفكس  یها از دستگاه یگرداند. بعض یاش بر م هیرا به صورت اول گنالیرسد كه س یم رندهیتلفن به دستگاه گ

 یشوند فكس م یكه ارسال م یكند صحبت كرد. به مدارك یكار م گریكه با دستگاه د یبا شخص توان یهم دارند كه با آن م

 .[31]ندیگو

از سراسر  ریتصو عیسر افتیدر یها برا از فكس عمدتا در روزنامه ها در آلمان اختراع شد. تا سال 1902فكس در  یطرح اصل

 .[31]شد جیرا 1980 لیاز اوا یادار یها شد. فكس یجهان استفاده م

رند. مطابق مطالعات انجام شده یگیمورد استفاده قرار م یزریو ل یفكس جوهر یها در حال حاضر در داخل كشور، دستگاه

باشد. از این رو رژیم كاری بیشتر اوقات در حال كار نمی در كشور یادار یستمهایس فكس در یها دستگاهتوسط سازمان سابا، 

 یجوهردر دستگاههای فكس آماده بكار تاثیر زیادی بر روی مصرف این تجهیز خواهد داشت. میزان توان مصرفی آماده بكار 

-وات می 30های لیزری در حدود  فكس در ماده بكارآاست كه میزان توان مصرفی  باشد. این در حالیوات می 20تا  10حدود 

 یبرا باشند. تر و غیرقابل بازیابی می گران ها تر هستند ولی كاغذ مخصوص این فكس معموال ارزان یجوهرهای  باشد. فكس

در باشد. یموات  30تا  10ن یدر حالت آماده بكار ب یدر كشور بازه توان مصرف یمورد استفاده در بخش ادار فاكس یها دستگاه

 یمصرف یكا، متوسط انرژیآمر یدپارتمان انرژ. [23]كنندیبرق مصرف موات  100ن دستگاهها به طور متوسط یا یحالت كار

با  یزریل یها فكس یبرا یمصرف یلووات ساعت و متوسط انرژیك 28را  یو خانگ یادار یبا كاربر یجوهر یها فكس یبرا

ن ارقام به یا ENERGY STAR یلووات ساعت اعالم كرده است. مطابق استانداردهایك 156را  یو خانگ یادار یكاربر

 .[24]باشند 78و  14د یب بایترت
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 چندکاره  یها دستگاه -1-5-2-8

، اسكن و یمانند كپ یگرید یتوانند كارها یكردن، م نتیپر ن دستگاهها در كناریباشد. ایم نتیپرها  ن دستگاهیا یكار اصل

افته و انتظار یكشور رواج  یو خدمات یادار یها ستمیها در س ن دستگاهی، استفاده از ایبه تازگ .هم انجام دهندارسال فكس را 

 شود. یادار یها ستمین دستگاه در سین چندیگزین دستگاهها جایاز ا یكینده یشتر در آیرود با ارائه خدمات بیم

 27را  یو خانگ یادار یبا كاربر یچند كاره جوهر یدستگاهها یبرا یمصرف یكا، متوسط انرژیآمر یدپارتمان انرژ

 یمتوسط انرژ .[24]باشد 12د ین رقم بایا ENERGY STAR یلووات ساعت اعالم كرده است. مطابق استانداردهایك

ن یاست. در ا شده( اعالم 8-1مطابق جدول ) زین( یفیك طیزان تفكی)بسته به م یزریل چند كاره یها دستگاه یبرا یمصرف

 .[24]ز اشاره شده استین ENERGY STAR ین به استانداردهایجدول همچن

 

 لووات ساعت( ی)ک یفیک طیبر اساس تفك یزریو ل یچند کاره جوهر یها دستگاهانه ی( مصرف برق سال8-1جدول )

 نوع دستگاه
 کیزان تفكیم

 یفیط

 یمصرف اعالم شده توسط دپارتمان انرژ

 كایآمر

 ENERGYانه مطابق استاندارد یمصرف سال

STAR  

 دیاه و سفیچند كاره س

 

10-1 156 78 

20-11 267 120 

44-21 405 151 

99-45 1778 1356 

+100  3546 2816 

 یچند كاره رنگ
44-1 551 328 

+45 1250 954 

 

 مودم -1-5-2-9

Modem  مخفف كلماتModulator/Demodulator  خط تلفن  كیبه  وتریدهد كه كامپ یم را امكان نیابوده و

ورود  یاصل دیواقع استفاده از مودم كل. در دباش یكیالكترون یها داده افتیدر ایكه قادر به ارسال  یبه طور  وصل شدهاستاندارد 

مودم  كیشده است،  میچگونه تنظ وتریكامپ نكهیو ا ازیو ن قهیبه سل بسته باشد.یمو وب جهان شمول  نترنتیا یایبه دن
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 دیفوا كی هر یكنند ول یشكل كار م كیسه نوع مودم به  هر. ردیگیمورد استفاده قرار م Card PCمودم ایو  ی، داخلیخارج

 و مشكالت خاص خود را دارند.

 سیبه باز كردن درب ك ازینصب آن ن یبرا رایتر است. ز ساده یمودم خارج یذكر شده، نصب و راه انداز یمودم ها نیب در

 یمتصل م وتریكامپ الیبه پورت سر یكابل قیمخصوص خود را داشته و از طر هیمنبع تغذ یخارج یها . مودمستین وتریكامپ

خاص  هیمنبع تغذ یدارا یخارج یها آنجا كه مودم از شود. یواقع در پشت مودم متصل م یشوند. خط تلفن هم به داخل سوكت

. حسن شودیمقطع  نترنتیبالفاصله اتصال ا ،و تنها با خاموش كردن مودم وتریخاموش شدن كامپ از بهین خود هستند بدون

 یمقدار چیمخصوص خود را داراست، ه هینوع مودم منبع تغذ نیكه با توجه به آنكه ا است ینسبت به داخل یمودم خارج گرید

 كند.  ینم افتیدر وتریرا از كامپ یكیالكتر یاز انرژ

 یشتریتطابق ب یوتریكامپ ستمیاغلب با س یداخل یها . لذا مودمشود یم نصب یمعموال مودم داخل دیجد یوترهایكامپ یبرا

 یفعال م یمودم داخل شود یاجرا م وتریدر كامپ  نترنتیبرنامه اتصال به ا كیكه  یندارند. زمان یبه توجه خاص ازیداشته و  ن

كاربران  یرا مخصوصا برا یاستفاده، مودم داخل یراحت نیشود. ا یمودم خاموش م دشو یكه از آن برنامه خارج م یشود و زمان

معموال  متیاختالف ق یول ،هستند یخارج یها معموال ارزانتر از مودم یداخل یمودمها كند. یم لیتبد دیمف یبه ابزار یمبتد

هستند. لذا زمان  وتریكامپ سیآنها درون ك .آنهاست یریمكان قرارگ یداخل یمشكل استفاده از مودمها نیمهمتر است. زیناچ

 .[32]شودباز  وتریكامپ سیكدرب  یستیبا ینیگزیجا

درون  شده و یها( طراح تاپ قابل حمل )مثل لپ یوترهایكامپ یبرا است یاربك كارت اعتیكه به اندازه  PC Cardمودم 

توان آنرا  یم ستین ازیكه به مودم ن ی. زماندریگ یقرار م یدست یوترهایكامپ ایها  تاپ لپموجود در  PC Cardاسالت 

به  مایدستگاهها مستق نیهستند. ا یو خارج یداخل یاز مودمها یبیترك PC Card یها دمبرداشت. به جز از نظر اندازه، مو

 یو فقط برا ستین ازین یاتصال آنان كابل یشوند، لذا برا یقابل حمل متصل م وتری)پورت( در كامپ یاسالت خارج كیداخل 

 كه یمادام .كنند یم نیتام وتریخود را از كامپ ازیمورد ن یكیالكتر یكارتها انرژ نیكابل وجود دارد. ا به ازیاتصال به خط تلفن ن

كار  یكه با باتر یقابل حمل وتریدر كامپ PC Cardاست. استفاده از مودم  یمشخصه خوب ،نباشد یدر حال كار با باتر وتریكامپ

 .[32]شود یم یكند باعث كاهش طول عمر باتر یم
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گیرند. تعداد یدر كشور مورد استفاده قرار م یو ادار یتجار یدر بخشها یداخل یو مودمها یخارج یدر حال حاضر مودمها

میتزان تتوان مصترفی    هستند. مطابق مطالعات انجتام شتده توستط ستازمان ستابا،       ADSL ین مودمها، مودمهایاز ا یبسیار

 .[23]باشدوات می 20تا  10ن یب ADSL یمودمها

 

 تلفن -1-5-2-10

 یله جهت برقرارین وسیاشخاص از ا یر شده و تمامیندارد. در واقع امروزه استفاده از تلفن فراگ یبه معرف یازیله نین وسیا 

كنند. مطابق مطالعات انجام شتده  یاز امكانات از برق استفاده م یاجاد پارهیبواسطه ا یامروز یها كنند. تلفنیارتباط استفاده م

ستاعات   یاست كه در تماموات  10در كشور  به طور متوسط  یها در بخش ادار تلفنمیزان توان مصرفی توسط سازمان سابا، 

     . [23]ابدییروز ادامه مشبانه

  

 بر در بخش ساختمان  یپر بازده انرژ یچرخه عمر فناوریها -1-6

ك یشود،  یكه وارد بازار م یدیهر محصول جد یبرا یابیاست. در بازار یابیم مهم بازاریاز مفاه عمر محصول ٔرخهچ

 یخاص یهایژگیكه هر كدام و یكند. مراحل یم یقائل هستند كه محصول در طول عمرش مراحل مختلف آن را ط یا چرخه

 .دببر شكل از آن محصول سودن یهستند تا سازمان را قادر سازد كه به بهتر یا ژهیازمند اقدامات ویدارند و ن

 : ن مراحل عبارتند ازیا

 یمعرف هدور  -1

 رشد رهدو  -2

 بلوغ هدور  -3

 افول هدور  -4

 ٔژهیو یتیریو مد یابیبازار ٔختهیاز آم یا ژهیب ویبه خصوص، ترك یابیبازار یازمند استراتژیها ن ن دورهیعتاً هر كدام از ایطب 

 همان دوره است. 
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جاد یشتر بر ایغات بیو تبل یابیبازار یها باشد. برنامه یر محصول نمیچندان مورد نظر مد ی، كسب سود فوریمعرف در دوره

 شود تایتالش م ن مرحلهیند. در ایجاد نمایمحصول مورد نظر بازار را ا ید دارند تا بتوانند برایاز وجود محصول تاك یآگاه

 .ره حفظ شوندیو ثبت اختراع، برند و غ یر نام تجاریمحصول نظ یفكر یتهایمالك

به محصول مورد  یكه هر كدام بستگ شودیگرفته مش یكامالً متفاوت در پ یدو استراتژن مرحله یدر ا متیقدر خصوص 

 یفرد به بازار معرف منحصربه یهایژگید با ویا جدیك محصول خالقانه یست و یدر بازار ن یبیرق ینظر دارد. اگر محصول دارا

مت باال را در نظر گرفت و دست كم تا زمان حضور یمحصول، ق ٔق و توسعهیتحق یها نهیهزتوان به منظور پوشش  ی، مشده

، بهتر دع و فروش داریدر شبكه توز یادیز یكه رقباشده  یوارد بازار محصول . اما اگرادرا ادامه د ین استراتژید ایجد یرقبا

ن معنا كه در مكانها و یبه ا .باشد یم یع به صورت انتخابیتوز یمعرف ٔدر مرحله .گرفته شودن در نظر ییپا ینفوذ یمتهایاست ق

ادامه خواهد  هدف بازار ان ویرفته شدن محصول توسط مشترین روند تا زمان پذیشود. ا یمانجامع یتوز یمشخص یها فروشگاه

 .داشت

ش سهم بازار از یآن افزا ٔبرند و در ادامه یبرا یبرند و برتر یح برایجاد ترجیرشد ا ٔدر مرحلهمرحله دوم مرحله رشد است. 

ن یا یانیپا یرود. ممكن است در قسمتها یفروش محصول م یبرا یعترین مرحله انتظار رشد سریاست. در ا یاهداف اصل

 د.جاد شویمت ایر قن محصول، رقابت دیگر به بازار اید یرقبامرحله با ورود 

 یها ت از اقدامیفیبهبود ك. دیآن را بهبود بخش یو بسته بند جاد كردیا محصول یبرا یدیجد یهایژگیو دیدر مرحله رشد با

محصول در  ا با ارائهیمت باال را در نظر گرفت و یتوان ق یشركت، م یهایبا توجه به استراتژ نیهمچن. ن مرحله استیالزم در ا

ان منجر به ین مرحله تقاضا از جانب مشتریرود در ا یبا توجه به آن كه انتظار م .ن، احتمال ورود رقبا را كاهش دادییمت پایق

 .ش بردیپ یاكثرع حدیتوز یع را گسترده تر و با استراتژیتوز یستین محصول گردد بایل فروشندگان به فروش ایش تمایافزا

در  یادیمشابه ز ین مرحله كاالهایاحتماالً در ا شود.یمن مرحله كسب ین سود در ایشتریبمرحله بلوغ است.  یمرحله بعد

است و  ید قوبه هر حال با توجه به آن كه برن یبازار وجود دارد. هر چند احتمال رشد در فروش هنوز هم وجود دارد، ول

جاد یتا با ا كرد د تالشیبان مرحله یدر اع در فروش را داشت. یتوان انتظار سر ینم شودیداده مغات كاهش یتبل یها نهیهز

زان مصرف از یش می. افزاابدیش یبلوغ افزا ٔب موجود در بازار، طول دورهیو محصوالت رق یودن محصوالت خیز بیتفاوت و تما

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%AF%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%AF%D9%81
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 د از جمله اهدافیان جدیدن مشتردا كرید محصول ما و پیب به خریان محصوالت رقیب مشتری، ترغیان فعلیمحصول در مشتر

 .ن مرحله استیدر ا

ار سخت ین دوران احتماالً بسیت محصول در ایریست و مدین دوران چندان مطلوب نیا مرحله افول است. ییمرحله نها

 یها نهید، موجب شده است، هزیزان تولیخود را آغاز نموده است، كاهش م یبازار اشباع شده است، فروش روند نزول .خواهد بود

انجام ن دوران یاز ورود به ا یریشگیپ یبرا یاقداماتهر چند تمام  .است افتهیسود كاهش  ٔهیحاشو ابد یش ید محصول افزایتول

ا از لحاظ یر كرده باشد، ییان تغیمشتر ٔقهیر است. ممكن است سلیاجتناب ناپذن دوران یورود به ااما به هر حال  شودیم

ر محصول یش خارج از دست مدین موضوعات كم و بیا كه هر دو گذشته را نداشته باشد دهیگر فاین محصول دیا یكیتكنولوژ

 :ندیب یخود م یش رویر را پیز ٔنهیط شركت سه گزین شرایاست. با ا

ش فروش و یافزار رقبا و در ادامه ید خروج ساین محصول به امیبرحضور در بازار ا یمحصول و پافشار دیتول ٔادامه .1

 یبازگشت به دوران سودآور

 یان فعلیمشتر یازهاین نیو تام یابیبازار یها نهیكاهش هز .2

 ن كردنیزگیجا یبرا یگریشود و محصول موفق د ید نمیعا یگر سودیكه د یزمان ید برایتوقف تول .3

توان در هر زمان ی( م9-1جدول   )شود. با توجه به آنچه كه گفته شد و ین موارد انتخاب میاز ا یكیط یكه با توجه به شرا

 ك از مراحل چرخه عمر قرار دارد.یك محصول در كدامین كرد كه ییتع

  

 ک محصول در مراحل مختلفیچرخه عمر  مختلف یشاخصها( 9-1جدول )

 افولمرحله  مرحله بلوغ رشد مرحله معرفی مرحله مشخصات

 رشد منفی كند رشد سریع رشد پائین رشد فروش

 كاهش در حال متعادل باال در سطح پوشی چشم قابل تولیدكننده های سود شركت

 تعداد پائین اشباع بازار رشد در حال پائین رقبا تعداد

 مقدار ترین پائین ترین مقدار پائین در حال نزول باال قیمت
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( نشتان داده  28-1ك محصول در مراحل مختلف در شكل )ی یسودآورسه بهتر نمودار فروش و یو مقاشتر یب ییجهت آشنا

بتر در   یپربتازده انترژ   یهایگاه فناوریست تا جاین پروژه ضروریا یازهایبا توجه به آنچه كه گفته شد و با توجه به نشده است. 

 شود.  یچرخه عمرشان مشخص شود كه در ادامه به آن پرداخته م

 

 

  چرخه عمرمختلف از  یک محصول در دورانهای ی(: فروش و سودآور28-1شكل )

 

 ییبخش روشنا یهایچرخه عمر تكنولوژ -1-6-1

ن ی( آورده شده است. اطالعات مربوط به ا10-1در جدول ) ییبخش روشنا یهایك از تكنولوژیمختلف هر  یشاخصها 

( 10-1اطالعات ارائه شده در جدول )م شده است. با توجه به یه و تنظیته ینترنتیا یجدول با توجه به نظر خبرگان و جستجو

در مرحله بلوغ و  ی، فلورسنت فشرده و فلورسنت خطیهالوژن یدر مرحله افول، المپها یارشته یالمپهاتوان گفت كه یم

 .[1-7]در مرحله رشد قرار دارند OLEDو  LED یالمپها
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 و مرحله مربوطه از چرخه عمر ییروشنا یهایتكنولوژ یاقتصاد ی( شاخصها10-1جدول ) 

 یتكنولوژنام

 مشخصات                          

-رشته یالمپها

 یا

 یالمپها

 یهالوژن

فلورسنت 

 فشرده

فلورسنت 

 یخط

و  LED یالمپها

OLED 

 سریع رشد كند رشد كند رشد كند رشد رشد منفی رشد فروش

 باال در سطح متعادل متعادل متعادل كاهشدر حال تولیدكننده های سود شركت

 رشد در حال اشباع بازار اشباع بازار اشباع بازار تعداد پائین رقبا تعداد

 در حال نزول مقدارن یكمتر مقدارن یكمتر مقدارن یكمتر مقدارن یكمتر قیمت

 رشد بلوغ بلوغ بلوغ افول دوره از چرخه عمر

 

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

شوند. یم یم بندیتقس یو مركز یموضع یهایش آب و فضا در بخش ساختمان به دو گروه تكنولوژیگرما یهایتكنولوژ

( آورده شده است. اطالعات مربوط 11-1جدول ) ش آب و فضا در یگرما یموضع یهایك از تكنولوژیمختلف هر  یشاخصها

م شده است. با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول یه و تنظیته ینترنتیا ین جدول با توجه به نظر خبرگان و جستجویبه ا

، یوماس در مرحله معرفیو ب یل سوختیب پیو ترك یل سوختیبر پ یمبتن CHPكرو یم یتكنولوژتوان گفت كه ی( م1-11)

 یهای(، تكنولوژPAFCو  PEMFC) یل سوختیست توده و پیز یبر لوله خالء، بخار یمبتن یدیآبگرمكن خورش یتكنولوژ

 . [8-13]ها در مرحله بلوغ از چرخه عمر خود قرار دارندیر تكنولوژیدر مرحله افول و سا یبرق یو بخار یآبگرمكن برق

 

 ( و مرحله مربوطه از چرخه عمریش آب و فضا )موضعیگرما یهایتكنولوژ یاقتصاد ی( شاخصها11-1جدول )

 مشخصات

 ینام تكنولوژ                          

 فروشرشد 
د یسود تول

 کننده
 متیق تعداد رقبا

 دوره از چرخه عمر

آبگرمكن   بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند یدیصفحات خورش
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 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر لوله خالء یدیخورش

 افول ن مقداریكمتر نیتعداد پائ در حال كاهش یرشد منف یآبگرمكن برق

  یپمپ حرارت

Air to Air بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند 

Air to Water بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند 

كرو یم

CHP 

 بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند یموتور احتراق

 یمعرف باال نیپائ زیناچ نیپائ یل سوختیپ

 یمعرف باال نیپائ زیناچ نیپائ وماسیو ب یل سوختیپ

 افول ن مقداریكمتر نیتعداد پائ در حال كاهش یرشد منف یبرق یبخار

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر ست تودهیز یبخار

 یل سوختیپ
PEMFC رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر 

PAFC رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر 

 

( آورده شده است. اطالعات 12-1ش آب و فضا در  جدول )یگرما یمركز یهایك از تكنولوژیمختلف هر  یشاخصها

م شده است. با توجه به اطالعات ارائه شده در یه و تنظیته ینترنتیا ین جدول با توجه به نظر خبرگان و جستجویمربوط به ا

 CHP ینیم یهای، تكنولوژیدر مرحله معرف یل سوختیبر پ یمبتن CHP ینیم یگفت كه تكنولوژ توانی( م12-1جدول )

د( در مرحله رشد و یبریو ه یاگزاست، آب ی، با هواینی)زم یپمپ حرارت یهاین و انواع تكنولوژیكرو توربیبر م یمبتن

 . [14-19] در مرحله بلوغ قرار دارند یبر موتور احتراق یمبتن CHP ینیو م وماسیلر بی، بویاش منطقهیگرما یهایتكنولوژ
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 ( و مرحله مربوطه از چرخه عمریش آب و فضا )مرکزیگرما یهایتكنولوژ یاقتصاد ی( شاخصها12-1جدول )

 مشخصات

 ینام تكنولوژ                          

 رشد فروش
د یسود تول

 کننده

 متیق تعداد رقبا

دوره از چرخه 

 عمر

ش یگرما

 یاهیناح

CHP بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند 

Boiler بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند 

  یپمپ حرارت

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر ینیزم

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر اگزاست یبا هوا

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر یآب

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر دیبریه

 CHPینیم

 بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند یموتور احتراق

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر نیكرو توربیم

 یمعرف باال نیپائ زیناچ نیپائ  یل سوختیپ

 بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند وماسیلر بیبو

 یمرتبط با لوازم خانگ یهایچرخه عمر تكنولوژ -1-6-3

( آورده شده است. اطالعات مربوط به 13-1در جدول ) یمرتبط با لوازم خانگ یهایك از تكنولوژیمختلف هر  یشاخصها

 یریدهد بكارگینشان م( 13-1م شده است. جدول )یه و تنظیته ینترنتیا ینظر خبرگان و جستجون جدول با توجه به یا

 یموتورها یرین تالشها در جهت بكارگیرو به گسترش است. همچن یخانگ یزرهایخچالها و فریر در یدور متغ یكمپرسورها

  .[20-22]ادامه دارد یبرقو جارو  یین ظرفشوی، ماشیین لباسشویر ماشینظ یزاتیراندمان باال در تجه
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 و مرحله مربوطه از چرخه عمر یمرتبط با لوازم خانگ یهایتكنولوژ یاقتصاد ی( شاخصها13-1جدول )

 مشخصات

 ینام تكنولوژ                          

 رشد فروش
د یسود تول

 کننده

 متیق تعداد رقبا

دوره از چرخه 

 عمر

خچال و ی

 زریفر

 بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند دور ثابت یكمپرسورها

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر ریدور متغ یكمپرسورها

 یجارو برق

 یمجهز به موتورها

 یمعمول
 بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند

مجهز به موتور راندمان 

 باال
 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر

ن یماش

 ییلباسشو

 یمجهز به موتورها

 یمعمول
 بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند

مجهز به موتور راندمان 

 باال
 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر

ن یماش

 ییظرفشو

 یمجهز به موتورها

 یمعمول
 بلوغ مقدارن یكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند

مجهز به موتور راندمان 

 باال
 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر

 

 یمرتبط با لوازم ادار یهایچرخه عمر تكنولوژ -1-6-4

ن ی( آورده شده است. اطالعات مربوط به ا14-1در جدول ) یادارمرتبط با لوازم  یهایك از تكنولوژیمختلف هر  یشاخصها

شتر یب دهدی( نشان م14-1جدول )همانگونه كه م شده است. یه و تنظیته ینترنتیا یتوجه به نظر خبرگان و جستجوجدول با 

و  یزیروم یوترهای، كامپیچند كاره جوهر یان دستگاههیب نیدر مرحله رشد از چرخه عمر خود قرار دارند. در ا یلوازم ادار

  .[23-31]با منسوخ شده استیتقر یفاكس جوهر یاستفاده از دستگاههادر مرحله بلوغ قرار دارند. و  یجوهر ینترهایپر
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 و مرحله مربوطه از چرخه عمر یمرتبط با لوازم ادار یهایتكنولوژ یاقتصاد ی( شاخصها14-1جدول )

 مشخصات

 ینام تكنولوژ                          

 رشد فروش
د یسود تول

 کننده

 متیق تعداد رقبا

دوره از چرخه 

 عمر

چند  یدستگاهها

 كاره

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر یزریل

 بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند یجوهر

 دستگاه فاكس

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر یزریل

 افول ن مقداریكمتر نیتعداد پائ در حال كاهش یرشد منف یجوهر

 یزریل یدستگاه كپ

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر دیاه و سفیس

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر یرنگ

 اسكنر

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر یادار

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر یخانگ

 بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند یزیروم یوترهایكامپ

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر قابل حمل یوترهایكامپ

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیرشد سر توریمان

 نتریپر

 بلوغ ن مقداریكمتر اشباع بازار متعادل رشد كند یجوهر

 رشد در حال نزول در حال رشد در سطح باال عیسر رشد یزریل
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 بندی جمع -1-7

ساختمانها پرداخته شد. ضمن  ییمورد استفاده در بخش روشنا یانواع المپها یمعرفدر این فصل از گزارش در گام اول به 

كه كاربرد  ییان المپهایقرار گرفت و در پا یز مورد بحث و بررسیك نیهر  یك از المپها، كاربریب هر یا و معایمرور مزا

 شدند.    یفراوان و كم در بخش ساختمان دارند معرف

های موجود جهت گرمایش آب و فضا در بخش ساختمان به تفكیك دو گروه موضعی و  تجهیزات و تكنولوژی دومدر گام 

های برقی،  های خورشیدی، آبگرمكن رمكنمركزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در شاخه تجهیزات گرمایشی موضعی آبگ

ها  . این تكنولوژی، بخاری برقی، بخاری زیست توده و پیل سوختی قرار داده شده اندCHPهای حرارتی هوایی، میكرو  پمپ

هایی مدنظر قرار گرفته اند كه برای  اند. در شاخه تجهیزات گرمایشی مركزی سیستم قابلیت كاربرد در یك واحد مستقل را داشته

، پمپ حرارتی CHPتامین گرمایش چندین واحد و در شرایط لزوم مجتمع های مسكونی قابل استفاده باشند كه شامل مینی 

 باشد. بویلر بیوماس و گرمایش ناحیه ای می )زمینی، آبی، ...(،

شتدند. تنتوع    یگتر متوارد معرفت   یسه با دیزان مصرف برق در مقاین مین كاربرد و باالتریشتریبا ب یلوازم خانگ سومگام در 

مصترف كننتده در    ین بختش هتا  یاز پر مصرف تر یكیرا به  یل، بخش خانگین وسایش مردم به سمت ایو گرا یل برقیوسا

شامل یخچتال فریتزر، ماشتین لباسشتویی،      یزات مصرف كننده برق در بخش خانگیل كرده است. عمده ترین تجهیدكشور تب

 ماشین ظرفشویی و جاروبرقی هستند.

 یتوان و انرژ، زاتیك از تجهیهر  یمعرفپرداخته شد. ضمن  یكیالكتر یزات اداریتجهانواع  یمعرفبه  چهارمگام در 

ن كاربرد یشتریزات با بیآنها مدنظر بوده و تجه یزات كاربرین تجهیدر انتخاب ا .قرار گرفت یمورد بحث و بررس زیمتوسط هر ن

در  Visioل یاست در قالب فا یقبل یقسمتها یهایفناور یمتشكل از تمام یاها كه مجموعهیدرخت جامع فناور اند.انتخاب شده

 ن گزارش آورده شده است.یوست ایپ

مدل تقاضای بار الكتریكی به تفكیك پیك و غیر پیك و به تفكیك بخشهای "های انجام شده در پروژه بینیمطابق پیش 

تراوات ساعت،  63/4مصرف برق برای گرمایش آب و فضا در بخش ساختمان در كشور  1394در سال  "اقتصادی و اجتماعی

زم خانگی شامل )یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، تراوات ساعت، لوا 96/16، روشنایی تراوات ساعت 04/23سرمایش فضا 

تراوات ساعت خواهد بود. در این بین بیشترین میزان  9/4تراوات ساعت و لوازم اداری  02/25ماشین ظرفشویی و جارو برقی( 
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و فضا و مصرف برق به لوازم خانگی و بعد از آن سرمایش فضا اختصاص دارد. كمترین میزان مصرف برق نیز به گرمایش آب 

  لوازم اداری اختصاص دارد. روشنایی در رتبه میانی قرار گرفته است.
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 فصل دوم

در بخش  بر یزات انرژیتجهآینده پژوهی فناوریهای مرتبط با 

 ساختمان
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 مقدمه-2-1

اجتماعی ناپایدار است و بدون اقدامات روند كنونی در تامین انرژی و استفاده از آن از لحاظ اقتصادی، زیست محیطی و 

دار و یز بر تامین پایجاد شده نیدو برابر شده و تقاضای نفت ا 2050ای ناشی از مصرف انرژی تا سال  اساسی، گازهای گلخانه

 ینار بیدرصد و ز 67های مسكونی  شده در بخش ساختمان در جهان تعداد خانه ینیش بیمطمئن انرژی تاثیر گذار خواهد بود. پ

بخش ساختمان را با  یبرا ین انرژین مساله تامی. ا[33]ابدیبرابر افزایش  3ك به یساختمانهای عمومی و تجاری نزد یالزم برا

 ین بخش را با استفاده از روشهایاز ایمورد ن ین انرژیمواجه خواهد ساخت. بدین منظور باید روند كنونی تام یچالش جد

 كنند.یمصرف م یكمتر یانرژ ،ییپر بازده است كه با حفظ كارا یهایروشها استفاده از تكنولوژن یاز ا یكیگوناگون تغییر داد. 

-یبر در بخش ساختمان پرداخته م یزات انرژیمرتبط با تجه یهایتكنولوژ ینده پژوهین فصل به آین مساله در ایت به ایبا عنا

از یمورد ن یهایتكنولوژ ینده پژوهیبه آ شود. گام دومیمختلف آن پرداخته م یو روشها ینده پژوهیدر گام اول به مبحث آ شود.

شود و در یپرداخته م یمرتبط با لوازم خانگ یهایتكنولوژ ینده پژوهیآبه  آب و فضا اختصاص دارد. در گام سومش یجهت گرما

 شود.یم در ساختمان انجام ییمرتبط با بحث روشنا یهایتكنولوژ ینده پژوهیز آیگام آخر ن

 

 آینده پژوهی و انواع روشهای آن-2-2

پژوهان ناچار هستند كته برختی روشتها را كته نوعتاً بتا روشهای علمی و  بدلیل اینكه آینده هنوز به وقوع نپیوسته، آینده

روشهای علمی مربوط به رود، متفتاوت هستتند، بترای كتار برگزینند. سنتی به كار رفته برای مطالعه امروز و گذشته به كار می

بهره مطالعه امروز و دیروز دارای اطالعات موجود یتا قابتل ایجتاد هستتند در حالی كه مطالعات آیند ه تقریباً از این امكان بی

نگری طیفی از روشتهای كمتی تتا روشتهای خالقانته و یتا تركیبی از این دو روشهای مورد نظر در بحث مطالعات آینده .است

های مختلتف در آینده ممكن، محتمل یا پژوهان به بسیاری از گزینهكه در عین حال آینده باید توجه داشتگیرد. دربر میرا 

پژوهان نه تنها عالقمند به مطالعه و بررسی آینده محتمل، كه از بستط رونتد گذشتته بته آینده بنابراین آینده. ارجح باور دارند

ریزی هایی برای آینتده ارجتح و همچنتین نشتان دادن روش و چگونگی برنامهه طراحی گزینهآید، هستند، بلكه ببدست می

 شامل :ای از روشها هتف گستتردطی پردازند.برای گذار از زمان حال به آینده مورد نظر نیز می

  (Trend extrapolation) روند جاستنتا روش -1
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 هیئت كارشناسان  -2

  ( Delphi ) روش دلفی -3

  (Projection) نمایی روش پیش -4

  (Consultation) روش مشاوره -5

 (Goal analysis) روش تحلیل هدف -6

 نویسی  سناریو  -7

   (Back Casting) گذشته نگری -8

  سازی شبیهروش  -9

  (Brainstorming) گشایی گروهی كنكاش و مشكل روش -10

  (Critical technologies) یهای حیاتیفناور روش -11

 تحلیل اثرات متقابل روش  -12

 محیطی اثرات روش تحلیل  -13

 محیطی اثرات روش تحلیل  -14

 روش ساختار شناسی -15

 روش تحلیل فراگیر  -16

 روش تجسس  -17

ای از روشهای باال استفاده در واقع اكثر مطالعات آینده پژوهی از مجموعه گیرند.جهت آینده پژوهی مورد استفاده قرار می

ای از باشد كه مجموعهراههای تدوین شده دیگر میه مطالعات و نقشهكنند. مطالعه انجام شده در این پروژه نیز با توجه بمی

 گیرد.  روشهای آینده پژوهی را در بر می
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 ش آب و فضایمرتبط با گرما یهایتكنولوژ ینده پژوهیآ-2-3

 1تكنولوژیهای پربازده و با مصرف انرژی صفر ،در بخش ساختمان یش )آب و فضا( از مصرف انرژینظر به سهم عمده گرما

آژانس  ین قسمت چهار نقشه راه تكنولوژیدر ا خواهند داشت. ساختمانها یكاهش مصرف انرژنقش اساسی در ن بخش یدر ا

ا ه اروپیاتحاد 2050 یو انرژ 2020 یش آب، انرژینه گرمایكا در زمیآمر یق و توسعه دپارتمان انرژی، تحقیانرژ ین المللیب

 مربوطه مشخص گردد.  یهایتكنولوژ یقرار خواهد گرفت تا روند حركت یمورد بررس

  2المللی انرژی نقشه راه تكنولوژی آژانس بین -2-3-1

باشد كه ایاالت متحده، آلمان و تركیه از  عضو می 28تاسیس شد و دارای  1974المللی انرژی در نوامبر سال  آژانس بین

ن انرژی برای تامین یالمللی انرژی همكاری در ارائه تكنولوژیهای نو هستند. یكی از اهداف آژانس بینجمله اعضای این آژانس 

ن راستا بهبود بازده انرژی و توسعه و گسترش تكنولوژیها یانرژی مطمئن در آینده و كاهش اثرات زیست محیطی آنها است. در ا

 رفته است.گر مورد توجه قرار گیش از موارد دیبا آالیندگی كم، ب

المللی انرژی در پاسخ به گروه  ساختمانهای پربازده یكی از چندین نقشه راهی است كه آژانس بین ینقشه راه تكنولوژی برا

G8  و برای رساندنCO2  ن نقشه یل به مورد فوق الذكر در ایبه نصف مقدار كنونی تهیه كرده است. با هدف ن 2050درسال

گذاری،  مشخص شده و نحوه شناسایی تكنولوژی، سرمایه 2050تا  2011وطه از سال مرب یراه نحوه رشد تكنولوژیها

 . [33]ده استیز مطرح گردیگذاری و گسترش بین عموم، تا استفاده حداكثری از پتانسیل آن تكنولوژی ن سیاست

ن یو بوده است. در ایف سناریبر در بخش ساختمان توسط آژانس بر اساس تعر یانرژ یهایتكنولوژ یارائه نقشه راه برا

در نظر گرفته و یك سناریوی  3را به عنوان سناریوی مرجع یبینی براساس ادامه وضعیت فعل ارتباط آژانس یك سناریوی پیش

در نظر گرفته شده كه  2007در مقایسه با سال  2050تولیدی ناشی از مصرف انرژی در سال  CO2درصدی میزان  50كاهش 

 .[33]نامند ز میین 4آن را سناریوی نقشه آبی

 و آورده شده است.یدر بخش ساختمان در دو سنار یانرژ ی( مصرف انواع حاملها1-2در شكل )

                                                 
1

- Zero energy  
2

- International Energy Agency (IEA) 
3

- Baseline Scenario 
4

-Blue Map Scenario 
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  یمرجع و نقشه آب ی(: مصرف انرژی در بخش ساختمان در دو سناریو1-2شكل )

ن كننده یو بعد از آن زغال سنگ به عنوان تام 2030در سال  ینقشه آب یویداست در سناری( پ1-2همانگونه كه از شكل )

و از یز در هر دو سنارین یدیخورش یست توده و انرژیدر بخش ساختمان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. برق، منابع ز یانرژ

نرژی در بخش ساختمان جویی در مصرف ا  ( میزان صرفه2-2در ساختمانها هستند. در شكل ) یانرژ ین كنندگان اصلیجمله تام

 یانرژ ییجودرصد از صرفه  50ش از ی( ب2-2مرجع آورده شده است. مطابق شكل ) یویدر سناریوی نقشه آبی نسبت به سنار

دن یجهت رس یگوناگون یهایش آب و فضا در بخش ساختمان اختصاص دارد. تكنولوژیگرما یبه كاربر ینقشه آب یویدر سنار

 .  [34]شودین موارد پرداخته میكه در ادامه به ا اندشده ین هدف معرفیبه ا

 

 جویی انرژی بخش ساختمان بر اساس نوع کاربری و نوع مصرف کننده  (: صرفه2-2شكل )
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  یانرژ ین المللیآژانس ب یطرح کلی نقشه راه تكنولوژ -2-3-1-1

پیش روی  یدیجد ینقشه راه افقهان یرد. ایقرار گ یتواند مورد بررسیم یاز جهات مختلف ینقشه راه تكنولوژ

 یك هدف جهانیكه  یانرژ ییجوسود آور با هدف صرفه یگذارهیسرما یهانهیدهد و زمیگذاران بخش ساختمان قرار م سرمایه

 شود. یاست بر اساس آن مشخص م

 CO2های  مطابق نقشه راه موجود، تكنولوژیهای كلیدی برای سرمایش و گرمایش در ساختمان كه پتانسیل كاهش آالینده

 : [35]را در بلند مدت دارند عبارتند از

 گرمایش خورشیدی یستمهایس 

 (CHPتولید همزمان برق و حرارت ) یستمهایس 

 حرارتی برای سرمایش و گرمایش فضا و تامین آب گرم یپمپها 

 ذخیره سازی انرژی ) گرمایش و سرمایش ( یستمهایس 

 

 یوضعیت فعلی تكنولوژیهای گرمایش و سرمایش در نظر گرفته شده در نقشه راه تكنولوژ -2-3-1-2

 وضعیت فعلی در زمینه تكنولوژیهای مد نظر این نقشه راه عبارت است از :

ای هم ممكن  خورشیدی توانایی تامین گرمایش فضا و آب و نیز سرمایش را دارد. البته در زمینه گرمایش ناحیه یانرژ   -1

 است كاربرد داشته باشند.

( و در مقیاس MW 1    تا KW1تولید همزمان برق و حرارت : سیستمهای تولید همزمان در مقیاس ساختمان )  -2

 50ش از ی) ب ینیاس بزرگ و میظر این نقشه راه هستند. سیستمهای تولید همزمان در مق( مد ن MW 5تا  MW 1ها ) مجتمع

ست توده یبر منابع ز یمبتن یستمهایكرو شامل سید همزمان میتول یستمهایلووات( تكنولوژیهای بالغی هستند در حالی كه سیك

ها در  كنولوژیهای اساسی در زمینه كاهش آالیندهتوانند ت ( می CO2و سیستمهای پیل سوختی ) با استفاده از هیدروژن بدون 

 نده باشند.یآ

ن تكنولوژیهای پر بازده یروند. ایحرارتی تكنولوژیهای بالغی برای سرمایش، گرمایش فضا و آب بشمار م یپمپها   -3

 ز تركیب شوند.یتوانند با انرژیهای تجدیدپذیر ن می
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محسوس ) آب داغ، ذخیره سازی زیرزمینی( و گرمای نهان )ذخیره سازی ذخیره سازی حرارتی شامل استفاده از گرمای  -4

یخ و استفاده از خاصیت تغییر فاز، مواد تغییر فاز دهند و ابعاد میكرو( و ذخیره سازی ترموشیمیایی است. ذخیره سازی حرارتی 

انرژیهای تجدیدپذیر،  یریبكارگ یسازرهیذخ یستمهایتوانایی حداكثر سازی پتانسیل ذخیره سازی انرژی را دارد.  استفاده از س

 در سناریوی نقشه آبی را بهمراه خواهد داشت. یپذیری و كاهش قیمت انرژ استفاده از حرارت اتالفی، بهبود انعطاف

تقریبا در هر نوع ساختمانی و  CHPفرض شده است كه پمپهای حرارتی، گرمایش خورشیدی و  یدر نقشه راه تكنولوژ

یش فضا و آب قابلیت بكارگیری دارند. البته باید در نظر داشت كه اهمیت سرمایش و گرمایش فضا براساس برای تامین گرما

انرژی بیشتر برای گرمایش فضا و آب استفاده  OECDر است. به عنوان نمونه در كشورهای یمتغ ینوع اقلیم و سطح رفاه

 شود.یپرداخته م یز موارد فوق الذكر در نقشه راه تكنولوژك ایت هر یشود و اهمیت سرمایش كمتر است. در ادامه به وضع می

 

 گرمایش خورشیدی  -2-3-1-2-1

تكنولوژیهای گرمایش خورشیدی حرارت مورد نیاز برای تجهیزات گرمایش و آب گرم ساختمانها كه به دمای پایین احتیاج 

 GW 29بوده كه  یحرارتGW152حدود  2008ل ا در سایدر دن ین تكنولوژیكنند. ظرفیت نصب شده از ا دارند را تامین می

نیز تا انتهای سال به آن اضافه شده است. در صورت افزایش سهم این تجهیزات در تامین گرمایش فضا در ساختمانها  یحرارت

 .[35]قیمت آنها پایین آمده و عملكردشان بهبود خواهد یافت

ادامه داشته باشد و هزینه ذخیره سازی انرژی حرارتی نیز كم ستمها ین سیمت ایدر سناریوی نقشه آبی فرض شده كه افت ق

در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیری در بخش  یدیجد یساز افقهارهیو ذخ یدیخورش یستمهایب سیشود. در ادامه با ترك

 ساختمان باز خواهد شد.

 

 تولید همزمان برق و حرارت  -2-3-1-2-2

ش بازده ین مساله با افزایشوند كه ا گرمایش فضا و یا آب( به طور همزمان تولید می در تولید همزمان، برق و حرارت )برای

 شود.  در بخش ساختمان می CO2های  باعث كاهش آالینده
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بالغ  CHPشوند. تكنولوژیهای  بندی می معموال براساس نوع به كارگیری، محرک اولیه و سوخت تقسیم CHPواحدهای

( وجود دارند. استفاده از یگاز یهانیها و توربنیكرو توربیها )م زیادی همچون موتورهای رفت و برگشتی و توربین

ز در حال گسترش یاند مثل پیلهای سوختی و موتورهای استرلینگ ن جدیدتر كه هنوز كامال تجاری نشده CHPتكنولوژیهای 

 باشد. یم

تخمین زده شده است كه  GW 360المللی انرژی،  براساس اطالعات آژانس بین 2008ظرفیت كل نصب شده در سال 

در نظر گرفت.  GW 17و  GW10توان حدود  سهم آن در ساختمانهای مسكونی و تجاری دقیقا مشخص نیست ولی می

وختهای بدون كربن ) بیوماس، بیوگاز، هیدروژن براساس سناریوی نقشه آبی منابع سوخت تولید همزمان الزم است به سمت س

( یا عمدتا بدون كربن برود. كاربردهای مقیاس ساختمان با استفاده از پیل سوختی ) با هیدروژن  CO2تولیدی از منابع بدون 

شه آبی بعد ست توده نقش مهمی را در سناریوی نقیبر منابع ز ی( و سیستمهای تولید همزمان مبتنCO2تولیدی از منابع بدون 

سال آینده  20ریزی وابسته به كاهش قیمت و بهبود عملكرد این سیستمها طی  كنند. البته چنین برنامه بازی می 2030از سال 

 .[35]است

 

  یحرارت یهاپمپ -2-3-1-2-3

 یمطابق نقشه راه تكنولوژ یحرارت یكنند. انواع پمپها های حرارتی گرمایش و آب گرم را در ساختمانها تامین می پمپ

 در بخش ساختمان عبارتند از :  یانرژ ین المللیآژانس ب

 1پمپهای حرارتی هوا به هوا -الف

 پمپهای حرارتی هوا به آب  -ب

 پمپهای حرارتی آب به آب یا آب به هوا -ج

 2پمپ حرارتی زمینی -د

                                                 

1
-Air – to air 

2
- Ground Source Heat Pumps 
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های بالغی هستند اما سهم آنها از بازار گرمایش كوچك ت استفاده جهت گرمایش فضا و آب تكنولوژییپمپهای حرارتی با قابل

زات وجود دارد. پیشرفتهای حاصله ین تجهیا یهنوز جای پیشرفت زیادی برا ین باورند كه از لحاظ بازدهیاست. كارشناسان بر ا

 2008در سال  1/5به  2001در سال  5/3این محصوالت از  COPدر سیستم گرمایش آب پمپ حرارتی نشانگر افزایش 

 . [35]باشد می

 

 1ذخیره سازی انرژی حرارتی -2-3-1-2-4

كنند. مثال رایج  شوند و در طول زمان آن را نگهداری می سیستمهای ذخیره سازی انرژی حرارتی با گرما یا سرما شارژ می

سیستمها ارزان بوده و شوند. این  این سیستمها مخازن نگهداری آب گرم بهداشتی است كه معموال برای كاهش تلفات عایق می

برای ذخیره سازی حرارت  یآل دارد. ولی راه حل ایده حرارت را برای روزها و حتی یك هفته یا دو هفته با هزینه كمی نگه می

 نیستند.

پارامترهای كلیدی ذخیره سازهای حرارتی ظرفیت، نرخ توان )توانایی تخلیه(، بازده ) تلفات در طول زمان، شارژ یا دشارژ( و 

 ل عبارتند از :ین دالیباشد. در بخش ساختمان سه دلیل عمده برای ذخیره سازی انرژی حرارتی وجود دارد. ا هزینه می

بهبود بازده سیستم برای استفاده از سیستم در حداكثر بار و یا استفاده از حرارت اتالفی )مثال حرارت دفع شده از  

 چیلرها(

گذاری كم شده و  بدین ترتیب بازده كل سیستم بهبود یافته، سرمایه جابجایی دیماند برای كاهش بارهای پیك. 

 یابند. ها كاهش می هزینه

فراهم آوردن امكان استفاده از انرژیهای تجدید پذیر با ذخیره سازی انرژی تولید شده و در نتیجه تامین دیماند )ذخیره  

 تامین نیاز گرمایشی فضا و آب(. ها و ماهها برای سازی انرژی گرمایش خورشیدی در طول روزها، هفته

اهمیت دو مورد آخر به علت باال بردن سهم انواع انرژیهای تجدیدپذیر در تامین نیازهای انرژی و شتاب بخشیدن به كاهش 

 ( آورده شده است.3-2ذخیره سازی انرژی حرارتی در شكل ) یسهم سوختهای فسیلی در بخش ساختمان است. انواع روشها

                                                 

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

 

 ابند. یگسترش  2020با هزینه كم بعد از  یحرارت یانرژ یذخیره ساز یهادر سناریوی نقشه آبی فرض شده سیستم

 انواع تكنولوژیهای ذخیره سازی حرارتی عبارتند از :

 ذخیره سازی حرارت محسوس -الف

ن نوع یا یشود. مثال بارز برا برای نگه داشتن گرما استفاده میدر ذخیره سازی حرارت محسوس از سیال ذخیره سازی 

مخازن آب گرم است. در این تكنولوژی دانسیته انرژی نسبتا كم است. ذخیره سازها با ظرفیت های بزرگ )در  یسازرهیذخ

 باشد.یكنند كه زمین برای آنها در حكم عایق م ن دفن مییر زمیمقیاس مگاوات( را معموال در ز

 ذخیره سازی حرارت نهان -ب

رات دما استفاده ییبدون تغ یانرژ یسازرهیخ به آب( جهت ذخیال ) به طور مثال از یر فاز سییاز تغ یسازرهین نوع ذخیدر ا

 شود. این نوع ذخیره سازی در زمینه سرمایش كاربرد دارد. یم

 ذخیره سازی ترموشیمیایی -ج

برابر  12تا  5شود و دانسیته آن  رگشت پذیر برای ذخیره انرژی استفاده میهای شیمیایی ب در این تكنولوژی از واكنش

 .[35]شود برابر بزرگتر نیز می 20بزرگتر از ذخیره سازی محسوس است و حتی گاهی 
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 یذخیره سازی جذب -د

ن یتام یشیسرما ازیاستفاده شده و ن یكل جذبیباشد از سیا بسته میباز  یستمهایكه به صورت س یسازرهیدر این نوع ذخ

 گردد.یم

و  ییایمیترموش یستمهایسیستمهای ذخیره سازی حرارت محسوس و نهان تكنولوژیهای بالغی هستنند. در نقطه مقابل س

 شرفت و توسعه دارند.یپ یهنوز جا یساز جذبرهیذخ یستمهایس

است. همچنین یافتن مواد جدید و امروزه تحقیقات بر روی كاهش هزینه سیستمهای ذخیره ساز با سایز بزرگ متمركز شده 

 شود. روشهای ساخت جدید نیز از دیگر مواردی است كه بر روی آنها تحقیقات انجام می

 

 انداز بكارگیری تكنولوژیهای سرمایش و گرمایش  چشم -2-3-1-3

نرژی و در حال حاضر راهكارهایی برای بهبود بازده انرژی در بخش ساختمان وجود دارند كه باعث كاهش مصرف ا

 یانرژ ین المللیآژانس ب یهایشوند. در نقشه راه تكنولوژ در تجهیزات گرمایش، روشنایی و لوازم خانگی می CO2های  آالینده

 ر ارائه شده است :یبرای گذار از وضع فعلی به ساختمانهای سبز سه راه حل ز

OECDگسترش بكارگیری تكنولوژیهای پربازده موجود در بخش ساختمان در كشورهای  
1  

 OECD یشروع بكارگیری تكنولوژیهای نوظهور در بخش ساختمان در كشورها 

و اطمینان از بكارگیری انرژیهای نو در این  2050تا سال  OECDدرصد ساختمانها در كشورهای  60نوسازی  

 ساختمانها.

ش و یسرما یهایق و توسعه در خصوص انواع تكنولوژیز به منظور تحقین یمشخص یهابندی ها زمانهیوصن تیدر كنار ا

 : [35]( آورده شده است4-2( تا )1-2مربوطه در جداول ) یهایبندشنهادات و زمانیش ارائه شده است. پیگرما

 

 

                                                 

1 - Organisation for Economic Co-operation and Development ... 
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 خورشیدی یپیشنهادات مرتبط با تحقیق و توسعه در زمینه انرژ -1-2جدول 

 بندی زمان پیشنهادات 

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

 بتوان با قیمت پایینی آنها را تهیه نمود. 

2030- 2011  

كاهش هزینه برای یك ساختمان 

 2011سه با سال یمستقل در مقا

30 %- 2020 

50%- 2030 

 2012- 2020 تحقیق بر روی سیستمهای جذبی و خشك كن برای سرمایش 

 2011 -2020 های بزرگ كه با آخرین مواد و مصالح نیز مطابقت داشته باشند  ها برای مقیاس توسعه سیستم و طراحی

دیریت هتای انترژی و سیستتمهای مت     تحقیقات بر روی سیستمهای كنترل بهینه كه توانایی تبادل اطالعات با شتبكه 

ساختمان را داشته باشند. سیستمهای تركیبی بهینه )سیستمهای پمپ حرارتی / گرمایش خورشیدی( برای رسیدن بته  

 زیاد مد نظر است.  CO2سیستمهای گرمایش بسیار پربازده و كاهش آالیندگی

2025-2012 

 

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

 بندی زمان پیشنهادات 

تا چند صد كیلووات برای مصارف خانگی با بازده و مقاومتت بتاالتر و    kW 1ها در حدود  SOFCها و  PEMFCتوسعه 

 های دیفیوژن گازی( های پیل سوختی )غشاءها، صفحات دو قطبی و الیه قیمتهای پایین تر. تحقیق بر روی اسنك

2020- 2015 

 مورد نظر  یها و كاهش هزینه  بهبود بازده و عملكرد میكرو توربینتحقیقات بر روی 

 پذیری سیستم برای مطابقت با تغییرات دیماند و نیز تغییرات نسبت برق به حرارت  افزایش انعطاف

2025- 2011 

بتر ستوخت فستیلی كتاهش      یهای توربینهای گازی و موتورهای رفت و برگشتی مبتنت  تحقیقات برای بهبود بازده و هزینه

 باشد. ها بخصوص برای موتورهای رفت و برگشتی مدنظر می آالینده

2025- 2011 

سایز بزرگ ) صدها كیلووات برای كاربری تجاری( و تحقیقات برای سیستمهای تركیبی توربین گاز و  یها SOFCتوسعه 

 پیل سوختی با ظرفیتهای مگاواتی و بسیار پر بازده 

2025- 2015    

 2012 -2025 استاندارد و استراتژیهای كاربردی برای موارد مختلف و پروفیلهای كاری متفاوت مورد  CHPهای  گسترش پكیج
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 نه پمپهای حرارتییق و توسعه در زمیپیشنهادات مرتبط با تحق -3-2جدول 

 بندی زمان پیشنهادات 

تحقیقات بر روی اجزا و سیستمهای پر بازده برای كاربردهای گرمتایش و كتاهش   

 های اولیه پمپهای حرارتی مورد استفاده جهت گرمایش و سرمایش  هزینه

 2030% تا 50و  2020% بهبود بازده تا 20

 2030%  تا 25و  2020ها تا  % كاهش هزینه15

 (2011)شروع سال 

با قابلیت تامین همزمتان گرمتایش فضتا / آب و    طراحی سیستمهای چند منظوره )

سرمایش( با امكتان تتامین نیازهتای ستاختمانهای كتم مصترف و امكتان اتصتال         

 سیستمهای مدیریت انرژی به شبكه هوشمند 

 2015و توسعه از  یشروع طراح

 2020گسترش كاربرد از 

تتا ستال     OECDهمه ساختمانهای جدید در كشورهای ب سیستمهای گرمایش پربازده موجود با پمپهای حرارتی یترك یریبكارگ

2020 

 2025تا  2020گسترش به كارگیری از  توسعه سیستمهای پمپ حرارتی تركیبی )با گرمایش خورشیدی( 

 

 پیشنهادات نقشه راه برای تحقیقات بر روی سیستمهای ذخیره سازی حرارتی -4-2جدول 

 بندی زمان پیشنهادات

پایه ) توسعه مواد و مصالح و روابط ترمودینامیكی( و تحقیقات كتاربردی در خصتوص مختازن    تحقیقات بر روی علوم 

 ذخیره سازی محسوس و ترموشیمیایی

 به بعد 2012از 

 2012 -2020 عتر سیستمهای ذخیره ساز به خصوص مخازن ترموشیمیایی یگذاری بر روی تحقیقات به منظور بكارگیری سر سرمایه

كنولوژیهای سمت مصرف كننده در رابطه با الحاق مخازن ذخیره ساز انرژی حرارتتی بته سیستتم    نه تیتحقیقات در زم

 گرمایش خورشیدی، پمپهای حرارتی و سیستمهای تولید همزمان 

 به بعد 2013از 

ستازی   گسترش و عرضه سیستمهای گرمایش تركیب شده با سیستمهای ذخیتره ستازی انترژی حرارتتی بترای بهینته      

 ها  ش هزینهعملكرد و كاه

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

بر روی گسترش  3با همكاری اداره افزایش بازده و انرژی های تجدیدپذیر 2دپارتمان انرژی آمریكا 1اداره تكنولوژی ساختمان

ن یگردند. ا تكنولوژی هایی تحقیق و مطالعه می كنند كه باعث كاهش مصرف انرژی در ساختمان های مسكونی و تجاری می

 2011نسبت به سال  2030كا تا سال ین آبگرم در بخش ساختمان در آمریتام ینهاد مایل است تا مصرف انرژی اولیه سرانه برا

 .[36]% محقق خواهد شد37، 2030% و تا سال 19، 2020ن مقدار تا سال یاز ا% كاهش یابد كه 50به میزان 

داست توسعه یز پی( آورده شده است. همانگونه كه از جدول ن5-2فناوریهای تامین آب گرم در این نقشه در جدول )

 قرار گرفته است. یش آب مورد توجه جدیق و توسعه گرمایدر نقشه تحق یبر پمپ حرارت یمبتن یستمهایس

 [36](: فناوریهای تامین آب گرم در آینده 5-2جدول )

 CO2با مبرد  یآبگرمكن پمپ حرارت

 با راندمان باال یآبگرمكن جذب

 یتجار یكاربردها یبرا یآبگرمكن پمپ حرارت

 گاز سوز یخانگ یآبگرمكن پمپ حرارت

 ییایمیكمپرسور الكترو ش

 یكیترمو الكتر یآبگرمكن پمپ حرارت

 

 2020 یانرژ یاستراتژ -2-3-3

ن ییتع "اتحادیه اروپا 42020استراتژی انرژی "با عنوان  2020تا سال  یابیاهدافی را جهت دست 2007ه اروپا درسال یاتحاد

 :  [37] ن اهداف عبارتند ازیكرد. ا

% نیز كاهش 30) در صورت مهیا بودن شرایط تا  یع انرژید، انتقال و توزیاز تول یای ناش % كاهش گازهای گلخانه20 -1

 ابد( ی

 % 20در هر كشور تا  یافزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد عرضه انرژ -2

                                                 
1

 Building Technologies Office (BTO) 
2

U.S. Department of Energy (DOE) 
3

Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) 
4

-Energy 2020 
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 % 20انرژی به میزان  یوربهبود بهره -3

 90تا  80ها را  آلودگی 2050ن اتحادیه و دیگر كشورهای صنعتی را نیز متعهد نموده تا سال یه اروپا كشورهای عضو ایاتحاد

مرجع فعالیت هایی است كه همه كشورهای اتحادیه اروپا برای رسیدن به  2020 یانرژ یدرصد كاهش دهند. در واقع استراتژ

 . [37]كنند آن برنامه ریزی می

 یریم بر بكارگیهستند لكن هدف دوم به صورت مستق یكل 2020 یانرژ یهر چند كه اهداف ارائه شده در استراتژ

م بر یر مستقیو هدف سوم به صورت غ یمرتبط با انرژ یازهاین انواع نیر جهت تامید پذیتجد یهایبر انرژ یمبتن یستمهایس

 با راندمان باال اشاره دارد.  یهایتكنولوژ یریبكارگ

 

 1اتحادیه اروپا 2050نقشه راه انرژی  -2-3-4

 2050است. در سال  2050ای تا سال  ، اتحادیه اروپا متعهد به كاهش انتشار گازهای گلخانه2050 یمطابق نقشه راه انرژ

رسد یباشد. هر چند به نظر م 1990ت در سال ین كمیدرصد كمتر از مقدار ا 80ش از ید بیبا یاگلخانه یهاتشار گاززان انیم

تحقق  2050ریزی شده كه این هدف تا سال  جود برنامهده آل انجام شده با این ویار ایگذاری به صورت بس ن سیاستیا

 .[38]ابدی

ن حال یتمركز اصلی بر روی بهبود بازده انرژی قرار گرفته است. در ع 2050تا  2020ن نقشه راه برای حركت از سال یدر ا

 د شده است :یز تاكیل نیبر نكات ذ

رد. در واقع ساختمانهای با مصرف یقرار گ یررسراههای بهبود مصرف انرژی در ساختمانهای جدید و موجود مورد ب -1

 انرژی صفر باید رایج گردد.

تجهیزات خانگی و وسایل مورد استفاده در ساختمانها باید با باالترین درجه استاندارد مطابقت داشته باشند. با استفاده از  -2

 .دشان داشته باشن انرژی تكنولوژیهای هوشمند مثل اتوماسیون، مصرف كنندگان كنترل بیشتری روی نحوه مصرف

                                                 
1

-Energy Roadmap 2050 
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ق و توسعه در خصوص تكنولوژیهایی همچون پمپهای حرارتی و ذخیره سازها كه به صورت محلی به كار گرفته یتحق -3

ای  شوند و انرژیهای تجدیدپذیر مثل گرمایش خورشیدی، ژئوترمال، بیوگاز، بیوماس و نیز سیستمهای گرمایش ناحیه می

 ت دنبال شود.یجدجهت تامین سرمایش و گرمایش با 

 

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

اتحادیه اروپا تحقیقی توسط  2050در نقشه راه انرژی  یاگلخانه یبرای تعیین سهم هر كشور در میزان كاهش انتشار گازها

ق فناوری های گرمایشی موجود ین تحقیم شده است. در اانجا 2010تا آوریل  2009از دسامبر  1انستیتوی اكوفیس و فرانهوفر

 . [39-40]( در نظر گرفته شده است6-2مطابق جدول ) 2030در اروپا تا سال 

 

 2050 یمطابق نقشه راه انرژ 2030(: فناوریهای گرمایشی موجود در اروپا تا سال 6-2جدول )

 گاز سوز استاندارد یلرهایبو

 یحرارت یپمپها

 وماسیب یلرهایبو

 یدیش خورشیگرما یستمهایس

 یبرق یاتورهایراد

 یاهیش ناحیگرما یستمهایس

 

ن استفاده متعلق به یكه سهم عمده در ا د شدهینوظهور تاك یشیگرما یهایبر استفاده از فناور 2050 یدر نقشه راه انرژ

 باشد. فناوری گرمایش خورشیدی و پمپ های حرارتی می

 

                                                 

1
 Ecofys and Fraunhofer ISI 



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

89 

 

 

 1393 اسفند،ويرايش سوم هوشمندي فناوري: 2فاز 

 

 

 

 یمرتبط با لوازم خانگ یهایتكنولوژ ینده پژوهیآ-2-4

ن یاز مصرف توسط ا یو به تبع آن بوجود آمدن سهم قابل توجه یدر لوازم خانگ یكیالكتر یاز انرژ یاستفاده حداكثر

شدن موضوع  یشوند در كنار الزامیه مطرح میزرها كه به صورت بار پایخچالها و فریهمچون  یموارد یل بخصوص برایوسا

با موضوع پروژه  ن بخشیمورد نظر در اوند دهنده مباحث یران پیزات در اغلب كشورها از جمله این تجهیا یبرا یبر چسب انرژ

د كننده را یتول یغات شركتهایاز تبل یازات بخش عمدهین تجهیتوسط ا ین ارتباط هر چند كاهش مصرف انرژیباشند. در ایم

نه كاهش مصرف یق و توسعه در زمیحاصل شده اما همچنان تحقنه ین زمیز در این یقابل توجه یشرفتهایرد و پیگیدر بر م

 رفته است.ین حوزه انجام پذیز در این یقابل توجه یهایگذارهیزات ادامه دارد و سرماین تجهیتوسط ا

 

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

( 2013) شروع از سال  2020كمتر در افق  یتوسعه لوازم خانگی با مصرف انرژك نقشه راه جهت یكا یآمر یدپارتمان انرژ

 مد نظر در این نقشه راه عبارتند از : یارائه داده است. لوازم خانگ

 یخچال و فریزر  -1

 ماشین لباسشویی  -2

 تجهیزات پخت و پز  -3

 . 1تكنولوژی های لوازم چند منظوره  -4

قیق حذف شده اند زیرا مصرف ساالنه انرژی آنها كم بوده و تكنولوژی مایكروفرها و ماشین های ظرفشویی از این تح

زات پخت یر تجهین مطلب در خصوص سایمشخصی كه منجر به كاهش مصرف انرژی گردد در این زمینه وجود نداشته است. ا

منظوره با توجه به نقشه  ز صادق است. در ادامه به بررسی یخچال فریزرها، ماشین های لباسشویی و تكنولوژی لوازم چندیو پز ن

 شود.  راه توسعه لوازم خانگی از مطالعات دپارتمان انرژی آمریكا انرژی پرداخته می

 

                                                 

1
 Cross-Cutting Technologies 
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 یخچال فریزرها -2-4-1-1

هستند كه یا  یزرها تكنولوژی هایی كه پتانسیل زیادی برای بهبود مصرف انرژی دارند مواردیخچالها و فریدر ارتباط با 

ز را با بازدهی باالتری از سیستم های تراكم تبخیری معمول انتقال دهند و یا به كاهش مقدار انتقال مقدار سرمایش مورد نیا

( 7-2كنند. تكنولوژی هایی كه در این نقشه راه برای یخچال فریزرها مطرح شده در جدول )یحرارت به مواد غذایی كمك م

 .[41]آورده شده است

 استفاده در یخچالها و فریزرها(: تكنولوژی های آینده مورد 7-2جدول )

 موانع زمان مورد نیاز اهداف تحقیق و توسعه نوع تكنولوژی

 تبرید مغناطیسی
تعیین ظرفیت سرمایشی مورد نیاز یخچال 

 های خانگی
 سال 5تا  3

 امكان مطابقت با سایز خانگی

 نیاز به مدت زمان تحقیق بیشتر

 در دسترس بودن مواد مغناطیسی اگزوتیك

 از پنل های عایقكاری خال استفاده
بررسی محصوالت تولید كنندگان و كاهش 

 هزینه ها
 سال 3تا  2

 ضریب اطمینان پایین

 عدم تمایل مشتریان برای پرداخت هزینه بیشتر

استفاده از كمپرسورهای خطی اصالح 

 شده

بهبود بازده انرژی كمپرسورهای خطی از 

طریق بهبود طراحی، انتخاب مواد و روغن 

 روانكاریهای 

 نیاز به طراحی كمپرسور به طور اختصاصی سال 5تا  3

 سیكل تبرید استرلینگ

تعیین پتانسیل صرفه جویی در مصرف 

انرژی یخچال فریزرهای با سیكل 

 استرلینگ

 -- سال 3تا  2

 تبرید ترمواالستیك
تعیین ظرفیت سرمایشی الزم برای یخچال 

 خانگی
 -- سال 5تا  3

 تبرید ترموالكتریك
تعیین پتانسیل صرفه جویی انرژی یخچال 

 فریزر خانگی 
 -- سال 3تا  2

 ین حال موانع اقتصادیقرار دارد. در ع یسید مغناطیتوسعه تبر یش روین موانع پیشتریداست بی( پ7-2آنگونه كه از جدول )

از جهت توسعه و یزمان مورد ن رسدیبه نظر م یخال قرار دارد ول یقكاریعا یهااستفاده از پنل یش رویز پین یقابل توجه

كل یمرتبط با نوع س یهایكمتر باشد. در خصوص انواع تكنولوژ یسید مغناطیسه با تبریدر مقا ین تكنولوژیگسترش استفاده از ا
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ذكر نشده لكن  یك هر چند مانع خاصید ترمو الكتریكل تبریك و سید ترمواالستیكل تبرینگ، سید استرلیكل تبریاز جمله س

از است. در یزرها نیخچالها و فریدر  یسازادهیجهت پ یز زمان قابل توجهین موارد نیا یدهد برایشتر نشان میب یاهیبررس

 زرها آورده شده است.یخچالها و فریمورد استفاده در  یآت یهایق و توسعه تكنولوژیمربوط به تحق ی( زمان بند4-2شكل )

 

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



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

92 

 

 

 1393 اسفند،ويرايش سوم هوشمندي فناوري: 2فاز 

 

 

 

 ماشین لباسشویی -2-4-1-2

تكنولوژی هایی كه بتوانند از دماهای آب كمتر استفاده كنند و یا كل مصرف آب داغ كمتری داشته باشند، پتانسیل زیادی 

به جای آب و یا استفاده از پودرهایی كه در ضمن كار با  1كنند. استفاده از دانه های پلیمری برای بهبود مصرف انرژی ایجاد می

دمای پایین قابلیت تمیز كردن لباسها مطابق استانداردهای سالمت را داشته باشند. نقشه راه توسعه این تكنولوژی ها در 

 ( آورده شده است.5-2شكل)

 

 [41](: نقشه راه توسعه تكنولوژی های ماشین لباسشویی5-2شكل )

                                                 

1
 Polymer Beads 
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 تكنولوژی های چند منظوره -2-4-1-3

شود كه پتانسیل بازیافت آب یا انرژی را بین تجهیزات فراهم  تكنولوژی های چند منظوره به تكنولوژی هایی گفته می

تواند برای پیش گرم كردن آب ورودی به ماشین ظرفشویی استفاده شود و یا به  كنند. برای مثال، حرارت اتالفی یخچال می می

اتالفی لباس خشك كن برای پیش گرم كردن آب ورودی به ماشین لباسشویی  مورد استفاده قرار گیرد.  طور مشابه حرارت

 .[41]( آورده شده است6-2نقشه راه توسعه این تكنولوژی ها در شكل )

  

 

 (: نقشه راه توسعه تكنولوژی های چند منظوره6-2شكل )
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 مرتبط با بكارگیری لوازم خانگی پر بازده در اتحادیه اروپا یهابرنامه -2-4-2

تجهیزاتی كه در پیش بینی پتانسیل كاهش دیماند الكتریكی در ساختمان ها در اتحادیه اروپا مد نظر قرار گرفته اند، عبارتند 

 :  [39]از

 یخچال 

 فریزر 

 ماشین لباسشویی 

 ماشین ظرفشویی 

 خشك كن 

  تلویزیون و تجهیزات IT . 

به  2030تا سال  ++Aدر سناریو های در نظر گرفته شده برای پیش بینی میزان صرفه جویی، فرض شده لوازم با برچسب 

كنند. یمصرف م یدرصد كمتر انرژ A ،30 یل با برچسب انرژیل نسبت به وساین وسایطور گسترده مورد استفاده قرار گیرند. ا

    .[39]ندی در نظر گرفته شده استبرای كامپیوترها و تلویزیون ها نیز چنین رو

 

 ییروشنا یستمهایسمرتبط با  یهایتكنولوژ ینده پژوهیآ -2-5

حد  ییروشنا یبرق برا یشود تقاضایم ینیش بیابد. پییاختصاص م ییدرصد مصرف برق در جهان به روشنا 20ك به ینزد

 یشود كه بخودیتها در شب میش فعالیموجب افزا یگر رشد اقتصادید یسه برابر شود. از سو 2050تا  2010 یفاصل سالها

 یاژهیشود كه نگاه ویبر سالمت روح و جسم افراد موجب م ییر روشناین مورد تاثید. در كنار ایافزایم ییت روشنایخود بر اهم

بخش )مصرف توان  نیش بازده در ایت از آن دارد كه تنها با افزایها حكایمعطوف شود. بررس یكیالكتر یانرژ ین كاربریبه ا

ن بخش فائق آمد. یش از حد تقاضا در ایش بیتوان بر افزایروز م ییشتر( و استفاده از روشنایا لومن بی ییجاد روشنایكمتر و ا

 ییورو در هر سال صرفه جویارد یلیم 300در جهان  ییپربازده در بخش روشنا یستمهایس یرین زده شده كه با بكارگیتخم

      .   [42]شودیدر بخش ساختمان پرداخته م ییروشنا یستمهایس یپژوهندهیبه آ قسمتن ین مقدمه در ایشود. با ایحاصل م
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 2020 یینقشه راه روشنا -2-5-1

 یكا و برایآمر یساختمان دپارتمان انرژ یتوسط اداره تكنولوژ 2000در سال  vision 2020ن نقشه راه تحت عنوان یا 

كا نظر یدر آمر یو نور پرداز ییگر عرصه روشنایباز 200ن نقشه راه از یه ایم شده است. در تهیه و تنظیساله ته 20ك دوره ی

 ف شامل : ین طیشده كه ا یسنج

 %(37د كنندگان )یتول  -1

 %(20) ییروشنا یستمهایطراحان س  -2

 %(11ن )یمهندس  -3

 %(6) یكارشناسان انرژ  -4

 %(4معماران )  -5

 %(4ها )ابها و واسطهیبازار -6

 %(4افراد عامه )  -7

 %(1ه )یه كنندگان مواد اولیته  -8

 %( 13ر )یسا  -9

ها ین استراتژیك از ایبوده كه در هر  یاستراتژ 7ن نقشه راه ین ایه و تدویمرتبط با ته یتهایفعال یبوده است. ماحصل تمام

ش از یسال( و بلند مدت ) ب 10تا  3ان مدت ) یسال(، م 3كوتاه مدت ) كمتر از  یجهت اجرا در سه بازه زمان یمتنوع یتهایفعال

بلند مدت صورت  ید در دوره زمانیمورد نظر با ییاجرا یتهایاز فعال یزین تنها درصد ناچین بیسال( گنجانده شده است. در ا 10

 :   [42]ارائه شده عبارتند از یهایشوند. استراتژ یاتیسال عمل 10د حداكثر ظرف مدت یتها بایرد و اكثر فعالیپذ

 ییت روشنایفیك ید برایجد یارها و استانداردهاین معیو تدوه یته .1

 یعموم یغات و اطالع رسانیق  تبلیت باال از طریفیبا ك ییروشنا یش تقاضا برایافزا .2

 یات متخصصان حرفهیو صنعت و ترب یت ارتباط مراكز آموزشیتقو .3

ق و یدر بخش تحق یكاف یمشوقها جادیق ایاز طر یید روشنایجد یهایش سهم بازار تكنولوژیتالش در جهت افزا .4

 ع آنهایتوز یها و كاهش مشكالت مرتبط با روشهاین تكنولوژیتوسعه ا
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 مت یت و بازده و كاهش قیفیش كید بر افزایشرفته با تاكیپ یهاتوسعه المپها و باالست .5

 ییكنترل روشنا یستمهایتوسعه س .6

 ییت روشنایفیش كیتوسعه چراغها و رفلكتورها با هدف افزا .7

در  یینده صنعت روشناینشان دهنده آ یف شده كه تا حد قابل قبولیل تعریذ یتهایپنجم از موارد باال فعال یاستراتژدر 

 بوده است. 2020كا تا افق یآمر

 فلورسنت فشرده یالمپها یارزان برا یكیالكترون یهاتوسعه باالست 

 مختلف یمكانها ییجهت روشنا OLEDو  LED یالمپها یریتوسعه بكارگ 

ب وضوح یكه ضر یاهر نوع المپ بگونه یلومن بر وات برا 100شتر از ی) ب یش بازده المپها به صورت كلیافزا 

 باشد.( 80ش از یرنگ ب

لومن بر وات و  200به  ینور یش بازدهیفلورسنت با هدف افزا یالمپها یبرا یفسفر دو فوتون یتوسعه تكنولوژ 

 90ش از یب وضوح رنگ بیضر

 لومن بر وات 100تا  50به  یارشته یش بازده المپهایدر خصوص افزاق و توسعه یتحق 

ن المپها كه به یا ییت دمایش قابلیو افزا یارشته یدر المپها یق و توسعه در خصوص بهبود رشته نوریتحق 

 خواهد داشت. ین نوع المپها را در پیش بازده ایدرصد افزا 30تا  25درصد و  15تا  10ب یترت

لومن بر  20ن المپها از یا یش بازده نوریبه منظور افزا یارشته یدر خصوص پوشش المپها ق و توسعهیتحق 

 لومن بر وات 30وات به 

 شود.یاستفاده م یید جهت روشنایكه در آنها از نور خورش ییروشنا یستمهایتوسعه س 

 ستیط زیاز مواد آلوده كننده مح یعار یهاتوسعه المپها و باالست 

ن یه و تدوین حال بر تهیاشاره نشده است. در ع یخاص یا فناوری ین نقشه راه به تكنولوژیششم از ا یدر استراتژ

ق و توسعه در خصوص مدارات یزات موجود در آنها، تحقیو تجه ییكنترل روشنا یستمهایس یالزم برا یاستانداردها و پروتكلها

با  ییستم كنترل روشنایتقابل و تداخل س ین بررسیهمچناز و یمورد ن یق و توسعه در خصوص سنسورهایواسط الزم، تحق

 د شده است.یه مطبوع تاكیستم تهویستمها همچون سیر سیسا
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كنترل  یستمهایو س OLEDو  LED ین نقشه راه المپهایدهد كه در اینشان م 2020 ییقتر به نقشه راه روشناینگاه عم

كنند در نظر ینده كمك میدر آ ییروشنا یستمهایش بازده سیكه به افزا یزاتیا تجهیزات پربازده و یبه عنوان تجه ییروشنا

ز مد نظر بوده است. در یو فلورسنت ن یارشته یب وضوح رنگ المپهایو ضر ینور یش بازدهین افزاین بیاند. در اگرفته شده

 د شده است.    یز تاكیست نیط زیدوستدار مح ییروشنا یهایبر توسعه و اشاعه تكنولوژ یحالت كل

  

 هلند 2013 یینقشه راه روشنا -2-5-2

پس یلیشرفته كشور هلند و با توجه به نقش قابل توجه شركت فیپ یهایتوسط سازمان تكنولوژ 2013ن نقشه راه در سال یا

ك سبز در یرونالكت یبه سو"ن ارائه شده در گزارش پروژه ین نقشه راه از تخمیه شده است. در ایته یجهان ییدر بازار روشنا

در سال  ییروشنا یاز بازار جهان OLEDو  LED یالمپها یدرصد 10ن سهم ین تخمیاستفاده شده است. مطابق ا "اروپا

گذرا را تجربه خواهد نمود كه  یحالت ییب صنعت روشناین ترتید و بدیخواهد رس 2020درصد در سال  100ك یبه نزد 2011

رسد یبه نظر م ییزات روشنایتجه یبازار جهان یط كنونیبوده است. با توجه به شراسابقه ین صنعت بیسال قدمت ا 130 یط

و  LED ید انواع المپهایق شركتها و كارخانجات سازنده به تولیو دور از انتظار باشد و صرفا جهت تشو یر واقعین غین تخمیا

OLED ان مدت و كوتاه یم یدر بازه زمان یمتنوع یتهایبه هدف ذكر شده، فعال یابین نقشه راه جهت دستیارائه شده است. در ا

 یو روشها ییستم روشنایزات، مجموعه سیه و تجهیك سه گروه مواد اولیتها به تفكین فعالیمدت در نظر گرفته شده است. ا

 : [43]د شده عبارتند ازیگروه اول كه بر انجام آنها تاك یتهایباشد. فعالیم یو نور پرداز ییروشنا

 ویو و پسیك اكتیفوتون یتوسعه در خصوص مواد و ساختارهاق و یتحق -1

 ییزات روشنایجاد شده در تجهیت حرارت ایریق و توسعه در خصوص مدیتحق -2

 ییزات روشنایتجه یف رنگیق و توسعه در خصوص طیتحق -3

  OLEDو  LED یدتر المپهایجد یق و توسعه در خصوص نسلهایتح -4

  OLEDو  LED ید المپهایآالت خطوط تولن یق و توسعه در خصوص ادوات و ماشیتحق -5

 شوند.یافت میكه به وفور  یآنها با مواد ینیگزیاب و جایه كمیق و توسعه در خصوص مواد اولیتحق -6

 د قرار گرفته عبارتند از :یگروه دوم كه انجام آنها مورد تائ یتهایفعال
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 كمتر یو مصرف انرژ ییت روشنایفیردن كتر با هدف باال بشرفتهیپ ییروشنا یستمهایق و توسعه در خصوص سیتحق -1

همچون  یزات ساختمانیدر داخل تجه OLEDو  LED یق و توسعه در خصوص امكان قرار دادن المپهایتحق -2

 بر گالسیشه و فایمان، چوب، شیس

 OLEDو  LED یه بر استفاده از المپهایموجود با تك ییروشنا یستمهاینان سیت اطمیش قابلیافزا -3

 ییروشنا یستمهایس یاز برایمورد ن یخصوص نرم افزارها ق و توسعه دریتحق -4

 ییروشنا یستمهایو استفاده از انواع سنسورها در س یابیق و توسعه در خصوص مكان یتحق -5

 یت استفاده از منبع انرژیبا قابل یین جهت روشناییولتاژ پا DCبرق  یهاق و توسعه در خصوص استفاده از شبكهیتحق -6

    یدیخورش

 مورد انتظار در گروه سوم عبارتند از : یتهایفعال

 OLEDو  LED یه بر استفاده از المپهایبا تك یو نور پرداز یید روشنایجد یق و توسعه در خصوص روشهایتحق -1

 یتئاتر، سالنها یها، سالنهامارستانیها، ادارات، فروشگاهها، بدر خانه OLEDو  LED یالمپها یریتوسعه بكارگ -2

 هاو موزه یورزش

 با راندمان باالتر یه بر المپهایبا تك یید كسب و كار در حوزه روشنایجد یه روشهاارائ -3

   ییرفته در حوزه روشنایصورت پذ یشرفتهایدر خصوص پ یعموم یشگاهها و اطالع رسانینما ییبرپا -4

در جهان  ییبازار روشناانه یده آل گراین نقشه راه به صورت ایدهد كه در اینشان م 2013 ییشتر نقشه راه روشنایب یبررس

زات یگر المپها و تجهیق و توسعه در خصوص انواع دیافته و تحقیاختصاص  OLEDو  LED یبه المپها 2020در سال 

گر المپها و عدم وجود یسه با دیدر مقا OLEDو  LED یالمپها ینه باالیوابسته به آنها مد نظر قرار نگرفته است. هز

 یین المپها تحقق نقشه راه روشنایبر ا یمبتن ییستم روشنایك سی یریاز بكارگ یناش ییجودر خصوص صرفه یاطالعات كاف

 سازد.ید مواجه میرا با شك و ترد 2013
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 ییروشنا یستمهایموجود در خصوص س یراههار نقشه یسا -2-5-3

 یستمهایتوسعه س توان به نقشه راه تحقیق ویم ییروشنا یستمهاین شده در خصوص سیتدو یگر نقشه راههایاز د

توسط دپارتمان  2013( كه در سال OLEDو  LED یالمپها یاساس توسعه تكنولوژ ك حالت جامد )یزیف یروشنایی بر مبنا

آن تا  ینیش بیتاكنون و پ 1920انواع المپها از سال  ینور ین نقشه راه بازدهیكا منتشر شده است اشاره كرد. در ایآمر یانرژ

 ( آورده شده است.10-2مطابق شكل ) 2020سال 

كتا  ین المپهتا در آمر ی( استفاده از ا7-2مطابق شكل )  OLEDو  LED یالمپها ینور یش بازدهیشده با افزا ینیش بیپ

در  LEDهتای   المپ یتقاضا برا 2013دهد كه در سال یابد. آمار و اطالعات نشان می یگسترش قابل توجه یآت یسالها یط

میلیون شعله رسیده است. مانع گسترش این المپ ها قیمت آنهاست.  105دو برابر شده و به حدود  2012آمریكا نسبت به سال 

افت و استتفاده از  ی( قیمت تا حد زیادی كاهش خواهد 8-2( محقق شود مطابق شكل )7-2ارائه شده در شكل ) ینیش بیاگر پ

 .[44]ر خواهد شدین المپها فراگیا

  

 

 [44]2020تا  1920 یسالها یانواع المپها ط ینور یرات بازدهیی(: روند تغ7-2شكل )
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 [44]ینور یش بازدهیبر اساس افزا یآت یسالها یط LED یمت المپهای(: روند کاهش ق8-2شكل )

 

ستنت فشترده   در رابطه با تجهیزات روشنایی روند بر اساس جایگزینی المپ های رشته ای و هالوژن بتا المتپ هتای فلور   

(CFLبا راندمان باال می )  از المپ هتا  60روند بر اساس 2030باشد. بر اساس سناریوی اتحادیه اروپا )سناریوی فنی( تا سال %

CFL   از المپ ها با فناوری 40و %LED [39]در نظر گرفته شده است. 

 

 یریجه گیو نت یبند جمع -2-6

 یهایفناور بر در بخش ساختمان پرداخته شد. در گام نخست یانرژ یهایتكنولوژ ینده پژوهین فصل از گزارش به آیدر ا

ق و ی، نقشه راه تحقیانرژ ین المللیآژانس ب ین خصوص نقشه راه تكنولوژی. در اشد یبررسش در بخش ساختمان ین گرمایتام

 یه اروپا مورد بررسیاتحاد 2050 یو نقشه راه انرژ 2020 یانرژ یش آب، استراتژینه گرمایكا در زمیآمر یتوسعه دپارتمان انرژ

 ل قرار گرفت.یه و تحلیو تجز

، یبر پمپ حرارت یمبتن یستمهای، سیدیش خورشیگرما یستمهای، سیها نشان داد كه با هدف كاهش مصرف انرژیبررس

از  یبیترك یستمهایا سیست توده ( و یو منابع ز یل سوختیبر پ یمبتن یستمهاید همزمان برق و حرارت )سیتول یستمهایس
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ن ین بیان مدت و بلند مدت خواهند بود. در ایم یش در بخش ساختمان در افقهاین گرمایتام یهایموارد فوق الذكر، تكنولوژ

 یاشاره شده را تا حد قابل توجه یستمهایس یكل یتواند بازدهیحرارت به عنوان مكمل م یسازرهیذخ یستمهایاستفاده از س

 نه همچنان ادامه دارد.ین زمیدر ا ق و توسعهیش دهد. تحقیافزا

نقشه راه دپارتمان انرژی ن خصوص یدر ا پرداخته شد. یمرتبط با لوازم خانگ یهایتكنولوژ ینده پژوهیبه آ گام دومدر 

و  یمرتبط با بكارگیری لوازم خانگی پر بازده در اتحادیه اروپا مورد بررس یهابرنامه آمریكا در توسعه لوازم خانگی پر بازده و

 ل قرار گرفت.یه و تحلیتجز

خچال و ی یبر رو یان لوازم خانگیدر م یقاتین تمركز تحقیشتری، بیها نشان داد كه با هدف كاهش مصرف انرژیبررس

در افق  ++Aو  +A یانرژ یهابا بر چسب ین بر  استفاده از لوازم خانگین بیاستوار است. در ا یین لباسشویزر و ماشیفر

 ده است.د شیز تاكین 2030

، نقشه 2020 ییروشنانقشه راه ن خصوص یدر اساختمان انجام شد.  یبا كاربر ییروشنا یستمهایس ینده پژوهیآان یدر پا

 ل قرار گرفت.یه و تحلیو تجز یموجود مورد بررس یراهها ر نقشهیسا و هلند 2013 ییراه روشنا

 OLEDو  LED یبر توسعه كاربرد المپها یقاتیتمركز تحقن یشتری، بیها نشان داد كه با هدف كاهش مصرف انرژیبررس

 یهاكمتر و استفاده روز افزون از باالست یفلورسنت با مصرف انرژ یو ساخت المپها ین طراحیعالوه بر ا استوار است.

  ز همواره مد نظر خواهد بود. ین یكیالكترون
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 مقدمه

مطلوب، هم  دهی آيندهگیرد. شکلای مطلوب و مورد انتظار صورت میدهی به آيندهمنظور شکلساز به تعیین ارکان جهت

معنی تعیین مسیر و چگونگی دستیابی به آن است. بنابراين مأموريت اين سطح را معنی ايجاد يک تصوير از اين آينده و هم بهبه

ها و  انداز و اهداف کالن و نیز تعیین مسیر رسیدن به اين آينده از طريق راهبردتوان ترسیم آينده مطلوب از طريق چشممی

های آن در يک مورد عملیاتی به تعیین ارکان سازی مؤلفهه از نام اين سطح پیداست، پیادهطور کها تعريف کرد. همانسیاست

ها در  های اجرايی در قالب برنامه اقدامات و سیاست ، اقدامات، و سیاستانجامد. تعیین اهداف خردساز توسعه فناوری می جهت

 گیرد. سطح بعدی صورت می

با عنايت ای بايد برای آن انجام شود. آنچه که گفته شد مستثنی نیست و مراحل مشابه موضوع مورد نظر در اين پروژه نیز از

اين موضوع گزارش پیش رو در قالب سه فصل تدوين چشم انداز، تدوين اهداف کالن و تدوين راهبردها تهیه و تدوين شده به 

ود. در ادامه مطالعات تطبیقی مرتبط با موضوع شهر چیز به متدلوژی و ادبیات موضوع پرداخته می پیش ازاست. در فصل اول 

گیرد مزايای شود. مطالعات تطبیقی که تقريبا در تمامی فعالیتهای مربوط به تدوين نقشه راه مورد استفاده قرار میمطرح می

ر کشورها توان به آشنايی با سطوح و مرزهای مساله مورد تحقیق، آشنايی با تجارب سايفراوانی دارد که از آن جمله می

-)پیشرفته  يا در حال پیشرفت(، آشنايی با جايگاه کشور يا منطقه مورد مطالعه در جهان از ديدگاه مبحث مورد مطالعه و بهره

ها و قوانین وضع شده اشاره نمود. مندی از مالکها و معیارهای الزم جهت مقايسه با حالت مطلوب پس از عملیاتی شدن برنامه

شود. اين بیانیه با توجه به ناد باال دستی و مقايسه آنها با مطالعات تطبیقی، بیانیه اولیه چشم انداز ارائه میدر ادامه با بررسی اس

نظرات اعضای کمیته راهبری مورد بازبینی قرار گرفته و مقرر شده تا زمان پايان پروژه بازنگری آن ادامه داشته باشد. در فصل 

گیرد و در ادامه شود. در اين فصل نیز ابتدا متدلوژی الزم مورد بحث و بررسی قرار میدوم به تدوين اهداف کالن پرداخته می

گردد. در اين ارتباط با توجه به مطالعات موجود چندين گزينه در هر بخش اهداف الزم به تفکیک بخشهای موجود استخراج می

يک گزينه را در هر بخش به عنوان هدف کالن تعیین  به کمیته راهبری پیشنهاد شده و کمیته با در نظر گرفتن تجمیع نظرات،

صل مطالعات تطبیقی، مطالعات آينده پژوهی و نظرات فصل سوم به تدوين راهبردها اختصاص دارد. در اين ف نموده است.
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های بررسی مؤلفه مطرح شده در فصل دوم خواهند بود.تعیین کننده راهبردهای الزم جهت دستیابی به اهداف کالن  خبرگان

 ساز، الزم است تا ادبیات اين حوزه مورد بررسی قرار گیرد. تدوين ارکان جهت
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 فصل اول

 تدوين چشم انداز
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 مقدمه -1-1

انداز را تصوير مطلوب )شفاف، واقعی، جذاب و قابل قبول( و آرمان قابل دستیابی در حوزه  توان چشمبه صورت کلی می

انداز، بیان  . به عبارت ديگر چشماست تعريف کرد در يک افق زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعهفناوری که 

در . ای است که کشور در جستجوی خلق آن است کند و تصوير آيندهسوی آن حرکت می صريح سرنوشتی است که فناوری به

گیرد. در گام بعدی نتايج حاصل از مطالعات رد بررسی قرار میاين فصل ابتدا متدلوژيهای موجود جهت تدوين چشم انداز مو

شود و شود. در ادامه اسناد باال دستی تجزيه و تحلیل میتطبیقی در کشورهای عربستان، ترکیه و اياالت متحده آمريکا ارائه می

 . گرددت اعضای کمیته راهبری( ارائه میالزم بیانیه اولیه چشم انداز )مطابق با نظرابا در نظر گرفتن تمامی مالکها و معیارهای 

 

 روش شناسی تدوین چشم انداز -1-2

ی زمانی دست يافته انداز تصويری از وضعیت يک کشور است، زمانی که به اهداف و راهبردهای خود در يک بازهچشم

های تعیین شده کیفی در سند، های راهبردی و هدفشود که چالشانداز در قالب يک بیانیه به نحوی تنظیم میباشد. اين چشم

عنوان هماهنگی بین جامعه و تصوير ارتباط مستقیم و معناداری با يکديگر داشته باشند؛ نیازهای جامعه را در آينده و حال، به

آينده در بیان کلمات و جمالت يکسان نمايد؛ و از کلمات و جمالت آرمانی، قابل دست يافتنی، ارزشی، مقدس و نهادينه برای 

 پردازی سند استفاده نمايد.عبارت

تواند مسیر توسعه فناوری را همواره  نگرانه تعريف شده باشد، می انداز توسعه فناوری اگر به صورت دقیق، جامع و آينده چشم

گران مختلف )دولت، صنعت، دانشگاه( قرار گیرد.  هدفمند و جهت دار نمايد 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 چشماهی کامل سیاستآگ

 ياری دهد.

باشند. لکن برخی  انداز مشخص و صريح می های تدوين راهبرد ملی دارای گام تدوين چشم انداز، اکثر مدل از منظر چشم

ريزی راهبردی ملی اشاره نکرده ولی به تدوين اهداف مراتب به وجود چنین عنصری در برنامهها نیز وجود دارند که به  مدل

انداز در اسناد ملی توسعه فناوری از اين بابت است که تعهد، انگیزه، هیجان و انرژی اند. ضرورت تدوين چشمبلندمدت پرداخته
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انداز يک رکن نمايند. چشمصدی را برای رسیدن ترسیم میگران دخیل در توسعه فناوری افزايش داده و مق را در میان کنش

 گذاری فناوری باشد. های مختلف انتخاب، اکتساب و سیاستساز کالن، ساده و قابل انتقال را ترسیم کرده تا راهنمای گام جهت

برنامه راهبردی توسعه(  عنوان بخشی از فرآيند تدوينهای مختلفی )بهانداز بر اساس مدلدر ادبیات مديريت راهبردی، چشم

توان نتايج حاصل از اند، اما میها برای تدوين راهبرد در سطح بنگاه طراحی شدهتعريف شده است. اگرچه غالب اين مدل

های انداز در سطح ملی استفاده نمود. برای اين منظور، در زير چهار نوع از مدلبررسی اين تعاريف متفاوت را برای طراحی چشم

ها و نیز مطالعات تطبیقی تدوين  گردند. از بررسی اين مدلاند، بررسی میانداز پرداختههبرد بنگاه که به تعريف چشمتدوين را

 گردد.انداز توسعه فناوری در سطح ملی استخراج میانداز در تدوين اسناد ديگر، يک چارچوب کلی برای تدوين چشمچشم

شود تا نسبت به شوند، سعی میز که در ادبیات مديريت راهبردی استفاده میاندا های تدوين چشم در ابتدا با بررسی مدل

 انداز در اسناد ملی توسعه فناوری بینش حاصل شود. چگونگی تدوين چشم

 

 مدل دیوید -1-2-1

اهیم خو خواهیم بشويم و به کجا می ما چه می»ها بر اساس پاسخ به سوال انداز در بنگاهبر اساس اين مدل، بیانیه چشم 

و ترجیحاً يک جمله باشد، و از همه ذينفعانی که ممکن است ورودی و  داز بايد کوتاهان شود. بیانیه چشمتوسعه داده می« برسیم؟

انداز يک مؤسسه حسابداری مديريت عبارتست اطالعاتی برای  تدوين آن در اختیار داشته باشند، استفاده شود. برای مثال، چشم

 «. دهنده، و اجرای حسابداری مديريت و مديريت مالی آموزش، تأيیدکننده و گواهی رهبری جهانی در» : از

های اولیه و عناصر  عنوان ورودی های ابتدايی در تدوين راهبرد، بهعنوان يکی از فرآيندانداز بهبراساس نظر ديويد، چشم

انداز نیز با بررسی محیط داخل و خارج و نیز با دريافت تدوين چشم .نمايد های اين فرآيند نقش ايفا می باالدست در تمام قدم

 پذيرد.ريزی راهبردی صورت میبازخورد از تمام مراحل برنامه
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 مدل پاتریک لوئیس -1-2-2

دهد و يک تصوير ايده آل، واحد و جذاب از آينده ترسیم پاسخ می« خواهیم ايجاد کنیمچیزی می چه»انداز به سوالچشم

کند. به هايی است که شور و اشتیاق و هیجان را در افراد و هنگام کار القا و الهام میانداز تصوير جذابی از وعده چشمنمايد. می

 کند. باشد که آينده را مشخص میانداز مشترك، يک تصوير شفاف و مورد تائید ذينفعان میزبان ساده چشم

ها، گیریانداز ساختاری را که راهنمای تمام تصمیم، چشمبه منظور مشخص و روشن نمودن و نیز تعريف فردای جديد

باشد، بر ای که معموالً کمی دورتر از دسترس میانداز برای رسیدن به آينده آورد. چشم ها و کارها باشد، فراهم می ريزی برنامه

محرك است که باعث يک تالش و انداز يک نیروی  کند. چشم های سازمانی و منابعی که بايد توسعه بیابند تمرکز میروی قوت

 شود. جستجوی بی پايان برای موفقیت و برتری می

 

 آلیسونمدل  -1-2-3

« موفقیت چگونه است و شبیه چیست؟»انداز به سوال انداز تصوير راهنمای موفقیت است. بیانیه چشم در اين مدل، چشم

 هايشان را گسترش دهند و به اهدافشان برسند. تا قابلیتها را به مبارزه و چالش بطلبد انداز بايد گروه دهد. چشم جواب می

است، جايگاهی مشابه با ديويد برای تدوين مأموريت و   آلیسون در فرآيندی که برای مديريت راهبردی طراحی نموده

در فرآيند  ريزی، اولین گام است. او معتقد است که پس از کسب آمادگی و حصول مقدمات اولیه برنامه انداز قائل شده چشم

 انداز مطلوب و آرمان باشد.  ساز( بايد تدوين چشم اصلی تدوين استراتژی )بعنوان رکن جهت

انداز خارجی بر روی انداز خارجی را در نظر بگیرد. چشم انداز داخل و هم چشم انداز مؤثر بايد هم چشم از نظر وی، بیانیه چشم

انداز  شود، تمرکز دارد. هنگامی که چشمکند و متفاوت میيابد، تغییر می ود میاينکه اگر بنگاه به اهدافش برسد جهان چگونه بهب

 شود. انداز داخلی تعیین می ای برای تغییر جهان دارد، چشمخارجی بیان نمود که بنگاه چگونه برنامه

آيد و نیز احساس و بینش  ها و گفتگوها بیرون میها و نگرشی که از بحثانداز با ايدهنويس بیانیه چشمدر اين مدل، پیش

گردد. تمامی ذينفعان بايد در طوفان فکری ابتدايی و نیز بعضی از شود، آغاز می مشترکی که از مسیر )جهت( و انگیزه ايجاد می

 گفتگوها حاضر باشند.
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 مدل مک میالن -1-2-4

انداز ريشه در واقعیت دارد، اما روی  شمباشد. چخواهیم بشويم، می انداز تصوير ذهنی قوی از آنچه که ما در آينده می چشم

ها، تمرکز بر روی مأموريت و گسترش افق با  انداز، فرآيندی شامل روشن نمودن ارزش نمايد. تدوين چشم آينده تمرکز می

و جرقه آورد های کسب و کار فراهم میهای خالقانه برای چالشانداز، راه و روش انداز است. تدوين چشم استفاده از بیانیه چشم

 ارزيابی و يادگیری پیوسته در سازمان را بوجود می آورد. 

انداز سازمان عبارتند از: هماهنگی و متناسب کردن کار افراد مختلف، کمک به همه برای  از نظر وی داليل تدوين چشم

آل شرايط فعلی، یر ايدهای برای برنامه ريزی کسب و کار، به چالش کشیدن اوضاع راحت و غگیری، ايجاد اصول و پايهتصمیم

 و ايجاد رفتارهای متجانس و موافق در افراد به صورت قابل توجه.

انداز ترسیم افق چشمانداز بنگاهی و نیز کسب آگاهی از مطالعات تطبیقی صورت پذيرفته، های تدوين چشمبا بررسی مدل

 زير نشان داده شده است. انداز در شکل رسد. مراحل تدوين چشمی کلی به انجام میدر چهار مرحله
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 یانداز پرداز در چشم یشنهادیچارچوب پ (1-1) شكل 

 

 باشد: ی کلی به شرح زير میانداز در چهار مرحلههمانطور که اشاره شد مراحل ترسیم افق چشم

 اندازترسیم چشمو اولیه  اطالعاتآوری جمع (1

 پذيرد:های زير صورت میانداز از راههای الزم برای ترسیم چشمآوری ورودیجمع

 های مطالعات الگوبرداری: استفاده از تجارب ديگر کشورها در زمینه توسعه فناوری -آوری اطالعات اولیهجمع

های ترسیم شده در ساير کشورها، توان از آيندهانداز است. در اين زمینه میراهبردی روشی ديگر در ترسیم چشم

 انداز داخلی بهره برد. های کاربردی قابل تأکید، و غیره برای تعیین افق چشمهای بلندمدت، حوزهگذاریمانند هدف

 ندازپردازی اچشم

اندازبیانیه ابتدایی چشم  هوشمندی فناوری مبانی سند 

افق 

 زمانی

جایگاه و 

 رتبه

پذرقابت

 یری

حوزه  کاربرد

 فعالیت

 پنل ذینفعان

بررسی اسناد 

 باالدستی

 دریافت بازخورد

پایش محیط 

داخل و خارج در 

تحلیل عملكرد

رویكرد توسعه، 

و سبک ها اولویت

هااکتساب در راهبرد

اقدامات و 

هاسیاست

مطالعات 

 الگوبرداری

نظرسنجی 

 متخصصین

 بیانیه نهایی

اندازچشم
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انداز، ضروری دستی: پیش از شروع هر بحث ديگر تدوين چشمبررسی اسناد باال -آوری اطالعات اولیه جمع

های کالن تدوين شده در سطوح باالتر، و اصول ارزشی توسعه ها و راهبردبررسی اسناد باالدستی، طرح است تا با

های آينده پیرامون فناوری حاصل گردد. اين تصوير در فناوری موجود در جامعه، تصويری از بستر فعلی و نگاه

 انداز نقش مهمی بر عهده دارد.  های چشم دادن به مؤلفهشکل

نظرسنجی متخصصین: بیان يک نتیجه بر پايه يک مجموعه شواهد يا انتظارات از  -آوری اطالعات اولیه جمع

-های تأمین ورودیشود، يکی ديگر از راه آينده که از اطالعات و منطق افراد آشنا با موضوع مورد نظر حاصل می

رو سهم قابل  حوزه فناوری از آينده پیش ها و تفکرات خبرگانانداز است. انديشههای الزم برای ترسیم افق چشم

  انداز دارد.  توجهی در ترسیم چشم

 انداز تدوین بیانیه اولیه چشم (2

های حاصل از مراحل قبل شود. در اين مرحله بر مبنای ورودیگران و مشاوران تهیه میانداز توسط تحلیلبیانیه اولیه چشم

انداز بنگاهی و های تدوين چشمشود. با بررسی مدلانداز پرداخته میافق چشم)هوشمندی فناوری، اطالعات اولیه(، به ترسیم 

های افق انداز و نیز ويژگیهای ضروری چشمانداز، الزم است تا به مؤلفهگیری از مطالعات تطبیقی تدوين چشمنیز با بهره

 ه فناوری در سطح ملی به شرح زير است:انداز توسعهای يک چشمانداز در سطح ملی توجه شود. بر اين اساس، ويژگیچشم

 ريزی راهبردی انداز بايد با بررسی محیط داخل و خارج و نیز با دريافت بازخورد از تمام مراحل برنامهتدوين چشم

 صورت گیرد.

 انداز بايد به تصويری شفاف و مورد تأيید همه ذينفعان منجر شود.چشم 

 ها و منابعی که بايد  باشد، بر روی قوت معموالً کمی دورتر از دسترس میای که انداز بايد در رسیدن به آينده چشم

 توسعه بیابند تمرکز کند.

 انداز خارجی( و نیز تصوير مطلوب در محیط انداز هم بايد بر چگونگی تغییر محیط در خارج )چشمدر تدوين چشم

 انداز داخلی( تمرکز صورت پذيرد.داخل )چشم
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 :1های زير باشدی مؤلفهملی بايد دربرگیرنده اندازهمچنین، يک افق چشم

 اندازهای ذکر شده در بیانیه چشمآلريزی برای ايدهدرنظرگیری بعد زمان و افق برنامه 

 ی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهاناشاره به جايگاه و رتبه 

 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی 

  ارزشیدرنظرگیری مالحظات اصول 

 پذيری فناوری تولیدیتوجه به سطح رقابت 

 ی کاربرد فناوری تعیین حوزه 

 محیطی حاصل از توسعهاشاره به نتايج کلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و زيست 

 )تعريف کلی حوزه فعالیت )طراحی، تولید، بکارگیری 

 

 اندازسازی بیانیه اولیه چشمتأیید و نهایی (3

گران و مشاوران در مرحله قبل بايد برای نهايی شدن به تأيید کمیته راهبری مسئول ط تحلیلانداز تعريف شده توسچشم

توسعه فناوری، متشکل از خبرگان صنعت، دولت و دانشگاه برسد. اين تأيید عالوه بر نمايش صحت آينده ترسیم شده، به 

 شود.منجر میهای آينده فناوری نیز همگرا شدن نظرات خبرگان در مورد هريک از مؤلفه

  

 دریافت بازخورد از سایر مراحل (4

انداز تعريف شده در اين بخش بدون عبارت ديگر، چشمهای بعدی صورت پذيرد. بهانداز بايد در تعامل با گامترسیم چشم

تواند ماهیتی خارج از واقعیت و غیرعملیاتی داشته باشد. بنابراين در اين گام الزم است تا ها میدريافت بازخورد از ساير گام

                                                 

هیا  هايی هستند که وجود بعضیی از آن ها درحقیقت مجموعه مؤلفهها باهم نیست. اينی تمام اين مؤلفهدربرگیرندهانداز لزوماً يک بیانیه چشم 1

 انداز در بیانیه ضروری و اشاره به بعضی ديگر مانند جايگاه فناوری اختیاری است.مانند افق چشم
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ها( مورد بازنگری قرار های کالن، تحلیل عملکرد، و وضع سیاستانداز اولیه تعريف شده با انجام هر گام )تعیین راهبردچشم

 های آن صورت پذيرد.گرفته و تغییرات الزم در مؤلفه

 و پس از انجام مطالعات تطبیقی و استخراج موارد مورد نیاز، چشم انداز پروژه ترسیم خواهد شد. در ادامه

 

 مطالعات تطبیقی -1-3

بیه  ازیمنابع، ن نيا ريذخا لیسرعت تقل شيآن، افزا زاتاموو بیه  یلیشدت مصیرف منیابع انیرژی فسی ندهيروند فزا

مانند  زین بديهی است که اين حوزه. مصرف انرژی را دوچندان ساخته استجويی در همچون صرفه گریيد منابع رییبکیارگ

. در باشد یم يیو اجرا یباالدستو برنامیه هیای  ها اسیتیس ن،یقوان نيوضع و تدو ازمندیکشور، ن یتیفعالهیای  بخش گريد

ه روز به روز بر کاربرد انرژی اين ارتباط ،صنعت برق و متولیان آن با ماموريت به مراتب دشوارتری روبرو هستند چرا ک

شود. در اين بین استفاده از تجارب کشورهای ديگر مفید فايده خواهد بود و الکتريکی به عنوان حامل اولیه انرژی افزوده می

 .شودمطالعات تطبیقی به عنوان گام نخست و اساسی در اين حوزه مطرح می

مطالعه  ساختارمند یبتوان با نظامتا است  قیو عم قیمناسب جهت مطالعه دق یانتخاب کشورهانکته حائز اهمیت ديگر 

توان از چند معیار جهت انتخاب دهد که میتطبیقی را انجام داد. جستجوی اينترنتی و بررسی مطالعات مشابه نشان می

 کشورهای مناسب استفاده کرد. اين معیارها عبارتند از:

 ی انرژی و بکارگیری تجهیزات پربازدهورانجام مطالعات در زمینه بهره -1

 امکان دسترسی به مستندات مطالعات انجام شده  -2

 وری انرژی در جهان و منطقه )خاورمیانه(پیشگام بودن در زمینه بهره -3

 تشابه وضعیت توسعه يافتگی با ايران -4

 ويژگیهای شبکه انرژی و عوامل موثر بر آن همچون قیمت حاملها، شرايط اقلیمی و .... -5
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ر به مالکهای ذکر شده و مطابق با نیازهای پروژه، کشورهای ترکیه، عربستان و آمريکا به عنوان کشورهای مناسب نظ

های موجود و آتی در اين کشورها يا مناطق در جهت مطالعه تطبیقی انتخاب شده و در ادامه به بررسی سیاستهای و برنامه

 شود. ش ساختمان پرداخته میزمینه بکارگیری تجهیزات پربازده الکتريکی در بخ

باشد. سندهای وری انرژی نیز اياالت متحده يکی از کشورهای پیشرو در جهان میها، در حوزه بهرههمانند اکثر حوزه

راهبردی تدوين شده، نقشه راههای موجود، مطالعات استراتژيک صورت پذيرفته و در کنار همه اين موارد عملیاتی شدن 

تايج آنها در سطح بین المللی همگی حکايت از موضوع فوق الذکر دارند. تنوع اقلیمی در اياالت متحده موضوعات و انتشار ن

سبب شده تا فناوريهای متنوعی در شبکه انرژی اين کشور مورد استفاده قرار گیرد. اين موضوع بر تنوع فعالیتها و مطالعات 

 ا برای ساير کشورها از جمله ايران سودمند ساخته است. مرتبط با شبکه انرژی افزوده و استفاده از اين موارد ر

رسد کشور ترکیه انتخاب مناسبی برای مطالعه تطبیقی باشد. بر اساس آخرين به نظر می  با در نظر گرفتن تمامی مالك ها

اسطه اجرای برآوردها جمعیت اين کشور تقريبا با جمعیت ايران برابر است. اين کشور يک کشور در حال توسعه است و بو

وری انرژی در باشد. مبحث بهرهمناسب سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی جزء کشورهای پیشرو در منطقه خاورمیانه می

اين کشور طی سال های اخیر بشدت مورد توجه قرار گرفته و به همین واسطه چندين مطالعه در اين خصوص انجام شده و 

 نتايج آنها نیز گزارش شده است. 

رسد ا در نظر گرفتن تمامی مالکها و معیارهای ذکر شده جهت انتخاب کشورهای هدف در مطالعات تطبیقی به نظر میب

کشور عربستان نیز انتخاب مناسبی باشد. عمده درآمد اين کشور ناشی از تولید و صادرات نفت است. اين کشور يک کشور در 

وسعه اقتصادی و اجتماعی همچون ترکیه جزء کشورهای پیشرو در حال توسعه است و بواسطه اجرای مناسب سیاستهای ت

وری انرژی در اين کشور طی سالهای اخیر بشدت مورد توجه قرار گرفته و به همین باشد. مبحث بهرهمنطقه خاورمیانه می

بررسی به  واسطه چندين مطالعه در اين خصوص انجام شده و نتايج آنها نیز گزارش شده است. در اين فصل از گزارش

های موجود و آتی اين کشور در زمینه بکارگیری تجهیزات پربازده الکتريکی در بخش ساختمان پرداخته سیاستهای و برنامه

  شود.می

 

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

واقع  انهیو خاورم ایکوچک در جنوب باختر آس یایآس اي یآناتول یعني گ آناست که بخش بزر يیایاوراس یکشورترکیه 

 .[1]در جنوب خاور اروپا( قرار دارد ای ه بالکان )منطقهدر منطق هیبه نام تراک زین یاست و بخش کوچک

با عراق و  یدر جنوب خاور ،و گرجستان )نخجوان(، ارمنستان جانيآذربا یجمهور ران،يا یدر خاور با کشورها هیترک

از باختر  اه،یس یاياز شمال با در هیترک نی. همچناست  هيهمسا وناني( با بلغارستان و يی)بخش اروپا یشمال باختر و در ،هيسور

در  زیبسفر و داردانل ن ه راهبردیدارد. دو تنگ یمرز آب ترانهيمد یايباختر با در نوبکوچک مرمره و اژه، و از ج یايبا دو در

 است. هیترک اریاخت

 کيکشور مانند  نيباران است. شکل ا و نسبتاً پر یکوهستان یکشور هیمربع است. ترک لومتریک 783٫562 هیترک یپهناور

 یمناطق جهان، دارا نيتر اسساز ح یکيبا قرار گرفتن در  هی. ترکاست  افتهيخاور و باختر امتداد  یاست که از سو لیمستط

 ژهيبه و ،یاریبس یو کشورها ديآ یو اروپا به شمار م ایاست و گذرگاه جنوب باختر آس یخوب اریو بس یراهبرد يیایجغراف تیموقع

برخوردار است و مکان  یخوب و جلگه ا یاز آب و هوا هیترک .کنند یاستفاده م یکاال و انرژ تيترانز یبرا هیاز خاك ترک رانيا

 .[1]کنندیبه آنجا مسافرت م ستيورت یاديساالنه تعداد ز نیهم لیدارد به دل یدنيجالب و د یها

 

 ترکیه جمعیت شناسی -1-3-1-2

 25تا  15و  یسنآن درصد مردم  85تا  75دارد، که حدود  تیجمع( 2013 سال تن )برآورد ونیلیم 76حدود  هیترککشور 

 70حدود  هیهستند. در ترک بندياسالم پا نياز مردم به د یاریبس یاست ول کیالئ هیهستند. حکومت ترک یدرصد هم علو

 .[1]دهند یم لیتشک هیترک یباشندگان قوم ريرا سا درصد باقیمانده 7درصد کرد و  18درصد مردم ترك، 

 

 ترکیه رشد اقتصادی -1-3-1-3

فراوان  داتی. تولشود یافزوده م فعالیتش و مدرن است که روز به روز بر دامنه یبوم عياز صنا یبیترک هیاقتصاد ترک

و  یقو زین هیاقتصاد ترک یبخش خصوص .را بدست آورد یرتبه هفتم جهانموجب شد اين کشور  2005درسال  هیترک یکشاورز

اقتصاد  2005و  2004ی ها حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سال ،یدر بانکدار میرشد است و نقش مه البه سرعت در ح
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و بواسطه بحران اقتصادی حاکم بر جهان دچار بعد از اين زمان برای مدت کوتاهی  .تجربه کردرا % 4/7و  % 9/8رشد  هیترک

آمارها حکايت از آن دارد که در سال  % رسید.9/8میالدی مجددا به  2010افت شد تا اينکه رشد اقتصادی اين کشور در سال 

در اين بین  .[2]مگیری داشته است% درصد بوده که در مقايسه با سالهای قبل کاهش چش4/4رشد اقتصادی ترکیه  2013

ترکیه در رشد اقتصادی همواره از موارد پیش بینی شده پیشی گرفته و مسیر مناسبی را جهت پیوستن به کشورهای توسعه 

 يافته انتخاب نموده است. 

 

 ترکیهبخش ساختمان در در  الكتریكی تقاضای انرژی -1-3-2

در کشیور   2009سال در  درصد بوده است. 7، 2009تا  1990ترکیه طی سالهای  انرژی الکتريکی درمتوسط رشد تقاضای 

 ،به بخیش خیانگی  گیگاوات ساعت  36475گیگاوات ساعت برق به مصرف نهايی رسیده است. از اين میزان  151٫979 ترکیه

گیگاوات  13918، بخش خدمات شامل تجاری و عمومی بهگیگاوات ساعت  30156 ،بخش صنعت بهگیگاوات ساعت  69910

توزيع مصیرف نهیايی بیرق بیین      درصد باقیمانده به بخش حمل و نقل اختصاص دارد. 1ساعت به بخش کشاورزی و کمتر از 

  .[3]( نشان داده شده است2-1)در شکل  2009در سال  بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در کشور ترکیه

 

 2009بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در ترکیه در سال ( توزیع مصرف نهایی انرژی الكتریكی بین 2-1شكل )

 

46% 

24% 

20% 

1% 
9% 

 صنعت

 خانگی

 خدمات

 حمل و نقل

 کشاورزی
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% مصیرف  44( نیز پیداست بخش ساختمان متشکل از بخشهای خانگی و خیدمات در مجمیوع   2-1همانگونه که از شکل )

 دهند که اين میزان مصرف معادل با مصرف بخش صنعتی در اين کشور است. نهايی برق در کشور ترکیه را بخود اختصاص می

تحت دو سناريوی رشد کم و زياد بیه ترتییب سیالیانه     2020پیش بینی شده تقاضا برای انرژی الکتريکی در ترکیه تا سال 

. اين میزان رشد مصرف برای يک کشور در حال توسعه همچون ترکیه منطقی به نظر [3]% درصد رشد داشته باشد5/7% و 7/6

های مازاد جلوگیری در مصرف نیز استفاده گردد تا حد االمکان از ايجاد هزينهجويی در عین حال بايد از روشهای صرفهرسد. می

ها باشد. پیش بینینکته حائز اهمیت ديگر سهم انرژی الکتريکی از حاملهای نهايی انرژی مصرف شونده در ترکیه می بعمل آيد.

ژی الکتريکی به عنوان حامل نهايی اصلی در ای که انردهد که اين سهم طی سالهای آتی افزايش خواهد يافت بگونهنشان می

 .[3]( نشان داده شده است3-1شود. چگونگی اين افزايش در شکل )شبکه انرژی ترکیه مطرح می

 2009بخش خانگی در کشور ترکیه در سال مورد استفاده در  تجهیزات( میزان مصرف برق به تفکیک انواع 1-1در جدول )

% درصید بیه ترتییب    2/3% و خشک کنها بیا  1/31يخچالها و فريزرها با  در میان انواع تجهیزات خانگی، نشان داده شده است.

اند. مطابق اطالعات ارائه شده سهم گرمايش در بیشترين و کمترين میزان مصرف برق در بخش خانگی را بخود اختصاص داده

درصد دارد و باالتر از اين دو مورد تهويیه مطبیوع بیا     12ا % است. روشنايی نیز سهمی معادل ب10ها از مصرف برق حدود خانه

 .[4]% سهم از مصرف نهايی برق قرار گرفته است15

 

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

 مصرف برق )گیگاوات ساعت( سهم مصرف برق )درصد( نام تجهیز

1/31 يخچال و فريزر  11344 

5/8 ماشین لباسشويی  3100 

5/3 ماشین ظرفشويی  1277 

2/3 خشک کن  1167 

7/6 وسايل صوتی و تصويری  2444 

7/11 روشنايی  4268 

3/9 گرمکن برقی  3392 

 5471 15 تهويه مطبوع

 4012 11 ساير موارد

 

و  30ترکیه به ترتیب برابر با  کشوربخشهای تجاری و اداری در دهد که سهم روشنايی از مصرف برق در مطالعات نشان می

الزم به ذکر است در خصوص انواع تجهیزات الکتريکی  .[4]درصد است که در مقايسه با بخش خانگی به مراتب بیشتر است 40

مصرف برق در اين تجهییزات اطالعیی در دسیت    مورد استفاده در بخشهای تجاری و اداری در کشور ترکیه و همچنین میزان 

 .تو بررسی قرار خواهد گرف بحث برقی خانگی در بخشهای بعدی مورد جويی در هر يک از تجهیزاتپتانسیلهای صرفه نیست.

 

  در ترکیه در بخش ساختمان بكارگیری تجهیزات پربازده برقیمرتبط با  یهاو برنامه استهایس -1-3-3 

 : [5] عبارتند از 2012تا  2001اتخاذ شده در کشور ترکیه در حوزه انرژی طی سالهای  قوانین، سیاستها و استراتژيهایکلیه 

 (2001)قوانین بازار برق و قوانین بازار گاز طبیعی  -1

 (2003قوانین بازار پتروشیمی ) -2

 (2004نقشه راه تغییر بازار برق ) -3

 (2005و قانون بکارگیری انرژيهای تجديد پذير جهت تولید برق ) LPGقوانین بازار  -4
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 (2007ای )وری انرژی، قانون انرژی زمین گرمايی و قانون سرمايه گذاری در بخش هستهقانون بهره -5

 (2008برق )تغییرات جزئی در بازار  -6

 (2009امنیت انرژی )نقشه راه بازار برق و  -7

 (2010تغییرات در قانون بکارگیری انرژيهای تجديد پذير ) -8

 وری انرژیاستراتژی بهره -9

، سال اخیر و همگام با پیشرفت قابل توجه ترکیه از لحاظ اقتصادی و اجتمیاعی  15دهند که طی موارد فوق الذکر نشان می

استراتژيهای الزم جهت بهبود سیستم عرضه و تقاضای انرژی در اين کشور نیز اتخاذ و بیه مرحلیه اجیرا     قوانین، نقشه راهها و

وری انرژی در ترکیه با هدف بهبود شدت انرژی در اين کشور و با تکیه بیر  اولین قانون بهره 2007گذاشته شده است. در سال 

 موارد قانونی شامل :

 ای ظرفشويی، ماشینهای لباسشويی، خشک کنها و اجاقهابرچسب انرژی برای ماشینه بکارگیری -1

 وری انرژی در ساختمانبهره -2

 ها برای سیستمهای گرمايش مرکزیچگونگی تقسیم هزينه -3

 وری انرژی در بخش حمل و نقلبهره -4

 وری انرژی برای واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسطبهره -5

 وری انرژی در مدارس عمومیبهره -6

 برای بويلرهای گازسوز و مايع سوز شاخصهای انرژی -7

 انرژی برای سیستمهای تهويه مطبوعبرچسب  بکارگیری -8

 وری انرژی برای يخچالها و فريزرهاشاخصهای بهره -9

 بکارگیری برچسب انرژی برای يخچالها و فريزرها -10

 وری انرژی برای سیستمهای روشنايیشاخصهای بهره -11
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تا  2012طی سالهای  وری انرژی برای ترکیه، استراتژی بهره2011سال و در  ادامهدر  .تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد

 2011درصد ) مرجع شدت مصرف انرژی در سال  20با هدف نهايی کاهش شدت مصرف انرژی در اين کشور به میزان  2023

 ذيل تدوين شد. خواهد بود( و با تکیه بر موارد

 

 بخشهای صنعتی و خدماتکاهش شدت مصرف انرژی و تلفات انرژی در  -1

ای توسط اين بخش با تکییه بیر اسیتفاده از    کاهش تقاضای انرژی در بخش ساختمان و کاهش انتشار گازهای گلخانه -2

 منابع انرژيهای تجديد پذير و ساختمانهای سبز

 فراهم نمودن بازار مناسب برای تجهیزات انرژی بر پر بازده -3

 توزيع انرژی الکتريکی افزايش بازده در بخشهای تولید، انتقال و -4

 کاهش مصرف سوخت در وسايل نقلیه موتوری، افزايش سهم حمل و نقل عمومی در ناوگان مسافری -5

 مصرف بهینه انرژی در بخش عمومی -6

گیذاری میرتبط بیا طرحهیای     تقويت ساختارها و ظرفیتهای قانونی موجود به منظور مشارکت هر چه بیشتر در سیرمايه  -7

 ژیافزايش بازده در بخش انر

به صورت غیر مستقیم بر بکیارگیری   2011استراتژی سال  از 3و بند  2007قانون سال از  11و  10، 9، 8، 7، 1در بندهای 

جويی مصرف برق در تجهیزات خانگی کیه  تجهیزات پربازده انرژی بر تاکید شده است. نتايج مطالعات مرتبط با پتانسیل صرفه

نیز حکايت از آن دارد که بکارگیری تجهیزات پربازده انرژی بر در بخیش سیاختمان    در کشور ترکیه انجام شده 2009در سال 

( و 2-1خواهد داشت. نتايج فوق الذکر در جدول ) بر کاهش مصرف برق توسط اين بخش )بخصوص خانگی( تاثیر قابل توجهی

 [.4]( آورده شده است4-1شکل )

همانگونه که از نتايج نیز پیداست بیشترين پتانسیل کاهش مصرف در بخش خانگی به بخش روشنايی اختصیاص دارد هیر   

يک تخمین اولیه از تعداد و انواع المپهیا در  چند که اين بخش سهم قابل توجهی از مصرف برق را بخود اختصاص نداده است. 

میلییون المیپ    30ای و حیدود  میلیون شعله المیپ رشیته   120ديک به نشان داد که نز 2009بخش خانگی در ترکیه در سال 

-اين مطلب خود گواهی بر صحت نتايج ارائه شده میی  [.2]گیرددر اين بخش مورد استفاده قرار می فلورسنت )خطی و فشرده(
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رف بیرق بیاالترين   درصیدی از مصی   31بعد از بخش روشنايی، بارهای برودتی )يخجالها و فريزرها( با عنايت بیه سیهم   باشد. 

گیگیاوات سیاعت    16640جويی نیز برابر بیا  مجموع پتانسیل صرفه دارند.وری و کاهش مصرف پتانسیل را جهت افزايش بهره

    [.4]باشددرصدی کاهش می 46است که در مقايسه با کل مصرف بیانگر پتانسیل 

 

 2009خانگی در کشور ترکیه در سال  ( پتانسیل صرفه جویی در مصرف برق انواع تجهیزات در بخش2-1جدول )

 جویی )گیگاوات ساعت(پتانسیل صرفه مصرف برق )گیگاوات ساعت( نام تجهیز

 7771 11344 يخچال و فريزر

 980 3100 ماشین لباسشويی

 460 1277 ماشین ظرفشويی

 172 1167 خشک کن

 1427 2444 وسايل صوتی و تصويری

 3107 4268 روشنايی

 2262 3392 گرمکن برقی

 -- 5471 تهويه مطبوع

 461 4012 ساير موارد
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 2009جویی و سهم مصرف برق تجهیزات برقی خانگی در کشور ترکیه در سال ( پتانسیل صرفه4-1شكل )

 

رسد استفاده از راهکارهای پیشرفته همچون بکارگیری آخرين تکنولوژيهای میرتبط بیا انیواع تجهییزات     هر چند به نظر می

 با تکیه بر راهکارهیای سیاده همچیون الیزام     ضروری نباشد و در کشور ترکیه اين تجهیزاتخانگی جهت کاهش مصرف برق 

نظر دست يافت لکن اطالعی از روشهای مورد نظر  وری باالتر بتوان به هدف موردشرکتها به تولید محصوالت با شاخص بهره

ذکر اين نکته ضروريست که هر سه کاربری روشنايی، گرمیايش و لیوازم خیانگی از حییث      سازی آنها وجود ندارد.و نحوه پیاده

ده شیده  ( نشیان دا 4-1باشند. همانگونیه کیه در شیکل )   افزايش راندمان تجهیزات مربوطه از پتانسیل قابل قبولی برخوردار می

 توان در بخش خانگی در ترکیه بهره برد.است، از گرمکنهای برقی با راندمان بمراتب باالتری می

آمار و اطالعاتی در ارتباط با تجهیزات اداری مورد استفاده در بخش اداری  ،همچنین علی رغم جستجوهای اينترنتی فراوان

    بدست نیامد. وددر کشور ترکیه، میزان مصرف برق آنها و پتانسیلهای موج
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های مرتبط با بكارگیری تجهیزات مبتنی بر انرژیهای تجدید پذیر جهت گرمایش آب و ها و برنامه سیاست -1-3-4

 در ترکیه فضا در بخش ساختمان

دهد که اين کشور جهت تامین پايدار انرژی مورد نیاز خود نیاز به بررسی منابع اولیه انرژی در کشور ترکیه نشان می

گذاری نه تنها در جهت اين سرمايهگذاری گسترده در بخش انرژيهای نو )علی الخصوص جهت تامین الکتريسیته( دارد. سرمايه

رفاه مردم موثر است بلکه تضمین کننده رشد اقتصادی سريع يک کشور در حال توسعه است که در گامهای نخستین نیاز آن به 

میالدی، دولت ترکیه مشوقهايی را به منظور تولید و  2010در پايان سال شود. مصرف انرژی بیش از پیش احساس می

بکارگیری انرژيهای نو قرار داد. اين مشوقها که در آنها بر ضرورت کاربردی بودن و بهینه بودن طرحهای ارائه شده نیز تاکید 

 ژی در کشور ترکیه بوجود آيد. شده موجب شده تا حرکتهای موثری در جهت افزايش سهم انرژيهای نو از سبد عرضه انر

به انرژيهای تجديد پذير به تفکیک منابع موجود و  های فنی و اقتصادی، پتانسیل2011مطالعات انجام شده در سال  بر اساس

اند اطالعیات  در خصوص مواردی که در جدول با خط تیره پر شده باشد.( می3-1جدول ) تفکیک نوع کاربری در ترکیه مطابق

 .[6]ش نشده استخاصی گزار

منابع زيست توده و در بین آنها چیوب و زائیدات   در کشور ترکیه طبق مطالعات انجام شده توسط آژانس بین المللی انرژی، 

میلییون تین    5، معادل با 2008منابع تجديد پذير بر عهده دارند. در سال  تولید حرارت ازخصوص را در  سهمجنگلی بیشترين 

جنگلی در مناطق روستايی کشور ترکیه سوزانده شده تا حرارت میورد نییاز بخیش خیانگی در ايین       نفت خام از چوب و زائدات

 مناطق پوشانده شود. در 

 ترکیه های فنی و اقتصادی منابع انرژیهای تجدید پذیر در ( پتانسیل3-1جدول )

 پتانسیل اقتصادی پتانسیل فنی نوع کاربری نوع منبع انرژی

 انرژی خورشیدی
)تراوات ساعت در سال( 61 تولید برق )تراوات ساعت در سال( 30   

)میلیون تن نفت خام در سال( 50 تولید حرارت )میلیون تن نفت خام در سال( 25   

)تراوات ساعت در سال( 215 تولید برق آب )تراوات ساعت در سال( 124   

 باد
)تراوات ساعت در سال( 110 تولید برق )دريا( سال()تراوات ساعت در  50   

)تراوات ساعت در سال( 180 تولید برق )خشکی(  -- 

)تراوات ساعت در سال( 18 تولید برق امواج  -- 
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 زمین گرمايی
)تراوات ساعت در سال( 4/1 -- تولید برق  

)میلیون تن نفت خام در سال( 5/7 تولید حرارت )میلیون تن نفت خام در سال( 8/2   

حرارتمجموع تولید برق و  زيست توده )میلیون تن نفت خام در سال( 50  )میلیون تن نفت خام در سال( 32   

 

 عین حال مصرف ساير منابع زيست توده در اين کشور قابل چشم پوشی است.

گیرد منبع زمیین گرمیايی   دومین منبع از انرژيهای تجديد پذير که جهت تولید حرارت در کشور ترکیه مورد استفاده قرار می

از هر چیز اشاره به اين نکته ضروريست که کشور ترکیه جزء کشورهای پیشرو در استفاده مستقیم از حرارت منابع قبل  باشد.می

میلیون تن نفت خام بیوده اسیت. در همیین     9/0منبع معادل با ، استفاده از اين 2008در سال باشد. زمین گرمايی در جهان می

ای مبتنی بر منابع زمین گرمايی تامین شده است. در سال تم گرمايش منطقهخانوار از طريق سیس 81060سال حرارت مورد نیاز 

مگاوات بوده، در حالی که ايین رقیم در سیال     1131مجموع ظرفیت حرارتی نصب شده از منابع زمین گرمايی در ترکیه  2050

تیا تحقیق اسیتفاده کامیل از     دهد که اين کشور هنوز ( نشان می3-1. اطالعات جدول )[3]مگاوات رسیده است1509به  2010

 منابع زمین گرمايی خود جهت تولید حرارت راهی طوالنی در پیش دارد.

باشد. در گیرد خورشید میسومین منبع از انرژيهای تجديد پذير که جهت تولید حرارت در کشور ترکیه مورد استفاده قرار می

. دو سوم از کل مقدار اشیاره  [7]در ترکیه استفاده شده است میلیون تن نفت خام از انرژی خورشیدی 4/0، معادل با 2008سال 

بیا   کلکتورهای خورشیدی )انواع  کیلومتر مربع از  12علی رغم نصب شده به بخش خانگی و مابقی به صنعت اختصاص دارد. 

حرارتیی در کشیور    مگاوات 8400شود( معادل با استفاده از اين کلکتورها حرارت مورد نیاز جهت گرمايش آب و فضا تامین می

دهد که تنها درصد کمی از کل مقدار موجود پوشش داده شده و ، مطالعات پتانسیل سنجی نشان می2008ترکیه در پايان سال 

مجموع ظرفیت نصب شیده از کلکتورهیای    (5-1نمايد. در شکل )تری را طلب میتحقق کامل اهداف در اين بخش نیاز جدی

 .[7]ترکیه با ساير کشورهای جهان مقايسه شده است در 2008خورشیدی در پايان سال 
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( 5-1شكل )

 2008مجموع ظرفیت حرارتی نصب شده انواع کلكتورهای خورشیدی نقاط مختلف جهان تا پایان سال 

 

رسید در سیالهای   نظر به پتانسیلهای موجود و سیاستهای کلی دولت ترکیه در بخش عرضه انرژی در اين کشور به نظر می

گیری از منابع زيست توده، زمین گرمايی و انرژی خورشیدی جهت تامین حرارت در ايین کشیور و بخصیوص بخیش     بهرهآتی 

ها و استراتژيهای مختلفی در ترکیه جهت تولید برق از منابع انرژی تجديد پیذير تیا   ساختمان رو به افزايش باشد. تاکنون برنامه

منابع تجديد پیذير در ايین   ای مشخص جهت بکارگیری هايی آن تدوين برنامهای که هدف نارائه شده لکن مطالعه 2030سال 

 کشور به منظور تامین حرارت باشد صورت نپذيرفته است و يا حداقل نتايج آن به صورت عمومی انتشار نیافته است.

 

 آشنایی با کشور عربستان -1-3-5

 در عربستان موقعیت جغرافیایی و آب و هوا -1-3-5-1

. مسیاحت  باشد یمنطقه م نيکشور ا نيقرار دارد و بزرگتر انهیخاورم کياست و در منطقه استراتژ يیایآس یشورعربستان ک

. از غیرب و شیرق بیه    دهد یم لیرا تشک رهيشبه جز نيدرصد ا 85حدود  یعنيعربستان  رهياز شبه جز یکشور بخش بزرگ نيا

کشور به وجود آورده تیا از دو   نيا یامکان را برا نيآزاد ا یها به آب یدسترس نیمرتبط است و هم فارس  جیسرخ و خل یايدر
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بیرآورد   لومتریک 2640کشور را حدود  نيا يیايو واردات و صادرات استفاده شود. مرز در يیايدر یها نقل و  حمل یآن برا یسو

 .[8]منطقه است یکشورها یمرز آب نيشتریاند که ب کرده

درجیه و   45تابستان بطور متوسط  یهوا در روزها یاست. دما يیگرم و خشک صحرا یآب و هوا یدارا یعربستان سعود

 8آب و هوا در  ریسرخ و استان اص یايدر هیحاش یمناطق کوهستان ینسبت به روز است. در بعض اديز یدر شب با اختالف دما

 .[8]رسد یصفر درجه م ريماه از سال نسبتاً مناسب است اما سرما بندرت به ز

 

  در عربستان جمعیت شناسی -1-3-5-2

از اتباع  هیکشور و بق نيها شهروند ا آن ونیلیم 16دارد که فقط  تیجمع ونیلیم 27از  شیب عربستان در حال حاضر کشور

اهل سنت(  یها نيی)از آ یحنبل نيیبا آ یبوم یها را عرب یعربستان سعود یونیلیم 27 تیدرصد جمع شصت هستند. یخارج

 یعیش تیاز جمع شتریمردم ب ني( هستند که ایلیو اسماع یديز ،ی)دوازده امام عهینفر ش ونیلیاز چهار م شیارد و ب نيکه د

در عربستان، سکونت آنان در  انیعیبودن ش تیبا وجود در اقل .است ه عربیعمان و امارت متحد من،يقطر،  ت،يکو یکشورها

 .[8]است  به آنان داده یبرتر گاهيو احساء جا فیقوار، قط ینفت نيادیو م کياستراتژ هیناح

 

 در عربستان رشد اقتصادی -1-3-5-3

 ديشد کاهشدارد.  قیکنترل دق عمده اقتصادی یها تیدولت بر فعال .بر نفت است یموفق و مبتن ،یاقتصاد عربستان سعود

به  عمده داخلیزده بود که سبب شد محصوالت  یبر اقتصاد عربستان سعود یدضربه شدي یالدیم 1998نفت در سال  متیق

 یدرصد 5/1با تورم  یعربستان سعود .دالر برسد اردیلیم 3/12به در اين کشور  و کمبود بودجه ابديدرصد کاهش  11 زانیم

 .[9]را داراست انهیتورم در خاورم زانیم نيکمتر

بیلیون ريال سعودی بر پايه قیمتهای سال  1248برابر با  GDPتولید ناخالص داخلی عربستان يا همان ، 2009در سال 

حکايت از آن دارد  2009تا  1971ها با استفاده از سريهای زمانی مبتنی بر اطالعات سالهای بوده است. آخرين پیش بینی 2005

واهد کرد و نهايتا ارزش درصد در سال را تجربه خ 2/7ای معادل رشد فزاينده 2040تا  2010که اقتصاد اين کشور طی سالهای 
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. [9]خواهد شد 2005بیلیون ريال سعودی بر پايه قیمتهای سال  7000نزديک به  2040تولید ناخالص داخلی عربستان در سال 

 ( در قالب دو منحنی برازش شده و منحنی پیش بینی شده )نقطه چین( نشان داده شده است.6-1پیش بینی مربوطه در شکل )

 

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

 

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

درصد به  17میلیون تن نفت خام بوده که از اين میزان  97انرژی مصرفی نهايی در عربستان معادل با  2008در سال 

تراوات ساعت بوده که از اين  204، کل مصرف برق در عربستان نزديک به همین سالدر الکتريسته اختصاص داشته است. 

تراوات ساعت به مصرف نهايی  181تراوات ساعت( در خطوط انتقال و توزيع تلف شده و مابقی  23% )معادل با 11میزان حدود 

ز کل مصرف برق را به ا% 6% و ساير بخشها 11%، تجاری 12%، اداری 18%، صنعت 53خانگی بخش  همچنینرسیده است. 

 .[10]( نشان داده شده است7-1در شکل ) 2008اند. توزيع مصرف برق در سال خود اختصاص داده
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 2008( توزیع مصرف نهایی انرژی الكتریكی بین بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در عربستان در سال 7-1شكل )

 

متشکل از بخشهای  بخش ساختمانبرق تولیدی در عربستان توسط  سه چهارمحدود ( پیداست 7-1همانگونه که از شکل )

% از کل مقدار ذکر شده مربوط به سیستمهای 70بررسی ها نشان داده نزديک به شود. خانگی، تجاری و دولتی مصرف می

يابد. می شود و مابقی مصرف برق در بخش ساختمان به روشنايی، لوازم خانگی و ساير تجهیزات اختصاصتهويه مطبوع می

، مصرف نهايی انرژی الکتريکی در در سال %2/7برابر با  GDPو رشد % 8/2شود با رشد جمعیتی معادل پیش بینی می

 .[9]تراوات ساعت باشد 360برابر با  2040عربستان در سال 

 

 عربستاندر  بكارگیری تجهیزات پربازده برقی در بخش ساختمانمرتبط با  یهاو برنامه استهایس -1-3-7
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همانند ساير کشورهای منطقه، عربستان نیز جهت تامین انرژی پايدار خود بخصوص طی سالهای آتی با چالش جدی مواجه 

توان در های افزايش بازده نیز با موانع خاص خود روبروست. اين موانع و مشکالت را میاست. در اين ارتباط استفاده از برنامه

 :  [11]گروههای ذيل دسته بندی کرد

 مشکالت فرهنگی -1

 مشکالت اقتصادی -2

 مشکالت فنی و تکنیکی -3

 مشکالت سازمانی و ساختاری -4

با در نظر گرفتن اولويت اجرا در  را ای از راهکارها و تصمیماتمجموعهدولت عربستان علی رغم وجود مشکالت باال، 

وری حاضر و طی سالهای آتی قصد دارد از بهرهمد نظر قرار داده و با انجام آنها در حال  بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی

های مرتبط با افزايش بازده در بخش برق انرژی به عنوان يک منبع تامین انرژی در اين کشور استفاده کند. راهکارها و توصیه

 : [11]در ساختمان عبارتند از

 بهبود سیکل سرمايش در سیستمهای تهويه مطبوع -1

 در بخش ساختماناستفاده از سیستم مديريت انرژی  -2

 افزايش راندمان لوازم خانگی ) به عنوان مثال استفاده از تلويزيونهای با مصرف کمتر( -3

 محدود نمودن واردات لوازم خانگی به تکنولوژيهای سبز -4

های دو جداره، بهتر، بکارگیری پنجره عايقکاریاجباری نمودن کد و برچسب انرژی برای ساختمانها که نتیجه آن  -5

جويی برای تجهیزات يک مطالعه نشان داده که پتانسیل صرفه با راندمان باال ) ییستمهای گرمايشسبکارگیری 

بکارگیری سیستهای  باشد(،% می19% و برای ساير تجهیزات گرمايشی حدود 5گرمايشی برق در عربستان حدود 

 .[11]سرمايشی با راندمان باال و غیره خواهد بود

 در مقیاس بزرگ يا تولید همزمان برق، حرارت و سرماتولید همزمان برق و حرارت و  -6

 بکارگیری موتورهای با راندمان باال در لوازم خانگی -7

 هااستفاده از سیستمهای کنترل سرعت برای تجهیزاتی همچون پمپ -8
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 استفاده از پیلهای سوختی ) کاربری اين تکنولوژی مشخص نشده است( -9

 يه مطبوعاستفاده از پمپهای حرارتی در سیستمهای تهو -10

 همکاری با شرکتها و کمپانیهای بین المللی به منظور پیدا نمودن راهکارهای محلی -11

 اجباری نمودن نصب بر چسب انرژی بر روی لوازم خانگی -12

در بخشهای خانگی، تجاری و اداری ) يک مطالعه نشان داده که پتانسیل  LEDبکارگیری المپهای فلورسنت فشرده و  -13

 % است(.57يی در عربستان حدود جويی در بخش روشناصرفه

 بکارگیری سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت در مقیاس مینی و میکرو -14

 های هوشمنداستفاده از ساختمانها و شبکه -15

سازی و اجرای مناسب هر يک از سیاستهای مرتبط با بازدهی انرژی موارد ذيل نیز در کنار موارد باال و به منظور پیاده

 ه شده است.یتوص

 ساخت يک سیستم مديريت انرژی در ساختمان در کل کشور به منظور فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز -1

 کنترل مستقیم بارها در ساختمانها -2

 گذاری هر چه بیشتر به منظور افزايش بازدهی انرژی در بخش ساختمانهای الزم جهت سرمايهايجاد زمینه -3

 عقد قرار داد با شرکتهای خدمات انرژی -4

 های موجودنظر در تعرفه تجديد -5

 های متغیر با زمان برای بخشهای خانگی، تجاری و اداریبکارگیری تعرفه -6

 ايجاد تسهیالت جهت تولید لوازم خانگی با راندمان باال -7

 وری انرژیقانونگذاری هر چه بیشتر در خصوص بهره -8

 های ممیزی انرژی در سطح کالنتوجه هر چه بیشتر به پروژه -9

 های تشويقی و تنبیهی برای انواع مشترکین در بخش ساختمانبکارگیری سیاست -10

 وری انرژیايجاد مرکز ملی بهره -11



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

29 

 

 

 1394 ارديبهشت،دومويرايش  تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

 

 برگزاری سمینارها، همايشها و کارگاههای آموزشی مرتبط با بازدهی انرژی در بخش ساختمان -12

اساسیی در عربسیتان بیه    رسد هنوز اقدامات با توجه به اينکه آيتمهای فوق الذکر از مطالعات اخیر استخراج شده به نظر می

راهی طوالنی به منظور دستیابی به يک سیستم انرژی با بازدهی بیاال در ايین   و  منظور افزايش بازدهی انرژی صورت نپذيرفته

کشور وجود دارد. تاکنون مطالعات مختلفی به منظور پتانسیل سنجی کاهش مصرف انرژی در عربسیتان و بیا در نظیر گیرفتن     

در خصوص مقدار پتانسیل موجود وجود نیدارد. در   دهد که اجماع نظرانجام شده است. بررسیها نشان میافقهای زمانی متفاوت 

. بیرای  [9]امکان پذير است 2030درصدی در مصرف نهايی انرژی در افق  30اين بین تمامی مطالعات تاکید دارند که کاهش 

 نیز کافیست و لزومی بر استفاده از راهکارهای پیشرفته وجود ندارد. تکیه بر راهکارهای ساده  رسیدن به اين مهم

 

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

 عربستاندر  فضا در بخش ساختمان

باشد و در مقايسه با اين دو مورد سیاير منیابع   اد میمنابع اصلی انرژيهای تجديد پذير در کشور عربستان شامل خورشید و ب

بر اسیاس آنچیه گفتیه شید     باشند. همچون آب، امواج، منابع زيست توده و منابع زمین گرمايی از پتانسیل ناچیزی برخوردار می

ه کشیور  سیستمهای فتوولتائیک، سیستمهای متمرکز کننده خورشیدی و توربینهیای بیادی از جملیه تکنولوژيهیايی هسیتند کی      

 عربستان جهت تولید برق يا حرارت از آنها بهره خواهد برد. 

( نشان داده 8-1)   در خصوص انرژی باد هر چند تاکنون چندين مطالعه انجام شده و چندين اطلس از جمله آنکه در شکل 

شده، منتشر شده است لکن اشاره درستی به پتانسیل موجود چه از لحاظ ظرفیت قابل نصب و چه از لحاظ انرژی قابل 

برای  2032مگاوات جهت توسعه در افق  9000در برخی از نقشه راههای تدوين شده ظرفیتی معادل با استحصال نشده است. 

در نظر گرفته شده که با اين فرض کل  2/0ريب تولید مربوط به اين ظرفیت نیز کشور عربستان در نظر گرفته شده است. ض

 .  [9]گیگاوات ساعت خواهد بود 15768انرژی الکتريکی قابل استحصال از انرژی باد در عربستان در هر سال 
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ساعت بر متر مربع در کیلووات  2200و با در نظر گرفتن متوسط دريافت  (9-1مطابق با اطلس خورشید ارائه شده در شکل )

در محاسبه اين پتانسیل ساير  تولید نمود. توسط سلولهای فتوولتائیک گیگاوات ساعت برق 85000توان سال در عربستان می

  .[9]اندمحدوديتها همچون راندمان ماژول فتوولتائیک، راندمان کل سیستم، اراضی قابل استفاده جهت نصب و غیره لحاظ شده

 

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

 

 1200( و با در نظر گرفتن تغییرات تابش مستقیم در کشور عربستان در محدوده 10-1مطابق با اطلس ارائه شده در شکل )

گیگاوات ساعت برق توسط سیستمهای متمرکز کننده  110000توان مربع در سال می کیلووات ساعت بر متر 2800تا 

 اند.. در محاسبه اين پتانسیل ساير محدوديتها لحاظ شده[9]خورشیدی تولید نمود
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  [9]( اطلس تابش مستقیم خورشید در عربستان10-1شكل )

 

بزرگ مرتبط هستند. اگر تولید پراکنده برق از سیستمهای مواردی که در باال به آنها اشاره شد به تولید برق در مقیاس 

ای افزوده فتوولتائیک در پشت بام ساختمانها در کشور عربستان نیز در نظر گرفته شود بر مقادير فوق به صورت قابل مالحظه

افقی زمین در کشور خواهد شد. يک تخمین مناسب بر اساس تعداد ساختمانها، نوع ساختمانها و میزان دريافت تابش در سطح 

تراوات ساعت برق از  90/19توان دهد که با در نظر گرفتن تمام محدوديتهای فنی و اقتصادی سالیانه میعربستان نشان می

. با در نظر گرفتن ساختمانهای بخش [9]سیستمهای فتوولتائیک نصب شده بر پشت بام ساختمانهای مسکونی استحصال کرد

با در نظر گرفتن کل برق تولیدی در کشور عربستان در سال  تراوات ساعت خواهد رسید. 64/23صنعتی رقم فوق الذکر به 

توان نتیجه گرفت اگر تمامی پشت بامهای ساختمانهای مسکونی در کشور عربستان به تراوات ساعت( می 204) 2008

 کاسته خواهد شد. درصد از تولید انرژی الکتريکی در اين کشور  10سلولهای فتوولتائیک مجهز شوند، 
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ای بر کاهش تلفات شبکه ذکر اين نکته ضروريست که تامین برق هر ساختمان مسکونی در خود محل تاثیر قابل مالحظه

   خواهد داشت و از اين حیث تاثیر گذاری اشاره شده بیشتر نیز خواهد شد.

بخش ساختمان سرلوحه کار خويش قرار  دولت عربستان سرفصلهای ذيل را در خصوص بکارگیری انرژيهای تجديد پذير در

 .[12]داده است

برای مصرف برق در بخش ساختمان با استفاده از سیستمهای متمرکز کننده خورشیدی، پوشش تقاضای جديد  -1

 سیستمهای فتوولتائیک مقیاس بزرگ و کوچک و انرژی باد

 ساختماناستفاده از سیستمهای حرارتی خورشیدی به منظور گرمايش آب و فضا در بخش  -2

 بکارگیری بويلرهای خورشیدی در منازل مسکونی -3

رسد در سالهای نظر به پتانسیلهای موجود و سیاستهای کلی دولت عربستان در بخش عرضه انرژی در اين کشور به نظر می

کنون گیری از انرژی خورشیدی جهت تامین حرارت در اين کشور و بخصوص بخش ساختمان رو به افزايش باشد. تاآتی بهره

و افقهای دورتر ارائه   2030ها و استراتژيهای مختلفی در عربستان جهت تولید برق از منابع انرژی تجديد پذير تا سال برنامه

ای مشخص جهت بکارگیری منابع تجديد پذير در اين کشور به منظور ای که هدف نهايی آن تدوين برنامهشده لکن مطالعه

 ه است و يا حداقل نتايج آن به صورت عمومی انتشار نیافته است.تامین حرارت باشد صورت نپذيرفت

 

 آشنایی با کشور آمریكا -1-3-9

 آمریكا موقعیت جغرافیایی و آب و هوا -1-3-9-1

کشور پهناور جهان  نیسوم کاياست. آمر یس ید نگتن،یشهر واش یتختيو به پا ،یشمال یکايدر آمر یکشوراياالت متحده 

اطلیس، در   انوسیاز شرق با اق کايکشور آمر. شود یکشور جهان شناخته م نيتر مردم، متنوع یو گوناگون یاست و از لحاظ نژاد

 زیگوانتانامو ن يیايدر گاهيکشور از راه پا ني. ااست  هيهمسا کيآرام، از شمال با کشور کانادا، و از جنوب با مکز انوسیغرب با اق

 هیا،  رهيی از جز یا عیه دارد. به عیالوه، مجمو  یمرز آب هیآالسکا با روس قياز طر نیهمچن کايبا کوبا دارد. آمر یمرز مشترك اندک

 .[13]اند در سراسر جهان پراکنده کايو مناطق متعلق به آمر ها، هیناح
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هسیتند. البتیه    یاز خودگردان يیسطح باال یحاکم، دارا یدارد که هر کدام از آنها بنا بر سامانه فدرال التيا 50 کايکشور آمر

در اصیل   ا،یی کلمب هیی . ناحداردقرار  ایو در منطقه خودمختار کلمب ستین کايآمر االتياز ا کي چیجزو ه یس یواشنگتن د هیناح

  [.13]در نظر گرفته شد یس یشهر واشنگتن د یعني کايمرکز آمر سیتأس یبرا 1790بود که در سال  لنديمر  التياز ا یبخش

است. اگر  ریمتغ یآن در نقاط مختلف به طور باورنکردن یآب و هوا کا،يدر آمر یتوپولوژ یو پراکندگ اديبا توجه به وسعت ز

و  دايی معتیدل اسیت، البتیه در فلور    یآب و هیوا  گرفته شود بهترين گزينهدر نظر  کايآمر یبرا یکل یآب و هوا کي قرار باشد

 هیی ناح یخشیک و در قسیمت جنیوب    مهیبزرگ  ن یدر دشتها ،یریآالسکا سردس ر(، دی)حاره ا یریگرمس يیآب و هوا يیهاوا

در  گرادیدرجه سانت 57در آالسکا تا  گرادیدرجه سانت -62خشک وجود دارد. محدوده درجه حرارت از  يیآب و هوا یجنوب غرب

 [.13]است ریدر تابستان متغ ایفرنینقاط کال یبعض

 یدر نیواح  ژهيی دارند بیه و  خبندانيسخت همراه با  یهستند که زمستانها االتيا نيسردتر کايآمر یشمال االتيا یبطور کل

بیه   رتمعروفند به ند  یدیکه به کمربند خورش کايآمر یجنوب االتيدر مقابل، درجه حرارت ا .و شمال شرق انهیدشتها، غرب م

 بسییار گرمیی   یمعمیوال تابسیتانها   کاينقاط آمر هیبق وانگلند،یاورگان و واشنگتن و منطقه ن االتياز ا ریرسد. به غ یصفر م ريز

 االتيا ،یجنوب یبخشها کهیمعتدل هستند در حال یآب و هوا یآرام دارا انوسیدر مجاورت اق کايآمر یشمال غرب االتيدارند. ا

 مرطوب دارند. یآب و هوا کايآمر انهیآرام و غرب م انوسیدر مجاورت اق کايآمر یشمال شرق

و جون است  ليآپر نیتورنادو ب یفصل توفانها نیهمچنهستند.  یمعموال معتدل، گرم و آفتاب کايدر آمر زيیبهار و پا فصول

 جیو ساحل خل یتابستان در طول ساحل جنوب شرق ليمعموال در اوا زیشوند، گردبادها ن یوارد م کايآمر انهیو از بخش غرب م

 وجود دارند. کويمکز

 

 در آمریكا جمعیت شناسی -1-3-9-2

متحیده   االتآمار اي ٔاداره 2011برآورد سال  هيبر پا کايمتحده آمر االتيا تیجمعاست.  ایدن تیکشور پر جمع نیسوم کايآمر

 2011برآورد سال  هيبر پا کايمتحده آمر االتيدر ا یبارور یزده شده است. نرخ کل نینفر تخم 314٬724٬000در حدود  کايآمر

 .[13]هر زن است یفرزند برا 89/1در حدود 
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 شرح است: نيبد کا،يمتحده آمر االتيمردم ا ینژاد بی، ترک2003سال  اساس آمار منتشره بر

 ٪81:  دهایسف -1

 ٪9/12(: تبار يیقايآفر یها يیکاي)آمر اهانیس -2

 ٪2/4:  ها يیایآس -3

 ٪1: يی کايآمر پوستان سرخ -4

  ٪2/0:  کیپاسف ريو جزا يیهاوا انیبوم -5

نقش زبان ملی را دارد و در عمل نیز زبان  انگلیسی آمريکايی آمريکا دارای زبان رسمی نیست، گرچهکشور اياالت متحده 

. نیازهای مهاجرت و اقامت در آمريکا برای خارجیان، تسلط نسبی به زبان انگلیسی است کشور است. يکی از پیشاصلی 

هايی برای به رسمیت شناختن انگلیسی به  شود، و فعالیت ايالت به عنوان زبان رسمی شناخته می 28در  زبان انگلیسی همچنین

 .عنوان زبان رسمی دولتی نیز در جريان است

 

 آمریكا رشد اقتصادی -1-3-9-3

 کیا آمري متحیده  االتيی بیارز اقتصیاد ا   یژگی يدارد. و یانحصار یدار هياز نوع سرما یستیتالیاقتصاد کاپ کاه آمريمتحد االتيا

و مصرف  انبوه دیتول افته،ي  توسعه یربنايفراوان، ز یعیمنابع طب یمختلف، که بر مبنا یها عبارتست از تسلط انحصارها در رشته

در کیل   ناخیالص  دتولی ٪20حدود  یعنيدالر  ونیليتر 13از  شیب کاآمري متحده االتيا یداخل صناخال دیاستوار است. تول اديز

 .[13]تبديل نموده استاقتصاد بزرگ جهان  نینخست دنیاست که اين کشور را

 ت.بزرگ جهان اس هصادرکنند نیسوم نیپس از آلمان و چ واردکننده، و نيتر متحده بزرگ االتيا

را  یناخالص ملی  دتولی ٪4/12فقط  یبخش دولت که يیاست، تا جا یمتعلق به بخش خصوص کايآمر یاقتصاد یها چرخ شتریب

 کیا يآمر یکشاورز داتیتول نکهي. با اباشدمی یمحصول بخش خدمات یناخالص مل دتولی ٪75 حال نيبا ا .شود یباعث م انهیسال

 لیجهیان را تشیک   یکشیاورز  داتکیل تولیی   ٪60حیدود   دیی سیطح تول  نیکشور اسیت، همی   نيا یناخالص مل دتولی ٪1حدود 

 .[13]دهد یم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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% گزارش شده 8/2% بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی آمريکا در همین سال 3/7، 2012در سال نرخ بیکاری در آمريکا 

. توسعه يافتگی همه جانبه اين [13]% بوده است1تنها  2013است. تورم شاخص بهای مصرف کننده نیز در اين کشور در سال 

 خیر کاهش يابد اما همچنان اين رشد ادامه دارد.کشور باعث شده تا رشد تولید ناخالص داخلی در اين کشور در سالهای ا

 

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

اين جیدول   در( آورده شده است. 4-1در جدول ) 2010مصرف انواع حاملهای انرژی در بخش ساختمان در آمريکا در سال 

 .[14]شده است اشارهنیز در مقايسه با کل حاملها  سهم هر يک از حاملها   همچنین به

 2010( مصرف انواع حاملهای انرژی در بخش ساختمان در آمریكا در سال 4-1جدول )

 سهم از کل )درصد( مصرف )میلیون تن نفت خام( نام حامل انرژی

 41 204 گاز طبیعی

 9 43 های نفتینفت خام و فرآورده

76/1 زغال سنگ  3/0  

6/14 انرژيهای نو   9/2  

 47 233 برق

 

( پیداست برق و گاز طبیعی بیشترين نقش و زغال سنگ کمترين نقش را در تامین انرژی مورد 4-1همانگونه که از جدول )

 36/13میلیون تن نفت خام مرتبط با انرژيهای نو  6/14از کل مطابق آمار منتشره  کنند.نیاز بخش ساختمان در آمريکا ايفا می

های حرارتی به پمپ 2/0به سیستمهای فتوولتائیک و  3/0به کاربرد حرارتی انرژی خورشیدی،  74/0به چوب و زائدات جنگلی، 

 .[14]يابدبا منبع زمین اختصاص می

( آورده شده 11-1در شکل ) 2035پیش بینی سهم انواع حاملها در تامین انرژی مورد نیاز بخش ساختمان در آمريکا تا افق 

  ت.اس
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  2035( پیش بینی مصرف انواع حاملهای انرژی در بخش ساختمان در آمریكا تا افق 11-1شكل )

 

مصرف برق و گاز طبیعی در بخش ساختمان در آمريکا افزايش خواهد  2035( پیداست در افق 11-1همانگونه که از شکل )

های نفتی، زغال سنگ و انرژيهای تجديد پذير تغییر چنیدانی  يافت در حالیکه مصرف ساير حاملها همچون نفت خام و فراورده

 .[14]بر اهمیت مصرف بهینه برق در بخش ساختمان در کشور آمريکا تاکید دارداين مساله نخواهد داشت. 

 

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

به تفکیک انواع کاربردهیا نشیان داده شیده     2010سال  مصرف برق در بخش خانگی در کشور آمريکا در( 5-1در جدول )

  . [15]تراوات ساعت برق در بخش خانگی در آمريکا مصرف شده است 1453در اين سال نزديک به  است.
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 2010( مصرف برق به تفكیک انواع کاربردها در بخش خانگی در آمریكا در سال 5-1جدول )

 از کل )درصد( سهم مصرف برق )تراوات ساعت( نوع کاربرد

7/8 126 گرمايش فضا  

3/22 323 سرمايش  

9/8 129 گرمايش آب  

2/14 208 روشنايی  

9/8 128 يخچال و فريزر  

8/6 100 لوازم صوتی و تصويری   

2/6 91 لباسشويی و ظرفشويی  

2/2 32 پخت و پز  

6/3 53 کامپیوتر و لوازم جانبی  

2/18 263 ساير موارد  

 

يابد. بعد از مصرف برق در بخش خانگی در آمريکا به سرمايش اختصاص می( پیداست بیشترين 5-1) آنگونه که از جدول

کنند. سهم يخچالها و فريزرها که به صورت سرمايش ساير تجهیزات برقی و سیستمهای روشنايی بیشترين برق را مصرف می

کمترين سهم به پخت و پز تعلق دارد. سهم گرمايش فضا و در اين بین  درصد است.  10شوند کمتر از بار پايه مطرح می

ها در کنار کامپیوتر و لوازم لوازم صوتی و تصويری، لباسشويی ها و ظرفشويیگرمايش آب از مصرف برق تقريبا برابر است. 

العات موجود، شوند. طبق اطجانبی آن از جمله ديگر مصرف کنندگان انرژی الکتريکی در بخش خانگی در آمريکا محسوب می

 125در بخش خانگی معادل با  سیستمهای مبتنی بر انرژيهای تجديد پذير جهت گرمايش فضاتولید انرژی از  2010در سال 

تراوات ساعت انرژی تولید شده از سیستمهای فوق الذکر صرف ساير مصارف  3تراوات ساعت بوده است. در همین سال حدود 

       در بخش خانگی شده است. 

های انجام شده با در نظر گرفتن کلیه راهکارها و سیاستهای موجود حکايت از آن دارد که مصرف برق در بخش ش بینیپی

سال رشد مصرف برق در  20در اين صورت و طی  [.15]تراوات ساعت خواهد رسید 1542به  2030خانگی در آمريکا در سال 
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تراوات ساعت ( خواهد بود. نتايج پیش بینی به  5ازای هر سال  تراوات ساعت ) به 100بخش خانگی در آمريکا کمتر از 

 .[.15]( آورده شده است12-1( و شکل )6-1تفکیک انواع کاربردها در جدول )

 2030( پیش بینی مصرف برق به تفكیک انواع کاربردها در بخش خانگی در آمریكا در سال 6-1جدول )

 کل )درصد(سهم از  مصرف برق )تراوات ساعت( نوع کاربرد

 5/9 147 گرمايش فضا

 1/18 278 سرمايش

 3/9 144 گرمايش آب

 1/10 155 روشنايی

 6/8 132 يخچال و فريزر

 4/7 114 لوازم صوتی و تصويری 

 1/6 94 لباسشويی و ظرفشويی

 2/7 41 پخت و پز

 6/3 56 کامپیوتر و لوازم جانبی

 7/24 381 ساير موارد
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  2030ها از مصرف برق در بخش خانگی در آمریكا در سال بینی سهم هر یک از کاربری( پیش 12-1شكل )

 

موارد در بخش خانگی در آمريکا  2030و با توجه به افزايش تعداد مشترکین در افق ( 6-1( و )5-1از مقايسه جدولهای )

 گردد :ذيل استخراج می

افزايش مصرف با افزايش سهم از کل مصرف برق نیز مصرف برق جهت گرمايش فضا افزايش خواهد يافت. اين  -1

معادل با مصرف برق از انرژيهای تجديد پذير جهت گرمايش فضا در بخش خانگی  2030در سال  همراه خواهد بود.

 استفاده خواهد شد.

شود سهم سرمايش از کل مصرف برق مصرف برق جهت سرمايش با کاهش همراه خواهد بود. اين کاهش موجب می -2

منبع انرژی ديگری جهت  درصد کاهش داشته باشد. 3بیش از  2010نسبت به مقدار مشابه در سال 2030سال در 

افزايش بازده در اين بخش به مديريت مصرف و در کنار آن تامین موارد باقیمانده در نظر گرفته نشده است. بنابر اين 

 صورت جدی مد نظر قرار خواهد گرفت. 

 23.3 ;روشنایی

 3.5 ;گرمایش فضا

 13.2 ;سرمایش

 11.5 ;تهویه

یخچال و 

 8.5 ;فریزر

لوازم صوتی و 

 7.2 ;تصویری 

 1.9 ;گرمایش آب

کامپیوتر و لوازم 

 4.1 ;جانبی

 0.4 ;پخت و پز

 26.4 ;سایر موارد
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را نیز افزايش سهم از کل مصرف برق  ،افزايش خواهد يافت. اين افزايش مصرف نیز مصرف برق جهت گرمايش آب  -3

 3انرژيهای تولید شده از منابع تجديد پذير جهت گرمايش آب در بخش خانگی  2030در سال  به همراه خواهد داشت.

 تراوات ساعت خواهد بود.

درصد  10تنها  2030سیستمهای روشنايی در  سال ای خواهد داشت. مصرف برق جهت روشنايی کاهش قابل مالحظه -4

افزايش راندمان در اين مديريت مصرف و مشابه سرمايش  دهند.از کل برق مصرفی خانوارها را خود اختصاص می

 بخش يک راهکار اساسی خواهد بود.

یوترها و لوازم افزايش مصرف برای کاربردهايی نظیر لوازم صوتی و تصويری، ماشین لباسشويی و ظرفشويی و کامپ -5

 باشد.جانبی رخ خواهد داد. تغییر سهم اين موارد از کل مصرف قابل اغماض می

% همراه خواهد بود. در عین حال سهم پخت و پز نیز بیش از سه برابر رشد 25مصرف برق جهت پخت و پز با افزايش  -6

 خواهد داشت.

. اين مساله لزوم شناسايی هر چه بیشتر اين بیشترين میزان مصرف برق به ساير کاربردها اختصاص خواهد يافت -7

 سازد.ها و اتخاذ راهکار مناسب جهت کاهش مصرف برق در آنها را دو چندان میکاربری

 

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

به تفکیک انواع کاربردها نشان داده  2010( مصرف برق در بخش اداری و تجاری در کشور آمريکا در سال 7-1در جدول )

 [.15]تراوات ساعت برق در اين بخشها در آمريکا مصرف شده است 1348شده است. در اين سال نزديک به 

 2010( مصرف برق به تفكیک انواع کاربردها در بخشهای اداری و تجاری در آمریكا در سال 7-1جدول )

 کل )درصد( سهم از مصرف برق )تراوات ساعت( نوع کاربرد

 1/26 352 روشنايی

 6/4 62 گرمايش فضا

 8/14 200 سرمايش

 13 176 تهويه
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 کل )درصد( سهم از مصرف برق )تراوات ساعت( نوع کاربرد

 10 134 يخچال و فريزر

 6/6 90 لوازم صوتی و تصويری 

 3/2 31 گرمايش آب

 4/5 72 کامپیوتر و لوازم جانبی

 5/0 7 پخت و پز

 6/16 224 ساير موارد

 

يابد. اختصاص می روشنايیدر آمريکا به  اداری و تجاری( پیداست بیشترين مصرف برق در بخش 7-1آنگونه که از جدول )

برق مصرفی توسط سیستمهای کنند. بیشترين برق را مصرف می سرمايشیساير تجهیزات برقی و سیستمهای  روشنايیبعد از 

درصد است.  در اين بین  10 حدودشوند پايه مطرح میسهم يخچالها و فريزرها که به صورت بار قابل مالحظه است.  نیز تهويه

گرمايش آب از مصرف برق است. لوازم صوتی و  دو برابر سهمکمترين سهم به پخت و پز تعلق دارد. سهم گرمايش فضا 

تصويری، در کنار کامپیوتر و لوازم جانبی آن از جمله ديگر مصرف کنندگان انرژی الکتريکی در بخش خانگی در آمريکا 

تولید انرژی از سیستمهای مبتنی بر انرژيهای تجديد پذير جهت  2010شوند. طبق اطالعات موجود، در سال محسوب می

 . [15]تراوات ساعت بوده است 9و  32معادل با  اداری و تجاری به ترتیبدر بخش و گرمايش آب  گرمايش فضا 

یاستهای موجود حکايت از آن دارد که مصرف برق در بخش های انجام شده با در نظر گرفتن کلیه راهکارها و سپیش بینی

 تراوات ساعت خواهد رسید.  1768به  2030در آمريکا در سال  اداری و تجاری

تراوات ساعت ) به ازای  400از  بیشدر آمريکا  اداری و تجاریسال رشد مصرف برق در بخش  20در اين صورت و طی 

( آورده شده 13-1( و شکل )8-1تايج پیش بینی به تفکیک انواع کاربردها در جدول )تراوات ساعت ( خواهد بود. ن 20هر سال 

 [.15]است

 

 

 



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

43 

 

 

 1394 ارديبهشت،دومويرايش  تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

 

 2030در آمریكا در سال  اداری و تجاری( پیش بینی مصرف برق به تفكیک انواع کاربردها در بخش 8-1جدول )

 سهم از کل )درصد( مصرف برق )تراوات ساعت( نوع کاربرد

 3/23 412 روشنايی

 5/3 62 گرمايش فضا

 2/13 233 سرمايش

 5/11 203 تهويه

 5/8 151 يخچال و فريزر

 2/7 127 لوازم صوتی و تصويری 

 9/1 34 گرمايش آب

 1/4 72 کامپیوتر و لوازم جانبی

 4/0 7 پخت و پز

 4/26 467 ساير موارد

 

 

  2030در آمریكا در سال  اداری و تجاریها از مصرف برق در بخش ( پیش بینی سهم هر یک از کاربری13-1شكل )

 

 23.3 ;روشنایی

 3.5 ;گرمایش فضا

 13.2 ;سرمایش

 11.5 ;تهویه

یخچال و 

 8.5 ;فریزر

لوازم صوتی و 

 7.2 ;تصویری 

 1.9 ;گرمایش آب

کامپیوتر و لوازم 

 4.1 ;جانبی

 0.4 ;پخت و پز
 26.4 ;سایر موارد
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در بخش خانگی در آمريکا موارد  2030( و با توجه به افزايش تعداد مشترکین در افق 8-1( و )7-1از مقايسه جدولهای )

 گردد :ذيل استخراج می

خواهد عدم تغییر موجب کاهش سهم از کل مصرف برق . اين فضا تغییری نخواهد داشتمصرف برق جهت گرمايش  -1

تراوات  32تولید انرژی از سیستمهای مبتنی بر انرژيهای تجديد پذير جهت گرمايش فضا  معادل با  2030. در سال شد

رسد مديريت مصرف و افزايش بازده در اين بخش به ساعت خواهد بود. با توجه به عدم وجود منابع ديگر به نظر می

 شدت مد نظر باشد. 

  ثابت خواهد ماند. 2030آنها در افق  کامپیوترها و لوازم جانبی مچنین مصرفپخت و پز و همصرف برق برای  -2

ای خواهد بود که سهم ساير کاربردها و اين افزايش بگونه .ساير کاربردها با افزايش همراه خواهد بودمصرف برق جهت  -3

 يابد.لوازم صوتی و تصويری از مصرف برق افزايش و سهم ساير موارد کاهش می

 

 بكارگیری تجهیزات پربازده برقی در بخش ساختمانمرتبط با  یهاو برنامه استهایس -1-3-11

در اياالت  نیز ها و راهکارهای متنوعیتاکنون برنامهشود جدا از استانداردهای موجود که در صورت نیاز بروز رسانی نیز می

اند. اجرا و تاثیر گذاری تعدادی از اين راهکارها متحده آمريکا به منظور کاهش مصرف انرژی در ساختمانها بکار گرفته شده

ها و راهکارها هدفهايی را در افقهای زمانی بلندتر همچون مربوط به مقطع زمانی خاصی است در حالیکه تعدادی از اين برنامه

جزئیات مربوطه مورد کنند. در اين قسمت و با توجه به اطالعات موجود اين راهکارها به همراه دنبال می 2050يا  2040، 2030

 گیرند.بررسی قرار می

 

 های مرتبط با جایگزینی تجهیزات فرسوده قوانین و برنامه -1-3-11-1

توان به طرح های اجرا شده در آمريکا در زمینه بکارگیری تجهیزات پر بازده انرژی بر در بخش ساختمان میاز جمله برنامه

در اين طرح دولت تسهیالتی را به تصويب و اجرا شد اشاره کرد.  2005سال انرژی بر فرسوده که در  جايگزينی تجهیزات

در خصوص خريد، نصب و راه منظور جايگزينی تجهیزات فوق الذکر در نظر گرفت. بواسطه وجود اين تسهیالت، هزينه کمتری 
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در  2010ح در پايان سال نتايج حاصل از اجرای اين طرتجهیزات جديد بر مشترکان و مصرف کنندگان تحمیل شد. اندازی 

در اين جدول تنها به تجهیزات انرژی بر الکتريکی اشاره شده و به آمار مرتبط با ساير  [.14]( آورده شده است9-1جدول )

 تجهیزات بدلیل خارج بودن از حوزه اين مطالعه اشاره نشده است.

  2010بخش ساختمان در آمریكا در پایان سال ( نتایج اجرای طرح جایگزینی تجهیزات انرژی بر فرسوده در 9-1جدول )

 تعداد جایگزین شده نوع تجهیز نوع کاربری

 لوازم خانگی

 579412 ماشین لباسشويی

 229865 ماشین ظرفشويی

 558773 يخچال

 43580 فريزر

 تهويه مطبوع

 214317 سیستمهای تهويه مطبوع موضعی

 38800 سیستمهای تهويه مطبوع مرکزی

 35317 حرارتی با منبع هواپمپ 

 3376 پمپ حرارتی با منبع زمین

 گرمايش آب
 24030 پمپ حرارتی برقی

 5710 سیستمهای حرارتی خورشیدی

 

که اين  اندتجهیز انرژی بر فرسوده در آمريکا با تجهیزات نو جايگزين شده 1٫733٫180، در مجموع 2010تا پايان سال 

. بیشترين و کمترين جايگزينی به ترتیب به ماشین لباسشويی و پمپ جايگزينی بواسطه اجرای طرح فوق الذکر بوده است

 حرارتی با منبع زمین اختصاص دارد.

 

  احداث ساختمانها با مصرف انرژی صفرهای مرتبط با قوانین و برنامه -1-3-11-2

ی و تجاری با توان به قانون ساختمانهای ادارانرژی در ساختمانها در آمريکا میاز ديگر قوانین موجود در خصوص مصرف 

 :[14]مصوب شد اشاره نمود. بر اساس اين قانون بايد اهداف ذيل محقق گردد 2007ی صفر که در سال مصرف انرژ
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 اشته باشند.مصرف انرژی صفر د 2030تا پايان سال  اداری و تجاری بايد تمامی ساختمانهای جديد االحداث -1

بايد نیمی از تمام ساختمانهای اداری و تجاری در اياالت متحده مصرف انرژی صفر داشته  2040ر تا پايان سال حداکث -2

 باشند.

 بايد تمامی ساختمانهای اداری و تجاری در اياالت متحده مصرف انرژی صفر داشته باشند. 2050حداکثر تا پايان سال  -3

 موارد باال تا حد زيادی محقق شود. پیش بینی شده با شرايط موجود

 

 قوانین مالیاتی  -1-3-11-3

ها يا توان به معافیتاز جمله موارد ديگر که در کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان در کشور آمريکا مفید بوده است می

اين موارد  2010و  2009 ،2008، 2005تشويقهای مالیاتی اتخاذ شده توسط دولت در سالهای مختلف اشاره نمود. در سالهای 

 اند.مصوب و اجرايی شده

های موجود و ساختمانهای اداری و وری انرژی در خانههای جديد، افزايش بهره، مشوقهای مالیاتی برای خانه2005در سال 

 :[ 14]تجاری به صورت ذيل بوده است

های ساخته شده توسط خانهمايش در مصرف انرژی جهت سرمايش و گردالر اعتبار مالیاتی به سازندگانی که  2000 -1

 گیرد.کمتر باشد تعلق می IECC 2003درصد از استاندارد  50 حداقل آنها

های ساخته شده توسط دالر اعتبار مالیاتی به سازندگانی که مصرف انرژی جهت سرمايش و گرمايش در خانه 1000 -2

-تعلق می ENERGY STARکمتر باشد يا مطابق با استانداردهای  IECC 2003درصد از استاندارد  30 حداقل آنها

 گیرد.

وری انرژی تالش هايی که در جهت افزايش بهرهدالر( به دارندگان خانه 500درصد اعتبار مالیاتی )حداکثر تا سقف  10 -3

های دو جداره پنجره های معمولی بادالر از آنچه که گفته شد صرفا به جايگزينی پنجره 200يابد. نمايند اختصاص می

 باشد. 2007تا پايان دسامبر  2006اختصاص دارد. تغییرات صورت گرفته بايد حد فاصل اول ژانويه 

کاسته خواهد شد به شرطی که  جديد االحداث دالر به ازای هر متر مربع از مالیات ساختمانهای اداری و تجاری 8/1 -4

 باشد. ASHRAE 90.1-19ز استاندارد درصد کمتر ا 50 حداقل مجموع مصرف انرژی در آنها
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دالر به ازای هر متر مربع از مالیات ساختمانهای اداری و تجاری موجود کاسته خواهد شد به شرطی که مجموع  6/0 -5

 باشد. ASHRAE 90.1-19درصد کمتر از استاندارد  50مصرف انرژی در آنها حداقل 

 باشد. 2007تا پايان دسامبر  2005اول آگوست بايد حد فاصل  5و  4تغییرات صورت گرفته برای موارد  -6

سازندگان لوازم خانگی و تولید کنندگان سیستمهای تولید انرژی به صورت ذيل بوده ، مشوقهای مالیاتی برای 2005در سال 

 :[ 14] است

 25درصد و حداقل  9/24تا  20درصد،  9/19تا  15سازندگان يخچالها به ازای هر يخچال تولیدی که مصرف آن  -1

دالر تسهیالت دريافت خواهند  175و  125، 75باشد به ترتیب  2001درصد کمتر از استاندارد مینیم فدرال در سال 

 کرد.

را برآورده  ENERGY STAR  2007سازندگان ماشینهای لباسشويی به ازای هر محصول تولید شده که استاندارد  -2

 دالر تسهیالت دريافت خواهند کرد. 100 سازد

جويی انرژی بهتر از ماشینهای ظرفشويی به ازای هر محصول تولید شده و به ازای هر يک درصد صرفهسازندگان  -3

دالر تسهیالت دريافت خواهند کرد. در خصوص تمامی موارد باال، محصول بايد در  ENERGY STAR 3استاندارد  

 داخل کشور آمريکا تولید شود.

دالر به ازای هر کیلووات از سیستمهای پیل سوختی که در توانهای باالتر از  1000درصد اعتبار مالیاتی تا سقف  30 -4

 درصد داشته باشند. 30کیلووات راندمانی حداقل برابر با  500

باالتر از  دالر به ازای هر کیلووات از سیستمهای میکرو توربین که در توانهای 200درصد اعتبار مالیاتی تا سقف  10 -5

 درصد داشته باشند. 26کیلووات راندمانی حداقل برابر با  2000

های موجود و ساختمانهای اداری و وری انرژی در خانههای جديد، افزايش بهره، مشوقهای مالیاتی برای خانه2008در سال 

تمديد  2013و پايان دسامبر  2008مبر ، پايان دسا2009وضع شده بود به ترتیب تا پايان دسامبر سال  2005تجاری که در سال 

 شد.

 [.14] مشوقهای مالیاتی جديد به صورت ذيل مصوب شد 2009در سال 
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وری انرژی هايی که در جهت افزايش بهرهدالر( به دارندگان خانه 1500درصد اعتبار مالیاتی )حداکثر تا سقف  30 -1

بازه  ای باشد که استانداردهای جديد را پوشش دهد.بگونهيابد. تغییرات انجام شده بايد تالش نمايند اختصاص می

  باشد.می 2010تا پايان دسامبر  2008زمانی الزم جهت انجام تغیییرات اول ژانويه 

درصد اعتبار مالیاتی برای نصب سیستمهای تولید انرژی از منابع تجديد پذير. اين اعتبار برای نصب سیستمهای  30 -2

 اختصاص خواهد يافت. 2013و برای ساير سیستمها تا پايان سال  2012ايان سال مبتنی بر انرژی باد تا پ

 گذاری در حوزه انرژيهای تجديد پذير اختصاص مشوقهای مالیاتی به سرمايه -3

میلیارد دالر جهت حمايت از تولید برق از منابع انرژی تجديد پذير در بخش ساختمان اختصاص  6/1در اين سال همچنین 

 یلیارد دالر اعتبار نیز جهت حمايت از طرحهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان در نظر گرفته شد.م 4/2يافت. 

 نیز تغییراتی در مشوقها و قانونهای مالیاتی ايجاد شد. اين موارد عبارت بودند از :، 2010در سال 

دالر تسهیالت با ازاء هر ماشین  225تا  175دالر تسهیالت با ازاء هر ماشین ظرفشويی با راندمان باال،  75تا  25 -1

 دالر به ازاء هر يخچال با راندمان باالتر 200تا  150لباسشويی با راندمان باال و 

وری انرژی تالش هايی که در جهت افزايش بهرهدالر( به دارندگان خانه 500درصد اعتبار مالیاتی )حداکثر تا سقف  10 -2

 اجرايی خواهد شد. 2011سال  يابد. اين مورد از ابتداینمايند اختصاص می

 

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

جويی در انرژی مصرفی سالیانه در بخش ساختمان در نشان داد که پتانسیل صرفه 2009مطالعات صورت پذيرفته در سال 

تراوات ساعت به بخش خانگی و  554ين مقدار تراوات ساعت است. از کل ا 903تريلیون بی تی يو يا  3081 معادل با آمريکا

 . [14]تراوات ساعت به بخشهای تجاری و اداری اختصاص دارد 394

اند به دو دسته راهکارهای کوتاه جويی های فوق الذکر ارائه شدهراهکارهايی که در بخش خانگی جهت رسیدن به صرفه

 : [14]عبارتند ازشوند. راهکارهای کوتاه مدت در بخش خانگی با تمرکز بر انرژی الکتريکی مدت و بلند مدت تقسیم می

 استفاده از روشنايی روز -1

 جايگزينی تجهیزات انرژی بر فرسوده با تجهیزات جديد با راندمان باالتر -2



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

49 

 

 

 1394 ارديبهشت،دومويرايش  تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

 

 باشد.مايی میراهکار بلند مدت اشاره شده نیز شامل تولید برق از انرژی خورشید يا منابع انرژی زمین گر

جويی های فوق دو دسته راهکارهای کوتاه مدت و راهکارهای بلند در بخشهای تجاری و اداری نیز جهت رسیدن به صرفه

 : [14]اند. راهکارهای کوتاه مدت در اين بخشها با تمرکز بر انرژی الکتريکی عبارتند ازمدت توصیه شده

 استفاده از فنها و پمپهای دور متغیر -1

 تعداد بارهايی که حالت استند بای دارند.کاهش  -2

 خاموش کردن المپهای اضافی -3

 در نشانگرهای خروج از يک مکان مشخص LEDاستفاده از المپهای  -4

 نصب سنسورهای تشخیص حضور -5

  T15و  T8با  T12جايگزينی المپهای فلورسنت  -6

 ای با المپهای فلورسنت فشرده و المپهای هالوژنیجايگزينی المپهای رشته -7

 نیز عبارتند از : بلند مدت  هایراهکار

 طراحی مجدد سیستم روشنايی با تکیه بر استفاده حداکثری از منابع نور طبیعی -1

 نصب سیستمهای کنترل روشنايی  -2

 جايگزينی تجهیزات گرمايشی فرسوده با تجهیزات جديد  -3

ايیاالت متحیده هنیوز پتانسییل قابیل      نظر به آنچه که گفته شد علی رغم تالش فراوان در جهت کاهش مصرف انرژی در 

توجهی جهت کاهش مصرف انرژی در اين کشور بخصوص در بخش ساختمان وجود دارد. در حالت مقايسه میزان اين پتانسیل 

 باشد. برابر مصرف برق سالیانه در ايران می 4بیش از 

اشاره شده هموار خواهد ساخت. در کاهش  ای از راهکارهای کم هزينه و پر هزينه مسیر را جهت دستیابی به میزانمجموعه

 اين خصوص نیازی به استفاده از تکنولوژيهای بسیار پیشرفته نیز نخواهد بود.

 

های مرتبط با بكارگیری تجهیزات مبتنی بر انرژیهای تجدید پذیر جهت گرمایش آب و سیاستها و برنامه -1-3-12

 فضا در بخش ساختمان
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. همانگونیه کیه از   [16]( نشان داده شده است14-1در شکل ) 2013انرژی در آمريکا در سال توزيع مصرف انواع حاملهای 

درصد از مصرف انرژی در آمريکا به منابع انرژيهای تجديد پذير اختصاص داشته است. در  10، 2013شکل نیز پیداست در سال 

اند. کمترين سهم نیز به منابع زمین خود اختصاص دادهمیان منابع انرژيهای تجديد پذير، منابع زيست توده بیشترين سهم را به 

 اختصاص دارد.گرمايی 

در بخشهای خانگی و تجاری و اداری آورده  2013( مصرف انواع انرژيهای تجديد پذير در آمريکا در سال 10-1در جدول )

در بخش خانگی، سهم منابع زيست توده ) به صورت عمده شامل چوب و زائدات جنگلی( در تامین انرژی مورد نیاز شده است. 

خورشید و منابع زمین گرمايی نیز از جمله ديگر منابع تجديد پذير هسیتند کیه در   در مقايسه با ساير منابع قابل مالحظه است. 

 باشد.ین حال سهم انرژی خورشیدی بسیار بیشتر از منابع زمین گرمايی میاند. در عبخش خانگی مورد استفاده قرار گرفته

    

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

 

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

 

 )تراوات ساعت( 2013مصرف در سال  انرژی تجدید پذیر منبعنوع  نوع بخش مصرف کننده

 خانگی

 170 زيست توده

 64 خورشید

 12 زمین گرمايی

 35 زيست توده تجاری و اداری
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 9/0 خورشید

 9/5 زمین گرمايی

 3/0 باد

 

نیاز نقش دارد هر چند که سهم های تجاری و اداری عالوه بر منابع تجديد پذير موجود، باد نیز در تامین انرژی مورد در بخش

 اين منبع به همراه انرژی خورشیدی در مقايسه با منابع زيست توده و زمین گرمايی قابل اغماض است.

هزار سیستم سرمايش و گرمايش خورشیدی در نقاط مختلف آمريکا  30در سالهای اخیر به طور متوسط در هر سال حدود 

مطالعات  .[17]گیگاوات بوده است 9فیت حرارتی نصب شده از اين سیستمها معادل ، ظر2013ای که در سال نصب شده بگونه

انجام شده حکايت از آن دارد که سیستمهای سرمايش و گرمايش خورشیدی نقش مهمی را در تامین انرژی مورد نیاز آمريکا در 

سعه سیستمهای مذکور در آمريکا طی کنند. در اين بین هر چند آمار و اطالعات مشخصی در خصوص نحوه توآينده ايفا می

گذاری در اين بخش به اعتبار مالیاتی، خريد تضمینی و ارائه تسهیالت با سود کم جهت سرمايهسالهای آتی ارائه نشده لکن 

اند. ذکر اين نکته ضروريست که در حال حاضر سهم بخش عنوان سیاستهای تشويقی مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته

 باشد.ر استفاده از سیستمهای سرمايش و گرمايش خورشیدی بیش از سهم بخشهای تجاری و اداری میخانگی د

پروژه  182، 2013باشد. در سال اياالت متحده از جمله کشورهای پیشرو دنیا در زمینه توسعه سیستمهای زمین گرمايی می

 .[17]جرا بوده استمگاوات در حال ا 2500نیروگاهی در آمريکا با مجموع ظرفیتی معادل 

-های حرارتی در آمريکا مورد استفاده قرار میبه غیر از تولید برق، انرژی زمین گرمايی جهت تامین انرژی مورد نیاز پمپ 

در بعضی موارد نیز اثبات شده در تمامی ايالتهای آمريکا امکان استخراج حرارت جهت استفاده پمپ حرارتی وجود دارد. گیرد. 

 .نمايدگیرد که خود به کاهش مصرف حاملهای ديگر انرژی کمک میمورد استفاده قرار میمستقیم حرارت به صورت 

 در ايالتهايی از آمريکا که سه شرط :

 قیمت باال برای سوختهای فسیلی -1

 قابلیت دسترسی به منابع زيست توده با حجم فراوان -2

 رشد قابل توجه نیاز حرارتی -3
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 از منابع زيست توده جهت تامین انرژی مورد نیاز ) بخصوص برای سیستمهای سرمايشی و گرمايشی (حاکم است، استفاده 

دانشگاه و مرکز اداری در  300میلیون خانوار آمريکايی و بیش از  10بیش از  2013مورد استقبال قرار گرفته است. در سال 

تخمین زده  اند.ئدات جنگلی ( جهت تامین حرارت بهره بردهآمريکا از منابع زيست توده ) به صورت عمده متشکل از چوب و زا

رسد توسعه سیستمهای گرمايشی مبتنی بر به نظر می بويلر بیوماس در آمريکا وجود دارد. 10000شده در حال حاضر بیش از 

ديگر حاملهای انرژی منابع زيست توده در آمريکا با قابلیت کاربرد در بخشهای خانگی و اداری تا حد زيادی به قیمت انواع 

جويی ناشی از آن معادل با درصد رشد داشته و صرفه 34بیش از  2010تا  2000وابسته است. بازار اين تجهیزات طی سالهای 

درصد هزينه تامین گرمايش با استفاده از سیستمهای قبلی بوده است. عالوه بر آنچه که گفته شد توسعه سیستمهای پاکتر  25

نابع زيست توده تاثیر قابل توجهی بر توسعه استفاده از اين سیستمها در آمريکا طی سالهای آتی خواهد تولید انرژی از م

 .[17]داشت

باشد. میزان تولید برق از اين سیستمها استفاده از انرژی باد در بخشهای تجاری و اداری آمريکا صرفا جهت تولید برق می

 [16] تمها ارائه نشده است.خاصی نیز جهت توسعه اين سیسطی سالهای اخیر تقريبا ثابت بوده و برنامه 

رسد منابع زيست توده و انرژی خورشیدی در مقايسه با ساير منابع تجديد پذير، با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می

 باشند.اداری در آريکا طی سالهای آتی داشته بیشترين سهم را در تامین انرژی مورد نیاز بخشهای خانگی و 

 

 بررسی اسناد باالدستی -1-4

های برتر و گسترش تجیارت اسیت.      وریناها، ظهور و رواج ف  جهان در قرن بیست و يکم دنیايی آکنده از رقابت، توسعه بازار

نید  کند که فرآي رو است و اين همه ايجاب می های پیش ها و رويارويی با چالش   گیری از فرصت شرط توفیق در اين عرصه، بهره

ها در ترکیب    اخت دگرگونیالمللی و با شن اجتماعی با رويکردی راهبردی نسبت به تشخیص شرايط جديد بین –توسعه اقتصادی

هیای    با نگیرش بیه مهمتیرين مسیائل و تنگنیا     رويکرد راهبردی  باشد. ای ی اقتصادی جهانی و منطقه سیاسی و روند مناسبات 

وری و پاسخگويی به الزامات رشد و توسعه پايدار و با ثبات اقتصاد کشیور را  اتاری ی فن اقتصادی ملی، مسیر انجام تحوالت ساخ

 سازد. هموار می
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های اساسیی آينیده کشیور در       گیری ها و جهت  بر اين اساس، بديهی است اتخاذ رهیافتی استراتژيک نسبت به تعیین اولويت

مدت بسنده کند و ناگزير بايد  مدت و میان های کوتاه  ها و سیاستگذاری  امهتواند تنها به برن ای نمی المللی منطقه متن تحوالت بین

های روشن و    گیری گذاری و سمت با افق دوردست با هدف یهاي انداز ها و تحلیل چشم های بلند مدت، ارائه دورنما  ريزی بر برنامه

محیطیی   و زيسیت   فرهنگیی  ،اجتماعی ،ی اقتصادیهای بلند مدت با تجسم بخشیدن به مبان   ريزی مشخص متکی باشد. برنامه

هیای مییان      های طراحی و اجیرای برنامیه     اقتصاد ملی و چارچوب گیری تحوالت و اصالحات و جامعه آرمانی آينده، زمینه شکل

 آورد. هم میامدت و کوتاه مدت را فر

کننده در حوزه مسائل  های مسلط و تعیین   يشهايی از يک سو آگاهی از گرا الزم به ذکر است که هدف از تهیه چنین برنامه

های مناسب بیرای غلبیه بیر      زا و ارائه راهکار مربوط به امنیت و بقای ملی در آينده است و از سوی ديگر شناخت عوامل بحران

مه جانبه کشور با های بلندمدت توسعه ه  ها است که ناگزير بايد با ارائه چارچوبی برای مديريت استراتژيک و طرح راهبرد  بحران

طی کردن مرحله گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در   های پیش رو توأم باشد. طبعاً   ها و چالش   نگرشی به فرصت

ای بهینه و به نحوی است کیه بتوانید    ها به گونه  ها و همچنین تنظیم حرکت  ها و نهاد  افق بلندمدت مستلزم دگرگونی در ساختار

 های اقتصاد متکی بر دانايی را فراهم آورد.    ای رشدی پیوسته و پايدار مبتنی بر تحوالت عمیق تکنولوژيک و مولفهه   زمینه

بخش انیرژی اسیت کیه الزم اسیت تیا بیا        ،های زيربنايی کشور در جهت توسعه و شکوفايی اقتصاد رو يکی از بخش از اين

برنامه بلندمدت کشور  ، های کشور در بخش انرژی ها و فرصت ها، چالش ريزی علمی و در نظر گرفتن امکانات، محدوديت برنامه

 تدوين گردد.   در اين بخش

در جهیت بهینیه سیازی    از جمله هدف هايی که در تدوين اين برنامه بايد مد نظر قرار گیرد اصالح الگوی مصرف و تالش 

شود. در اين بین مصرف انرژی است که با ابزارهای مختلف مديريت مصرف همچون بکارگیری فناوری های پربازده محقق می

قرار گرفتن زير بخش خانگی به عنوان يک زير بخش مصرف کننده و غیر مولد در بخش ساختمان اين بخش را نسبت به ساير 

از طرف ديگر با توجه به سازد. ی جهت بکارگیری فناوری های پربازده انرژی بر ارجحتر میبخش ها همچون صنعت و کشاورز

هیای   هیا و فرصیت   پتانسییل  وجیود در دنییا و ايیران و    خصوص بکارگیری تکنولوژی های پربازدهشده در  ذکرو فوايد  داليل 

يک برنامه بلندمدت در اين حوزه غیرقابیل انکیار   لزوم تهیه  بکارگیری اين تجهیزات بجای تجهیزات معمولی و راندمان پايین،

های صورت گرفتیه در   ريزی ها و برنامه تالش ،در ايران در اين زمینهاست. متأسفانه به دلیل فقدان يک برنامه جامع بلند مدت 
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ايین   گیری منسجم و مناسبی نداشته و بعضاً مشکالتی ناشی از عدم وجیود همیاهنگی و وفیاق در جهیت توسیعه      جهت ،کشور

 شود. ايجاد می موضوع

اسیتاندارد پیر بیازده در بخیش      زاتیی و تجه هیا ی اسیتفاده از فنیاور  در جهت روشن ساختن اهمیت موضوع همین بس که 

صینعت   یراه فنیاور  ریسند مسی "با عنوان  رویبر در مطالعه انجام شده توسط وزارت ن یانرژ هایو فرآورده ندهايساختمان، فرآ

 دیموضوع اشاره شده تاک هنقشه را یسند راهبرد نيو تدو هیو بر لزوم ته یمعرف یچالش اصل 10از  یکيبه عنوان  "رانيبرق ا

 شده است.

های کالن ها و راهبردانداز، ضروری است تا با بررسی اسناد باالدستی، طرحپیش از شروع هر بحث ديگر تدوين چشم

های آينده پیرامون موجود در جامعه، تصويری از بستر فعلی و نگاهتدوين شده در سطوح باالتر، و اصول ارزشی توسعه فناوری 

انداز نقش مهمی بر عهده دارد. در فاز اول بسیاری از اسناد، های چشم دادن به مؤلفهفناوری حاصل گردد. اين تصوير در شکل

 شود. باالدستی در اين سند اشاره می ترين اسناد قوانین و مقررات به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به برخی از مهم

 

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

توسط مقام معظم رهبری ابالغ گرديد. مطابق  20/9/1382مورخ  1404سند چشم انداز جمهوری اسالمی ايران در افق 

از  مندیخود را به بهره یجا یعیاز منابع طب یردارچون برخو هايی تيامروزه مز نکهيرغم اعلی آنچه که در اين سند آمده است

تکیه گاه اصلی جهت  1404اين منابع تا افق  ی،کشور از منابع متنوع انرژ همچنان به واسطه برخورداریاند، اما  داده یفناور

در  کننده نییو تع یاساس ینقش ،از بعد عرضه و تقاضا یجامع انرژ تيريمد هستند. از اين روو اقتصاد کشور  يیربناتوسعه زي

از عوامل مهم در تحقق در اين ارتباط مصرف بهینه انرژی  .خواهند داشت 1404 رانانداز اي تحقق اهداف سند چشم ارتباط با

 هاییفناوربنابر اين بکارگیری  مطرح است. یضرورت مل کي باشد و به صورتیکشور م توسعهساله  ستانداز بیچشمسند 

های مختلف اقتصادی و اجتماعی از جمله بخش ساختمان از اهمیت خاصی برخوردار است و بايد به  انرژی بر در بخش نينو

 آن پرداخته شود .

 

 زه علوم، تحقیقات و فناوریدر حو ایرانساله  انداز بیستافق چشم -1-4-2
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بخش در جهان اسالم و ايران کشوری است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، الهام

الملل، مبتنی بر دانايی، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و دارای تعامل سازنده و موثر در روابط بین

ر يافته به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با تاکید پرشتاب و مستمسرمايه اجتماعی در تولید علم، دست

 اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، و رسیدن به اشتغال کامل.

 

 چشم انداز وزارت نیرو  -1-4-3

وزارت نیرو در افق چشم انداز جمهوری اسالمی ايران ، سازمانی است بالنده که با برخورداری از مديريت دانش محور ، 

، به گونه ای  های غنی نرم افزاری و سخت افزاری خود اتکامنابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیری و اثر بخش ، ظرفیت 

مديريت عرضه و تقاضا و دسترسی عادالنه همگان به برق مطمئن و پايا، آب سالم و کافی متناسب با عمل می کند تا کشور در 

تثبیت  در منطقهمرکز راهبری برق شناخته و نیز به عنوان  یشروپ جهان، در  ظرفیت های ملی و خدمات بهداشتی فاضالب

 شود.

 نداز بخش برق و انرژی وزارت نیروا چشم -1-4-4 

وزارت نیرو در بخش برق با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژی، مديريت تقاضا، تکیه بر ساختاری منسجم و  

کند تا کشور در عرضه برق مطمئن و پايا و با کیفیت مناسب )در حد  ای عمل می متخصصین توانمند و خالق به گونه

ايجاد بسترهای الزم، دسترسی آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار  استانداردهای جهانی( سرآمد کشورهای منطقه گردد و با

 برق را میسر نموده و جمهوری اسالمی ايران به عنوان مرکز راهبری شبکه برق در منطقه تثبیت گردد.

بحیث   هیا بیه صیورت مسیتقیم و غیرمسیتقیم بیه       قانون در کشور وجود دارد کیه در آن  10طور کلی  بهعالوه بر موارد باال 

های پربازده انرژی بر در بخش ساختمان اشاره شده است. در ادامه اشاره کوتاهی به هر يک از ايین قیوانین    کارگیری فناوری  به

 خواهد شد.

 

 های ابالغی مقام معظم رهبری در بخش انرژی سیاست -1-4-5
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ها و نهادهای اجرائیی   کلیه دستگاهبه  15/4/89های کلی اصالح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری در تاريخ  سیاست

های پربازده انرژی  ها به صورت غیرمستقیم به بکارگیری فناوری از اين مجموعه سیاست 7و  5، 3کشور ابالغ شد. در بندهای 

 [.1بر در بخش ساختمان اشاره شده است ]

 

 بخشنامه ریاست جمهوری  -1-4-6

و با موضوع کاهش مصیرف بیرق ادارات و دسیتگاه هیای اجرايیی       26/3/87مورخ  40081/43720اين بخشنامه به شماره 

های سراسر کشور  های دولتی، نهادهای انقالب اسالمی و استانداری ها، مؤسسات و شرکت ها، سازمان خانه کشور به کلیه وزارت

ه صورت غیر مسیتقیم بیه   از اين بخشنامه ب 4و  3، 2از اين بخشنامه به صورت مستقیم و در بندهای 1ابالغ شده است. در بند 

 [.6های پربازده انرژی بر در بخش ساختمان اشاره شده است ] بکارگیری فناوری

 

 های وزارت نیرو در دولت دهم در بخش انرژی برنامه -1-4-7 

 ای تحت عنوان کتیاب اول  های عملیاتی صنعت برق را در مجموعه وری و کارائی، برنامه وزارت نیرو به منظور افزايش بهره

از اين بخشنامه به صیورت غییر مسیتقیم بیر بکیارگیری       18و  17تدوين و ابالغ نمود. در بندهای  1389در مورخ تیرماه سال 

 [.5بر در بخش ساختمان تاکید شده است ] های پربازده انرژی فناوری

 

 وری انرژی الكتریكی سابا  سند نقشه راه بهره -1-4-8 

نسبت به تهیه  1389( در راستای وظايف و ماموريت ذاتی خود، در مورخ ارديبهشت ماه وری انرژی ايران )سابا سازمان بهره

وری انرژی الکتريکی براساس قوانین باالدستی نمود. در اين سند چگونگی نیل به اهداف کمی  و تدوين سندی بر نقشه راه بهره

 [. 6سازی مصرف انرژی تبیین شده است ] تعیین شده در بخش بهینه

 

 ها قانون هدفمند کردن یارانه -1-4-9 
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ها اقدام نموده است.  ،نسبت به ابالغ قانون هدفمند کردن يارانه 1388دی ماه  15مجلس محترم شورای اسالمی در مورخه 

جويی در مصرف انرژی اشاره نشده است لکن ابالغ و اجرای قانون گیامی مهیم در مسییر    در اين قانون هر چند به بحث صرفه

 [.1انرژی و بکارگیری تجهیزات پربازده است ]جويی صرفه

  

 قانون اصالح الگوی مصرف -1-4-10

، نسبت به تصويب قانون اصالح الگوی مصرف اقدام نموده اسیت.  1389اسفند  4مجلس محترم شورای اسالمی در مورخه 

ات پربازده انرژی بر اشاره شده است از اين قانون به صورت غیر مستقیم به بکارگیری تجهیز 23و 22، 21، 20، 19، 18در مواد 

[1 .] 

 های اول تا پنجم توسعه کشور قوانین برنامه -1-4-11

ساله و توسیط دولیت وقیت     ( که به صورت پنج1394تا  1368های  های اول تا پنجم توسعه کشور )حدفاصل سالدر برنامه

اند تا حد امکان در  ای اجرايی وابسته موظف شدهه تنظیم شده و به تصويب مجلس شورای اسالمی رسیده است دولت و دستگاه

 [.6های اقتصادی و اجتماعی تالش کنند ] جهت کاهش مصرف انرژی در تمامی بخش

  

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

به صورت مستقیم و غیر مستقیم  2/3/88گانه مصوبه هیات دولت جهت اصالح الگوی مصرف انرژی مورخ  20در تکالیف 

 [. 7به بکارگیری تجهیزات پربازده انرژی بر اشاره شده است]

 

 مقررات ملی ساختمان 19مبحث  -1-4-13 

های تأسیسیات   حرارتی پوسته خارجی، سیستم کاری مقررات ملی ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجرای عايق 19مبحث 

هیا را تعییین    گرمايی، سرمايی، تهويه، تهويه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی و الزامات طراحی سیستم روشینايی در سیاختمان  

 [. 8جويی انرژی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است ] کند. در اين مبحث بحث صرفه می
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 ننظر سنجی از متخصصی-1-5

رود. متخصصین نه تواند به عنوان يک منبع کارآمد و جامع بشمار میای نظر سنجی از متخصصین میشک در هر زمینه بی

ای دارند که ترکیب آن با تخصص و مهیارت،  باشند بلکه تجربیات ويژهتنها در يک زمینه خاص دارای تبحر و مهارت ويژه می

دهد که مطالعه آمیختیه  ارائه شده است. نگاهی گذرا به تجربیات موجود نشان میحلهای تضمینی بر موثر بودن و کارا بودن راه

 شود.با نظر سنجی با نتايج بهتری همراه است بخصوص آنکه نظرات و تجربیات کارآزموده لزوما در کتابها و مقاالت يافت نمی

خصوص آنکه ايین نظیرات انتخابهیايی از    نظر به آنچه که گفته شد در اين مطالعه از نظرات متخصصین امر استفاده شد. ب

 میان موارد ارائه شده بود که در جلسات مختلف به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. 

 تبیین ابعاد چشم انداز -1-6

های حاصل از مراحل قبل شود. در اين مرحله بر مبنای ورودیگران و مشاوران تهیه میانداز توسط تحلیلبیانیه اولیه چشم

انداز بنگیاهی و  های تدوين چشمشود. با بررسی مدلانداز پرداخته میفناوری، اطالعات اولیه(، به ترسیم افق چشم)هوشمندی 

هیای افیق   انیداز و نییز ويژگیی   های ضروری چشمانداز، الزم است تا به مؤلفهگیری از مطالعات تطبیقی تدوين چشمنیز با بهره

 های زير باشد:ی مؤلفهانداز ملی بايد دربرگیرندهچشمانداز در سطح ملی توجه شود. يک افق چشم

 اندازهای ذکر شده در بیانیه چشمآلريزی برای ايدهدرنظرگیری بعد زمان و افق برنامه 

 ی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهاناشاره به جايگاه و رتبه 

 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی 

 ات اصول ارزشیدرنظرگیری مالحظ 

 پذيری فناوری تولیدیتوجه به سطح رقابت 

 ی کاربرد فناوری تعیین حوزه 

 محیطی حاصل از توسعهاشاره به نتايج کلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و زيست 

  طراحی، تولید، بکارگیری( فعالیتتعريف کلی حوزه( 
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و مزايايی را به دنبال خواهد داشت و باعث چه تغییراتی در  در تعیین چشم انداز بايد توجه داشت که توسعه فناوری چه نتايج

محیطی خواهد شد.که اين بخش در قالب کلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و زيست

 محیطی حاصل از توسعه در ابعاد چشم انداز ذکر شده است.زيست

ا توجه به سند چشم انداز جمهیوری اسیالمی ايران)اسیناد باالدسیتی( تعییین      در چشم انداز مورد بررسی،افق برنامه ريزی ب

ی کاربرد فناوری نیز با توجیه بیه اسیناد باالدسیتی      ی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهان و حوزه گرديد. جايگاه و رتبه

محیطی حاصل از توسعه و تعريف کلی حوزه فعالیت نیز با مطالعه تعیین گرديد، نتايج کلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و زيست

به منظور تدوين چشم انداز پروژه اسناد ساير کشورها و همچنین اسناد باالدستی تعیین گرديد.در نهايت گزينه های معرفی شده 

  ضای کمیته راهبری پروژه ارائه شد و مورد تصويب کمیته قرار گرفت.به اع

 تفکیک هر يک از بخشهای موجود چندين گزينه انتخابی وجود دارد. در اين جدول و به

 ( ابعاد مندرج در چشم انداز و گزینه های پیشنهادی11-1جدول )

 انداز بكارگیری فناوریهای پربازده در بخش ابعاد مندرج در چشم

 ساختمان
 های پیشنهادی گزینه

 1404 ریزی افق برنامه

 توانمندی فناورانه در منطقه و جهانی عددی  و رتبه  جایگاه

 در سطح جهانی 

 در سطح منطقه 

 ی کاربرد فناوری حوزه

 بخش خانگی 

 تجاری و عمومی بخش 

 بخش ساختمان 
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 انداز بكارگیری فناوریهای پربازده در بخش ابعاد مندرج در چشم

 ساختمان

 های پیشنهادی گزینه

محیطی حاصل از نتایج کلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و زیست

 توسعه

 الکتريکیای از طريق کاهش تولید انرژی  کاهش انتشار گازهای آالينده و گلخانه 

 افزايش اشتغال در بخش خصوصی و جابجايی اشتغال در بخش دولتی 

 افزايش امنیت انرژی 

 کمک به اقتصاد ملی از طريق کاهش مصرف سوخت 

 کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی 

 طراحی، تولید، بكارگیری()تعریف کلی حوزه فعالیت 

 های امکانپذير طراحی، تولید و بومی سازی در حوزه 

  دار های پر بازده اولويت گیری فناوریبکار 

 

 تدوین چشم انداز -1-7

پس از بحث و تبادل نظر در جلسات سوم و چهارم کمیته راهبری، چشم انداز پروژه بصورت ذيل مورد تصويب کمیته 

 راهبری قرار گرفت :

توسعه و  ، و در راستای1404در راستای تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز وزارت نیرو در افق 

ترویج فرهنگ بهره وری و افزایش رفاه اجتماعی، با بكارگیری و توسعه فناوری های پر بازده انرژی بر 

اولویت دار در بخش ساختمان، کشور از لحاظ بهره وری مصرف برق در این بخش در سطح اول منطقه 

  نابع انرژی خواهد شد.قرار خواهد گرفت و کمک شایانی به اقتصاد ملی از طریق کاهش استفاده از م

 مقرر شد حالت شناوری چشم انداز تا پايان پروژه ادامه داشته باشد و در صورت نیاز تغییرات الزم در آن صورت پذيرد.
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 بندیجمع -1-8

تدوين چشم انداز پروژه پرداخته شد. در گام اول ادبیات مورد نیاز موضوع مورد بحث و بررسی در اين فصل از گزارش به 

قرار گرفت. در گام بعدی مطالعات تطبیقی انجام شد. در اين بخش سیاستهای موجود و آتی سه کشور عربستان، ترکیه و 

 اياالت متحده امريکا در زمینه بکارگیری تجهیزات پر بازده در بخش ساختمان بررسی و تجزيه و تحلیل شد.

گزارشات منتشره حکايت از آن دارد که هنوز در اين کشور پتانسیل قابل توجهی جهت کاهش مصرف در اياالت متحده، 

در اين کشور استفاده از منابع انرژيهای تجديد پذير در بخش ساختمان به سرعت در حال گسترش است. اين انرژی وجود دارد. 

در ها بررسی مانها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.منابع در سالهای آتی جهت تامین سرمايش و گرمايش مورد نیاز ساخت

که بخش خانگی در اين کشور از پتانسیل قابل توجهی جهت کاهش مصرف برخوردار است.  خصوص ترکیه حکايت از آن دارد

در عین حال اين کشور مستعد بکارگیری منابع تجديد پذير جهت تامین حرارت است. مشخص گرديد لزوم حرکت در مسیر 

هینه سازی مصرف انرژی همزمان با پیشرفت قابل توجه اقتصادی و اجتماعی ترکیه مورد توجه مسئوالن اين کشور قرار ب

های جزئی مرتبط با هر بخش، جزئیات گرفته است. در اين ارتباط يا سیاستهای کلی تدوين شده و يا در صورت وجود برنامه

. با وجود داردجهت کاهش مصرف در پتانسیل قابل توجهی  عربستان نیزدر ست. اختیار همگان قرار نگرفته ا ها دراين برنامه

تواند جهت تامین حرارت در بخش ساختمان در کشور عربستان مورد استفاده قرار توجه به شرايط اقلیمی، انرژی خورشیدی می

های مختلف اين حوزه از جمله دهد جنبهگیرد. آمار رو به رشد تعداد مطالعات انجام شده در حوزه انرژی در عربستان نشان می

 وری مورد توجه مسئوالن اين کشور قرار گرفته است.  بهره

در پايان اسناد باال دستی مرتبط با موضوع پروژه به صورت اختصار مرور شد. با توجه به اين اسناد و مطالعات قبلی، نسخه 

ز بحث و تبادل نظر، چشم انداز نهايی پروژه تدوين و مقرر شد حالت اولیه چشم انداز تهیه و به کمیته راهبری ارائه شد. پس ا

 شناوری تغییر در چشم انداز تا پايان پروژه ادامه داشته باشد.
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 فصل دوم

 تدوين اهداف کالن
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شوند رسد. اين اهداف که به دو صورت کمی و کیفی مطرح می پس از تدوين چشم انداز نوبت به تدوين اهداف کالن می

در واقع تعیین کننده هدف نهايی پروژه هستند و تحقق کامل آنها تحقق هدف مورد نظر در چشم انداز پروژه را به همراه خواهد 

توجه به ساير مطالعات صورت شود. در ادامه با داشت. در اين فصل ابتدا ادبیات موضوع مرتبط با اهداف کالن پروژه بررسی می

های مختلفی به منظور تعیین اهداف کالن وری انرژی، گزينهگرفته در پژوهشگاه نیرو و ساير سازمانهای مرتبط با بحث بهره

مطرح خواهد شد. اهداف نهايی با توجه به نظرات اعضاء کمیته راهبری و بحث و تبادل نظر تعیین شده که در ادامه  پروژه 

 آورده خواهد شد. 

 

 اهداف کالنروش شناسی تدوین  -2-2

ايین  انداز تعريف شده اسیت.  ساز، تدوين اهداف توسعه در راستای چشم های اساسی در تعیین ارکان جهت يکی ديگر از گام

گیرد. در حقیقت اهداف مذکور، پاسخگوی  انداز انجام می نمودن مسیر نیل به چشم  منظور شفاف گذاری در سطح کالن بههدف

. بیا  "انداز در افق زمانی تعیین شده، به چه مقاصدی بايد دست يافیت؟  برای رسیدن به چشم"يک سؤال اساسی است با عنوان 

کنند و  گران دخیل در نظام توسعه فناوری، اهداف بلندمدتی را دنبال می انداز، کنش ه چشمتعیین اين اهداف در مسیر دستیابی ب

 تر و با جزئیات بیشتر انجام دهند.  صورت دقیق های خود را براساس آن به ها و فعالیت گیری ها، تصمیم ريزی در نتیجه، برنامه

بیاال  -بیه -پیايین و پیايین  -به-ين اهداف با دو رويکرد باالشناسی پیشنهادی برای تدوين اسناد توسعه فناوری، تدو در روش

ی مطلوب برای توسعه فناوری دنبال ترسیم يک آيندهپايین رويکردی هدف محور است که به-به-پذيرد. رويکرد باالصورت می

ايین رويکیرد ترکیبیی، از    به توسعه فناوری دارد. با استفاده از  1محورباال نگاهی مسئله-به-است. در طرف مقابل، رويکرد پايین

ساز باالدستی حفظ شده، و از طرف ديگیر، تمیام   های کالن ملی و ساير ارکان جهتاندازيک طرف همراستايی اهداف با چشم

گیرند. در اين بخش، فرآيند تیدوين  مسايل و مشکالت موجود در مسیر توسعه فناوری نیز مورد هدف تحلیل و بررسی قرار می

هیای هیدف مشیخص    انداز و با تعريف حوزهگیرد. اين اهداف در راستای چشمپايین صورت می-به-هی باالاهداف کالن با نگا

                                                 

1
Issue-based 
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ها نییز بايید بیا مشیخص نمیودن      کننده ابعاد اهداف تعريف شده هستند، کیفیت آنهای هدف که بیانشوند. عالوه بر حوزهمی

وزه مورد نظر نیز در هنگام تدوين اهداف کالن مدنظر قرار بهتر است پتانسیل های موجود در حهای اهداف معین شود. ويژگی

  گیرد. 

های اهداف تعیین شده اسیت. در  ريزی راهبردی در سطح بنگاه، مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوين حوزهدر منابع برنامه

 شود.ها پرداخته میبررسی اين مدلطور خالصه به زير به

 

  1ازی متوازنهای اهداف در مدل کارت امتیحوزه (Kaplan and Norton, 1996) 

 )منظر مالی )سودآوری، رشد در آمد، و افزايش بهره وری 

 های پیشنهادی بنگاه با توجه به مشتريان(منظر مشتری )تعین مشتريان مخاطب، تعیین ارزش 

  گیری درمورد توسعه محصوالت و خیدمات جديید، خیدمات    فرايندهای داخلی )روابط با تأمین کنندگان، تصمیممنظر

 پس از فروش، و مهندسی مجدد فرايندهای تولید(

 ،هیای  برنامیه   های اطالعیاتی الزم، دسترسی به سیستم  منظر يادگیری و رشد )رضايت کارکنان، فضای مناسب کاری

 آموزش کارکنان(

 

 (1383) 2های اهداف در مدل پیرس و رابینسون حوزه 

 وری، توجه به بخش مالی، منابع انسانی، لحاظ کردن محیط خارجی توجه به مشتری، نوآوری، بهره

 

 های اهداف براساس مدل ترکیبی فیلیپس  حوزه 

 )بازار )سعی در حفظ سهم بازار فعلی، افزايش صادرات 

                                                 

ارائه شده است.  در مراجع مرتبطاهی، تدوين اهداف بنگ خصوص اين مدل در توضیح کامل برای

2
Pierce & Robinson 
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 احی محصول(نوآوری )باالبردن توان نوآوری و طر 

 وری واحدهای تولیدی و خدماتی شرکت( وری )بهبود کیفیت محصوالت تولیدی، افزايش بهره بهره 

 )منابع مالی )استفاده بهینه از منابع مالی شرکت و خارج از شرکت برای تأمین اهداف بازار 

 )منابع انسانی )ايجاد انگیزه برای ارائه کار بهتر 

 زيست و حفظ ايمنی و بهداشت محیط کار( های اجتماعی )حفظ محیطمسئولیت 

 )منابع اولیه )تالش برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور 

 

 1های اهداف براساس مدل دکتر اعرابی حوزه  

 سودآوری 

 ها برمبنای استانداردهای جهانی( ها و سیستم سازی رويه وری )ساده بهره 

 ای( الملی و منطقه های بین صاد ملی، توسعه همکاریموضع رقابتی )ارتقای نقش و جايگاه در اقت 

 سازی( گذاری در نیروی انسانی و ظرفیت پیشرفت کارکنان )سرمايه 

 روابط کارکنان 

 رهبری فناورانه 

 گیرندگان( مسئولیت اجتماعی )جلب رضايت، اعتماد و مشارکت خدمت 

 

هیا  سطح بنگاه در ادبیات اشاره شده است. اين ويژگیهايی نیز برای اهداف در های هدف ذکر شده، ويژگیعالوه بر حوزه

 عبارتند از:

 ،قابل کاربرد بودن 

 گیری بودن، قابل اندازه 

                                                 

 اين مدل در مورد تدوين استراتژی گمرك ايران مورد استفاده قرار گرفته است. 1
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 ،در نظر داشتن محدوديت منابع 

 ،قابل دستیابی بودن 

 ،مشخص بودن 

 ،قابلیت انعطاف داشتن 

 گرايانه بودن، واقع 

 قابل قبول بودن، و 

 محدود به زمان بودن 

 

 

 های اهداف کالن ویژگی (1-2)شكل

 

 های ضروری در تدوین اهداف گام -2-3

توان به معرفی گذاری بنگاهی و نیز با کسب بینش از مطالعات موردی صورت پذيرفته، می های هدف با درنظر داشتن مدل

تدوين اهداف کالن در توسعه فناوری مورد تواند برای های ضروری در تدوين اهداف پرداخت. روش پیشنهادی زير می گام

 استفاده قرار گیرد:
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 انداز و هوشمندی فناوریدریافت ورودی از نظرات خبرگان همراستا با چشم(1

های در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف کالن توسعه فناوری استفاده شود. اين کار با برگزاری پنل

متخصصین، در چارچوب نتايج حاصل از هوشمندی فناوری )روندهای رشد و توسعه فناوری در خبرگی و بحث گروهی میان 

طور بیان نمود که اهداف ترجمه توان اينگیرد. در مجموع میانداز، صورت میهای موجود در چشمآينده( و تأکید بر مؤلفه

 انداز در ابعاد مختلف هستند. چشم

 اطالعات ورودی (تدوین اولیه اهداف کالن بر اساس2

گران به پااليش اين آوری شده متخصصین پیرامون اهداف کالن، در اين مرحله الزم است تا تحلیلبا توجه به نظرات جمع

گران نظرات خبرگان را در عبارت ديگر، تحلیلهای هدف بپردازند. بههای هدف و ويژگینتايج با درنظر داشتن دو محور حوزه

های اهداف به معرفی کنند. حوزه ها را بازنويسی میهای ضروری، آنندی نموده و با درنظرداشتن ويژگیبهای هدف دستهحوزه

 ها پرداخته شود. پردازند که الزم است تا به آنابعادی می

 سازی اهداف کالن(تأیید و نهایی3

ه طراحی شده برای نهايی شدن نیازمند اهداف کالن، راهنماهای توسعه در ساير مراحل خواهند بود. بنابراين، اهداف اولی

گران تأيید دوباره افراد متخصص هستند. اجرای اين مرحله به کاهش خطای ناشی از بازنويسی و پااليش اهداف توسط تحلیل

 کند.کمک می

 (دریافت بازخورد4       

داف کالن تدوين شده در بخش ممکن پیوندد، اهوقوع میهای مختلف سند در يک فرآيند تعاملی بهاز آنجا که تدوين گام

 های بعدی سند دچار تغییر و اصالح شوند. است با تدوين گام

تر از وضعیت موجود يکی از مهمترين بازخوردهايی است باال( و دريافت تصوير واقعی-به-تدوين اهداف خرد )اهداف پايین

 تواند منجر به بازبینی در اهداف کالن شود.  می که

 گذارد.نمايش می طور خالصه بهايش گرافیکی مراحل تدوين اهداف کالن را بهنم (2-2شکل )
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 ( روش پیشنهادی برای تدوین اهداف کالن2-2)شكل

 

 ن اهداف کالنتدوی -2-4

چهار گروه روشنايی، تجهیزات اداری، لوازم خانگی و تجهیزات گرمايشی مطرح با عنايت به اينکه موضوع پروژه به تفکیک 

بديهی است که با توجه به ها مطرح و انتخاب شوند. ضروريست تا اهداف کالن پروژه نیز به تفکیک اين حوزهشده است 

در ادامه ضمن بررسی مطالعات انجام شده در هر حوزه، هدف کالن پروژه در هر حوزه که به تائید کمیته راهبری موضوع پروژه 

 نیز رسیده است ارائه خواهد شد.

 

 کالن در حوزه روشناییاهداف  -2-4-1
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 توان اهداف کالن در حوزه روشنايی را مشخص نمود عبارتند ازکه با تکیه بر آنها می مطالعات صورت پذيرفته در اين بخش

: 

 وری انرژی ايران )سابا(سازمان بهره نقشه راه روشنايی 

 قتصادی و اجتماعی پروژه مدل بار الکتريکی به تفکیک پیک و غیر پیک و به تفکیک بخشهای مختلف ا

 )پژوهشگاه نیرو(

 مطالعات دفتر مديريت مصرف برق 

 فعالیتهای تحقیقاتی سازمان سابا 

 شوند.هر يک از مطالعات فوق الذکر به صورت مختصر معرفی می در ادامه

 

 وری انرژی ایراننقشه راه روشنایی سازمان بهره -2-4-1-1

 اقدام به 1391در سال سازی مصرف انرژی در کشور،  خود درخصوص بهینهوری انرژی ايران، نظر به رسالت سازمان بهره

 تدوين نقشه راهی برای روشنايی در دوره برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی نمود. در اين سند، در ابتدا به بررسی

ساير  ه يا در دست انجامهای انجام شدمطالعات جهانی درخصوص نقشه راه روشنايی پرداخته شده است که از جمله برنامه

اشاره نمود. الزم  توان به ممنوعیت تولید، واردات و استفاده از المپهای التهابی، حمايت از المپهای کم مصرف و نیزکشورها می

و نیز اصالح سیستم  گسترش استفاده از المپهای LED هايی نظیر حمايت از المپ به ذکر است که در اين راستا، برنامه

 معابر، در ايران نیز همگام با ساير کشورها انجام گرفته است.روشنايی 

 مطابق با نقشه راه موجود با تکیه بر راهکارهای ذيل :

 جايگزينی المپهای کم مصرف به جای المپهای رشته ای 

 جايگزينی المپهای فلورسنت پر بازده به جای المپهای فلورسنت معمولی 

 نهالوژ به جای المپهای LEDجايگزينی المپهای  

 بکارگیری باالستهای الکترونیکی 
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مگاوات به  1567مگاوات رسید. از اين مجموع،  2599جويی معادل توان در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی به صرفهمی

 مگاوات به بخش عمومی اختصاص دارد.  454مگاوات به بخش تجاری و  578بخش خانگی، 

 

 یو اجتماع یمختلف اقتصاد یبخشها کیو به تفك کیپ ریو غ کیپ کیبه تفك یكیمدل بار الكتر -2-4-1-2

 (روی)پژوهشگاه ن

در زير بخشهای خانگی، تجاری،  1395ايران تا سال  در هدف از انجام اين پروژه، پیش بینی تقاضای بار و انرژی الکتريکی

 MAEDباشد. مدل می MAEDار عمومی، کشاورزی، صنعت و حمل و نقل بر مبنای بکارگیری ماژول انرژی و بار نرم افز

يکی از مدلهايی است که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مبنای روش مصارف نهائی جهت پیش بینی تقاضای انرژی 

  پردازد.توسعه داده شده و به برآورد تقاضای حاملهای مختلف انرژی از جمله برق در يک دوره بلند مدت می

عملیات جمع آوری  با انجام کار میدانی است. اطالعاتی به تفکیک انواع مشترکین طراحی شده هایدر اين پروژه، پرسشنامه

از مشترکین منتخب در سراسر کشور صورت پذيرفته و در ادامه با نصب ثبات بر روی فیدر تغذيه کننده مشترکین  اطالعات

مختلف شبانه روز بدست آمده است. تجزيه و فوق الذکر اطالعات واقعی مصرف آنها در طی روزهای مختلف سال و ساعات 

ها و اطالعات ثبت شده توسط ثباتها فرصت مناسبی را جهت تفکیک بار تحلیل و مقايسه اطالعات موجود در پرسشنامه

  های آنها بوجود آورده است. مصرفی مشترکین به مولفه

کیلووات ساعت در سال  540روشنايی معادل مطابق نتايج اين پروژه متوسط مصرف برق مشترکین خانگی در کشور جهت 

با المپهای کم مصرف، پتانسیل کاهش مصرف در اين بخش برای ای با در نظر گرفتن راهکار جايگزينی المپهای رشته است.

بخش به صورت مشابه متوسط مصرف برق مشترکین  کیلووات ساعت در سال بوده است. 45، 1386هر مشترك در سال 

کیلووات ساعت در سال است. با در نظر گرفتن راهکار  2540در کشور جهت روشنايی معادل عمومی( خدمات )تجاری و 

، 1386با المپهای کم مصرف، پتانسیل کاهش مصرف در اين بخش برای هر مشترك در سال ای جايگزينی المپهای رشته

که به  1386ی خانگی و خدمات در سال با در نظر گرفتن تعداد مشترکین بخشهاکیلووات ساعت در سال بوده است.  176

هزار مشترك بوده، پتانسیل کاهش مصرف يا هدف قابل دستیابی با تکیه بر راهکار جايگزينی  3460هزار و  17770ترتیب 

بوده است. با در نظر گرفتن  در سال گیگاوات ساعت 609و  800با المپهای کم مصرف به ترتیب برابر با  ایالمپهای رشته
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، پتانسیل کاهش مصرف به ترتیب در دو بخش 1386نسبت به سال  1392داد مشترکین در اين دو بخش در سال نسبت تع

کاهش مصرف ارائه شده در اين خواهد بود.  در سال گیگاوات ساعت 896گیگاوات ساعت و  1110خانگی و خدمات برابر با 

 پروژه بر اساس مصرف انرژی بوده است.

 

 مدیریت مصرف برقمطالعات دفتر  -2-4-1-3

ای بیا  مطابق مطالعات انجام شده در دفتر مديريت مصرف برق شرکت توانیر با در نظر گیرفتن جیايگزينی المپهیای رشیته    

مگاوات  135معادل با  1386المپهای کم مصرف، پتانسیل کاهش مصرف تنها در ادارات و سازمانهای دولتی در کشور در سال 

بخش کوچکی از مشترکین بخش خدمات مورد بررسی قرار گرفته و راهکار مورد اسیتفاده تنهیا    بوده است. در اين مطالعه تنها

 ای با المپهای کم مصرف بوده است.جايگزينی المپهای رشته

   

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

آن در قالب يک مقاله در دهمین همايش بین المللی  توسط سازمان سابا که نتايج مطابق با فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده

انرژی ارائه شده با بکارگیری سیستمهای روشنايی خورشیدی شامل استفاده از نور خورشید در روز و استفاده از سیستمهای برق 

سیاعت در سیال   گیگیاوات   5077جويی معادل با توان به صرفهمیمستقیم )تامین کننده روشنايی( در بخش خدمات در کشور 

دست يافت. راهکار ارائه شده در اين مطالعه بسیار متفاوت از ساير راهکارهای مد نظر در مطالعات ديگر بوده و حتی در سیطح  

 شود.جهانی نیز يک راهکار جديد محسوب می

نوان هدف کیالن در  کمیته راهبری پروژه در جلسه چهارم کمیته، پتانسیل حاصل از نقشه راه روشنايی سازمان سابا را به ع

 1394مگاواتی طی سالهای  2599انتخاب کرد. بدين ترتیب هدف کالن پروژه در بخش روشنايی کاهش  ساله مطالعه 10دوره 

 خواهد بود. 1404تا 

 

 اهداف کالن در حوزه لوازم خانگی -2-4-2
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ژی و متوسط مصرف انرژی هیر تجهییز   با توجه به ساير مطالعات انجام شده و تجارب موجود، در اين مطالعه از برچسب انر

در ادامه نحوه تعیین اهداف کیالن بیه تفکییک يخچیال و     جهت تعیین اهداف کالن در حوزه لوازم خانگی استفاده شده است. 

فريزر، ماشین لباسشويی، ماشین ظرفشويی، جارو برقی و کابینهای برودتی )مورد استفاده در بخشهای تجاری و عمومی( شیرح  

 شد. داده خواهد

   

 پتانسیل کاهش مصرف یخچال و فریزر -2-4-2-1

 Aو متوسط مصرف يک يخچال و فريزر با بر چسب انیرژی   1392و  1387میزان تقاضا برای يخچال و فريزر در سالهای 

Aو رده  E( آورده شده است. رده بندی برچسب انرژی يخچال و فريزر در کشور در حال حاضر بین رده 1-2در جدول )
-می ++

شیود( آنسیت کیه رده    باشد. بنابر اين بهترين حالت تحلیل ) با توجه به اين نکته که برچسب بر اساس توزيع نرمال تهییه میی  

در نظر گرفته شود. با توجه به فعالیتهای سازمان سابا در زمینه بهبود بر چسیب انیرژی تجهییزات، در ايین مطالعیه       Bمتوسط 

سیاله   5شود. در ادامه فرض بر آنسیت کیه طیی دو دوره    در نظر گرفته میفريزرها برای يخچالها و  Aبرچسب انرژی متوسط 

رتبه ارتقاء يابد. نحوه استقبال مردم و متقاضیان جديد يخچیال و فريیزر نییز بیه      دوبرچسب متوسط يخچال و فريزر به میزان 

جويی در مصرف يخچالهیا و  یزان صرفهتوان مدرصد خواهد بود. با اين فرضیات می 20درصدی و با شروع  20های پله صورت

 ( آورده شده است.2-2نحوه انجام محاسبات در جدول )( را محاسبه نمود. 1404تا  1394ساله ) 10فريزرها طی يک دوره 

 

 1392و  1387( میزان تقاضای یخچال و فریزر در کشور در سالهای 1-2جدول )

 وارداتمیزان  میزان تولید داخل مقدار عددی نوع پارامتر

 300000 1200000 1500000 )دستگاه( 1387تقاضا برای يخچال و فريزر در سال 

     18715242 1387تعداد خانوارها در کشور در سال 

     24671123 1392تعداد خانوارها در کشور در سال 

 395471 1581884 1977355 )دستگاه( 1392تقاضا برای يخچال و فريزر در سال 

     608 يک يخچال و فريزر خانگی در سال )کیلووات ساعت( متوسط مصرف
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  1404تا افق  ( نحوه محاسبه کاهش مصرف یخچالها و فریزرها2-2جدول )

Aبا برچسب  Aاختالف برچسب 
+ 135 

Aاختالف برچسب 
Aبا برچسب  +

++ 135 

Aبه  Aپیشرفت در دوره اول از   
+ 

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

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

 160 درصدی )گیگاوات ساعت( 60با مشارکت  سومصرفه جويی در سال 

 214 درصدی )گیگاوات ساعت( 80با مشارکت  چهارمصرفه جويی در سال 

 267 درصدی )گیگاوات ساعت( 100با مشارکت  پنجمصرفه جويی در سال 

 802 مجموع

Aپیشرفت در دوره دوم از   
Aبه    +

++ 

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

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

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

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

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

 800 مجموع

 1602 (1394-1404ساله بر حسب گیگاوات ساعت ) 10مجموع دوره 

 

 پتانسیل کاهش مصرف جارو برقی -2-4-2-2

در جیدول   Cبا بر چسب انیرژی   جارو برقیو متوسط مصرف يک  1392و  1387در سالهای  جارو برقیمیزان تقاضا برای 

باشید. بنیابر ايین    می Aو رده  Gدر کشور در حال حاضر بین رده  جارو برقی( آورده شده است. رده بندی برچسب انرژی 2-3)

در نظیر   Dشود( آنست که رده متوسیط  سب بر اساس توزيع نرمال تهیه میبهترين حالت تحلیل ) با توجه به اين نکته که برچ



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

74 

 

 

 1394 ارديبهشت،دومويرايش  تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

 

گرفته شود. با توجه به فعالیتهای سازمان سابا در زمینه بهبود بر چسب انرژی تجهیزات، در اين مطالعه برچسب انرژی متوسیط  

C  به میزان  جارو برقیبرچسب متوسط ساله  5شود. در ادامه فرض بر آنست که طی دو دوره در نظر گرفته می جارو برقیبرای

درصید   20درصدی و با شیروع   20های نیز به صورت پله جارو برقیدو رتبه ارتقاء يابد. نحوه استقبال مردم و متقاضیان جديد 

( را 1404تیا   1394سیاله )  10طیی يیک دوره    جیارو برقیی  جويی در مصیرف  توان میزان صرفهخواهد بود. با اين فرضیات می

 ( آورده شده است.4-2ود. نحوه انجام محاسبات در جدول )محاسبه نم

 1392و  1387میزان تقاضای جارو برقی در کشور در سالهای ( 3-2جدول )

 میزان واردات میزان تولید داخل مقدار عددی نوع پارامتر

 700000 300000 1000000 )دستگاه( 1387تقاضا برای جارو برقی در سال 

     18715242 1387کشور در سال تعداد خانوارها در 

     14671123 1392تعداد خانوارها در کشور در سال 

 922766 395471 1318237 )دستگاه( 1392تقاضا برای جارو برقی در سال 

     36 متوسط مصرف يک جارو برقی در سال )کیلووات ساعت(

 

 1404( نحوه محاسبه کاهش مصرف جارو برقی تا افق 4-2جدول )

 B 3با برچسب  Cاختالف برچسب 

 A 3با برچسب  Bاختالف برچسب 

 Bبه  Cپیشرفت در دوره اول از   

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

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

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

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

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

 12 مجموع
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 Aبه  Bپیشرفت در دوره دوم از 

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

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

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

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

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

 12 مجموع

 24 (1394-1404ساعت )ساله بر حسب گیگاوات  10مجموع دوره 

 

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

و متوسط مصرف يک ماشین لباسشويی با بر چسب انیرژی   1392و  1387میزان تقاضا برای ماشین لباسشويی در سالهای 

C ( آورده شده است. رده بندی برچسب انرژی 5-2در جدول )در کشور در حال حاضر بیین رده   ماشین لباسشويیG  و ردهA 

شود( آنسیت کیه رده   باشد. بنابر اين بهترين حالت تحلیل ) با توجه به اين نکته که برچسب بر اساس توزيع نرمال تهیه میمی

طالعیه  در نظر گرفته شود. با توجه به فعالیتهای سازمان سابا در زمینه بهبود بر چسیب انیرژی تجهییزات، در ايین م     Dمتوسط 

سیاله   5شود. در ادامه فرض بیر آنسیت کیه طیی دو دوره     در نظر گرفته می ماشین لباسشويیبرای  Cبرچسب انرژی متوسط 

نیز بیه   ماشین لباسشويیبه میزان دو رتبه ارتقاء يابد. نحوه استقبال مردم و متقاضیان جديد  ماشین لباسشويیبرچسب متوسط 

ماشیین  جیويی در مصیرف   توان میزان صیرفه درصد خواهد بود. با اين فرضیات می 20درصدی و با شروع  20های صورت پله

 ( آورده شده است.6-2( را محاسبه نمود. نحوه انجام محاسبات در جدول )1404تا  1394ساله ) 10طی يک دوره  لباسشويی

 

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

 پارامترنوع 

مقدار 

 میزان واردات میزان تولید داخل عددی

 700000 300000 1000000 )دستگاه( 1387تقاضا برای ماشین لباسشويی در سال 



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

76 

 

 

 1394 ارديبهشت،دومويرايش  تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

 

     18715242 1387تعداد خانوارها در کشور در سال 

     24671123 1392تعداد خانوارها در کشور در سال 

 922766 395471 1318237 )دستگاه( 1392تقاضا برای ماشین لباسشويی در سال 

     156 متوسط مصرف يک ماشین لباسشويی در سال )کیلووات ساعت(

 

 1404( نحوه محاسبه کاهش مصرف ماشین لباسشویی تا افق 6-2جدول )

 B 25با برچسب  Cاختالف برچسب 

 A 13با برچسب  Bاختالف برچسب 

 Bبه  Cپیشرفت در دوره اول از   

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

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

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

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

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

 99 مجموع

 Aبه  Bپیشرفت در دوره دوم از 

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

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

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

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

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

 51 مجموع

 150 (1394-1404ساله بر حسب گیگاوات ساعت ) 10مجموع دوره 
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 پتانسیل کاهش مصرف ماشین ظرفشویی -2-4-2-4

و متوسط مصرف يک ماشین ظرفشويی با بر چسب انرژی  1392و  1387میزان تقاضا برای ماشین ظرفشويی در سالهای 

A ( آورده شده است. رده بندی برچسب انرژی ماشین ظرفشويی در کشور در حال حاضر بین رده 7-2در جدول )E  و ردهA
++ 

شود( آنست که رده ن نکته که برچسب بر اساس توزيع نرمال تهیه میباشد. بنابر اين بهترين حالت تحلیل )با توجه به ايمی

در نظر گرفته شود. با توجه به فعالیتهای سازمان سابا در زمینه بهبود بر چسب انرژی تجهیزات، در اين مطالعه  Bمتوسط 

ساله  5ی دو دوره شود. در ادامه فرض بر آنست که طدر نظر گرفته می ظرفشويیبرای ماشین  Aبرچسب انرژی متوسط 

نیز به  ظرفشويیبه میزان دو رتبه ارتقاء يابد. نحوه استقبال مردم و متقاضیان جديد ماشین  ظرفشويیبرچسب متوسط ماشین 

جويی در مصرف ماشین توان میزان صرفهدرصد خواهد بود. با اين فرضیات می 20درصدی و با شروع  20های صورت پله

 ( آورده شده است.8-2( را محاسبه نمود. نحوه انجام محاسبات در جدول )1404تا  1394ه )سال 10طی يک دوره  ظرفشويی

 

 1392و  1387 یدر کشور در سالها ظرفشویی نیماش یتقاضا زانی( م7-2جدول )

 میزان واردات میزان تولید داخل مقدار عددی نوع پارامتر

 7600 68400 76000 )دستگاه( 1384تقاضا برای ماشین ظرفشويی در سال 

 18715242 1387تعداد خانوارها در کشور در سال 
  

 24671123 1392تعداد خانوارها در کشور در سال 
  

 10019 90167 100186 )دستگاه( 1392تقاضا برای ماشین ظرفشويی در سال 

 310 متوسط مصرف يک ماشین ظرفشويی در سال )کیلووات ساعت(
  

 1404مصرف ماشین ظرفشویی تا افق  ( نحوه محاسبه کاهش8-2جدول )

Aبا برچسب  Aاختالف برچسب 
+ 37 

Aاختالف برچسب 
Aبا برچسب  +

++ 28 

Aبه  Aپیشرفت در دوره اول از   
+ 

 1 درصدی )گیگاوات ساعت( 20صرفه جويی در سال اول با مشارکت  
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 1 درصدی )گیگاوات ساعت( 40صرفه جويی در سال دوم با مشارکت 

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

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

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

 11 مجموع

Aپیشرفت در دوره دوم از   
Aبه    +

++ 

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

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

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

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

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

 8 مجموع

 20 (1394-1404ساله بر حسب گیگاوات ساعت ) 10مجموع دوره 

 

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

-2در جدول ) Cبا بر چسب انرژی  کابین برودتیو متوسط مصرف يک  1387 کابینهای برودتی در سالمیزان تقاضا برای 

باشد. بنابر اين می Aو رده  Gدر کشور در حال حاضر بین رده  کابینهای برودتی( آورده شده است. رده بندی برچسب انرژی 9

در نظر  Dشود( آنست که رده متوسط بهترين حالت تحلیل ) با توجه به اين نکته که برچسب بر اساس توزيع نرمال تهیه می

گرفته شود. با توجه به فعالیتهای سازمان سابا در زمینه بهبود بر چسب انرژی تجهیزات، در اين مطالعه برچسب انرژی متوسط 

C  شود.در نظر گرفته می کابینهای برودتیبرای 

قاء يابد. نحوه به میزان دو رتبه ارت کابینهای برودتیساله برچسب متوسط  5در ادامه فرض بر آنست که طی دو دوره  

درصد خواهد بود. با اين  20درصدی و با شروع  20های نیز به صورت پله کابینهای برودتیاستقبال مردم و متقاضیان جديد 
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( را محاسبه نمود. نحوه 1404تا  1394ساله ) 10طی يک دوره  کابین برودتیجويی در مصرف توان میزان صرفهفرضیات می

 ( آورده شده است.10-2انجام محاسبات در جدول )

  1387در کشور در سال  تقاضا برای کابینهای برودتی زانی( م9-2جدول )

 میزان واردات میزان تولید داخل مقدار عددی نوع پارامتر

 0 90000 90000 )دستگاه( 1387تقاضا برای کابینهای ويترينی در سال 

     4637 متوسط مصرف يک کابین ويترينی در سال )کیلووات ساعت(

 

 1404( نحوه محاسبه کاهش مصرف کابینهای برودتی تا افق 10-2جدول )

 B 1152با برچسب  Cاختالف برچسب 

 A 675با برچسب  Bاختالف برچسب 

 Bبه  Cپیشرفت در دوره اول از   

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

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

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

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

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

 311 مجموع

 Aبه  Bپیشرفت در دوره دوم از   

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

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

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

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

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

 493 (1394-1404ساله بر حسب گیگاوات ساعت ) 10مجموع دوره 

ساله در بخیش   10کمیته راهبری پروژه در جلسه چهارم کمیته، پتانسیلهای فوق الذکر را را به عنوان اهداف کالن در دوره 

 لوازم خانگی انتخاب کرد.

 

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

 1395ايران تا سال  در پیش بینی تقاضای بار و انرژی الکتريکی ( پروژه1404نتايج بسط يافته )توسعه بازه زمانی پروژه تا 

در خصوص استفاده از برق در بخشهای خانگی و در زير بخشهای خانگی، تجاری، عمومی، کشاورزی، صنعت و حمل و نقل 

همانگونه که از اين جداول نیز پیداست بیشترين مصرف برق  ( آورده شده است.12-2( و )11-2می در کشور در جداول )عمو

ساير تجهیزات )لوازم خانگی و اداری( اختصاص دارد و در اين بین سهم برق در بخشهای خانگی و عمومی به تهويه مطبوع و 

باشد. مجموع مصرف برق پیش بینی شده برای بخش ساختمان با می جهت تامین آبگرم، گرمايش فضا و پخت و پز کمتر

 ( آورده شده است.13-2کاربری گرمايش آب و فضا در جدول )

 )تراوات ساعت( 1404( پیش بینی مصرف برق در کشور در بخش خانگی تا افق 11-2جدول ) 

Base scenario 2010 2015 2020 2025 

                Space Heating 0.87 1.46 2.11 2.81 

                Water Heating 3.93 3.37 2.93 2.55 

                          Cooking 2.38 2.74 3.16 3.64 

               Air conditioning 13.34 14.67 16.25 18.06 

                      Appliances 36.55 41.7 47.5 54.06 

                              Total 57.07 63.95 71.95 81.12 

 

 

 

 

 )تراوات ساعت( 1404تا افق  عمومیمصرف برق در کشور در بخش  ینیب شی( پ12-2جدول )
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Base scenario   2010 2015 2020 2025 

                     Thermal uses 5.48 6.46 7.48 8.49 

               Air conditioning 8.81 8.37 8.02 7.71 

                     Specific uses 18.19 22.75 28.02 34.15 

                              Total 32.49 37.59 43.52 50.34 

 

 

 

 

 

 )گیگاوات ساعت( 1404تا افق  ساختماندر بخش جهت تامین گرمایش آب و فضا کشور  مصرف برق ینیب شی( پ13-2جدول )

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

 13850 13573 13302 13036 12775 12520 12264 12013 11767 11526 11290 مصرف برق

 

درصد در مصرف برق جهت  50، 1404، مقرر شد در افق مطابق با نظرات اعضای کمیته راهبری پروژه در جلسه چهارم

درصدی  5های شروع و با پله 1395درصدی در سال  5جويی نیازهای گرمايشی صرفه جويی گردد. اين حرکت با صرفه

( نشان داده 3-2جويی در هر سال در شکل )گردد. نحوه حرکت و میزان صرفدرصد ختم می 50به  1404افزايش و در سال 

 .شده است
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  1404فضا در بخش ساختمان در کشور تا افق ( کاهش مصرف برق جهت گرمایش آب و 3-2)شكل

 بندیجمع -2-5

 پرداخته شد. در گرمايش آب و فضادر اين فصل از گزارش به تدوين اهداف کلی پروژه به تفکیک روشنايی، لوازم خانگی و 

لوازم خانگی  های انجام شده استوار بود. در بخشبخش روشنايی تعیین هدف کالن پروژه بر اساس ساير مطالعات و پروژه

صورت پذيرفته است. در  1404تعیین اهداف با توجه به برچسبهای انرژی موجود و افزايش رتبه متوسط تجهیزات در افق 

استفاده شده است. اهداف نهايی با توجه به نظرات  "مدل تقاضای بار الکتريکی"بخش گرمايش آب و فضا نیز از نتايج پروژه 

 ن چندين گزينه پیشنهادی در هر بخش انتخاب شده است.اعضای کمیته راهبری و از میا
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 فصل سوم

 تدوين راهبردها
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 مقدمه -3-1

هايی است که با معین نمودن خطوط کلی، از عدم قطعیت گیریای از جهتی مجموعههای ملی فناوری دربرگیرندهراهبرد

-طوریدهد؛ بهگذاران در مسیر دستیابی به اهداف کالن پاسخ میموجود در توسعه فناوری کاسته و به سؤاالت اساسی سیاست

انتخیاب   های اصلی برای دستیابی به اهداف دانست. ايین راهبیرد بیه   گیریکننده مجموعه جهتتوان معینها را میکه راهبرد

ی چیستی و ملی فناوری معین کنندهعبارت ديگر، راهبرد پردازد. بهها میی دستیابی به آندار و تعیین نحوههای اولويت فناوری

 چگونگی توسعه فناوری در سطح کالن است. 

به منظور تدوين راهبردها در اين سند، مطالعات تطبیقی سه کشور ترکیه، عربستان و آمريکیا و هیم چنیین آينیده پژوهیی      

ين مطالعات به کمیته راهبری، اعضا فناوری ها و در نهايت نظرات متخصصین مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.با ارائه نتايج ا

بايد توجه داشت راهبردهای پیشنهادی خود را ارائه دادند و در نهايت پس از مطالعه و بررسی آنها، در کمیته به تصويب رسیدند.

شده خارج  که در هنگان تدوين راهبردها بايد حتما ابعاد مختلف چشم انداز و اهداف کالن مد نظر قرار گیرد تا راهبردهای ارائه

 از چهارچوب معرفی شده نباشد.

مرور مختصری بر فناوريهای پر بازده آتی در بخش ساختمان خواهیم داشت. در ادامه يک در اين فصل ابتدا  با اين توضیح

نیز شود و در ادامه راهبردهای الزم که به تائید اعضای کمیته راهبری جمعبندی از مطالعات آينده پژوهی و تطبیقی انجام می

 رسیده است معرفی خواهند شد. 

 

 فناوریهای پر بازده آتی در بخش ساختمان -3-2

توان در سه گروه همانگونه که در گزارش مرحله دوم نیز اشاره شد تکنولوژيهای پر بازده آتی در بخش ساختمان را می

 با گرمايش تقسیم بندی کرد.تکنولوژيهای روشنايی، تکنولوژيهای مرتبط با لوازم خانگی و تکنولوژيهای مرتبط 

 اند عبارتند از :( نشان داده شده5-3( تا )1-3تکنولوژيهای روشنايی که در شکلهای )

  OLEDو  LEDالمپهای  -1

 باالستهای الکترونیکی -2
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 (LMS) سیستمهای مديريت روشنايی  -3

 سیستمهای روشنايی خورشیدی -4

 المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال -5

 

 

 LED( المپ های 1-3)شكل 

 

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

 

 

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

مرتبط با يخچال و فريزر، تکنولوژيهای مرتبط با توان در سه گروه تکنولوژيهای مربوط به لوازم خانگی را میتکنولوژيهای 

ماشین لباسشويی و ظرفشويی و تکنولوژيهای مرتبط با جارو برقی تقسیم بندی کرد. تکنولوژيهای مرتبط با يخچال و فريزر 

 عبارتند از :

 (6-3تکنولوژيهای مرتبط با نوع سیکل )شکل  -1

 (7-3تکنولوژيهای مرتبط با نوع کمپرسور )شکل  -2

 (8-3بساط الکترونیکی )شیر ان -3

 

 

 ( تكنولوژی های مرتبط با نوع سیكل تبرید یخچالها و فریزرها6-3شكل )
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 کمپرسورهای راندمان باال و دور متغیر( 7-3شكل )

 

 الكترونیكی( شیر انبساط 8-3شكل )

 

 تکنولوژيهای مرتبط با ماشین لباسشويی و ظرفشويی عبارتند از :

 استفاده از موتورهای با راندمان باال-1

 استفاده از دانه های پلیمری يا پودرهای شستشو با کیفیت باالتر  -2

 فناوريهای پیشنهادی برای جارو برقی نیز عبارتند از :

 استفاده از موتورهای با راندمان باال -1

 های پیشرفتهاستفاده از تیغه -2
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 دسته ذيل تقسیم بندی کرد. 4توان در تکنولوژيهای مرتبط با گرمايش آب و فضا را می

 تکنولوژيهای تولید همزمان برق و حرارت-1

 پمپ حرارتی-2

 سیستمهای ذخیره سازی انرژی-3

 سیستمهای خورشیدی-4

 است.( نشان داده شده 12-3( تا )9-3اين تکنولوژيها در شکلهای )

 

 

 ( تولید همزمان برق و حرارت9-3شكل )
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 ( پمپ حرارتی10-3شكل )

 

 

 ( سیستمهای ذخیره سازی انرژی11-3شكل )
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 ( سیستمهای گرمایش خورشیدی12-3شكل )

 

 بندی مطالعات تطبیقی جمع -3-3

های مختلفی را جهت برنامهذکر شد کشورهای عربستان، ترکیه و اياالت متحده گزارش فصل اول همانگونه که در 

 اند.بکارگیری فناوريهای پربازده سرلوحه کار خويش قرار داده

% کاهش پیدا کند و به همین منظور برنامه های 2023،20در ترکیه پیش بینی شده است که شدت مصرف انرژی تا سال 

 قرار گرفته است.اولويت  درزير 

  رشته ای هایجای المپ استفاده از المپ های فلورسنت خطی و فشرده به -

  تکیه بر راهکارهای ساده همچون الزام شرکتها به تولید محصوالت با شاخص بهره وری باالتر -

  استفاده از تجهیزات گرمايشی با راندمان باالتر -

 منابع زيست توده، زمین گرمايی و انرژی خورشیدی استفاده از انرژی های تجديد پذير با تمرکز بر  -

  کلکتورهای خورشیدی جهت گرمايش آب و فضا استفاده از -
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% کاهش پیدا کند و به همین منظور 2030،20در کشور عربستان پیش بینی شده است که شدت مصرف انرژی تا سال 

 برنامه های زير را در اولويت قرار گرفته است.

فتوولتايیک و گرمايش خورشیدیو انرژی خورشیدی  استفاده از انرژی های تجديد پذير با تمرکز بر انرژی باد()  

 استفاده از پمپهای حرارتی و سیستم هایCHP  

استفاده از سیستم مديريت انرژی در بخش ساختمان و نیز استفاده از ساختمانها و شبکه های هوشمند  

افزايش راندمان لوازم خانگی و استفاده از برچسب انرژی  

 بکارگیری المپهای فلورسنت فشرده وLED  

 برنامه های زير را اولويت کاری خود قرار  داده است. 2030شور آمريکا به منظورکاهش مصرف انرژی تا سال ک

 زيست توده  ،و انرژی خورشیدی  با تمرکز بر انرژی باد استفاده از انرژی های تجديد پذير در بخش تجاری و عمومی

  زمین گرمايی و

 زمین گرمايی با تمرکز بر زيست توده، خورشیدی و نگیاستفاده از انرژی های تجديد پذير در بخش خا  

 های قبلی اداری و تجاری و تبديل ساختمان 2030رژی صفر تا احداث ساختمان های جديد اداری و تجاری با مصرف ان

  2050به ساختمان های با مصرف انرژی صفر تا 

  جايگزينی تجهیزات فرسوده با تجهیزات انرژی بر جديد با راندمان باال و بکارگیری پمپ های حرارتی 

  بکارگیری المپ های فلورسنت فشرده وLED  

 

 بندی مطالعات آینده پژوهی جمع -3-4

را جهت بکارگیری راههای مختلفی همانگونه که در گزارش مرحله دوم آورده شده است کشورها و سازمانهای وابسته نقشه

نقشه راه تکنولوژی آژانس بین المللی انرژی،  به تواناند که از آن جمله میتکنولوژيهای پربازده در بخش ساختمان ارائه کرده

 2050و نقشه راه انرژی  2020نقشه راه تحقیق و توسعه دپارتمان انرژی آمريکا در زمینه گرمايش آب، استراتژی انرژی 

 .اره کرد.اشاتحاديه اروپا 
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که با هدف کاهش مصرف انرژی، سیستم های گرمايش خورشیدی، سیستم های مبتنی بر پمپ  دهدمیها نشان بررسی

حرارتی، سیستم های تولید همزمان برق و حرارت )سیستم های مبتنی بر پیل سوختی و منابع زيست توده( و يا سیستم های 

مین گرمايش در بخش ساختمان در افق های میان مدت و بلند مدت خواهند بود. ترکیبی از موارد فوق الذکر، تکنولوژی های تا

تواند بازدهی کلی سیستم های اشاره شده را تا حد سازی حرارت به عنوان مکمل میدر اين بین استفاده از سیستم های ذخیره

 قابل توجهی افزايش دهد. تحقیق و توسعه در اين زمینه همچنان ادامه دارد.

نقشه راه دپارتمان انرژی مطابق با آينده پژوهی تکنولوژی های مرتبط با لوازم خانگی  های انجام شده در خصوصبررسی

 خانگی پر بازده در اتحاديه اروپا حکايت از آن داردهای مرتبط با بکارگیری لوازم آمريکا در توسعه لوازم خانگی پر بازده و برنامه

ين تمرکز تحقیقاتی در میان لوازم خانگی بر روی يخچال و فريزر و ماشین لباسشويی که با هدف کاهش مصرف انرژی، بیشتر

Aهای انرژی استوار است. در اين بین بر  استفاده از لوازم خانگی با بر چسب
Aو  +

 نیز تاکید شده است. 2030در افق  ++

هلند  2013، نقشه راه روشنايی 2020ايی نقشه راه روشن منطبق برآينده پژوهی سیستم های روشنايی با کاربری ساختمان 

که با هدف کاهش مصرف انرژی، بیشترين تمرکز تحقیقاتی بر توسعه کاربرد المپ  دهدمینشان  دراه های موجو و ساير نقشه

استوار است. عالوه بر اين طراحی و ساخت المپ های فلورسنت با مصرف انرژی کمتر و استفاده روز  OLEDو  LEDهای 

 های الکترونیکی نیز همواره مد نظر خواهد بود. افزون از باالست

 

 تدوین راهبردها بر اساس نظرات اعضای کمیته راهبری -3-5

توسط تیم مجری پروژه برای حاضرين در  کمیته راهبری تمامی مواردی که در قسمتهای قبلی ذکر شد در جلسه چهارم

انتخاب  های پربازده در بخش ساختمان توسعه فناوریپس از بحث و تبادل نظر موارد زير به عنوان راهبردهای جلسه ارائه شد. 

 شدند :

 

 حوزه روشنایی -1

 LED ،OLEDتوسعه و بکارگیری المپ های  -
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 الکترونیکی به جای باالست های القايیتوسعه و بکارگیری باالست های  -

 توسعه و بکارگیری المپ های فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال )لومن بر وات بیشتر( -

 (LMSتوسعه و بکارگیری سیستم مديريت روشنايی در ساختمان ) -

 

 حوزه گرمایش آب و فضا  -2

 توسعه و بکارگیری پمپ های حرارتی -

 های تولید همزمان برق و حرارتتوسعه و بکارگیری سیستم  -

 توسعه و بکارگیری سیستم های گرمايش خورشیدی -

 

 حوزه لوازم خانگی -3

 فريزرها ها وتوسعه و بکارگیری کمپرسورهای راندمان باال و دور متغیر در يخچال   -

 توسعه و بکارگیری موتورهای با راندمان باال در ماشین های لباسشويی    - 

 گیری موتورهای با راندمان باال در ماشین های ظرفشويیتوسعه و بکار   -

 توسعه و بکارگیری موتورهای با راندمان باال در جارو برقی ها   -

 دار پربازده در بخش ساختمان های اولویت سبک اکتساب فناوری -3-6

کیه بايید طیی فرآينید      هستندگیری درباره نحوه اکتساب فناوری، به طور معمول معیارها و عواملی دخیل  به منظور تصمیم

های فناوری، دارنده فناوری،  مدنظر قرار گیرند. اين معیارها و عوامل اغلب ناظر بر ويژگی ی،اکتساب فناورانتخاب روش مناسب 

به صیورت کلیی سیه سیبک بیرای توسیعه       باشند. از طرف ديگر  می ها و اهداف گیرنده فناوری، بازار و شرايط محیطی ويژگی

 کتساب آن وجود دارد که عبارتند از:تکنولوژی و ا

 زا( تکنولوژی توسعه داخلی )درون 

  )توسعه مشارکتی تکنولوژی )همکاری تکنولوژيکی 
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 خريد محصول تکنولوژی 

دار که در بخش قبل مشخص گرديد با توجه به مجموعه  های اولويت در اين بخش سبک اکتساب هر يک از فناوری

 .است معیارهايی مورد بررسی قرار گرفته

 تشریح مدل سبک اکتساب -3-6-1

اهمیت اين باشد.  ترين تصمیمات راهبردی پیش روی محیط رقابت جهانی، موضوع اکتساب فناوری می امروزه يکی از مهم

هیای   که اکتساب فناوری، از چه روشی انجام گیرد، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته که انواع مختلیف روش 

باشند. هیر چقیدر رويیه میورد      ها )از جوانب مختلف( ناوری را مورد ارزيابی قرار داده و در پی انتخاب سودمندترين آناکتساب ف

خواهید   اکتساب کننیده های بیشتری برای  منجر به مزيت تر باشد، استفاده برای انتخاب روش اکتساب فناوری کاراتر و عقالنی

گییری اسیت و بیه همیین جهیت       فناوری پیش از هر چیز يک مسئلۀ تصمیمبه هر صورت انتخاب روش مناسب اکتساب شد. 

. بنابراين هیر میدلی بیرای    نمايد ها اقدام به انتخاب روش مناسب می ای از معیارها و محدوديت گیرنده با لحاظ مجموعه تصمیم

 های فوق را مورد توجه قرار دهد. جنبهبايست  انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری می

، پرداخته شده است. بدين منظیور  پربازده در بخش ساختمان دار  های اولويت سمت به تشريح مدل اکتساب فناوریدر اين ق

 گردد. کلی مدل پرداخته و سپس مدل نهايی ارائه می های در بدو امر به شرح ويژگی

 

 اجزاء مدل اکتساب فناوری -3-6-2

 پردازيم: می ها در مدل نقش آندر اين قسمت به شرح يکايک اجزا و عناصر اين مدل و 

شیود، ايین اسیت کیه      چرخه عمر فناوری )عام(: پرسشی که در گام ابتدايیِ مدل انتخاب روش اکتساب فناوری، مطرح میی 

دارد. مطابق با پاسخِ اين پرسش، روش برخورد با فنیاوری تغیییر   ای از چرخه عمر خود قرار  فناوری در حالت عام، در چه مرحله

 آيد: مدل ارائه شده فراخور وضعیت فناوری در چرخه عمر، سه حالت زير به وجود میکند. در  می
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و  "تحقیق و توسعه داخلیی "  تنها سبک حذف شده و "سبک خريد"در مرحلۀ معرفی قرار دارد. چنانچه معلوم شود فناوری 

سیبک خريید و    يریپذ امکانر عدم کنند. بديهی است که دلیل اين ام معنا پیدا می "تحقیق و توسعه مشترك"روش همکاری 

 باشد. های همکاری می  برخی ديگر از روش

حجم بازار خواهد بود که در بند بعدی به آن  گیری منوط به پرسش از اگر فناوری مذکور در مراحل رشد و بلوغ باشد، تصمیم

 خواهیم پرداخت. 

ه معنای معرفی فناوری رقیب در بازار است، پاسخِ پرسش سرانجام اگر فناوری در مرحله پیری و افول باشد، از آنجا که اين ب

گیرد و در نتیجه سبک تحقیق و توسعه  گردد به اين صورت که چرخه عمر محصول نیز در حالت افول قرار می بعدی بديهی می

از بازار و فروش گردد، دلیل اين کار نیز اين است که چرخه عمر فناوری در حالت افول بوده، رقبا در حال خارج شدن  حذف می

المللی کنار نهاده شده است،  فناوری هستند، از سوی ديگر عاقالنه نیست که بر روی يک فناوری از رده خارج، که در سطح بین

 تحقیق و توسعه انجام شود.   

الیت اول  کند. ح های مختلفی پرسش از حجم بازار داخل ضرورت پیدا می حجم بازار داخل: با توجه به مطالب فوق در حالت

دوم و سوم نیز ناظر بیر وضیعیتی     های متعلق به زمانی بود که فناوری عام در مرحله افول از چرخه عمر خود قرار داشت، حالت

، در مرحلۀ رشد و بلوغ يا افول باشد. پاسخ به اين پرسش دو خروجی را  الملل است که طی آن چرخه عمر محصول در بازار بین

 آورد: به وجود می

که در اين صورت  باشد ول حکايت از کم بودن حجم بازار داخل داشته و رقم پرداختی بابت خريد آن قابل توجه نمیحالت ا

 شود. سبک خريد محصول فناوری پیشنهاد می

بودن بازار داخلی است که در اين صورت به داليلی چون بازار جذاب داخل، لیزوم عیدم خیروج     با ارزشحالت دوم ناظر بر 

سبک خريد حذف شده و ادامه فلوچارت از دو حالیت زيیر    های شغلی در کشور، ی ارز از کشور، لزوم افزايش فرصتمقادير باال

 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
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ثانیاً زمانی که در سطوح  باالتر مدل، سبک تحقیق و توسعه حذف نشده باشد، که در اين صیورت شیکاف فناورانیه میورد      

 شود. پرسش واقع می

های  شکاف فناورانه: هدف از طرح اين معیار، بررسی امکان تحقیق و توسعه در مسیرهايی است که اين سبک از میان روش

گردد و چنانچه  ف نشده باشد. در صورتی که شکاف فناورانه غیرقابل پوشش باشد، سبک تحقیق و توسعه حذف میاکتساب حذ

 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 فراخیور  13-3ار در شکل )د ويتولهای 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

 

 ( نمودار سبک اکتساب13-3شكل )

 

 ارزیابی معیارهای سبک اکتساب -3-6-3
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معیارهايی از قبیل حجم بیازار داخلیی، مییزان شیکاف      پربازده در بخش ساختماندار  های اولويت  به منظور اکتساب فناوری

هیای   تکنولوژيکی، چرخه عمر فناوری در اين قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفیت. بیدين منظیور اواًل بیا توجیه بیه پاسیخ       

می و اطالعات ر برای خبرگان فرستاده شده و ثانیا با توجه به منابع علدا های اولويت بندی فناوری ای که برای اولويت پرسشنامه

مورد بررسی قرار پربازده در بخش ساختمان های اولويت دار  موجود در کشور میزان اهمیت هر يک از اين معیارها برای فناوری

 گرفته است.

 معیار حجم بازار -3-6-3-1

ر داخیل  توان از معیار حجم بازار تکنولیوژی د  های کسب و کار جهت تأمین تقاضای داخل می برای سنجش میزان فرصت

کشور و میزان رشد اين بازار استفاده نمود. حجم بازار عبارت است از، آن مقدار از ارزش پولی که برای محصول مذکور در بازار 

. اين ارزش پولی وابسته به قیمت خريید و کمییت میورد نییاز از محصیول      رسد داخل کشور، در صورت خريداری به مصرف می

ضیرب   تی که  نوع خاصی از يک محصول فناوری در نظر باشد، حجم بازار براسیاس حاصیل  در صور باشد. مربوطه در کشور می

 . اين مطلب در رابطۀ زير نشان داده شده است:شود  بور در قیمت آن محصول، معین میکمیت مورد نیاز از محصول مز

𝑀𝑉 = 𝑄 × 𝑃                                                                                                         (3-1)  

Q:  کمیت مورد نیاز 

P:  قیمت محصول 

MV  : ارزش کل بازار 

جهت محاسبه میزان شود. به عبارت ديگر اين معیار ناظر بر رقمی است که در صورت خريداری محصول فناوری پرداخت می

عالوه بر موارد پیش گفته شده، نظیرات متخصصیین ايین    پربازده در بخش ساختمان دار  حجم بازار داخلی فناوری های اولويت

پربیازده در بخیش   دار  فنیاوری هیای اولويیت    .بر اساس جمع بندی اطالعات حجم بیازار  استخراج شدکمیته راهبری  در حوزه

 ساختمان به صورت زير است.
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 پربازده در بخش ساختمانحجم بازار فناوری های اولویت دار  (Error! No text of specified style in document.-1)جدول 

 پربازده در بخش ساختمانحجم بازار فناوری های اولويت دار 

فناوری      

 پربازده های
 LEDالمپهای 

المپهای 

OLED 

باالستهای 

 الکترونیکی

المپهای فلورسنت 

فشرده و خطی با 

 راندمان باال

سیستم مديريت روشنايی 

 (LMS)در ساختمان 
 پمپ های حرارتی

 کم زياد زياد زياد زياد زياد حجم بازار

فناوری 

 پربازده های

سیستمهای 

تولید همزمان 

 برق و حرارت

سیستمهای 

گرمايش 

 خورشیدی

کمپرسورهای 

دور متغیر و 

 راندمان باال

موتورهای   

راندمان باال برای 

 جارو برقی

راندمان موتورهای 

باال برای ماشین 

 لباسشويی

موتورهای راندمان 

باال برای ماشین 

 ظرفشويی

 زياد زياد زياد زياد زياد زياد حجم بازار

 

 معیار چرخه عمر فناوری -3-6-3-2

چرخه عمر تکنولوژی به طور کلی میزان تقاضیا   شود می ترسیم منحنی يک صورت به که است عمری دارای تکنولوژی هر

دارد. اين نمودار دارای چهار بخش اصلی معرفی، رشد، بلیوغ و افیول اسیت کیه در      فناوری در طول زمان را بیان می برای يک

 شکل نشان داده شده است.

کند. اين مرحله  شود آغاز می ها و مفاهیم در مورد آن مطرح می هر فناوری، چرخه عمر خود را از مرحله معرفی که اولین ايده

گیرد. در اين مرحله بیشترين تعداد مقاالت علمیی در رابطیه بیا آن موضیوع      ها و مراکز تحقیقاتی صورت می عموماً در دانشگاه

 شود. منتشر می

زمانی که فناوری مورد نظر قابلیت استفاده صنعتی و تجاری داشته باشد؛ مرحله رشد فنیاوری در مراکیز تحقییق و توسیعه     

فناوری مورد نظر، به مرحله ای برسد که بتیوان بیا اسیتفاده از آن محصیول و يیا      . اين مرحله تا زمانی که شود یمصنعتی آغاز 

و تعداد پتنت های مرتبط با آن  ابدي یم. در اين مرحله حجم مقاالت به تدريج کاهش ابدي یمخدمات جديدی را ارائه کرد ادامه 

 .ابدي یمفناوری افزايش 
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کند و تغیییرات آن در   ای نمی . در اين مرحله سطح فناوری تغییر عمدهشود یمپس از مرحله رشد، فناوری وارد مرحله بلوغ  

هیا   گیرد. در اين مرحله از عمر فناوری، مقاالت و پتنت های محدودی خواهد بود که در خود صنعت صورت می حد بهینه سازی

 .ابدي یمند، افزايش شو يی که در رابطه با آن فناوری تاسیس میها شرکتی تجاری و ها نشانکاهش يافته و در عوض 

کنند، تقاضا برای فناوری قديمی کمتر شیده و   می ارائههای جديدی را  های رقیب که قابلیت با گذشت زمان و ورود فناوری 

 های اين دوره چرخه عمر فناوری است. های تجاری از ويژگی ها و نشان شود. رشد منفی مقاالت، پتنت مرحله افول آغاز می

 به شرح زير در نظر گرفت: توانند یمبا توجه به توضیحات فوق، چرخه عمر فناوری را 

 

 نمودار چرخه عمر فناوری -(14-3شكل )

 

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

 پربازده در بخش ساختمانچرخه عمر فناوری های اولويت دار 

فناوری 

 پربازده های

المپهای 

LED 

المپهای 

OLED 

باالستهای 

 الکترونیکی

المپهای 

فلورسنت فشرده و 

راندمان خطی با 

 باال

سیستم مديريت 

روشنايی در ساختمان 

(LMS) 

 پمپ های حرارتی

 رشد و بلوغ رشد و بلوغ رشد و بلوغ رشد و بلوغ رشد و بلوغ رشد و بلوغ چرخه عمر

فناوری 

 پربازده های

سیستمهای 

تولید همزمان 

 برق و حرارت

سیستمهای 

گرمايش 

 خورشیدی

کمپرسورهای 

دور متغیر و 

 راندمان باال

موتورهای 

راندمان باال برای 

 جارو برقی

موتورهای راندمان 

باال برای ماشین 

 لباسشويی

موتورهای راندمان 

باال برای ماشین 

 ظرفشويی
 رشد و بلوغ رشد و بلوغ رشد و بلوغ رشد و بلوغ رشد و بلوغ رشد و بلوغ چرخه عمر

 

 شكاف تكنولوژیک -3-6-3-3

شکاف تکنولوژيک عبارت است از فاصله میان سطح توانمندی فناورانه بالقوه کشور در افق زمانی مورد نظر و حداقل سطح 

اينکه اين فاصله وجود داشته باشید شیکاف قابلییت پوشیش نخواهید       بر اساستوانمندی مطلوب، در ارتباط با فناوری منتخب. 

شکاف قابلیت پوشش دارد. در جدول زير قابلیت پوشیش و يیا عیدم قابلییت      داشت و در صورتی که فاصله وجود نداشته باشد،

 نشان داده شده است. پربازده در بخش ساختماندار  های اولويت پوشش فناوری
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 پربازده در بخش ساختمانشكاف تكنولوژیک فناوری های اولویت دار  Error! No text of specified style in document.(3-3)جدول 

 پربازده در بخش ساختمانفناوری های اولويت دار  شکاف تکنولوژيک

فناوری 

 پربازده های

المپهای 

LED 

المپهای 

OLED 

باالستهای 

 الکترونیکی

المپهای 

فلورسنت فشرده و 

خطی با راندمان 

 باال

سیستم مديريت 

روشنايی در ساختمان 

(LMS) 

 

 پمپ های حرارتی

شکاف 

 تکنولوژيک

دارد)قابل 

 پوشش(

دارد)قابل 

 پوشش(

دارد)قابل 

 پوشش(

دارد)قابل 

 پوشش(
 - دارد)قابل پوشش(

فناوری 

 پربازده های

سیستمهای 

تولید همزمان 

 برق و حرارت

سیستمهای 

گرمايش 

 خورشیدی

کمپرسورهای 

دور متغیر و 

 راندمان باال

موتورهای راندمان 

باال برای جارو 

 برقی

موتورهای راندمان باال 

 برای ماشین لباسشويی

راندمان باال موتورهای 

 برای ماشین ظرفشويی

شکاف 

 تکنولوژيک

دارد)قابل 

 پوشش(

دارد)قابل 

 پوشش(

غیر دارد)

 قابل پوشش(

دارد)قابل 

 پوشش(
 دارد)قابل پوشش( دارد)قابل پوشش(

 

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

دار و اطالعات بیان شده در قسمت قبل در ارتباط با چرخه عمر فناوری، حجیم   های اولويت با توجه به مدل اکتساب فناوری

دار )سبک خريد، توسعه درونزا و انتقال فناوری(  های اولويت گانه اکتساب فناوری های سه بازار و شکاف تکنولوژيک؛ از بین روش

 بیان شده است. پربازده در بخش ساختماندار  ای اولويته در جدول زير روش اکتساب فناوری منتخب برای هر يک از فناوری
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 پربازده در بخش ساختمانسبک اکتساب فناوری های اولویت دار  (4-3)جدول 

 سبک اکتساب شكاف تكنولوژیک چرخه عمر حجم بازار تجهیزات اولویت دار

 تحقیق و توسعه داخلی دارد)قابل پوشش( رشد و بلوغ زياد LEDالمپهای 

 تحقیق و توسعه داخلی دارد)قابل پوشش( رشد و بلوغ زياد OLEDالمپهای 

 تحقیق و توسعه داخلی دارد)قابل پوشش( رشد و بلوغ زياد باالستهای الكترونیكی

المپهای فلورسنت 

فشرده و خطی با 

 راندمان باال

 

 زياد

 

 رشد و بلوغ

 

 دارد)قابل پوشش(

 

 تحقیق و توسعه داخلی

سیستم مدیریت 

روشنایی در ساختمان 

(LMS) 

 

 زياد

 

 رشد و بلوغ

 

 دارد)قابل پوشش(

 

 تحقیق و توسعه داخلی

 خريد - رشد و بلوغ کم پمپ های حرارتی

سیستمهای تولید 

 همزمان برق و حرارت

 تحقیق و توسعه داخلی دارد)قابل پوشش( رشد و بلوغ زياد

سیستمهای گرمایش 

 خورشیدی

 تحقیق و توسعه داخلی دارد)قابل پوشش( بلوغرشد و  زياد

کمپرسورهای دور متغیر 

 و راندمان باال

 همکاری قابل پوشش(غیر دارد) رشد و بلوغ زياد

موتورهای راندمان باال 

 برای جارو برقی

 تحقیق و توسعه داخلی دارد)قابل پوشش( رشد و بلوغ زياد

موتورهای راندمان باال 

 برای ماشین لباسشویی

 

 زياد

 

 رشد و بلوغ

 

 دارد)قابل پوشش(

 

 تحقیق و توسعه داخلی

موتورهای راندمان باال 

 برای ماشین ظرفشویی

 

 زياد

 

 رشد و بلوغ

 

 دارد)قابل پوشش(

 

 تحقیق و توسعه داخلی
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 بندیجمع -3-7

تفکیک روشنايی، لوازم در اين فصل از گزارش به تدوين راهبردهای مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف کالن پروژه به 

ای خانگی و گرمايش آب و فضا پرداخته شد. در گام اول فناوريهای آتی به صورت مختصر مرور شد. در گامهای بعدی خالصه

 راهبردهای انتخابی کمیته راهبری ارائه شد.پژوهی ارائه شد و در پايان نیز از نتايج مطالعات تطبیقی و آينده 
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 مقدمه

، « ساختمان در بخش انرژی بربازده نقشه راه بکارگیری فنآوریهای پرو  تدوین سند راهبردی »در مرحله چهارم طرح 

گردد. این اقدامات برای رفع مشکالت موجود در ابعاد  و راهبردها مشخص می انداز، اهداف اقدامات مورد نیاز برای تحقق چشم

دانش، انتشار  دانش، از: توسعه اند عبارتگردد که این کارکردها  های نوظهور تعیین می مختلف کارکردهای نظام توسعه فناوری

دهی به  تبخشی و جه (، مشروعیتانسانی و موادمالی، )شامل منابع منابع  تأمیندهی به بازار،  کارآفرینی، شکل های فعالیت

. به منظور تعیین این اقدامات، ]1[شود  تعیین می ساختمان در بخش انرژی بربازده فنآوریهای پرسیستم در حوزه توسعه 

شده  استفاده فناوری های پربازدهها 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 نظری تدوین اقدامات و فر

اقدامات تدوین شده ها و  سیاستارائه شده است. در نهایت،  ساختمان در بخش انرژی بربازده فنآوریهای پراقدامات سند توسعه 

 ارائه خواهد شد.  ساختمان در بخش انرژی بربازده فنآوریهای پرتوسعه برای رفع موانع 
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 فصل اول: -1

 در بخش انرژي بربازده فنآوريهاي پرتوسعه چارچوب نظري تدوين اقدامات سند 

   ساختمان
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 مقدمه -1-1

نظتام   ]2[( است. بنا بر تعریف کارلسون و استتانکیویکز  TISنظام نوآوری فناورانه ) ،مبنای تدوین این اقدامات در این سند

های نهادی ختا  بتا    ساخت ی اقتصادی/صنعتی تحت زیر که در یك ناحیه 1ای پویا از عامالن شبکه»فناورانه عبارت است از: 

 .«برداری از فناوری سهیم هستند یکدیگر در تعامل بوده و در تولید، انتشار و بهره

نظام فناورانه نوآوری بر یك منطقه جغرافیایی یا بخش صنعتی متمرکز نیست، بلکه بر یك تکنولوژی  آغاز تحلیل یك  نقطه

یك نوآوری فناورانه   های نوآوری فناورانه، تحلیل و ارزیابی توسعه یا یك زمینه فناورانه متمرکز است. هدف بیشتر مطالعات نظام

  یتك گونته   بته عنتوان  توان به این رویکرد  ب( آن است. از این منظر، میخا  در قالب ساختار یا فرآیندهای پشتیبان )یا مخر

هتای عمتومی رویکردهتای     های بخشی نوآوری نگریست. رویکرد نظام نوآوری فناورانه دارای مشخصه از مفهوم نظام 2خردنگر

مشخصه، تأکید رویکرد  یناول. سازد نظام نوآوری است. با این وجود، دو مشخصه، این رویکرد را از رویکردهای دیگر متمایز می

ای  عنتوان جنبته   بته  وکار کسبهای جدید  نظام نوآوری فناورانه بر نقش شایستگی اقتصادی، توانایی توسعه و استفاده از فرصت

های دانش برای وقوع تغییرات فناورانته و عملکترد    ناباشد. این رویکرد بر کافی نبودن تحریك جری مهم از نوآوری فناورانه می

هتای جدیتد    ایجاد فرصتت  به منظورهای موجود  های دانش برای تحریك فعّاالنه دانش ناکند. تحریك جری تصادی تأکید میاق

کنتد. ایتن    منابع نوآوری تأکیتد متی   به عنوانرویکرد نظام نوآوری فناورانه بر اهمیت اشخا    ، الزم است. این جنبهوکار کسب

کارآفرینانه، مکمّل تأکیتد بتر    های یتفعالنظام نوآوری مغفول واقع گردیده است. تمرکز بر  3نگر یکلموضوع توسط رویکردهای 

مطالعات مربوط به نظام نوآوری فناورانه از رویکردهای دیگر، تمرکز زیاد آن   متمایزکنندهدوّم   های دانش است. مشخصه ناجری

بته  ان حوزه نظام فناورانه نوآوری را تشویق بته نگریستتن بته آن    بر پویایی سیستم است. تمرکز بر اقدام کارآفرینانه، پژوهشگر

 گردد. چیزی کرده است که در طول زمان ایجاد می عنوان

 نظام نوآوري فناورانه -1-2

تحتت عنتوان    هتا  آنای از رویکردهای سیستمی هستند که در ادبیات از  های نوآوری با تمرکز خا  بر فناوری، نمونه نظام

                                                                                                                                                                  
1- Agents 

2- Micro oriented 

3- Macro oriented 
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های نوآوری فناورانه مرزهای جغرافیایی و یا یك صتنعت ختا     گردد. نقطه شروع تحلیل در نظام یاد می نظام نوآوری فناورانه

 دهد. نبوده، بلکه این رویکرد تمرکز بر فناوری را هدف مطالعه قرار می

فرآیندهایی است که به نوآوری فناورانه از نگاه ساختار و  های نظام نوآوری فناورانه ارزیابی روند توسعه یك هدف تحلیل

افزارها، و  در تعریف نظام نوآوری فناورانه، فناوری هم به معنای مواد ، سخت. پردازد پشتیبانی و یا ممانعت از آن می

روند، و هم به شکل دانشی است که چه به شکل عمومی و یا  یند توسعه بکار میآافزارهایی است که به شکل مستقیم در فر نرم

 وجود دارد.  نهفته در محصول

 هاي نظام نوآوري فناورانه ويژگی -1-2-1

 کننده متمایز ویژگی دو دارای ، نوآوری نظام های رویکرد سایر مشترك های ویژگی بودن دارا رغم علی فناورانه نوآوری نظام

 از: اند عبارتباشند که  رویکردهای نظام نوآوری می از سایر

 تأکید بر نقش شایستگی اقتصادی. -1

 پویایی سیستم.تاکید جدی بر  -2

باشتد،   نوآوری مشترك می  ها با سایر رویکردهای نظام نظام نوآوری فناورانه دارای چهار ویژگی اساسی بوده که این ویژگی

 باشند: که به شرح زیر می

 گیرد. می قرار تحلیل واحد به عنوان( اجزا تك  تك نه) سیستم -1

 سیستم ماهیتی پویا دارد. -2

 از برداری بهره و جذب ، شناسایی در بیشتری تمرکز تا است الزم بنابراین. هستند نامحدود عمالً فناورانه های فرصت -3

 .پذیرد صورت فناورانه های فرصت

 رو هستند. ها و اطالعات روبه هایی از جنس توانایی بازیگران این نظام خردپذیر هستند، اما با محدودیت -4

 هاي مختلف نظام نوآوري فناورانه شناخت مؤلفه -1-3

هتای نتوآوری    های مختلف نظام نوآوری فناورانه، الزم است تا مفهوم دو حوزه اساسی نظام منظور شناخت کافی از مؤلفهبه 

 فناورانه، شناخت ساختاری و شناخت کارکردی تبیین گردد.
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 شناخت ساختاري نظام نوآوري فناوري -1-3-1

 ها و فناوری.  از: بازیگران، نهادها، روابط و شبکه ندا عبارتساختار نظام نوآوری فناورانه از اجزایی مختلفی تشکیل شده که 

 بازيگران

دهنتده و   منظور از بازیگران عبارت است از هر سازمانی است کته در ظهتور فنتاوری بته طتور مستتقیم بته عنتوان توستعه         

هم هستند. در حقیقت، این ها م مالی و دیگر نقش  کننده کننده، تأمین ی فناوری یا به طور غیرمستقیم به عنوان تنظیم یادگیرنده

بترداری   هایی را ایجاد، منتشر و بهتره  ها و تصمیمات خود، فناوری بازیگران، یك نظام نوآوری تکنولوژیکی هستند که با انتخاب

ای از بتازیگران خصوصتی، بتازیگران     بازیگران در یك نظام نوآوری تکنولوژیکی بسیار زیاد است و گستره بالقوهکنند. تنوع  می

به دو دسته پیشرو و پیرو تقستیم   توان میگیرد. در کل بازیگران را  دهندگان فناوری تا گیرندگان آن را در بر می ی، توسعهعموم

 کرد.

 بازیگران پیشرو  أ

انتد و بته موفقیتت آن فنتاوری وابستته       هایی هستند که کامالً در توسعه یك فناوری ختا  وارد شتده   بازیگران پیشرو آن

گان فنتاوری  گیرندگان و یا هندد به عنوان بازیگران مستقیم یاد کرد که شامل توسعه توان میوه از بازیگران باشند. از این گر می

دهندگان فناوری کوچك هستند که  یك فناوری، متشکل از واحدهای صنعتی و توسعه  شوند. به طور معمول، پیشروان توسعه می

د. برای مثال، اندازه کوچك یك شرکت، جایگاه آن را به عنوان یتك  نهست ی یك فناوری به ایفای نقش مشغول تنها در حوزه

 دهنده فناوری و وابستگی آن به یك گزینه تکنولوژیکی، نشانگر نقش آن به عنوان یك پیشرو است. توسعه

اده ی دانتش استتف   بترای توستعه   1بازیگران پیشرو در یك فناوری به ماندن در آن حوزه تمایل دارند، از یك رویکرد تجربی

رستانی بستیار    کارگیری در برنامته اطتالع   هبرای ب گروهاین  این روکنند، از  ها تأکید می کنند و بیشتر بر مزایا به جای 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

                                                                                                                                                                  
1- Experience based 



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

6 

 

 

 1394 تيرويرايش اول، تدوين برنامه، اقدامات و سياستها: 4فاز 

 

 

 

های مختلف، دست به انتخاب بزنند.  توانند بین گزینه اند و می این گروه از بازیگران کامالً در توسعه یك فناوری درگیر نشده

توان متشکل از  به عنوان بازیگران غیرمستقیم در توسعه فناوری نوظهور یاد کرد. بازیگران پیرو را می توان میاز بازیگران پیرو 

های تکنولوژیکی دانست.  های بزرگ با قابلیت حمایت از انواع مختلفی از گزینه دگان مالی، کاربران و بنگاهکنن گران، تأمین تنظیم

کسب  ها آنگذاری کنند و هدف  های مختلف سرمایه توانند در صنایع و تکنولوژی باشند که می گذاران می نمونه این گروه سرمایه

 باشد. درآمد و سود هرچه بیشتر می

مختلتف   های گزینهبا تمایل به فعالیت در  این روباشند، از  گذاری روبرو می های مختلفی برای اجرا و سرمایه پیروان با گزینه

کننتد و از   ی دانتش استتفاده متی    بترای توستعه   1، از یك رویکرد عینتی ها آنرا داشته و با در نظر گرفتن چند گزینه و مقایسه 

رستانی   برند. این گروه از بازیگران در حقیقتت گتروه هتدف )مخاطبتان( برنامته اطتالع       ه میهای ارزیابی مختلفی بهر چارچوب

 رسانی تمایل این گروه را به فناوری مدنظر بیشتر کرد. باشند که باید با اجرای برنامه اطالع می

 نهادها

ی تعتامالت   دهنتده  نسانی که شکلی ا تنگناهای تدبیر شده»تر  نهادها به عنوان قواعد بازی در یك جامعه یا به طور رسمی

اصول، قوانین و مقررات نحوه برقراری و ایجاد ارتبتاط و   توان میشوند، به عبارت دیگر نهادها را  شناخته می« باشد ها می انسان

ن مختلف از این نهادها در تعیین نحوه برقراری تعامل با ذینفعان و مخاطبا توان میتعامل بین بازیگران مختلف دانست. در واقع 

 استفاده کرد.

تواننتد هنجتاری    تر بوده و می )ضمنی غیررسمیبه دو دسته نهادهای رسمی )دارای قوانین مدون شده( و  توان مینهادها را 

 باشند( تقسیم کرد. « های اجتماعی های ذهنی و پارادایم چارچوب»یا شناختی « بر مبنای هنجارهای اجتماعی»

ها. مثالی  ها یا قراردادهای بنگاه نامه از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و یا بخش اند ارتعبهایی از نهادهای رسمی  مثال

 هتا  آنستازی   در رابطه با قواعد هنجاری، مسئولیت احساس شده توسط یك شرکت در رابطه با عدم تولید ضایعات و یا پتاکیزه 

 هستند. مسئلههای حل  )ابتکاری( یا رویه 2هایی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوی ذهنی است. مثال

قواعد نهادی خصوصاً نهادهای رسمی بسیار کمی وجود دارد و حتی قواعد موجود با فناوری در حال ظهور سازگازی چندانی 

                                                                                                                                                                  
1- Objective 

2- Heuristic 
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ی هدایت باشند و از این قواعد برا ندارند. به همین منظور در توسعه فناوری نوظهور قواعد شناختی از اهمیت باالیی برخوردار می

 شود. بازیگران )به ویژه بازیگران پیرو( و جلب حمایت برای توسعه فناوری استفاده می

 فناوري

 اهمیتاقتصادی از -های فناورانه به صورتی یکپارچه هستند. عملکرد فنی عوامل فناورانه متشکل از مصنوعات و زیرساخت

فنی شامل ساختارهای هزینه، ایمنی، قابلیتت اطمینتان،    ی. عملکردهاباشد زیادی )برای فهم فرآیند تغییر فناورانه( برخوردار می

 شود. اثرات افزایش مقیاس و موارد دیگر می

 ها روابط و شبكه

هتای ستاختاری دارای انتواع     باشد. روابط ممکن بتین مؤلفته   آورنده یك نگاه مفهومی به تمامی روابط می این بخش فراهم

-هتا  ها و فنتاوری  فناوری -نهادها، بازیگران  –مل روابط بین بازیگران مختلف، بازیگران باشند، که این روابط شا میگوناگونی 

 شود.  نهادها می

مفعتولی  –ط از نوع روابط فاعلها مشابه یکدیگر بوده و هر دو این رواب فناوری–نهادها و بین بازیگران-روابط بین بازیگران

وع. این موضوع با در نظر گرفتن اختتالف بتین ایتن روابتط و روابتط بتین       باشند مثل تغییر قوانین و مقررات مرتبط با موض می

 شود.  بازیگران بهتر فهمیده می

گردد و معموالً بازیگران در جایگتاهی قترار ندارنتد کته بته طتور        ، روابط بین بازیگران با استقالل دوسویه مشخص میاوالً

روابط بین بازیگران مختلف در یك نظام متشکل از قواعد نهادی  ،در عوضمستقیم یکدیگر را تغییر، تطبیق و یا حذف نمایند؛ 

توانند در انجام اقدامات به طور عمدی معماری قواعد نهادی و فناورانه را تغییر دهند و از  اند. بازیگران می و فناورانه محدود شده

های  انجام این اقدامات وابسته به شایستگی این طریق )به طور غیرمستقیم( بر محیط عملکرد سایر بازیگران اثر بگذارند. میزان

 در نظام نوآوری فناورانه است.  ها آنبازیگران و جایگاه 

. در باشتد  ستویه متی   ها و روابط بین بازیگران و نهادها، تعاملی نبوده، بلکه یك روابط بین بازیگران و فناوری که درحالی ثانیاً

هایی برای بازیگران برای انجام برخی از اقدامات خا  و پرهیز از  مشوق  آورنده فراهمحقیقت معماری قواعد فناورانه و نهادهای 

 برخی اقدامات دیگر است. 
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ای یتاد کترد. در    از این پیکربندی به عنوان ساختار شتبکه  توان میزمانیکه روابط دارای پیکربندی مشخص و متراکم باشند 

را  TISتمامی ابعاد ستاختاری  ( 1-1 )جدول مشخص شده است. ها آنك از شبکه ارتباط تمام انواع روابط و نحوه برقراری هر ی

 دهد. به صورت خالصه نشان می

 ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه (:1-1 )جدول 

 ها زیر بخش ابعاد ساختاری

 بازیگران

 جامعه مدنی 

 کوچك و  وکار کسبهای  شده، بنگاه یستأسهای تازه  ها: شرکت شرکت
 چندملیتیهای  بزرگ، شرکت ها کارخانهمتوسط، 

 دولت 

 مردم نهاد های سازمان 

 مالی،  های سازمانها/  ، بانكگذاری قانون های سازمانهای دیگر:  بخش
 ای، کارگزاران دانشی مشاورین نهادهای واسطه

 نهادها
 ها سخت: قوانین، مقررات، دستورالعمل 

 های رایج، رسوم، سنتی و انتظارات و... نرم: هنجارها، عادت 

 تعامالت
  در سطح شبکه 

  در سطح ارتباطات فردی 

 ها زیرساخت
 ها و ... ها، پل ، جادهها ساختمانها،  تجهیزاتی: ابزارهای فنی، ماشین 
 دانشی: دانش، تخصص، اطالعات راهبردی 

 

 شناخت کارکردي نظام نوآوري فناوري -1-3-2

 بکارگیری و انتشار توسعه،. کاربرد هب فناورانه تغییرات تحلیل برای رویکردی عنوان هب توان می را فناورانه نوآوری های  نظام

در کتل نظتام نتوآوری فناورانته دارای      .کرد قلمداد های نوآوری نظام کارکردهای اصلی عنوانه ب توان می را در عمل ها  نوآوری

دهتی بته جستتجو،     های کارآفرینی، توسعه دانش، انتشتار دانتش، جهتت    از: فعالیت اند عبارت باشد که میهفت کارکرد مختلف 

 بخشی. و تخصیص منابع و مشروعیت تأمیندهی بازار،  شکل
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 هاي کارآفرينی فعالیت

بر ایتن  باشد.  اصلی فناوری میهای  ها زیاد بوده و ریسك و عدم قطعیت باال از ویژگی فناوری تعداد گزینه توسعه ابتدای در

ر شرایط عدم قطعیتت  های موجود از طریق انجام ریسك د برداری از فرصت کارآفرینی بهره فعالیتاساس، هدف اصلی از انجام 

کارآفرینی، نظام نوآوری شکل نخواهتد گرفتت.    های فعالیتاست. بنابراین بدون انجام بازار و فناوری و نهادهای چالش برانگیز 

باشتد. بته    های کارآفرینی می گفت که الزمه خلق دانش و افزایش دانش فنی در رابطه با فناوری انجام فعالیت توان میبنابراین 

هتای کتاری جدیتد و شناستاندن      کتارآفرینی متصتور شتد: ایجتاد فرصتت      های یتفعالتوان دو زیرکارکرد را برای  یطور کلی م

 های کاری جدید. فرصت

ی اول بتازیگرانی   کارآفرینی به دو دسته تقسیم کترد: دستته   های فعالیتدر انجام  ها آن توان از منظر سابقه کارآفرینان را می

فنتاوری    نگرند و به استفاده از بازارهای موجود در حوزه می وکار کسبمثابه فرصتی برای ورود به  هستند که به فناوری جدید به

دهی و منفعت مالی  بر سود ها آنها باید در تعامل با  ند. که برای جذب سرمایه و حمایت این دسته از کارآفریناندیش نوظهور می

شوند که فناوری جدید را به دید یك فرصتت   دوم بازیگرانی را شامل می ی نوظهور تأکید کرد. دسته یفناورناشی از بکارگیری 

پردازند. در تعامل با  بینند و برای استفاده از مزایای آن به فعالیت در این زمینه می به سبد کاری خود می یبخش تنوعجدید برای 

پتذیری محصتوالت    ستفاده از این فناوری و رقابتها باید بر نو بودن فناوری، تنوع محصوالت تولیدی با ا این گروه از کارآفرین

 تولیدی آن در بازار تأکید کرد.

ستازی محصتوالت و ختدمات     هایی است که بطور مستقیم به تجاری کارآفرینی شامل تالش های فعالیتگفت که  توان می

نوآوری را از یتك نظتام تحقیقتات     ، این فعّالیت است که یك نظامدر حقیقتپردازند.  ی دانش فنی موجود می ارائه شده بر پایه

های جدید از تکنولتوژی   گیری دانش تواند منجر به شکل کارآفرینی می های فعالیتسازد. الزم به ذکر است که انجام  متمایز می

فرینانه با های کارآ کارآفرینانه است و از سوی دیگر، فعالیت های فعالیتانجام   دانش الزمه  موجود گردد. بنابراین، از یکسو توسعه

 افزایش دانش فنی در رابطه با تکنولوژی همراه است.

 اند: مربوط به این کارکرد برشمرده شده های فعالیتهایی از  در ادبیات، نمونه

 سازی تکنولوژی های انجام شده( در تجاری )پروژه پذیرفته صورتهای خطرپذیر  گذاری سرمایه 
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 سازی تکنولوژی  ی تجاری های نوآور در عرصه ورود شرکت 

 های نوپا  تأسیس شرکت 

 تکنولوژی   های دیگر به حوزه های موجود در حوزه ورود شرکت 

 ی تکنولوژی  ی محصوالت و خدمات جدید در زمینه ارائه 

 پذیر ساختن تکنولوژی شده با هدف نمایش و توجیه  انجام های فعالیت 

  نمایشگاه تکنولوژیبرگزاری 

 های نمایشی انجام پروژه 

 توسعه دانش

شامل فرآیند یادگیری فناوری و موضوعات مرتبط به آن دانست. در مبحت  توستعه    توان میهای این مرحله را  تمام فعالیت

غیرفنتی   به دو دسته خلق دانش فنی و خلق دانش توان میباشد که کارکردهای خلق دانش را  دانش بح  مهم خلق دانش می

گردد و در مبح  خلق دانش غیرفنی  تقسیم کرد. در بخش خلق دانش فنی مسائل فنی و تخصصی فناوری بررسی و تعیین می

 گردند. کنندگان بررسی و تعیین می موضوعاتی چون مدیریت، بازار و مصرف

هتای   نهتادی و ضتعف   یهتا  دو بخش ضعف به توان میترین موانع در برابر انجام فعالیت در این زمینه توسعه دانش را  مهم

آوری اطالعتات در   ریزی صحیح برای انجام تحقیقتات و جمتع   های نهادی نبود برنامه بندی کرد. منظور از ضعف بازیگران دسته

 باشد. های بازیگران نبود افراد متخصص، آگاه و توانا در موضوع می مورد فناوری بوده و منظور از ضعف

به افزایش عمق و گستره دانش موجتود در رابطته بتا فنتاوری      توان میعمده یادگیری و خلق دانش  از نتایج و کارکردهای

 کته  درحتالی شتود،   اشاره کرد. باید توجه داشت که با افزایش عمق دانش از عدم قطعیت موجود در رابطه با فناوری کاستته متی  

 دهد. در سیستم را افزایش میافزایش گستره دانش موجود به دلیل افزایش تنوع، عدم قطعیت موجود 

کسب شناخت و یادگیری 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 نظتر را . در این حالت در مواردی موجود در سیستم مختلفتعامل موجود بین بازیگران  -1
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جریان دانشی  ها آنبرای رسیدن به یك دانش مشترك با یکدیگر تعامل دارند و بین  ها آنندارد همگی  ازه کافیبه اند

 .قابل توجّهی وجود ندارد

تعامل بازیگران موجود در سیستم با بازیگران خارج از سیستم. در این حالت اطالعات از خارج از سیستم بته بتازیگران    -2

 شود. ب افزایش جریان دانش انتقالی در بین بازیگران داخلی میداخلی انتقال داده شده و سب

رسانی شناخت و دانش مورد  با اجرای برنامه اطالع توان میبا توجه به مسائل بیان شده به منظور اجرای مؤثرتر این کارکرد 

نیاز را به بازیگران موجود در سیستم انتقال داد و با این کار سبب افزایش سطح دانش انتقالی بین بازیگران مختلف شد. به 

فناوری جدید آگاه شده  رسانی با استفاده از حالت دوم بازیگران موجود در سیستم را نسبت به عبارت دیگر با اجرای برنامه اطالع

 شود. و سبب افزایش دانش انتقالی بین بازیگران )انتقال به صورت اول( می

 

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

 میزان برآوردن این کارکرد را بررسی کرد: توان میها و رخدادهای زیر  از طریق ارزیابی شاخص

  تعداد مقاالتISI  منتشر شده در زمینه تکنولوژی 

 المللی در زمینه تکنولوژی  تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بین 

 تعداد و اندازه  ( نهادهای تحقیقاتیR&D فعال در زمینه تکنولوژی ) 

 گرفته درباره تکنولوژیمطالعات علمی و فنی صورت   تعداد و اندازه 
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 انجام شده بر روی تکنولوژی  آزمایشگاهیهای  تعداد تست 

 ( 1تر )پایلوت جای محدوده گسترده ای از محیط به سازی تکنولوژی در ناحیه تعداد انجام آزمایش و پیاده 

 (  2پروتوتایپ های آزمایشی و اولیه از تکنولوژی ) تعداد توسعه و ایجاد نمونه 

 انتشار دانش

گیرند و ایتن دو بستیار بته     می در نظردر مواردی این کارکرد و کارکرد قبل )توسعه و انتشار دانش( را در قالب یك کارکرد 

در این کارکرد هدف از انجتام   که درحالیباشند، در واقع در توسعه دانش هدف کسب و یادگیری دانش بوده  یکدیگر نزدیك می

و اطالعات در میان بتازیگران مختلتف موجتود در سیستتم استت.       5دانش 4گذاری و به اشتراك 3انجام شده تسهیم های فعالیت

 دارد، ایجاد یادگیری تعاملی است.  بر عهدهترین نقشی که کارکرد انتشار دانش  مهم

بته   ترین نقشی کته یتك شتبکه قتادر     های مهم نظام نوآوری فناورانه، وجود شبکه در ساختار آن است. مهم یکی از ویژگی

آوری بستری برای ایجاد جریان دانش و اطالعات در بین بازیگران موجود در سیستم است. دو نتوع از   برآوردن آن است، فراهم

های نرم، لزوماً دانش موجود در منبع دانشی )بازیگر  های سخت. در شبکه های نرم و شبکه متصور بود: شبکه توان میها را  شبکه

از  انتد  عبتارت هتایی از ایتن نتوع از شتبکه      شود. نمونته  کامل منتقل نمی به صورتگر خواهان دانش برخوردار از دانش( به بازی

های اطالعاتی مشترك بین بازیگران موجود در نظام. از این پس، این نتوع از انتشتار    ها و پایگاه ها، کارگاه ها، همایش کنفرانس

موجود در منبتع دانشتی توستط بتازیگر خواهتان آن دریافتت        های سخت، دانش شود. در شبکه دانش، تسهیم دانش نامیده می

هتای   گتذاری  هتای تکنولتوژی و سترمایه    از اتحادهتای استتراتژیك، هتاب    اند عبارتها  هایی از این نوع از شبکه شود. نمونه می

ای نشانگر تحقق این ه ای از رخدادها و شاخص شود. نمونه گذاری دانش نامیده می . این نوع از انتشار دانش، به اشتراك6مشترك

 از: اند عبارتکارکرد 

                                                                                                                                                                  

1- Pilot
 

2-Prototype
 

3-Dissemination 

4- Sharing
 

همانطور که کارکرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فنی و غیرفنی است، کارکرد انتشار دانش نیز قابل تقسیم به انتشار دانتش فنتی و انتشتار    5-
 باشد. دانش غیرفنی می

6- Joint venture 
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  تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترك صورت پذیرفته میان واحدهای مختلف )با هدف تسهیم  های فعالیتتعداد

 دانش(

  دانشگاهی با محوریت تکنولوژی کرده لیتحصمیزان جابجایی نیروهای 

 های مشترك صورت  گذاری های بین بازیگران، سرمایه نامه و توافق ها پیمانهای آموزشی،  ها، کارگاه کنفرانس

 پذیرفته با موضوع تکنولوژی

 های متشکل از بازیگران موجود در نظام فناورانه شبکه  تعداد و اندازه 

عموالً مخاطتب  رسانی در این مورد اطالعات باید به بازیگران کم اثرتر انتقال داده شود و م به منظور استفاده از برنامه اطالع

کننتدگان   های مربوط بته فنتاوری بته مصترف     باشند. در این مرحله دانش رسانی در این موارد عموم مردم می های اطالع برنامه

کنندگان از نظام نتوآوری فناورانته قترار     شود. این نوع یادگیری، بر پایه تجربه استفاده محصوالت فناوری مدنظر انتقال داده می

 شود. کننده و تولیدکننده فناوری برقرار می لی که بین مصرفدارد، مانند تعام

 سیستممديريت 

هتای موجتود در رابطته بتا      است که به گزینش و محدود کردن گزینه هایی فعالیتدهی به سیستم متشکل از  کارکرد جهت

و  2و ستطوح کتالن   1از سطح فراسیستتم  اند عبارتپردازد. این سطوح  و بازارشان در سطوح مختلف می ها آنتکنولوژی، کاربرد 

ایتن   توان میشوند.  تکنولوژی انجام می  های انجام گرفته در توسعه همگرا ساختن تالش به منظور ها فعالیت. این 3خرد سیستم

فت که گ توان میهای موجود در نظام نوآوری فناورانه دانست. برای توضیح بیشتر  شناسایی فرصت  یند گزینشی را دربرگیرندهآفر

های مختلف موجود باید دست به انتخاب زد و بر آن تمرکز نمتود.   وجود محدودیت در منابع در دسترس، از میان گزینه به علت

هتای   وستیعی از گزینته    ، نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانتده و منتابع در دامنته    بدون انجام این مرحله

هتای توستعه بتا وجتود صترف منبتع        ، تعداد قابل توجّهی از گزینته در نتیجهرود.  می به هدرراکنده شده و کاربردی و فناورانه پ

                                                                                                                                                                  
 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
هتا حاصتل    ی تکنولتوژی تغییترات انتدکی 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
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فناورانه تعریف   دهی به سیستم در روند توسعه مانند. برای جلوگیری از وقوع این رخداد، کارکرد جهت برایشان، ناموفق باقی می

 گردد. می

سازی تمام  دهی و یکپارچه ها در این کارکرد در مسیر جهت شود، فعالیت ز یاد میاز این کارکرد به عنوان مدیریت سیستم نی

رستد. در   به انجام متی  3، و خرد2، کالن1باشد. این کارکرد در سطوح فراسیستم های انجام گرفته برای توسعه فناوری می فعالیت

هتا پرداختته    دهتی فعالیتت   های موجتود( بته جهتت    این کارکرد به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع )انرژی، هزینه و پتانسیل

 شود. می

در . 6و هنجتاری  5، شتناختی 4مربوط به این کارکرد را به سه دستته تقستیم کترد: تنظیمتی      انجام شده های فعالیت توان می

شود. برای  داده در این کارکرد منجر به ایجاد، تغییر و یا از میان برداشتن نهادهای موجود در سیستم می رخ های فعالیت، حقیقت

رو افتزایش دهنتد    هتای پتیش   توانند انتظارات را نستبت بته برختی گزینته     ها می گفت که برخی از رخداد توان میتوضیح بیشتر 

گردد. با افزایش انتظتارات   وژی منجر به افزایش انتظارات از آن گزینه میتکنول  )شناختی(. برای مثال، عملکرد خوب یك گزینه

های پیشین و ایجاد شناخت  تغییر در شناخت به معنایرود. این رخداد  آن گزینه در اذهان باالتر می اولویتنسبت به آن گزینه، 

تغییر در هنجارهای موجود شوند. برای مثال،  توانند منجر به های موجود است. برخی دیگر از رخدادها می جدید نسبت به گزینه

هتای   هتای تولیتد انترژی )ماننتد انترژی      وقوع یك رخداد طبیعی ممکن است منجر به افزایش ارزش انواع خاصی از تکنولوژی

جدیتد،   گیرد. در پتارادایم  ها، پارادایم جدیدی در نظام موجود شکل می تجدیدپذیر( گردد. با افزایش ارزش این نوع از تکنولوژی

 دهی به سیستم(.  ی هنجاری جهت شوند )گونه هنجارهای جدیدی مطرح می

ها  نامه ها و هنجارهای سیستم، قوانین، مقررات، استانداردها، توافق وقوع رخدادهای اثرگذار بر شناخت  یجهدر نتممکن است 

 یبته ستو  توانند منجر به هدایت سیستم  میکلی، تصمیمات جدیدی )تنظیمی( اتخاذ گردند. اتخاذ این تصمیمات نیز  به طورو 

 های خا  شود. گزینه

                                                                                                                                                                  
 .شودیاد می Landscapeگیرد. در ادبیات از این فراسیستم با نام منظور از فراسیستم، سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر می-1

-ها حاصل متی آنی تکنولوژی تغییرات اندکی در سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعه-2

 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-3

4- Regulative 

5- Cognitive 

6- Normative 
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 اند: های از رخدادهای مربوط به این کارکرد در ادامه آورده شده نمونه

 تکنولوژی و یا موارد دیگر که بر تکنولوژی اثرگذارند  اندازهای جدید برای توسعه وضع چشم 

 سازی تقاضای کاربران اصلی  شفاف 

  رشد تکنولوژی در کشورهای دیگر 

 ی تکنولوژی ی آینده گیری انتظاراتی درباره شکل 

 های تکنولوژی گذاری های انجام شده در سیاست گذاری هدف 

 گذاری در رابطه با تکنولوژی  قانون 

  تدوین استانداردها 

 گیري بازار شكل

باشد. در واقع ایتن کتارکرد بتا     های موجود بازار می فناوریپذیر ساختن فناوری نوظهور نسبت به  هدف از این کارکرد رقابت

 آورد. ها پدید می سایر فناوریبا  فناوری نوظهور  برای رقابت ای ، محیط کنترل شدهها فعالیتای از  انجام مجموعه

ی خاصی را دارا باشد، ها برای اینکه یك فناوری نوظهور توانایی برای رشد، توسعه و نفوذ در بازار را داشته باشد باید قابلیت

و  2هتای اقتصتادی   ، قابلیتت 1هتای فنتی   ها به سه دسته قابلیتت  قابلیت ینابتواند به سوی 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 تقسیم می 3های بازار قابلیت

 ( ایجاد کرد.ها ها را برای فناوری مورد نظر )در صورت داشتن پتانسیل از این قابلیت

 قابلیت فنی  أ

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

 ناوری در دید مخاطبان باید بر ارائه اطالعات فنی و تخصصی تأکید کرد.رسانی برای بزرگ کردن این قابلیت ف برنامه اطالع

 قابلیت اقتصادی  ب

                                                                                                                                                                  
1-Technological Potential

 

2-Economical Potential
 

3- Market Potential
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های موجود را داشته باشد و استتفاده از   فناوری نوظهور مدنظر باید از لحاظ اقتصادی توانایی و قابلیت رقابت با سایر فناوری

طور قطع زمانی یك فناوری قادر به دستتیابی بته ایتن قابلیتت     ها به صرفه به نظر برسد. به  این فناوری در مقابل سایر فناوری

نیتاز و شترط الزم    هتای فنتی، پتیش    های فنی برخوردار شده باشد. به عبارت دیگر، دستیابی به قابلیتت  خواهد بود که از قابلیت

بلیتت در یتك فنتاوری بایتد     رسانی برای ایجاد این قا های اقتصادی است. در صورت استفاده از برنامه اطالع دستیابی به قابلیت

 اطالعات اقتصادی و صرفه اقتصادی بکارگیری این تکنولوژی به مخاطبان انتقال داده شود.

 قابلیت بازار  ت

های فنی و اقتصادی را دارا باشد برای رشد به سمت بلوغ نیازمنتد داشتتن قابلیتت بتازار و      در صورتیکه یك فناوری قابلیت

کنندگان سازگار بتوده و قابلیتت    باشد. در واقع  این فناوری باید با تمایالت مصرف د در بازار میپذیری با سایر موارد موجو رقابت

رسانی، اطالعات و محتتوای   آمیز در بازار را داشته باشد. در این مورد نیز در صورت استفاده از برنامه اطالع توسعه یافتن موفقیت

 ها باشد. های فناوری و محصوالت آن نسبت به سایر فناوری رتریها و ب انتقالی باید در رابطه با خصوصیات، ویژگی

 

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

های مالیاتی  )مانند حمایت مالی از مصرف تکنولوژی نوظهور و یا سیاست هایی فعالیتدهی به بازار، شامل  کارکرد شکل

گردد. تفاوت میان این  تقاضا برای تکنولوژی در راستای حمایت از آن می یجاداهای رقیب( است که منجر به  برای تکنولوژی

شود؛  اربران تکنولوژی انجام می، گزینش نهایی توسط ککارکرددهی به سیستم در آن است که در این  کارکرد و کارکرد جهت

گیری  کارکرد شکل توان میکنند. بنابراین  یند گزینش ایفا نمیآدهی به سیستم کاربران نقشی در فر که در کارکرد جهت درحالی
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 توان میمختلف،  های فعالیتها و شناسایی  دهی به سیستم دانست. با استفاده از شاخص بازار را حالت خاصی از کارکرد جهت

 ای از این اقالم در ادامه آورده شده است: یزان تحقق این کارکرد را سنجید. نمونهم

 ی عمر( بازار بلوغ )دوره  شناسایی مرحله 

 سازی پتانسیل بازار  شفاف 

  تعداد و تنوع کاربران موجود برای تکنولوژی 

 دهی به بازار  تعداد و تنوع نهادهای تنظیم شده برای شکل 

 گذاران  ود در برابر تولیدکنندگان و یا سرمایهمیزان عدم قطعیت موج 

 های مصرف تکنولوژی هزینه 

 مديريت منابع

کته   هایی فعالیتباشد.  ها و پیشبرد اهداف می برای توسعه فناوری نیاز به در دسترس بودن منابع مختلف برای انجام فعالیت

شوند. همچنین، گسترش  یند توسعه انجام میآهایی است که در فر گذاری پذیرد، بیشتر از جنس سرمایه در این کارکرد صورت می

ایتن    های آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمتره  های عمومی مورد نیاز پیشرفت تکنولوژی، مانند سیستم زیرساخت

های متمایز، یك  دم وجود منابع مالی و ابزارهای مورد نیاز و نیز بازیگرانی با توانایی و قابلیتع در صورتد. نگیر کارکرد قرار می

فراوانتی در رونتد توستعه     اهمیتت تکنولوژی نوظهور به هیچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. بنابراین، این کارکرد دارای 

 پذیر است: امکاننگاشت کارکرد بسیج منابع در چهار بُعد مختلف، باشد. می

  :ی فناوری سازی نیروهای انسانی مورد نیاز برای توسعه و هماهنگ تأمینمنابع انسانی 

  :ی فناوری برای توسعه مورد نیازها و اعتبارات  سازی بودجه و هماهنگ تأمینمنابع مالی 

  :ی فناوری عهبرای توس مورد نیازسازی مواد )و در برخی موارد قطعات(  و هماهنگ تأمینمنابع مادی 

  :برای توسعه فناوری مورد نیازها، محصوالت و یا خدمات مکمل  سازی زیرساخت و هماهنگ تأمینمنابع مکمل 

تواند توسط دولت، صنعت و یا هر بازیگری که در روند توسعه فناوری نقش اساسی دارد، انجام شود. در  این منابع می تأمین

ای از  نمونهشتود.  باشد که در بخش بعد به طتور کامتل بررستی متی     رسانی بسیار حائز اهمیت می نیروهای مختلف اطالع تأمین
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 تواند منجر به تحقق این کارکرد شود، در ادامه آورده شده است: رخدادهایی که می

 های بالعوض دولتی )یارانه(  کمك 

 فناوریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش  گذاری سرمایه 

 های مورد نیاز تکنولوژی و محصوالت و خدمات مکمل  توسعه زیرساخت 

 تکنولوژی از خارج از کشور  مورد نیاز برای توسعه  مواد اولیه تأمین 

 مورد نظربودن نیروی انسانی فنی در رابطه با تکنولوژی  در دسترس 

 بخشی مشروعیت

راستتا   ارگیری فناوری جدید، تغییر نهادهای موجتود در جامعته و هتم   ک ههدف از این کارکرد ایجاد مقبولیت اجتماعی برای ب

باشد زیرا ظهور یك  باشد. اهمیت این کارکرد بسیار زیاد می شدن نهادها با نیازهای بازیگران موجود در نظام نوآوری فناوری می

شتود و ایتن مخالفتت ستبب      همراه میهای کنونی هستند،  فناوری جدید اغلب با مخالفت بازیگرانی که دارای منافع در فناوری

شود. بنابراین بازیگران یك نظام نوآوری فناوری بایتد بتا استتفاده از     جلوگیری و یا کاهش سرعت پیشرفت فناوری نوظهور می

 ها غلبه نمایند. حاصل از این مخالفت 1اطمینان بخشی به جامعه، ذینفعان و مخالفان بر لختی

یتك کاتتالیزگر عمتل    بته عنتوان   که توجه داشت که این کتارکرد  گردد  مشخص می بخشی زمانی بیشتر اهمیت مشروعیت

دهی بازار ضروری است و تا این کارکرد فراهم نشود  کند و برای انجام فعالیت در سایر کارکردها مانند مدیریت منابع و شکل می

 باشد. فعالیت در سایر کارکردها مشکل و یا غیرممکن می

جغرافیتایی کته ایتن      محتدوده  ،ثرگتذاری ی ا ت فرآیند، نوع و میزان منابع متورد نیتاز و محتدوده   با توجه به نوع و مشخصا

و  صتنعت، دانشتگاه، دولتت     تواند در چهار حوزه این کارکرد میبخشی در سطح آن باید اجرا شود متفاوت خواهد بود.  مشروعیت

نهتاد و   متردم  هتای  سازمانها،  ها، انجمن گروه ذینفع، اتحادیههایی بین  سطح عمومی جامعه به ایجاد مشروعیت بپردازد. رایزنی

 این کارکرد دخیل هستند.  های فعالیتها اجزایی هستند که در انجام  مانند این

                                                                                                                                                                  
تغییر )لختی یا اینرسی( است. بنابراین، علت وجودی این کارکرد، غلبته بتر    ربشود، حذف مقاومت در برانام دیگری که بر این کارکرد نهاده می -1

 اینرسی بازیگران موجود در نظام است.
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 به موارد زیر اشاره کرد: توان می ها آنباشد که از جمله  این کارکرد به خودی خود دارای زیرکارکردهای مختلفی می

 سازی برای بکارگیری فناوری نوظهور(،  های مختلف )ظرفیت ذیرش فناوری در حوزهایجاد مقبولیت برای پ -1

 منابع و مدیریت سیستم  تأمینهای پشتیبان برای فعالیت در زمینه کارکردهای دیگر مانند  متقاعدسازی نظام -2

 های موجود در برابر توسعه فناوری حذف/کاهش مخالفت -3

 ای انجام فعالیت در راستای استفاده از فناوری نوظهور.و ترغیب بازیگران دارای قدرت اجرایی بر -4

بخشی دارای قدرت اجرایی برای تغییر قواعد موجود در نظام نتوآوری فناورانته نیستت،     البته باید توجه داشت که مشروعیت

منتابع( در   أمینتت بلکه تنها به متقاعدسازی نهادهای پشتیبان پرداخته و از طریق کارکردهای دیگر )مانند متدیریت سیستتم و   

کارگیری  ههای این کارکرد گروهی از بازیگران، سایر بازیگران را برای ب گردد. به عبارت دیگر در تمام فعالیت سیستم اثرگذار می

گذاری و ستطح جامعته )مقبولیتت     بخشی در سه سطح محیط صنعت، محیط سیاست مشروعیتکنند. فناوری نوظهور ترغیب می

 های نمایانگر تحقق این کارکرد در ادامه آورده شده است: ای از رخدادها و شاخص نمونهپذیرد. عمومی( انجام می

  نهادهای موجود و نظام نوآوری فناورانه در حال توسعه  ییهمگرامیزان 

 تکنولوژی و محصوالت مربوط به آن  گذاری در توسعه میزان مشروعیت سرمایه 

 حمایت از تکنولوژیهای درگیر برای  های سیاسی بین گروه رایزنی 

 های مختلف دولت و صنعت های پشتیبان تکنولوژی در بخش اعمال نفوذ گروه 

  ها رسانهدر  مورد نظرمیزان حمایت از تکنولوژی 

ارائه  (2-1 )جدول هایی برای سنجش سطح برآورده شدن این کارکردها در  شاخص به همراهمجموعه کارکردهای ذکر شده 

 شده است.
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 ها آن يها شاخص و يشنهادیپ يکارکردها(: 2-1 )جدول 

 هاي کمّی شاخص هاي کیفی شاخص زيرعامل عامل

هاي  فعالیت

 فرينانهآکار

های  ایجاد فرصت
 جدید

 

 سازی تجاریهای انجام شده با هدف  تعداد پروژه .1

 های ثبت شده در زمینه فناوری تعداد شرکت .2

 های موجود به عرصه فناوری ورود شرکت .3

 های خطرپذیر انجام شده گذاری حجم سرمایه .4

های  نمایش فرصت
 جدید

 
 برگزاری نمایشگاه تکنولوژی .1

 های نمایشی انجام پروژه .2

 ي دانش توسعه
  فنی

 منتشر شده در زمینه تکنولوژی ISIتعداد مقاالت  .1

المللی در زمینه  تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بین .2
 تکنولوژی

( فعال در زمینه R&Dهای تحقیقاتی ) تعداد سازمان .3
 تکنولوژی

( فعال در زمینه R&Dای تحقیقاتی )ه اندازه سازمان .4
 تکنولوژی

 تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از تکنولوژی .5

های آزمایشی و اولیه از تکنولوژی  توسعه و ایجاد نمونه تعداد .6

(Prototype) 

  غیرفنی
 های تولید شده در رابطه با مطالعه بازار تعداد گزارش .1

 سنجی انجام شده تعداد مطالعات امکان .2

 انتشار دانش
 فنی

کرده  نیروهای تحصیل جایی جابهمیزان 
 دانشگاهی با محوریت تکنولوژی

مشترك صورت تحقیق و توسعه و نوآورانه  های فعالیتتعداد  .1
 پذیرفته میان واحدهای مختلف )با هدف تسهیم دانش(

های برگزار شده در رابطه با  ها و کارگاه تعداد کنفرانس .2
 فناوری

های متشکل از بازیگران موجود در نظام  تعداد شبکه .3
 تکنولوژیك

ام های متشکل از بازیگران موجود در نظ اندازه شبکه .4
 تکنولوژیك

  غیرفنی
 های منتشر شده در رابطه با مطالعه بازار تعداد گزارش .1

 سنجی منتشر شده تعداد مطالعات امکان .2

 دهی به سیستم جهت
رسمی )وضع 
 نهادها(

 
 گذاری در رابطه با تکنولوژی قانون .1

 استانداردهای تدوین شده .2
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 هاي کمّی شاخص هاي کیفی شاخص زيرعامل عامل

غیررسمی 
گیری  )شکل

 انتظارات(

برای اندازهای جدید  وضع چشم .1
توسعه تکنولوژی و یا موارد دیگر 
 که بر تکنولوژی اثرگذارند

هایی برای  گیری محرك شکل .2
توسعه تکنولوژی یا نوع خاصی از 
آن )مانند ارزان شدن قیمت منابع 

 مصرفی تکنولوژی(
 سازی تقاضای کاربران اصلی شفاف .3
 رشد تکنولوژی در کشورهای دیگر .4
ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار  .5

ر سیستم )مانند تغییرات آب و ب
 هوایی(

گیری انتظاراتی درباره آینده  شکل .6
 تکنولوژی

 

  گیري بازار شكل

 سازی پتانسیل بازار شفاف .1
میزان عدم قطعیت موجود در برابر  .2

 گذاران تولیدکنندگان و یا سرمایه
شناسایی مرحله بلوغ )دوره عمر(  .3

 بازار

 تکنولوژیتعداد و تنوع کاربران موجود برای  .1
 دهی به بازار تعداد و تنوع نهادهای تنظیم شده برای شکل .2

 بسیج منابع

  مالی
 های بالعوض دولتی )یارانه( کمك .1

های بخش دولتی و خصوصی در گسترش  گذاری سرمایه .2
 فناوری

 انسانی
در دسترس بودن نیروی انسانی فنی در 

 مورد نظررابطه با تکنولوژی 
 

 مواد
 برای توسعهمورد نیاز  مواد اولیه تأمین

 تکنولوژی از خارج از کشور
 

 مکمل های ییدارا
 های مورد نیاز تکنولوژی، توسعه زیرساخت

 محصوالت و خدمات مکمل
 

  بخشی مشروعیت

گرائی نهادهای موجود و  میزان هم .1
نظام نوآوری تکنولوژیك در حال 

 توسعه
گذاری در  میزان مشروعیت سرمایه .2

محصوالت توسعه تکنولوژی و 
 مربوط به آن

های  های سیاسی بین گروه رایزنی .3
 درگیر برای حمایت از تکنولوژی

پشتیبان  یها گروهاعمال نفوذ  .4
های مختلف  تکنولوژی در بخش

 دولت و صنعت
مورد میزان حمایت از تکنولوژی  .5

 ها در رسانه نظر
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 اقدامات توسعه فناوريها و  سیاستفرآيند تدوين  -1-4

کنند. این  های اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف کمك می ها و برنامه ای از طرح  مجموعه ،اقدامات

 نشان داده شده است. (3-1 )شکل یند تدوین اقدامات در آاقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوری هستند. فر

 

 

( نشان داده شده است در مرحله اول، باید وضعیت موجود توسعه فناوری مشتخص شتود، کته    3-1 )شکل همان طور که در

باشد. در مرحله دوم، با توجه به خروجی حاصل  می تعیین مرحله توسعه فناوری و شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوری مدنظر

کارکردهای با اولویت برای تحقق وضعیت مطلتوب   موتور محرك توسعه فناوری شناسایی شده و با توجه به آن، از مرحله اول،

اولویتت از  گردد. در مرحله سوم، موانع موجود مرتبط با هر یك از ابعاد ساختاری در کارکردهای بتا   توسعه فناوری مشخص می

بنتدی   هتای شناستایی شتده پتاالیش و جمتع      چالش ه ودشتعیین  مدنظرطریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه 

در نهایتت  شتود.   ارائه می پربازدههای  فناوریها و موانع توسعه  پیشنهادی برای رفع چالشهای  سیاستشود. در مرحله آخر،  می

 در ادامه این مراحل توضیح داده شده است. گردند.  ا تعیین شده و ارائه میه اقدامات الزم برای تحقق سیاست

 مرحله اول: شناسايی وضعیت موجود

 توسعه فناوری شناسایی بازیگران نظام شناسایی مرحله توسعه فناوری

 طلوب: شناسايی وضعیت مدوممرحله 

 توسعه فناوریاولویت در شناسایی موتور محرك و کارکردهای با 

 فناوري توسعه موانع و ها: شناسايی چالشسوممرحله 

 ها و موانع: تدوين اقدامات براي رفع چالشچهارممرحله 

 نوظهور  فناوريتوسعه  اقداماتو ها  سیاست فرآيند تدوين(: 3-1 )شكل 
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 وجودشناسايی وضعیت م -1-4-1

هتای   در این مرحله باید وضعیت کنونی و مرحله توسعه فناوری مد نظر تعیین گردد که برای تعیین این موارد بایتد از جنبته  

شود. این مرحله شامل دو بخش شناخت بازیگران نظام توسعه مختلف )کارکردی و ساختاری( به بررسی فناوری مدنظر پرداخته 

 باشد.  فناوری و تعیین مرحله توسعه فناوری می

 شناسايی بازيگران نظام توسعه فناوري

همان طور که در بخش شناخت ساختاری نظام توسعه فناورانه اشاره شد، ساختار هر نظام نتوآوری متشتکل از بتازیگران و    

توانند شامل بخش دولتی،  کنند. این بازیگران می هایی را ایفا می مستقیم نقش ذینفعانی است که هر یك به طور مستقیم یا غیر

حقتوقی و ... باشتند. در ایتن     مؤسساتمالی،  مؤسسات، مراکز پژوهشی، ها دانشگاه های مشاور، های تولیدکننده، شرکت شرکت

ها و کارکردهای مختلف نظام توسعه فناوری شامل تحقیق و توستعه،   مرحله باید تمام بازیگران نظام توسعه فناوری را در حوزه

توستعه   هتای  فعالیتت دهی بته   گذاری و جهت یاستمنابع انسانی، منابع مالی، مواد، قطعات و تجهیزات و س تأمینانتشار دانش، 

 فناوری تعیین گردد.

 شناسايی مرحله توسعه فناوري

به منظور شناخت مرحله توسعه فناوری در ابتدا باید به یك شناخت نسبی از فناوری دست پیدا کترد تتا بتا استتفاده از ایتن      

شناخت مرزها مرحله توسعه فناوری را تعیین نمود. مرز سیستم شناخت بتوان مرز نظام نوآوری فناوری را شناخت و با استفاده از 

. بر اساس کارکردیو  بخشی، جغرافیایی -ای فاصلهاند از عبارتتوان از سه طریق مورد ارزیابی قرار داد که  توسعه فناوری را می

 -ای ه را از سته طریتق فاصتله   این موضوع به منظور شناسایی مرحله توسعه فناوری ابتدا باید مرز نظتام نتوآوری متورد مطالعت    

ی توسعه نظام نوآوری فناوری، از طریق بررسی همزمان  جغرافیایی، بخشی و کارکردی مشخص کرد. شناسایی و تعیین مرحله

های ستاختاری بته تفکیتك کارکردهتا و      شود. با توجه به مشخصه های تحقق مراحل انجام می های ساختاری و نشانه مشخصه

ی فناورانه استت، مشتخص    توسعه نظام نوآوری را که در واقع همان وضع موجود حوزه  توان مرحله ل میهای تحقق مراح هنشان

گیری هستند و پس از آن فنتاوری بته    گیری و سرعت کرد. مراحل مختلف توسعه فناوری چهار مرحله پیش توسعه، توسعه، اوج

گتویی بته ستؤاالت زیتر تعیتین       مرحله توسعه با پاسخهای تشخیص  های تحقق مراحل یا شاخص نشانهرسد.  مرحله تثبیت می
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 گردد. می

 یند( ساخته شده است؟آآیا نمونه اولیه از فناوری )محصول یا فر -1

بنیتان   های دانش و مراکز پژوهشی چیست؟ آیا شرکت ها دانشگاهبازیگران اصلی در این حوزه چه کسانی هستند؟ نقش  -2

 اند؟  به این حوزه وارد شده

 گری و ...( چیست؟ گذاری، تنظیم این حوزه وارد شده است؟ نقش آن )سیاستآیا دولت به  -3

 شود؟  های دولتی در بازار به صورت آزاد فروخته می آیا محصول فناوری بدون حمایت -4

 : آیا تولید انبوه محصول فناوری )محصول یا خدمت( توجیه اقتصادی دارد؟ و یا -5

 ل یا خدمت( آغاز شده است؟: آیا تولید انبوه محصول فناوری )محصو و یا -6

 چگونه است؟ ها آناند؟ وضعیت  های علمی و فناوری شکل گرفته آیا شبکه -7

 وضعیت بازار چگونه است؟ در حال رشد یا به اشباع کامل رسیده است؟ -8

 محصول فناوری چگونه است؟ تولیدکنندگاننرخ ورود  -9

 نرخ کاهش قیمت محصول فناوری چگونه است؟ -10

 فناوری چگونه است؟نرخ فروش محصول  -11

 اند؟ مربوطه شکل گرفته یها آیا انجمن -12

-شود و این تغییر هم روی رژیم و هم روی آشیانه تاثیر متی ی پیش توسعه یك تغییر در بستر محیطی ایجاد میدر مرحله

ای تغییترات  حلتی بتر  کند در پی یافتن راهگذارد؛ به این صورت که رژیم مذکور به خاطر فشاری که بستر محیطی ایجاد می

 افتد.است و برای پیدا کردن آن به تکاپو می

-هایی را شکل میها نوآوریشود و این آشیانهها نیز به خاطر تغییر در بستر محیطی، عوض میاز طرف دیگر توقعات آشیانه

 های خود هستند.دهند و به دنبال راهی برای سودآوری خود و پیدا کردن بازار برای نوآوری

برند و ذهنیت جامعه نسبت به این شود و مردم جامعه نیز به این بحران پی میگیری ساختار رژیم دچار بحران میجدر فاز او

 گیرد.دهد و مورد انتقادهای 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 ریختتن ستاختار   ریزد و آشیانهها و انتقادها فرو میبه خاطر بحرانگیری، ساختار کنونی رژیم در مرحله سرعت

 گیرد.گیرند و در نتیجه ساختار جدیدی شکل میکنند و در ساختار رژیم جای میرژیم، جای خود را در رژیم باز می

 شود.کالً به فراموشی سپرده میکند و ساختار قبلی در مرحله تثبیت نیز ساختار جدید جایگاه خود را تثبیت می

، که معیارها دشو میمشخص فناوری فوق وضعیت ساختاری نظام توسعه  سؤاالتهمان طور که در باال اشاره شد بر اساس 

 اند. داده شده نشان (4-1 )شکل در 

 

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

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

نتوآوری در ارتبتاط استت. در ایتن     گیری بتا یتك موتتور     هکرت بیان معتقد است که هر یك از مراحل چهارگانه فاز شکل

( 5-1 )شکل شود. در  متدولوژی، پس از تعیین فاز توسعه نظام نوآوری فناورانه، موتور فعال در نظام نوآوری فناورانه مشخص می

( را نشتان  2012مراحل مختلف توسعه نظام نوآوری فناورانه با موتورهای محرك نظام  بتر استاس مطالعتات هکترت )    تطبیق 
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 دهد. می

 

 فناورانه و موتورهاي فعال در هر مرحله نوآورانه نظام ي توسعهحل امر(: 5-1 )شكل 

ینتد  آتوان یك سیستم بهینته بترای فر   است و همیشه در حال تغییر و تحول است و نمی یند تکاملیآیند نوآوری یك فرآفر

یند تعریف کرد. هدف یك نظام نوآوری انتقال نظتام متورد نظتر از    آنوآوری تعریف کرد، پس هدف نظام را باید در طول این فر

بعدی وضعیت بهینه نیست و فقط توستعه نظتام   یك مرحله توسعه به مرحله بعدی است. البته باید توجه داشت که لزوماً مرحله 

شتود. تحقتق کتارکرد     ای تقسیم متی  نوآوری مد نظر است. کارکردهای هر موتور به سه دسته کارکرد کلیدی، حمایتی و حاشیه

 ی محقق شدن کل موتور و انتقال به موتور بعدی است. بنابراین اگر کارکرد کلیدی محقق شود، نظام نتوآوری  کلیدی به منزله

شود و در نتیجه نظام نوآوری فناورانه از یك مرحلته بته مرحلته بعتدی منتقتل       فناورانه از یك موتور به موتور بعدی منتقل می

 .دهد میای مرتبط با هر موتور را نشان  کلیدی، حمایتی و حاشیه( موتورها و کارکردهای 6-1 )شکل شود.  می
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: F3: توسعه دانش، F2هاي کارآفرينی،  : فعالیتF1اي،  موتورها و کارکردهاي کلیدي، حمايتی و حاشیه (:6-1 )شكل 

 بخشی. : مشروعیتF7منابع،  تأمین: F6دهی به بازار،  : شكلF5دهی به سیستم،  : جهتF4انتشار دانش، 

 ها و موانع موجود در توسعه فناوري شناسايی چالش -1-4-3

کارکردی ارزیتابی   -ساختاری توأمانرا بر اساس رویکرد تحلیل  آنپس از تعیین موتور محرك فعال در نظام نوآوری، باید 

است که با تحلیل ساختاری در کنار تحلیل کارکردی علت ایجاد مشتکل  مزیت این تحلیل نسبت به تحلیل کارکردی این  کرد.

، هشود. در واقع با تحلیل کارکردی، مشکالت و موانع نظام نوآوری در کارکرد مربوطه مشخص شد در یك کارکرد مشخص می

ن مشتکلی در  کدام جتز  ستاختاری باعت  ایجتاد چنتی     شود  مشخص نمیشود؛ به این معنا که  آن مشخص نمیبروز ولی علت 

از ستوی  و  هدشت علت این مشکالت مشخص  کارکردی از یك سو –ساختاری  توأمانکارکرد مربوط شده است. ولی با تحلیل 

د. برقراری اتصال کارکردها به عناصتر ستاختار   نشو مشکالت سیستمی با توجه به تحلیل ساختاری به راحتی شناسایی می دیگر

 فرآیندهای تحلیلی بلکه به دالیل عملیاتی و کاربردی الزم و ضروری است. انجام  به خاطرنظام نوآوری نه تنها 
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 گیرند. های اتخاذ شده قرار می ثیر سیاستخود تحت تأ کارکردها تنها از طریق تغییرات اجزای ساختاری

آوری الزم نیست ست که در این رویکرد برای ارزیابی نظام نوا تفاوت مهم این مدل با رویکردهای مشابه در این مرحله این

کارکردهتای  فقتط  ، و کارکردهتای مترتبط بتا آن    ای فناوری مرحله توسعههمه کارکردهای نظام تحلیل شوند. بلکه با توجه به 

شده در مرحله قبل  ابتدا کارکرد کلیدی موتور محرك شناساییبنابراین با توجه به مرحله توسعه فناوری شوند.  مرتبط تحلیل می

این کارکرد تحقق یافته بود به هدف تعیین شده موتور فعال در آن فاز توسعه رسیده و بتدین ترتیتب نظتام    شود، اگر  تحلیل می

کارکردهتای حمتایتی    بایتد گردد؛ ولی اگر کارکرد مربوطه محقق نشده بود  نوآوری بدون مشکل به فاز بعدی توسعه منتقل می

کننتد، ارزیتابی گردنتد. لتذا پتس از تعیتین کارکردهتای حمتایتی،          کارکرد کلیدی که موجبات تولید و تحقق آن را فتراهم متی  

 یابد.  شوند و به همین ترتیب ادامه می کارکردهای مذکور تحلیل می

عوامل ساختاری ضعیف مرتبط با کارکرد شناسایی و از  یاز این کارکردها یكهر  ،ساختاری –کارکردی  توأماندر تحلیل 

ین ترتیب مشکالت موجود بر سر راه ه اای سیاستی عنصر ساختاری ضعیف تقویت شده و به ابزارها و توصیه گیریکار بهطریق 

 د.شو توسعه نظام برداشته می

ای قرار دارد، موتور محرك نتوآوری متناستب بتا آن مرحلته بترای آن       ی فناورانه در مرحله به عبارت دیگر، وقتی یك حوزه

ی فناورانه مورد مطالعه از این موتور به  کارکرد کلیدی موتور تحقق یابد، حوزهی فناورانه فعال است. از طرفی بیان شد اگر  حوزه

شود. پس در یك موتور باید مشکالت بر سر راه کارکرد کلیتدی را شناستایی کترد. مشتکالت کتارکرد       موتور بعدی منتقل می

متایتی و مشتکالت مربتوط بته     ی مشکالت مربوط به عوامل ساختاری، مشکالت مربوط به کارکردهای ح کلیدی به سه دسته

 دهد. این دسته از عوامل را نشان می باالشوند. شکل  عوامل محیطی تقسیم می

از  ،توستعه فنتاوری متدنظر    یش رویپها، مشکالت و موانع موجود  تعیین کارکردهای مؤثر در توسعه فناوری چالشاز پس 

کارکردهای مختلف مؤثر در هر مرحله توسعه فناوری بتر  . گردد گان حوزه مدنظر تعیین میبرطریق مصاحبه و دریافت نظرات خ

گیرنتد. در صتورت قتوی نبتودن کتارکرد کلیتدی،        یاب مورد ارزشتیابی قترار متی    عارضه سؤاالتاساس جواب به یك سری از 

 گیرند. ای به همین صورت مورد بررسی قرار می های حمایتی و حاشیه کارکرد

های قابل تصور برای تحلیل کارکردهای مختلف موجود در هر موتور توسعه فناوری به تفکیتك هتر    هایی از پرسش نمونه 

 تا  (3-1 )جدول مرحله در 
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 ارائه شده است. (6-1 )جدول 

 ر محرك علم و فناوري در مرحله اولبراي ارزشیابی کارکردهاي موتو سؤاالت(:3-1 )جدول 

ي اول: موتور  مرحله

 و فناوري محرك علم
 براي ارزشیابی کارکرد سؤاالت

ی
ی کلید

کارکردها
ش 
کارکرد توسعه دان

 

 وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟ -1
دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی )توانمندی فناورانه کشور در چه سطحی  -2

 قرار دارد(؟
 های پژوهشی و اختراع و مقاله به مقدار کافی موجود است؟ پروژهآیا تعداد  -3
و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام  اندازی راههای  پیشرو، برنامه المللی بینآیا یك جایگاه  -4

 وجود دارد؟
 آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟ -5
 گ و مرتبط است؟آیا فناوری با نیازهای نظام نوآوری هماهن -6

ی
ی حمایت

کارکردها
 

ش
انتشار دان

 

فناورانه بین بازیگران فعال در این زمینه اعم از خرید فناوری، لیسانس،  های همکاریآیا  -1
 همکاری تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟

 ای در مورد این فناوری وجود دارد یا خیر؟ همایش، کنفرانس و یا مجله -2

بسیج 
منابع

آیا منابع مالی کافی در جهت توسعه دانش وجود دارد )پژوهشی، کاربردی، پایلوت و ...(؟ سهولت  
 دسترسی به این منابع چگونه است؟

ی آموزش و پژوهش مرتبط با فناوری به میزان کافی وجود  آیا تربیت نیروی انسانی در حوزه 
 طحی است؟شده در چه س دارد یا خیر؟ کیفیت منابع انسانی تربیت

ی 
کارکردها
حاشیه
 
ی
ا

 

ت
جه
 

ی
ده
 
سیستمبه 

 منابع مالی وجود دارد؟ تأمینآیا یك هدف کامالً مشخص و مشترك برای  
 دهی شده است؟ ی فناورانه، جهت آیا توسعه دانش در این حوزه

 آیا منابع مالی و انسانی در جهت این هدف مشخص هست یا خیر؟ 

 

 توسعهاالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور محرك کارآفرينی در مرحله ؤس (:4-1 )جدول 

ي دوم: موتور  مرحله

 محرك کارآفرينی
 براي ارزشیابی کارکرد سؤاالت

ی
ی کلید

کارکردها
 

ی
کارآفرین

 

 بنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری کافی هستند؟ های دانش آیا شرکت

 کارآفرینی دارای کیفیت خوبی هستند؟ های فعالیتآیا 

جدید وارد سیستم  نانیکارآفرکنید )آیا  نرخ ورود کارآفرینان در این حوزه را چگونه برآورد می
 شوند(؟ می

 شود، وجود دارد یا خیر؟ گذاری خطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی می سرمایه
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ي دوم: موتور  مرحله

 محرك کارآفرينی
 براي ارزشیابی کارکرد سؤاالت

ش
توسعه دان

 
 نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟وضعیت دانش پایه موجود در 

 دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی )توانمندی فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد(؟

 به مقدار کافی موجود است؟ اختراعهای پژوهشی و اختراع و مقاله و  آیا تعداد پروژه 

و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود  اندازی راههای  پیشرو، برنامه المللی بینآیا یك جایگاه 
 دارد؟

 آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟

 آیا فناوری با نیازهای نظام نوآوری هماهنگ و مرتبط است؟ 

ی
ی حمایت

کارکردها
 

تأمین
 

و تسهیل منابع
 

 کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟ های فعالیتآیا منابع مالی کافی برای توسعه 
 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا خیر؟

 است؟ کافی است یا خیر؟ چه قدرمیزان سرمایه خطرپذیر 
 کنید؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ارزیابی می

د دارد یا ی آموزش و پژوهش مرتبط با فناوری به میزان کافی وجو آیا تربیت نیروی 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 فناوری، لیسانس، همکاری  های همکاریآیا  
 تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟

 یا خیر؟ ای در مورد این فناوری وجود دارد همایش، کنفرانس و مجله

 دستاوردهای کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟ ارائههای تخصصی برای  آیا نمایشگاه

ت
جه
 

ی به 
ده
سیستم
 آیا یك هدف کامالً مشخص و مشترك برای نظام وجود دارد؟ 

 دهی شده است؟ ی فناورانه جهت کارآفرینی در این حوزه های فعالیتآیا 

 است یا خیر؟ ها فعالیتآیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه 

 کارآفرینی هست یا خیر؟ های فعالیتهای دولت در جهت حمایت از  آیا سیاست

ی حاشیه
کارکردها

 
ی
ا

 

ت
مشروعی
 

ی
بخش

 بخشی مشروعیتگذاری در تکنولوژی به عنوان یك تصمیم مشروع پذیرفته شده است؟ ) آیا سرمایه 
 اتفاق افتاده است یا خیر(؟

 گیرد؟ می نشأتآیا مقاومت زیادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت از کجا 

کارآفرینی شده است یا  های فعالیتبخشی منجر به تخصیص منابع به  مشروعیت های فعالیتآیا 
 خیر؟

شکل
 

ی بازار
ده

 

 ی آن چقدر است؟ آیا بازار اولیه شکل گرفته است؟ اندازه

 کارآفرینی شده است یا خیر؟ های فعالیتی  دهی به سیستم برای توسعه آیا این بازار باع  جهت

 آیا جذابیت بازار باع  ورود کارآفرینان جدید شده است یا خیر؟
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 سیستم در مرحله سوماالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور ساختاردهی به ؤس (:5-1 )جدول 

ي سوم: موتور  مرحله

محرك ساختاردهی 

 سیستم

 براي ارزشیابی کارکرد سؤاالت

ی
ی کلید

کارکردها
 

ی
کارآفرین

 آیا کارآفرینان کافی در سیستم وجود دارند؟ 

 کارآفرینی در سیستم چه قدر است؟ های فعالیتکیفیت 

 چگونه است؟ ها آنآیا نرخ ورود کارآفرینان به حداکثر خود رسیده است؟ وضعیت 

 ؟شوند میآیا کارآفرینان از سیستم خارج 

ی
ی حمایت

کارکردها
 

ت
مشروعی
 

ی
بخش

 برخوردار شده است؟ قبول قابلآیا استفاده از این فناوری از مشروعیت و مقبولیت  

منابع مالی مورد نیاز کارآفرینان شده  تأمینمنجر به تخصیص و  بخشی مشروعیتهای  آیا فعالیت
 است؟

و تصویب  بلندمدتهای حمایتی و  منجر به تصویب برنامه بخشی مشروعیتهای  آیا فعالیت
 های کارآفرینی شده است؟ های کالن از طرف دولت در جهت حمایت از فعالیت استراتژی

 نق بازار شده است؟منجر به رو بخشی مشروعیتهای  آیا فعالیت

ت
جه
 

ی
ده
به 
 

سیستم
 

از  بلندمدتها و اقدامات دولت جهت حمایت و پشتیبانی  ها، برنامه های کالن و سیاست آیا استراتژی
 های کارآفرینی تدوین شده است؟ فعالیت

تأمین
 

و تسهیل 

منابع
 

های مالی خصوصی و  سازمانهای کارآفرینی توسط دولت،  آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیت
 اشخا  حقیقی تخصیص داده شده است؟ سهولت دسترسی به این منابع چگونه است؟

چگونه  ها آنهای کارآفرینی کافی است؟ کیفیت  آیا نیروی انسانی متخصص برای توسعه فعالیت
 است؟

ی حاشیه
کارکردها

 
ی
ا

 

شکل
 

ی به بازار
ده

 باشد؟ میگیری  آیا بازار انبوه در حال شکل 

 یافته(اندازه بازار کدام است؟ )نیچ/توسعه

 کاربران چه کسانی هستند؟ )بالفعل و بالقوه(

های  رهبر بازار چه کسی است؟ )دولت/ واحدهای خصوصی( آیا رهبری بازار از دولت به شرکت
 خصوصی انتقال یافته است؟
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 دهی به بازار در مرحله چهارم براي ارزشیابی کارکردهاي موتور شكل سؤاالت(:6-1 )جدول 

ي چهارم:  مرحله

 موتور محرك بازار
 براي ارزشیابی کارکرد سؤاالت

ی
ی کلید

کارکردها
 

شکل
 

ی به بازار
ده

 به بخش خصوصی انتقال یافته است؟ کامالًآیا رهبری بازار  

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

ی 
کارکردها

ی
حمایت

 

ی
کارکرد کارآفرین

 

 آیا کارآفرینان کافی در سیستم وجود دارند؟

 کارآفرینی در سیستم چه قدر است؟ های فعالیتکیفیت 

 نرخ ورود کارآفرینان چگونه است؟

 ؟شوند میآیا کارآفرینان از سیستم خارج 

ی حاشیه
کارکردها

 
ی
ا

ت 
جه
 

ی
ده
به 
 

سیستم
 

های کارآفرینی و  گری( در جهت حمایت و پشتیبانی از فعالیت آیا قوانین و مقررات )از جنس تنظیم
 است؟دهی به بازار تدوین شده  جهت

تأمین
 

و تسهیل منابع
 

 یافته(اندازه بازار کدام است؟ )نیچ/توسعه

 کاربران چه کسانی هستند؟ )بالفعل و بالقوه(

 رهبر بازار چه کسی است؟ )دولت/ واحدهای خصوصی(

 بازار وجود دارد؟ گیری شکل/ موانع نهادی برای  ها محركآیا 

 بازار موجود گسترش یابد؟آیا الزم است که یك بازار جدید ایجاد شود یا 

 بندي نظرات خبرگان پايش و جمع -1-4-4

هتای متورد نظتر خبرگتان و      کلیه موانع و چالشهای خبرگان مختلف فناوری مدنظر به سؤاالت،  پاسخ بر اساسدر این مرحله 

فنتاوری پتس از   هتای توستعه    بندی نظرات خبرگان حوزه مدنظر موانع و چتالش  شود. در ادامه با جمع متخصصان استخراج می

 گردد. پاالیش و حذف موارد تکراری، تعیین می

 اقداماتها و  سیاستتدوين  -1-4-5

های اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهتداف کمتك    ها و برنامه ای از طرح  اقدامات مجموعهها و  سیاست
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هتایی جهتت تحقتق     هتا و برنامته   و اقدامات طترح  جهت رفع موانع توسعه یك فناوری هستندها رویکردهایی  سیاستکنند.  می

. همان طور که توان گفت که اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یك فناوری هستند باشند از این رو می ها می سیاست

ها و موانع شناسایی شده در مرحله  اقدامات مورد نیاز بر اساس فهرست چالشها و  سیاست( نشان داده شده است 3-1 )شکل در 

شتامل چهتار    غیرفنتی شود. اقدامات  و اقدامات فنی تقسیم می غیرفنیشود. این اقدامات به دو دسته اقدامات  قبلی پیشنهاد می

از  شتده  برگرفتته اقتدامات  . اقتدامات فنتی   باشتند  مختلف مؤثر در موتور توسعه فناوری میکارکردهای دسته اقدامات مربوط به 

 .گردند راهبردهای توسعه فناوری مدنظر بوده و در جهت تحقق راهبردها تدوین می
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 فصل دوم: -2

 

 ساختمان در بخش انرژي بربازده هاي پر فنآوريتوسعه تدوين اقدامات 
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 مقدمه -2-1

هتا و   ها و اقدامات در مرحله اول بایتد چتالش   (( اشاره شد به منظور تدوین سیاست1-2 )شکل فصل قبل ) همان طور که در

ای از مشکالت موجود  ها و موانع پیشروی شناسایی شده در واقع مجموعه موانع پیشروی توسعه فناوری را شناسایی نمود. چالش

هتا و اقتدامات رویکردهتایی در جهتت رفتع ایتن        انداز و اهداف کالن سند هستند و از آنجایی که سیاست ر تحقق چشمدر مسی

انداز و اهداف کالن سند تدوین  ها و اقدامات در جهت تحقق چشم توان نتیجه گرفت که سیاست باشند، می ها و موانع می چالش

ینتد  آفربوده و ( TISای تدوین اقدامات در این سند، نظام نوآوری فناورانه )اشاره شد مبن قبلهمان طور که در بخش شوند.  می

 نشان داده شده است.  (1-2 )شکل در ها آنتدوین 

 

های شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوری

 پربازده

پربازده های شناسایی مرحله توسعه فناوری
 در ساختمان

های مرتبط با هر یك از ابعاد ساختاری در هر یك از شناسایی چالش

لویت از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان حوزه او کارکردهای با

 فناوری پربازده

نظرات کارشناسان و تهیه  بندیپاالیش و جمع

 هافهرست نهایی چالش

 ی موجودهاچالشرفع تدوین اقدامات برای 

 شناسایی کارکردهای با اولویت برای تحقق وضعیت مطلوب

 پربازده در ساختمانهای فناوریتوسعه 

مرحله اول: شناسايی 

 وضعیت موجود

مرحله دوم: شناسايی 

 وضعیت مطلوب

شناسايی مرحله سوم: 

ها و موانع توسعه چالش

 فناوري

مرحله چهارم: تدوين 

ها اقدامات براي رفع چالش

 و موانع
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 ساختمان در بخش انرژي بربازده پرهاي  فناوريشناسايی وضعیت موجود توسعه  -2-2

 در بخش انرژی بربازده پرهای  فناورییند تدوین اقدامات، وضعیت موجود توسعه آهمان طور که اشاره شد در مرحله اول فر

و نیتز   ستاختمان  در بختش  انرژی بربازده پرهای  فناوریشود. این کار بر مبنای شناسایی مرحله توسعه  شناسایی می ساختمان

 شود.  شود که در ادامه توضیح داده می ها در کشور انجام می ران نظام توسعه این سیستمبازیگ

 ساختمان در بخش انرژي بربازده پرهاي  فناوريبازيگران نظام توسعه  -2-2-1

متشکل از بازیگران و ذینفعانی است که هر یك به طتور  فناوری نظام نوآوری های قبلی اشاره شد  همان طور که در بخش

هتای تولیدکننتده،    تواننتد شتامل بختش دولتتی، شترکت      کنند. ایتن بتازیگران متی    هایی را ایفا می مستقیم نقش مستقیم یا غیر

ن نظام توستعه  حقوقی و ... باشند. در این گام، بازیگرا مؤسساتمالی،  مؤسسات، مراکز پژوهشی، ها دانشگاههای مشاور،  شرکت

منتابع انستانی، منتابع متالی، متواد، قطعتات و        تأمینهای تحقیق و توسعه، انتشار دانش،  در حوزه انرژی بربازده پرهای  فناوری

 .اند مشخص شده انرژی بربازده پرهای  فناوریتوسعه  های فعالیتدهی به  گذاری و جهت تجهیزات و سیاست

 بازيگران زمینه توسعه دانش -2-2-1-1

هتای   ورینتا فهای تحقیق و توسعه در ارتباط بتا  اطالعات موجود بازیگران موجود در زمینه توسعه دانش و فعالیتبر اساس 

 به شرح ذیل هستند: انرژی بربازده پر

 یستازمان پژوهشتها  ی، پژوهشگاه مواد و انترژ یدپژوه، فناوران خورش یقاتیموسسه تحقیرو، پژوهشگاه نها:  پژوهشگاه -

یس، پترد  یپتارك فنتاور  ، استتان گلستتان   یپارك علم و فنتاور یل، استان اردب یعلم و فناورپارك ی، و صنعت یعلم

 پژوهشگاه صنعت نفت

 یدانشتگاه صتنعت  ، دانشتگاه علتم و صتنعت   ، متدرس  یتت دانشتگاه ترب ، دانشتگاه کاشتان  ، دانشگاه تهران ها: دانشگاه -

، اصفهان یدانشگاه صنعت، دانشگاه کرمان، ناندانشگاه سمیر، کب یرام یدانشگاه صنعتیقات، دانشگاه علوم و تحقیف،شر

 دانشگاه شاهرود، فارس یجدانشگاه خل، دانشگاه صنعت آب و برق

 ساختمان در بخش انرژي بربازده پرهاي  فناوريفرايند تدوين اقدامات توسعه (: 1-2 )شكل 
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 بازيگران در زمینه انتشار دانش -2-2-1-2

 به شرح ذیل هستند: انرژی بربازده پرهای  ورینافهای  وریافنبازیگران موجود در زمینه انتشار دانش در ارتباط با 

 دانشگاه تهران -

 مدرس یتترب دانشگاه -

 دانشگاه علم و صنعت -

 یفشر یدانشگاه صنعت -

 یرکب یرام یدانشگاه صنعت -

 اصفهان یدانشگاه صنعت -

 دانشگاه صنعت آب و برق -

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

انسانی،  اعم از منابعساختمان در  انرژی بربازده پرهای  ورینافهای  آوری فنبازیگران موجود در زمینه تأمین منابع مورد نیاز 

 مالی و مواد و تجهیزات به شرح ذیل هستند:

  ی:منابع مال -

o صندوق توسعه  ،ها و مؤسسات اعتباری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بانك

دفتر مهندسی  ، رهای نوآورانه درپژوهشگاه نیرو، توانی صندوق حمایت از طرحهای نوین، فناوری

 .ریاست جمهوری های یمرکز همکار

  انسانی:منابع  -

o ی، پژوهشگاه مواد و انرژیدپژوه، فناوران خورش یقاتیموسسه تحقیرو، پژوهشگاه نها:  پژوهشگاه

 یپارك علم و فناوریل، استان اردب یپارك علم و فناوری، و صنعت یعلم یسازمان پژوهشها

 پژوهشگاه صنعت نفتیس، پرد یپارك فناور، استان گلستان

o دانشگاه ، دانشگاه علم و صنعت، مدرس یتدانشگاه ترب، دانشگاه کاشان، دانشگاه تهران ها: دانشگاه
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دانشگاه ، دانشگاه سمنانیر، کب یرام یدانشگاه صنعتیقات، دانشگاه علوم و تحق یف،شر یصنعت

دانشگاه ، فارس یجدانشگاه خل، دانشگاه صنعت آب و برق، اصفهان یدانشگاه صنعت، کرمان

 شاهرود

 واد و قطعات:ممنابع  -

o اسنوا 

o یمالیاه 

o ارج 

o شرکت الکتروژن 

o شرکت موتوژن 

o پارس خزر 

o صنام 

o آبسال 

o پارس 

o برفاب 

o افروغ 

o پارس شعاع توس 

o باالست ستاره 

o روشن تاب توس 

o یادبن ییروشنا یعصنا 

o ماهان یدیخورش یستمهایس 

o یرپذ یدتجد یهایگسترش انرژ 
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o پرتو گستر هور 

o یدارفراز پا ینبه 

o یروقدس ن 

o صنعت یشهاند یشروپ 

o یانپارس یصدرا انرژ 

o اداك یمنتوسعه برق ا 

o یسونک 

o یانهخاور م یستممگا توان س 

 دهی 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

o یرووزارت ن 

o سازمان بهره وری انرژی ایران 

o وزارت صنایع 

o  اسالمیمجلس شورای 

o وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

o شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 

o سازمان ملی استاندارد ایران 

o سازمان گمرك کشور 

o مجمع تشخیص مصلحت نظام 

o معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 

o شورای عالی انقالب فرهنگی 
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o دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری 

o سازی مصرف سوخت سازمان بهینه 

o شرکت ملی گاز ایران 

 Error! Reference sourceدر  در ستاختمان  انرژی بتر بازده پرهای  خالصه اطالعات مربوط به بازیگران توسعه فناوری

not found.) است: ارائه شده 

 انرژي بر در ساختمانبازده پرهاي  در حوزه فناوريفعال بازيگران و ذينفعان  (:1-2 )جدول 

 نوع خدمات نام مرکز رديف

 یروپژوهشگاه ن 1
و تأمین نیروی تحقیقات 

 انسانی

 یدپژوهفناوران خورش یقاتیموسسه تحق 2
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 یپژوهشگاه مواد و انرژ 3
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 یو صنعت یعلم یسازمان پژوهشها 4
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 یلاستان اردب یپارك علم و فناور 5
نیروی تحقیقات و تأمین 
 انسانی

 استان گلستان یپارك علم و فناور 6
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 یسپرد یپارك فناور 7
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 پژوهشگاه صنعت نفت 8
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 دانشگاه تهران 9
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 دانشگاه کاشان 10
نیروی تحقیقات و تأمین 
 انسانی

 مدرس یتدانشگاه ترب 11
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 دانشگاه علم و صنعت 12
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

تحقیقات و تأمین نیروی  یفشر یدانشگاه صنعت 13
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 نوع خدمات نام مرکز رديف
 انسانی

 یقاتدانشگاه علوم و تحق 14
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 یرکب یرام یدانشگاه صنعت 15
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 دانشگاه سمنان 16
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 دانشگاه کرمان 17
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 اصفهان یدانشگاه صنعت 18
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 دانشگاه صنعت آب و برق 19
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 فارس یجدانشگاه خل 20
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 دانشگاه شاهرود 21
تحقیقات و تأمین نیروی 

 انسانی

 تأمین منابع مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 22

 تأمین منابع مالی های نوین صندوق توسعه فناوری 23

24 
های نوآورانه  صندوق حمایت از طرح
 درپژوهشگاه نیرو

 تأمین منابع مالی

25 
ریاست  های یدفتر مهندسی مرکز همکار
 جمهوری

 تأمین منابع مالی

 تأمین مواد و قطعات اسنوا 26

 تأمین مواد و قطعات یمالیاه 27

 تأمین مواد و قطعات ارج 28

 تأمین مواد و قطعات شرکت الکتروژن 29

 تأمین مواد و قطعات شرکت موتوژن 30

 تأمین مواد و قطعات پارس خزر 31

 تأمین مواد و قطعات آبسال 32

 تأمین مواد و قطعات برفاب 33

 تأمین مواد و قطعات پارس شعاع توس 34

 تأمین مواد و قطعات باالست ستاره 35
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 نوع خدمات نام مرکز رديف

 تأمین مواد و قطعات ماهان یدیخورش یستمهایس 36

 تأمین مواد و قطعات یرپذ یدتجد یهایگسترش انرژ 37

 تأمین مواد و قطعات قدس نیرو 38

 تأمین مواد و قطعات یانپارس یصدرا انرژ 39

 تأمین مواد و قطعات یسونک 40

 تأمین مواد و قطعات یانهخاور م یستممگا توان س 41

 دهی به سیستم جهت یرووزارت ن 42

 دهی به سیستم جهت سازمان بهره وری انرژی ایران 43

 دهی به سیستم جهت وزارت صنایع 44

 دهی به سیستم جهت شورای اسالمی مجلس 45

 دهی به سیستم جهت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 46

 دهی به سیستم جهت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 47

 دهی به سیستم جهت سازمان ملی استاندارد ایران 48

 دهی به سیستم جهت سازمان گمرك کشور 49

 دهی به سیستم جهت مجمع تشخیص مصلحت نظام 50

51 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 

 جمهوری
 دهی به سیستم جهت

 دهی به سیستم جهت شورای عالی انقالب فرهنگی 52

 دهی به سیستم جهت دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری 53

 دهی به سیستم جهت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 54

 دهی به سیستم جهت شرکت ملی گاز ایران 55

 انرژي بر در ساختمان بازده پرهاي  فناوريشناسايی مرحله توسعه  -2-2-2

تعیین بازیگران مختلف های قبلی اشاره گردید در تعیین وضعیت موجود توسعه فناوری، عالوه بر  همان طور که در بخش

و تعیین فاز توسعه نظام  طور کلی شناسایی بهرا تعیین نمود.  انرژی بربازده پرهای  حوزه مدنظر باید مرحله توسعه فناوری

های تحقق مراحل توسعه نظام فناوری و در کنار  های ساختاری و بررسی نشانه نوآوری فناوری، از طریق بررسی مشخصه

انرژی بر به کمك  بازده پر های (. در ادامه فاز توسعه نظام نوآوری فناوری4-1ها انجام می شود)شکل یکدیگر در نظر گرفتن آن

 گردد. مشخص میاین دو مشخصه 
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 بررسی مشخصه هاي ساختاري -2-2-2-1

های ساختاری نظتام توستعه فنتاوری     بایست مشخصه همانطور که بیان گردید، برای تعیین فاز توسعه نظام در وهله اول می

 باشند. مورد بررسی قرار گیرد، که در جدول ذیل قابل مشاهده می

 تعادل گیري سرعت گیري اوج توسعه پیش توسعه 

ن
بازيگرا

 

  :بتتتتتازیگران اصتتتتتلی
هتتتا و مراکتتتز  دانشتتتگاه
 پژوهشی

 تعداد محدود بازیگران 

  گتتری  نقتتش تستتهیل
کتتم شتتکل  دولتتت کتتم

 گیرد. می

  هتتای  بتتازیگران اصتتلی: شتترکت
و  ها بنیان عالوه بر دانشگاه دانش

 مراکز پژوهشی
 گتتذاری  ستترمایه هتتای شتترکت

خطرپتتذیر در ایتتن حتتوزه ورود   
 کنند می

   گتتذاری  سیاستت نقتش دولتتت در
 شود گری( پررنگ می )حامله

 ها و سندیکاها شکل  انجمن
 اند گرفته

  هتتتای  افتتتزایش شتتترکت
 بنیان دانش

  نقتتتتتتتش دولتتتتتتتت در
گتری(   گذاری )قابله سیاست
 شود پررنگ می

   ی  تعتتداد رقبتتای در حتتوزه
توستتعه فنتتاوری بتته شتتدت  

 یابد افزایش می
  نقتتتش پررنتتتگ بانکهتتتا و

 موسسات مالی

  گتری  نقش دولت در تنظتیم 
 شود پررنگ می

  تمام بازیگران در
ی  ایتتتن حتتتوزه 
فناورانتتتته بتتتته 
صتتتورت فعتتتال 
 حضور دارند

ت
ال

تعام
 

  روابتتتط فتتتردی شتتتکل
 گرفته است

 هتتای مربتتوط بتته  شتتبکه
 فناوری وجود ندارند

 های ضتعیف علمتی شتکل     شبکه
 گیرد می

 های علمتی در حتال    شبکه
 قوی شدن است

 هتای ضتعیف صتنفی     شبکه
 گیرد کم شکل می کم

 علمی قویهای  شبکه 
 هتای صتنفی در حتال     شبکه

 قوی شدن است

 های علمی  شبکه
 قوی

 های صنفی  شبکه
 قوی

نهادها
 

    نهادهتتای نتترم شتتکل
 گیرد می

   نهاد سختی هنوز وجتود
 ندارد

  نهادهتتتتای ستتتتخت در حتتتتال
 گیری است شکل

    نهادهتتای ستتخت شتتکل
 گرفته است

  افزایش تنوع نهادها بسته به
 نیازها

   نهادهای ستخت
متنتتوعی وجتتود  

 دارد

 هاي ساختاري نظام توسعه فناوري (: مشخصه2-2 )شكل 

با توجه به جدول عوامل ساختاری و بررسی بازیگران و تعامالت و نهادهتای فنتاوری هتای پربتازده انترژی بتر در بختش        

بر اساس آن مشخصه های ساختاری های ساختاری نظام توسعه فناوری را مورد بررسی قرار داد که  توان مشخصه ساختمان، می

ستم تولید همزمان برق و حترارت، سیستتم گرمتایش خورشتیدی،     ، پمپ حرارتی، سیOLEDو  LEDالمپ های های  فناوری

به صتورت   کمپرسور دور متغیر و راندمان باال و موتورهای راندمان باال برای جارو برقی، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی 

 زیر است. 
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 تعادل گیري سرعت گیري اوج توسعه پیش توسعه 

ن
بازيگرا

 

  :بتتتتتازیگران اصتتتتتلی
هتتتا و مراکتتتز  دانشتتتگاه
 پژوهشی

 تعداد محدود بازیگران 

  گتتری  نقتتش تستتهیل
کتتم شتتکل  دولتتت کتتم

 گیرد. می

  هتتای  بتتازیگران اصتتلی: شتترکت
و  ها بنیان عالوه بر دانشگاه دانش

 مراکز پژوهشی
 گتتذاری  ستترمایه هتتای شتترکت

خطرپتتذیر در ایتتن حتتوزه ورود   
 کنند می

   گتتذاری  نقتش دولتتت در سیاستت
 شود گری( پررنگ می )حامله

 ها و سندیکاها شکل  انجمن
 اند گرفته

  هتتتای  افتتتزایش شتتترکت
 بنیان دانش

  نقتتتتتتتش دولتتتتتتتت در
گتری(   گذاری )قابله سیاست
 شود پررنگ می

   ی  تعتتداد رقبتتای در حتتوزه
توستتعه فنتتاوری بتته شتتدت  

 یابد افزایش می
  نقتتتش پررنتتتگ بانکهتتتا و

 موسسات مالی

  گتری   نقش دولت در تنظتیم
 شود پررنگ می

  تمام بازیگران در
ی  ن حتتتوزهایتتت

فناورانتتتته بتتتته 
صتتتورت فعتتتال 
 حضور دارند

ت
ال

تعام
 

  روابتتتط فتتتردی شتتتکل
 گرفته است

 هتتای مربتتوط بتته  شتتبکه
 فناوری وجود ندارند

 های ضتعیف علمتی شتکل     شبکه
 گیرد می

 های علمتی در حتال    شبکه
 قوی شدن است

 هتای ضتعیف صتنفی     شبکه
 گیرد کم شکل می کم

 های علمی قوی شبکه 
 هتای صتنفی در حتال     شبکه

 شدن است قوی

 های علمی  شبکه
 قوی

 های صنفی  شبکه
 قوی

نهادها
 

    نهادهتتای نتترم شتتکل
 گیرد می

   نهاد سختی هنوز وجتود
 ندارد

  نهادهتتتتای ستتتتخت در حتتتتال
 گیری است شکل

    نهادهتتای ستتخت شتتکل
 گرفته است

  افزایش تنوع نهادها بسته به
 نیازها

   نهادهای ستخت
متنتتوعی وجتتود  

 دارد

 (1)انرژي بربازده پر هاي هاي ساختاري نظام توسعه فناوري مشخصه :(3-2 )شكل 

 

هتای ستاختاری وضتعیت نظتام نتوآوری       توان این نتیجه را گرفت که از لحاظ مشخصه با توجه به توضیحات داده شده می

 فناورانه کشور فناوری های نام برده در فاز پیش توسعه قرار گرفته است.
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 مشخصه های ساختاری باالست الکترونیکی، المپ فلورسنت خطی، سیستم مدیریت روشنایی نیز به صورت زیر است.

 (2انرژي بر)بازده پر هاي هاي ساختاري نظام توسعه فناوري بندي مشخصه جمع :(4-2 )شكل 

هتای ستاختاری وضتعیت نظتام نتوآوری       توان این نتیجه را گرفت که از لحاظ مشخصه با توجه به توضیحات داده شده می

 در فاز توسعه قرار گرفته است. فناوری های نام بردهفناورانه کشور 

 هاي تحقق مراحل توسعه نظام بررسی نشانه -2-2-2-2

های تحقق مراحل توسعه نظام فناوری متورد بررستی قترار     انهبایست نش به منظور تعیین فاز توسعه نظام در دومین گام می

  نشان داده شده است. 4-1گیرد که این امر در شکل 

باشتد کته بتا     هتایی متی   باشد، پایان هر یك از مراحل توسعه نظام دارای نشانه قابل مشاهده می 4-1همانطور که در شکل 

ه از مراحل توسعه نظام فنتاوری محقتق شتده استت و نظتام توستعه       توان گفت که آن مرحل ها می مشاهده هر یك از آن نشانه

 فناوری به فاز بعدی از توسعه وارد شده است.

                                          

 
       

 

  :             

                   

       

             

         

               

               

.        

           :             

                              

               

                       

                         

        

                         

             )         ( 

                     

              

                 

           

             

            

       )         (

       

                       

                    

               

                    

            

                       

             

               

              

            

          

           

 
 
    

 

                

          

                   

                   

                        

        

                      

            

                    

                  

                   

                      

            

          

         

          

         

      
 

                 

        

                

           

                    

             

                 

          

                         

          

             

            

     

 



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

46 

 

 

 1394 تيرويرايش اول، تدوين برنامه، اقدامات و سياستها: 4فاز 

 

 

 

 انرژي بر در ساختمانبازده پر هاي فناوري شناسايی وضعیت مطلوب توسعه  -2-3

از: توستعه دانتش )کتارکرد     انتد  عبتارت توسعه کارکردهای مؤثر  های قبلی اشاره شد در مرحله پیش همان طور که در بخش

در مرحله  توسعه عتالوه  . ای( دهی به سیستم )کارکرد حاشیه کلیدی(، انتشار دانش و بسیج منابع )کارکردهای حمایتی( و جهت

بر کارکردهای ذکر شده، کارکردهای مشروعیت بخشی و کارآفرینی نیز از اهمیت بسیاری برخوردارند . به منظور توسعه فناوری 

ها، مشکالت و موانع موجود در ابعاد ساختاری کارکردهای  فناوری از هر یك از مراحل به مرحله  توسعه بعد باید چالش و انتقال

   ذکر شده تعیین و مرتفع شوند.

     انرژي بربازده پر هاي فناوريها و موانع توسعه  شناسايی چالش -2-4

بازده پر های فناوریهای  فناوریها و موانع پیش روی توسعه  کارکردی، چالش-در این گام با استفاده از یك تحلیل ساختاری

نفر از خبرگتان و کارشناستان    5ها از طریق مصاحبه با  بیان شد این چالش تر پیششناسایی شده است. همان طور که  انرژی بر

 آشنا با این حوزه استخراج شده است. اسامی این افراد در ادامه ارائه شده است:

 )سابا(جناب آقای قلمی  -

 جناب آقای شمس )وزارت صنعت، معدن، تجارت(  -

 جناب آقای صالحیان )وزارت نیرو( -

 )شرکت الکتروژن( گلجناب آقای میرزا -

  )سازمان استاندارد( رضویجناب آقای سعیدی  -

برختی از  وجود دارد و بتا توجته بته اینکته      پربازده انرژی بر در ساختمانهای  های فراوانی در رابطه با توسعه فناوری چالش

هتای موجتود مربتوط بته      هستند چالشو برخی در مرحله توسعه  توسعه  یشپ در کشور در مرحله پربازده انرژی بر های  فناوری

ژی پربازده انرهای  های توسعه فناوری . همان طور که اشاره شد به منظور تعیین چالشمدنظر قرار می گیرنداصلی های کارکرد

بنتدی نظترات خبرگتان و کارشناستان حتوزه       هایی انجام شد ، در این مرحلته بتا پتایش، بررستی و جمتع      در کشور مصاحبهبر 

 های در هر یك از کارکردپربازده انرژی بر های  های پیش روی توسعه فناوری چالش پربازده انرژی بر در ساختمانهای  فناوری

 اند. راج شده به تفکیك کارکرد مربوطه ارائه شدههای استخ اند. در ادامه چالش تعیین شده
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 و انتشار دانش هاي مربوط به کارکرد توسعه چالش -2-4-1

د توانت  متی  کته  است هایی فعالیت تمامی  های مربوط به این کارکرد،دربرگیرنده همان طور که در فصل قبل اشاره شد چالش

ترین دالیل عدم توسعه برخی صنایع تکنولوژی  توسعه، یکی از مهمدر کشورهای در حال .شود یادگیری یندآفر در منجر به مانع

پذیری بتاال وجتود    هایی با توانایی رقابت در این کشورها معموالً شرکت باشد. محور، نبود توسعه دانش فنی صنعت در کشور می

انتقال دانش و فناوری، رخ دهد. به  یا زا بروندهد و توسعه باید به صورت  رخ نمی زا دروننداشته و عمالً توسعه دانش به صورت 

های مربوط به کارکرد انتشار  چالش گیری در میان بازیگران است. همین دلیل توسعه فناوری نیازمند مداخله دولت و ایجاد جهت

ی از موارد شوند. در واقع یک ها و روابط موجود بین اجزا مختلف نظام نوآوری فناورانه ایجاد می دانش،در اثر نامناسب بودن شبکه

شود، عتدم انتشتار صتحیح اطالعتات و      محور می دیگری که منجر به عدم توسعه یك نظام فناورانه خا  یا یك صنعت دانش

 باشد. دانش مربوط به حوزه مدنظر در میان بازیگران مختلف آن حوزه می

 از: اند عبارت انرژی بر در ساختمان پربازدههای  دانش فنی فناوریو انتشار ها و موانع شناسایی شده در زمینه خلق  چالش

 ها یاز فناور یتوسعه درون زا در برخ یکشور برا یعلم ییبودن توانا یینپا 

 پربازده بخش ساختمان یها یحوزه فناور یازمندیهایمتناسب با ن یکاف یدانشگاه ینبود رشته ها  

 )عدم شناخت کامل دانشگاه از صنعت)عدم ارتباط صنعت و دانشگاه  

  از حد دانشگاه به ارائه مقاالت یشو توجه ب یدانشگاه به خلق دانش کاربرد یدتوجه اساتعدم 

 یدانشگاه ینامه ها یانبودن مقاالت و پا یعدم کاربرد 

 یست خلق دانش در دانشگاه ها متناسب با شتاب موجود در صنعت ن 

 کم ارتباط با صنعت هستند. یدانشگاه اکثرا انسانها یداسات  

  یان دانشجو یو کاربرد یعمل یتهایفعال یبرا ها یشگاهمناسب ازما یزتجهعدم توجه و 

 شده  یدیقطعات کل یمانع انتقال فناور یمبح  تحر 

  عدم وجود واحدR&D به مونتاژ محصوالت  یلو تما یعمناسب در صنا 

 ی در جهت انتقال فناور یخارج یدر جذب شرکت ها ییعدم توانا 
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 ی تکنولوژ یسرعت رشد باال 

 در کشور وجود ندارد یکاربرد تکنولوژ یامکان سنج 

 به دنبال فروش محصول هستند یشترنداشتند و ب یبه ارائه دانش فن یلیتما یخارج یشرکت ها 

 معکوس یباال در مهندس یینداشتن توانا  

 معکوس یبه استفاده از مهندس ینمسئول یلعدم تما  

 معکوس یمهندس یندانجام فرا یبرا ییمختلف اجرا یبخشها ینب یعدم هماهنگ 

 معکوس یمهندس یندانجام فرا یبرا یهجذب سرما یبرا یعدم توجه به بخش خصوص 

 منابع تأمینهاي مربوط به کارکرد  چالش -2-4-2

منابع مالی، مادی  تأمینمنابع است که شامل  تأمینتوسعه کارکرد  یکی از کارکردهای مؤثر بر فناوری موجود در مرحله پیش

های سیستمی مربتوط   چالشباشد.  ها، محصوالت و خدمات( می )مواد، تجهیزات و ...(، نیروی انسانی و منابع مکمل )زیرساخت

توانتد   گذارد، عدم تخصیص بهینه منتابع مختلتف متی    به این کارکرد تأثیر زیادی بر عدم توسعه نظام یك صنعت یا فناوری می

های دولتی باشتد. در   پذیری باالی فعالیت در حوزه فناورانه، نبود صرفه اقتصادی و حمایت ف چون ریسكناشی از دالیلی مختل

شتود. در   های مختلف توسعه فناوری مدیریتی متی  واقع همین عدم تخصیص بهینه منابع منجر به ایجاد موانعی زیادی در حوزه

هایی در جهت رفع این موانع برآید و از بروز چنین چالشتی در   استتواند با اتخاذ سی های این حوزه دولت می راستای رفع چالش

 و تتأمین  بته  مربتوط  هتای   فعالیتت  از ای توانتد مجموعته   ها متی  سیستم جلوگیری نماید. مداخالت دولت در رابطه با این چالش

استت را پوشتش    ل منابعو تسهی تأمین کارکرد تحقق راستای که در نوآوری نظام ی  توسعه برای الزم های  ورودی هماهنگی

های مربوط به منابع انسانی، منتابع متالی و متواد و تجهیتزات تقستیم       ها به سه دسته چالش دهد. مشخص است که این چالش 

 از: اند عبارت پربازده انرژی بر در ساختمانهای  کارکرد در توسعه فناوری های مشخص شده در ارتباط با این شود. چالش می

 یدانشگاه یپروژه ها یمناسب برا یمال ینعدم تام 

 یداخل یدکاال مانع از تول یباال یمتق یجهو در نت  یگذار یهسرما یباال ینههز 

 و اقتصاد کشور یاشکاالت نظام پول 
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 عرصه شده یننوپا به ا یمانع از ورود شرکت ها یارزش گمرک یهبودن پا یینپا 

 یدر مصرف انرژ ییصرفه جو یبودجه برا یصعدم تخص 

 مرجع یشگاهو تست کاال در آزما  یزاتتجه ینو تام یقتحق یباال ینههز 

 صنعت یتحما یمناسب برا یو ابزارها یاعتبار یمال یتخصص یکمبود وجود موسسه ها 

 ها یفناور یناستفاده کنندگان از ا یبرا یاتیمال یها یتنبود معاف 

 پربازده  یها یحوزه فناور یقاتیتحق یانجام پروژه ها یبرا یمنسجم و نقشه راه اجرائ یزیعدم وجود برنامه ر

 در بخش ساختمان

 افراد متخصص یمال یازهاین ینعدم تام 

 معکوس یانجام مهندس یمتخصص برا یرویکمبود ن 

 یابیارز -اجرا -یقانونگذار یربطان از حوزه ها یمتخصصان وذ یانعدم وجود ارتباط کارآمد م 

 دهی به سیستم جهتهاي مربوط به کارکرد  چالش -2-4-3

هتای بتازیگران    دهی به فعالیت شدن نیازها و جهت  هایی دارد که به مشخص دهی به سیستم، اشاره به فعالیت کارکرد جهت

توانتد در قالتب ایتن     گردد. همچنین، رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیتز متی   موجود در نظام فناوری منجر می

های ایتن   چالشتواند توسط بازیگران مختلفی از جمله صنعت، دولت و بازار تحقق پیدا کند.  رکرد میکارکرد انجام شود. این کا

شتود.   انداز توسعه فناوری، انتظارات، تعهد، هنجارها، قوانین و مقررات، استتانداردها تعریتف متی    کارکرد در ارتباط با وجود چشم

 از: اند عبارت فناوری های پربازدهشده مربوط به این کارکرد در حوزه  های شناسایی چالش

  مرجع یها یشگاهبر کار آزما ینظارت یعدم توجه سازمان ها یانبود و 

 یدبه تول یدکنندگانتول یبو عدم ترغ یعنادرست وزارت صنا یها یاستس 

 یابیارز یها یستماشکاالت موجود در س 

 (یریتیکارکنان)ضعف مد یزهو عدم انگ یباالسر یرانعدم توجه مد 



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

50 

 

 

 1394 تيرويرايش اول، تدوين برنامه، اقدامات و سياستها: 4فاز 

 

 

 

 یرو دست و پا گ یکاربرد یرغ ینقوان وجود 

 هاي مربوط به کارکرد کارآفرينی چالش -2-4-4

های موجود از طریق انجام ریسك در شرایط عدم قطعیت بازار  برداری از فرصت هدف اصلی از انجام فعالیت کارآفرینی بهره

کتارآفرینی، نظتام نتوآوری شتکل نخواهتد گرفتت.       های  و فناوری و نهادهای چالش برانگیز است. بنابراین بدون انجام فعالیت

باشتد.   هتای کتارآفرینی متی    توان گفت که الزمه خلق دانش و افزایش دانش فنی در رابطه با فناوری انجام فعالیت بنابراین می

ه سازی محصوالت و ختدمات ارائت   هایی است که بطور مستقیم به تجاری های کارآفرینی شامل تالش توان گفت که فعالیت می

های شناسایی شده مربوط به این کتارکرد در حتوزه فنتاوری هتای پربتازده       چالش پردازند. ی دانش فنی موجود می شده بر پایه

 اند از: عبارت

 منسوخ شده یها یدر تکنولوژ یگذار یهو سرما یخصوص یدر شرکتها یریپذ یسكنبود ر 

 ینداشتن تجربه کاف 

 ها یرشرکتنداشتن ارتباط سالم با سا 

 شدن یبودن صنعت ینهپر هز 

 یادار یو بروکراس ینقوان 

 ینیچ یتسلط کاالها 

 محصول یفیتعدم توجه وارد کنندگان به ک 

 آن یرو یشپ یو چالش ها یندهآ یرو مس یتکنولوژ یکنون یتاز جمله وضع یتکنولوژ یدعدم توجه به ابعاد خر 

 کم یدکنندگان با حجم تول یدتول یتعداد باال 

 کارکرد مشروعیت بخشیهاي مربوط به  چالش -2-4-5

راستتا   کارگیری فناوری جدید، تغییر نهادهای موجتود در جامعته و هتم    هدف از این کارکرد ایجاد مقبولیت اجتماعی برای به

باشد زیرا ظهور یك  باشد. اهمیت این کارکرد بسیار زیاد می شدن نهادها با نیازهای بازیگران موجود در نظام نوآوری فناوری می
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شتود و ایتن مخالفتت ستبب      های کنونی هستند، همراه می د اغلب با مخالفت بازیگرانی که دارای منافع در فناوریفناوری جدی

کند و برای انجتام   شود. این کارکرد به عنوان یك کاتالیزگر عمل می جلوگیری و یا کاهش سرعت پیشرفت فناوری نوظهور می

های شناسایی شده مربوط به این کتارکرد   چالش دهی بازار ضروری است. فعالیت در سایر کارکردها مانند مدیریت منابع و شکل

 اند از: در حوزه فناوری های پربازده عبارت

 یرانیوع فرهنگ مصرف در جامعه ان 

 یتوسط لوازم خانگ یمصرف انرژ یزانو م یانرژ یمردم  نسبت به برچسب ها یعدم توجه و آگاه 

 یو الزامات فرهنگ ساز ینقوان یعدم اجرا 

 پربازده انرژي بر در ساختمانهاي  هاي حوزه توسعه فناوري سیاست -2-5

 در هر یك از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه پربازده انرژی بر در ساختمانهای  های توسعه فناوری پس از شناسایی چالش

هتای    هر یتك از ایتن چتالش    های رفع سیاستها را تعیین نمود.  های رفع این چالش در این مرحله باید سیاستدر قسمت قبل 

 ارائه شده است.( 2-2 )جدول درپربازده انرژی بر های  توسعه فناوری

 پربازده انرژي بر هاي  هاي شناسايی شده در توسعه فناوري نهادي براي رفع چالشپیش  (: سیاست2-2 )جدول 

 سیاست ها چالش کارکرد

توسعه و 

انتشار 

 دانش

توسعه درون  يکشور برا یعلم يیبودن توانا يینپا

 ها ياز فناور یزا در برخ

 یفناور ینهآگاه در زم یبرجسته خارج یندعوت از محقق
در  یآموزش یدوره ها یدار به منظور برگزار یتاولو یها

 داخل کشور

 يبرا ها يشگاهمناسب ازما یزعدم توجه و تجه

 ياندانشجو يو کاربرد یعمل یتهايفعال

مراکز  یجادموجود و ا یها یشگاهآزما یزحمایت از تجه
 یو پژوهش در حوزه فناور یقتحق یبرا یشگاهیآزما

 دار یتاولو یها

متناسب با  یکاف یدانشگاه ينبود رشته ها

پربازده بخش  يها يحوزه فناور یازمنديهاين

 ساختمان

ایجاد رشته های دانشگاهی متناسب با نیاز روزآمد حوزه 
 پربازده بخش ساختمان یها یفناور

عدم شناخت کامل دانشگاه از صنعت)عدم ارتباط 

دانشگاه و بخش  یداسات ینجلسات منظم ب یبرگزار صنعت و دانشگاه(
 يدانشگاه به خلق دانش کاربرد یدعدم توجه اسات صنعت و فعال تر شدن دفاتر ارتباط با صنعت

 از حد دانشگاه به ارائه مقاالت یشو توجه ب

حمایت از و به دانشگاه ها  یصنعت یواحدها یازاعالم نخلق دانش در دانشگاه ها متناسب با شتاب موجود 
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 سیاست ها چالش کارکرد

پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با توسعه  یستدر صنعت ن
 پربازده بخش ساختمان  یها یفناور

 

کم  يدانشگاه اکثرا انسانها یداسات

 .ارتباط با صنعت هستند

 یاز کارخانجات و شرکت ها یعلم یدهایبازد یبرگزار
 یانو دانشجو یداسات یبرا یمعتبر صنعت

 يلو تما يعمناسب در صنا R&Dعدم وجود واحد 

  به مونتاژ محصوالت

هدایت و حمایتهای مادی و معنوی از تحقیقات و نوآوری 
 پربازده بخش ساختمان یها یهای فناور

در  یخارج يدر جذب شرکت ها يیعدم توانا

 يجهت انتقال فناور
 یخارج یبه وارد کنندگان و شرکت ها یالتتسه یاعطا

 یجهو در نت يمتحر یلدلکنسل شدن قراردادها به 

 یديتول یفیتبا ک يیعقد قرارداد با شرکت ها

 نامناسب

محصوالت  یفیتشرکت ها از لحاظ ک یقسنجش دق
 یدیتول

 يتكنولوژ يسرعت رشد باال
 یمطالعات یفرصت ها یاعطا یمناسب برا یطشرا یجادا

 مورد نظر یبه منظور کسب دانش فناور ینبه محقق

در کشور وجود  يکاربرد تكنولوژ یامكان سنج

 ندارد

 یها یمصاحبه با خبرگان و صنعت گران آشنا با فناور
 ها یفناور ینا یامکان سنج یدار و بررس یتاواو

 یبه ارائه دانش فن يلیتما یخارج يشرکت ها

 به دنبال فروش محصول هستند یشترنداشتند و ب
به  یخارج یبه منظور ملزم کردن شرکت ها ینوضع قوان

 آموزش کارگران در صورت ورود محصول به کشور

 معكوس یباال در مهندس يینداشتن توانا
استمرار مطالعات راهبردی موردنیاز درخصو  فناوری 

 پربازده بخش ساختمان یها

 یبه استفاده از مهندس ینمسئول يلعدم تما

 معكوس

از  یتملزم کردن دولت به حما یبرا یساز و کار یجادا
و  ینقوان یمتنظو   معکوس یمهندس یندفرآ
 یدکنندگاناز تول یتمناسب جهت حما یها دستورالعمل

 يبرا يیمختلف اجرا يبخشها ینب یعدم هماهنگ

 معكوس یمهندس يندانجام فرا

مسئول در  ینهادها یهجلسات منظم با حضور کل یبرگزار
 یتوسعه فناور ینهزم

 يهجذب سرما يبرا یعدم توجه به بخش خصوص

 معكوس یمهندس يندآانجام فر يبرا

 یبعرصه ترغ ینحضور در ا یبرا یبخش خصوص یدبا
 شرکت ها در نظر گرفته شود ینا یبرا یالتیشود و تسه
 یاز مراحل مهندس یبرخ یالزام دولت به واگذارو 

 یمعکوس به بخش خصوص
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 سیاست ها چالش کارکرد

 تامین منابع

 يپروژه ها يمناسب برا یمال ینعدم تام

 یدانشگاه

ها از  مراکز تحقیقاتی و دانشگاه یمال ینکمك به تأم
 بهره تسهیالت بلندمدت کم یطریق اعطا

 یمتق یجهو در نت  يگذار يهسرما يباال ينههز

 یداخل یدکاال مانع از تول يباال

در  گذاری یهسرما یسكو کاهش ر یالتتسه یاعطا
 یدجد یها طرح یاجرا

 کشور یدر نظام پول یبانك مرکز یبازنگر و اقتصاد کشور یاشكاالت نظام پول

مانع از ورود شرکت  یارزش گمرک يهبودن پا يینپا

 عرصه شده يننوپا به ا يها
 یگمرک ینظر در تعرفه ها یدتجد

در مصرف  يیصرفه جو يبودجه برا یصعدم تخص

 يانرژ
 یدر انرژ ییصرفه جو یبودجه مشخص برا یصتخص

و تست کاال   یزاتتجه ینو تام یقتحق يباال ينههز

 مرجع يشگاهدر آزما
 یدر حوزه ها یدانش های یرساختز یجادا یكتحر

 دار یتاولو یها یفناور

و  ياعتبار یمال یتخصص يکمبود وجود موسسه ها

 صنعت يتحما يمناسب برا يابزارها
 یالتو پرداخت تسه یو اعتبار یمال یسازمان ها یجادا

استفاده کنندگان از  يبرا یاتیمال يها یتنبود معاف

 ها يفناور ينا

و  یتمعاف یو اعطا یاتیمال ینقوان یو بازنگر یبررس
 یها یبه به استفاده کنندگان از فناور یاتیمال یالتتسه

 دار یتاولو

 یمنسجم و نقشه راه اجرائ يزيعدم وجود برنامه ر

 يحوزه فناور یقاتیتحق يانجام پروژه ها يبرا

 پربازده در بخش ساختمان يها

توسعه  ییو نقشه راه اجرایك استراتژ یزیرنامه رتدوین ب
 مرتبط  یسازمان ها یها با همکار یفناور

 افراد متخصص یمال یازهاين ینعدم تام
مناسب  یطبه افراد و فراهم آوردن شرا یالتتسه یاعطا

 آنان یبرا

 یانجام مهندس يمتخصص برا یرويکمبود ن

 معكوس
 تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص موردنیاز

 يمتخصصان وذ یانعدم وجود ارتباط کارآمد م

 يابیارز -اجرا -يقانونگذار يربطان از حوزه ها

ربطان از  یمتخصصان وذ یانجلسات منظم م یبرگزار
 یهماهنگ یجادو ا یابیارز -اجرا -یقانونگذار یحوزه ها
 یاناصناف و قانون گزاران و مجر ینب

دهی  جهت

 به سیستم

بر کار  ینظارت يعدم توجه سازمان ها يانبود و 

 مرجع يها يشگاهآزما
 یشگاهو منظم سازمان استاندارد بر کار آزما یقنظارت دق

 مرجع
 يابیارز يها یستماشكاالت موجود در س

 یبو عدم ترغ يعنادرست وزارت صنا يها یاستس

 یدبه تول یدکنندگانتول
 ممیزی،ارزیابی ، تراز یابیتدوین نظام 

 یزهو عدم انگ يباالسر يرانعدم توجه مد

 (يريتیکارکنان)ضعف مد
 کارکنان یمناسب برا یهیو تنب یقینظام تشو ینتدو
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 سیاست ها چالش کارکرد

 یرو دست و پا گ يکاربرد یرغ ینوجود قوان
 سازی یادهپو  تدوین نظام ممیزی،ارزیابی ، تراز یابی

 مصوب یاستانداردها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارآفرينی

و  یخصوص يدر شرکتها يريپذ يسکنبود ر

 منسوخ شده يها يدر تكنولوژ يگذار يهسرما

حمایتی از بنگاه -ایجاد ساز و کارهای مختلف انگیزشی 
دار حوزه  یتهای تولیدکننده دانش و فناوریهای اولو

 پربازده بخش ساختمان یها یفناور

 ینداشتن تجربه کاف
 یها یرون یریجلسات با خبرگان و به کارگ یرگزارب

پربازده بخش ساختمان و  یها یمتخصص حوزه فناور
 آنان یاتاستفاده از تجرب

 

 ها يرشرکتنداشتن ارتباط سالم با سا

 
و وزارت صنعت ،معدن بر  یسازمان بازرس یقنظارت دق

 یاز باند باز یریروابط شرکت ها و جلوگ

 شدن یبودن صنعت ينهپر هز
 یاتیمال یو در نظر گرفتن رده ها یالتتسه یاعطا

 گذار یهنوپا و سرما یورود شرکت ها یمناسب برا

 یرمورد و دست و پا گ یب ینحذف قوان يادار یو بروکراس ینقوان

 ینیچ يتسلط کاالها
 یریو سخت گ یمحدود کردن واردات محصوالت خارج

 یمحصوالت خارج یفیتبر ک یاداره گمرك  و بازرس

 محصول یفیتعدم توجه وارد کنندگان به ک
و در نظر گرفتن  یورود یکاالها یفیتبر ک یقنظارت دق
 محصول یفیتبودن ک ییندر صورت پا یمهجر

از جمله  يتكنولوژ يدعدم توجه به ابعاد خر

و چالش  يندهآ یرو مس يتكنولوژ یکنون یتوضع

 آن يرو یشپ يها

 یدر کارگروه ها یدقبل از خر یتکنولوژ یقدق یررسب
 حوزه ینمتشکل از خبرگان ا

 کم یدکنندگان با حجم تول یدتول يتعداد باال
 یعمحصوالت توسط وزارت صنا یدکنندگانتول یسامانده

 یهرو یمجوز ب یو عدم اعطا

مشروعیت 

 بخشی

 يرانینوع فرهنگ مصرف در جامعه ا
و آگاه سازی و ترویج و اطالع  یفرهنگ یبرنامه ها یهته

 یها یرسانی عمومی در خصو  منافع استفاده از فناور
 پر بازده

 يمردم  نسبت به برچسب ها یعدم توجه و آگاه

 یتوسط لوازم خانگ يمصرف انرژ یزانو م يانرژ
 یبرنامه درباره فناور یهبه ته یماملزم کردن صدا و س

 مردم یاجتماع یآگاه یشپر بازده و افزا یها

 يو الزامات فرهنگ ساز ینقوان يعدم اجرا
 یاستگذاران،)س یساز برنامه جامع آموزش و آگاه یههت

 یه)سرما یصنعتکاران، بخش خصوص یان،دانشگاه
 گذاران(، عموم مصرف کنندگان(
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 هاي پربازده انرژي بر در ساختمان اقدامات فنی مورد نیاز براي توسعه فناوري -2-5-1

فرآیند تتدوین ایتن   تدوین شده است.  پربازده انرژی بر در ساختمانهای   اقدامات فنی با توجه به راهبردهای توسعه فناوری

شود در مرحلته اول تتدوین اقتدامات     ( مشاهده می5-2 شکل )( نشان داده شده است. همان طور که در 5-2 شکل )اقدامات، در 

و بتر استاس نظترات اعضتای کمیتته      ی راهبری بررسی شده  کمیته  سوم پروژه در جلسه   نی، راهبردهای تهیه شده در مرحلهف

 های منتخب توسعه درونزا تعیین گردید. هر یك از فناوری اقدامات الزم جهت دستیابی به دانش فنی و ساخت راهبری 

 

 

 پربازده انرژي بر در ساختمان نوين هاي يآور فن توسعهفرايند تدوين اقدامات فنّی (: 5-2 شكل )

 

 اند از: عبارت های پربازده انرژی بر در ساختمان توسعه فناوریفهرست اقدامات فنی 

 

 یانتقال فناور یقاز طر LED یهسته المپهاتسلط به دانش فنی ساخت  -1

 یانتقال فناور یقاز طر LED یالمپها ینیومیآلومساخت برد  تسلط به دانش فنی -2

 یانتقال فناور یقاز طر LED یالمپها ینینگساخت ک تسلط به دانش فنی -3

 یانتقال فناور یقاز طر ییبا کاربرد روشنا OLEDساخت  صفحات  تسلط به دانش فنی -4

 یانتقال فناور یقاز طر ییبا کاربرد روشنا OLED یالمپها یکیمدار واسط الکترون تسلط به دانش فنی -5

 یانتقال فناور یقبا راندمان باال از طر یفلورسنت فشرده و خط یساخت المپهاتسلط به دانش فنی  -6

 ارائه اقدامات فنّی

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

 بکارگیری فناوری فناوری( آزمایشگاهی، نیمه صنعتی، صنعتی)ساخت  طراحی فناوری

 راهبردهاي تهیه شده در مرحله سوم پروژه

 راهبرد دستیابی به دانش فنی راهبرد انتقال فناوری
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 (LMS)حضور یصتشخ یساخت سنسورها تسلط به دانش فنی -7

 (LMSیی)روشنا یساخت سنسورهاتسلط به دانش فنی  -8

 در ساختمان ییروشنا یریتمد یستمکنترل س یستمساخت س تسلط به دانش فنی -9

 یانتقال فناور یقاز طر  یشده از پمپ حرارت یینتع یهایکنولوژت تسلط به دانش فنی -10

از  یلوواتک 1000تا  10 ینمونه در رنج توان یگازسوز احتراق داخل یساخت موتورها تسلط به دانش فنی -11

 (همزمان برق و حرارت یدتول یستمهایسی)انتقال فناور یقطر

 یدتول یستمهایسی)انتقال فناور یقمگاوات از طر 5تا  1 یگاز نمونه در رنج توان نیتورب تسلط به دانش فنی -12

 (همزمان برق و حرارت

 یدی(خورش یشگرما یستمهایس)لوله خال  در کشور یدیخورش یساخت کلکتورهاتسلط به دانش فنی  -13

 یدی(خورش یشگرما یستمهایس)صفحه تخت در کشور یدیخورش یساخت کلکتورهاتسلط به دانش فنی  -14

 یستمهایس)صفحه تخت در کشور یدیکنترل آبگرمکن خورش یستمستسلط به دانش فنی و طراحی  -15

 یدی(خورش یشگرما

 یانتقال فناور یقاز طر یردور متغ یو ساخت کمپرسورها یطراح تسلط به دانش فنی -16

 در کشور یکاربرد در جارو برق یتبا قابل یونیورسال یساخت موتورها تسلط به دانش فنی -17

 در کشور ییکاربرد در ماشن لباسشو یتبدون جاروبك با قابل DCساخت موتور  به دانش فنی تسلط -18

 در کشور ییظرفشو ینماش یهساخت پمپ تخل تسلط به دانش فنی -19
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 بندي جمع

«  ساختمان در بخش انرژی بربازده نقشه راه بکارگیری فنآوریهای پرو  تدوین سند راهبردی »مرحله چهارم از انجام هدف 

 ساختمان در بخش انرژی بربازده پرهای  فناوریانداز، اهداف و راهبردهای توسعه  تدوین اقدامات مورد نیاز برای تحقق چشم

( TISتدوین اقدامات شامل کارکردها و ابعاد ساختاری نظام نوآوری فناورانه )به بود. در ابتدای این گزارش مبانی نظری مربوط 

پس از توضیح داده شد. فناوری ای تدوین اقدامات سند توسعه  یند چهار مرحلهآمورد بح  قرار گرفت. سپس فربه تفصیل 

یند وضعیت آدر مرحله اول این فرانجام شد به این صورت که  انرژی بربازده پرمراحل چهارگانه تدوین اقدامات برای حوزه 

و بازیگران نظام توسعه این فناوری مشخص  انرژی بربازده پرهای  موجود توسعه فناوری با شناسایی مرحله توسعه فناوری

، کارکردهای با اولویت بوده و برخی در مرحله توسعه توسعه در مرحله پیشها فناوری برخی اینکه . در مرحله دوم، با توجه ندشد

در تحقق هر موانع موجود ها و  شچال. در مرحله سوم، ندتعیین شد انرژی بربازده پربرای تحقق وضعیت مطلوب توسعه فناوری 

 در بخش انرژی بربازده فناوری های پر  از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزهاصلی  هاییك از کارکرد

انرژی بازده فناوری های پرهای تعیین شده و راهبردهای تدوین شده حوزه  با توجه به چالشدر نهایت ند. تعیین شد ساختمان

 ساختمان در بخش انرژی بربازده پرهای  فناوریها و موانع توسعه  برای رفع چالشمورد نیاز اقدامات  ساختمان در بخش بر

 تدوین شد. ساختمان در بخش انرژی بربازده پرهای  اقدامات فنی مورد نیاز برای توسعه فناوری شد و در نهایت پیشنهاد شد
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 مقدمه

 در بخش انرژی بربازده های پر كارگيری فناوری و نقشه راه به سند راهبردی های اجرایی در این بخش فرایند تدوین پروژه

طور كه اشاره شد، الزم است اقدامات تعيين  شود. همان ها ارائه می شود و در نهایت فهرست پروژه می توضـيح داده ساختمان

های اجرایی شكسته شود. در واقع در این بخش باید مشخص گردد كه چه پروژه یـا مجموعـه  به پروژه 4 شده در فـاز

 ها بتوان اطمينان حاصل كرد كه اقدامات، راهبردهـا، صورت اجرای این پروژهباید در ساليان مختلف اجرا گردد تا در  هایی پروژه

. مطابق [1]نشان داده شده است 1-1شكل عملياتی در  محقق شده اسـت. فراینـد تـدوین برنامـه انداز اهداف و در نهایت چشم

شود.  ها استخراج می شوند و فهرست پروژه معيارهایی شكسته می بـر اسـاس 4 فازاین شكل، ابتدا اقدامات شناسایی شده در 

شود و از این طریق منابع الزم برای تحقق اقدامات  ها مشخص می از پروژه سپس زمان و بودجه مورد نياز برای انجام هر یـك

، متولی های پربازده انرژی بر در بخش ساختمان با به كارگيری فناورینهادهای مرتبط  بـا شناسـاییگردد. در نهایـت  تعيين می

 .شود ها شناسایی می و مجری انجام پروژه
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 فرایند تدوین پروژه های اجرایی 1-1شكل 

 های اجرایی شكستن اقدامات به پروژه-1-1

صـحيح   به نحوی جـامع باشـد كـه انجــام  بایست ی، مآید یاز شكستن اقدامات به دست م های اجرایی كه مجموعه پروژه

توجه قرار گيرد.  های مختلف اقدام مورد جنبه باید یها م رو در تعریف پروژه ينها منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود و از هم آن

هـا   ای از پـروژه  مجموعـه  توانـد بــه   گونه كه یك اقدام می باشد. همان نكته حائز اهميت دیگر ميزان شكسته شدن اقدامات می

 تـوان  یها نيز م را در مورد فعاليت باشد و این روند ها می ای از فعاليت شكسته شود، هر پروژه نيز قابل شكسته شدن به مجموعه

 ادامه داد. 

تحقيقـات   یریت پـروژه تــاكنون باشد كه در بحث مد می WBSهای اجرایی مشابه  ساختار كلی شكستن اقدامات به پروژه

های اجرایی در راستای تحقق اقدامات  نكته دیگر حصول اطمينان از جامعيت پروژه. [2]فراوانی در مورد آن صورت پذیرفته است

نماید ارائه نشده  های اجرایی منتخب برای تحقق اقدام كفایت می كه تضمين نماید مجموعه پروژه باشد. تاكنون الگـوریتمی می
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 كـارگيری ابزارهـایی چــون  گيری از قضاوت خبرگان، اسـتفاده از تجـارب پيشـين و در صـورت امكـان بـه بهره ست. تنها بـاا

 .های اجرایی شرایط كافی برای حصول اقدامات را فراهم سازند توان اميدوار بود مجموعه پروژه سازی می شبيه

 مبنای شكستن اقدامات -1-2

اقـدامات   های اجرایی، تعيين مبنایی است كه بر اسـاس آن  دیگر در فرآیند شكستن اقدامات به پروژهیكی از مسائل كليدی 

دو مبنـای   بــر  توانـد  یشكسته شوند. به عنوان نمونه اقدامی مثالی با عنوان تأسيس آزادراه را در نظـر بگيریـد. ایـن اقـدام مـ     

راه  يهحفاظـت حاشـ   زیرسـازی راه، روسـازی و اسـفالت،) لكـردیو عم ( راهسازی كوهسـتانی، بيابـانی و جنگلـی) جغرافيایی

موردتوجه قرارگيرد بر اسـاس   خود شكسته شود. اینكه كدام مبنا برای شكستن اقدامات یرمجموعههای اجرایی ز به پروژه( ...  و

 .شود ها اشاره می ترین آن شود كه در ادامه به مهم عوامل مختلفی تعيين می

اثرگذاری وجود  بندی ویـژه و یـا هنجارهـای پذیرفتـه شده رهنگ حاكم: اگر در ساختار موجود كشور تقسيمساختار و ف (الف

مورد مثال فوق اگـر سيسـتم    دهی نماید. بـه عنـوان نمونـه در های اجرایی را جهت تواند مبنای شكستن پروژه داشته باشد، می

بيابانی و جنگلی شكل گرفته باشد كـه هـر    ی راهسـازی كوهسـتانی،ها راهسازی كشور بر اساس مناطق جغرافيـایی در بخش

تواند  بندی مذكور می به دست آورده است، و بنابراین تقسيم های كليـدی الزم در حـوزه فعاليـت خـود و قابليت ها ییبخش توانا

 .مبنای شكستن اقدامات قرار گيرد

قابل تغيير  پذیرد در طـول زمـان ن شكسته شدن اقدامات صورت میهایی كه بر مبنای آ های فعلی: نيازمندی نيازمندی( ب

های اجرایی بر مبنای  پروژه ها نيازهـای طراحـی موجـب شكسـتن است. در مورد مثال اخير ممكن است در فـاز طراحـی آزادراه

 .قرارگيرد استفاده جغرافيایی شود وليكن در زمان اجرا نيازها تغييـر كـرده و مبنـای عملكـردی مـورد

عنـوان مثـال    تواند مبنایی برای شكسـتن اقـدامات باشـد. بــه  های اجرایی می منافع اقتصادی: ميزان كسب درآمد از پروژه (ج

اجرایی درآمدزا انجام شوند و  های تواند مبنا قرار گيرد كه ابتدا پروژه های اجرایی از این جهت می بودن پروژه بر ینهدرآمدزا یا هز

 .بر استفاده شود های اجرایی هزینه حاصل برای انجام پروژه از درآمد

باشد،  گروه می د( نظرات ذینفعان: از آنجایی كه هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نياز ذینفعان و كسب منافع توسط ایـن

 .مات مورد توجه قرارگيرداقدا سازی از جمله چگونگی شكستن های مختلف فرآیند پياده ضروری است نظرات ذینفعان در بخش
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در شكسـتن   تـوان  هایشان شكسته شود، می های اجرایی نيز به زیرفعاليت در صورتی كه تصميم گرفته شود كه تعدادی از پروژه

مبنای عملكردی عمل  دوم از مبنای دیگری استفاده نمود. به طور مثال در مرحله اول بر مبنای جغرافيایی و در مرحلـه دوم بـر

 .نمود

 ابزارهای شكستن اقدامات -1-3

بـرای   تاكنون مفاهيم و موضوعات كليدی شكستن اقدامات مورد بحث و بررسی قرارگرفت. در ایـن بخــش چنــد ابــزار   

 .[3]گردد انجام این مهم معرفی می

 

 تجزیه و تحليل فرایند استاندارد (الف

مـورد   به طور عام توســط نخبگــان علمــی آن حــوزه     وجود دارد كه یا در ادبيات برخی از اقدامات فرایندی تجربه شده

خاصـی فراینـد    شود. در صورتی كـه در مــورد اقــدامات    پذیرش قرارگرفته است. چنين فرایندهایی فرایند استاندارد ناميده می

 .شوند یاستاندارد پذیرفته ماجرایی  های عنوان مجموعـه پروژه شده در آن به  های اجرایی ارائه استاندارد وجود داشته باشد، پروژه

 

 یکاو ينهبه( ب

قابل استفاده  در صورتی كه در راستای تحقق یك اقدام، فرایند استانداردی وجود نداشته باشد و یا بـه علـت عـدم دسترسـی

باشد. اگرچه در  مییادگيری  های انجـام شـده و به معنی بررسی تجربه یكاو ينهشود. به استفاده می یكاو ينهنباشد، از ابزار به

 فی با یكدیگر تفاوت داشته باشندابعاد مختل های پيشـين در تجربه رود یم وجود الگویی استاندارد، انتظار این حالت به علت عدم

یكی از  .در قالب آن طراحی و اجرا شده استاست كه فرایند  خاصـی های یژگیو و یا كه از علل اصلی آن خواستگاه منطقه

های مختلف برای دستيابی به الگویی مطلوب  كنار هم قرار دادن نتایج تجربه این ابـزار چگـونگی در يریكارگ مسائل كليدی به

های اجرایی غير نهایی به  های اجرایی قابل قبول دست یافت، از پروژه ای از پروژه مجموعه باشد. اگر نتوان از این روش به می

 .معلولی استفاده نمود -ر ابزار علید توان دست آمده می

 یمعلول یتحليل عل (ج
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رو  ينهمـ  باشـد. از  هـای اجرایــی مـی    هدف این ابزار استفاده از نظرات خبرگان برای شكستن اقدامات به مجموعـه پروژه

ادامـه چگـونگی   در  .ضروری است استفاده از این ابزار با حضور خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطـه صــورت گيــرد   

 .شود با حضور خبرگان توضيح داده می یا استفاده از این ابزار در جلسه

اقـدام   گردد تا كليه افراد حاضر بـه نگـرش یكسـانی از در ابتدای جلسه توضيحات مربوط به معرفی اقدام ارائه می: 1 گام

 .مورد نظر دست یابند

مطـر    رسد ینظر خبرگان برای انجام اقدام مزبور ضروری به نظر م های اجرایی كه از در یك طوفان فكری پروژه :2گام 

 .گيرد شده و در معرض دید همگان قرار می

اساسـی   هـای اجرایــی   این نكته را مد نظر قرار دهند كه در مرحله اول صـرفاً اقـدامات بـه پـروژه  باید یحاضرین جلسه م

هایـاجرایی اساسـی بـه     پروژه از بيان مـواردی كـه خـود زیرفعاليـت رو بهتر است ينشوند. از هم اش شكسته می دهنده يلتشك

صورتی كـه تصـميم گرفتـه     تری هستند اجتناب ورزنـد. در های اجرایی كالن و یا قابل بيان شدن به شكل پروژه روند یشمار م

های  ند جاری در مورد آن پروژهفرای خـود شكسـته شـوند، در مرحلـه دیگـری های يتفعال یرهای اجرایی به ز شود برخی پروژه

 .پذیرد تنها در یك سطح انجام می این ابـزار، شكسـتن يریكارگ شود. به عبارتی در هر مرحله از به اجرایی تكرار می

توان از  می . در تكميـل ایـن فهرسـتآید یهای اجرایی پيشنهادی به دست م از پروژه ای يهپس از انجام این گام فهرست اول

های اجرایی در سه بخش روشنایی،   سند پروژه. در این استفاده نمود یكاو ينهبه یژهو به دست آمده از دو ابزار دیگر بهاطالعات 

 گيرد. گرمایش آب و فضا و لوازم خانگی مورد بررسی قرار می

 های اجرایی بازنگری نهایی و انتخاب پروژه -1-4

مورد موجه  های اجرایی ارائه شده و قضاوت در ارزیابی جوانب مختلف پروژههای اجرایی، به منظور  قبل از نهایی شدن پروژه

فنـی، مـالی و    باید بـر اسـاس معيارهـای مختلفـی از جملــه معيارهــای       ها، هر پروژه اجرایی می بودن یا عدم موجه بودن آن

آمـده در مرحلـه قبـل    ت ی به دســ های اجرای محيطی مورد مميزی قرار گيرد. بر این اساس، پروژه اقتصادی، اجتماعی و زیست

هـای   شوند. در واقع پـروژه  می هایی كه از نظر معيارهای مختلف ناموجه باشـند، كنـار گذاشـته مورد بازبينی قرار گرفته و پروژه
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و راهبردی را فراهم سازند. از همـين ر  بایست به نحو مطلـوبی موجبـات دسـتيابی بـه مقاصـد سـایر سـطو  اجرایی نهایی می

 .مورد بازبينی قرارگيرد طی شده نواقص احتمـالی یها با نگاهی اجمالی به گام رسد یضروری به نظر م
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 فصل دوم

 های اجرایی فهرست پروژه 
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 مقدمه 

اجرایی، در  های با توجه به موارد مطر  شده در ابتدای این بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شكستن اقـدامات بـه پروژه

به ابزارهای گوناگونی  گردد. با توجـه ها منجر به تحقق اقدامات می شود كه اجرایی شدن آن هایی شناسایی می بخش، پروژه این

حاصل شد كه ابزار تحليل علی  های صورت گرفته این نتيجـه كه جهت شكستن اقدامات در بخش قبل معرفی شده با بررسی

 .باشد ر این طر  میمعلولی بهترین ابزار برای شكستن اقدامات د

صحيح  بایست به نحوی جـامع باشـد كـه انجـام آید، می های اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست می مجموعه پروژه

كارشناسان،  ها منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود در این بخش تالش شده اسـت بـا اسـتفاده از نظـرات خبرگـان و آن

بایست  اقدامات می اسایی شده برای هر اقدام حفظ شود. مورد دیگری كه در رابطه با شكستنهای اجرایی شن جامعيت پروژه

اند كه بتوان برای  شكسته شده باشد. در ایـن طـر  اقـدامات تـا سـطحی مورد توجه قرار گيرد، سطح شكسته شدن اقدامات می

ها مشخص نمود.  مجری جهت اجرای آن و همچنـينها زمان و بودجه تخصـيص داده  های اجرایی حاصل از شكستن آن پروژه

 ارائه شده است.های شناسایی شده  در ادامه پروژه

 

 پروژه های شناسایی شده-2-1

( ارائه شده 3-2( تا )1-2)    ولادر جـددر سه بخش روشنایی، گرمایش آب و فضا و لوازم خانگی های شناسایی شده  پروژه

 خبرگان كه اسامی آنها در ذیل آمده استفاده شده است.در تهيه این جداول از نظرات  است.

 مهندس قلمی -1

 دكتر سعيدی رضوی -2

 مهندس صالحيان -3

 مهندس احمدیزدی -4

 مهندس ميرزاگل -5

 مهندس سليمان -6

 مهندس مكاری زاده -7

 مهندس شاه حسينی   -8
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 پروژه های شناسایی شده در بخش روشنایی 1-2جدول  

 

 پروژه ها نوع تكنولوژی

 LEDالمپهای 

 MCOBو  SMD ،COBدر كشور بر پایه سه تكنولوژی  LEDامكان سنجی ساخت المپهای 

 روشناییتوسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد 

 LEDساخت هسته المپهای 

 LEDساخت برد آلومينيومی المپهای 

 LEDساخت كينينگ المپهای 

 LEDنمونه اوليه المپهای  و تجاری سازی ساخت ،طراحی

 OLEDالمپهای 

 در كشور  OLEDامكان سنجی ساخت المپهای 

 OLEDتدوین استاندارد عملكرد و كارآیی المپهای 

 با كاربرد روشنایی در كشور OLEDساخت صفحات 

 با كاربرد روشنایی در كشور OLEDساخت مدار واسط الكترونيكی 

 OLEDنمونه اوليه المپهای  و تجاری سازی ساخت طراحی،

 حمایت از توليد انبوه باالستهای الكترونيكی الكترونيكیباالستهای 

المپ های فلورسنت فشرده و خطی 

 با راندمان باال

 تحقيق و مطالعه در خصوص روشهای افزایش راندمان المپهای فلورسنت فشرده و خطی

 امكان سنجی ساخت المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال در كشور و انتخاب نمونه

 نمونه اوليه المپهای انتخاب شده و تجاری سازی ساختطراحی، 

توسعه و بكارگيری سيستم مدیریت 

 (LMSروشنایی در ساختمان )

 امكان سنجی ساخت سنسورهای تشخيص حضور در كشور

 سنسورهای تشخيص حضور و تجاری سازی ساختطراحی، 

 امكان سنجی ساخت سنسورهای روشنایی در كشور

 سنسورهای روشناییطراحی، ساخت و تجاری سازی 

 امكان سنجی ساخت سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان

 سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمانو تجاری سازی ساخت طراحی، 

 تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان

 پياده سازی پایلوت یك سيستم مدیریت روشنایی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آن 
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 ب و فضاآپروژه های شناسایی شده در بخش گرمایش  2-2جدول 

 پروژه ها نوع تكنولوژی 

 پمپ های حرارتی

 جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی در كشورپتانسيل سنجی استفاده از پمپهای حرارتی 

بررسی و تعيين تكنولوژیهای بهينه پمپ حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی در 

 كشور

 تدوین استاندارد عملكرد و كارایی انواع پمپهای حرارتی

 از طریق انتقال فناوری از پمپ حرارتیلوژیهای تعيين شده تكنو ساختكسب دانش 

 پياده سازی پایلوت پمپ حرارتی در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی و بررسی اثرات آن 

سيستمهای توليد همزمان برق و 

 حرارت

 كيلووات و انتخاب سایزهای بهينه 1000تا  10امكان سنجی ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی در رنج توانی 

 كيلووات 1000تا  10موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج توانی  و تجاری سازی ساخت طراحی،

 كيلووات 1000تا  10تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در رنج توانی 

 بررسی اثرات آنهاپياده سازی پایلوت موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان و 

 تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان

 مگاوات و انتخاب سایزهای بهينه 5تا  1امكان سنجی ساخت توربين گاز در رنج توانی 

 مگاوات 5تا  1توربينهای گاز نمونه در رنج توانی  و تجاری سازی ساختطراحی،  

 مگاوات 5تا  1تدوین استاندارد عملكرد و كارایی توربينهای گاز در رنج توانی 

 پياده سازی پایلوت توربين گاز در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها

 تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از توربين گاز در بخش ساختمان

 سيستمهای گرمایش خورشيدی

 لوله خالء در كشورامكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی 

 كلكتورهای خورشيدی لوله خالء در كشورو تجاری سازی ساخت طراحی، 

 سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی لوله خال در كشور و تجاری سازی ساختطراحی، 

 تدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن خورشيدی لوله خالء

 آبگرمكن خورشيدی لوله خالء طراحی، ساخت و تجاری سازی

 امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی صفحه تخت در كشور

 كلكتورهای خورشيدی صفحه تخت در كشور و تجاری سازی ساختطراحی، 

 سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت در كشور و تجاری سازی ساختطراحی، 

 خورشيدی صفحه تختتدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن 

 آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت طراحی، ساخت و تجاری سازی
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 پروژه ها نوع تكنولوژی 

 تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از آبگرمكنهای خورشيدی لوله خالء و صفحه تخت در بخش ساختمان
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 پروژه های شناسایی شده در بخش لوازم خانگی 3-2جدول 

 پروژه ها نوع تكنولوژی 

 باال و دور متغيركمپرسورهای راندمان 

 تدوین استاندارد عملكرد و كارایی كمپرسورهای دور متغير با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرها

 توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد كمپرسورها با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرها 

 بازنگری استاندارد عملكرد و كارایی یخچالها و فریزرهای خانگی

 بازنگری استاندارد عملكرد و كارایی كابين های برودتی

 خریدكسب دانش طراحی و ساخت كمپرسورهای دور متغير از طریق 

 پياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك یخچال فریزر خانگی نمونه و بررسی اثرات آن

 نمونه و بررسی اثرات آنپياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك كابين برودتی 

 موتورهای راندمان باال برای جارو برقی

 امكان سنجی ساخت موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی در كشور

 موتور یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقیو تجاری سازی ساخت طراحی، 

 یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقیتدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای 

 توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتورهای یونيورسال 

 موتورهای راندمان باال برای ماشين لباسشویی

 بدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشن لباسشویی در كشور DCامكان سنجی ساخت موتور 

 بدون جاروبك  DCموتور و تجاری سازی  ساختطراحی، 

 بدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشن لباسشویی DCتدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتور 

 بدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشن لباسشویی DCتوسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتور 

 موتورهای راندمان باال برای ماشين ظرفشویی

 پمپ تخليه ماشين ظرفشوییامكان سنجی ساخت 

 پمپ تخليه با قابليت كاربرد در ماشين ظرفشویی طراحی، ساخت و تجاری سازی

 ن ظرفشوییيتدوین استاندارد عملكرد و كارایی پمپ تخليه ماشين ظرفشویی با قابليت كاربرد در ماش

 توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد پمپهای تخليه 
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 فصل سوم

 تخصيص منابع 
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 مقدمه

نيل به  كارگيری منابع موجود به منظـور در مورد چگونگی به گيری يمریزی عملياتی تخصيص منابع فرایند تصم در برنامه

اقدامات،  باشد. تخصـيص منـابع در سـطو  مختلـف راهبـردی از جملـه مدت می ویژه در كوتاه مقاصد تعيين شده، به

شد یكی از  طور كه در بخـش قبـل عنـوان باشد. همان ها و سایر سطو  باالتر قابل تعریف می اجرایی، فعاليتهای  پروژه

در آن بتوان منابع  شوند، رسيدن به سطحی است كـه معيارهای مورد توجه در تعيين تعداد سطوحی كه اقدامات شكسته می

 .پذیرد صورت می يشين و نظر خبرگاناساس تجربه های پالزم را برآورد نمود. این برآورد بر 

 

 مورد نياز  زمان -3-1

منابعی چون دانش  زمان و در صـورت لـزوم رار خواهند گرفت، عبارتند ازمنابعی كه در برنامه عملياتی این سند مورد توجه ق

بایست مدت زمان الزم برای  میبودن زمان، جهت دستيابی به اهداف در زمان مورد نظر،  و فنآوری. بـا توجـه بـه محـدود

ها، به درستی مشـخص گـردد. الزم بـه ذكـر اسـت  منابع اجرایی شدن پروژه ترین ییكی از اصل انجام هر پروژه، به عنـوان

باشد. به عبارتی كل زمان در دسترس برای تحقق  تخصيص زمان یك فرآیند تخصيص منابع محدود می كـه در ایـن پـروژه

 بایست در مدت زمان خاص خود به اتمام برسد.  ایی از قبل تعيين شده و هر پروژه میاجر های پروژه

بندی دقيق  ارائه شده است. زمان (3-3( تا )1-3)ول اط در جدهای مربو در این بخش زمان تخمينی الزم برای انجام پروژه

( آورده شده 4-3اقدامات غير فنی نيز در جدول )زمان مورد نياز برای  .تواند به ترسيم صحيح ره نگاشت كمك كند ها می پروژه

 است.
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 موردنياز پروژه های بخش روشناییزمان  1-3جدول 

 بازه زمانی )سال( پروژه ها

 MCOB و  SMD ،COBدر كشور بر پایه سه تكنولوژی  LEDامكان سنجی ساخت المپهای 

  توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد روشنایی

 LED ساخت هسته المپهای 

 LED ساخت برد آلومينيومی المپهای 

 LED ساخت كينينگ المپهای 

 LED طراحی، ساخت و تجاری سازی المپهای 

  در كشور  OLEDامكان سنجی ساخت المپهای 

 OLED تدوین استاندارد عملكرد و كارآیی المپهای 

  با كاربرد روشنایی در كشور OLEDساخت صفحات 

  با كاربرد روشنایی در كشور OLEDساخت مدار واسط الكترونيكی 

 OLED طراحی، ساخت و تجاری سازی المپهای 

  حمایت از توليد انبوه باالستهای الكترونيكی

  تحقيق و مطالعه در خصوص روشهای افزایش راندمان المپهای فلورسنت فشرده و خطی

  امكان سنجی ساخت المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال در كشور و انتخاب نمونه

  طراحی، ساخت و تجاری سازی المپهای انتخاب شده

  امكان سنجی ساخت سنسورهای تشخيص حضور در كشور

  طراحی، ساخت و تجاری سازی سنسورهای تشخيص حضور

  روشنایی در كشورامكان سنجی ساخت سنسورهای 

  طراحی، ساخت و تجاری سازی سنسورهای روشنایی

  امكان سنجی ساخت سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان

  طراحی، ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان

  ساختمانتهيه آئين نامه اجرایی استفاده از سيستم مدیریت روشنایی در 

  پياده سازی پایلوت یك سيستم مدیریت روشنایی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آن

 



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

17 

 

 

 1394 مرداد،سومويرايش  نگاشت تهيه رهبرنامه تحليلی و : 5فاز 

 

 موردنياز پروژه های بخش گرمایش اب وفضا زمان 2-3جدول 

 بازه زمانی )سال( پروژه ها

 عمومی در كشورپتانسيل سنجی استفاده از پمپهای حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی، تجاری و 

  بررسی و تعيين تكنولوژیهای بهينه پمپ حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی در كشور

  تدوین استاندارد عملكرد و كارایی انواع پمپهای حرارتی

  كسب دانش ساخت  تكنولوژیهای تعيين شده از پمپ حرارتی  از طریق انتقال فناوری

  پياده سازی پایلوت پمپ حرارتی در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی و بررسی اثرات آن

  كيلووات و انتخاب سایزهای بهينه 1000تا  10امكان سنجی ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی در رنج توانی 

  كيلووات 1000تا  10طراحی، ساخت و تجاری سازی موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج توانی 

  كيلووات 1000تا  10تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در رنج توانی 

  پياده سازی پایلوت موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها

  احتراق داخلی در بخش ساختمانتهيه آئين نامه اجرایی استفاده از موتورهای گاز سوز 

  مگاوات و انتخاب سایزهای بهينه 5تا  1امكان سنجی ساخت توربين گاز در رنج توانی 

  مگاوات 5تا  1طراحی، ساخت و تجاری سازی توربينهای گاز نمونه در رنج توانی 

  مگاوات 5تا  1تدوین استاندارد عملكرد و كارایی توربينهای گاز در رنج توانی 

  پياده سازی پایلوت توربين گاز در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها

  تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از توربين گاز در بخش ساختمان

  امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی لوله خالء در كشور

  طراحی، ساخت و تجاری سازی كلكتورهای خورشيدی لوله خالء در كشور

  طراحی، ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی لوله خال در كشور

  تدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن خورشيدی لوله خالء

  طراحی، ساخت و تجاری سازی آبگرمكن خورشيدی لوله خالء

  امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی صفحه تخت در كشور

  تجاری سازی كلكتورهای خورشيدی صفحه تخت در كشورطراحی، ساخت و 

  طراحی، ساخت و تجاری سازی سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت در كشور

  تدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

18 

 

 

 1394 مرداد،سومويرايش  نگاشت تهيه رهبرنامه تحليلی و : 5فاز 

 

 بازه زمانی )سال( پروژه ها

  طراحی، ساخت و تجاری سازی آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت

  استفاده از آبگرمكنهای خورشيدی لوله خالء و صفحه تخت در بخش ساختمان تهيه آئين نامه اجرایی

 

 

 موردنياز پروژه های بخش لوازم خانگیزمان  3-3جدول 

 )سال( بازه زمانی پروژه ها

  تدوین استاندارد عملكرد و كارایی كمپرسورهای دور متغير با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرها

  تجهيز آزمایشگاههای استاندارد كمپرسورها با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرهاتوسعه و 

  بازنگری استاندارد عملكرد و كارایی یخچالها و فریزرهای خانگی

  بازنگری استاندارد عملكرد و كارایی كابين های برودتی

  كسب دانش طراحی و ساخت كمپرسورهای دور متغير از طریق خرید

  ياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك یخچال فریزر خانگی نمونه و بررسی اثرات آنپ

  پياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك كابين برودتی نمونه و بررسی اثرات آن

  امكان سنجی ساخت موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی در كشور

  پياده سازی موتور یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقیطراحی، ساخت و 

  تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقی

  توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتورهای یونيورسال

  بدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشن لباسشویی در كشور DCامكان سنجی ساخت موتور 

  بدون جاروبك DCطراحی و ساخت و پياده سازی موتور 

  بدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشن لباسشویی DCتدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتور 

  بدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشن لباسشویی DCتوسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتور 

  امكان سنجی ساخت پمپ تخليه ماشين ظرفشویی

  طراحی، ساخت و تجاری سازی پمپ تخليه با قابليت كاربرد در ماشين ظرفشویی

  تدوین استاندارد عملكرد و كارایی پمپ تخليه ماشين ظرفشویی با قابليت كاربرد در ماشن ظرفشویی
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 )سال( بازه زمانی پروژه ها

  توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد پمپهای تخليه 

 

 برای اقدامات غير فنی زمان موردنياز  4-3جدول 

 )سال( بازه زمانی اقدامات غير فنی

  یمناسب برا یطشرا یجادابرگزاری دوره های آموزشی در داخل كشور و 

  مورد نظر یبه منظور كسب دانش فناور ينبه محقق یمطالعات یفرصت ها یاعطا

  های مناسب جهت حمایت از توليدكنندگان داخلی تنظيم قوانين و دستورالعمل

بهره، پرداخت بخشی از سود تسهيالت بانكی، ارائه  ها از طریق اعطای تسهيالت بلندمدت كم تأمين مالی مراكز تحقيقاتی و دانشگاه

 های بالعوض كمك
 

  یگمرك ینظر در تعرفه ها یدتجد

  ساماتدهی قيمت برق و در نظرگرفتن هزینه های زیست محيطی در هزینه برق

  برگزاری آزمون برای جذب نيروی كار و دقت در گزینش افراد

 تشكيل كارگروه های برنامه ریزی استراتژیك

  كاركنان یمناسب برا يهیو تنب یقینظام تشو ینتدو

  مرجع یشگاهو منظم سازمان استاندارد بر كار آزما يقنظارت دق

  یاز باند باز يریمعدن بر روابط شركت ها و جلوگ و وزارت صنعت، یسازمان بازرس يقنظارت دق

 10 طراحی و انجام تبليغات برای ارتقا دانش مصرف كنندگان

  پر بازده یها یو آگاه سازی و ترویج و اطالع رسانی عمومی در خصوص منافع استفاده از فناور یفرهنگ یبرنامه ها يهته

 

 



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

20 

 

 

 1394 مرداد،سومويرايش  نگاشت تهيه رهبرنامه تحليلی و : 5فاز 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 (نهادی مطلوب تشنگا)تقسيم کار ملی  
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 مقدمه

نهـادی   های اجرایی و محاسبه زمان الزم برای اجرایی شدن هر پروژه، در این بخش با یـك نگاشــت   پس از تعيين پروژه

 .ساختمان شناسایی خواهند شـد در بخش انرژی بربازده های پر به كارگيری فناوریهای اجرایی برای  مطلوب، مجریان پروژه

 در بخـش  انـرژی بـر  بـازده  های پر فناوریبایست كليه بازیگران در حوزه  جهت شناسایی مجریان انجام هر پروژه، ابتدا می

 بایست نگاشت نهادی محيط داخلی و بيرونی ترسـيم شـده و بـا تحليـل وضــع      این كار میساختمان شناسایی شوند، لذا برای 

آن آورده  موجود، وضع مطلوب نهادی ترسيم گردد. در ادامه ابتدا توضيح مختصری در رابطه با نگاشت نهـادی و كاركردهــای 

متوليـان   ـده اســت. در انتهــا نيــز   سـاختمان ترسـيم شـ    در بخـش  انرژی بربازده های پر فناوریشده، سپس نگاشت نهادی 

 .های اجرایی با توجه به نگاشت نهادی مطلوب مشخص شده است پروژه

 گاشت نهادین  -4-1

 انرژی بربازده های پر فناوری به كارگيری ها و نهادهای خصوصی و دولتی كه هر یك به نوعی در از یك سو، تعدد سازمان

 ایفـا شـود نيـاز بــه     هـا  يستمكه باید در توسعه این س ییها ز سوی دیگر تنوع نقشو ا كنند یم ینیآفر ساختمان نقش در بخش

سـاختاری   . بـرای تحليـل وضــعيت كند یم تر یاننما (ساختاری)ها را از منظر نهادی  بررسی و تحليل دقيق توسعه این سيستم

وضـعيت بـازیگران    تـوان  یمـ  یخوب دی بهنهادی استفاده كرد، به كمك نگاشت نها مختلفی نظير نگاشت یها از روش توان یم

نهادی، ماتریسی است كه در  ها را بررسـی و تحليـل نمـود. نگاشـت صنعت و وضعيت ایفـای نقـش آن این مختلف موجود در

ایش را نم گيرند یها به عهده م این سازمان كـه ییها ها و نهادهای درگير در این حوزه و در بعد دیگر انواع نقش یك بعد سازمان

 ینـی آفر ها و نهادها چگونه در این حوزه نقش سازمان . در واقع تكميل نگاشت نهادی بدین معناست كه هر یك از ایـندهد یم

 : دریافت توان ی. بنابراین با تحليل نگاشت نهادی موارد زیر را مكنند یم

 آیا نقشی وجود دارد كه متولی نداشته باشد؟

ها و نهادها چگونـه اســت؟ درصـورت كثـرت     نهادهایی فعاليت دارد؟ تعدد سازمانها یا  در یك نقش مشخص چه سازمان

 نهادها آیا نيازی به مدیریت یكپارچه نهادهای فعال وجود دارد؟
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مرتبط در نقش چگونه است؟ آیا نقشی وجود دارد كه هــي  نهــادمرتبطی در آن    يرميزان درگير بودن نهادهای مرتبط و غ

 فعاليت ندارد؟

 ؟شود ینقش مورد نظر، نياز به وجود نهادی متمركز احساس م آیا در

 جایگزین نهادهای دولتی شوند؟ توانند یآیا نهادهای غيردولتی در نقش مورد نظر م

مجزا كـه   است از موسسات یا . نظام ملی نوآوری مجموعهباشد ینگاشت نهادی یكی از ابزارهای مطالعه سيستم نوآوری م

كـه   كنند یفراهم م . ایـن موسسـات چهـارچوبیكنند یجدید كمك م های یدی به توسعه و انتشار فناورطور مشترك یا انفرا به

 .اجرا كنند جهت تاثيرگذاری بر فرایند نوآوری را شـكل داده و هایی ياستها بتوانند در آن چهارچوب، س دولت

دیگـر   فرایندهای نـوآوری یــا بــه عبــارت   نوآوری، تعقيب و انجام  یها در یك سطح عمومی كاركرد اصلی یا كلی نظام

دانش  يریكارگ به . بنـابراین كـاركرد اصـلی هـر نظـام نـوآوری توليـد، اشـاعه وهاست یاز نوآور "یبردار خلق، اشاعه و بهره"

، فعاليـت محسـوب   باشـند  ها تاثيرگذار برداری از نوآوری . از نظر ادكویست، عواملی كه بر خلق، اشاعه و بهرهباشد یو نوآوری م

های نظـام نـوآوری اسـت.     فعاليت یكـی از (بـه عنـوان ابـزاری بـرای توليـد دانـش)شوند. به عنوان مثال تحقيق و توسعه  می

 .باشد سازی دانش نيز یك فعاليت می منظور تجاری تامين منابع مالی به

بررسـی آن   دهد و بــا  تم نوآوری را نشـان مینگاشت نهادی چارچوبی است كه با نمایی ساده و جامع وضعيت موجود سيس

شود تـا ميـزان و    می توان نقایص موجود در اجزا و روابط ميان اجزای سيستم را شناسایی و تحليل نمود. در این روش سعی می

ميـان بخـش خصوصـی و     كيفيت روابط موجود ميان نهادها در سيستم نوآوری ترسيم شده و همچنـين چگـونگی مشــاركت 

نظام ملی نوآوری همچون دولـت،   تبيين شود. با استفاده از این روش تحليلی، نقش نسبی هر كدام از بازیگران فعـال در دولتی

 .آید به دست می های خصوصـی در فراینـد نـوآوری ها و مراكز تحقيقاتی و همچنين بنگاه دانشگاه

 ها در نگاشت نهادی انواع نقش  -4-2

خدمات تقسيم  گـری و ارائـه گری، تسـهيل گذاری، تنظيم نوآوری به چهار دسته اصلی سياست كاركردهای اصلی یك نظام ملی

تصميمات  های اساسـی ایـن اسـت كـه كـدام مجموعـه از . در فرایند توسعه صنعتی، یكـی از پرسش[4]شود می

ساز موفقيت  زمينه عت، بـه عنـوانگذاری و نهادسازی و نيز اقدامات اجرایی در سـطح كـالن ملـی و در سـطح صـن سياست
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مجموعه اقدامات، به خودی ن بـه ایـن سـوال آن اسـت كـه ایـ توسعه صنعتی باید مورد توجه قرار گيرد؟ نكته مهم در پاسـخ

 وظایف دولت در فرآیند توسعه صنعتی ، بلكه نيازمند نقش موثر دولت است. بنابراین تبيين جایگاه و حـوزهگيرد یخود شكل نم

چهارگانه  یا ادامه به تبيين هر یك از نقشه ادبيات جدیـد توسـعه درآمـده اسـت. در يزبه صورت یكی از مباحث جدال انگ

 .شود پرداخته می

 گذاری ياستس (الف

ــين   یهــا گــذار نهــادی اســت كــه برنامــه  یــك سياســت ــره را تعي ــت، كســب و كارهــا و غي پيگيــری شــده توســط دول

مطلـوب   تغييـرات)صورت فرایندی تعریف شده است كه به واسطه آن دولـت بـه منظـور ارائـه پيامـدگذاری به  سياست.كند یم

. باشد یاصلی هر دولت م گذاری، كـاركرد كند. لذا سياست انداز سياسی خود را به برنامه و عمل تبدیل می ، چشم(در دنيای واقعی

ماننـد  )تشـویق تغييـرات داوطلبانـه     ای، تنظـيم،  هـای غيـر مداخلـه    های مختلفی مانند سياست تواند شكل در واقع، سياست می

 .و ارائه خدمات عمومی به خود بگيرد (های مالی كمك

 گری تنظيم( ب

كنـد.   مـی  هـا و مــردم را تنظــيم    هـای شـركت   تنظيم، مجموعه گوناگونی از ابزارهاست كه به واسطه آن دولـت نيازمندی

 :اند از جمله گوناگونی به وجود آمده كننده بنا به دالیل كاركردهای تنظيم

 های جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار های هر یك از موجودیت تعيين حقوق و مسئوليت 

 تنظيم استانداردهای صنعتی 

 ها و دیگر درآمدها  آوری ماليات تعيين و جمع 

 :تاثير دارندگری  های تنظيم در مجموع سه عامل اصلی بر شكل، كاركرد و دامنه سياست

 گری اهداف و منابع تنظيم 

 گری ساختار نهادی محيط تنظيم 

 گری شرایط مختلف صنعت در محيط تنظيم 
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خـاص در   . اگـر اهـدافگذارند یگری مورد استفاده به جای م گری آثار مستقيم مختلفی بر نوع تنظيم اهداف مختلف تنظيم

. منابع محدود نيز گيرند یم گری نيـز تحـت تـاثير آن قـرار های تنظيم تگری مد نظر باشد، شكل، كاركرد و دامنه سياس تنظيم

گـری   هـای تنظـيم   واكنشـی شـدن سياسـت    تواند بــه  گری اثرگذار باشـد، ایـن مسـئله می تواند بر ماهيت و طبيعت تنظيم می

 .بيانجامد

كـه   گـر مـوثر اســت. در صــورتی     ی تنظـيم هـا  سازمان های ییو توانا ها يتساختار نهادی و تشكيالتی كشورها نيز بر قابل

هـا   جرائم و پاداش های این نهـاد بـرای اعمـال گر زیاد شود، توانایی های اعمال شده از سوی حكومت بر نهاد تنظيم محدودیت

هـای   توانـایی افـزایش دهـد،    كننـدگان  های موجود در بازار، رقابـت را ميـان عرضـه    یابد. در شرایطی كه فناوری نيز كاهش می

قدرت خرید باالیی برخـوردار هسـتند و    ها تقاضاكنندگان در بـازار نيـز از گيرد. در این حالت گران نيز تحت تاثير قرار می تنظيم

 .تواند كارایی الزم را داشته باشد های دستور و كنترل نمی عمال سياست

 گری تسهيل( ج

بهبـود بـازار    شوند و هـدف آن توسـعه و گذاری می توسط دولت سرمایهالمللی هستند كه معموال  های محلی یا بين سازمان

جدید، ارتقاء تجارب مفيد و  كنندگان خدمات را از طریـق ایجـاد محصـوالت خـدماتی كننده، تامين باشد. یك تسهيل خدمات می

آموزش صنایع كوچك درباره مزایای طریق  تواند بـر طـرف تقاضـا از كننده می كند. به عالوه، تسهيل ایجاد ظرفيت حمایت می

كننـده شـامل ارزیـابی     شود. كاركردهای دیگر یك تسهيل ها نيز متمركـز هایی برای امتحان آن خدمات یا فراهم كردن محرك

باشد. عمـل تسـهيل، كـاركردی     حمایت برای محيط سياسی بهتر می كنندگان خدمات، تضـمين خـدمات و خارجی تاثير تامين

صـنعتی و  یها های غيردولتی، انجمن تواند شامل سازمان گرا انجام شده و می توسعه های معمول توسط سازمان است كه به طور

 :باشد های زیر می دولتی باشد. در مجموع نقش تسهيلگری دارای زیرنقشی ها كارفرمایـان و عامل

 تسهيلگری در بعد فناوری 

 تسهيلگری منابع دانشی 
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 تسهيلگری منابع مالی 

 ری ظرفيت سازی و ترویجتسهيلگ 

 تسهيلگری توسعه ارتباطات 

 دهنده كاال و خدمات ارائه (د

ها و مؤسساتی  پژوهشگاه ها، كننده خـدمات آموزشـی و پژوهشـی شـامل دانشگاه كننده خدمات آمورشی و پژوهشی: تأمين ارائه

 .كنند ا ظرفيت باال فعاليت میب های انتقـال بـرق هستند كه در زمينه آموزش و پژوهش در حوزه توسعه سيستم

های انتقال  سيستم هایی هستند كه در زمينه توليد یـا تـأمين تجهيـزات مـورد نيـاز كننده خدمات صنعتی: شامل شركت ارائه

نبوده و تركيبی از عمليات طراحی، ساخت  ها ممكن است سازنده تمـام قطعـات كنند. این شركت برق با ظرفيت باال فعاليت می

شـود.   ها نيز متمركـز هایی برای امتحان آن ت یا فراهم كردن محرككننده محصـوال مونتاژ ادوات را انجـام دهنـد و یـا ارائهو 

حمایت برای محيط  كنندگان خدمات، تضـمين خـدمات و كننده شامل ارزیابی خارجی تاثير تامين كاركردهای دیگر یك تسهيل

تواند شامل  گرا انجام شده و می توسعه های كاركردی است كه به طور معمول توسط سازمانباشد. عمل تسهيل،  سياسی بهتر می

 دولتی باشد.  های های صـنعتی و كارفرمایـان و عامل های غيردولتی، انجمن سازمان

 به کارگيری فناورهای پربازده انرژی بر در بخش ساختمانها و نهادهای مرتبط با  شناسایی سازمان  -4-3

و  اسـناد، مـدارك   از طریـق جسـتجو و بررسـی   سـاختمان   در بخش انرژی بربازده های پر فناورینهادهای اصلی مرتبط با 

وظایف و اهداف در  ها و مطالعـه شـر  های داخلی شناسایی شدند و سپس با مطالعه ساختار سازمانی هر یك از سازمان گزارش

فعال در زمينـه كاركردهـای نظـام     ها نهادهای مختلـف و وابسته هر یك از آن ها و نهادهای تابعه نظرگرفته شده برای سازمان

هـای   به كارگيری فناوریشناسایی شده در حوزه  نوآوری مورد شناسایی قرارگرفت. بر اساس مطالعات صورت گرفته، كنشگران

 .وظایف هر كدام آورده شده است توضيحی از، باشد كـه در پيوسـت ساختمان شامل موارد زیر می در بخش انرژی بربازده پر

های قبلی اشاره شد نظام نوآوری فناوری متشكل از بازیگران و ذینفعانی است كه هر یك به طـور   همان طور كه در بخش

هـای توليدكننـده،    تواننـد شـامل بخـش دولتـی، شـركت      كنند. ایـن بـازیگران مـی    هایی را ایفا می مستقيم نقش مستقيم یا غير
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ها، مراكز پژوهشی، مؤسسات مالی، مؤسسات حقوقی و ... باشند. در این گام، بازیگران نظام توسـعه   ، دانشگاههای مشاور شركت

های تحقيق و توسعه، انتشار دانش، تأمين منـابع انسـانی، منـابع مـالی، مـواد، قطعـات و        در حوزه انرژی بربازده های پر فناوری

 اند. انرژی بر مشخص شدهبازده های پر های توسعه فناوری فعاليتدهی به  گذاری و جهت تجهيزات و سياست

 

 تخصيص متوليان اقدامات  -4-4

منظـور   را شناسـایی كـرد. در ایــن راســتا و بــه      پروژه هاتوان مجریان هر یك از  با توجه به نگاشت نهادی ترسيم شده، می

انسـانی و   مأموریـت مجـری، تـوان علمــی و فنــی، تــوان       باپروژه شناخت مجریان بالقوه، با در نظر گرفتن ميزان همسویی 

شناسایی شده برای  مشخص خواهد شد. در ادامه با توجه بـه مـوارد اشـاره شـده متوليـانپروژه مدیریتی و... مجریان فعال هر 

 .ستارائه شده اپروژه های تعریف شده در سه بخش روشنایی، گرمایش آب وفضا و لوازم خانگی در جداول زیر 

 مجریان پروژه های بخش روشنایی 1-4جدول 

 مجری پروژه ها

 پژوهشگاه نيرو MCOBو  SMD ،COBدر كشور بر پایه سه تكنولوژی  LEDامكان سنجی ساخت المپهای 

 پژوهشگاه نيرو توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد روشنایی

 شركتهای صنعتی LEDساخت هسته المپهای 

 شركتهای صنعتی LEDساخت برد آلومينيومی المپهای 

 شركتهای صنعتی LEDساخت كينينگ المپهای 

 شركتهای صنعتی LEDالمپهای  و تجاری سازی ساختطراحی، 

 پژوهشگاه نيرو در كشور  OLEDامكان سنجی ساخت المپهای 

 پژوهشگاه نيرو OLEDتدوین استاندارد عملكرد و كارآیی المپهای 

 شركتهای صنعتی با كاربرد روشنایی در كشور OLEDساخت صفحات 

 شركتهای صنعتی با كاربرد روشنایی در كشور OLEDساخت مدار واسط الكترونيكی 

 شركتهای صنعتی OLEDالمپهای طراحی، ساخت و تجاری سازی 

 شركتهای صنعتی حمایت از توليد انبوه باالستهای الكترونيكی

 پژوهشگاه نيرو خصوص روشهای افزایش راندمان المپهای فلورسنت فشرده و خطی تحقيق و مطالعه در
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 مجری پروژه ها

 پژوهشگاه نيرو امكان سنجی ساخت المپهای فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال در كشور و انتخاب نمونه

 شركتهای صنعتی المپهای انتخاب شدهطراحی، ساخت و تجاری سازی 

 پژوهشگاه نيرو تشخيص حضور در كشورامكان سنجی ساخت سنسورهای 

 شركتهای صنعتی سنسورهای تشخيص حضورطراحی، ساخت و تجاری سازی 

 پژوهشگاه نيرو امكان سنجی ساخت سنسورهای روشنایی در كشور

 شركتهای صنعتی سنسورهای روشناییطراحی، ساخت و تجاری سازی 

 پژوهشگاه نيرو در ساختمانامكان سنجی ساخت سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی 

 شركتهای صنعتی سيستم كنترل سيستم مدیریت روشنایی در ساختمانطراحی، ساخت و تجاری سازی 

 پژوهشگاه نيرو تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان

 شركتهای صنعتی پياده سازی پایلوت یك سيستم مدیریت روشنایی در بخش ساختمان و بررسی اثرات آن 

 

 مجریان پروژه های بخش گرمایش اب و فضا 2-4جدول 

 مجری پروژه ها

پتانسيل سنجی استفاده از پمپهای حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی در 

 پژوهشگاه نيرو كشور

بررسی و تعيين تكنولوژیهای بهينه پمپ حرارتی جهت گرمایش آب و فضا در بخشهای خانگی، تجاری و 

 پژوهشگاه نيرو عمومی در كشور

 پژوهشگاه نيرو تدوین استاندارد عملكرد و كارایی انواع پمپهای حرارتی

 شركتهای صنعتی طریق انتقال فناوریكسب دانش ساخت  تكنولوژیهای تعيين شده از پمپ حرارتی  از 

 شركتهای صنعتی پياده سازی پایلوت پمپ حرارتی در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی و بررسی اثرات آن 

كيلووات و انتخاب سایزهای  1000تا  10امكان سنجی ساخت موتورهای گازسوز احتراق داخلی در رنج توانی 

 پژوهشگاه نيرو بهينه

 شركتهای صنعتی كيلووات 1000تا  10موتورهای گازسوز احتراق داخلی نمونه در رنج توانی تجاری سازی طراحی، ساخت و 

 پژوهشگاه نيرو كيلووات 1000تا  10تدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در رنج توانی 

 شركتهای صنعتی ساختمان و بررسی اثرات آنها پياده سازی پایلوت موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش

 پژوهشگاه نيرو تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از موتورهای گاز سوز احتراق داخلی در بخش ساختمان
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 مجری پروژه ها

 پژوهشگاه نيرو مگاوات و انتخاب سایزهای بهينه 5تا  1امكان سنجی ساخت توربين گاز در رنج توانی 

 شركتهای صنعتی مگاوات 5تا  1ربينهای گاز نمونه در رنج توانی توطراحی، ساخت و تجاری سازی  

 پژوهشگاه نيرو مگاوات 5تا  1تدوین استاندارد عملكرد و كارایی توربينهای گاز در رنج توانی 

 پژوهشگاه نيرو پياده سازی پایلوت توربين گاز در بخش ساختمان و بررسی اثرات آنها

 پژوهشگاه نيرو از توربين گاز در بخش ساختمانتهيه آئين نامه اجرایی استفاده 

 پژوهشگاه نيرو امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی لوله خالء در كشور

 شركتهای صنعتی كلكتورهای خورشيدی لوله خالء در كشور طراحی، ساخت و تجاری سازی

 شركتهای صنعتی سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی لوله خال در كشورطراحی، ساخت و تجاری سازی 

 پژوهشگاه نيرو تدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن خورشيدی لوله خالء

 شركتهای صنعتی آبگرمكن خورشيدی لوله خالءطراحی، ساخت و تجاری سازی 

 پژوهشگاه نيرو امكان سنجی ساخت كلكتور خورشيدی صفحه تخت در كشور

 شركتهای صنعتی كلكتورهای خورشيدی صفحه تخت در كشور طراحی، ساخت و تجاری سازی

 شركتهای صنعتی سيستم كنترل آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت در كشورطراحی، ساخت و تجاری سازی 

 پژوهشگاه نيرو تدوین استاندارد عملكرد و كارایی آبگرمكن خورشيدی صفحه تخت

 شركتهای صنعتی تختآبگرمكن خورشيدی صفحه طراحی، ساخت و تجاری سازی 

 پژوهشگاه نيرو تهيه آئين نامه اجرایی استفاده از آبگرمكنهای خورشيدی لوله خالء و صفحه تخت در بخش ساختمان
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 مجریان پروژه های بخش لوازم خانگی 3-4جدول 

 مجری پروژه ها

 پژوهشگاه نيرو یخچالها و فریزرهاتدوین استاندارد عملكرد و كارایی كمپرسورهای دور متغير با قابليت كاربرد در 

 پژوهشگاه نيرو توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد كمپرسورها با قابليت كاربرد در یخچالها و فریزرها 

 پژوهشگاه نيرو بازنگری استاندارد عملكرد و كارایی یخچالها و فریزرهای خانگی

 پژوهشگاه نيرو برودتیبازنگری استاندارد عملكرد و كارایی كابين های 

 پژوهشگاه نيرو پياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك یخچال فریزر خانگی نمونه و بررسی اثرات آن

 پژوهشگاه نيرو پياده سازی پایلوت كمپرسور دور متغير در یك كابين برودتی نمونه و بررسی اثرات آن

 پژوهشگاه نيرو نيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقیتدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای یو

 پژوهشگاه نيرو توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتورهای یونيورسال 

 شركتهای صنعتی موتور یونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقیطراحی، ساخت و تجاری سازی 

 پژوهشگاه نيرو موتورهای یونيورسالتحقيق و مطالعه در خصوص افزایش راندمان 

 پژوهشگاه نيرو تحقيق و مطالعه در خصوص استفاده از انواع موتورها با راندمان باالتر در جارو برقی

 پژوهشگاه نيرو بدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشویی DCتدوین استاندارد عملكرد و كارایی موتورهای 

 پژوهشگاه نيرو بدون جاروبك  DCتوسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد موتورهای 

 شركتهای صنعتی بدون جاروبك با قابليت كاربرد در جارو برقی DCموتور طراحی، ساخت و تجاری سازی طراحی و ساخت 

 پژوهشگاه نيرو بدون جاروبك DCتحقيق و مطالعه در خصوص افزایش راندمان موتورهای 

 پژوهشگاه نيرو تحقيق و مطالعه در خصوص استفاده از انواع موتورها با راندمان باالتر در ماشين لباسشویی

 پژوهشگاه نيرو تدوین استاندارد عملكرد و كارایی پمپ تخليه ماشين ظرفشویی

 پژوهشگاه نيرو توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد پمپهای تخليه 

 شركتهای صنعتی یك نمونه پمپ تخليه با قابليت كاربرد در ماشين ظرفشوییطراحی، ساخت و تجاری سازی 

 پژوهشگاه نيرو تحقيق و مطالعه در خصوص افزایش راندمان پمپهای تخليه

 پژوهشگاه نيرو تحقيق و مطالعه در خصوص استفاده از انواع موتورها در پمپهای تخليه
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 پنجمفصل 

 ترسيم ره نگاشت 
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 مقدمه

سازی  پياده ریزی عملياتی تـدوین ره نگاشت اسـت. ره نگاشت نمایـانگر اركـان اساسـی فرآینـد آخرین گام در فرایند برنامه

تـأخر  ها، تقدم و  فعاليت انداز تـا باشد. نمایش كليه سطو  راهبـردی از چشم ریزی عملياتی می استراتژی و خروجی فرایند برنامه

اختصـاص یافتـه و در نهایـت     بندی تحقق هر سطح به همـراه منــابع   ویژه در سطح اقدامات، زمان حاكم در سطو  مختلف به

 .باشند دهنده ره نگاشت می معرفی متوليان هر یك از سطو  اجزای تشكيل

 ره نگاشت و چالشهای پيش روی آن -5-1

بسـياری از   دهد كه ها نشان می های تدوین برنامه استراتژیك در سازمان ههمانگونه كه در ابتدا عنوان شد تجربه انجام پروژ

علل این موضـوع دو   اند. در بررسی سازی با موانع زیادی روبرو شده اند و یا در مسير پياده ها یا هيچگاه پياده نشده این استراتژی

سازی اسـتراتژی   حال آنكه پياده .شوند دیریتی اداره میم های يتها معموالً با قابل دليل عمده قابل تأمل است. اول اینكه سازمان

شكافی است كه بـين الیـه اسـتراتژیك و     باشد. دليـل دوم ایـن امـر، وجـود مدیریتی نيازمند برنامه می های یدر كنار توانمند

رزشـمندی بـر روی كاغـذ    هـای ا  كـه اسـتراتژی   ها وجود دارد. آن چنانكه در بسياری از مـوارد، در حـالی الیه عملياتی سازمان

شود. هرچند این دو عامل  ها به اجرا گذاشته می سياست ها و های اجرایی بـدون توجـه بـه استراتژی اند، تصميمات و برنامه آمده

مناسب برای تبدیل استراتژی به برنامه و اهداف عملياتی و روزمره  تا اندازه زیادی با هم مرتبط است ولی فقدان یـك سـازوكار

در فراینـد   (و یـا یكـی از مراحـل پایـانی    )آیـد. بنـابراین مرحلـه پایـانی      می ز یك علت اصلی در ایجاد این شرایط به شـمارني

باشـد   ترین دستاوردها در این مرحله، تهيه نقشـه راه می است كه یكی از مهم ریزی استراتژیك، تـدوین برنامـه عمليـاتی برنامه

ریزی است. هر چنـد بایـد تاكيـد كـرد  سازی استراتژی و خروجی اصلی فرایند برنامه پياده اینـدكـه نمایـانگر اركـان اساسـی فر

هـای   سـازی اسـتراتژی قابليـت    جای راهبر را بگيرد و كليد به كارگيری این الگـو در پيـاده   تواند ینم كـه هـي  گـاه ره نگاشت

هـای   سـازی اسـتراتژی در فقـدان قابليـت     های تدوین و پياده دولوژیها و مت است. آنچنانكه استفاده از فن هنرمندانـه راهبـری

ریزی عملياتی، در ادامه به ارائـه   نظر به اهميت تهيه ره نگاشت در فرایند برنامه .به تحول سازمانی منجر شود تواند ینم راهبری

 .كنيم یه نگاشت را بيان ممورد توجه در تهيه ر یها ها و شاخص پرداخته و مؤلفه از ره نگاشت تری يقتعـاریف دق
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در تعریفی  .مفهوم ره نگاشت، تعاریف متعددی ارائه شده اسـت تر یو كاربرد تر يقتعاریف: در تالش برای توصيف هر چه دق

كار سازمان محسوب  كسب و یها های استراتژیك و طر  نسبتاً تفصيلی، ره نگاشت ابزار مناسبی جهت ایجاد ارتباط بين فعاليت

 :همچنين تعاریف ذیل در تفسير مفهوم ره نگاشت ارائه شده استشود.  می

اهـداف   ها و اهداف با اقدامات استراتژیكی كه بـرای تحقـق   انداز، ارزش ره نگاشت ابزاری است برای ارتباط بين چشم (الف

 .مورد نياز است

 سررسـيدهای  های مختلف یك برنامـه كـاری را تعریـف نمـوده و در عـين حـال ره نگاشت جدولی زمانی است كه بخش (ب

 .شود موجود در مسير را نيز شامل می

 .دهد می است برای شناسایی مسير آینده كه آنچه باید در آینده توسعه یابد را در بستر زمان نشـان یا ره نگاشت برنامه (ج

 .دهد می سررسيد از زمان حال تا زمان تحقـق هـدف انجـام شـود نشـان یها گاشت آنچه را كه باید در بين زمانره ن (د

 (هـا  شاخص ها و اقـدامات، فعاليت) ها يكها و تاكت ای است كه شامل اهداف كمی و كيفی، استراتژی ره نگاشت مجموعهه( 

لذا بـرای رسـيدن بـه هـدف، ره      .دهد برای انجام این اقدامات را نشان می زمانی و مجریان در نظر گرفته شده یها بوده و بازه

هـا در   توانمندی را بـرای هـدایت فعاليـت    نگاشت باید سطح مطلوب و مناسبی از جزئيـات را در برگرفتـه تـا در مجمـوع ابـزار

 .طول زمان در اختيار مدیران سازمان قرار دهد

 های یرسيستمموجـود بـين ز های يچيدگیهمچون توجيه اقتصادی اقدامات و معرفی پاگر چه برخی تعاریف كاركردهایی 

انتظارات كاربران از  كردن تر ی، اما برخی تعاریف سعی در هر چه واقعدانند ییك ره نگاشت م یها را نيز از مؤلفه ها یرساختز

صورت  ها برآید، نباید به استراتژی ـد درصدد تشـریحطور كـه ره نگاشت نبای همان كنند یكاركردهای ره نگاشت دارند و بيـان م

 .[5]سازی یك فناوری اشاره كنند فنی الزم در پياده یها جزیی به تشریح زیر ساخت

را در  بيان نمود كه ره نگاشت، نمایش كالنی از روش پيمودن مسير تحقق اهـداف گونه ینتوان ا ، مییبند در یك جمع

خاص موجود در  همچون شـاخص تحقـق اقـدام، مجـری و نقـاط ییها چه استفاده از مشخصه. اگر كند یزمان مشخص بيان م

اصلی در مسير  یها ترسيم گام در نخسـتين گـام، رسد ی. لذا به نظر مكند یتر این مسير كمك م مسير، به توصيف هر چه روشن

 .سازی استراتژی الزم و ضروری است پياده
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 ساختمان در بخش انرژی بربازده های پر كارگيری فناوری به یها های قبل، ره نگاشت بخشبا توجه به موارد ذكر شده در 

 ها به تفكيك هر یك از بخشها به پيوست آورده شده است.همچنين شناسنامه پروژه ساله ترسيم شده است.10زمانی در افق

 

 

 LEDنقشه راه فناوری المپ های  1-5شكل 
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 OLEDنقشه راه المپ های  2-5شكل 
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 نقشه راه المپ های فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال 3-5شكل 
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 نقشه راه توسعه و بكارگيری مدیریت روشنایی 4-5شكل 
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 نقشه راه پمپ های حرارتی 5-5شكل 
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 نقشه راه سيستم های توليد همزمان برق و حرارت 6-5شكل 
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 نقشه راه سيستم های گرمایش خورشيدی 7-5شكل 
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 نقشه راه کمپرسورهای راندمان باال و دور متغير 8-5شكل 
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 نقشه راه موتورهای راندمان باال برای جاروبرقی 9-5شكل 
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 نقشه راه موتورهای راندمان باال برای ماشين لباسشویی 10-5شكل 
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 ظرفشویینقشه راه موتورهای راندمان باال برای ماشين  11-5شكل 
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 شناسنامه پروژه های بخش روشنایی .1

 

 MCOBو  SMD ،COBدر كشور بر پایه سه تكنولوژی  LEDامكان سنجی ساخت المپهای :  1 عنوان پروژه

مورد بررسی و ارزیابی  MCOBو  SMD ،COBدر كشور بر پایه سه تكنولوژی  LEDساخت المپهای  در این پروژه امكان سنجی : توضيحات

توان در خصوص نحوه توسعه تكنولوژیهای وابسته به با انجام این پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن می قرار خواهد گرفت.

 .در كشور طی سالهای آتی تصميم گيری كرد LEDالمپهای 

 سال 1 : برآوردیزمان 

 پژوهشگاه نيرو : مجری پيشنهادی

 ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار : شاخص ارزیابی

 

 روشنایی استاندارد یشگاههایآزما زيتوسعه و تجه:  2عنوان پروژه

باشد. عالوه بر این توسعه و تجهيز كشور الزامی می به LED المپهایانجام این پروژه به منظور تست و پایش مداوم واردات  : توضيحات

  به توسعه و ترویج تكنولوژیهای اینگونه المپها در كشور كمك شایانی خواهد نمود.  LEDآزمایشگاههای استاندارد المپهای 

 سال 2:  زمان برآوردی

 پژوهشگاه نيرو:  مجری پيشنهادی

 مورد استفاده LEDميزان رضایتمندی كارشناسان خبره از عملكرد آزمایشگاه و ميزان رضایتمندی مردم از كيفيت المپهای  : شاخص ارزیابی

 

  LED یكسب دانش ساخت هسته المپها:  3عنوان پروژه

ای خواهد بود كه راه را بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شده بگونه LED با انجام این پروژه دانش فنی ساخت هسته المپهای : توضيحات

  سازد.هموار می LED یمپهاجهت ساخت هسته ال

 سال 1:  زمان برآوردی

 شركتهای صنعتی:  مجری پيشنهادی
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  LED یساخت هسته المپهاميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  : شاخص ارزیابی

 

 LED یساخت هسته المپها:  4 عنوان پروژه

با  LEDدر این پروژه نسبت به ساخت، تست و مقایسه هسته المپهای ، LED یساخت هسته المپها پس از كسب دانش فنی : توضيحات

   اقدام خواهد شد.  های خارجینمونه

 سال 1زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

  های برتر خارجیاستانداردها یا نمونهميزان تطابق پارامترهای كيفی و كمی هسته توليد شده با  شاخص ارزیابی:

 

 LED یالمپها یومينيكسب دانش ساخت برد آلوم:  5 عنوان پروژه

ای خواهد بود بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شده بگونه LED با انجام این پروژه دانش فنی ساخت برد آلومينيومی المپهای : توضيحات

 سازد.هموار می LED یمپهاكه راه را جهت ساخت هسته ال

 سال 1 : زمان برآوردی

 شركتهای صنعتی:  مجری پيشنهادی

 LED یالمپها برد آلومينيومیساخت ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  : شاخص ارزیابی

 

 LED یالمپها یومينيساخت برد آلوم:  6 عنوان پروژه

-با نمونه مذكور ردبمقایسه در این پروژه نسبت به ساخت، تست و ، LED یالمپها آلومينيومیبرد ساخت  پس از كسب دانش فنی : توضيحات

   اقدام خواهد شد.  های خارجی

 سال 1زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 خارجی های برترميزان تطابق پارامترهای كيفی و كمی هسته توليد شده با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:
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  LED یالمپها نگينيكسب دانش ساخت ك:  7عنوان پروژه

ای خواهد بود كه راه بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شده بگونه LED با انجام این پروژه دانش فنی ساخت كينينگ المپهای : توضيحات

 سازد.هموار می LED یمپهارا جهت ساخت هسته ال

 سال 1:  زمان برآوردی

 شركتهای صنعتی:  مجری پيشنهادی

 LED یالمپها كينينگساخت ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 

 LED یالمپها نگينيساخت ك:  8عنوان پروژه

 خارجی هایدر این پروژه نسبت به ساخت، تست و  مقایسه آن با نمونه، LED یالمپها كينينگساخت  پس از كسب دانش فنی : توضيحات

   اقدام خواهد شد. 

 سال 1:  زمان برآوردی

 شركتهای صنعتی:  مجری پيشنهادی

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای كيفی و كمی هسته توليد شده با استانداردها یا نمونه : شاخص ارزیابی

 

 LED یالمپهاو تجاری سازی ساخت  ،یطراح:  9 عنوان پروژه

 LED یالمپهاو تلفيق اطالعات فنی آنها، نسبت به طراحی و ساخت نمونه اوليه  8تا  1های با تكيه بر نتایج پروژه در این پروژه : توضيحات

  اقدام خواهد شد.

 سال 2:  زمان برآوردی

 شركتهای صنعتی:  مجری پيشنهادی

 های برتر خارجینمونهميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا  : شاخص ارزیابی
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 در كشور OLED یساخت المپها یامكان سنج:  10 عنوان پروژه

با انجام این پروژه و تكيه  در كشور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. OLEDساخت المپهای  در این پروژه امكان سنجی : توضيحات

در كشور طی سالهای آتی  OLEDتوان در خصوص نحوه توسعه تكنولوژیهای وابسته به المپهای بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن می

 .تصميم گيری كرد

 سال 1:  زمان برآوردی

 پژوهشگاه نيرو:  مجری پيشنهادی

  ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار : شاخص ارزیابی

 

 OLED یالمپها ییاستاندارد عملكرد و كارآ نیتدو:  11 عنوان پروژه

به كشور فراهم خواهد شد. توسعه و تجهيز  OLED با انجام این پروژه مقدمات الزم  جهت تست و پایش مداوم واردات المپهای : توضيحات

 عمال امكان پذیر نيست. المپهااین  ییاستاندارد عملكرد و كارآبدون در اختيار داشتن  OLEDآزمایشگاههای استاندارد المپهای 

 سال 2:  زمان برآوردی

 پژوهشگاه نيرو:  مجری پيشنهادی

 نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن : شاخص ارزیابی

 

  ییبا كاربرد روشنا OLEDكسب دانش ساخت  صفحات :  12عنوان پروژه

ای خواهد بود كه راه جهت بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شده بگونه OLED ساخت صفحاتبا انجام این پروژه دانش فنی  : توضيحات

 شود.هموار می OLEDساخت صفحات 

 سال 2:  زمان برآوردی

 شركتهای صنعتی:  مجری پيشنهادی

 OLEDساخت صفحات ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  : شاخص ارزیابی
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 ییبا كاربرد روشنا OLEDساخت صفحات :  13پروژهعنوان 

اقدام  های خارجیدر این پروژه نسبت به ساخت، تست و  مقایسه آنها با نمونه، OLED صفحاتساخت  پس از كسب دانش فنی : توضيحات

   خواهد شد. 

 سال 2 : زمان برآوردی

 شركتهای صنعتی:  مجری پيشنهادی

 های برتر خارجیپارامترهای كيفی و كمی هسته توليد شده با استانداردها یا نمونهميزان تطابق  : شاخص ارزیابی

 

  ییبا كاربرد روشنا OLED یالمپها یكيكسب دانش ساخت مدار واسط الكترون:  14عنوان پروژه

ای دانش فنی كسب شده بگونهبدست خواهد آمد.  OLED با انجام این پروژه دانش فنی ساخت مدار واسط الكترونيكی المپهای : توضيحات

 شود.هموار می OLEDخواهد بود كه راه جهت ساخت مدار الكترونيكی المپهای 

 سال 1:  برآوردی 

 شركتهای صنعتی:  مجری پيشنهادی

 OLED مدار واسط الكترونيكی المپهایساخت ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  : شاخص ارزیابی

 

 در كشور ییبا كاربرد روشنا OLED یكيساخت مدار واسط الكترون:  15پروژهعنوان 

های در این پروژه نسبت به ساخت، تست و  مقایسه آنها با نمونه،  OLED یكيمدار واسط الكترونپس از كسب دانش فنی ساخت  : توضيحات

   اقدام خواهد شد.  خارجی

 سال 1:  زمان برآوردی

 شركتهای صنعتی:  مجری پيشنهادی

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای كيفی و كمی هسته توليد شده با استانداردها یا نمونه : شاخص ارزیابی
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 OLED یالمپهاو تجاری سازی ساخت  ی،طراح:  16عنوان پروژه

 یالمپهاو تلفيق اطالعات فنی آنها، نسبت به طراحی و ساخت نمونه اوليه  16تا  10های در این پروژه با تكيه بر نتایج پروژه توضيحات:

OLED .اقدام خواهد شد 

 سال 2:  زمان برآوردی

 شركتهای صنعتی:  مجری پيشنهادی

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه : شاخص ارزیابی

 یكيالكترون یانبوه باالستها دياز تول تیحما: 17نوان پروژهع

های الكترونيكی در كشور در قالب كمك بال عوض، وام با بهره كم یا تسهيالت دیگر مورد در این پروژه توليد كنندگان باالست توضيحات:

 حمایت و تشویق قرار خواهند گرفت.

 سال 2زمان برآوردی: 

 صنعتیشركتهای مجری پيشنهادی: 

 ميزان توليد داخلی باالستهای الكترونيكی شاخص ارزیابی:

 

 یفلورسنت فشرده و خط یراندمان المپها شیافزا یو مطالعه در خصوص روشها قيتحق:  18عنوان پروژه

خواهد شد. ی پرداخته فلورسنت فشرده و خط یراندمان المپها شیافزا یو مطالعه در خصوص روشها قيتحق در این پروژه به توضيحات:

سازی روشها و نتایج هر یك از روشها به صورت دقيق و تفصيلی انجام بررسی مفهومی روشهای موجود، تكنيكها و ابزارهای مورد نياز جهت پياده

   خواهد شد.

 سال 2زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 جامعيت و دقت مطالعات و گزارشات پروژه شاخص ارزیابی:

 

 با راندمان باال در كشور و انتخاب نمونه یفلورسنت فشرده و خط یساخت المپها یامكان سنج:  19پروژه عنوان
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مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و  با راندمان باال یفلورسنت فشرده و خط یالمپهاساخت  در این پروژه امكان سنجی توضيحات:

توان در خصوص نحوه توسعه تكنولوژیهای پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میبا انجام این  نمونه برتر انتخاب خواهد شد.

 .در كشور طی سالهای آتی تصميم گيری كرد با راندمان باال یفلورسنت فشرده و خط یالمپهاوابسته به 

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذارميزان  شاخص ارزیابی:

 

 با راندمان باال  یفلورسنت فشرده و خط یكسب دانش ساخت المپها:  20 عنوان پروژه

ای بگونه بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شدهبا راندمان باال  یفلورسنت فشرده و خط یالمپهابا انجام این پروژه دانش فنی  توضيحات:

 شود.هموار میبا راندمان باال  یفلورسنت فشرده و خط یالمپهاخواهد بود كه راه جهت ساخت 

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 با راندمان باال یفلورسنت فشرده و خط یساخت المپهاميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 

 با راندمان باال  یفلورسنت فشرده و خط یالمپهاو تجاری سازی ساخت  ی،طراح: 21عنوان پروژه

در این پروژه نسبت به طراحی، ، با راندمان باال  یفلورسنت فشرده و خط یالمپها هينمونه اولپس از كسب دانش فنی ساخت  توضيحات:

   اقدام خواهد شد.  های خارجیساخت، تست و  مقایسه آنها با نمونه

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:

 

 حضور در كشور صيتشخ یساخت سنسورها یامكان سنج: 22عنوان پروژه
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مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. با انجام این پروژه و تكيه حضور  صيتشخ یسنسورهاساخت  امكان سنجیدر این پروژه  توضيحات:

در كشور طی سالهای آتی تصميم گيری  توان در خصوص نحوه توليد سنسورهای تشخيص حضوربر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن می

 كرد.

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيروهادی: مجری پيشن

 ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار شاخص ارزیابی:

 

 حضور صيتشخ یكسب دانش ساخت سنسورها: 23عنوان پروژه

ای خواهد بود كه بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شده بگونه حضور صيتشخ یساخت سنسورهابا انجام این پروژه دانش فنی  توضيحات:

 شود.هموار می حضور صيتشخ یسنسورهاراه جهت ساخت 

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 حضور صيتشخ یساخت سنسورهاميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 

 حضور صيتشخ یسنسورهاو تجاری سازی ساخت  ی،طراح:  24عنوان پروژه 

در این پروژه نسبت به طراحی، ساخت، تست و  مقایسه ، حضور صيتشخ یسنسورها هينمونه اولپس از كسب دانش فنی ساخت  توضيحات:

   اقدام خواهد شد.  های خارجیآنها با نمونه

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجینی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونهميزان تطابق پارامترهای فشاخص ارزیابی: 

 

 در كشور ییروشنا یساخت سنسورها یامكان سنج:  25عنوان پروژه
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مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. با انجام این پروژه و  در كشور ییروشنا یسنسورهاساخت  در این پروژه امكان سنجی توضيحات:

در كشور طی سالهای آتی تصميم گيری  ییروشنا یسنسورهاتوان در خصوص نحوه توليد تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن می

 كرد.

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار شاخص ارزیابی:

 

 ییروشنا یكسب دانش ساخت سنسورها: 26عنوان پروژه

ای خواهد بود كه راه یی بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شده بگونهروشنا یساخت سنسورهابا انجام این پروژه دانش فنی  توضيحات:

 شود.یی هموار میروشنا یسنسورهاجهت ساخت 

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 ییروشنا یساخت سنسورهاميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 

 ییروشنا یسنسورهاو تجاری سازی ساخت  ی،طراح: 27عنوان پروژه

در این پروژه نسبت به طراحی، ساخت، تست و  مقایسه آنها با ،  ییروشنا یسنسورها هياول نمونهپس از كسب دانش فنی ساخت  توضيحات:

   اقدام خواهد شد.  های خارجینمونه

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 برتر خارجی هایميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:

 

 در ساختمان ییروشنا تیریمد ستميكنترل س ستميسو تجاری سازی ساخت  ی،طراح: 28عنوان پروژه
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مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد  در ساختمان در كشور ییروشنا تیریمد ستميكنترل س ستميسساخت  در این پروژه امكان سنجی توضيحات:

توان در خصوص نحوه توليد این سيستمها در كشور طی سالهای گرفت. با انجام این پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن می

 آتی تصميم گيری كرد.

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار ميزان دقت شاخص ارزیابی:

 

 در ساختمان ییروشنا تیریمد ستميكنترل س ستميكسب دانش ساخت س: 29عنوان پروژه

بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شـده   در ساختمان ییروشنا تیریمد ستميكنترل س ستميساخت سبا انجام این پروژه دانش فنی  توضيحات:

 ای خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.بگونه

 سال 2 زمان برآوردی:

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 در ساختمان ییروشنا تیریمد ستميسساخت ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 

 در ساختمان ییروشنا تیریمد ستميكنترل س ستميسو تجاری سازی ساخت  ی،طراح: 30پروژهعنوان 

در این پروژه نسـبت بـه طراحـی،    ، در ساختمان ییروشنا تیریمد ستميكنترل س ستميس هينمونه اولپس از كسب دانش فنی ساخت  توضيحات:

   اقدام خواهد شد.  های خارجیساخت، تست و  مقایسه آنها با نمونه

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:

 

 در ساختمان ییروشنا تیریمد ستمياستفاده از س یینامه اجرا نيآئ هيته:  31عنوان پروژه
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باشد. آئين نامه تدوین شده در این پروژه گام نخستين و اساسی جهت بكارگيری سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان میانجام این  توضيحات:

 سازد.را مشخص میپروژه گامهای عملياتی، استانداردها و ابزارهای مورد نياز جهت بكارگيری سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان 

 سال 2زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 جویی حاصل از آنميزان بكارگيری سيستم مدیریت روشنایی در ساختمان در كشور و صرفه شاخص ارزیابی:

 

 اثرات آن یدر بخش ساختمان و بررس ییروشنا تیریمد ستميس كی لوتیپا یساز ادهيپ: 32عنوان پروژه

شود. ضمن آنكه نتایج پروژه اثرات واقعی بكارگيری سيستم مدیریت روشنایی در بخش ساختمان در كشور مشخص می این پروژهدر توضيحات:

    های آتی در این بخش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.در تصحيح آئين نامه اجرایی و چگونگی انجام پروژه

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه ارزیابی:شاخص 
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 بخش گرمایش آب و فضا پروژه هایشناسنامه  .2

 در كشور یو عموم یتجار ،یخانگ یآب و فضا در بخشها شیجهت گرما یحرارت یاستفاده از پمپها یسنج ليپتانس:  1عنوان پروژه

جهت استفاده از پمپهای حرارتی از اهمينت  یو عموم یتجار ،یخانگ یبخشهاانجام این پروژه بدليل تعيين پتانسيل هر یك از  توضيحات:

 خاصی برخوردار است. در واقع عدم پتانسيل سنجی موجب اتالف زمان، پول و انرژی خواهد شد.

 سال 3زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرو مجری پيشنهادی:

 رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه و دقت تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در پروژه ارزیابی:شاخص 

 

 در كشور یو عموم یتجار ،یخانگ یآب و فضا در بخشها شیجهت گرما یپمپ حرارت نهيبه یهایتكنولوژ نييو تع یبررس:  2عنوان پروژه 

تكنولوژیهای موجود در این بخش، انجام این پروژه به منظور انتخاب تكنولوژی بهينه در هر یك از بخشهای با توجه به تنوع  توضيحات:

  خانگی، تجاری و عمومی از اهميت خاصی برخوردار است.

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 دقت تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در پروژهرضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه و  شاخص ارزیابی:

 

 یحرارت یانواع پمپها ییاستاندارد عملكرد و كارا نیتدو:   3عنوان پروژه

با انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم انواع پمپهای حرارتی در كشور فراهم خواهد شد. توسعه و تجهيز  توضيحات:

 این پمپها عمال امكان پذیر نيست. ییاستاندارد عملكرد و كارآآزمایشگاههای استاندارد پمپهای حرارتی بدون در اختيار داشتن 

 سال 2زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيروادی: مجری پيشنه

 نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن شاخص ارزیابی:
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 از طریق انتقال فناوری  یشده از پمپ حرارت نييتع یهایكسب دانش ساخت  تكنولوژ: 4عنوان پروژه 

ای بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شده بگونه 2 ی انتخاب شده در پروژهحرارت هایپمپساخت با انجام این پروژه دانش فنی  :توضيحات

 خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.

 سال 3زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 یشده از پمپ حرارت نييتع یهایساخت تكنولوژميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 

 اثرات آن یو بررس یو عموم یتجار ،یخانگ یدر بخشها یپمپ حرارت لوتیپا یساز ادهيپ:  5عنوان پروژه 

شود. ضمن آنكه در كشور مشخص می یو عموم یتجار ،یخانگ یدر بخشها یحرارت هایپمپدر این پروژه اثرات واقعی بكارگيری  توضيحات:

    بخش خواهد بود.های آتی در این نتایج پروژه تعيين كننده پروژه

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه شاخص ارزیابی:

 

 نهيبه یزهایو انتخاب سا لوواتيك 1000تا  10 یدر رنج توان یگازسوز احتراق داخل یساخت موتورها یامكان سنج: 6عنوان پروژه 

مورد بررسی و ارزیابی قرار  لوواتيك 1000تا  10 یدر رنج توان یگازسوز احتراق داخل یموتورهاساخت  این پروژه امكان سنجیدر  توضيحات:

توان در خصوص نحوه شوند. با انجام این پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میانتخاب می نهيبه یزهایو ساخواهد گرفت 

 در كشور طی سالهای آتی تصميم گيری كرد. لوواتيك 1000تا  10 یدر رنج توان یگازسوز احتراق داخل یهاموتورتوليد 

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار شاخص ارزیابی:
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با انجام این  توضيحات: لوواتيك 1000تا  10 ینمونه در رنج توان یگازسوز احتراق داخل یساخت موتورهاكسب دانش : 7عنوان پروژه 

-بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شده بگونه لوواتيك 1000تا  10 ینمونه در رنج توان یگازسوز احتراق داخل یساخت موتورهاپروژه دانش فنی 

 سيستمها هموار شود. ای خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه

 سال 3زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

نمونه در رنج  یگازسوز احتراق داخل یموتورهاساخت ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 لوواتيك 1000تا  10 یتوان

 

 لوواتيك 1000تا  10 ینمونه در رنج توان یگازسوز احتراق داخل یموتورها و تجاری سازی ساخت ،طراحی: 8عنوان پروژه 

در این پروژه ، لوواتيك 1000تا  10 ینمونه در رنج توان یگازسوز احتراق داخل یموتورها هينمونه اولپس از كسب دانش فنی ساخت  توضيحات:

   اقدام خواهد شد.  های خارجینسبت به طراحی، ساخت، تست و  مقایسه آنها با نمونه

 سال 3زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:

 

 لوواتيك 1000تا  10 یدر رنج توان یگاز سوز احتراق داخل یموتورها ییاستاندارد عملكرد و كارا نیتدو: 9عنوان پروژه 

در  لوواتيك 1000تا  10 یدر رنج توان یگاز سوز احتراق داخل یموتورهابا انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم  توضيحات:

 ییاستاندارد عملكرد و كارآختيار داشتن بدون در ا یگاز سوز احتراق داخل یموتورهاكشور فراهم خواهد شد. توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد 

 این سيتمها عمال امكان پذیر نيست.

 سال 2زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن شاخص ارزیابی:
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 اثرات آنها یدر بخش ساختمان و بررس یگاز سوز احتراق داخل یموتورها لوتیپا یساز ادهيپ: 10عنوان پروژه 

در كشور مشخص  یو عموم یتجار ،یخانگ یدر بخشها یگاز سوز احتراق داخل یموتورهادر این پروژه اثرات واقعی بكارگيری  توضيحات:

    های آتی در این بخش خواهد بود.شود. ضمن آنكه نتایج پروژه تعيين كننده پروژهمی

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه شاخص ارزیابی:

 

 در بخش ساختمان یگاز سوز احتراق داخل یاستفاده از موتورها یینامه اجرا نيآئ هيته: 11عنوان پروژه 

باشد. آئين نامه تدوین در ساختمان می یگاز سوز احتراق داخل یموتورهاانجام این پروژه گام نخستين و اساسی جهت بكارگيری  توضيحات:

 سازد.شده در این پروژه گامهای عملياتی، استانداردها و ابزارهای مورد نياز جهت بكارگيری این سيستمها در ساختمان را مشخص می

 سال 2زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 جویی حاصل از آن ی در بخش ساختمان در كشور و صرفهگاز سوز احتراق داخل یوتورهامميزان بكارگيری  شاخص ارزیابی:

 

 نهيبه یزهایمگاوات و انتخاب سا 5تا  1 یگاز در رنج توان نيساخت تورب یامكان سنج: 12عنوان پروژه 

 یزهایو سامورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت مگاوات  5تا  1 یگاز در رنج توان نيتوربساخت  در این پروژه امكان سنجی توضيحات:

گاز در رنج  نيتوربتوان در خصوص نحوه توليد شوند. با انجام این پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن میانتخاب می نهيبه

 در كشور طی سالهای آتی تصميم گيری كرد.مگاوات  5تا  1 یتوان

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار شاخص ارزیابی:
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 مگاوات  5تا  1 یگاز نمونه در رنج توان نيكسب دانش ساخت تورب: 13عنوان پروژه 

-بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شده بگونهمگاوات  5تا  1 یگاز نمونه در رنج توان نيساخت تورببا انجام این پروژه دانش فنی  توضيحات:

 ای خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.

 سال 3زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 مگاوات 5تا  1 یگاز در رنج توان نيبساخت تورميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 

 مگاوات 5تا  1 یگاز نمونه در رنج توان ینهايتورب و تجاری سازی ساخت طراحی، : 14عنوان پروژه 

در این پروژه نسبت به طراحی، ساخت، تست و  ،  مگاوات 5تا  1 یگاز نمونه در رنج توان ینهايتوربپس از كسب دانش فنی ساخت  توضيحات:

   اقدام خواهد شد.  های خارجیآنها با نمونهمقایسه 

 سال 3زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:

 

 مگاوات 5تا  1 یدر رنج توان گاز ینهايتورب ییاستاندارد عملكرد و كارا نیتدو: 15عنوان پروژه 

در كشور فراهم خواهد شد.  مگاوات 5تا  1 یگاز در رنج توان ینهايتورببا انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم  توضيحات:

این سيتمها  ییاستاندارد عملكرد و كارآبدون در اختيار داشتن مگاوات  5تا  1 یگاز در رنج توان ینهايتوربتوسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد 

 عمال امكان پذیر نيست.

 سال 2زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن شاخص ارزیابی:
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 اثرات آنها یگاز در بخش ساختمان و بررس نيتورب لوتیپا یساز ادهيپ: 16عنوان پروژه 

شود. ضمن آنكه نتایج در كشور مشخص می یو عموم یتجار ،یخانگ یگاز در بخشها نيتوربدر این پروژه اثرات واقعی بكارگيری  توضيحات:

    های آتی در این بخش خواهد بود.پروژه تعيين كننده پروژه

 سال 2زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه شاخص ارزیابی:

 

 گاز در بخش ساختمان نياستفاده از تورب یینامه اجرا نيآئ هيته: 17عنوان پروژه 

باشد. آئين نامه تدوین شده در این پروژه گامهای در ساختمان میگاز  نيتوربانجام این پروژه گام نخستين و اساسی جهت بكارگيری  توضيحات:

 سازد.عملياتی، استانداردها و ابزارهای مورد نياز جهت بكارگيری این سيستمها در ساختمان را مشخص می

 سال 2زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 جویی حاصل از آن در بخش ساختمان در كشور و صرفهگاز  نيتوربميزان بكارگيری  شاخص ارزیابی:

 

 لوله خالء در كشور یديساخت كلكتور خورش یجامكان سن: 18عنوان پروژه 

مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. با انجام این لوله خالء در كشور  یديكلكتور خورشساخت  در این پروژه امكان سنجی توضيحات:

طی سالهای آتی  لوله خالء در كشور یديكلكتور خورشتوان در خصوص نحوه توليد پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن می

 تصميم گيری كرد.

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار شاخص ارزیابی:
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 لوله خالء در كشور یديخورش یكسب دانش ساخت كلكتورها: 19عنوان پروژه 

ای بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شده بگونهلوله خالء در كشور  یديخورش یساخت كلكتورهابا انجام این پروژه دانش فنی  توضيحات:

 خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 لوله خالء  یديخورش یكلكتورهاساخت ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 

 لوله خالء در كشور یديخورش یكلكتورها و تجاری سازی ساخت، طراحی: 20عنوان پروژه 

طراحی، ساخت، تست و  مقایسه در این پروژه نسبت به ، لوله خالء در كشور یديخورش یكلكتورهاپس از كسب دانش فنی ساخت  توضيحات:

   اقدام خواهد شد.  های خارجیآنها با نمونه

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:

 

 لوله خال در كشور یديكنترل آبگرمكن خورش ستميس و تجاری سازی ساخت ،یطراح: 21عنوان پروژه 

های با نمونه ، تست آن و در نهایت مقایسه آنلوله خال یديكنترل آبگرمكن خورش ستميسدر این پروژه نسبت به طراحی و ساخت  توضيحات:

   اقدام خواهد شد.  خارجی

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:

 

 لوله خالء یديآبگرمكن خورش ییاستاندارد عملكرد و كارا نیتدو: 22عنوان پروژه 
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 در كشور فراهم خواهد شد.  لوله خالء یديآبگرمكن خورشبا انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم  توضيحات:

 سال 2زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن شاخص ارزیابی:

 لوله خالء یديآبگرمكن خورش و تجاری سازی ساخت، طراحی: 23عنوان پروژه 

های با نمونه ، تست آن و در نهایت مقایسه آن لوله خالء یدياز آبگرمكن خورش هينمونه اولدر این پروژه نسبت به طراحی و ساخت  توضيحات:

   خواهد بود.  21و  20های اقدام خواهد شد. این پروژه در واقع تركيبی از پروژه خارجی

 سال 1زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه ارزیابی:شاخص 

 

 صفحه تخت در كشور یديساخت كلكتور خورش یامكان سنج: 24عنوان پروژه 

مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. با انجام این  صفحه تخت در كشور یديكلكتور خورشساخت  در این پروژه امكان سنجی توضيحات:

طی سالهای  صفحه تخت در كشور یديكلكتور خورشتوان در خصوص نحوه توليد پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن می

 آتی تصميم گيری كرد.

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار ارزیابی:شاخص 

 صفحه تخت در كشور یديخورش یكسب دانش ساخت كلكتورها: 25عنوان پروژه 

-بگونهبدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شده در كشور  صفحه تخت یديخورش یساخت كلكتورهابا انجام این پروژه دانش فنی  توضيحات:

 ای خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.

 سال 2زمان برآوردی: 
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 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 صفحه تخت در كشور یديخورش یساخت كلكتورهاميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 

 صفحه تخت در كشور یديخورش یكلكتورها و تجاری سازی ساخت طراحی،: 26عنوان پروژه 

 های خارجیبا نمونه ، تست آن و در نهایت مقایسه آنصفحه تخت یديخورش یكلكتورهادر این پروژه نسبت به طراحی و ساخت  توضيحات:

 اقدام خواهد شد. 

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:

 صفحه تخت در كشور یديكنترل آبگرمكن خورش ستميس و تجاری سازی ساخت، یطراح: 27عنوان پروژه 

 ، تست آن و در نهایت مقایسه آنصفحه تخت در كشور یديكنترل آبگرمكن خورش ستميسدر این پروژه نسبت به طراحی و ساخت  توضيحات:

   اقدام خواهد شد.  های خارجیبا نمونه

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:

 

 صفحه تخت یديآبگرمكن خورش ییاستاندارد عملكرد و كارا نیتدو: 28عنوان پروژه 

 در كشور فراهم خواهد شد.  صفحه تخت یديآبگرمكن خورشبا انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم  توضيحات:

 سال 2زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 سطح استاندارد و ميزان جامعيت آننظر كارشناسان خبره در خصوص  شاخص ارزیابی:
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 صفحه تخت یديآبگرمكن خورش طراحی، ساخت و تجاری سازی: 29عنوان پروژه 

-با نمونه ، تست آن و در نهایت مقایسه آنصفحه تخت یدياز آبگرمكن خورش هينمونه اولدر این پروژه نسبت به طراحی و ساخت  توضيحات:

   خواهد بود.  27و  26های در واقع تركيبی از پروژهاقدام خواهد شد. این پروژه  های خارجی

 سال 1زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:

 

 لوله خالء و صفحه تخت در بخش ساختمان یديخورش یآبگرمكنهااستفاده از  یینامه اجرا نيآئ هيته: 30عنوان پروژه 

-در بخش ساختمان میلوله خالء و صفحه تخت  یديخورش یآبگرمكنهاانجام این پروژه گام نخستين و اساسی جهت استفاده از  توضيحات:

ياز جهت بكارگيری این سيستمها در ساختمان را مشخص باشد. آئين نامه تدوین شده در این پروژه گامهای عملياتی، استانداردها و ابزارهای مورد ن

 سازد.می

 سال 2زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 جویی حاصل از آندر بخش ساختمان در كشور و صرفهلوله خالء و صفحه تخت  یديخورش یآبگرمكنهاميزان بكارگيری  شاخص ارزیابی:
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 پروژه های بخش لوازم خانگیشناسنامه  .3

 زرهایو فر خچالهایكاربرد در  تيبا قابل ريدور متغ یكمپرسورها ییاستاندارد عملكرد و كارا نیتدو:  1عنوان پروژه 

و  خچالهابا انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم كمپرسورهای دور متغير وارداتی به كشور با قابليت كاربرد در ی توضيحات:

 فراهم خواهد شد. زرهایفر

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن شاخص ارزیابی:

 

انجام این پروژه :  توضيحات: زرهایو فر خچالهایكاربرد در  تياستاندارد كمپرسورها با قابل یشگاههایآزما زيتوسعه و تجه: 2عنوان پروژه

باشد. عالوه بر این توسعه و تجهيز كشور الزامی می به زرهایو فر خچالهایكاربرد در  تيكمپرسورها با قابلبه منظور تست و پایش مداوم واردات 

  به توسعه و ترویج توليد كمپرسور در كشور كمك شایانی خواهد نمود.  كمپرسورهاآزمایشگاههای استاندارد 

 سال 2ی: زمان برآورد

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

ای مورد كمپرسورهميزان رضایتمندی كارشناسان خبره از عملكرد آزمایشگاه و ميزان رضایتمندی مصرف كنندگان از كارایی  شاخص ارزیابی:

 استفاده

 

 یخانگ یزرهایو فر خچالهای ییاستاندارد عملكرد و كارا یبازنگر: 3عنوان پروژه 

ن آنكه استاندارد باالتر، پروژه بدليل لزوم ارتقاء برچسب انرژی یخچالها و فریزرهای خانگی از اهميت خاصی برخوردار است. ضماین  توضيحات:

   رند.توليد كنندگان را مجبور خواهد نمود تا از تكنولوژیهای برتر و به روز استفاده نموده و سيستمهای سنتی با راندمان پایين را كنار بگذا

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد جدید و ميزان جامعيت آن شاخص ارزیابی:
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 یبرودت یها نيكاب ییاستاندارد عملكرد و كارا یبازنگر: 4عنوان پروژه 

این پروژه بدليل لزوم ارتقاء برچسب انرژی یخچالها و فریزرهای خانگی از اهميت خاصی برخوردار است. ضمن آنكه استاندارد باالتر،  توضيحات:

  رند. توليد كنندگان را مجبور خواهد نمود تا از تكنولوژیهای برتر و به روز استفاده نموده و سيستمهای سنتی با راندمان پایين را كنار بگذا

 سال 1برآوردی:  زمان

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد جدید و ميزان جامعيت آن شاخص ارزیابی:

 

 خرید قیاز طر ريدور متغ یو ساخت كمپرسورها یكسب دانش طراح: 5عنوان پروژه 

ای خواهد بود بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شده بگونهدر كشور  ريدور متغ یساخت كمپرسورهابا انجام این پروژه دانش فنی  توضيحات:

 كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 كمپرسورهای دور متغيرساخت ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 

 اثرات آن ینمونه و بررس یخانگ زریفر خچالی كیدر  ريكمپرسور دور متغ لوتیپا یساز ادهيپ: 6عنوان پروژه 

شود. ضمن آنكه نتایج مشخص مینمونه  یخانگ زریفر خچالی كیدر  ريكمپرسور دور متغدر این پروژه اثرات واقعی بكارگيری  توضيحات:

    بخش خواهد بود.های آتی در این پروژه تعيين كننده پروژه

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 رضایتمندی كارشناسان خبره از نحوه انجام پروژه شاخص ارزیابی:

 

 اثرات آن ینمونه و بررس یبرودت نيكاب كیدر  ريكمپرسور دور متغ لوتیپا یساز ادهيپ: 7عنوان پروژه 
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شود. ضمن آنكه نتایج پروژه تعيين مشخص مینمونه  یبرودت نيكاب كیدر  ريكمپرسور دور متغدر این پروژه اثرات واقعی بكارگيری  توضيحات:

    های آتی در این بخش خواهد بود.كننده پروژه

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 نحوه انجام پروژهرضایتمندی كارشناسان خبره از  شاخص ارزیابی:

 

 در كشور یكاربرد در جارو برق تيبا قابل ورساليونی یساخت موتورها یامكان سنج: 8عنوان پروژه 

مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد  در كشور یكاربرد در جارو برق تيبا قابل ورساليونی یموتورهاساخت  در این پروژه امكان سنجی توضيحات:

طی  در كشور ورساليونی یموتورهاتوان در خصوص نحوه توليد گرفت. با انجام این پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن می

 سالهای آتی تصميم گيری كرد.

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار شاخص ارزیابی:

 

 در كشور یكاربرد در جارو برق تيبا قابل ورساليونی یكسب دانش ساخت موتورها: 9عنوان پروژه 

بدست خواهد آمد. دانش فنی  در كشور یكاربرد در جارو برق تيبا قابل ورساليونی یساخت موتورهابا انجام این پروژه دانش فنی  توضيحات:

 ای خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.كسب شده بگونه

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

برد در جارو كار تيبا قابل ورساليونی یساخت موتورهاميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 در كشور یبرق
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 یكاربرد در جارو برق تيبا قابل ورساليونیموتور  و تجاری سازی ساخت ،یطراح: 10عنوان پروژه 

در این پروژه نسبت به طراحی، ساخت، ، در كشور یكاربرد در جارو برق تيبا قابل ورساليونیموتور پس از كسب دانش فنی ساخت  توضيحات:

   اقدام خواهد شد.  های خارجینمونه تست و  مقایسه آنها با

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:

 

 یكاربرد در جارو برق تيا قابلب ورساليونی یموتورها ییاستاندارد عملكرد و كارا نیتدو: 11عنوان پروژه 

ی در كشور فراهم كاربرد در جارو برق تيبا قابل ورساليونی یموتورهابا انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم  توضيحات:

 خواهد شد. 

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 سطح استاندارد و ميزان جامعيت آننظر كارشناسان خبره در خصوص  شاخص ارزیابی:

 

  ورساليونی یاستاندارد موتورها یشگاههایآزما زيتوسعه و تجه: 12عنوان پروژه 

باشد. عالوه بر این توسعه و تجهيز كشور الزامی می به ورساليونی یموتورهاانجام این پروژه به منظور تست و پایش مداوم  توضيحات:

  آزمایشگاههای استاندارد اینگونه موتورها به توسعه و ترویج توليد آنها در كشور كمك شایانی خواهد نمود. 

 سال 2زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

رضایتمندی مصرف كنندگان از كارایی موتورهای ميزان رضایتمندی كارشناسان خبره از عملكرد آزمایشگاه و ميزان  شاخص ارزیابی:

 یونيورسال
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 در كشور ییلباسشو نيكاربرد در ماش تيبدون جاروبك با قابل DCساخت موتور  یامكان سنج: 13عنوان پروژه 

مورد بررسی و ارزیابی  در كشور ییلباسشو نيكاربرد در ماش تيبدون جاروبك با قابل DCموتور ساخت  در این پروژه امكان سنجی توضيحات:

بدون  DCموتور توان در خصوص نحوه توليد قرار خواهد گرفت. با انجام این پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن می

 طی سالهای آتی تصميم گيری كرد. در كشور ییلباسشو نيكاربرد در ماش تيجاروبك با قابل

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرونهادی: مجری پيش

 ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار شاخص ارزیابی:

 

 در كشور ییلباسشو نيكاربرد در ماش تيبدون جاروبك با قابل DCكسب دانش ساخت موتور : 14عنوان پروژه 

بدست خواهد آمد.  در كشور ییلباسشو نيكاربرد در ماش تيبدون جاروبك با قابل DCساخت موتور با انجام این پروژه دانش فنی  توضيحات:

 ای خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.دانش فنی كسب شده بگونه

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

كاربرد در  تيبدون جاروبك با قابل DCموتور ساخت ميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 ییلباسشو نيماش

 

 بدون جاروبك DCموتور  و تجاری سازی ساخت، یطراح: 15عنوان پروژه 

به طراحی، ساخت، تست و  مقایسه آن با  در این پروژه نسبت، بدون جاروبك در كشور DCموتور پس از كسب دانش فنی ساخت  توضيحات:

   اقدام خواهد شد.  های خارجینمونه

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:
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 ییلباسشو نيكاربرد در ماش تيبدون جاروبك با قابل DCموتور  ییملكرد و كارااستاندارد ع نیتدو: 16عنوان پروژه 

یی در لباسشو نيكاربرد در ماش تيبدون جاروبك با قابل DCموتور با انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم  توضيحات:

 كشور فراهم خواهد شد

 سال 1زمان برآوردی: 

 نيروپژوهشگاه مجری پيشنهادی: 

 نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن شاخص ارزیابی:

 

 ییلباسشو نيكاربرد در ماش تيبدون جاروبك با قابل DCاستاندارد موتور  یشگاههایآزما زيتوسعه و تجه: 17عنوان پروژه 

-یی در كشور الزامی میلباسشو نيكاربرد در ماش تيبدون جاروبك با قابل DCموتور انجام این پروژه به منظور تست و پایش مداوم  توضيحات:

  نمود. باشد. عالوه بر این توسعه و تجهيز آزمایشگاههای استاندارد اینگونه موتورها به توسعه و ترویج توليد آنها در كشور كمك شایانی خواهد 

 سال 2زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

بدون  DCموتور ميزان رضایتمندی كارشناسان خبره از عملكرد آزمایشگاه و ميزان رضایتمندی مصرف كنندگان از كارایی  ارزیابی:شاخص 

 جاروبك

 

 ییظرفشو نيماش هيساخت پمپ تخل یامكان سنج: 18عنوان پروژه 

مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. با انجام این  در كشور ییظرفشو نيماش هيپمپ تخلساخت  در این پروژه امكان سنجی توضيحات:

طی سالهای آتی  در كشور ییظرفشو نيماش هيپمپ تخلتوان در خصوص نحوه توليد پروژه و تكيه بر تحليلهای فنی و اقتصادی ارائه شده در آن می

 تصميم گيری كرد.

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 ميزان دقت تحليلهای فنی و اقتصادی با توجه به تمامی پارامترهای تاثير گذار ارزیابی:شاخص 
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 در كشور ییظرفشو نيماش هيكسب دانش ساخت پمپ تخل: 19عنوان پروژه 

ای بدست خواهد آمد. دانش فنی كسب شده بگونه در كشور ییظرفشو نيماش هيساخت پمپ تخلبا انجام این پروژه دانش فنی  توضيحات:

 خواهد بود كه راه جهت ساخت اینگونه سيستمها هموار شود.

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 در كشور ییظرفشو نيماش هيساخت پمپ تخلميزان جامعيت مطالعات و اطالعات كسب شده در خصوص نحوه  شاخص ارزیابی:

 

 ییظرفشو نيكاربرد در ماش تيبا قابل هيتخلپمپ و تجاری سازی  ساخت، یطراح: 20عنوان پروژه 

در این پروژه نسبت به طراحی، ساخت، ، در كشور ییظرفشو نيكاربرد در ماش تيبا قابل هيپمپ تخلپس از كسب دانش فنی ساخت  توضيحات:

   اقدام خواهد شد.  های خارجیتست و  مقایسه آن با نمونه

 سال 2زمان برآوردی: 

 شركتهای صنعتیمجری پيشنهادی: 

 های برتر خارجیميزان تطابق پارامترهای فنی و اقتصادی نمونه اوليه با استانداردها یا نمونه شاخص ارزیابی:

 

  ییظرفشو نيماش هيپمپ تخل ییاستاندارد عملكرد و كارا نیتدو: 21عنوان پروژه 

 یی در كشور فراهم خواهد شد.ظرفشو نيماش هيتخلپمپ با انجام این پروژه مقدمات الزم جهت تست و پایش مداوم  توضيحات:

 سال 1زمان برآوردی: 

 پژوهشگاه نيرومجری پيشنهادی: 

 نظر كارشناسان خبره در خصوص سطح استاندارد و ميزان جامعيت آن شاخص ارزیابی:

 

 هيتخل یاستاندارد پمپها یشگاههایآزما زيتوسعه و تجه: 22عنوان پروژه 
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باشد. عالوه بر این توسعه و تجهيز یی در كشور الزامی میظرفشو نيماش هيپمپ تخلانجام این پروژه به منظور تست و پایش مداوم  توضيحات:

  آزمایشگاههای استاندارد اینگونه پمپها به توسعه و ترویج توليد آنها در كشور كمك شایانی خواهد نمود. 

 سال 2زمان برآوردی: 

 اه نيروپژوهشگمجری پيشنهادی: 

 ميزان رضایتمندی كارشناسان خبره از عملكرد آزمایشگاه و ميزان رضایتمندی مصرف كنندگان از كارایی پمپها شاخص ارزیابی:
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 مقدمه

یتابی سیاستت نیتز هم تون      استت  ارز  " 1یابی سیاستت  ارز"تحلیل تأثیرات بخشی از حوزه بزرگتری از مطالعات سیاسی یعنی 

شود  در ادامته مفهتوم   که در ادامه بدان پرداخته می بسیاری از مفاهیم مربوط به مطالعات سیاستی دارای تعاریف مختلف است

 گیرد ها مورد بررسی قرار میهمراستایی ارزیابی با اهداف و برنامه

 

 ارزیابی سیاست -1-1

 سیاست عبارتند از : تعاریف ارائه شده برای ارزیابی 

 " عنوان  هایی از رفتار که به یابی تأثیرات یک برنامه خاص بر جنبه ویژه ارزش تالش برای درک تأثیر رفتار انسان و به

 ( Haveman, 1987) "اهداف این مداخله منظور شده است

 "  یا چند برنامه در تحقق اهداف ارزیابی اثربخشی یک برنامه ملی در تحقق اهداف خود یا ارزیابی اثربخشی نسبی دو

  (Wholey at al., 1970) "مشترک خود

 " ای از استانداردهای صریح یا ضمنی  یا نتایج یک برنامه یا سیاست در مقایسه با مجموعه مند عملیات و/ ارزیابی نظام

 (  Weiss, 1998) "عنوان راهی برای کمک به بهبود آن برنامه یا سیاست به

ستازد،   ف ارزیابی سیاست مشترک است و آن ه ارزیابی سیاست را از سایر مطالعات سیاستی متفاوت متی آن ه در همه تعاری

تمرکز آن بر پیامدهای واقعی ناشی از اجرای سیاست یا برنامه و یا قضتاوت در متورد ایتن پیامتدها بتر مبنتای نتوعی متالک         

لیت هنجاری است که در آن آن ه هست با آن ته بایتد   (  ارزیابی سیاست، یک فعاLester & Stewart, 2000))هنجاری( است 

معنای تعیین ارزش یک سیاست یا برنامه بتر مبنتای تعتدادی معیتار استت  و       شود  بنابراین، ارزیابی سیاست به باشد مقایسه می

از  اهتداف و  هتا  هاست  البته باید توجه داشت که ارزیابان سیاست آن "ارزشمندی"یا  "خوبی"تالشی سیستماتیک برای تعیین 

                                                 

1
 Program evaluation  
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کنند  با این حال، ارزیابی سیاستت فاقتد ستاختاریافتگی     های کمّی( استفاده می ویژه روش های علوم اجتماعی )و به تمامی روش

  است 

تقاضا برای ارزیابی سیاست، امری فراگیر است که هم در بخش عمتومی و هتم در بختش خصوصتی متورد استتفاده قترار        

هتای مشتاوران متدیریت گرفتته تتا       هتای مختلفتی از مطالعتات آکادمیتک و گتزارش      تواند به شتکل  میگیرد  این ارزیابی  می

ها انجام شود  بر این اساس، منطقی است که حوزه ارزیابی سیاست  های رسمی توسط نهادهای دولتی و مدیران برنامه بازنگری

انتد  متًال     اری از مؤلفان به این موضتوع اشتاره کترده   عنوان یک حوزه کاربردی تلقی شود تا یک حوزه آکادمیک  بسی بیشتر به

سمت بهبود و اصالح سیاست است تتا تولیتد    گیری ارزیابی سیاست بیشتر به ( به این نکته پرداخته است که جهت1998) 1ویس

قابتل تعمتیم بته    دانش عمومی و اگر دانشی هم به این ترتیب تولید شود غالبا  خاصّ برنامه و سیاست مورد نظر است و معموال  

 های مختلف نیست  ها و برنامه سیاست

هرچند ارزیابی سیاست دارای چند مفهوم محوری است، ولی از سوی دیگر موضوعی متغیر و فاقد مرزهای روشن است کته  

ارد که توان برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد  تحت عنوان ارزیابی سیاست چندین رویکرد مفهومی مجزا وجود د می

های ارزیابی سیاست که مقبولیت عمومی داشته باشد  روند  متأسفانه هیچ تعریفی از قلمرو و زیرشاخه فراتر می "تحلیل تأثیر"از 

هایی ارائه کرده و به این موضوع  بندی اند دسته ( تالش کرده2007) 2وجود ندارد  البته برخی محققان هم ون اسمیت و لیکاری

 نظم دهند  

 شود:  تحلیل تأثیرات همیشه حول سه محور انجام می

بخش نباشتد و انتظتار رود    مسئله )یا مشکل(، فعالیت و نتیجه مورد نظر  مسئله عبارت است از نتیجه یا شرایطی که رضایت

ی که توسط که بدون دخالت از طریق یک برنامه یا سیاست عمومی کماکان نامناسب باقی بماند  فعالیت عبارت است از رویداد

شوند   دهد  یعنی اقداماتی که زیر نظر دولت برای برخورد با یک مسئله انجام می شود و سیاست را تشکیل می انسان هدایت می

 ( Mohr, 1995شود ) نتیجه مورد نظر عبارت است از متغیری که برای ارزیابی تأثیر )پیامد( یک سیاست عمال  سنجیده می

                                                 

1
Weiss 

2
Smith & Licari 
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ستروکار دارد و ایتن کتار را بتا      "چه کاری انجتام شتده استت    "مند به این سوال که  ا پاسخ نظامبنابراین، تحلیل تأثیرات ب

دهد  این موضتوع از نظتر    شناسایی و سنجش نتیجه مورد نظر و آزمون عملی رابطه آن با سیاست یا برنامه مورد نظر انجام می

 "متغیتر وابستته  "شدت به نحوه انتختاب    تحلیل تأثیرات بهتواند دشوار باشد  مًال  رسد، ولی در عمل می نظر می تئوری ساده به

ای از  بستگی دارد که همان نتیجه مورد انتظار است  نتیجه مورد انتظار باید دو کارکرد کلیدی داشته باشد  اول اینکه باید جنبته 

 رابطه علّی برقرار کرد  و دوم اینکه باید متغیری باشد که بتوان بین آن و برنامه/ سیاست 1مسئله را عملیاتی سازد

روست، موضتوع هنجارهتا و    طور خاص با آن روبه طور عام و تحلیل تأثیرات به گذاری عمومی بهیکی از مسائلی که سیاست

نفعتان   های اتخاذ شتده چنتدان روشتن نیستتند و در نتیجته، ذی      مالحظات هنجاری است  در بسیاری از موارد، اهداف سیاست

دهند  حتی ممکن است باورهای متفاوتی نسبت به روابط علّتی بتین    به یک سیاست واحد نسبت می مختلف اهداف مختلفی را

وجود داشته باشد و این باورهای متفاوت، معانی سیاسی متفاوتی داشته باشند  از سوی دیگتر، قضتاوت در    "هدف"و  "وسیله"

دا مشخص شود کدام اهداف سیاستت و چگونته بایتد    مورد اینکه سیاستی موفق بوده یا شکست خورده مستلزم این است که ابت

تواند نتیجه ارزیابی را تغییر دهد  مًال  اگتر در زمینته    مورد سنجش قرار گیرند  در بسیاری از موارد، همین انتخاب به تنهایی می

به اهداف های آموزشی بخواهیم عملکرد آموزشی را مورد سنجش قرار دهیم و مشخص کنیم که آیا یک سیاست خاص  سیاست

توانند نتایج کامال   ها می التحصیالن و امًال این های استاندارد، نرخ فارغ هایی مًل تست خود رسیده است یا خیر، استفاده از روش

 ( Smith & Granberg, 2003متناقضی را نشان دهند )

 

 همراستایی ارزیابی با اقدامات و برنامه ها-1-2

راستا و منطبق با مأموریت و اهداف برنامه انجام پذیرد  همانطور که در شکل  که همارزیابی هنگامی اثربخش خواهد بود 

استخراج نمود  سپس باید مشخص شود برنامه  ،هاست دنبال آن بایست اهداف کالنی را که برنامه به شود، ابتدا میدیده میزیر 

شود  های عملیاتی یک برنامه سیاستی، مشخص می مکند  در طراحی مکانیز از چه راهبردی برای تحقق این اهداف استفاده می

                                                 

1
 Operationalize  
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ها  بنابراین تمرکز اصلی ارزیابی بر همین مؤلفه  شوند تبدیل می 3و پیامدهایی 2، دستاوردها1دادها هایی به چه برون چه ورودی

دنبال  های برنامه را بههای عملیاتی منجر شود و هم اصالح راهبرد تواند به بهبود مکانیزم باشد  بازخوردهای ارزیابی هم می می

 داشته باشد 

 

   

 منطق ارزیابی اهداف و سیاست ها 1-1شكل 

 

دادها، دستاوردها و پیامدها به دفعات مورد ها، برونگذاری برای رعایت ارتباط ورودیمفاهیمی که در ادبیات سیاست یکی از

4مدل منطقی"استفاده قرار می گیرد 
گیرد، بلکه می توان است  مدل منطقی نه تنها در طراحی سیاست مورد استفاده قرار می "

رغم کاربردهای گسترده، این مدل بر منطقی روشن و ساده استوار است  بطور نمود  علی از آن برای ارزیابی سیاست نیز استفاده

                                                 

1
Outputs 

2
Results 

3
Outcomes 

4
Logic model 

 کالناهداف 

 کالنراهبردهاي 

 نتايج مورد انتظار هاي عملیاتي برنامه طراحي مکانیزم کارهاها و راهستسیاطراحي 

 ارزيابي

 پیامدها دستاوردها بروندادها ها ورودي
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است که برای ارائه و انتقال درک از ارتبتاط میتان منتابعی کته در برنامته متورد        1مند و تصویریکلی، مدل منطقی روشی نظام

 رود  کار میشود، بهها دنبال مینتایجی که رسیدن به آنریزی شده و تغییرات و هایی که برنامهاستفاده قرار گرفته، فعالیت

 

  

             

 

 

                                                    

 

 مدل منطقی ارزیابی 2-1شكل 

 

هتا و    این مدل از کلمات و تصاویر بترای تشتریح تتوالی فعالیتت    های منطقی، تصویری است از نحوه کار برنامهغلب مدلا

کارهای  "توان در دو گروه اصلی های اصلی یک مدل منطقی را میکند  مؤلفهارتباط آنها با نتایج مورد انتظار برنامه استفاده می

 و در پنج گام متوالی شرح داد:  "نتایج مورد انتظار  "و  "ریزی شده  برنامه

 

هایی که قصد انجام رود برای اجرای برنامه نیاز هستند و فعالیتبه تشریح منابعی که گمان می کارهای برنامه ریزی شده:

 آنها وجود دارد، می پردازد  

 از منابع انسانی، مالی، سازمانی و ارتباطی که برای انجام برنامه مورد نیاز می باشند  در برخی منابع  منابع: عبارتند

 نیز نام برده شده است   "ورودی"از آنها به عنوان 

 های برنامه: عبارتند از فرآیندها، ابزارها، رخدادها، فناوری و اقداماتی که بصورت آگاهانه و در راستای نیل فعالیت

 نتایج  و یا تغییرات مورد انتظار صورت می پذیرند   به

 دادها، دستاوردها و پیامدها عبارتند از کلیه نتایج مطلوب برنامه شامل برون نتایج مورد انتظار:

                                                 

1
Visual

 هامنابع/ورودی هافعالیت بروندادها پیامدها دستاوردها

1 2 3 4 5 

 نتایج مورد انتظار  کارهای برنامه ریزی شده
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 اند و ممکن است شامل انواع، سطوح و اهدافی از خدمات باشند که های برنامهبروندادها: محصوالت مستقیم فعالیت

 ارائه می شود    توسط برنامه

  دستاوردها: عبارت است از تغییرات در رفتار، دانش، مهارت، وضعیت و سطح کارکرد افرادی که در برنامه مشارکت

سال  3تا  1مدت در بازه   دستاوردهای کوتاهمدت تقسیم شوندمدت و بلنددارند  دستاوردها می توانند به دو گروه کوتاه

دستاوردهای کوتاه مدت  "پیامدهای"سال زمان نیاز دارند   6تا  4اوردهای بلندمدت شوند  حال آنکه دستمحقق می

 سال خود را نشان می دهند    10تا  7در بازه 

 ای که در سازمان، جامعه یا سیستم بر اثر اجرای برنامته  های اساسی و یا تغییرات ناخواستهپیامدها: عبارتند از خواسته

    (Kellogg, 2004)سال اتفاق می افتد  10تا  7در مدت 
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 ومدفصل 

 های ارزیابی سیاست و تحلیل تأثیرات قالب
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 مقدمه  

وجود آمتده  منظور یافتن تغییرات بهای بهها مشتمل بر مقایسه است، مقایسهها و تحلیل تأثیرات آنمند سیاستارزیابی نظام

وقوع پیوسته، با اتفاقاتی بپردازد گیری تفاوت بین اتفاقات بهآل باید به اندازههای سیاستی  این مقایسه در حالت ایدهدر اثر برنامه

هتا دشتوار   اعمتال برنامته  وقوع پیوسته در شرایط بعتد از  گیری اتفاقات بهآمد  اندازهها پدید میکه در صورتی اجرا نشدن برنامه

ها و مقایسه دو وضعیت باهم است  ایتن تفتاوت بایتد    اجرا درنیامدن برنامهنیست  مشکل اصلی در برآورد وضعیت در صورت به

وقوع پیوسته استت  بتا توجته بته اهمیتت ایتن       طور همزمان در جامعه بهها باشد و نه سایر تغییراتی که بهناظر بر اعمال برنامه

 گیرند:ار قالب کلی برای ارزیابی سیاست و تحلیل تأثیرات درنظر میموضوع، چه

 

 : 1مقایسه وضعیت قبل و بعد از برنامه -2-1

ها، استفاده از نوع مقایسه قبل با بعد است  در این قالب، وضعیت در ها و برنامههای تحلیل سیاستترین قالبیکی از رایج

های هدف در تحلیل گیرند  گروهها مورد مقایسه باهم قرار میدیگری بعد از اجرای آنها و دو نقطه یکی قبل از اجرای برنامه

ها کوتاه و آسان است، ای قبل و بعد جایگاه محوری دارند  در این حالت، اگرچه فرآیند دستیابی به تأثیر سیاستتأثیرات مقایسه

اند و تا چه ها ناشی شدهها و سیاستایج حاصل از اعمال برنامهراحتی و با اطمینان مشخص نمود که تا چه حد نتتوان بهاما نمی

 اند      زمان در جامعه بودهاثر سایر تغییرات محیطی هم

 :2مقایسه روند گذشته و وضعیت بعد برنامه -2-2

در زمان حاضر توان با مقایسه روند وضعیت گذشته وقوع پیوسته را میبرآورد بهتری از آن ه در اثر اجرای یک برنامه به

های سیاستی( بدست آورد  سپس با مقایسه این حالت تصویر شده از گذشته با شرایط پدید آمده پس از )پس از اجرای برنامه

ها رسید  در این روش الزم است تا برای ترسیم روند وضعیت از توان به تحلیل تأثیرات سیاستها میاجرای واقعی برنامه

                                                 

1
Before-after comparison 

2
Project trend line versus postprogram comparisons 



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

10 

 

 

 1394 مرداد،دوم ويرايش برنامه ارزيابی و بروزرسانی: تدوين 6فاز 

 

های زمانی مختلف گردآوری شود  این قالب از های هدف در بازهها، اطالعات راجع به گروهسیاستگذشته تا به زمان اجرای 

 آورد، اما نیازمند تالش بیشتر در فرآیند ارزیابی است تری را فراهم میحالت مقایسه قبل و بعد بهتر بوده و نتایج دقیق

 :1مقایسه وضعیت در دو حالت بود یا نبود برنامه -2-3

اند یا سایر هایی است که تحت تأثیر سیاست موردنظر قرار گرفتهروش رایج دیگر برای ارزیابی، مقایسه میان وضعیت بخش 

شود، اما میان های سیاستی انجام میها )شهرها، کشورها( است  در این حالت، مقایسه تنها در زمان بعد از اجرای برنامهبخش

توان منظور افزودن بر دقت این قالب، تحلیل تأثیرات میفارغ از آن(  هم نین به دو بخش مختلف )تحت تأثیر سیاست و

ها را درک کرد  سپس با اجرای برنامه و وضعیت گذشته )قبل اجرای برنامه( را در هر دو بخش مشاهده نمود و تفاوت آن

دلیل اعمال وت میان وضعیت دو بخش بهروشنی دریافت که چه حدی از تفاتوان بهمقایسه دوباره میان وضعیت دو بخش، می

 های مورد مطالعه اجتماعی بخش-های اقتصادیبرنامه سیاستی بوده و چه حدی مرتبط با تفاوت در ویژگی

عنوان یک روش  این قالب از تحلیل تأثیرات به های کنترل و آزمایشی قبل و بعد از اجرای برنامه: مقایسه وضعیت گروه

ها )گروه هم شبیه هستند، اما در یکی از آندو گروه تحت کنترل و آزمایشی است که از همه لحاظ به مرسوم مشتمل بر انتخاب

آزمایشی( برنامه سیاستی اجرا شده ولی در دیگری خیر  در این حالت، مقایسه وضعیت دو گروه بعد از اجرای سیاست در یکی از 

ها را در میان سایر ترین نتایج ارزیابی سیاستها باشد  این قالب، دقیقکننده تأثیرات سیاستطور دقیق بیانتواند بهها میآن

 آورد         همراه میها بهروش

                                                 

1
Comparsions between jurisdictions with and without programs 
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 (Dye, 1992های تحلیل تأثیرات سیاست ) قالب 1-2شكل 
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 مسوفصل 

و انواع روشهای  های عمومی ارزیابی سیاست گام 

 ارزیابی
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 مقدمه 

 صورت زیر برشمرد: توان به صورت کلی مراحل انجام یک ارزیابی را می ارزیابی و درجه پی یدگی آن، بهفارغ از نوع و روش 

 نفعان ارزیابی( تعیین اهداف و مخاطبان )ذی 

 طراحی سؤاالت و فرضیات ارزیابی 

 بایست صورت پذیرد ه میکردن منابع در دسترس، زمان الزم و سطح مناسب تالشی ک مشخص 

 ( ارزیابی و تجزیه و تحلیلش )هایانتخاب رو 

 آوری اطالعات زیابی و رویکرد جمعانتخاب و یا طراحی مدل مناسب ار 

 آوری و ترکیب اطالعات جمع 

 تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات 

 تدوین گزارش ارزیابی 

 ارائه و انتشار نتایج 

هتا قترار   هتا و برنامته  یتابی و پتایش سیاستت   عنوان محور اصلی در ارزها، انتخاب روش ارزیابی و تحلیل بهگامدر میان این

هایی، هر کدام مزایا و معایب مخصوص به خود  های متنوعی برای ارزیابی وجود دارد که در عین داشتن مشابهت گیرد  روش می

یتابی در  هتا بترای ارز   عنوان مًتال برختی از آن   اند  به ها برای اهداف خاصی طراحی شده باشند  هر کدام از این روش را دارا می

آیند  بنابراین حتی ممکن است  کار می اند و برخی دیگر برای ارزیابی در مراحل انتهایی برنامه به مراحل اولیه یک برنامه مناسب

 های متعدد ارزیابی استفاده شود  برای یک برنامه با گذشت زمان، از روش

سازی تقسیم  سازی و ارزیابی در حین و پس از پیاده یادههای ارزیابی به دو دسته کلی ارزیابی پیش از پ از منظر زمانی، روش

هتای   هتای کمّتی، آمتاری، روش    توان بته سته دستته روش    های ارزیابی را می شوند  هم نین از منظر روش تحقیق، روش می

بتر روی   های آماری های کمّی و آماری مانند پیمایش، با انجام تحلیل بندی کرد  در روش های کیفی تقسیم سازی و روش مدل
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های اقتصادسنجی، با  سازی مانند روش های مدل پذیرد  در روش ها انجام میآوری شده، ارزیابی سیاست ها و اطالعات جمع داده

هتای کیفتی نیتز ماننتد      شتود  در روش ها پرداخته متی  های ریاضی/اقتصادی، به ارزیابی تأثیرات سیاست استفاده از توابع و مدل

 ( Polt & Rojo, 2002باشد ) ها می های کیفی مبنای قضاوت ما در مورد اثرات سیاست داده موردکاوی نیز مشاهدات و

ورد استفاده ها در اسناد ملی فناوری مها و برنامهتوانند برای تحلیل تأثیرات سیاستهای ارزیابی که میای از روشمجموعه

 زیر هستند: قرار بگیرند به قرار

 1پیمایش نوآوری -3-1

های  های زیادی جهت سنجش و ارزیابی نوآوری صورت گرفته است  سازمان توسعه همکاری دهه گذشته تالش در طی سه

های مرتبط با نوآوری و فنتاوری کته اصتطالحا  بته      های متعددی در خصوص ارزیابی ( با انتشار دستورالعملOECDاقتصادی )

تورالعمل پتنت، دستورالعمل اسلو و غیره( تالش کرده است تتا  معروفند )دستورالعمل فراسکاتی، دس 2های فراسکاتی دستورالعمل

 المللی را ایجاد کند  در زمینه ارزیابی، استانداردهای بین

باعت    3های متنوع های اطالعات و داده ها، در کنار وجود بانک ها در این دستورالعمل های ارزیابی و تفسیر داده تشریح روش

 ها، از پیمایشی استفاده کنند که به پیمایش نوآوری معروف شد  ای ارزیابی سیاستکشورهای اروپایی بر 90شد در دهه 

گرفت  اما  ها و نه ارزیابی مورد استفاده قرار می آوری و تفسیر داده عنوان ابزاری جهت جمع روش پیمایش نوآوری در ابتدا، به

هتای تحقیتق و توستعه     به تأثیرات و پیامدهای سیاستت عنوان روشی برای پرداختن  اخیرا  محققان زیادی پیمایش نوآوری را به

شده پیرامون موضوعات مرتبط بتا   آوری های جمع رسد در آینده با توجه به افزایش داده نظر می اند  به دولتی مورد توجه قرار داده

 ( Licht and Sirilli, 2002وقوع پیوندد )های نوآوری دولتی به نوآوری، افزایش استفاده از روش پیمایش برای ارزیابی سیاست

                                                 

1 Innovation survey  

2 FRASCATY – Family manuals 

ها یکی  ها نمودند که وجود این اطالعات و داده گاههایی در مورد وضعیت نوآوری در بن آوری داده های پژوهشی شروع به جمع ، گروه70از دهه 

 از عوامل طراحی دستورالعمل اسلو بوده است 
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ها مجددا  در ستطح   و بر اساس دستورالعمل اسلو صورت گرفت  این پیمایش 1992اولین پیمایش نوآوری در اروپا، در سال 

پذیری پیمایش نوآوری را ثابت  برگزار شد  تجربه این سه پیمایش، ضمن آنکه امکان 2000و  1996های  اتحادیه اروپا در سال

 گذاران داشته باشد تواند نتایج قابل توجهی برای سیاست ها می اینگونه پیمایش کرد، نشان داد

شتود کته در یتک     در پیمایش نوآوری، نوآوری عبارت است از محصول یا فرایند نو و یک بنگاه در صورتی نوآور معرفی می

های موجود شده باشد   رایندها و محصولماهه موفق به طراحی حداقل یک محصول یا فرایند نو و یا بهبود در ف دوره زمانی سه

باشد  اطالعات پیمایش از طریق توزیتع   معنای جدید بودن در بازار نمی بودن، جدید بودن در بنگاه است که لزوما  به "نو"معیار 

پیمایش  های بزرگ تحت پوشش شود، هرچند در برخی موارد تمام بنگاه آوری می هایی از جامعه آماری جمع پرسشنامه در نمونه

 گیرند عبارتند از: ترین موضوعاتی که در یک پیمایش نوآوری مورد بررسی قرار می گیرند  مهم قرار می

 

 عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه 

o ها اهداف نوآوری در بنگاه 

o ها منابع اطالعاتی بنگاه 

o ها موانع نوآوری در بنگاه 

 ها های نوآوری در بنگاه ها و هزینه فعالیت 

o های تحقیق و توسعه فعالیت 

o های فناورانه همکاری 

o آالت خرید و تجهیز ماشین 

o محافظت از دانش و فناوری 

 های نوآور های بنگاه ویژگی 

o های نوآوری اندازه بنگاه 

o کنند های نوآور در آن فعالیت می بخش اقتصادی که بنگاه 

o های نوآوری مالکیت بنگاه 
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o ها مؤسسات دولتی ارتباط با سایر بنگاه 

o های نامشهود گذاری در دارایی سرمایه 

 پیامدهای نوآوری 

o فروش ناشی از محصوالت نو 

o باشند تنها برای بنگاه بلکه در سطح بازار نیز جدید می فروش ناشی از محصوالتی که نه 

o المللی ها در سطح بین پذیری بنگاه تأثیر نوآوری بر صادرات و رقابت 

o تأثیر نوآوری بر اشتغال 

o ر ساختار مهارتی نیروی کارتأثیر نوآوری ب 

های نوآوری مورد استفاده قرار گیرد  هر ارزیابی سیاست  ها و سیاست تواند برای ارزیابی برنامه اما پیمایش نوآوری چگونه می

نیازمند وجود اطالعات کافی و دقیق در مورد موضوع سیاست مورد تحلیل است  پیمایش نوآوری بخشی از اطالعاتی که بترای  

تواند تصویر واضتحی از وضتعیت    آورد  این اطالعات می ها الزم است را فراهم می های نوآوری دولت ها و سیاست ارزیابی برنامه

 ها را به نمایش بگذارد ها و میان آن نوآوری در بنگاه

در ستومین   های نوآوری دولتتی ستؤاالتی طراحتی شتده استت       ها در برنامه در پیمایش نوآوری در خصوص مشارکت بنگاه

ای  های منطقه های دولتی و سیاست های اتحادیه اروپا، سیاست پیمایش نوآوری اتحادیه اروپا، این سؤاالت در سه سطح سیاست

تتری در خصتوص    های نوآوری مانند پیمایش نوآوری ایتالیا، سؤاالت بیشتر و دقیق و محلی طراحی شده بود  در برخی پیمایش

 حی شده است های نوآوری دولت طرا سیاست

توان فهمید  عنوان مًال می های نوآوری دولت پرداخت  به توان به ارزیابی برخی سیاست با تحلیل نتایج پیمایش نوآوری می

هتای بتزرگ چته     های کوچک و متوسط در مقایسه با بنگتاه  اند  بنگاه های تحقیق و توسعه دولت سود برده چه کسانی از یارانه

 اند  های اقتصادی از تسهیالت دولتی منتفع شده اند  چه بخش دریافت کرده های دولت را سهمی از کمک

مقایسه پاسخ سؤاالتی از این دست، با اهدافی که برای سیاست نوآوری در نظر گرفته شده است، ارزیابی مناسبی از سیاست 

رد استفاده قرار گرفته استت، امتا ایتن    دهد  بایستی توجه داشت هرچند پیمایش برای ارزیابی سیاست نوآوری بیشتر مو ارائه می

های عمومی نیز بکار رود  در واقع پیمایش ابزاری تحلیلی است که از  ها و حتی سیاست تواند برای ارزیابی سایر سیاست ابزار می
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های آماری به  آوری اطالعات از سایر منابع در یک جامعه یا نمونه آماری و با استفاده از تحلیل طریق توزیع پرسشنامه و با جمع

 پردازد  مراحل انجام یک پیمایش عبارتند از: ارزیابی یک سیاست می

 طراحی مدل مفهومی پیمایش )ارتباط و تأثیر متغیرها(   1

 تعریف متغیرهای مدل مفهومی   2

 شوند  گیری می ها اندازه شناسایی منابع اطالعاتی که متغیرها از طریق آن  3

 شناسایی جامعه و یا نمونه آماری   4

 احی و توزیع پرسشنامه طر  5

 آوری پرسشنامه و اطالعات از سایر منابع  جمع  6

 شده  و آوری تجزیه و تحلیل آماری اطالعات جمع  7

 تفسیر نتایج و ارائه اقدام یا پیشنهاد   8

 ترین مزایای این روش عبارتند از: پیمایش مانند هر ابزار دیگری مزایا و معایب متعددی دارد  مهم

 تری از موضوعات را تحت  توان گستره وسیع آوری اطالعات گسترده در روش پیمایش، می معبا توجه به سهولت ج

 های بیشتری بهره جست  نظرات افراد و شرکت پوشش ارزیابی قرار داد و از نقطه

 گیری و ها، نتایج و پیامدهای یک برنامه را اندازه توان نشانگرها و متغیرهای زیادی راجع به ورودی در پیمایش می 

 تحلیل کرد 

 ها و منابع در ارزیابی  های داده ها، از اطالعات سایر بانک توان عالوه بر استفاده از اطالعات پرسشنامه در پیمایش می

 بهره جست 

 باشد  های ریاضی و اقتصادی را دارا می جمله روش ها از پیمایش قابلیت ترکیب با سایر روش 

 های پویاتری از ارزیابی ارائه نماید  تواند تحلیل نند پنل همراه شود، میاگر پیمایش با رویکردهای قضاوت خبرگان ما 

 معایب عمده روش پیمایش نیز عبارتند از:

 

 گردد، همواره محل تردید است  آوری می دقت اطالعاتی که از پرسشنامه و بر اساس قضاوت ذهنی افراد جمع 
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 اساس سنجش متغیرها همواره ممکن نیست  بسیاری از پیامدها و ها، پیامدها و نتایج بر  ارزیابی دقیق و درست ورودی

 گیری از طریق متغیرها نیستند  نتایج قابل تبدیل و اندازه

 زمانی الزم است تا سیاست و یا برنامه، تأثیر و پیامدهای خود را آشکار کند  غالبا  در روش  در بسیاری مواقع، مدت

 شود  گرفته نمیزمان تأثیرات برنامه در نظر  پیمایش مدت

هر حال پیمایش بهترین روش ارزیابی سیاست نیست، اما در برخی متوارد، مخصوصتا  در متواردی کته نیتاز بته ارزیتابی         به

 شمار آید  تواند روش مناسبی به باشد، این روش می های کالن و در سطح وسیعی می سیاست

 1سازی سازی اقتصاد کالن و شبیه های اقتصادسنجی: مدل مدل -3-2

ها،  ها بپردازند  در این نوع مدل ها و برنامه کنند به ارزیابی پیامدها و آثار اقتصادی سیاست های اقتصادسنجی تالش می مدل

سازی بر  سازی و شبیه کنند  اینگونه مدل های سیاستی را تحلیل و مقایسه می ها و انتخاب گذاران نتایج مورد انتظار گزینهسیاست

های اقتصادی که غالبا  پی یده، غیرخطی و همراه با بازخوردهای متعتدد استت، بستیار     جه به ماهیت پدیدهاساس سناریوها با تو

 باشد  مناسب می

ترین عامل مؤثر  باشد و وضعیت اقتصادی مهم های دولت می ها و برنامه با توجه به اینکه رفاه اجتماعی، غایت غالب سیاست

ریزان  گذاران و برنامه های سیاست ترین دغدغه های سیاستی از مهم ابی آثار اقتصادی برنامهرود، ارزی شمار می بر رفاه اجتماعی به

 باشد  می

های راهبردی بر متغیرهای اقتصادی مستقیم و ساده نیست، بلکه این تتأثیر از طریتق ستایر    معموال  تأثیر اسناد ملی فناوری

توان به آسانی و بر اساس  عنوان مًال نمی شود  به لی متعدد اعمال میواسطه روابط علت و معلومتغیرهای واسطه و میانجی و به

های حاصل از پیمایش در خصوص تأثیر یک سند ملی بر متغیرهای اقتصادی نظیر اشتغال، رشد اقتصادی و یتا   تجزیه و تحلیل

 ( Capron & Cincera, 2000وری قضاوت کرد ) بهره

ادالت ساختاری است که بر اساس مبانی اقتصادی و برای تشریح اقتصتاد و  ای از مع یک مدل اقتصادسنجی کالن مجموعه

هتا،     هم نین در این مدل2و فردی 1ها دو دسته معادله وجود دارد: رفتاری یا برخی از اجزای آن تدوین شده است  در این مدل

                                                 

1
 Econometric models: Macroeconomic modeling and simulation  



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

19 

 

 

 1394 مرداد،دوم ويرايش برنامه ارزيابی و بروزرسانی: تدوين 6فاز 

 

زا کته ارتباطتات و    زنتد و متغیرهتای بترون   پردا زا که به ساختار اقتصادی )داخلی( متی  دو نوع متغیر وجود دارد: متغیرهای درون

 کنند  المللی را بررسی می تأثیرات بین

 

 های اقتصادسنجی کالن شرایط استفاده از مدل -3-2-1

هایی بزرگ مقیاسی مناسب استت کته تتأثیرات اقتصتادی و      ها برای ارزیابی برنامه باید توجه داشت که استفاده از این مدل

هتای کوچتک بتا ستطح تتأثیر محتدود توصتیه         المللی دارند  بنابراین استفاده از آن برای برنامته  اجتماعی کالن و در سطح بین

 گردد  نمی

 ها عبارتند از: ترین آن استفاده از این روش نیازمند برخی الزامات است که مهم

 اجتماعی-بودن حجم زیادی از اطالعات اقتصادی در دسترس 

 درجه باالیی از خبرگی و تخصص 

  هزینه کافیزمان و 

 ها پیامدهای اقتصادی مشهود دارد مناسب است  عالوه بر این الزامات، روش فوق برای مواقعی که برنامه اقدامات و سیاست

 

 های اقتصادسنجی مراحل استفاده از مدل -3-2-2

 گام زیر است: 9ها مستلزم پیمودن  استفاده از این روش

تواند بر  : ابتدا باید مشخص شود آیا سیاستی که قرار است ارزیابی شود، میپذیری سنجش آن   تعریف اهداف مدل و امکان1

ای از سیاست متصور است یتا نته     عبارتی آیا پیامدهای اقتصادی قابل مالحظه متغیرهای کالن اقتصادی تأثیر بگذارد یا نه  به

سازد و تنها بتر   این تأثیر کل اقتصاد را متأثر میشود و آیا  بینی می اگر پاسخ به سوال فوق مًبت است، این تأثیر چه میزان پیش

                                                                                                                                                                  

1
 Beharioural  

2
 Identities  
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گیتری کترد و آیتا     بایستت انتدازه   گیری و ارزیابی این تأثیر چه متغیرهایی را متی  هایی مؤثر است  برای اندازه بخش و یا بخش

 دهند یا نه  هاست، ارائه می دنبال آن گر بههایی را که تحلیل گیری این متغیرها، پاسخ اندازه

هایی برای ارزیابی مورد نیاز استت و آیتا    بایست مشخص کرد چه داده : در این مرحله میها بودن داده در دسترس   بررسی2

هتای نتاقص و یتا     بایست نحوه مواجهته بتا داده   باشد یا نه  هم نین در این مرحله می های مورد نیاز در دسترس می تمام داده

 مخدوش را روشن نمود 

این گام متغیرهای اساسی مدل، روابط علی و معلولی این متغیرها، ابعاد و اجزای اصتلی متدل   : در   طراحی مدل مفهومی3

شود  هم نین باید مشخص کرد آیتا متدل    گرفته در این زمینه مشخص می مفهومی، مبانی زیربنایی و مطالعات تجربی صورت

 صالحات و تغییرات دارد باشد و یا نیاز به ا شده متناسب با واقعیت وضعیت موجود می مفهومی طراحی

هتای   ها دارنتد، امتا داده   های اقتصادسنجی نیاز به حجم عظیمی از داده : هرچند روشها آوری و تحلیل و تبدیل داده   جمع4

هتای   اند  بنابراین معموال  به یک فرایند تبدیل بر روی داده ندرت در این معادالت قابل استفاده های داده، به خام موجود در بانک

 ها قابلیت استفاده در مدل را داشته باشند  ام نیاز است تا این دادهخ

عبارتی در ایتن   شوند  به : در این مرحله معادالت اقتصادسنجی مدل تخمین زده می1  طراحی معادالت اقتصادسنجی مدل5

شتوند کته فتر      انتخاب میهای معینی  شود  برای این کار ابتدا سری داده مرحله مدل نظری به مدل اقتصادسنجی تبدیل می

گردد که متغیرهای نظتری بتر متغیرهتایی کته      کنند  سپس فر  می شود مقادیر متغیرهای موجود در مدل را نمایندگی می می

های واقعی در مدل جایگزین متغیرهای نظتری   اند، منطبق هستند، در نتیجه متغیرهای داده شده را ایجاد کرده های انتخاب داده

شود و بتا تعریتف فروضتی بتر روی جملته خطتا، متدل آزمتون          ک جمله خطای تصادفی به معادله اضافه میشوند  سپس ی می

 گردد  می

: حتی اگر با تخمین دقیقی، معادالت اقتصادسنجی طراحی شده باشند  ممکن استت در عمتل   کردن مدل   تست و کالیبره6

هتا،   ها و یا متغیرهتا و یتا کیفیتت نامناستب برختی داده      ی پدیدهگرفتن برخ علت تأثیر متغیرهای بیرونی، نادیده این معادالت به

شتوند و در   های واقعی تنظیم می نمایش بگذارند  در این مرحله، معادالت اقتصادسنجی مجددا  با داده عملکرد ضعیفی از خود به

                                                 

1
 Econometric estimations of equations of the model 
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تواننتد بترای    حلته معتادالت متی   پذیرد  پس از این مر های مورد استفاده صورت می صورت لزوم تغییراتی در معادالت و یا داده

 گیری شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرند  سازی و اندازه شبیه

ها بر عملکرد و وضتعیت اقتصتادی، بهتتر استت      : برای ارزیابی تأثیر سیاستسازی وضعیت پایه و تحلیل حساسیت   شبیه7

توان وضعیت  کرد  با این اقدام، می تی پیدا میها چه حال مشخص شود این عملکرد و وضعیت در صورت عدم وجود این سیاست

 1شود، تحلیل حساسیت سازی و طراحی کرد  فعالیت دیگری که در این مرحله انجام می ها مدل پایه را با فر  نبود این سیاست

یعنی در چه اند   توان متوجه شد که نتایج مدل تا چه حد به تغییرات ارزش متغیرهای مدل حساسمیاست  با تحلیل حساسیت 

 توان تغییر داد، بدون آنکه در نتایج مدل تغییری ایجاد شود ای ارزش هر کدام از متغیرهای مدل را می بازه

زا، ابزارهای سیاستتی و   : در این حالت مقادیری که برای متغیرهای برونها سازی وضعیت در صورت اجرای سیاست   شبیه8

 گردد  گیری می ها بر مدل و نتایج مدل اندازه شود و تأثیرات آن میدست آمده است وارد عمل  سایر متغیرها به

هتا(   سازی وضعیت در صورت اجرای سیاستت  )شبیه 8سازی وضعیت پایه( و  )شبیه 7: با مقایسه نتایج مراحل   تفسیر نتایج9

 ها پرداخت  توان به ارزیابی مفیدی از سیاست می

تترین   ستازی را انجتام داد  در موفتق    سازی و پتس از پیتاده   های پیش از پیاده ارزیابیتوان  باید توجه داشت با این روش می

های اقتصادی مربوط به یک بتازه زمتانی قابتل توجته )در      گرفته تاکنون، حجم وسیعی از داده های اقتصادسنجی صورت تحلیل

هایی مربوط به متغیرهای  ها داده در این تحلیل آوری و مورد استفاده قرار گرفته است  سال و یا حتی بیشتر از آن( جمع 20حدود 

وری تولید، اشتغال، نرخ واقعی دستتمزدها،   اقتصادی اجتماعی نظیر تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص ملی بر سرمایه، رشد بهره

ی تحقیق و توسعه بخش ها های راهبردی باشند هزینههایی مرتبط با توسعه فناوری ها، نرخ بهره، نرخ برابری ارزها و داده قیمت

های توسعه  ، سرریز دانش و اطالعاتی در خصوص ابزارهای سیاستی و برنامه2دولتی و بخش خصوصی، انباشت سرمایه انسانی

 آوری شده است  های این فعالیت جمع های تحقیق و توسعه و یارانه های مالیاتی فعالیت فناوری مًل معافیت

باشتد و بتدون در اختیتار     های معتبر و دقیق در یک بازه زمانی مشخص متی  ودی، دادهترین ور هر حال در این روش مهم به

 ها، روش اقتصادسنجی کارایی الزم را نخواهد داشت  داشتن این داده

                                                 

1
 Sensitivity analysis  

2
 Human capital stock  
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 1های اقتصادسنجی خرد های اقتصادسنجی: مدل مدل -3-3

عنتوان   ها )به توانند شرکت   واحدها میپردازد اقتصاد خرد به بررسی عملکرد و وضعیت واحدهای اقتصادی در یک کشور می

عنوان نمونه وقتی قصد مطالعته وضتعیت اشتتغال     مًال وقتی قصد بررسی وضعیت انتقال فناوری وجود دارد( و یا حتی افراد )به

ش باشد  تفاوت عمده این دو رو وجود دارد( باشند  از لحاظ مبانی نظری، روش اقتصادسنجی خرد مشابه اقتصادسنجی کالن می

 هاست  های مورد استفاده آن سطح تجزیه و تحلیل و نوع متغیرها و داده

 شوند: های اقتصادسنجی خرد به دو دسته عمده تقسیم می شناسی، مدل از نظر روش

 ها اعمال شده است  های مذکور در مورد آن هایی که سیاست های مربوط به وضعیت گذشته بنگاه هایی که از داده مدل

 کنند  ها مقایسه می برند و آن را با وضعیت کنونی آن اند بهره می شده استفاده کرده ا و مزایای در نظر گرفتهه و یا از مشوق

 ها اعمال شده است و یا  هایی که سیاست مذکور در مورد آن های مربوط به وضعیت همزمان بنگاه هایی که از داده مدل

ها اعمال نشده استت و یتا از ایتن     ها در مورد آن هایی که این سیاست بنگاهاند و  های در نظر گرفته شده استفاده کرده از مشوق

 دهد  ها انجام می ها را بر اساس مقایسه وضعیت این دو گروه از بنگاه کنند و ارزیابی برداری می اند بهره ها استفاده نکرده مشوق

گتردد، بایتد متوجته متغیرهتایی بتود کته ختارج از         اند استتفاده  ها بوده هایی که اهداف سیاست های گذشته بنگاه اگر از داده

های  اند  اگر از این نکته غلفت گردد، علت اصلی تغییر داده ها از گذشته تاکنون شده ها، منجر به تغییر وضعیت این بنگاه سیاست

ستبب ایتن    شود، حال آنکه ممکن است در واقعیت، علل و دالیتل دیگتری   های طراحی شده تفسیر می گذشته تا حال، سیاست

 اند ها لحاظ نشده تحوالت شده باشند که آن

هایی که در دامنه تتأثیر ایتن سیاستت قترار      های مشمول سیاست و بنگاه های مربوط به دو دسته از بنگاه هم نین اگر داده

هتای ایتن دو    ر دادهشده منجر بته تغییت   های تدوین اند استفاده گردد، باید متوجه عوامل و دالیلی بود که خارج از سیاست نداشته

شده  های طراحی های این دو گروه را ناشی از سیاست شوند  اگر این نکته مورد توجه قرار نگیرد، تفاوت در داده ها می گروه بنگاه

انتد   ها نداشته ها ناشی از سایر عوامل و دالیلی باشید که ارتباطی به این سیاست دانیم  در صورتی که ممکن است این تفاوت می

 نند ساختار صنعت و بازار( )ما

 

                                                 

1
 Arvanitis and Keilbach, 2002  
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 اقتصاد سنجی خرد شرایط استفاده از روش-3-3-1

 روش اقتصادسنجی خرد مواقعی برای استفاده مناسب است که شرایط زیر مهیا باشد:

 ها وجود داشته باشد ها و سازمان ها در سطح بنگاه دالیل کافی برای تأثیر سیاست 

 گیری باشند ها قابل اندازه طریق برخی شاخصصورت مستقیم و یا از  اهداف سیاستی به 

 ی اقتصادی ها شده با تئوری ها با ابزارهای طراحی ها و سازمان ارتباط میان تأثیر و پیامدهای سیاستی در سطح بنگاه

 پذیر باشد موجود توجیه

 ها موجود باشد گیری برای تعداد زیادی از بنگاه های متغیرهای اندازه داده 

 هایی که مشمول سیاست  سازی سیاست و یا وضعیت موجود بنگاه ها قبل از پیاده وضعیت بنگاه های کافی از داده

 باشند وجود داشته باشد  نمی

 

 سازی مدل مراحل پیاده -3-3-2

باشد کته   های اقتصادسنجی کالن می های اقتصادسنجی خرد تا حد زیادی شبیه مراحل اجرای مدل سازی مدل مراحل پیاده

 ترتیب عبارتند از: ضیح داده شده است  این مراحل بهدر بخش قبل تو

 

 توانند شامل  اند  این اهداف می شده بوده  های طراحی تعریف متغیرهای هدف: تعیین متغیرهایی که اهداف سیاست

 شود  شدن این متغیرها در واقع مدل مفهومی ارزیابی ما مشخص می های اولیه، ثانویه و نهایی باشند  با مشخص هدف

 های اقتصادی  راحی مدل اقتصادسنجی: مدل اقتصادسنجی بر اساس مدل مفهومی مشخص شده و بر مبنای تئوریط

 شود  ها طراحی می آوری داده و با در نظر گرفتن مالحظاتی در خصوص امکان جمع

 شده، روش مناسب  آوری های جمع انتخاب روش اقتصادسنجی مناسب: بر اساس مدل اقتصادسنجی و داده

 شود  ادسنجی انتخاب میاقتص
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 شود و  شده، مدل اقتصادسنجی اجرا می آوری های جمع اجرای مدل اقتصادسنجی: در این مرحله بر اساس داده

 شود  برآوردهایی از متغیرهای مدل ارائه می

  تفسیر نتایج: مرحله آخر نیز تفسیر نتایج اقتصادسنجی خرد است 

 ها دامنه کاربرد و محدودیت -3-3-3

ترین مزایای روش اقتصادسنجی خرد این است، تحلیل ارزیابی بر اساس رابطه علت معلولی میتان متغیرهتایی    مهم یکی از

هتای اقتصتادی دارد  بنتابراین از لحتاظ نظتری، روش کتامال         گیرد که این رابطه علت معلولی خود ریشه در تئوری صورت می

 معتبری است 

ها و یا سازمانی که تحت تأثیر مستقیم ایتن سیاستت    یاست، بر مجموعه بنگاههم نین این روش برای ارزیابی تأثیر یک س

اند( بسیار مناسب استت  امتا هنگتامی کته منظتور       شده استفاده کرده بینی های پیش هایی که از مشوق اند )مًال  بنگاه قرار داشته

عنوان مًال اثرات سرریز دانش، یا  اند )به نبوده هایی که مشمول این سیاست ارزیابی، تأثیر غیرمستقیم این سیاست بر سایر بنگاه

ها  توان از ترکیب این روش با سایر روش تنهایی کافی نیست  در این مواقع می ارزیابی تأثیر سیاست بر یک بخش( این روش به

 مانند اقتصادسنجی کالن استفاده کرد 

باشد   ها در یک بازه زمانی طوالنی می وهی از دادهها به حجم انب های اقتصادسنجی وابستگی شدید آن ترین ضعف مدل مهم

دهتد  همانگونته کته نیتاز بته تخصتص بتاال از         ها را افزایش متی  از سوی دیگر، حجم زیاد اطالعات، هزینه و زمان این پروژه

ها به ارائه  م بنگاههای دیگر این نوع ارزیابی است  اختیار و اقتدار الزم برای دسترسی به این حجم از اطالعات و الزا ضعف نقطه

 سایر اطالعات مورد نیاز را نیز باید به فهرست فوق اضافه کرد 

ها اشاره  آوری و دسترسی داده های این روش به نحوه اجرا و مشکالت جمع ضعف شود، اغلب نقطه همانطور که مشاهده می

  رود شمار می دارد  در حالیکه این روش از لحاظ تئوریک روش بسیار معتبری به
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 وری گیری بهره های اقتصادسنجی: اندازه مدل -3-4

شتود  ستطح تجزیته و     ها در نظر گرفته می عنوان یکی از اهداف مهم اغلب سیاست وری به وری و افزایش بهره معموال  بهره

یتک بختش    وری وری یک واحد اقتصادی )ستطح خترد(، بهتره    وری نیروی کار، بهره تواند بهره وری می تحلیل در ارزیابی بهره

 وری در یک منطقه یا کشور )سطح کالن( باشد  صنعتی )سطح میانی( و یا بهره

ترین دالیل اختالف درآمتد سترانه کشتورهای مختلتف      تواند یکی از مهم وری می دهد بهره گرفته نشان می مطالعات صورت

های راهبردی در نظر گرفته شتده استت    عنوان هدف نهایی اغلب اسناد ملی فناوری وری به باشد  بر همین اساس افزایش بهره

وری در سطح خترد، میتانی و کتالن را هتدف گرفتته باشتند  روش        های راهبردی ممکن است افزایش بهرهاسناد ملی فناوری

ترین چتالش ایتن روش، تعتدد     کند  مهم وری را بررسی می ها در افزایش بهره وری میزان موفقیت این سیاست گیری بهره اندازه

گیتری   ترین مستاله متدل اقتصادستنجی انتدازه     عبارت دیگر، شناسایی متغیرهای کنترلی مهم وری است  به ؤثر بر بهرهعوامل م

رو  های فراوانی روبه گیری متغیرهای کنترل در سطح میانی و کالن با دشواری وری است  با توجه به اینکه شناسایی و اندازه بهره

 باالتری دارد پذیری  است، این روش در سطح خرد امکان

های آزادسازی بر افزایش  ها، تأثیر سیاست ترین آن های زیادی در سطح خرد انجام شده است که در مهم با این روش پروژه

هتا را   ها نیز با این روش سرریزهای فناوری میان بنگاه گیری شده است  برخی پروژه وری در سطح واحدهای تولیدی اندازه بهره

 د ان گیری کرده اندازه

 

 روش انجام -3-4-1

 هایی  ها است  گروه اول بنگاه وری نیاز به دو گروه نمونه از بنگاه برای انجام ارزیابی بهره :شناسایی واحدهای نمونه

ها داشته است و گروه دوم  وری آن شده تأثیر مستقیمی بر بهره های طراحی رسد سیاست نظر می  هستند که به

 اند  ها را مد نظر نداشته وری آن مورد ارزیابی، افزایش بهرههای  اند که سیاست هایی بنگاه

 :شود  تابع تولید، تابعی  وری بر اساس تابع تولید طراحی می مدل اقتصادسنجی سنجش بهره طراحی مدل اقتصادسنجی

 کند  ها و بروندادهای یک فعالیت اقتصادی را مشخص می است که ارتباط میان ورودی
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 ها و بروندادهای متناسب با  بایست، اطالعات الزم از ورودی در این مرحله می: عات مناسبآوری اطال جستجو و جمع

 آوری شوند  مدل اقتصادسنجی جمع

 گردد  شده، مدل اقتصادسنجی اجرا می آوری های جمع در این مرحله بر اساس داده: اجرای مدل اقتصادسنجی 

 وری مورد تحلیل  ها بر افزایش بهره اقتصادسنجی، تأثیر سیاستبر اساس اطالعات حاصل از اجرای مدل : تفسیر نتایج

 گیرد  و ارزیابی قرار می

 

 ها دامنه کاربرد و محدودیت -3-4-2

کار دشتواری استت    "ارزش افزوده"گیری  هاست  اندازه های این روش نحوه سنجش خروجی ترین محدودیت یکی از بزرگ

وری است  پارامترهای متعددی    چالش دیگر این روش، تعدد عوامل مؤثر بر بهرهکه محاسبه آن همواره با ابهاماتی همراه است

عنتوان یکتی از ایتن     هتا بته   ها و ارزیابی تأثیر سیاست وری یک واحد تولید مؤثرند که تفکیک میزان تأثیر هر یک از آن بر بهره

 عوامل از مسائل اصلی این روش است 

 

 1ارزیابی توسط خبرگان -3-5

هتای   گیری است که در ستال  های تصمیم ترین روش از مهم 3و ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی 2پنل خبرگان استفاده از

اخیر برای ارزیابی سیاست نیز مورد استفاده قرار گرفته است  ارزیابی توسط خبرگان غالبا  بر اساس قضاوت جمعی از متخصصان 

های تجربی و شخصتی و/ یتا تحلیتل و تفستیر شتواهد و       و برداشت گیرد  مبنای قضاوت، اطالعات نظران صورت می و صاحب

                                                 

1
 Expert panels and peer review  

2
 Expert panels  

3
 Peer review  
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ها بوده باشند  ارزیابی از طریق خبرگان هتم بترای ارزیتابی     اطالعاتی است که ممکن است حاصل ارزیابی از طریق سایر روش

 گیرد  ها پیش از اجرا مورد استفاده قرار می ها پس از اجرا و هم برای ارزیابی سیاست سیاست

منظور تخصتیص منتابع متالی و     ها قبل از اجرا به برای ارزیابی پروژه "ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی"ه از روش استفاد

گیترد  ایتن    ها پس از اجرا بسیار مورد استفاده قرار متی  های خبرگان نیز برای ارزیابی سیاست ها بسیار معمول است  پنل حمایت

هتا از ستایر    ها و پروژه فی وجود ندارد و ارزیابی پیامدهای اقتصادی اجتماعی برنامهها در مواقعی که اطالعات و شواهد کا روش

خصوص هنگامی که  دهد  روش پنل به ها ارائه می گیری نیست، تصویری کلی از کیفیت و تأثیر این سیاست ها قابل اندازه روش

بسیار مؤثر است  تنتوع تخصصتی و ذهنیتتی گتروه     های جدیدی از تأثیرات سیاستی هستند  مند به بررسی جنبه ارزیابان عالقه

 تواند بر کیفیت ارزیابی مؤثر واقع شود  های نویی است که می خبرگان، منبع بزرگی از ایده

توانند عالوه بر اظهار نظر مراجع به نتایج و پیامدهای یک سیاست، در مورد روند کلی ارزیابی و متدیریت   گروه خبرگان می

هتا   ها استفاده شود  این موضوع مزیتی است که در ستایر روش  های آینده از آن تی ارائه کنند که در ارزیابیارزیابی نیز پیشنهادا

 خورد  کمتر به چشم می

 از خبرگان شرایط استفاده -3-5-1

مهیتا  بایست شترایطی   های ارزیابی سیاست است  اما برای استفاده از آن می ترین روش استفاده از نظرات خبرگان از منعطف

 ها عبارتند از: ترین آن باشد که مهم

  اعضای جامعه علمی با دانش کافی و خبرگان مرتبط با حوزه ارزیابی در دسترس بوده و برای مشارکت در فرایند

 ارزیابی تمایل داشته باشند 

 از نظرات  های استفاده فر  روش ها باشد  پیش توقعات و سؤاالت از گروه خبرگان باید در حد دانش و آگاهی آن

 برداری از دانش تخصصی و انباشتی حاصل از تجربه و دانش این افراد است  خبرگان، بهره

 استفاده از خبرگان مراحل انجام روش-3-5-2

 بایست موضوعاتی  های استفاده از نظرات خبرگان، قبل از هر چیزی می در روش شدن موضوعات مورد بح : مشخص

ها نظر دهند، مشخص شود  معموال  این موضوعات توسط کارفرما )نهاد  که خبرگان قرار است راجع به آن

 شود  کننده( تعیین می ارزیابی
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 با توجه به موضوعات مورد بح ، فردی با دانش و تجربه باالی تخصصی و : انتخاب رییس پنل یا گروه خبرگان

 گردد  عنوان رییس پنل انتخاب می مدیریتی به

 گردند  با هماهنگی و مشارکت کارفرما و رییس پنل، اعضای خبرگان انتخاب می: رهانتخاب اعضای پنل با گروه خب 

 شود  زمانبندی و نحوه اجرای فرایند ارزیابی توسط اعضا و با مشارکت کارفرما مشخص می: ریزی پنل برنامه 

 ورد نیاز برای قضاوت و ها و اطالعات م شناسایی و پشتیبانی نیازهای اطالعاتی پنل: در این مرحله کلیه شواهد، داده

 شود  ها قرار داده می گیری گروه خبرگان شناسایی، تهدید و در اختیار آن تصمیم

 شده به  ریزی انجام اعضای پنل، مدیریت رییس پنل در خصوص موضوعات مورد بح  مطابق برنامه: اجرای ارزیابی

 رسند  بندی می جمع

 های مورد نیاز داده  -3-5-3

پذیرد   ها صورت نمی های کمّی که پیشتر توضیح داده شد، عملیات خاصی بر روی داده برخالف روش هرچند در این روش،

بایستت دقیتق و کتافی بتوده و      ها متی  های اصلی قضاوت خبرگان اهمیت زیادی دارند  داده عنوان یکی از ورودی ها به اما داده

 عملیات پردازش بتوانند آن را تفسیر و تحلیل کنند  ای باشد که خبرگان بدون نیاز به انجام گونه ها به ساختار آن

 

 ها دامنه کاربرد و محدودیت -3-5-4

ستازی و   های پس از پیتاده  های منعطف و اثربخشی هستند که هم برای ارزیابی های استفاده از نظرات خبرگان روش روش

 گیرند  سازی مورد استفاده قرار می های پیش از پیاده هم برای ارزیابی

هزینه است  هرچند برگزاری پنل در مقایسه با ارزیابی توسط اعضتای جامعته علمتی     ها، این روش کم نسبت سایر روش  به

شتوند   های خاص و محدودی از علم و تخصص مربوط متی  طلبد  در موضوعاتی که به حوزه های پشتیبانی بیشتری را می هزینه

تر از پنل  استتفاده از ارزیتابی توستط     های کالن تفاده گردد و در حوزهبهتر است از روش ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی اس

 ها بسیار معمول است  های تحقیق و توسعه و حمایت از آن اعضای جامعه علمی برای ارزیابی و انتخاب پروژه
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هتای متعتدد دارد،    هاستفاده از پنل خبرگان برای ارزیابی سیاست در موضوعات مناقشه برآیند که نیاز به اجماع و توافق گرو

 شود  توصیه می

 2و مطالعه موردی 1مطالعه میدانی-3-6

شتود   شده، به مشاهده مستقیم در شرایط واقعی پرداختته متی   جای مطالعه موضوع تحت شرایط کنترل در مطالعه میدانی به

 های مختلف است  ها و تکنیک مطالعه میدانی نیازمند استفاده از طیف وسیعی از روش

گیرد  در مطالعه موردی،  های مطالعه میدانی است که در ارزیابی سیاست مورد استفاده قرار می موردی یکی از روشمطالعه 

های کمّی  ها و داده پردازد  ارزیابی با این روش مستلزم استفاده از روش ارزیاب به تعامل اجتماعی مستقیم با موضوع ارزیابی می

های ثانویه و نهایتا  مشاهده مستقیم است  ارزیتابی نهتایی نتوعی از     ، تحلیل آماری دادهو کیفی از قبیل پیمایش، تحلیل محتوا

 شود  های تحلیلی متعدد استخراج می استنتاج تفسیری است که بر اساس این منابع اطالعاتی و روش

ای اخیتر متورد توجته    هت  باشند که در سال های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی می مطالعه میدانی و مطالعه موردی از روش

 بسیاری از محققان قرار گرفته است 

روش مطالعه میدانی با مطالعه موردی، الزم است ارزیابی با بررسی و مشاهده دقیق شامل گفتگتو و   برای ارزیابی سیاست به

ها  ها و سایر روش ستهای کمّی از پیامدها و اثرات سیا نفعان مختلف سیاست، بررسی اسناد و مدارک، تحلیل داده مصاحبه با ذی

 به مطالعه سیاست و نتایج آن بپردازد 

 

 

 

  

                                                 

1
 Field study  

2
 Case study  
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 چهارمفصل 

 بندی و ارائه روش پیشنهادی برای ارزیابی  جمع 
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 مقدمه 

بیش از آنکه از ماهیتی نظری برخوردار باشد، متعلتق بته   اهداف ها و تر توضیح داده شد، ارزیابی سیاستطور که پیشهمان

عملیاتی است  اجرایی بودن این حوزه، ضرورت نوآوری در روش پیشنهادی برای بخش پایش و ارزیابی اسناد ملی حوزه اجرا و 

پیشنهادی بر آن تأکید گردد، ارائته یتک    عنوان روشنماید  بنابراین، آن ه در این قسمت الزم است تا بهرنگ میفناوری را کم

گتذار و اجراکننتدگان   ی و واگذاری تصمیم برای انتخاب روش مناسب به سیاستهای موجود ارزیابها و قالببندی از روشجمع

 سند است 

های ارزیابی  و تحلیل تأثیرات مورد بررستی  های عمومی و گامتاکنون با مرور ادبیات صورت پذیرفته، تعریف، جایگاه، قالب

ای از شتده ی هدایتاست از مطالعه تأثیر مجموعه عبارت اهداف ها وقرار گرفت  بر اساس این بررسی، پایش و ارزیابی سیاست

ها بر وضعیت اهداف کالن و خرد و تعیین چرایی موفق بودن یا ناکام بودن دستتیابی بته   ها، اقدامات و برنامهراهبردها، سیاست

گیرد همراستتایی ایتن   ها مورد توجه قرار باین اهداف  بر اساس این تعریف، یکی از مهمترین نکاتی که باید در ارزیابی سیاست

 است های باالدستی گیریارزیابی با جهت

هتای راهبتردی طتی شتود     روزرسانی اسناد ملی توسعه فنتاوری هایی که باید در مؤلفه برنامه ارزیابی و بهچارچوب کلی گام

 گردد:مرحله اساسی است که در ادامه تشریح می 3شامل 

 

 بخشیهای ارزیابی کارایی و اثرتدوین شاخص -4-1

احصاء شتوند  در ایتن    ها اهداف خرد و کالن هر یک از فناوریگیری کننده های اندازهبایست انواع شاخصدر این گام، می

های مترتبط بتا برنامته    اهداف کالن و هم شاخصهمانند ساز آزمایی ارکان جهتهای مربوط به راستیبایست شاخصگام، می

بایستت  ها متی را احصاء و بررسی نمود  نکته مهم و قابل تأمل این است که این شاخصها مانند اهداف خرد اقدامات و سیاست

بایستت تتدوین و ارزیتابی    های مرتبط با اثربخشی میها و هم پیامدها را ارزیابی کنند  به عبارت دیگر هم شاخصهم خروجی

 های مرتبط با کاراییگردند و هم شاخص
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 تدوین مكانیزم ارزیابی  -4-2

ها و نقاط قوت و ضعف ها ویژگیبرده شد که هرکدام آن ای مختلفی در مرور ادبیات برای ارزیابی و تحلیل تأثیرات  نامهروش

کننده یک سند ملی توسعه فناوری الزم است تا با توجه به شرایط خاص مرتبط گذار یا ارزیابیمربوط به خود را داشتند  سیاست

وری(، ارزیتابی  های اقتصادستنجی )کتالن، خترد، بهتره    ارزیابی )پیمایش نوآوری، مدل سببا موضوع خود، از روش )های( متنا

 توسط خبرگان، مطالعات موردی و تحلیل شبکه( بهره گیرد  

های مختلف ارزیابی  ارائته  ای از روشتوان جدولی مقایسهگذاران، میسازی برای سیاستآوری بستر تصمیممنظور فراهمبه

های موردنیاز  های هر روش از ابعاد مبنای روش، نقاط ضعف و قوت، جنس  دادهای از ویژگیبا ارائه خالصه (1-4  جدول )نمود

 کند  ترین روش با موضوع سند راهبردی کمک میگذاران را در انتخاب متناسبو شرایط استفاده، سیاست

 

 های ارزیابی  های روش ویژگی 1-4جدول 

 قوت ضعف مبنای نظری روش
نوع 

 هاداده
 شرایط استفاده

 پیمایش نوآوری

آوری و تحلیل جمع
ی وسیعی از گستره
ها مبتنی بر داده

 نظرات خبرگان

وجود خطر جانبدارانه بودن 
عدم  -نظرات افراد متخصص 

درنظرگیری فاصله زمانی تأثیر 
 ها در ارزیابیسیاست

برخورداری از نظرات افراد 
متخصص و در محوریت قرار 

 موضوع نوآوریدادن 

-کمی
 کیفی

های کالن ارزیابی سیاست
-که اثرگذاری بر شاخص

 های ملی نوآوری دارند

-اقتصادسنجی
 کالن

معادالت ساختاری 
بر اساس مبانی 
اقتصاد و برای 
توضیح روابط علی 
 معلولی میان اجزا

آوری حجم دشواری در جمع
-زیادی از اطالعات اقتصادی
اجتماعی معتبر و دقیق در یک 

زمان و -بازه زمانی مشخص
 هزینه باال

ها و دقت باال و ارائه تحلیل
 تنایجی مبتنی بر منطق ریاضی

 کمی
های ارزیابی تأثیر سیاست

کالن بر فاکتورهای رفاه 
 اقتصادی کشور

-اقتصادسنجی
 خرد

بررسی عملکرد و 
وضعیت واحدهای 
اقتصادی بر مبنای 
 معادالت ساختاری

در عدم توانایی در درنظرگیری 
ها تأثیرات غیرمستقیم سیاست
 -مانند اثرات سرریز دانش 

ها به حجم  وابستگی شدید آن
ها در یک بازه  انبوهی از داده

 -زمانی طوالنی 

ها و دقت باال و ارائه تحلیل
 نتایجی مبتنی بر منطق ریاضی

 کمی
ها بر ارزیابی تأثیر سیاست
ها و یا  مجموعه بنگاه

 سازمان )سطح خرد(

-اقتصادسنجی
 وریبهره

وری بررسی بهره
واحدهای اقتصادی 
های  بر مبنای روش
 اقتصادسنجی

دشواری در حوزه سنجش 
تعدد  -خروجی )ارزش افزوده( 
 وری عوامل مؤثر بر بهره

ها و دقت باال و ارائه تحلیل
 تنایجی مبتنی بر منطق ریاضی

 کمی
ها در بررسی تأثیر سیاست
 سطح خرد

 گروه کنترل
آوری اطالعات جمع

بر مبنای نظرات 
 

تفکیک اثرات سیاستی از سایر 
های  عوامل تأثیرگذار بر شاخص

 کمی
ارزیابی کارایی و اثربخشی 

 ها در سطح خردسیاست
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 قوت ضعف مبنای نظری روش
نوع 

 هاداده
 شرایط استفاده

خبرگان و تحلیل 
ها بر اساس آن
 های آماریروش

 ها رشد بنگاه

-تحلیل هزینه
 فایده

بررسی اثرات مًبت 
-و منفی اجتماعی
اقتصادی ناشی از 
ها با اعمال سیاست
-استفاده از روش

 سازیهای کمی

ها و دشواری در محاسبه هزینه
ها در زمانی آینده )عدم فایده

 قطعیت باال(

جانبه بودن: پوشش کامل همه
های مشهود و ها و فایدههزینه

نامحسوس، در افق زمانی حال و 
های هدف و آینده، و در گروه
 غیر هدف

-کمی
 کیفی

محدودی ارزیابی تعداد 
های بزرگ و نه  پروژه

 تعداد زیادی پروژه کوچک

ارزیابی توسط 
 خبرگان

بندی نظرات جمع
 متخصصین

 هزینه بودنکم
دقت کمتر در مقایسه با سایر 

 هاروش
 کیفی

شرایطی که اطالعات و 
های کافی برای  داده
های کمی وجود تحلیل
در شرایط و  –ندارد 
-هایی که اختالفسیاست

 ها زیاد استننظر بر سر آ

 مطالعات موردی

پیمایش، تحلیل 
محتوا، تحلیل 
آماری و مشاهده 
مستقیم شرایط 
-واقعی و نتیجه

 گیری بر اساس آن

ای از برخورداری از طیف گسترده
های داده مشتمل بر ورودی

 مشاهده مستقیم
 پرهزینه بودن و زمان

-کمی
 کیفی

ارزیاب به در شرایطی که 
با تعامل اجتماعی مستقیم 
 موضوع ارزیابی

 گزینیبهینه

مقایسه  زادگیری ای
یک واحد  عملکرد
های موفق با نمونه

 و ناموفق

گیری از تجارب موفق و بهره
ناموفق سایر کشورها )یا واحدها( 

 هادر طراحی سیاست

 هایتمام جنبهگرفتن  نادیده
خطر  – اثرات سیاست

ناهمخوانی مکانی زمانی از 
 مطالعات تطبیقی

 کیفی

های حاصله  یادگیری
عنوان یک  بایست به می

ورودی در طراحی و یا 
ارزیابی سیاست مدنظر 

گذاران مورد سیاست
 استفاده قرار گیرد

    

های بیان شده برای هر روش تطبیتق داده و  تواند نیازهای مسئله خود را با ویژگیگذار میبر مبنای این جدول، سیاست    

ها دقیق تتر و   با توجه به اینکه روش ارزیابی توسط خبرگان نسبت به سایر روشمکانیزم و یا روش مناسب ارزیابی را برگزیند  

ستتفاده  کم هزینه تر می باشد، در این سند از این روش برای ارزیابی اهداف کالن و خرد با توجه به شاخص های تعیین شده ا

 می شود 
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 روزرسانیتدوین ساختار نظارت و به -4-3

روزرسانی سند تعیین گردد  عموما   بایست ساختار نظارت و بهتدوین مکانیزم ارزیابی، می و های ارزیابیپس از تدوین شاخص

ود  این موضوع به دلیل بایست هر چند سال یکبار، مورد بازنگری قرار گرفته و بررسی مجدد شهر سند ملی توسعه فناوری می

این است که هم خود فناوری در حال تغییر و تحول است، هم شرایط محیطی آن فناوری اعتم از محتیط اقتصتادی، سیاستی،     

های داخلی تغییر نموده و متناسب بتا ایتن    ها و بنگاهاجتماعی و فرهنگی آن فناوری در حال تغییر است و هم توانمندی شرکت

 بایست بازنگری، اصالح و تکمیل گردد  ها و برنامه عملیاتی میساز، هم برنامه اقدامات و سیاستتتغییرات هم ارکان جه

، اعم به کارگیری فناوری های پربازده در بخش ساختماننفعان بایست ساختاری متشکل از تمامی ذیبا توجه به موارد فوق، می

های خصوصی پژوهشگران و متخصصین، و هم نین صاحبان صنایع و بنگاههای دولتی، دانشگاهیان و ها و ارگاناز سازمان

تواند موردی و مقطعی بنا به روزرسانی هم می روزرسانی را بر عهده داشته باشد  این ارزیابی و بهتأثیرگذار وظیفه ارزیابی و به

سال یکبار  5یا  3تواند به طور منظم هر را بازنگری کند و هم می و اهداف تعیین شده برای هریک از فناوری هاضرورت بوده 

ا از نظر با توجه به اینکه اهداف تعیین شده در نقشه راه هر یک از فناوری ه رخ دهد  این اهدافبه منظور بازنگری و اصالح 

 خواهد شد ، در نتیجه در این سند ارزیابی به صورت موردی برای هریک از این فناوری ها انجام زمانی با یکدیگر تفاوت دارند
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 پنجمفصل 

 انرژی بر در بخش ساختمانپربازده  فناوری هایفرایند ارزیابی  
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 مقدمه

 :باشدمی در نظر گرفته شده است شامل مراحل اصتلی زیتر اهداف کالن و خردمکانیزمی که در این سند برای ارزیابی تحقق 

 تدوین شاخصهای عملکردی و اثربخشی 

  گیری شاخصها اطالعاتی برای اندازهشناسایی منابع 

 ی تعیین شدهمآوری اطالعات و مقایسه با معیارهای ک جمع 

 دتفسیر نتایج و ارائه پیشنها 

 

 باشتد قبتتل از اجرایتتی    هتای عملکتردی و اثربخشتی متی     مرحله اول از مکتانیزم ارزیتابی ستند کته شتامل تتدوین شتاخص       

  شتده استت  تعدادی شاخص تعریف اف کالن و خرد هر یک از فناوری ها اهدپذیرد  در این مرحله برای شدن سند صورت می

ها را بتا کمتک آنهتا     میتوان میزان شاخص پس از آغاز اجرایی شدن سند و تشکیل ستاد راهبتری ستند، منتابع اطالعتاتی کته

و نتایج حاصل از آن مورد  گیری شده شاخصها اندازه هتای زمتانی مشتخص مقتادیر تعیتین کترد، شناستایی شتده و طتی دوره

مورد نیتاز جهتت بته کتارگیری     پذیرد  در ادامه شاخصهای می های الزم صورت ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگری

  بررسی قرار گرفته است متورد و نحتوه دستتیابی بته آنهتا تجهیزات پربازده در بخش ساختمان

 

 تدوین شاخصهای عملكردی و اثربخشی -5-1

 کننتتتده شتتاخص، استتتانداردی استتت کتته دستتتیابی بتته آن نشتتاندهنده نیتتل بتته مقصتتد میباشتتد  جزئیتتات شاخصتتها تعیتتتین

 گیتری دامنته دستتیابی بته اهتداف عینتی در زمانهتای مختلتف میباشتد  انتدازهگیریها میتواننتد کمتی، کیفتتی و              طرز اندازه

آن سطح را  راهبردی هستند که ناظر بر طبق آنها میزان تحقق یا رفتاری باشند  شاخصها همان ابزار نظارت بر پیشرفت سطوح

به شکلی که پیشرفت  باید ابعاد مختلف سطوح راهبردی را مورد توجه قرار دهندرو شاخصها می نماید  از همیناندازهگیری می

 کننده تحقق کامل اقدامات گردد   امور بر اساس شاخصها تضمین

شاخصهای  انتد  بتا پیمتایش این بخش شاخصها در دو سطح کالن و خترد طراحتی شتدهبا توجه به موارد مطرح شده، در 

را ارزیتابی   هتداف خترد  توان میزان تحقق اتوان تحقق اهداف کالن را بررسی کرده و با تعریف شاخصهای خترد میکالن می
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برای هر یک از فناوری ها در سه بخش کالن و خرد اهداف  نمود  در ادامته شتاخصهتای تعیتین شتده بترای بررستی تحقتق

  اند آورده شدهزیر در جداول روشنایی، گرمایش آب و فضا و لوازم خانگی 

 شاخص های ارزیابی اهداف کالن و خرد فناوری های بخش روشنایی 1-5جدول 

 نوع تكنولوژی 
نوع 

 هدف
 شاخص اهداف

 LEDالمپهای 

 ساخت نمونه اولیه کالن

 میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای روشنایی در بخش ساختمان 

 میزان بازدهی نوری در مقایسه با نمونه های خارجی برتر

میزان انطباق پارامترهای فنی و اقتصادی نظیر رنگدهی، دمای رنگ، حساسیت 
 نسبت به شرایط محیطی و غیره در مقایسه با نمونه های خارجی برتر

 خرد

 تجهیز آزمایشگاه

میزان انطباق استانداردهای مربوط به آزمایشگاههتا، ارزیتابی جامعیت و کفایت 
 آزمایشگاه از نظر متخصصین داخلی

 LEDمیزان رضایتمندی مردم از کیفیت المپهای 

 امکانسنجی ساخت

 میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط حاکم بر مساله

 میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی

 میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل کشور

 OLEDالمپهای 

 ساخت نمونه اولیه کالن

 میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای روشنایی در بخش ساختمان 

 میزان بازدهی نوری در مقایسه با نمونه های خارجی برتر

میزان انطباق پارامترهای فنی و اقتصادی نظیر رنگدهی، دمای رنگ، حساسیت 
 نسبت به شرایط محیطی و غیره در مقایسه با نمونه های خارجی برتر

 خرد

تدوین استاندارد و تجهیز 
 ازمایشگاه

میزان بهره گیری از تجربیتات شترکتهتای معتبتر و نظتترات کارشناستتان داخلتتی 
 تهیتته و تتتدوین استانداردهادر 

میزان انطباق استانداردهای مربوط به آزمایشگاههتا، ارزیتابی جامعیت و کفایت 
 آزمایشگاه از نظر متخصصین داخلی

 LEDمیزان رضایتمندی مردم از کیفیت المپهای 

 امکانسنجی ساخت

 بر مسالهمیزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط حاکم 

 میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی

 میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل کشور

باالستهای 
 الکترونیکی

   کالن

میزان کاهش مصرف حاصل از بکارگیری بجای باالست های مغناطیسی در مقایسه 
 با نمونه های خارجی برتر

 مشترکین از کیفیت باالست های تولید شدهرضایتمندی 

المپ های فلورسنت 
فشرده و خطی با 
 راندمان باال 

 ساخت نمونه اولیه کالن

 میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای روشنایی در بخش ساختمان 

 میزان بازدهی نوری در مقایسه با نمونه های خارجی برتر

اقتصادی نظیر رنگدهی، دمای رنگ، حساسیت  میزان انطباق پارامترهای فنی و
 نسبت به شرایط محیطی و غیره در مقایسه با نمونه های خارجی برتر
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 نوع تكنولوژی 
نوع 

 هدف
 شاخص اهداف

 خرد

کسب دانش افزایش 
 راندمان

 میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط حاکم بر مساله

 امکانسنجی ساخت

 شرایط حاکم بر مسالهمیزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی 

 میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی

 میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل کشور

توسعه و بکارگیری 
سیستم مدیریت 
روشنایی در 
 (LMSساختمان )

 کالن
ساخت نمونه اولیه و پیاده 

 سازی

 میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای روشنایی در بخش ساختمان 

 میزان کاهش مصرف در مقایسه با نمونه های خارجی برتر

میزان رعایت استانداردهای روشنایی حاکم بر بخش ساختمان در بخشهای خانگی، 
 تجاری و عمومی

 (BMS)میزان سازگاری با سیستمهای مدیریت انرژی در ساختمان 

 خرد

 تدوین ایین نامه اجرایی

میزان بهره گیری از تجربیتات شترکتهتای معتبتر و نظتترات کارشناستتان داخلتتی 
 در تهیتته و تتتدوین آئین نامه اجرایی

 میزان سازگاری با سایر آئین نامه های اجرائی تدوین شده و یا در دست تدوین

 نامه از نظر متخصصین داخلیمیزان  جامعیت و کفایت آئین 

 امکانسنجی ساخت

 میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط حاکم بر مساله

 میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی

 میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل کشور

 

 شاخص های ارزیابی اهداف کالن و خرد فناوری های بخش گرمایش آب و فضا 2-5جدول 

 نوع تكنولوژی 
نوع 

 هدف
 شاخص اهداف

 پمپ های حرارتی

 میزان انطباق نتایج حاصل از اجرای پایلوت با نتایج مورد انتظار بکارگیری پایلوت در بخش های مختلف کالن

 خرد

 پتانسیل سنجی و تدوین استانداردها

میزان جامعیت و کفایت مطالعات انجام شده و استانداردهای تدوین 
 شده

 میزان سازگاری با سایر استانداردهای تدوین شده و یا در دست تدوین

 میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی

 انتقال فناوری

 میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی

بر مشخصات نمونه های خارجی میزان انطباق مشخصات محصول 
 برتر

سازگاری محصول با تمامی شرایط حاکم با توجه به مطالعات پتانسیل 
 سنجی

سیستمهای تولید 
 همزمان برق و حرارت

 اجرایی نمودن استفاده از فناوری کالن
میزان بکارگیری در بخش ساختمان با در نظر گرفتن نتایج حاصل از 

 پتانسیل سنجی
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 نوع تكنولوژی 
نوع 

 هدف
 شاخص اهداف

تسهیالت ارائه شده از سوی دولت جهت بکارگیری سیستمهای میزان 
 تولید همزمان برق و حرارت در بخش ساختمان

 خرد

 پتانسیل سنجی و تدوین استانداردها

میزان جامعیت و کفایت مطالعات انجام شده و استانداردهای تدوین 
 شده

 تدوینمیزان سازگاری با سایر استانداردها تدوین شده و یا در دست 

 میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی

 ساخت و تست نمونه اولیه

 میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای گرمایشی در بخش ساختمان 

 میزان راندمان در مقایسه با نمونه های خارجی برتر

 میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی

 نتایج حاصل از اجرای پایلوت با نتایج مورد انتظار میزان انطباق بکارگیری پایلوت

سیستمهای گرمایش 
 خورشیدی

 ساخت نمونه اولیه کالن

 میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای گرمایشی در بخش ساختمان 

 میزان راندمان در مقایسه با نمونه های خارجی برتر

 میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی

 خرد

تدوین استانداردها و ایین نامه های 
 اجرایی

میزان بهره گیری از تجربیتات شترکتهتای معتبتر و نظتترات 
کارشناستتان داخلتتی در تهیتته و تتتدوین استانداردها و آئین نامه 

 اجرایی

میزان سازگاری با سایر استانداردها و آئین نامه های اجرائی تدوین شده 
 و یا در دست تدوین

میزان  جامعیت و کفایت استانداردها و آئین نامه از نظر متخصصین 
 داخلی

 امکانسنجی ساخت

میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط حاکم بر 
 مساله

 میزان دقت تحلیل های فنی و اقتصادی

میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در 
 کشور داخل

 

 

 شاخص های ارزیابی اهداف کالن و خرد فناوری های بخش لوازم خانگی 3-5جدول 

 نوع تكنولوژی 
نوع 

 هدف
 شاخص اهداف

کمپرسورهای راندمان باال و دور 
 متغیر

 ساخت نمونه اولیه کالن

 میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای جامعه

 خارجی برترمیزان راندمان در مقایسه با نمونه های 

 میزان دقت رونتد طراحتی تجهیتز و انجتام طراحتی کامل با جزئیات

 میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی
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 نوع تكنولوژی 
نوع 

 هدف
 شاخص اهداف

 خرد

 تدوین استانداردها

 میزان تطبیق با استانداردهای معتبر در ایتن زمینته از نظر جامعیتت 

نظتر گرفتن شرایط و میتزان بتومی ستازی استتانداردها براستاس در 
 زیرساختهای موجود

 تجهیز آزمایشگاه

میزان انطباق استانداردهای مربوط به آزمایشگاههتا، ارزیتابی جامعیت و 
 کفایت آزمایشگاه از نظر متخصصین داخلی

 میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصول

 نظرگترفتن تمتامی شرایطمیزان جامعیت مطالعات برای در  کسب دانش ساخت

موتورهای راندمان باال برای جارو 
 برقی

 ساخت نمونه اولیه کالن

 میزان دقت رونتد طراحتی تجهیتز و انجتام طراحتی کامل با جزئیات

 میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای جامعه

 میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی

 مقایسه با نمونه های خارجی برترمیزان راندمان در 

 خرد

تجهیز ازمایشگاه و تدوین 
 استاندارد

میزان بهره گیری از تجربیتات شترکتهتای معتبتر و نظتترات 
 کارشناستتان داخلتتی در تهیتته و تتتدوین استانداردها

میزان انطباق استانداردهای مربوط به آزمایشگاههتا، ارزیتابی جامعیت و 
 آزمایشگاه از نظر متخصصین داخلیکفایت 

 میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصول

 امکان سنجی ساخت

 میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط

میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل 
 کشور

 اقتصادی-میزان دقت گزارش تحلیل فنی

موتورهای راندمان باال برای 
 ماشین لباسشویی

 ساخت نمونه اولیه کالن

 میزان دقت رونتد طراحتی تجهیتز و انجتام طراحتی کامل با جزئیات

 میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای جامعه

 میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی

 خارجی برترمیزان راندمان در مقایسه با نمونه های 

 خرد

تجهیز ازمایشگاه و تدوین 
 استاندارد

میزان بهره گیری از تجربیتات شترکتهتای معتبتر و نظتترات 
 کارشناستتان داخلتتی در تهیتته و تتتدوین استانداردها

میزان انطباق استانداردهای مربوط به آزمایشگاههتا، ارزیتابی جامعیت و 
 متخصصین داخلیکفایت آزمایشگاه از نظر 

 میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصول

 امکان سنجی ساخت

 میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط

میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل 
 کشور

 اقتصادی-میزان دقت گزارش تحلیل فنی

برای  موتورهای راندمان باال
 ماشین ظرفشویی

 ساخت نمونه اولیه کالن
 میزان دقت رونتد طراحتی تجهیتز و انجتام طراحتی کامل با جزئیات

 میزان انطباق نمونه اولیه با نیازهای جامعه
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 نوع تكنولوژی 
نوع 

 هدف
 شاخص اهداف

 میزان کیفیت محصول از نظر متخصصین داخلی

 میزان راندمان در مقایسه با نمونه های خارجی برتر

 خرد

ازمایشگاه و تدوین تجهیز 
 استاندارد

میزان بهره گیری از تجربیتات شترکتهتای معتبتر و نظتترات 
 کارشناستتان داخلتتی در تهیتته و تتتدوین استانداردها

میزان انطباق استانداردهای مربوط به آزمایشگاههتا، ارزیتابی جامعیت و 
 کفایت آزمایشگاه از نظر متخصصین داخلی

 رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصولمیزان 

 امکان سنجی ساخت

 میزان جامعیت مطالعات با در نظرگترفتن تمتامی شرایط

میزان صرفه جویی ارزی حاصل ناشی از تولید و ساخت محصول در داخل 
 کشور

 اقتصادی-میزان دقت گزارش تحلیل فنی

 مكانیزم ارزیابیتدوین ساختار نظارت، به روزرسانی و  -5-2

شد، به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کتاری اندیشتتیده شتتده و ستتاختار نظتتارتیبرای آن      همانطور که اشاره

وظیفه سیاستگذاری کالن، هماهنگی و نظارت کالن بر اجترای ایتتن ستتند را بتترعهده دارد  مرکتز     وزارت نیرو  تعیین گردد 

آن، کمیته راهبری متشکل از اعضاء کمیتته  تشکیل  عدم در صورت و پر بازده در بخش ساختمانتوسعه و بکارگیری تجهیزات 

های الزم در سند و گزارش کالن  بازنگری کنتد و بر نحتوه اجترای ایتن ستند نظتارت متیراهبری این پروژه و خبرگان دیگر 

اد ساز و کارهای الزم و استفاده از نهادهای مختلف، ضمن مربوطه را در فواصل زمانی مشخص ارائه خواهد نمود  اینستاد با ایج

بر تحقق اهداف سند و ارزیابی پیشرفت کار را بر عهتده دارد  از جملته وظتایف     های الزم، وظیفته نظتارت انجام تصمیمگیری

 :توان بته متوارد زیتراشاره کرد اصلی این ستاد می

 کتارگیری تجهیتزات    بته  رتباطات بین دستتگاهی الزم بترای   گذاری اجرایی، راهبری، هماهنگی و ایجاد ا سیاست

 با ظرفیت باال پربازده در بخش ساختمان

 دنظارت و پیگیری اجرای دقیق و کامل مفاد سن 

 پایش شاخصهای عملکردی و اثربخشی 

 



 وريهاي پربازده انرژي بر در بخش ساختماناسند راهبردي و نقشه راه بکارگيري فن

42 

 

 

 1394 مرداد،دوم ويرايش برنامه ارزيابی و بروزرسانی: تدوين 6فاز 

 

 مكانیزم عملكرد -5-3

انجتام   بته عنتوان چتارچوبی بترای    بایست مکانیزمی اندیشیده شتود کته    ، میمرکز با توجه به وظایف مطرح شده برای این

توستعه و بکتارگیری   مرکتز   های ارزیابی در نظر گرفته شود  همتانطتور کته اشتتاره شتتد، از جملتته وظتتایف اصتتلی      فعالیت

عملکردی  هتای نظارت و پیگیری اجترای دقیتق و کامتل مفتاد ستند و پتایش شتاخصتجهیزات پر بازده در بخش ساختمان 

برگزار کرده  انه راماه بایستت جلستات متنظم شد  لذا اعضای مرکز جهت انجام وظایف درنظر گرفته شده متیباو اثربخشی می

های تعیین  شاخص ،های مرتبط حوزه هتای متتولی ها از دستتگاه و در فاصله بین جلسات از طریق همکاری و اخذ آمار و گزارش

ماهه بته وزارت نیترو اعتالم     6های زمانی  یتق آنهتا گتزارش آن را دردورهستازی و تلف شده را ارزیابی کرده و پتس از نهتایی

 .نماید

ها، اقتدامات الزم را جهتت اطمینتتان از تحقتتق ستتند درافتق        اعضای مرکز موظفند طبق نتایج حاصل از ارزیابی شاخص

کارهتای نهتادی ذیتربط، ازطریتق مراجتع   ساله، اتخاذ کنند  ستاد راهبری سند در صورت نیاز به اصالح ساختارها و ستاز و 10

 .ذیصالح گردش کار را انجام خواهد داد

های  حوزه بپردازد و گزارش آن را طی دورهاین های مرتبط و در حال توسعه در  هم نین مرکز موظف است به رصد فناوری

مورد بازبینی و سال یکبار  2هر  ست سند با توجه به روند تحوالت و نیز وضعیت پیشرفت سند، الزم ا.ساله ارائه نماید 2زمانی 

 .تجدیدنظر قرار گیرد

 )هتداف ختترد ا)هتای ستطح خترد    و شتاخص  کتالن(  اهتداف )هتای ستطح کتتالن    وضتعیت پیشترفت بتر استاس شتاخص     

های درنظتر گرفتته    سال از آغاز اجرای سند، میزان تحقق هر یک از شاخص 3شود  در صورتی که پس از گذشت  مشخص می

اجترا اقتدام نمایتد و     ستاد راهبری سند باید نسبت بته توقتف   ،درصد باشد 30زمانی به طور میانگین کمتر از  شده تا آن مقطع

درصد باشدبایستی سند از سوی ستاد راهبتری   70ها کمتر از  تصمیمات الزم را اتخاذ کند  در صورتی که میزان تحقق شاخص

توانتد بتا    های مذکور، ستاد راهبری می شاخص درصد 70بیش از  مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد  هم نین در صورت تحقق

ها نسبت به رفع آنها و ادامه اجرای سند اقدام ها و موانع موجود بر سر راه تحقق کامل هر یک ازاقدامات و برنامه بررسی گلوگاه

  نماید
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 گیری نتیجه -5-4

بته کتارگیری تجهیتزات    تتدوین ستند راهبتردی و نقشتته راه  "مرحله ششم این سند به عنتوان آخترین مرحلته از طترح 

د که چته  مشخص ش   در این مرحلهپرداخته استروزرسانی این سند  به تدوین برنامه ارزیابی و به "پربازده در بخش ساختمان

سند در طول بازه زمانی تعریتف   معیارهایی باید به ارزیابی پیشرفت اجترای ها و افرادی در چه ساختاری و بر اساس چه شاخص

تعریف شد  ستپس   (اهداف خرد) در سطح خُرد و (کالن اهتداف)هایی در سطح کالن  شده بپردازند  برای این کار ابتدا شاخص

 .شتد روزرسانی و ارزیابی ستند مشتخص ساختار نظارت، به

 ماهته بتته   6های زمانی  در بازهتوسعه و بکارگیری تجهیزات پر بازده در بخش ساختمان که مرکز  گردید در نهایت تعیین

هم نتین  .ارائتته کنتتد  وزارت نیرو شده بپردازد و گتزارش آن را بته  پیگیری و ارزیابی اجرای سند بر اساس شاخصهای تعریف

  ی آن اقدام نمایدمقرر شد این مرکز با توجه به وضعیت پیشرفت سند نسبت به بازنگر
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