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آیا پاندمی کووید 19، یک رویداد قوی سیاه تلقی می گردد؟
بهره گیری از ظرفیت بانوان برای مدیریت مصرف انرژی در کشور

گزارش طرح برقدار کردن چاهها و تلمبه های دیزلی آب کشاورزی
دیجیتالی کردن در حوزه انرژی

قیمت هر تن کربن در بازارهای جهانی و ایران
علم و فناوری های نوین
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نشریــه الکترونیک بهسـو از پــژوهشگــران 
و صاحبنظران حوزه هــای مرتبط با بهینه سازی 
مصرف سوخت دعوت به عمل می آورد تـا نتایج 
پژوهش هـای خود را جهت انتشار در این نشریه 

)با ذکر نام و مرجع( ارسال نمــایند.

عنوان: نشریه الکترونیکی بهسو
ترتیب انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
مدیر مسئول: دکتر علی مبینی دهکردی

سردبیر: سید حسین طاهری
هیات تحریریه: گروه کارشناسان حوزه بهینه سازی مصرف سوخت

کارشناسان نشریه: مریم منصوری و فرشته بخشی زاده
نشانی: تهران، مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پالك 23 تلفن: 88604760 الی 6

تلفن مستقیم واحد روابط عمومی و فرهنگ سازی: 88604793
 www.ifco.ir :سایت
behsoo@ifco :ایمیل
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اسراف نعمات الهـی 
از 

دیدگاه قـرآن

ْرتُْم ج بَْل أَنُْتْم َقْوٌم ُمْسِرُفوَن َقالُوا َطائُِرُکْم َمَعُکْم ج أَئِْن ُذِکّ
                    گفتند شومی شما ازخودتان است اگر درست بیندیشید بلکه شما گروهی اسراف کارید        

     
سوره یس آیه 19

ثَُمّ َصَدْقَناُهُم الَْوْعَد َفأَنَْجْیَناُهْم َوَمْن نََشاُء َوأَْهَلْکَنا الُْمْسِرِفیَن
آن گاه ما به وعده ای که به آنها دادیم وفا کردیم و آنان را با هر که خواستیم )از شر دشمنان( نجات دادیم

 و مسرفان ظالم را هالك گردانیدیم.

سوره انبیا آیه 9

َکذلَِک ُزیَِّن لِْلُمْسِرِفیَن َما َکانُوا یَْعَمُلون
اینگونه برای اسراف کاران اعمالشان زینت داده شده است

سوره یونس آیه 12
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خطر کرونـا را
جدی بگیریم
خطر کرونـا را
جدی بگیریم
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معرفی کتــاب

کتــاب منحنــی دوم؛ دیدگاه هایــی در نوســازی جامعــه 
نوشــته چارلــز هنــدی اســت کــه بــا ترجمــه محمــد 
صائبــی منتشــر شــده اســت. منحنــی دوم بیانیــه ای 
ــی  ــده. راه ــه آین ــح ب ــگاه صری ــتوار در ن ــت اس اس
موفقیت آمیــز بــه درون انــرژی و اشــتیاق نســل 
جــوان، کــه نویســنده امیــد فراوانــی بــه آن هــا دارد. 
پیش آگاهی هــای او در طــول چنــد دهــه بــه او 
ــد و  ــخنی بگوی ــر دری س ــا از ه ــت ت ــکان داده اس ام
ــت  ــوان گف ــان می ت ــینه ای درخش ــن پیش ــا چنی ب

پیش بینی هــای او بــه نتیجــه می رســد.

در  دیدگاه هایــی  دوم؛  منحنــی  کتــاب  دربــاره 
نوســازی جامعــه

ــر  ــه ه ــه ب ــت ک ــه ای اس ــاب تجرب ــن کت ــدن ای خوان
فــردی کــه می خواهــد از قطــار تغییــرات آینــده جــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــود. واقعی ــه می ش ــد، توصی نمان
نهادهــا، ســازمان ها و از همــه مهم تــر ذهنیــت  آدم هــا، 
براســاس مســائل و دغدغه های گذشــته ســاخته شــده 
اســت و احتمــاالً آمــاده تغییرات شــگرفی کــه در عصر 
ــاید  ــتند. ش ــت نیس ــال رخ دادن اس ــال در ح دیجیت
توصیــه بــه خوانــدن ایــن کتــاب، به عنــوان یــک قدم 
اولیــه ولــی مهم، کمــک بزرگــی بــرای به دســت آوردن 
ــاده  ــده آم ــرای آین ــد ب ــه بای ــد ک ــش هایی باش پرس
ــدن ایــن کتــاب  ــه آن هــا باشــیم. خوان پاســخ دادن ب
وقــت زیــادی نمی گیــرد، امــا تأثیــر مهمــی در 
 آماده کــردن مــا بــرای اندیشــیدن دربــاره آینــده دارد.

خواندن کتاب منحنی دوم؛
دیدگاه هایی در نوسازی جامعه را به چه کسانی پیشنهـاد 
می کنیم این کتاب را به تمام کسانی که می خواهند مسیر 

 جهان در آینده را بدانند پیشنهاد می کنیم.

بخشــی از کتــاب منحنــی دوم؛ دیدگاه هایــی در 
ــه ــازی جامع نوس

ــب  ــرد عجی ــن م ــق ای ــه منط ــه متوج ــش از آنک پی
ایرلندی در تعیین مســیر شــوم، از او تشــکر کــردم و به 
راهــم ادامــه دادم. امــا پیــام آن ماجــرا همچنــان با من 
مانــد تــا آنجا کــه صحبــت دربــاره چالش منحنــی دوم 
را آغــاز کــردم،. یعنــی گــردش به راســت در ســرباالیی 
تپــه، کــه جایــی کــه اغلب بــدون آنکــه بدانیــد مقصد 
اصلی تــان بــوده، آن را پشــت ســر می گذاریــد. 
ســازمان ها )و مســلماً افــراد( بســیاری را دیــده ام کــه 
در جایــی هماننــد »کافــه دیــوی« مانده انــد و خیلــی 
ــد  ــت داده ان ــده را از دس ــه راه آین ــد ک ــر دریافته ان دی
ــف  ــده تأس ــی مان ــان باق ــه برای ش ــزی ک ــا چی و تنه
ــتند  ــه می توانس ــت ک ــی اس ــات خوش ــرای اوق ب
 داشــته باشــند و آن چــه می توانســتند باشــند.

در زندگــی حرفــه ای خــودم، ناخــودآگاه بارهــا جاده ها 
ــار  ــودم و هرب ــاالی تپــه طــی کــرده ب ــه ســمت ب را ب
ــوی«  ــه دی ــون »کاف ــی همچ ــه جای ــه ب ــش از آنک پی
برســم بــه ســمتی دیگــر پیچیــده بــودم. وقتــی بــه 
ــیر  ــیب مس ــراز و نش ــم، ف ــی پرداخت ــیم منحن ترس
ــه  ــان ب ــرد. از آن زم ــدا ک ــا پی ــدك معن ــن اندك ان م
ــه های  ــی از اندیش ــش بزرگ ــر بخ ــا ب ــد، منحنی ه بع
ــده،  ــر، آین ــان عام ت ــه بی ــر و ب ــاره تغیی ــن درب م
ــا،  ــیگموئیدی بودن منحنی ه ــته اند. س ــر گذاش تأثی
همان طــور کــه از نام شــان پیداســت نوعــی اســتعاره 
اســت. اســتعاره ها بــه درك و فهــم مــا کمــک بزرگــی 
می کننــد و نبایــد بــه ایــن دلیــل کــه قطعیــت علمــی 
ــی  ــا مفاهیم ــت. آن ه ــده گرف ــا را نادی ــد، آن ه ندارن
ــکلی  ــا به ش ــتند، ام ــق هس ــق و دقی ــدان عمی نه چن
ــور زندگــی روشــنگر  ــه ام ــان ب دورازانتظــار در نگاه م
هســتند. در ایــن کتــاب مــوارد بســیاری را خواهیــد 

دیــد.

منحنــی دوم
دیدگاه هایی در نوسازی جامعه

ندی ـَ چالز هــ
ترجمه دکتر محمد صائبی
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)Black Swan Event (  رویداد قوی سیـاه
نظریه قوی سیاه توسط آقای نسیم نیکوالس طالب، نویسنده ی انگلیسی- لبنانی، تحلیلگر و ارزیاب 
ریسک مطرح و کتاب قوی ســیاه در سال 2007 توسط روزنامه معتبر The Sunday Time به عنوان 

یکی از 12 کتاب تاثیرگذار بعد از جنگ جهانی دوم معرفی گردید.

بر اســاس تصور همگان ، قوها همیشه ســفید دیده و تصور گردیده اند و کسی احتمال وجود قوی هایی به رنگ 
سیاه را باور نداشت . تا زمانیکه در غرب استرالیا نمونه ای بسیار نادر از قو به رنگ سیاه مشاهده و گزارش گردید 

که این موضوع شوک بسیار بزرگی را به محققین وارد نمود.
در دنیای آمار و احتماالت و ارزیابی ریسک ، قوی سیاه به رویدادی گفته میشود که قادر به پیش بینی آن بر اساس 

نتایج و تجربیات قبلی نخواهیم بود.

بر اساس نظریه آقای طالب، قوی سیاه دارای سه مشخصه بسیار مهم است :
1. رویدادهای قوی سیاه معموال خارج از انتظارات هستند.

2. وقایع قوی سیاه ، اثرات و پیامدهای بسیار شدیدی به همراه دارند.
3. علی رغم غیرمنتظره بودن آن ، بعد از وقوع قوی سیاه ، افراد ادعا می کنند که چنین رویدادی قابل پیش بینی 

بوده است !!!!

بر اساس نظریه قوی سیاه ، آنچه میدانیم اهمیت آنچنانی ندارد ، رویدادهای قوی سیاه در نادانسته های ما اتفاق 
می افتد. حوادثی مانند 11 سپتامبر ، کشف پنی سیلین ، اینترنت ، تایتانیک و ... قوهای سیاهی بودند که بر زندگی 

افراد به صورت مثبت یا منفی تاثیر گذاشتند.
به بیانی دیگر آینده را میتوان متعلق به افرادی دانست که از وجود قوهای سیاه با تاثیر مثبت حداکثر استفاده را 

می کنند و از محیط هایی که مستعد وجود قوهای سیاه با تاثیر منفی می باشند، دوری می کنند.

آیـا پاندمـی کوویــد 19،
یک رویـداد قـوی سیاه 
تلقــی مـی گــــردد؟ 

علی بهشتی - رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست
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آیا بحران کووید 19، یک قوی سیاه است؟
بر اساس نظریه آقای طالب، وقوع کووید 19 در جهان یک رویداد خارج از محدوده انتظار نبوده است زیرا از نظر 
تاریخی، همه گیری ها یکی از مهمترین قاتالن بشریت بوده اند که بیش از بالیای طبیعی و جنگ ها جان انسانها 

را گرفته اند. 
شیوع بیماری های ویروسی واگیردار موضوعیست که پزشکان و متخصصان دردهه های اخیر در مورد وقوع و همه 
 MERS ، SARS گیری آنها بسیار هشدار داده بودند، شاهد این موضوع وقوع و شیوع ویروس های اخیر همچون

و H1N1 می باشد.
روش قابل اســتناد دیگری که برای بررسی این موضوع مطرح میگردد، سناریوی in-200 event-1 می باشد. با 
نگاهی به گذشــته و با در نظر گرفتن 1 رویداد بسیار مهم در 200 سال اخیر و یا در بازه ای وسیع تر، 10 رویداد 
مهم در 2000 سال گذشته درمی یابیم که بروز و ظهور کووید 19 به احتمال بسیار زیاد در سناریوهای فوق قرار 

نخواهد گرفت و بالطبع آن نمیتوان از آن به عنوان رویداد قوی سیاه نام برد.
و در نهایت این نتیجه حاصل می گردد که بروز و شــیوع همه گیری کووید 19، آگاهی جدیدی از میزان احتمالی 
شیوع بیماری های عفونی با وجود منابع و فناوری های چشمگیر پزشکی جهان مدرن برای بشریت بوجود آورده 

است.

)HSE( اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

COVID-19
CORONAVIRUS DISEASE 2019
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مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطرح کرد:

بهره گیری از ظرفیت بانوان برای مدیریت 
مصرف انرژی در کشور

علی مبینی دهکردی مدیرعامل شرکت 
بهینه ســازی مصرف ســوخت مطرح 
کرد: با تاکید بر نقش فرهنگســازی در 
بهینه سازی مصرف انرژی و نقش زنان 
در تغییر رفتــار جامعه گفت: با عنایت 
به اینکه زنان همواره درزمینه تربیت و 
تغییر رفتار جامعه و خانواده ها پیشرو 
بوده اند، شــرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت می تواند ضمن استفاده از این 
ظرفیــت ملی در راســتای تغییر رفتار 

مصرف خانواده ها اقدام نماید.

علی مبینــی دهکــردی در آیین امضــای تفاهم نامه 
همکاری بین وزارت نفت و معاونت امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری با موضوع بهینه سازی مصرف انرژی 
که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، در این باره افزود: 
کاهش مصرف انرژی، پس انداز مادران برای فرزندانشان 
خواهــد بود و امیدواریم با همکاری معاونت امور زنان و 

خانواده، مصرف بی رویه منابع را کاهش دهیم.

مدیرعامل شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت گفت: 
امیدواریم با امضا و اجرای این تفاهم نامه توســط وزیر 
نفت و معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری با 
موضوع بهینه ســازی مصرف انــرژی از نقش تأثیرگذار 
زنان در مدیریت مصرف انرژی در کشور بهره مند شویم.

وی با تأکید بر اینکه از دو ســال گذشته تاکنون وزیر 
نفت تاکید بســیاری بر مدیریت مصرف سوخت داشته 
اند و ریل گــذاری جدیدی برای کشــور در این زمینه 
طراحی نموده اند اظهار داشت : امضای این تفاهمنامه 
از جمله اقدام ها در این زمینه بود تا چارچوبی مناسب 
برای بهره گیری از ظرفیــت  و توانمندی های مدیریتی 
و علمی و فنی زنــان جامعه در مدیریت مصرف انرژی 
در میان خانواده ها، شــاغالن، بخش های دانشگاهی و 

کسب وکارهای دانش بنیان ایجاد کند .

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره 
بــه تفاهمنامه  دوطرفه ای که با محورهای همکاری در 
حوزه های فرهنگ سازی، آموزش، ایجاد کسب  وکارهای 

دانش بنیان برای فارغ التحصیالن دانشــگاهی در زمینه 
مدیریت مصــرف انرژی با همکاری معــاون امور زنان 
و خانــواده رئیــس جمهور، تنظیم شــد، تصریح کرد: 
امیدواریم بتوانیم بــا به کارگیری ظرفیت معاونت امور 
زنــان و خانواده در جهت تولید محتوا و انتشــار آن از 
رســانه ملی صدا و ســیما، به نتایج خوبی برای تغییر 
فرهنگ و رفتار مصرف در کشــور دست یابیم و مصرف 
انرژی در کشور را به کمک بخش مهم و تاثیر گذار زنان 

جامعه مدیریت کنیم.

مبینــی دهکردی با اشــاره به ضرورت ایجادکســب و 
کارهای دیجیتالی در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت 
اظهار داشــت : با بکارگیری ظرفیت سازمان دهی شده 
توسط معاونت زنان ریاست جمهوری در سراسر کشور 
، می توان اقدام به ایجاد کســب و کارهای دیجیتالی با 

حضور زنان تحصیل کرده نمود.

وی خاطرنشان کرد: سازماندهی و تقویت شرکت های 
نرم افزاری دانش بنیان متشــکل از زنــان و خواهران 
توانمندو تحصیل کرده و تشکیل شرکت های خدمات 
انرژی از جمله فعالیت هایی است که در قالب این تفاهم 
نامه و در راستای همکاری با امور زنان ریاست جمهوری 

قابل اجرا می باشد.
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لــــزوم همــکاری نهادهـــای مختلف در زمینـــه 
فــــرهنگ ســازی بـــرای مصــرف بهینــه انــرژی 
وزیر نفت افزود: زنان در بخش خانگی مدیریت مصرف 
نقــش تاثیرگذاری را در بهینه ســازی مصــرف انرژی 
و آب دارند و اگرچه سال هاســت کــه ما به این قضیه 
پرداخته ایم، امــا امیداوریم با امضای این تفاهم نامه آن 
را سازماندهی و عملیاتی کنیم. امیدوارم این تفاهم نامه 
با همت معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
تحقق یابــد و همکاران مــا در وزارت نفت نیز با تمام 
قدرت در این باره همکاری می کنند. البته الزم اســت 
نهادهای دیگر از جمله آموزش و پروش و صداوسیما نیز 
در این زمینه به ویژه در بخش فرهنگ ســازی همکاری 

کنند.
زنگنه تأکید کــرد: در نفت هم ما به نقش بانوان توجه 
کرده ایــم، به نحوی که برای نخســتین بــار بانوان در 
عالی ترین رده های مدیریتــی در صنعت نفت فعالیت 
می کنند و برای نخســتین بــار در تاریخ صنعت نفت 
ایران، یک خانم عضو هیئت مدیره شــده است. تعداد 
زیادی از مدیران ارشــد صنعت نفت، بانوان هســتند و 
تالش کرده ایم هر چه تبعیض بوده اســت، تا جایی که 
دســت ما و زور ما می رســد، با زمان و فرهنگ سازی و 
تغییر ذهنیت ها، آنها را به تبعیض مثبت به نفع خانم ها 
تبدیل کنیم و در شرایط برابر به خانم ها اولویت بدهیم.

وزیر نفــت تصریح کرد: امروز هیــچ محدودیتی برای 
خانم هــا در جذب در هیچ ســمتی وجود ندارد، به جز 
برای سکوهای نفتی که آن هم به دلیل اینکه متناسب 
بــا نوع کار و زندگــی آنها نیســت و در بقیه بخش ها 

محدودیت نداریم.
زنگنه گفــت: محدودیت هایی که برای پذیرش خانم ها 
در دانشــگاه نفت بود، برداشته شــد و حتی دوره هایی 
برای توانمندســازی خانم ها )برگزاری دوره های مینی  
ام بی ای( برگزار شد و امیدواریم بانوان روز به  روز نقش 

پررنگ تری در صنعت نفت داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه تعداد زیادی از افرادی که به تازگی 
بــرای پذیرش مــدت معین در صنعت نفــت در حال 
مصاحبه هســتند، زنان توانمند بــا صالحیت های باال 
هســتند، افزود: امیدواریم این دسته از کارکنان نقش 
خود را به خوبی در آینده صنعت نفت و کشور ایفا کنند.
وزیر نفت اظهار داشــت: امیدواریم دوستان ما در نفت 
پیگیری تفاهم نامه امروز را جدی بگیرند و دنبال کنند، 
زیرا بانوان به واقع نقش تعیین کننده ای در مصرف انرژی 
کشور دارند و مدیریت انرژی برای ما بسیار مهم است، 
زیرا همکاران ما با زحمات زیاد انرژی را تولید می کنند، 
اما هدر می رود و در خانه ها اشــخاصی که می توانند آن 

را مهار کنند، بانوان هستند.

تاکید وزیر نفت بر لزوم اجرای منویات مقام معظم رهبری در
 زمینه مدیریت مصرف انرژی

بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در آیین امضای تفاهم نامه همکاری وزارت نفت و معاونت امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری با موضوع بهینه ســازی مصرف انــرژی، بر لزوم اجرای منویات مقام معظــم رهبری در زمینه مدیریت 
مصرف انرژی تاکید کرد و با اشــاره به اینکه بهینه ســازی مصرف انرژی همیشه مطلب تعیین کننده ای در وزارت 
نفت بوده است، گفت: در پی افزایش شدید مصرف این مسئله به تازگی اهمیت بیشتری یافته است، زیرا ما منابعی 
تجدیدناپذیر داریم و به نقطه باالی تولید رســیده ایم و این طور نیســت که هر مقدار مصرف کنیم، بتوانیم تولید 

کنیم، بنابراین بهینه سازی برای ما یک اصل و باید است.



ه 7
مار

 ش
/ 1

39
ه 9

ــا
ر م

 آذ
ت /

وخ
 س

رف
مص

ی 
ساز

نه 
بهی

ت 
رک

 ش
ی /

یک
رون

کت
ه ال

شری
ن

6

وزیر نفت در ادامه  از بررسی طرح محاسبه رایگان گازبهای 
30 درصد از مشترکان کم مصرف خانگی در هیئت دولت 
به عنوان مشــوقی برای مدیریت مصرف انرژی در کشور 

خبر داد.
بیــژن زنگه گفــت: به منظور ایجاد مشــوق هایی برای 
مدیریت مصرف گاز، براســاس طرحی که قرار اســت 
در دولت بررســی شود گازبهای 30 درصد از مشترکان 
خانگــی که مصرف کمتــری دارند، رایگان محاســبه 
می شــود و این طرح تأثیری بســزا بر مدیریت مصرف 
سوخت خواهد داشت که در صورت تصویب در هیئت 

دولت، اجرایی می شود.
وی افزود: بر اســاس این مصوبه، مشترکانی که مصرف 
خود را در زمســتان 10 درصد کاهش دهند، از کاهش 
15 درصــدی در گازبهــا برخوردار می شــوند که این 
موضوع دو تأثیر دارد، نخســت اینکه قیمت تصاعدی 
محاســبه نمی شــود و افزون بر این، دولت هم در پی 

کاهش مصرف 15 درصد تخفیف می دهد، برای این کار 
منابعی هم دیده شده است، هر چند این طرح برای ما 
کاهش درآمد به همراه خواهد داشــت، اما ایجاد تعادل 
در تراز تولیــد و مصرف که در نتیجه این طرح حاصل 

می شود برای ما اهمیت بیشتری دارد.
وزیر نفت افزود: اصالح سیستم موتورخانه ها و جایگزینی 
بخاری های فرســوده از دیگر اقدام های مهم دولت در 
زمینــه کاهش مصرف انرژی اســت که هفته پیش در 
شورای اقتصاد هم تصویب و مقرر شد دولت یارانه ای را 
به منظور تعویض بخاری های با بازده پایین با بخاری های 
با کارایی باال و نیز تعمیر موتورخانه ها اختصاص دهد که 

امیدوارم هفته جاری در دولت تصویب شود
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معــاون امور زنــان و خانواده 
رئیس جمهوری:

به  انرژی  الگوی مصرف   اصالح 
رونق اقتصاد ملی کمک می کند

معصومه ابتکار  در این جلســه تأکید کرد: باید 
منابــع انرژی را طوری مدیریــت کنیم که برای 
نســل های آینده قابل دســتیابی باشد و بحث 
منطقی اقتصادی اصالح الگوی مصرف این فرصت 
را فراهم می کند تا در عین حالی که نیازهای خود 

را تأمین می کنیم، اقتصاد ملی نیز رونق یابد.

با مشوق های  تفاهم نامه  این  وی گفت: هم زمانی 
اقتصادی دولت بســیار تأثیرگذار خواهد بود و 
امیدواریم با استفاده از ظرفیت زنان، سازمان های 
مردم نهاد، تشکل ها و رســانه ها بتوانیم مصرف 
انرژی را در کشور به مقداری قابل توجه  مدیریت 

کنیم.

وی افــزود: از آقای مهندس زنگنه برای توجه به 
نقش زنان در صنعت نفت تشکر می کنم. ایشان 
الگوهــای موفقی را برای حضــور پررنگ زنان 
در صنعــت نفت اجرایی کرده انــد که در دیگر 
دستگاه های اجرایی نیز مورد توجه قرار گرفت و 

اجرایی شد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تأکید 
بر اینکه ما تکلیفی انسانی برای حفاظت از منابع 
کشور و توجه به حقوق نسل های آینده و توسعه 
پایدار به عهده داریم، افزود: باید منابع را طوری 
مدیریــت کنیم که برای نســل های آینده قابل 
دستیابی باشــد و بحث منطقی اقتصادی اصالح 
الگوی مصرف این فرصت را در اختیار کشور قرار 
می دهد که در عین اینکه نیازهای خود را تأمین 

می کنیم، اقتصاد ملی نیز رونق یابد و آسیب نبیند.
ابتکار با اشاره به اینکه ما در زمینه اصالح الگوی 
مصرف مشــکالتی داریم، تأکید کرد: هم اکنون 
در بخش مصارف خانگی و تــا حدی نیروگاهی 
مشکل افزایش مصرف داریم که تبعات مختلفی 
برای کشور دارد. از جمله تبعات آن بحث آلودگی 
محیط زیست و هواســت که خوشبختانه تغییر 
رویکردها و برنامه ریزی های اخیر می تواند در این 

زمینه راهگشا باشد.

وی افزود: ما در این زمینه دو رویکرد را می توانیم 
دنبال کنیم. رویکرد نخســت توجه به مشوق ها 
و هدفمندســازی یارانه هاســت که در این باره 
مصوبه های شورای اقتصاد برای ایجاد مشوق هایی 
به تازگی در دولت  به منظور کاهش مصرف کــه 
در حال بررسی است، نقشی بسیار کمک کننده 
خواهد داشــت و خانوارها را بــه اصالح الگوی 
مصرف ترغیب می کند، از نظر اقتصادی نیز به نفع 
آنها خواهــد بود و هزینه کمتری در بخش انرژی 

پرداخت خواهند کرد. 
این موضوع در دنیا هــم مؤثرترین عامل برای 
اصالح رفتار است،  اما مسئله فرهنگ هم بسیار 
مهم است که امیدواریم با بهره مندی از فرهنگ 
دینی و ایرانی خودمــان و تجربه جهانی بتوانیم 
مروج فرهنگ و سبک صحیح زندگی در این باره 

باشیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره 
به اینکه به همراه این تفاهم نامه، موافقت نامه ای 
نیز امروز امضا و و عملیاتی خواهد شــد، گفت: 
امیدواریم از این طریق به کار سرعت بخشیده شود 
و بتوانیم تعداد زیادی از دختران فارغ التحصیل 
دانشگاهی در رشته های مهندسی و محیط زیست 

را در این زمینه فعال کنیم.
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ابتــکار گفت: اگر بخش خصوصی بتواند از مشــوق های اعطایی دولت بــرای اصالح موتورخانه ها و 
هوشمندسازی موتورخانه ها استفاده کند، اتفاق بزرگی رخ می دهد و خوشبختانه گام های نخستین در 
این زمینه برداشته شده است و شرکت های دانش بنیان شکل گرفته اند و با حرکتی خوب و فراگیر در 

این زمینه، مسئله اشتغال نیز به نحو قابل مالحظه ای پوشش داده می شود.

وی با اشــاره به اینکه بعضی از کشورها با بهینه ســازی موتورخانه ها تا 300 هزار نفر اشتغال زایی را 
گزارش کرده اند، گفت: پیش بینی ما این است که در کشور برای حداقل 100 هزار نفر اشتغال زایی شود.

معــاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه بــرای اجرای این تفاهم نامه از ظرفیت 
نهادهای مدنی و جریان های قوی در حوزه زنان و محیط زیست بهره مند خواهیم شد، افزود:

 بانوان می توانند در حوزه مدیریت مصرف انرژی نقش بســیار تأثیرگــذاری ایفا و از طریق جایگاه 
خانوادگی خود و حضور در پویش ها، این حرکت را هدایت کنند که از جمله تجربه های ما در این زمینه 
اجرایی شدن پویشی با عنوان 18 درجه بود. این پویش ها می توانند در بین زنان و خانواده ها تاثیرگذار 

باشند.

لزوم توجه به سرمایه اجتماعی زنان در مدیریت مصرف انرژی

فاطمه تندگویان، مشاور وزیر نفت در امور بانوان 
و خانواده نیز در این آیین با اشاره به اینکه در 
چند ســال اخیر به دنبال امضای این تفاهم نامه 
بودیم که خوشبختانه اجرایی شد، گفت:  با توجه 
به اینکه زنان می توانند نقش بی بدیلی در حفظ 
محیط زیســت و کاهش مصرف انرژی و حتی 
تفکیک پسماند در کشور ایفا کنند، نمی توان از 

این سرمایه اجتماعی غفلت ورزید.

وی با اشــاره به اینکه با توجه به مســئولیت 
اجتماعی کــه وزارت نفت در این زمینه دارد و 
همسو با سند راهبردی انتقال مشارکت بانوان 
که در حال اجراســت، امور بانــوان و خانواده 
ابتدا مســئولیت خود را جدی  از  وزارت نفت 
گرفت و از سال 94 کارگروهی را با اهدافی نظیر 
ترویج و نهادینه سازی فرهنگ و اخالق زیست 
با محور نقش  انرژی  محیطی در کاهش مصرف 
بانوان در خانواده و جامعه پیوسته فعال تشکیل 

داد، گفت:
سه دوره آموزشی »راهکارهای عملی صرفه جویی 
انرژی در بخش خانگی«، »لزوم سوادآموزی در 
شرایط بحران« و »محیط زیست سالم و تأثیر آن 
بر زندگی خانوادگی« در این باره کد گرفته و در 
تقویم آموزشی صنعت نفت گنجانده شده است، 
همچنین محتوای آموزشی متناسب با دوره ها از 
جمله در حوزه های مدیریت گرمایش و سرمایش 

و... تهیه و استفاده  فضا، درزبندی، عایق بندی 
شده است.

تندگویان با اشــاره به اینکه بین زنان و زمین 
تشــابه ســاختاری باالیی وجود دارد، گفت: 
هر دو زایش و پرورش را در نهاد خودشــان به 
ودیعه دارند و به عنوان مادر طبیعت می توانند 
تاثیرگذار باشند و زنان با توجه به نقش ها و نفوذ 
کالم و انضبــاط اخالقی که دارند، می توانند در 
خانواده، جامعه و محله نقشــی بسزا در تغییر 
فرهنگ ایفــا کنند و امیدوارم در ســایه این 
تفاهم نامه گام های جدی تر و عملی تری در زمینه 

بهینه سازی مصرف سوخت برداریم.

مراســم امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت 
نفــت و معاونت امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهــوری به منظور اســتفاده از ظرفیت زنان 
انرژی، )شــنبه، 15  بهینه ســازی مصرف  در 
برگزار شــد  از طریق ویدیوکنفرانس  آذرماه( 
این تفاهم نامه همــکاری وزارت نفت و معاونت 
امور زنــان و خانواده ریاســت جمهوری، بین 
وزیر نفت و معصومه ابتکار، معاون امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری و با حضور علی مبینی 
دهکردی، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
ســوخت و فاطمه تندگویان، مشاور ارشد وزیر 

نفت در امور بانوان و خانواده امضا شد



ه 7
مار

 ش
/ 1

39
ه 9

ــا
ر م

 آذ
ت /

وخ
 س

رف
مص

ی 
ساز

نه 
بهی

ت 
رک

 ش
ی /

یک
رون

کت
ه ال

شری
ن

9

گزارش طرح برقدار کردن چاهها و 
تلمبه هـای دیزلی آب کشـاورزی 

1- اطالعات کلی طرح:

بنابر مفاد آخرین مصوبه شورای اقتصاد )مصوبه 
شماره 166305 مورخ 1398/04/03(، وزارت نفت 
به نمایندگی از دولت مجاز اســت تا سقف 1650 
میلیون دالر یا معادل ریالی آن به نرخ سامانه نیما 
به سرمایه گذارانی که در طرح مذکور مشارکت 
می نمایند مطابق با متون قرارداد های مورد تایید 
نفت تا پایان ســال 1410 مطابق ضوابط پرداخت 
نماید. در این مصوبه  تعداد 100 هزار حلقه تلمبه 
و چاه آب کشــاورزی دیزلی برای برق دار شدن 
هدف گذاری شده است که سرمایه گذاران عامل 
صرفه جویی می توانند بــا بکارگیری انرژیهای 
تجدید پذیر )انرژی خورشــیدی و انرژی بادی(، 

اتصال به شبکه سراســری برق و یا استفاده از 
موتورهای گازسوز)Gas Engine( اقدام به برقی 
کردن چاههای کشاورزی دیزلی دارای پروانه بهره 
برداری نمایند. پیش بینــی می گردد درصورت 
اجرای کامل طــرح و برق دار شــدن 100 هزار 
حلقه تلمبه/چاه و با فرض مصرف متوســط نفت 
گاز ســالیانه هر چاه کشاورزی به میزان 10 هزار 
لیتر، سالیانه حدود یک میلیارد لیتر نفت گاز در 
بخش کشاورزی جایگزین/صرفه جویی گردد. در 
این طرح از محل جایگزینی/صرفه جویی سوخت 
تحقق یافته ، حداکثر به مدت 8 سال به عامالن 
صرفه جویی مطابق با قرارداد و دســتور العمل 

M&V بازپرداخت صورت می گیرد.

2- نحوه بازپرداخت به سرمایه گذاران:

 متناسب با راهکارهایی که سرمایه گذاران برای 
برق دار کردن چاه ها و  تلمبه های آب کشاورزی 
انتخاب می نمایند و با توجه به میزان ســوخت 

جایگزین/صرفه جویی شــده، طی مدت 8 سال 
محدود به سال 1410 هجری شمسی ، مبالغی به 
عامالن صرفه جویی )ســرمایه گذاران( به شرح 

جدول زیر پرداخت می شود. 

ردیف

1

2

3

4

راهکار صرفه جویی

استفاده از سلول های خورشیدی برای چاههای با 
اولویت فاصله بیش از 1 کیلومتر از شبکه اصلی برق

46 سنت

46 سنت

19 سنت

32 سنت

96 ماه

96 ماه

96 ماه

96 ماه

استفاده از توربین بادی برای چاههای با اولویت 
فاصله بیش از 1 کیلومتر از شبکه اصلی برق

استفاده از شبکه برق سراسری

استفاده از ژنراتور گازی در فاصل مناسب از شبکه گاز

مدت زمان بازپرداخت معیار بازپرداخت
برای هر لیتر نفت گاز صرفه جویی شده

مرتضی گلــزاده -  رئیس انرژیهای تجدیدپذیر
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3- سرمایه گذاران تایید صالحیت شده در طرح :

پس از آنکه این شــرکت اقدام به فراخوان جهت جذب ســرمایه گذاران نمود، شرکتهایی به عنوان 
ســرمایه گذاران عامل صرفه جویی مطابق ماده 4 آئین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر، توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به نیابت از وزارت نفت تایید صالحیت شدند که 

شرکت هایی که هم اکنون در طرح فعال می باشند به شرح ذیل هستند: 

-   شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر 
-   شرکت توانیر از طریق شرکتهای توزیع برق سراسری

-   هلدینگ نیرو وابسته به قرارگاه خاتم االنبیا
-  شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

-  شرکت قدس نیرو
-  شرکت مشانیر

-   شرکت تانیر        

4- قراردادهای منعقده:

الف- در تاریخ 97/6/21 قرارداد شماره 2958-1224 فی مابین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و 
شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر منعقد گردید که مطابق این قرارداد شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر 
مکلف شــد  اقدام به برق دار کردن 100 حلقه چاه آب کشاورزی ظرف مدت یکسال )بعنوان پایلوت( 
نماید. سقف مبلغ یارانه قابل پرداخت در این قرارداد به عامل صرفه جویی از محل صرفه جویی حاصله، 
مطابق محاسبات سامانه حداکثر 84.500.000.000 ریال خواهد بود که 81 حلقه چاه آب کشاورزی برق 
دار و به بهره برداری رسیده اند. تاکنون مبلغ 18،587،179،370 ریال کاربرگ صادر شده است که با 
کسر کسورات، مبلغ 17،657،829،901 ریال تاکنون به حساب شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر واریز 

شده است.
    

ب-  در تاریخ 98/7/10 قرارداد برقدار نمودن 75000 حلقه تلمبه/چاه آب کشاورزی فی مابین شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت توانیر به امضاء رسید و در تاریخ 1398/08/06 ابالغ گردید. سقف 
سرمایه گذاری شرکت توانیر در این قرارداد بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون دالر خواهد بود که 
مدت زمان اجرای طرح 3 سال است و حداکثر یارانه قابل پرداخت نیز یک میلیارد و دویست میلیون 
دالر خواهد بود. بنابر ادعای شرکت توانیر تاکنون 1934 چاه برق دار شده است که هنوز مدارك مثبته 

به این شرکت واصل نشده است.

قرارداد شماره2958-1224 با شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر برای برق دار کردن 100حلقه چاه پایلوت

مبلغ قراردادردیف

)ریال(

84،500،000،000100817918،587،179،37065،912،820،630 97/06/2198/12/22

زمان خاتمه اجرازمان ابالغتعداد حلقه چاه
تعداد چاه برق دار

شده  اعالمی

تعداد چاه برق دار

شده  تایید شده

مبلغ پرداختی تا کنون

)ریال(

مبلغ مانده قرارداد

)ریال(

1
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ج- در تاریخ 1399/09/09 قرارداد شماره 3039-1224 با شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر به منظور 
برق دار کردن 95 حلقه چاه کشــاورزی به مبلغ 477 میلیارد ریال ابالغ گردید. شایان ذکر است که 
مطابق برنامه ارائه شــده، قراراست 8 حلقه چاه با استفاده از پنل خورشیدی و مابقی  از طریق اتصال 

به شبکه برق دار شوند.

سایر قراردادهای در دست اقدام:

• قرارداد برق دارکردن 982 حلقه چاه کشــاورزی با استفاده از پنل خورشیدی با شرکت مشانیر)با 
توجه به تغییر دستور العلمل M&V طرح، مجددا در حال بررسی و انتخاب نهایی چاه ها می باشند.(

• قرارداد برق دار کردن 746 حلقه چاه کشاورزی از طریق اتصال به شبکه سراسری با شرکت قدس 
نیرو )با توجه به تغییر دســتور العلمل M&V طرح مجددا در حال بررســی و انتخاب نهایی چاه ها 

می باشند.(

• شرکت های ســرمایه گذاری برق و انرژی غدیر و قرارگاه خاتم االنبیاء )هلدینگ نیرو( در مرحله 
انتخاب چاه های کشاورزی می باشند.

• مذاکره با سایر سرمایه گذاران نظیر شرکت تانیر برای ورود به طرح با استفاده از راهکار ژنراتور های 
گاز سوز

• مذاکره با نمایندگان شرکت های مپنا، آتی نیرو و آنشان جهت ورود به طرح

5- میزان پیشرفت طرح:
میزان پیشــرفت واقعی )فیزیکی( طرح تا پایان آبان ماه 1399 برابر 15.46 درصد مطابق جدول ذیل 

می باشد. که عمده تاخیر بوجود آمده ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت توانیر می باشد.

قرارداد شماره2989-1224 با شرکت توانیر برای برق دار کردن 75هزار حلقه چاه

مبلغ قراردادردیف

)دالر(

1،200،00075،0001،934--- 98/08/061401/08/06

زمان خاتمه اجرازمان ابالغتعداد حلقه چاه
تعداد چاه برق دار

شده  اعالمی

تعداد چاه برق دار

شده  تایید شده

مبلغ پرداختی تا کنون

)ریال(

مبلغ مانده قرارداد

)ریال(

1

عنوان

طرح چاه

زیرساخت

اجرا

ضریب وزنی
برنامه                              واقعی                                انحراف

پیشرفت تاکنون

100،00%

15،00%

85،00%

40،68%

97،52%

30،65%

15،46%

70،85%

5،68%

25،22%

26،67%

24،96%
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6- ســایر اقدامات شرکت بهینه سازی مصرف ســوخت در راستای فراهم شدن 
زیرساخت ها جهت اجرایی نمودن طرح:

•  انجام فراخوان اولیه و تهیه فرمت قرارداد ها، موافقتنامه ها و پیش نویس مصوبات هیئت مدیره ها 
M&V و شورای اقتصاد و بروز رسانی دستور العمل

•  پی گیری تهیه و تحویل گیری نرم افزار جایگزین سامانه محاسبات و مدیریت قراردادهای چاه ها تا 
آماده شدن سامانه اصلی

•  اخذ و به روز رســانی اطالعات چاه های اولویت دار ، ســهمیه های سوخت و تزریق آن به سامانه 
جایگزین جهت انتخاب توسط سرمایه گذاران و کمک به یکپارچکی و ارتباط به سامانه ها ی موجود 

مرتبط با طرح از قبیل سامانه های منابع آب ، پخش و توانیر 
•  عقد تفاهم نامه 5 جانبه در ســطح معاونین وزیر و تشکیل کارگروه پنج جانبه با حضور نمایندگان 
وزارت خانه های نفت )شرکت بهینه سازی و پخش فراورد های نفتی(، نیرو )شرکت توانیر و منابع آب 

ایران( و اداره کل آب  معاونت آب و خاك وزارت جهاد کشاورزی
•  تشــکیل کمیته راهبری با حضور نمایندگان وزارت خانه های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان 

برنامه و بودجه جهت تسریع در اجرای طرح

7- چالشها و راهکارهای کلی طرح:
همان طور که در جدول فوق مشــاهده می گــردد، از زمان تصویب طرح تا کنون پیشــرفت قابل 

مالحظه ای انجام نشده است که عمده دالیل اصلی و چالشها به شرح جدول زیر است:

موانع و مشکالت                                 راهکارهای پیشنهادی حال حاضر

نقص اطالعات طرح شامل اطالعات سهمیه و 
چاه های کشاورزی مشمول طرح که توسط 
شرکت مدیریت منابع آب ایران با همکاری 

وزارت جهاد کشاورزی اعالم می گردد.

تدبیر مناسب وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی در 
تکمیل و اصالح و یکپارچه سازی  اطالعات پایه 
ای طرح از جمله توان موتور، ساعت کارکرد، 
مشخصات مالک چاه، موقعیت مکانی چاه و 

غیره

همکاری بیشتر نهاد های ذینفع خصوصا وزارت 
جهاد کشاورزی در اطالع رسانی مناسب تر و 

ارتباط صاحبان چاهها و تلمبه ها با 
سرمایه گذاران طرح

کاهش بروکراسی موجود از جمله موانع ایجاد 
شده در تبصره 14 قانون بودجه سنواتی که 

باعث تاخیر در بازپرداخت ها شده است.

ورود موثر بیمه گذاران به طرح های ماده 12 و 
فراهم کردن بستر اعطای تسهیالت و مشوق ها 
جهت جذب سرمایه گذاران با همکاری بانک ها 
و یا حرکت جهت توسعه صندوقها و شرکتهای 

venture capital

افزایش تعامالت با وزارت امور خارجه برای 
جذب تسهیالت بین المللی درخصوص مدیریت 

کربن ، کاهش االیندگی و انرژی های 
تجدید پذیر

عدم اطالع رسانی کافی و کامل به چاهداران 
و نهادهای ذیربط استانی و روند طوالنی پیدا 
کردن مالکین چاه ها توسط سرمایه گذاران و 

انجام توافق با ایشان

بروکراسی موجود برای بازپرداخت به 
سرمایه گذاران

نبود بیمه و تسهیالت الزم برای سرمایه گذاران

بهره مندی ناکافی از تسهیالت از جمله کمک 
های بین المللی در طرح های ماده 12 
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»دیجیتالی کردن در حوزه انرژی«
برگرفته از بخش digitalization گزارش کارایی انرژی IEA سال 2019

بخـش اول
تهیه و ترجمه:

)M&V محمد معماری فر )کارشناس ارشد واحد
)M&V زهرا پوررضا موحد  )کارشناس واحد

مقدمه
دیجیتالی کردن، کاربرد فزاینده فناوری اطالعات 
و ارتباطات )ICT( در تمام بخش های اقتصادی، 
از جمله سیستم های انرژي است. روند دیجیتالی 
میان  و همگرایی  تعامل  افزایش  کردن شــامل 
دنیای فیزیکی و دیجیتالی است. 3 جزء اساسی 

در فرآیند دیجیتالی کردن عبارتند از:

-  داده ها: اطالعات دیجیتال.
-  تجزیه و تحلیل:  محاســبه حجم زیادی از 

داده ها به منظور ایجاد بینش عملیاتی.
-  اتصال و ارتباط: مبادله داده ها بین ماشین ها 
یا انسان ها و ماشین ها از طریق شبکه های ارتباطی 

دیجیتال.
از بهره برداری فناوری های  نزدیک به چند دهه 
دیجیتال توسط بشــر می گذرد. آنچه در دنیای 
امروز مورد توجه است، مقیاس و سرعت دیجیتالی 
کردن و تمرکز فزاینده آن بر ارتباطات اســت. 
گرایش به توسعه دیجیتالی کردن با پیشرفت در 
3 حوزه میســر شده است: افزایش حجم داده ها 
به علت کاهش هزینه  سنسورها و ذخیره سازی، 
محاسباتی  قابلیت های  از  ناشی  سریع  پیشرفت 
و تجزیه و تحلیل پیشــرفته و افزایش سرعت 

ارتباطات با انتقال سریع تر و ارزان تر اطالعات.

تاثیر دیجیتالی کردن بــر تقاضای انرژی دارای 
جنبه های مختلفی است. دستگاه های دیجیتال 
پیشــرفت های بزرگی را در کارایــی انرژي در 
ایجاد  صنعت  و  ساختمان  حمل و نقل،  بخش های 
کرده انــد. با این حال، اگر به درســتی مدیریت 
نشوند، می توانند منجر به افزایش مصرف انرژي 

شوند.

یکی از ریسک های افزایش دیجیتالی کردن این 
است که با ارائه خدمات با کیفیت بهتر، فناوری های 
دیجیتال می توانند نتیجه معکوس در پی داشته 
باشند که به تبع آن کاربران انرژی، بیشتر از آنچه 
در زمان فقدان فناوری های دیجیتال مصرف می 
کردند، انرژی مصرف نمایند. برآورد پتانســیل 
اثرات معکوس ناشی از فناوری های دیجیتال در 
بخش های مختلف متفاوت اســت، به طوری که 
در گستره کمتر از 10 درصد تا نزدیک 30 درصد 
انرژي بیشتری صرف برخی فناوری ها و مصارف 

نهایی شده است.
الزم به ذکر اســت، اهم مواردی که در ادامه این 

مقاله به آنها اشاره می شود به شرح ذیل است:
در بخش ابتدایی اطالعاتــی در مورد چگونگی 
ترکیب فناوری های دیجیتــال به منظور بهبود 
فناورانه  تغییرات  ارائه شده است.  انرژی  کارایی 
از زمانی که  IEA1 گــزارش دیجیتالی کردن و 
انرژي 2 را منتشــر کرد سریع بوده، بنابراین این 
بخش نمونه هایی از کاربردهای اخیر فناوری های 

دیجیتال را در سمت تقاضا ارائه می دهد.
بخش دوم، برخی برآوردهــای اخیر از تاثیرات 
دیجیتالی کردن در سطح جهانی برای ساختمان ها، 
صنایع و حمل ونقل از IEA و سایر منابع ارائه شده 
اســت. همچنین تاثیرات برآوردشده دیجیتالی 
کردن بر هر جزء  مصرف کننده انرژی در هر حوزه 

نیز معرفی شده است. 

  1- International Energy Agency
  2- Digitalization and Energy (IEA, 2017)
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بخش سوم، شرایط سیاست های الزم برای کنترل فناوری های دیجیتال برای کارایی انرژي و غلبه بر 
موانع موجود در همه حوزه ها را بررسی می کند. سپس چارچوب سیاست آمادگی برای کارایی انرژی 
دیجیتال و هم چنین مجموعه ای از اصول سیاست برای کنترل فناوری های دیجیتال در راستای کارایی 

انرژی را به طور خالصه اشاره می نماید.

- ادغام فناوری های دیجیتال چگونه می تواند زمینه ساز بهبود کارایی انرژي شوند؟

افزایش کارایی انرژی در بســتر دیجیتالی کردن، از طریق بکارگیری فناوری های جمع آوری و تحلیل 
داده ها صورت پذیرفته و سپس از آنها برای ایجاد تغییر در محیط فیزیکی )خودکار یا با دخالت انسان( 
استفاده می کند. تمامی این فرآیندها توسط شبکه های ارتباط دیجیتال )سیمی یا بی سیم(، پشتیبانی 
می شود و به انسان یا ماشین امکان ارسال و دریافت داده ها و تحلیل آنها در حجم زیاد و سرعت باال 

را ارائه می کند. )شکل1(

شکل 1- چگونگی افزایش کارایی انرژی هنگام ادغام فناوری های دیجیتال

اقدام عملی

اتوماسیون-
کنترل-
چاپ سه بعدی-

اقدام انسانی با استفاده از- 
رابط ها

حسگرها-
کنتورها-
لجرهای توزیع شده-
رابط ها-

الگوریتم ها-
هوش مصنوعی-
شبیه سازی/همانند سازی- 
دیجیتال  

جمع آوری داده هاتحلیل داده

شبکه های رتباطی



ه 7
مار

 ش
/ 1

39
ه 9

ــا
ر م

 آذ
ت /

وخ
 س

رف
مص

ی 
ساز

نه 
بهی

ت 
رک

 ش
ی /

یک
رون

کت
ه ال

شری
ن

15

جمع آوری داده هــا
یکی از بزرگترین تغییرات عصر دیجیتال، حجم انبوه داده ها اســت. به عنوان مثال، در ســال 2018 ترافیک جهانی 
اینترنت 1/5 زتابایت )میلیارد ترابایت( داده تولید کرده که 19 برابر نسبت به دهه پیشین بیشتر بوده است. )شکل2(

در هر ثانیه طیف گسترده ای از داده ها ایجاد می شوند که به طور مستقیم با کارایی انرژی مرتبط است. این داده ها عالوه 
بر اطالعات مصرف انرژی، شامل اطالعات مرتبط مانند شرایط آب و هوایی و رفتار و تصمیمات خرید مصرف کننده را 

نیز شامل می شود. نمونه هایی از این داده ها عبارتند از:
 اطالعات کنتورهای هوشمند، اطالعات سفر مســافر، اطالعات جمع آوری شده از شبکه های تلفن همراه و داده های 

تغییر در اولویت های مصرف کننده که از طریق سایت های خرید آنالین و شبکه های اجتماعی گردآوری شده است.

1998
134 پتابایت

2008
78 اگزابایت

2018
1/5 زتابایت

کیلوبایت
مگابایت
گیگابایت
ترابایت
پتابایت
اگزابایت
زتابایت

KB
MB
GB
TB
PB
EB
ZB

103 bytes
106 bytes
109 bytes
1012 bytes
1015 bytes
1018 bytes
1021 bytes

1988
3 ترابایت

شکل 2- ترافیک جهانی ساالنه اینترنت

انواع فناوری های رده باالیی که می توانند داده های مربوط به کارایی انرژي را تولید و جمع آوری کنند عبارتند از حسگرها، 
کنتورها، پایگاه های اطالعاتی گسترده، رابط ها و موارد دیگر. 

حسگرها
حسگرها اطالعات محیطی مانند نور، دما، حرکت یا فشار را تشخیص داده و کنتوری می کنند. با اینکه حسگرها فناوری 
جدیدی نیســتند اما به علت کاهش هزینه ها، بهبود عملکرد و کاهش اندازه توسعه چشمگیری یافته اند. عالوه براین، 
استفاده از حســگرها در بخش ســاختمان، رونق ویژه ای به بازار اتحادیه اروپا و آمریکا که مبتنی بر کدهای طراحی 

هستند، بخشیده است.

حسگرهـا، ارتباطات و اتوماسیون در جهت حمل و نقل بــاری انرژی کارامــد
 

یکی از کاربردهای حسگرها، در تلفیق با سایر فناوری ها، راهبری گروهی3  است که نویدبخش دستاوردهای احتمالی آینده 
در کارایی انرژي حوزه حمل و نقل می باشــد. راهبری گروهی به راندن دو یا چند وسیله نقلیه با سرعت زیاد و فاصله ای 
بســیار کم بین آنها، به منظور کاهش افت ِدرگ اطالق می شــود. در حمل بار جاده ای، کامیون هایی که به سیستم های 
پشتیبان رانندگی مدرن مجهز هستند، می توانند یک گروه تشکیل داده و توسط فناوری اتوماسیون و ارتباط هوشمند 
وسایل نقلیه هدایت شــوند. رانندگان عقیده دارند راهبری گروهی کامیون های حمل بار می تواند صرفه جویی سوخت 

پیمایش در بزرگراه ها را 10 تا 25 درصد بهبود بخشد.

3- Platooning
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عالوه بر حســگرهایی در اکثر وسایل نقلیه مدرن یافت می شود، انواع دیگری از حسگرها نیز برای راهبری 
گروهی حائز اهمیت هستند. سیستم های راداری کاهش برخورد، فاصله بین یک کامیون تا کامیون دیگر و 
همچنین سایر اجسام و موانع موجود در جاده را به دقت تشخیص می دهند. این حسگرها می توانند هر آنچه 
اطراف وســیله نقلیه وجود دارد را به طور همزمان، 50 بار در ثانیه، ردیابی کنند. حسگرهای GPS نیز برای 
ردیابی موقعیت وسایل نقلیه منفرد داخل گروه اســتفاده می شوند. همچنین می توانند اطالعاتی در مورد 
موقعیت گروه نسبت به مخاطرات یا موانعی مانند ترافیک سنگین که ممکن است سفر را کند کرده یا مصرف 

سوخت را افزایش دهد، ارائه دهند.

شکل 3-  راهبری گروهی

یکی دیگر از تحوالت اخیر در حسگرها، همراهی مردم از طریق تلفن های هوشمند است که منجر به تولید 
مجموعه داده های کامال جدیدی از ســفرها و رفتار آنها می شود که پیش از این تنها توسط نظرسنجی های 
زمان بر و پرهزینه قابل دســترس بود. یک تلفن هوشمند معمولی حاوی حداقل 10 حسگر مختلف است که 

مشخصاتی مانند موقعیت جغرافیایی، جهت یابی و میزان نور محیط را اندازه گیری می کند.

کنتورهــا

 کنتورها اطالعات مربوط به مصرف انرژی را برداشت کرده و به طور خودکار به کاربران یا اپراتورهای شبکه 
ارسال می کنند و فناوری آنها نزدیک به چند دهه در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، 
امروزه کنتورهای هوشــمند در حال گسترش و توسعه هستند که می توانند اطالعات موردنیاز را به صورت 
برخط و لحظه ای با دقت باال برداشــت کنند و امکان تحلیل دقیق فرصت های بهبود کارایی انرژی را فراهم 
آورند. کنتورهای هوشــمند همچنین ارتباط دوطرفه بین کنتورهای مستقر در خانه یا اداره و شرکت های 

توزیع کننده انرژی را تسهیل می کنند.

شکل 4-  طرحواره ارتباطات پایش هوشمند با سیستم انرژی
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کنتورهای هوشــمند از ابتدای دهه اخیر به سرعت گسترش یافته اند، به خصوص در کشور چین که 
تا سال 2017 در آن 500 میلیون کنتور هوشمند مستقر شده و اکثریت خانوارهای چینی به آن مجهز 
شده اند. در سایر نقاط جهان، با وجود افزایش ســطح توسعه از طریق کاهش هزینه ها و برنامه های 

حمایتی دولت ها، نفوذ فناوری کنتورهای هوشمند با سرعت کمتری پیش می رود. )شکل5(

لِِجر توزیع شده4
 

لجر )به معنی دفتر کل( توزیع شده، مجموعه ای 
از سوابق و اطالعات ایمن دیجیتالی است. )لجر 
زنجیره ای است که تراکنش های مالی مختلف را به 
هم مرتبط کرده و آنها را در کنار هم ثبت می کند. 
لجر توزیع شده به این معنا است که در شبکه هر 
کسی دارای نسخه ای کپی از لجر روی گره است.( 

به طور دقیق تر، لجرهــای دیجیتال راهی برای 
ذخیره ایمن داده ها به جای فناوری های مرسوم 
جمع آوری اطالعات است. اما به دلیل ویژگی های 
امنیتی، آنها قادر هستند روند جمع آوری داده ها 
را با فراهم نمودن شفافیت الزم در راستای کمک 
به  داده ها  و مصرف کننــدگان  تهیه کنندگان  به 
انجام برسانند تا اطمینان حاصل شود داده هایی 
که ارائه یا استفاده می کنند، قابل اعتماد بوده و 

دستکاری نشده است.

توزیع شــده،  لجر  فناوری  شناخته شــده ترین 
فناوری بالکِچین5  )زنجیره بلوکی( است. )به زبان 
اطالعات  ثبت  نوع سیستم  بالکچین یک  ساده، 

و گزارش است و تفاوت آن با سیستم های دیگر 
این اســت که اطالعات ذخیره شده روی این نوع 
سیستم، میان همه اعضای یک شبکه به اشتراك 
گذاشته می شود. با استفاده از رمزنگاری و توزیع 
داده ها، امــکان حذف و دســتکاری اطالعات 
ثبت شــده، از بین می رود. اطالعات در بالك ها 
ثبت می شوند و بالك ها با هم به صورت زنجیره ای 
مرتبط می شــوند(. حوزه های مختلف مرتبط با 
انرژی با تمرکز بر افزایش انعطاف پذیری، حمایت 
از تمرکززدایی تولیــد انرژی و بهبود کارایی کل 
سیستم، به سرعت در حال ظهور است. تاکنون 
توجه کمتری به طور خاص به اســتفاده از این 
فناوری در حوزه بهبود کارایی انرژی شــده، اما 
ایده های اولیه آن در سالیان اخیر در حال پدیدار 

شدن است. 
بالکچین می تواند هزینه های مبادالت و تراکنش 
ها را کاهــش داده و در صورت عقد قراردادهای 
مبتنی بر کارایی انرژي یا نیاز به اعتبارســنجی 
میزان صرفه جویی انرژي، مصرف کارآمد انرژي را 

تقویت کند.

شکل 5-  استقرار، هزینه و نفوذ کنتور هوشمند- 2000-2017

 4-  Distributed Ledger
 5-  Blockchain
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لِجرهای توزیع شده مانند بالکچین هنوز در مراحل اولیه توسعه در بخش انرژی هستند. زیرساخت های 
کنونی قادر به پشــتیبانی سرعت، حجم معامالت یا یکپارچه سازی وسیع در مقیاس نیاز کاربری های 
بخش انرژي نبوده و قوانین حمایتی قوی جهت پشتیبانی از اجرای وسیع این فناوری صادر نگردیده 
اند. در اغلب طرح هایی که با استفاده از فناوری لِجرهای توزیع شده ارائه می شود، استفاده از فناوری 

های جایگزین دیجیتال عموماً دارای هزینه کمتر یا سهولت اجرای بیشتری می باشند.

6- Energy Service Company 
7- White Certificate
8- Mobility as a Service

آیا بالکچین می تواند بهبود کارایی 
مصرف را پشتیبانی کند؟ 

در سال های اخیر پایلوت ها و طرح های پیشنهادی 
به منظور اســتفاده از بالکچین در جهت بهبود 

کارایی انرژی در حال گسترش هستند.

در بخش ســاختمان، بالکچین می تواند روند 
پیشرفت قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی با 
خدمات  شرکت های  )مشتریان،  متعدد  ذینفعان 
انرژي6 ، توزیع کنندگان انرژی، موسسات مالی( 
را ســاده نموده و هزینه هــای اجرایی را کاهش 
دهــد. عالوه  بر این، بالکچیــن بعنوان یک لِجر 
امن برای معامــالت، می تواند صدور گواهی های 
پشتیبانی  را  ساختمان  انرژي  عملکرد  دیجیتال 
کرده و موجب اطمینان مالکان ساختمان نسبت 
به تطبیق رتبــه عملکرد انرژي ســاختمان با 
می تواند  همچنین  شود.  آن  فیزیکی  مشخصات 
شفافیت و قابلیت پیگیری گواهی سفید7  و صدور 
سایر گواهی های مرتبط با حوزه انرژی را به طور 

موثری بهبود بخشد.

ایده جدید دیگری که به تازگی ارائه شــده این 
است که با اختصاص بودجه های مصرف انرژی با 
استفاده از رمزارزها، از بالکچین به طور مستقل 
جهت پایش و قانونمندسازی مصرف انرژی تمامی 

وسایل هوشمند، استفاده شود.

در حمل و نقل، مجموعه لِجرهای توزیع شده از 
جمله بالکچین می توانند ارائه خدمات سیستم های 
حمل و نقل هوشمند نوظهور در شهرها، از جمله 

ســامانه خدمات حمل ونقل پویاMaaS(  8(، را با 
ایجاد امکان برقراری ارتباط مســتقیم و مطمئن 
کاربران با یکدیگر و بدون نیاز به مراجعه به دفاتر 
مرکزی پشــتیبانی کنند. در حمل و نقل باری، 
بالکچین با تضمین بیشینه بودن بار وسیله نقلیه 
می تواند به تطابق بهتر تقاضا با ظرفیت بار کمک 
کند. همچنیــن، ذخیره اطالعات گمرکی در یک 
لجر دیجیتال می تواند تشریفات اداری مرتبط با 
گذرگاه های مرزی و زمان صرف شده در ترانزیت 
و ریسک ناشی از فساد کاالهای حساس به دما را 

کاهش دهد.

در صنعت از بالکچین می تــوان به منظور ثبت 
اطالعات ورودی )مانند مصــارف انرژي(  در هر 
مرحله از زنجیــره تامین، اســتفاده کرد. این 
امکان به مدیــران انرژی یا ارزیابــان تاثیرات 
برای  را  اجازه می دهد روش هایی  زیست محیطی 
به حداقل رساندن اتالفات و به حداکثر رساندن 

کارایی شناسایی کنند.

بالکچین همچنین ممکن است بر سیاست کارایی 
انرژي تاثیرگذار باشد. مطالعات موردی در ایتالیا 
می تواند  بالکچین  می دهد  نشــان  انگلستان  و 
با افزایش شــفافیت و ســرعت، ضمن کاهش 
هزینه های معامالت، روند صدور گواهی سفید را 

نیز بهبود دهد.
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رابط هـــا9 
 

رابط ها شــخص را به یک ماشــین، سیستم یا 
دســتگاه ارتباط داده و امــکان ایجاد داده ها و 
فرامین قابل خواندن توســط ماشین را از طریق 
کیبورد، صفحه لمسی، دستگاه ضبط صدا یا سایر 
دستگاه های ورودی فراهم می سازند. نمونه هایی 
از رابط های مورد استفاده در جمع آوری داده های 

مرتبط با انرژی عبارتند از وب سایت ها، برنامه های 
گوشی های هوشــمند و داشبوردهای موجود در 
یا صنایع.  انرژي ســاختمانها  سیستم مدیریت 
برخالف دستگاه های خودکار جمع آوری اطالعات، 
رابط ها تعامل انســان را به همراه دارند. بنابراین 
اثربخشی آنها به عنوان یک دستگاه جمع کننده 
داده ها، اغلب به میزان تناســب طراحی آنها با 

رفتارهای انسانی وابسته است.

تحلیل داده ها
 

فناوری های تحلیل داده حجم زیادی از اطالعات 
را  رابط ها  و  کنتورها  از حسگرها،  گردآوری شده 
با سایر اطالعات )برداشت شده از پایگاه داده یا 
اطالعات آنالین( ترکیب کرده و سپس برای تهیه 
دســتورالعمل ها یا پیشنهادهای کاربردی بهبود 

کارایی انرژی تحلیل می کنند.

فناوری های تحلیل داده از آنجا که داده های خام 
ورودی را به اطالعات ارزشمند تبدیل می کنند، 

در اقدامات بهبود کارایی انرژی بســیار حیاتی 
هستند. 

به عنوان مثال، داده های حاصل از حسگر حرکتی 
نشان می دهد یک دفتر کار خالی است. این موضوع 
تنها در صورتی در بهبود کارایی انرژی ساختمان 
به صدور دستورالعمل هایی  موثر است که منجر 
و  روشنایی  خاموشی سیستم های  دستور  جهت 

گرمایش ساختمان را بدهد.

رابط ها مـــی توانند جمع آوری داده ها را برای تنظیم قوانین کارایی ســاده کنند.
فناوری های دیجیتال به طور روزافزون شرکت ها و افراد را برای ارائه اطالعات جهت مطابقت با الزامات 
سیاسی مانند گزارش دهی های الزامی، حمایت می کنند. این امر با کاهش مسئولیت گزارش دهی برای 
ذینفعان و افزایش سرعت و کیفیت جمع آوری اطالعات، مزایای قابل توجهی برای همه اعضا به همراه 

دارد.
به عنوان نمونه، در اســترالیا، یک برنامه تلفن همراه هوشــمند به نام واتلــی برای کمک به صدور 
گواهی های سفیدی که مورد پذیرش مسئوالن مرتبط با طرح های کارایی انرژی در ایالت های نیو ساوت 
ولز و ویکتوریا می باشد، مورد استفاده قرار گرفته است. این برنامه به کاربران اجازه می دهد اطالعات 
الزم جهت تایید  تحقق بهبود کارایی انرژي را با اســتفاده از یک رابط کاربرپسند جمع آوری کنند. 
عکس های گرفته شده توسط برنامه دارای برچســب تائید بوده و برنامه قابلیت جمع آوری امضاها، 
بارکدها و مقادیر کّمی و عددی را نیز دارد. عالوه براین، به جهت ویژگی اتصال مســتمر، کارشناسان 
مستقر در ادارات مربوطه می توانند داده های جمع آوری شده را بررسی کرده و به محض بروز مشکل، 

فوراً به کاربر اطالع دهند.

  9- interfaces
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الگوریتم ها و هوش مصنوعی
 

یــک الگوریتم مجموعه ای ســاده یا پیچیده از 
برنامه ریزی شــده است که  دســتورالعمل های 
برای حل مسائل مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
در زمینه مدیریت انــرژی، الگوریتم ها اطالعات 
جمع آوری شده از منابع مختلف )مانند حسگرها، 
کنتورها یا اینترنت( را تحلیل کرده و پیشنهادهای 
مفیدی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی ارائه 

می دهند.

زمانی که الگوریتم هــا، توانایی یادگیری )بهبود 
و بهینه ســازی برنامه نویسی بر اساس داده های 
دریافتی در طــول زمان یا خودتصحیحی هنگام 
ناممکن بودن تحلیل های انجام شده( پیدا کنند، 
هوش  می شوند.  تلقی   “ مصنوعی10  “هوشــمند 
مصنوعی می تواند بینش معناداری از حجم عظیم 
داده ها پیدا کرده و این موضوع نسبت به توانایی 
انسانی بسیار ســریع تر رخ می دهد و در نهایت 
راهکارهای نوینی برای بهبود کارایی انرژی مطرح 

می کند.

مدیریت انرژی سنتی و هوشمند 
در ساختمان ها

در سیستم های سنتی مدیریت انرژي ساختمان، 
شبکه ای از حسگرها داده های مربوط به گرمایش، 
هوارســانی و تهویه مطبوع11 را از ترموستات ها، 
در  حضور  حســگرهای  روشنایی،  سیستم های 
فضاهــا و ... فناوری های ســاختمان جمع آوری 
می کنند. سپس این اطالعات روی یک داشبورد 
برای کاربر مرتبط یا مدیر انرژی ساختمان نمایش 
داده می شود تا بر اســاس آن تصمیماتی برای 

بهبود کارایی انرژي در تاسیسات اتخاذ نماید. 

ساختمان،  انرژي  مدیریت  هوشمند  سیستم  اما 
داده های سیســتم ســنتی مدیریت انرژي را با 
ســایر منابع )مانند شــرایط آب وهوایی، برنامه 
فعالیت و حضور کارکنــان و الگوهای ترافیکی 
موثر بر زمان حضور آنها، برنامه ریزی زمان عمل 

بیماران، زمان های ســخنرانی در سالن ها و ...( 
ادغام می کند. ســپس این اطالعات با استفاده 
از نرم افزارهای پیشــرفته و الگوریتم های هوش 

مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

هوش مصنوعی در این سیستم ها مقادیر و طیف 
گسترده تری از اطالعات مســتمر و کاربردی را 
نسبت به سیستم سنتی مدیریت انرژي ساختمان 
ایجاد می کنــد. به عنوان مثال، یک سیســتم 
هوشــمند مدیریت انرژي می تواند با استفاده از 
هوشمندی خود، در عین حال که تمامی نیازهای 
آسایشی ســاکنین را فراهم می آورد، بیشترین 
انرژی های تجدیدپذیر  از  انرژی را  میزان تامین 

فراهم آورد.

10- Artificial Intelligence
11- Heating, Ventilation and Air-Conditioning (HVAC)
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شکل 6- نقش سیستم هوشمند مدیریت انرژي ساختمان در یک ساختمان اداری 
کارآمد و دیجیتالی شده

یک سیستم هوشــمند مدیریت انرژي مجهز به هوش مصنوعی، می تواند نحوه عملکرد تجهیزات و 
تاسیسات را بر اساس الگوهای شناسایی شــده در داده های پیشین مانند آب وهوا، میزان اشغال و 
قیمت انرژی پیش بینی نماید. این قابلیت های پیش بینی کننده، امکان فراهم نمودن بار انعطاف پذیر 
نســبت به شبکه را فراهم نموده و نه تنها موجب کارآمدی انرژی در ساختمان، بلکه موجب افزایش 

کارایی شبکه، پیک سایی و کاهش محدودیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می گردد.

از هوش مصنوعی می تــوان در همه مقیاس ها 
استفاده کرد:  در یک قطعه منفرد از تجهیزات، یک 
ساختمان یا کل سیستم انرژي. در مقیاس خرد، 
الگوریتم های  دارای  هوشــمند  ترموستات های 
هوش مصنوعی هستند که با بیشینه کردن میزان 
آســایش و در نظر گرفتن عواملی مانند سطح 
اشغال ســاختمان و آب وهوا در زمان مشخصی 
از سال، مصرف انرژی تجهیزات تهویه مطبوع را 

بهینه می کند.

هوش مصنوعی همچنین می تواند کارایی شبکه 
ساختمان ها یا دســتگاه ها را بهینه کند. گوگل 
اخیــرا الگوریتم هوش مصنوعی خــود به نام 
DeepMind را بــرای شناســایی فرصت های 
صرفه جویی انرژي در شبکه مراکز اطالعات خود 
به کار برد. این الگوریتم می توانســت تقاضای 
سرمایش را تا 40 درصد کاهش دهد که افزایش 

قابل توجهی در کارایی محسوب می شود.
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امروزه در اقلیم های سرد، سیستم های گرمایش 
منطقــه ای از هــوش مصنوعی بهــره می برند 
کــه با بهینه کــردن مصرف انــرژی و افزایش 
انعطاف پذیری، سازگاری بهتر و مفیدتری با منابع 
انرژی تجدیدپذیر داشته باشند. هوش مصنوعی 
با ادغام و تحلیل داده های دریافتی از حسگرهای 
داخلی، آب وهوا و سیســتم گرمایش منطقه ای 
می تواند پیک تقاضای برق را تا 20 درصد کاهش 
دهد. عالوه  بر این، سیستم های گرمایش مجهز به 
هوش مصنوعی می توانند با یادگیری و سازگاری با 
داده های به اشتراك گذاشته شده بین ساختمان ها 
و اطالعات مبادله شده با شبکه های تولید و توزیع، 

کارایی بیشتری در گذر زمان کسب کنند.

هوش مصنوعی در مقیاس یک سیســتم انرژی 
قادر است نیازهای کوتاه مدت و بلندمدت شبکه 
انرژی را پیش بینی کرده و هماهنگی شبکه های 
خرد غیرمتمرکز را برای کاهــش افت ها بهبود 
بخشد. طبق تخمین ارائه شده در مطالعه تاثیرات 
هوش مصنوعی در محیط زیست، تغییر در بخش 
انرژی از جمله موارد فوق، می تواند انتشار جهانی 
کربن دی اکسید در سال 2030 را در مجموع تا 1/3 

گیگاتن در سال کاهش دهد.

همانندهای  و  شبیه سازی  نرم افزار 
دیجیتال12

نرم افزار شبیه ســازی، نحوه تاثیرگذاری اعمال 
تغییرات در یک شــیء یا سیســتم را بر میزان 
بخش  در  می کنــد.  مدلســازی  انرژی  مصرف 
ساختمان، نرم افزار مدلسازی اطالعات ساختمان 
)BIM13 ( می تواند اثرات ناشی از تغییر پوسته، 
سیستم ها یا میزان اشغال ساختمان را بر تقاضای 

انرژی برآورد کند. 

پیشــرفت این گونه نرم افزارها منجر به افزایش 
قابلیت اطمینان تحلیل حرارتی مبتنی بر رایانه 
گردیده که در نتیجه آن، اختالف عملکردی بین 
کارایی انرژی واقعی و موردانتظار در ساختمان ها 
را کاهش می دهد. مدلسازی اطالعات ساختمان، 
مانند  کارآمدتر  تکنیک های ساخت  از  همچنین 
ســاخت با بهره گیری از چاپ سه بعدی حمایت 

کرده است.

یک همانند دیجیتال )که در حقیقت یک نسخه 
کپی دیجیتالــی دقیق از یک تجهیز فیزیکی در 
فرآیند تولید هستند که قبل از آن که آن تجهیز 
در واقعیت ساخته شود، از این نسخه برای اجرای 
شبیه ســازی ها و بررســی های الزم استفاده 
می شود( در ســاختمان ها و تجهیزات صنعتی 
می تواند برای شبیه ســازی و بهینه سازی تاثیر 
تغییر در طراحی بر میــزان مصرف انرژی مورد 

استفاده قرار گیرد.

شکل 7- همانندسازی دیجیتال ساختمان

12- Digital Twins
13- Building Information Modelling
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از نرم افزار شبیه ســازی همچنین می توان برای 
پیش بینی مداخالت و تاثیرات کارایی در ســطح 
سیستم، مانند سیســتم حمل  ونقل یا حتی یک 
شهر، استفاده نمود. برای کسب بینش کاربردی 
این حوزه، غالبا تحلیــل مجموعه داده های  در 
به ظاهــر غیرمرتبط نیز وجــود دارد. به عنوان 
مثال، شرکت هایی مانند ترالیتیکس14  داده های 
جمع آوری شده توسط فناوری مخابرات را با هدف 
کمک به دولت برای رفع مشــکالت حمل ونقل 
مانند تطبیق وسائل نقلیه عمومی با نیاز کاربران، 
برنامه ریزی برای توســعه زیرساخت ها براساس 
الگوهای جابجایی و بهینه ســازی سرویس های 
حمل ونقل هوشــمند استفاده می کنند. از چنین 
داده هایی همچنین می توان بدون نیاز به استقرار 
حسگرها در سراسر شهر، برای نظارت بر کیفیت 

هوا استفاده نمود.

اقدام عملیاتی
در راستای بهبود کارایی انرژي توسط فناوری های 
دیجیتال، باید تغییراتی در محیط پیرامون اعمال 
شود که کاهش انرژي مصرف شــده را به دنبال 
ارتباط بین دنیای  داشته باشد. این امر مستلزم 
واقعی و فضای دیجیتال است. داده های دیجیتال 
و تحلیل آنها می تواند با استفاده از ارتباط ماشین 
به ماشین یا به صورت دستی از طریق کنش های 
انســانی در پاسخ به اطالعات، به طور خودکار به 

یک اقدام عملیاتی کارامد تبدیل شوند.

عملگرها
عملگرها دســتگاه هایی هستند که داده ها را به 
اقدامات عملیاتی کارایی انرژی در محیط پیرامون 
تبدیل می کننــد. به عنوان مثــال، یک المپ 
هوشمند حاوی حسگری است که تغییر شرایط 
روشنایی را تشخیص می دهد. هنگامی که سطح 
نور به میزان مشخصی می رسد، یک عملگر درون 
المپ جریان برق را افزایش یا کاهش می دهد تا 
اطمینان یابد که المپ، نور را در سطحی مطلوب 

برای محیط فراهم کرده است.

در تاسیسات صنعتی، عملگرها در طیف وسیعی 
از کاربردها، از باز کردن شیر در خط لوله ها برای 
کنترل جریان گاز و مایعات تا جابجایی اجســام 
ســنگین در طول خط تولید، مورد استفاده قرار 
می گیرنــد. به طور کلی عملگرهای هوشــمند 
یا ســایر  )برخالف سیســتم های هیدرولیکی 
سیســتم های تولید توان( با بــرق تغذیه می 
شوند و می توانند با داده های ثبت شده از طریق 
دســتگاه های الکترونیکی متصل، ارتباط برقرار 

کنند. 
در نتیجه عملگرهای هوشمند بسیار دقیق بوده و 
می توانند مشکالت عملکردی خود و سایر اجزای 
موجود در سیستم را اطالع دهند. این عملگرها 
با قطعات متحرك کمتر، در مقایسه با عملگرهای 
مکانیکی نیازمند نگهداری بسیار کمتری هستند.

پرینترهای سه بعدی
چاپ سه بعدی یک فناوری تحت کنترل کامپیوتر 
دستورالعمل های  پردازش  وســیله  به  که  است 
دیجیتالی و انباشت الیه های متوالی مواد، ساخت 
اشیاء را به انجام می رساند. پرینترهای سه بعدی 
نمونه بارزی از فناوری است که پلی میان فاصله 
بین تحلیل داده محور و دنیای پیرامون در راستای 
دستیابی به سود واقعی در کارایی انرژی ایجاد می 
کند. چاپ هر شیء سه بعدی با یک مدل دیجیتالی 
پرینتر  می شود.  آغاز  نرم افزار  توسط  تولیدشده 
از عملگرهای مکانیکی  سه بعدی که مجموعه ای 
است، از این مدل ها به عنوان دستورالعمل برای 

چاپ سه بعدی اشیاء استفاده می کند.

14- Teralytics
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بخش  در  سه بعــــدی  چاپ 
ساخت وساز- از کارایـی انرژی 

مجازی تا واقعی

پرینترهای ســه بعدی می تواند  از  اســتفاده 
افزایش بهــره وری قابل توجهی در  نویدبخش 
حوزه احداث ساختمان ها باشد.  با بهره گیری 
از چاپ ســه بعدی می توان ضایعات ساختمانی 
و مقدار مواد اولیه موردنیاز برای ساخت وســاز 
را تــا 30 درصد کاهــش داد. کاهش ضایعات 
ساختمانی قادر اســت کارایی انرژی و انتشار 
کربن صنعت ساختمان را بهبود بخشد چرا که 
مصالح ساختمانی از جمله آجر و سیمان انتشار 
کربن و نیاز انرژي زیادی دارند )صنعت سیمان با 
تولید 7 درصد کل انتشار CO2 مربوط به انرژي، 
دومین عامل انتشــار  CO2 در بخش صنعت 

است(.

ســاختمان های احداث شــده با فناوری چاپ 
از  استفاده  حین  می توانند  هم چنین  سه بعدی 
کنند.  صرفه جویی  انرژی  مصرف  در  ساختمان 

بازســازی دقیق مدل های دیجیتالی به عنوان 
ساختمان های چاپ شده، که مداخله انسان در 
آن به حداقل می رسد، نواقص ساختمان از جمله 
ترك، نشت و سایر مشکالت رایج در استحکام 
و پوشش ســاختمان را که به مقاومت در برابر 
نفوذ هوا و عملکرد انرژي لطمه می زند، کاهش 

می دهد.

بهبود  امــکان  ســه بعدی  چاپ  عالوه براین، 
بهره وری را از طریق طراحی )با تولید هندسه های 
ســاختمانی پر بازدهی که به دلیل پیچیدگی 
و هزینه گزاف در روش های ســاخت ســنتی 
می کند. فراهم  نمی گرفت(  قرار  استفاده  مورد 

 به عنوان مثال طراحی هایــی که از اتصاالت 
غیرضروری اجتناب می کنند، در برابر نفوذ هوا 
مقاومت بیشتری داشته و با کاهش اتالف گرما 
بهره وری انرژی را بهبود می بخشند. هم چنین 
مزیت دیگر آن است که به منظور فراهم سازی 
روشنایی، سرمایش و گرمایش غیرفعال و تهویه 
طبیعی، از منابع طبیعی حداکثر اســتفاده را 

می کند.

شکل 8- خانه ساخته شده با فناوری چاپ سه بعدی، ایاالت متحده آمریکا

پرینترهای سه بعدی نسبت به فرآیندهای ساخت مرسوم مزایای متعددی دارند؛ از جمله کاهش زمان 
انجام کار، کاهش مواد دورریختی، هزینه کمتر اقالم موردنیاز، پیچیدگی کمتر ساخت، کاهش فضای 
اشغال و قابلیت تحویل قطعات ساخته شده با اشکال و هندسه های پیچیده که می تواند وزن و کارایی 

مصالح را بهینه نماید.

یکی از مزایای اصلی پرینترهای سه بعدی از دید بهره وری انرژي، توانایی دریافت دستورالعمل ها از راه 
دور است که به مهندسین فرآیندهای صنعتی و مدیران احداث ساختمان ها اجازه می دهد بدون صرف 
زمان، انرژی و منابع جهت نقل مکان به کارخانجات صنعتی یا محل ســاختمان ها برای تجهیز مجدد 

خطوط تولید، عملکرد و خروجی پرینترها را تغییر دهند.
ادامه دارد...
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قیمت هر تن کربن در بازارهای جهانی و ایران
M&Vمریم محمدپور-کارشناس بخش

در ســال های اخیر، توجه بــه موضوع تغییرات 
وضعیت آب و هوایی و تالش های گســترده در 
راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای افزایش 
قابل توجهی یافته است. درواقع بیش از 70 کشور 
جهان متعهد شــده اند تا سال 2050 میالدی، به 
سمت انتشار خالص صفر گازهای گلخانه ای حرکت 
نمایند.  نحوه اجرایی نمودن تعهدات بخش های 
دولتی و خصوصی به منظور کنترل گرمایش زمین 

از اهمیت زیادی برخوردار است. 

قیمــت موثر کربن یکی از ابزارهایی اســت که 
می تواند به کشورها و شرکت های جهان کمک کند 
تا اقتصاد و زنجیره تامین را کربن زدایی نمایند.  
در گزارش اخیر منتشــر شــده توسط پرسنل 
بانک جهانی، وضعیت و روند قیمت گذاری کربن 
در سال 2020 تبیین شده است. در این گزارش، 
قیمت گذاری کربن اشاره به ابتکاراتی دارد که یک 
قیمت صریح را بر روی انتشار گازهای گلخانه ای 
اعمال می کند کــه این قیمت بصورت یک واحد 
پولی بر تن معادل کربن دی اکسید بیان می شود. 
این ابتکارات شامل مواردی همچون مالیات کربن1  

و یا سیستم تجارت آالینده ها ETS( 2( باشند. 
در شــکل )1( نمایی از کشورهای مختلف جهان 
است  داده شده  نشان  رنگ آمیزی شده  بصورت 
که هر رنگ نشــان دهنده وضعیت آن کشور در 
راستای اعمال سیاســت های مالیات کربن و یا 
ETS می باشــد. به عنوان مثال همانطور که در 
این شکل مشــاهده می شود، در کشور سوئد هر 
دو سیاســت مالیات کربن و ETS اعمال شده یا 
برای اجرای آن ها برنامه ریزی شــده در حالیکه 
در استرالیا تنها روش ETS اعمال شده یا برای 

اجرای آن برنامه ریزی شده است )1(. 

بر اســاس این گزارش، قیمــت کربن در نواحی 
مختلف جهان از کمتر از 1 دالر آمریکا بر تن معادل 
CO2 تا 119 دالر آمریکا بر تن معادل CO2 متغیر 
بوده اما تقریبا نیمی از قیمت های ارائه شده کمتر 

از 10 دالر آمریکا بر تن معادل CO2 می باشند. 

در شکل )2-الف( قیمت گذاری کربن در مناطق 
مختلف جهان ارائه شــده است. همانطور که در 
این شکل مشاهده می شود، در کشور سوئد با به 
کارگیری سیاست مالیات کربن، قیمت کربن 119 
دالر آمریکا بر تن معادل CO2 بوده که بیشترین 
قیمت کربن در بین کشــورهای جهان می باشد. 
همچنین در شــکل )2-ب( نیز نمای بزرگنمایی 
شده از کشورهای با قیمت کربن کمتر از 28 دالر 

آمریکا بر تن معادل CO2 ارائه شده است.

 همانطور که در این شــکل مشاهده می شود، در 
کشورهای دانمارك و پرتغال مالیات کربن حدود 
26 دالر آمریکا بر تن معادل CO2 اعمال شــده 
در حالی که در کشــورهای اوکراین، مکزیک و 
لهستان مالیات کربن کمتر از 1 دالر آمریکا بر تن 
معادل CO2 اعمال شده است. اطالعات ارائه شده 
در شــکل )2( در جدول )1( نیز بصوت شفاف تر 
ارائه شده اند )1(. بر اســاس اطالعات ارائه شده 
در گزارش بانک جهانی می توان گفت که متوسط 
قیمت جهانی کربن حدود 20/11 دالر آمریکا بر تن 

معادل CO2 می باشد )2(. 

1- Carbon Tax
2- Emissions Trading System
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شکل )1( نمایی از سیاست های قیمت گذاری کربن به کار گرفته شده در کشورهای جهان در 
سال 2020 میالدی)1(



ه 7
مار

 ش
/ 1

39
ه 9

ــا
ر م

 آذ
ت /

وخ
 س

رف
مص

ی 
ساز

نه 
بهی

ت 
رک

 ش
ی /

یک
رون

کت
ه ال

شری
ن

28

شکل )2( قیمت کربن در مناطق مختلف جهان در سال 2020 میالدی [1]
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جدول )1( قیمت کربن در کشورهای مختلف جهان در سال 2020 میالدی (1)

سیاست قیمت گذاری کربنکشور، ناحیه یا استان
قمیت کربن )دالر آمریکا بر تن 

)CO2 معادل
119مالیات کربنسوئد

99مالیات کربنسوئیس
99مالیات کربنلیختن اشتاین

68مالیات کربنفتالند )سوخت های حمل و نقل(
58مالیات کربنفتالند )سایر سوخت های فسیلی(

53مالیات کربننروژ )حد باالتر(
49مالیات کربنفرانسه
ETS33کره

30مالیات کربنایسلند )سوخت های فسیلی(
28مالیات کربنایرلند )سوخت های حمل و نقل(

28مالیات کربنبریتیش کلمبیا
26مالیات کربندانمارک )سوخت های فسیلی(

26مالیات کربنپرتغال
)F-gases( 22مالیات کربندانمارک

22مالیات کربنایرلند )سایر سوخت های فسیلی(
ETS21آلبرتا

21مالیات کربنجزیره پرنس ادوارد
19مالیات کربناسلوونی )سوخت های فسیلی(

ETS19سوئیس
ETS19اتحادیه اروپا

16مالیات کربناسپانیا
ETS15کبک

ETS15کالیفرنیا
14مالیات کربننیوفاندلند و البرادور 

ETS14نیوزلند 
14مالیات کربننواحی شمال غربی کانادا

ETS12پکن
ETS10استرالیا
10مالیات کربنلتونی

)F-gases( 9مالیات کربنایسلند
ETS8ماساچوست

7مالیات کربنآفریقای جنوبی
6مالیات کربنآرژانتین )بیشتر سوخت های گازی(
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ETS6ناحیه سایتما
ETS6توکیو

ETS5چونگ کینگ
RGGI ایاالتETS5

ETS5شانگهای
5مالیات کربنشیلی
4مالیات کربنکلمبیا

ETS4گوانگ دونگ
ETS4هوبئی

4مالیات کربنسنگاپور
3مالیات کربننروژ )حد پایین تر(

ETS3تیانجین
3مالیات کربنژاپن

2مالیات کربنمکزیک )حد باالتر(
ETS2شنژن
2مالیات کربناستونی

آرژانتین )نفت کوره ، زغال سنگ معدنی 
1مالیات کربنو کک نفتی(

ETS1فوجیان
ETS1قزاقستان
کمتر از 1مالیات کربناوکراین

کمتر از 1مالیات کربنمکزیک )حد پایین تر(
کمتر از 1مالیات کربنلهستان
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همچنین در شــکل )3(، تغییرات قیمت کربن )دالر بر تن معادل کربــن( در دهه اخیر، در برخی از 
کشــورهای جهان با سیاست قیمت گذاری ETS، نشان داده شده است. مطابق با این شکل، روندهای 
پایدار و نوسانات کوتاه مدت در همه سیستم ها در دهه اخیر مشاهده شده که در واقع توسط کمبودهای 

فعلی و انتظارات آینده هدایت شده اند )3(. 

به نظر می رســد در ایران هنوز نرخ معینی برای 
زیرا در هیچ یک  قیمت کربن مشخص نشــده؛ 
از مراجع بررســی شــده قیمت کربن در ایران 
ارائه نشده اســت. همچنین بر اساس بررسی ها، 
مشاهده شد که در مطالعات انجام شده در ایران 
انجام محاســبات  منظور  به  میانگین جهانی  از 

استفاده می گردد. 

به عنوان مثال در مطالعه یوسفی و همکاران ]4[، 
به منظور بررسی اثر استفاده از انرژی باد بر کاهش 
از  انتشار گازهای گلخانه ای،  از  ناشی  هزینه های 
میانگین قیمت جهانی پیش بینی شده برای کربن 
در سال 2030 در سه سناریوی قیمت کم )25 دالر 
بر تن کربن معادل(، قیمت متوسط )35 دالر بر تن 
کربن معــادل( و قیمت باال )53 دالر بر تن کربن 

معادل( استفاده شده است.

 البته شــایان ذکر است که در مطالعه فرازمند و 
همکاران ]5[، هزینه اجتماعی کربن3  در ایران در 
ســال 1395 منتهی به دوره 5 ساله تا سال 1400 
حــدود 232/ 513891 ریال بر تن CO2 برآورد 
شده است. ذکر این نکته ضروری است که هزینه 

و  اقتصادی  هزینه های  نشــان دهنده  اجتماعی 
ارزش پولی خسارت ناشی از انتشار یک تن کربن 
اضافه بوده و در حالت بازار ایده آل و محاســبات 
کامل هزینه اجتماعی، ایــن هزینه می تواند به 
عنوان معیاری برای تعییــن مالیات کربن مورد 
اســتفاده قرار گیرد. همچنین در مطالعه ازگلی 
و همکاران ]6[، به دلیل عــدم وجود داده برای 
مالیات کربن در ایران، ســهم ایران در انتشــار 
گازهای گلخانه ای با کشورهای دیگر مقایسه شده 
و بر اساس مالیات کربن کشورهای مشابه از نظر 
انتشار گازهای گلخانه ای، مالیات کربن در ایران 

نیز تخمین زده شده است. 

بر اساس اطالعات ارائه شــده در این پژوهش، 
سهم ایران از انتشــار CO2 در کل جهان % 1/8 
است که تقریبا مشابه با کشور استرالیا است. بر 
این اساس در این پژوهش مالیات کربن در ایران 
برابر با مقدار مالیات کربن در کشور استرالیا )10 
دالر بر تن معادل CO2( در نظر گرفته شده است. 

شکل )3( تغییرات قیمت کربن در دهه اخیر در برخی کشورهای جهان )3(

3- Social Carbon Cost
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علم و فناوری هــای نوین

محققان ایرانی سلول های خورشیدی قابل 
چاپ ساختند

 نعیمه ترابی میرزایی مجری این طرح پژوهشی گفت: 
هدف این تحقیق استفاده از مواد جاذب پروسکایت 
در ساختار سلول خورشیدی بود، به گونه ای که مراحل 
ساخت به دمای باال احتیاج نداشته باشد، تولید برق 
مصرفی با اســتفاده از سلول های خورشیدی بسیار 
آسان تر از سایر روش ها است اما به علت قیمت باالی 
سلول های خورشیدی سیلیکونی، استفاده از آن ها در 

بسیاری از موارد مقرون به صرفه نیست.

ادامه داد: فرآیند ساخت سلول های خورشیدی  وی 
نســل جدید بسیار ارزان و آســان تر از سلول های 
ســیلیکونی اســت، با فراهم آوردن امکان ساخت 
سلول ها بر روی زیرالیه های منعطف می توان به صنعت 
تولید سلول های خورشیدی قابل پرینت دست یافت، 
این تکنیک به علت مقرون به صرفه بودن و قابلیت 
تولید در مقیاس وســیع بسیار مورد توجه است، در 
واقع با دستیابی به این فناوری می توان بخش وسیعی 
از برق مصرفی را از طریق ســلول های خورشیدی 

تامین کرد.
ان محقق خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر دانش 
کشور  در  پروسکایت  خورشیدی  سلول های  ساخت 
وجود دارد و محققان ایرانی هم پای سایر کشورها در 
این حوزه پیش آمده اند، اما در حلقه اتصال تحقیقات 
به صنعت مشکالتی وجود دارد و شاهد تجاری سازی 

این نوع سلول ها در کشور نیستیم.
ترابی میرزایی با بیان این که در این پژوهش سلول های 
خورشیدی پروسکایت با قابلیت پرینت ساخته شد، 
گفت: تمام الیه ها و اجزای سلول های خورشیدی را 
در دمای پایین و روی بستری انعطاف پذیر ساختیم، 
ارزان، سبک بودن و بازدهی باال برخی از ویژگی های 
این سلول های خورشیدی است، ضخامت کل سلول 

می تواند کمتر از یک میکرون نیز باشد.

انجام  با  ایرانی  از محققــان  ایرنا-گروهی  خبرگزاری 
پژوهشــی موفق به تولید سلول های خورشیدی قابل 

چاپ شدند.
اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند خورشیدی، 
بادی و زیســت توده در دنیا رو به گســترش است، 
انرژی هایی پاك، ارزان و در دســترس استفاده از آنها 
نیاز به فناوری دارد، محققان در دنیا روی این فناوری ها 
کار می کنند و همواره اخباری خوش از این حوزه ها به 

گوش می رسد.
انرژی خورشــیدی یک نوع از انرژی های تجدیدپذیر 
اســت، برای تبدیل نورخورشید به الکتریسته نیز نیاز 
به سلول های خورشیدی است، نسل قدیم سلول های 
خورشیدی سیلیکونی نام دارند که سخت بودن فرآیند 
ســاخت و هزینه بر بودن آن از جمله مشکالت تولید 
آنها است، این روزها نسل جدید سلول های خورشیدی 
به علت فرآیند ساخت آسان و صرفه اقتصادی بسیار 
مورد توجه قرار گرفته اند، نسل جدید از موادی به نام 
پروسکایت هیبریدی استفاده می کند، موادی که یک 
سر آلی و یک ســر معدنی دارند، ساختار آنها بلوری 

مکعبی ونیم رساناهایی جاذب نور مرئی هستند.
یکی از مزیت های مناسب آنها پرینت کردن با سرعت 
زیاد و مقیاس باال اســت، در دنیا این نوع از سلول ها 
تجاری سازی شــده اســت، در ایران نیز گروهی از 
محققان با پشــتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
پژوهشی برای تولید این نوع از سلول های خورشیدی با 

موفقیت انجام دادند.
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علم و فناوری هــای نوین

رواج فناوری خانه های هوشمند نیازمنـد 
نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان است

گروه فناوری خبرگزاری دانشجو- رواج فناوری خانه های 
هوشمند و مدیریت مصرف انرژی، نیازمند فرهنگ سازی 
ایجاد  دانش بنیان،  شــرکت های  نقش آفرینی  عمومی، 
کشش واقعی در بازار ها و گســترش و دسترس پذیری 

تجهیزات این حوزه است.
خانه هوشــمند )Smart home technology( شامل 
حســگرها، مانیتورها، رابط ها، وســایل و دستگاه های 
متصل به یکدیگر برای امکان کنترل محلی و از راه دور 
محیط داخلی اســت. وسایل و دستگاه های قابل کنترل 
شامل سیســتم های گرمایش و آب گرم دیگ های بخار، 
رادیاتور، روشــنایی، پنجره ها، پرده هــا، در های گاراژ، 
یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی است. حسگر ها 
و مانیتور ها عوامل محیطــی از جمله دما، نور، حرکت و 

رطوبت را تشخیص می دهند.
قابلیت کنترل توسط نرم افزار توسط تلفن های هوشمند، 
تبلت ها، رایانه های شخصی یا از طریق رابط های سخت 
افزاری اختصاصی به عنوان مثال، کنترل های نصب شده 
روی دیوار ارائه می شود. فناوری های مختلف با استفاده 
از پروتکل های ارتباطی استاندارد، معموالً به صورت بی 
ســیم به یکدیگر مرتبط می شوند. خانه هوشمند دارای 
پیکربندی های بسیاری است و از زمینه های درخور توجه 

شرکت های فناور به شمار می رود.
در دنیا به این فناوری توجهی جدی شده است. به طوری 
که خانه های هوشمند یکی از 10 حوزه اقدام اولویت دار 
اتحادیه اروپا در برنامه راهبردی فناوری های حوزه انرژی 
اســت؛ ایجاد فناوری، راهکار و خدماتی که هوشمندی 
را برای مصرف کنندگان انرژی بــه ارمغان می آورد. در 
پشت این راهبرد، مصرف بهینه انرژی، بازار جدید برای 

انرژی های نو، مدیریت و حفاظت از داده ها است.
طیف گسترده ای از پروژه های بودجه عمومی در سراسر 
اتحادیه اروپا برای مشارکت مصرف کنندگان در این چشم 
انداز در نظر گرفته شده است. چنین خانه هایی به عنوان 
بخشی جدایی ناپذیر از سیستم کارآمد انرژی در آینده 
دیده می شــود، زیرا به کاهش تقاضای کلی و همچنین 
کاهش محدودیت های عرضه در دوره های اوج بار کمک 
می کند. کارشناسان اتفاق نظر دارند که تغییرات اقلیمی 
و سیاســت انرژی باعث توسعه بازار خانه های هوشمند 

خواهد شد.
آینده خانه ها

نقش فناوری خانه های هوشمند به طور فزاینده ای در حال 
گسترش اســت و از مدیریت مصرف انرژی به نقش های 
تازه ای مانند کنترل سیســتم های گرمایشی، آب گرم و 

روشنایی توسعه یافته است. پیش بینی می شود که بازار 
جهانی لوازم هوشمند به میزان 650 برابر از 40 میلیون 
دالر در 2012 به 30 میلیارد دالر در ســال 2020 افزایش 
یابد. تحقیقات جهانی مصرف کنندگان در هفت کشــور 
جهان، از جمله انگلستان و آلمان نشان دهنده استقبال 

باال از این فناوری ها است.
بیش از نیمی از مصرف کنندگان در نظرســنجی عالقه 
عمومی خود را به خانه های هوشمند ابراز داشتند و 50 
درصد از آنان معتقدند فناوری خانه های هوشمند تا چند 
ســال آینده بر زندگی آن ها تأثیر می گذارد. با این حال، 
رواج فناوری خانه های هوشمند و مدیریت مصرف انرژی، 
نیازمند فرهنگ سازی عمومی، نقش آفرینی شرکت های 
دانش بنیان، ایجاد کشش واقعی در بازار ها و گسترش و 
دسترس پذیری تجهیزات این حوزه است. رشد بازار در 
نهایت به کاربران احتمالی بســتگی دارد که ویژگی های 

این فناوری نوظهور را بپذیرند و از آن استقبال کنند.

خانه هوشمند و مدیریت انرژی در ساختمان ها
فناوری خانه های هوشمند در بخش های گوناگونی کاربرد 
دارد که یکی از آن ها مدیریت انرژی ســاختمان است. 
SHT ها می توانند نه تنها مدیریت انرژی را بهبود دهند، 
بلکه همچنین امنیت و پایداری ســاختمان را افزایش 
می دهند. اما ایــن مزایا به تنهایی برای جذب کاربران و 
سازندگان ساختمان ها به سوی فناوری خانه ها هوشمند 

و مدیریت انرژی ساختمان کافی نیست.
تحقیقات بازار نشان داده است که مهمترین مانع در این 
مسیر، پذیرش هزینه های پیش پرداخت و به دنبال آن 
عدم آگاهی و نگرانی دربــاره کارایی، امنیت و پایداری 
این تجهیزات و همچنین حفظ حریم خصوصی کاربران 
اســت. چندین مطالعه با استفاده از نمونه های کوچک و 
مورد  در  کاربران  احتمالی  نگرانی های  آزمایشــگاهی، 
SHT را عمیق تر بررسی کرده اند. این مطالعات عالقه به 
پتانسیل مدیریت انرژی خانه های هوشمند را تأیید کرده 
اســت، اما همچنین موانع احتمالی بازار را برای تصویب 
شامل هزینه، حریم خصوصی، امنیت، قابلیت اطمینان و 
قابلیت همکاری فناوری های مختلف مشخص کرده است.
این تحقیقات نشــان می دهد که کاربران نســبت به 
سیاستگذاران در مورد SHT ها احتیاط بیشتری دارند. 
تجزیه و تحلیل بازار آگاه سازی بازیگران بازار، صنعت و 
خرده فروشان درباره خانه های هوشمند و برقراری ارتباط 
با ویژگی ها، به ویژه مزایای این سیستم و ترویج آن کمک 

می کند.
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علم و فناوری هــای نوین

خورشیـد مصنوعـی چین

 
 
جهان امروز برای پیشرفت به انرژی نیاز دارد. این انرژی هم اکنون بیشتر از سوخت های فسیلی بدست می -

استفاده از سوخت های فسیلی با وجود استفاده آسان و  آید و در چند قرن اخیر هم همینطور بوده است. اما
باعث تولید آالینده های زیادی شده و همچنین باعث تغییرات اب و هوایی می گردد. چین برای حل ارزان بودن، 

 !هستیم خورشید مصنوعی چین این موضوع یک راه حل جالب دارد. ما شاهد

 خورشید مصنوعی چین

جهان در حال حرکت به روی کل جهان اثر می گذارد. به همین دلیل طی چند دهه اخیر،  استفاده از سوخت های فسیلی
سمت کاهش سهم سوخت های فسیلی برای تولید انرژی حرکت کرده و همچنان به این حرکت ادامه می دهد. سوخت های 

بستگی به نفت، دانشمندان فسیلی کم کم سهم خود را به انرژی های جایگزین می دهند. برای تحقق این هدف و کاهش وا
 .هستند ته ایراکتور همجوشی هس چینی در حال ساخت

این راکتور هسته های اتمی را با هم ادغام می کند و  .همجوشی همان چیزی است که خورشید ما را قدرت می بخشد
اتمی و نیروگاه های  مقادیر زیادی انرژی ایجاد می کند. این دقیقا برعکس فرآیند شکافت مورد استفاده در سالح های

 .می کند هسته ای است که آنها را به قطعات تقسیم

اما دستیابی به همجوشی بسیار دشوار و  برخالف شکافت، همجوشی هسته ای زباله های رادیواکتیو ایجاد نمی کند
این راکتور  میلیارد دالر تخمین زده شده است. 22.5حدود  هزینه کل پروژه خورشید مصنوعی چین .بسیار گران است

 .سال گذشته تکمیل شده است که در جنوب غربی استان سیچوان واقع شده و اواخر

نامیده می شود. این راکتور از یک میدان مغناطیسی  ”خورشید مصنوعی“ به دلیل گرما و توان تولیدی زیاد، اغلب
برسد  میلیون درجه سانتیگراد 150 قدرتمند برای همجوشی پالسمای گرم استفاده می کند و می تواند به دمای بیش از

 .برابر گرمتر از هسته خورشید است ۱۰این تقریباً  که

جهــان امروز برای پیشــرفت بــه انرژی 
نیــاز دارد. این انرژی هم اکنون بیشــتر از 
سوخت های فسیلی بدست می آید و در چند 
قرن اخیر هم همینطور بوده است. اما استفاده 
از سوخت های فسیلی با وجود استفاده آسان 
و ارزان بودن، باعث تولید آالینده های زیادی 
شده و همچنین باعث تغییرات اب و هوایی 
می گردد. چین برای حل این موضوع یک راه 
حل جالب دارد. ما شاهد خورشید مصنوعی 

چین هستیم!

خورشید مصنوعی چین
استفاده از سوخت های فسیلی روی کل جهان اثر 
می گذارد. به همین دلیل طی چند دهه اخیر، جهان 
در حال حرکت به سمت کاهش سهم سوخت های 
فســیلی برای تولید انرژی حرکت کرده و همچنان 
به این حرکت ادامه می دهد. سوخت های فسیلی 
کم کم ســهم خود را به انرژی های جایگزین می 
دهند. برای تحقق این هدف و کاهش وابستگی به 
نفت، دانشــمندان چینی در حال ساخت راکتور 

همجوشی هسته ای هستند.
همجوشی همان چیزی است که خورشید 

ما را قدرت می بخشد.
این راکتور هسته های اتمی را با هم ادغام می کند 
و مقادیر زیادی انرژی ایجاد مــی کند. این دقیقا 
برعکس فرآیند شــکافت مورد استفاده در سالح 
های اتمی و نیروگاه های هسته ای است که آنها را 

به قطعات تقسیم می کند.

برخالف شــکافت، همجوشی هسته ای 
زباله هــای رادیواکتیو ایجاد نمی کند اما 
دستیابی به همجوشی بسیار دشوار و بسیار گران 
است. هزینه کل پروژه خورشید مصنوعی 
چین حدود 22.5 میلیارد دالر تخمین زده شــده 
است. این راکتور که در جنوب غربی استان سیچوان 

واقع شده و اواخر سال گذشته تکمیل شده است.

به دلیل گرما و توان تولیدی زیاد، اغلب “خورشید 
مصنوعی” نامیده می شــود. این راکتور از یک 
میدان مغناطیسی قدرتمند برای همجوشی پالسمای 
گرم اســتفاده می کند و می تواند به دمای بیش از 
150 میلیون درجه سانتیگراد برسد که این 
تقریباً 10 برابر گرمتر از هســته خورشید 

است.
آنها قصد دارند از این دستگاه با همکاری دانشمندانی 
که در راکتور آزمایشگاهی بین المللی گرما هسته 

ای جهان مستقر در فرانسه استفاده کنند. 

انتظار می رود این پروژه در ســال 2025 به پایان 
برســد راکتور HL-2M توکامــاك بزرگترین و 
پیشرفته ترین آزمایش تجربی هسته ای چین است 
و دانشمندان امیدوارند که این راکتور به طور بالقوه 
بتواند راه  استفاده از این منبع انرژی پاك را باز کند.

https://toranji.ir :منبع
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محیط زیست سالم - جاده ای بسوی بهشت...
با بهینه مصرف کردن سوخت های فسیلـــی


