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دیدار دکتر علی مبینی دهکردی با بانوان شرکت   بهینه سازی مصرف سوخت به مناسبت بزرگداشت میالد حضرت زهرا)س( و روز زن

تفاهم نامه همکاری با موضوع »طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده«

مفاهیم جدید در همبست “ انرژی – آب، محیط زیست و غذا “ و کاربرد آنها در سیاستگذاری یکپارچه

تدوین استراتژی جهت بهینه سازی مصرف سوخت از طریق حمل ونقل همگانی در شهرتهران به روش دیوید

کلیات تعیین استراتژي در حمل و نقل بار

“بهینه سازي مصرف انرژي،  مسیري براي دستیابي به رشد اقتصادي با تاکید بر کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي”

فناوری نانو درعایق کاری ساختمان

دیجیتالی کردن در حوزه انرژی)بخش دوم(

بررسی نقش مدیریت دانش در تحقق سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف انرژی و صرفه جویی انرژی

نقش بهینه سازی مصرف انرژی در اقتصاد مقاومتی

علم و فناوری های نوین

Good Governance, Economic growth and New concepts in energy Water Environment and Food Nexus

در ایـن 
شمـاره 
می خوانید:
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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.ir :ایمیل
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این قضیه ی اسراف و زیاده روی، قضیه ی مهمی در کشور است. 
خب، حاال چگونه باید جلوی اسراف را گرفت؟

فرهنگ سازی هم الزم است، اقدام عملی هم الزم است. 
فرهنگ سازی اش بیشتر به عهده ی رسانه هاست. واقعاً در این 

زمینه، هم صدا و سیما در درجه اول و بیش از همه مسئولیت دارد، هم 
دستگاه های دیگر مسئولیت دارند. باید فرهنگ سازی کنید. ما یک 
ملت مسلمان عالقه مند به مفاهیم اسالمی هستیم، اینقدر در اسالم 

اسراف منع شده، و ما متاسفانه در زندگیمان اهل اسرافیم!

برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری
1391/6/2
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اســراف 
از 

دیدگاه قرآن

َواَل تُِطیُعوا أَْمَر الُْمْسِرِفیَن
فرمان مسرفان را اطاعات نکنید

سوره شعرا آیه 151

َمًة ِعْنَد َربَِّک لِْلُمْسِرِفیَن ُمَسَوّ
سنگ هایی که از ناحیه پرودگارت برای اسرافکاران نشان شده است

سوره ذاریات آیه 34

لَِئْن َشَکْرتُْم َلَِزیَدنَُّکْم َولَِئْن َکَفْرتُْم إَِنّ َعَذابِي لََشِدیٌد
اگر شکر نعمت را بجا آورید، فزونی دهیم و اگر کفران نعمت کنید مجازاتم شدید است

سوره ابراهیم آیه 7 
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خطر کرونـا
 را

جدی بگیریم
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 مطالعه این کتاب، شبیه یک سفر است.
سفری به پیچ و خم های ذهن. اصال تا به حال می دانستید که:

باید حواس مان به شاه ماهی های سرخ باشد.
آگاهی نحسی می آورد.

دیوارهای ذهنی حتی از دیوارهای فیزیکی بلندترند.
ممکن است تحلیل زیاد فلج مان کند!

هیچ گزینه کاملی وجود ندارد.
بسیاری از تصمیمات ما را مسخ می کنند.

بدون آن که بدانیم، خیلی وقت ها تصمیمات مان تنها حاصل هفت ثانیه تفکر اسـت و نه 
بیشتر.

بعضی اوقات پول های مان را به یک میمون میلیاردر می دهیم!
به جای رزومه گذشته، باید رزومه پنج سال آینده مان را بنویسیم.

باید فانوس های دریایی زندگی مان را پیدا کنیم.
بعضی اوقات به جای دارو به دارونما نیاز داریم.

جستجوی نتیجه فوری بالی جانمان شده است.
و ...

این کتاب در فصول کوتاه تنظیم شـده اسـت. به زبانی روان و شیرین، همراه با تجویزهای 
راهبردی.

مطالعـه این کتاب نه تنها بـرای افراد فعال در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و سـرمایه 
گذاران و سیاست گذاران که برای هر کسی که دوست دارد ذهنی زیبا داشته باشد، توصیه 

می شود.
 سرفصل ها

فصل اول: تحلیل هوشمندانه
چرا و کجاها ذهن ما فریب می خورد و اشتباه می کند؟ چه می توان کرد؟

فصل دوم: تصمیم هوشمندانه
چگونه می شود تصمیمات هوشمندانه گرفت و در دام تصمیمات حماقت آمیز نیفتاد؟

فصل سوم: سرمایه گذاری هوشمندانه
پولم، زمانم، توانم و اعتبارم را چگونه و کجا سـرمایه گذاری کنم و به چه چیزی تخصیص 

دهم؟
فصل چهارم: زندگی هوشمندانه

چگونه فردی باهوش تر، خوش فکرتر و کم خطاتر باشم؟

ذهن زیبــا
نویسندگان:

مجتبی لشکر بلوکی - وحید شامخی
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دیدار دکتر علی مبینی دهکردی 
با بانوان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

 به مناسبت بزرگداشت 
میالد حضرت زهرا)س( و روز زن
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این کتاب پنج بخش دارد. شـهید مطهـری در بخش اول ابتدا 
نشان می دهد که مسئله پوشش زن از ویژگی های اسالم نیست 
و میان ملت های دیگر نیز وجود داشـته است. سپس به عده ای 
که طرفدار بی  حجابی زن و نشست و برخاست او با مردان بیگانه 

در جامعه هستند، پاسخ می دهد.
در بخش دوم، به عده ای پاسـخ می دهد که معتقدند زنان باید 

حتی چهره و دست خود را از نامحرم بپوشانند و به خانه  نشینی زن عقیده دارند. استاد مطهری 
در این کتاب ثابت می کند که نظر اسالم، حفظ حریم و حضور باوقار زن در جامعه با پوشش مناسب 

است.
بخش سوم به تبیین فلسفه ی پوشش در اسالم از ابعاد و جوانب مختلف اختصاص یافته است.

در بخش چهارم به ایراد و اشـکاالتی که بر اصل حجاب و پوشش از سوی مخالفان حجاب گرفته 
می شود پاسخهای مستدل و منطقی داده شده است.

در بخش پایانی کتاب نیز اصل حجاب و حدود آن با عنایت به آیات و روایات و سیره ی مسلمین 
به طور مفصل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در این کتاب پرسش های زیر به صورت دقیق منطقی و همراه با استدالل پاسخ داده شده است:
• آیا پوشش از مختصات اسالم است و پس از ظهور اسالم از مسلمین به غیرمسلمین سرایت کرده 

یا در میان ملل دیگر قبل از اسالم وجود داشته است؟
• اساساً علت پوشش چیست؟

• چه موجبی سبب شده است که میان جنس زن و مرد حریم و حائلی به صورت پوشیدگی زن یا 
به صورت دیگر به وجود آید؟

• فلسفه ی پوشش از نظر اسالم چیست؟
• حدود پوشش اسالمی کدام است؟

• آیا اسالم طرفدار پرده نشینی زن است؟
• تفاوت عشق و هوس چیست؟

• آیا در اسالم مسئله ای به نام »حریم عفاف« وجود دارد یا نه؟
• آیا اسالم طرفدار جدا بودن مجامع زنان و مردان است؟

معرفـی کتــاب
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در حاشیه رونمایی از نخستین پیشرانه سه استوانه ایرانی:

بهینه سازی مصرف سوخت و ایران خودرو تفاهم نامه امضا کردند

تفاهم نامـه همـکاری بـا موضـوع »طـرح تولیـد 
قوای محرکـه کم مصرف در خودروهـای داخلی و 
جایگزینی با خودروهای فرسوده« میان شرکت های 
بهینه سازی مصرف سوخت به نیابت از وزارت نفت 

و ایران خودرو امضا شد.

ایـن تفاهم نامه هم زمـان با روز ملی هـوای پاك و 
در حاشـیه آییـن رونمایی از نخسـتین پیشـرانه 
ملی سه اسـتوانه ایرانی، بین علی مبینی دهکردی، 
مدیرعامل شـرکت بهینه سـازی مصرف سوخت و 

فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو امضا شد.
این تفاهم نامه با موضوع »طرح تولید قوای محرکه 
کم مصـرف در خودروهـای داخلـی و جایگزینی با 
خودروهای فرسـوده« بـا هدف همکاری شـرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت و ایران خودرو در زمینه 
توسعه، تولید و آماده سازی بستر مناسب پیرامون 
خودروهـای کم مصرف و دوگانه سـوز در چارچوب 

مصوبه شورای اقتصاد تدوین و امضا شده است.
طرح تولید قـوای محرکه کم مصرف در خودروهای 
داخلـی و جایگزینـی بـا خودروهـای فرسـوده با 
هـدف کاهـش مصرف سـوخت خودروهـا به پنج 

لیتر در هر 100 کیلومتر، کاهش انتشـار آالیندگی 
و رسیدن به اهداف استانداردی محیط زیست یورو 
6 طراحی شـده و در حال اجراست. استفاده بهینه 
از زیرسـاخت های سوخت پاك گاز طبیعی، کاهش 
تولیـد گازهای گلخانه ای و جلوگیـری از آثار مضر 
آن و ایفـای تعهدهـای ملی و بین المللـی از دیگر 

ویژگی های این طرح است.
نخسـتین پیشـرانه سه اسـتوانه ایرانی نیـز که با 
حمایـت وزارت نفت ازسـوی ایران خـودرو تولید 
شده است رونمایی شد که از مهم ترین ویژگی های 
آن کاهـش مصـرف سـوخت و ارتقای اسـتاندارد 
آالیندگی، توسـعه پنـج نوع موتور با تـوان 72 تا 
150 اسـب بخار و گشـتاورهای متفاوت از 98 الی 
240 نیوتون متـر، مصرف سـوخت پایین، قابلیت 
کسـب اسـتانداردهای یـورو 6، قابلیت اسـتفاده 
از سـوخت بنزیـن و سـی ان جی و مناسـب برای 
مدل هـای هیبریـدی و بهره منـدی از فناوری های 
روزآمد الکتریکی و قابلیت اشتراك گذاری با دیگر 

خودروسازان داخلی است.
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مفاهیم جدید در همبست
 “ انرژی – آب، محیط زیست و غذا “

و کاربرد آنها در سیاستگذاری یکپارچه
همایون حیدری - رییس مرکز همبست آب-انرژی و محیط زیست ، تهران. 

 رویا بخشکندی-پژوهشگر ارشد مرکز همبست آب انرژی و محیط زیست، تهران.

چکیده
سیاسـتگذاری و حکمروایی خوب مفهوم جدیدی اسـت که معموالً به معنای وجود رابطة مناسب و شایسته 
میان سیاسـتگذاران و مردم اسـت. در این مقاله، قصد داریم مفاهیم میان رشـته ای جدیدی را معرفی کنیم 
که می توانند در سیاسـتگذاری، اجرای سیاسـت ها، برنامه ریزي و مدیریت یکپارچـه و همزمان انرژی، آب، 
امنیت غذایی و محیط زیست، به عنوان رویکردي نوین، در راستاي حکمراني شایسته استفاده شوند. از این 
مفاهیم نوین می توان به عنوان شاخص ها و نشانگرهاي میان رشته اي استفاده نمود. این شاخص ها و نشانگرها 
می توانند در ترازنامه ها استفاده شوند و می توان آن ها را به عنوان بخشي از داده هاي ورودي به الگوریتم ها و 
نرم افزارها وارد نمود تا پس از همبسـته نمودن داده ها و پردازش آنها، از خروجي الگوریتم ها و نرم افزارهاي 
تخصصي ذیربط، و نتایج حاصله، براي سیاسـت گذاری، برنامه ریزي و مدیریت یکپارچه و همزمان حوزه هاي 
انرژی، آب، غذا و محیط زیسـت اسـتفاده نمود. این امر به افزایش کارآمدي و کارایي اقتصاد کالن  و به تبع 
آن، بهبود شاخص هاي حکمراني و ارتقاء چشمگیر کارآمدي و کارایي آن مي گردد. این مفاهیم به شرح زیر 

 است:
1( شدت آب

2( شدت آب آلوده
3( شدت خاك

4( شدت خاك آلوده
5( شدت جوی

6( شدت جنگل و مرتع
مفاهیم باال را نویسندگان این مقاله براي نخستین بار تعریف کرده اند.

کلید واژه ها: همبست1 ، انرژي، آب، محیط زیست، غذا، شدت، ویپز)نرم افزار ,weaps(، تولید ناخالص داخلي
مقدمه

همبست انرژی-آب، غذا، محیط زیست2  
انرژی، آب، غذا، زمین و اقلیم منابع اساسی محیط طبیعی هستند و از کیفیت زندگی ما پشتیبانی می کنند. 
رقابت میان این منابع به سرعت و در سطح جهانی در حال افزایش است و با تغییر اقلیم بیشتر می شود. اگر 

روند فعلی استفاده از منابع طبیعی ادامه یابد، به این معنی است که مردم در سراسر جهان فراتر از مرزهای
خـود زندگی می کنند3 . برای بهبود تاب آوري محیط زیسـت در برابر چالش هاي فـرارو و بهره برداري بعضًا 
بي رویـه از آن، و دسـترس پذیري صیانتي و امن به منابع، ضرورتاً نیازمنـد افزایش بهره وري منابع و افزایش 

کارائي در بهره برداري از آنان مي باشد. 

Nexus -1
2- در این مقاله، به معنای زمین و اقلیم

Rockstrom, 2009-3
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بـه طور کلي مدیریت بایسـته اقتصـاد کالن در یک 
حکمراني شایسـته، نیازمند مدیریـت علمي منابع 
اسـت که این منابع ذاتاً و ماهییتاً به هم پیوسـته اند 
و یک سـامانه یکپارچه همگرا و همدوس را تشکیل 
مي دهنـد کـه، از آن تحت عنـوان “همبسـت” یاد 

مي کنیم. 
پیوندهاي دروني و ارتباط میان بخش هاي همبست، 
براي نمونه انرژي و اقلیم، اغلب دوسـویه است. براي 
نمونه مصرف انرژي یک اثر مستقیم بر تولید گازهاي 
گلخانه اي دارد، و متعاقبـاً بر اقلیم جهان و گرمایش 

جهاني اثر گذار است. 
از سـوي دیگر تغییر اقلیم مستقیماً بر مصرف انرژي 
اثر گذار اسـت. پیش بیني مي شـود کـه تقاضاي کل 
انرژي، بطور نسـبي ثابـت بماند، امـا تقاضاي انرژي 
براي گرم نمودن و گرمایش، در حال کاهش و تقاضاي 
انرژي براي سـرد نمودن و سرمایش در حال افزایش 
است4 . تغییرهای اقلیمی شاید برای تولید انرژی های 
تجدیدپذیـر سـودمند باشـند، اما افزایـش دما در 
سراسر جهان می تواند میزان رخداد، شدت و قدرت 
طوفان ها را افزایش دهـد و بر تولیدکننده های رایج 
بـرق تأثیر بگذارد. روابط به هم پیوسـته میان منابع 
گاهی ظریف است و بنابراین شاید سیاست گذاران و 
دیگر ذی نفعان مربوطـه آن را نادیده بگیرند. مفهوم 
همبسـت موید این مطلب اسـت  که اعمال فشار  بر 
یک سـوي پیوند همبسـت می تواند فشارهایی را به 

طرف دیگر وارد کند. 
هم اکنون کل مصرف انرژی در بخش آب در سراسـر 
جهـان از 800 تـراوات بـر سـاعت بیشـتر اسـت و 
پیش بینی می شـود این میزان تا سـال 2040 بیش از 
80 درصد افزایش یابـد5 . مدیریت منابع در رویکرد 
منسجم همبسـت، برای اطمینان از استفادۀ کارآمد 
از منابع کمیاب ، حیاتی است. همبست، مفهومی برای 
پیوند انرژی با دیگر منابع طبیعی است. درك صحیح 
از چگونگی عملکرد سامانه های انرژی، به درك خوبی 
از انرژی، مهندسی، آب شناسی، اقتصاد، علوم غذایی، 
جغرافیا، علوم اجتماعی، اقلیم شناسی و هواشناسی 
نیاز دارد. تحلیل منسـجم همبسـت می تواند سبب 
طراحـی و برنامه ریزی سـامانه ها و زیرسـاخت های 

تاب آور در برابر چالش ها و حوادث غیر مترقبه شود. 
حتی اگـر مفهوم همبسـت تنها در دهه هـای اخیر 
مطرح شـده باشـد، هم اکنون نقطة تغییر کانونی در 
سراسـر جهان اسـت. بهرنس و همکارانـش6 ، برای 
ارزیابی آسـیب پذیری تولید بـرق در برابر تنش آبی 
در اتحادیـة اروپا به خاطر تغییرهای اقلیمی، تحلیل 
همبسـت انرژی-آب را انجام می دهند. آن ها نشـان 
می دهنـد کـه تا سـال 2030، 54 حوضـه در منطقة 
مدیترانه و فرانسـه، آلمان و لهسـتان به خاطر تنش 
آبی بـا کاهش دسـترس پذیری نیروگاه های حرارتی 
کـه به مقدار زیادی آب خنـک احتیاج دارند، مواجه 

می شوند. 
بـا درك این واقعیت که سیسـتم های آب و انرژی به 
هم پیوسته هسـتند و در بیشتر سیستم های تولید 
انرژی جهانی به آب نیاز اسـت، و این در حالی است 
کـه انرژی بـرای پمپاژ، تصفیه و توزیـع آب ضروری 
اسـت، نهاد محیط زیسـت اسـتکهلم )اس ئی آی(7 ، 
نرم افزارهای ارزیابی و برنامه ریزی آب موسوم به ویپز 
WEAPS(8( و برنامه ریـزی جایگزین های بلندمدت 

انرژی موسوم به لیپ LEAP( 9(  را ترکیب کرده اند؛ 
ایـن نرم افزارها می توانند پارامترهـا و نتایج کلیدی 
مدل را رد وبدل کنند و با هم می توانند شرایط تکاملی 
را در هر دو سـامانه آب و انرژی نشان دهند. 10 صدها 
کشـور در سراسـر جهان برای مدل سـازی تقاضا و 
تأمین آب و انرژی از هر دو سیستم استفاده می کنند؛ 
محرك هـا و به هم پیوسـتگی های این دو سیسـتم 
می تواند سیاسـت ها، اولویت ها و خواست های واقعی 
را شبیه سـازی کننـد. بنابراین می توان با اسـتفاده 
از سیسـتم های یکپارچة مدل سـازی سیسـتم های 
آب و انـرژی، پرسـش های پیچیده ای دربـارۀ تأثیر 
تصمیم های فنـی، اقتصادی اجتماعی و سیاسـی بر 
عملکرد سیسـتم های آب، محیط و انـرژی آینده را 
بررسـی کرد. از بستر همبست می توان برای نیازها و 
پیامدهای تحقق راهبردهـای آب-انرژی و محیط تا 
سال 2050 استفاده کرد. مفهوم همبست با ارزیابی و 

مدل سازی یکپارچه IAM( 11(  متفاوت است. 

Jol, 2017 -4
Gould, 2016 -5

Behrens, 2017 -6
Stockholm Environment Institute -7

Water Evaluation and Planning -8
Long-range Energy Alternatives Planning -9

SEI, 2014 -10
Integrated assessment and modelling (IAM( -11
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ارزیابـی و مدل سـازی یکپارچه، با اسـتفاده از ابزار 
مدل سـازی و بـا مشـارکت نقش آفرینـان مربوطه، 
ارزیابی زیست فیزیکی، منابع طبیعی و ابعاد اقتصادی 

اجتماعی یک سیستم را ترکیب می کند. 
مدل سـازی همبسـت متفـاوت اسـت، زیـرا در آن 
رویکردهـای میان رشـته ای )از جمله علوم طبیعی و 
اجتماعی( با روش های تحقیق میان رشـته ای ترکیب 
می شوند. چنین روش های میان رشته ای برای شرکایی 
که با کاربران نهایی کار می کنند )سیاسـت گذاران و 
مدیران مسـئول اجزای پیوند(، بنگاه های کوچک و 
متوسط SMEs( 12(  و سـازمان های جامعة مدنی که 
می توانند در سیاسـت گذاری و تصمیم گیری بر پایة 

همبست مشارکت کنند، حیاتی است.
 افـزون بـر ایـن، مفهـوم همبسـت می کوشـد تـا 
بده بستان های میان این حوزه ها را برطرف کرده و به 
دنبال هم افزایی میان آن ها باشد. هدف این مقاله ارائة 
مفاهیم جدیدی در همبسـت است که با بهینه سازی 
عملکرد هدف، که متغیرهای جدید را دربرمی گیرد، 
به سیاست گذاران در تصمیم گیری و سیاست گذاری 
کمک می کنند. این مقالـه مفاهیم جدیدی را نتیجه 
می گیرد کـه می توانند برای پرداختن بهتر به مفهوم 
همبست، ظرفیت مدل سـازی محیط و انرژی-آب و 
پشـتیبانی سیاست میان بخشـی را تقویت کنند. در 
همایش همبسـت در شـهر بُن آلمان در سال 2011، 
دربارۀ اینکه رویکرد همبسـت چگونـه می تواند »با 
افزایـش کارایـی، کاهش مبـادالت تجـاری، ایجاد 
هم افزایی و بهبود سازماندهی در بخش های مختلف، 
سـبب بهبـود آب، انرژی و امنیت غذایی« شـود 13 ، 

شواهدی مقدماتی ارائه شد.
 اهـداف سیاسـتی و سیاسـتگذارانه ماننـد اقتصاد 
دایروي و چرخه اي، اقتصاد کم کربن، بهره وری کارا و 
پربازده منابع، توسـعة پایدار، دسترسی به آب پاك 
و رفـاه اجتماعی، برای ارزیابی تأثیرات و شناسـایی 
فرصت هـا از دیـدگاه جامع تـر، به طـور فزاینده ای 
تحلیـل همبسـت را در نظر و به کمـک گرفته اند 14. 
مفهوم اقتصاد زیست  محور، با تمرکز زیاد بر کاهش، 

استفادۀ دوباره و بازیافت منابع طبیعی، هم افزایی میان 
انـرژی، آب، غذا، زمین و اقلیم را بررسـی می کند 15 . 
افزون بر این، اهداف توسـعة پایـدار SDGs( 16( ، به 
اسـتفادۀ پایدار از منابع طبیعی می پردازد و ارزیابی 
همبست در دسـتیابی به همة آن ها به طور همزمان، 
نقشـی شـتاب دهنده و کمک کننده دارد 17. به طور 
دقیق تر، اهداف توسـعة پایدار در اسـتفاده از منابع 
طبیعـی و در نتیجه تحت تأثیر تحلیل همبسـت به 

شرح زیر است:

• هدف اول توسعة پایدار که هدف آن سیاستگذاري 
و حکمراني شایسته است؛

• هدف دوم توسعة پایدار که هدف آن رفع گرسنگی، 
دستیابی به امنیت و ارتقای کشاورزی پایدار است؛

• هدف ششـم توسعة پایدار که هدف آن اطمینان از 
دسترسی به آب تمیز و بهداشتی برای همه است؛

• هدف سیزدهم توسعة پایدار که هدف آن سازگاری 
بـا تغییرهای اقلیمـی و تأثیر آن بـا اقدام های فوری 
است. بنابراین، اگر تأثیر های زیر در نظر گرفته شود، 
اطمینان پذیری و سودمندی خروجی یک مدل محیط 
و انرژی-آب می تواند به طور قابل توجهی بهبود یابد:
• تأثیر تغییر در سطح بارندگی بر پتانسیل برق آبی؛

• تأثیر سرمایش و عملکرد نیروگاه ها بر منابع آبی؛
• تأثیر استقرار نیروگاه های برق )عمدتا تجدیدپذیر( 
و همچنین محصوالت زیست انرژی بر دسترس پذیری 

زمین؛
• تأثیر محصوالت زیست انرژی بر تولید مواد غذایی؛

• تأثیر استفاده از انرژی بر تغییرات اقلیمی؛
• تأثیر پاالیش آب و نمک زدایی بر تقاضای انرژی؛

• تأثیر تولید غذا بر تقاضای انرژی؛
• تأثیـر تغییـرات اقلیمـی بر دمای جـو و در نتیجه 

تقاضای انرژی )گرمایش و سرمایش(. 

Small and Medium Enterprises -12
Hoff, 2011 -13

Welsch, 2014 -14
Annerberg, 2012 -15

Sustainable Development Goals (SDGs( -16
Dodds, 2016 -17
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Human Development Index (HDI( -18

وقتی تأثیرهای باال در نظر گرفته شـود، مدل 
محیـط و انرژی-آب کـه از سیاسـت گذاری 
پایـدار پشـتیبانی می کند، می توانـد مزایای 
آن را بـه میـزان چشـمگیری افزایـش دهد. 
کمی سـازی مبادالت تجاری و هم افزایی میان 
بخش هـا می توانـد منافع سیاسـت را از نظر 
اقتصـادی و اجتماعی بهینه کند. سـرانجام، 
مفاهیـم جدید تعریف شـده در ایـن مقاله و 
پیشرفت در دستیابی به اهداف توسعة پایدار 
می تواند به سیاسـت گذاران کمـک کند تا بر 
اساس یک شاخص یکپارچة جدید و بهتر )که 
با شاخص های جدید ایجاد می شود( بر اساس 
مدلی جدید، برنامة بهتری برای سـازماندهی 
خـوب و عملکـرد هـدف جدیدی که شـامل 
رویکردی جدید در همبست و تشخیص روابط 
به هم پیوستة جدید میان بخش های مختلف 

است، طراحی کنند.

مفاهیم جدید در همبست انرژی-
آب، محیط و مواد غذایی

سیاسـت گذاری و حکمراني شایسته، مفهوم 
نویني اسـت که تمرکز اصلـی آن معطوف به 
ایجـاد ارتباط بهتر میان سیاسـت گذاران، به 
عنوان یک سامانه و مردم است، در همین حال 
اما رابطة بهتر میان سیاست گذاران و مردم از 
دیدگاه دیگر دستیابی به اهداف توسعة پایدار و 
 ،)HDI( به ویژه بهبود شـاخص توسعة انسانی
با حداقل هزینه ها و حداقل پیامدهای جانبی 
می توانـد یکی دیگـر از معیارهـای اصلی در 

سیاست گذاری و حکمراني شایسته باشد.

برای مثال اگر 2 کشـور )A و B( توانسـته اند 
به شاخص توسعة انسـانی برابر با 0.8 برسند 
و تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه در یکی از 
آ ن هـا )A( کمتـر از تولید ناخالص سـرانه در 

دیگری باشـد )B(، این بدان معنی اسـت که، 
کشـور )A( توانسته اسـت با دسترس پذیری 
اقتصادی کمتری، مردم را به سطح مناسبي از 
زندگی استاندارد برساند. بنابراین کشور A در 

مقایسه با B عملکرد بهتری دارد.
بنابراین، اگر یک کشور برای دستیابی به نرخ 
رشـد مشـخص، نرخ تورم مشخص و شاخص 
توسعة انسانی مشـخص، با حداقل پیامدهای 
جانبـی بر محیط )زمین، خاك، آب، جنگل ها، 
جو و غیره( و با حداقل شـدت انرژی، شـدت 
آب و غیره برنامه های توسعه  را طراحی و اجرا 
کند، این کشور در سیاست گذاري و حکمراني 
شایسته عمل نموده است. سیاست هاي کالن 
ابالغي و الگوي اسـالمي – ایراني پیشـرفت، 
به عنوان اسناد باال دسـتي، به دنبال احصاء و 
تحقق مدلي بومي از توسعه پایدار، و حکمراني 

شایسته مي باشند.

ایـن مقاله قصـد دارد مفاهیم میان رشـته ای 
جدیدی را معرفی کند که شاخص های جدیدی 
هسـتند و می تواننـد در قالـب معیارهایـی 
بـرای ارزیابـی عملکرد زیسـت بوم اقتصادی 
و بـه ویژه عملکرد حاکمیت هـا و دولت ها در 
سراسر جهان استفاده شـوند. مصرف انرژی، 
آب و دیگر منابع برای تولید مقدار مشـخصی 
از تولید ناخالص داخلی باید به حداقل برسـد 
و بنابرایـن تابع هدف تشـکیل شـده از این 
شاخص های جدید، باید تعریف و سپس بهینه 
شود. به این ترتیب، اولین شاخصی که دو دهة 
پیش تعریف شده، شدت انرژی است که برابر 
اسـت با میزان تن انرژی مصرفی معادل نفت، 
بـرای تولید 1،000،000 دالر آمریکا )بر اسـاس 

ارزش دالر در سال 2000(مي باشد.

18
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مفاهیم جدیدی که می توانند به عنوان مفاهیم میان رشـته ای، شـاخص ها و نشانگرها در نظر 
گرفته شوند، به شرح زیر تعریف شده اند )برای اولین بار، در این مقاله(:

 :)WI( شدت آب )1
یعنـی میزان آب مصرفی معادل که مسـتقیماً برای تولیـد 1،000،000 دالر آمریکا )دالر آمریکا 
در سـال 2000( مصرف می شود، برای استانداردسازی، هر واحد آب خام یا خالص مصرفی باید 
با یک واحد آب شـیرین که کل مواد جامد محلول آن برابر با 100 اسـت، تحلیل شـود. به طور 
خالصه، شدت آب برابر است با میزان تن آب مصرفی معادل برای تولید 1،000،000 دالر آمریکا 

)دالر آمریکا در سال 2000(:
میزان تن آب مصرفی معادل هر 1.000.000 )دالر آمریکا( تولید ناخالص داخلی

:)CWI( شدت آب آلوده )2
 یعنـی میـزان تن آبي که براي تولید 1،000،000 دالر آمریکا )دالر آمریکا در سـال 2000( تولید 

ناخالص داخلی، آلوده شده است. 

 :)SI( شدت خاك )3
یعنی میزان تن خاك فرسـایش یافته، طی تولید 1،000،000 دالر آمریکا )دالر آمریکا در سـال 

2000( تولید ناخالص داخلی 

:)CSI( شدت خاك آلوده )4
 

یعنـی میزان تن خاکي که طی تولید 1،000،000 دالر آمریکا )دالر آمریکا در سـال 2000( تولید 
ناخالص داخلی، آلوده شده است. 

Water Intensity(WI)=
T.W.E

1/000/000 (generated GDP)

Contaminated Water Intensity=

Soil Intensity=

T.CW.E

T.S.E

1/000/000 USD (generated GDP)

1/000/000 USD (generated GDP)

CSI=
T.CS.E

1/000/000 USD (generated GDP)
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 :)AI( شدت اتمسفریک )5
 ،Co2، Co، Nox، Sox( یعنی میزان کیلوگرم کل گازهای تولید شـده و منتشر  شـده در جو
گرد و غبار و غیره( طی تولید 1،000،000 دالر آمریکا )دالر آمریکا در سال 2000( تولید ناخالص 

داخلی 

 :)FRI( شدت جنگل و مرتع )6
یعنی میزان هکتارهای جنگل و مرتع که طی تولید 1،000،000 دالر آمریکا )دالر آمریکا در سال 

2000( تولید ناخالص داخلی، امحاء و از بین رفته است.

 :)FI( شدت غذا )7
یعنی میزان کل همسنگ سـازي شـده )نرمالیزه شـده( مصرف انـرژی، آب، آب آلوده، خاك 
فرسوده شده، خاك آلوده، گازهاي منتشر  شده در جو و جنگل و مرتع از بین رفته برای تولید 

1،000،000 دالر آمریکا )دالر آمریکا در سال 2000( تولید ناخالص داخلی

البته در تعریف شدت غذا می توان همة شدت ها را همسنگ سازي و به شدت انرژی تبدیل کرد 
که ملموس ترین شاخص برای همة ما است.

اگر تابع هدف تعریف شود و شدت های مختلف به عنوان متغیرهای آن اعمال شوند، بهینه سازی 
این تابع هدف به معنای دستیابی به بهترین اثربخشی موجود در اقتصاد، مرتبط به تخصیص و 

مصرف منابع مختلف است.
در واقـع این مقاله قصد دارد تا تعریف دوباره ای از سیاسـت گذاري و حکمراني شایسـته، که 
بـه معنـای بازنگری در تعریف اصلی آن اسـت، ارائه دهد. در تعریف اول، حکمراني شایسـته 
به معنای رابطة معقول و نرم و منعطف و قابل قبول میان سـامانه حکمراني و مردم اسـت، اما 
در تعریـف جدید، به معنای ایجاد رابطة نرم، معقول، علمی و انسـانی میان سـامانه حکمراني 
و مـردم و عالوه بـر آن، رابطة نرم منطقی علمی میان سـامانه حکمرانـي )تصمیم گیرندگان، 
سیاست گذاران، طراحان، مدیران، مقامات و غیره( و محیط زیست به طور اعم و به ویژه منابع 

طبیعی، به طوراخص است.

AI=

FRI=

Kg.E.G

H.FR.E

1/000/000 USD (produced GDP)

1/000/000 (USD) GDP

FI=
T.O.E+T.W.E+T.CW.E+T.S.E+T.CS.E+AI+FRI

Tons of produced food
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نتــایج:
انـرژی، آب، غذا، زمین و اقلیم منابع اساسـی 
محیـط طبیعی ما هسـتند و از کیفیت زندگی 
ما پشـتیبانی می کنند. حکمراني شایسته نیز 
به عنـوان رابطه اي عقالیي و نـرم و منعطف و 
البته کارآمـد میان سـامانه حکمراني و مردم 
تعریف مي شـود. امـا در رویکـردي نوین باید 
به گونـه ای از روابـط بهتر و شایسـته تر میان 
سـامانه حکمراني و مردم از یک سـو و سامانه 
حکمراني و محیط زیسـت از سوي دیگر، و نیز 
مردم و محیط زیسـت از دیگر سـو، بازتعریف 
شـود که بتواند روابط میان سـامانه حکمراني، 
محیط زیست و مردم را به بهترین شکل تنظیم 

کند. 
بـه  تصمیـم  حکمرانـي  سـامانه  یـک  اگـر 
به روزرسانی و بهبود اقتصاد کالن خود بگیرد، 
بایـد کارامدي و کارایي اقتصاد خود را افزایش 
دهـد. بنابرایـن زیربخش های اقتصـاد، مانند 
انرژی، آب، محیط زیسـت ، غذا و غیره باید به 
گونـه ای هماهنگ و تنظیم شـوند که حداکثر 
نرخ رشـد اقتصادی را به تصویر بکشند و نرخ 
رشـد را بیشینه نمایند و تابع هدف بخش های 
یاد شده را بهینه سازند. به این ترتیب، مفاهیم 
میان رشـته ای جدیدی بـرای خدمت به الگو و 
مدل حکمراني شایسته، ضرورتاً تعریف گردید. 
شـدت انرژی )EI( بـرای ایجاد ارتبـاط میان 
بخش انرژی و بخش اقتصاد ایجاد و تعریف شد. 
شـدت انـرژی، ورودی انرژی بـه ازاء هر واحد 
خروجی تولید ناخالص داخلی تعریف می شود. 

همة ورودی های انرژی باید به معادل بشکه های 
نفت، همسنگ سـازي شـوند و سـپس انرژی 
مصرفـی معادل بشـکه های نفت بـرای تولید 
1000 دالر آمریکا )تولیدشده در تولید ناخالص 
داخلـی(، احصاء مي گردد. این مفهوم نهایی به 

عنوان نشانگر و یک شـاخص مهم، در اقتصاد 
کالن و ترازنامه هاي انرژی اسـتفاده می شوند. 
در مقاله ها و کتاب های جدید به صورت، میزان 
تن معـادل نفت برای تولید یـک میلیون دالر 
آمریـکا )بر اسـاس ارزش دالر در سـال 2000( 

تعریف شده است.

حکمراني شایسـته تنها به معنای رابطة خوب 
میان سامانه حکمراني و مردم نیست، بلکه یک 
رابطـة منطقی، علمی میان سـامانه حکمراني 
و محیط زیسـت و منابـع طبیعـی )منابع میان 
نسلی( اسـت. البته ایجاد رابطة نرم، منطقی و 
علمی میان سـامانه حکمراني و محیط زیست، 
توسـعه پایدار و ثبات زیست بوم های اطراف ما 

را تضمین می کند.
این رابطة ایجادشده، نرخ رشد پیوسته باال در 
اقتصاد و البته دسـتیابی به باالترین شـاخص 
توسـعة انسـانی با حداقل هزینـة اقتصادی و 
حداقـل پیامدهـای جانبی زیسـت محیطی را 

تضمین می کند.
البته در این مسیر، تعریف صحیح و شفاف تابع 
هدف و بهینه سـازي تابع هـدف امري ضروری 

است.

تقدیر و قدردانی:
بدین وسـیله از جناب آقای دکتر علی مبینی 
دهکردی که به بهبود و ارتقاء کیفیت این مقاله، 
کمک شـایاني نمودند تشـکر و قدردانی ویژه 

می نماییم. 
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تدوین استراتژی جهت بهینه سازی مصرف 
سوخت از طریق حمل ونقل همگانی در 

شهرتهران به روش دیوید
کامران بخشی منجیلی

کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه

چکیده مطلب
کالن شهر تهران ، به عنوان قطب اصلی توسعه 
شـهری و مرکزیـت تجاری ، اقتصادی سـطح 
کشـور ، در دهــه اخیـر با مشـکالت عدیده 
ای مواجه بوده اسـت . تراکم شـدید جمعیت ، 
وسـعت  بی حد و حصــر  ، پراکنـدگی مراکز 
مختلـف ، آلودگی هوا و صرف سـاالنه میلیون 
ها دالر تحت عنوان یارانه سـوخت و انرژی در 
حمل و نقل درون شـهری از جمله مشـکالتی 
اسـت که با برنامه ریزی مناسـب و توســعه 
متناســب ناوگـان حمـل و نقــل عمومی با 
اسـتفاده از یک سـوخت بهینه و صرفه جویی 
در هزینه های انـرژی بخش حمل و نقل درون 
شـهری تهران تا حدودی قابل حل و فصل می 

باشد .
بنابرایـن در این تحقیق به تدوین اسـتراتژی 
جهت بهینه سـازی مصرف سـوخت از طریق 
حمـل ونقل همگانـی در شـهرتهران به روش 
دیوید می پردازیم و از لحاظ هدف کاربردی و از 

نظر روش انجام توصیفی-پیمایشی می باشد.
 این تحقیق دارای سه دسته جامعه آماری می 
باشـد اولی که مربوط به بخـش کیفی تحقیق 
)جهت مصاحبـه( تعداد 5 نفر بـه روش نمونه 
گیری هدفمند انتخاب شـدند ، دومی شـامل 
کارکنان شرکت بهینه سـازی مصرف سوخت 
اسـت که با اسـتفاده از جدول مـورگان تعداد 

108 نفـر به صـورت تصادفی انتخاب شـدند و 
پرسشـنامه بین آنها توزیع شد و سومی برای 
بررسـی چک لیسـت های SWOT به تعداد 
15 نفـر از مدیران شـرکت بودند کـه به دلیل 
تعـداد کـم انها از روش سرشـماری اسـتفاده 
شد.  استفاده از QSPM  بعد از بررسي عوامل 
SWOT  و بررسي ماتریس SWOT  تصمیم 
گیـران را مجبور مي نماید تا بـه وزن عوامل ، 
SWOT  بیشـتر فکر نماینـد و موقعیت را به 
صـورت دقیـق تر و عمیق تـر از آن چیزي که 
SWOT بـه تنهایي انجام مي دهـد تجزیه و 

تحلیل نمایند.
 اگر چـه QSPM  ، تقریباً بـراي هر موقعیتي 
که SWOT  قابل کاربرد باشـد، مناسب است 
. بنابرایـن تاحـدودي ضعـف هـاي مربوط به 
SWOT  از طریـق QSPM  رفع خواهد شـد 
. با توجه بـه نتایجي که از این تجزیه و تحلیل 
صورت گرفته است، استراتژی های پیشنهادی 
در بخـش بهینـه سـازی مصـرف سـوخت از 
طریـق حمـل و نقل عمومـی در شـهر تهران 

عبارتست از : 
بررسي و ارزیابي فن آوري ها و روش هاي کاهش 
مصرف سـوخت متداول در بخش حمل و نقل ، 
اسـتفاده از سیستم هاي حمل و نقل هوشمند ، 
تدوین معیارها، اسـتانداردها و برچسـب هاي 
انرژي و تبیین خط مشي هاي بلند مدت، میان 

مدت و کوتاه می باشد.
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1. متن اصلی

سـهم باالیی ازجابجایی هادرکالن شـهرهاي 
ایـران توسـط خودروهـاي شـخصی انجـام 
می گیـرد و بـا توجه بـه افزایـش روزافزون 
آالینـده ها در این شـهرها، حرکت در جهت 
کاهـش مصرف سـوخت و به تبـع آن کاهش 

آالیندگی، غیر قابل اجتناب می باشد.
 در سایر کشـورها مجموعه اي از سیاست ها 
براي کاهش اسـتفاده از خودروهاي شـخصی 
و تشویق مسـافران به استفاده از سایر شیوه 
هاي حمـل و نقل، در حال اجرا می باشـد که 
شامل انتقال سـفرها به حمل و نقل همگانی، 
اشـتراك خودروهـاي تک سرنشـین، پیاده 
اسـت.درایران  سـواري  دوچرخـه  و  روي 
براسـاس ماده7قانون توسـعه حمـل و نقل و 
مدیریت مصرف سوخت، “دولت موظف است 
سیاسـت هـاي بخش حمـل و نقـل همگانی 
شهري را به گونه اي تنظیم نماید که از ابتداي 
سـال 1389 هجري شمسی در مجموع هفتاد 

وپنج درصد ) 75 %( سـفرهاي درون شهري 
پوشـش داده شـده و سـهم هر یک از بخش 
هـاي حمـل ونقل همگانـی و مصرف سـرانه 
بنزین در روز بر اسـاس جدول ذیل باشـد” و 
“در شـهر تهران نسبت تسـهیم حمل و نقل 
عمومـی از کل سـفرهاي درون شـهري براي 
اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به 
ترتیب تا حداکثر بیسـت و پنـج درصد ) 25 
%(، بیست درصد ) 20 %( و سی درصد) 30 %( 
می باشد” با توجه به افزایش روزافزون مصرف 
فـرآورده هـاي نفتـی کـه موجـب افزایـش 
آالینده هاي زیسـت محیطی نیز شـده است 
و با عنایت به اینکه ایران در سـال هاي اخیر 
بـه واردکننـده فـرآروده هاي نفتـی تبدیل 
شـده اسـت، براي حرکت در جهت توسـعه 
پایدار و کاهش وابسـتگی کشـور به واردات 
فرآورده هاي نفتی، اجراي راهکارهاي کاهش 
مصرف سـوخت و توسعه حمل و نقل همگانی 

تاثیربسزایی درآن دارد. 

عوامل استراتژیک

)O( فهرست فرصت ها

)T ( فهرست تهدید ها

) S ( فهرست قوت ها

SO استراتژی های

ST استراتژی های

) W ( فهرست ضعف ها

WO استراتژی های

TW استراتژی های
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تدوین استراتژیتعیین ماموریت

شناسایی فرصت ها

شناسایی ضعف هاشناسایی قوت ها

بررسی محیط خارجی

بررسی محیط داخلی

شناسایی تهدیدها

اهداف تحقیق
مراحل اجرای تحقیق

در پژوهش حاضر از مدل دیوید درسال 1990 به صورت زیر استفاده می شود.

در ایـن تحقیـق گام اول مـدل دیویـد یعنـی تدوین اسـتراتژی انجـام می شـود و در انتها 
اسـتراتژی هایی جهت پیاده سـازی به شرکت بهینه سازی سوخت پیشنهاد می شود. در گام 

اول در تدوین استراتژي گام هاي زیر برداشته مي شود: 

 اهداف, ماموریت ها و استراتژي جاري شرکت مورد بررسي و شناخت دقیق قرار مي گیرد.

 عوامل موثر محیط خارجي شامل فرصت ها و تحلیل ها مشخص مي شود. 

 عوامل موثر محیط داخلي شامل نقاط قوت و ضعف تعیین مي شود.
 

 اهداف غایي بر اساس فرصت ها و نقاط قوت تدوین مي شود.
 

 پس اهداف غایي در قالب اهداف عملیاتي و استراتژي اجرایي تدوین مي شود.

  SWOTطراحی مدل تحلیلی

برای تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل داخلی و خارجی 
از ماتریس داخلی و خارجی اسـتفاده می گردد. این 
ماتریـس برای تعیین موقعیت صنعت یا سـازمان به 
کار می رود و برای تشـکیل آن باید نمرات حاصل از 
ماتریـس ارزیابی عوامل داخلـی و ماتریس ارزیابی 
عوامل خارجی را در ابعاد عمودی و افقی آن قرار داد 
تا جایگاه صنعت یا سازمان در بازار مشخص گردد و 
بتوان اسـتراتژی های مناسـبی را برای آن مشخص 
کرد. این ماتریس منطبق بر ماتریس SWOT است 
و اسـتراتژی های مناسب برای سـازمان را مشخص 

می کند.
روش تجزیه و تحلیل SWOT به شـکل نظام یافته 

هر یک از عوامـل قوت، ضعف، فرصت و تهدید ها را 
که در مرحله قبل شناسـایی شـده اند مورد تحلیل 
قرار داده و اسـتراتژی های متناسـب بـا موقعیت را 
منعکس می سازد. در مدل SWOT پس از فهرست 
نمودن هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید 
که در مرحله قبل شناسـایی شده و نوشتن آنها در 
سـلول های مربوطه به خود بر حسـب ترتیب امتیاز 
وزن دار از محل تالقی هر یک از آنها استراتژی های 
مـورد نظر حاصـل می گـردد. بنابراین همـواره این 
 ST، WT، ماتریس منجر به چهار دسـته استراتژی
WO و SO می شـود. در جدول 1 ماتریس تجزیه و 

تحلیل SWOT نشان داده شده است.
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SWOT ماتریس تجزیه و تحلیل

 : SO استراتژی های

در اجرای اسـتراتژی های SO می توان با اسـتفاده از نقاط قوت داخلی از فرصت هـای خارجی حداکثر بهره 
برداری را نمود. هر سـازمانی عالقه مند اسـت که همیشـه در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره 

گیری از نقاط قوت داخلی از فرصت ها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنماید.

 : WOاستراتژی های

هدف از اسـتراتژی های WO این اسـت که از مزیت هایی که در فرصت ها نهفته است در جهت جبران نقاط 
ضعف استفاده شود.

 : WTاستراتژی های

هدف در اجرای استراتژی های WT کم کردن نقاط قوت و ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط 
خارجی اسـت. در چنین موقعیتی وضعیت نامناسـب بوده و در وضع مخاطره آمیز قرار خواهیم گرفت و باید 

سعی کنیم باانحالل، واگذاری، کاهش عملیات، ادغام و سایر روش ها از چنین وضعیتی پرهیز نماییم.

 : ST  استراتژی های

در این نوع استراتژی تالش می گردد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی برای جلوگیری از تاثیر منفی تهدیدات 
خارجی، ساز و کارهایی در پیش گرفته شود و یا تهدیدات را از بین برد.

تعیین اولویت گزینه های اسـتراتژی نه تنها برای یک سازمان استراتژیک یا بین بخشی می تواند مفید باشد 
بلکه هر اقدام استراتژیک لزوماً دارای گزینه های مختلف استراتژی است که مدیریت ذی ربط نیازمند ارزیابی 

گزینه های استراتژی می باشد. اولویت بندی حاصل از تحقیق بشرح ذیل مشخص گردید.

))SO(( اولویت بندی استراتژی های
- تبیین خط مشي هاي بلند مدت، میان مدت و کوتاه

))WO(( اولویت بندی استراتژی های
- تدوین معیارها، استانداردها و برچسب هاي انرژي

))ST(( اولویت بندی استراتژی های
- استفاده از سیستم هاي حمل و نقل هوشمند

))WT((اولویت بندی استراتژی های
- بررسـي و ارزیابي فن آوري ها و روش هاي کاهش مصرف سوخت متداول در 

بخش حمل و نقل
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2. نتایج

برایـن اسـاس تجزیـه و تحلیـل از موقعیت 
کنونـي این سـازمان صـورت گرفته اسـت . 
اسـتفاده از QSPM  بعد از بررسـي عوامل 
SWOT  و بررسي ماتریس SWOT  تصمیم 
گیـران را مجبور مي نماید تا به وزن عوامل ، 
SWOT  بیشـتر فکر نمایند و موقعیت را به 
صورت دقیق تـر و عمیق تر از آن چیزي که 
SWOT به تنهایي انجـام مي دهد تجزیه و 

تحلیل نمایند.
 اگر چـه QSPM  ، تقریبًا براي هر موقعیتي 
کـه SWOT  قابـل کاربرد باشـد، مناسـب 
اسـت  بنابراین تاحدودي ضعف هاي مربوط 
به SWOT  از طریـق QSPM  رفع خواهد 
شـد . با توجه به نتایجي کـه از این تجزیه و 
تحلیل صورت گرفته اسـت، استراتژی های 
پیشـنهادی در بخـش بهینه سـازی مصرف 
سوخت از طریق حمل و نقل عمومی در شهر 

تهران عبارتست از :

 بررسـي و ارزیابي فـن آوري ها و روش هاي 
کاهش مصرف سوخت متداول در بخش حمل 
و نقل ، اسـتفاده از سیستم هاي حمل و نقل 
هوشـمند ، تدویـن معیارها، اسـتانداردها و 
برچسـب هاي انرژي و تبیین خط مشـي هاي 

بلند مدت، میان مدت و کوتاه می باشد.
اولویت بندی تهدیدات عبارتست از :

عدم رعایـت اسـتانداردهای الزم در اجرای 
طرح ها ، عدم مشـارکت بخش خصوصی در 
مبحث بهینه سـازی ، ناپایـداری قوانین )به 
دلیـل نوپا بـودن بحث بهینه سـازی مصرف 
سـوخت حمل و نقل عمومی در کشـور هر از 
چنـد گاه قوانینی برای سروسـامان دادن به 
آن تصویب می شـود(، افزایش قیمت جهانی 
سـوخت ، عدم گسـترش مناسب شیوه های 
حمل و نقل عمومی، نوسـانات نرخ ارز و عدم 
وجود سـرمایه گذار خارجـی ، طوالنی بودن 
زمـان واگـذاری طرح هـای بهینه سـازی ، 
نداشـتن دید جامع نسبت به محیط خارجي 
در بین تدوین کنندگان استراتژي هاي کالن 
کشور نسبت به آینده ، باال بودن هزینه های 

ترفیـع و تبلیغ جهت توسـعه و اجرای طرح 
های بهینه سـازی ، محدودیت زماني و مالی 
در اجـراي طرح ها، عدم وجـود قراردادهای 
اسـتاندارد و مدون در بخش سرمایه گذاری 
خارجی، ترافیک، آشـفتگی و بی برنامگی و 
اعمال سـلیقه های شـخصی در بخش برنامه 
ریزی، عـدم پرداخت بـه موقـع یارانه های 
سوخت از سوی دولت به سازمان اتوبوسرانی، 
وجود تحریم های سیاسـی و اقتصادی علیه 
ایران در سـطح بین المللی ، تحت تاثیر قرار 
گرفتـن برنامه ریـزي ها توسـط رویدادهاي 
خارجـي ، وجود خرده فرهنگ های قومیتی، 
اجتماعی، مذهبـی، و جغرافیایی از الگوهای 
مصـرف مختلفـی در بیـن افـراد جامعـه ، 
دسترسـی محدود به تکنولـوژی های نوین، 
کمبود میزان بودجه تحقیقاتی و مخارج پروژ ه ها 
و کاهش فقـدان اعتماد و اطمینان در جامعه 
در برابر تبلیغات شـرکت هـا ، اولویت بندی 

فرصت ها عبارتست از :

 اجرای طرح های تبدیل اتوبوس های دیزلی 
به تمام گاز سوز ، تجهیز ناوگان حمل و نقل به 
سـامانه موقعیت یاب )جی پی اس(، عضویت 
در کمیتـه فنـي ارزیابـي مصـرف سـوخت 
خودروهـاي وارداتي و شـرکت درجلسـات 
وزارت  در  خـودرو  واردات  فنـي  کمیتـه 
صنایـع، حمایت از طرح هـاي کاهش مصرف 
سـوخت، وجـود طرح هـاي حمایتـي جهت 
طرح هـا و پروژه هـای تحقیقتـی در زمینه 
بهینه سـازی، قانـون اصالح الگـوي مصرف
 )مـواد قانونـي 11 - 12 - 13 - 9 - 6 – 14(، 
قانون هدفمندی یارانـه ها، قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، 
قانون هوای پاك، سیاسـت های کلی اقتصاد 
مقاومتـی، سـندملی راهبرد انرژی کشـور، 
قانون5ساله ششم توسـعه، آیین نامه ایجاد 
بازار انرژی و محیط زیست و طراحی برچسب 
مصرف سوخت اتوبوس هاي گازسوز ، اولویت 

بندی نقاط قوت عبارتست از :

 بهبود سیستم  حمل و نقل همگانی ، حمایت 
مدیریـت عالي از اسـتراتژي هاي شـرکت،  
تصویـب نظـام نامه هـای محیطـی ، تطابق 
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ساختارسـازماني شـرکت با اسـتراتژي هاي 
سازمان و قوانین باالدستی ، طراحي و برگزاری 
کاهـش   ، بـا  مرتبـط  آموزشـي  دوره هـاي 
مصـرف گازئیـل و یـا ارتقـاء راندمـان یـا 
پیمایـش اتوبـوس هـای فرسـوده و وجـود 
 ، IT سیسـتم اطالعاتـي یـا توسـعه بخـش
اولویـت بنـدی نقاط ضعـف عبارتسـت از :

 عـدم بررسـي مناسـب و دوره ای کیفیـت 
و تعییـن وضعیـت سـوخت هـاي تولیدي و 
عرضه شـده در بخش حمل و نقل، عدم بررسی 
دقیق طرح هـا و اختصاص بودجـه الزم جهت 
اجرا ، کمبود نیروي انسـاني  براي اجراي مؤثر 
اسـتراتژي ها ، زمان بر بودن سـوخت گیری 
گاز CNG ، عـدم ارتباط قـوی بین صنعت و 
دانشـگاه، افت نیروي انسـاني به دلیل جابه 
جایي هاي نامناسـب انجام شـده در شرکت 

، عـدم تخفیـف در حقـوق ورودي  واردات 
نـاوگان حمل ونقـل همگانی بـا کیفیت های 
جهانی ، مقاومت در برابر تغییر میان مدیران 
و کارکنان شرکت)به طورکلي(، کمبود دانش 
و مهـارت هـاي کارکنـان در مـورد اجـراي 
اسـتراتژي هـاي، کمبود تجربـه کارکنان در 
مـورد اجراي اسـتراتژي هاي بهینه سـازی، 
اختالفـات داخلي بین مدیـران و عدم توجه 
الزم راننـدگان به تنظیم موتـور خودروهای 

سنگین )دیزلی( می باشد.

تشکر و قدردانی
تقدیـر و تشـکر، از مدیرعامـل محتـرم و همکاران 
بزرگوارم در شـرکت بهینه سـازی مصرف سـوخت 

.WWW.IFCO.IR
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Abstract
The metropolis of Tehran, as the main hub of urban development and cen-
tralized commercial, economic, country level, has faced numerous prob-
lems in recent decades. The massive population density, the vast amount of 
space, the dispersal of various centers, air pollution and the annual spending 
of millions of dollars under the title of fuel and energy subsidies in urban 
transport are among the problems with proper planning and development of 
transportation fleet Generally, using an optimal fuel and saving energy costs 
in Tehran’s inland transportation part can be somewhat solvable. Therefore, 
in this research, a strategy to optimize fuel consumption through public 
transport in Tehran has been developed. David’s method. This research. 
The purpose of this research is to examine the research method. The re-
search consists of three groups of society. The first, which is related to the 
qualitative part of the research (for interview(, 5 people were selected through 
purposeful sampling, the latter including the employees of the organiza-
tion Optimization of fuel consumption. Using a table of Morgan, 108 people 
were randomly selected and a questionnaire was distributed among them. 
The third one was to survey SWOT checklists of 15 managers, because of 
their low number by census method used. Accordingly, an analysis of this 
organization’s current situation has taken place. Using QSPM after 
considering the SWOT factors and studying the SWOT matrix requires 
decision makers to think more about the weight of factors, SWOT, and 
analyze the situation more accurately and deeper than what the SWOT 
alone does. To show. Although QSPM is appropriate for almost any situa-
tion that SWOT is applicable to. So some weaknesses in SWOT will be re-
solved through QSPM. According to the results of this analysis, the proposed 
strategies for optimizing fuel consumption through public transport in 
Tehran are: • Assessing and evaluating technologies and methods for 
reducing the consumption of conventional fuel in the sector. 
Transportation, using intelligent transportation systems, developing stand-
ards, standards and energy labels, and explaining long-term, mid-term and 
short-term policies.
Keywords:
Strategy Development, Optimization of Fuel Consumption, Public Trans-
portation, City of Tehran, David Method
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کلیات تعیین استراتژي در حمل و نقل بار

سید علي هاشمیان
مسئول بهینه سازی مصرف انرژی خودروهای سنگین

1- مقدمه:

جهـت حمل بار از یک نقطه به یک نقطه دیگر عوامـل متعددي دخالت دارند. این عوامل مي 
تواند شامل نوع کاال، مسافت، محدودیت ها، زیر ساخت هاي موجود و زمان باشد. این عوامل 
تاثیر گذار به صورت پیوسته در حال تغییر هستند لذا تصمیم در جهت روش حمل آن کاال در 
گرو تحلیل عوامل در لحظه و اخذ تصمیم نهایي است. تمام این عوامل در کنار یکدیگر هزینه 
حمل را تعیین کرده و  هزینه نیز عنوان مهمترین فاکتور مي تواند در اینکه از چه روشي براي 

حمل آن کاال استفاده شود تعیین کننده باشد. 

2- آمار حمل و نقل در ایران

میزان حجم حمل و نقل کاال و مسـافر در کشـور با توجه به زیر سـاخت ها در جدول شـماره 
یک آورده شـده اسـت. بر این اسـاس حدود هفتاد درصد سـهم حمل و نقل کاال در ایران از 
طریق جاده ها هفت درصد از طریق ریل و بیسـت درصد از طریق حمل و نقل دریایي صورت 

مي پذیرد. )* به معني رقم ناچیز در حمل و نقل هوایي است(

ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سالنامه آماری راه آهن
ج.ا.ا، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان هواپیمایی کشوری

مسافر                                                                        کاال

مقدار)میلیون تن(        سهم)درصد(تعداد)میلیون نفر(        سهم)درصد(

جدول شماره 1: آمار حمل کاال و مسافر کشور در سال 1397 

148/0
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502/0
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3- روش هاي حمل کاال:

بـراي اینکه براي حمل کاالي خود روشـي بـراي حمل و نقل تعیین کنیم مي بایسـت عوامل 
متعددي را در نظر بگیریم و سـپس با تحلیل همه عوامل استراتژي حمل را تعیین کنیم. قبل 
از تعیین اسـتراتژي مي بایسـت کلیاتي در مورد عوامل تاثیر گذار و محاسـن و معایب انواع 

روش هاي حمل و نقل بدانیم. 

3-1 حمل و نقل هوایي:  به حمل و نقل بار و مسـافر توسـط وسـایل پروازي مانند هواپیما ، 
هلیکوپتر و ... گفته مي شـود. حمل و نقل هوایي جدیدترین روش حمل و نقل اسـت و هدیه 
قرن بیسـتم به جهانیان اسـت. دو جنگ جهاني انگیزه زیادي به توسعه حمل و نقل هوایي و 
تقریبًا در همه کشـورهاي جهان بخشـید. ویژگي خاص حمل و نقل هوایي این است که براي 

فعالیت خود نیازي به مسیر مخصوص زمیني ندارد.

3-2 حمل و نقل جاده اي:  حمل و نقل جاده اي به معناي حمل کاال و مسـافر از یک مکان به 
مکان دیگر در جاده ها است.  جاده مسیري بین دو مکان است که یا آسفالت شده یا روي آن 
کار شده است تا بتواند از طریق خودروهاي موتوري و غیر موتوري حمل و نقل را انجام دهد.

مزایا حمل و نقل هوایی

سرعت باال
خدمات سریع و راحت

هزینه کم در زیر ساخت )مسیر(
دسترسي آسان به مناطق صعب العبور

مناسب براي خدمات اورژانسي

مناسب جهت حمل کاالهاي کم وزن با ارزش باال

معایب حمل و نقل هوایی
هزینه تمام شده بسیار باال

مصرف سوخت باال
حجم جابجایي پایین

عدم انعطاف در برابر شرایط جوي
هزینه هاي سرمایه گذاري باال

نیاز به تخصص باال و آموزش هاي پیشرفته
نامناسب براي کاالهاي ارزان و با حجم باال

محدودیت هاي قانوني بیشتر

مزایا حمل و نقل جاده ای

سرعت نسبي باال در حمل و نقل
 حمل کاال از درب تا درب

انعطاف پذیري در حمل کاال 
ایجاد شغل باال

کاربردي در مسافت هاي کوتاه

کامل کننده سایر روش هاي حمل و نقل
مناسب براي کاالهاي فاسد شدني

معایب حمل و نقل جاده ای

مصرف سوخت باالتر 
ایمني پایین تر بواسطه احتمال تصادفات

خرابي زیر ساخت در جاده ها به نسبت ریل
 مالیات بیشتر

آلودگي زیست محیطي بیشتر

نا مناسب براي حمل کاال در حجم هاي زیاد
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3-3 حمل و نقل ریلي: به حمل کاال و مسافر به واسطه وسیله نقلیه اي که در ریل )ریل یا راه 
آهن( حرکت مي کند اتالق مي گردد. یکي از مهمترین و معموالً بسیار مقرون به صرفه حالت 

هاي رفت و آمد و حمل کاال در مسافت هاي طوالني است. 

3-4 حمل و نقل دریایي:  به حمل و نقل بار و مسـافر از طریق مسـیر هاي دریایي گفته مي 
شـود و یکـي از قدیمي تریـن روش هاي حمل و نقل محسـوب مي گردد. بر اسـاس گزارش 
UNCTAD در سـال 2020 ، حمل و نقل دریایي در مقایسـه با سـایر روش هاي حمل و نقل 

تقریبًا 80% تجارت بین المللي را تشکیل مي دهد.

مزایا حمل و نقل ریلی

مصرف سوخت کمتر

ظرفیت حمل بار باال

خسارت کمتر به محیط زیست

برنامه ریزي دقیقتر و ایمن تر

مقرون به صرفه

امکان حمل در شرایط آب و هوایي نامساعد 

معایب حمل و نقل ریلی

عدم مقرون به صرفه بودن در مسافت هاي 
کوتاه

عدم دسترسي به همه نقاط

بـا توجه بـه داشـتن برنامه ریـزي دقیق، عدم 
انعطاف در جابجایي بار در هر مکاني

ریسـک باالي به جهت تصـادف و از بین رفتن 
مقادیر زیادي از کاال

مزایا حمل و نقل دریایی
مصرف سوخت پایین

هزینه تعمرات و نگهداري پایین

هزینه هاي پایین
مناسب براي جابجایي حجم هاي باالي کاال

منعطف در برابر نوسانات آب و هوایي
روشي مهم براي بازرگاني بین المللي در هر کشور

معایب حمل و نقل دریایی
سرعت پایین و زمانبر بودن

ریسک باالي به جهت غرق شدن کشتي و از بین 
رفتن مقادیر زیادي از کاال

سرمایه گذاري باال
مسیر هاي محدود 

نامناسب براي کسب و کارهاي کوچک
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4- عوامل موثر اصلي در تعیین استراتژي حمل و نقل کاال:
در نمودار یک هزینه هاي حدودي حمل یک پوند بار )معادل 453 گرم( در روش هاي مختلف 

حمل نقل و مزایاو معایب هر کدام به طور خالصه آورده شده است.

نمودار یک: مزایا و معایب روش هاي حمل کاال و هزینه حدودي حمل آنها

4-1 هزینه- مسافت:
همانطور که در نمودار دو مشـخص است استراتژي اسـتفاده از هر روش حمل کاال با افزایش 

مسافت تغییر مي کند.  

• در مسافت های تا 750 کیلومتر، حمل بار از طریق جاده  در اولویت می باشد. 
• مسافت های بین 750 تا 1500 کیلومتر حمل بار با ریل در اولویت می باشد.

• برای مسافت های بیشتر از 1500 کیلومتر توجیه اقتصادی حمل دریایی باالتر است. 
نقاط تالقي به خوبي نشـان دهنده مرز توجیه اقتصادي در انتخاب هر یک از این سـه روش 

حمل و نقلي است.

Freight Transportation “Service Spectrum”
(Soure:AASHTO (2006))
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نمودار دو: رابطه روش حمل کاال با میزان مسافت

جدول شماره دو: ماتریس تعیین روش حمل و نقل با استفاده از وزن بار و مسافت حمل

Tr
an

sp
or

t C
os

t p
er

 U
ni

t

 500 -750 km  1,500 km Distance

Source:)United States Department Of Transportation And Federal Railroad Administration 2010

Water

Rail

Truck

4-2 مسافت – وزن و حجم: 
وزن بار در مسافت هاي مختلف  نیز مي تواند استراتژي حمل بار را تعیین کند. جدول شماره 
دو بخوبي ماتریس تعیین اسـتراتژي را نشـان مي دهد. در حمل بارهاي سـبک در مسـافت 
هـاي تا 500 مایل اسـتفاده از کامیون و باالتر از 500 مایل ترکیب کامیون و قطار )بخشـي از 
مسـیر با کامیون و بخشـي دیگر با قطار( توجیه پذیر مي باشـد. در حمل بار با وزن متوسـط 
نیز، تا 250 مایل کامیون و قطار به صورت مستقل و در مسافت هاي بیشتر به صورت ترکیبي 
مي تواند بهترین گزینه باشـد. همچنین حمل بارهاي سـنگین و با حجـم باال تا 250 مایل به 
ترتیب کامیون، قطار و کشتي ، از 250 تا 500 مایل قطار کشتي و کامیون و براي مسافت هاي 

بیشتر قطار و کشتي اولویت خواهند داشت.

فاصله بین شهری )کیلومتر(

خرده بار / سبک

کاالهای مصرفی و 
کارخانه ای/ 
در حد متوسط

کاالی عمده / سنگین

جاده

جاده، ریل

جاده، ریل، دریا

جاده

جاده، ریل، 
ترکیب جاده 

و ریل

جاده، ریل، دریا

ترکیب جاده
 و ریل

جاده، ریل، 
ترکیب جاده

 و ریل

ریل ، دریا

ترکیب جاده
 و ریل

جاده، ریل، 
ترکیب جاده

 و ریل

ریل ، دریا

ترکیب جاده
 و ریل

جاده، ریل، 
ترکیب جاده

 و ریل

ریل ، دریا

1600 تا800 تا4001600 تا0800 تا400
3200

بیشتر
 از3200

وزن
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نمودار شماره سه: رابطه ارزش کاال و روش حمل و نقل آن

3-4 ارزش کاال :
در نمودار سـه سهم اسـتفاده از روش هاي حمل و نقل به ازاي افزایش  ارزش کاال نشان داده 
شـده اسـت. همانطور که در نمودار دیده مي شـود با افزایش ارزش کاال روش حمل و نقل به 
سمت حمل ونقل جاده اي و هوایي تغییر کرده و براي کاال ها با ارزش پایین تر به سمت حمل 
ونقل ریلي و دریایي سـوق پیدا کرده اسـت. در این میان حمل و نقل جاده اي و ریلي گستره 

بیشتري از کاالها را پوشش مي دهند.

4-4 میزان انتشار کربن و آالیندگي:
یکي از مسـایل بسیار مهم در مدیریت حمل بار مالحظات زیست محیطي و انتشار دي اکسید 
کربن مي باشـد. اگر میزان انتشـار کربن را در ارتباط مستقیم با مصرف سوخت بدانیم، جدول 
شماره سه این مهم را )مصرف سوخت و االیندگي( در روش هاي مختلف حمل به ما نشان مي دهد. 
همانطور که در جدول شـماره سه نشـان داده شده است کمترین میزان انتشار دي اکسید کربن 
به ازاي جابجایي یک کیلومتر بار یک تني مربوط به حمل و نقل دریایي با بار 200 هزار تن وزن 
مرده )Deadweight-Tone( و بیشترین انتشار نیز براي هواپیماي 747 )حمل و نقل هوایي( 

مي باشد. 

Goods value
)  /kg(

 5051
Source: Kenth Lurnsden, CTH)1  =10sek(

Rail

Sea

Road

Air 100

75

50

25

Transport Mode

Sea freight

Rail

Air freight
Road freight

Bulk vessel    )200,000 dwt( 2,5
12,5

15,8

36,3

81
435-474

80

Container vessel   )8,000 TEU(

Truck )>40TONNES(  

Short sea vessel
general cargo  )5,000 - 10,000 dwt(

Short sea vessel
container  )0 - 999 TEU(

EU average

Boeing 747F

Grammes of CO2 per tonne-kilometr per transport mode

Grammes of CO2 per tonne-km

جدول شماره 3: میزان انتشار دی اکسید کربن در هر روش حمل و نقل



ه 9
مار

 ش
/ 1

39
ه 9

 ما
من

 به
ت /

وخ
 س

رف
مص

ی 
ساز

نه 
بهی

ت 
رک

 ش
ی /

یک
رون

کت
ه ال

شری
ن

26

5-4 مصرف سوخت :
مصرف سـوخت به عنوان یکـي از فاکتورهاي موثر بـر هزینه هاي حمل همـواره مورد توجه 
مي باشـد. البته در کشـور ما از دیدگاه مصرف کننده سوخت، اهمیت مصرف سوخت به دلیل 
پرداخت یارانه سـنگین در حمل کاال کمرنگ مي باشـد لیکن از دیدگاه منافع ملي همچنان با 
اهمیت اسـت. در یک تحقیق که در نیوزلند انجام شـده است میزان مصرف سوخت و میزان 
دي اکسید کربن منتشره بر اساس میزان جابجایي کاال در روش هاي مختلف حمل و نقل مورد 

بررسي قرار گرفته است.

نتایج در جدول شـماره چهار قابل مشاهده است. تفسیر نتایج نشان  دهنده بیشترین مصرف 
سـوخت و دي اکسید منتشـره از طریق حمل کاال به وسیله کشـنده )جاده اي( و کمترین آن 
بواسـطه حمل با کشـتي است. اما در مقایسـه اعداد جدول مذکور نکات زیر مي بایست مورد 

توجه واقع گردد:
• صرفـًا پارامتر مصرف سـوخت در تعیین روش حمل و نقل موثر نبوده و سـایر عوامل مانند 
امنیت کاال، سـرعت حمل و ... که در ابتداي گزارش آورده شـده نیز مي بایسـت مد نظر قرار 

گیرد.
•  تعداد کانتینر حمل شـده توسط قطار و کشتي در تعیین میزان بهره وري روش هاي حمل و 

نقل موثر است.
• در حمل و نقل ریلي تعداد لکوموتیو و نوع لوکوموتیو در تعیین میزان بهره وري موثر است.
• براي یک قیاس درست بین روش هاي حمل و نقل یک قطار مي بایست حداقل 25 کانتینر و 

کشتي 297 کانتینر حمل کند.
زمانـي که بیشـترین ظرفیت حمل را بـراي هر روش حمل و نقل در نظـر بگیریم )بطور مثال 
550 کانتینر در کشـتي، 40 کانتینر در قطار و یک کانتینر در کشنده( منظر مصرف سوخت و 
انتشار دي اکسید کربن حمل و نقل با کشتي کمي با صرفه تر از حمل و نقل با قطار و به صورت 
محسـوس تري با صرفه تر از حمل و نقل جاده اي است. در حقیقت حمل بار در روش دریایي و 

ریلي دو برابر حمل و نقل جاده اي باصرفه تر است. 
نمودار شـماره چهار نیز میزان تغییرات انواع روش هـاي حمل و نقل در مدت زماني 1995 تا 
2017  در اتحادیه اروپا را نشـان مي دهد که در آن بضوح سـهم بیشـتر حمل و نقل جاده اي 

مشخص است. 
 

Cenek, PD, RJ Kean, IA Kvatch and NJ Jamieson (2012)

جدول شماره چهار: مصرف سوخت و نرخ انتشار دي اکسید کربن در روش هاي مختلف حمل و نقل
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نتیجه گیری
براساس بررسی های صورت گرفته جهت حمل بار استفاده از همه مدهای حمل و نقل ضروی 
اسـت در حـال حاضر عمـده جابجایی بار از طریق جاده انجام می شـود و نـکات ذیل دراین 

خصوص قابل تامل است:

• در مسافت های تا 750 کیلومتر، حمل بار از طریق جاده  در اولویت می باشد. 
• مسافت های بین 750 تا 1500 کیلومتر حمل بار با ریل در اولویت می باشد.

• برای مسافت های بیشتر از 1500 کیلومتر توجیه اقتصادی حمل دریایی باالتر است. 
• برای خرده بار سبک تا پیمایش 800 کیلومتر جاده در اولویت است ولی باری پیمایش های 

باالتر ترکیب جاده و ریل توصیه می شود.
• برای کاالی مصرفی و کارخانه ای با وزن متوسط، از پیمایش 800 کیلومتر به باال ترکیب جاده 

و ریل توصیه می شود.
• برای کاالهای عمده سـنگین برای پیمایش باالی 800 کیلومتر به باال ریل و دریا توصیه می 

شود.
• با افزایش ارزش کاال روش حمل و نقل به سمت حمل ونقل جاده اي و هوایي تغییر می کند 

و براي کاال هایی با ارزش پایین تر ریلي و دریایي در الویت است.
• کمترین میزان انتشـار دي اکسـید کربن به ازاي جابجایي یک کیلومتر بار مربوط به حمل و 
نقل دریایي با بار 200 هزار تن وزن مرده )Deadweight-Tone( و بیشترین انتشار نیز براي 

هواپیماي مي باشد. 

نمودار شـماره پنج نشـان مي دهد که بر اسـاس سـه فاکتور ارزش کاال، وزن کاال و وزن به 
مسـافت چه روشي بیشترین استفاده را داشته است. البته که تقاضا حمل بار نیز در این آمار 
تاثیر گذار اسـت. آمار نشـان مي دهد استفاده از کامیون بیشـترین توجیه را در حمل بار بر 

اساس این سه فاکتور داشته است.

نمودار شماره چهار: حجم جابجایي کاال و روش حمل ان در اتحادیه اروپا
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نمودار شماره پنج: 
سهم استفاده از روش هاي حمل و نقل براساس ارزش کاال، وزن و فاکتور وزن -مسافت
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“بهینه سـازي مصرف انرژي، مسـیري 
براي دستیابي به رشد اقتصادي با تاکید 
بـر کاهش انتشـار گازهاي گلخانـه اي”

 زهره بیدختي - کارشناس ارشد ارزیابي فني و اقتصادي طرح ها

پـس از جنگ جهانـی دوم توجه بسـیاری از 
کشـورهای توسـعه یافته و یا در حال توسعه 
کنونی عمدتاً به فرآیند صنعتی شدن معطوف 
شد و انرژي به عنوان اصلي ترین عامل توسعه 
اقتصـادي اجتماعـي جوامـع انسـاني مطرح 
گردید، حرکت به سـمت صنعتي شدن بدون 
توجـه به ارتقا کارایي و بهره وري انرژي و عدم 
توجه به مسائل زیست محیطی ناشي از مصرف 
انرژي هاي صنعتي، پیامدهایي را با خود به همراه 
داشـت که اصلي ترین آن تولیـد آالینده هاي 
زیست محیطي و انتشار گازهاي گلخانه اي و به 
دنبال آن ایجاد تغییـرات آب و هوایي جهانی 
مي باشد. بر این اساس موضوع انتشار گازهاي 
گلخانه اي کانون توجه بین المللی گردید که در 
حـال حاضر نیز تبدیل به یکـي از نگراني هاي 
عمده و اساسـي و هشـدارهاي جهاني شـده 

است.

افزایش تأثیر هشـدارهای جهانـی بر اقتصاد 
کشـورهای مختلـف و اقتصـاد جهانـی مورد 
توجه بسـیاری از محققان و سیاستمداران از 
دهه 1990 واقع شـده و سـازمان های جهانی 
بسیاری در سـطح جهانی با هدف کاهش این 
اثـرات زیا ن بار از طریـق انعقاد موافقت نامه ها 
یا ایجـاد محدودیت و اجبار، تشـکیل شـده 
اسـت. توافق نامه ی کیوتو و معاهده پاریس از 
این قبیل توافقات اسـت که بعد از یک سـری 
مذاکرات گسـترده و همه جانبه امضاء شـده 
اسـت. هدف اصلـی ایـن توافق نامه ها کاهش 
میزان انتشارگازهای گلخانه ای است که سبب 
تغییرات آب و هوایی شده اند و محدودیت هایی 
را برای دولت های آلوده کننده تعیین می نماید 
بر اساس توافقنامه کیوتو، دولت ایران نیز ملزم 

به کاهش میزان انتشار کل گاز دی اکسیدکربن 
خود می باشـد، این در حالیسـت که ایران با 
دارا بـودن 1/09 درصد از جمعیت جهان، 1/68 
درصد از انتشار کربن ناشي از احتراق سوخت 

جهان را به خود اختصاص داده است . 

از منظـري دیگـر انجام هر فعالیـت اقتصادي 
مستلزم مصرف انرژي اسـت؛ ازاین رو از یک 
طرف انـرژي بـه منزلة عامل محرك توسـعه 
اقتصادي،اجتماعـی و بهبـود کیفیت زندگی 
انسانی تلقی مي شـود و از سوي دیگر موجب 
تولیـد آالینده هاي زیسـت محیطی می گردد 
طی سه دهه اخیر احتراق سوخت  هاي فسیلی 
بزر گ ترین عامل تولید کننده و انتشار گازهاي 

گلخانه اي بوده است.

در این میان کشـور ایران نیز طي این سالها از 
این قاعده مسـتثني نبوده و مطالعات و آمار و 
ارقام بیانگر سـیر صعـودي و فزآینده مصرف 
انرژی در سـال هـاي اخیر مي باشـد و تقریبا 
میزان انتشار همه گازهاي آالینده و گلخانه اي، 
ناشي از تولید و مصرف انرژي در کشور بوده و 
روند صعودي داشـته است. آمار و ارقام بیانگر 
آنست که مقدار انتشار گاز co2 از حدود 492 
میلیون تن در سال 1386 به حدود 602 میلیون 
تن در سال 1393 افزایش یافته است )ترازنامه 
انرژي سال 1393(.  طبق گزارش بانک جهاني 
در سـال 2013، 16/9درصد از کل آلودگي هاي 
منتشر شـده بخاطر اسـتفاده از سوخت هاي 
فسـیلي در صنعـت و کارخانجـات  مربوط به 
co2  مي باشـد. همچنین در این گزارش آمده 
است؛ آلودگی هوا ساالنه بیش از 5/5 میلیون 
کشـته و بیش از 5 تریلیـون دالر هزینه برای 
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اقتصاد جهانی بـه همـراه دارد و آلودگی هوا 
روند رشـد کشـورهای در حال توسعه را کند 
می کنـد،  براسـاس این گـزارش در مجموع 
خسارات سالیانه ناشي از آلودگی هوا در ایران 
حدود 80 هزار  میلیارد تومان اعالم شده است 
که 3/2 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود 

اختصاص می دهد.
آنچه که مسلم است، عامل اصلي انتشار این گاز 
و آالینده هاي زیست محیطي و ایجاد تغییرات 
آب و هوایي، مصرف انرژي خصوصا سوخت هاي 
فسـیلي مي باشد که متاسـفانه در حال حاضر 
ابزار اصلی تولید انـرژی در نظام های اقتصادی 
صنعتـی اسـت. آنچه که جـاي تامل اسـت و 
محققان و کارشناسـان اقتصادي را ترغیب به 
مطالعه بیشتر در این زمینه مي نماید آنست که 
با وجود پیامدهاي بحراني ناشي از مصرف انرژي، 
“وجود انرژی عامل اساسی نیل به رشد و توسعه 
اقتصادی مطرح اسـت و بنابراین در کشورهای 
در حال توسعه شدیدا مورد نیاز است “)محرابی 
بشـرآبادی و همکاران، 1389(. بنابراین بحث 
اساسـي آنسـت که آیا مصرف انرژي مي تواند 
از طریـق کانال هاي مسـتقیم ماننـد تقاضاي 
کل، تغییرات قیمتي و... و غیر مسـتقیم مانند 
بهینه سـازي، افزایش بهره وري، ارتقاء کارایي 
و افزایش راندمان تجهیزات انرژي بر و... زمینه 
هاي دستیابي به رشد اقتصادي را فراهم نماید؟ 

باید اذعان داشـت که شواهد و نتایج مطالعات 
زیادی مبنی بر ارتبـاط مثبت بین مصرف نوع 
انرژی و متغیرهـای کالن اقتصادی وجود دارد. 
اما بهبود متغیرهای کالن اقتصادی به واسـطه 
رشـد مصرف انرژی، سبب گسـترش آلودگی 
می گردد. ارتبـاط بین متغیرهـای اقتصادی با 
آلودگی محیطی همانند ارتباط بین این متغیرها 
با مصرف انرژی است. تولید ناخالص ملی یکی از 
متغیرهای مهم اقتصادی است که معیاری برای 
سنجش رشد اقتصادی محسوب می شود. ارتباط 
بین رشد اقتصادی با آلودگی محیط زیست طی 
دو دهه اخیر به طور گسترده ای مورد تجزیه و 
تحلیل آماری قرار گرفته است. چارچوب عملی 
برای ارزیابی فوق مبتنی بر فرض منحنی محیط 

زیست کوزنتس است.
معموال سرانه مصرف انرژي در جوامع پیشرفته 
و توسـعه یافتـه، به دلیل درآمد سـرانه باال و 

امـکان برخورداري از دسـتگاه ها و تجهیزات 
متنوع تر انرژي بر، بیشـتر مي باشـد. اما آمار 
و ارقام بیانگر آنسـت که طـي چند دهة اخیر 
افزایـش بهـره وري وکارایـي انـرژي در این 
کشـورها منجر به تعدیل مصرف انرژي شـده 
اسـت یا در بعضی از کشـورها در دوره زمانی 
طوالنی، خود رشـد و توسعه فناوری توانسته 
است موجب کاهش آلودگی شود، البته در همه 

کشورها چنین حالتی وجود نخواهد داشت. 

بـا توجه به این که هدف اصلي کشـورهاي در 
حال توسـعه از جمله ایران دسـتیابي به رشد 
اقتصادي است و نیل به این هدف نیز، افزایش 
مصـرف انرژي و بـه طبع آن افزایش انتشـار 
گازهـاي گلخانه اي و انتشـار co2 را به دنبال 
خواهد داشـت لذا به نظر مي رسد در صورتي 
کـه سیاسـت ها و اقدامات موثر بـراي کاهش 
مصرف انرژي انجام نگیرد، کشـور ایران را در 
رسیدن به تعهدات خود مبني بر کاهش انتشار 
دچار مشـکل خواهد نمود و کشور در آینده با 
مخاطـرات و بحران هـا و تحریم هـاي جدید 
ناشـي از عدم اجراي تعهدات کاهش انتشـار 
مواجـه خواهد شـد که خـود مي تواند عاملي 
براي به خطر انداختن اهداف دستیابي به رشد 

اقتصادي گردد.

بر این اساس تجارب برخي کشورهاي پیشرفته 
و توسـعه یافته که در راسـتاي کاهش انتشار 
گام هاي اساسـي را برداشته اند، بیانگر آنست 
که اعمال سیاسـت هاي بهینه سـازي مصرف 
انرژي )سیاسـت هاي قیمتي توام با سیاسـت 
هاي غیر قیمتي(  و افزایش کارایي و بهره وري 
انـرژي در بخـش هـاي مصرف کننـده انرژي 
در کشـور در کنار اعمال سـایر سیاست هاي 
اقتصـادي موثـر در تحریک و افزایش رشـد 
اقتصادي با این دیدگاه که اسـتفاده موثرتر از 
منابع انـرژی احتماالً نیازمند رشـد اقتصادی 
بیشتر اسـت، مي تواند هم هدف دستیابي به 
رشـد اقتصادي را دنبال نماید هم  با دستیابي 
به اهداف بهینه سـازي مصرف انرژي ، انتشار 

گازهاي گلخانه اي را کنترل و کاهش دهد.
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فناوری نانو درعایق کاری ساختمان
 سید ایمان طباطبائی قمشه )رئیس امور بهینه سازی مصالح و معماری ساختمان(

علیرضا مهریزی )کارشناس ارشد مصالح ساختمانی( 

1. عایق کاری
عایـق کاری نقش بسـیار مهمـی در گرم نگه 
داشتن سـاختمان در زمستان و در خنک نگه 
داشـتن آن در تابستان دارد، و به کمک عایق 
کاری می توان یک خانه را در زمستان 5 درجه 
گرمتـر و در تابسـتان 10 درجـه خنک تر نگه 
داشـت. با عایق کاری، هزینه های سـاختمان 
کمتـر از 5 درصد افزایش  می یابد اما سـبب 
حداقل 4 درصدی کاهش هزینه های گرمایش 

و سرمایش ساختمان می شود.

بـه  در خصـوص مکانیـزم عملکـرد عایـق 
طـور خالصـه می تـوان گفـت عبـور انرژی 
حرارتی از یک مـاده عایق، در حقیقت تالش 
مولکول های گرم و پرتحرك برای انتقال انرژی 
به مولکول های سـرد وکم تحرك است که در 
نهایت سیستم در دو طرف عایق به تعادل می 
رسد. این انتقال به سه طریق رسانش، جریان 
همرفـت و تابش امکان پذیر اسـت. در اغلب 
سیسـتم ها از هـوای به دام افتـاده در فضای 

خالی برای عایق کاری استفاده می شود.

روش های زیادی برای عایق کاری ساختمان ها 
وجود دارد، از جمله پشم شیشه، پلی استایرن 
و... در همه این سیستم ها الزم است دیوارها و 
سقف دوجداره گردند که عایق بتواند بین آنها 
قرار گیرد. در سـاختمان های در حال ساخت 
این مسئله چندان مهم نیست و فقط قسمتی 
از فضای داخلی سـاختمان اشـغال می گردد 
ولی در سـاختمان هایی که قباًل ساخته شده 
اند و عایق کاری نگردیده اند، دوجداره کردن 
دیوارها و سـقف امری بسـیار مشـکل است.  
همچنین عایـق های متداول بـه دلیل جذب 
رطوبت در طول زمان کارایی خود را از دسـت 

می دهند و به دلیل اینکه در سـاخت برخی از 
این نوع عایق ها از مواد مضر آزبست استفاده 
می شـود، باعث مشـکالت تنفسـی، ریوی و 

پوستی می گردند. 

2. فناوری نانو
فناوری نانـو مجموعـه ای از روش ها و اصول 
آفرینش مواد، سـاختارها، سیستم های مفید 
و کنترل آنها در مقیاس نانومتر به همراه بهره 
بـرداری از آن خصوصیات و پدیده های جدید 
حاصل در مقیاس نانومتر است. به عبارت دیگر 
فناوری نانو کلیه فعالیتها جهت ایجاد ساختاری 
ظریف در مقیـاس نانو برای تغییر در تک تک 
اتم ها و مولکول ها را شامل می شود، به طوری 
که مواد و وسـایل جدید با خواص مورد نظر و 

مطلوبتر ساخته می شوند.

3. رنگ نانو عایق
 با بهـره مندی از فناوریهـای نانو محصوالتی 
بصورت رنـگ وارد بازار شـده اند کـه دارای 
خواص منحصر بفردی می باشـد. تصور کنید 
شما می توانید خانه خود را با رنگ کردن عایق 
کاری کنیـد، این نوع رنگ بـرای عایق کاری 
دیوارها، سـقف، تاسیسـات، لوله هـا، مخازن 
و .... بـه کار مـی رود. این رنگ بـه روش های 
بسیار ساده اسـپری، رول و یا قلمو اعمال می 
شـود و عالوه بر زیبایی، از ورود و خروج گرما 
از مکانی بـه مکان دیگر جلوگیـری می کند. 
رنگ نانو عایق در صنعت و سـاختمان سـازی 
به عنـوان عایق حرارتی الیه نـازك )در ابعاد 
میکرون( به کار می رود. این رنگ عایق ترین 
ماده شناخته شده در جهان می باشد، در عین 
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برآورده ساختن مسائل زیست محیطی، انجام 
عایق کاری حرارتی با پوشـش الیه نازك را به 
همـراه خاصیـت ضدباکتری و قـارچ، یکجا به 

ارمغان آورده است.

سطحی که بوسیله رنگ نانو عایق، رنگ آمیزی 
گردیده است، از تونل های نانومتری درهم رفته 
تشکیل شده است که دیواره این تونل ها فقط 
چند نانومتر ضخامت دارد، هوای به دام افتاده 
در ایـن تونل ها بهتر از سـایر عایـق ها عمل 
می کند. با این تفـاوت که در رنگ نانو عایق از 
»اثر نودسن« استفاده می شود. اثر نودسن بیان 

می کند که انرژی توپ داخل تونل سریع تر از 
انرژی توپ خارج تونل کاهش می یابد لذا علی 
رغم اینکه هوا و سایر گازها ذاتاً انتقال دهنده 
حرارت هستند، اما در این بستر انتقال حرارت 
مؤثری ندارنـد. به این ترتیب هدایت کنندگی 
محدود می شـود زیرا فضا تنها به اندازه مورد 
نیاز برای برخورد مولکول هاسـت. ترکیبی که 
باعث بوجود آمدن خاصیت عایق کاری در رنگ 
 NANO SILICASOL نانو عایق می گـردد
XL100 است که از محصوالت فناوری نانوست. 
ضریب انتقال حرارت این نانو کامپوزیت بسیار 

کم و در حدود w/mk 0/017 است.

4. پانل های عایق خأل
پانـل های عایق خأل VIP(1( با امکان ایجـاد الیه های عایقی نازك تر از عایق های معمولی، 
برای کاربرد ساختمانی بسیار مناسب بوده و از ضخامت عایق و به تبع آن، ضخامت جداره ها 
به نحو چشـمگیری می کاهند. در مقایسه با مصالح عایق کاری سنتی )مانند پلی استایرن(، 
هدایت حرارتی این پانل ها بیش از ده برابر کمتر اسـت که به این معناسـت که می توان به 
کمک این مواد، با ضخامت مشـابه عایق های سـنتی، مقاومت حرارتی به مراتب بیشتری را 
پدیـد آورد. بـه بیان دیگر، نیازمند الیه نازك تری از عایق برای دسـتیابی به همان مقاومت 
حرارتی هسـتیم. بنابراین عایق های جدید، این امکان را فراهم آورده اند که بتوان با نازك 
ترین الیه عایق ممکن، به بیشـترین مقاومت حرارتی دسـت یافـت. انتقال حرارتی VIPها 

ناچیز و تنها در حدود  0/005W/MOK-0/004 اسـت.2 

 

  1- Vacuum insulation panels
2- این ضریب برای عایق های قدیمی به مراتب بیشتر است. برای مثال ضریب انتقال حرارتی فیبرهای معدنی، حدود  

0/037W/MOK و برای فوم پلی یورتان حدود  0/024W/MOK است
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شـروع پیدایش پانل های عایق خأل، با ساخت 
فالسک های چای آغاز شد. اصول اولیه کارکرد 
فالسـک ها، مشـابه پانل های عایق است، که 
برخالف سایر روش های عایق کاری که مبتنی 
بر حبس هوا می باشد، با میکده شدن و تخلیه 
کامـل هوای بین دو جداره فالسـک انجام می 

شد.
تنها مشـکلی که در این زمینه وجود داشـت، 
پیـاده کـردن ایـن ایـده بـرای عایـق هـای 
سـاختمانی بـود که به طـور معمول مسـطح 
هسـتند. فرم فالسـک، معموالً به شـکل یک 
اسـتوانه شیشـه ای دوجداره اسـت که هوای 
بین دو جداره شیشـه مکیده شده و شیشه ها 
با توجه بـه انحنای بدنه فالکس توانایی تحمل 
فشار زیاد ناشی از فشار هوای بیرون را دارند. 
اما عایق های ساختمانی به دلیل مسطح بودن 
توانایی تحمل این فشـار را نـدارد. راه حل این 
مشـکل بهره منـدی از نانوفناوری و اسـتفاده 
از مواد پرکننده بسـیار ریزی اسـت که دارای 
تخلخلی در مقیاس نانو و حفره هایی در حدود 
nm      مـی باشـند. بـا این روش فشـار الزم 
برای مکیدن هوا داخل پانـل های عایق مورد 
استفاده در سـاختمان به مقدار زیادی کاهش 
می یابد. پانل های عایق خأل، هم در ساختمان 
های جدید و هم بازسازی و نوسازی ساختمان 
های فرسوده، در دیوار و کف قابل کاربرد است.

روش سـاخت پانـل هـای یـاد شـده بـه این 
صورت اسـت کـه ابتدا یک پوسـته نـازك از 
ورق پالستیکی انعطاف پذیر که معموالً دارای 
پوششـی از جنس آلومینیوم است یا ورقی از 
فـوالد ضد زنـگ، مصالح میانـی را که در خأل 
هواگیـری می شـوند دربر مـی گیرند. مصالح 
میانی، شکلی شبیه فوم، پودر یا الیاف شیشه 
داشـته و دارای تخلخل زیادی هسـتند که در 
عین حالی که هوای آن ها مکیده می شود، می 
توانند در برابر فشار هوای بیرونی نیز مقاومت 
کنند. برای درزبندی خوب، لبه ها جوش داده 

می شود. 

در هنگام اجرا باید مسایل ذیل را مد نظر قرار 
داد. نخست اینکه، اگرچه عالوه بر اندازه های 
استاندارد، می توان از ابعاد غیر استاندارد هم 
استفاده کرد، اما نباید فراموش کرد که مشابه 

پیش  قطعـه  هـر 
دیگـر،  سـاخته 
ابعـاد  سـفارش 
پانـل عایقـی که 
ابعـادی خـارج از 
الگوی اسـتاندارد 
بینی شـده  پیش 
دارد، گـران تـر و 
خواهد  برتر  زمان 
بسـیار  نکته  بود. 
مهمی کـه باید به 
داشـت  توجه  آن 

)والبته در مورد هر نوع عایق دیگری نیز صدق 
مـی کند( این اسـت که باید مراقـب بود تا به 
هنگام نصب، پوسته بیرونی پانل سوراخ نشود. 
این بدان معناسـت که نمی توان سر کارگاه به 
راحتـی مبادرت به بریدن قطعات پانل و ایجاد 
پانـل هایی با اندازه دلخواه کـرد 1. برای عایق 
کاری اطراف بازشـوها یا حفره های پیش بینی 
شـده در جداره و کف، بایـد از ترکیبی از ابعاد 
مختلف پانل استفاده کرد یا از پانل های پیش 
ساخته کارخانه ای که با پیش بینی ابعاد بازشو، 
به شـکل سفارشی تولید می شـوند، استفاده 

نمود.

 نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن توجه 
داشت، پوسته نازك و طبعاً حساس پانل است 
که باید چه به هنگام حمل و نقل و چه در زمان 
نصـب، مراقب آن بود. از این رو، حمل، نصب و 
پرداخـت اطراف پانل های VIP توجه ویژه ای 
را در کارگاه های ساختمانی می طلبد. معموالً 
کارخانه ها، الیه هایی از فوم را به عنوان محافظ 
موقـت پانل هـا پیش بینی می کننـد که الزم 
اسـت پس از جاگذاری و نصب اولیه برداشـته 
شـوند. آخرین نکته ای هم کـه باید به هنگام 

1- درست شبیه به شیشه های دوجداره که با برش خوردن، هوابندی و ارزش عملکرد خود را از دست می دهند.

100
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نصب به آن توجه داشـت، درزبندی مناسـب 
بین پانل هاست به قسمی که تا حد امکان پانل 
های مجاور به یکدیگر چسبیده و درز بین آن 
ها به حداقل ممکن برسد تا پل حرارتی ایجاد 
نشـود. عالوه بر خود بازشـوها، اتالف حرارت 
می تواند از طریق رسانش از لبه های پانل های 
عایق هم اتفاق بیفتد، به ویژه زمانی که به جای 
ورق پالستیکی، از ورق با پوشش آلومینیومی 

استفاده می شود.

بازدهی و کیفیت عایق بودن این پانل ها، صرف 
نظر  از ضریب انتقال حرارتی که گفته شـد، نه 
فقط به نحوه نصب و اجرا، بلکه به ابعاد و اندازه 
پانل نیز بستگی دارد. بدون تردید، هرچه پانل 
عایق بزرگ تری انتخاب شود، درزهای کمتری 
وجود خواهد داشـت و از مزایـای عایق بودن 

بیشتری بهره مند خواهیم شد.

متأسفانه عایق های VIP نسبت به نمونه های 
سنتی خود بسیار گران بوده و از همین روست 
کـه هنوز نتوانسـته انـد به جایگزیـن کاملی 
بـرای روش های عایـق کاری سـنتی تبدیل 
شوند. از برتری های این گونه پانل ها بر نمونه 
های پیشـین خود،می توان به استفاده از این 
پانـل ها در محل های با فضا بسـیار محدود و 
بـا ضخامت عایق بسـیار اندك در سـاختمان 
اشـاره کرد. به عالوه، بـا توجه به قیمت زمین 
و سـاختمان، با ضخیم تر گرفتن جداره ها، در 
عمل از فضای مفید سـاختمان کاسته خواهد 
شـد و سـازندگان و بهره برداران دچار نوعی 
ضرر عدم نفع خواهند شـد. برای مثال، فرض 
کنیـد قرار اسـت جداره های فضایـی به ابعاد 
10   10متـر عایق کاری شـود. بـه طور معمول 
ضخامت حداقلی که برای عایق دیوار لحاظ می 
شـود، حدود 5سانتی متر است، اما چنانچه از 
عایق های VIP استفاده گردد، ضخامت عایق 
را می توان به 1 سـانتی متر کاهش داد. حال با 
یک مقایسه ساده می توان دریافت که 4 سانتی 
متر از ضخامت دیوارهای پیرامونی کاسته شده 
و اگر این 4 سانتی متر در محیط فضا )40متر( 
ضرب شود، در حدود 6/1 مترمربع به زیربنای 

مفید سـاختمان افزوده  خواهد شـد. حال در 
نظر آورده شود این تغییر کوچک می تواند چه 
تأثیر بزرگی در ساختمان های بزرگ و برج های 
مسکونی- تجاری، داشته باشد بطوریکه شاید 
این مزیت بتواند هزینه بیشتر ناشی از استفاده 
از عایق های VIP را جبران کند. البته کیفیت 
حرارتی عالی این نوع پانل ها به همراه ضخامت 
بسیار کمی که دارند، از گزینه های جذاب برای 
نوسازی و بهسازی سـاختمان های قدیمی به 
شمار می رود. در مثالی دیگر می توان در نظر 
گرفت قرار اسـت یک منزل مسکونی با انرژی 
غیرفعال 1 طراحی شود. برای این منظور نیاز به 
دست کم 30 سانتی متر عایق کاری پیرامونی 
با استفاده از پانل های عایق سنتی است که با 
لحاظ کردن ضخامـت اتصاالت و دیگر عناصر 
ملحق به آن، ضخامت عایق کاری جداره ها به 
حدود 50 سـانتی متر خواهد رسـید. حال اگر 
 VIP برای همین منزل مسـکونی از پانل های
اسـتفاده شـود، به عایقی با ضخامت 4 سانتی 
متر نیاز اسـت که بـا لحاظ ملزومـات اتصال، 
ضخامت کلـی عایق کاری، حدود 24 سـانتی 

متر خواهد بود.

بی شک، اسـتفاده از پانل های VIP، بازدهی 
مصرف انرژی در سـاختمان ها را افزایش داده 
و به دنبال آن، از انتشـار گاز دی اکسید کربن 
می کاهد. نخسـتین نمونه هـای پانل VIP در 
دهه 1950 سـاخته شد که از آن زمان تاکنون، 
در زمره روش هـای عایق کاری گران قیمت و 
غیراقتصادی به حسـاب می آید. در سال های 
اخیر، به کمک استفاده از مصالح جدید )مانند 
آئروژل ها بـه عنوان مصالح پرکننده( سـعی 
شـده تا از هزینه و زمان تولید آن ها کاسـته 

شود.

عمر مفید پانل های عایق VIP ، متوسـط بین 
30 تا 50 سال برآورد می شودکه عواملی چند 
مانند یکپارچگی پوسته پانل، میزان خأل ایجاد 
شـده، کیفیت درزبندی و نصـب بر طول عمر 
آن تأثیرگذاراست. البته رطوبت نسبی محیط 
نیز مـی تواند از عمر این عایق هـا بکاهد. در 

 1( Passive house

x
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حقیقـت، یکی از بـزرگ ترین مشـکالتی که 
در زمینه اسـتفاده از این عایق ها وجود دارد، 
پیشـگیری از نفوذ گازها )به ویژه بخار آب( به 
کالبد پانل اسـت، که سبب می گردد به شکل 
چشـمگیری از مقاومـت حرارتی آن کاسـته 
شـود. بی تردید الیه بیرونی پانل  نقش بسیار 
مهمی در جلوگیری از نفوذ گازها به درون پانل 
عایق دارد لذا پوشش نهایی آن باید از کیفیت 
عالی )برای مثال الیه های آلومینیومی یا الیه 
هـای پلیمری با روکش فلزی( سـاخته شـود. 
عمر مفید این گونه پانل های عایق را می توان 
بـه کمک افزودن مواد خشـک کننـده ای که 
از جذب رطوبت ناشـی از بخـار آب موجود در 
هوا پیشـگیری می کنند، تا چند سال بیشتر 
افزایش داد. الزم به ذکر اسـت که می توان به 
کمـک فناوری نانو برای این مشـکل هم چاره 
اندیشـی کرد. اسـتفاده از ماده نانو متخلخل 

اسـپن آئروژل، که مـاده ای آب گریز اسـت، 
می تواند دیـواره نازکی در اطراف عایق ایجاد 
کنـد که قطرات آب را پـس زده و مانع از نفوذ 
آن ها به کالبد عایق شـود. ماده ای که معموالً 
نقش پرکننده بیـن این نوع پانل ها را ایفا می 
کنـد، آئروژل یا سـیلیکای گازی اسـت. مواد 
یادشده، رسانایی حرارتی بسیار کمی داشته، 
نمی سوزند، و از ویژگی های آکوستیکی عالی 

برخودارند.
در آخر نیز باید اشاره کرد که حوزه کاربرد پانل 
هـای VIP، محدود به عایق کاری سـاختمان 
نیسـت، بلکـه برای عایـق کاری لوله کشـی، 
صنایع الکترونیک و زنجیره انتقال سرد داروها 

هم کاربرد دارد. 



ه 9
مار

 ش
/ 1

39
ه 9

 ما
من

 به
ت /

وخ
 س

رف
مص

ی 
ساز

نه 
بهی

ت 
رک

 ش
ی /

یک
رون

کت
ه ال

شری
ن

36

»دیجیتالی کردن در حوزه انرژی«
)بخش دوم(

برگرفته از بخش digitalization گزارش کارایی انرژی IEA سال 2019

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

تاثیرات دیجیتالی کردن
با اینکه دیجیتالی کردن راهکارهای متعددی 
جهـت بهبـود کارایـی انـرژي ارائـه می کند، 
تاثیرات خالص آن بـر تقاضا و کارایی انرژی با 
عدم قطعیت هایی روبرو اسـت. رواج فزاینده 
دسـتگاه های دیجیتـال، تقاضـای انـرژی را 
افزایش می دهد اما پرمصرف ترین دستگاه های 
دیجیتـال از جمله رسـانه های جـاری )مانند 
تلویزیون و ...( یا تجهیزات استخراج رمزارز ها تا 
حد زیادی غیرمرتبط با مدیریت انرژی هستند. 
در عین حال، بهبود کارایی انرژی دستگاه های 
دیجیتال، شـبکه های داده و سرورها حاکی از 
آن اسـت که برخی پیش بینی های بدبینانه از 
مصرف شـدید انرژی دسـتگاه های دیجیتال 

محقق نشده است.
برخی مطالعات ابراز می دارند مزایای دیجیتالی 
کـردن در حـوزه کاهـش انتشـار و مدیریت 
تقاضای انرژي حدود 10 برابر تاثیرات منفی آن 
می باشد. اما شواهد بیشتری برای نحوه ادغام 
فناوری های دیجیتال بمنظور ایجاد پیشـرفت 
گسترده سیسـتمی و چگونگی محدود کردن 
مزایـای آنهـا توسـط اثـرات بازگشـتی1  در 
صورتیکـه گسـترش دسـتگاه های دیجیتال 
منجر به افزایش مصرف انرژی شود، مورد نیاز 

است.

تاثیرات جهانی برآوردشده 
در صـورت محـدود نمـودن میـزان اثـرات 
بازگشـتی، دیجیتالی کردن در سـاختمان ها 
مـی تواند مصـرف انرژي کل را تا سـال 2040 
به میـزان 10 درصد کاهـش دهد. صرفه جویی 
انـرژي تجمعی در این دوره زمانی بالغ بر 234 

اگزاژول )معادل بیش از نیمی از تقاضای نهایی 
انرژی در جهان طی یک سال( خواهد بود. 

میزان تاثیر دیجیتالی کردن در حمل ونقل، بر 
حسـب حوزه موردنظر به طور قابل مالحظه ای 
متفاوت اسـت. به عنوان مثـال، تحت بهترین 
سـناریوی بهبـود کارایـی از طریـق ایجـاد 
اتوماسـیون و اشتراك گذاری وسـایل نقلیه، 
می تـوان در طوالنی مدت مصـرف انرژی را در 
مقایسـه با میزان فعلی به نصف کاهش داد. از 
طـرف دیگر اگر بهبود کارایـی تحقق نیافته و 
اثرات بازگشـتی ایجـاد اتوماسـیون منجر به 
افزایش چشمگیر سـفرها شود، مصرف انرژي 

می تواند به بیش از دو برابر افزایش یابد. 
تازه تریـن مدلسـازی فناوری های مـدرن در 
حمل ونقـل شـهری )شـامل مـواردی کـه از 
طریـق دیجیتالـی کـردن امکان پذیر اسـت؛ 
مانند دورکاری، حمل ونقل هوشـمند مشترك 
و وسـائل نقلیـه بدون راننده( نشـان می دهد 
بـا بکارگیری سیاسـت های مناسـب می توان 
انتشار کربن دی اکسید ناشی از حمل ونقل را تا 
بیـش از 50 درصد در سـال 2050 کاهش داد. 
همچنیـن اسـتفاده از هوش مصنوعـی نیز به 
تنهایی می تواند منجر به کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای ناشـی از حمل ونقـل تا یک گیگاتن 

کربن دی اکسید در سال 2030 شود.
برآورد تاثیـرات تقاضای انـرژي در صنعت تا 
حد زیـادی به صنعت موردنظر بسـتگی دارد. 
براساس مطالعات صورت گرفته، تولید هوشمند 
می تواند 15 اگزاژول صرفه جویی انرژي )بیش 
آلمـان( و 81  اولیـه  انـرژی  از کل تقاضـای 
میلیاردلیتر کاهش مصرف آب مابین سال های 

2014 و 2030 به همراه داشته باشد.
تاثیرات بسـته بـه آمادگـی بـازار، منطقه به 
منطقه متفـاوت خواهد بود. مطالعـه اخیر در 

  Rebound Effect:
.این اثر به معنای آن است که میزان بهبود عملکرد واقعی به خاطر دالیلی مانند استفاده بیشتر کاربران و ... از میزان مورد انتظار کمتر شود
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بخش

ساختمان

حمل و نقل

صنعت

ظرفیت تقاضای
 انعطاف پذیر

مزایای احتمالی
تا 10 درصد مصرف انرژی کمتر. 
صرفه جویی انرژی انباشته 234 

اگزاژول.

بیش از 50 درصد کاهش انتشار 
CO2 تا سال 2050

تا 30 درصد صرفه جویی انرژی.

 
ظرفیت تقاضای انعطاف پذیر ده 

برابر بیشتر تا سال 2040

توضیحات 
دیجیتالی کردن ساختمان های مسکونی و 

تجاری شامل 1 میلیارد ساختمان متصل و 11 
میلیارد دستگاه های متصل در بازه زمانی 

سال های 2017 تا 2040.

در حوزه حمل و نقل شهری، بین سال های 
2015 تا 2050 اجرای فناوری های نوآورانه 

دیجیتال از جمله توسعه دورکاری، اشتراك 
گذاری وسایل نقلیه و خودروهای بدون 
راننده به طور چشمگیری موجب کاهش 

پیمایش مسافران خواهد شد.

برآورد تاثیر تجمعی اجرای طیف گسترده 
ای از فناوری های دیجیتال و نرم افزارهای 

پیشرفته کاربردی.

با افزایش سیاست های اولویت بندی 
استراتژی های دیجیتال و زیرساخت های 
هوشمند، ظرفیت تقاضای انعطاف پذیر از 

40 گیگاوات به 450 گیگاوات افزایش 
می یابد.

اتحادیه اروپا نشان می دهد دیجیتالی کردن در 
سـال 2050 می تواند موجب دسـتیابی به 1 الی 
2 اگزاژول صرفه جویی انرژي بیشـتر شـود که 
عالوه  بر سـود قابل دستیابی به دنبال استقرار 
اسـتراتژی موثـر »کارایـی انـرژي در اولویت 
اول«، تقاضـای انرژي نهایی اروپا را تا 5 درصد 
بیشتر کاهش داده و موانع بازار در برابر تمامی 
پیشرفت های فنی کارایی انرژي موجود را رفع 
می کند. با این حال این مدلسازی اختالف قابل 
توجهی بین سناریوها نشان می دهد. در بدترین 
حالـت، دیجیتالـی کـردن در ترکیب با سـایر 
جریان های اجتماعی می تواند منجر به افزایش 
چشـمگیر تقاضـای نهایی اروپا در مقایسـه با 

سناریوی پایه شود.

دستیابی به تقاضای انعطاف پذیر
طبق سیاسـت های برنامه ریزی شـده و موجود 
انتظـار می رود ظرفیـت پاسـخگویی تقاضای 
جهانـی از 40 گیـگاوات در شـرایط کنونـی به 
حدود 200 گیگاوات در سال 2040 افزایش یابد. 
برخـالف وضعیت کنونی که عمـده منابع پیک 

سـائی 2 در بخش صنعت اسـت، تا سـال 2040 
می تـوان 85 درصد ظرفیت پیک سـائی را که 
غالب آن تقاضای سرمایش متغیر است در بخش 

ساختمان و حمل ونقل ایجاد کرد.

دیجیتالی کردن، افزایش ظرفیت پیک سـائی 
را بـه آینـده نوید می دهـد. با اسـتراتژی های 
دیجیتال و زیرسـاخت های هوشـمند می توان 
این ظرفیت را تا 450 گیگاوات )بیش از 10 برابر 
منابع موجود امروز( در سـطح جهانی افزایش 
داد. طبـق برخی سـناریوها می توان تا سـال 
2050 یک میلیارد خانوار هوشمند و 11 میلیارد 
تجهیزات هوشـمند گسـترش داد؛ به عبارت 
دیگر، ساختمان های مسکونی می توانند سهم 
بیشتری از ظرفیت پاسخگویی تقاضای جهانی 
را نسبت به عصر حاضر تشکیل داده و به انتقال 
تقاضا از دوره های پیک به غیرپیک کمک کنند.

جـداول زیـر برآوردهـای موردنظـر از مزایای 
فناوری هـای دیجیتـال را در سـطح جهانی و 

بخشی ارائه می کنند.
 

2- به مجموعه اقداماتی که با توجه به محدودیت های عرضه برق در راستای کاهش بار در ساعات اوج مصرف صورت پذیرند، پیک سائی اطالق 
می شود. 

جدول 1- مزایای جهانی فناوری دیجیتال
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جدول 2 - مزایای فناوری دیجیتال در ساختمان های مسکونی

فناوری

ترموستات هوشمند

زون بندی هوشمند

کنترل هوشمند
 پنجره ها

روشنایی هوشمند

دوشاخه های
 هوشمند

سیستم مدیریت
 انرژی خانگی

سیستم  بهینه 
مدیریت و اتوماسیون 

کارایی انرژی

گرمایش منطقه ای
 هوشمند

توضیحات
کنترل  اتوماتیک یا از راه دور سیستم گرمایش و 
سرمایش بر اساس تنظیم دما و اطالعات حسگرها

هر یک از اتاق ها و فضاهای آسایش در زمان 
 الزم و به میزان مورد نظر گرم یا سرد شوند.

پنجره هایی که قادر هستند میزان نور ورودی را 
کنترل کرده و توانایی جلوگیری از ورود یا خروج

گرما و سرما دارند. 

کنترل از راه دور روشنایی و هوشمندسازی 
روشنایی با حسگرهای حضور افراد.

تبدیل تجهیزات غیرمتصل به متصل به صورت 
هوشمند و خودکار.

افزایش سطح کنترل و اتوماسیون وسایل و 
تجهیزات مصرف کننده انرژی.

ترکیبی از فناوری های اندازه گیری، نظارت، 
محک پویا، نمایش اطالعات، مدیریت، کنترل، 

اتوماسیون، زون بندی، سیستم تشخیص اشغال 
فضاها، مدیریت تعمیر و نگهداری

هوش مصنوعی همراه با حسگرها برای بهینه 
سازی استفاده از گرمایش منطقه ای در

مجتمع های آپارتمانی

مزایای احتمالی
5 تا 20 درصد مصرف انرژی کمتر برای 

سرمایش و گرمایش

10 درصد کاهش مصرف انرژی برای 
سرمایش و گرمایش

10 تا 20 درصد کاهش مصرف انرژی برای 
سرمایش و گرمایش

1 تا 10 درصد کاهش مصرف انرژی خانه،
 30 تا 40 درصد کاهش مصرف انرژی روشنایی

1 تا 5 درصد کاهش مصرف انرژی در خانه 

8 تا 20 درصد کاهش مصرف انرژی خانه

 
30 درصد کاهش مصرف انرژی

10 درصد کاهش مصرف انرژی مجتمع آپارتمانی
20 درصد صرفه جویی انرژی مجتمع 

آپارتمانی در پیک

مزایای بخشی
دیجیتالی کردن در سـاختمان های مسکونی می تواند منجر به صرفه جویی انرژي در طیف 
وسـیعی از مصارف نهایی شـود. با اینکه صرفه جویی در هر مصرف نهایی قابل دسـتیابی 
اسـت، با تلفیق طیفی از دستگاه های متصل توسط یک سیستم مدیریت انرژي خانگی که 
به منظور کارایی و با استفاده از اتوماسیون بهینه شده، می توان تا 30 درصد صرفه جویی را 

افزایش داد )جدول2(.
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جدول 3 - مزایای فناوری دیجیتال در صنعت

عالوه براین، فناوری های دیجیتال می توانند 
در صرفه جویـی انـرژی طیـف وسـیعی از 
مصـارف نهایی سـاختمان های تجـاری نیز 
نقش ایفا کنند. این فناوری ها در گرمایش و 
سرمایش ساختمان های مذکور شامل بهبود 
سیسـتم های سـرمایش مرکـزی، برج های 
خنک کـن و سیسـتم های گرمایش مرکزی 
است. فناوری های دیجیتال روشنایی در این 
ساختمان ها نیز عبارت است از سایه اندازی 
کنترل شده خودکار و بهره گیری از روشنایی 

طبیعی و کنترل روشـنایی مبتنی بر اشغال 
فضاها. بـا اینکه صرفه جویـی در هریک از 
مصارف نهایی اغلب کمتر از 10 درصد است، 
بسـیاری از آنها دوره های بازپرداخت کوتاه 
)کمتر از 3 سـال( داشـته و اگـر به صورت 
یک مجموعه در نظر گرفته شـوند )یکی از 
ویژگی هـای سیسـتم های مدیریـت انرژی 
هوشـمند( سـود خالص آنها ممکن اسـت 

بیشتر نیز باشد.

دیجیتالی کردن در صنعت، علی رغم تفاوت در میزان مزایا با توجه به نوع فرآیند صنعتی مربوطه، 
می تواند تا 30 درصد صرفه جویی انرژي به همراه داشـته باشد. ازدیگر مزایای دیجیتالی کردن 
می توان به سود کارایی منابع، افزایش سالمت و ایمنی و کاهش هزینه های عملیاتی اشاره کرد.

بهره گیری از فناوری های دیجیتال در حمل ونقل باری و مسـافری با 20-25 درصد صرفه جویی 
انرژي می تواند کارایی هر دو سیسـتم را بهبود بخشد. همچنین با افزایش اتوماسیون می توان 

سود بیشتری در سیستم های مذکور کسب نمود. 

فناوری

الگوریتم های هوش مصنوعی

مدیریت انرژی هوشمند/پیشرفته

توضیحات

استفاده از هوش مصنوعی برای 
پیش بینی عملکرد آتی تجهیزات 
صنعتی و هشداردهی به اپراتور 

سایت برای شناسایی خرابی های 
احتمالی قبل از کار افتادگی و از بین 

رفتن محصوالت.

استقرار ترکیبی از سیستم های 
سنتی مدیریت انرژی صنعتی

 )مانند ایزو 50001( و فناوری های 
دیجیتال و نرم افزارهای کاربردی 

پیشرفته.

مزایای احتمالی

تا 10 درصد صرفه جویی انرژی در 
تجهیزات صنایع انرژی بر.

توانایی صرفه جویی انرژی از
 10 تا 30 درصد بسته به نوع

 فرآیند و فناوری صنعت
 موردنظر.
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جدول 4 - مزایای فناوری دیجیتال در حمل و نقل

فناوری

جاده: وسایل نقلیه 
متصل و خودکار 

)CAVs(

جاده: خدمات اشتراك 
گذاری وسایل نقلیه

حمل و نقل جاده ای

ریلی

توضیحات

وسایل نقلیه متصل خودکار، قادر هستند 
شدت انرژی حمل و نقل در جاده را در 

سطوح وسایل نقلیه، ناوگان و سیستم های 
شهری کاهش دهند. با این وجود استفاده 
از این فناوری، ممکن است به علت کاهش 

هزینه های سفر و ایجاد کاربران جدید، منجر 
به اثرات بازگشتی3  شود.

وسایل نقلیه مشترك )مانند دوچرخه، 
اسکوتر، خودرو و ...( و خدمات حمل و نقل 
مشترك )مانند سرویس های حمل و نقل 

مسافران و ...( به کمک جابجایی حمل و نقل 
از وسایل نقلیه خصوصی به خدمات خمل و 
نقل اشتراکی کمک شایانی به کاهش مصرف 

انرژی می نمایند.

راهکارهای دیجیتال در حوزه حمل و نقل 
جاده ای عبارتند از:

- بهینه سازی مسیر حرکت با استفاده از 
GPS هایی که اطالعات آنالین ترافیک 

مسیر را نیز دریافت می کنند.
- نظارت مستمر و دریافت فیدبک از رانندگی 

ایمن، اقتصادی و سازگار با محیط زیست
- راهبری گروهی وسایل نقلیه متصل 

خودکار برای داشتن حمل و نقل انرژی کارامد
- اشتراك داده ها بین شرکت های مختلف 
سراسر زنجیره تامین برای حمل کاالهای 

بیشتر با انجام سفرهای کمتر

 )ATO( 5سیستم بهره برداری خودکار قطار
، کنترل قطار مبتنی بر ارتباطات، خدمات 
مشاوره برخط رانندهDAS( 6( و زمانبندی 
انرژی کارامد می توانند مصرف انرژی را 

به وسیله بهینه سازی الگوهای رانندگی و 
افزایش بهره برداری و بهبود رانندگی انرژی 

کارامد، کاهش دهند.

مزایای احتمالی

صرفه جویی در سطح وسایل نقلیه شامل:
-راهبری گروهی )تا 25 درصد(

-توسعه رانندگی ایمن، اقتصادی و
 سازگار با محیط زیست 

Eco-driving(4(  )تا 20 درصد(

-سایزینگ صحیح وسایل نقلیه
 )20 تا 45 درصد(

اشتراك خودرو می تواند مصرف انرژی 
را تا نصف کاهش دهد. 

در صورت ایجاد خدمات حمل و نقل
 اشتراکی و برقی و خودکار نمودن 
خودروها، میزان پیمایش مسافران، 

مصرف انرژی و انتشار CO2 به 
یک سوم مقدار فعلی خواهد رسید

.
اجرای راهکارهای دیجیتال روی 

عملکرد کامیونها و تجهیزات سنگین 
پشتیبانی می تواند مصرف انرژی
 را 20 تا 25 درصد کاهش دهد.

سیستم ATO می تواند تا 20 درصد
 مصرف انرژی را کاهش دهد. 

همچنین سامانه DAS قادر است
 5 تا 20 درصد و زمان بندی انرژی 

کارامد قطارها نیز می تواند تا 35 درصد 
موجب صرفه جویی شود.

  3-Rebound Effect
این اثر به معنای آن است که میزان بهبود عملکرد واقعی بخاطر دالیلی مانند استفاده بیشتر کاربران و ... از میزان مورد انتظار کمتر شود.

  4-Eco-driving:
این اصطالح به معنای آن است که در زمان رانندگی و بهره برداری از وسایل نقلیه، مالحظات مختلفی از جمله استفاده بهینه انرژی، مسائل اقتصادی و 

ایمنی و محیط زیستی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
  5-Automated train operations 
  6-Driver advisory services
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شکل 9- نمونه ای از نحوه تاثیر دیجیتالی کردن بر کارایی بیشتر یک سیستم انرژي

  7-Time-of-use arbitrage:
 به این معنی که انرژي در زمان ارزان بودن ذخیره شده و در زمان گران بودن به شبکه انرژی فروخته شود و سودآوری به همراه داشته باشد.

دیجیتالی کـردن چگونه بهره وری 
انرژی را تغییر می دهد؟

فناوری هـای دیجیتـال می تواننـد بـا کاهش 
مصرف انرژی به ازای هر فعالیت )کارایی مصرف 
نهایی(، کارایی انرژی را افزایش دهند. از طرف 
دیگر، این فناوری ها می تواننـد کارایی انرژی 
کل سیسـتم انـرژي را نیز بهبود بخشـند. در 
هر دو مورد، بهبود کارایی با افزایش ارتباطات 

محقق می گردد.
ارتباطات به دو دلیل ضروری است. اول آنکه، 
بـه اتصال اجـزای منفردی کمـک می کند که 
کارایی مصـرف نهایی آنهـا در حالت مجتمع 
نسبت به حالت مجزا به مراتب بیشتر است. با 
بهره گیری از فناوری های دیجیتالی که با ایجاد 
یک شـبکه اجزای منفرد را به یکدیگر متصل 
می کنند، می توان روش های جدیدی شناسایی 
کـرد که به واسـطه آنهـا، اجزا بتواننـد برای 
افزایش کارایی مصرف نهایی از طریق عملکرد 
متفاوت و دستیابی به حد باالی کارایی فنی، به 

صورت یک مجموعه فعالیت کنند.

دوم آنکه ارتباطات، منابع جدیدی برای پیک 
سایی را پایه گذاری می کنند که بسیار ارزشمند 
هسـتند. به سبب تحوالت گسـترده سیستم  
انـرژي جهانـی، ارزش اقدامـات پیک سـایی 
همواره رو به افزایش است. منابع تجدیدپذیر 
متغیر همچنان درحال اضافه شـدن به شبکه 
بـوده و برقـی کردن مصـارف انـرژي در حال 

افزایش است. 

با اتصال تعـداد قابل توجهی از دسـتگاه های 
مصرف کننده انرژي، وسائل نقلیه، ساختمان ها 
و تاسیسـات صنعتی می توان روش های پیک 
سـایی را به صـورت موثر و ارزشـمند به بازار 
انرژي ارائه نمود. پیک سـایی می تواند دو نوع 
ارزش به سیستم انرژی ارائه کند: ارزش انرژي 
ناشی از آربیتراژ زمانی7  در بازار انرژي و ارزش 
ظرفیت ناشی از سرمایه گذاری ظرفیت نادیده 

گرفته شده. 

به عنوان مثال، پیک سـایی می تواند با اجتناب از هزینه های توسـعه یا تقویت شـبکه، به طور 
فزاینده ای در هر دو سـطح انتقال و توزیع مورد اسـتفاده قرار گرفته و ایجاد ارزش در شـبکه 

نماید. 
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منابع پیک سایی ارائه شـده توسط فناوری های دیجیتال می توانند در کنار بهبود بازده مصرف 
نهایی، کارایی کل سیستم انرژی را با کاهش تلفات مرتبط با تولید و توزیع انرژی، جلوگیری از 
محدود شـدن منابع تجدیدپذیر و جلوگیری از سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی افزایش 

دهند.

دیجیتالی کـردن به ارزیابی هرچه 
دقیق تر و سـریع تر کارایی انرژی 

کمک می کند.
کارایـی مصرف نهایـی همـواره مزایایی برای 
سیسـتم انرژی به همراه داشـته است. با این 
حال این مزایا همیشـه به رسمیت یا به روش 
مناسبی شناخته نشده اند که تصمیم گیرندگان 
بتوانند اثرات کارایی را حین برنامه ریزی برای 
سرمایه گذاری های زیرسـاخت شبکه و تولید 

در نظر بگیرند.

اندازه گیـری همواره بخشـی از مشـکل بوده 
اسـت. پیش بینی یا اندازه گیـری دقیق تاثیر 
اقدامـات افزایـش کارایـی مصـرف نهایی بر 
سیستم، پیش از تصمیم گیری در مورد ظرفیت 
و زیرسـاخت های جدید، معموال دشوار است. 
این بدان معناست که کاربران سیستم به طور 
معمول اثرات کارایی انرژي را نادرست ارزیابی 
می کنند که منجر به بـرآورد اضافی یا برآورد 
کمتر از حد نیاز زیر ساخت های شبکه خواهد 

شد.

عالوه برایـن، اگرچه خانه ها و سـاختمان های 
تجاری کارآمـد می توانند کاهشـی دائمی در 
تقاضا ایجـاد کنند، در عین حال به دلیل عدم 
توانایی اکثر تجهیزات و دستگاه ها در برقراری 
ارتبـاط، قـادر به ارائـه خدمات پیک سـایی 
نیسـتند. بنابراین، کاربران سیستم عمدتاً به 
دنبال پیک سایی در تاسیسات بزرگ صنعتی 

هستند.

اخیـرا با توجه بـه اینکـه کربن زدایی به یکی 
از اولویت هـای برنامه ریـزان صنعـت تولیـد 
برق مبدل شـده، بـرای انطبـاق بهتر مصرف 
انرژی با دسترسـی به برق کم کربـن، ارزیابی 
پیشـرفت های کارایی انـرژی، به یک ضرورت 

تبدیل شده است.

دیجیتالی کردن با ارائه نوعی از خدمات کارایی 
انرژی با قابلیت اندازه گیری و پیش بینی بیشتر 
کـه امتیازدهـی آن بـرای کاربران سیسـتم 
بسیار ساده تر اسـت، به رفع مشکالت مذکور 
می پردازد. بهره گیری از سـاختمان ها، وسائل 
نقلیـه و تجهیزات پربـازده دیجیتال امروزی، 
امکان پیش بینـی و اندازه گیـری دقیق نحوه 
تاثیـر بهبـود کارایی بر کاهـش تقاضا و پیک 
سایی را برای کاربران سیستم فراهم می کند. 

دیجیتالی کردن اجتناب ناپذیر اسـت و می تواند بـرای کارایی انرژی 
بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

فرآیند دیجیتالی کردن ادامه خواهد یافت چرا که دالیل متعددی برای بکارگیری فناوری های 
دیجیتال در خانه ها و مشاغل مختلف وجود دارد.

نظرسـنجی های مشاغل حاکی از آن است که فرصت های تجاری حاصل از فرآیندهای تولید 
پربـازده، عامل کلیـدی در دیجیتالی کردن فعالیت های آنهاسـت. اگرچـه دیجیتالی کردن 
می تواند کارایی انرژی را بهبود بخشـد، مشاغل در اکثر موارد به دالیل متعدد دیگری تمایل 
به سـرمایه گذاری در فناوری های دیجیتال دارند. صرف نظر از کارایی انرژي، در کنار مزایای 
دیگر، افزایش دیجیتالی کردن می تواند منجر به بهبود بهره وری، ایمنی و نگهداری شـود که 
هرکدام به نوبه خود می تواند در کاهش هزینه تولید محصول یا خدمات نقش مهمی ایفا کند.
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صاحبان دستگاه های هوشمند بخش خانگی، 
راحتـی را به عنـوان عامـل کلیـدی خریـد 
چنین دسـتگاه هایی عنوان می کنند. در یک 
نظرسـنجی تنها 6 درصد از پاسـخ دهندگان، 
کارایـی یـا صرفه جویـی انـرژی را به عنـوان 
محرك خرید ذکر کرده اند. جالب توجه اسـت 
کـه 86 درصد پاسـخ دهندگانی کـه در همان 
نظرسنجی که کارایی انرژي یا صرفه جویی در 
قبض انـرژي را به عنوان محـرك عنوان کرده 
بودنـد، هنوز دسـتگاه های خانگی هوشـمند 
خریـداری نکرده انـد. این بدین معنی اسـت 
که مصرف کنندگان همواره اشـتیاق اسـتفاده 
از فناوری های دیجیتال را به منظور اسـتفاده 
کارآمدتـر از انـرژي دارند، حتـی اگر در عمل 

موفق به انجام آن نشوند.
بـا اینحـال، افزایـش پذیـرش فناوری هـای 
دیجیتـال در تمامـی بازارهـا، صـرف نظر از 
انگیزه های بکارگیری آنها، امری اجتناب ناپذیر 

است. 

سیاسـت ها چگونـه می تواننـد از 
فناوری های دیجیتال در راسـتای 

کارایی انرژي استفاده کنند؟
در سال های اخیر سیاست های بهره وری، حتی 
بصورت غیرآگاهانه به پیشبرد پذیرش فناوری 
دیجیتـال کمک کرده اسـت. به عنـوان مثال، 
دستورالعمل سال 2003 اروپا در مورد عملکرد 
انرژی در ساختمان ها، علی رغم اینکه استفاده 
از حسـگرها در سـاختمان های هوشمند را به 
طور مستقیم ترویج نکرد، پذیرش آنها در این 

منطقه را شتاب بخشید.
اسـتاندارد   2010 نسـخه  از  اسـتفاده  الـزام 
ASHRAE 90.1 در ایاالت متحده، بکارگیری 
کنترل روشنایی را در آمریکای شمالی افزایش 
داد. به همین ترتیب، سیاسـت های تشـویقی 
مشاغل در صنعت بمنظور انطباق با استاندارد 
ISO 50001 نیز موجـب افزایش بهره گیری از 
فناوری های دیجیتال در مدیریت انرژي شـده 
است. سیاست هایی که به طور صریح افزایش 
فناوری هـای دیجیتال برای بهره وری بیشـتر 
را هـدف قـرار داده انـد )مانند دسـتورالعمل 

جدید عملکرد انرژي سـاختمان ها در اروپا 8(، 
هم اکنون در مرحله ظهور هستند. 

بررسـی و مدیریـت موانـع امری 
تعیین کننده خواهد بود.

درحالیکه فناوری هـای دیجیتال برای کارایی 
سیسـتم و مصرف نهایـی مزایایی بـه همراه 
دارد، در همـه بخش ها موانعی برای گسـترش 
آنها وجود داشته و بازارهای مختلف در سطوح 
متفاوتـی از آمادگـی برای پذیـرش آنها قرار 

دارند.
فناوری هـای دیجیتـال در  پذیـرش سـریع 
بخش صنعت، علی رغـم انگیزه های قوی برای 
گسـترش آنها، با موانعی روبرو است. به عنوان 
مثال، مشـتریان تجاری خدمات اینترنت اشیا 
همچنـان از وجـود موانعـی در پذیـرش این 
خدمـات، از جمله نگرانی هـای امنیتی، ادغام 
ضعیف فناوری های عملیاتی و اطالعاتی و نبود 
شفافیت در مورد بازگشـت سرمایه احتمالی، 

خبر می دهند.

نتایـج نظرسـنجی ها در مورد اهـداف تجاری 
سرمایه گذاری در کارایی انرژي ساختمان های 
تجاری، نگرانی های مشابهی را نشان می دهد؛ 
با این تفاوت که امنیت سایبری در صدر لیست 
موارد محسـوس در کسـب وکارها، بیشترین 
تاثیر را در اجرای سـاختمان های هوشمند در 

پنج سال آینده خواهد داشت.

از موانع پذیرش فناوری های دیجیتال در بخش 
خانگی همچنان می توان به نگرانی های امنیتی 
اشاره کرد، هرچند طبق مطالعات صورت گرفته 
به نظر می رسد در برخی بازارها، کاربران انرژي 
بدلیـل امتیازات اقتصـادی تمایل بـه مبادله 
امنیت داده هـا در قالب صورتحسـاب هایی با 
مصرف انرژي پایین تر دارند. با این وجود سایر 
موانع پذیرش وسـیع سیسـتم های مدیریت 
انرژی خانگی، از جمله سهولت استفاده و عدم 
تطابق بیـن انتظارات کاربـران از صرفه جویی 
این سیسـتم ها و صرفه جویـی واقعی ممکن، 

همچنان به قوت خود باقی است.

  8-Europe’s new Energy Performance of Buildings Directive (EPBD(
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چالش ها در بخش حمل ونقل، متفاوت از بخش های دیگر اسـت. تشکیالت خصوصی اغلب بر 
پایه بهبود کارایی، به شدت درگیر خدمات موسوم به » حمل ونقل هوشمند« در داخل شهرها 
است. با اینحال، انگیزه نهایی بخش فناوری به حداکثر رساندن فروش محصوالت خود است 
که ریسک های موجود در آن می تواند منجر به تغییر در برنامه ریزی زیرساخت های حمل نقل 
شود. این موارد عبارتند از تقاضای ایجادشده منتج به افزایش عمده سفرها، مسائل مربوط به 
اختصاص فضای عمومی و مالیات با هدف حمایت از سود خصوصی )به عنوان مثال برای تقویت 

زیرساخت ها و ذخیره سازی وسائل نقلیه(، عدم توازن داده ها و مسائل حقوقی است.

چارچوب پیشنهادی اصول سیاست ها
دولت هـا در تضمیـن دیجیتالی کـردن به لحـاظ بهبود بهـره وری بدون ایجاد آسـیب های 
زیست محیطی، اجتماعی یا اقتصادی، نقشی مهم ایفا می کنند. با تکیه بر مطالعه صورت گرفته 
در بررسـی سیاسـت های تحول دیجیتال )مانند چارچوب سیاست یکپارچه تحول دیجیتال 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادیIEA ،) 9 مجموعه ای از سیاست های موردنیاز دولت ها را 
هنگام افزایش استفاده از فناوری های دیجیتال با هدف بهره وری انرژي، شناسایی کرده است. 
گردآوری این اصول در کنار هم، چارچوب آمادگی برای بهره وری انرژي دیجیتال 10 را شـکل 

می دهند.

شکل 10- اصول سیاست های شامل چارچوب آمادگی برای بهره وری انرژي دیجیتال

9-Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
10-Readiness for Digital Energy Efficiency (RDEE)



ه 9
مار

 ش
/ 1

39
ه 9

 ما
من

 به
ت /

وخ
 س

رف
مص

ی 
ساز

نه 
بهی

ت 
رک

 ش
ی /

یک
رون

کت
ه ال

شری
ن

45

بهبود دسترسی به داده های مربوط 
به انرژی

استفاده موثر از فناوری های دیجیتال به منظور 
بهبـود بهره وری انرژی، مسـتلزم دسترسـی 
به موقـع و اسـتاندارد به اطالعات اسـت. این 
امر داده های مرتبط با مصرف مسـتقیم )مانند 
اطالعـات دقیق تقاضای برق( و غیرمسـتقیم 
انـرژی )مانند اطالعـات آب وهوایـی، فروش 
وسـائل و تجهیـزات یا جمعیت شـناختی( را 

شامل می شود.

ایجاد دسترسی به اطالعات برای کاربران انرژی 
و اشـخاص ثالث به منظور توسعه و بکارگیری 
سرویس ها و فناوری های بهره وری انرژي، امری 
ضروری اسـت. لیکن با توجه بـه نگرانی های 
امنیت داده از سوی مصرف کنندگان و سایرین، 
سیاسـت گذاران باید تمهیدات ویژه ای نسبت 
به مالکیـت، امنیت و محافظـت داده ها اتخاذ 

کنند.

دولت هـا همچنیـن در ایجاد منابع گسـترده 
اطالعات انرژی مورد استفاده در روش های نوین 
)روش های پیش بینی نشـده هنگام جمع آوری 
داده ها( نیز نقش دارند. به عنوان مثال، مکزیک 
نتایج جمع آوری شده نظرسـنجی خانوارهای 
خـود را با پیونـد به پایگاه داده شـاخص های 
بهره وری انرژي موجود در دسترس عموم قرار 
داده اسـت. این پایگاه داده، دیدگاهی کلی از 
مصرف انرژی وسائل مختلف در سراسر کشور 

ارائه می کند.
عالوه برایـن دولت هـا می تواننـد دسترسـی 
به سـایر منابـع اطالعاتی از جملـه داده های 
مدیریتی مانند اطالعات سرشـماری، مالیات 
و جمعیـت را نیز فراهم کنند. اسـتفاده از این 
منابـع در کنـار داده هـای انرژي، بـرای درك 

بهره وری انرژي بسیار حائز اهمیت است.

اطمینـان از قـوی بـودن امنیـت 
سایبری و حفاظت از داده 

یکی از بزرگترین موانـع پذیرش فناوری های 
دیجیتال توسـط افراد، شـرکت ها و دولت ها، 

نگرانـی در مـورد محرمانه بـودن، مالکیت و 
امنیت سایبری داده ها است.

مالکیت، به اشـتراك گذاشـتن و اسـتفاده از 
اطالعـات مصرف کننـدگان از اهمیـت زیادی 
برخـوردار اسـت. به عنـوان مثـال، علی رغم 
برنامه ریزی 43 درصد از خانوارهای دارای پهنای 
باند در ایاالت متحده برای خرید دستگاه های 
هوشـمند خانگی تا قبل از پایان سـال 2019، 
35 درصد از مصرف کنندگان در مورد امنیت و 
محرمانه بودن اطالعات ابراز نگرانی می کنند. 
ترس از دسترسـی و سوءاستفاده از اطالعات 
شـخصی، مصرف کنندگان را نسبت به عرضه 
کنتورهای هوشمند دولت بدگمان کرده است. 
از نگرانی های عمده در بخش دولتی و خصوصی، 
نقض امنیت سـایبری اسـت. چرا که می تواند 
تداوم عملیات را مختل کرده و منجر به سرقت 
اطالعات خصوصی شوند. دولت ها مدتی است 
که از لزوم حمایت از توسـعه بسـترهای ایمن 
بـرای مدیریـت و اشـتراك گذاری داده آگاه 
هستند. با این وجود، نقض های اخیر در امنیت 
شبکه های زیرسـاختی مهم، دولت ها را بر آن 
داشته اسـت جهت بهبود قابلیت های امنیت 
سایبری خود اقدام کنند. دولت های آمریکای 
شمالی، اروپا، چین و هند، چارچوب های قانونی 

برای امنیت سایبری ایجاد کرده اند.

تقویـت اعتماد کاربـران انرژي در 
فناوری های دیجیتال

نوع تجربـه کاربران از فناوری هـای بهره وری 
انـرژي دیجیتال می تواند میـزان پذیرش این 
فناوری ها را تعیین کند. این تجربیات، گستره 
آگاهـی از یک فنـاوری و مزایـای موردانتظار 
از آن تـا ایجاد اعتمـاد و اطمینان به عملکرد 
طوالنی مدت فناوری دیجیتال را در بر می گیرد.
تجربه کاربران از فناوری های دیجیتال می تواند 

تحت تاثیر موارد زیر قرار گیرد:
-  پیچیدگی نصب و استفاده از آن

-  عملکرد و قابلیت اطمینان
-  وابسـتگی بـه فروشـنده؛ هنگامـی کـه 
اسـتفاده از نرم افزار و سخت افزار اختصاصی، 
مصرف کننـدگان را ملزم بـه پایبندی به یک 

تامین کننده فناوری خاص می کند.
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دستیابی به سود بهره وری سیستم در نتیجه 
افزایش اتوماسیون و هوش مصنوعی، مستلزم 
جلب اعتمـاد باالی کاربران انرژی اسـت، به 
نحوی که تضمین شود دسترسی دستگاه ها به 
وسایل و تجهیزات ساختمان های مسکونی و 

تجاری، اثر نامطلوبی در پی نخواهد داشت.
سیاست های دولت می تواند به تقویت اعتماد 
کاربران کمک کند. کشـورهای عضو سازمان 
همـکاری و توسـعه اقتصـادی به تازگـی بـا 
مجموعه ای از اصول در زمینه هوش مصنوعی 
موافقت کرده اند که به استناد آن سیستم های 
هوش مصنوعی باید تدابیر امنیتی مناسـب 
برای اطمینان از یک جامعه عادالنه و منصفانه 
و به حداکثر رسـاندن شفافیت را دارا باشند 
تـا کاربران بتوانند عواقب اسـتفاده از هوش 

مصنوعی را درك نموده و به چالش بکشند. 

اطمینـان از ارزش دهـی خدمات 
ارائه شـده از طریق کارایی انرژی 

دیجیتال توسط بازارهای انرژي
نقلیـه،  وسـائل  دسـتگاه ها،  از  بسـیاری 
ساختمان ها و تاسیسات صنعتی مصرف کننده 
انـرژی متصل بطـور دیجیتـال می توانند به 
روند پیک سـائی در بازار انرژی کمک کنند. 
بـا اینحال، بهره مندی از این منابع مسـتلزم 
ساختارها و قوانینی است که ارزش ارائه شده 
توسـط این خدمات به بازار انرژي گسترده را 
تشـخیص دهد؛ از جمله این قوانین عبارتند 

از:

-  ایجـاد طرح هـای قیمت گـذاری پویا که با 
تطبیـق اولویت هـای مختلـف مصرف کننده 
و بهره گیـری از طیف کامل مزایای ناشـی از 
انعطاف پذیری طرف تقاضای سیسـتم، منابع 
کمک کننده به پیک سائی )بطور مستقیم یا 

غیرمستقیم( را توانمند کند؛

-  گذار از شـناخت ارزش منابع بار متغیر در 
شرایط اضطراری و ظرفیت اجرا، انرژی فروش 
کالن و بازارهای خدمات شبکه توزیع بیشتر 

با هدف بهبود امنیت سیستم؛

-  ایجـاد راهکارهایـی بـرای شـرکت ها یـا 
نماینـدگان انجمـن مصرف کننـدگان انرژی 
به منظـور ادغـام منابـع ایجاد پیک سـائی 
)به ویژه در بخش مسـکونی( به گونه ای که به 

بازار انرژی گسترده تری ارائه شوند.
نمونـه ای بـارز از بازار انـرژی کـه پیام های 
روشـنی برای تشویق بار متغیر ارائه می کند، 
در سـنگاپور اسـت. طبق برنامه پیک سائی 
بـازار انـرژي، مصرف کنندگانـی کـه بطـور 
داوطلبانه تقاضای بـرق خود را کاهش دهند 
بـا بهره منـدی از مزایای سیسـتم )از طریق 
پرداخت نقدی معادل یک سوم قیمت فروش 
عمـده بـار کاهش یافته( مورد تشـویق قرار 

می گیرند.

دسترسی تمامی بخش های جامعه 
بـه زیرسـاخت ها و فناوری هـای 

کارآمد دیجیتال

از آنجـا کـه اهمیـت دیجیتالـی کـردن در 
جنبه های مختلـف جامعه و زندگی روزانه رو 
به فزونی اسـت، عدم دسترسـی به فناوری 
می توانـد   )ICT( ارتباطـات  و  اطالعـات 
نابرابری های اجتماعی موجود را تشدید کند. 
شـکاف دیجیتالی، فاصله موجود بین افراد، 
خانوارهـا، مشـاغل و مناطـق جغرافیایی در 
سـطوح مختلف اجتماعی اقتصادی به لحاظ 

دسترسی و استفاده از ICT است.

به عنـوان مثـال، خانوارهـای کم درآمـد در 
مقایسـه با قشـر پردرآمدتر، بیشترین بهره 
را از مزایای نهایی دسترسـی به دستگاه های 
هوشـمند ماننـد حسـگرهای سـاختمان و 
کنتورهای هوشـمند می برند، اما هزینه های 
اولیـه ممکن اسـت برای آنها دلسـردکننده 

باشد.
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بهره منـدی از پیشـرفت های کارایـی انرژي 
ارائه شـده توسـط فناوری هـای دیجیتال به 
دسترسی به زیرساخت ها از جمله اینترنت با 
پهنای باند یا کنتورهای هوشمند نیز نیاز دارد. 
در مواردی که دسترسـی به این زیرسـاخت 
ضعیف باشد، شـکاف دیجیتالی ممکن است 

بیشتر نیز باشد.
از طـرف دیگر ممکن اسـت برخی اسـتفاده 
از فناوری های دیجیتـال را نامطمئن بدانند، 
خصوصا اگر بیشتر عمر خود را بدون استفاده 
از آنها سپری کرده باشند. این افراد، مگر در 
صورت دریافت آموزش و اطالعات مناسـب، 
اغلب ترجیح می دهند استفاده از فناوری های 
دیجیتال از جمله فناوری های منتج به افزایش 

بهره وری انرژی را به حداقل برسانند.

برنامـه خانـه هوشـمند زندگی در اسـکس 
غربی در انگلسـتان به افراد مسـن و معلول 
کمک می کند فناوری های خانه هوشـمند را 
در محیطـی امـن امتحان کنند. ایـن برنامه، 
خانه هایی مجهز به وسائل هوشمند به مرحله 
بهره برداری رسـانده که مردم بتوانند در آنها 
زمان گذرانده و سواد دیجیتال خود را بهبود 
بخشـند. آنها در این برنامه از دسـتگاه هایی 
مانند وسـائل کنتـرل از راه دور، کنتورهای 
هوشمند و ترموستات ها کمک می گیرند. این 
برنامـه کمک هزینه ای معـادل 490،000 دالر 
آمریکا از صنـدوق نوآوری دیجیتال دریافت 

کرد.

اطمینان از آمادگی نیروی کار برای 
استفاده از فناوری های دیجیتال

تحول دیجیتال مزایا و معایبی برای نیروی کار 
موجود خواهد داشت که مستلزم واکنش های 
و  تمریـن  آمـوزش،  صنعـت،  در  سیاسـی 
مهارت آمـوزی مجـدد خواهد بـود. دولت ها 
به منظـور اطمینان از آمادگـی کارکنان برای 
موفقیـت در محل کار دیجیتال، می بایسـت 
طیفـی از مهارت هـا را در محـل کار تقویت 

کنند.

برای سیاست گذاران بهره وری انرژی، نظارت 
بر بازار کار بهـره وری انرژی موجود به منظور 
شناسـایی کمبـود مهارت هایـی کـه ممکن 
است گسـترش فناوری های بهره وری انرژی 
دیجیتـال را تحت تاثیـر قرار دهنـد، امری 
حیاتی خواهد بـود. عالوه براین، مهارت های 
فنی در بطن نهادهای سیاست گذاری بایستی 
افزایش یابد چرا که با تحول دیجیتال دولت، 
بکارگیـری ابزارهای دیجیتـال در تمام نقاط 
چرخه سیاسـت بـه طـور فزاینـده ای رواج 

خواهد یافت.

بـه اسـتثنای بخش هایـی خـاص در حـوزه 
مسکونی، راه اندازی و استفاده از فناوری های 
بهـره وری انـرژي دیجیتال اغلـب می تواند 
توسـط خود کاربران )با پشـتیبانی توسـط 
خرده فروشان وسائل الکترونیکی و کامپیوتر 
موجود(، مدیریت شـود. با اینحال، به منظور 
طراحی و راه اندازی فناوری ها در تاسیسـات 
مسـکونی پیچیده تر و بخش هـای تجاری و 
صنعتی، نیروی کاری با مهارت تخصصی مورد 

نیاز خواهد بود.

سیاسـت گذاران می توانند در توسعه و کمک 
بـه دوره های تمریـن و آمـوزش راهبردی و 
برنامه های صـدور گواهی بخـش خصوصی، 
همکاری کنند. به عنوان مثـال، ابزار مفیدی 
توسـط بسـتر آنالیـن وزارت انـرژی ایاالت 
متحـده ارائه شـده کـه تمامـی برنامه های 
آموزشـی در دسـترس مرتبط با انرژی پاك 
از آمـوزش برای متخصصـان مدیریت انرژي 
تا آموزش برای برنامه ریـزی و صدور گواهی 

بازسازی ساختمان را در در بر می گیرد.
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به حداقل رسـانیدن اثرات منفی 
زیست محیطی

یکی از نگرانی های اساسی در مورد دیجیتالی 
شـدن، اثرات زیست محیطی آن بخصوص در 
ارتبـاط با مصـرف انرژی اسـت. تاثیر خالص 
دسـتگاه های مدیریـت انـرژي در تقاضـای 
انرژي به عنوان بخش کوچکی از فناوری های 
دیجیتـال )بخصوص در مقایسـه بـا مزایای 
زیسـت محیطی قابل ارائه توسـط آنها( قابل 

اغماض است.

بـا ایـن حـال هماننـد تمامـی فناوری های 
دیجیتال، دسـتگاه هایی درگیـر در مدیریت 
انـرژی بـرای تولید، بـه منابع نیاز داشـته و 
حـاوی انـرژی نهفته هسـتند، از ایـن رو به 
حداقل رساندن تاثیرات زیست محیطی آنها، 
بخصوص بـا توجه به سـرعت فزاینده تغییر 
و توسـعه بسـیاری از فناوری های دیجیتال، 

بایستی همچنان یک اولویت باشد.

دسـتگاه های دیجیتال اغلب حاوی گسـتره 
وسـیعی از فلـزات و مـواد معدنـی کمیابی 
هستند که به منابع بسیاری جهت استخراج 
نیاز داشـته و روزبـه روز نایاب تر می شـوند. 
عالوه برایـن، دسـتگاه های مبتنی بـر باتری 
به عناصـری مانند لیتیوم و کادمیم وابسـته 

هستند که اغلب در مناطق درگیر استخراج 
شده و به دلیل سـمی بودن به لحاظ سیاسی 

دارای حساسیت هستند.
عالوه بر خود دسـتگاه ها، رفتار مصرف کننده 
دسـتگاه های  زیسـت محیطی  اثـرات  نیـز 
دیجیتال را تحت تاثیر قرار می دهد و اجتناب 
از تصـور راهکارهـای تکنولوژیکی به عنوان 
راه حـل جادویی )به ویـژه با توجه بـه اثرات 

بازگشتی(  حائز اهمیت است.

کنتورهـای هوشـمند نمونـه ای بـارز از این 
دسـتگاه ها هسـتند. با شـواهد ارائه شده تا 
کنـون، تاثیر طوالنی مدت این دسـتگاه ها بر 
رفتار مصرف انرژي نامشـخص اسـت. نتایج 
یک نظرسـنجی در انگلستان نشان می دهد 
افرادی که به مدت طوالنی تری کنتور هوشمند 
داشته اند، در فعالیت های صرفه جویی انرژي 
بیشـتری مشـارکت می کنند. با ایـن وجود، 
شـواهد منسـجمی در دانمارك وجود ندارد. 
طبق گزارشـات منتشرشـده، مصرف انرژي 
در این کشور پس از بازسازی، بین 39 درصد 
کاهش تا 18 درصد افزایش تغییر یافته است.
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بررسی نقش مدیریت دانش در تحقق 
سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف 

انرژی و صرفه جویی انرژی
اعظم کشت کار - کارشناس پژوهش و فناوری

مدیریت دانش موضوعی بین رشـته ای بوده 
و نقش مهم و اساسـی در کارایی سازمان ها 
و اثربخشی آنها دارد. نویسندگان مختلف از 
دیدگاه های مختلف و با انگیزه های گوناگون 
و رویکرد های متفـاوت ، به تعریف مدیریت 
دانـش پرداخته انـد. مدیریت دانش، شـامل 
همه ی روش هایی اسـت که سازمان، دارایی 
های دانش خـود را اداره می کند که شـامل 
چگونگی جمع آوری، ذخیره سـازی، انتقال، 
بکارگیری، به روزسـازی و ایجاد دانش اسـت 1. 
دانشـگاه مدیریت دانش تگـزاس، مدیریت 
دانـش را اینگونه تعریف مـی کند: “مدیریت 
دانش، فرایند سیستماتیک و نظامند کشف، 
انتخـاب، سـازماندهی، تلخیـص و ارائـه ی 
اطالعات است؛ به گونه ای که شناخت افراد را 
در حوزه ی مورد عالقه اش بهبود می بخشد. 

مدیریـت دانش به سـازمان کمک می کند تا 
از تجارب خود، شناخت و بینش بدست آورد 
و فعالیـت خود را بر کسـب ذخیره سـازی و 
استفاده از دانش متمرکز کند تا بتواند در حل 
مشکالت، آموزش پویا، برنامه ریزی راهبردی 
و تصمیـم گیـری، از این دانش بهـره گیرد. 
مدیریـت دانش نه تنهـا از زوال دارایی های 
فکری جلوگیری می کند، بلکه به طور مداوم 
بر این ثـروت می افزایـد. دو تعریف جامع و 

کامل از مدیریت دانش عبارتند از:

1- مدیریـت دانـش، رسـیدن بـه اهـداف 
سـازمانی از طریق ایجاد انگیـزه در کارکنان 
دانش و ایجاد تسهیالت برای آنها با توجه به 
استراتژی شرکت اسـت تا توانایی آنها برای 
تفسیر داده ها و اطالعات )با استفاده از نتایج 
موجود اطالعات، تجربه، مهارت ها، فرهنگ، 
شـخصیت، خصوصیـات فردی، احساسـات 
و غیـره( از طریق معنا بخشـی بـه داده ها و 

اطالعات افزوده شود.

و  صریـح  مدیریـت  دانـش،  مدیریـت   -2
سیسـتماتیک دانـش حیاتـی و فرایندهای 
مربوط به ایجاد، سازماندهی، انتشار و استفاده 

و اکتشاف دانش است 2.

سـازمان ها برای کامیابی در اقتصاد دانشی، 
باید مدیریت دانش را پیاده سازند و مدیریت 
دانـش، فراینـد ایجـاد ارزش از دارایی های 
نامشـهود سازمان اسـت و باعث کامیابی در 

اقتصاد دانشی می شود3. 
مـروری بر مـدل های مختلف نشـان داد که 
فراینـد مدیریـت دانـش را می تـوان در 11 
مرحله اصلی: هدف گذاری دانش، شناسـایی 
دانش، کسـب دانـش، خلق دانـش، ارزیابی 
دانش، سـازماندهی دانش، حفظ و نگهداری 
و روزآمدسازی دانش، اشتراك دانش، کاربرد 
دانش و ارزیابی اثربخشی کل فرایند مدیریت 
دانـش توصیف نمود.  در سیسـتم KM فعل 
و انفعاالت بین سـه عنصر افراد، فرآیندها و 

فناوری در شکل 1 نشان داده شده است. 

 
 

  1. Wickramasinghe & Rubitz, 2007
  2. Madhavm & Grover, 1998
  3.Wilcox, 1997
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شکل )1(: افراد، فرآیندها و تکنولوژی در یک مدل مدیریت دانش، منابع: ادوارد، 2005. 

 4. Knowledge Management

دانش در اسـتراتژی و عملکرد اکثر سازمان 
ها در بخش انرژی مهم و بازیگر اصلی اسـت 
و به اشـکال مختلف وجود دارد؛ دانش علمی 
)شـیمی نفـت( ، دانـش فنی )نحـوه کارایی 
مجموعه هـای ژنراتـور( یا دانـش مدیریت 
)نحوه ایجاد انگیزه در کارمندان برای معرفی 
روش هـای عملیاتـی جدیـد و صرفه جویی 
انرژی(. بنابراین مدیریت دانش در کشـور به 
منظور دستیابی به اهداف انرژی محور بویژه 
صرفه جویی انرژی بسـیار مهم اسـت. طبق 
سیاسـت های کلـی اصالح الگـوی مصرف؛ 
صرفه جویـی در مصـرف انـرژی بـا اعمـال 
مجموعـه ای متعـادل از اقدامـات قیمتـی و 
غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر»شاخص 
شـدت انرژی« کشـور بـه حداقل یـک دوم 
میزان کنونی به عنوان هدف کالن کشـور در 
این بخش تعیین شده و بر اجرای سیاست های 

زیر برای تحقق این امر تاکید شده است: 
 1( اولویت دادن به افزایش بهره وری در تولید، 
انتقال و مصـرف انرژی در ایجاد ظرفیت های 

جدید تولید انرژی؛
 2( انجام مطالعات جامع و یکپارچه سـامانه  
انرژی کشـور به منظور بهینه سازی عرضه و 

مصرف انرژی؛
 3(تدوین برنامة ملی بهره وری انرژی و اعمال 
سیاسـت های تشـویقی نظیر حمایت مالی و 
فراهم کردن تسـهیالت بانکی بـرای اجرای 
طرح های بهینه سازی مصرف و عرضة انرژی و 

شکل گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای 
ارتقای کارایی انرژی؛

 4( پایش شـاخص های کالن انرژی با سـاز و 
کار مناسب؛

 5( بازنگـری و تصویـب قوانیـن و مقـررات 
مربـوط به عرضـه و مصرف انـرژی، تدوین و 
اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید 
و واردات کلیة وسـایل و تجهیـزات انرژی بر 
و تقویت نظـام نظارت بر حسـن اجرای آنها 
و الزام تولیدکننـدگان به اصالح فرآیندهای 

تولیدی انرژی بر؛
 6( اصـالح و تقویـت سـاختار حمـل و نقل 
عمومی بـا تأکید بر راه آهن درون شـهری و 
برون شـهری به منظور فراهم کـردن امکان 
استفاده سـهل و ارزان از وسایل حمل و نقل 

عمومی؛
 7( افزایش بازدهی نیروگاه ها،  متنوع سـازی 
منابـع تولید برق و افزایش سـهم انرژی های 

تجدید پذیر و نوین؛
 8( گسترش تولید برق از نیروگاه های تولید 
پراکنـده ی کوچک- مقیاس و پر بازده برق و 

تولید همزمان برق و حرارت؛
 9( بهبود روش های انتقال حامل های انرژی از 
جمله حداکثر سازی انتقال فرآورده های نفتی 

از طریق خط لوله و راه آهن. 
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بـا عنایت به مـوارد فوق مدیریـت دانش به 
عنوان یک سیاسـت غیرقیمتی مطرح بوده 
و نقـش اساسـی در صرفه جویی انـرژی به 
طور مستقیم و افزایش کارایی سیاست های 
قیمتی به طور غیرمسـتقیم دارد. ایجاد یک 
ارتبـاط منطقی بیـن مـردم، تکنولوژی فنی 
و فرآیندهـا در جهت اصـالح الگوی مصرف 
انـرژی وظیفـه اصلـی مدیریـت دانـش در 
سازمان های مرتبط با انرژی از جمله شرکت 
بهینه سازی مصرف سـوخت است. در ادامه 
برخـی از پیشـنهادات جهـت ارتقـاء نقش 
مدیریـت دانـش در صرفه جویی انـرژی در 

سازمان های مرتبط با انرژی ارائه می شود:

1-  بازبینـی فرآیندهای مدیریـت دانش در 
شـرکت بهینه سازی مصرف سـوخت و ارائه 
چک لیست برای 11 مرحله مدیریت دانش در 

این سازمان؛ 
2-  سوق دادن پایان نامه و رساله های دکتری 
به سمت طراحی سیسـتم مدیریت دانش به 
منظور توسعه روش های صرفه جویی انرژی 

3- حمایت مالـی به منظور انجـام مطالعات 
پژوهشـی جامع نگر با نگرش سیسـتمی در 

جهت بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت؛ 

4- انجـام فراتحلیـل بـر روی پژوهش های 
صورت گرفتـه در مورد صرفـه جویی انرژی 
در شـرکت بهینه سازی مصرف سوخت برای 
یافتن افق های جدید با اسـتناد به مطالعات 
انجام گرفته در کشـورهای پیشرو در زمینه 
بهینه سـازی تولید، انتقال و مصرف انرژی با 

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
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نقش بهینه سازی مصرف انرژی 
در اقتصاد مقاومتی

داود یوسفی پاسندی
MC 12 کارشناس طرح قراردادهای ماده

همانگونه در بررسـی های اقتصادی مشـخص 
گردیده اسـت، رشد اقتصادی کشورها ارتباط 
تنگاتنگی بارشـد مصرف انـرژی دارد. باتوجه 
به جایگاه ایران در جهان از نظر تولید ناخالص 
داخلـی و ضرورت رشـد اقتصادی کشـور، در 
صورت حرکت در راستای اقتصاد پایدار، رشد 
مصرف انرژی در کشور اجتناب ناپذیر خواهد 
بـود. اما، باتوجه بـه روند مصـرف انرژی های 
فسیلی در کشور و سـهم عظیم آن در تأمین 
انـرژی مورد نیاز، می توان آن را به عنوان یک 
سالح )تیغ  دو لبه( در بخش اقتصادی دانست. 
به عبارتی ضمن تامین انرژی مورد نیاز کشور 
بـرای چرخـش اقتصاد کشـور، همزمـان در 
آالیندگی محیط زیست نیز نقش مهمی خواهد 
داشـت. اینجاست که می توان از کلیدی ترین 
نکته اقتصاد مقاومتی یعنی اسـتفاده بهینه از 
منابع فسـیلی کشـور و امکانات موجود بهره 
برد. بنابراین استفاده بهینه از مصرف سوخت 
در بخـش انرژی را می تـوان از مصادیق بحق 

اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

طبق آخرین آمار موجود، ایران نهمین مصرف 
کننده انرژی در دنیا شناخته شده است. از نظر 
میزان انتشـار گازهای گلخانه ای، کشور ایران 

مقام نهم جهان را دارا است.

در جدول ذیل مصرف سـرانه انرژی سه کشوِر 
دارای جمعیـت مشـابه، از نظرمصرف سـرانه 
انرژی مقایسـه شـده اسـت. البته در صورت 
مقایسه کشور آلمان با ایران باتوجه به صنعتی 
بودن آن مصرف سـرانه آن بیشتر از ایران نیز 
دیده می شـود. نکته قابل توجه آن اسـت که 
هر چند مصرف سـرانه انرژی ایران نزدیک به 
کشـور آلمان است، لکن، تولید ناخالص آلمان 
با توجه به وضعیت اقتصادی آن، چندین برابر 
ایران می باشد. می توان بدین نتیجه رسید که 
ایران بایستی تولید ناخالص فعلی را با توجه به 
مصرف انرژی تا چندیـن برابر افزایش دهد تا 
در حوزه بهینه سـازی مصرف انرژی در سطح 

کشورهای توسعه یافته قرار گیرد.

جدول1-  مقایسه مصرف سرانه انرژی سه کشور با جمعیت مشابه

جهان             ایران                    ترکیه                       آلمان

جمعیت)نفر(

مصرف انرژی
)معادل میلیون تن نفت(

مصرف سرانه

7،632،819،325

13،511.20

1.77

82،187،376

275.40

3.35

82،159،907

157.70

1.92

82،330،357

335.10

4.07



ه 9
مار

 ش
/ 1

39
ه 9

 ما
من

 به
ت /

وخ
 س

رف
مص

ی 
ساز

نه 
بهی

ت 
رک

 ش
ی /

یک
رون

کت
ه ال

شری
ن

53

بطور کلی حدود 2/4 درصد از کل تولید انرژی 
جهان، توسـط ایران تولید می شود. در مقابل 
باتوجـه به مصـرف انرژی در کشـور ایران که 
حدودا معادل 3/4 میلیون بشـکه معادل نفت 
خـام در روز اسـت بدیـن ترتیب معـادل 1/8 
درصد انرژی مصرفی جهان در ایران به مصرف 
می رسـد. با توجه به شـاخص شدت انرژی در 
بخش اقتصاد انرژی )شدت انرژی عبارت است 
از نسـبت مقـدار انـرژی مصرفی بـه ازای هر 

واحدتولید ناخالص داخلی( معموال این نسبت 
به صورت واحد انـرژی به واحد ارزش پول هر 

کشور بیان می شود.
جدول ذیل روند شـدت انرژی کشـور از سال 
1384 الی 1395 را نشـان می دهد )منبع تراز 
نامـه هیدروکربوری(. بررسـی بـه عمل آمده 
نشـان می دهد تـا کنون ایران از کشـورهای 

دارای شدت انرژی بسیار باال می باشد.

جدول-2 روند شدت انرژی کشور طی سال های 1389-1395

ماخذ: ترازنامه هیدروکربوری

براسـاس سند باالدستی سیاسـت گذاری کلی اصالح الگوی مصرف ابالغی مقام معظم رهبری 
در تاریخ 14 تیرماه سـال 1389، برای کاهش شاخص شدت انرژی، بایستی میزان شدت انرژی 
در پایان برنامه پنج سـاله پنجم توسـعه حداقل به دوسوم رقم در زمان تنظیم سند و همچنین 
رسـیدن حداقل به میزان یک دوم زمان)تنظیم سـند( تا پایان برنامه ششم توسعه مورد تاکید 

قرار گرفت. 
هر مقدار که رقم شـدت انرژی در یک کشـوری پایین تر باشـد در واقع به ازای هر واحد تولید 
ناخالص داخلی مقدار انرژی کمتری صرف شده است. جایگاه ایران در این مولفه رتبه 95 است.

 این در حالی است که کشور همسایه ما ترکیه، که تقریبا از نظر تعداد جمعیت نیز نزدیک ایران 
است با جایگاه 15 ، رتبه بسیار مطلوبی از این نظر دارد.  
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براسـاس آمـار رسـمی وزارت نیـرو، مصرف 
سـرانه، اعـم از انـرژی و غیر انـرژی در ایران 
معادل 16/82بشـکه معادل نفـت خام به ازای 
هر نفر اسـت. که ایـن رقم 1/8برابرمتوسـط 
مصرف جهانی می باشـد. شایان ذکر است که 
روند مصرف سرانه انرژی در کشور طی ده سال 

اخیر همواره سیر صعودی داشته است. 

در منحنی ذیل به خوبی وضعیت شدت انرژی 
در کشورمان نشان داده شده است. همان گونه 
که در منحنی دیده می شود، اختالف واقعیت و 
آنچه به عنوان روند پیش بینی شده در برنامه 

است اختالف شدیدی وجود دارد.

در شکل ذیل جایگاه جهانی ایران را در بین کشورها از نظرشدت انرژی را نشان می دهد. 

ماخذ:ترازنامه هیدروکربوری

ماخذ: مقاومتی نیوز 20 مهر 1399
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براسـاس گزارش مجمـع جهانـی اقتصاد که 
به ارزیابی عملکرد سیسـتم انرژی کشـورها 
و آمادگـی بـرای گذار انـرژی در سـال 2019 
پرداخته اسـت. در این بررسـی ایران در بین 
115 کشور مورد بررسی قرار گرفته و رتبه 101 
را در شـاخص گذار انرژی دارد. خوشبختانه از 
این نظر ایران نسـبت به سال قبل بهبود یافته 
اسـت )ماخذ گـزارش اتـاق بازرگانـی صنایع 
تهـران 1398(. شـاخص گـذار انـرژی فعلی 
عمدتاً برمبنای جایگزینی منابع انرژی تجدید 
ناپذیر مانند نفت،گاز ، زغال سـنگ به سـوی 
تکنولـوژی های کارآمدتر واسـتفاده بهینه از 

انرژی ها است.

از جملـه عوامل موثر در گـذار انرژی می توان 
نسـبت انتشار دی اکسـید کربن از کل عرضه 
انرزی اولیه رانام برد. انتشـار دی اکسید کربن 
در ایران معـادل 54/3کیلوگرم به ازای تولید 
هر گیگاژول انرژی اسـت که از بین 115 کشور 
جهان در زمینه انتشار دی اکسید کربن، کشور 

ایران رتبه 75 را کسب نموده است.

توزیـع این مقدار صرفـه جویی در بخش های 
مختلف کشور بصورت ذیل می باشد:

همـان گونـه کـه مالحظه مـی شـود، بالغ بر 
50 درصـد از هدر رفت انـرژی و یا به عبارتی 
امـکان صرفه جویی از طریق سـرمایه گذاری 
در بخش صنعت، امکان پذیر اسـت. باتوجه به

 بررسـی هـای بـه عمل آمـده، از رقـم 263 
میلیـون بشـکه معادل نفـت خـام هدررفت 
در  درصـد   86 حـدوداً  صنعـت،  بخـش  در 
نیروگاه ها قابل بهینه سـازی است به عبارتی 
همـان جایگاه اصلی ایفای نقـش برای اقتصاد 

مقاومتی خواهد بود.

هیدروکربـوری  ترازنامـه  گـزارش  براسـاس 
سـال 1395 عرضه اولیه انرژی کشـور معادل 
1996/8میلیـون بشـکه نفت خـام و مصرف 
نهایی معـادل 1344/9میلیون بشـکه معادل 
نفت خام بوده اسـت کـه باتوجه به رقم حدود    
500میلیون بشکه معادل نفت هدر رفت حدودا 
25 در صد عرضه اولیه انرژی از دست می رود، 

که بخش عمده ای از ان را می توان بازیافت.

بخش مرتبط

صنعت

ساختمان ومسکن

حمل ونقل

توزیع صرفه جویی )میلیون بشکه نفت خام( 

263

124

113
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علم و فناوری های نوین

راه حل هوآوی برای بحران گرمایش 
زمین، استفاده از هوش مصنوعی

فناوری iCooling@AI هوآوی یک راهکار کاهش مصرف انرژی در مراکز داده اسـت. این 
راه کار موفق به کاهش 8 تا 15 درصدی مصرف انرژی می شود که با توجه به رشد سرسام آور 

مراکز داده اینترنتی اهمیت باالیی در حفظ سالمت محیط زیست ایفا می کند.

زمانی که گوشـی هوشـمند خود را به دسـت 
گرفته و به آسانی و فقط با چند لمس ساده وارد 
جریان عظیم اطالعات در اینترنت می شوید، در 
واقع به یک یا چندین مرکز داده بسـیار بزرگ 
متصل شده اید که حجم عظیمی از اطالعات را 
در خـود جای داده و کار مدیریت این اطالعات 

را بر عهده دارد.
 اینترنت خدماتی تمام وقت اسـت، پس مراکز 
داده ای کـه امکان اتصال شـما بـه اینترنت را 
ممکن می کنند نیز باید به صورت 24 سـاعته 

فعال باشند.

کسـی نمی توانـد به صـورت قطعـی از میزان 
اطالعات موجـود در فضـای اینترنت صحبت 
کند اما قطعا این میزان بسـیار زیاد اسـت. در 
یک تخمیـن سرانگشـتی و فقط بـرای چهار 
سرویس معروف اینترنتی نظیر گوگل، آمازون، 
مایکروسـافت و فیس بـوك حجـم اطالعاتی 
معـادل 1200 »پتابایـت« )Petabyte( تخمین 
زده شـده اسـت. )پتابایت معادل حـدودی 1 
میلیون گیگابایت اطالعات است( این در حالی 
است که روند افزایش اطالعات اینترنت نیز به 

شکلی سرسام آور در حال رشد است.

عامـل مهم دیگـر در رشـد میـزان اطالعات 
موجـود در اینترنت رشـد چشـم گیر کاربران 
اینترنت است. در حال حاضر 4.4 میلیارد کاربر 

اینترنت در دنیا وجود دارد که نشـان از میزان 
نفوذ زیـاد این پدیده در میان نوع بشـر دارد. 
عالوه بر آن و با یک نگاه دقیق متوجه خواهیم 
شد که با رشد روزافزون شبکه های اجتماعی، 
اینترنت اشیا و محبوبیت پلتفرم های ویدیویی 
چه میزان اطالعات توسـط این تعداد کاربر به 
صورت روزانه تولید شـده و به شـبکه جهانی 

اینترنت و در واقع مراکز داده اضافه می شود.

مراکـز داده اینترنـت تـوان و انـرژی زیـادی 
بـرای مدیریت این حجـم از اطالعـات و قرار 
دادن آنهـا در اختیـار کاربر صـرف می کنند. 
بخـش عمـده ای از این انـرژی مصرفی، صرف 
خنـک کردن سیسـتم می شـود. اما شـرکت 
هـوآوی با ارائـه راهـکاری جدید موسـوم به 
بهینه سـازی  راه  در  قـدم   iCooling@AI
مصرف انرژی در مراکز داده اینترنت گذاشـته 

است.
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در گذشـته کار مدیریت سیستم خنک کننده 
یک مرکز داده به صورت دستی انجام می شده 
کـه البته به دلیل تغییر میـزان بار کاری مرکز 
داده و شـرایط آب و هوایـی منطقه تبدیل به 
کاری عذاب آور برای کارکنان این مراکز شـده 
بود. هوآوی خود یکی از شرکت های پیشرو در 
زمینه مخابـرات، اینترنت 5G و مراکز داده در 
دنیا اسـت. این شرکت با تشخیص این مشکل 
متوجه شـد که هوش مصنوعی می تواند کمک 

زیادی به حل آن بکند.

هـوش مصنوعـی پیشـرفته هـوآوی یعنـی
 iCooling@AI بـه کمـک قابلیت یادگیری 
می توانـد   )Machine Learning( ماشـین 
میزان زیادی از اطالعات گذشته را آنالیز کرده 
و با ترکیب این نتایج با اطالعات به دست آمده 
از حجم کاری مراکز داده، محیط بیرون، شرایط 
آب وهوایـی و غیره تغییراتی دقیق و کاربردی 
در تنظیمات سیسـتم خنک کننده مرکز داده 

انجام دهد.

تغییراتی که می توانـد منجر به کاهش مصرف 
انرژی و صرفه جویی در آن شـود. این سیستم 
یه صورت میانگین اطالعات خود را از 700 نقطه 
جمـع آوری اطالعات مختلـف دریافت می کند 
و بـرای باال بـردن دقت عملکرد هـر 5 دقیقه 
اطالعـات دریافتـی را مـورد آنالیز و بررسـی 
قرار می دهد. بـرای این سیسـتم 1.4 میلیون 
حالـت مختلـف تنظیم متغیرهـای مختلف به 
صـورت پیـش فـرض در نظر گرفته شـده که

 iCooling@AI در کمتر از یک دقیقه بهترین 
تنظیم ممکن با توجه بـه المان های مختلف را 
یافته و روی سیسـتم خنک کننـده مرکز داده 

اجرا خواهد کرد.

هوآوی موفق به ارتقای سیسـتم خنک کننده 
مراکز داده از حالت دسـتی به حالت هوشمند 
و بدون نیاز به دخالت انسـان شـده است. این 
فنـاوری به تعدادی از مراکز داده واقع در مرکز 

چین، کمک کرده تا به میزان 3.85 میلیون کیلو 
وات در میـزان مصرف انرژی بـرق خود در هر 
سال صرفه جویی کنند. این میزان صرفه جویی 
باعث کاهـش تولید 1829 تـن ملحقات کربن 
شـده کـه از اصلی ترین دالیـل گرمایش بیش 
از حد کره زمین هسـتند. بـرای ایجاد تاثیری 
مشـابه بر جو زمین باید 79500 تنه درخت در 

یک سال کاشته شود.

زمانـی متوجه اهمیت بیشـتر فنـاوری جدید 
هوآوی می شـویم که بدانیم جهان در آسـتانه 
ورود به دوره اینترنت نسـل پنجم همراه است 
که در آن سرعت ارتباط اینترنتی دستگاه های 
همراه و حجم اطالعات جابه جا شـده به میزان 
قابل توجهی افزایش خواهد یافت. برای همگام 
شدن با این تغییرات جدید مراکز داده اینترنت 
بایـد تدابیـری را در نظر بگیرند تا تـوان ارائه 
خدماتی بیشـتر و با حجم و سرعتی چند برابر 
را داشته باشند و در عین حال اصول محافظت 

از محیط زیست را نیز نادیده نگرفته باشند.

هوآوی به عنوان یکی از شـرکت های پیشـرو 
در اینترنت 5G توان بـاالی خود در تحقیق و 
توسعه را معطوف کشـف و اختراع راهکارها و 
ابزارهای جدید کرده تا نوع بشر را وارد عصری 
جدیـدی از حمکرانی اطالعات کند. با توجه به 
رشـد پر سـرعت فناوری و نیاز روزافزون بشر 
به مصرف انرژی، باید با استفاده از راهکارهای 
سـبز و دوستدار محیط زیسـت در پی کاهش 
اثرات مخرب این پدیده ها بود تا بتوان سـیاره 
زمین را هرچه بیشـتر و بـرای آیندگان حفظ 
کرد. کاری که هوآوی بـه کمک فناوری هوش 
مصنوعی پیشـرفته خـود در صـدد انجام آن 

است.

منبع :ایلنا
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Good Governance, Economic growth and New concepts 
in energy Water Environment and Food Nexus
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Abstract
Good governance is a new concept, which means primarily, a better rela-
tionship between Government and people.  In this paper, we are going to 
introduce, new inter disciplinary concepts, which could be used in nexus, 
as an approach to monitoring, assessment, policy making, policy imple-
mentation, management of Energy, Water, Food security and Environ-
ment, simultaneously. These new concepts, could be used as indexes and 
indicators. These indexes could be used in balance sheets and also could 
be fed to algorithms and software’s, to be correlated and processed, in 
order to get outputs necessary for a better policy making and a better 
management of Energy, Water, Food and Environment, simultaneously, 
which leads to a more efficient macro economy, and a better good governance. 
These concepts are as follow:

1)The water Intensity 

2)The contaminated water Intensity 

3)The soil Intensity 

4)The contaminated soil Intensity 
 
5)The atmospheric Intensity

6)The forest and Rangeland Intensity

The above mentioned concepts, are defined in this paper, by the authors.

Keywords:Nexus,Envirnment,GDP,weaps,Intensity. 

email:rbakhshkandi@gmail.com 
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Introduction
The Nexus of energy-water-food-Environment1 

Energy, water, food, land and climate are essential resources of our natural 
environment, and support our quality of life. Competition between these resources 
is increasing rapidly and globally, and is exacerbated by climate change. If 
the current trends in the use of natural resources are continued, it means that 
people in all over the world, live beyond their boundaries(Rockstrom,2009). 
Improving resilience and securing resources availability would require 
improving resources efficiency. The management of macro economy in good 
governance requires the scientific management of resources as whole, and 
the management of natural resources especially, and these resources are in-
terconnected and composes an interconnected coherent system (also called 
the ‘Nexus’). Interconnections between the Nexus sectors, e.g. energy and cli-
mate, often are bi-directional. Energy consumption, for example, has a direct 
effect on greenhouse gas emissions and subsequently impacts global climate. 
Moreover, climate change could have a direct effect on energy use as well: 
Total energy demand is predicted to remain relatively stable, but energy de-
mand for heating is decreasing and energy demand for cooling is increasing 
(Jol,2017). Renewable energy production may benefit from climate change, 
but rising temperatures in all over the world could increase occurrence fre-
quency, severity and strength of storms and impact conventional electricity 
generators. Interconnections among resources are sometimes subtle and so 
could be can ignored by policy makers and other relevant stakeholders. The 
Nexus concept approves that pushing one side of the Nexus can create pres-
sures on other sides. Total energy consumption in the water sector in all over 
the world currently exceeds 800 TW/h, and this is foreseen to increase by 
over 80% until 2040(Gould,2016). 
Resource management in a Nexus coherent approach  is critical for assur-
ing the efficient use of our rare resources. The Nexus is a concept to link 
energy with other natural resources. A proper understanding of how energy 
systems operation requires a good understanding of energy, engineering, hy-
drology, economics, food science, geography, social science and climatology 
and meteorology. A Nexus coherent analysis can lead to the design and plan-
ning of resilient systems and infrastructures. Even though the Nexus concept 
has only been established in recent decades, it has already been in the focal 
alteration point worldwide. Behrens et al. (Behrens,2017) conduct a water-
energy Nexus analysis to assess the vulnerability of electricity generation to 
water stress in the EU under climate change. They show that by 2030, 54 ba-

  1- In this pape,means land and climate
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sins in the Mediterranean region and in France, Germany and Poland will 
experience reductions in power availability by thermoelectric power plants 
needing massive amounts of cooling water due to water stress. In recogni-
tion of the fact that water and energy systems are closely interlinked and 
water is needed in the vast majority of global energy production systems, 
while energy is essential for pumping, treating and distributing water, SEI2  
has integrated WEAP3  and LEAP4  and they can exchange key model pa-
rameters and results and can together represent evolving conditions in both 
water and energy systems (SEI,2014). Both systems are used by hundreds 
of countries around the world for modeling water and energy demand and 
supply, their drivers and interlink ages, could simulate real-world policies, 
priorities and preferences. So the Integrated Energy-Water, Environment 
Systems Modeling Platforms could be created or generated, enabling us the 
study of complex questions about the impact of technical, socio-economic 
and political decisions on the performance of the future energy-Water, En-
vironment systems. 
The Nexus platform can be used for the requirement and consequences of 
realizing the Energy-Water, Environment Strategies till 2050. The Nexus 
concept differs from Integrated assessment and modelling (IAM). IAM 
combines the assessment of biophysical, natural resources and socio-eco-
nomic dimensions of a system using modeling tools (Ittersum,2010) with 
participatory involvement of actors at stake.

Nexus modelling is different, since interdisciplinary approaches (including 
natural and social sciences) are combined with transdisciplinary research 
methods. Such trans disciplinary methods are critical for  partners working 
with end-users (policy makers and managers in charge of the Nexus com-
ponents), SMEs  and civil society organizations could contribute in Nexus 
based policy and decision making. In addition, the Nexus concept seeks to 
address tradeoffs between these areas, and seeking for synergies among 
them. The objective of this paper is to present new concepts in Nexus to 
facilitate decision making and policy making by policy makers, by optimiz-
ing a target function, which involves new variables. This paper concludes 
new concepts which could enhance capacity in Energy-Water, environment 
modeling for better addressing the Nexus concept and strengthen cross-
sectoral policy support. The Bonn 2011 Nexus conference made an attempt 
to present early evidence of how a Nexus approach can ‘enhance water, en-

  2-Stockholm Environment Institute
  3-Water Evaluation and Planning
  4-Long-range Energy Alternatives Planning
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ergy and food security by increasing efficiency, reducing trade-offs, building 
synergies and improving governance across sectors’(Hoff,2011).
Policy goals such as circular economy, low-carbon economy, resource efficien-
cy, sustainable development, access to clean water and social welfare have 
been increasingly considering Nexus analyses in order to assess impacts and 
identify opportunities from a more holistic point of view(Welsch,2014). The 
concept of bio-based economy explores the synergies between energy, water, 
food, land and climate with a strong focus on reducing, reusing and recy-
cling of natural resources (Annerberg,2012). Moreover, the Sustainable De-
velopment Goals (SDGs) address the sustainable use of natural resources and 
a Nexus assessment would play a catalytic and facilitating role in achieving 
them all simultaneously(Dodds,2016). More specifically, the SDGs pertaining 
to the use of natural resources and consequently affected by a Nexus analysis 
are the following:

• SDG which aim at Good Governance 

• SDG2 which aims at hunger, achievement of security and promotion of sus-
tainable agriculture; 

• SDG6 which aims at ensuring access to clean water and sanitation for all;

• SDG13 which aims at accommodating with climate change and its impacts 
by taking urgent actions. Therefore, the reliability and usefulness of the 
output of an Energy-Water, Environment  model could be improved 
significantly if the following impacts are taken into account:

• Impact of change in precipitation levels on hydropower potential;

• Impact of cooling and operation of power plants on water resources;

• Impact of deployment of power plants (mainly renewables) as well as 
bioenergy crops on land availability;

• Impact of bioenergy crops on food production; 

  5-Stockholm Environment Institute
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• Impact of energy use on climate change;

• Impact of water treatment and desalination on energy demand;

• Impact of food production on energy demand;

• Impact of climate change on atmospheric temperature and consequent-
ly on energy demand (heating and cooling). When the above impacts 
are considered, Energy-Water, Environment modeling that supports 
sustainable policy making can increase its benefits significantly. 
The quantification of trade-offs and synergies between sectors could op-
timize the benefits of a policy from an economic as well as a social point 
of view. Finally, the new concepts defined in this paper and progress in 
the achievement of the SDGs could assist the policy makers to design a 
better plan for Good Governance based upon a new integrated index(which is 
constituted by new indexes )and based upon a new model and a new 
target function which involves a new approach to Nexus and detection of new
interrelation among different sectors. 

New concepts in Energy-Water,Envirnment 
and Food Nexus

Good Governance is a modern concept which its primarily focus is on a bet-
ter relationship between Government as a system and people, meanwhile a 
better relationship between Governors and people But in another point of 
view, achieving to Sustainable Development Goals(SDGs) and especially im-
proving HDI, by minimum costs and minimum side effects could be another 
main criterion in Good Governance.

For example if 2 countries (A and B) have been able to reach to a HDI equal 
to 0.8, and the            in one of them (A) is less than the another (B), it means 
that, A Government has been able to reach to a life standard with less eco-
nomic availability. So Government A has a better functionality compared 
with B.
Thus, If a Government design and execute development plans to achieve 
a definite Growth rate, a definite inflation rate and so a definite HDI, with 
minimum side effects on Environment (land,soil,water,forests and atmos-

GDP
Capita
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phere,…) and with minimum Energy Intensity, water Intensity…, this Gov-
ernment is acting as a Good Government.

This paper is going to introduce new inter disciplinary concepts, that are really 
new indexes, which could be used as measures for evaluating the functionality 
of an economic ecosystem and especially the functionality of a Government. 
The consumption of Energy , Water and other resources for generating a defi-
nite amount of GDP should be minimized and so a target function constituted 
of these new indexes should be defined and then optimized. In this way, the 
1st index which has been defined 2 decades ago, is Energy Intensity, which is 
equal to Tons of oil equivalent consumed energy, for generating 1,000,000 USD 
(based upon the value of USD in 2000)
New concepts which could be considered as inter disciplinary concepts and 
index are defined as follow (for the first time, in this paper)

1) Water Intensity(WI): means the equal water consumed directly for gen-
erating 1,000,000USD (USD 2000) For normalizing, any consumed crude or 
soft water, should be moralized with a fresh water which its TDS is equal to 
100. Briefly, water intensity is equal to Tons of water equivalent consumed for 
generating 1,000,000 USD (USD in 2,000): 

2) Contaminated Water Intensity(CWI) : 
means the tons of equivalent contaminated water during generating of 
1,000,000 USD (USD 2,000) GDP

3) Soil Intensity(SI):
Means the tons of equivalent soil drifted during generating of 1,000,000(USD) 
generated GDP

Tons of water Equivalent per 1,000,000 (USD) GDP

Tons of contaminated water equivalent per 1,000,000 (USD) generated GDP

Tons of drifted soil equivalent ,per 1,000,000(USD) generated GDP

Water Intensity(WI) = 

Contaminated Water Intensity =

Soil Intensity =

T.W.E

T.CW.E

T.S.E

1,000,000 (generated GDP)

1,000,000 USD (generated GDP)

1,000,000 USD (generated GDP)
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4) Contaminated soil Intensity (CSI):
Means the tons of contaminated soil during generating 1,000,000(USD) GDP.

5) Atmospheric Intensity (AI):
Means the Kilograms of total Emitted gases to atmosphere(Co2 ,Co ,Nox,Sox 
, dust,…) during producing of 1,000,000 (USD) GDP.

6) Forest and Rangeland Intensity (FRI):
Means the hectares of  Forest and Rangeland which is destroyed during pro-
ducing 1,000,000 (USD) GDP

7) Food Intensity(FI):
Means total normalized amount of Energy, Water, Contaminated Water, 
Drifted Soil, Contaminated Soil, Emitted Gases to atmosphere and destroyed 
forest and Rangeland required for producing of 1,000,000(USD) GDP

Tons of contaminated soil equivalent per 1,000,000(USD) generated GDP.

Kilograms of Emitted Gases (to atmosphere per) 1,000,000(USD) produced 
GDP

Hectares of Forest and Rangeland Equivalent destroyed for producing 
1,000,000(USD) GDP

CSI =

AI =

FRI =

FI =

T.CS.E

kg.E.G

H.FR.E

1,000,000 (USD) generated GDP

1,000,000 (USD) produced GDP

1,000,000 (USD) GDP

Tones of prodused food
T.O.E+T.W.E+T.CW.E+T.S.E+T.CS.E+AI+FRI
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Of course in defining of Food Intensity all of the intensities can be normal-
ized and converted to Energy Intensity which is the most tangible index for 
all of us.
If a target function is defined, applying the different Intensities as its vari-
ables, then the optimization of this target function, means achieving the best 
available effectiveness in economy, related to allocating and consumption of 
different resources.
In fact this paper is going to redefine the Good Governance, which means 
a revise on its primary definition. In the first definition, Good Governance 
means an acceptable soft and reasonable relationship between Government 
and people, but in our new definition it mean to establish a soft, reasonable, 
scientific and humanistic relationship between Government and people and 
of course a logic scientific soft relationship between Government (Decision 
makers, Policy makers, Managers designer, Planning Authorities,…) and 
Environment as a whole and Natural Resources especially,…)

Conclusion:
Energy, water, food, land and climate are essential resources of our natural 
environment, and support our quality of life. But really it should be redefined 
in a way, to mean a better relationship between government and people and 
Environment that could regulate the relations between government-people, 
Government-Environment, people- Environment, in the best possible man-
ner. If a government decides to upgrade its macroeconomist should increase 
the functionality and affectivity of its economy. 
So the subsectors of Economy, like Energy, Water, Environment, food, … 
should be coordinated and regulated in a way to max image the Economic 
growth rate, and to optimize, the target function, constituted of those men-
tioned sectors. In this way, new interdisciplinary concepts were generated to 
serve the paradigm and theory of good governance. 
The Energy Intensity (EI) was generated and defined, to interrelate an cor-
relate the Energy sector to economy sector. It is defined as Energy Input per 
unit of GDP6 output. All the Energy input should be normalized in barrels 
of oil equivalent and then the Equivalent Energy BOE7 consumed or used to 
produce 1000 USD8  (generated GDP),is the final concept, which is used as 
an Important index, in macro economy and in Energy balance sheets. In new 
papers and books its defined as, The Tons of oil equivalent used to produce 
one million USD (based Upon the value of USD in year 2000).

  6- Gross Domestic Product
  7-Barrels of Oil Equivalent
  8-United states Dollar
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Good Governance doesn’t mean only a nice relationship between Govern-
ment and people, but also a logic, scientific relationship between Govern-
ment and Environment and natural resources (as intergenerational resourc-
es). Of course establishment of a soft, logic, scientific relationship between 
Government and Environment guarantees the sustainable development and 
stability of ecosystems around us.
This established relationship guarantees a continuous high Growth rate in 
economy and of course achievement of the highest Human development In-
dex with minimum economic cost and minimum Environmental side effects. 
Of course defining correct, transparent target function, and optimizing of it, 
is a prenecessity in this way.
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