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بـا معنـو� � مـا�� لحا� �� كه كساني تما� �� ����يـهنويسندگا" طريـق

���يدنظر���ظها� �هتما� � جسته شركت �مر مي.�ين سپاسگز��� . كنند�ند
مجموعـه صـو� بـه �بتد� �� كتا5 ���ين سـر� يـك �� �سـنا� �� ��

��گاند�كا�گا. � هند�ستا" �� مـو��،ها �ساسي � مهم منبع يك عنو�" به
�� ;مد. �ست به تجربيا � نظر� ��سطه به سپس � گرفت قر�� �ستفا�.

كا�گا. ط�ين به گشت Cمتحو � شد تكميل فـوFها ��هنمـا� كتا5 كه و��
��� تشكيل �� .

توسعه بخش �� �يژ. به بيننويسندگا" �نگلـستا"(DFID)�لمللي� �� ،
گا. كا� مالي تأمين �نگليسي �نجمن كتا�5 �نتشا��تي مؤسسه � كمـاC،ها

���ند �� . �متنا"
يا�� �� بينهمچنين توسعه بخش مركز،هند�ستا") (DFID�لملليها�

� �يسـتعلو� محيـط � �نـر	� پپـاللي(CEE SAT)فنا��� چيـر� تيـر� ،،
فـن ���; مائوالنـا��نشكد. ���;(MACT)فـن � Cبوپـا �ينترمـديت;���،

ــو	� ــا.(IT)تكنول كا�گ ســا�ماندهي ــر�� ب ــا كني ــا�� ســاند�،ه ،شــيا�
(CEDAR)هلند �� سـو"،، كـين يـل � ��نا � �ستا� بـر��(ITC)�نيل

ي���. ميا��نهها� سپاسگز��� نظرياتشا" � . نماييم��
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شـهر� منـاطق سـاكنين �جهـا كشو�ها� �غلب بـه،$� كلـي طـو� بـه
ــد $��ن ــي $سترس ــه بهين � �ــد� م ــر	� �ن ــ. عرضــه ــتيل جمعي ــا�كن ه

�$ كال/ برخو�$��ند��ستانشين كمتر� شانس 2� مو�$ $�،�ين �يـژ3 بـه
�شـدكشو�ها 5نهـا �$ �شـد صـنعتي ��نـد كـه �سـت،يي $�شـته �نـدكي

سوخت بر �سيستم��ستائيا يا سنتي بر:ها� توليد تكيـهها� �نـر	� �
پر بسيا� كه نمي$��ند بهينه � بو3$ . باشندهزينه

�فريقا �$ مثا@، �عنو� حد�$،به �$ تنها كه �ست شد3 $�صد١٠بر$��5
برخ بر: عرضه 2� شهر� ميخانو��ها� خانو��ها�و�$�� �$�صد باشند

2� كمتر بسيا� نيز بر: �نر	� 2� برخو�$�� مـي��ستايي مقد�� . باشـد�ين
بين مركز توسط كه توسعهتحقيقي � 2يست محيط مو�$ �$ پژ�هش �لمللي
3$�$ �ست، پذيرفته جد�@صو� مي)٠-١(ها� نمايش به . گذ��$��

���)�-� (	�
��� ����� �� ���� 
!� "#
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مي عال�� بهـر�به ��سـتايي منـاطق �� كـه �نمو �شا�� �$بايست منـد
بـر'سيستم عرضه $يمبـابو�م(�سـانيها� تو�نـايي)اننـد �غلـب /�مـر ،

ند��نـد �� �شــتر�1 هزينــه $يمبــابو�. پر��خـت ��خانو��هــا�٩٠ ��صــد
مي ���ستفا بر' $� حد��شهر� �� تنها �ما خانو��هـا�٦كنند، $� ��صد
بر' سيستم به مي��ستايي متصل نتيجـهميبنابر�ين. باشند�ساني تـو�<

جمعيت كه �گرفت كه ��ستايي حد��ها� �٥٠�� جهـا< جمعيـت ��صد
مي نميتشكيل تأمين بر' با �� خويش �نر	� نيا$ . نمايند�هند

H�� بر�سي به Iكتا مي�ين مـيهايي Jنها ��سطه به كه �$��تـو�<پر
بـه Lمربـو مـسائل بـه � �نمـو ����Jبر �� ��ستايي �نر	� �يـننيا$ها�

پر��خت . ��ند
كلي ���يكر $� بخشي Iكتا گزينه�ين �مو� �� H$موJ�� �نر	� ها�

مي كا�گا�تشكيل كا�Jمو$�، جلسا � �هد'���� سـخنر�ني جلـسا هـا،
Oمثا � ��مو� مطالعا كا� � ميحقيقي شامل �� �جـو�بـا. شو�ها �يـن

�ستمي H$موJ �� نخست گا/ كه ،>J عنو�< $� جد� �� Iكتا مـو��،تو�<
جل ��مه� بر�� � ��� قر�� نمو�مطالعه ���ستفا >J $� Jمو$شي . سا
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���� ������

�	
���� ���
 ��� �� �� ������ �������:
��� تو�يعگزينه. بخش ها�
 �! فنيگزينه. بخش ها�
سو  مو�!�. بخش مطالعا

مـو��! بـه مربـو' �طالعـا كـه شـد, سـا�ماندهي نحـو� به كتا/ متن
فنـي مـو��! بـا مرتبط �طالعا �� �سـتو�يعي شـد, �فـز��(تجـد� نـر 

�فز�� تأ) �سخت برگرچه ميكيد �هميت حائز �مر موفقيـت�ين كـه باشـد
!��!سيستم بـستگي مذكو� مو�! �! هر به ��ستايي �نر	� عرضه ها�
مي ��! شد, Aمطر مو��! تمامي !�!بايست قـر�� مدنظر !قت به �� . �ينجا
تو�يعيگزينه گزينه،ها� �� مو�قبل فني گرفتـهها� قـر�� �يـابي�� �نـد،!

گزينه �ير�G�� شكست يا ��پير� عامل �غلب تو�يعي تـأمينها� هـا�
مي . باشند�نر	�
فنكتا/ با/ �! بسيا�� مـي���Mها� Nستر! �! �نر	� . باشـندها�
تمركـزگزينه � پـذير تجديـد �نر	� !�ها� گذشـته �� بـيش شـد, �!�يـي

قر�� Nحاضرگرفته!ستر حا� �! حا�� �! كشو�ها� �! منظم طو� به
مي �ستفا!, بـه. شوندتوسعه منجـر تنهايي به فني عملكر! �� Mگاهي گرچه

نمي ��ستانشين جو�مع بر�� پايد�� �نر	� . گر!!عرضه
مـي سيـستم �نـر	�، عرضه G�� به Rبخشيد تد��  بـهبر�� بايـست

برنامه نيا�هـانحو� پاسـخگو� تنهـا نـه كه گر!! ,��!� � �نـر	��يز� �
!�بپـر!� خـويش جانـشين سيـستم � خـو! به �يا!� حد تا بلكه تـا،باشد

ساختا	 كتا�
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كـهبدين هنگـامي � نگـذ��� برجـا� منفـي محيطـي $يست تأثير� ترتيب
فعاليت $� حمايت �ست،��.مدها�بر�� نيا$ �نر	� مصر0 گستر2 به �$

مصر0 بر�� �� .���شر�يط فر�هم �نر	� . كنندگا7
طر� خالصه، طو� ميبه �نر	� عرضه سيستم يك مديريت � تو�نـدحي

باشد ��شته 7. موفقيت بر سز�يي به همـا7،تأثير بـه كـه��سـت ترتيبـي
فــن Bكــا�مز�،�نتخــا ��يافــت نــصب، �� �قابــت � �قــت ��صــد � ���.

�� �� مهمي نقش 7. نگهد��� � موفقيتعملكر� مي�ين . نمايند�يفا

����� � ��	 
������ ���
به�ين �نـر	����يـهبخش عرضـه بـه Iمربـو ��يكر�هـا� $� برخـي

مي ��پر��$���ستايي يـا گرفتـه قـر�� Kسـتفا�� مو�� حاضر Lحا �� كه
مي توسعه Lباشندحا .

موجو� نيا$ها� � با$�� ��$يابي يعني بخش �ين L�� ��2فصل ،�� هـايي
مي .نها،فهرست طريق $� كه تـأ�نديشهنمايد �� موجـو� �نـر	�هـا� مين

فن $� Pخا نوعي به .نكه $� بيش چا�K.�����ستايي بپـر��$�ها� سا$
���ندرب تمركز نيا$ به Iمربو �ست. ��يكر�ها� بهبر�� هـد0يابي ،�يـن

قـر�� تحليـل � تجزيـه مو�� �� ��ستايي جو�مع �نر	� نيا$ها� بايد �بتد�
�نر	. ��� �ساني خدما ملز�ما 7. عنو�7 كه بخشي مي�� مابهباش� د،

�نر	� نيا$ها� نمونهنيا$هايي،پر��$يممي��$يابي طو� به �ست ممكن كه
2�� �يگـر سـو� $� � شوند Kيد� ��ستايي جو�مع ��$يـابي�� �� هـايي

ميمي .نها طريق $� كه ��كنيم � نمـو� شناسايي �� موجو� نيا$ها� تو�7
�� �� .نها جامعه، �� موجو� نيا$ها� ساير كلويتپرتو عـال�K. ر�بند� به

2�� مـو�� �� بحـث بـه .7ما طريـق $� كـه پر��خـت خـو�هيم ،هـاهـايي
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برنامه بر�� جامعي بحث��يكر� � گر�� �تخا� �نر	� خدما تأمين �يز�
�� ��*خو� ��سـطه��مو�� بـه �سـت ممكـن كه ��� خو�هيم ���مه هايي

مناسب گزينه7نها نترين بر8���7 بر�� �نر	� �نـر	�ها� مـو��،يا9هـا�
گيرند قر�� �نـر	�. �ستفا�> منـابع گـرفتن نظـر �� بـا Aموضـو �يـن �لبتـه

پذيرفت خو�هد صو� جامعه �� خـدما.موجو� نظا� ��هنما� �� ما،
�نر	� �نر	�،�ساني �يژ> نظا� بر�� �� �ين. نماييممي���يهچها�چوبي

��هنماليست مـي،ها� كـه �� 7نهـامـو���� طريـقبايـست 9� ��9يـابي��
مـي فهرسـت نمو�، شناسايي �نر	� فهرسـت. نمايـدمناسب �يـن همچنـين

خر�جي حد�قل مي��هنما، كه �� نيـزهايي �� ��شت �نتظا� ��9يابي 9� تو�8
مي .نمايدمشخص

��ستايي، Sبر عرضه مديريت � طر�حي �� همكا�� � مشا�كت بخش
مي مشخص �� برنامهمو���� كه مـديريت�يز�نمايد � مالكيت �جتماعي،

مـي بـر �� �� Sبر پيچيـد>. گيـر�عرضه نـشانگر Sبـر*�� ��تـرين هـا
�نر	� خدما نيا9ها� مـيبر8���7 بـا�سـاني ��صـدباشـد، Wحـا �يـن

�ست �فز�يش به �� شد به ��ستايي مناطق ها�تكنيكبنابر�ين. تقاضا�
برنامه �جر�� بر�� �ستفا�> ممو�� � جامعه ���يز� Sبـر عرضـه ديريت

طمي 9� ��*تو�8 سا�>ريق منـ(���گـستر*تـرها� مـديريت ،Wبعامثـا
سيستم يا بيوما] با��نر	� پمپ كه). ها� �ست �قد�ماتي شامل بخش �ين

<�� حاضـر Wحا �� � �ست پذيرفته صو� كشو�ها 9� بسيا�� �� �خير�[
مي طي �� شهر� مناطق به . كنندپيشرفت

�ي ^�� بـر��فصل �نـر	� عرضـه �� سـرمايه تـأمين عنـو�8 بـا بخش ن
��ستايي سيستمجو�مع �� سرمايه تأمين پير�مو8 بحث به عرضـه، هـا�

مي ��بحث. پر���9�نر	� بسيا�� گرفتهها� صو� با` بر�ين مبني �ند،
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Sبر 7يا كه بنـايي�ين 9يـر كا�هـا� 9� بخـشي ��ستايي مناطق به �ساني
تش �� توسعه ميملي مي(�هدكيل توجيه �� يا��نه �ضع نتيجه �� ) كنـدكه

Sبر 7نكه محـد��يا بـا9�� بخـش بـه بايست �� ��ستايي مناطق به �ساني
علت همين به ��،نمو�؟ بهما بخش پير�مو8���يه�ين مو��� 9� �يـنبرخي

مي �گزينه. پر��9يمبحث �صـولي مفـاهيم 9� برخـي سـرمايه، تـأمين ها�
م مـي��	گا8 فهرسـت �� بحث �� �ستفا�> بـهو�� مـالي عملكـر� � نمايـد

*�� ميتوصيف ���^هايي ميز�8 7نها ��سطه به كه �مـو�پر���9 پـذير�
سيستم يك مـي(مالي ضـر��� 87 مـد بلنـد پايد��� بر�� ��) باشـدكه

���مي قر�� ��9يابي مو�� بـه. تو�8 سياسـتگذ��� � با9�� �بز��ها� بخش
*�� ميبر���7 مـيهايي ��لـت 7نهـا طريـق 9� كه محيطـيتو�نـدپر���9

���7 فر�هم �� فقيرتـرين،تو�نمند نيا9هـا� حتـي بتو�ند با9�� كه طو�� به
نمايـدبخش مرتفع �� جامعه قـسمت(. ها� يـك خـصوصي،)�� ��بخـش

عمـومي بخش �بر�بر شـد> �نـر	�مقايـسه تـأمين پير�مـو8 �� مـو����
مي eبـا9��خو�>. دننمايمطر ��سـطه بـه يـا عمـومي خدما 9� �نر	� �ين

قو � ضعف fنقا � گر�� تأمين ��97�� ��يكر� �� . دن�همي���يه�ين
مي بخش �� ����� كه سو^ ��9يابيفصل به 87"باشد موفقيـت � "�ثر

منابع. پر���9مي تنها كه تأثير�تي ��9يابي به محيطي 9يست تأثير� بخش
تجديد محـيطميپذير�نر	� بـر ��شـتهتو�نند جهـاني � ملـي محلـي، هـا�

مي مـي. پر���9باشند، �ثـر سيستم موفقيت بر كه بـهعو�ملي تنهـا گذ��نـد،
طبقه سيستمنحو> موفقيت ميبند� �شا�> مو��� �يگر � . نمايندها



ساختا� كتا�

19

����� � ��	 
���� ���
گزينه بر مر��� بخش ���ين فني بر��مي���يهها� كه بر�8���7هد

�ستر] �� ��ستايي مناطق به �نر	� �ساني خدما �يـن. �ستنيا9ها�
مي فصل سه شامل نيز . باشدبخش

فن٤فصل فن���7، بر�سي به ،W��متد مـي���7ها� كـههايي پـر���9
تمركـز �نر	� خدما تأمين مناسـببر�� كوچـك سـطح �� شـد> �9�يـي

پذيرمي تجديد �نر	� عنو�8 به �ما نمـيطبقهباشند، چنـد. شـوندبند� هـر
�نـر	� �سـاني خدما نيا9ها� 9� بسيا�� بر�� پذير تجديد �نر	� منابع

مي قلمد�� مثبت پاسخي عنو�8 به پـر��ستايي �غلـب ��قـع �� �مـا شـوند،
نمي بخش �طمينا8 حد 87 تا گاهي � بو�> نيا9هـا�هزينه بتو�نند كه باشند

نمايند بر���7> �� موج. جامعه مو��فصل �� توصـيف"گا�9ئيـل"و� بـه
مي ملز�مـاسوختي بـر8���7 بـر�� سـوخت Aنو متد��لترين كه پر���9

مي ��ستايي مناطق مكانيكي سـفيدبخش. باشدنير�� نفت به fمربو ها�
سوخت توصيف به مايع گا9 مي� ��شـناييهايي بـر�� غالبـا[ كه پر��9ند

مي قر�� �ستفا�> بخـشيمو�� چنـد هر سـوخت�9گيرند، ���يـن نيـز هـا
مي �ستفا�> همـا8. شـوند7شپز� �سـاني، Sبـر شـبكه بـا fتبـا�� بخـش

نا�يد>گزينه �نر	� به ��ستايي مناطق نيا9 گرفتن نظر �� هنگا^ �� كه ��
مي گزينهگرفته پرتو �� گزينهشو�، � هزينه كم مـديريتها� نظيـر هـايي

شبكه يا شـد>مشا�كتي توصيف محلي كوچك قـر��ها� ��9يـابي مـو�� ،
. گير�مي

پذير"فصل تجديد �نر	� فن"منابع ��9يابي مي���7به كههايي پر���9
قـر�� �سـتفا�> مـو�� تجديدپـذير �نر	� منابع تجهيز بر�� Wمعمو طو� به
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نمايندمي بر���7> �� ��ستايي مناطق �نر	� نيا9 تا پر. گيرند با فصل �ين
oتجديدمصر �نر	� منبع ميترين 7غا9 بيوما] يعني سـپسپذير � شو�

سوخت � بيوگا9 بخش بر�سـي�� بـه بيـشتر� �قت با 9يستي مايع ها�
ميسوخت تجديدپذير ��. پر���9ها� مناطق�ين �� بااليي oمصر 9� منبع

بهينه oمصر � توليد بر�� كه چند هر هستند، برخو���� �يـن��ستايي �
نيـا9 ��نـشي به سوخت، منبع Aنو توسـعه�� Wحـا �� همـو��> كـه �سـت

توليـد. باشد بـر�� بـا� �نـر	� � بـا�� پمـپ يعنـي بـا�، نير�� بخش ��
*�� توصيف به مي�لكتريسيته، 87هايي طريق 9� كه مـيپر��9ند تـو�8ها

بـه عرضـه � `7 پمپـا	 بر�� 87 9� گذشته قر�8 مانند تا كر� مها� �� با�
بـر� بهـر> محـصوال � حيو�نـا ���. مر�^، �يگـر سـو� بخـش9 �يـن

مـي قـر�� بحـث مو�� Sبر توليد منظو� به با� مها� بخـش. گيـر�چگونگي
نحـو> تو�ما[ كوچك 7بي Sبر توليـدنير�� �� �� `7 نيـر�� 9� �سـتفا�> �

� نمـو�> توصيف مكانيكي، � �لكتريكي بـتقريبـا[�نر	� جـامع طـو� ربـه
تمركزميسيستم كوچكتر� عنو�8ها� با كه 7بيپايگا>نمايد "كوچك"ها�

ميگر�>"خر�"� . شوندبند�
مـي ��شي توضيح به خو�شيد� فتو�لتائيك �نر	� كـهبخش پـر���9

فتو�لتائيــكفــن ���7(PV)��قــر �ســتفا�> مــو�� Sبــر توليــد منظــو� بــه
كه. گير�مي حالي فن�� Aنو به�ين �ما �ست گر�8 شد به هم هنو9 ���7

هزينــه 9� 9مــا8 �9هــمــر�� بــسيا�� توجــه � �ســت شــد> كاســته 87 ا�
مـيگذ���سرمايه Wمبـذ� خو� به �� جهاني كال8 � نوين بخـش. ����ها�

� مها� نحو> به خو�شيد� حر��تي خو�شـيد��نر	� �نـر	� 9� �ستفا�>
مي مفيد حر�� توليد خالصهبر�� � نظيرپر���9 كا�بر�هايي 9� كوتا> ��
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� ســرمايش هــو�، � `7 كــر�8گرمــايش خــشك � خو�شــيد� 7شــپز�
�� Wمحصو . نمايدمي���يهخو�شيد�
گزينه به كه فنبخشي ميها� مـو�����7 �� كوتـا> فـصلي با پر���9،

فن كليد� ميمو��� خاتمه فـن. يابد���7 9� نوعي مو��� �نـر	��ين ���7
مي قر�� تأثير تحت �سـاني�� خـدما ملز�مـا بـر8���7 بر�� كه �هند

ــو�مــي 7نت 9� ــا8 نمــو�ه ــرS. �ســتفا�> ب شــبكه ــربخــش بر�ب �� �ســاني
��9*سيستم مـو�� �� بحـث بـه Sبـر عرضـه � توليـد مستقل هـا�ها�

تمركز � متمركز Sبر عرضه با ميمرتبط شد> . پر���9�9�يي

����� ���	�
� � �����
9� برخـي كـه �سـت يافتـه تـشكيل مـو��� مطالعه چندين 9� كتا` �ين

پي بـهمو��� �� ��سـتايي منـاطق �� �نـر	� �سـاني خدما تأمين ر�مو8
مي بـه. كـشدتصوير چـاال8 كوچـك 7بـي Sبـر سيـستم مـو��� مطالعـه

مي پر� 9� ��ستايي �� 7بي Sبر عرضه مـو���. پر���9توصيف مطالعـه
سو^ مناسب"مساله،�7�8 بـرS"ميز�8 *�� طريـق 9� �� �نر	� توسعه

م Wنپا�� sبز� مقيا] �� مي7بي قر�� ��9يابي مـو���. �هدو�� مطالعـه
Sستايي�جا�� �جـاS،ها� 9� ���ستفا�> كنيـا غـر` �� سـو9 هيـز^ هـا�

شيو> به � <��� قر�� ميمدنظر توجه سـاختهايي 7نها ��سطه به كه نمايد
Sجا�t�خو� پيشرفته توليدها� بر�� بتو�نند �جـاSپز� 89 �هـاكننـدگا8

��7مد باشندخانگي، فتولتائيكم. 9� مو��� مـصرoطالعه توصـيف بـه ها
�� ����� � خـانگي �نر	� نيا9ها� بر8���7 بر�� �فتو�لتائيك �نـد�نز�

مي كوچك9يمبابو> 7بي Sبر نير�� با 7شپز� مو��� مطالعه � �،پر���9
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سيستمچگونگي 9� منظو�7شپز�ها��ستفا�> به �� كم Sبر ��با بهبـو�
��ستاها �� با� ميمديريت توصيف �� Wنپا �� غيرمتمركز .نمايد�

�� �حتمـاال[ كه �ست نمونه گر�> بر�� مو���� شامل ضميمه بخش
�� شد> ��9يابي مو��� 9� بسيا�� بيا8 � كمـك��شنگر� كتـا` �يـن

مي Wباشدحا .



11
بخش ��# 
گزينه ها� تو�يع
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���� ����	 ���
���
فن نصب � تأمين عنو�8 به �غلب �نر	� قلمد�����7طر�حي �نر	� ها�

ميمي 9ير eشر به � :باشدشو�
�Sبر �نر	� 9� برخو���� جو�مع ��صد
�Sجا� شد>تعد�� تو9يع خو�شيد� ها�
شد>� نصب كوچك 7بي Sبر ��حدها� تعد��
تخميركنند>� به شد> عرضه حيو�ني كو� تنا	 بيوگـا9ميز�8 ها�

غير>�
فن بر فكـر�تمركز عنـو�8 بـه نهايي مؤثر oمصا� كه جايي �� ���7

مي گرفته نظر �� ميثانويه صو� توجـه. پذير�شوند، مو�� كه 7نچه �ما
نمي هستقر�� خدماتي فننگير� 9� عمل �� كه �نـر	����7د مختلـف ها�

مي �ست�نتظا� نيا9 مو�� � پر�	>. ��� 9� بهبسيا�� �نر	� �ليلها� �ين
مي مو�جه شكست فنبا كه منطقـهشوند يـك به شد> عرضه �نر	� ���7

�ست پذيرفته صو� �نر	� ملز�ما عملي ��9يابي شكـست. بد�8 �اليل
ميفن �� شمر����7 بر 9ير eشر به :تو�8

باشند� ند�شته �نر	� 9� خاصي منبع به چند�ني نيا9 . مر�^
مص� توسعه بر�� ال9^ �بز�� 9� يـامر�^ سو�بخش o7مـدا���

نباشند برخو���� Sبر �نر	� ��9 .
فن� طريق 9� شد> عرضه نباشد�نر	� كافي ���7 .
�ختيـا�� �� oمصر جهت Wسا يا 9�� نامناسب 9ما8 �� �نر	�

گير� قر�� . مر�^

�فصل �



فصل ��� ـ ���يابي نيا�ها � با���

27

�مها� 9� تعميـرمر�^ بـا مـرتبط نـصب،هـا� �جـر�� � حفـظ
بيفن باشند���7 Aطال� .

7بي Sبر سيستم بـهيك شـبانه ��شـنايي بـر�� كه �ست مثالي كوچك
مي قر�� فشا� تحت �يگـر�شد نهـايي oمـصر 7نكـه �ليـل به �ما گير�،

�سـتفا�> بـد�8 9�� Wخـال �� �ست، نشد> طر�حي نظر مو�� نير�� بر��
مي مي. ماندباقي كه �ست �جاقي �يگر، Wمثا�� هـو��طوWبايست �� 9��

�س مو�� خو�شيد نو� 9ير �سـتفا�>97�� �ليـل همين به � گير� قر�� تفا�>
تكنيك 9�Sفو 7شپز� ��*،ها� بـا 9يـا�� بـسيا� 7شـپز�تفـا� هـا�

���� . محلي
فن مو���� چنين �����7�� نيـا9 مـو�� ��سـتايي �نـر	� خدما ها،

نمي فـن. كنندعرضه كـه معناسـت بدين �غلب ��يكر� �9�ين مـذكو� ���7
ب � ناموفق �قتصا�� yمييلحا فن���^ 9ير� چنـد�نيباشد، كـا�بر� ���7

يا �ست ميبهند�شته عمل نامطمئن �ستفا�>حد� 9� ��ستاييا8 كه �نمايد
مي oمنصر مي87 ��� سنتي �نر	� منابع به � منظـو�. ��7نـدشوند بـه

موفقيت گزينـهبر8���7 تـأمين ��يكر� �نر	�، نيا9ها� �نـر	�7ميز هـا�
بايد ��ستايي ���9جو�مع تأكيد �نر	� خدما عرضه . بر

����� ���	
 ����
��7 7نها نيا9 بلكه ند��ند، كوچك 7بي Sبر سيستم به نيا�9 ��ستاييا8

�ست نيا9منـد. 7ما�> 7نـا8 ند��نـد، فتو�لتائيك Wسلو به نيا�9 ��ستاييا8
خانه 8��� هستند��شنايي بيوگـا9. هايشا8 كننـد> تخميـر بـه نيا�9 7نها

هستندند��ند، 7شپز� نيا9مند . بلكه
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نيا�منـد �نـر	� بـه كـا� �نجـا� بـر�� كه �ست ��عملكر �نر	� خدمت
�ست. �ست �نر	� به ��ستاييا" نيا� �نر	�، خدمانمونه. خدمت �� هايي

مـي �يـر �مـو�� شامل هـو�،: گر�نـد�نر	� گرمـايش ,شـپز�، ��شـنايي،
��.تو�" ,/مكانيكي، � تلويزيو" � �يو�� شد.�ند��� مقايسه. پمپا	 بر��
بلكـهگزينه گرفـت نظـر �� �� �طمينـا" ��صـد بايستي تنها نه �نر	� ها�

فن مناسـبتو�نايي مكا" � �ما" �� كافي �نر	� تأمين �� �� �نر	� ���,
يافت �ست .�با� نيا� �مو� كيفيت به تا ��شت نظر �� . نيز

بـه نيـا� �مـو� �نـر	� خـدما �سـت ممكن مثا> عنو�" �يـربه شـر<
:باشند

�يژ.� حد تا كه ��, كيلوگر� باشديك شد. ,سيا/ �� .
ساعت� بين مطالعه بر�� كافي شب١١تا٧ها���شنايي
يخچا>� سيستم بر�� �قيق �ما� قتأمين جهـتها� �طمينا" ابل

يا ���� نگهد���
بد�"� .�خانو� غذ�� �مـا"پخت � شيو. �� چند�" تغيير ��يجا

محلي . ,شپز�
برنامهنابرب S�هد� سـاعت�ين كيلـو�� مبنـا� بـر �نـر	� هـا��يـز�

خانه �تعد� يا شد. فنعرضه �� ���برخو� طر�حـيها� شـد. نصب ���,
مينمي قر�� مدنظر شد. تأمين خدما مبنا� بر بلكه . گيرندشوند

�	
�� ���� ����� �������
�نـد بـا مستقيم طو� به ��ستايي ��مر �نر	� �نيا�ها� �جتمـاعي گي

مي Wتبا�� �� ,نها ��بدين�قتصا � بـينباشند �� مـذكو� نيا�ها� ترتيب
مكا"گر�. � �جتماعي مختلف مـيها� تغييـر شد به متفا� . نمايـدها�
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تغيير� به �نر	� تقاضا� جامعهميز�� ���قتصا �ضعيت �� شد" ��يجا
توسعه تأثير تحت � ���� بستگي كنند" كليمصر- �قتـصا��ها� � فني

مـي���يهنظير قـر�� نيز جديد يا پيشرفته خانگي كـهلو�56 لـو�6مي ،�گيـر
صـرفه طر�حـيبر�� 6يـست محـيط بـا سـا6< � �نـر	� بيـشتر جـويي

مي. گر�ندمي �نر	�، خدما نيا6ها� تعيين �قيقبر�� نگاهي بهبايست تر
�موجو ���قتصا ـ �جتماعي � فني شر�يط � �نر	� مصر- . �ند�ختنحو"

6مـا� گذشـت بـا مكـاني �يژ" شر�يط 6ير� �ست، متد��5 فرFيند� �مر �ين
مي تغيير . شوند�ستخو<

فعلـي مـصر- ميـز�� با �� بالقو" تقاضا� نبايد كه �ست �ين مهم نكته
��نست تـأثير6ير�يكي تحـت مـصر- ميـز�� 6مـا� هـر �� �سـت ممكـن

فنقيمت � سوخت به �سترسي ميز�� � K��متد گيـر����Fها� قر�� �ها
مصر-همچنين كه ���� ��جو �مكا� پر��خت�ين تو�نايي 6� بيش كنندگا�

باشـند �F خو�ها� يا ��شته نيا6 �نر	� به 6يـا��(خويش بـسيا� تفـا�
���� ��جو مؤثر تقاضا� � نيا6 ). ميا�

به قا���شا�" يا مايل كه ��ستايي جو�مع كه �ست �هميت حائز �مر �ين
پ مبلـغبه سـقف عنـو�� بـه �� مبلغـي هـستند، �نر	� خدما بها� ر��خت

مي نظر �� �نر	� خدما ��6� �� �6�گـر. گيرندپر��ختي كمتـر مبلـغ �يـن
هزينه پوشش بر�� نيا6 �مو� سرمايهميز�� � جا�� فـنها� يك ����F

�بو خو�هد ناپايد�� ���قتصا Vلحا 6� �نر	� پر�	" باشد، چنـين. جديد ��
ميمو يا ����"�� �نـر	�بايست عرضـه نيـا6 ����Fبر بر�� ��6�نتر حلي

�نمو يا��نه Kمشمو �� پر�	" Fنكه يا بـه. يافت تنهـا Kمعمـو طو� به يا��نه
ميپر�	" Xختصا� ��هايي �جتمـاعي � محيطـي 6يـست مز�يـا� كـه يابد

مي ��مغا� به جامعه . ��Fندبر��
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����� �� ��	
� ����� ���
�
��عك تكنولو	�: س كا��ينترمديت بت
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مصر� نيا�ها� ����� نظـا�كنندگاني طريـق �� تنهـا قبيل هـا��ين
مي حاصل نيا�ها � تقاضا مصر�، �مو� �� �نر	�. گر��مناسب تقاضا�

مي �� بخش��ستايي به نمـو�تو�2 تقسيم متعد�� �نـر	�: ها� تقاضـا�
معـا7 �مـر�� جهت ���عت كـشاخانگي، �نـدگي،����، صـنعت،با���ــ ،

نقل � حمل �فاتر، ،بيما�ستا2،تجا� � مد��? چو2 غيـرAخدماتي � . ها
طبقه محد��يتهر � ملز�ما مجموعه نيا�مند ميبند� خويش . باشدها�

�شتر�كي ��يكر�ها� به ��ستايي مناطق �نر	� خدما ملز�ما ���يابي
بدين تا ���� نيا� �نر	� طر�حي ��ستا� بـا�� �� �نـر	� نيا�هـا� ترتيب

عرضه نمايدسيستم هماهنگ مناسب � .
منـابع تقاضـا� ��صـد كه نمو� خو�هد تعيين �نر	� بر�سي � نظا�

باشد حد چه تا �نر	� پرسش. نوين بر�سي پاسـخ�ين �� �يـر مو��� ها�
منطقـه: �هدمي M�كـد�� مـذكو� �نـر	� �ست، نيا� مو�� �نر	� ميز�2 چه

مي نيا� �سـتمو�� نيـا� مـو�� �نر	� Oنو چه حر��تـي،،مكـانيكي(باشد،
مـو��� سـاير � برقي ،Aمـصر�) سر�كنند Pيـا تو�نـايي� ��قعـا كننـدگا2

مو��هزينهپر��خت مبلغ ميل Rكما با � ���ند �� جديد Aشد عرضه �نر	�
مــو�� �� پــژ�هش بــه نظــا�تي چنــين نمــو�؟ خو�هنــد پر��خــت �� نظــر

Aميشيو ميپر����هايي Pنها طريق �� بـهكه نـوين �نـر	� عرضه با تو�2
محر� Mمر��� �� Pنا2 ��ستانشين، M�مز بهرA�ين عـينيا �� � نمـو� منـد

كر� Pشكا� نيز �� نوين نقايصسيستم Rحا .
نمي �نر	� بر�سي � �سـمينظا� پرسـشنامه يك صو� به بايست

پذير� مـي. صو� كه �ست كنترلي فهرست بر�سي بـر��تـو��ين 2P �� 2
نمــو�جمــع Aســتفا�� �ســمي �طالعــا ���P .بر�ســي،بــدين �مــر ترتيــب

مــي قــر�� پوشــش تحــت نيــز �� �نــر	� طر�حــا2 همچنــين. �هــدتمــايال
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پايينگر�� طبقا � �نا� نظير قر�� ��نـدهايي حاشيه كه � �� �جتما& تر
قر�� � مي توجه مو�  �. بايست كنتر. فهرست يك بعد� بخش �هنمـا �

�ست شد� . گنجاند�
موفقيت �نـر	����يابي خـدما بـه �نيـا 8�مايـشي �،8ميز طريـق ��

شـد� مـشخص بنگلـو� نز يـك هند�سـتا� جنو? ��قع � پيو�� ��ستا�
سيستمتالA. �ست Dتقا�� بر�� ��ليه بيوگا�ها� شكستها� با بخش �ين

شدند چو. ��بر� سوخت جايگزين عنو�� به �گا �بتد� 8شـپز� � بـر�� ?
مـي�ما،گر يد���يه برخو� �� غني بسيا� چو? منبع �� ��ستا . باشـد�ين

مو 8نها � �صلي نگر�ني كه نمو  مشخص ���كشا�� با بعد�  �مذ�كر�
عرضــه مــي�فقــد�� قابــل سترســي � �طمينــا� قابــل پــاكيز� . باشــد8?

�ستفا �بنابر�ين مو�  	نر�تو� يك سوخت عنو�� به �تابيوگا گرفت قر��
خانه Pنمايـدبر تـأمين �� ?8 موتـو� �يك كـه �. ها ��سـتايياني تمـامي

منـا�.�جر�� مقابل پاكيز� � ?8 شير يك �� مشا�كت �شتند پر�	� �ين
شدند برخو� �� . خويش

���� �� ����	 
�	�� ���	�������� ���
نمي �� �نر	� ��سـتايطر�حي توسـعه جو�نب ساير �� جملـهتو�� �� ي

شـامل �مانگـا� كـه خدماتي � ��ستايي كوچك صنايع ،��هـا�كشا��
مي S��مد � نمو بهد�شتي متمايز . باشند

خـدما نيا�منـد بهد�شـتي يـك �مانگـا� �سـت ممكـن مثا.، عنو�� به
باشد �ير مو��  بر�� :�نر	�

پزشكي� يخچا.
كر �� �ستريل
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گرمكن� `7
��شنايي�

�ست نيا9هممكن گر�نـد�ين بر���7> �نر	� منابع 9� تعد��� طريق 9� ا
Sبـر �يزلـي، 	نر�تو�هـا� چـو8 مو���� شـبكهكه ��9سـاني ��يفـي ،��

Wفتو�لتائيك،سلو 7بگرمكنها� � 7بي يا با�� �لكتريكي هـا�	نر�تو�ها�
مي شامل �� . شوندخو�شيد�

بخش كه جايي نو�����7 9� متنوعي خها� نيا9مند توسعه، دماها�
مي گزينه،باشند�نر	� توسعه بر�� ��سـتاييفرصتي �نر	� عرضه ها�
مي بدينفر�هم تا بخششو� بعد� نيا9ها� خوبي به فعلي نيا9ها� ترتيب

گر�ند فر�هم نو���7 ميبا. توسعه شيو> عرضه�ين 9� حاصل منافع تو�8
بدين �ساند، حد�كثر به �� ب�نر	� عرضه 9� حاصل منافع حدترتيب 9� يش

مي ��ليه پر�	>. باشدنيا9ها� 9� بسيا�� عامل�� يك �نر	� توسعه، ها�
�ساسـي بسيا� نقش موفقيت به يابي �ست �� � نبو�> كنند> تشويق سا�>

مي�� توسـعه. نمايد�يفا برنامـه �� �نر	� �بعا� Aموضو مو���� چنين ��
مي �� نمو��ستايي پر�	> ���� ��ليه مر�حل 9� . �بايست

����� ���	 
��������� ����� �� ����� ���
گزينه ميا8 �� �نتخا` موجـو�بهترين بـستگي،ها� عـو�ملي تعـد�� بـه

بخش ساير �� 7نها �غلب كه ��شت ميخو�هد مستو� كتا` . باشندها�
بو� خو�هند 9ير مو��� شامل عو�مل :�ين

�نـر	� خـدما كـه 9مـاني �� كـافي �نر	� بو�8 �ستر] ���
مي نيا9 . باشندمو��

هزينه� ثابتمقايسه هزينهها� گزينه� 9� يك هر جا�� هاها�
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فن� به محلي نگهد����سترسي � تعمير �مر �� حمايت � ���7
فن �نر	��9 خدما كيفيت � شد>���يه���7

�نـر	� گزينـه �نتخـا` بـر�� مـشا�كتي ��يكـر�� �ست، ممكن هم با9
مؤثرتري جامعه، نيا9 مناسـبمو�� گـزينش بـر�� شـيو> سيـستمن تـرين

باشد ��ستايي �نر	� . عرضه
گزينه هماهنگي بر�� �بد�عي ��يكر� يك 9� نيا9ها�مثالي با �نر	� ها�

Sجا� توسعه خانه�نر	�، �� oمصر بر�� يين پا �� با 7شپز� هاييها�
سيستممي به Wنپا �� كه بو�>باشد متصل كوچك 7بي Sبر �نر	� . �ندها�

خانه �نر	� �صلي ��نيا9 كـه �سـت 7شـپز� �مـر �� ،Wنپـا ��ستايي ها�
سو^(حد�� مي٣/٢) �� �ختصا{ خو� به �� �نر	� 7شپز�. �هدتقاضا�

بالقو> نقش عرضـهبرقي بـر �فـز�8 9�� فـشا� كاهش �� �� كميـا`�� �
مي �يفا كا�خانه. نمايدهيز^ �نـر	�متأسفانه كوچـك، 7بي Sبر �نر	� ها�

�جاSال كيلو�� يك �لكتريكي چرخه �ستاند��� با Wمعا� 7شـپز�9^، هـا�
نمي توليد خانو��> هر به عرضه بر�� بـر. كننـد�� 7مـد8 فـائق �يـنبـر��

مناسـب �نـر	� عرضـه بـا �نـر	� نيا9 نمو�8 هماهنگ � �يـن��(مشكل
كوچك 7بي Sبر �نر	� پـايين) مو�� �� بـا Sجـا� كـه���يـهيـك گر�يـد

�كچيجولبي بـه١ي عد] � برنج پخت � `7 جوشاند8 بر�� � ��شت نا^
Sجا� پخت يافتشيو> توسعه � گرفت قر�� �ستفا�> مو�� سنتي . ها�

1. Bijuli Dekchi 
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مشكل بر�� �بد�عي حل <�� يك �كچي بيجولي Sجا�
چ سوخت نپاWكمبو� �� .و�

9� تكنولو	�: عكس پن،�ينترمديت كا��لين

����� ���	
 ���� ����
ف بايـدنگزينه �نـر	� خـدما تأمين هنگا^ كه نيست عاملي تنها ���7

��� قر�� مـي���يـهخـدما. مدنظر هزينـهشـد> جنبـه �� 9� هـا�بايـست
هزينهسرمايه � ��ليه ��9�نهگذ��� جا�� مـصرo،ها� �ستطاعت حد ��

باشند �نر	�،�غلب. كنند> منبع �� تغيير يك به�يجا� گـذ���سـرمايهنيا9
م كنند>توسط oخو�سـت����صر 9� ��� بـه يـا �سـت ممكـن �مـر �يـن ،

خدشه يا باشد كنند> oنمايـدمصر ���� �� ��7مد بر جد� چنـين. �� ��
فن تو�نايي 9� �طمينا8 عد^ �ليل به بـامو���� ��يـا��يي �� نـوين ���7
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�� �يــسك � خطــر Wحتمــا� كننــد>، oمــصر نيا9هــا� نمــو�8 بــر���7>
�فز�يشسرمايه . يابدميگذ���

oمــصر كــه �� �بــد�عي ��يكر�هــا� بايــد �ســتطاعت�حتمــاال[ كننــدگا8
گرفـت نظـر �� �نر	� خدما تأمين بر�� باشند ��شته �� 7نها 9� . �ستفا�>

فن ،Wمثا عنو�8 مـيبه �� �نـر	� خدما 9� �ستفا�> جـا����7 بـه تـو�8
��� �جا�> كنند> oمصر به متوجـبـدين. فر�* كـه كلـي �يـسك هترتيـب

مي كنند> oميمصر كاهش �عتبـا�. يابدباشد، كـه ���� �جـو� �مكـا8 �ين
سيستم � تعرفهنو���7 بـهها� تـا شوند گرفته كا� به متنا�` طو� به ��

�هند گستر* ��ستاها فقيرترين تا �� �نر	� خدما �يـنجزئيـا. �يژ>،
فصلگزينه ساير �� ميها قر�� بحث مو�� كتا` . گيرندها�

���ساير �نر	� خدما �� كه شد>يمو���� گنجاند> شد> �حتماال[ه �ند،
��ليه 7مو9* ��نحو>�شامل تأمينفن�يمنيها�جنبه�ستفا�> � ���7

مي 87 تعمير � نگهد��� ممكـنبد�8. باشندخدما جـانبي، خـدما �يـن
فن ���ست 9� �نر	� مانـد�ي���7 با9 نيا9 مو�� �نر	� مؤثر خدما ��. ه

9يمبابو> �قد�مات،كشو� سيستميقبال[ نصب بهجهت فتو�لتائيك پمپ ها�
بو�ند مشكالتي ����� كه بو� 7مد> حـل. عمل جهت نكاتي بعد� مر�حل ��

گرفته نظر �� مسائل مـي�ين Sفـو مـو��� �عايت 9� حاكي كه .باشـدشدند
برنامه مطالعه �نجا^ 9� �نر	پس سا9ما8 �خير فتو�لتائيك 9يمبـابو>ها� �

7لما8 �نر	� 7	�نس �GTZجنبـه �� كه موفقيـت��يافتند عـد^ كليـد� �
�پــر�	> تعميــر خــدما � كننــد> oمــصر 7مــو9* فقــد�8 پيــشين، هــا�

�ست بو�> محلي مر�^ مالي تو�نايي كنا� �� تخصصي . نگهد���



فصل ��� ـ ���يابي نيا�ها � با���

37

��������������	
�� ����

����� ��

9� oنـو�هد� شناسايي ،نظا� 7نهـا�ين تعـد�� � ��ستانـشين مـر�^ A

بدينمي تا تكباشد گر�>ترتيب گر�>تك حتي قـر��ها، �قليـت �� كه هايي
شوند گنجاند> مطالعه �� هستند حاشيه �� يا . ���ند

مز�عه� بد�8 مر��8 ،��� مز�عه مر��8
نقد�� ��7مد بد�8 9نا8 نقد�، ��7مد ����� 9نا8
خ� هر �� كو�كا8 ميانگين انهتعد��
سالخو��گا�8
محر�^گر�>� فقير،معلوW(ها� شد به � مزمن )بيما�
��لتي(شاغال�8 مقاما پزشكا8، )مد�سا8،
مي� سپر� ��ستا �� �� Wسا 9� بخشي تنها كه كنندمر�مي
جهانگر��8/ با�9يدكنندگا�8
چيست؟فعاليت� مر�^ 9� گر�> هر �صلي ها�
مـ� مهـاجر طريـق 9� جمعيت �� تغيير يـا�يجا� ��خـل بـه ر�^

�ليل � ��ستا تغييرخا�� �يجا�

������� ����
مي تهيه �� ��ستايي مؤسسا 9� فهرستي بخش بـا�ين �حتماال[ كه كند

باشند fتبا�� �� �نر	� . برنامه
قابليت چه 9� مذكو� ميمؤسسا برخو���� تجربـههايي ميز�8 باشند؟

�ست؟ چگونه 7نها فعلي �ضعيت �
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خصوصيها�شركت�
��جتماعا
هابانك�
��لتي� �فاتر
���طلبسا9ما�8 ��لتيسا9ما8/ ها� غير NGOSها�

مذهبي� جو�مع
فنيكا�گا>� ها�

������� �	
�� ������
مطالعـه 9� بخـش ��،�ين ��سـتايي �نـر	� oمـصر جـا�� �لگوهـا�

مي سوختشناسايي شامل � بينـينمايد پـيش نيا9هـا� � مـصرفي هـا�
7تي ��ستاشد> �� شرe�نر	� ميبه :باشد9ير
مصرفي� سوخت A�حيو�ني،چو`(�نو �،فضوال سفيد ...)نفت
به� �سترسي سوختمو�نع مي�ين مو���� چه شامل شوند؟ها

جمـع،�ستيابي �شـو���هزينه، � كـا�گر توسـط سـوخت هـا����7
هستند؟ عو�ملي چه سوخت oمصر <�� سر بر موجو�

شب� با Wتصا� Wحتما�Sبر �ست؟كه صو� چه به �ساني
بو�؟���يهمز�يا�� خو�هد چه ��ستا �� نوين �نر	� منبع
مي� ���نتظا� تغيير�تـي چـه 7ينـد> Wسـا پـنج Wخـال �� كه ���

�نر	� شو�؟�يجا��لگو�
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������������ ���
��9�نـه، تجـا�� �مو� �جر�� بر�� ��ستا سا9ماندهي شيو> شناسايي

� �هميـت حائز �يژگـي. سـت�مر� منظـو� همـين شناسـاييبـه 9يـر هـا�
:شوندمي

ــا9ما�8 س A�ــو ــا�ن ــشا��9�8،: ه ك ــن �نجم ــستي، بهزي ــع جو�م
گر�>پر�	> ��لتي، سا9ما8ها� 9نا8، تجا��ها� ها�

�ست؟� بو�> چقد� سا9ما8 بو�8 Wفعا 9ما8 مد
سا9ما�8 �ين بو�>7يا موفق �ند؟ها
سا9ما8����>نحو>� برخو����ين � بـانكيها حسا` 9� 7نها ��

�ست؟ بو�> چگونه
فعاليت� �جر�� �� سا9ما8 �نـر	�تو�نايي سيستم با مرتبط ها�

�ست؟ حد چه تا نوين

������������
! � �"���
شناســاييهــا���9يــابي 9� تــا ��7يــد �� �جــر� بــه �� بيــشتر� جزيــي

به مختص �نر	� oمصر نماييـد�لگوها� حاصـل �طمينـا8 نكـا. منطقه،
�هيد قر�� پوشش تحت �� :9ير

�87 ساكنا8 شغل � سن خانه، �بعا�
كشا����9 توليد � غيرنقد� ��7مد نقد�، ��7مد
كشا����9 �بز�� � �هلي حيو�8 9مين، ميز�8
تجا��� � سنتي �نر	� منابع ـ �نر	� oمصر فعلي �لگوها�
جديد� �نر	� منبع به تمايل
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خدم� پر��خت �� ��ستاييا8 مالي �نر	��ستطاعت ا
خـانو��>� �عـضا� بر نوين �نر	� خدما 9نـا8،: تأثير مـر��8،

خر�ساال8 كو�كا8،
بعد،� Wسا پنج �� كر�؟7يا خو�هد تغيير خانگي �نر	� تقاضا�
�جـو�� جديـد �نـر	� خـدما oمصر مو�� �� نگر�ني هيچ 7يا

ند���؟

��# $�%�&� � ����
!'��*
جامعـه �� كـه �نر	� oمصر حـائزد��7مـشناسايي بـو�، خو�هـد �9

مي جمـع. باشد�هميت �� 9يـر�طالعاتي مـو��� تعيـين بـه تـا نماييـد ���7
:بپر��9يد
حرفــه� نيا9منــد ��ســتا �� جــا�� �نــر	� متعــد�خــدما هــا�

. باشدمي
گزينه� با هماهنگي �� Wشتغا� �يجـا�قابليت يـا جديد �نر	� ها�

جديد �نر	� 9مينه �� Wچ��. �شتغا ��بطه �نـر	��ين ميـز�8 ه
بو�؟ خو�هد نيا9 مو��

مـي� صـو� چـه بـه ��ستا �� Wشتغا� �:باشـندمو��� ضـبط
سرمايه�تهيه بر�� t��مد � تعميـر�سنا� � نگهـد��� گذ���،
جمع���7فن �بز�� كشم، �فصل حل تعرفه، �نجا^شك���7 ها،

منـاطق �� �نـر	� �مـو� بـه Wشتغا� مز�يا� گستر* �ستخد�^،
. ننشيحاشيه
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����؟� ��سـتا �شـتغا� بـر منفـي تـأثير �نـر	� نـوين منبـع $يا
شـغل &��� �سـت (� � مـشتريا& پر�كند& جمله (� يـاتأثير�تي

. غير0
نوين� �نر	� خدما ��(� �� �� مبلغي چه ��ستا �شتغا� بخش

پر��)�؟مي
مي� �شتغا� بخش �$يا بـر�0 پـيش �� نوين �نر	� خدما تو�ند

چــ كنــد؟ 0���� �� مــي$& �ســتخد�5 �� �پر�تو�هــا كــسي ــد،ه كن
مـيحسا9 نگـه �� �هـا حفـظ �� يـدكي لـو�)5 فهرسـت � ����
جمعتعرفه �� ميها نمايد؟$���

������� ��	
�
Aمــشتر ــر	� �ن Bمــصر جو�مــع (� ــدبرخــي ��تباطــا(���ن ــر نظي

��مانگا0 يك �� سر�سا)� يا �نـر	�). �لكتر�نيكي Hنـو چـه بـه $نها حا�
��� بر$���&نيا) بر�� � �ست؟ند ال)5 خدماتي Hنو چه نيا)ها �ين
مد�سه؟�
��مانگا0؟�

����	��������������
(� �طمينا& حصو� نهايت، مي�� مهم �مر خـدما�ين تـأمين كـه باشد

توسـعه سـاير با منطقـه�نر	� � ��سـتايي جامعـه �هـا� Mتبـا�� �� ��
باشد بهبنابر�ين. هماهنگ �يژ0 طو� بپر��)يدبه )ير مو��� :شناسايي

سيستم� ميساير مو���� چه ��ستايي توسعه باشند؟ها�
همسايهسيستم� ��ستاها� �� مشابه �نر	� ها�
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مي �يـرنظا� مـو��� شـامل كـه گـر�� منتهـي گز��� يك به بايستي

:باشد
نـشا$� كه ��ستا فعاليـتنقشه � خانو��هـا ��هنـد- تجـا�� هـا�

. باشددتولي
گر�-خالصه� �� ��ستانشين�� مختلف ها�
�،مؤسسا �� ��ستاسا�ما$فهرستي ��سا� � ها
طـر�8 � فعلـي �نر	� منابع مديريت �� ��سـتاگز��شي ;تـي هـا�

�نر	� منابع توسعه بر��
نكتهخالصه� �� مصاحب�� �� كه �سـتهاههايي شد- �شا�- $; . به

خـ نيا�ها� �هند- نشا$ �مر ���ين مـر�@ Aشـتيا� � �نـر	� دما
هزينه پر��خت Cميقبا مذكو� . باشدها�

�نر	�تقسيم� خدما ملز�ما بخش، به بخش مقـد��(بند� � Hنو
نيا� مو�� ��ستا) �نر	� ��

ــاطق� من ــه ب ــوين ن ــر	� �ن ــدما خ ــستر� گ ــسيل پتان ــابي ���ي
��ستاييحاشيه جو�مع نشين

سـا�ما$� قابليت مؤسـسا���يابي يـا پـر�	-هـا -���� �� محلـي
�نر	� مها�قابليت(جديد � مالي ��نش فني، مديريتيها� ). ها�

سيستم� ���$���يابي قـر�� مـدنظر بر�� سا�ماني � مديريتي ها�
ســرمايه �� ;نهــا جمــعتو�نــايي پــر�	-، تعرفــهگــذ��� ���;� هــا

غير- � تعمير � حفظ �مو� . سا�ماندهي
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)�� مربو�برگرفته �بيبه���يابي بر� سيستم طر�حي �! تقاضا � قابليت
كوچـك،ها�برنامه��هنما�:كوچك �بـي همكـا��2هـا���،�لف�نر	� �،

)١٩٩٣ند2،ل،IT�نتشا��

������� +
� �,
. ����/0 � ��*��1 2�
�� � �3�
4
شـبكهجمعيت �� �� خو! بر� �نر	� معمو; طو� به ��ستايي هـا�ها�

نمي !�يافت شـبكه. مايندنملي طريق �� �غلب ��ستايي كوچـكمناطق هـا�
سيستم يا مجموعـهمحلي نظيـر �تكـايي خو! !يزلـيها� بـر� توليـد هـا�
مـي تغذيه شـهر�. شـوندكوچك منـاطق �سـمي غيـر سـاكنين Hعـال� بـه

مي Jمحر� بر� شبكه به !سترسي �� نيز توسعه حا; �! . باشندكشو�ها�

جمعيت Kستايمعموال�� ��ها� �� خو! بر� ي
نميشبكه !�يافت ملي كنندها�
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شــهر� منــاطق �ســمي غيــر ســاكنين � ��ســتايي جو�مــع مبــالغ، �
بـر% شركت بر�� كه �ست پايين حد� تا بر% كنند, مصر- يك ،پر �ختي

ــر% ــهب ب نمــي�ســاني صــرفه ــه ب ــر�2 مق ــاطق من ــن ــين. باشــد�ي چن � 
تعـا�نيموقعيت مـيهايي، عنـو�هـا بـه پيكـر,تو�ننـد بـر��2 جمعـي هـا�
تو:يـعخانو� , � �نـر	� توليـد منـابع يـا شـوند عمل  ��� كم �>مد ها�
گيرندشبكه �ختيا� � �� . ها

?�� ��:يابي به بخش مي�ين مـديريتهايي >نها ��سطه به كه پر �: 
مـي تعـا�ني � مشا�كتي مالكيت بـه� ��سـتايي منـاطق تو�نـد سترسـي

� �� بر% �نر	� ��يكر هـا�. فز�يش هدعرضه Fتخـا� كه �ست شد, ثابت
مي شركت فر>يند كل � �� ��ستايي جامعه كه عنـو�2( هندمشا�كتي به

Hعملكر ،�جر�،نصب،طر�حي،مثا ،سيستم،نظا� تعمير � ، �)نگهد���
مثبتي ��ند �ثر� ��ستاييا2 قد� � نفس به . �عتما 

��� ������	
��
� ���� �� ������	��

���� �� ����� ������	
�
ــت ــه �ل برنام :� ــه نيافت ــعه توس ــشو�ها� ك :� ــسيا�� ب ــا� ــا�ه ه

ميبر% برخو� �� منـاطق�ساني بـه بـر% �سـاند2 >نهـا هـد- كه باشند
�ست مسالهبر%. ��ستايي ��ستايي مبـا�:��ساني غالـب كـه �سـت ��

مي صو� 2< Qبر�سا محلي عنـو�نتخاباتي بـه �غلـب � عـامليپـذير  2�
مي قلمد�  ��ستانشين T مر بر�� Tمقد � مـسئلهبر%. گر  مهم ���ساني

مهم �� 2< ��ستاييا2 كه جا ,�ست گستر? :� بهد�شتتر تأمين � سا:�
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مي برنامه. ��نندمحلي كل، ���بر ملي �يـرها� توسـعه عنـو�# به �ساني
مي محسو% ملي مـينشوساختا�ها� طر�حـي مركز� طو� به � . گـر��د

برنامه مي�ين عرضه به مربو. مو��� شامل عموما/ �فـز�يشها بر � باشند
مي �اللت �نتقا6 شبكه گستر: � توليد برنامه. نمايندظرفيت بهچنين هايي

هستند ��تبا. �� عرضه با كلي :طو�
مي طر�حي �بر توليد بـر�،مرحله شـبكه �سـيد# محـض بـه � شـو�

مــ ــصل مت #@ ــه ب ��ســتايي ــع ــديجو�م ــين. گر�ن چن تقاضــا� ــابي ���ي
بر�برنامه بر�� كه مـيهايي صـو� ��سـتا بـه �حتمـاال/�سـاني پـذير�،

���يابي Fملـيبر�سا Gمـصر �سـتاند��� Hقا�� � ��ستايي جامعه J��ند�
مي Hنمي��. گير��نجا متد��6 چند�# تعا�ني ��يكر�ها� بخش . باشند�ين

برنامــه كــه �ســت Jشــد مــشخص كــل شــبكههــا��� گــستر: ملــي
�ميبر پيش سرعتي با نمي�ساني تقاضا �شد پاسخگو� كه . باشـند��ند

�بر شبكه گستر: سرعت بدتر، مو���� �شـد�� Pنـر بـا حتـي �سـاني
نمي بر�بر� نيز طريق. نمايدجمعيت �� Jشد توليد �بر هـا��يستگاJهزينه

Jشـد توليـد �بـر هزينـه �� كمتـر معموال/ نيز نير� پايگـاJمتد��6 هـا���
ميتمركز كوچك Jشد . باشد���يي

Pنر ميز�# ملي Sلحا شبكه�� �بر تو�يع بر�� تعرفه گونهها� به ����
نمي منعكس �� #@ ��قعي هزينه غالبا/ كه ��ستايي. نمايندهستند مناطق ��

توسعه حا6 �� مبلـغمصرG،كشو�ها� كـه ���نـد �نتظـا� �غلـب كنندگا#
ب @نها شبكهپر��ختي �بر نباشدر�� شهر� مناطق �� بيش كه. �� جايي ��

Gكنندگا#،مصر� Jشـد كنتـر6 خدمتي عنو�# به �� �قلمـد��بر قانونمنـد
�نـر	�مي توليـد ��قعي هزينه بايد تعرفه كه Zموضو �ين قبو6 �� � نمايند

مي Zمتنا� كند، منعكس مـي،���نـد�� نيـز نگـر: برنامـه�يـن هـا�تو�نـد
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تمركز�سابر� توليد بر كه �� ��ستايي مـيني مبتنـي شـد  باشـند،#"�يي
"هد قر�� تأثير .تحت

����� �� ���	
 ���	����
بـر� شـبكه بـه مر", "�صد صد كه كشو�هايي "سترسـي"� �سـاني

برنامه بر�ند��ند، طر�حـيها� مركـز� صـو� بـه كه ��ستايي �ساني
توسعهمي مو�#� به بر�گر"ند كها� مـيا�5فرين�ساني "�. نماينـدعمل

�فتا"  ��" تنو9مناطق بر�سا: محلي تجا� مالكا= كشو�ها، #� برخي �
به���5فن كوچك مقيا: �" بر� توليد شـا�	���يهها� � بر� ��شنايي

مي سيستم. پر"�#ندباتر� ميچنين Dمربو تقاضا به كل �" به(شوندهايي
بر Fمثا با#��عنو�= كامالH) �سا: يا��نـه� نو9 هيچ � هستند ��تجا�� ��

نمي "�يافت ملي نها"ها� سيـستمگرچه. كنند�# پوشـش�يـن تو�نـايي هـا
��سـتايي جامعـه يـك �" Hمعمـوال �مـا ند��نـد، �� ��ستايي جو�مع تمامي

بر� ميخدما كسر��ساني شامل تنها �قتصا"� عو�مل ��سطه به تو�نند
باشند جمعيت #� .

سطحكههاييبرنامه �" سياسي ساختا�ها� �" مناسب تحوال �يجا"
مـي تسهيل �� �نجمـنملي ���"� ظرفيـت � تقويـتنماينـد �� ��سـطه هـا�

�نجمن(كنندمي جمله بـر��# هماهنـگهـا� �جتماعـا ��سـتايي، �سـاني
�نجمن ��ستايي، �نر	� بـر�كنند  تعا�ني گر"همـاييها� � هـا��سـاني

تامي) �نر	� #يـا"�تو�نند بـسيا� عرضـه،حد بخـش �" فعاليـت سطــح
بـه بيـشتر چـه هـر "سترسـي شر�يط � "هند �فز�يش �� كا�5فرين �نر	�

سا#ند فر�هم ��ستايي مناطق �" �� بر� "�. �نر	� تغيير�تي بايد �يژ  به
توسـعه تـا پـذير" صـو� �ستر�تژ� � سيـستمسياست عمـومي� هـا�
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� مديريتي ساختا�ها� �� كه ميمتعد�� برخو���� متنو� باشـند،مالكيتي
گر�ند . تسهيل

بـر(���) �� فعلـي تمـايال � نيا�هـا تقاضـا، بـه مربـو0 ��يكر�ها�
���1مي قر�� هد3 مو�� بر�� سپس بـانمايند، مـشا��) عامل نيا�ها، �ين

هد3 مو�� گر�) يا �سـت،با��� حيـاتي بـه. �مر� حـائز�شـا�) �مـر �يـن
مي ك�هميت مشباشد �يـر�ه، ،���� تفـا� مـشا�كت با بـها��) مـشا�كت

مي پر�	) (تي ��گا? هد3 مو�� گر�) شركت ترتيـببـدين. باشـدمعنا�
��قعي � كامل Aكنتر خويش �نر	� عرضه (���� � طر�حي فر(يند بر گر�)

�مينهبنابر�ين. ���� �� كه توسعه مر ��� مشا�كتي ����)��يكر�ها� ها�
كشا��� � طبيعي ميمنابع گرفته كا� به طر�حـي� �� �� مشا�كت شوند،

فر(يند خو� مشا��)، تحليـلفر(يند � تجربه ���يابي مرحله مشا��)، ها�
مي �خيل پر�	) متعاقب مديريت � �جر� پر�	)، بعـد�. نمايندنهايي بخـش

Jبـر �مينـه �� (نهـا كـا�بر� � مـشا�كتي ��يكر�هـا� مـر�� �سـانيبه
مي . پر������ستايي

�������� 	 
��
بر توسعه مشا�كتي مـي��يكر�ها� مبتنـي با�� �فـر���ين كـه باشـند

مطالـب هـستند، مـسائل تحليـل � تجزيـه يا �جر� پژ�هش، كانو1 كه اليقي
مي (نها �يست محيط � �ندگي مو�� �� (نـا1بيشتر� كـه چيـز� � ��نند

مشاغلي �� فر�تر ���ند، نيا� 1) به �ندگي كيفيت Qتقا�� بـابر�� كـه �سـت
���نـد كـا� سر� �سـتفا�)گـر�). (1 مـشا�كتي ��يكر�هـا� �� كـه هـايي

يـامي موضـو� يـك بر�� ال�? �طالعا حد�قل جستجو� �� كل �� نمايند
مي ميمشكل كا� به �� متفا�تي �طالعاتي منابع � �نبـاAباشند بـه � بندند
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���،پژ�هش طر�حي � تحليل � فتجزيه تجربـه كـه هستند رهنگـيهايي
مي منعكس �� .نها . نمايدفعلي

��� ���� ��	
�� �����
توســعه��0 �،مــر نيا2هــا كــشا���2، � طبيعــي منــابع بــا ��تبــا6 �0

جامعه مي�قد�ما �� محلي قـو�� شـاخص عنو�; به ��0تو�; �قـد�ما
0�0هاتكنيك قر�� �ستفا0< طـو��مو�0 برخـو�0��به ال2@ حمايـت 2� كـه

به � �تخاCشيو<بو0< جامعه �0 مناسب مـو�0. شوند�� فنـي 0�نش سطح
Hبر سيستم يك بر�� نمونه فر.يند يك �جر�� جهت �ختيـا�نيا2 �0 �ساني

نمي توسعه Jحا �0 يا يافته توسعه كشو� يك �فر�0 �0تمامي تنهـا � باشد
�ست Kخا گر�هي . �ختيا�

برHسيستم مـيها� ��قع �0 �� ��2ساني تنهـا مهندسـا;تـو�; طريـق
نمو0 نصب � طر�حي مـي. كا�.2مو0< �� سـرمايه ��سـطهتأمين بـه تـو�;

�طمينا; Jحصو بر�� � 0��. بدست �قتصا�0 سالم � هماهنگ پيشنها0�
ضر��� .2مو0< كا� �پر�تو�ها� � مدير�; حضو� نيز سيستم عملكر0 2�

نيا2منـدبنابر�ين. �ست شد< توصيف مشا�كتي تغييـر�نـدكي��يكر0ها�
0��هامي بانك مشا�كت شر�يط تا جامعـه) 0���;سـرمايه(باشند 2� Yخـا�

گر00 فر�هم كنند< Zمـي. مصر �� مـشا��< ��2يـابي�مر فر.ينـد �0 تـو�;
Jمد با�، طر�حي � �جـر��تقاضا � >��0� � سـرمايه تأمين � مالكيتي ها�

بست كا� به . پر�	<
كـا� �نجـا@ بـر�� >�� �2،يك كـه �سـت مـشا��<�يـن فر.ينـد �طريـق
سا2ما; �0 گرفته پـر�	<صو� �مـر �0 مـشا�� عنـو�; به ��سطه، ها�

مي شناسايي �� سيستم ;���0 سرمايه مشا��<، ��� �ين بر0، نمايدبهر<
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مـي �نهـا بـا مشو� به بـدين� تـا �������پـر �� �موجـو مو�نـع ترتيـب
بر'تمركز ��يي��قـد� � كنـد مـشخص �� ��ستايي بـر���ساني ,�ال ما
بر نمايدغلبه معرفي �� مو�نع مـي. �ين كـه حالي ��سـا�ما5 چنـين تـو�5
سـاير��سطه ،��� تـشكيل كننـد� مـصر; جامعـه نماينـدگا5 �� جد� �� ��
ميسا�ما5 نيز �5ها تـد��, � �عتبا� �� تا نمايند شركت پر�	� �� بايست

��گر حاصل �طمينا5 جو�نب ساير �� .

����� ���	�
���� �����
 ���
بر'سيستم مـصر;ها� توسـط كـه كنتـر�Gسـاني سيـستم كننـدگا5

ميمي كا� به ��غا جو�معي �� Gمعمو طو� به كهشوند �نهاقبالHنمايند ��
�ست ند�شته ��جو عرضه . سيستم

پر��خـت �ستطاعت كلي طو� به توسعه Gحا �� كشو�ها� فقير جو�مع
مهزينه � ند��ند �� بر' �يگـرها� بـه بـر' �� بيش فقر، �ليل به �ست مكن

�ندگي �ساسي تـا(ملز�ما ��جـا به �سترسي يا پاكيز� N� عرضه نظير
شهر� مركز باشند) نز�يكترين ��شته �سيـستم. نيا عرضـهبنابر�ين هـا�

مي گرفته كا� به جو�معي �� �غلب جامعه، Gكنتر تحت نسبتابر' كه شوند
مي م. باشندمرفه عنو�5 �به� ���برخـو� كـه جـو�معي بـا مقايـسه �� Gثـا
هستندسيستم Gكنتر تحت N� عرضه . ها�

گر�� ��ستايي، مناطق �� برخي نسبي تو�نگر� �غم مـصر;علي ها�
گزيـد� سـكني منـاطقي �� �غلـب � هـستند ثر�تمند ند� به كـهكنند� �نـد
,�ال ــت قابلي � ــا �مكان �ســاند5 � ــه تهي �مــو� �� ــا(مــشكالتي �مكان

فني � �) مديريتي��� ��جـو �نها سيستم مديريت �. بر��� كـشو�هايي ��
تأسـيس �يگـر� تجـا�� ��حدها� ،��فر� يا خانو��ها جز به كه Gنپا جمله
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مي شد � شد� چند�� �� مشكالتي چنين �ست، حـا". يابندنشد� هـر بـه
گر�� مـيتمامي بـر( تـأمين �� حاضر كنند� مصر- مالكيـتها� تو�ننـد

شبكه�مكا � توليد باشـندنا ��شـته �ختيا� �� �� تو3يع ��. ها� �مـر �يـن
ميتوليدميز��سطو4تمامي . نمايدصد(

ميبرنامه مشا�كتي كنندها� كمك پر�	� پويايي به .تو�نند

���������	
مصر- مشا�كت سطو4 ��معموال: سيـستم ميـز�� به توجه با كنندگا�

تغيير بر( شركت �جر�� چها�چوA. نمايدميحا" كه چند مالكيـتهر ها�
بر نيز �مو� ����� مـي� تأثير �مر �يگـر�ين سـو� 3� �مـا ميـز��،گذ��نـد،

F�نيز�� �� پيامدهايي �ست ممكن � ���� قر�� تأثير تحت �� سيستم پذير�
هزينه كه ��قعيت �ين Iبر�سا باشد، ��شته �نبا" پر�	�به باال� هـا�ها�
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�حتم ميبز�گتر، تشويق �� خا�جي مالكيت ��اال" محلي مالكا& نقش � نمايد
مي �نگ . كندكم

گـر�- مـشا�كت كل �جر�يـي�0 ميـز�& �فـز�يش بـا ��ستانـشين هـا�
ميپر�	- كاهش بر5، شركت محلـي. يابدها� مـديريت مؤسـسا ��تبا9

مي كمتر پر�	- با �موجو0 جديـد مالكيـت بـه بيـشتر چـه هر نيا= � شو0
مي�ساختا �حسا< نوين مديريتي مـو�0. گر00ها� �0 �يـژ- بـه �مـر �ين
تعـا�نيتعا�ني �سـت، صـا50 بر5 عرضه قابليـتها� نيا=منـد كـه هـايي

مي فني . باشندمديريت
پر�	- بعـد��0 مرحلـه �0 ��ستانـشين جامعـه مديريت بز�گتر، ها�

مي E� پر�	- محلـ. 0هدتوسعه نيا=هـا� شناسايي Fعد خطر �مر ���ين ي
كـاهش �� پـر�	- بـه نـسبت جامعـه تعهـد � I�0 �0صـد � -0�0 �فز�يش

. 0هدمي

��������� 	�

به =ير بنـد�يك���يهمو��0 گر�- �0گـر�-بـر��شيو- حاضـر هـا�

مي كنند- Kمصر Mكنتر تحت بر5 . پر0�=0تأمين
����	���������� عرضـه�������0 سيـستم مـو�0 مـو��0�ين
بسي حد�كثرنظر � بو0- كوچك ��،ا� خانه صد چند به بر5 عرضه تو�نايي

بر5،كميته�ين.0��0 تو=يع سيستم نحـو��بـو0-مالك سـا=ماندهيبـه
كه �ست بـر��گر0يد- نمايندگي، يك عمـل�جامعـهجمعيـتمانند محلـي

مـشخص.نمايدمي عامـل چنـد طريـق =� كميتـه نمايندگي � مالكيت شيو-
شامي كه ميگر00 =ير مو��0 :باشندمل

محلي� Fسو�
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قانوني� ملز�ما
�هد�� يا ��� شر�يط

�نتخابــا طريــق  � كميتــه، �& �نماينــدگي نقــش نمــو&+ مــشخص � ،
مي عمل كا�، �هبر� كميته.نمايد�ضعيت چنين عمل با تـابي&� �غلـب ��

سلس گر�:ل�   � يك هر �>سا� � مر�تب ميه محلي كـل. باشدها� �& �ما
��� جامعه يك �قشا� تما� نمايندگي نقش �عتبـا�گر � پايد���  � نمايد �يفا

بو& خو�هد برخو�&�� . بيشتر�
جمع نظا� سيستم �جر�� � طر�حي �& Eحتماال� &�Gمـدها،كميته ���G

Hحسا &�شـتصو� خو�هـد شـركت سيستم نگهد��� � عملكر& &�. ها،
Mبر مساله مي،مو�& كنند: Oمصر كا�خانـهتو�گر�: مالك يا باشـدند ��
مي توليد Mبر كننـد:كه توليد شركت  � ميز�+ يا& به �� Mبر �نر	� يا كند

نمايـد تو يع مر&� ميا+ �� +G � نمو&: �� �نـهمـسئوليت. خريد��� هـا�
+G تو يـع بـه كميتـه كـه �سـت �لكتريكـي منبع  � با تابي شامل نيز كميته

�حتماالE. پر&� &مي گر�:، فعاليـت�ين � فـر&� تعهد تـكحد�كثر تـك هـا�
Oمصر جانب  � Tمي�عضا نظر �& �� . گير&كنندگا+



فصل ��� ـ ���يابي نيا�ها � با���

53

بر�كميته پيشگاما�ها� توسط �سمي طو� به ��ستايي �ساني
شدند�توسعه حمايت � تشكيل .��ستايي

(� تكنولو	�: عكس ��تز.�،�ينترمديت
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���� ����� 	
�� ����
گر���� سطح، كنند�ها��ين پيكـر�عرضه �حتماال$ بر) خريـد� هـا�

مي *+ تو-يع � بز�گتر شركت -� مـو��. باشندنير� �� ��سـت كـه �مر�
بر) ميكميته صد) نيز سـا-ما*. نمايد�ساني سـطحچنين نيا-منـد هـايي

ــصر5 م ســو� -� ــد تعه ــيمتوســط م ــدگا* ــين. باشــندكنن چن ــل عم ��
سيستسا-ما* عملكر� +غا- �� تنها ��هايي مـشكل بـر�- ��صـو� � م

مي ���� �خالت عـد�فعاليـت. شوندپر�	� بـه تنهـا سـا-ما* ��-�نـه هـا�
مي سپر�� Cعضا� -� . شوندمعد���

���� ���� �� �گر��. ��� چنين تعـا�ني(هايي�عضا� هـا��غلب
�سيد� ثبت شـركت) به يـك يـا گر�� يك سو� -� بر) �نر	� تأمين ميا*

تفا� معمولي ميبر) قايل ناچيز� مـصر5. شوند چنـد بـاهـر كننـدگا*
مي شناخته سا-ما* �عضا� عنو�* به بر) عرضه Lپذير به شـوند،توجه

ند��ند سا-ما* �مو� �� چند�ني شخصي تعهد � فعاليت . �ما
Pمر-هــا�مــد -� �� ــا پ حــد� ــا ت � ــد ���ن �جــو� ــز ني �يگــر� هــا�
ميمجموعه فر�تر مذكو� عنو�. گذ��ندها� سـهاميبه شـركت يـك ،Pمثا *

مي ����� محلي جامعه توسط ��كه خـو� نيـر�� تو-يـع � توليـد به شو�
چيالسا سالر� مي��١ستا� Pنپا كشو� لحـاV. پر��-��� -� شـركت �يـن

+نكـه Wعـو �� ،*+ Xسـها -� بخـشي �ما �ست خصوصي شركت يك فني
مي قر�� Xمر� نمايندگي �ختيا� �� باشد، مبا�له قابل عنو�*(گير�متاعي به

�Y� حق ،Pمثا .(

1- Salleri chialsa 
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�����
گزينه �� سيـستمبسيا�� بـر�� متـصو�، مديريتي � مالكيت هـا�ها�

يافته��ستايي�سانيبر# مطالعـه(�ندتوسعه مثـا) عنـو�* ١مـو�,�به
يـا نماييد مشاهد/ �� پر� كشو� �, چاال* كوچك 6بي بر# سيستم ,�با�/

مطالعه �, جامعه �نـر	�٥ما�/شو�,�ممالكيت با برقي 6شپز� ,�با�/
,هيد قر�� مدنظر �� نپا) �, كوچك 6بي بر# ). سيستم

ميگزينه �� مديريتي � مالكيتي پر�	/ها� �جر�� محل تناسب به ،تو�*
سـاختا� تا ,��6 عمل به �� ال�? ,قت بايستي �ما ,�, تطبيق � هـا�توسعه

ك Bمـصر جو�مع به نامناسب مديريتي � نگـر,,مالكيتي تحميـل بـه. ننـد/
� مـالي �جر�يـي، مـو��, � مديريتي مو��, فاصله بر,�شتن ميا* �� منظو�

مـي كـا� �,�مـه بر�� سيستم *���, سرمايه فر6ينـدفني، طريـق �� بايـست
نمايند شركت پر�	/ �, مي. مشا��/ �مكا*، ��بايد,�صو� �� �مـر �يـن

��سطه نها,ها� بيطريق گر�/� Bنهـا,طر طـو�يا بـه كـه ���يـد/� (6
جامعـه �طمينـا* *6 بر عال�/ � بو,/ برخو�,�� مالي � فني جو�مع �عتما,

�ست كر,/ جلب نيز �� كنند/ Bنمو,،مصر .تسهيل





22
فصل ��& 
تأمين منابع مالي �نرژ� �� 
جو�مع ��ستايي



5858

��������	 
��
���� نشا� بسيا� بمطالعا موجو� �صلي مانع كه عرضـه�ند ��� سر ر

��ليـه سـرمايه به �سترسي ��ستايي مناطق به بـر���نر	� كـه �سـت ��
منابع كر�� مها� منظو� به ال.- تجهيز� مي،خريد نيا. �يـن. باشـدمو��

مي سبب ��.�نـه،�مر �ساسـي نيا.هـا� بـر�� ��سـتايي جو�مـع كه شو�
عرضهگزينه لحا: .� كه برگزينند �� �نر	� قيمت ��.�� كيفيتها� �نر	�

مي تما- گر�� مد طوالني �� �لي ���ند . شوندپاييني
�نتخــا@ .� �� ��ســتايي جو�مــع كــه ���نــد �جــو� نيــز �يگــر� مو�نــع

ميگزينه با. صرفه به مقر�� مي. ���ندها� Eمثا عنو�� مـو���بايـستبه
����� � مـو���،نها�� سـاير � فني حمايت به �سترسي � ساختا�� .ير

مشيحمايتي خط �� ����� قر�� مدنظر ��ستايي �نر	� به. ها� بخش �ين
پرسش به � پر��خته موجو� �بز��ها� �جـر��مر�� بـا مرتبط كليد� ها�

مي پاسخ . �هدKنها

����� ����

� ��������������
هزينه ��.��كمك سـرمايهها منبـع طـرMتـرين مجريـا� بـر�� گـذ���
مي پر�	��ينبا. باشند�نر	� .� حاصل تجربيا طـو��جو�، به كه هايي

شـد� �سـتو�� هزينه كمك مبنا� بر ��كامل ضـعيف كيفيـت .� حـاكي �نـد
هستند منافع صاحبا� سو� .� مسئوليت فقد�� � مثاE،. نگهد��� عنو�� به

Rقيـانو� جز�ير �� بو�ند هزينه كمك شامل كه فتو�لتائيك سيستم يكصد
شــدند ــصب ن -��K)گ ــگ، ــيتون فيج ــا، نوپاي ــه ــاEين ما�ش ــر جز�ي ــا) ، �م

�فصل �
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�جر��سا��كا�� � حفظ يا ����� سيستمبر�� ند�شـتند�ين �جو� بـه. ها
سيـستم عملكـر� ،+, بـاال� هزينه � ,مد� عمل به تأخير� پـايين�ليل هـا

سيستم نهايت، �� � ��ليـهبو�� ظرفيـت �� كسر� با يا �فتا�ند كا� �� يا ها
� ���مه خو� كا� سيستم. ��ندبه ميا+ چـشم�� بـه سيـستمي مـذكو� ها�

نمايـدنمي عمـل طر; مطابق كه مـي. خو�� نظـر بـه �يگـر سـو� �سـد��
تعا�نيپر�	� طريق �� � مالكا+ توسط مناطق همين �� كه �هايي حفظ ها

مي قبض����� � جمعشوند منظم طو� به Gبر ميها� موفـق،گـر��,���
. �ندبو��

��������

�	
 ���
�������
يا��نه كل فـر,������ ،خـدما بـه فعاليـتهـا يـا �ختـصاIهـا هـايي

,+مي ��لت كه ��,مديابند كم Kمر� �ندگي بر�� �� �نر	�،(ها �نقل، حمل
غذ� بخش) سالمتي، حفظ بر�� �يا Qفـا� كشا����، نظير �ستر�تژيك ها�

مي،غير� . ��ندحياتي
گيا��نه كا� به هنگامي مـيها توليـدرفته هزينـه ،Tفـر� كـه يـاشـوند
نمي����� پوشش حـاU.�هد�� �� كـشو�ها� بيـشتر �� Uمثا عنو�+ به

تعلق يا��نه مستقيم غير يا مستقيم طو� به �نر	� Q�نو� �� برخي به توسعه
سفيد(گير�مي نفت Uمثا عنو�+ غيـر��به � ��سـتايي مناطق بر�� Gبر .(
��لتهمه ��� منابع ��سطهها گـر��به بـه گر�هـي �� �قتـصا�� �مو� �

مي Uنتقا� Kمر� �� بر�يگر � بـه�هند كـه با��نـد ��ين �فـا� �سـيله �يـن
مي بهبو� �� �قتصا�� عملكر� � جامعه . بخشند,سايش
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مستقيمياهايا��نه صو� پر��خـتمي���يهبه نظيـر كـهشوند، هـايي
سرمايههزينه يك بر�� شد' مصر) ميها� كاهش �� بـهگذ��� يـا �هنـد

مي تخصيص مستقيم غير ميصو� 2نها جمله 6� كه تغييـريابند بـه تو�8
مالياقيمت �ها، پر��ختها كههايييا �نمو بـه�شا�' �2مـو6>مربو;

هزينه مـي�هايا 6يرسـاختا�ها با ��تبا; ��يا��نـه.دنباشـ عـال�' هـابـه
�ختيمي غير يا �ختيا�� باشندتو�نند مي. ا�� 2خر �عظـممقوله بخش تو�ند

�شو شامل �� كشو� هر يا��نه <�� ��لـت،. �6 كه 6ماني ،Bمثا عنو�8 به
�� شــركت يــك مــو��(نمايــدمــيتقبــلضــر�ها� �� ،Bمثــا عنــو�8 بــه

شركت با بـرF�لكتريسيته گيرنـدگا8)هـا� G�� كـه جـايي �� يـا مجبـو�،
كهنمي پر��ختشوند �� �خو كه. يندنمابدهي 2نجايي 6��مـو�� گونـه �ين

� ند��ند Jختصا� خاصي گر�' مـيبه تشخيص قابل غير �مر باشـد،�ين
شـوند Gتمـا نظـر �مو� گر�' جز گر�هي �سو به �ست نيـز. ممكن Gتـو�

باشدمي ��شته بيني پيش قابل غير �ثر� ��صـد. تو�ند �گـر كـه همانگونه
با هماهنگ G�� مبلغ � باشد باال Gتو�Pقطعـا نيابـد، �فـز�يش Gتـو� �فز�يش

<6���� Tقر مي�مبلغ كاهش سرعت به شد' . يابد'

������ ����	 
�����
بر يا��نه، تخصيص �� نهفته منطق كهبيشترين �ست �ستو�� Tفر �ين

شدعرضه خو�هد متاثر �مر �ين گونه.�6 يا��نه�غلب جـانبيها� �ثـر� ��
ب مد طوالني �� كه توسعه���ند �مـضرخـو�پايد��ها�ر�� '�يـابـو

سرمايه بر�� �� نظر �مو� �ند��نـدسو همر�' به مثـاB. گذ���8 عنـو�8 ،بـه
سوخت 6� فعلي فـسيليحمايت �نـر	�،ها� منـابع �نـو�\ بـر�� �� �قابـت
مي �شو�� �6. نمايدتجديدپذير برخـي �� مـايع گـا6 بـه يا��نـه تخـصيص
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بر� �فريقايي غربي �كشو�ها��خانو� كه� باالتر � متوسط ���مد با هايي
�جا" مخا�$ پر��خت ���ندتو�نايي �� گا)� هنگـامي. �سـتسو�مند،ها�

مي تعلق ��تي��� محصوال به يا��نه جلـوگير�كه ��خلي توسعه (� �گير
مي عمل فز�يند�. �يدبه طو� به � كشا��)� بخش �� �مر بخـش�ين �� ��

پذيرها��نر	� ميتجديد =� فتو�لتائيك �نر	� جمله �هد�) .

������

� ���	
��������
بـا كـه �سـت �نهـايي � معتبـر ���قتـصا عو�مـل Dميا مالي ��سطه �عتبا�،

مو�جهند بو�جه مختلف. كسر� �اليل جمع(به ،���I�عتما منابع ����Dهندگا�
مو���مها�،كوچك ساير � ميـاD) ها مـالي Kتبـا�� برقر��� عامـلبر�� ��

��سطه يك حضو� �ست،مذكو� ضر��� �مر� مالي، مؤسسه يك Pعموما .��
� Qمحـصو Rفـر� (� حاصـل ���مـد بـين Tشكا علت به كشا��)�، بخش

�عتبا� مختلف W�نو� ����يهمخا�$، فقيـر D�(كـشا�� (� حمايـت بـه تا گر�يدند
بپر��)ند �. ثر�تمند ��گـستر طـو� بـه �عتبـا�� W�نـو� كـه چنـد بخـشهـر �

مي بسته كا� به سرمايهكشا��)� بر�� �ما طرZشوند، �� �نـر	�گذ��� ها�
نمي مناسب فقير جو�مع بر�� با)��ستايي ���� كه خصو\)ماني به باشند،

باشد متوسط حد �� D� ��I. پر��خت پوشـش منـاطقهزينـه �� كوچـك هـا�
باالسـت خيلي ���فتا ���بانـك.  �بيـشتر �عتبـا� �مـو� �� بـر��هـا �سـتايي

Zند��نـدطر �� I(ال تجربـه ميكـر�، يا كوچك موجـو�. ها� �يـسك علـت ،بـه
��بانــك �عتبــا� پر��خــت مــشكال بــا ��يــا��يي بــر�� تــا ���نــد تمايــل هــا
ضمانتجامعه ��ستايي فقير باشـندها� ��شته �ختيا� �� �� عنـو�D. هايي بـه
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سيست به كه ��� نوعي �ست ممكن النكا سر� تخصيصمثا"، � فتو�لتائيك م
�0تقريبا-يابدمي هزينه٨٠بيش يك ��8 �صد � �� پوشـش هـد٥ها ساله

بهر8 كه �ست يا <��� به ال�0 مي��ما باال نسبتا- ��� ����ين 0� بانـك � باشد
مي ضمانت برنامـهتكنيـك. نمايـدگيرندگا@ �خو�ست مـشا�كتيهـا� �يـز�

موقعيتمي چنين �هـاتو�نند � سـهامد���@ F� لبتـه� شـوند، ��قـع مفيـد يي
مي شما� به حياتي �مر� يكديگر سو� 0� . <يد�هد�فشا@

سرمايه بر�� ��� منـاطقپر �خت بـه �نـر	� عرضـه بخـش گذ��� �
سا0ما@�يد8،��ستايي توسط �غلب � �ست جديد نسبتا- غير �لتـي�� ها�
تعا�ني مييا �جر� ضـمانتهايي كـه توسـطهـا� �شـو  شـد8 خو�سـت

مي تأمين �� مالي بهـر�8��. كننـدمؤسسا Uنـر �جـو  بـا حتـي �هـاهـا
كـسبيا��نه بـه �� جو�مـع تا همر�8 ��ند به �� ضمانت كمترين شد8 بند�

عالقهفن سيستم حفظ � Xخا سا0ند<��� بـر����Y. مند مختلفـي ها�
��� گر��گذ��� قر�� �ستفا 8 مو�  <نها با0پر �خت � . �ندفتهها

برZپر�	8 ميها� پر� ��ستايي � ��0ساني �ستفا 8 با تو�نند
Zشوندصند� سرمايه تأمين گر �@ .ها�

0� تكنولو	�: عكس فيشر�ينترمديت �ستيو ـ
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فــن ســا�مـا� پـر� �� مثــا� عنـو�� تكنولـو	�!���بـه �ينترمديت
Inter mediate Technologyيــك �جـر�� حـا� مـي�� بــهپر�	( كه باشد

سا�ما� به ,�� مـي�عطا� ��سـتايي مناطق بـدينها� تـا ترتيـبپـر����
كا�خانهسا�ما� مذكو�، نماينـدها� تأسيس �� كوچك !بي بر9 يـك. ها�

��� به گر��� خو�( تن مـييصند�9 ,�� بـهه �� ,�� كـه صـند�قي پـر����
��� خاصي مـييـمنظو� پر��خـه بـا� صـو� �� � ��,نمايـد سـو� �� ت

سيستم بيشتر تاسيس بر�� �� �يگر� ,�� كوچـكگيرند(، !بـي بـر9 ها�
مــييــ��� هزينــه. �هــده ،,�� �� حاصــل پوشــش�ســو� �� Eطــر مــديريت

فــن. �هــدمــي ســا�ما� توســط Gمــشتركا ��ليــه �ينترمــديت���!ســرمايه
مـيتكنولو	� تـأمين !مريكا ��خلي توسعه بانك � پر� ��,�� � هـاشـو�

پر�	(ف به ميقط تعلق معيا�هايي �� كه فـنگيرند �قتـصا��هـا� � ���!
باشند . برخو����

)�� كوچـك !بي بر9 نير�� سيستم سه پر�	( خال� ��� شـد �نـد���
مي ساخت حا� �� �يگر سيستم چها� �� بيش �! �� يك. باشندگذشته هر

سيستم ���� بيش به شد( نصب �ساني٢٥٠ها� سو� . نمايـدميخانو��(
��� ��� ,�� سه �سـتي�� گرفتـه قـر�� پوشـش تحـت !نهـا �� يكـي شد( . ه

�� يا��نـه پر��خـت ��سطه به تا �ست شد( طر�حي Rخا نحو� به برنامه
ناحيه(RENONسو� شمالي��لت مـا��نو��� ناحيـه جو�مـع) تـرين بـر

توليد به كه همانگونه بگذ��ند، تأثير فقير ��سـبسيا� كوچـك تاييكنندگا�
مـي �سـاني سـو� نيز ���ند �سترسي �عتبا� به مستقيم طو� به . نمايـدكه

نو!��� برنامه �مينه�ين �� �� لولههايي �� �ستفا�( نظير ،PVCهـا�هايي
تكنيك � ��خلي شد( ساخته �لكتر�مكانيكي كا�هـا�تجهيز� سـاخت ها�

�ست نمو�( معرفي Xمتنو . عمر�ني
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سيستم مو�� فتو�لت�� منـافعها� �صـاحبا �غلـب كـه ��جـايي ائيك،
مي ��گذ�� �فر�� مبنا� بر نيز �عتبا� هستند، �����1. شو��فر�� شـد2يها� ه

پايين 6نها بهر2 نر7 ��كل، � ��شته گوناگوني تجـا���نو�9 بهر2 نر7 <� تر
�ست بانك.معمو< �تحا�يه ���ند�، �� مثا< �عنو� �>به بيش با مر�مي ها�

١٠٠�� ��1شعبه پر��خت به �قد�1 ��ستايي، �عتبـا��مناطق تـا١٢هـا�
بسيا�(ماهه٣٦ سو� �سـت) ��صـد٩�ندKبا ��1بـا. نمـو�2 �جـو� �يـن

مي پـسگيرند2 Nحـسا نظـر، مـو�� 1�� به �سترسي بر�� �نـد�>�بايست
با باشد٢٠معا�< ��شته �ختيا� �� �� تجهيز� كل هزينه <� . ��صد
كه�شيو2 نمو�2فيليپيني�يگر� Rتخا� �� �6 بـهها 1�� كه �ست �ين �ند
مـيفتو�لتـائيكيصـفحا�هزينه �محـد�� عمـر طـو< 2��� كـه شـو�

مـي بيـشتر خيلي 1�� پر��خت با> 2��� <� 6نها ��صـو�. باشـدكا�كر�
قسط پر��خت با> مي،عد1 گير�بانك پس �� صفحا نـشا�. تو�ند تجربـه

��مــي خانو��هــا� كــه ســرمايه�هــد بــر�� �� منــابعي ��ســتايي گــذ���
�المپباتر� ميها بانـك. يابندها >ير� باالست بسيا� 1�� پر��خت با> نر7

پـس �� صفحا ،1�� Zعو �� مشتر� طر] <� پر��خت عد1 صو� ��
. گير�مي

���� ���� �	
��� �����	
����� ����
� ������ �
��)�� �������
�����  
!"��	
���� ���#$��%�� � &�
' .(

طـر\ سـرمايه تـأمين بر�� متد��< �لگو� فز�يند2، طو� �نـر	�به هـا�
هزينـه كمـك جملـه <� بو�جـه تـأمين <� مختلفي �نو�9 شامل هـا،��ستايي

��1يا��نه كمكها، ساير � ميها مـو��. باشندها �� >يـر شـد2 مطر\ مثا<
<� با�>� نمونه نپا< �ستكشو� ��ند . �ين
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نا٢٥طر� موكتي �هكد� �� ��قع كوچك !بي بر" سيستم ١كيلو��تي

ــا( !مريك ــق طري +� ــا� �عتب ــا ب ــتانگ موس ــه ــديت�USAIDناحي �ينترم
طريق،)تكنولو	� +�� همكا�� با � نپا6 كشا��+� توسعه بانك +� ��مي

سرمايه �هكد� �� �هالي �ستمشا�كت شد� شكل(گذ��� �� !ما�� !ناليز
نم٢-١ مشاهد� ). اييد��

پر�	�-٢-١شكل بر�� سرمايه تأمين �جزئيا
نپا6 �� تينا Dما ميكر�� !بي بر"

E��)بهر�با Gصد١٤نر�� (�� مـد٨بايـد �� � بـا+٨قـسط، سـا6
شـو� تسويه سر�سيد، Lما+ +� قبل بايد ��قع �� �ما شو�، �فـر��. پر��خت

Nبي جا �� � طر� �جر�� �� ،Lمالكا يعني شـركتنفع، ��ليـه مـو�� جايي ه
حد��. نمايندمي ��٩٨+� پو�نـگ ناحيـه �هـالي +� نفـع��صـد طـر� �يـن
�+١٢. برندمي جامعـه��صد ��!مـد بـر�� خـوبي منبـع خو� كه �قم �ين
ميمي تأمين L�جهانگر� طريق +� . شو�باشد

1- Muktinath 

E��)٣١(%
�ساني %)١٨(يا��

%)٥٢(د�S�ه
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برنامه ��غالبا� �ستفا�� با ميكر�، �بي بر  �بز��ها� تركيب
ميايهسرم سرمايه تأمين .شوندگذ���

�� تكنولو	�: عكس �ينترمديت

توسط مي١١طر1 ����� جامعه �فر�� �� مـديريتعضو كميتـه كه شو�
مي تشكيل �� بر  �نير�� تعرفه نر> تعيين جمله �� مو���� � ���يه�هند
مصر< به بر  ���نـد�نر	� عهـد� بـر �� Aليـه. كنندگا�� A�ميـز �تعيـين

باتعرف بر�بر �ست٢٥ه بو�� هرما� �� كيلو�� هر بر�� بـا. (��پيه بر�بر
٠٦/٠Fمـا� �� �ال� نـر> بـا بر�بـر ��مـا�، �� هر ���� به ،)�١٩٩٨ال�

پر��خـتمصر< خـويش عرضـه ظرفيت مبنا� بر �� ثابتي تعرفه Aكنندگا
جريـاA. نمايندمي كننـد� محد�� A���� � سا�� �سايل �� �ستفا�� �ليل ،به

مي محد�� �نها بـهعرضه بر ، كنتو�ها� �� سيستم علت همين به � شو�
نمي �ستفا�� �نها، Aبو� قيمت A�گر . كندعلت
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�6� �
7��.
مـي كـه �سـت �ساسي عو�مل �� يكي مالي �بـر��عملكر �� !" بايـست

گزينه ��نتخا'�� قر�� مدنظر ��ستايي مناطق �� �نر	� كـه. ها� چنـد هر
بر �ست فنممكن �� ��شتهمنافع،ها"���خي همر�4 به �خو با �� غيرمالي

مز�يـاباشند بهد�شـتي� جو�نـب محيطـي، �يـست �سـتا���ها� نظيـر ي
�يست �جتماعي�محيط منافع �ليكنيا فـن، مالي �عملكر �سـت�ين ���"

تـصميم عامـل مـيكه �قلمـد� هزينـه. شـو�گيـر� جملـه �� ��هـا�مـو��
پر��خـتسرمايه هزينـه4شـد�� جـا��، هزينـه����نـهسـوخت�هـا� ،

مـي �� �نـر	� Aفـر� �� ناشـي ��"مد Bهرنو � ساليانه بايـستنگهد���
��� قر�� هزينه. مدنظر مقايسه گزينهبر�� كلي منافع � ��ها متفـا� هـا�

Fجـز بـه Fجز مالي تحليل � تجزيه !���" عمل به �نر	�، نيا�ها� عرضه
مي ضر��� �مر� گزينه . اشدبهر

���� ضر�� �ليل �� به �مر :�ين
گزينه� ماليمقايسه �يدگا4 �� Bمتنو ها�
��� ���I�طمينا! مالي نظر �� �نر	� پر�	4 كه ��ين��� . پذير�

مي بيا! �� مالي �صالحا �� برخي بخش شيو4�ين � �����متعـد ها�
گزينه مقايسه بر�� �� مالي تحليل � توصيفتجزيه �نر	� . نمايدميها�

��389:��6�
�نـر	���سرمايه�هزينه پـر�	4 هزينـه،يك Iتمـا پـيششـامل هـا�

مي هزينهپر��خت �ين هزينهباشد، پر��ختها، طر�حـيشـد4ها� �مـا! ��
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��� �ما� تا فـنپر�	� مـي�نـد��� شـامل �� ����مـذكو�. شـوند مـو��!
ميهزينه بر �! �� �ير �مو� بر�� ال�' :ندگيرها�
مهندسي� � طر�حي پر�	�، مديريت
تجهيز�هزينه� �،ها� نظر مو�! مكا� به تجهيز� �نتقا3 جمله �� ...
نمـو!�هزينه� مستقر يا ال�' مكا� �!��� فر�هم جمله �� نصب، ها�

فن،����فن محلي !سترسي به تجهيز�،بسته حمل مسافت ،����
مـو � تجهيـز� بـو!� ���!�تـي يـا !�خلي ��توليد قبيـل،��!� �يـن

سرمايههزينه فنها� ������!يگـر محـل بـه محلـي �� �نر	� ها�
مي سرمايههزينه. يابندتغيير كامل��ها� طو� به يا حد�!� تا �غلب

مي �!�! پوشش بانك '�� . شوندتوسط
�هزينه نگهـد��� سوخت، پرسنل، �ستخد�' شامل ساليانه �جر�يي ها�

هزينـه � �تعمير فـن��هـا� مـي�نـد��� �نـر	� �����يـنبيـشتر. باشـند
بـو!هزينه خو�هنـد بينـي پـيش قابـل � ثابـت سـاله هـر �عظـم. هـا بخـش
�سيبهزينه ،تعمير� به بيني پيش غيرقابل �جر�يي خر�بـيها� � هـا�هـا

فن منتظر� ميغير مرتبط ����مـيبنابر�ينگر!ند �� چنـد بايـستمبالغي
منت غير تعمير� نمو!بر�� منظو� . ظر�
گزينه مقايسه �هميـت!� حـائز �مـر� پـر�	� عمـر طـو3 �نـر	�، هـا�

فن. باشدمي �� ����برخيصـفحا يـا كوچـك �بي Oبر سيستم نظير ها
بر بالغ عمر� طو3 !��ند٢٠خو�شيد�، جمله����فن. سا3 �� !يگر ها�

�� بعد !يزلي مي١٠	نر�تو�ها� جايگزين يا با�سا�� هزينـه. دشونسا3
فـن جـايگزيني يـا با�سـا�� نيـزمالي پـر�	� عمـر مـد طـو3 �! ����

فنمي مالي Tقيا �! شو!����بايست گنجاند� . ها
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صـرفه بـه مقـر�� �نر	�، نو� هر عرضه بر�� فـنمعموال  &���تـرين
مـي �نتخـا' �نـر	� *سـتر( قابل منابع كر*� مها� چـه. گـر**بر�� گـر

ظـاهر بـو*� صـرفه به فـنمقر�� ��& محاسـبه شـيو6 بـه بـسته ���&
چشممي تغيير نمايدتو�ند فن. گير� ��قا ��ليه&���گاهي هزينه كه هايي
تمـا?��6 گـر�� سـوخت قيمـت بـو*� بـاال *ليل به �ست پايين &نها �B�ند�
مو�*. شوندمي �* �مر �سـت&���فن�ين ��يج فسيلي E��متد �B. سوخت

� بسيا�� مو�* �* *يگر فنسو� B���&پـذير تجديد نـشا�،ها� تجربـه
هزينـه �مـا باالسـت نـسبتا  &نهـا ��ليـه سرمايه چند هر كه �ست هـا�*�*6

�ست پايين بسيا� &نها مستمر � . جا��
فن هزينـهكا�&يي بـر سـرمايه&��� مـي��هـا� �ثـر جـا�� . گـذ��*�

�نـر	� بـه خر�جـي مفيـد �نر	� نسبت با �ست بر�بر سيستم يك كا�&يي
ســوخت(���*� شــكل خو�شــيد،بــه بــا*،نــو� يــا &بــي Nبــر ).�نــر	�

هزينه&���فن غالبا  كا�&مدتر سرمايهها� *��نـدها� بـر �* بيـشتر� ��،
*قيقBير� مهندسي �مو� به &نها *��*�جر�� Bنيـا *�بـا،تـر� �جـو* �يـن

فن فـن&���مو�* تجا��، سوخت هزينـه&���ها� كا�&مـدتر، هـا�هـا�
ميسوخت كاهش . *هند��

فـنضريب يك �* *�&مـدبا� بـر Bيـا*� بـسيا� حـد تـا �نـر	� ���&
مي �ثر �نر	� عرضه Tطر B� فـنضـريب. گذ��*حاصل نـصببـا� ���&

مي �� نمو*شد6 تعريف ساالنه مصرفي �نر	� عنو�� به بـه. تو�� �قم �ين
مي �نر	� ميز�� نشانگر *�صد�، عملكـر*صو� صـو� �* كـه باشـد

مي سيستم �قت گر**تما? توليد طو�. تو�ند �نـر	��يد6به سيـستم يك E&
برنامهمي نحو� به �Bبايست تـا گـر** بـاالييضـريب�يـز� بـسيا� بـا�
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بدين تا باشد حاصـلبرخو���� �نـر	� �فـر� �� �� مـد باالترين ترتيب
شوند ��شته نگا% ثابت �مكا( حد تا تجهيز� عملكر� � . شو�

شر�يط بو�ضريب�ير�� خو�هد پايين :با�
باشد� جامعه نيا� مو�� با� �� بيش سيستم . ظرفيت
��� �نر	� �تقاضا� پذير� صو� سا= يا ما% �� كوتاهي مد طو=
شو�فن� ��بر� خر�بي با متنا�با@ سا= طو= �� �نر	� ���  .

برنامهبنابر�ين برنامـهپـر�	%يـك�يـز�طي �لگوهـا��نـر	�، �يـز�
�ست�هيبا� �ساسي �مر� ����نه بيني. بهينه پيش منظو� به با� ���يابي

بـو� خو�هـد ضـر��� سيـستم نيـا� مو�� ظرفيت � با� بخـش(�لگوها�
نماييد مشاهد% �� =�� فصل �نر	� ). خدما

�������� ��	


��	����� ���� ��	
�ثبــا فــنبــر�� گزينــه K�كــد كــه Lموضــو ����(�يــن �نــر	� ،��� 

ميقيمت توليد �� گزينـه،نمايدتر� هر �� �نر	� ��حد يك توليد هزينه بايد
�� تخمين پوشش. �� بر�� �نر	� �فر� حد�قل بونما( �مر �ين عال�% به
هزينه ميتمامي نظر �� �� توليد . گير�ها�

هزينههزينه با ��حد، ��حـدها�ها� تعـد�� بـر تقـسيم ساليانه كلي ها�
ب يكسا= �� شد% �ستعرضه . ر�بر

ساليانههزينه كلي ها�
يكسا= �� شد% عرضه �نر	�هزينه=�نر	� ��حد ها�
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هزينههزينه شامل ساليانه نگهد���ها� � �جر� عـال��(O+M)ها� بـه
(C annual)سرمايه مـيهزينه سيـستم �% �شـد صر& ساليانه . باشـد��

ساليانه C)هزينه annual)پر%�خت با* سرمايه�حتماال+ /�� ساليانه ��ها�
سيستم. باشدمي �نر	� توليد حد�كثر با �شد عرضه ضـر5(Emax)�نر	�
شد�ضريب%� بيني پيش �ست،(LF)با� . بر�بر

9بـي بـر: سيـستم يك مثا>، عنو�= پر%�خـت١٠به بـا* كـه كيلـو��تي
=9 /�� 9=٢٠٠٠ساليانه سـاليانه �جر�يـي هزينـه � �سـت،٢٠٠%ال� %ال�

ساليانه كلي بر�برهزينه %�شـت٢٢٠٠با�� خو�هد �نتظـا�. %ال� ،�گربنـابر
قـر�� ��سـتفا% مـو�% *�� *� ساعت سه ��شنايي توليد بر�� فقط سيستم

باضريبگير%، بر�بر سيستم بو%٥/١٢با� خو�هد مجمـوI. %�صد تعـد�%
يكسا> �% �شد فر�خته ��حـد�kWh١٠٩٥٠�حدها� هزينـه بنـابر�ين، �

با بر�بر هر٢/٠�نر	� �% بو%سنت خو�هد ساعت . كيلو��
سـاعت چهـا� *� بيش مد به ��*�نه كه شو% گرفته نظر �% با�� �گر
� �شـد بر�بـر �% توليد ��حد ضريب نمايد، مصر& �� �شد عرضه �نر	�

مي نصف توليد ��حد . شو%هزينه
فـنپيش بر�� �لكتريسيته ��حد يك توليد هزينه مخ���9بيني لـف،تهـا�

9مريكــ ســنت شــكلبرحــسب �% �ســتنــشا=٢-٢ايي، �شــد �گرچــه.%�%
شـكلهزينه �سـت، متفا� %يگر مكا= به مكا= يك *� ��حد ��قعي ٢-٢ها�

*ماني ���% يك �% �شد بيني پيش كلي سا>١٥�لگو� تا يعني ٢٠١٠ساله
مي نشا= قيمـت%�. %هد�� گـر�= فتو�لتائيـك گزينه شكل، �سـت�ين . تـرين

مـي �نتظا� سـرمايه��%گرچه سـلو>هزينـه طـو��� بـه فتو�لتائيـك هـا�
سا> تا كنـد٢٠١٠چشمگير� پيد� ��حـدكـه. كاهش هزينـه خـو% �مـر �يـن

گزينه %يگر با �� كر%���9فنها�فتو�لتائيك خو�هد . بر�بر



خدما �نرژ� ��ستايي

7272

بر�هزينه-٢-٢نمو��� متمركز توليد منابع �نو�! بر�� ��حد ها�

���� �����	 
�� ���
سـرمايهعامل نگر�نـي مر�تب كه مـي�يگر� فـر�هم �� ���,گـذ�� كنـد،

�ست سرمايه ���,. با0گشت تخمـينمحاسـبه بـه سـا�, پر��خـت بـا0 ��
مي ,��� �ين . پر���0سريع

سرمايه هزينه گذ���كل
سا�,=  با0پر��خت

ساليانهجا��هزينه ��7مد ـ ساليانه

�گر مثا8، عنو�: سرمايهبه هزينه بـا�����گذكل سيـستم ٤٠٠٠٠يك
�نر	� فر�? 0� ساليانه ��7مد � هزينه�١٦٠٠٠ال� � سـاليانه�ال� هـا�

باشد٣٠٠٠ خو�هـدبنابر�ين. �ال� 0يـر Eشـر بـه سا�, پر��خت با0 ,���
:بو�

٤٠٠٠٠
١٦٠٠٠-٣٠٠٠

حد�قل
حد�كثر

پس �نر	�
ها�ماند,

گياها:
طبيعينفت��هستهفتو�لتائيكبا� پاLگا0 NغاN8غا8

ينه
هز

ر�
دب
��ح

ا�
ه

)
عت

سا
�
و�

كيل
(

٥٠
٤٥
٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠

=سا٣8
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�� پر��خت با� بهر� يا �ما� گذشت با �پو  ��� تغيير ،محاسبا �ين
� گرفته نظر مـيبنـابر�ين. ست�� �� مـذكو� جـا�محاسـبا بـه بايـست

سا�� عنو�� به پر��خت با� ���� ��قعي ممكنمحاسبه تخمين مو��،ترين
��� قر�� بـر��. �ستفا�� ��هنما يك عنو�� به بانكد���� توسط شاخص �ين

;�� �� �يژ� به پر��خت ميبا� كا� به كوچكتر . ���ها�

���� ��� �	 ��
 ����
���پو برخو���� عاملي عنو�� به كل مي"��� "�� �يـن. شـو�قلمد��

برخو� با �مر��� كه �ست ��قعيت �ين با�تا@ مشخـصي�مر مبلـغ �� ����
مي فر� ،�فعاليتپو ��تو�ند بيـشتر� �پـو Eينـد� �� كه �هد �نجا; �� هايي
���E همر�� مي. به منعكس �� ��قعيت �ين ،�پو �ماني  ��� يدنماهمچنين

با شد� خريد��� كاال� ميز�� سا�١٠٠٠كه �� ميز���ال� �� كمتر Eيند�
مي �مـر�� كلي. بـاشدخريد طـو� پو�"��� "به �� مشخصي بـه(مبلـغ

�E خريد قد� �مثا مي) عنو�� كاهش �ما� گذشت . يابدبا
ميز�� به �پو  ��� مي١٠�گر يابد، كاهش �يكسا �� گفت��صد تو��

��سا�١٠٠٠كه با�Eال� �معا� مـي٩٠٩يند� �مـر�� �مـر. �����ال� �يـن
كاهش با فعلي �پو  ��� مي١٠كاهش نشا� �� . �هد��صد�

بـه كلـي معا�لـه �سـا چنـدين طي ،�پو مبلغي فعلي  ��� يافتن بر��
�ست �ير Rشر:

Eيند�  ���
n)r+١(

�E �� سا�nكه �تعد�� Eيند� . شدباميتنزيلنرrSها�

فعلي=  ���
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سا� سه مد طو� �� من �گر مثا�، �عنو� به كه، طو�� �ال�١٠٠٠به
نر$ با باشم، +يـر١٠تنزيل��شته شر, به من پو� فعلي 1+�� ��صد�،

بو� :خو�هد
١٠٠٠

١ + ١/٠(٣(
نر$ بـر��مـيتنزيـل�لبته، شـو�بايـست 9�+ تخمـين محاسـبا . �يـن
نر$ گتنزيـلگزينش نظـر �� 1+�� بر�سـا@ ،صـو� مبـالغ Bتـي رفتـه

مبـالغمي Bتـي 1+�� بر�سـا@ كنند9، Cمصر كه �ست ممكن �لبته � گير�
نر$ كندتنزيلخويش، Fنتخا� �� .

باال� نر$ كا�گير� پـر�	9ميتنزيلبه بـا مغاير كـهتو�ند باشـد هـايي
سرمايه Hهزينـهمخا� �لي ���ند، بااليي �سـت�� كـم Bنهـا سـاليانه . هـا�

فن( �كثر پذير���Bنظير تجديد باال�) ها� نر$ كا�گير� مطلوFتنزيلبه ،
هزينهپر�	9 با سرمايههايي هزينه��ها� �ما Mباال�ند سوختي نظير(ها�

فسيلي���Bفن سوخت هزينه. باشدمي) ها� �بو� پايين �مر �ين ها��ليل
هزينه با مقايسه �� بو�Bتي خو�هد جا�� . ها�

�6��/���
� �)�2���
;6�(
هزينه يكسا�، �� �نر	� طر, هزينهيك � با+گشتي ��Bمـدها� �هـا�

���� همـر�9 به هزينـهبنـابر�ين. �� Rمجمـو طـيمحاسـبه �� ��Bمـد � هـا
بـو�سا� خو�هـد �لز�مي خـالص. ها ��Bمـد Rمجمـو فعلـي ��Bمـد(��+1

هزينه سرمايه) جا��ها�منها� معا�له +� �ستفا�9 ميبا بدست . Bيدگذ���

=�ال�٧٥١
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�مكـا� �يـن �سـت، ثـابتي مبلغ با بر�بر خالص !� مد كه كنيم فر' �گر
نمـو! محاسبه سا- چند طي �! �� كلي !� مد فعلي 12�� كه !��! . �جو!

مي ناميد4 سالپر!�خت ساليانه، ثابت . شو!مجمو6
سـالپر!�خت كـل مجمو6 فعلي 12�� يافتن چنـدين(A)بر�� طـو- �!

سالپـــر!� معا!له ميسا-، كــا� به �� بر��(بريـمخت �� منابــع � مر�جع
كنيد مشاهد4 بيشتر ). جزئيا

r)n-1}+١ A{ (

r(1+r)n

نر@ با مثا-، عنو�� سـاليانه١٢تنزيلبه !� مد !ال���١٠٠٠!�صد،
فعلي١٥طي كلي 12�� 2� بو!٦٨٠٠سا- خو�هد برخو�!�� �مر. !ال� �ين

مي !� مدنشا� كه طي�١٠٠٠ساليانه!هد �! بـا١٥!ال�� بر�بـر سـا-
مي٦٨٠٠!�شتن حاضر حا- �! . باشد!ال�

��������	
��
فعلــي خــالص 12��(NPV)� ســرمايه منهــا� !� مــدها Mتمــا مجمــو6

ميهزينه فعلي 12�� مبنا� بر �جر�يي نر@. باشدها� يك تعيـينتنزيـل!�
نر@ �گر باتنزيليشد4، بrبر�بر خـا!�صد فعلي 12�� شـرOلاشد، بـه ص

NPV(r %)مي ��ليـه. گر!!محاسبه تخمـين محاسـبه فـر'NPRبر�� مـا
!�مي پر�	4 يك ساليانه خالص !� مد كه ثابتكنيم پر�	4 عمر مد طو-

مي. �ست معا!لـهما 2� �سـتفا!4 با �� خالص !� مد كل فعلي 12�� �تو�نيم
نمايسرمـايه محاسبه Sفو سالپر!�خـت ��NPV12بنابر�ين. يم� با معا!-

سرمايه)(PVفعلي هزينه منها� خالص مي(C)��!� مد . باشدسيستم
N P V = P V- C

كل= فعلي 12�� تنزيل =A×ضريب
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خالص،بنابر�ين ���مد فعلي ���� كه جايي �� باال، مثا$ �� �ستفا�& با
با نر*٦٨٠٠معا�$ با سرمايه،��صد١٢تنزيلي�ال� هزينه پر�	&�گر ��
�ال�٥٥٠٠�نر	� سـپس باشد، مثـا$��. باشـدمـيNPV=�١٣٠٠ال� �يـن

بر سرمايهفر9 هزينه مخا�: كه �ست �����ين ����ست پر�	& �بتد��
شو� گرفته . نظر

����� ���	
� ����� �
�
با�گشت ��خلينر* نر*(I R R)سرمايه �rBياتنزيلتابع �� كه �ست

NPVست� بر�بر صفر ��قعيعني. با �نـد��&تنزيلنر*�� كـهبـه باشـد ��
هزينه،كل���مد كل فعليباهابا �نمايد،��� نر*. بر�بر� ��قع تنزيل��

هزينه كل با ���مد كل مي�� بر�بر� فعلي ���� با�گـشت. نمايدها� نر*
��خلي ميسرمايه ������ تو�بع ��مايش طريق �� B�مختلـفتو ��rها�

صـفر�يند تا تكر��� نمـو�ها� محاسـبه معا�لـه Bشـد جـد�$. فر �� �گـر
بري���تنزيلعو�مل مبني محلي، متد��$ شيو& يا سالپر��خت �مر �� شد& ه

برگـهبه سـريعكـا�گير� محاسـبه گـستر�& شـو�،I R Rهـا� �سـتفا�&
ميمحاسبه تسهيل معا�له كـا��ييپـر�	&. گر���ين بهتـرين �� كـه هـايي

بيشترين برخو����ند ��شتIRRمالي خو�هند �� .
يافتن ميIRRبر�� خالص ���مد فعلي ���� باال، مثا$ بـابايـست��

NPV=0با باشد٥٥٠٠بر�بر بـا�. �ال� سـالپر��خت معا�لـه بـه سـپس ما
�يخو�ه��� � گشت جايگزينم �� �Bميrهايي فعلي ���� تا با��نماييم
بر�بر٥٥٠٠ �. نمايد�ال� بـه �مـاني �مر مـي�ين Rكـهقـو = r%١٦پيونـد�

باالبنابر�ين. باشد مثا$ ��١٦%IRR=ست� .
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���������	
������ � ���	�����
مثا� كه �ست يا����� به برال�� باال فر�ها� �ست�ين كـه�ستو��

�ست ثابتي مجمو$ ساليانه خالص ��ليـه،���مد تخمـين �� ��يكـر� �ين
پيش مطالعه بر�� مالي ميعملكر� ��قع مفيد �جـو�. گر���حتمالي �ين با

فرضيه �ستچنين ��قعي غير حد �� بيش هزينـه. �� �حتماال? كه �چر� هـا
مي���مد تغيير سا� گذشت با �قيـق. نماينـدها تخمـين �NPVتـربـر��

IRRضـر��� �مـر� D	پـر� ساليانه خالص ���مد ��قعي E��� تخمين
مي سا� هر فعلي E��� سپس محاسـبهب�ست، مو�� مجز� طو� به ايست

گير� ���مـد. قر�� كـل فعلـي E��� نشانگر سا� هر فعلي E��� مجمو$
مي . باشدخالص

كا�كر� سا� چند گذشت �� پس Dعال� طرPفن،به �� برخي هـا�����
مي گر�ند�نر	� تعويض يا Pصال� شـدS. بايست متحمل معنا� به �مر �ين

�سهزينه سا� S� �� سنگين ��هزينهبنابر�ين. تها� بايـد �� مذكو� ها�
E��� ���محاسبه قر�� محاسبه مو�� فعلي . ها�

��������	� � ������ ��������
سـاختمي طريق �� تا ��� قر�� تشويق مو�� �� خصوصي بخش S�تـو

با����" نمايد"�بز�� شركت �نر	� عرضه خدما تأمين �مر �بز��ها�. ��
به �حتماال? معاWها�مشوVشكلبا���� با حـق/ سا��مالياتي ��گذ���
�����تي Xگمر،Pطر بر�� خصوصي توليد �قابتي، مناقصه هـا�پيشنها�

متمركز غير Vبر عرضه يا Vبر شبكه به متصل . گر�ندمي���يه،توليد�
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سياســتگذ��� �بز��هــا� بــا �يــا�� بــسيا� حــد تــا بــا���� �بز��هــا�
ــ ك ــايي �بز��ه ــد، ���ن ــي ��همپوش ــاختا�ها�ه س ــا� معن ــه ب ــتن م ــن �ي

مـي قلمد�� گزينـهسياستگذ��� توسـعه ��سـتا� �� عرضـهگر�نـد، هـا�
مي عمل ��ستايي گر�/�نر	� خو�/ باشندنمايند، توسعه عامل ��لتي ها�

سا�ما1 خو�/ غير� ��شـته��(Parastatal)��لتـيها� �مرمـشا�كت �يـن
مي. باشند سياستگذ��� گزينـهتو��بز��ها� �� حمايـت به عرضـهنند هـا�

كـم �سـتاند���ها� توسط جامعه، مشا�كت � مديريت متد��8، غير �نر	�
عرضه مناسب � هزينـهينهگز: مثا8(هزينه كـم بـر; �نـر	� عرضه ،)ها�

سيستم �� محد�� ممنوعيت مـو����فع سـاير � بـر; �نـر	� عرضه ها�
ــد ــد��. بپر���ن ش ــت فهرس ــذكو� م ــا� �بز��ه ــا ��A�ينج ــه ب � ــايي/ ه

مـيمي Bنهـا طي كه توسـعهپيوندند �� حمايـت �� �� مـذكو� �بـز�� تـو�1
گرفتگزينه كا� به ��ستايي �نر	� عرضه . ها�

<�="���0����� ���>�* ?
�@ A3 ���B@�� � �0�=6� ���
معافيت شكل به �غلب فو; مـو��گمركي�بز��ها� �����تي كاالها� ��

عر مقاصد بر�� ��ستاييضهنيا� �نر	� كـاهش. گر�ندمي���يه� بـر��
سوخت به مـي��بستگي فسيلي نـرJها� �� تجهيـز�تـو�1 متفـا� هـا�

بـدين � نمو� �ستفا�/ تجديدپذير �شـتعالي�نر	� تجهيـز� هزينـه ترتيـب
��� كاهش �� فسيلي . سوخت

�� مطلـوبي مالياتي شر�يط كشو� چندين حاضر حا8 �� مثا8 عنو�1 به
سيستمب پذيرر�� تجديد �نر	� توليد كر�/(RE)ها� ���ضع كـه �يـن�ند

مي كر�ميا1 �شا�/ �ير مو��� به :تو�1
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�نجايي: ������� توسـعه�� مـيكه مجـا� �ميـز�� هنـدگا تـا باشـند
ــد نماين تــسريع �� تجديدپــذير �نــر	� تجهيــز� �مــر،�ســتهال+ �يــن

هزتوسعه �� ستخو/ پذير تجديد �نر	� باالينه� پر �خت پيش ها�
�سـتهال+. نمايدمي بـاال� نـر4 ��سـرمايه��نگيـز5،بنابر�ين، گـذ���

مي �بز��. ��� فر�هم هند�سـتا�سياستگذ����ين مثـا9 � �عنو� به
مي. كا�بر  ��  �� �بز�� گر�5�ين � �بر>تو� كا� به كه �سـانيهايي

يا ��ستايي مناطق عربرنامه���يهبه ميها� طبيعي گا� پر ��نـد،ضه
گرفت كا� . به

����	
�� �������� ����
���:ماليــا �ســتهال+، �بــز�� ماننــد  �ســت
Bطر �� حاصل بر ��مد تعطيل پـذير ����ها� تجديـد �نـر	� هـا�

سرمايه �نگيز5 �عنو� به ميسر�سر نيا گرفته كا� به تـاگذ��� شـوند
�نر	� صنعت بر� سرمايه پـذيماهيت تجديـد �لـشعاGها� تحـت �� ر

مي.قر�� هند �� مذكو� كه�بز�� قر�� �  �ستفا 5 مو�  جايي � �تو�
سيستم ��ستايي، كا��فريني نـصبمؤسسا �� �نـر	� عرضـه ها�

. نمايندمي
������ �
��� ��� ���
��� ��������� �
� �كـشو�: �يـاالهـا

تجدمي �نـر	� بـر�� �� مطلـوبي ماليـاتي ساختا�ها� پـذيرتو�نند يـد
نمايند مذكو�. �ضع مـيساختا�ها� قر�� مدنظر �� ��قعيت  هنـد�ين

گزينه چنين بهكه نسبت كمتر� محيطي �يست تأثير� �� توليد� ها�
ميسوخت برخو� �� فسيلي مو� . باشندها� Gموضو مثا9 �عنو� به

كربن"بحث مي"ماليا نمـو �� قلمد�  مالياتي شكست �عنو� به �تو�
ميكه عمل پذير تجديد �نر	� توسعه عكس طـرB. نمايدبر هـاييچنين

)Bطر �نتشا� با توسعههمر�5 Xمكانيز نظير تجا�� پا+ها� �(CDM)
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كيوتـو �� شـد� طـر�) مطر� سـو� بـه �نـر	��حتمـاال  عرضـه هـا�
مي تما' . شوند��ستايي

���������	
�� مي:��� طر�كشو�ها يا��نـهتو�نند تخـصيص ����هـا�
مو������ ساير به �� �نر	� منبع يك كه نمايند مي�ند��0 بـه. �هدترجيح

مثا3 بـه،عنو�5 �� مـايع گـا0 قيمت ��لتي، يا��نه كشو�ها 0� بسيا�� ��
�ست ���� كاهش محسوسي قيمـت. طو� �فز�يش جهت كشو�ها �يگر ��

Bمصر بر�� ميبنزين مالياكنندگا5 نتو�5، �ضع �� بااليي . مو�ها�

��� ����������
مي��لت ���ها �مر �� �نـر	�يتو�نند سـاير يـا Dبر خدما �متيا0 بـهه هـا

تصميم خصوصي نمايندبخش ��شـتهبا. گير� تمايـل �ست ممكن �جو� �ين
� نماينـد كنتـر3 �� �يز� برنامه فرIيند تا طريـقباشند 0� �� �مـر ���يـه�يـن

ب �نر	� عرضه �قابتي ��Iندقر�����ها� �� �جر� به Kخا مناطق �حتمـاال . ه
شركت ميها�0 عمل به سيـستم�عو مو�� �� تا ���Iيد بـه Kخـا هيـهـا�

بپر��0ندطر� خويش پيشنها�� سيـستم(ها� مـو�� �� مثـا3 عنو�5 هـا�به
گـا�0ئيلي يـا خو�شيد� ،Pبيوما كوچك، Iبي Dفر�خـو�5). بر �سـت ممكـن

طر��هي��� �نپيشنها� عرضـهها� پيشنها�� طر� فر�خو�5 Pبر�سا �ر	�
منطقه به خاK�نر	� مقابـل،�� �� Iنهـا ��0يـابي � Kخا منابع جانب 0� يا

شد� مطر� شناسي T�� برصحت تجربـههزينـه�ساPيا � شـركت�هـا
پذير� سيستم. صو� مو�� قيمـت�� �سـت ممكن Dبر شبكه به متصل ها�

عرض قد� Pبر�سا Dبر �نر	� قـر��خريد تو�فـق مـو�� شـركت توليد� ه
���. گير� ساعت � منبع فصل، به بسته �ست ممكن قيمت ��0ي�ين �� �نر	� ه

نمايد مثا3. تغيير عنو�5 �0،به برخي 5��� سيـستمشركت يك �� �نبا�ها XI
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مي سو�بخش كوچك �بي �سـاعتبر طـي كـه صـو�تي �� �لبته هـا�باشد،
)� �� بيشتر� مبلغ )�� )� شو�خاصي پر��خت �بر �نر	� �� .

تمركز �بر توليد مو�� به�� �بر �نر	� عرضه �متيا( �عطا� شد3، (��يي
ميمنطقه صو� �قابتي �يدگا3 با �حتماال8 خا; شركت. پذير��� هـا��لتز�=

بر��شـته ميـا< )� كـم تقاضا� با جمعيت كم مناطق به �نر	� عرضه �� ملي
بدين � �ست تشد3 مالكيت بر�ترتيب تمركـزسهيال ��سـاني شـد3 (��يـي

شـركت به �قابت Iبر�سا �جبا�� حتي � مـي�ختيا�� ��گـذ�� تـاهـا گـر��
جديد مـصرJ���يهتسهيال به �بر Lفر� ��صد � �فـز�يششد3 كننـدگا<

بـر��. يابد هزينـه گـرفتن نظـر �� قر�����هـايي چنين �� �صلي ���يـهمساله
مــي خــدما )� خاصــي ���ســ. باشــدســطح ،�بــر عرضــه فنــي تاند���ها�
تعرفه � عرضه بو�< Iستر�Jمصر بر�� شد3 تعيين قر��ها� �� كنندگا<

مي قر�� تو�فق مو�� � شد3 تعريف پيمانكا�� . گير����
�يگر سو� ��ليه،�( ميمالحظا صو� ��Rنتخـا� مـو�� �� تـا پـذير�

تصميمشركت عرضه قر����� خو�ها< بدينها� � شو� تـد��=گير� ترتيـب
گر�� �جر� عرضه قر����� مي. پذيرترين �مر موضـوعا�ين � �طالعا تو�ند

شـيو3محلي به تنها كه �هد قر�� مدنظر �� ��مـيمـشا�كتي��� �نهـا تـو�<
نمو� كـهبدين. تعيين بو� خو�هد ��� قر�� برند3 شركتي (يا� Tحتما� به ترتيب
عرضه توليد�بر�� �مديريتبر )� باشدخو� برخو���� محلي مالكيت � .

��� ����� 	�
� �
�
���
منـاطقهزينه )� بـيش �سـت ��� مناطق بر�� �بر خدما عرضه ها�

�ستپر جمعيت �ست. تر�كم ممكن ضمن ���مـدهزينـه�� )� مـذكو� هـا�
مصرJبرنامه پر��ختي )� حاصل شد3 تجا�(�يز� نيز . نمايدكنندگا<
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مي �مر گر��تو�ند�ين جبر�� عرضه سطح كاهش طريق %� حد� به(تا
مثا) كمترساعت،عنو�� تقاضا� پيك ،خدما بو�� �ستر2 �� �ما)ها� ،

هزينه محد��كر�� خو�ستا� ��لت سـطحي�حتماال6 تـا كننـد9 مصر: ها�
�ستپايين كنند9 توليد �لخو�9 سو� %� ��قع. تر مـي،�� �فتـا���لت تو�نـد

ن محد�� با �� محـد��شركت همچنـين � تـو�فقي مبلغ تا سو� سطح مو��
تعرفه مصر:نمو�� بر�� پر��خت قابل پـايينها� سـطح بـا تـركننـدگا�

ــد نماي تنظــيم ــر��. تقاضــا ب ــه يا��ن %� ســطحي ــد نيا%من خــو� ــر �م ــن �ي
�ستمصر: كوچكتر يا��نـه. كنندگا� سطح مثا)، عنو�� توسـطبه كـه ��

مـي ��خو�سـت كننـد9 تـاتوليد جمـعشـو� ��Kمـدها� �%بـا شـد9 ���K
باشدمصر: ��شته مطابقت تعرفـه��. كنندگا� حالـت �فـز�يش�ين بـا هـا

مي �فز�يش تقاضا تعرفهسطح مثا)، عنو�� به صـو�يابند بـه بلـوكيهـا
مي بـه٣٠بهمثال6. يابند�فز�يش � پـايين تعرفه ،(�� كيلـو��٣٠كيلو��

مصر: بر�� � باالتر تعرفه �%بعد� تعرفـه٦٠بـيش بـاالترين كيلـو��
مي مـصر:هزينـه. گيـر�تعلق بـه �نـر	� عرضـه ��� كـوچكتر كننـدگا�
شيو9مي به ���تو�� كاهش مختلف پر��خـتشيو9. ها� پـيش نظيـر هـايي

ثابـتتعرفهكنتو��، تقاضـا� حد�كثر به Sمربو هـا�كننـد9محـد��ها�
عرضه � �لكتريكي، ساعاجريا� به محد�� �%�� %� .مشخصي



فصل &�% ـ تأمين منابع مالي �نرژ� بر�� جو�مع ��ستايي

83

��ستايي مناطق �� تقاضا پايين ،تر�كم
مي محسو  �نر	� برنامه �صلي .شو�مشكل

تكنولو	�: �.عكس 2ـ�ينترمديت كي ليند3

�,
.+
� ���# ��� ���
C �
مـالكين .� بـسيا�� بر�� كنتو� � �شتر�4 تعرفه متد��3 جانبي هزينه

مي باال بسيا� ��>مد گزينـهمنبه. باشدكم يـك مـانع، �يـن بـر غلبـه ظو�
بـا�عرضه"مطلو ، تعرفـهسيـستمچنـين. باشـدمـي"محـد�� .� هـايي
� ماهيانـهظرفيتي ثابت كـهمبلغ برخو����نـد مـشتر� پر��ختـي Gبـر �

ماهيانـه مـصرفي �نـر	� كل به توجه بـا�(بد�2 محـد��يت حـسب ) بـر
مي ��. گر�ندتعيين نـد�مالـك Gبـر كنتـو� حالـت �بـز���يـن بـه بلكـه ��

�ست مجهز با� . محد��يت
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مـشتر�،محد��كنند� مصرفي �نر	� عرضه نمو�  محد�� با با� ها�
مي كا� شد� تو�فق مبلغ �+. كنندتا مـصرفي جريا  تجـا�+�گر مقـد�� �يـن

مينمايد قطع �� عرضه خو�كا� طو� به �بز�� محد��. نمايند�ين +� �نو�عي
بـهكنند� بايد با� شـوندها� تنظـيم �سـتي بـه. صـو� بقيـه حاليكـه ��

مي تنظيم با� �ضافه حذ= با � �توماتيك عرضـهگزينه. شوندصو� ها�
گزينه عنو�  به غالبا@ كنتـو�"يا"�قتصا��"ها�مذكو� با+��يـابي"بـد� 

بدينمي تا جنبهگر�ند، بر عرضهترتيب منفي نمايندها� غلبه محد�� . ها�

ع �صلي ميرضهمز�يا� +ير Dشر به محد�� با� :باشندها�
جمعهزينه� كمها� ��Eمد ���E
يافتههزينه� كاهش توليدها� � تو+يع ـ Gنتقا� �
سرمايه� ��ليههزينه �ند�Hگذ���
�� Iبر شركت بر�� پر��خت پيش
بو�جه� سا��تنظيم كنند�گذ��� مصر= توسط پر��خت بر�� تر

كنند� محد�� �صلي �+همعايب عبا�تند با� :ا�
�+��فرصت� � فريب بر�� فز�يند� ها�
پايين� �طمينا  قابليت
شد�� محد�� Iبر مصر=
�� پايين �قت
�Iبر +� �قتصا�� غير �ستفا��
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جامعهپر�	� تملك تحت فنهـــا� "� نپا# �% گند��& محد�%� ���)
ميكنند� بهر� خويش تقاضا� مديريت "� بخشي عنو�3 به با� .بر%ها�

تكنولو	�: �"عكس فيشرـ�ينترمديت �ستيو

����������	�
 �� ��� ���
هزينه خانه كشي ميسيم كه �ست كلي حـق�� "� �� خانـه مالـك تو�نـد

%��% با" �صلي شبكه به �تصا# � كشيهزينه. �شتر�& سيم بر�� كا� ها�
خانه بر�� �يژ� به باالمتد��# بـسيا� سـنتي، سـاختا� بـا "يـر�هايي سـت

خانه �% سيستم �"نصب �سـتهايي %شـو�� قبيل بـر��. �ين حـل ��� يـك
بر سيستمغلبه "� �ستفا%� مشكل، ��"�3�ين فر�گير خانگي كشي سيم ها�

�ست مي. قيمت ميسر شكل �% به كشي سيم :باشد�ين
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�ما��" كشي سنتي"سيم كشي سيم متـد���سيستم.� كشي سيم ها�
�ستفا غر  �� ميكه خـانو����� بـر�� � بو�� گر�% خيلي كـمشوند، هـا�

مي �نعطا* قابل غير كشو�ها، /� برخي . باشند���مد
�سـت �متـد�� �مـر� �منـا/ كشي سيم توسعه كشو�ها، برخي بـا. ��

خانو��� ���مد، بهبو� يا خانو��� �فر�� تعد�� ميها�فز�يش تـاترجيح �هنـد
�� خو� خانه مكا%، تغيير جا� نمايندبه سـيم. بز�گتر �گـر حتـي بنابر�ين،

توسـعه باشـد، شـد� نـصب بااليي �ستاند��� با ��ليه كـشي�كشي سـيم
پذير�مي صو� ���� نا �فر�� توسط سـنتيسيستم. تو�ند كشي سيم ها�

نظر مو�� شر�يط با G/ال تطبيق تا �ست نيا/ مو�� فر�گير � مطمئن خانگي
. �يدفر�هم

هز سنتي كشي چـشمگير�ينهسيم طـو� بـه �� خانـه كـشي سـيم ها�
مي فـر�همكاهش �� Mبر پريزها� � ��شنايي مناسب نصب شر�يط � �هد

مصر*. سا/ندمي بر�� شيو� المـپ�ين �� يـا يـك /� فقـط كـه كننـدگاني
مي �ستفا�� ���يو يك شايد � �ست��شنايي مناسب �ما��". كنند "بر�ها�

مالحظه قابل طو� سيمبه /� مـي�� گر�نتـر سنتي بـر��،باشـندكشي �مـا
بـاال جريا% با برقي �سايل /� يا ���ند /يا�� كا�بر�� �سايل كه مالكيني

مي �ست�ستفا�� مناسب . نمايند،

������� �	� 
������
مــي Gملــز �� مــشتر� پر��ختــي، پــيش پــيش،نــنمايكنتو�هــا� /� تــا د

نماي خريد��� عرضه مرجع /� �� Mبر سيستم. دن��حدها� بيشتر هـا���
مي مغناطيسي كا�تي كنند� مصر* �%موجو�، ��� ��حـدهايي كـه خـر�

�ست شد� كنند�. Uخير� مـيمصر* قـر�� كنتـو� ��خل �� كا� �هـد،�ين
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مي ثبت �عتبا� عنو�� به �� جديد ��حدها� صـو�. كنـدكنتو� بـه كنتـو�
مجــد" �ســتفا"$ � بــر"$ ــين ب (� �� كــا� ��� كــد ــاممكنخو"كــا� ن ��

سـاخت. سا)"مي نـو+ بر�سـا, �� "ستر, قابل  �عتبا�� مجمو+ كنتو�
مي ميمعين نشا� �� مصر1 نر3 � بـهكند �عتبـا� پايـا� هنگـا5 به يا "هد

مي هشد�� كنند$ كنتو�. "هدمصر1 شـاملمز�يا� شـد$ پر"�خت پيش (�
�ست )ير :مو��"

كنتو�� خو�ند� به نيا) عد5
قبض� به نيا) عد5
بهپ� پر"�خت حسا;يش ما كه �ست مفهو5 قطعـي�ين "يركر"، ها�

"�شت نخو�هيم �� مجد" Bتصا� هزينه � .
كمبو"جه� پر"�خت قابليت � كنند$ مصر1 توسط Fسا� به،گذ���

مي Bعما� سفيد نفت خريد بر�� مشابه . شو"��شي
صاحبخانه� يا مستأجر تغيير بر�� هزينه پر"�خت عد5
�� جو � پر, ���عد5 بـر شـكايا ثبـت عـد5 � كننـد$ مصر1 (

قبض
تغييربرنامه� � كنتو� ��� بر )ماني ��Fيز� Fسا� پذير�

مي )ير Kشر به پر"�خت پيش كنتو�ها� معايب :باشندمهمترين
�هزينه� كنتو� باال� ها�
شد$� سا)ماندهي خو; Nفر� به پشتيباني/ نيا) خدما

گـست طـو� به پر"�ختي پيش سـاBكنتو�ها� طـي "�ر"$ گذشـته هـا�
گرفتـه قـر�� �سـتفا"$ مو�" جنوبي عمومـاFفريقا� "��نـد، كنتو�هـا �يـن ً
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شـد� گرفتـه كا� به كوچك ��شهرها� مـذكو� !مـا�� بر�هـا� بـا � �نـد
هستند كامل حد��. هماهنگي بر) شركت كنتو�ها� �ست٩٠هزينه . �ال�

حا/فن �� سرعت به پر��ختي پيش كنتو�ها� مي!��� . باشـدتوسعه
يافتهسيستم توسعه ���� ��� 7� كنتر/ كنتو� خو�نـد8ها� �مكـا8 كـه �ند

7� مجـد� �تـصا/ � قطـع � پر��ختـي پيش كنتو�ها� به �عتبا��هي كنتو�،
مي فر�هم �� تو7يع شبكه با Aتبا�� سيستم. نمايندطريق مي�ين �7ها تو�نند

�يـدسيستم 7� هم متد��/، پر��ختي پيش �7ها� هـم � �فـز��� سـخت گا�
هزينه ��7�نترنظر جا��، فـن. باشندها� كـه حالي سيـستم�� هـا�!���

مي موجو� با7�� �� ��� ��� 7� كنتر/ ميكنتو� نظر به �ما كـهباشد، �سد
شركت تجهيز� Hتقا�� �ليل به تنها !نها، 7� بـر)�ستفا�� كننـد� توليد ها�

مي �حتماالLصو� كه �مر� �ههپذير�، خال/ ����� خو�هد N� !تي . ها�

���������	
���� �� ����� �����
پيچيدگي با ��بطه �� بسيا�� خـانگيها�موضوعا كـشي سيم �يمني

بخش ���ند�� �جو� ��ستاها � جو�مع فقير :ها�
خانـه� مـالكين كشو�ها، �ليـل��بيشتر بـه كـاهگلي، سـقف بـا هـايي

��ئم نفوUناپذير سقف عرضـهند�شتن ��يافت �جا�7 ،V! بر�بر �� ي
ند��ند �� سـقف. بر) �7گرچه Lغالبـا كـاهگلي بـر��هـا� X7ال �يمنـي

مي برخو���� V! بر�بر �� �ستمقا�مت كابل �ما ��باشند، 8! ها�
�عايت به نيا7مند خا�جي، Yميمصر بيشتر� . باشند�يمني

كابل 7� پوشش�ستفا�� محفظهها� يا لوله��� سيم��� كه ��خـل� �� ها
مي قر�� كنند�!8 محد�� يا كنتو� بر�� مي�هند، با� خطرهـا�ها� تو�ننـد

�هد كاهش �� كاهگلي سقفي 7ير خدما �تصاال با . مرتبط
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�صـو� صـالحيت فاقـد ��فـر� توسـط �غلب خانگي كشي سيم گستر&
�مي �صرفهپذير �ليل به كا� مي�ين ��هزينه كـههمانگونـ. باشدجويي ه

سيم گر�يد ميبيا6 سنتي كشيكشي ـ سيم مشكل خطـرتو�ند سـا9هـا�
�ضافهخانه � �هد كاهش �� �لكتريكي �بز�� �مجد نصب ���مر مجا9 ها�

نمايـد تسهيل �� جانبي �لكتريكي Aال �بز�� 6�همبـست. نمو كـشي سـيم
ضـريب Bغالبا �ما ،�ند�� �� ثابت Eشد نصب كشي سيم Aنهـ�يمني ا�يمنـي

كشي سيم 9� �بيش��� ��جو فقر� خانه �� كه �ست كه. هايي �ينهنگامي
خانه بر�� ،��گر E��ستفا تنهايي به كشي سيم Hمينو مناسب باشـدهايي

�ست نيا9 �يو�� يك Bحتماال� � المپ �� يا يك Kبر نير�� به تنها . كه
مـي� قر�� E��ستفا �مو� بيشتر� برقي �سايل كه بـه9ماني �يـژEگيرنـد،

مي كه ���لكتريكـيمو�� Mشـو خطر ،�شو حفظ 9مين به Oتصا� بايست
مي ���فز�يش 9مـين بـه Oتـصا� نشت محافظتي �مو� بايد �جبا� به � يابد

��� قر�� يـك. مدنظر �غلـب ���ند قو� جريا6 كه فعلي برقي �سايل بر��
مي نصب كـشيكنتو� سـيم 9� تنهـايي بـه كنتو� كه جايي 6A 9� � ��گر

نميخ محافظت ميانه نيا9 �مو� بيشتر� محافظتي �قد�ما . باشندنمايد،
بيـشتر� با�9سي � Kبر نير�� خطر� �مو� �� بيشتر Aمو9& طريق 9�

سيم �مو� ��خانه، يافتكشي خو�هد �فز�يش پيش 9� بيش برقي، . �يمني
�ملز�مـا �قيـق بر�سي U9هنگا� Aگـاهي ،Kبـر سيـستم نـصب �يمنـي

مي�يمنمسائل �هميت حائز �مر� شمع � سفيد نفت 9� E��ستفا . باشـدي
9� E��ستفا كه جايي 6A 9� �غلـب9ير� �سـت Eشـد ��عـا �سـايل �يـن

ميبي �قلمد� . گر�ند�هميت
مي� كشي سيم �جر�� ��كا�شناسا6 با شركتبايست بـرK�يمني ها�

� بهد�شتي مؤسسا گزينـه� �مـو� �� � �نمـو مشو� هـايي�يمني
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�ن بحـث به سنتي كشي سيم � �مين به �تصا� نشت شكنا# مد�� ظير
پر'�خت نظر مي. تبا'� �� مذكو� �عايت�طالعا �مر �' �يمنـيبايست

'�' قر�� �ستفا2 مو�' بر4 سيستم نصب �ستاند��'ها� � .

������
هزينه بر��8'# بر�� �عتبا� ��2تأمين ��ليه �نگيـز2ها� سيستم، ���ند�

بر مـيمثبتي ��ستايي مناطق به �نر	� عرضه كـه. باشـد�� خانو��هـايي
هزينه پر'�خت تو�# �شـتر�C�حتماال@ فتو�لتائيـك، سيـستم يك سنگين ها�

مي �غلب ند��ند، �� كشي سيم � بر4 C�شتر� يا طبيعي �گا تو�ننـدسيستم
هزينـه �� بخـشي گـاهي � نماينـد پر'�خت مد بلند �' �� مبلغ هـا�همين

� صرفهمذكو� طريق �� پس� � سوختجويي 'يگر �كنند�ند� تأمين . ها
بر4 سيستم نصب پـذير�عتبا� تجديـد �نر	� تجهيز� � نظيـر(�ساني

مي) فتو�لتائيك معد�'� كشو�ها� �ختيا� �. باشد'� موجو' �عتبا� مبلغ
�سـت متغيـر بـسيا� مختلف كشو�ها� �' پر'�خت، �با عنـو�#. '��2 بـه

� برخي �' بر4مثا� C�شتر� ����با Tنر كشو�ها �مي �� طي�ساني تو�#
كلمبيـا، كـشو� چـو# جـايي �' �مـا نمو'، پر'�خت ما2 شش تا چها� مد
�ختيـا� �' سـا� چهـا� تـا �' طـي مـشابه، سيـستمي �تصا� بر�� �عتبا�

مي قر�� كـوتيز. گيـر'متقاضي � النكـا سـر� نظيـر مـو��' �� برخـي �'
ه �عتبا�، هند، �' قـر��جيوتي پوشـش تحت نيز �� خانگي كشي سيم زينه

مـي. 'هدمي بـر4 �مـو� محلـي پيمانكـا��# يـا خا�جي سا�ما# تو�ننـديك
شركت �ير� نمايند، عرضه �� ممكن �عتبا� مـشكالبهترين �غلب بر4 ها�

بـــر�� X�ال تو�نـــايي �� � '��نـــد �� خـــو' بـــه���يـــهنقـــدينگي �عتبـــا�
Yنميمصر برخو�'�� . شندباكنندگا#،
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�!
/0 ��38:���
ميتعرفه مصر�ها نمو�� �لسر� بد�� كه گر�ند �ضع نحو� به بايست

بـر)، �نر	� مصر� يا عرضه ��يافت +� مالـك��.مـدكنند, عايـد �� كـافي
كننـد فـر�هم بر) شركت بر�� �� مالي پايد��� � نمايند �نر	� بانـك. سيستم

با معا�4 تعرفه، ميز�� حد�قل ��س٥/٨جهاني سـاعت كيلـو�� هـر بر�� نت
مي بدينپيشنها� تا هزينهنمايد �هـدترتيب قـر�� پوشش تحت �� �جر�يي ها�

كمــك �يــژ,� ســرمايههــا� ��ســتا� �� �� ��� نمايــد �عمــا4 گــذ���
نمايـدسرمايه Dجـذ �� تجـا�� �مـو� �� F�� �عطا� طريق +� ميـز��. گذ���

بده � �ست پايين حد +� بيش �غلب شـركتيتعرفه بر�� �� سنگيني هـا�ها�
مي با+ عرضه سيستم Lگستر � حفظ +� �� .نها � ���� همر�, به . ����بر)

سرمايه تأمين برنامهبر�� �+� فتو�لتائيك بر) عرضه ها�
ميبرنامه �ستفا�, جهاني �عتبا�� .شو�ها�

تكنولو	�: �+عكس �ينترمديت
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��ئمـ يـا ثابـت مبلغ شامل �غلب �نـر	�تعرفه هزينـه � متغيـر شـا�	 ي
مجمـو*. باشدمي هزينه ��كل، ثابت مبلغ پوشـش��1مـدمعموال/ تحـت ��

مي مي. �هدقر�� �� مبلغ كننـد7�ين محـد�� 8� �سـتفا�7 با �تو�: بـا� هـا�
بـه ��سـت ،��� كاهش محلي جو�مع پـيشمشا�كت بخـش �� كـه ترتيبـي

گر�يد نمـي. توصيف ��1مـد كـم هزينـهتو�نخانو��هـا� عهـد7 8� هـا�نـد
بر1يند ثابت مبلغ،سنگين فقط 1نها بـر��8ير� كـه ���نـد نقـد Hپـو �نـدكي

مي Iبر كلي Jحسا . پر��8ندصو�
عاملهزينه سنگين، ثابت شا�	 هزينه 8� كمتر بسيا� �نر	�، باال� ها�

مي �نر	� Mمصر �مر �� ميز�:هزينه. باشندبا�8��ند7 �حتماال/ �نر	� ها�
Iميبر محد�� �� يابيمصرفي �ست 8� �� ��1مد كم خانو��ها� �ما كنند،

نمي با8 عرضه شركت. ���ندبه 8� تعرفـهبرخي Iبـر تعيـينها� �� �نـدكي
تعرفــهمــي عنــو�: بــه �غلــب كــه نجــا"نماينــد بــه"��7 � شــد7 شــناخته

���� Pختصا� ��1مد كم تعرفـه. خانو��ها� نـو* كـم�ين خانو��هـا� هـا
مي��1مد تشويق مي�� كمك 1نها به � شوند �صل سيستم به تا نمايدكند

كنند پر��خت �� مصرفي �نر	� مبلغ تعرفهبا. تا �جو� نجـا"�ين 7��"��
بـدين تـا نمـو� محد�� پايين بسيا� مصرفي Sسطو به ����بايد 8� ترتيـب

شركت بر 8يا� فشا� 1يد���1: عمل به جلوگير� Iبر . ها�
تعرفه Sميسطو ��لت Hكنتر توسـعهتحت بر 8يا�� بسيا� تأثير تو�ند
سيستم باشدپايد�� ��شته �نر	� عرضه كه. ها� جايي �� ،Hمثا عنو�: به

برIتعرفه بر�� Jمطلو برقي شبكهها� ��ستايي�ساني مناطق ماننـد(��
مـي) هند تعيين نحو� به تعرفه Sسطو ،���� صـو��جو� �� تـا گر�نـد

� ،Zپذير سيستمعد\ ��ليه �8قد�ما عمـومي يـا خـصوصي مالكيـت ها�
Mمصر شـو�سو� حاصـل �طمينـا: ،\�� پر��خت با8 مو�� �� . كنندگا:،
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مصر� چند مو���� گرفته�� تصميم �كنندگا  مالكيـت جـا� بـه تـا �نـد
شـبكه خـط بـه �تصا+ منتظر �ساني، بر. �مر �� خويش سيستم مديريت

بمانندبر. م(�ساني �غلب سا+كه �ست �نجامدمكن طو+ به ). ها

���� ����� 	
����
سيــستم سيــستممالكيــت ســاير يــا برقــي �نــر	�هــا� عرضــه هــا�

شركتنمي به گر��بايست محد�� �نر	� ��سـتايي. ها� جو�مـع گـزينش
سيستم مالكيت بـربر�� �� بـسيا�� �متيا<� خويش، �نر	� عرضه ها�

كه. ���� صو�تي �� جو�م�لبته خو�شا�ين عهـد@ع به �� مذكو� مالكيت  
بـستگيتناسبگيرند �قتـصا�� � محلـي �جتمـاعي عو�مـل بـه گزينه، �ين
مـي. ���� ��قـع مناسـب جـايي �� Eحتمـاال� مالكيتي �����چنين كـه شـو�

فعاليت محلـيتا�يخچه مالكيت توسعه � �جتماعي شد@ طر�حي باشـدها�
سا<ما  كه جايي �� ��لتييا غير عرضهميها� مشا�كتي طر�حي تو�نند

نمايند تسهيل تمـامي. �� موفقيت بر�� �هميتي حائز �مر مشا�كت ��قع، ��
ميسيستم شما� به خصوصي بخش �ختيا� تحت . Nيدها�

مي شركت يك تأسيس شامل جامعه مر�حـلمالكيت �� شـايد كه گر��
نمي،��ليه مشا�كت  N �� كامل طو� به باجامعه �ما �قـد�مانمايد �جر��

موفقيت � تـاسو�بخش <مـا  گذشت با محلي جامعه مالكيت ��صد Nميز،
مي١٠٠ �فز�يش �صـو+. يابد��صد T>مـوN شامل شركت موفق مديريت

بو� خصوصي. خو�هد بخش بر�� �� مهمي نقش كه مـي�مر� . نمايـد�يفـا
�ســت ممكــن ��قــع بــه�� ��لــت ســو� >� محلــي، جامعــه مالكيــت ترفيــع

تعـا�نيسN	�ن ماننـد يابـد، Wختـصا� غير�نتفاعي بـر.ها� �سـانيهـا�
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كـشو�ها� �� بخشي � فيليپين نظير كشو�ها �� بسيا�� �" كه ��ستايي
موفقيت جنوبي بو"*(مريكا� . �ند(ميز

مي محلي جامعه پـر�	*مشا�كت يـك نـصب � طر�حـي �مـر �" تو�نـد
جمعبر5 بر�� مو��" برخي �" � تعرفه�ساني گـر""(��� ��قع . سو"مند

مــي خو�ســتهجامعــه ميــز�: مــو�" �" بــر��تو�نــد خــويش (مــا"گي � هــا
بگيــر" تــصميم شــركتبــدين. مــشا�كت مــيترتيــب بــر5 ��هــا� تو�ننــد

بيـشترهزينه پوشـش يافته، كاهش پـر�	*ها� �جـر�� �مـر �" تـسهيل �
كنندبهر* . بر"���

مي جو�مع مو��" �� برخي �" "�همچنين تـأمينتو�نند هزينـه پر"�خـت
كـه نماينـد، كمك بر5 عرضه صـرفهسيستم بـه Gحتمـاال� �مـر جـويي�يـن

هزينه �" ميچشمگير� منجر شـايا:. گر""ها كمـك كـه صو�تي �" حتي
��بطـه نپـذير"، صـو� كـا� نيـر�� يـا ��ليه مو�" تأمين جهت �� توجهي

مي جامعه � بر5 شركت ميا: Nبيشترخو مسئوليت Pحسا� بهتو�ند �� �
باشـد "�شته "يگـر"�. همر�* �� سـرقت � �نـر	� Qتـال� يـا كـاهش صـد

ميها�يژگي �مر �ين عال�*. باشد� مي،به �جتماعي ��فشا� �� �فـر�" تو�ند
فعاليت � جبـر�:كا�شكني بـر�� سنگين غر�مت �"عا� يا بر5 شركت ها�

"��" با� �نر	� ضعيف عرضه � �ساني . خدما
مي بهتو�ندجامعه W�شتر� شما�* تعد�"� "�":ֶק Yبر�بر �" تعهد طريق ��

بر5 تشويق � عرضه �مر �" نمايـدمر"] فعاليـت فعاليـت. �سـاني هـا�يـن
��*مي �مـر �" مـشا��* طريـق �� �� سيستم طر�حي مـسيرتو�نند �نـد���

تـسهيل تقـد]، حـق هرگونـه تعيـين مباحثا �" همكا�� � تو�يع خطو[
مي. نمايند كميتهتوجامعه بـر5�ند شـركت بين ��تبا[ برقر��� بر�� �� ��

برگزيند جامعه � .
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�يا� �� �جتماعييكي مشا�كت �ها��مـر "شنايي �ليل به كه �ست �ين
سيستم �حتماال+ "نها ��خلي، بر1 سيستم نصب با كننـد5محلي �محد� ها�

مي كا� �� �� كنتو�ها يا �لكتريكي قـبا� غيـر �تـصاال يـا ���ند��نـد انوني
مي مصر:. نمايندبرقر�� �مو� ��مي �صل "نها كنتو� كه باشد،كنندگاني

حـصو= بر�� جامعه مسئوليت گرفتن عهد5 به �مينه �� بيشتر� مشكال
جمع �� ��طمينا���� ��جـو خـدما شـد5 عرضـه �نر	� مبالغ ���" .��

Gحسا صو� با خانه صاحبا� كه غيرمنتظـر5شر�يطي � سنگين ��ها�
هزينـه پر��خت �� باشد، ند�شته �� �" پر��خت تو�� كه شوند هـا���بر�

مي سربا� مي. �نندمذكو� چنين جمـع�ير� مأمو� كه ��"مـد"���پند��ند
�ست 5��فز� مذكو� مبلغ ميز�� بر جمـع. بر1، مأمو��� هزينـهشغل ���"

مي "نها �ير� �ست پيچيد5 بسيا� كنبر1 خو�نـد� چو� �مو�� تـو�،بايست
Gحسا صو� پر��خت �عد نظير مشكالتي به پر��ختن � ��حسابد��� ها

�هند �نمـي. �نجا ثابت مصرفي �نر	� پر��ختي مبالغ كه "نجايي باشـند،��
جمعب مأمو� ��حـتر�� ��"مـد، ���"Gصو�تحـسا مبلـغ بـر كـه �سـت

كمتـر�مصر: مبـالغ �ينكه يا بيفز�يد قـر��كنندگا� شـركت �ختيـا� �� ��
�مـيبنـابر. هد شـركت مـأمو����ين �عملكـر بـر �قيـق طـو� بـه بايـست

حـساGجمع صو� جامعـه"��� بـه شـد5 عرضـه �نـر	� ميـز�� � ،هـا
���" عمل به مصر:. نظا� بر�� گزينه كنتـو�يك با مطابق كه كنندگاني

مي كهنمايندعمل �ست جامعـه�ين ��فـر� � بـر1 شـركت ميـا� �ظيفه �ين
�شــو صــد��بــه،تقــسيم � كنتــو� خو�نــد� �ظيفــه شــركت كــه طــو��
Gجمعصو�تحسا �ظيفه جامعه ��فر� � گيرندها عهد5 بر �� مبالغ ���" .

شـهر� منـاطق �� بـيش ��سـتايي منـاطق �� جامعه مشا�كت �حتما=
منــسجم ��ســتايي جو�مــع �يــر� ��مــيتــر�ســت، � جو�مــعباشــند �يــن
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جامصرفه بر بيشتر� تأثير هزينه ��سـتاجويي � �قتـصا  چو% عه �� 
�ست شد( نها ( بنا نقد پو- مبنا� بر �2. كمتر �سـتفا ( شـهر� مناطق � 

مي نيز محلي كا� هزينهنير�� كاهش بر�� ��شي باشدتو�ند نصب . ها�
مي محلي جو�مع منابع منـسجمبسيج سياست 2� بخشي �بتد� 2� بايست

تشكيل هد �� سنجيد( برنامه. � �مر � ��سـتاييبرC�ين منـاطق �ساني
ِEطر � مصد�Andhi Khola �� Cتايلند نپا- مقصو .  � كه�گر �ست �ين

مي��يكر  شوند، �جر� موفقيت با جها% 2� نقطه هر مذكو� � بايـستها�
نمو  �جر� حساسيت � با قت �� ��. Lنها محلـي جامعـه 2� حمايـت �هميت

گرفتنمي نا يد( جو�مـ. تو�% تبعـيض�غلـب � � بر�بـر� نـا ��سـتايي ع
مي چشم به �نـر	�سا2ما%. خو� بيشتر� توسـعه تجربه كه ���� هايي

مي ��ستايي مناطق مـيبه بـاباشند، �سـاني �نـر	� �مـر �يـنبايـست �
�طمينـا% سيـستم طر�حـي عـد�لت � �عايـت 2� تـا نماينـد شركت جو�مع،

گر   مـشا�كتي،. حاصل چنـين بـا حتـي �جـو  �ين جامعـهبا مـشا�كت
باشدمي بر� 2ما% � مد بلند فرLيند . تو�ند

����� ��� 	�
	� �� �������
بـسيا� خـصوصي بخـش بر�بـر عمومي � بخش نقش مو�  بحث �

�ست حاميـا%. پيچيد( ميـا% كـشمكش معنـا� بـه بخش �ين � ��يا��يي
بخـش كلـي ��يكـر  � سـو يـك 2� كـشو� �نـر	� عرضـه Uمجمو كنتر-

نميخصوصي سو� يگر تـو�%2�2 برقـر��� معنا� به بيشتر بلكه باشد،
عملكر  ميا% �ستمناسب خصوصي بخش � مـي. ها� �لت تو�نـد �لـت

نمـي عهـد( بر �� Lنها خصوصي بخش كه �� �جو�نبي نمايـد )�� � گيـر ،
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تو�نمندبدين محيطي گونهترتيب به �� با�� يا كند كه�يجا! نمايد كنتر# ��
$% كندطي تكميل �� !�لت نقش خصوصي . بخش

��� ���� ���	
�
شركت �مالكيت جنـوبي %سـيا� %فريقـا، كشو�ها� �غلب �! بر9 ها�

�سـت بـو!: جامعـه عمـو> �ختيا� �! قديم �� جنوبي �يـنغالبـا@. %مريكا�
تأمينشركت مسئوليت بر9، عرضه �نحصا�� حقو9 �� برخو�!��� با ها

تو�يع � ��سا# !�شتهتوليد، عهد: بر شركت يك طريق �� �� شايد. �ندبر9
بـر9 ��ليـه مر�حل �! سيستم مـي�ين عمـل خـوبي بـه ���سـاني � كـر!:
سـرمايه تأمين � متمركز سيـستمطر�حي توسـعه �مـر �! !�لتـي گـذ���

مـيبهر: Mمطر پرسشي چنين �حتماال@ �ما �ست، بو!: !�مند %يـا كـه گـر!!
سرمايه كه سرعتها�موقعيتي با تقاضا � باشند محد�! �هد�يي يا !�لتي

عملكـر! به همچنا$ مذكو� سيستم يابد، �فز�يش عرضه، به نسبت بيشتر�
!�!؟ خو�هد �!�مه خويش جمعيـت،مناسب �شـد !ليل به �غلب موفقيت �ين

صنعتي � !�%مدها مي�فز�يش �جو! به غالبـا@!�. %يدسا�� مو��!� چنين
شرك كه �ست شد: !�تمشخص �� مـشكالتي عمـومي، مالكيت تحت ها�

!��نـد ��� پيش مديريت، Uگستر شـركت. �مينه كـل كـه!� برقـي هـا�
مـي عمـو> �ختيـا� �! %نها مـو�!مالكيت �! �نـر	����يـهباشـد خـدما

موفقيـتتمركز عملكر! ��ستايي، �فتا!: ��! مناطق �! شد: %ميـز��!�يي
. �ندند�شته
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�� ������	�
��� ������ ��� ���� ��� ����� �����:
شركتمحد��يت� مسئوليتي مـو����ها� چه بر"، عمومي ها�

مي شامل خـصوصي�� بخـش شـر�يطي چـه تحت �� � شوند
بر.يد؟مي خويش �ظيفه عهد1 3� بهتر تو�ند

بـه� منجـر بر" �نر	� محلي عرضه خصوصي �نحصا� حق .يا
م���يه كنند1 مصر: به ضعيف �ساني گر��؟يخدما

مي� نمو�؟چگونه قانونمند �� خصوصي بخش بايست
چيست؟� �ستاند��� �ضع � طر�حي �� ��لت نقش

گر�يـد1 تعـديل مـو��� 3� بـسيا�� �� عمـومي �نحصا� موقعيت C�خير�
شر�يط تا شبكه�ست فـر�هم�يجا� �� خـصوصي محلـي تو3يـع يـا بر" �

سيـستم. .��� محلي خصوصي توسعه شر�يط بر �مر ��ين كوچـك هـا�
سيستم عمومي توسعه بر ميهمچنين �ثر بز�گتر .���O. گذ���ها� فر�هم

شركت به مذكو� ميشر�يط كمك بر" ��1ها� �� موجـو� مو�نـع تـا كنـد
كثـر طريـق 3� ظرفيت �فز�يش �يجا� با � نمايند مرتفع �� مديريت ظرفيت

توسعهسيستم �� تأخير كوچك، سيستمها� ك� �� Sبز� �هندها� . اهش
مي خصوصي بر" توليد قر�����ها� گر�نـدگرچه مديريت �قت به بايست

Oطمينـا� بـر"، �صلي شركت � كنند1 مصر: عا�النه برخو�� مو�� �� تا
شو� . حاصل

خـصوصي كشو�ها 3� بسيا�� شـركت�� صـو�سـا�3 بـر" هـا�
شيو1 .نها 3� هريك �ما �ست برگزيد1پذيرفته �� متفا� بـه�� عنـو�O�نـد،

Wمثا :
مـي� عمـو�� تكامل حفظ شـركتبا O�بـهتـو �� بـر" توليـد هـا�

منطقه نمو�صو� تقسيم �� .� Wنتقا� توليد، بخش Wمثا O�عنو به
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يا �ستهشركتتو�يع بر� توليد بـدينها� تا نشوند، ترتيـببند�
بــر�شــركت توليــد خــصوصي شــركت(هــا� �� برخــي هــا�يــا
خو) عمومي سيستم يك �بتو�نند نمايند عرضه �� مركز� �نتقا/ �

جد�گانه شركت عهد3 بر �� تو�يع بگذ��ندمالكيت �� .
تقسيم �متيا�� ،8�� مو�� ��،9�� �يـن بـه بر� عرضه صنعت بند�

شركت بر�� كل بز�گتر�� بر� توليد شـركت،ها� �� بيـشتر هـاييبسيا�
>مي � >سيا >فريقا، كوچكتر كشو�ها� �� �خير�? كه پـاباشد التين مريكا�

نها�3 عرصه شركت،�ندبه �� موقعيت�ير� كوچكتر �قابـت،ها� خلق ها�
شركت �� كمتر ميبسيا� Eبز� . باشدها�

+
� �	
�� �� ��
���
شركت تمركز �لز�8 بر��مر��3 بر�،ها� شبكه گستر9 بـهبر �سـاني

پر هوشمندمناطق � متد��/ �مر� بز�گتر صنايع � جمعيت �ستتر�كم . �نه
���ند، كمي تقاضا� H�تا? كه مناطقي � جمعيت كم مناطق حاصل��>مد��

هزينه نتو�ند شايد بر� فر�9 بـه�� تو�يـع � �نتقـا/ � نقـل گستر9 ها�
Jهدمصر� قر�� پوشش تحت خوبي به �� Mچنـين. كنندگا �� �يـن بـر بنـا

مـي بـر �� �� بيـشتر� ��ستايي مناطق �حتماال? كه گزينـهگيرنـمو���� د،
تمركز تو�يع � صرفهتوليد به Mمقر� بر�، شد3 بو����يي خو�هد بدين. تر

عمومي بخش نقش مـيترتيب �ست �� �� خو� شفافيت گـاهي. �هـد�ندكي
ميشركت موظف بر� موقعيتها� چنين �� بر� تأمين نقش تا هاييشوند

يا��ن تخصيص به نيا�مند �مر� چنين �ما گيرند، عهد3 بر سـنگينه�� هـا�
مـيمي خـصوصي بخش مشا�كت با �غلب � سـرعتباشد بـا �� M< M�تـو

هزينه � �سانيدبيشتر �نجا8 به كمتر ����. ها� سـومي با�يگر حقيقت، ��
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مي جامعهصحنه �� � مالـكشو� نهايـت �� �حتماال# كه �ست ��ستايي �
عرضهسيستم �نر	�ها� خو�هـد���يه� خـصوصي بخـش توسـط شد4

توسعه. بو� مو�� �� حتي بـر6�لبته شـبكه بـر�6 ماننـد �سـاني�سـاني
ميتمركز شد4، پيمانكا���:��يي عهد4 بر �� فني � قر������ �قد�ما تو��

بر6خصوصي �مر �� كه نها� ���ند�� تخصص . �ساني

�����D0 �9=#<���*
�� تو�نمندنقش محيطي ����� فر�هم �� قانونمندلت صـنعكنند4، ت،سا:�

برنامه Aتقا�� � B�هد� نمو�� بر6مشخص تمركزها� شـد�4ساني :��يـي
منطقه سطح �� ��ستايي، مناطق ميبه ملي � باشـد�� �هميـت حائز . تو�ند

مي :ير مو��� شامل �حتماال# نقش :باشد�ين
برنامه���يه� Kچو توسـعهچها� بـر�� �� منـاطق كه شد4 �يز�

بر6 شبكهسيستم طريق :� بر�6ساني تمركـز� :��يـي�ساني
مي مشخص . نمايدشد4

�� تو�نمند�فر�هم قو�نين ���Mفـر� � توليـد �جا:4 بر�� سا:�
بر6 خصوصيگر��4بوسيله�نر	� ها�

بـر��� B�هد� تعريف � ��ستاها يا مناطق بر�� مقدما تعريف
جديد مناطق به بر6 عرضه Mگستر

�خدما �ستاند��� Pسطو �سـ(تعريف ممكن �:كه برخـي �� ت
نباشند Qستر� �� كامل طو� به )مو���

ضمانتي� ملز�ما � قر�����ها �ستاند��� شر�يط تعريف
تعرفه� سطح بهتعيين توجه با �نها با:بيني � با:�سي �بز�� � ها

:ما� مر��
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مديريتي� � فني �مو�� شر�يط تأمين
مالي� تأمين به "ستيابي �� �طمينا# حصو&
هـــر� تخـــصيص � بـــه�جـــر� �تـــصا& بـــر�� يا��نـــه گونـــه

�مصر/ تقاضـا كـم تـأمين���يـهكنندگا# بـه كننـدگا#مجـو�
�يژ5 تجهيز� � خدما
"�لت كه "��" �جو" �مكا# يـك�ين عهـد5 بـر �� مـذكو� �مو� �نجا< ها

"هنـد قـر�� "�لتي غير يا "�لتي نيمه چـوبيبـدين. سا�ما# چهـا� ترتيـب
مي بفر�هم ،#� Dبر�سا تا تأمينخشگر"" بر�� عمومي � خصوصي ها�

گر"ند عمل "��� �نر	� بگيـر". عرضه تصميم "�لت شايد مثا&، عنو�# به
فر� طريق �� مناقصهتا �قابتي نمايـد،،يند ��گـذ�� �� Kبـر عرضـه �متيـا�

بخش �" �خير سا& چند طي كه پذيرفتـه�مر� صـو� ��	�نتـين �� هـايي
بشركت. �ست مذكو� �متيا� كه ميهايي ��گذ�� �نها تـاه "��نـد تعهد گر""،

Kبر خدما تو�فق، مو�" �ستاند��"ها� ��بنابر خاصي بخش به �� �ساني
��� نماينديجمعيت . ه

شركت شر�يط ميپيش �ير Nشر به �متيا�� چنين ��گذ��� بر�� :باشدها
�سـانيشركت� خـدما �جر�يـي �مـو� �" تجربـه �� كـه هـايي

� ،O� جمله �� برخـو�"��عمومي Kبـر عرضه يا تلفني �تباطا
. باشند

ــد� عرضــهتولي � ــدگا# �كنن ــا��ئيلي گ ــا� 	نر�تو�ه ــدگا# كنن
پذير تجديد �نر	� تجهيز�

�� �بـي Kبر گا��ئيلي، تجهيز� نصب �مر �" Oمجر پيمانكا��#
مو��" "يگر
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ــر	� �ن ــدما خ ــر�� �ج ــر �م �� ــا� نظ ــسئوليت م ــومي عم ــش بخ
خـصوبر# بخـش توسـط �سـت�ساني ��� عهـد' �� بخـش. صي نظـا�

'�� شامل �حتماال, مـيعمومي كيفيـت مديريت سيستم بـه�ند��2 كـه باشـد
مصر4 �ضايت �مر �� مينظا� �. پر���2كنندگا6 نظـا� ��يكـر�، �ين

مـي شامل �� عمومي بخش گير چشم بـه. شـو�قانونگذ��� ��يكـر� �يـن
بخش ثمر كشو�هايي �� 2يا� Dك�حتما �ست �2تر Eنها جمعيت �قليت تنها ه

شـركت�عرضه بهـر'�نر	� بـر# �هـا� باشـند نگر�يـد' همچنـينمنـد
باشند برخو���� قو� محلي ��لت توسط عرضه �متيا2 2� كه . مناطقي

مـانعي �سـاني، بر# شبكه به Dتصا� ��ليه هزينه مو��� 2� بسيا�� ��
مصر4 '�� سر بر كه بي�ست مبضاعتكنندگا6 قر�� �مكـا6. گير�يتر �ين

شركت كه ���� هزينه�جو� 2� بر#، حمايتها� شبكه به Dتصا� ��ليه ها�
��Eند عمل يا��نـه. به تخصيص � تأمين طريق 2� �مر يـا�ين Rخـا هـايي

سيستم 2� حمايت ميبو�سطه صو� �عتبا�� مثـاD. پذير�ها� عنـو�6 به
مــصر4 جنــوبي، �E��2فريقــا� ��ســتايي منــاطق �نتخــاVكننــدگا6 حــق

مي �برخو���� بپر��2نـد خـو� �� شـبكه بـه Dتـصا� ��ليه هزينه تا باشند
برخـو���� ��يگـا6 Dتصا� 2� يا نمايند �كتفا عا�� تعرفه پر��خت به سپس

بپر��2ند �� باالتر� تعرفه � ���كثريت. شوند بـاالتر تعرفـه پر��خت Yمر�
. گزينندميبر

عنو�6 به مبالغي �ست ممكن �ختيـا�همچنين �� بيـشتر سـرمايه تأمين
گير�عرضه قر�� تجهيز� هزينه. كنندگا6 به مبالغ تجهيز��ين كر�يه ها�

سيستم هزينهبر�� يا خانگي �نر	� تخـصيصها� نيـز بر# �شتر�[ ها�
بـه. يابندمي �سـت ممكـن نيـز ��لت خانگي، �نر	� �نفر��� �بز�� مو�� ��

�ستا تعيين 2مينه �� نقش عرضهند����يفا� بر�� بخـشها �نر	� كنندگا6
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بپر���� سيستم.خصوصي بر�� مثا�، عنو�! خـانگي،به خو�شـيد� ها�
خو�شيد�،فانو( جريـا!�يمنبرقي،�يمنها� حـد�قل � بنـد 12 � سـد

طر���3خانه بر�� 2بي�� بر5 . ها�
مذكو� مو��� بر بـه،عال�8 �� �هـد�في عمـومي بخـش كـه �سـت ممكن

گ �يـنمنظو� �� سـپس � بگيـر� نظر �� شهر�ند�! به بر5 تأمين Dستر
سياســت بتو�نــد ���ســتا تــاهــا بنــد� كــا� بــه �� متنــوعي بــا���� �بــز��

�هـد�F،بدين �ساند! ثمر به �� � نمايد تحريك �� خصوصي بخش ترتيب
سا�� تو�نمند �� . 2نها
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�9=# 2��� ��
=EF0
حـا� �� جهـاني نگر�نـي يك به محيطي #يست مو��� �خير �هه �� طي

�ست شد' مبد� �. �شد جهـاني گـستر* پويـايي، نظيـر ��	گاني �مر�#'
مي بر�' كا� به متد��� طو� به #يستي معاهـد'. شوندتنو0 چهـا�چو4 ��

نگر�نـي�كنگر' #مـين، كـر' هو�� � 47 تغيير با4 �� متحد ملل سا#ما;
گر�يـد�لملليبين مطـر< #يـست محيط مو�� �� بـه. موجو� معاهـد' �يـن

بين معاهد� �يگر كـر'همر�' گرمـايش مـو�� �� تنـو�0�لمللـي � #مـين
سا� �� كيوتو١٩٩٧#يستي، �� �سـيد�، جها; �هبر�; �مضا� به . 	�پن

مي پيچيدگي�مر�#' توسـعهبايست #� نـو0 هـر �� �� محيطـي #يست ها�
��� قر�� مدنظر #يـست. جديد مـو��� تـشريح بـه تـا ���� قـصد فصل �ين

شـيو' توصـيف � ��سـتايي �نر	� طر�حي با مرتبط بـر��محيطي هـايي
��لويـت تعيـين �� � بپـر��#� #يـست محيط #يـست��#يابي مـو��� هـا�

پر�	' نمايدمحيطي يا�� �� �مر طر�حا; . ها،

G��=� �9=# 2��� ��
=EF0�	
�� ���
تأثير� كلي طو� طبقهبه مقوله سه �� محيطي مي#يست گر�نـد،بند�

مي صو� �ثر شد Pبر�سا �مر :پذير��ين
عنـو�;: محلي� بـه ��ستا، يك �� محلي بسيا� سطح �� تأثير�

خانه �� ��� 7لو�گي مسكونيمثا� .ها�

يـك: ��منطقه� يـا ��سـتا يـك #� بـيش كه �ست تأثير�تي شامل
پيچيدگي با �� مـ�يالت بر�; مـيها� مو�جـه ماننـد. نمايـدر#�

.#��ييجنگل

فصل سو�
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قـسمت: جهاني� تمامي ،�يكسا طو� به كه ���ثر�تي �جهـا هـا�
مي بر پيچيدگي&� +� � بينگيرند مشكال � برخو�&��ها �لمللي

جها�. باشندمي حر�� &�جه �فتن باال . مانند

����� ���	 
��� 
������ �����
جهاني��منطقهمحلي

جهانيگرما ���يش

فسيلي سوخت ���كاهش

+يست محيط ������بهد�شت

�������+&�ييجنگل

سمي �نتشا��
+يست( محيط ����)بهد�شت

مو��&تأثير( +� برخي تأثير�&� تأثير��سز�به، چشمگير، )���بسيا�

نگر�نـي نظيرصـد���حتماال@ &يگـر� Cمخـصو محيطـي +يـست هـا�
با ناخوشـايندتو�بين تأثيرمنـاظر يـا بيوگـا+ �تخميركننـدگا بـد بو� ،�&
&��ندكا�خانه �جو& نيز Gبر بـا. ها� Hنكـه +� بـيش كل �& تأثير�تي چنين

برنامه قو�نين با باشند Iتبا�� �& +يست محيط مرتبط��+يابي محلي �يز�
گرفت&�بنابر�ينهستند، نخو�هد قر�� بحث مو�& . �ينجا

����� ������
گلخانه گا+ها� Mنا به گا+ها +� Nگر� يك تأثير نتيجه جهاني ��گرمايش

ميمي �ثر جهاني هو�� � PH بر حتم طو� به كه با. گذ��ندباشد گا+ها �ين
�� +مـين جـو ���& بـه خو�شـيد تشعـشع &��� شـر�يط خويش حضو�
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مي ميميسر جلوگير� شد� تابيد� �با حر�� خر�  �� �ما . نماينـدسا�ند،
ميبديننابر�ينب �فز�يش تد�يج به جها+ -ما� -�. يابدترتيب كـه چنـد هر

گلخانه تأثير �خد�- مو�- �- هنـو�كل، �مـا �سـت، حاصـل نظـر �تفـا9 ��
بو-+بحث بز�= مو�- �- مـيهايي مطـر< مـشكل �. باشـد�ين� بـسيا��

هيئـت Cجـز كـه �فـر�-� جملـه �� هـو��لـد�Dبـين-�نشمند�+ � FG تغييـر
(IPCC)تيمي١G قر+ Dخال �- �مين هو�� � FG شديد تغيير پيامد باشند،

�-�- قر�� مدنظر مي. �ند�� Lحتماال� پيامد يخچاD�ين F�Oتو�ند �� قطبي ها�
گر-- كويرها گستر-� �فز�يش � -�ياها سطح Gمد+ باال به منجر � . نمو-�

����� ���	 
 ���� ��� ������
يـا محيطــي �يـست �سيـستم� �ســيعي -�منـه طبيعــي، �يـست محــيط

ميسيستم حفظ �� طبيعي سيستمها� بـركند، حيـا بقـا� بر�� كه هايي
مي Fمحسو حياتي �مر� خاكي كر� بـر. گر-ند��� كه �نر	� سيستم هر

مي �ثر محلي �يـست�كوسيستم محـيط بهد�شت بر تأثير پتانسيل �� گذ��-
�ستمنطقه برخو�-�� نيز محلي پتانـسيلسوخت. �� باالترين �يستي ها�

عرضـه Gنكـه مگـر -��نـد، بـر �- �� �يـست محيط به �ساني Gسيب بر��
پذير- صو� جنگلي پويا� منبع يك طريق �� �شـد. سوخت �گـر همچنين

�ين شو-، گرفته نظر �- بيوما` Dمحصو كشت بر�� ���عي �مين طبيعي
�� �يستي bتنو � طبيعي منابع كه -��- �جو- Dبر�نـد�حتما سـاير. ميـا+

چـشم �فر� بر كه �نر	� مـيمنابع سـاخته طبيعـي بـا�نـد��ها� يـا شـوند
ميسيستم cتبا�� �- طبيعي نيزها� �� محلي �يست محيط Lحتماال� باشند،

مي قر�� تأثير پـيش. -هندتحت بايد محيطي �يست Gسيب پتانسيل �يابي��

1. Inter governmental Panel on Climate Change
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بـدين تـا پـذير�، صـو� جديـد توسعه نو! هر شر�! �طمينـا%�$ ترتيـب
گونـه به �يژ, به كه گر�� طبيعـيحاصل منـابع � �نقـر�3 حـا5 �� هـا�

نشو� ���� 7سيبي . محلي

��������	
��ختا% معتد5(قطع � گرمسير� بـه) مناطق نهـا5، مجد� كاشت بد�%

ميجنگل منجر پيچيدگي$��يي �مر �ين بر��شو�، �� خاصي مشكال � ها
� همر�, به $يستي ��ختـا%. ���تنو! جايگـا, فقـط جنگـل كـه جايي %7 $�

گونـه $� بسيا�� � حفـظنيست خـو� �� نيـز �� جـانو�� � گيـاهي هـا�
طبيعـيمي گـا, $يست �فتن �ست $� معنا� به جنگل �فتن �ست $� نمايد،

�ست جانو��% � . گياها%

پوشش �كثر نپا5 �� شيب �ين
�ست ,��� �ست $� �� خو� جنگلي

تكنولو	�: �$سعك �ينترمديت
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جنگل �صلي �لـو���اليل �� �يـشه پاكـسا � ��يي يـا تجـا�� سـا �
موضـو& بـه تنهـا � ���� كـشا�� � �هـد�* � سا  � ساخت بر�� جنگل

نمي مربو. سوخت �ليـل. باشدتهيه سـوخت، عنـو�2 به چو4 تهيه گرچه
جنگل جنگلنيست ��يي�صلي تأثير �ما �فر، بر�� �مـر ��يي جهـت كه ���

حر�� توليد � جمع=شپز� چو4 مي، مـي=��� محـسو? . باشـدنمايند،
Aفـر� منظو� به Cهيز � چو4 DغاF تهيه بر�� چو4 �فز�2  �� مصر*

تهديد عاملي به شهر�، مناطق جنگل�� بر�� Jخطرنا � شدL=ميز Dمبد ها
�جنگل. �ست Jخـا فرسـايش � تحليـل بر سز�يي به تأثير طـي. ��� ��يي

عملكر�ها�مطالعه ��ختي پوشش كه ��جايي شد، مشخص �تيوپي �� ��
مغذ� مو�� غـذ�ييبا گر��ند2 A �� �ست، L��� �ست  � �� Jخا سطح به

�ست يافته كاهش حد يا�� تا سطحي Jبـين. خا  � �ليـل بـه هـم �مر �ين
مي ��ختا2 بـر���فتن كـشا�� � ضايعا  � Lستفا�� علت به �هم باشد

كه حالي �� �ست، سوخت �ستتهيه كـو�،بهتر عنـو�2 به گياهي ضايعا
گر�ند . مصر*

��� �����	
�)��� ���� ������(
مي �ثرگذ�� طريق �� به محيط يست شـهر�. باشدبهد�شت مناطق ��

متعـد� منابع  � ناشي سمي سـوخت(�نتشا�� � صـنعت خـو���، نظيـر
ت) ��خلي �� �طر�* هو�� Cسمو سالمتغلظت كه �ست L��� �فز�يش حد� ا

مــي قــر�� تــأثير تحــت �� محلــي منــاطق �� Cمنــاطق. �هــدمــر� �غلــب ��
�جو� خانه 2��� هو�� =لو�گي شهر�، نشين فقير مناطق مانند ��ستايي
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مـي�جا�. ���� كـا� بيومـا� سـوخت بـا كه ��ها� شپز� �� ��� كننـد
مي متصاعد خانه فضا� . نمايندمحد��'

به�جا� �� ��� ها� شپز�
مي منتشر سكونت سا-�محل

تكنولو	�: �-عكس �ينترمديت

مونو�كـسيد � �يـز بـسيا� ��2 همـر�' بـه سمي �نتشا�� شامل ���
مي �. باشـدكربن سـالمت شـپز بـر مـستقيم طـو� بـه كـربن منو�كـسيد

مي سپر� �� شپزخانه ما�� همر�' �� خو� ��قا كه �ثـركو�كاني نمايند،
خانـهبيما��نمهمتري. گذ���مي ��خلـي هـو�� با لـو�گي كه ��هايي هـا

مي تنفسي��تبا? حا� عفونت �(ART)باشند، Cسرطا �لريه، �2 شكل به
هستند با����� �� �يگر Cگوناگو �ميـر. تأثير� Fمر Gسو يك حد�� ��

-� ناشي توسعه Jحا �� كشو�ها� �� Jسا پنج -ير Cحـا�كو�كا عفونت
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مي �لريه �� � مي�جا�. باشدتنفسي پيشرفته $شپز� مشكالها� تو�نند
(هند كاهش �� )�) ,� �يـن. ناشي كامل نمو(0 كن �يشه ,� قبل كه چند هر

)�) قر�� مدنظر نيز �� منا,6 ,� )�) شد0 خا�7 مسئله بايد . مشكل

��������	
 ��� ���
ميساختكا� (ست �) بسيا�� محيطـيها� ,يـست تأثير� كه باشند
مي كنتر6 تـأثير. نمايند�� جغر�فيـايي ميـز�0 بـه معمـوال@ سـاختكا� Cنـو

(�شـت خو�هد بستگي ,يست شـامل. محيط Fكننـد كنتـر6 سـاختكا�ها�
مي ,ير :باشندمو��(

��� ������
 � �����������
بـين معاهد� مثا6، عنو�0 تنـبه � جهـاني گرمـايش Lبـا �) وC�لمللـي

پذيرفته صو� جهاني �هبر�0 توسط كه كيوتو � �يو(�	نير� �) ,يستي
نامه تو�فق شكل بـر$��(F�ست، 0$ Pهـد � گرفتـه خـو( به �� �سمي ��

مـي محيطي ,يست P�هد� (�. باشـدنمو(0 مـؤثر نيـر�� � �صـلي �بـز��
معاهد� �ين بين،�جر�� سياسي �ستفشا� . �لمللي

�
�� � �!"�#��
 �����
نامه تو�فق مثا6، عنو�0 منطقهبه تو�فـقها� يـا L$ �حقـو مو�( �) ��

گونهنامه مو�( �) حمايتي نامهها� تو�فق حيو�ني، � گياهي (�ها� هـايي
بـر(0 بـين ,� $نها Pهد كه هستند كشو� چند يا �) ميا0 Tمشتر � جانبه

مي مر,� بر�0 محيطي ,يست نامـه. باشـدمشكل تو�فـق معمـوال@�يـن هـا
مي تنظيم مذكو� كشو�ها� . گر(ندتوسط
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��� �.�D� � H=��D�
�سـتاند��� تعيين بر�� قو�نين تنظيم مثا� عنو�! مـو��به �� �نتـشا� هـا�

منظــو�كا�خانــه بــه )بــي، منــابع بــه فاضــال* ���يــز يــا �حتر�قــي هــا�
ميساما! صو� ملي محيطي 6يست مشكال به متـد��لترين. پذير��هي

موج ميقو�نين صنايع �نو�> بر�� �نتشا� �ستاند���ها� شكل به باشـندو�
كا�خانه نظير مو���� �كه صـنعت بخـش �� �حتر�قـي سـوخت بـا هـايي

مي شامل �� Aبر نير�� . شوندتوليد

��# H=��D�
قو�نين مثا� عنو�! بهبه Bبـر��مربو خاصي بسيا� قو�نين ��ختا!، قطع

مي محلي )نهـمناطق Fهد كه محلـيباشند Gحـسا �كوسيـستم 6� حفاظـت ا
مي. باشدمي قو�نين �ين �سترسـي�6 نظيـر مـو���� نمو�! كنتر� بر�� تو�!

نمو� Kستفا�� سوخت � *( مي،به مذكو� سـنتيقو�نين Aحقو قالب �� تو�نند
)K��خــانو *( Aحقــو جملــه توســعه) هــا�6 نــوين� قــو�نينهــا� جملــه 6� تــر

گر�Kكميته يا *( مدها� گر�ندها� Oمطر نيز ���� جنگل كميته . يريت

�9=# 2��� 
=EF0 �������
محيطي 6يست تأثير منطقـه،(EIA)��6يابي بر توسعه يك تأثير مطالعه

مي طبيعـيمحلي �كوسيـستم بر موجو� تأثير� كه 6مـين،(باشد )لـو�گي
هو� � *((F�طر� محيط �ختال� � محلي جمعيت بهد�شت صوتي(، ،بينايي،

تر�فيكيبوي V�6حا� � مي) ايي شامل �جـو��� �مكـا! �ين � كـهگر�� ����
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پتانسيل بر���� به مذكو� $يـست�تفاقا��يكر� � ناگهـاني تـأثير� يـا
بپر��$� گا$(محيطي ناگهاني �نتشا� مثا- عنو�/ ). به

محيطي $يست تأثير مي(EIA)��$يابي �ساسي مرحله سه :باشد�����
خا� محد��5 پايهتعيين نظا� �جر�� � پايگا5 ;.
�تأثير� ��$يابي � بيني .پيش
�ما��5 محيطي� $يست �ثر� قانو/ بيانيه .سا$�

�� نخست كـهمرحله مـوقعيتي �ست، فعلي موقعيت @�� ��يكر�، �ين
مي Aقو� به /� ��خال- نظر مو�� مرحلـه. پيوند�توسعه �،�يـن ��$يـابي

���يژگي منطقه محيطي $يست مـدنظرها� توسـعه گـرفتن نظر �� بد�/
مي ��ليه،ثبت. �هدقر�� شر�يط با بعد� تأثير� مقايسه بر�� موقعيت �ين

�ست حياتي �. �مر� محيطـي $يـست I�تي مشكال بيني پيش J�� مرحله
�ثر مـي��$يابي شـامل �� محلي منطقه بر مشكال بينـي،. شـو��ين پـيش

مطا �حتمالي تأثير� كميتي �هميتتعريف مو�� �� قضا� ��$يابي � لعه
مي تأثير� �نهـا. باشد�ين $� ناشي خطر ��$يابي صو� به تأثير� �غلب

مي ��تعيين �غلب كه ميگر�ند، مو�� به�ين �� حا�ثه Aقو� �حتما- بايست
��� ــر�� ق ــدنظر م ،Aــو �ق ــو� ��ص /� ــأثير ت ــال�5 ــايي،. ع نه ــه مرحل

قانوني�ما�5 بيانيه يك �ستسا$� محيطي $يست تأثير� مو�� �� .
تـصميم بـر�� مبنـايي محيطي $يست تأثير قانوني خو�هـدبيانيه گيـر�

تصميمبر�ساT. بو� بيانيه مي�ين كهگير� مـو��شو� توسـعه ��نـد �يا
�جـو� بـه /� �� تغيير�تـي بايـد �نكـه يا يابد ���مه پيشنها�� Vطر با نظر

كـه گر�� حاصل �طيمنا/ تا محيطـي���� $يـست تـأثير� مـذكو� Vطـر
باشـد ��شـته بـر �� �� توسـعه. كمتر� Vطـر يـك $� بـيش �گـر همچنـين
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شو� طـر�مي،پيشنها� �� �� !يـست محـيط بـر تـأثير ��!يابي هـا�تو�)
محـيط بـر �� �ثر كمترين كه كر� �نتخا. �� طرحي � نمو� مقايسه مختلف

باشد ��شته . !يست

���� ���� �	
���
جاي !يست�� محيط تأثير ��!يابي مطالعه يك كه ��!يـابي(EIA)ي بـه

پـر�	9 تأسـيس محـل تعيين مو�� �� جز> به مـيجز> �نـر	� پـر��!�،�
سوختبر�سي ��!يـابي(FCA)چرخه به كـل�تـأثير، محيطـي !يـست
مفيد!نجير9 �نر	� توليد �� موجو� فرAيندها� .پر��!�مي�

! تأثير� شامل ��!يابي مي�ين :باشدير
!مين� !� سوخت ���Aگر� يا D�ستخر�
�نر	�� تبديل تجهيز� توليد
سوخت� � تجهيز� �نقل حمل
�نر	�� تبديل يا �حتر�قي سوخت فرAيند
فرAيند� !� ضايعا Hنو هر نمو�) جد�

مي تعيين سوخت كامل چرخه كه ميهنگامي J� !ير مر�حل :�هندشو�،
�نتشا�� تمامي !� فهرستي مـو��تهيه منابع � سوخت چرخه �

Lخال �� چرخه�ستفا�9 �ين
چرخـه� ��� !� مهـم، محيطـي !يـست مـشكال تأثير ��!يابي

سوخت
�هميت� تأثير���!يابي �ين
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مي قر�� مدنظر �� چرخه ممكن تأثير� تمامي ��حتماال ��"يابي . %هـد�ين
گلخانه گا"ها� شامل كه نمو��%� مـصر- سـمي، �نتشا�� ،��� مـو1%

مي مو��% ساير � منبع �صـلي. باشندتقليل �هد�- به توجه با 18 بر عال�9
مي ميسر موجو% جنبه �% يا يك "� محد�%� مطالعه Bنجا� . باشـد��"يابي،

�%��� گـاهي كـه �سـت بهتـر ،Fمثـا عنو�1 چرخـهبه �نـر	� ��ليـه هـا�
پـ Fخـال �% خر�جـي �نـر	� با �� 18 � %هيم قر�� مدنظر �� ر�	9سوخت

نماييم . مقايسه
پيچيدگي Bتما سوخت، كامل چرخه ��"يابي طريق نـوين�" توسعه ها�

مي�ند�"9�نر	� 	نر�تـو�. شوندگير� يـك كـه جـايي �% ،Fمثـا عنـو�1 بـه
Fسـلو يك �ست، برخو�%�� بااليي �نتشا�� "� كر1% كا� Bهنگا �% %يزلي

محيطي "يست تأثير� "� خخو�شيد� برخو�%�� %��ندكي �مـا بـو%، و�هد
�ستفا9% سمي شيميايي مو�% تعد�%� "� خو�شيد� Fسلو يك توليد فر8يند

�مي �ستشو% برخو�%�� بااليي �نر	� �%��� "� فر8يند . �ين
سوخت چرخه مـي(FCA)��"يابي چرخـهتعيـين جنبـه B�كـد كـه نمايـد

�سـت برخـو�%�� محيطـي "يـست تـأثير� بيشترين "� شـيو9. سوخت �يـن
مشخصمي� �سرمايهحتماال كه فـنكند "� بخـش B�كـد �% هـا����8گـذ���

مـي منجـر محيطـي "يست بيشتر بهبو% به مثـاF،. گـر%%پيشرفته عنـو�1 بـه
�جاTسرمايه كا�8يي %�بهبو% منـافعگذ��� محيطي "يست نظر "� Vغالي ها�

سرمايه يا %��% همر�9 به �� %�بيشتر� Vغاگذ��� خو% كا�8يي F؟بهبو%
%��% همر�9 به �� �نگيز� بحث نتايج ��حتماال سوخت چرخه بـه. ��"يابي

جـا� بـه سـفيد نفت جايگزيني �ست Zكميا Bهيز كه جايي �% Fمثا عنو�1
مي نظر به Fمعقو �مر� 8شپز� بر�� Zجهـاني،. �سدچو %يدگا9 "� گرچه
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فـسيلي سـوخت منـابع �� نفت �ما �ست، پذير تجديد �نر	� منبع يك چو&
ميت تشكيل ��ند+ . شو-حليل

�� ��� ���	
 �	��� �� �� ������������
سيستم �� �بسيا�� تكميـل ��سـتايي جو�مـع �- �نـر	� عرضـه ها�

شد+��+ ����ند�� برخي سيستم�ند، شكـست�ين با برخي � بو-+ موفق ها
گر-يد+ مي-اليل. �ند��بر� چگونه ��قع �- چيست؟ �مر ميـز��ين <تـو�نيم

جامعــه يــك بــه �نــر	� خــدماتي ملز�مــا تو�يــع �- سيــستم موفقيــت
نماييم �يابي�� �� . ��ستايي

بخش ��،�ين كتا& D�� نمو-+فصل �فـز���مر�� Fنر مو��- تمامي �
مـي مـرتبط يكـديگر بـا �� D�� فـصل �- بحث بـر��I-مو�- بـه � -�سـا

ميشيو+ مي�� مذكو� �فز��ها� Fنر >I طي كه -�يكتپر-� عنو�< به و�نند
نمايند عمل يكديگر با هماهنگ طو� به مي. كل كه برموقعيتمو��-� تو�نند

مي �ير قر�� �� بگذ��ند، �ثر :باشندسيستم
تصميم� مديريتفرIيند � گير�
قـر��� �يـابي�� مـو�- �نـر	� خدما نيا�ها� >I �- كه ��شي

. گيرندمي
تعرفه� Mسطو � پر-�خت �- هاتو�نايي
�طمينا<�قا� قابليت � بت
عرضه� با ���بطه تجهيز� كنندگا<
سرمايهگزينه� تأمين مناسبها� �

�� -�برخي مو��- شد+�ين توصيف بخش بيشتر�ين جزئيا بر�� �ند،
بخش نماييدساير مشاهد+ �� كتا& . ها�
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����� ���	
���
�� � �
��
جز� مطالعه توسط كه مهمانگونه �! "ير جز� نشا$به النكا سر� و�!

�ست شد( فر.ينـد،!�!( كـل �! �� جامعـه كه مشا�كتي ��يكر!ها� �تخا1
مي نظـا�،(!هدشركت تكميل، � بر! پيش نصب، طر�حي، مثا;، عنو�$ به

سيستم حفظ � بـه) �جر� .نهـا ميـز�$ كـه !��! همـر�( به �� مثبتي تأثير�
!��! بستگي جامعه قد� � نفس به . �عتما!

��������� ����
� :�
� ����� �
� ��� (ECS)��!" �
# ��
)�� � تكميل طر�حي، مديريت بر�� جامعه يـكهر نگهـد��� � �جر� �ند�"�،

تمركز .بي Iبر يككا�خانه شد( مـيECS"!�يي �". !هـدتشكيل يـك هـر
Jمصر جامعه به هستند متصل سيستم به كه برIخانو��ها ECS كنندگا$

!��ند ميتعلق )��!� �عضا� توسط شد( مهيا ساختا� طريق "� هر. شوند�
Jمصر جامعه عضو خانو��ها� "� برIيك عـضويت(ECS)كنندگا$ حق

مــي �� ماهيانــهكمــي تعرفــه $. بــر عــال�( � بــرIپر!�"نــد ��"� �! �� ��
مي پر!�خت . نمايندمصرفي

Jمصر �!��(جامعه P!مـر برگزيد( كميته توسط Iبر گـر!!،مـيكنندگا$
� !فتـر!�� نايـب �ئـيس، نايب ،��! خز�نه !فتر!��، �ئيس، شامل كميته �ين

مي ��! خز�نه تعـد�!نايب ،!��! عـضو هـشت تـا شـش حـد�! �! � باشـد
!��! بـستگي ��سـتا �سـعت بـه مـذكو� جامعـه.�عضا� �جر�يـي كميتـه

Jجلسهمصر يكبا� "�� چها� Uعموما Iبر ميكنندگا$ برگز�� �� نـدنماي��
مي برگز�� يكبا� ماهي عمومي جلسه كميته. گر!!� ساليانه، عمومي جلسه

Jمصر جامعه مي�جر�يي بر �� . گزيندكنندگا$
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جامعـهعلي مـشا�كت � مـشا�كتي ��يكر�هـا� �مو� �� كه تأكيد� �غم
مي صو� پر�	& موفقيت *� �طمينا+ حصو/ �*بر�� بـسيا�� �� ،�گيـر

سيستم �هرمو�� بد�+ منـافعها صـاحبا+ سـو� *� حقيقي مشا�كت نو8
مي �� �جر� به نتيجه. :يند:نها ��*� سيـستم يك كه ���� ��جو �مكا+ �ين

شـما� بـه حيـاتي �مـر� كـه مـديريت � باشـد ���برخو� ضعيفي طر�حي
شــو�مــي گرفتــه نا�يــد& �مــو�� �كثــر �� مــي. :يــد �ضــعيتي تو�نــدچنــين

پس �� �جتماعي � ���قتصا �كشمكشها���: بـا� به پر�	& تكميل بـه. �*
بركنـا� سيـستم مـديريت *� كـم، منـافع صـاحبا+ كه هنگامي مثا/، عنو�+

تصميممي تعرفـهشوند، �مـو� �� بـهگير� Gحتمـاال� ،قـد� تـصميم � هـا
تبعيضشيو& مي�� صو� . پذير�:ميز

������ �����	

نمـي قـر�� ��*يـابي �مـو� خـوبي به نيا*ها كه جملـه،گير*ماني *� نـد،

مقوله � �جتماعي � فرهنگي ��بعا +��� قر�� مـصا�Nمدنظر متفـا� ها�
�جتماعي(نهايي خدما � توليد� مي)��خلي، خاتمه پر�	& يا بـه، يـا يابـد
ميپر�	& تبديل معمو/ ��بعا *� كوچكتر ���. شو

كه معناست بدين كوچك :بي Oبر سيستم يك +�كر بز�گتر مثا/ عنو�+ :به
�فــز�يش:� � بز�گتــر كانــالي ،Gمــثال �ســت، نيــا* �مــو� بيــشتر� R

ياهزينه ��خلي كا� ها�
باالتر� R: ��يچه: فشا� مثا/، عنو�+ بز�گتربه :بي گر�نتر(ها� � (�
بز�گترماشين� بز�گتر: ها� 	نر�تو�ها� � تو�بين مانند

هزينه نتيجه، ��مـي �ساسـي �فـز�يش حا/ �� بـر��ها ��هـي � باشـند
��شتييرتغ نخو�هد ��جو �ضعيت . �ين
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مي �فز�يش پر�	� �بعا� كه هزينههنگامي چشمگير�يابد، �فز�يش نيز ها
مي سيستمپيد� مو�� �� �يژ� به جبـر�*كنند، كـه كوچـك /بـي بـر0 ها�

�ست �شو�� بسيا� �مر� �شتباهاتي، . چنين
حمل ،تجهيز� 9� �جد� �نبـا: بـه �� هزينه �فز�يش نيز بـا�نقل كـه ���

� تكميـل �� شـد� بـر�� كـا� بـه ��ليـه مـو�� 9يا� بسيا� مقا�ير به توجه
سيستم هزينه�جر�� كوچك /بي بر0 نسبتا<ها� �ست�� . هنگفت

برنامه �� /بيتو�بين بر0 �
� نيافا� ميكر��

تكنولو	�: �9عكس ��ييگـ�ينترمديت /ليسو*



فصل سو% ـ ���يابي �ثر � موفقيت

121

سيستم مو�� ��� كـه ���نـد،هـايي معمـولي �بعـا� !� كـوچكتر بعـا��
تو�فـقتوسعه بنـابر سيـستم �نـر	� !� جديـد نهـايي مـصر* نـو, هر �

مي فعاليـتصو� مـو�� �� �يـژ/ به توليـدپذير�، 4سـيا�3هـا� نظيـر
تهيه ،باتر�غال شا�	 � نفت نيا!هـا�. � بـين �سـت ممكن ;4 بر عال�/

فعاليت � !�،��خلي ��4مد توليد� �جو�ها� به �ضعيتي. 4يدتضا� چنين
نا�ضايتي به منجر مي�غلب �جتماعي عنـو�;. گـر��ها� بـه كـه شـر�يطي

خانه Dتصا� تو�نايي Eعد �ليل به DمثاHبـر شـبكه بـه جديد �ها� �سـاني
نهايي مصا�* بر�� �نر	� عرضه �� تو�نايي Eعد !� ناشي ��4مد كاهش

مي �جو� به مثـا. 4يندتوليد� عنـو�; كوچـكبه 4بـي Hبـر سيـستم �� ،D
شيو/ به �نر	� نيافا�� �� خانو��هـا�!يمبابو/، منافع كه گر�يد تو!يع ��

��شتپر��4مد همر�/ به �� . تر
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���������	 
�������������� ��� :�������������� !�� "#$�%
����تعرفه �ختـصا� �مپرها� مقا�ير به توجه با نيافا��، سيستم شـد�ها�

مي تعيين خانو�� هر بـر*. گر�ندبر شركت كا�� �صو- /� گرفته بر شيو� �ين
/يمبابو�(�ست بر* عرضه نير�). ZESA: �متيا/ تخصيص نيافا�� سيستم ��

تا١/١�/ �ست٣/٣كيلو�� متغير كه. كيلو�� كشو�هايي ساير با مقايسه ��
�پر�	� �نـر	� تخصيص ���ند، مشابهي �بي بر* بـاالييها� بـسيا� ��منـه /

�ست �نـر	�. برخو���� تخـصيص النكـا سر� � نپا- جمله /� كشو�هايي ��
/� ــوال? معم ــي ��خل ــايي نه مــصا�@ ــر�� ــي٥٠٠ب نم تجــا�/ ــد�� ��. نماي

�/نيافا�� شـد� گرفتـه نظـر �� �هميت � بهر� Eبد� تعرفه عامل، �� /� تركيبي
مصر@ تخصسو� بر* نير�� E�ميز به Eيافتهكنندگا �مـر،يص بـدين منجـر

خانو��� كه �ست نمايندگر�يد� �ستفا�� ممكن برقي J/�لو تمامي /� �مـر. ها �ين
ممــسئله كــامال? �بــز��ح�� يــا نظــا� Oنــو هــيچ /� سيــستم /يــر� �ســت تمــل

�لكتريكــي بــا� مد��شــكن(محد��كننــد� نمــي) هــانظيــر بيــشتر. كنــد�ســتفا��
سيستم كه بدكشو�هايي تعرفه مـيها� كـا� بـه �� بهر� Eمحـد��� /� بندنـد

ميكنند� �ستفا�� با� �ست. نمايندها� معمو- غير شيو� �ين بر. بنابر�ين، عال��
E�خانـه Jسـو يـك حد�� �� كه ��قعيت نيـستند،�ين متـصل سيـستم بـه هـا

متوجهمصر@ �� Eميكنندگا �مر ظرفيت�ين هنو/ كه �سـترUسا/� �� هايي
خانو���برخي. باشندمي /�V�چـر جملـه /� بـاال، بسيا� �لكتريكي �/با� هـا�ها

مي �ستفا�� برقي بخا�� � برقي پز� X�(نمايندخو��	نـر� /� بـااليي مقـا�ير
مي مصر@ �� �سـت)كنندبر* گر�يد� ثبت موجو� مو��� /� يكي �� كه �مر� ، .

� بـا� حـد /� بـيش �فز�يش به منجر �سايلي چنين /� �ستفا�� ���لبته لكتريكـي
مـي عرضه تجهيـز�سيستم عمـر طـو- چـشمگير كـاهش �حتمـاال? � شـو�

���� پي �� �� �لكتريكي ـ . مكانيكي
/� Uقتبا� ميكر��: با �بي بر* كا�خانه ��/يابي كي، �� ،U� فرناند�

گز��[ ITDGنيافا��،
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����� ���	 
 ����� ������
سيستم مو�� سيستم�� خال� بر منفر�، صـاحبا ها� متمركـز، هـا�

مي هزينهمنافع تنهايي به تـأمينبايست ��  0 نگهد��� � سيستم �جر�� �
سيستم. نمايند كه هنگامي حتي، كه معناست بدين �مر يـا�ين حد��� تا ها

مي مديريت كميته باشند، برخو���� يا��نه 5� ��كامال6 سـا�7 مـدلي بايست
بدين تا تعتعرفه: ترتيببيابد �� جمعنمو�7يينها �� بر: مبالغ ،� كند ���0

نمايد 7���� �� پايين. سيستم ��سطحي تعرفه هزينه�قتي 5� �تر �جر� ها�
تعرفه �فز�يش با يا جامعه شو�، تعيين سيستم مينگهد��� ��بر� گر��ها

مي متوقف پر�	7 0نكه �پر�تو�هـا. شو�يا كـا� نيـر�� مـو�� �� �مـر �ين
���� . مصد�:
پمصر� بر�� E5ال �بز�� 5� �غلب تعرفـهكنندگا  �5ر��خت بـيش هـايي

ميتعرفه برخو���� تعرفـه��ليه شـديد �فز�يش Iپذير 5� �ما هـا�باشند،
گر��نند ��� . بعد�

مـصر� 5� حمايـت Kسطو تعيين طاليي 5يـرقانو  Kشـر بـه كننـدگا 
:باشدمي

ــه هزين ــد، كني ــر�هم ف �� ــستم سي ــدما مق ــه 0نك 5� ــيش ــاپ ــهه ك �� يي
�هيـدمصر� قر�� ��5يابي مو�� ���ند، عا� 0نها پر��خت به �5(كنندگا 

هزينه شمعجمله باتر�،ها� با��، Oهافانو .(
مي جامعه هزينهمشا�كت كل حد�قل، �هد،بايست پوشش �� جا�� ها�

هزينه مي�ين 5ير مو��� شامل :باشندها
�پر�تو�ها� �قت(حقو: Eتما يا �قت )نيمه
سو�� � �صلي سرمايه ��E(پر��خت ��يافت )��صو�
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�� يدكي قطعا
هزينه� ،�مصر صو� سوخت!� �

سيستم فر)ينـد�گر باشـند، تجـا�� نر. با /�� با1پر!�خت به موظف ها
مي هزينهطر�حي چنين !هدبايست قر�� مدنظر �� �1. هايي برخـي مو�! �!
نظيرفتو�لتائيك�نر	� پذير تجديد !ها� جامعـهها، موفقيت عد/ صو� �

مـي كننـد@ عرضـه ،/�� با1پر!�خت تكميل �مر �! منافع Fصاحبا تو�نـد،يا
بگير! �ختيا� �! I�!مجد �� تجيهز� مو��!. مالكيت ساير �!،Fبـد� �عتبـا�
مي تضمين كوتاهي 1ماني @��! بر�� ما@(گر!!بهر@، شش تا �گـر�) سه
نباشد موفق /�� پر!�خت با1 �! همـر�@مشتر� به /�� پر!�خت به مجبو� ،

بو! خو�هد . بهر@

��������� 	
 ���� ���������� ����� �� ��
سيستم !ال�)مريكا٥٠٠: هزينه
نقد عال�@٥٠: پر!�خت به نصب٢٥!�صد هنگا/ به !�صد

پر!�خت با1 ما@٢٥: !��@ سه طي ماند@ باقي !�صد
بهر@ F�ت: ميز مـو�! مد طي �! پر!�خت پـذير!�گربا1 صـو� و�فـق

غيـربهر@ �! !�شـت، نخو�هد همر�@ به ��صـو� سـو!١٥�يـن !�صـد
�ست پذير Fمكا� مجد! مالكيت بپر!�1!، بايد �� . ماهيانه

هزينه كه نظر�قتي به نمايد، تجا�1 پيشين �نر	� Wمخا� 1� جا�� ها�
مخـا�Wمي 1� حمايـت مـو�! �! جامعه تمايل 1� Fشد مطلع بر�� كه �سد
بهر@ب �! �نر	� مصر�االتر با مشو� ،خدما برتر كيفيت 1� كنند@���

مي شما� به حياتي هزينـه. )يد�مر� 1� گـرفتنجـد� نظـر �! جـا��، هـا�
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جديـد نهـايي مـصا�� توسـعه يـا �مـشتريا ساير �تصا� بر�� صند�قي
�ست ال&% سيستم پويايي جهت . توليد�،

���� � 2�����
�BJ
ج سيستم كه كوچـك&ماني 1بـي بـر2 �نـر	� كا�خانـه يك نظير ديد�

مي��4 شيو4�ند�&� يا موجو6 تسهيال با مقايسه �6 تجهيـز�گر66 � هـا
گر6نـد، برخـو�6�� بهتر� خدما كيفيت &� تا 6��ند توقع �مشتريا سنتي،

باشد 6�شته �جو6 پيش &� سيستمي �گر . �لبته
�&مــا ،تــسهيال &� ���6 ،غــال C1ســيا مــو�6 كيفيــت�6 ،D&�6پــر

�ط،توليد قابليت � �مـشتر�مميز� جلب �مر �6 مهمي عو�مل سيستم، �ينا
مي شما� به نو���1 �شاعه نـشا�. 1يند� كـشو�ها &� بـسيا�� تجربيـا

���مي �6 جديـد سيـستم موفقيـت عـد% يـا شكست صو� �6 كه هيـ6هند
شيو4 به مر%6 نظر، مو�6 گـا&�ئيلينتايج تجهيـز� يـا سـنتي ���هـا�

مـر6%. ��1ندمي �عتمـا6 مجد6 جلب موقعيتي، چنين �1مد �جو6 به &� پس
�ست 6شو�� . بسيا�

�,
. �� �9������=KL0 ��@���*
عرضه با Qتبا�� برقر��� بر�� مشخصي ��بطه ��نر	�تاكنو �كنندگا

ــت �س ــته ند�ش ــو6 �ج ــنتي ــستم. س سي &� ــي �&برخ ــر�� پي �ــد� ب ــا ه
4�� T6ستو��لعمل� كننـد4،���يـه��هبر6هـا��ند�&� عرضـه توسـط شـد4

مي��4 ��4. شوند�ند�&� مـسئو� �مالكـا صـو� �يـن سيـستم�6 �نـد�&�
ضمانت � قر��6�6 مفا6 تمامي &� � تجهيـز�نبو46 مـو�6 �6 موجـو6 ها�
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ند��ند �ست(�گاهي ��يج مو��� �كثر �� �مر صـفحا). �ين مثـا" عنو�# به
عموما) فتو�لتائيك هستندخو�شيد� برخو���� ساله 1� ضمانتي 3� .

ــر نظ ــا�" تب � ــث بح ــشو�ها ك 3� ــي برخ �� ــد، چن ــر ــاه ب ــدكي �ن
مـيعرضه صو� تجهيز� گزينـه،گيـر�كنندگا# �سـتر<�مـا �� هـايي

���ئه به كه خدماهستند � تجهيز� عمر طو" ضمانت مو�� �� مفا�� �
مي فر�@ 3� جها. پر��3ندپس سر�سر 3� حاصل �شكا"تجربه مو�� �� #

مـي نشا# تجديدپذير �نر	� كـهمتفا� تـد���Hهـد �� عامـل پـذير��يـن
����سيستم حياتي نقشي كوچك . ها�

����@M��� �6� ���
مي نشا# تجربه بر�# مجموعهعال�1 كه سرمايه�هد تأمين مناسب� �

سيستممي توسعه 3� ����تو�ند عمـل به حمايت ��ستايي �نر	� ��. ها�
سرمايه بر�� ��ليه سرمايه تأمين مو��� 3� مانعبسيا�� بز�گترين گذ���،

مـي تلقـي سيـستم نصب 1�� ��يكر�هـا�برسر حاضـر حـا" �� � شـو�
بر غلبه جهت ���نـدبسيا�� �جـو� مـانع گزينـه. (�ين تـأمينبخـش هـا�

بخش �� �� نماييد،٢سرمايه صـحت). مشاهد1 نيـز �مر �ين ،#� بر عال�1
گزينه��� كه مـي� سـرمايه تأمين نامناسب بـرها� شـديد� تـأثير تو�ننـد

3� �� جو�مـع �يـن تنهـا نـه كـه حـد� تـا باشـند، ��شـته ��سـتايي جو�مع
مـي��1 بـا3 �نـر	� عرضـه سيستم ���ند��3 �نهـا حـد� تـا بلكـه ���نـد،

مي Vنمايندمقر� بسيا� تال@ بايد خويش �هايي بر�� كه . نمايند
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N!D �������2=
�� موفقيت سطح �يابي�� �نر	�، عرضه سيستم مشكال بز�گترين �� يكي

+�� سا, چند �� �ستپس ���يـابي. �ند��� �جـر�� بـر�� �ما� بهترين �� �گاهي
�ست 6شو��� �مر �6. نيز كه بگيريد نظر �6 �� حمايتمثالي 6ليل به سيستم ��

مي عمل خوبي به ��ليه سا, چند طي نصب، �صلي پنج. نمايدتيم يا چها� �� پس
مي �سيب سيستم ميسا, مشكل 6چا� � پـر�	+بيند مـدير�� كه حالي �6 شو6

6هدمي �6�مه خويش عمل به بتو�ند سيستم مد بلند �6 تا . كوشند
مي فائق مشكال بر سيستم نهايت موجـو�66 مشكال �� Iنسبتا � �يد

مي �6. يابد�هايي ��ليه �يابي�� ه�گر �6�ين سيـستم پذير6، صو� Lنگا
مي نظر به موفق صو�ظاهر كا�سيستم ���سط �6 �يابي�� �گر �ما �سد،

باشد �6،گرفته �گـر 6يگـر بـا� � 6�شـت خو�هد ناموفقي عملكر6 �يابي،��
خو�هـد �يـابي�� موفـق Oطـر هم �با گير6 قر�� �يابي�� مو�6 �خر مرحله

�. گر6يد�� بـر�� +��6 بهترين نمو�6 6شـو���مشخص �مـر Oطـر يـابي
مي. �ست كل �6 سـا,�ما سـه يـا �6 �� پس سيستم �يابي�� �مكا� بايست

+�� � عملكر6نصب مقايسه � �يابي�� �مكا� همچنين � باشد ميسر ���ند�
سا, به نسبت گر66سيستم فر�هم نيز پيش . ها�

��ليـه �يابي�� به با�گشت مناسب، �يابي�� �جر�� �نـر�بر�� 	�نيا�هـا�
�� �ستفا6+ � سيستم طر�حي Lهنگا �6�6 سيـستم معيا� عنو�� به �يابي�� �ين

�ست ممكن L�قد� بهترين مذكو� نيا�ها� نمو�6 +6��� �6. (بر موجـو6 بخـش
�� �نـر	� خدما نظا� ��هبر6 �يژ+ به � �نر	� خدما ملز�ما ,�� فصل

نماييد جام). مشاهد+ تقسيم سيستم، عملكر6 �يابي�� به�6 كـهعه شـكلي هما�
��ليه �نر	����يابي نيا�ها� پذيرفت� �ستصو� �هميت حائز �مر� ، .
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بخش ��+ 
گزينه ها� فني
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����
��خلي �حتر�� �هه(IC)موتو� قر��طي ��ستفا� مو�� بسيا�� ها�

�نر	� تأمين �� �� مهمي بسيا� نقش � ��ستاييگرفته مصا�+ بر��
مي خو�. كند�يفا ��حدها� /� 2سيا1،�يستابسيا�� بر�� ال/3 �نر	�

�� مـو��� �يگر � 12 پمپا	 كوچك، ميز�; �� بر� �نر	� توليد نمو�;،
مي شهر?. ��2ندفر�هم � شهرها /� بسيا�� كشو�ها��� �صلي ها�

�بعـا �� تجا�� مصر+ به �2ما� كاالها� توسعه Eحا متناسـب�� ��
مــي موجــو� گونــاگو; مــصا�+ مر�كــز. باشــندبــا � شــهر� منــاطق

خـوبي نگهـد��� شـبكه � يدكي لو�/3 /� Eمعمو طو� به نيز ��ستايي
مي . باشندبرخو����

��خلــي �حتــر�� مــي(IC)موتــو� � ���� �صــلي Eمــد ���� 2نهــا تــو�;
طبقـه گا/�ئيـل يـا بنـزين يعني مصرفي سوخت Nنو نمـوبرحسب . �بنـد�

��شـنايي �سايل � كوچك نقليه �سايل بر�� �عمد طو� به بنزيني موتو�
مي قر�� ��ستفا� بر��مو�� بيشتر گا/�ئيلي موتو�ها� كه حالي �� گير�،

���� � بــاالتر بــا� بــا مــد��3 �نــر	� مناســبتوليــد ،مــد طــوالني هــا�
ممي /� تجا�� نقليه �سايل � متحر? غير �سايل �� بنابر�ين يز�;باشند،

هستند برخو���� باالتر� . مصر+

فصل چها	� 
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�يزلي��� پمپ �ند���

تكنولو	�: ��عكس �ينترمديت

���

������� 	
�
� ����� �
��
موتـو� متـد��# �نو�$ ميا% �صلي تمايز شد، �شا�� باال �� كه همانگونه

مي 2نها مصرفي سوخت نو$ موتو. باشد�� �� �شتعا# �فر2يند بنزينـي �
مي بيا% 7يل �� كه ���ند يكديگر با چشمگير� تفا� ��: گر�نـدگا��ئيلي

بنزيني مـيموتو� كشيد� سيلند� %��� به كه هو�يي � بنزين شـو�تركيب
شد� جرقـه) �ست١٠:١تا٤:١��تر�كمضريب(فشر�� توسط سپس ���

توليد %2 Gبر سيستم �� ميشو�ميكه Gمحتر طر. گر��، موتو��� �� في
مي كشيد� سيلند� %��� به تنهايي به هو� باالتر��يزلي ضريب با � شو�
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بنزيني موتو� به نتيجـه)٢٥:١تـا١٤:١(گـر��ميتر�كممنسبت �� تـر�كم،
هو� مي٧٠٠ـ٩٠٠مذكو�، گر, سـوخت��جه .� معينـي مقد�� سپس شو�،

مـي تز�يـق سيلند� 6��� به حـر���يز7 �جـو� �ليـل بـه � بـاال،شـو� 
مي محتر> ،���� با همزما6 بهبنابر�ين. گر��سوخت �غلب بنزيني موتو�

جرقه �حتر�قي موتو� موتـو�(SI)��عنو�6 عنـو�6 بـه گا.�ئيلي موتو� �
مي(CI)تر�كمي�حتر�قي Eشوندناميد .

تقـسيم نـوعي نيز، چرخه Gنو به توجه ��با فرعـي نـوGبنـد� �� �يـن
���� �جو� .مانـهچر: موتو� چها� يا .مانه �� گـر�E. خه Gنـو بنـد��يـن

چـرخش سـاير يـا لنـگ ميل L�گر با� هر �� كه �� �����موتو�هايي هـا
مي �حتر�قي مـيمرحله متمـايز موتو�هـا سـاير .� �شـيوE. نمايـدباشـند

�ست متفا� چرخه Gنو �� هر بر�� سوخت � هو� تز�يق � حجم. تركيب
چ(IC)موتو�ها� چرخه ميبر�� قر�� E�ستفا� مو�� .مانه �يـن. گير�ها�

چرخه مبنا� بر مي�مر صو� سـا7�� �� بـا� نخـستين كه ،١٨٦٢پذير�
����لـف �تـو Tنيكـوال بعـدها � Vمطـر �� 6X Tشا�� � بو��� Xلفونس

���ند Yتقا�� گا.�ئيلي � بنزيني Gنو �� به �� 6X . �يز7
.ما�� چها� موتو� عملكر� سيستم بر مي�ينجا نگاهي . �ند�.يمنه

.ما6 .� يكي خال7 �� تنها ال., �نر	� كه Xنجايي توليـد�. مـذكو� ها�
ضـربهمي گـشتا�� چها�.مانـه، سـيلند�� يـك موتو� �نـر	�شو�، � ��

مي فر�هم �� يـا. سـا.�خر�جي پر��نـه �جـو� چنـدبـا بـا پر��نـه تركيـب
نصب لنگ ميل ��� بر يكديگر با ��تبا` �� كه طو�شدEمحو�� به � �ند

مي �نجا, �� حركاتي bنـر,متنا� حركـا مـي�هنـد، حاصـل . گـر��تـر�
مـيتفا� جملـه 6X .� ،���� �جـو� موتو�ها شكل �� بسيا�� تـو�6ها�



فصل چها�% ـ فنا��� ها� متد���

135

��ير�٦يا٤موتو�ها� يا شكل �� متضا�، �فقي خطي، شكلسيلند��، ��
بر� نا' �� .
مقايسهنشا*٤-١جد�) مز�هند� ميا* موتو�ها�يا��� نسبي معايب �

مي بنزيني � . باشد�يزلي

����� -� :��	
��� �������	 ����	 � 
����� �������	 ����	 � ��

���
�����
����	

سوختهزينه كمتر ها�
باالتربا�6هي

�سيعيگي8ما� ��منه بر�� �سترسي
���� �� كا�بر�ها � �بعا� 6�

حركت كمترسرعت ي
����	

مينگهد��� تما' گر�نتر شو�8*
سنگين معين نير�� يك حجيم�� � تـرتر

�ست
���� باالتر� سرمايه هزينه

8لو�گي

����	
6� ـ حملسبكي قابل �� مي�ين باشندتر

سرمايههزينه پايينها� ���ند� تر�
مي تما' ��6�نتر 8نها شو�نگهد���

���ندحركتسرعت باالتر�

����	
پ '��� بـهچند�* �گـر �يـژ� بـه ـ ذيرنيستند

شوند �ستفا�� مد ��طوالني پيوسته طو�
مسا��تر�پايينبا�6هي قد� ��

���ند گر�نتر� سوخت
��� 6� Jخــا� ��موتو�هــا� كمتــر� �

���ند Kستر�
Kسـتر� قابـل بيشتر كوچكتر موتو�ها�

باشندمي
8لو�گي
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����� ����	
 �����
مناسـب �نتخـا� موتـجهت عو�مـلتـرين خـا"، بـر#� كـا� بـر�� و�

#�# قـر�� مـدنظر بايد �� سـرعت. گوناگوني � قـد� مهـم مـسئله #�مـين
�ست نيا/قد�. موتو� بـا�مو�# حـد�كثر توسـط مـو�# هـر �# موتـو�
مي بايـدقـد�ميـز�6. گر##مشخص �/٢٠تـا١٠موتـو� بـيش #�صـد

نهـا كننـد> مـصر= نيا/ مو�# قد� �مـ.باشـدييحد�كثر �/�يـن فـشا�ر
موتـو� به 6#��A/� برخـي توسـط يـا موتو�هـا شـد6 ��شـن Bخـال �#

فرسـو#گيسيستم علـت بـه �نـر	� مصر= بر6# باال با يا ��شنايي ها�
مي عمل به ممانعت ماشين با� حد /� بيش �فتن باال /� ،Aال . ��A#ماشين

بـا بر�بـر نيـا/� مـو�# �نـر	� خر�جـي بـا مولد� ،Bمثا عنو�6 ١٠به
كا�Aييكي � #��#٧٥لو�� نيا/ /ير ظرفيت با موتو�� به . #�صد

كيلو��١٠نيا/خر�جي
كا�Aيي

لنگ ميل نيا/ مو�# نير��
موتو� نيا/ مو�# نير��

٧٥%
kW٧٥/٠�١٠=٣/١٣
kW١١٠=٦٣/١٤% kWX٣/١٣

# بخـا� �سـب صو� به Bمعمو طو� به موتو� �نر	� كه Aنجايي /��
مي گرفته با. (شو#نظر �ست بر�بر بخا� �سب مـي)kW٧٤٦/٠يك بايـست،

�بعا# به ب٦/١٩موتو�� �ستاند��#� موتو� يا بخا� بـاالتر�سب �بعـا# ��ا
نماييم . �نتخا�

6A سـرعت ،#��# �جـو# موتـو� يـك �نتخـا� �# كـه #يگر� مهم عامل
خر�جي. �ست محو� �# #�ند�/>سرعت هـر �# � شد> گـر#Sگير� قيقـه
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(r.p.m)عمـل. گر��مي���يه خـو� �خا سرعت ��منه ميز�� با موتو� هر
كمترمي �يزلي موتو�ها� �� كه سرعتي ��) ١٣٠٠ـ٣٠٠٠(r. p.mنمايد، �

بيـشتر بنزيني سـرعت. �سـت) ١٥٠٠ــ٥٠٠٠(r.p.mموتو�ها� موتـو� هـر
ميبهينه حد باالترين به سوخت كا�/يي �/ �� كه ���� تو�هـامو. �سـد��

كـا� بـه خـويش مناسـب سرعت به نز�يك سرعتي با �مكا� سرحد تا بايد
بدين تا شوند موتـو��گرفته �سوبا تشكيل � ضعيف كا�/يي 9� ترتيب

هزينـه � بيشتر نگهد��� به منجر كه ناقص �حتر�< 9� بـاالترحاصل هـا�
/يدمي عمل به جلوگير� �يگـ. گر��، با� موتو�، B9ال سرعت تعيين ربر��

مي نيا9 مو�� با� ميز�� به سـرعت. �ند�9يمنگاهي كا�بر�هـا 9� برخـي ��
يـك �� Dمثـا عنـو�� بـه مـو���، سـاير �� �لي نيست حياتي �مر� موتو�

مـي،	نر�تو� �هميت حائز �مر� مناسب سرعت نمو�� �گـر. باشـدهماهنگ
فـر�هم مـستقيم گـشتا�� Dحتمـا� گر�� حاصل نظر مو�� هماهنگ سرعت

غيرگر��مي ��Lند� Dشكا� 9� برخي به ��شـت،�ينصو� خو�هيم نيا9 ��
Lنـد� جعبـه يـا كمربند� سيستم Dمثا عنو�� �هزينـه،به Lفـز��� كلـي �

��� خو�هد كاهش �� . كا�/يي
مـي كـه ���نـد �جـو� نيـز �يگر� گوناگو� �نتخـاOعو�مل �� بايـست

Lيژ� Rمصا� بر�� ���،موتو� قـر�� مـدنظر �� شـامل�يـن. /نهـا عو�مـل
Dمعمـو غيـر محيطـي 9يـست شـر�يط ،Lكننـد خنك خـاV،،غبـا�(سيستم

سرعت) سايرمو��� تعيين سوخت، تغييـر(كيفيت قابـل يا نگهـد���،)ثابت
��L،ضعيف تجهيز� ،Dكنتر محـيط،،�نـد��9سيستم �مـا� ،Vمحـر Zنـو

مي �طوبت � Zعرضه. باشند��تفا به مربو\ توليدمتو� يا دگا�كننكنندگا�
�� موتـو� يـك خريـد بر�� B9ال �طالعا �ست Lمد/�� تحرير �شته به كه

ميي��� . �هنده
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O��P � �	
�� �����
كه شدقبال�همانگونه #�منـه،�شا�� $� گـا$�ئيلي يـا بنزينـي موتو�ها�

مـي برخـو�#�� بااليي �. باشـندمصر- ��سـتايي كا�بر#هـا� $� برخـي
�# 0نها خا1 �نر	� :گر#ندمي���يه$يرملز�ما

�
���*��> <Q�� �	
��
كوچكپمپ ميز�6 �# 0بيا�� ها�

كوچك ميز�6 �# بر7 توليد
كيلو��٢ـ١٥
كيلو��٢ـ٥٠

باتر� ٥٠٠شا�	��
كوبي خرمن يا غال كيلو��٥ـ0١٥سيا<

�.D�L�6��� �D0�
�	 ���
سر�س �# #يزلي 	نر�تو�ها� گستر#� مصر- #ليل نوAبه �ين جها6، ر

#��ند نيا$ بيشتر� توجه به #�مجموعـه. 	نر�تو�ها #يزلـي 	نر�تـو� هـا�
$� مختلف تجا�� تا٥�بعا# مي٣٠كيلو�� Iستر# �# �ين:باشدمگا��

مفيـدمجموعه عمـر ���# $� Kمعمو طو� به � #��ند $يا#� عمر Kطو ٧ها
كا�كر#(سا١٠Kتا خو�#��ن) ساعت٠٠٠/٣٠با بـهبر �سـت ممكـن �مـا د،

يابد تقليل شد به مد �ين مناسب، نگهد��� Rعد . #ليل
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�يزلي�ستگا� 	نر�تو� بهر�ها� مو�� �نيا تما� ميبر������ .گيرندقر��
تكنولو	�: �&عكس كوپرـ�ينترمديت نيل

مجموعه شركت�ين �فر��، توسط شـركتها � بـر4 تجـا��هـا� هـا�
مي �نصب � شـبكهگر�ند بـه �نـر	� عرضه بر�� بـر4غلب كوچـك هـا�

مي قر�� �ستفا�� مو�� �ستي ��� ملـيمناطق شـبكه بـه تاكنو@ كه گيرند
ند�شته كنتـرAمجموعه. �ند�سترسي بـا Bمعمـوال مـذكو� كـهكننـد�ها� ��

تغييـربه �� ماشـين سـرعت مجموعـه، بـا� تغييـر بـا همگا� خو�كا� طو�
هستند،مي هماهنگ ميبر�ينبنا�هند نگه ثابت �� فركانس � . ���ند�لتا	

���� بـستگي @J با� ميز�@ به ماشين بـا�. كا�Jيي �لگـو� كـه هنگـامي
)&�� طي �� �نر	� Kمصر يـا)�لگو� �� باشـد، بيـشتر كا�Jيي نيا&مند ،

مـي بر�� كا� به كوچكتر ماشين حاصـلچند بيـشتر� كـا�Jيي تـا شـوند
�يزلي. گر�� 	نر�تو�ها� سـرتقريبـاBكهمجموعه مـي�پـر باشـندصـد�
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نير�گا�به �� معمو� ياطو� ساختما� محوطه !� ��� جد�گانه كوچك ها�
مي نصب شهر !� ,نها(گر�ندخا�+ كا�بر� به ). بسته

كوچك �بعا� بنزيني 	نر�تو�ها� بينمجموعه كه ���ند تا٥٠٠تر� ��
مي كيلو�� بهچندين نسبت ,نها عمر طو� � كوتاهترباشند گا!�ئيلي نو9

�). ساعت٥٠٠٠(�ست حركتـي مـصا�> بـر�� بيشتر 	نر�تو�ها نو9 �ين
مي مناسب كوچك بسيا� حد �� . باشندنيا!هايي

���������	
 �	�
��خلي �حتر�< سـوخت(IC)موتو�ها� !� �سـتفا�� طر�حـيبر�� نفتـي هـا�

بهشد� فقط ,نها عملكر� كه چند هر سو�ند، نو9 نمـيخت�ين محد�� شـو�،ها
متانو� � شد�(�تانو� شناخته �لكل عنو�� به بنـزين) �ندكه جـايگزين Hمستقيما

��غنمي � مـيشوند نيـز �� گيـاهي جـايگزينهـا� مـستقيم طـو� بـه تـو��
نمو� �هـه. گا!�ئيل بيـشتر١٩٧٠�! چـه هـر گر�نـي تهديـد تـاكنو� مـيال��

,!مايشسوخت مشو< نفتي گونهها� سـوختسوخت�ين سـاير � هـا�هـا
�ست بو�� Oبيوما !� حاصل عنـو��. جايگزين بـه تجـا�� صو� به �تانو�
مي �ستفا�� بر!يل �� موتو� بنـزين. شـو�سوخت بـا كـشو�ها !� برخـي ��

مي Qلكليمخلو� بنزين Sنا با مخلوطي تا سا!�١گر�� توليد بـه. �� �سترسـي
�حتر�<سوخت موتو�ها� بر�� جايگزين كـه(IC)��خليها� معناست بدين

��خلـي,يند��� �حتـر�< موتو�هـا� نز�يـك �(IC)بـر���قيـب جـد� هـا�
مـي شـما� به محو� نير�� تأمين جهت �� Vمتحر غير بـهكا�بر�ها� ,ينـد،

پايين حد �� �نر	� نهايي مصر> كه مو���� �� باشد�يژ� . تر�

1. gasohol 



فصل چها�% ـ فنا��� ها� متد���

141

���D

G��=�������
R=�S

سيست مو��� برخي گزينهها�م�� يك �يجا� جهت �� مختلط يا تركيبي
سيـستم بر�� صرفه به مقر�, � �نعطا. گـا�4ئيليقابل يـا بنزينـي هـا�

مـي قـر�� �سـتفا�5 مو�� چنـدهـا�سيـستم. گيرنـدخالص يـا �� تركيبـي
يكديگرفن با �� مي=��� قابليتتركيب �سيله بدين تا ��نمايند يكديگر ها�

�هند ع. �فز�يش مثاBبه مي،نو�, �� با�� تو�بين بـهيك Bتصا� بر�� تو�,
بر� كا� به �يزلي 	نر�تو� مجموعه بـا�،. يك كمبـو� �ليـل بـه كـه هنگامي

پايين مشخصي حد يك 4� با�� تو�بين �نر	� مـيخر�جي شو�، تـو�,تر
كا� به نظر، مو�� �نر	� كمبو� جبر�, � منظو�تأمين به �� �يزلي 	نر�تو�

سيستمبسته. گرفت �ست ممكن موجو� شر�يط �4به مـذكو� تركيـبهـا�
فن=���فن يا تجديدپذير �نر	� Mنا فسيلي،=���ها� سوخت �نر	� ها�

گر�ند سيستم. حاصل چنين �� �قيق �ستطر�حي �هميت حائز �مر� . هايي

�����
فن Mنتخا� �� مهمي نقش ����هزينه ��ستايي كا�بر�ها� بر�� ���= .

بر�سي گزينه�� مو�� �� تحقيق �جـو�� �صـلي هزينـه �� ،متفا� ها�
هزينه. ���ند هزينه�ين شامل هزينهها � سرمايه مـي� جـا�� . باشـندها�

ــپ پم ــر نظي ــا�4ئيلي گ ــا� موتو�ه ــا�� ي �R Mــيا =س ــا��، =بي ــا� ه
تج هزينه �لكتريكي، فـنه	نر�تو�ها� هزينـه با مقايسه �� هـا�=���يز�

تجديدپذير هزينـه�نر	� �مـا هـستند، پـايين ���نـد، بـاالتر� جـا�� . هـا�

1. Hybrid 
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سـوختهزينه هزينـه � مـصرفي �نـر	� �ميـز� بـه مـستقيما  جا�� ها�
%��ند سپر%�. بستگي خاطر هزينـهبه مـد بلنـد �% كه موضو+ هـا��ين

بيـشتر ��ليـه سـرمايه بـا مقايـسه �% گـا�1ئيلي يا بنزيني موتو� سوخت
بو%، �سخو�هند توجه . تقابل

مثا7 �عنو� �ستفا%:،به مو�% �نمو% =سيا> بر�� گا�1ئيلي موتو� يك �گر
شـد: �فـز�%: هزينـه گير%، جهـتقر�� �% 	نر�تـو� يـك �نمـو% �ضـافه �

پايين بسيا� �حتماال  باتر� شا�	 يا ��شنايي Dمصا� بر�� �نر	� عرضه
بو% ماشـين. خو�هد 1� تـأمينبسيا�� جهـت سـرمايه �فقـد� %ليـل بـه هـا

مد ���%�تي سوخت كمبو% يا بـاقيسوخت �سـتفا%: �بـد� مديـد� هـا�
مـي. مانندمي سـرقت نيـز =ساني به هزينـه. شـو%سوخت مقايـسه بخـش

مقايــسهگزينــه � �طالعــا كــسب بــر�� �� شــشم فــصل �% �نــر	� هــا�
نماييدهزينه مشاهد: �نر	�، عرضه متفا� منابع . ها�

�������� 	 
��� ���� �����������
�% نمـو%، توجـه �= بـه بايـد موتو� يك خريد مو�% �% كه مهمي عامل

�ست كشو� �% ،�= يدكي قطعا �بو% Oنماينـدگي. %ستر كـشو� �% �گر
باشـد، %�شـته حـضو� شـد:، خريـد��� ماشـين سـا1ند: كنند: عرضه يا

%�شت نخو�هد �جو% يدكي Q1�لو تهيه بـسيا���1. مشكل �مر�1: ،�� �ين
ماشين مي�1 توليد توسعه حا7 �% كشو�ها� �% معمـو7. شوندها طو� به

شـهرSتوليد � شـهرها �% �جهـا�كننـدگا كـشو�ها� �كثـر �صـلي هـا�
%��ندنمايندگي متعد%� �جـو%. ها� Qعـد يـا �جو% مو�% �% =گاهي كسب

�ست ��1شمند �مر� خريد، 1� قبل كشو�، �% كـشو�ها. نمايندگي 1� برخي
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محد��يت تأثير �يـنتحت ���نـد، قـر�� با �گـاني تحـريم يـا تجـا�� ها�
مي �شو�� �� يدكي لو� ) به �سترسي . نمايدموضو+

موضوعي ماشين نو+ هر نگهد��� � حفظ توسعه، حا5 �� جها6 ��
�ما �ست، ��شته معطو8 خو� به �� بسيا�� توجه كه �ست �ينتكر���

���� بر �� �� بسيا�� مشكال هنو  �طمي. �مر � حصو5 بابـتنا6 �ين
قر�� مر�قبت مو�� كفايت با فر�� توسط منظم طو� به ماشين گير�،كه

�سـت �هميـت � . حائز مـنظم مر�قبـت Gفتـا�� ��� ��سـتايي منـاطق ��
���� G�همـر به �� مشكالتي ��. ماشين � �غلـب كـه كـسي منـاطق �يـن

Gبهر ماشين مر�قبت��نش �مر �� �گر � ند��� �جو� باشد ماشينمند  �
كه �ست 6M  � بهتر نپذير� صو� �قد�مي فر��هيچ به �� مهم كا� �ين

بسپا�يم حرفه. ناشي مكانيك يك 6���Mجهـت شـهر نز�يكتـرين  � ��
شد خو�هد تما) گر�6 بسيا� نيز نگهد��� �هـالي. �مر  � يكـي فرسـتا�6

بـسيا� شايـسته � مـنظم نگهـد��� �مـر �جر�� �� ،S موM بر�� محل
مي�� . باشد شمند

�=T� 2T� � U�� ��@
نمـو�6 برطـر8 بـر�� توسـعه حـا5 �� كشو�ها� مر�)  � بسيا��

سـوخت  � خو� �نر	� مـينيا ها� Gسـتفا�� Uبيومـا �يـن. نماينـدهـا�
�سوخت ���ند �سيعي ��منه هيز)،ها كـشا�� �Vغا5شامل ضايعا ،

مي حيو�ني فضوال ��ستايي. باشند� مناطق سوختي�يگ،�� منابع ��ر
قابـل كمتـر باشـند، ��شـته �� 6M  � Gستفا�� مالي تو�نايي ��ستاييا6 كه

هستند Uبيـشتربا. �ستر چـه هر مر�) ��Mمد، �شد با همگا) �جو� �ين
مي ��� مد�6 سوخت مصر8 گا . ��Mندبه تهيه تو�6 مر�) كه هنگامي
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سـ �يـن باشـند، ��شـته �� �شپز� بر�� سفيد نفت يا بـهوختمايع �� هـا
حيو�ني فضوال يا مـيهيز) شـكل. �هنـدتـرجيح �� كـه ٤- ١همانگونـه

مي 4يـا3مشاهد1 كـم � كا��مدتر بسيا� مايع گا4 � سفيد نفت تـرنماييد،
�ست �سانتر �شپز� بر�� �نها 4� �ستفا�1 � طو�. بو�1 به نيز سفيد نفت

مو� ��شنايي منظو� به توسعه حا> �� كشو�ها� �� �ستفا�1گستر�1 �
مي . گير�قر��

سوخت-٤-١شكل �نر	� �شپز�كا��يي منتخب ها�

سي،: منبع �� ��شنگتن جهاني بانك توسعه، � ��ستايي ١٩٩٦�نر	�

���

���� ��	 
 ��� �� ���� 
 ������� ������ ����
�ست مايع فسيلي سوخت يك سفيد حجـم. نفت �� �غلـب سـوخت �يـن

مي منتقل �باال ليتـر� صـو� به توسعه حا> �� كشو�ها� �� � گر��
مي خريد��� بطر� متـد��>. شو��� صو� به نفت ��ستاها، مر�كز ��

فر�شگا1 طريق بـه�4 خو���هـا تعميرگـا1 يـا فر�شي خر�1 كوچك ها�
مي Mسدفر�� .

گياها3 سفيدچوONغا>خانو��>Oغاكا��چوNچوNبقايا� مايعبيوگا4نفت ز�گا4
شپ
�P

ظر
به
ر)
وگ
كيل
بر
<�
ا	
مگ ٣٠

٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠
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�سـتفا�� مـو�� ��شـنايي � �شپز� بر�� فقط عمد� طو� به سفيد نفت
مي مـيي. گير�قر�� باشـد ��شـته مناسـبي طر�حـي كه نفتي �جا- تو�نـدك

�هد �فز�يش �� پخت سرعت � سـاير. كا��يي بـا مقايسه �� �جا- نو6 �ين
مـي����فن كنتـر8 ��حتي به ��ستايي �شپز� پـرها� � مناسـب شـو�،

�ست مي. طرفد�� نفت ;� بيمـا���ستفا�� ;� محـيطتو�ند بـه مربـو= هـا�
نماي����لو� نيـا;جلوگير� مـو�� ;مـا@ كـاهش � ��ختـا@ حفـظ به � د

جمع كندبر�� كمك �ست Cكميا Dهيز كه مناطقي �� Dهيز ���� .
�جا- �يگر، سو� مي�; متصاعد نامطبو6 بويي نفتي ميها� � تو�ننـدنمايند

Hخطرنـا Cمعيـو تجهيـز� ;� �سـتفا�� يـا مناسـب �سـتفا�� Dعد صو� ��
نفت. باشند �جا- يك نمو�@ نيـز��شن �نها كر�@ كا� � �ست كنند� كسل نيز ي

�صد� سر ميگهگا� بخـشهزينه. نمايد�يجا� ;� بسيا�� �� نفت خريد هـا��
�ست پايين @� كيفيت �غلب � بو�� O�گز توسعه حا8 �� . جها@

مي Pفر� به جها@ سر�سر ��ستايي مر�كز �� سفيد �سدنفت
تكنولو	�: �;عكس كيـ�ينترمديت نليند8
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�� �� هـر كه �ست پر�پا� يا بوتا� گا� شامل كپسولي گا� يا مايع گا�
مـي هيد��كربني پـااليشگا�ها� فر+ينـد خـال- �� � توليـدنفـتباشـند ،

هـستند. شوندمي شـكل گـا�� طبيعـي �مـا� �� گا�هـا ��،�يـن پـس �مـا
مي �� مايع حالت به �بعـا. +يندفشر�گي با سيلند�هايي �� نوعا: مايع �گا�

مي خريد��� +شـپز�. شو�متفا� �� عمـد= طـو� بـه سـوخت نـو? �يـن
�ست سا�= بسيا� �+ �� �ستفا�= � ���� �. كا�بر� بـو�= +مد كا� مايع گا�

مي ��ليـههزينه. سو��تميز فـن� � �سـايل خريـد بـاال� بـسيا� ����+
بـي پيـشرفته، نسبت به �نفجـا�سيلند�ها� خطـر � عرضـه باعـثنظمـي

�سـتفا�=كشو�مي مـو�� نشين فقير مناطق �� �عظمي بخش �� مايع گا� ه
نگير� ��. قر�� سيلند�ها مي�يستگا=معموال: معا�ضه پرسا�� شـوندها�

تعد�� كه +نجايي �� ��� �جـو��يستگا=�ين�ندكي ��سـتايي منـاطق �� ها
بـه �سترسـي �سـت، ضـعيف +نهـا نقل � حمل سيستم � منبـع���ند �يـن

ميسوخت �شو�� نيز . باشدي

����� ���

�	
� �
�
Nجا� �� متفا�تي المـپ�نو�? � نـو?ها �� �مـا هـستند، Pسـتر� �� هـا

فتيله Nجا� ،�+ مي�صلي فشا�� Nجا� � ��. باشند�� يكـي Rنتخا��� �يـن
�ست +سا� Nقو�. �جا فشا�� Nبـه�جا � بـو�= گر�نتر كل �� �ما �ست تر

��شن فن پيچيدگي فشر�=�ليل محتويا � +�كر�� ���� �،�� بيـشتر
���� قر�� حا�ثه Vخالصه. معر�� يك هر Xشر �� ��Nجا� �ير�ين �� ها

�ستي��� گر�يد= . ه
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��=�! +�C���
مي �جا� نو� باشد�ين ��شته فتيله چند يا يك پيشرفته�جا�. تو�ند ها�

فتيله مينفتي ��(� تش٤٠يا٣٠تو�نند �نـر	�فتيله حد�كثر � شوند ��كيل
با كا�2يي٥بر�بر با �� نماينـد٥٠كيلو�� توليـد طـر6. ��صد بـا �جـاقي
فتيلهمجموعه،معمولي (� مي�� هماهنگ يكديگر با �� فتيلـهها ،�هـاييسا)

شد? تابيد? �2�مي به � بافته پنبه (� Aمعموال قـر��كه پايه يك ��� بر � �ند
�سگرفته به تا شونديله�ند كشيد? پايين يا باال ،Dكنتر پيچ يا محو� � .

���1! +�C�
سـوخت Hمخـز يك (� متشكل ��ستاند�� فشا�� نفتي بـه(�جا� �غلـب

مـي ?�فـشر پيـستوني �ستي تلمبه يـك)شـو��سيله � سـو) بخـا� يـك ،
مي نگهد��ند? شد?. باشدمحفظه تبخير نفتي لولهسوخت �� فشا�، تحت �

مي �� حركت ��ليهبه هو�� با � مي2يد شعلهتركيب تا �قو�شو � 2بي ��
�هد تشكيل �� .(� ?��سـتفا بـا بايـستي كننـد? تبخيـر فر2ينـد، 2غـا) بـر��

تبخيـرشعله )ير �� كه سيني يك �� شعله �ين ،�شو Pگر پيش (� �لكلي ��
مـي �قيقـه چنـدين مـد به �ست گر�يد? نصب كـه. سـو)�كنند? هنگـامي

تبخير شـعلهحر�� حـر�� ��سطه به نفت ،��� باال كافي حد به �كنند?
مي بخا� ��2شپز� �ميشو موقع نمو��ين جد� �� �لكلي شعله H�تو .

پيوسته فشا� مي،�ين ���� كنند? تبخير H��� به �� توسطكهكندنفت
مي Dكنتر Hمخز فشا� تنظيم يا كنند? تنظيم بدينپيچ � �شـدشو ترتيـب

ك �� ميشعله Dطر6. نمايدنتر ميهمچنين Zستر� �� بسيا�� باشـندها�
طبق ميكه عمل قاعد? كننـد?�ين تبخيـر يك (� بيش كه 2نها (� برخي كنند،
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حلقه �يجا� بر�� شـد����ند تعبيـه چندگانـه 'شپز� �يگـر. �نـدها� �بـز��
�سـتفشر�� سـر��� مخز- /� �ستفا�� نفت، چنـد. سا/� مخـز-هـر �يـن
مـينيا/� �شو��تر �� �جا4 /� �ستفا�� �ما ند��� فشا�� مخز- . سـا/�به

�نر	� حد�كثر بين�ينخر�جي �جا4 �ست١٠تا٣نو8 . كيلو��

سفيد نفت فشا�� �جا4

تكنولو	�: �/عكس �ينترمديت

��� قر�� مدنظر بايد �� /ير مو��� نفتي �جا4 فني عملكر� ��/يابي :بر��
�قد� حد�كثر
مختلف� خر�جي نير�ها� �� كا�'يي ميز�-
كـاهش� ضـريب عنـو�- بـا كـه خر�جـي �نـر	� Fكنتـر تو�نايي

مي . شو�شناخته
�منيتي� �ستاند���ها�

مي �هميت حائز �مر� شعله كشيد- پايين غـذ�ضريب �غلـب /يـر� باشد
شو�مي جوشيد� كم كم �نر	�، كمتر خر�جي با . بايست
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فـن:������� به نگاهي ���با سـفيد نفـت  � حاصـل ��شـنايي ���
فنمي ميا& چند�ني تفا� كه نـد���يابيم ��جـو ��شـنايي � �جا- ���� .

المپ �صلي نو1 ��فتيله نيز نفتي ميها� فشا�� � فشا��. باشند�� المپ
نا4 با ميTilleyياPetromaxكه شيو5شناخته با ،��جـا-شو با مشابه ��

مي عمل محفظه�م. نمايدفشا�� يك �� &� شعله �ثـرا �� كـه ��� ��يـه �
مي مشتعل �مـيحر�� يا ��يجـا �� ��يتـي قابـل نـو� ��المـپ. كنـدگر

فتيلهفتيله المپ محلي، ساخت ،5�سا �نو�1 شامل � ���� شكل چندين ����
Bفانو � قوطي ����با ��يايي(ها� پيشرفته) يا مي� . باشدتر

المپ��نمونه فانوسي��فيتيله�  المپ
���ـتكنولو	��ينترمديت:� عكسBG:� عكس��	تكنولو چا��Hال�����ـ�ينترمديت

المپ چنين �ستكا��يي پايين بسيا� �هنـد٤5-٢نمو���. هايي �نـشا&
فـنمقايسه گونـاگو& �نـو�1 ��خشندگي �ثر ميا& ��شـنايي������ هـا�
مي�ست، شعله ����� .باشندكه
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گا�� نفتيفيتيلهالمپ نفتيهاشمع� بر#فانو! المپ

المپ-٤-٢نمو%�� ��شنايي شعلهكا�(يي ��ها�
سي: منبع �% ��شنگتن جهاني، بانك توسعه، � ��ستايي ١٩٩٦�نر	�

باميز�6 �ست ��شنايي،بر�بر مقتقسيممنبعيكتوسطنو�منتشرشد9كا�(يي شد9تو�6د��بر .مصر?

���� ���
مي�جا# كا� مايع گا� با كه (شپز� گونـاگونيها� �بعا% � Cشكا� كنند،

�جا#%��ند Eنو %�ير9�ين �� �ها تابـه بـر�� حفـاظي � سا9% � سو��6 ��
مايع گا� Cكپسو شد٦9تا٣يك تشكيل %�ير9�جا#. �ندكيلويي چند ��ها�

�جا# ����% هستكه ميتركيبي %ستر! �% نيز . باشندند

١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢
٠

��
��	
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���
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مايع گا� �جا� �� �ستفا��
تكنولو	�: ��عكس بترـ�ينترمديت ليد �ֶק&

ظريفـيالمپ �تـصا+ �مـين بـا كـه كننـد� ��شن محفظه يك �� گا�� ها�
شد� تشكيل �����ند، � المـپ�ند با جهت شـباهت�ين نفتـي فـشا�� هـا�

كـه �نگـي >بـي شـعله بـا گا� �ير� مـي���ند، نـد��� . سـو����خـشندگي
�المپ محفظه گيرند� بخش �� شامل ���ند سا�� ساختا�� كه گا�� ها�

متـصل كپـسو+ بـه مـستقيم طـو� بـه �� هـر � هـستند كننـد� تنظيم پيچ
سر�. باشندمي �� مايع گا� �يگر �ستكا�بر� منبـع. سا�� H�عنـو به گا�

�ست مو�� سر�سا�� چرخه Jجذ با ��بطه �� ميگرمايش قر�� گيـر�فا��
��كسن �� نگهد��� جهت ال�& سرما� سر�كنتا J< � بيما�ستانيها ها�
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نمايد فر�هم مي. �� �� گا� �� بر �بيما�ستا�عال� �! فر�ينـدتو�� بـر�� ها
!�!ميكر�& قر�� ��ستفا! مو�! . �!�يي

��������	


�������
يا��نه مـو�گاهي سـوخت هزينـه كاهش بر�� !�لتي قـر��ها� ��سـتفا! !

بدينمي تا هزينهگيرند � �نمو! تشويق �� سوخت مصر3 بـهترتيب �� هـا
بخـش ميـا� مـسا�� نماينـدطو� تقـسيم كـشو� مختلـف !�. هـا� �غلـب

سوخت منابع كمبو! با كه !�لـتكشو�هايي يـا هـستند ��بر� سنتي ها�
مد�� به نيا� مـي�نها �حـسا@ �� �نـر	� بخـش تخـصيصسا�� نمايـد،

�ستي �هميت حائز �مر� يا��نـه. ا��نه تخـصيص كـه �نجـايي بـر���� هـا
مي Fتما گر�� هـستند!�لت با� �يا� �عظـميا��نـه. شو!، بخـش Iغالبـا هـا

مـيبو!جه مصر3 �� ملي محـد�!� �� موجـو! سـوخت كميـت � نماينـد
!�. سا�ندمي مـيبرخي بحـث به با& بـا���،�ين ���!سـا�� كـه پر!��نـد

مؤثر مـصر��3شي عـا!� �! Pتحـو � تغييـر �يجـا! تـشويق �مر �! تر
مي شما� به . �يدسوخت

�������� ������� � 
������ ������ ���
سـوخت مصر3 تشويق بر�� مناسب جايگزين �يجـا!يك مـد�� هـا�

�فنشيو بو!� مطلو& � كا��يي بهبو! �! هزينه كم سنتي����هايي ها�
�ست �حتر�قي ح. سوخت �! مـو�!جها� �! �� بسيا�� �قد�ما توسعه Pا

Vبدين�جا تا �ست �!�! Fنجا� پيشرفته سوختها� ��ترتيب بيومـا@ ها�
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نمايد مصر� چرخه تال�. ���� �عظم كـا�#ييبخش بهبـو� جهـت �� هـا
)���# جمع .ما- سپس � سوخت مصر� �.) كاهش ��� كـر�- خا�1 �

مصر� �ستمحيط پذيرفته صو� مش(كنند9 بـاتا مرتبط بهد�شتي كال
گر�ند مرتفع سنتي سوخت تكنيـك). مصر� .� �جـاBبـسيا�� هـا�هـا�
جهـا- سر�سـر �� Cبيوما شـد9،پيشرفته برگزيـد9 � يافتـه . �نـدتوسـعه

هزينه � �سترسي مقايسهقابليت �Bجا� چنين مـستقيم�� طـو� بـه هـايي
مـي قـر�� تـأثير تحـت �� مـد�- سـوختي منابع به تغيير بخـش(�هـدنيا.

نماييد مشاهد9 �� پنجم فصل �� Cبيوما .(

���� ����	
	
بي Bبر مـي�نر	� � �ست #سا- � پاكيز9 ،���� كا�بر� #-نهايت تـو�-

نمـو� قطـع يـا �صل كليد يك فشا� با �جتمـاعي. �� مز�يـا� Bبـر نيـر��
.مينه Rتما �� �� �سـتبسيا�� ��شـته همـر�9 بـه بـشر .ندگي بـرB. ها�

���شــيو9 خــانگي �ســايل .� بــسيا�� بــر�� �نــر	� عرضــه �� ��جــح
��منـاطق كـه �سـت �مـر� ملـي Bبـر شبكه به Wتصا� �ما �ست، ��شنايي

مي Bتفا� ند� به توسعه Wحا �� جها- كشو�ها�. �فتد��ستايي �كثر ��
�.فقير كمتـر ملـي Bبـر شـبكه بـه ��سـتاييا- Wتـصا� ��صد جها-، ٥تر

�ست شد9 بر#��� كـهاليل�. ��صد ���ند �جو� بسيا�� �قتصا�� � فني
مي �شو�� �� شبكه با Wتصا� ��. نمايندبرقر��� مذكو� به�اليل فصل �ين

مـي قـر�� توجه مو�� حـاW. گيرنـد�ختصا� �� جهـا- شـهر� منـاطق ��
عا�� �مر� Bبر شبكه به Wتصا� ميتوسعه شما� به . #يدتر

Bبر �نر	� تأمين بر�� �يگر� �جـو��حتماال ��ستايي مناطق ��
#سـاني. ���ند بـه �ما �ست نيا. Bبر �نر	� به كه مناطق .� بسيا�� ��
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مينمي ��شت، �سترسي شبكه به �محلـي،تو� منابع %� �ستفا�& با �تو�
محليشبكه ميكر�(ها� شبكه ��&) يا نمـو��� شـبكه. �نـد�%� هـا��يـن

سيـستم يـا �يزلي 	نر�تو�ها� مجموعه شامل 2بـيمحلي بـر3 �نـر	�
مي خانه. باشندكوچك %� مـيبرخي بـهها �نفـر��� صـو� بـه تو�ننـد

�نر	�سيستم �گوناگو منابع طريق %� كه شوند متصل خو��تكايي ها�
مي . گر�ندتغذيه

���

����
شبكه ملي، يـكشبكه �� �� بـر3 تو%يع � �نتقا< كه �ست �نر	� خطو@ %� ��

بخش تمامي �� يا كبخش ميها� فر�هم مي. ���2شو� شبكه يك�ين به تو�ند
باشد متصل بر3 توليد كا�خانه يا منفر� �نر	� معموالF. منبع به�ما شبكه �ين

نير�گا& ميساير متصل شبكهها تا مطمئنگر�� ��Jنعطا� قابل � بـهتر �� تر
���2 مي. �جو� منتقل بااليي بسيا� �لتا	 با بر3 �نر	� Fلمعموال� تا	�شو�،

مـي �لـت هـز�� صـد چنـد به Fنوعا شـد&،(�سـدكه منتقـل �نـر	� بـه بـسته
غير& � ملي مي). ��هبر�ها� كاهش �� �فت �ميز� كه همانطو� �مر �ين�ين �هد

مي كه بر���� �� نيز �� �معني نمـو� �ستفا�& كوچكتر� �سانگرها� %� �تو�
��� كاهش �� شبكه كلي ج. هزينه با شد& توليد بر3 متنـا�Pحجم �فـا%٣ريا

)Hz٥٠يا٦٠a. c-(صـو� به � ملز�مـا٣منتقل بنـابر فـا%، تـك يـا فـا%
Jمصر �ميا نهايي، Jمـيمصر تقـسيم �صـو�. گـر��كننـدگا بـه �نتقـا<

مستقيم �مي(d.c)جريا صو� �نتقا<. پذير�نيز �� %ير �اليل بـابنابر هـايي
Pمتنا� به مستقيم �جريا طوالني، ميتفو�صل &��� :شو�رجيح
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نيست� ظرفيت ثابت جريا� به ��. نيا
�� �ست �سانتر �� كنتر�
سيستم� به مـو&پيوستن طـو� �) فعـا� �سـانترها� ،متفـا� هـا�

�. �ست متنـا�. بـه مستقيم جريا� تبديل بر�� �نيا مو�( تجهيز�
�ست (شو�� � پيچيد7 كا�� چنين �نجا: � بو(7 گر�نقيمت عكس، . بر

نيستبنابر�ين گزينه بهترين هم، هميشه مستقيم . جريا�
�� �ستفا(7 با Aبر توليد �� تو�يـعپس � �نتقا� بر�� �لتا	 تر�نسفو�ماتو�،

مي نهايي�فز�يش Eمصا� بر�� سپس � مي،يابد كاهش H�)مجد يابـد�لتا	
�جر�� بهبر�� نيز �مر �ست�ين �نيا ظرفيـت. تر�نسفو�ماتو� كـه هنگامي

كاه ميشبكه مرحلـهش چنـدين �) معمـو� طـو� بـه كـاهش فر�ينـد يابد،
مي (�خلي. پذير(صو� كنند7 Eمصر Nخا بـه�٢٤٠لتا	 كه �ست �لت

)��) بستگي ملي . �ستاند��(ها�

��������� �	 
��� �
Aبر 7�� سر بر �يا(� بسيا� شـبكهمو�نع ��سـتايي�ساني منـاطق ��

(��ند مـانع. �جو( �سـت�مـسأله،نخـستين سـرمايههزينـه. هزينـه ��
بسيا� ��ستايي مناطق تقاضا� حجم � سنگين بسيا� تو�يع �ندVسيستم

خانه. �ست كه )��) �جو( �مكا� گرفتـه�ين قـر�� هم �� پر�كند7 طو� به ها
Eمصر � �باشند المـپ چند �� �ستفا(7 خو�ستا� �غلب ��ستايي كنندگا�

باشـند شامگاهي ��قا �) ��(يو �نگيـز7.يك صـو� �يـن ضـعيفي(� �
شركت شـبكهبر�� گـستر[ بـه تـا )��) �جو( Aبر توليد منـاطق(�ها�

بپر(��ند �فتا(7 ��) . ��ستايي
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بـر� ��سـتايي، مناطق مر�كز مـي�غلب يـا�سـاني معمـوال  �مـا شـوند
�& شبكه ميپيشرفت متوقف مناطق هزينه�ين گر�ني &ليل به يا هـا�گر&&

�ل گرفتــه�ســانگرها� ــد7 نا&ي ــا&7 �فت ��& ــاطق من ��ســتائيا8 ــاال، ب ــا	 ت
�. شوندمي برقـي لـو�;: خريد خانگي، كشي سيم هزينه فقيرتر جو�مع �&

ميقيمت نيز بر� Aيندها� شما� به كنند7 محد�& عو�مل . تو�نند

��ستايي مناطق �& شبكه سيستم
تكنولو	�: �;عكس فيشرـ�ينترمديت �ستيو

����� ���	
�� 
� ����� �� �����
بـر�����يهگرچه �نگيـز7 �يجـا& بـا همگـا: �غلـب محلي جامعه يك به بر�

ميفعاليت &�Aمد;� �فز�يشها� نيز Jمصر ميز�8 تد�يجي طو� به � باشد
بـر��مي مناسـب شـر�يط عا&� � طبيعي طو� به �ما بـه���يـهيابد، بـر�
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ند��� �جو� ��ستايي فعاليت. مناطق مر�كزها��غلب �� �صنعتي تجا��
هستند متمركز ظرفيـت. محلي توسـعه، حـا/ �� كشو�ها� 2� بسيا�� ��

نمي تقاضا ميز�6 نيا2 �فع به قا�� موجو�، �2. باشدتوليد يكـي بـر; قطـع
�مـر� بـه شهرسـا�2 فر<ينـد سـريع �شـد بـا �يـژ? به كه �ست مو����

مي مبد/ . گر��متد��/

���� �� ���	
����� ��
شبكه� �تصا/ كه جايي مـي� Dمحسو گزينه يك خـو�?��، �يـنشـو�،

Gسـتر� قابـل �� شـبكه <نكـه بـر�� I�� يك باشد، ميكر� يا ملي شبكه
�� 6> 2� �سـتفا�? مـالي تو�نـايي <نـا6 كـه طـو�� به ��� قر�� ��ستاييا6

هزينه كه �ست �ين باشند، حسا�D�شته صو� � �تصا/ بعـد�ها� هـا�
6>�� �� بگيرندپايينها نظر �� ممكن حد خـانگي. ترين بر; Nمصر Oغالبا

�ست پايين ميحل��?. ��ستاييا6 موجو� 2يا�� مـيها� كـه تو�ننـدباشند
خانو��? به �يژ? �2به بتو�ننـد نيـز <نـا6 تـا �سـانند يـا�� ��<مد كم ها�

بهر? شبكه به �تصا/ گر�ندنعمت با2گـشت. مند بـه همچنين ��هبر�ها �ين
شركتسر ميمايه كمك نيز بر; ميها� 2ير قر�� 2�� :باشندنمايند
��������� كنند?: ����� ميـز�6محد�� محد��يت طريق 2� با� ها�

مي عمل كنند? Nمصر به عرضه جريا6 بـيش. نمايندمقر� جريا6 �گر
قطـع �� �نـر	� عرضه خو�كا� طو� به تجهيز� باشد مقر� ميز�6 2�

شد?كنندگمصرN. كنندمي Nمصر �نر	� كل ميز�6 به توجه بد�6 ا6
مـي ماهيانـه ثابت شا�	 مبلغ پر��خت به Vكـا��بـز��. باشـندملز �يـن

خو�ند6 � قيمت گر�6 كنتو�ها� به نيا�2 � �ست قيمت 6�2�� � سا�?
ند��� �� 6> . متعاقب
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������ ����	�
�� ������� كـاهش:��� بـه بـا� محـد�� عرضـه
�سـانگرهاهزينه مـيها� كمـك نيـر��. كنـدنيـز حـد�كثر �گـر 'يـر�

مي باشد پايين نمـو�مصرفي �ستفا�. كوچكتر� �سانگرها� '� . تو�2
مي ��قا گاهي كابلهمچنين منظـو�تو�2 بـه �� متنـا�8 قطبـي هـا�

هزينه بر�كاهش كا� به . ها
������������ ���� ��� ��� بافتـهسـيم:��� ��� ��كـش هـا�

ميشد. كه صو�تو�نند�� نـصب"به تنهـا"<ما�. نـه شـوند، توليـد
�ستاند���ها�هزينه بلكه ��� خو�هند كاهش �� تـضمينها نيز �� �يمني

. نمايندمي
������خانو��.شيو.:  به �عتبا�� مـيهاها� �� فرصـت تـا�يـن �هنـد

هزينه مشكال سد بر شبكهبتو�نند به Gتصا� � ���� جهت ��ليه ها�
صرفههن. <يندفايق شد، برقر�� شبكه به Gتصا� كه �نـر	�گامي جويي

سوخت �يگر ��Jمصر بر�� �� با'پر��خت تو�نايي ميسرها، كنندگا2
كـسر�. سا'�مي فقـط ��شنايي بر�� Nبر '� �ستفا�. ،Gمثا عنو�2 به

مي شامل �� منظو� بدين سفيد �'نفت �ستفا�. هزينه . شو��'
������ كميت: �#"��! �� تعا�نيهتشكيل � محلي ��ها� كـه هايي

Nبر فر<يند مر�حل Pميتما باشند، Gفعا پيش بـا�ساني Pهمگـا تو�ننـد
هزينـه���يه ��كاهش برتر باشـندخدما مـؤثر مثـاG. هـا عنـو�2 بـه

جمعجامعه محلي مي� ��<مدها جمع<��� هزينه بـر��تو�ند �� ���>
Jمصر � Nبر �هدشركت تقليل . كنندگا2
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���������	 


�����
���� �سيعي ��منه بر� ��. كا�بر� لنـگ ميـل نيـر�� �لكتريكي موتو�ها�

مي ميتأمين كه نير�يي فعاليتكنند، بر�� )* +� �تو�( صـنعتي متعـد� هـا�
�� همچنين � نمو�كشا��+� �ستفا�0 ��باتر�. تر�بر� بر� 2خير0 شر�يط ها

مي فر�هم لز�6 مو�قع بافت. *��ندبر�� بـسيا���� مصا�; بر� ��ستايي،
مي بر �� �� مذكو� مصا�; +� برخي +ير مو��� :گيرند����،

���� ���������� ����
نـوCمهمتـرين�حتماال?كهـ��شنايي

�ست جامعه �يدگا0 +� مصر;
*بيا��پمپ ها�

تلويزيو( ـ غير0��تباطا � ���يو خـرمنكـشي��غـن*سـياK،شامل(فر*يند، ،
مو��� ساير � )كوبي

K* *هنگــر�نجــا��،(كوچــكهــا�كا�گــا0گرمايش
غير0 � موتو�� )خو���ها�

بهد�شتيبيما�ستا(*شپز� مر�كز � ها
��ستاييسنتيصنايعـكوچكها�تجا�سر�سا+�

�يگر مو��� +� بسيا�� �
نساجيماشين ها�
�نبا�هـا*Kهـا،���خانه�+*Kپمپا	

محلي( )��سطح
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ميي��� منطقه يك به بر� باشده ��شته جامعه بر � !�	 تأثير� . تو�ند
پيــشرفته خــدماتي مز�يــا� بهد�شــتي،بــر� مر�كــز �� ��شــنايي نظيــر ��

��كــسنبيما�ســتا� سر�ســا�3 � مــد��4 � مــيهــا بــر �� �� . گيــر�هــا
سي خيابا�، ��شنايي چو� �يگر� �جتماعي تلويزيـو��ستا���ها� � نما

جامعه خدما بـاتر�� شـا�	 يا ;�� چر> ،غال جمله سيا? 3� محلي �
مي بر� به �سترسي �ليل بـه(باشندبه Cتـصا� بـر�� جانـشيني �غلـب كه

بر� ميشبكه محسو? ). شوند�ساني
��شتغاC،بر����يه بخـشيد; �بهبـو �� ��ستايي مناطق �� خال� 3�يي

�جتم � ���قتصا �شد ميبر مثبت تأثير . گذ���اعي

���� ����	


��� ����� �� �����������	
P�� 3� كننـد;يكي �محـد� هزينـه 3� �جتنـا? شـبكهها� تو3يـع،� �

شبكهتمركز نصب � �نر	� توليد ظرفيت �لتـا	3��يي با كوچك محلي ها�
شبكه عنو�� با كه �ست ميپايين شناخته ميكر� حاضر. شوندها� Cحا ��

شبكه�;� چنين بـر��ند��3 فعاليت �عظم بخش ��هايي ��سـتايي �سـاني
مي تشكيل �� كشو�ها 3� بر�شبكه. �هدبرخي شـر�يطها� محلـي �ساني

تجد �نر	� منابع 3� ;�ميدي�ستفا فر�هم �� محلي �نـر	�. كننـدپذير منـابع
خو�شـيد� كوچـك، بـر� بـي �نر	� �)فتو�لتائيـك(نظير �بـا نيـر�� ،

پر�	;بيوگ �� كامل موفقيت با بر�ا3 ��ها� كشو�ها� ��ستايي �ساني
مي گرفته كا� به توسعه Cشوندحا .
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���� � �����
بر� برنامه پيچيد�طر�حي كا� ملي سطح �نجا!�ساني � � � �ست ��

مي �مر قـر�� � �ين مـدنظر �� بـسيا�� مـو��  گـذ���سياسـت: بايـست
��لو توليد، ظرفيت همـاهنگي�نر	�، شـبكه، طر�حـي نـو�حي، � منـاطق يت

ــه گزين ــا:��، ب شــناخت تقاضــا، � ــنعرضــه ف ــا�هــا� ب مــديريت ،���>
قيمت تمركز�لكتريسيته، توليد سرمايه، تأمين متمركز،گذ��� يا شد� : �يي

جملهگزينه :� ملي، توسعه سياست � سوخت ميها� مو��  . باشند�ين
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������

��	�
������
�يفـا �� بـشر تحـو� �� كليـد� نقـش بيومـا" �نـر	� #� ����بر بهر$

�ست $�تا. نمو كه طو�� بـو�به �نـر	� #� شـكلي تنها بيوما" ���خر �ين
مي $��ستفا بشر توسط مؤثر طو� به �نر	�كه �صلي منبع هم هنو# � شد
نيم #� بيش ��خلي نيا#ها� �فع ميبر�� شما� به جها7 جمعيت #� . :يدي

متمــايز ــه مقول ســه بــه بيومــا" #� �نــر	� كــسب ســنتي، �يــدگا$ #�
ميتقسيم �بند��:گر

كــشا��#�،� ضــايعا ��ختــا7، #� $��ســتفا شــامل ــد، جدي بيومــا"
�نساني � حيو�ني �مـا(فضوال نيـست، جامد سوخت منبع كه چند هر

�� تناسـب �ليـل گنجانـبه مقوله مي�ين ضايعـــا)شــو�د$ سپس ،
مـي گرمـا توليد جهت مستقيم سو#�ند7 بر�� خانگي � . باشـدصنعتي

�خـر ،7�كـر قطـع نظيـر فيزيكي فر:يندها� تحت جامد بيوما" �غلب
قالب � 7�ميكر قر�� با،گير�سا#� ���ما �خـو جامد شكل ��جو �ين
مي . نمايدحفظ

هـو�#�� غير هضم #� خـ(بيوگا#، محـيط ��Pسـت) ال� بـه :لـي $�مـا
بدينمي تا نمايـد:يد توليـد �� R�حتـر� قابل متا7 گا# ضـايعا. ترتيب

كـا� بـه هـو�#� غير هضم Sخا $�ما عنو�7 به �غلب شهر� � حيو�ني
گـا#. ��ندمي توليد بر�� شهر� ضايعا �نگلستا7 �� مثا� عنو�7 به

مي Vمي. شوندمصر گا# توليد #� پس ضايعا .سو#ند�ين
گياها�7 Y#��پر ��سطه به مايع، ��نهبيوگا# ميو$، يا متفـا�ها هـا�

��نه( نيشكر، مثا� عنو�7 فنـدRبه � S��بـا مغـز يـا ��غنـي بـه) ها�

فصل پنجم
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مي قابـل. �يد�ست � مناسـب مـايع سـوخت توليـد بر�� كه فر�يند�
شـــيم گونـــاگو' فر�ينـــدها� *� �ســـتفا�-�حتـــر�+ فيزيكـــي � يايي

��غـنسافشر�-.نمايدمي توليـد بـر�� تخمير يا �**� �تـانو5 يـا هـا
چغند� تفاله جمله *� تجا�� يا صنعتي نيـشكر(ضايعا مانـد- پـس

مـي بـاقي شكر �ستحصا5 *� پس �نـر	�) مانـدكه محـصوال *� يـا
بر�� كه يافتـه*�يي Cپـر�� منظـو� قـر���يـن �سـتفا�- مـو�� �نـد،

سوختسوخت. گير�مي جا� به �غلب *يستي مـشتقها� مـايع هـا�
مي �ستفا�- Hخا نفت *� . شوندشد-

�� فنما � جامد Iبيوما فقط بخش مـدنظر�����ين �� مربوطـه هـا�
مي سوخت. �هيمقر�� بخـشساير �� مـايع بيوگا* � بيوگا* *يستي، ها�

گرفت خو�هند قر�� پوشش تحت . بعد�

������ ��	�
�غلــب بــر�� Hمــر� *� نفــر ميليــا�� �� *� �*بــيش خــانگي Pمــصا�

مي �ستفا�- Iشـپز�،. كنندبيوما� بـر�� عمـد- طـو� به سوخت Sنو �ين
���� كـا�بر� خانـه ��خلي فضا� � U� كر�' H٥- ١جـد�5. گرPمـصر

قـا منتخـب كـشو�ها� *� برخـي خـانگي حـسب�نر	� بـر �� �فريقـا -�
كل *� مي��صد� نشا' ساالنه Iبيوما Pهدمصر� .Iبيومـا سـوخت

كا�بر ����بر�� �ستفا�- مو�� گستر�- طو� به نيز خانگي غير . �ها�
منـاطق *� ،���� �جـو� مختلفي مقا�ير �� Iبيوما جها' سر�سر ��

بـي منـاطق تـا گرفتـه جهـا' Uمرطو � Hگر نو�حي جنگلي �متر�كم U�
جمع كه خانگيعلفي نيا*ها� �فع بر�� ،Hهيز ����� بـر *مـا' �مر� ،

. فرساستطاقت
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�� ��	 �� �� ����� ��� �� ����� ����� ��	
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��	����������
)�������������	
��(

٩٤٥/٧٨بر�ند�
٨٦٩٧�تيوپي
٧٠٩٣كنيا

٨٧٩٢سومالي
٨٤٩٠سو$�#
٩٥٦/٧٨��گاند�

�نجا،: منبع � ١٩٩٧كا�كز�

$هه جنگل$� �جو$ با �خير جهاني،ها� كـه1$�يي منـاطقي �$ �يـژ5 به
هستند مو�جه چو8 سوخت كمبو$ بهينـه،با بيومـا<مـصر> هماننـد(�

سوخت با جايگزين@شنايي �سـت) ها� گرفتـه قـر�� توجه مو�$ شد .به
مصر> شدمحليكنندگا#گرچه به چو8 جنگـلسوخت تأثير 1$�يـي�1

جنگل �صلي $ليل �ما پذيرند، مـصا�>،1$�يي@سيب بـر�� 1مين پاكسا�1
�لو�� �ستكشا���1، چو8 سوخت مصا�> يا تجا�� . سا�1
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كنيا �� پيشرفته �شپز� �جا 
تكنولو	�: �%عكس كوپرـ�ينترمديت نيل

برنامه �خير، �هه سه خال/ ��� توسعه هد2 با بسيا�� گستر4ها�
�جر�����فن به پيشرفته �جا  سوخت��7�مدها� گر����� %حمت تا �ند

سالمتي خطر� همچنين � �ست %نا> 4�� بر <� عمد7 بخش كه �� چو?
�هند كاهش �� چو? سوخت سو%�ند> %� فـن. ناشي عـال�7 هـايي����به

بپر��%ندگر�يد7���يه Aبيوما پر��4% �مر به تا خـو�7�ند �مـر بـر���يـن
شر�يط تسهيل بر�� يا كا��يي Dمي��تقا صو� . پذير�تر�بر�

بـه گياهي � صنعتي Aبيوما ضايعا كشو�ها، %� بسيا�� �� �مر�7%
گستر�7 حر��تطو� فر�يند متمركز توليد �� بـاالي�� � متوسط ميز�> ��

مي بر�7 كا� مـصا�2. شوندبه سـاير يـا بـر  نير�� توليد بر�� �مر �ين
مـينها قر�� �ستفا�7 مو�� تجا�� كا�خانـهنمونـه. گيـر�يي %� هـا�هـايي
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�� �لو�� نيـر��پر���� � حـر�� توليـد بـر�� كـه ���ند �جو� �ند�نز�
مصر# ساير به فر�� بر�� گاهي � نيا� مو�� بويلرها�بر) �� كنندگا*

0غا.ماند-پس مـيها� �سـتفا�- 5مريكـا�. كننـدچـو2 �� ��قـع گينـه ��
5سيا2جنوب شكري، خو�،ها� �لكتريكي نير�� � گرما فر5يند �عظم بخش

ماند- پس يعني نيشكر تفاله �� شكر�� پر���� فر5يند �� كه نيشكر� ها�
مي جا ميبه توليد شـكر. نمايندماند، صـنعت �� �مـر سر�سـر�يـن سـا��

�ست متد��. �مر� . جها*

���

�����	 
	���
پيش كه �شا�-همانگونه منـابعتر جغر�فيـايي، موقعيـت بـه بـسته شـد،

���ند متفا�تي بافت � I�نو� Jبيوما مـي. طبيعي �مـر سهولت تـو�نيمبر��
تقـسيم متمـايز جغر�فيـايي ناحيـه سـه بـه �� Jبيومـا كنند- توليد مناطق

:نماييم
حــا�-� ــو�حي ــرOن ب ــا-، ك ــه جمل �� كــشا���� ضــايعا چــو2، ،��

�نـسان � حيو�ني ضايعا � مـيسبزيجا توليـد �� ���پـا. كننـدي ��
��ختا* چرخشي كر�* شيو-(SRC)كوتا- �مـربه �� طرفـد�� پـر ��

شـد- مبـد. پايـد�� مبنايي بر �نر	� توليد بر�� چو2 سوخت عرضه
بيدگونه. �ست جمله �� سريع �شد �� برخو���� چوبي يـا،ها� �� هر

مي قطع يكبا� سا. سوخسه تأمين بر�� 5نها چو2 � بويلرهاشوند ت
مي قر�� �ستفا�- بـسيا�. گيرندمو�� مقا�ير ��توليد كه كشو�هايي ��

توليـد بر�� �غلب مذكو� ضايعا برخو����ند، شهر� ضايعا باال�
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�� متـا� گا� تصفيه ��سطه به يا سو�� �باله طريق �� يا مفيد �نر	�
ميپايگا$ پر���' �باله �فن . شوندها�

ب� نيمه � بياباني توليـدنو�حي �� كمـي بـسيا� سـوختي گياها� ياباني،
��. نمايندمي كه تـأثيرمر�مي تحـت �حتمـاال6 هستند ساكن نو�حي �ين

مـيتوسعه قر�� بيابا� بـا� كـافي چـو: سـوخت يـافتن �� � گيرنـد
مي �� به �� . گر�ندمشكل

منابعمرطو:گرمسير�نو�حي� ،ضـايعا فـضوال،گيـاهيچـوبي،
صنعتي�حيو�ني تجا�� ضايعا � ضـايعا�نساني � كـشا���� ،

مـي توليد �� متنابهي غذ�يي پر���' �� بـرنج،. نماينـدحاصل Hسـبو
پوسته � پنبه ��نهغال خـصوKها� �� گستر�$ طو� به �ميني ها�

مي �ستفا�$ نير� توليد فرLيند �� حر�� . شوندتأمين
نيـشكر تفالـه ،Mتـانو� گـا� تهيـه مـيبر�� قـر�� پـر���' گيـر�،تحـت

مي كه مـستقيما6همانگونه �� �L �سـتتو�� بـه �� Mتـانو� گـا� � سـو��ند
���L .غـن�� تهيه بر�� ��غني نخل � Lفتابگر��� نظير گياها� �� بسيا��

مي پر���' . شوندسوختي

������ ���	
�
مـي مفيـد حر��تي �نر	� به Hبيوما تبديل مـشتعلبر�� �� �L بايـست

فرLيند. و�نم Mشتعا� Mخال مي�� Qقو� به �ير :پيوندندها�
كر��� ميـخشك خشك �� سوخت شعله بـهحر�� �� �L :L � كنـد

مي Tخا� بخا� سوختصو� خشكنمايد، باها� باالتر�با��هي؛تر
. سو�ندمي
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ــافتي� ــينـ���ك ب حــر�� ��جــه ــه ك ــامي ــا٢٠٠هنگ ��جــه٣٥٠ت
ميسانتي گا)هاگر�� مي�سد، ��(� فر�� شعله. شوند� با گا)ها ���ين

مي �نگ مـي. سـو)ند)�� سـبب مـشتعل گا)هـا� كـهحـر�� شـو�
شو� متصاعد سوخت (� بيشتر� ��بدين،گا)ها� شـعله ��ند ترتيب

مـي ���مه پويا خو� صو� به فر�� گا)ها� �). يابـدشد8 بخـش �يـن
���� نيا) �كسيژ8 به �شتعا= سوخت. فر�يند (� �غا=پس گا)ها، كامل

مي باقي Aماندچو .
حد��� حر�� ��جه �� ـ سانتي٨٠٠�كسيد�سيو8 �غا=گر����جه

مي Dكسيد� يا سوخته Aچو�كسيژ8. شو� به همچنين نيز فر�يند �ين
���� توليـد. نيا) گرمـا �� هر �كسيد�سيو8 � كافتي ��� فر�يندها�

.نمايندمي
عو�� به بسته �شتعا= كا��يي سـوخت،ميز�8 شـامل كـه بـسيا�� مـل

مي سوخت Iنو � �طوبت مـيميز�8 تغييـر Lسـتخو� . شـو�باشـد،
تـأثير تحـت �� �شتعا= كلي كا��يي نيز �شتعا= سيستم يا Qجا� Rطر

مي سيـستم٥- ٢جـد�=. �هـدقر�� (� برخـي كـا��يي هـا�شـاخص
مي ���يه �� Tسيـستم(نمايدخا شامل بـر��كه Uبيومـا غيـر هـا�

مي ). باشدمقايسه
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� !����"�# ���������� �$�%
سنگي سه ١٠- �١٥تش

چو� سوخت با پيشرفته ٢٠- ٢٥�جا$
سر�ميكي اليه با چوبي +غا( ٣٠- ٣٥�جا$

چو� +غا( سوخت با پيشرفته ٤٠تا�جا$
نفتي فشا�� ٥٣�جا$

گا/ با كه مي�جاقي كا� ٥٧كندمايع
بوكالد�/،: منبع � كريستوفرسو7 /� �قتبا9 ١٩٩١با



خدما �نرژ� ��ستايي

172172

��������

	�
������� ���
توسـعه � پژ�هـشي �قد�ما �� فـنبسيا�� �����$�% بيومـا& هـا�

�جـا' پيشرفت بر�سا& توسعه، حا+ �% كشو�ها� ��ستايي هـا�مناطق
گرفته صو� �ب. �ندسنتي �% مذكو� خطـر�قد�ما به پاسخگويي جهت تد�

�جر�جنگل به صـر9%�$مد�%�يي �مـا: كـاهش �% �نـا: نيا�هـا� �ما ند،
خـر�> �طريـق� $شـپزخانه فـضا� بهبو% � سوخت گر%$��� بر�� Bشد

شدند ��قع توجه مو�% نيز بهبـو%. %�% ��سـتا� �% بـسيا�� ��يكر%ها�
Bگر%يد Eتخا� محلي�جا' صو� به $نها �� برخي كه بـه�ند %يگر برخي �

برنامه �� بخشي گستر%Bعنو�: سا�ما:ها� توسط بينتر �جـر�ها� �لمللي
Bجا'٥-١شكل. �ندگر%يد� �� گوناگوني M�نـشا:�نو �� موفق پيشرفته ها�
�جا'مي �� برخي مي%هد، حمل قابل � كوچك بهها مو��% ساير �ما باشند،

Bشد طر�حي +�منا �% %�ئمي B%ستفا� . �ندمنظو�
Bپيچيـد فر$ينـد پيشرفته، �جا' مـو��%طر�حي T�% بـه كـه �سـت ��

%��% �نيا �مـر�. بسيا�� طر�حـي، فر$ينـد �% Bكننـد مصر9 مشا�كت
بـه �جـا' ملز�مـا � �� نيا�هـا� �� $گـاهي كـسب جهت �% �ساسي

مي نيـست. $يدشما� غـذ� كـر%: Xگـر �سـيله تنها %�(�جا' كـه �مـر�
%��% مصد�' Yغر �بـز��)جامعه � جامعـه كـانو: عنو�: به �غلب بلكه ،

مـي عمل خانه فضا� كر%: Xگر � $تـش. نمايـد��شنايي بـر$: Bعـال�
ميمي %�% � كند محافظت كاهگلي سقف �� سـايرتو�ند � حشر� تو�ند
%��%$فت نگه ��% �� . ها
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مصر� �ندگي شيو� � پز � پخت مـدنظر�سو  بايـد نيـز �� كننـدگا$
'�' سـبزيجاجا(�. قر�� � گوشـت پخـت بر�� كه چو. 2غا0 سبك ها�

مي عمد��ستفا'� برنامه كه مر'مي بر�� شـاملشوند، ;نها غذ�يي �	يم �
مـي يوگالي نظير �يـر�غذ�هايي نـد��' چنـد�ني مـصر� گونـهباشـد �يـن

'��نـدخو��@ نيـا� �يـا' $'� هـم � Aبـز� 'يگ به نيـز. ها سـوخت Cنـو
تفا�مي بستو�ند باشدها� '�شته چـو.. يا�� كـه كشو�ها �� برخي �'

�سـتفا'� مـو�' متـد��0 سوختي منبع عنو�$ به گا� فضوال �ست كميا.
مي گر��. گير'قر�� ميا$ شما�'� به مهمي عامل نيز هزينه '�;مد كم ها�

بـه. ��'مي �جتمـاعي ـ �قتـصا'� كليـد� مـو��' شناخت �' تو�نايي عد 
بر موفقيت عد  به شدطو�حتم خو�هد منجر �جا( �جـا(. نامه يـك عملكر'
صرفه جهت تنها نيستپيشرفته سوخت �' . جويي

جي-٥-١شكل سي كي يك � سنتي فلز� �جا( يك
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����� كـه ���ند �جو� چوبي ضايعا پر���� بر�� بسيا�� ها�

مي %نها �نقـلطريق حمـل � مـصر, � پـاكتر �� مذكو� ضايعا تو�/
سا�1%ن �� نمو�ها شـيو1. تر متـد��لترين چـو5 8غا6 پـر����توليد �

�ست چوبي به��. ضايعا �شا�1 كـه�ينجا �سـت �هميت حائز نكته �ين
�فـز�يش �� سـوخت �نـر	� ظرفيـت چـو5 8غا6 به چو5 سوخت تبديل

مينمي كاهش مذكو� �نر	� ظرفيت ��قع �� بلكه 8غـا6. يابد�هد �غلـب
�� مناطق �� مـيچو5 توليد منـاطقستايي بـه مـصر, بـر�� � شـو�

مي حمل . گر��شهر�
مـي توليد گو��6 يا كو�1 يك �� چو5 �مينـي. شـو�8غا6 كـو�1 يـك

مـي مهيـا كـر�/ كربنـي بر�� �� سوخت نمونه ��٥- ٢شـكل(كنـدسنتي
نماييد بـاكو�1). مشاهد1 �سـت، محـصو� گـو��6 يـك �� كـه مـذكو� �

پواليه Oخا � Pبر �� مي�� %غـا�. شو�شيد1 Q�حتـر� فر%ينـد كـه �ماني
ميمي بسته كو�1 �هانه طـو�شو� بـه فر%ينـد كـه هنگامي سپس � شو�

مي صو� خنككامل مرحله � ميپذير� Vنجا� ميسا�� 8غا6گير� تو�/
نمــو� Wخــا� �� ســا�1. چــو5 ســنتيپيــشرفت كــو�1 ســاختا� �� كــه ��

شكل �� پذيرفته مي٥- ٣صو� 1��� لولـه. شو�نشا/ � هـا����كـش
مي �يجا� گرما � گا� گر�� سيستم �� پيشرفتي مذكو� بـههو�يي كننـد،

سرمايه با كه ماليطو�� بـهگذ��� محصو6 �� چشمگير� �فز�يش Oند�
مي . خو��چشم
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چو�-٥-٢شكل �غا� توليد بر�� سنتي #ميني كو�$ يك

��������� 	
��
مو� نمو)' فشر)$ سا#�، �سـت�غا� بيوما/ ناپيوسته ( .#� بـسيا��

ضـايعا �لو��سا#�، صنايع $�� خا7 � چوبي ضايعا جمله #� ضايعا
شكر فر:يند #� حاصل نيشكر تفاله متـر�كمشهر�، �غـا� خـا7 بـا سا#�

مي تبديل �غا� به � تـاگر)يد$ :نهـاشـوند نقـل � حمـل قابليـت � تـر�كم
يابد تج�غا�. �فز�يش حركتي �غلب خـال�سا#� �( �سـت گـستر)$ � ا��

مي تبديل كربن به Iخا مو�) فر:يند، ��ين Jمـصر قابـل گا#هـا� تا شوند
مصرفي نمايند�غالي توليد �جـاM. تر #� مخـصوNبرخي پيـشرفته، هـا�

شد$ ساخته فشر)$ �غا� #� . �ند�ستفا)$

Pبر خا7پوشش � چو�ها �غا� به كه چوبي
مي شو)تبديل
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كنياكو�� چو�، ��غا �
تكنولو	�: �"عكس هينرمولرـ�ينترمديت

پيشرفتهكو��: ٥-٣شكل بر"يل،� �1 چو� ��غا �
�ست شد� يافت ماال�� � سو1�3

خا4 � علفي پوشش
پيشرفته 1�1كش

�هو�كانا ها�
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V�D=� �� ���L0 <��T���
مي �� فعاليتبيوما� �� بسيا�� بر�� �نمـو�تو� �ستفا�" تجا�� . ها�

پـر���)'���فن بيومـا� مـستقيم �حتر�, كه ���ند �جو� بسيا�� ها�
�� �� شـد" پـر���) نيمـه يـا بـر��نشد" فر'ينـد �� گرمـا توليـد جهـت

مـي كـا� بـه نهـايي مـصا�6 �� سيــستم. گيرنـدبـسيا�� � سـا�" كـو�"
ميبويلرمتد��8 بيوما� مصر6 توتـو�،ترين �پر���نـد بـر�� كـه باشند

مـي توليـد �� بيـشتر� بخـا� 'بجـو، تخميـر � بر, همچنـين. نماينـدتوليد
حـ پـز�، 'جـر �� مـستقيم حر�� تأمين بر�� سـنگبيوما� ���� ر��

كو�" � شكر پر���) مـي'هك، �سـتفا�" نيـز سـيماني مزيـت. شـو�ها�
به محلي �سترسي بيوما� �� ���ستفا�" كه عاملي �ست، سوخت Dنو �ين

هزينـهكمبو� � ضعيف �ساني سوخت شبكه با مرتبط حـا8ها� �� هـا�
مي Iجتنا� �. ����نوسا

���D 
���

2��� W=# � V�D=� �	
��
�جا, مو�� �� محيطي �يست نگر�ني يك �بتد� �جـو��� پيـشرفته ها�

كـسب � ��مـا گذشـت بـا �مر��" �ما بو�، ���ختا نجا هم �' � ��شت
شفا6 N��جنگل ��قعي � �صلي �اليل �� حدتر� تا مذكو� نگر�ني ���يي،

�ست يافته كاهش نيز. چشمگير� محيطي �يست مو��� ساير حا8 عين ��
�همي گشتهحائز ��شنايي: �ندت � حر��تي ملز�ما ،�' ��� � خانه محيط

گرفته قر�� توجه مو�� مو��� ساير �� �يست. �ندبيش نيا�ها� محيطي�ين
نگر�ني پيچيدگي �غلب گستر�"كوچك محيطي �يست ���ندها� بر �� �� تر
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��� با�تابي �مر طـر��ين �� يك هيچ كه �ست حقيقت �جـا$�ين هـا�هـا�
نمي نمايندپيشرفته بر-��,+ �� مر,. گوناگو/ نيا�ها� . تو�نند

مي �نبو+ ميز�/ �, بيوما4 �يـستيتوليد محـيط تد��. بر�سا4 تو�ند
بر,�شـت �, كنتـر: �گـر �لبته پذير,، صو� ��(پايد�� مثـا: عنـو�/ بـه

+��, شد/ قطع بر�� كه مناسبي ,�ختا/ ميكشت Cپر�� بـه�� � يابند
Dمتنا� ميطو� شاخهقطع بريد/ �� يا ,�ختگر,ند تنه سـاله) ها� چند

شو, �عايت گر,شي طو� بايـد. به Fخـا مغـذ� مـو�, مو��,� چنين �,
مـي فاضـالبي ضـايعا �� مثا: عنو�/ به گر,ند، �سـتفا,+جانشين تـو�/

�. كر, جـايگزيني بـه توجـه بـد�/ بيوما4 منابع �يا, � مد��. بر,�شت
ب منجر /- مجد, مخـاطر+توليد به � �يست محيط ,يد/ -سيب �نـد�ختنه

مي سوخت . گر,,منبع
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سا� جيكو١٩٨٢�� سر�ميك كنيا بعد، سـو�(KCJ)به %غـا� �جا& يك كه

مي هد*پيشرفته با توسـط���يهباشد �نبـو/ �3ميـز�1 شـهر� بـا��� بـه
گر3يـدتوليد توليـد كوچـك �صـليKCJ�جـا&. كنندگا1 جـز: �3� فلـز�

شد/(سر�ميكي پخته مـي. 3��3) �> كا�=فرينـا1 �� بخش �3 . سـا�ند�ين
فلز� شـركت) ��يـه(بخش توسـط �بتـد� صـنعتگر��31 يـا كوچـك هـا�

سـر�ميكي بخـش كـه حـالي �3 شد، ساخته 3�خلـي(شخصي �3) پوشـش
يافتهشركت سا�ما1 � بز�گتر گر�/ها� توسط يا سـاختهتر بـانو�1 ها�

فر�شگا/KCJ�جا&،1صنعتگر�. شد طريق �� يا مستقيم طو� به يا ها���
مغا�/ نظير ما�كـتتجا�� سـوپر � فر�شـي خر3/ مـشتريا1ها� بـه هـا

�جا&. فر�شندمي �3لتـي�ين غيـر سـا�ما1 توسـط �بتد� �3 �KENGOها
�سانه�نر	����� طريق �� تا يافت ��تقا: �كنيا نمـايش گر�هـي، هـا�

� با��� يابدتبليغا Mگستر 1= با��� ،نتيجه. معامال پيـشرفت��3 �ين
�� بيش �كنو1 كـه٢٠٠�ساسي، 3��ند �جو3 كوچك مؤسسا � صنعتگر

مي١٣٦٠٠ماهيانه توليد پيشرفته مي. كنند�جا& حـا�بر=��3 �3 كـه شو3
تعد�3 خانه٧٠٠٠٠٠حاضر �3 مي�جا& �ستفا3/ كنيا �مـر. شـوندها� �يـن

مي �جا&كه3هدنشا1 حد�3�ين خانـه٨/١٦ها بـه ��3صد كنيـا ٥٦هـا�
كر3/ نفو% كشو� شهر� خانو��ها� Vتما به . �ند�3صد

�جا&: منبع تصا�ير �3 ��لوبنگو �3١٩٩٥مينيك
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��� 
����
�نـا�،جمع عهد� بر �� �عظم بخش كه �ست سنگيني �ظيفه هيز, ����

مي كهنساال� � ��بـر�. شدباكو1كا� كـم �مـا� �1 كـا�� فـشا� با �نا�
مـشقت پـر هيـز, گر1���� � �شپز� � �سـتهستند �نـا� �ظيفـه . تـرين

جـد� موضـوعي �شـپز� �1خال= هيز, �� حاصل 1�1 Bستنشا� تأثير�
مي پژ�هش � بر�سي تحت حاضر حا= �1 كه هـا�بر�نـشيت. باشد�ست

بيما�� قلبي، بيما�� عفمزمن، � تنفسي حا1 1�1ونتها� بـا چـشمي ها�
خانه هستند���1 مرتبط �. ها �شـپز� بـر سـوخت كمبـو1 تأثير سنجش

قـر�� توجـه مـو�1 �شـايد بايـد كـه طـو� �� � �سـت 1شو�� �مر� تغذيه
�ست . نگرفته

� �مـا� �مـر �1 بيشتر تقاضا� به منجر سوخت كمبو1 كه جايي �� ��
مي كم�نر	� با �� خو1 كا�� �لگوها� �نا� تطبيـقگر11، موجـو1 بو1ها�

بدينمي تا �1هند شو1 سوخت گر1���� Sصر بيشتر� �ما� �ينترتيب
� كيفيت كاهش � غذ� تهيه يا �شد بر�� كمتر� �ما� �جو1 معنا� به �مر

مي �� �لو1گي. باشدكميت �� �نا� ساير �� بيش تغذيه Wسو به مبتال �نا�
صــدمه ــدمــي1�1 ــه. بينن �ي ــه ب ــو1گي �ل ــن چــ�ي �شمهــا، كو1كــا� هــا،

ميجنين �سيب �جاB. �ساندهايشا� مي�ما پيشرفته بـاها� �� غـذ� تو�ننـد
مـي بيـشتر� كا��يي با �� سوخت � بپزند بيشتر� �يـن. سـو��نندسرعت

مي سبب بيومـاX�مر سوخت �� ناشي 1�1 Yمعر �1 كمتر �نها كه شو1
فعاليـت سـاير �نجـا, بـر�� �� بيـشتر� �ما� � گيرند �ختيـا�قر�� �1 هـا

باشند . 1�شته



فصل پنجم ـ منابع �نرژ� تجديدپذير

181

پيشرفته �شپز� ��جا يك ساختن حا  �" #ني
تكنولو	�: �#عكس �ֶק,�ينترمديت سيمو. لسـ

فن مي�نتخا1 نيز برتر سـخت���� كـا� #� #نـا. �هـايي �مر �" تو�ند
�" �� ��#شـمند منـابع بـر بيـشتر كنتـر  تو�نـايي � شو" ��قع مؤثر بدني

قر�� �نا. �سـت،. هد"�ختيا� بـر #مـا. كا�� �شپز� نو�حي، #� برخي �"
پيشرفتهبنابر�ين �مي�جا بيشتر� سرعت با �� غذ� كه پـرز"پ�� �حتمـاال= ،

بـو" خو�هد �سـتر�تژ�. طرفد�� �عايـت "يگـر سـو� كـه�# مـديريت هـا�
مي �عما  #نا. برنامهتوسط به نسبت "�شو" پيـشرفته، ��جـا "قيق ها�

صرفه �نـر�مر مـؤثرجويي مـي	�، مـي. باشـندتـر ��جـا تو�ننـدطر�حـا.
تـصميمگزينه �مـا نمايند، پيشنها" �� فـنهايي مـو�" �" هـا�����گيـر�

پذير" صو� �شپز #نا. توسط بايستي خانگي مي. �نر	� �نا. "�نند#ير�
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قابـل �جـا� نـو� �كـد� � �سـت �ال� مؤثر &شپز� بر�� �جاقي نو� چه كه
مي . باشدقبو(

��������� 	 
��� ����
 ���
مي نيز بيوما, جامـدضايعا غيـر سـوخت گوناگو0 �شكا( به تو�نند

شوند سوخت. تبديل سـوخت�ين � بيوگـا� شـامل مـايعهـا �يـستي هـا�
��. باشندمي �يژ:هد9 ظرفيت كيفيت، �مر �@ بهبو@ همانا تبديل، �فر&يند

@سـت بـه يـا بيومـا, �خـا منبـع حمـل قابليت � گا�هـايي�نر	� 0@��&
تجباشدمي فر&يند طي طبيعي طو� به بيومـا,ميكر�بيولو	يكي�هزيكه

توليـد بيومـا, نـاقص �حتـر�� �� كـشو�ها.ندشـومـييا �� بـسيا�� �@
مي شما� به ��شنايي � &شپز� بر�� خوبي سوخت حاليبيوگا� �@ ،@��

توسعه �نگيز: � �صلي عامل سوختكه همانا� مايع �يستي محركـيها�
سوخت@� ميجايگزيني نفتي ��@�. باشدها� برخـي مـا بخـش �يـن�يـن

فنسوخت � كا�بر@ توليدها�&���ها، بر�� �ستفا@: مـو�@مو�@ �� &نها
مي قر�� . @هيمتوجه

���

�����

�@ ميكر�بيولو	يكي عمليا طريق �� توليـدهـو���بـيشر�يطبيوگا�
كه. گر@@مي مذكو� @�ياچهفعاليت �عما� �@ طبيعي طو� مر@�Tبه � هاها

مي ميصو� متصاعد �� متا0 �شتعا( قابل گا� &���فن@�. سا�@پذير@
نخستين @��ند، �جو@ بيوگا� 0@��& @ست به بر�� �ست �نسا0 ساخته كه
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����(����فن بيشتر� گستر� ��) كه �نساني � حيو�ني ضايعا تخمير
�يژهاييهاضم طر�حي �ستبا تا-گيفن. , به كه .�� گر�يـد,���يه����

پايگا, -� متا2 گا- 2���� �ست به -باله�ست، �فن شهر�ها� ضايعا �
كا�خانه. باشدمي سيستمميز�2 -� بيوگا- سا�, تاها� كوچك خانگي ها�
ميطر: تغيير مكعب متر هز���2 �سعت به تجا��، بز�? . نمايدها�

حيو�ني ضايعا ����تجزيه همر�, به �� بسيا�� مز�يا� �نساني � .
نتيجه� مـي�� شـد, توليـد متا2 گا- -� فر�يند �ين عنـو��2 بـه تـو�2

بر� بهر, . سوخت
عصا�,� به ماند, پس ميمو�� تبديل غـذ�يي�� محتـو�� -� كـه گر��

مـي كا� به مناسب كو�ها� ساخت �� � بو�, برخو���� . ���بااليي
� مــو���، -� برخــي �صــلي�� Lمحــصو كــو� تــشكيلهاضــميــن ��

ميمي Lمبد جانبي Lمحصو به بيوگا- � . گر���هد
باكتر�� تجزيه، فر�يند Lخال مي�� كشته كو� �� موجو� شـوند،ها�

به -يست محيط سالمتي � بهد�شت بر�� �� بسيا�� مز�يا� �مر �ين
مي . ������مغا2

پرطرفد�� � سا�, طر: �سـهاضم�� يافتـه ثابـتهاضـم. تگـستر�
� شكل گنبد� سـياLهاضمچيني � شنا�� سرپو� با هند� كـه(بيوگا-

شكل شد,٥-٥�٥-��٤ ,��� ��). �ندنشا2 هـر �� تجزيه هاضـمفر�يند
شيو, �ما �ست، جمعمشابه مـي� متفـا� يك هر �� گا- ��. باشـد����

Uهاضمنو� مهر �� مخز2 �� كه پوشي سر شنا��، Lسيا پوشش مو.با
ميمي � �كند �ست W� ����� توليـدبند� محـض به كه ���� �� قابليت �ين

عمـل Zخيـر, �تاقـك يـك مانند � كند حركت باال به �� �ستگا, توسط گا-
كـه. نمايد حالي Zخيـر,هاضـم�� ظرفيـت -� شـكل گنبـد� سـا-�ثابـت
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�� به گا� نشت �� پيشگير� بر�� � �ست برخو���� مناسـبكمتر� بند�
���� ��. نيا� حيـو�نيهاضمهر فـضوال يـا ضـايعا �� �سـتفا�. بر��

گر�يد. . �ندطر�حي

چينيهاضم-٥-٤شكل ثابت

���� ����� لولـه طريق �� تجزيـههاضـمضايعا �تاقـك �� � شـد.
ت مـيمو�� قر�� فر�ينـد،. گيرنـدجزيه �هميـتنكتـه�مـا� حـائز كـامال@ ��

بامي �ير� بينباشد، �ما� �� Cمتا كنند. توليد ٦٠تـا٥٠يا٤٠تا٣٠كتر�
سانتي بهتـرين��جه با مـيبـا��هيگر�� سـر�ترعمـل نـو�حي �� � كنـد

بدين تا �فز�� �تاقك حر�� بر بايد تا�حتماال@ كر� تحريك �� باكتر� ترتيب
بپـر���� خـو� نقش �جر�� تجزيـه. به Nمحـصو،� Cمتـا گـا� �� تركيبـي

نسبت�كسيد�� به خاR. �ست٤به٦كربن مو�� Sنو به بسته تجزيه Cما�

گشا� Tسرپو
گا� منبع

گا�لوله Vخر� �

با��يچه Xمتحر �
گֶקلي Rمو � مهر

������� .

��غا�

خر�Vلوله �

جابه Cجاييمخز
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�سـت متغير ما� چند تا هفته چند �� تجزيه "ما� خر�جـي. � �� مانـد� تـه
ميهاضم ميخا�& � نمو"شو" �ستفا"� كو" عنو�+ به +. �� . تو�+

"��" بسيا�� مصر0 مو��" كا�بر"هـا�٥-٣جد�3. بيوگا� �� برخـي
مت يك ميخا6 نشا+ �� بيوگا� مكعب كوچـكهـا�هاضـممعموال;. "هدر

مي،بيوگا� فر�هم �� .شپز� � خانه ��شنايي � . نمايندسوخت
برنامـه تانز�نيـا، ماننـد كشو�ها �� .غـا�برخي �� بيوگـا� �سـيع هـا�

بر�ساB. �ندنمو"� تانز�نيايي ��مد3 جامع، شهر�با�يافت ضايعا منابع
تولي بر�� صنعتي شبكه� Gبر ميد �ستفا"� كو" � . نمايد��

شنا��هاضم-٥-٥شكل پوشش با هند�

گا� خر�جي

گا� شنا�� پوشش

خر�جيحفر� �
مايع سطح

كنند� جد� "يو��
Nغا�"

���"�لوله �

تركيب�حفر�
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����� -� :���	
 �� ��������� ���
������������ �	�
 ��
 �� �� ���	


المــپبر�بــر��شنايي نيــر�� بــه٦٠-١٠٠بــا ��مــد
ساعت٦

مـي7شپز� نيـر� بـر�٣تو�نـد�ين �� غـذ�يي ��عـد>
نمايد٦يا٥خانو��> تهيه نفر�

جايگزين بنزين٧/٠سوخت كيلوگر^
لنگ ميل ��نير�� بخـا� �سـب يك قد� با موتو�� قا���ست

كا� به ساعت �� مد �ند��9به
Sبر كند٢٥/١تو�ندميتوليد توليد Sبر ساعت كيلو��

ساW: منبع بوكالد�9 � كريستوفرسو8 9� ١٩٩١�قتبا]

�� �������
��� �� �
گا9فر7يند به بيوما] �ستتبديل متفا� بيوگا9 توليد با توليـد. كامال[

تجزيـه حـر�� 9� �سـتفا�> بـا بيومـا] جامد مو�� كه �ست فر7يند� گا9
نمايندمي توليد Wشتعا� قابل گا9 تا عنو�8. گر�ند به �� 87 معموال[ كه گا�9

مي كنند> توليد سوختي. شناسندگا9 خا^ چـو`،��مو�� شامل مو�� �ين
مي نا�گيل پوست � برنج سبو] چو`، Wغا�گـا9كا�خانه.باشند توليد �

سوخت 9� كه �ست سا�> Sجا� با مشابه ��كتو�، �9يك متشكل بيوما]، 9�
مي تغذيه مـي. نمايدبيوماسي Wكنتر �قت به سوخت هو�� تـاتأمين شـو�

گــر�� Sمحتــر ســوخت 9� قــسمتي خــالW. تنهــا گا9هــايي��� فر7ينــد يــن
مي ميمتصاعد كه جمعشوند �� 7نها سـوختتو�8 عنـو�8 به � كر� ���7

��� قر�� �ستفا�> مو�� ��طي��. گا�9 كنا� �� فر7يند ��ين كربن �كسيد
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كـربن،نيتر�	8 مونو�كسيد هيد��	8، نظير متعد�� Wشتعا� قابل گا9ها�
مي متصاعد نيز . شوند�متا8

� ��كتو� Aنو ������ گا9: جو� توليد سيستم �� كه Wسيا بستر ��كتو�
مي قر�� �ستفا�> مو�� 9يا� مقيا] ���� كـه ثابـت بـستر ��كتـو� � گير�

ميسيستم گرفته كا� به كوچك مقيا] �� گا9 توليد ��كتو�ها�. شو�ها�
���ند متفا� Wمد سه ثابت بـه: بستر �� بـاال، بـه �� جريـا8 بـا ��كتـو�

عرضـي � �9. پايين گـا9هريـك مقـد�� متفـا� �مـا� �� ��كتو�هـا �يـن
مي توليد متفا� پاكيزگي ��جه با �� . كنندمتفا�تي

���� متعد�� كا�بر�ها� گا9 مي. �ين فر7يند، حر�� تأمين تـو�8بر��
��خليمستقيما[ �حتر�قي موتو�ها� �� يا ��� قر�� مشعل يك �� �� ICگا9

�ما نمو�، �ستفا�> 87 خنـك�9 � پاكسا�9 به ^�� Aنو نيـا9كا�بر� سـا�9
كا�خانـه. ���� توليـد صـدميز�8 چنـد تـا كيلـو�� چنـد 9� كوچـك هـا�

چند به سيستم خر�جي گرمايي �نر	� توليد ميز�8 � �ست متغير كيلو��
مي كـا�7يي. �سدمگا�� كـا�بر�، � ��كتـو� Aنـو سـاخت، Aنـو بـه بسته

مالحظه قابل طو� به تسيستم مي�� كنند>. كندغيير بـر��گا9توليد غالبـا[
مي قر�� �ستفا�> مو�� تجا�� طبخ . گير�كا�بر�ها�

�فن �سـت 8�9�� � سـا�> بـسيا� كوچـك مقيـا] �� گـا9 توليد ���7
كر�مي توليد محل �� �� 87 ميبا. تو�8 �جو� �عايت�ين مو�� �� بايست

��7�ستاند���ها� عمـل به �� ال9^ �قت گـا9�يمني مـو�� �� خـصوصا[ ،�
مي سمي كه كربن �جـو�مونو�كسيد بـه S�حتـر� فر7ينـد Wخال �� � باشد

سـاW. 7يدمي 9� پـايين بـه �� جريـا8 بـا ��كتـو� يك eطر چين ��١٩٦٠
�ست شد> توليد مرحله ���� عنو�8. ميال�� به برنج سبو] 9� ��كتو� �ين

مي �ستفا�> خا^ مو. كندما�> صدها حاضر Wحا ��9� سيستم�� ���ين ها
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هستند بر���� بهر> Wمـالي،سيستم. حا نظيـر كـشو�هايي �� مذكو� ها�
هند � گر�يـد>) ١٩٩٥�ستاسـن(سو�ينا^ نـصب جنـگ. �نـدنيـز Wخـال ��

ميليـو8 بو�، بسيا�كم سوخت عرضه كه هنگامي ^�� �سـيلهجهاني �هـا
تطبيـق گـا9 �يـن 9� �سـتفا�> با �� خو� ���پا �� ��نقليه �مـر�9> � ���نـد

فيليپين بر9يل، نظير توليدكشو�هايي گا9، بـه،كنندگا8 تجـا�� �سترسـي
ساخته ميسر گوناگو8 كا�بر�ها� بر�� �� سوخت گونه . �ند�ين

�������� 	
��� ��
�9ســوخت پيد�ســت ــا 7نه ــا^ ن 9� ــه ك ــه همانگون ــايع، م ــستي 9ي ــا� ه

ميسوخت پر��9* � مشتق 9يستي تـاها� سـوختيبـدينشـوند ترتيـب
گر�� فر�هم Wشتعا� قابل � سوخت. مايع ���ند�ين �صلي Aنو �� :ها

ميسوخت� Wمتانو � Wتانو� شامل �لكلي، . باشندها�
��نه��غن� 9� گياهي، كنجد،ها� گر��8، 7فتا` نظير گياهاني ها�

مي گرفته ��غني شلغم � t9شوندبر .
oمصر پر Wماي�تانو 9يستي سوخت �سـتترين �لكـل. ع نـوعي Wتـانو�

9� كه مـيتخمير�ست گرفتـه سـلولز� بيومـا] يا نشاسته . شـو�نيشكر،
�تجا�� نـشاسته مانند كه �ست قند چغند� يا نيشكر 9� Wتانو� توليد ترين

���� نيا9 قيمتي گر�8 پر��9* پيش به معموال[ سلولز� به. بيوما] Wتانو�
پـذي تجديـد �نـر	� سـوختي منبـع يـك �7�يـشي،عنو�8 مـو�� توليـد �� ر

نوشيدني � ميبهد�شتي قر�� �ستفا�> مو�� �لكلي . گير�ها�
مـي توليد شيميايي تغيير فر7يند �9طريق Wشـو�متانو .�� گـا9 �يـن

�9مي كمتـر �طوبـت بـا بيومـا] سـوخت Aنو هر 9� ��صـد٦٠تو�8
نمو� . توليد
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����� ���� �	�
� � �����	
جا به Wتانو� نقليـهجايگزيني �سايل � سو��� خو���ها� �� بنزين �

برنامه بز�گترين 9� يكي ��بر9يل ��9هاسبك �نـر	� 8���7 �ست به
مي كه. باشدبيوما] مـيمنحصر�[موتو�هايي �سـتفا�> بنـزين كننـد�9

�� 9يـر��يگر نيـستند، �سـتر] �� كـشو� توسـط�ين موتو�هـا �يـن
oمصر �� پاكيز> Wتانو� كه �9مـيموتو�هايي كـه موتو�هـايي � كننـد

�٧٨تركيب بنزين بهـر>��٢٢صد سـوخت عنـو�8 بـه Wتـانو� ��صد
گر�يد>مي جايگزين . �ندبرند،

نيـشكرپيشرفت پـر��9* � توليـد بهينـه كـا�7يي شـامل كـه فنـي ها�
عهد>مي بر �� Wتانو� پايين قيمت � بو�8 �ستر] قابل مسئوليت باشند

سـوخت. ���ند به Wنتقا��� خـا�جي نفـت بـه بر9يـل ��بـستگي Wتـانو�
�سـت <��� كـاهش��(كاهش نيـز صـا��� � ����� صـد �� نتيجـه

فرصت) يابدمي همچنـين� � نمـو�> �يجـا� �� چـشمگير� شـغلي ها�
مي باال �� شهر هو�� بـر. بر�كيفيت نيـشكرعال�> 9� Wتـانو� چـو8 87

مي ميمشتق محسو` پذير تجديد منبع يك �(�شوگر�� كاشت ��صد
مــي يكــسا8 نيــشكر صــو�بر��شــت همزمــا8 صــو� بــه � باشــد

��). پذير�مي عمال[ Wتانو� S�فـز�يش�حتر� �� جـو خـالص كـربن �كسيد
ميبنابر�ين�هد،نمي كمك جهاني گرمايش بهبو� . نمايدبه

تجديد: منبع �نر	� ،W7 � sسوختپذيرگلدنبر منابع ،،Sبر � ١٩٩٣ها

��نير�� �نهفته چـوبي كـشا���9، � جنگلـي ضايعا 9� گا9 �ين
�نر	� ميگياها8 تشكيل متعد�� متانوW. شو�9�� ،Wتانو� مانند ��ست

مي نيز گا�9ئيل�� با بـهتو�8 تـا نمو� �كتـا8�يـنتركيب ضـريب ترتيـب
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��� قـر�� �سـتفا�> مـو�� �� 87 سا�> شكل به يا ��� �فز�يش �� . سوخت
Wتانو� �تومبيـلغالبا[ �� oمصر بر�� �� هر Wمتانو مـسابقه� ��هـا�

مي <��� . شوندترجيح

����� ���	
 توليـدشيو>��� بيومـا] 9� �نـر	� كسب بر�� �يگر ��
�ست سوخت يك عنو�8 به گياهي �ستخر��. ��غن بـهفر7يند ��غـن �يـن

صـو�شيو> گياهـا8 9� خـو��كي ��غـن �سـتخر�� شـيو> با مشابه ��
بـا��^. پذير�مي پنبـه، ��نـه نا�گيـل، نظير بسيا�� كشا���9 محصوال

��نــه ��غنــي، شــلغم نخــل، منــاطق9مينــي، �� مــو��� ســاير � ســويا �
مـي توسـعه Wحا�� كشو�ها� ��غـن��ستايي توليـد بـر�� كـه ��ينـد

مي . باشندمناسب
فن �� ��غن �ستخر�� ����بر�� �جو� مناسب ���7:

سا�>� پر��نهپر] شـيو>�� به گيا> ��غن �ستخر�� بر�� �بز��� ،��
�ست فن. فيزيكي مقيـا]�ين �� ��غـن توليـد بـا مناسب كامال[ ���7

شـما� بـه ��ستايي ��مناطق غذ�يي ما�> يا سوخت عنو�8 به كوچك
مي. ���مي �� بـهپر] �سـت 9� �سـتفا�> بـا يا موتو� طريق 9� تو�8
. �ند�ختكا�

�Wحال 8���7 �ست بـز�sفر7،به تجهيز� به كه �ست شيميايي يند�
���� نيا9 پيشرفته بيـشتر�. � كا�7يي سا�> پر] به نسبت شيو> �ين

مي �ستخر�� گيا> 9� �� بيشتر� ��غن ��صد 9ير� �يـنبـا. نمايد����
نيست ��ستايي كا�بر�ها� مناسب چند�8 Wحا.
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��غن 9� كه �سـتهمانگونه گرمايـشي � ��شـنايي oمصا� �� فا�>ها
ميمي 87شو� 9� ��خلـيتو�8 S�حتـر� ��موتو�هـا� سـوخت عنو�8 به ها

��غن oمصر گرچه بر�، بهر> گيـاهينيز خـالص ��غـن(هـا� جملـه 9�
نظيـرمي) نخل باشـد، ��شـته �يزلـي موتو�هـا� بـر منفـي تـأثير� تو�ند

�ستالكتيت �سو` سوختيتشكيل �نژكتو�ها� �� ��غن. ها 9� هـا�برخي
م ���نـدگياهي بهتر� عملكر� جاتر�فا ��غـن. انند �تركيـب گيـاهي هـا�

مـي كا�بر�> به كنند ���� موتو� به 7سيبي 7نكه بد�8 �مـاگا�9ئيل شـوند،
چنين خر�جي گا9ها� سو� تأثير� مو�� نگر�ني�� �جـو�تركيباتي هايي

كـا�بر�. ���� بـسته فـضاها� �� �يزلـي موتو�ها� �حتماال[ كه 7نجايي 9�
������ قر�� مدنظر بايد �� سالمتي بر سو� تأثير� �ين مثاW،. ند، عنو�8 به

حد�� �� 7فتابگر��8 ��غن �نر	� �٨٥ظرفيت �ست Wيز� سوخت ��صد
مي نظر به �9بعيد كه ���سد �نـر	� منبـع عنـو�8 بـه سـوخت 7ينـد>�ين

شو� . �ستفا�>

���D 
���

��D�* 2=/,�
��كشو�هايي �يژ> به مقيا]�مر�9> �� بيوگا9 توليد هند � چين نظير

��ستايي ��مناطق مـيفن،كوچك شـما� به مناسبي پايـا8. 7يـد���7 ��
Wخانو��>١٩٩٣سا 9� نفر هز�� پنجا> � ��يست � ميليو8 پنج هـا�حد��

حـد��هاضم،كشا��9�8 �� سـاليانه كه ��شتند متـر٢/١بيوگا9 ميليـا��
مي توليد متا8 گا9 ظرفيـت. دكر�نمكعب بـا برقـي كا�خانـه 87 بـر عـال�>
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بيوگـا٣٥٠٠9�نر	� طريـق 9� 87 سـوخت كه نمو�ند تاسيس �� كيلو��
مي . شدتأمين

��سـتايي �نـر	� گونـاگو8 نيا9هـا� با ��يا��يي بر�� هند�ستا8 ��
گستر�>فن طو� به گا9 توليد �ست���يه�����7 گر�يد> منتشر � .

�تانوWبرنامه توليد 7غا9ها� توسعه Wحا �� كشو�ها� 9� بسيا�� ��
�ست بر9يل. شد> كشو� برنامه بـهقـبال[موفقيت كـه حـالي �� شـد، بيـا8

Wسـا 9� گـا9 ساليانه توليد ظرفيت 9يمبابو> چو8 كشو�� �� Wمثا عنو�8
حد��١٩٨٣ �٤٠9تاكنو8 �ستفا�> با �ستا��� �ين �ست، بو�> ليتر ميليو8

گر�تجهيز� حاصل . �نديد>محلي

���� ���� 	
���� �����
�نــر	� 9� شــكلي عنــو�8 بــه بيومــا] 9� 9يــست،�ســتفا�> نگر�نــي ��

���� همر�> به �� جنگل. محيطي � فرسايش Aموضو مطـرeنخست �9�يـي
مـي. شو�مي پايـد�� �نـر	� محـصوال مناسـب مديريت بـربا �يـنتـو�8

7مد فائق ضايع. نگر�ني 9� �ستفا�> با چند كـشا���9هر غذ�يي، صنايع ا
فعاليت مييا تجا�� توليـدها� بـر�� بيومـا] بـه نيـا9 �عظـم بخش تو�8

محـيط بر حد 9� بيش فشا� 9� جلوگير� بر�� �ما نمو�، بر���7> �� �نر	�
���يم نيا9 �نر	� بر��شت �قيق طر�حي به . 9يست

�� �نتـشا� كـاهش جهاني فر�خو�8 به توجه با 7نكه كـرب��^ ن،�كـسيد
فـن �� پايـد�� بيومـا] oمـصر بهبو� به شديد� جهـاني���7نيا9 هـا�

مـي �حـسا] �نر	� فـن. شـو�توليد 9� �سـتفا�> �نتـشا�بـا مـد�8، ���7
مــي�� كــاهش 9يــا�� بــسيا� حــد تــا كــربن �گــر�كــسيد خــصوصا[ يابــد،

تو�>سوخت 9يست سـوختها� جـا� بـه مـايع �سـتفا�>�� فـسيلي هـا�
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�گر. شوند ��قع پـذير�،�� صـو� پايـد�� مبنا� بر بيوما] �نر	� توليد
شـد�� خو�هــد محـيط ���� نـاچيز� كـربن نــوA. �كـسيد هـر 9� �سـتفا�>

نگر�ني نيز �يگر ����،سوخت همـر�> به �� خو� خا{ محيطي 9يست ها�
مينگر�ني كه ،<��� � قير توليد � سمي �نتشا�� نظير ��هايي 7نها بايست

سپر� خاطر . به

������� �	
���  ��
فن 9� بـه���7بسيا�� ��سـتايي oمـصا� بـر�� بيوما] تبديل ها�

كا�گا> يا صنعتگر�8 توسط ساخته��حتي متوسط � كوچك مهندسي ها�
9يا�. شوندمي مقيا] �� Wتانو� توليد تجهيز� محلي ساخت 9يمبابو> ��،

كا�خانه به نسبت Wتانو� ليتر هر توليد هزينه كاهش به سر�سـرمنجر ها�
�ست گر�يد> هند. جها8 � چين كا�خانه،�� محلي، توليـدصنعتگر�8 هـا�

بي كر�>بيوگا9 توليد �� فـن. �ندشما�� كه كشو�� كنيا، بيوگـا��9 ���7
��ليه مر�حل �� توليـدبكا�گير�هنو9 سـرعت�سـت، بـه محلـي كننـدگا8

فــن �يــن توليــد �متيــا9 � نهفتــه كــر�>�ســتعد�� t�� �� توليــد���7 �� �
ميبيوها���حد سهيم .شوندگا9


�����
8���7 بـر بـر�� نفـت٧٥كنيا بـر خـويش تجـا�� �نـر	� 9� ��صـد

���� تكيه ساW. �����تي كـاهش��١٩٨٠ بـر�� تالشـي ��سـتا� �يـن��
كـشو�ها� Wكنتـر تحـت كـه سـوختي منبـع يـك به ��بستگي عظيم حجم

مي �يژخا�جي برنامه كنيا ��لت �نر	�باشد، <(ESP)<�� نمـو��� . �ند��9
9� جنبه فنيك �نتشا� � معرفي برنامه، بو��ين بيوگا9 كا�خانه �ين. ���7
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بـه �مو�شـي، مؤسـسا بـا همكـا�� طي ضعيف شر�عي �� پس برنامه
فر�شگا( � محلي ���1صنعتگر�. ��� خـصوصي بخش �1 تجا�� . ها�

كش لوله � حرفـهبناها �مو�: تحت قـرها با���يـا=�� � گرفتنـد هـا���
��شـنايي � �جا? مانند خانگي A��لو يابي با��� � توليد �مر �1 خصوصي

گر1يدند ساD. تشويق تا كه �ست گر1يد( كا�گـا(٨٨٠تعد�١٩٩٥1بر���1
شد( نصب كنيا . �ند�1

��� �����

�	�
�� ����� ���� � �� �����
ت ــعه، توس Dــا ح �1 ــشو�ها� ك �1 ــر، حاض Dــا ح ــد�1 ــدگا.ولي كنن

ميبي با�1 پمپ توليد Dمشغو فنشما�� چند هر بهباشند، با1 پمپ ����
مطابقت التين ��مريكا� �سيايي �فريقايي، مناطق �نر	� تقاضا� با خوبي

ماشين جذ= قد� �ما پـايين1��1، بسيا� كل �1 =� پمپا	 بر�� با�1 ها�
�ست ماشـين. بو1( �� من�سـتفا1( هـر �1 مـذكو� بـههـا� توجـه بـا طقـه

�ست پذيرفته صو� �ير نهايي Uمصا� �� يكي :تقاضا�
��ستايي� =� عرضه
يا� �بيا��
�A�1 بر�� =� عرضه

�ساسي �� يكي =� گستر1(پمپا	 � منـاطقترين �1 �نـر	� نيا�هـا� ترين
مي محسو= جها. ��بنا. شو��1ستايي نيمـي �مـد(، عمـل به بر���1ها� بر

جها ��ستايي محر�Aجمعيت پاكيز( =� عرضه به 1سترسي �� . باشندمي.
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���
نماييد( مشاهد� �� �لكتريسيته توليد بر�� با  �نر	� ). بخش

��� ��	
�
فـشا�سيستم تغييـر طريق )� �جو  ��ند (مين سطح كه � با � ها�

مــي كــا� سيــستم. كننــدهــو� عــو0 � حــر�� تغييــر �ثــر نيــز � هــايي
مي �جو  به بـاال. 6يندخو�شيد� سـمت بـه سـبكي علـت بـه گـر; هـو��

ميمي �� =6 جا� سر  هو�� � منطقـه. گير ��  )� هـو� حركت بـهبا  ��
�ست خو�شـيد �. نقطه يگر گرمايش با جها= موجو  � با � �لگوها�

)� ناشـي فـصلي تغييـر� � (مـين سـطح مختلف مناطق عظيم � Dمقيا
مي Eتبا�� �ضعي � با �عال. باشندحركت محلي �لگوها� =6 بر نيـز��

� كـو� يـا � �يـا خشكي ميا= تفا� ما تأثير� حاصل كه �جو  ��ند
هستند ��  .

مي �� با  سرعت به Eمربو نقـشه6ما�ها� )� يـا فتـرتـو�= بـا  هـا�
نمو  تهيه 6ما�هـا�. هو�شناسي كلي �طمينا= قابليت � متأسفانه سترسي

بس با  � سرعت به Eستمربو� پايين بسيا� جها= مناطق )� �ينبا. يا��
بـاال� سـرعت ميـانگين )� جهـا= بـا خيز منـاطق ثانيـه�٣جو  متـر �

مي پمپبرخو� �� )� �ستفا � �مر �ين گزينهباشند به �� با � جذ�Rها� ��
مي Tمبد �قتصا � تصميم. سا( � Uنو هر )� مناسـبپيش مو�  گير� �
مح پايگا�، محل مـيبو = �هميـت حائز �مر� با  سرعت . باشـداسبه قيق

مربوطه��(يابيها�شيو� متو= با  � ميانگين . �نـدگر يـد����يهسرعت
نماييد( مشاهد� �� مآخذ � ). منابع
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�ست متناسب �ير مو��� با با� :نير��
����� قر�� با� �معر �� كه با�� "سيا! مساحت
با�� سرعت مكعب
��تچگالي� �� كه �ستهو�، متغير مختلف فاعا

مـي �سـتفا�3 با� نير�� محاسبه بر�� كه �يـرفرمولي �� ���يـهشـو�
. گر��مي

A V3� Pw =1/2

كه، طو�� با�Pwبه �� موجو� كيلو��(نير�� حسب . �ست) بر
�ستچگالي� مكعب متر بر كيلوگر; حسب بر . هو�
A3گستر �ستپر��نه�مساحت مربع متر حسب . بر
Vست� ثانيه بر متر حسب بر با� . سرعت

��� �� ��� �	
�� X��R0
مي نشا? ما به �� با� نير�� ميز�? باال معا�له چند نير�يـيهر �ما �هد،

مي �ست به با� �� عملي طو� به مالحظهكه قابل صو� به �قم"يد، �� ��
كمتر "مد3 �ست نظيـر. باشدميبه بـسيا�� عو�مل به عملي �نر	� ميز�?

پر��نــه Iنــو ماشــين، Iمــينــو �ســتفا�3 كــه ��� مناســب طر�حــي شــو�،
�فتـهپيشرفته هـد� �نر	� ميز�? ،Kصطكا� �� ناشي �نر	� Mتال� تيغه، �

���� بستگي با� ماشين به متصل تجهيز� ساير يا پمپ �� .?" بـر عال�3
نمحد��يت فيزيكـي ��ها� بـا� �� شـد3 كـسب حقيقـي �نـر	� ميـز�? يـز

مي تغيير Sمـي. نمايند�ستخو نظـر� �يـدگا3 هـر�� كـه ��� نـشا? تـو�?
كسب تو�? فقط با�� مي٣/٥٩"سيا! ���� �� با� �نر	� �� باشـــد��صد

مي( شناخته بتن حد عنو�? به �قم ). شو��ين
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حد�� �� معمو� طو� به مذكو� �قم ��قع بـر��٤٠يا��٣٠ � ��صـد
حد�� �� حد�كثر بر) توليد بز�, تو�بين �سـت٤٥يك توضـيح(��صـد

صفحه �� �� عملكر� ضريب به نماييد١٩٥مربو: ). مشاهد;
مي با�، �نر	� محاسبه فرمو� گرفتن نظر �� با كـهبنابر�ين، گفت D�تو

مي محاسبه Eير شيو; به با� ماشين توسط شد; توليد :گر��نير��

PM = Cp
1/2 �AV3

كه طو�� ماشينPM:به E� حاصل كيلو��(�نر	� �) برحسب
Cpست� با� ماشين عملكر� . ضريب

Jگـر� DمـاE E� بخـشي �� فقـط بـا� ماشـين كـه سپر� خاطر به بايد
مي عمل كا�Nيي حد�كثر با كـهخويش �سـت تغيير�تي E� ناشي �مر �ين كند،

مي Q� با� سرعت خر�جي. �هد�� كلي ���Nمـيبر �� بـا� بـاپمـپ D�تـو
نمو� محاسبه Eير معا�له E� :�ستفا�;

 AV3١/٠ PA = 

كه طو�� �PA: به �� حـسب بـر سـاليانه �نر	� خر�جي Vميانگين

�ست ثانيه بر متر برحسب با� ساليانه سرعت . ميانگين

��� ����� 	
�� �����
���ن �جو� با� �نر	� W�ستخر� بر�� �صلي فيزيكي قاعد; ���� �يـن د،

كششي يا بر باال نير�� توسط يا(قاعد; نيـر�� �� هـر E� پديـد) تركيبي
�سـتفا�;. Nيندمي �� تفـا� طريق E� كششي � بر باال نير�� Dميا تفا�
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مي عمل نجا چتر يك مانند كه �با�با يك توسـط�  �� با�� قايق � نمايد
مي �� حركت به مشخصبا� برمو�� �با�با يك � با�بـانيمي,��� گـر��،

شكل مامثلثي بر�� مي��ست,شناكه منحر3 �� با� شر�يطجهت � كند
مي فر�هم �� مخالف جهت �� يا با� مسير �� قايق . سا �حركت

مـي فـر�هم �� ��نـش �بـز�� ,شـكا�ترين كشـشي �يـن. ,��نـدنير�ها�
مي �� بانير�ها �برتو� �� Aشـي يك �قر����� يا شخص يك ��بـر�يستا�

نمو� Bحسا� . با�
نير�هـا� بـه نسبت �ما هستند، ��نش �بز�� كا�,مدترين باالبر نير�ها�

Bمحسو نا ميكششي �تر شناخته خوبي به مذكو� نير�ها� باشند، ير�
Fنشد G��ند� .

مي�يژگي شرI ير به كششي � باالبر نير�ها� Jخا :باشندها�
� قر�� با� �جريا مسير �� كششي . ���نير��
مي قر�� با� جهت بر عمو� باالبر . گير�نير��

بـه منجـر هميشه باالبر نير�� نيـر��توليد  � خاصـي �ميـز� �يجـا�
مي . گر��كششي
Fبهر سـيبا Fشـد توليـد باالبر نير�� مناسب، فضايي صفحه  � گير�

بو� خو�هد كششي نير�� . بر�بر
� كا�,مدتر كلي طو� به باالبر نير�ها� مي�بز�� كششي نير�� �بز�� . باشند 
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كششي-٥-٦شكل نير�� � بر باال نير��
�يويد: منبع فن�سپر�، با����، تو�بين ���7١٩٩٤

������ ��	
�� � ������
خانو��> ماشين�� 9� �صلي ���ند� �جو� با�� كـهماشين: ها� هـايي

مي عمو�� محو� ماشين����� � محـو�باشند كه ���نـدهايي �يـن. �فقـي
مـيماشين �سـتفا�> بـا� مها� بر�� كششي � باالبر نير�� �� 9� . كننـدها

ماشين باالبر مـو���بز�� مـو��� سـاير 9� بـيش ���ند �فقي محو� كه هايي
مي قر�� تمـامي. گيرند�ستفا�> عمـال[ 97مايشي، ماشين چند جز به ��قع ��

��7سيا` با�� ���ندها� قر�� مجموعه . �ين
�يژگـي تعيـين بـر�� كـه ���نـد �جـو� متعـد�� فني هـا�پا��مترها�

ميپر��نه قر�� بر���� بهر> مو�� با�� 7سيا` سرعت. گيرندها� ضريب
بـا���] سـرعت بـه با�� 7سيا` پر��نه حد�كثر سرعت نسبت عنو�8 به

مي تعريف سـرعت�بز��. شو�97�� ضـريب 9� همو��> كششي نير�� ها�
Tip[مي�9كمتر�� برخو���� �7�^يك بنابر�ين � مـيباشند چرخنـد،تـر

بر7يند باالبرنير�� نير��

حركت جهت

نير��
كششي

�تر خط
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7نك Wضـر�يبحا 9� باالبر نير�� �بز��ها� بـاالتر���](Tip)سـرعته
مي سريعتر با� سرعت تغيير� به نسبت نتيجه �� � چرخنـدبرخو����ند

)١٣:١ .(
مي توليد پر��نه توسط كه با�� �نر	� يـانسبت عملكـر� ضريب شو�،

ني عالمتضريب با كا�7يي يا ميCPر� عنـو�8ناميد> بـه 87 تغيير � شو�
سرعت ضريب متفـا�]��(Tip)تابع A�نـو� كر�8 مشخص بر�� غالبا[ ،

ميپر��نه قر�� �ستفا�> مو�� كـه. گير�ها حـدقـبال[همانطو� شـد، �شـا�>
�ست٣/٥٩،CPباال� عملكـر�. ��صد ضـريب حـد�كثر عمـال[ كـه چنـد هر

بينهاپر��نه ��قعي با�� مي٤٥تا�٢٥ . باشد��صد
پر��نه �� �فته كا� به مو�� توسط كه محيط فضا� 9� ��صد� معموال[

مــي Wهــو�،شــو��شــغا تــا بــو�8�ســتحكا^، تــوپر مــييــا . شــو�ناميــد>
تيغـهماشين � كـر�> حمل �� 9يا�� مو�� ���ند بااليي �ستحكا^ كه �هايي
���ند9��يه ماشين. �� ماشـينها�ين بـه پـاييننسبت �سـتحكا^ بـا ،هـايي

<�� قو�گشتا�� مي�ند��9 �يجا� �� گر��ننـد>(نمايندتر نيـر�� ��گشتا��
مي توليد پر��نه توسط كه ���ند)شو��ست كمتر� كا�7يي ��تا[ �ما ، .

�9پمپ عمدتا[ با�� پر��نهها� Aنو مـي�ين بـاماشـين،باشـندهـا هـايي
پايين ���نـدبي،�ستحكا^ كـا�بر� Sبـر توليـد بر�� كـهماشـين. شتر هـايي

سرعت ضر�يب 9� ���ند بااليي بـر��]�ستحكا^ � برخو����نـد كمتـر�
ماشين سرعتعكس ضريب ���ند پاييني �ستحكا^ كه بيـشتر���]هايي

مي ���� . باشند��
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�ستحكا^پر��نه با باال) توپֱקر�(��
تكنولو	�: �9عكس �ند�سو8تر9ـ�ينترمديت �

�ستحكا^پر��نه با پايين) توپֱקر�(��
تكنولو	�: �9عكس �ينترمديت

�� �����

�	
��
����� � ��� ����
�يژگيهماهنگ ��سا�9 �هميـت حـائز �مر� با��، ماشين � پمپ ها�

مي شما� به با� پمپ عـاملي. 7يدنصب پر��نـه � پمـپ ميا8 مناسب تعامل
�ست 7`متد��لترين. �ساسي پمپـا	 بـر�� مـصرفي پمـپ Aخـصوصا[(نو

چـا> 9� `7 كـشيد8 يـا) بر�� سـويه �� پمـپ بـا��، 7سـيا` بـه متـصل
�ست 9يـر���>. پيستوني ���� نيـا9 بااليي گشتا�� به پيستوني پمپ �ند��9

پر��نه كا�، Aشر� هنگا^ مي�� پمپ بر�ين غلبه بر�� ال9^ گشتا�� بايست
� كـه 7بي � پمپ محو�ها� كـشيد>�89 بـاال oطـر بـه لولــه شـا> <�� 9

���7��شو�مي مي. فر�هم �� گر�* به پر��نه كه بههنگامي گشتا�� 7يد،
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مي كاهش پر��نه شتا` پمـپبدين. يابد�ليل �9توقـف پيش سـرعت،ترتيب
<�� سرعت سو^ �� تا ميبا� پيد� كاهش . كند�ند��9

پمپ �يگر A�پم�نو oمصا� بر�� كه W��متد ���ند،ها� كا�بر� با�� پا	
حفر>پمپ پمپها� � تك يا متو�لي مي�� مركز 9� گريز ��. باشندها� هر
Aپمپنو ���ين هـر �مـا هـستند، مز�يـايي ����� خو� خا{ شر�يط �� ها

مي �ستفا�> كمتر � بو�> قيمت گر�8 پمـپ. شوندبسيا� 9� نمونـه Wمثا يك
تيغه چند مد�8 ميبا�� �� ���� پر��نهتو�8 بـاالتصوير �سـتحكا^ بـا ��

نمو� ��>. مشاهد> گـشتا�� معنا� به باال سـرعت�ستحكا^ � بـاال �نـد��9
پمپ oمصر بر�� كه �ست پايين ميعملكر� �لخو�> پيستوني . باشدها�

سا�9 حـائزهماهنگ �مر� موجو� با� � `7 تقاضا� با با� پمپ �ند�9>
� �ست پربنابر�ين�هميت يك مـذكو��نتخا` �هميـت 9� نيـز مناسـب ��نـه

�ست محاسبه. برخو���� 7ما�هـا�بر�� 9� 7گـاهي بـا� � `7 تقاضـا� �
مي ضر��� :باشد9ير

مي� `7 كه متر��تفاعي حسب بر گر��، پمپا	 7نجا تا بايست
مكعب� متر حسب بر ��9�نه شد> پمپا	 `7 حجم

مـي �� ��يـا سطح `7 تقريبي مع�نر	� 9� �سـتفا�> بـا 9يـرتـو�8 ا�لـه
نمو� :محاسبه

ساعت( كيلو�� حسب =٢٧٢٥٠٠/٠E× حجم× ��تفاA) بر

متر يكصد تا متر چند بين `7 پمپا	 Aتفا�� بيشتر(نوعا[ گاهي تغييـر) �
مـصرoمي بـر�� مكعـب متـر چنـد 9� نيا9 مو�� حجم كه حالي �� نمايد،

�ست متغير 7بيا�� بر�� مكعب متر صد چند تا . ��خلي
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� ��������� 	

W��ميمتد `7 87 9� با�� پمپ كه `7 منبع �سـتترين چـا> يـك. كشد،

عمليا كه ���� پيستوني �ست، نمونه بهترين كه كشا���9 تيغه چند پمپ
مـي �نجـا^ �� پمپ باال� �� شد> نصب �خير> مخز8 8��� به . �هـدپمپا	
�� �جـو� نيز �يگر� متعد� Wشكا� تقاضا، � `7 منبع ماهيت به . �نـدبسته

ماشينمعموال[ پر��نه�ين قطرها، به قطـر٨تا٥/١هايي � ���نـد �يـنمتـر
�9پر��نه ند� به مي٥تا٤ها تجا�9 سيستم. نمايدمتر يك طريق 9� نير�

منتقـل�ند> پمـپ محو�ها� به پر��نه 9� مستقيم حركتي ساختا� يك يا ��
مي. گر��مي موجب محو�ها �حركت `7 پمپ كه بـهشو� � كـشيد> بـاال �

مــي تو9يــع شــبكه ���� مخــز8 9� `7 ســپس بريــز�، مخــز8 . شــو����8
�نتهايي پر> �ست،عملكر� با� جهت �� پر��نه جهت پمـپ. حفظ هـا��غلـب

گر�يـد> طر�حـي خو�كـا� چرخش بر�� كه ���ند �نتهايي پر> يك �نـدبا��
مي( خا�� با� مسير 9� �� پمپ ماشين سرعت) سا9ندكه �� بـا�،تا بـاال�

��7ند عمل به جلوگير� 7سيب 7مد8 ���� 9� .

��� � ������� �� ���� ���
�
تيغه چند با�� پمپ چند �سـت،هر مصرفي 7بي پمپ Aنو متد��لترين ��

گزينه مي�ما �ستر] �� نيز �يگر� گزينه. باشندها� 9� �يگر بـهيكي هـا،
ن با� ماشين 9� ��� بايد پمپ كه مو���� �� ��9يژ> �سـتفا�> شـو�، صب

مي كا� هو� با كه �ست 	نر�تو�� بـدينيك تا نيـا9كند مـو�� Sبـر ترتيـب
���7 فر�هم �� برقي گزينه. پمپ چنين چند �مـاهر هستند قيمت گر�8 هايي

نمي كا� پمپ كه مو�قعي گزينه�� �ين بـرSكند، 9� �ستفا�> �مكا8 �متيا9 ها
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مي فر�هم �� كا�بر�ها ساير سـرعتسا9بر�� كفايت عد^ صو� �� � ند
مي Sبر مستقيم عرضه بر�� بـاتر�با� �� شـد> �خير> �نر	� 9� هـاتو�8

نمو� . �ستفا�>

����� ���	


��� ����
پمپ 9� معد��� تعد�� جها8، كشو�ها� 9� بسيا�� توليد�� با�� ها�

توليـد. شوندمي 7مريكـا � جنـوبي �فريقـا� �سـتر�ليا، ���پـا، 8،كننـدگا��
ميپمپ توليد صا��� جهت �� با�� حاWها� �� كشو�ها� �� �ما نمايند،

شركت پمپتوسعه، نيز تجا�� مـيها� توليـد �� بـا�� مركـز. كننـدهـا�
ــتايي ��سـ ــد�عا �بـ � ــنايع ــسو�نا��(RIIC)صـ ــينبوتـ چنـ ــه جملـ 9�

كهتوليد �ست �شا�>�٢٠٦صفحه��كنندگاني 87 .گر��ميبه
�خ �هه �� فـنطي Wنتقـا� oهـد با پر�	> چندين بـهير `7 پمـپ ���7

بهر>توليد مو�� جنو` نيـزكنندگا8 7نهـا 9� برخـي كه گرفت قر�� بر����
بو�> مـي. �ندموفق توليـد كنيا �� كه تو جي كي با�� جملـهپمپ 9� شـو�،

�ستموفقيت حاصل بـا��بتـد�. ها� پمـپ توسـعه��يـن گـر�> �توسـط
توليـد(ITDG)تكنولو	��ينترمديت���7فن يـك با كه �نگلستا8 �� ��قع

بو�، مرتبط كنيا �� محلي پيـشرفت. گر�يد���يهكنند> تـو جـي كـي eطـر
سـاليانه حاضر Wحا �� كه طو�� به �ست ��شته بـا�٢٥بيشتر� �پمـپ

مي طرe. شو�توليد محلـيتقريبا[يك كننـد> توليـد يـك توسـط نيـز نمونه
سا�� 9يمبابو> ميها���> . شو�خته
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تو جي كي با�� پمپ
تكنولو	�: �9عكس �ينترمديت

گزينه متد��لترين �� هزينه مقايسه نمايانگر 9ير Wستجد�� پمپا	 . ها�
����� -���	
� � ��	
� ��	����� ����� ���

��
	 ����������� ��!
�ال��٨٠٠٠ال��٢٠٠٠ال�١٥٠٠سرمايه�هزينه

�خير> �ال��٤٥٠ال��٦٠٠ال�٢٥٠مخز8
هزينه ساالنهكل �ال��١٣٠٠ال��٤٠٠ال��٦٠٠

سنت٢٥سنت٥/٧سنت١٢مترمكعبهرهزينه
Wمثا :مشخصا با مخزني به �ساني `7 عمـقha٥/٠بر�� Wجـد� بـا �

با بر�بر 7`7٤بي سـاليانه تقاضـا� كل كنيم، �ستفا�> �يزلي پمپ 9� �گر متر،
��مترمك٥٠٠٠ كه بو� خو�هد نيـا9�ينعب سوخت �خير> مخز8 به صو�
پمپ. ���يم 9� محسو`�ستفا�> گزينه بهترين هنگامي خو�شيد� � با�� ها�

باشندمي �ستر] �� 87 منابع كه مـي��. شوند نيز حالت ���ين `7 بايـست
كر� �ستفا�> 87 9� نيا9 صو� �� يا نمو� �خير> مخز8 �� .
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پمپ كنند> oمصر � مالك مو�� �� تحقيق كشو�يك �� با�� پـذيرفتبوتـسو�ناها� . صـو�
9� oمالكيتهد تعيين تحقيق �ستفا�>،�ين نصب، � t��تد طـرe،تهيه � 9يـست ـيط مح بـر تأثير

بو� م. ��تقايي كهتحقيق ��� نشا8 پمـپ٥٤ذكو� خانـه��صد مالكيـت تحـت 7بـي ـا� �ه ـا ٢٣ه
87 گر�>��صد �ختيا� �� بو�نـد،ها كشا���9 سنديكاها� � تحـت٢٣ها نيـز باقيمانـد> ��صـد

��شت قر�� محلي جامعه پمپ. تملك �عظم با��بخش �هـد�) ��صـد٨٥(ها� ـاقي �لب � خريـد���
بو�ند پ٥٦. شد> �هندگا8 پاسخ بانك��صد 9� يا كر�ند خريد��� �� ��مپ ـا 7نه ـا ت گرفتند �̂� ها

نمايند كه. خريد��� جايي پمپ��١٨ گـر�>��صد �عـضا� كمـك با خريـد���ها مختلـف ـا� ه
�9. گر�يدند �� پمـپ �هنـدگا8 پاسخ نمو�نـدRIIC�غلب خريـد��� محلـي كننـد> نـصب. عرضـه

��پمپ با�� ـنايع٦٩ها� ص مركـز توسط مو��� ����صد � ـتايي ��س �بـد�عا ��صـد�٢٣
�� � مالكا8 طريق 9� پذيرفت٨مو��� صو� خا�جي عو�مل توسط ماند> باقي . ��صد

پمپ به كامل طو� به `7 پمپا	 بر�� منطقه جمعيت ��صد يك � بو�نـد،سي ��بـسته ـا�� ب ـا� ه
7نكه Wسيستم٦٩حا باقيماند> ��شتند��صد �ختيا� �� �� �يگر �. ها� پمـپپاسـخ ـا�هنـدگا8، ه

فن يك عنو�8 به �� بـو�با�� ��9�نتـر 87 9� ـتفا�> �س 9يـر� نمو�نـد، ��9يابي خو` ���7 .9� يكـي
پمپ بو�مشكال 7نها حد 9� بيش خر�بي با�� مـصرo. ها� ��صد شش � ـا8چهل بي كننـدگا8

پمپ كه مي��شتند خر̀� با� يك سالي 7نها ب٣١شو�،ها� �� �� خر�بي تعد�� ـا��Wصد س �� ا�
خر�بـي�٢٣ نمو�نـد��صد �عـال^ Wـا س �� ـا� ب سـه 9� ـيش ب �� ـا طريـق. ه 9� تعميـر� عمـد>

پمپعرضه تكنـسين)��صـد٥٤(كنند> محلـي، ـا� ـا) ��صـد٨(ه صـو�ي �� هـر 9� تركيبـي
عال�>. پذير�مي پاسخبه عقيد> مذكو� تحقيق ،oمـصر محيطي 9يست تأثير� مو�� �� �هندگا8

���ها�پمپ قر�� بر�سي تحت نيز �� بـر) ��صـد٨٥(�كثريت. با�� �هنـدگا8 ـا��پاسـخ ب �يـن
پمپ كه چشمبو�ند با�� ميها� بهبو� �� 7يند> كه�ند�9 حالي �� ـا�١٥بخشند، �ظه ـا8 7ن ��صد

پمپ كه ����شتند چند�ني تفا� مذكو� نميها� هـم. نمايند�يجا� 9يست محيط بر منفي تأثير هيچ
نشدگز� پمپ٩٢. �* صد�� �هندگا8 پاسخ نمـي��صد �هنـد> ��97 �� ـا�� ب ـا� بـه. ��نـستنده

فن گزينش �هندگا8، پاسخ سياستعقيد> فقد�8 نظير �اليلي به با� پمپ فقـد����78 مناسب، ها�
فن مو�� �� هزينه7گاهي جريا���78، � نگهد��� باال� ميها� محد�� با�، نامناسب . گر��ها�
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ماشين نوين، با�� تو�بين مي	نر�تو�ها� پيشرفته بسيا� باشـندهايي

تكنيك � مو�� &خرين '� مـيكه بهـر( توليـد بهـر(. برنـدهـا� �'بـا گيـر�
فنها�پيشرفت ساختا��، طر�حي � مهندسـي�ير��يناميك � مـو�� ���&

�لكتر�نيك چنـدمكانيك، يا يك توليد به قا�� مذكو� 	نر�تو�ها� كنتر3، �
مي ماشين هر '� بر4 �قتـصا��. باشندمگا�� �يـدگا( '� �نـر	�،�مر�'(

گزينه محـسو8با� صـحيح شـر�يط �� بـر4 تجا�� توليد بر�� جذ�8 ��
يـا. شو�مي بـز�? با�� �'�يـستگا(مز��@ بـسيا�� �� بـا� �نـر	� هـا�

عا�،كشو�ها ميمناظر� شما� به . &يند�
��جه پايين�� عرضـه�� بـر�� نيـز كوچـك بـا�� 	نر�تو�هـا� �تر،

بــه �تــصا3 � �تكــا خــو� كا�بر�هــا� بــاتر�، شــا�	 جهــت بــر4 Eخيــر(
كــر�(شــبكه پيــشرفت كوچــك طبقــه٥-٥جــد�3. �نــدهــا� بنــد�سيــستم
ميتو�بين Jنشا �� با�� . �هدها�

���

�� �����
بـا� جهاني منـاطق�لگوها� �� خو�شـيد� عظـيم گرمـايش بـا همگـي

Nتبـا�� �� �ضـعي حركـت '� ناشي فصلي تغيير� � 'مين سطح مختلف
حاصـل. باشندمي كـه ���نـد �جـو� نيـز بـا�� محلـي �لگوهـا� عال�( به

مي )�� � كو( يا ��يا � خشكي Jميا �ما تفا� با�. باشندتأثير� سرعت
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مي �فز�يش ��تفا� با كل ��نـاهمو����ي. يابد �يژگـي �ليـل بـه �مر هـا�ن
خانه � گياها) جمله +� مي+مين، �با سرعت +� كه �ست . كاهدها

�@Q�� � ���������� ����D0�
�	 ���
كوچك ��با 	نر�تـو��پر��نه،	نر�تو� بـه مستقيم طو� به كه ���� ��

متنا�6 بر8 جريا) كه �ست شد9 مـصر<٢٤٠/١٢٠متصل بـر�� �� �لت
ي مستقيم��خلي جريا) مي٢٤/١٢ا توليد باتر� شا�	 بر�� �� . نمايد�لت

ميماشين توليد فا+ سه بر8 بز�گتر، ��. كنندها� �نتهايي پر9 يك �غلب
مي نگه �با جهت ��ستا� �� �� پر��نه كه ���� ��جو 	نر�تو� ��ين��� .

گشته Dمعمو �نيا سر�سر �� �با نير�� 	نر�تو�ها� �ند�كنو)
تكنولو	�: �+كسع �ينترمديت
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��ميكر� ��متر٣كمتر بيش باتر� ��نمو ٥٠شا�	��
��كوچك حد��متر١٢كمتر كيلو��٢يا١تا
��متر٤٥تا١٢بينمتوسط كيلو��٤٠كمتر
�بيشتر٤٦بز�* ��٤٠��متر بيش تا مگا��١كيلو��

ماشين �� پر/برخي ��با �نتهاها� هري� �� جلوگير� بر�� كه ���ند ي
سرعت �� 	نر�تو� به 9سيب ميگونه خو�كا� طو� به ،�با باال� . پيچدها�

مي( خا�< �با جهت �� �� بز�گتـرماشـين). سـا��ماشين هـا�تيغـه،هـا�
شد/ Aكنتر پيچي ��� ���ند����يه تيغه���يه(� �برخو� كه ���� �بـا با ها

مي Aشيو/) كندكنتر به ميكه عمل مشابه كمـي. كنند�� Dسـتحكا� �� بـر<
بر< �� محافظت بر�� Hغالبا � �ست ���برخو� �با تد�خل �� جلوگير� بر��

مي محكم تسمه با �� �. بندند9
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� بــا�� كوچــك نمونــه تــو�بين يــك �يــژ  جــد�%مشخــصا هيــ���٥-�٦
. گر��مي
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باال٣نو* جهت �� با� تيغه
پر��نه متر٣قطر

مستقيمحركت
نير� ١٥٠٠ميز�7��

 �� بر�� با� ��ثانيه٦/٣�ند�:�سرعت متر
توقف بر�� با� �٦/٣سرعت �ثانيهمتر

با� سرعت ثانيه٥/١٢ميز�7 �� متر
چرخش بر�� با� ��ثانيه٣/١٤سرعت متر
با� سرعت طر? ��ثانيه٦/٥٣حد�كثر متر

حد :� بيش سرعت :� AUTOFURLحمايت

ثابتي�	نر�تو� مغناطيسي Cنا
با:�  ياقابلبافركانسa.cفا:٣مشكل �d. cلت٢٤تا١٢تغيير

كاتا: منبع بر	��: با� نير�� Kلو

���� ��� � %�&� %� �'�$
خانه كه مناطقي قـر���� پر�كنـد  طـو� بـه � هـم :� ��� فو�صل �� ها

گزينـهگرفته يـك بـاتر� شـا�	 �سـت، گـر�7 بـسيا� شـبكه هزينـه يـا �ند
مي Pمحسو بر��. شو�جايگزين �نر	� �� چند ��ستانشين، Cمر� بر��

تغذيـه،��شنايي مـي���،منبـع كفايـت تلويزيـو7 � ��بـاتر�. كنـديـو هـا
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بـهمي مجـد� شا�	 بر�� با� يك �قت چند هر بـر�تو�� شـا�	 . �يـستگا"
عرضه (حمت باتر� )� سرعت��ستفا�" نوسانا )� ناشي كه �� متنا�,

مي ميبا� كاهش بـا��. �هدباشد تجـا�� بـا١٢�١٤	نر�تو�هـا� �لـت
بـ كـه ���ند �جو� مستقيم بـاتر�جريا� شـا�	 هـستندـر�� مناسـب . هـا

كـوچكترتو�بين مـي) ��تـي٥٠-١٥٠(ها� موجـو� بـر��نيـز كـه باشـند
مي بر�" كا� به خانگي . شوند�تصاال

كوچك با�� تو�بين نمونه
تكنولو	�: �(عكس �ينترمديت
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بـه 9يـا�� بـسيا� حد تا با� 9� Sبر جريا8 توليد محلـيهزينه بـا� سيـستم

���� كه. بستگي �قبال[همانطو� حجـم با با� ماشين �نر	� خر�جي شد، �شا�>
�ليل همين به � �ست متناسب با� بـهسرعت منجر با� سرعت �� �فز�يش �ندكي

هزينه كاهش متعاقبا[ � �نر	� چشمگير شد�فز�يش خو�هد ��حد . ها�
ه �مـا �سـت، سـنگين بـا� �نـر	� سرمايه �جـر��زينـههزينه �يـنهـا�

مي�نر	� tبنابر�ين. باشد�ند�� بـا�� �لكتريكـي سيـستم يـك كه هنگامي
مي ميمشاهد> متوجه ��ليـه،نماييم مـالي منـابع بـه �سترسـي كـه شويم

��^يا��نه يا بـر��ها � هـستند با�� �نر	� با�9 �متيا9� 9� سو� كم ها�
ميز�8 با��، �نر	� oمصر �ساند8 حد�كثر گزينهبه � عرضـهبا� �ها�

مي ���نر	� متغيـر ����� كه با�� ميز�8 گر�ند، هماهنگ �قت با بايست
صو�مي به مي�يد>پذير� هماهنگ با� �نر	� متنا�` ماهيت با W7باشد .

مي منفي محيطي 9يست تأثير� بد�8 بز�گتر با�� A��تو�نندمز
كنندشبكه توليد Sبر �

تكنولو	��ينترمديت: �9عكس
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تيغـه مـو��، بـو�8 �ستر] قابل به مـيبسته �� پر��نـه بـههـا� تـو�8

��كش چو` 9� محلي پالستيك،���صو� يافوال�، �9ها مو��تركيبي �ين
�جـز�� 9� برخـي كـه حالي �� مـيساخت، �� 7ال ماشـين ���يـن تـو�8

نمو�كا�گا> توليد كوچك مهندسي صـ. ها� �� كـشو��لبتـه �� كـه و�تي
نباشند �ستر] �� بخش،مذكو� بلبرينگساير جمله 9� مخصو{،ها ها�

�ند> نمـو�جعبه ���� بايـد �� �لكتريكـي تجهيـز� �سـاير 	نر�تو�هـا .ها،
ميبر� �� 87 �ها� شـد> جوشـكا�� فوال� 9� گـالو�نيز>تو�8 ��ترجيحـا[

كا�گا> 9� بسيا�� �� كه قساخت محلي مهندسي ميها� توليد باشـند،ابل
پايه كه حالي مي�� �� پمپ ��ها� قالـبمحلتو�8 مسطح بتو8 �يـز��9

بوكالد�9يكر: منبع. (كر� � سا8 ). ١٩٩١ستوفر


���� �� �� �����
مــي �� نمــو�7` مهــا� 9يــا� يــا كوچــك مقيــا] �� ٥-٧جــد�W. تــو�8

7مقوله �نـر	� 9� �نـر	� خر�جـي تعريـف �� كه �� ���ند،هايي كا�بر� `
مي مها�. نمايدفهرست ميكر�، 7بي Sبر 7`�نر	� 9� حاصل �نر	� سا�9

�ست كوچك مقيا] �� �يز* Wحا مقـد��. �� نمو�8 مها� ،Wمثا عنو�8 به
���خانه `7 9� كا�خانـهكافي يـك تغذيـه �� �نـر	� تهيـه بـر�� محلي �

مـي �� ��ستا يك يا بـر�كوچك نـا^ طـو�. تـو�8 بـه فـصل بـه�يـن كلـي
����ها�نير�گا> تكيه ميكر� 7بي Sبر .
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����� -���	
�� �� ��� ��� ����� ����������
sبز� 7بي S9بر� بـر١٠٠Sبيش شـبكه معمـوال[ كه ��مگا�� عظـيم �سـاني

مي . نمايدتغذيه
متوسط 7بي S9بر� مي١٠٠تا١٥بيش تغذيه �� شبكه كه نمايدمگا��
كوچك 7بي Sمي١٥تا١بينبر تغذيه �� شبكه كه . نمايدمگا��

ميني 7بي S١٠٠9باال�بر� كمتر �لي برنامه١كيلو�� بر�� كه ها�مگا��
ميمستقل �ستفا�> شبكه تغذيه بر�� مو��� غالب �� . گر��يا

ميكر� 7بي Sتابر �� صد چند �ست١٠٠�9 متغير كـه. كيلو�� مـو���� ��
چن نير� يـا�ين باتر� شا�	 بر�� �ست �� صد فر7ينـدها�د

ميغذ�يي قر�� �ستفا�> كهمو�� مو���� �� � نيـر�گير� �يـن
مي١٠٠به بيشتر يا يـككيلو�� Sبـر نيـر�� معمـوال[ �سـد،

شـبكه 9� محر�^ صنعتي ��ستا� يك يا كوچك محلي جامعه
مي تأمين �فتا�> ��� مناطق �� . نمايد��

(kW)� �١٠٠٠=كيلو� ��(MW)كيلو��١٠٠٠٠٠٠=مگا�� ١٠٠٠يا

�هه چند يافتهطي �� تد�يج به توسعه Wحا �� كشو�ها� �خير، �ند�
سيستم �قتـصا��كه توسـعه �� �� مهمـي نقـش ميكـر� 7بـي Sبر ها�

كوهستاني مناطق خصوصا[ �فتا�>، ��� ��ستايي مي،مناطق . نماينـد�يفا
ميكـر�سيستم 7بـي Sبـر مـصا�oها� بـر�� Sبـر تـأمين تو�نـايي 9�

مي برخو���� صنعتي � كشا���9 طريـق. باشند��خلي، 9� �نـر	� �ين
توليـد بـر�� 	نر�تـو� يـك به تو�بين Wتصا� با مستقيم مكانيكي �نر	�

مي حاصل Sگر��بر .
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Wنپا �� ميكر� 7بي Sبر برنامه
تكنولو	�: �9عكس ها���ـ�ينترمديت ^��7

���

� �����	
��
كـه٥-٧شكل �ست ميكر� 7بي Sبر سيستم يك �صلي �جز�� نمايانگر ،

مي تغذيه ���خانه جا�� `7 �خيـر>. شو��9 بـه نيا�9 سيستم Aنو ��ين
87 �صـلي مـسير 9� �� ���خانـه `7 9� بخـشي عـو� �� �مـا ند���، `7

مي oلوله. سا�9منحر طريق 9� 7نكه 9� پيش `7 مقد�� بـه�ين 7برساني �
مـي�� جـا�� <�� شيب Wطو �� شو� �يخته تو�بين تـو�بين�8 � شـو�

مـي تـأمين �� كا�گـا> يـك Sبر �نر	� كه �� حركـت��كنـد	نر�تو�� بـه
عرضـه. �نـد��9مي منظـو� سـايربـه � ��شـنايي بـر�� ��خلـي �نـر	� �

مي oمصا���� گستر* محلي ��ستا� يك �� �� Wنتقا� خط . تو�8
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سيستم متعد� Wشكا� ميساير موجو� با9�� �� 7بي Sبر كـهها� باشند
مـي پيـر�� كلـي قاعـد> يك 9� 7نها 7`تمامي شـر�يط بـه بـسته � نماينـد

مي محيط خا{ بر���� نقشه � بر�شناسي بهر> 7نها 9� . تو�8

�������� �	�
 �� � ����� �������

ــر��� ضـ ــر� �مـ `7 ــز* �يـ Aــا ��تفـ � ــا8 جريـ ــد شـ ــين تعيـ

مقــ�نــد�9>�� يــاگيــر� چــشمه يــك �� `7 جريــا8 پتانــسيل �نــر	� د��
مي شما� به . 7يد���خانه

نمونه-٥-٧شكل سيستم يك ميكر��7�يش 7بي Sبر �

(P)بــا `7 نظــر� جريــا8(Q)�نــر	� 7`��تفــا(H)A×شــد �يــز*
�ست . متناسب

كا�گا>

نير� خط

بند�هانه `7 �

�سحو9> تقر����

Wكانا

قد�مي مخز8

��يچه

نير�گا>
تو�بين شامل
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� �سـت 87 نظـر� �نـر	� مقد�� 9� كمتر همو��> `7 ��قعي �يـن�نر	�
�ثـر�مر �� �نـر	� oتـال� � 	نر�تـو� � تـو�بين �� �نـر	� oتال� �ليل به

لوله �� tصطكا� . هاست�جو�
Wمثا :Aتفـا�� �� كه تو�بيني جريـا١٠8	نر�تو� بـا � متـر٣/٠متـر�

مي عمل ثانيه �� تقريبيمكعب طو� به مي١٥كند توليد Sبر نمايدكيلو��

)٨١/٩×٥/٠ × ٣/٠×١٠(=١٥كيلو��

بهـر>� كامـل جريـا8 يـا كامل با� 9� كه كند كا� شر�يطي �� ماشين گر
ساير بايد ���تلفانبر�، قـر�� مدنظر نيز تمـامي. �� همـو��> �سـت بهتـر

بـا �ما شوند، گرفته كا� به شد> طر�حي جريا8 � با� شر�يط �� ،تجهيز�
�لگوهـا� گيـر چـشم تغييـر يـا ���خانـه جريـا8 ساليانه نوسانا �جو�

نمي�� ميسر � عملي همو��> شر�يطي چنين 8���7 بر با�، . باشد9�نه
�� تـو�بين محـو� خر�جـي شـد>، توليـد �نـر	� نهـايي نيـا9 به بسته

توليدمي بر�� �� تو�بين 7نكه يا بر� كا� به مكانيكي �نر	� عنو�8 به تو�8
كر� �صل Sبر 	نر�تو� يك به Sصـنعتي. بر oمـصا� 9� بـسيا�� بـر��

تهيه7فرمانند(��ستايي نظيريند غذ�يي 8���7مو�� �سـت بـه يـا 7سـيا`
كوچـك مقيـا] �� حفا�� تجهيز� يا نجا�� كا�گا> يا برقي <�� ) ��غن،

محو� با���ستگا>�نر	� ميها� مـو���مناسب 9� بسيا�� �� �ما باشد،
كنيم تبديل �� �لكتريكي �نر	� كه �ست �نـر	�. نيا9 ��خلي، oمصا� بر��

Sميتربر <��� ميجيح �� نظر مو�� �نر	� شـيو>شو�، به 9يـرتو�8 هـا�
نمو� :فر�هم

بـه� يـا شـو� �صل خانه به Sبر مستقيم تو9يع سيستم يك طريق 9� يا
باتر��سيله نيـر�� مركز به مجد� شا�	 بر�� مد��^ طو� به كه هايي
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مي سا�9. شوندمنتقل خانه �ليل به كه جايي �مكـا��8 پر�كنـد>، هـا�
Sبر �ستهزينه W��متد سيستم �ين ند���، �جو� مستقيم . �ساني

مي( ��قع مفيد نيز قيمت گر�8 تو9يع سيستم ). شو�بنابر�ين

�
7= ��' +
� G=N�� �	
�� ��
� M��� W��
&
سيستم 9� بر���� بهر> بر�� جغر�فيايي مناطق 7بـيبهترين Sبـر هـا�

���خانـه كوچك، مقيا] هـ�� ���� شـيب سـاWهـا� Wطـو �� كـه ستند
مي تپه. باشندجا�� مناطق Wمثا عنو�8 سر�سـربه �� كـه كـشو�هايي ��

ساليانه با�* ميز�8 9� Wكو>سا �شته يا برخو����ند بااليي �sبز� ها�
تپه كو>� �شته نظير ���ند، قر�� 7نها ��منه �� كه هيماليـاهايي � 7نـد ها�

��يايي مرطو` هو�� � `7 با جز�ير� فيليپـين� كا��ئيب، جز�ير جمله 9�
سيستم� 9� �ستفا�> بر�� نيز كوچـك�ند�نز� مقيـا] �� 7بـي Sبـر ها�

مي 7`. باشندمناسب جريـا8 �لـي �سـت كـم Aتفـا�� � فشا� كه جايي ��
مي كافي �نر	� توليد تو�بينبر�� بـر����باشد، بهر> بر�� فشا� كم ها�

���خانه كوچك�9 مقيا] �� . �ندر�يد>گ���يهها
9� 7گـاهي كا�7يي، � تو�8 نظر 9� پايگا> يك بو�8 مناسب ��9يابي بر��

مي شما� به ضر��� �مر� مذكو� پايگا> شناسي پايگا>7` بر�سي � 7يد
مي صو� فشا� � Aتفا�� 7ما� � ��قعي جريا8 محاسبه . پذير�بر��

مي �� شناسي `7 هو�شناسـي�طالعا يـا 7بيا�� <���� 9� كـسبتو�8
جمع. نمو� محلي ��لت توسط مذكو� �طالعا ميمعموال[ �ين. گر�ند���7

نوسـانا �حتمـاال[ � سـاليانه با�* �لگوها� 9� خوبي كلي تصوير 7ما�ها
�� `7 جريا8 �لگوها� نتيجه �� � بر�سـي. نمايندمي���يهبا�* � تحقيق

مو�� تو�بين�� نصب مفصلها،محل � جز� به جز� ���طالعا بيشتر�
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شر�يط مو�� همچنين�� � نصب، �نر	�محل محاسبه نمـو�>���يهجهت
مي فر�هم �� كا� طر�حي 7غا9 شر�يط جريـا8. ����7 بـه fمربو �طالعا

مي���خانه نيز �� ��<��� طي حد�قل جمـعبايست يكساله نمـو��� ���7
م Wفصو Wخال �� `7 جريا8 نوسانا مو�� �� �مكا8 صو� �� ختلفتا

گـر�� حاصل �طمينا8 Wمحاسـبهشـيو>. سا �جـر�� بـر�� بـسيا�� هـا�
مي يافت مربوطه متو8 �� كه ���ند �جو� Aتفا�� � �. (شوندجريا8 منـابع

نماييد مشاهد> �� ). مآخذ

��������
تبـديل محـو�� �نـر	� بـه �� �يـز* Wحـا �� `7 �نـر	� تو�بين، يك

���نتو�بين. كندمي متفا�تي A�نو� شيو>ها به كه مـيد متفـا� تـو�8هـا�
طبقه �� نمو�7نها ��تفـاA. بند� �� موجـو� فشا� به كل �� تو�بين گزينش

بـستگي 7بي Sبر �نر	� سيستم نصب بر�� شد> طر�حي جريا8 � �يز*
تو�بينتو�بين. ���� گر�> سه به كلي طو� به بـاال،ها �يز* فشا� با هايي

كـم �يـز* فـشا� � متوسـط �يز* ��كـنشفشا� � ضـربه مقولـه �� �
مي ��تفـاA. شوندتقسيم �� موجـو� فـشا� بر�سـا] تـو�بين Aنو �نتخا`

مي�يز*، صو� `7 جريا8 � . پذير��ند�9>

	
�����
�نـر	� به شد> توليد �نر	� نسبت عامل صـو��ين �� كـه �سـت ��

مي توليد تو�بين، ��ئم فن. شو��ستفا�> oخال بـر���7بر كه منـابعهايي
���ند، تكيه بر هزينه ��يگـا8»سـوخت«سوختي 7بـي Sبـر �نـر	� توليـد

بـهبنابر�ينباشد،مي eطـر � تجهيـز� 9� مـد بلنـد �ستفا�> صو� ��
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صرفهبرنامه به مقر�� مي�� مبد� نيز �تر�شـب. گر فقـط تو�بين هـا�گر
،�شو (��ستفا منا*� ��شنايي بـوضريببر�� خو�هد پايين خيلي �با� �

�بو نخو�هد عا�النه �2 بـر��. هزينه ال*3 �نر	� *�� خال� �� تو�بين �گر
سـطح ،�سـا* مرتفـع �� ��خلـي تقاضـا� شـب طـو� �� � ��ستا صنعت

ــد مان ــد خو�ه ــت ثاب ــصر> ــو�بين. م ت ــاخت س ــد> ه ــه ك صــو�تي ��
صرفه به مقر�� سيستمي *� ����ميبرخو� ميـز��تر *� �طمينـا� باشـد،

ح �مر� مصر> ��ثابت �2 بايد طر�حي مر�حل طي �� كه �ست �هميت ائز
��� قر�� . مدنظر

����� ������	
�� ��
 ���
تو�بين بنزينيسرعت يا گا*�ئيلي موتو�ها� مانند 2بي، هنگا3،ها� به

تغييربر��شتيا�عما� ماشين. نمايدميبا� مانند چند طـو�هر به كه هايي
مي (��ستفا محو� نير�� *� سـرعتمستقيم تغييـر چنـد��،كننـد، مـشكل

ماشين بر�� �مامين�يجا�بز�گي برنمايد، جد� طو� به سرعت تغيير �ين
مــي تــأثير 	نر�تــو� خر�جــي �لتــا	 � ســنتي،. گــذ���فركــانس �يــدگا) *�

شدمجموعه با�، تغيير با سرعت مكانيكي يا هيد��ليكي شد) كنتر� ها�
مي تغيير �� ��جريا� �ما كننـد)�هند، كنتـر� ���خـر �لكتر�نيكـي�ين هـا�

(ELC)(2مد با*�� �طمينا�به � سا�گي � مجموعه�ند 2بـيپذير� Sبر ها�
(��� �فز�يش �� جديد كننـد)ميكر�� كنتـر� بـا�نـد، بـا� �لكتر�نيكـي هـا�

جلـوگير� سـرعت تغييـر *� مـصنوعي با� ��ئمي كاستن يا ��نمو �ضافه
تو�بينمي Uعو �� � عمنمايند به كامل با� با ��ئم طو� به خو�لنيز �كر

مي كنند). �هد���مه كنتر� �يگر بـا�مزيت �لكتر�نيكـي كـهها� �سـت �يـن
ند��ند Vمتحر مي. بخش سبب �مر �ط�ين قابليـت Wعمـال كـه ��مشـو ينـا�
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شـو�نگهد��� تمـا� مجـاني سيستم �لكتر�نيكـي. �ين بـا� كنتـر$ ،�متيـا'
)�� تمقدما جتـيو�بين�ند�'� چنـد كـا�-� � سـا�( ��(multi jet)هـا�

كنند( كنتر$ به نيا' � )���- طر1فر�هم بر �� قيمت گر�5 هيد��ليكي ها�
�ست . ساخته

���D 
���

���P��� ����� \��*
سيــستم نــصب منــاطقمعمــوال9 �� كوچــك مقيــا< �� -بــي بــر? هــا�

محلــي جو�مــع بــر�� �� چــشمگير� مــالي مز�يــا� ��مغــا��5ســتايي بــه
��مي ��-مـد'� �نـر	� مـصا�1 �قيق، طر�حي كه جايي �� �يژ( به ،���-

مي -ما�(. نمايدشناسايي به Hمربو سيستم يك �صلي پايگـا(هزينه سا'�
ــي م 5- ــز� تجهي ــرمايه س ــه هزين ــد� ــه. باش هزين ــل ك ���� ــد ��ح �

مي�ستگا( كاهش M- باال� فشا� � Nتفا�� با بز�گتر جـا��. يابدها� �يـن
��مي فنتو�5، كه مو�� �'�ين كوچـك مقيـا< �� -بي بر? سيستم ���-

معمـوال9 �مـا نمـو�، بحـث ند��� بر �� �� �متيا'�تي �قتصا�� سنجش Qلحا
برنامه '� هزينهبسيا�� � �ستگا(ها به Hمربو بز�گتـرها� -بي بر? ها�
سيستم بر�� مـي�� نظـر �� ميكـر� -بي بر? هها� تـا ��حـدگيرنـد زينـه

�ستگا(سيستم ��حد هزينه با �� ميكر� -بي بر? طـر�'ها� بز�گتـر هـا�
برنامه. نمايند نو-����ين شامل ميها 'ير :باشندها�

سيستم� '� مد��� ���خانه�ستفا�( جا�� �مكـا5ها� كـه جايي �� ،��
باشد ��شته �جو� هزينـه. -5 به نيا' �مر گـر�5تأ�ين سـدها� سـيس

بر�� ميقيمت مرتفع �� M- . سا'�Uخير(
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مناسـب� � �مكـا� صو� �� محل �� �شد توليد تجهيز� $� ��ستفا�
شر�يط بو��

��يچه� $� �بـو��HDPEها��ستفا� مناسب صو� �� پالستيكي
شر�يط

كنتــر-� $� ���كننــد��ســتفا� �لكتريكــي بــا� نيــر�هــا�كا�خانــههــا�
ميهزينه كاهش �� كا� ��ها� $ير� توجه�هند به سيستم صو� �ين

يـا بـاتر� شـا�	 چـو� مفيد� جانبي محصوال � ند��� نيا$ چند�ني
بـه �� �ضـافي بـر: نيـر�� بر�� با� �لكتريكي تخليه يا => كر�� گر?

مي ��ند�همر� به نيا$ �عال� به حجـيم<��� � گـر�� مكانيكي كنتر- �
مي مرتفع . سا$���

ساختا�� $ير $� �موجو��ستفا� سيستم. ها� كه كانالي مثا-، عنو�� به
��� �� مي<بيا�� . كند�ند�$�

�جتنـا=� منظو� به ��ستا به نز�يك مناطق �� �نر	� �پايگا ���� قر��
جملـه $� بـر: بـاال� �لتـا	 تو$يـع قيمـت گـر�� تجهيز� Nمصر $�

. تر�نسفو�ماتو�ها
پمــپ� $� �تــو�بين�ســتفا� ــو�� عن بــه �-(PAT)هــا�هــا برخــي ��$

ميموقعيت پمپها $� تـو�بينتو�� جا� به �ستاند��� �سـتفا��ها� هـا
هزينه �مر �ين �كر�، نـصب شر�يط � ���� كاهش �� تو$يع $ما� � ها

مي فر�هم �� <سا� . سا$�نگهد���
مولــدها� جــا� بــه موتو�هــا $� �فــو:-�ســتفا� مــو��� ماننــد ��ســت

�سـتفا��مي مولـدها جا� به موتو�ها $� بـه. كـر�تو�� پمـپ Qمعمـوال
مـي خريـد��� هـم بـا باشـند مناسبـشا� كه موتو�� ��همر� شـوند

نمو�مي ��ستفا� مولد تو�بين مجموعه يك عنو�� به ��حد كل $� . تو��
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شهر�� كا�ها� بر�� محلي ��ليه �مو� ��  ��ستفا
محلي� جامعه كا� نير�� ��  ��ستفا
سيستم� يك باالباطر�حي ��(عامل نماييـدباال بـا�) مشاهد  �لگـو� �

متو��0 ���(�لكتريكي طي �� �نر	� تقاضا� ). نوسانا
مصر�5 بر�� هزينه كم �تصاال �بر ��كا�  ��سـتفا � ��خلي كنندگا0

نــو پاكــسا�، �خــو ����� ��صــفحا كــه �ســت �خيــر� �يــن<���
صفحهنو كانا@ ����� �هانه �� مي<��� نصب تو�� ���� تا نمايند
سنگ� �<��ند�� عمل به جلوگير� Cسيا> كانا@ به ال� � گل � . ها

سر به نيا� �مر ساختا�زي��ين � C> گـلشد0 طـو@ها� �� گيـر�
مـي مرتفـع �� Cسيا> بـهكانا@ همچنـين � ���سـا� كـه معناسـت �يـن

مي �مو�� �� كانا@بسيا�� جا� به فـشا�،تو�0 كم �ميني �ير لوله يك
�نمو جايگزين حاضـر. �� حـا@ ����ليـه<���فـن�يـن مر�حـل هنـو�

مي طي �� �خو . كند�شاعه
نگهد��� هزينه(هزينه � بيمه كـا�بر�شامل صو� �� C> عيني ) ها�

هزينه كل با مقايسه ���مـو�� �� كـه چنـد هـر هـستند نـاچيز بـسيا� هـا
0��� قر�� مدنظر جانبي �هزينه�قتصا Kنو مي�ين �هميت حائز . شندباها

چـاال0 ��مو� مطالعه به جزييا �مو� �� بيشتر �طالعا كسب بر��
نماييد Kجو� Oسو بخش �� .
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مي ميكر� �بي ميبر� تأمين �� �سيا� مكانيكي نير�� كندتو�ند
تكنولو	�: �!عكس �ينترمديت

������ � ���	
�
برنامه توسعه حا& �( كشو�ها� بر�)� �نر	� مصر+ بهبو) �بيها�

هما/ به برميكر� كه )��ندجنبه�ند�!1 تأكيد /� �جتماعي هـا�جنبـه،ها�
�قتصا)� � ��تكنيكي �نر	� منبع مينيز�ين قر�� ها�برنامه. )هندمدنظر

فن ظرفيت�نتقا& �يجا) � ��يشر�،���� محلـي توليـد � طر�حـي �نتخا� ط
ساخته ج. �ندفر�هم �( مـشا�كت � مالكيـت محلـي، بـهمديريت �يـنامعـه

سيستم !� بسيا�� كه مـيمعناست محلـي �فـر�) كنتـر& تحـت باشـند،هـا،
مالكيت كه ��1كساني عهد1، �� �نها !� محافظت � �جر� � هستند�ند�!� ��( .
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<�� كـا�معموال[ محلـي صـنعتگر�8 توسـط سيـستم 9� محافظـت � �ند��9
مي صو� . پذير�97مو�>

� �������	
����
ف �نر	� تبـديل�� �لكتريـسيته بـه مـستقيما[ خو�شـيد نـو� تو�لتائيـك،

سيـستم. شـو�مي 9� شـبكه�سـتفا�> 9� كـه منـاطقي �� فتو�لتائيـك هـا�
Sميبر �هميت حائز هستند ��� سيـستم9ير�. باشد�ساني �نـر	��يـن هـا

`7 پمپا	 بر�� ��شناييال9^ ��كسن، سر�سا�9 �لكتريكـي، yحفا نصب ،
^�� ��بر�� فـر�همهـا، �� �يگـر كا�بر�هـا� 9� بـسيا�� � تلفنـي تباطـا

�>. سا9ندمي حاضر Wحا گرفته�� قر�� �ستفا�> مو�� سيستم هز�� �نـدها
فتو�لتائيك�ما �� كه �سيعي پتانسيل نير�� با مقايسه �� تعد�� به�ين ها

�ست ناچيز بسيا� ���� �جو� �نر	� منبع يك . عنو�8
���حد فتو�لتائيك كا�بر�ها� هنگا^ قابـل،� �لكتريكـي �نر	� منبع يك

ميم�ط بوجو� �� مستقلي � ���ينا8 منـاطق با خصوصا[ �� 7نها كه ��7ند
مي سا9گا9 �سيستم. نمايد�ست پذيرند ^��� فني نظر 9� فتو�لتائيك ها�

هزينه �� �خير كاهش به توجه كا�7ييبا �فز�يش � توليد ميها� �9ها تو�8
�قتصا بر�نظر بهر> 7نها 9� كا�بر�ها 9� بسيا�� �� �� .
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فتو�لتائيك صفحا ��يف
تكنولو	�: �9عكس خنا]ـ�ينترمديت �سماعيل

�� <��T���+
�]=^��6�D�!
���نـد،سيستم كـا�بر� گرمـسير� نو�حي �� �يژ> به فتو�لتائيك، ها�

فصلي Aتنو 9� با�* فصل طي �� حتي كه تـامناطقي ميـز�8 �� بش�ندكي
برخو����ند صنعتي. 7فتا` كشو�ها� oخال بر كه معناست بد�8 �مر �ين

مي سـاWشمالي، Wخـال �� �� خو�شيد� �نر	� �قتصا��، �يدگا> 9� تو�8
نمو� . مها�
�هه سيستم١٩٨٤-��١٩٩٤ نصب جهاني ظرفيت بـه، فتو�لتائيـك ها�

يافــت �فــز�يش چــشمگير� موضــوA. طــو� توجــه قابــل � ��9شــمند نكتــه
�شد �لگو� كه حاW�ينجاست �� � يافته توسعه كشو�ها� �� ظرفيت �ين

�ستتقريبا[توسعه بو�> كـه. يكسا8 نصب ظرفيت ���پا �� Wمثا عنو�8 به
Wسا سـا٧٥/٣Wفقط��١٩٨٤ �� بـو�، مگـا��٥/٦٠بـه١٩٩٤مگـا��



فصل پنجم ـ منابع �نرژ� تجديدپذير

227

به � خالW�ين�سيد �� �9ترتيب توليـد �شـد ضريب �هه بيـشتر١٦�ين
ساW. �بو �� توليد التين 7مريكا� ��١٩٨٤،٤/١Wسـا �� � بـو� مگـا��

به٢/٣٢به١٩٩٤ � �سيد �هه،�ينمگا�� Wخال �� �فز�يش٢٣ترتييب با�
��ير>. يافت كا) ٥-٨شكل(��نمو��� گوناگو8 A�نو� مـصر�oكه بر�هـا�

Wسا ��طي �� مي١٩٩٢�١٩٩٤ها�فتو�لتائيك بنشا8 �هميت به ا9���هد،
مـي �شـا�> توسعه Wحا �� كشو�ها� �� كا�بر�هـاييفتو�لتائيك نمايـد،

سيستم ��ستايي، �نر	� تأمين ،`7 پمپا	 �نظير خو�شـيد� خـانگي ها�
ــا�>، �فت ��� ــاطق من خــانگي oمــصا� ــر ــت�٤٢يگ ظرفي كــل 9� ��صــد
مي تشكيل �� جها8 �� شد> نصب . �هندفتو�لتائيك

���

��� �� �	
�	�  ������������ ��
تشحد�كثر �نر	� 9مـينعتر�كم سـطح بـر خو�شـيد �تقريبـا[شعا بـه

مي مربع متر هر �� تش. �سدكيلو�� �ستفا�>ع�جز�� قابل � ��قعي شعا
سـاعا � �بـر� پوشـش جغر�فيـايي، موقعيـت بـه توجه با خو�شيد نو�

مي تغيير 9�� هر �� 7فتا` نو� مـيتابش �نتظـا� كـه همانگونـه ��،�كنـد،
تش ميز�8 كويرهـا�عباالترين �يـژ> بـه �سـتو�يي نو�حي �� خو�شيد شع

�ست7فتابي مناطق . �ين
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�صليـ٥ـ٨شكل كا�بر�ها� ساW(تو9يع )١٩٩٤تا١٩٩٢ها�ميانگين
فتو�لتائيك: منبع 9� ساWپس �� كم٢٠١٠ها بر�سلزي، ���پايي، ١٩٩٦سيو8

شكلعتش به خو�شيد مـيشع 9مـين بير�ني جو بر مستقيم . تابـدپرتو
9� مقد��� پديـد>سپس �يگـر يـا غبا� مه، �بر، توسط نو� جـو��ين هـا�

مي تشمابنابر�ين) ٥-٩شكل(شو�پر�كند> بـهع�ين �� خو�شـيد� شعا
مي ��يافت پر�كند> يا مستقيم تابش . نمائيمصو�

������صد بستگي جو� شر�يط به تابش ��لفهمؤ. �ين هـر تابش ها�
تش Aميعنو مفيد پر�كند> يا مستقيم باشعا تـابشباشند كـه تفـا� �يـن

نمي �� نمو�پر�كند> متمركز �ستفا�> بر�� . تو�8

`7 پمپا	
)١٢(%

�هكد> Sبر
)٥(%

خانه �فتا�>ساير ��� ها�
)١٠(%

خو�شيد�سيستم خانگي ها�
)١٥(%

سايرين
)٢٦(%

شبكه مشتركين
)١١(%

بر� ��� ��تباطا
)٢١(%
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��� ���� � 	
��� ��
�� ���	���	
��� ����
9��يه با شيبد��� محو� Wحو �� خو�شيد��جه9٥/٢٣مين ��� به ��

9. چرخدمي شيب مي�ين Wفصو 7مد8 پديد سبب تغييـر. باشد��يه، ميـز�8
تشمد��^ 9مـينعتر�كم سـطح بـه 7نها برخو�� 9��يه به خو�شيد� شعا

،���� تـابشبنابر�ينبستگي مقد�� ساليانه گر�* Wخال �� 9��يه تغيير با
مــي تغييــر نيــز خو�شــيد. كنــد7فتــا` 9مــستا8، فــصل �� نتيجــه ����

�� شمالي مـي�پايينكشو�ها� قـر�� 7سما8 جنوبي حتـي�فق يـا گيـر�
نشو� ��يت كامل طو� به قطبي نو�حي 9� برخي �� �ست . ممكن

تش چو8 9مـينعبنابر�ين سـطح بـه مـو�` طـو� به خو�شيد� شعا
مي مـيبرخو�� كـاهش خو�شـيد� �نر	� �ستا���ها� �گـر. يابنـدكنند،

�ستفا� فتو�لتائيك صفحه يك 9� خو�شيد �نر	� جذ` تعيـينبر�� كنيم، <
9��يه سـز�يي�قيق بـه تـأثير �نـر	�، جـذ` ميـز�8 بـر نيـز صـفحه �يـن

�. گذ���مي �سـت پيچيـد> بـسيا� �نـر	� جذ` ميز�8 � 9��يه ميا8 ��بطه
سيستم 9� �ستفا�> با ميتنها پيشرفته � �قيق مسيريابي حـد�كثرها� تو�8
موقعيت 9� يك هر محاس�نر	� �� شد> گرفته نظر �� نمو�ها� . به

���� � ��	��� ��
�� !� " #$���
مـي Wفعـا سـطح يك ��� بر خو�شيد نو� كه �لكتـر�8هنگامي هـا�تابـد،

با متناسب خو�شيد� Wنـو�سلو طيفـي تو9يـع � مـو�(تـر�كم Wطـو ) پخـش
مي Wفعا � كر�> جذ` معينـي�نر	� نقطـه 9� 7نهـا �نـر	� سـطح �قتي شوند،

پتانسيل oختال� كر�، سلتجا�9 �� خو�شيد�ي Wميو ترتيببدين. گر���يجا�
جريا8 به �� �نر	� خا�جي با� يك توسط تا بو� خو�هد قا�� Wند��9سلو� .
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خو�شيد-٥ـ٩شكل �نتشا�� تابش � مستقيم خو�شيد� تابش

�ستگا> مـا�>تمامي عنو�8 به سيليكو8 9� فتو�لتائيك نوين تجا�� ها�
Wسلو �� تك�صلي مـيها� �سـتفا�> كريـستالي چنـد يـا كننـد،كريستالي
سيليكو8 كهيها�خير�[ نابيي � ميشكل ��مرتب نيز سلوWباشند به�ين ها

�فته كريـستاW. �ندكا� t9نـا اليـه يـك 9� كريـستالي تك سيليكوني Wسلو
مي ساخته نا` � خالص تقويـتسيليكو8 بֱקـر كمـي مقد�� با اليه �ين شو�،

نمي فسفر ميشو�، پخش سيليكوني اليه Wفعا بخش �� بخـش. شو�يز ��
مي قر�� بر �لكتريكي تما] فلز� شبكه يك طريق 9� �يـنمعموال[. شو�جلو

مي �� Wفعا سطح تمامي پشتي، بخش �� يـك. پوشاندتما] جلو سطح ��
مي كا� به نو� با9تابش ضد نمونـه. برنـدپوشش Wسـلو يـك قطـر �نـد�9>

. باشدميمترسانتي١٥حد��

مستقيم

خو�شيد

غبا� � �برها

�نتشا�



فصل پنجم ـ منابع �نرژ� تجديدپذير

231

Wسلو �لخو�>، �جر�يي �لتا	 � جريا8 به �سيد8 خو�شـيد�بر�� هـا�
مي متصل هم به مو��9 � سر� صو� سـلوWبه. گر�ندبه ترتيب هـا�ين

قـسمت �� �9يـن سـخت مـا�> � جلـو �� شيشه ميا8 موجو� محفظه ��
مي محافظت ما�>. شوندپشت قالـبشيشه يـك طريـق 9� �9يـن سـخت �

يـا تـشكيلفوال�� �� ��حـد يـك � شـد> �صـل يكـديگر بـه 7لومينيـومي
برمعموال[. �هندمي مشتمل كه ��حدها مي٣٠�ين فتو�لتائيك Wباشند،سلو

مي تشكيل �� خو�شيد� ��يف يك �صلي ساختا� منظـو�. �هندقطعا به
��حد �ست ممكن �لتا	 � جريا8 بـه�فز�يش مـو��9 يـا سـر� طـو� به ها

گر� متصل بدينيكديگر تا سـلوWند ��يـف همـاهنگي شـر�يط هـا�ترتيب
شو� فر�هم �نر	� با� ميز�8 با نمونه. خو�شيد� ��حدها� ٥٠�ند�9>��
با بر�بر مستقيمي Sبر جريا8 كه �ست مـي١٢پيك توليد �� بـه(كننـد�لت

باتر� شا�	 بر�� Wمثا ). عنو�8
Wسلو توليد �سـتففر7يند �ليـل بـه بهينـه خو�شـيد� سـيليكو8ها� 9� ا�>

مصرفي �نر	� � قيمت گر�8 فـن،خالص پيشرفت با �ما �ست هزينه ���7پر
هزينه ميمو��، كاهش تد�يج به فـنها جـذ�بيت بـر � فتو�لتائيـكيابنـد ���7

شد خو�هد نماييد٥-١٠نمو���. (�فز��> مشاهد> جـذ`). �� �صلي مانع هزينه
فن گستر* مي� محسو` فتو�لتائيك فتو�لتائيـك. �شو���7 ��حـد معموال[

حد�كثر �� حسب مـيقيمت(WP)بر كـه(WP). گر�نـدگـذ��� حـد�كثر ��
مـي ممكـن شـر�يط بهترين �� خو�شيد� صفحه �نر	� بر���7 باشـدهما8

�ست١بر�بر مربع متر هر �� . kW m-2 1كيلو��
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كا��يي ��صد(��حد حسب )بر
��حد �يال(قيمت �ال� پيكبرحسب �� ��9� به متحد>

فتو�لتائيك٥ـ١٠شكل كا�7يي � قيمت ��ند ـ

مـي �سـتر] �� تجـا�� yلحا 9� كه فتو�لتائيكي بـر��حدها� باشـند
Wسلو 9� �ستفا�> ميحسب تقسيم Aنو سه به خو�شيد� :شوندها�

كريستالي� تك سلولي ��. ��حدها� Wسـلو بـا�9> نـوAبيـشترين �يـن
حـد�� �� �سـت�١٥�حدها سـلوW. ��صـد كريـستاW�يـن يـك 9� هـا

مي بريد> كريستالي تك . شوندسيليكوني
كريستالي� چند سلولي توليـد. ��حدها� سـلوWفر7ينـد Aنـو �9�يـن هـا

�ســت برخــو���� كمتــر� فقــط. هزينــه Wســلو بــا�9> ��صــد١٢�مــا
چنـد. باشدمي سـيليكوني شـمش قالـب يـك 9� كريـستالي چند Wسلو

بريد> �ستميكريستالي گو* چها� شكل به معموال[ � . شو�
بي� � نامرتب سيليكوني اليه. شكل��حدها� 9� ��حدها نـاt9�ين هـا�

بي شد>سيليكو8 تشكيل نامرتب � 7نهـاشكل بـا�9> كـه چنـد هـر �نـد
كمتر 7نهـا) ��صد٦-٩(بسيا� توليـد فر7يند �� كمتر� مو�� �ما �ست،
مي كا� هزينه. ���به كاهش 9يـا����مكا8 بـسيا� ��حـدها Aنـو �يـن

٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠

١٩٩٤١٩٩٢١٩٩٠١٩٨٨١٩٨٦١٩٨٤١٩٨٢١٩٨٠١٩٧٨١٩٧٦
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سا� �� � فـن�ست توسـعه بـر�� بـسيا�� �قـد�ما �خيـر "���ها�
�ست پذيرفته صو� نامرتب بي. سيلكيو' سيلكيو' نامرتـب�� شكل

سلو� خال, /مـا'،بر گذشـت با كريستالي چند � كريستالي تك ها�
مي تحليل نيز . ���نير�

مي خو�شيد� ��يف طويك به تـشكيلتو�ند ��حد �� يا يك /� متنو> �
� نمايد١٠شو� توليد �نر	� كمتر يا كيلو��. كيلو�� چندين توليد بر��

مي مگا�� حتي بر�يا Aبهر ��حد چندين /� . تو�'
صفحه��يف� /��يهها� �� كه مسطح جهـت�� �� ثابـت � شـيبد�� ��

مي تعبيه �ستو� ��يـف. شـوندخط نـو> خو�متـد��لترين شـيد�هـا�
مـي. هستند مـذكو� /��يه جغر�فيـاييشيب Kعـر /��يـه بـا بايـست

مي نصب '" ��� كه باشـد/ميني بر�بر بـا/�A. شوند بـسته �/��يـه
/��يه � /مستا' �� �� با/��A�حد با/ �فـز�يش� تابستا' �� �� '" �

با. �هدمي شيب بـا١٠حد�قليد/��يه O" تا باشد �/��جه بتو�نـد '��
صفحه شو���� Pخا� .

مـي��يف� �نبـا� �� Oفتا" مسير /�� طو� �� Oمسيريا �ها� نماينـد
مـي Oجـذ �� بيشتر� Oفتا" نظر� Aيدگا� /� نتيجه چنـد. كننـد�� هـر

نصب تجهيز� هزينه � پيچيدگي ��يف�فز�يش مي�ين سبب شـوندها
نباشد برخو���� چند�ني T/�� /� "نها /� Aستفا�� . كه

مكا'� مخ�� مـيها� باشـد نيـا/ �جر�يي تجهيز� به �گر �/تلف تـو�'
متحر��Vيف نمو�) سيا�(ها� Aستفا�� ./� برخـي �� مثـا� عنو�' به

سيستمسيستم يا ��شنايي مـيها� كوچـك "بيا�� پمپ �/ها� تـو�'
��يف بر��ين Aبهر . ها
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����������	
��� ��
كا�بر�هـا�سيستم �� �عمـدتا فتو�لتائيك �سـتفا�'لمـستقها� مـو��
مي مي. گيرندقر�� مثا+ عنو�- �0به خو�شـيد تابش ساعا خال+ �� تو�-

سيستم �نر	��ين 5خير' � 67 پمپ به بر: مستقيم جريا- هد�يت بر�� ها
مي يا نمو� �ستفا�' بعد� مصا�< 5خيـر'بر�� بـر�� بـاتر� يك 0� تو�-

بـر� بهر' عصرها طي �� ��شنايي جهت صـو�. �نر	� يـك�� 0� كـه تي
كنتـر+ �بـز�� بـه سيـستم نظا� بر�� شو� �ستفا�' باتر� شا�	 سيستم

��شت خو�هيم نيا0 سا0'. �لكتريكي عنو�-ساير به فتو�لتائيك ��حد جز ها
سيستمسا0' تو�0- مي(BOS)ها� شكل. گر�ندقلمد�� ٥-��١١Jنـو سه

سيستم 0� ممكن فتو�لتائيكتركيب گمستقلها� نمـايش شـد'بـه ذ�شـته
سيستم. �ست چنين مـي�غلب، �� كيـتهـايي صـو� بـه ) �بز��كـا�(تـو�-

كر� نصب ماهر نيمه كا�گر� توسط � نمو� . خريد���
��بليو( فر�نكل،. هالشر، �P .١٩٩٤(
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باتر�) �لف بد�� سيستم

سيستم-٥ـ١١شكل متد��! فتو�لتائيك�شكا! ها�

(قيق �نتخا* منظو� سيستم�نبه بـر��د�0/ همچنـين � فتو�لتائيـك ها�
كنند/ مصر5 محيط، �) :فتا* تابش مقد�� مو�( �) �طالعاتي به (ستيابي

نمايدمي /)��: بر �� سيستم �لكتريكي با� تقاضا� (�(بايست :ما�� �گر
مي نباشد Dستر))��: (ست به �� �: �سـت). تو�� �: بـر Eفـر Fمعموال

حـد�ك �� هر ��0� به ��حـدWPثركه شـد/، بـر:��(/ نيـر�� ميـز�� 0�
متـرمي هـر �) سـاعت كيلـو�� يك بر�� :فتابي 0�� هر ��0� به بايست

كند٨٥/٠،kWh m-2مربع توليد �نر	� ساعت ��حد�بنابر�ين. �� ما �گر

پمپ موتو� خو�شيد� �(يف

خو�شيد� �(يف

باتر�) * با سيستم

 .d. cبا�شا�	�كنند/كنتر!

باتر�

R (Dمعكو � باتر� با جريا�سيستم كنند/

جريا� تبديل
d. c. /a. c.

شا�	ككنتر! .a. cبا� نند/

 .d. cبا�باتر�

خو�شيد� �(يف
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حد�كثر٢٠٠�ند���به ��WP�� منطقه !فتا� تابش ميز�$ �)kWhm-2(،٥
���� به ساعت بگيريمكيلو�� نظر �0 مربع متر مخصو3(هر مقد�� �ين

�ست �ستو�يي ���)نو�حي �0 مـا سيـستم سـاعت٨٥٠، توليـدتـو�$��
) ٢٠٠×٨٥/٠×٥= ٨٥٠. (0�شتخو�هد

سيستم �� بـربرخي خو�شـيد مـستقيم �شـعه نمـو$0 متمركز بر�� ها
سلو< كوچكتر سطح عدسي��� �� خو�شيد� ياها� �سـتفا�0!ينهها هـا

با��0. كننديم كه !نجايي باتو�$��� متناسب Eمستقيما�	خو�شيد��نر
سـطح كـاهش �0 F�� �يـن �ست، فتو�لتائيك سلو< سو� به شد� هد�يت

بو0 خو�هد مفيد خو�شيد� تششع جذ� بر�� نيا� هزينه. مو�0 ها�گرچه
متمركز تهيه �� هستكنند�ناشي باال صـرفهنها مبلـغ �مـا �0د شـد� جـويي

��حدهشكا مي،�ند��� جبر�$ �� ضر� . كند�ين

���������	 
���	 � ������:
�������

ـ موتـو� �� بهتربـو$0 � �طمينـا$ قابليـت
نگهـد��� به نيا� 0��نـد،گا��ئيلي، �نـدكي

صــفحا طــوالني عمــر حفاظــت، !ســاني
بخـش ند�شتن متحـرW،خو�شيد�، هـا�

سوخت،بي �0��� �� نيا�
محيطــيهــا��يــا$ �يمــن�يــست ،Wنــد�

!لو0گيمي � صد� ،حر�� بد�$ � باشند
. هستند

$! تعميـر 0يـدگي !سيب بر�� �0صو�
سـا�� �سـت سيـستممشكل تـو��$ هـا�

BOSهزينه مـيبه بـاتر�ها� هـا�فز�ينـد
0��ند مر�قبت به . نيا�

هزينــه Eعمــدتا خو�شــيد� هــا�صــفحا
مي 0��� Eغالبا � 0��ند .شوندبااليي

مي سرقت ��حتي . شوندبه
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مي سيستمفتو�لتائيك بر�� مو��تو�ند پمپا	 � برقي ها�
گير�بهر& قر�� ����بر

تكنولو	�: �,عكس �ينترمديت

������� A4�� �� ]=^��6�D�! �
���*
S+
� [������� A4�� �� �����
ساختما/� بر�� بر0 نير�� � ��شنايي �فتا�&تأمين ��� مساجد،،ها�

مد��8،كليساها معبد، �طر�; كلبهمز��= كوهـستاني، پناهگاهي ). ها�
مكا/ المپبر�� فو0 ميها� توصيه مصر; كم فلو�سنت �ها��. گر

�هكد&� به بر0 �فتا�&عرضه ��� ها�
خيابا/� ��شنايي
خانگيسيستم� شخصي ها�
باتر�� شا�	
بر0شبكه� كوچك ها�
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_G��=� [� `' 	�;�J ���
=�/0
7شاميدني� `7 پمپا	
7بيا��� جهت `7 پمپا	
9هكشي� � `7 كشيد8
يخ� توليد
نمكسيستم� شو�ها� `7 9� �9�يي
�`7 تصفيه

��٥ـ١٢شكل متنا�` طو� به �فتا�> ��� بهد�شتي مر�كز �� ـ
Wبرقييخچا نگهد���ها� مي،��كسن� �ستفا�> فتو�لتائيك شو��9

خو�شيد� ��يف

بهد�شت مركز

بهد�شت مركز ��خل

شا�	 كنند> تنظيم

باتر�
Wيخچا
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������ ���	
�� �����
��� � �
��مانگا>� ��ستايي��شنايي ها�
گيرند>نصب� � پزشكي�UHF��يوييها�فرستند> مر�كز بين
��كسن� سر�سا�9
��كسنمنجمد� حمل جهت يخ بسته سا�9
كنند>� ضدعفوني
�Wخو8يخچا �خير> ها�
��������
 �
كنند>� ���يوييتكر�� ها�
��گيرند>� 9� Wكنتر تلويزيوني � ���يويي ���ها� <
���� <�� 9� هو�شناسي
��ستاييكيوسك� تلفن ها�
����
��
جا�>� عالئم چر����شنايي � ��fحتيا� � خطر ها�
گذ�گا>� � 7هنعالئم <�� ها�
يابي� <�� عالئم
جا�>� ��عالئم
������ �������

�يمني��شنايي�
���� <�� 9� �هند> هشد�� سيستم
برقي� حصا�ها�
 !	�"�� #�
$� �
تهويهسيستم� ها�
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حسا`� ماشين
ماهيسيستم� پر��* A��مز بر�� `7 پمپا	 � خو�كا� تغذيه ها�
7بگــرمكنپمــپ� 8��� `7 كــه ــا8هــايي جري ــه ب �� خو�شــيد� هــا�

. �ند��9مي
نقليه�ستگا>� �سايل باتر� شا�	 ها�
نگا��سيستم� لر9> ها�
باليا� بر�9 صو� �� �مد�� �ضطر��� نير��

����� ���	

�
���� ������ � ���
فن يك 87فتو�لتائيك تجهيـز� توليد كه �ست پيچيد> � پيشرفته ���7

مي قيمت توليـدبا. باشدگر�8 هند�ستا8 �� �جو� ��حـدها��ين كننـدگا8
مي كا� به Wمشغو 9يا� مقيا] �� مركـز�. باشندفتو�لتائيك Sبر شركت

توليد بز�گترين تنها نه 7با� فتو�لتقاضي پنجمينكنند> بلكه �ست ملي ائيك
Wسلو كنند> ميتوليد شما� به جها8 �� كريستالي تك سيليكوني . 7يـدها�

9� بيش هند�ستا8 �� سلو٦٠Wتنها كه ���ند �جو� ��حـدها�شركت هـا،
ميسيستم توليد �� خو�شيد� . نمايندها�
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�����
فـن 9� �ستفا�> بر�� بااليي پتانسيل ��منه 9� فتو�لتائيـك7هند�ستا8 ���

�ست �9. برخو���� بيش ��٩٠٠٠٠هنو9 بـر�Sهكد> نعمـت 9� كشو� �ين
مي فـن. باشندمحر�^ �هميـت t�� بـا بافـت��لـت �� فتو�لتائيـك ���7
جامع،هند�ستا8 پوششي �R&Dبرنامه عرضـه كـه �سـت كر�> �جر� ��

تجا�� طينمايش، �� خو�شيد� سيستم بر�� كا� � تح١٥سا�9 Wتسا
مي قر�� . �هدپوشش

عناصر جمله 9� 9ير o�مي�هد �قد�مي eطر :باشند�ين
فانو]٠٠٠/٤٠٠جايگزيني� جا� به خو�شيد� نفتيفانو] ها�
�Sبهبر سيستم�٤٠٠ساني طريق 9� 7با�� � فتو�لتائيك�هكد> ها�
�يژ>� سيستمبرنامه بر�� ��`7 پمپا	 ها�
فنR & Dتقويت� كه�����7 ميهايي هزينه كاهش به . شوندمنجر
سيستم� كر�8 طريقتجا�� 9� Aمتنو كا�بر�ها� �� فتو�لتائيك ها�

برنامهجهت ��ستا� �� با9�� فعاليـتگير� � توليـد بهبو� � هـا�ها
87 با مرتبط

مي نشا8 Sفو معيا�ها� نتيجه پيـشر��� كـشو�ها� 9� يكي هند كه �هند
فن 9� �ستفا�> � توسعه ف�� مي���7 شما� به جها8 �� . 7يدتو�لتائيك
فن. �7. ��. ��: منبع ،W7 � گر	 پذير،�����7 تجديد �نر	� ها�

فن �نگليسمؤسسه كميسيو8 � هند�ستا8 ���7١٩٩٧ .

���	
����	� ���
ميسيستم �� فتو�لتائيك فنها� ساير كنا� �� �نـر	����7تو�8 هـا�

�نع قابل سيستمي تا بر� كا� منـاطقبه �� �نر	� توليد جهت جامع � oطا
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���7 فر�هم �فتا�> سيستم. ��� سيستم�ين به معر�فنـدها هيبريـد� . هـا�
سيستم ��يج Wنر�تـو��شكا	 فتو�لتائيـك، ��يـف يك شامل هيبريد� ها�

مي �يزلي 	نر�تو�ها� مجموعه � تمـا^با�� �� �� �نـر	� توليد كه باشند
مي ممكن هو�يي � `7 سيستم. ا9ندسشر�يط �قيـقچنين طر�حـي به هايي

<�� � ���ند 9يـر�نيا9 باشـد، پيچيـد> �ست ممكن 7نها 9� نگهد��� � �ند��9
سيستم فن�ين شامل مي���7ها قيمت گر�8 � متعد� . باشندها�

��������	
�� ���
نـو���7 جمله 9� خو�شيد� فـنفانو] �خيـر خو�شـيد�هـا� ���7

�صل.�ست نو�� بـا9�ين �� تفريحـي با9��هـا� ��شنايي بر�� فانو] A
كشو� �ست�� شد> طر�حي غربي ��حـد. ها� يـك ��شـتن بـا فـانو] �ين

كوچك المپ) ��تي٥-١٠(فتو�لتائيك جايگزيني � oمصر بر�� ها�كامال[
مي مناسب توسعه Wحا �� كشو�ها� ��ستايي مناطق �� هـر. باشدنفتي

هزينه ��چند مـانعي فـن��>�توليـد مـي�يـن محـسو` �مـاشـو�،���7
المپ �نبو> توليد � برتر مـيطر�حي سبب مذكو� المـپها� تـا هـا�شـو�

oمصر �كثر �ستر] �� گيرندفانوسي قر�� ميباتر�. كنندگا8 �� تو�8ها
نمو� توليد ���ند متعا�لي صنعتي 9مينه كه كشو�هايي �كثر مز�يا�. �� 9�

باتر� مي�ين بهها كر�تو�8 �شا�> يا��نه به نيا9 عد^ � مناسب . قيمت

��	��� ����� ����� ����
�����
فن حاضر Wحا كا�بر�ها��� بر�� فتو�لتائيك بز�گترينمستقل���7

مي محسو` ميگزينه �ما سيـستمشو� �نر	� توليد بر�� 87 9� هـا�تو�8
نمو�شبكه �ستفا�> نيز متمركز Sبر توليد با ميكر� توليد. �� هزينه چه هر
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مي كاهش فتو�لتائيك Wتوليدسلو بر�� 7نها oمصر ميز�8 بر �حتماال[ يابد
مـي �فـز��> متوسـط مقيا] �� Sفـر�همبر صـو� �� متعاقبـا[ � گـر��

مي حد�كثر نير�� 8���7Wسلو 9� ��تو�8 Sبـر توليـد جهـت مـذكو� ها�
بر� بهر> نيز 9يا� . مقيا]

$��Ca -b :10/&�D� ��/1<���@
� �3�D� ��=
�/�D0 $�3 �� ����D1* ��)����� H="��=(

ساحلي ��7٤9فريقا� �� مربع متر هر �� ساعت كيلو��
شمالي ��7٥9فريقا� �� مربع متر هر �� ساعت كيلو��

��٦ساحل مربع متر هر �� ساعت ��9كيلو��

تش خو�شيد�عتغيير نماييد٥-٨جد�W(شعا مشاهد> جنبه)�� 9� هـا�،
مي محسو` خو�شيد� �نر	� 9ير�مهم �گر�� سيستم طر�حي بر عامل �ين
مي تأثير خو�شيد� �نر	� چـشمگير�. گـذ����قتصا� حـد تـا تـابش ميـز�8

��حـدهزينه يك بـا�9> � ���٥٠ها خو�هد تغييـر �� حـد�كثر ��.

$��Cc-b :2!���� �� 2R�� <�& �=6D0 +
� ���= <����10/�� �=&�D� U1
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بهخانه 9�� �� كه ��٢٣٠���� نيـا9 Sبـر �نر	� ساعت مقـد��(��
��9�نــه تلويزيــو8نيــا9 بــر�� مــو��� برخــي �� � ��شــنايي بــا)بــر�� ،

خو�شيد�عتش ��٦9شع �� مربـع متـر هـر �� ساعت �� بـه،كيلو��
تش با � خو�شيد� صفحه خو�شيد�عيك هـر٣شع �� ساعت كيلو��

��شـت خو�هـد نيـا9 خو�شـيد� صـفحه �� بـه 9�� �� مربـع �يـن. متر
به oحد�ختال�� �� كه معناست م�ين نـو�ها� تابش كه مناطقي �� ستقر

مي خو� مقد�� حد�قل به هزينـه٤٠تا�٣٠سد،7فتا` ميز�8 بر هـا��صد
خو�شـيد�( مـي٤٠تـا٣٠صفحا سيـستم هزينـه بـه ) �فز�ينـد��صـد

شد خو�هد . �فز��>

������ ��	
�� ����
كا�بر� خو�شيد� گرما� �نر	� مستقيم oمصر���� بسيا�� �9،ها�

م جمله خـشكي�ين ،`7 كـر�8 گـر^ فـضا، سـرمايش � گرمايش به تو�8
نمو� �شا�> خو�شيد گرما� با 7شپز� � محصوال فـن. كر�8 ���7�ين

جهـا8 كشو�ها� 9� بسيا�� �� � <���7 �ست به �� خو� مناسب جايگا>
قر� �ستفا�> مو�� گستر�> طو� �ست�به قر8. گرفته �كثـر�� متما�� ها�

گ���7فن خو�شيد صو�ها� به بو�>رمايي موجو� گوناگو8 �ها� �نـد
يافته توسعه كشو�ها� �كثر بـه�� برخو����ند 7فتا` غني تابش 9� كه ��

�ست <���7 بدست �� خو� جايگا> . خوبي
فن��يج 9� �ستفا�> شكل 7بگرمكنترين خو�شيد�، خـانگي���7 ها�

مديتر�نه. باشدمي نظير مناطقي خصوصا[ جها8 سر�سر كه�� �ستر�ليا �
مي 7فتا` نو� 9� ���نـدغني �جو� خانگي 7بگرمكن هز�� صد �يـن. باشند

ــن صــرفهف ــا� معي يــك ــو�8 عن ــه ب ســرعت ــه ب ���7�� ــر	� �ن جــويي
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�ســت7بگــرمكن شــد> پذيرفتــه تجــا�� � خــانگي حاضــر. هــا� Wحــا ��
مـي7بگرمكن معمـوال[ �� خـانگي بخـشهـا� �� جامعـهتـو�8 مرفـه هـا�

نمو� . مشاهد>
�نـر	����7فن بـو�8 ��يگـا8 مزيـت 9� كـه ���نـد �جو� �يگر� ها�

مــي بهــر> جملــه���7فــن. برنــدخو�شــيد 9� معمــوال[ `7 گرمــايش هــا�
مـي���7فن محـسو` خو�شـيد� Wفعـا �يگـرها� كـه حـالي �� شـوند،

سيــستم���7فــن نظيــر �نــر	�هــا كــه فــضا ســرمايش � گرمــايش هــا�
غيرخو�شيد صو� به �� ميف� جذ` Wند��نـدعا tمتحـر �جز�� � كنند

فن جمله مي���7�9 شما� به خو�شيد� Wفعا غير . 7يندها�

���

�� �� ��	
�� � ������������ ����
مي عبو� خو� 9� �� خو�شيد� كوتا> �مو�� تششيشه �ما شعاعـ�هد،

نميمو� عبو� خو� 9� �� گرما يا بلند �خير>. �هدها� گربر�� �يـن مـا��
بـاالجمع گرمـايي جر^ كه جامد� جسم يا مايع شد> مـو��ي���7 ���� ي

مي قر�� 7ب. گير��ستفا�> گرمايش سيستم يك ��ي�� كه �ست مايعي `7 ،
مـي جريـا8 گرمـا گر���7ند> سـاختما8منبع يـك �� كـه حـالي �� ،يابـد

��شت خو�هند عهد> به �� گرمايي جر^ نقش ��ياچـه. �يو��ها يـاگاهي هـا
مي قر�� �ستفا�> مو�� گرما فصلي �خير> بر�� . گيرند�ستخرها

جمـع خو�شيد� صفحه يك توسط خو�شيد �نر	� ��گر گـر�� ���7
جهت � شيب گير�، قر�� �ستفا�> مو�� `7 كر�8 گر^ ��بر�� صفحه �ين

نتيجـه �� � ��شـته سـز�يي بـه تـأثير خو�شـيد� �نر	� �ستا��� ميز�8
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حر� ��جه �فز�يش شـدباعث خو�هـد "# صـفحه. � جمـعسـطح ����#
گر�� تعبيه خو�شيد نو� جهت �� �لمقد�� حتي بايد . كنند4

��=&�D� \��
@ �	
�� ����
���*
"# حـر��. گرمايش ��جه با "# كر�7 گر8 جها7 كشو�ها� �كثر ��

�سـت) ��جه١٠٠=ير(پايين نيـا= مـو�� تجا�� � خانگي Bمصا� . بر��
=� بسيا�� E�سا�4ها�#بگرمكن�نو كه ���ند �جو� #نهـاخو�شيد� ترين

نـو�لوله Gمعـر �� � شـد4 پـر "# =� كـه �سـت سياهرنگي پالستيكي �
مي قر�� شو�#فتا" گر8 تا گرمكن. گير� "# Jسـا�4معموال خو�شيد� ها�

لولــه سـر� يك جعبـهشامل يـك 7��� �� كـه هـستند سـياهرنگي هـا�
يكعايق مقابل �� شد4 شيشهبند� #فتا"صفحه نو� تابش Gمعر �� ��

مي شيـشه. گيرنـدقر�� صـفحه جمـع�يـن عنـو�7 بـه نـو��� كننـد4 ���#
مي شناخته جمـع. شـو�خو�شيد =� شـد7 گـر8 بـر�� كننـد4مـايع ���#

مـي Oخيـر4 مخزني ��خل �� � نمو�4 عبو� �سـاند7. گـر��مذكو� بـر��
مـي نيا= مو�� ميز�7 به مايع حر�� ��خـلتـو���7جه مـايع بـا� چنـدين

جريــا7 بــه �� چنــين. �نــد�ختمخــز7 ��يــج � ســا�4 Tشــكا� =� نمونــه ��
مي موجو� ميسيستمي �شا�4 #نها به =ير �� كه :گر��باشند

#"ترموسيفو7سيستم� بـاال� �� طبيعـي طـو� به گر8 "# جريا7 ،
مي قر�� سيـستمسر� � �=ترموگيـر� طبيعـيسـيفو7 گـر�يش �يـن

م جمـع. نمايدي�ستفا�4 صـفحه باال� �� همو��4 كننـد4مخز7 ���#
مي حركـتقر�� بـاال سـمت بـه شو� گر8 منبع "# كه =ماني � گير�

#7مي جـايگزين ���� قـر�� مخـز7 پـايين �� كـه سـر�� "# � كند
��. گر��مي موجـو� "# حـر�� جـه �� كـه =مـاني تـا چرخـه �ين
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شو بر�بر خو�شيد� صفحه حر�� ��جه با خو�هـدمخز� ��مـه� ،�
سويه. ��شت يك ��يچه مـيمعموال) تعبيه ��سيستم ���� تـا ��گـر

مــي كــاهش حــر�� كــه شــب 78هنگــا4 معكــو9 جريــا� ;� يابــد
���8 عمل به مو��. جلوگير� سيستم �� �موجو گر4 78 كه موقعي

لولـه ;� A;تـا �سـر 78 ،�شـو Bخا� مخز� ;� � �گير قر�� A��ستفا
مـي سيستم ���� ��صلي�جمـع. گـر �كثـر كننـدAهماننـد هـا����8

خانه سقف �� كه مـيخو�شيد� نـصب �;هـا A��سـتفا �يـنشـوند،
باال� �� مخز� نصب ;ير� نيست، ��حت � A�سا هم هميشه سيستم

��جمع 78 J�گـر بـر�� � A�بـو مـشكل خو�شـيد� Aكننـد ���8
�ست نيا; پمپ به . سيستم

پمـپ8بگرمكن� بـه مجهـز خو�شـيد� پمپـا	هـا� جهـت �بـز��� ;�
مي A�جمع�ستفا محفظه Qطو �� �� 78 تا �نـر	�نمايند Aكننـد ���8

��8ند �� حركت به . خو�شيد�
مذكو� سيستم مز�يا� ;� مييكي �� AخيرT مخز� كه �ست ���ين تو��

جمع تحتاني نمو����8قسمت نصب خو�شيد� Aنير��. كنند به نيا; �لبته
A�� بر�� مي�لكتريسيته نيز �� پمپ معايب�ند�;� جمله ;� سيستمتو�� �ين

�شمر جمع. بر �� �موجو شيمياييمايع A�ما يك توسط �غلب Aكنند ���8
مي تقويت يخ ضد يا ;نگ به��. شو�ضد حر�� Qنتقا� بر�� صو� �ين

���يم نيا; Qمبد يك به مصرفي 8بگرمكن عرضه . سيستم
سيستم ��عملكر�ها� جامع، جمعها� � AخيرT بـامخز� Aكننـد ���8

مي �غا4� �يكديگر هزينه تا �هندشوند كاهش �� سيستم A;�ند� .
Qسا فـنطي �خيـر جمـع���8ها� پيـشرفتهـا� بـسيا� Aكننـد ���8

A�كنندAجمع. �ندكر مـد�����8 ��ليه �مو� �نو�] ;� خو�شيد� توليـدها�
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بـه.شوندمي �سـتيابي منظـو� به مذكو� صـو�طر�حي بهينـه بـا#���
جمع. پذير�مي سا#(لوله ����� كه كنند( ���*حـر�� جـذ+ قد� با ��

مي شيشهباال محفظه يك 2��� �� ميباشد تعبيه هو� #� عا�� تـا�� گر��
برساند حد�قل به �� حر�� �فتن برحـسب. هد� بنـا #ير سيستم پيچيدگي

مي تغيير Aمصر Cتجـا�. نمايدنو كا�بر�هـا� ��Eگـر +* تهيـه بـر�� �
جمع #يا�� تعد�� #� نيا# مو�� ميبيشتر �ستفا�( كنند( . كنند*���

������� ��	�

Fسا فن�� �خير بـهها� �� بـسيا�� توجـه خو�شيد� *شپز� ���*

�ست كر�( جلب ��ليه. خو� Kفنطر �ين جعبه� شامل پوشش*��� با ��
�ستشيشه تش. �� Mمعر �� جعبه *فتـع�ين مـيشع قـر�� �#ا+ � گيـر�

تش نمـو�2 متمركـز بر�� كنند( منعكس سطح بـرعـيك حـر�� � شعا
مي �ستفا�( �يگ مي. نمايد��� حر�� جذ+ به كمك �يـگبر�� هـاتو�2
�# مــشكي �نــگ بــر��عــتش. �� E#ال حــر�� ��جــه خو�شــيد� شعا

مي فر�هم �� �يگ محتويا ��. *��ندجوشاند2 پخـت #مـا2 چه �يـنگر
طوالنيس بسيا� �غلب �جاVيستم #� هزينـهتر هـيچ �مـا �ست F��متد ها�

ند��� بر �� �� . سوختي
حاصـل پيشرفت )�� �� بسيا�� تغيير� خو�شيد� *شپز� #مينه ��

Xگستر )�� �� �صلي مانع �ما �ست، فنگر�يد( بـه�ين نيـا# همانـا ���*
هزينه ميكاهش مطلو+ حد �� �يگـر. باشـدها سـو� سيـستم���# ،�يـن

كـه سـاعاتي طي �� فقط �� #ير� ��بر�ست كا� #ماني محد��يت با *شپز
مي �ست شديد *فتا+ هـو�تابش كـه موقعي � كند كا� باال ��ندما2 با تو�ند

نيـا# �يگر� Vجا� به معموال[ غر�+ � صبح ساعا Fطو �� يا �ست �بر�
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�.�ست حمايـت منظـو� بـه چـين � پاكستا  هند�ستا ، برنامـه&� هـا�'
�جا) خو�شيد�تر�يج /شپز� گستر&0نهيا��،ها� بهها� �� �مـر�� �يـن

0&�& . �ند�ختصا2
����� ���	 
بـر��. �� كـه �ست ��شي شد0 كنتر4 كر&  خشك

تنباكو قهو0، ،غال جمله '� محصوال ميو0�نو�? ،سبزيجا � گياها ها ،
مي ضر��� ماهي � جا �&�يه � كـر& . اشدب&���يي خـشك عمـل �گـر

كيفيت گير& Eنجا� مـي&�ست �فز�يش محصوال �'. يابـد�ين �سـتفا&0 بـا
ميفن گرمايي خو�شيد كر& /��� خشك به كمـكتو�  محـصوال �يـن
سـرمايه. كر& بـه خو�شـيد� كـر&  خشك H��� تجهيـز� �& گـذ���

&��& نيا' هزينه. ساختا�ها Jتنهاغالبا �فز�� سخت �ين با� محصوال بر��
H'��بايـد /نها '� حفاظت � نگهد��� بر�� كه �ست صرفه به مقر�  تر�

گير& Eنجا� &قت به كر&  خشك كـر& . عمل خـشك عمـل �صـلي ،قاعـد0
�تاقـك يـا محفظـه يـك �& عمومـا كه �ست محصو4 حر�� &�جه �فز�يش

مي �طوبـتصو� بر&  بين '� بر�� همزما  طو� به � ��پذير& هـو� ،'�
مي عبو� محفظه &�&كـش�ين يك �ثر '� �ستفا&0 با � ��،&هند هـو� جريـا 

مـي فـن&�. بخـشندبهبو& بهـر0�يـن Eگـر هـو�� صـعو& مزيـت '� ���/
بهمي &�&كـشبرند، '� � �فتـه بـاال سـمت بـه Eگـر هو�� كه صو� �ين

مي Tمحفظـهخا�  ��& بـه پـايين '� سـر& هو�� همزما  طو� به � گر&&
ميكشي . شو&د0

مي نمـو&همچنين �سـتفا0 نيز پنكه �'يك &لخو�0 طو� به �. تو�  �نـد�'0
� محـصو4 نـو? بـر بنـا محفظـه تغييـرشكل كـن خـشك سيـستم �نـد�'0

مي&�سيستم. نمايدمي بز�گتر كـر&ها� �ستفا&0 بز�گتر �نبا�ها� '� ،تو� 
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سيستم �� كه حالي كـه�� سـيني چنـد �� �حتمـاال  كـوچكتر يـكهـا� ��
گرفته قر�� چوبي ميمحفظه �ستفا�. . نمايند�ند

منطقه���0فن هيز3 كاهش �� محصوال خو�شيد� كر�8 خشك ها�
مي عمل به ��ممانعت �يـر� سـوخت��0ند، يـا هيـز3 �� �يگـر @�� �يـن
نمي �ستفا�. 80. شو�فسيلي بر هزينه،عال�. كاهش �� �مر مرتبط�ين ها�
سوخت Fمصر محـصوGها�با توليـد هزينـه كـاهش نتيجه �� � مذكو�

مي به. باشدمفيد تأثير� ،محصوال �� نگهد��� � بهبو� به كمك همچنين
���ند تغذيه � سالمتي بر . سز�يي

��� �نيا.������ سير سر� نو�حي �� ��(�غلب كـه مناطقي قبيل ��
برخو����ند بااليي جغر�فيايي Sعر �� �مين ما.) مد�� طي فصل�� ها�

�ست نيا� فضا كر�8 گر3 به به. �مستا8 �ستيابي �مـربر�� �نـر	�،�ين
�يا�� ميبسيا� نحـو�. باشدال�3 بـه � �قـت بـه ساختما8 طر�حي �گر

شر�يط كه پذير� ����بهر.صو� خو�شـيد تـابش ��يافـت �� كامل �
عمـد. بخـش شو� �عايت 80�� خو�شـيد�� �نـر	� طريـق �� نيـا� �يـن

شدمرت خو�هد خانه. فع طر�حي، سا�. Gصو� Zلحا� � �عايت نوينبا ها�
بهر. بـر���� ��حـت محلـي بـه Gمنـز � گر�يد. برخو���� سوخت ���

شد خو�هد Gمبد عمد.. سكونت فنبخش �ين معما������0 مبنا� بر ها
مي يافت طبيعت �� � جـر3. شوند�ستو��ند بـا سـاختماني مـو�� كا�بر�

باال مي(گرمايي ]خير. �� گرما عايق)كندكه �سـيع، �سطح مناسب بند�
مي سبب خو�شيد تابش �جذ[ جـذ[ �� سـاختما8 ظرفيـت كـه شـوند

يابد �فز�يش خو�شيد گرما� فن. ]خير. �� بـه���0بسيا�� موجو� ها�
مي كمك ����نه گرما� نيا� ��فع �شـو��تر گرما فصلي ]خير. �ما كنند،

هزينه ميپر . باشدتر
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��� به.������ چند�ني نيا9 9مين كر> گرمسير� مناطق كشو�ها�
مر�^ تقاضا� عو� �� ند��ند، فضا كر�8 فضاگر^ سرمايش منطقه �ين

فرهنگ. باشدمي �كثر خنـك�� بـر�� مـر�^ �نيـا، گرمـسير� منـاطق ها�
خانه هو�� ظريفـيكر�8 � سـا�> سـنتي، پيشرفته فنو8 9� مجد��[ هايشا8

مي پديد>بهر> 9� حاصل تأثير� 9� �غلب كه فعاWبرند غير خو�شيد� ها�
مي . گيرندسرچشمه

مي *�� چندين �ساندبه حد�قل به �� گرما جذ` ��*��. تو�8 ها�ين
�نـو�Aمي 87 o�طر� �� � نها� بنا `7 نز�يك يا سايه �� �� ساختما8 تو�8

چشم 7نكه يا كاشت �� گونگياها8 به ساختما8 مـستقيماه�ند�9 كه باشد ��
9� كـه نمو� طر�حي طو�� �� ساختما8 يا گير� قر�� با� *9� معر� ��

بر�با� بهر> بهينه نحو به موجو� سايه بـهساختما8. � توجـه بـا بايـد ها
Wمثــا عنــو�8 بــه شــوند ســاخته نظــر مــو�� منطقــه هــو�� � `7 شــر�يط

هـسقف � `7 �� گرمـايي جر^ ساختا�ها� � شكل گنبد� گـر^ها� و��
پنجر> بياباني، كركـر>�خشك � ��� بـا8 سـايه �9هـا� ممانعـت بـر�� ��

ســاختما8 � گرمــا بــا9جــذ` �� � بــو�> نــي 9� ساختا�شــا8 كــه هــايي
بـو�مي خو�هـد مناسـب مرطـو` � گـر^ منـاطق �� �9. باشـند برخـي ��

ساختما8 ميكشو�ها ساخته 9مين 9ير �� مسكوني �ما�ها� 9� � شوند
نسب بهر>ثابت خو� پير�مو8 9مين پايين ميتا[ بـسيا�گزينه. گر�ندمند ها�

���ند �جو� �نيا مر�^ بر�� نيز . �يگر�
	
��� �يگـرفن.���� مـو��� 9� بسيا�� �� گرمايي خو�شيد ���7

� ���� تقطيـركا�بر� �سـتگا> هـو�، تهويـه سا�9، سر� شامل مو��� �ين
نمك تولخو�شيد�، � شـو� `7 9� مـي�9�يي Sبـر هـا�چـالش. باشـديـد

ساخت � طر�حي ��ستا� �� خو�شـيد�يستگا>بسيا�� نيـر�� توليد ها�
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�ست، پذيرفته �نجا^ تش�يستگا>گرمايي 9� مـذكو� خو�شـيد�عـهـا� شع
تو�بينبر�� �� بخا� بـدين�يجا� � نمو�> �ستفا�> 	نر�تو�هـا�ها ترتيـب

مي كا� به �� حاW�لكتريكي �� �ما بر���يستگا>حاضر�ند�9ند نامبر�> ها�
نمـي مناسـب ��سـتايي �نـر	� �طالعـا. باشـندكا�بر�ها� 7مـا� سـاير

فن به fمنابع���7مربو � مر�جع متو8 �� مذكو� . �ندگر�يد>���يهها�

����� ���	


���	�� ����� ��� 
���� �� �����
فن 9� بسيا�� ��لي���7توليد مو�� بر خو�شيد� Wفعا پيـشرفتهها� ه

���� تكيه مد�8 � .����� بـه مجبو� كه كشو�هايي �� �مر نـوA�ين �يـن
�ست <���7 �جو� به �� خاصي مشكال هستند كـشو�ها. مو�� 9� برخـي

مـي ���� �� خو�شـيد� حر��تـي محـصوال توليد �مـا9مينه �يـنباشـند،
عرصهتوليد �� �جه هيچ به � بو�> tنمي�ند گستر* جهاني با9��. دياب�

7بگرمكن نظير خو�شيد� �محصوال �سـت كوچـك نيز خو�شيد� ها�
مي پيشرفت كند� . نمايندبه

غيرفن خو�شيد����7 سرمايش �يژ> به خو�شيد� Wيـدگا>فعا� 9� ،
�سـت گرفته قر�� �ستفا�> مو�� كشو�ها 9� برخي �� �هـه. سنتي �� طـي

پيشرفت سـاختما�خير طر�حـي �مـر �� بـسيا�� خو�شـيد�8هـا� هـا�
بـه �ما �ست پذيرفته سـطحصو� مـو��� �غلـب �� هنـو9 كـه �ليـل �يـن

هزينــهفــن � مــي���7 بــاال 87 جو�مــع� بــر�� 87 بــه �سترســي باشــد،
بو� نخو�هد مقد�� . ��ستايي
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Sجا� oمصر بر�� بسيا�� صـو��قد�ما كنيـا �� خو�شـيد� ها�
�ست پذير*با. پذيرفته �جو� عديـد>�ين مـشكال بـا Sجـا� Aنـو ���يـن

�سـت گر�يد> مـو��٩٠. ��بر� سـنجي نظـر يـك �� كـه �فـر��� ��صـد
پخت قد� كه نمو�ند �ظها� گرفتند قر�� پـايينمصاحبه بـسيا� Sجا� �ين

��صد. �ست چها� � قابليـتپنجا> عـد^ 9� �فـر�� پخـت�ين �� Sجـا� �يـن
ــكايت ش ــشا8 �لخو�ه ــذ�� ــپزهاغ 7ش ــو��� م 9� ــسيا�� ب �� � ــتند ��ش

بپزند �� خو� خانو��> �عضا� تما^ بر�� كافي غذ�� برخـي. نتو�نستند ��
جعبه Sجا� كه نو�حي كمبو��9 با شد به مر�^ ،���� ���� خو�شيد� ��

مي ��بر� �9غذ� �جاSباشند، غـذ���ين پخت بر�� �سـتفا�>ها خـو� tنـد�
كر� پ٥٣. نخو�هند �هندگا��8صد گر�نقيمـت،اسخ �قال^ جز� �� Sجا� �ين

به خصوصا[ نمو�ند، مـدقلمد�� �� فقـط خو�شـيد� Sجـا� كـه �ليل �ين
�ست برخو���� پخت قابليت 9� 9�� .

�يژگـي 9� بيش �قتصا�� �جتماعي، �نتخـا`عو�مل �� Sجـا� فنـي هـا�
مي �ثر Sشـيو>. گذ����جا كه ��� نشا8 گرفته صو� سنجي تبليـغ�نظر

مي محسو` �صلي عامل ،Sبخو�هيم. شو��جا �جـاS�گر طـو��يـن بـه هـا
ميگستر�> گيرند، قر�� �ستفا�> مو�� �قيق�� <�� بر��بايست تر�يجتر�

سا9يم مرتفع �� Sفو مشكال بتو�نيم تا نماييم �تخا� 87 .
تونگا،: منبع جي �ستفا8 شخصي fتبا���	تكنولو كنيا،�ينترمديت
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��� ������� �	�
� �� ���� � ���
 ����� �� ��	��
Sبـر بـه fمربـو 7ما�هـا� كشو�ها، 9� بسيا�� ��سـتايي�� �سـاني

مي �9نشا8 كمتر كه خانو��>�٢٥هند ��ستاييها��صد �Sبر نير�� 9�
هستندبهر> 9يا��اليل. مند فاصله �مر سيـستم�ين � كننـد> oمصر ميا8

مي ��ستايي مناطق پر�كند> طبيعت همچنين � Sبر نتيجـه. باشندتوليد ��
برSهزينه ��� �يگـر�ساني سـو� 9� � بو� خو�هد باال بسيا� مناطق �ين

Sبر گستر�> fخطو نگهد��� � بـهساخت �� فنـي مشكال با نيز �ساني
مي يـك. گر���� تنها ��ستا هر �� بـرS�غلب شـبكه بـه خـانو��> �� يـا

هستند پر��خـت. متصل �� ��ستانـشينا8 تو�نـايي عـد^ 9� ناشي �مر �ين
ميهزينه شبكه به Wتصا� . باشدها�

Sبر چگونگي مو�� �� كه ���ند �جو� مناطق 9� ميبرخي 7نجا به بايست�ساني
تصميم Sبر متمركز غير توليد يا شبكه به Wتصا� 7بين عمل به ���گير�

تكنولو	�: �9عكس �ينترمديت

فصل ششم



فصل ششم ـ مو��& كليد� فنا���

257

گزينـهسيستم عنـو�8 بـه Sبـر نيـر�� متمركـز غيـر جـايگزينها� �
شبكهعرضه مي� قلمد�� ميسيستم. گر�ند�� �تكا خو� نيـر��ها� تو�نند

بـر�� كـه مناطقي نمايند، تأمين �� �فتا�> ��� محلي جو�مع نيا9 مو�� Sبر
شبكه به Wند��ندتقريبا[�تصا سيستم. شانسي �گرمالكيت 87 بر ها�عال�>

بـه ��سـتاييا8 Wتـصا� Wحتمـا� گيـر�، قـر�� محلي �فر�� �ختيا� �� مذكو�
Sبــر يافــتشــبكه خو�هــد �فــز�يش ناچــا�. �ســاني بــه منــاطق برخــي ��

بـرSمي � شـبكه بـه Wتصا� ميا8 9� ��بايست يكـي متمركـز غيـر �سـاني
ف. برگزيد مسائل 9� برخي توضيح به فصل كهني�ين مديريتي � �قتصا�� ،

Sبر سيستم Aنو �نتخا` مي�� ���ند، �ثر ��ستا يك . پر����9ساني

�@Q����� ���= � ��! ���
عرضه سيستم يك �نتخا` چندين�بر�� ��ستايي جامعه يك �� نير�

�يژگيعامل � با�فني ����مي��ها� قر�� مدنظر . بايست

+
� �7R& �0 ��:�!DCD ������
Sبـر شبكه ميا8 فاصله باشـد،�گر 9يـا� نظـر مـو�� منطقـه � �سـاني

بهمي كهبايست ��شت توجه نكته برS�ين شبكه گستر* هزينه �ساني7يا
�قتصا�� �يدگا> خيـر-�9 يـا �سـت پذير توجيه �گـر. �جتماعي �يـنغالبـا[

بـو� نخو�هـد عملـي شبكه به Wتصا� نمايد تجا�9 معيني حد 9� بـه. فاصله
�� نيـر� fخطـو گستر* كه مر��` يا كو> نظير مو�نعي شناسايي منظو�

ميمبسيا� ميشكل نظرسا9ند، مو�� منطقه شناسي 9مين ساختا� بايست
نمو� بر�سي �� .�� Wنپـا ��ستانـشين جمعيـت بيـشتر ،Wمثـا عنـو�8 بـه

9مين�هكد> يا پر�كند> كو>ها� �شته كشا���9 9نـدگيها� هيماليـا ها�
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منطقهكمي بـهنند، طبيعـي كـامال[ �مـر� 7نجا �� 9مين ��نش Wحتما� كه ��
مي بـرS. 7يدشما� شـبكه بـيگستر* شـر�يطي چنـين �� نهايـت�سـاني

�ست برS. �شو�� شبكه 9� كه مناطقي سيستم�� هستند، ��� هـا��ساني
Sميبر بخش ثمر �تكا خو� . باشند�ساني

�������� �	
 ����
با�ميز�8 منطقهتر�كم �� �نر	� تقاضا� ميز�8 هما8 معين�لكتريكي ��

��منطقهبنابر�ين. �ست باشـد،�گر بـاال Sبـر نيـر�� تقاضـا� كوچـك ��
خانـه �مـا بـو�، خو�هد پذير توجيه كامال[ شبكه به Wتصا��� پر�كنـد> هـا�

� ند��ند Sبر �نر	� باال� مقا�ير به چند�ني نيا9 ��ستايي جو�مع �ين�كثر
ب �9�مر شد ميه �لكتريكي با� . كاهدتر�كم

مي با� ���^تر�كم بر كا�خانهتو�ند گذ���مستقلها�پذير� تأثير Sبر
تكنولو	�: �9عكس با�نتـ�ينترمديت 7ند��
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موفقيت ��صد نيز �لكتريكي با� سيـستمكاهش ��ها� �تكـا خـو� هـا�
مي قر�� تأثير ح. �هدتحت 9� بيش پر�كندگي صو� ���� �لكتريكي با� د

سيستم 9� �ستفا�> سيـستممنطقه، جمله 9� خانگي �نر	� عرضه هـا�ها�
سيـستم 9ير� بو�، خو�هد مؤثرتر بـرSفتو�لتائيك بـههـا� محلـي �سـاني

گـستر�>سيستم تو9يع ���نـدها� نيـا9 �� .9� �سـتفا�> جـا� بـه متنا�بـا[
مي خانگي تو9يع بـاتر�سيستم شـا�	 سيستم يك 9� بهـر>تو�8 مركـز�

��. بر� نيافا�� ميكر�� 7بي سيستم �� �مر 9يمبابو>�ين شرقي ��تفاعا
مي خانـه. گر���جر� نيا9 مو�� Sبر نير�� تنها نه سيستم محلـي�ين هـا�

مي تأمين �� هم به �ختيـا�نز�يك �� �� بـاتر� شـا�	 سيـستم بلكه نمايد،
مي قر�� نيز �فتا�> ��� كشا���9 . �هدمناطق

0��T�+
�G��=�
مالحظه قابل خصوصيت ،Sبر جريا8 سيستم�فت تمامي �Wنتقـا� هـا�

سيستم �� تو9يع �Sبر �ستها� ��ستايي �نتقاW. �ساني fخطو �يژ> به
Wنتقا� fخطو جمله 9� پايين �لتا	 فو�صـل-kVA٣٣ياkVA١١با تـا كـه

مي كشيد> هـستندطوالني ��بـر� مـشكلي چنـين بـا هـا�مسيـست. شوند،
�فت 9� عموما برخو����ند��٢٠ستايي Sبر جريا8 �بـايي. ��صد� Sبر

مـي مو�جـه 87 بـا شـهر� منـاطق كه �ست مشكلي ���مـر. باشـندنيز �يـن
���ند همر�> به �� 9ير :پيامدها�

�Sبر گر�8 عرضه
پـي� �� پـي قطع �ليل به ��ستايي جو�مع به ضعيف �ساني خدما

�لكتريكي ��. با� شـدناپايد��� � �لتـا	 نوسـا8 با Sبر عرضه �
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Wنتقا� طويل fخطو �نتها� �� بـرSجريا8 شبكه بـهتوسعه �سـاني
��ستايي .مناطق

��سـتايي،� مناطق به �ساني Sبر جهت شبكه تنهـاتوسعه نـه �غلـب
طوالني fخطو گستر* ميشامل نيـر�تر Wنتقـا� سيستم بلكه باشد

يابد ��تقا� بايد جريـا8نيز �فـت ميـز�8 حـائز. يابـدكـاهشتا نكتـه
كه�هميت �ست گرفتن�ين نظر �� �فـز�يشبا 7يـا،بـرSتلفـاخطر

منـاطق Sبـر تـأمين بـر�� 7نكه يا ��� گستر* �� شبكه fخطو بايد
سيستم 9� �فتا�> بـر���� بهـر> متمركـز غير مـو���(ها� مطالعـه

نماييد مشاهد> �� هيلز ). ناحيه

���J ��� /�� [ 
e*��3 ����,�N0 2�

محد��يت 9� �يگر برSيكي شبكه كـشو�ها،ها� 9� بـسيا�� �� �ساني

مي شبكه �� موجو� Sبر بـرS. باشدميز�8 نيـر�� تقاضـا� سـطح �غلب
Sبر شبكه عرضه ميز�8 9� �سـتكشو�، بيشتر شـبكه. �ساني هـا�حتـي

پايه با� �حتياجا كه مـيملي تأمين �� بـر(نماينـدكشو� فـر� �ينكـهبـا
كا�خانهت باشـندمامي Wفعـا كامـل طـو� بـه مـد تما^ �� 7نها Sبر ،)ها�

مي �� ��به مشكل با نير� پيك تقاضا� به پاسخ �� معمـوال[. شـوندگاهي
شـهرها� � صـنعت بخـش بـا ��لويـت شـر�يطي چنـين بر�9 صو� ��

مي مي. باشدبز�گتر كاهش �� ��ستايي Sبر عرضه كيفيت �مر ��ين �هـد
قطع به مـيمنجر oمصر پر ساعا �� Sبر �9. گـر����ئمي بـسيا�� ��

طـيكشو�ها `7 كـر�8 گـر^ � ��شـنايي بـه �نـر	� تقاضـا� حـد�كثر ،
���� �ختـصا{ ��9 صـبح � شـب ��شـكل(ساعا بـا� ��٦-١منحنـي

نماييد ). مشاهد>
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��ستايي-٦ـ١شكل مناطق �� با� ��يژ � منحني برخي ����� كه ��
صن ميبا�ها� باشندعتي

بر& شبكه بـر&گستر) نيـر�� توليـد ظرفيـت �فـز�يش بـد�4 �ساني
مي كاهش �� برقي خدما كيفيت �غلب غيـر. �هدكشو�، بر& نير�� توليد

مي بـر&متمركز عرضـه مـشكال �فـع �� حـد� تا جو�مـعتو�ند �سـاني
باشد ثمر مثمر . ��ستايي

��ستانشين مناطق  � بسيا�� بـر&�� نيـر�� ��شـنايي، جهـت تنهـا
مـي قـر�� ��سـتفا� مو�� ��. گيـر�شامگاهي كـاهش سـبب �مـر Hمـد�يـن

ميشركت ��ستايي جو�مع �� بر& . شو�ها�
فعاليت �جر�� بر�� بر& نير��  � ���Hمد ��ستفا� � ييها� غير به

بر&،��شنايي شبكه ���Iگستر) مالي نظر  � �� مييپذ�ساني . نمايدر
�ق ��يدگا فعاليت�  I��تد سيستمتصا��، با�ضريببامستقلها�ها�

�ست ناممكن پايين سيـستم. �لكتريكي مز�يا�  � كـهيمـستقلهـا�يكي
جامعه مالكيت مـيتحت ��سـتايي برنامـه� بـر��باشـند، بهتـر �يـز�

سيــستم گــستر) بــه كــه �ســت بــا �هي پــر نهــايي Pمــصا� توســعه
ميبر& كمك . كنند�ساني
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������� ����	
 �� ��������������� �� �� ����� ����
شبكهعرضه بر� �نتقـالي� خـط طريـق !� چامولي تپه محد�'& به �� KVA

مي٣٣ �!صو� بـيش كه '��'١٥٠پذير' طـو3 عرضـه. كيلـومتر ��تـال5
!� بـيش چـامولي ��ستا� �' �٣٠بر� بـا� �فـت شـامل كـه �سـت '�صـد

نوسخاموشي � �لتا	 �فت ميها، جريا> متد��3 '�نويسند&. باشدانا مـا �
شـامگا& �' مطالعـه Cهنگا به المپ نو� تد�يجي شد> كم تجربه با منطقه �ين
!� نو�كـافي تأمين � مطالعه �'�مه بر�� بو' مجبو� �� كه جايي تا شد، ��بر�

بگير' كمك نيز شمع عنو�>. نو� به ميكر� Nبي بر� نير�� !� فو� 'اليل بنابر
��ستاييجا جو�مع �' بر� عرضه نمو'نديگزين �ستفا'& منطقه سيستم. �ين

!� تعـد�'� بـر� نيـر�� پـائو��، همـسايگي �' 'يو� Cنا با ميكر� Nبي بر�
مي تأمين �� محلي پايين. كر'��ستاها� قيمت با بر� �تصاال !� ��ستاييا>

��شـنايي بـر�� C!ال بـر� !� Nنـا> !� بـسيا�� � بو'& منـدبهـر&برخو�'��
بـا!'&. گشتند ميـز�> طبـق هرگـز سيستم � نبو' كنتر3 تحت تـو�>�تقاضا

نمـي عمل خويش شد& بـهطر�حي سيـستم مـشتركين تعـد�' نتيجـه �' كـر'،
��شنايي با� بيشتر تقاضا� ميز�> به پاسخگويي كه جايي تا �فت باال تد�يج

شد Yخا� عرضه تو�نايي هـيبه. �! !مـا> هـم طـو� بـه سـبب �!�يـن يـك چ
ند�شتند بر� !�� طي �' '�پيامد. ��ستاها نير�گـا& عملكـر' Cعـد �مـر، �ين
عرضه �' <N ناتو�ني � !�� بـو'طي شـبانه بـا� بـه���سـتاها. � مـذكو�

برنامه �!نحو� هفتـه �' تو�فـق مـو�' ��!هـا� طـي يك هر تا كر'ند �يز�
بهر& بر� بديننير�� � گر'ند سيسمند ��!�نه با� شو'ترتيب محد�' �ين. تم

�ست متمركز غير سيستم موفقيت �' با� مديريت �هميت نشانگر . سيستم
شمالي،: منبع هند �' ميني � ميكر� نير�� نقش � �نر	� منابع

سا3. � �' �'ينبو�[ '�نشگا& 'كتر� تز . ١٩٩٤'�يگ،
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��� ���� �	
��� �
���
��� 	�� ���� 
� ��
��
�جرهزينه به مربو� مـيها� تعلـق بـر! شـركت بـه كه طر% گيـر)،��

تصميم �صلي مـيعامل شـما� بـه ملي بر! شبكه به �تصا3 �( : 4يـدگير�
بـر!طر% بـه مربو� يا��نـهها� 5� �غلـب ��سـتايي سـنگين�سـاني هـا�

بهـر;مصر: )��نـد بيشتر� سو)���4 كه مـيكنندگاني �يـن. گر)نـدمنـد
مصر:مصر: � صنعت بخش معموال@ Bميكنندگا شهر� Bباشـندكنندگا .

بـر! شـبكه Cگـستر كه خـدمت)�صو�تي يـك )�لـت سـو� 5� �سـاني
عهد; بر يا��نه پر)�خت شو)، Hمحسو مـي�جتماعي قـر�� نهـا) . گيـر)�ين

شركت تـامعموال@ كر) خو�هند معين فاصله بر�� �� نهايي حد يك بر! ها�
بر!بدين خطو� Cگستر شبكهترتيب تعـ�ساني بر�� �� مشخـصي�� د�)

مصر: 5�Bفقـطموفقيت،كنندگا �مر� چنين Qنجا� � گر)�نند عملي � 4ميز
(��( بستگي خطو� Cگستر هزينه . به

سيستم يك �صلي تو5يـعمستقلهزينه هزينـه � )سـتگا; نصب هزينه ،
مي B4بـهكا�خانه. باشد هـستند، محلـي جامعه مالكيت تحت كه برقي ها�

عمد; بخش تأمين هزمنظو� ��Qينه� 5� نصب سـو)ها� بـا يـاهايي Vنـد�
بهر;كمك مالي ميها� گزينه(گر)ندمند ��بخش Q�( فـصل �( مـالي ها�

نماييد يا��نـه). مشاهد; كمـكپر)�خت � بـر��هـا كـه موجـو) مـالي هـا�
گزينه Hمـي�نتخا صـو� �نـر	� عرضه مختلف �نتخـاHها� �( پذيرنـد

)��ندگزينه چشمگير� تأثير . ها
��سـتايي مناطق �( طبيعي طو� به كه جمعيت پر�كندگي �جو) )ليل به

جمع ،(��( تعرفه�جو) ���4Hحسا صو� � �يژ;ها مشكل بر! ��ها�
مي �جو) به 5يـر�شـركت. ��4ند�� هـستند ��بـر� مـشكل بـا بـر! هـا�
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كنتو��هزينه تعرفهجمع�خو�ند� #�!مـدها�!��� $� بـيش �حتمـاال) ها،
�# ��ستاييحاصل بـر.جو�مع $� ��شـنايي بر�� فقط كه بو# خو�هد ��

مي جمـع. كنند�ستفا2# مـسئو4 كـه شـر�يطي �# بـر.�غلـب هزينـه ���!
سـفرمي ��سـتا بـه �ست ��قع شهر �# كه شركت مركز� #فتر $� بايست

#��# �جو# مشكل �ين . كند،
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�������� 	
�� 	��	������
م خو�ند� هزينه جمـعبر���� حـسا"، صـو� تعيـين كنتو�، محاسـبهاهيانه � ����
�ست متغير بسيا� كنتـو�. مخا�/ خو�نـد� تنهـا جمعيـت پر ��ستايي مناطق بيشتر ��
6� كنند7 مصر8 هر بخـش٠٣/٠بر�� � بـنگال�= �� تـا�ال� گو�تمـاال 6� ١٥/٠هـايي

مــي ــر تغيي ــسالو���� �ل � كاســتا�يكا �� ــشتر بي ــا ي ــد�ال� ــام. كن ــههنگ هزين ــه ك �ي
هزينه�ما�7 � شا�	 خدما مبالغ � حسا" صو� محاسـبهسا�6 مو�� با� سر ها�

مي ��قر�� �� محاسـبه � حـسا" صـو� تعيـين كنتـو�، خو�نـد� كلـي هزينه گيرند،
بـو� خو�هد خو�ني كنتو� ��ليه هزينه بر�بر نيم � سه ���6. حد�� �6�يـن كـل هزينـه ،

١/٠6� بيش تا �ست�٥/٠ال� متغير جمعيت پر مناطق �� . �ال�
عرضــه � Mتــصا� 6� كــه خانو��هــايي طريــق كنتــو��6 Nبــر بــه� � برخو����نــد ���

مـيخانو��7 Nبـر قـانوني غيـر يـا قـانوني طو� به خو� به نز�يك مـيها� تـو���هنـد
جمعهزينه ���ها� كاهش �� ���مد مجـا6. ���� فرعـي �تـصاال چنـين بـنگال�= ��
�بامي هرشند به ميانگين طو� به كه �ست شد7 بر���� گونه طريق٥/٢�ين 6� خانو��

مي عرضه Nبر كنتو� مي. گر��يك سبب �مر غيرمـستقيم�ين طـو� بـه كه كساني شو�
Nبر سيستم شد7به متصل خانو���7�ند�ساني Vهستندمعموال فقيرتر� �6،ها� بتو�نند

مبامصر8 كه ���� كنتو� نمـو�7كنندگا� پر��خـت Nبر عرضه جهت �� 6يا�� �نـد،لغ
نمايند �ستفا�7 Xست. سو� گر�يد7 مشاهد7 Mنپا �� مو��� گونه . �ين

ميحل��7 كه ���ند �جو� كمهايي خانو��ها� به �يژ7 به كمكتو�نند ����6مد تـا كننـد
بر بهر7�تصاال Nشركت به �يگر سو� 6� � گر�ند با6يـابيمند �� Nبر سـرمايهها�

�سانند يا�� حل. خويش 7�� مي�ين 6ير مو��� شامل : باشندها
با�كنند7محد��� ها�
سيمسيستم� پيشها� ساختهكشي
�جتماعي� مشا�كت
تعرفه� . ���صالحا

6� سيستم: �قتبا] خانو��7نصب بر�� برقي بـهها� توسـعه Mحـا �� كـشو�ها� �� ���مد كم ها�
تو�ناييگونه �نا� كه هزينه�� فنپر��خت فني مشا���� باشند، ��شته �� تكنولـو	�����ها �ينترمـديت
. �١٩٩٥�گبي
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برنا خــصو{ غيرمتمركــز،همــ�� �حتمــاال[جامعــههــا� ��ســتايي �
شيو>مي بهمناسبها�تو�ند ،���7 فر�هم مذكو� مبالغ پر��خت بر�� تر�

مي Wمثا �شعنو�8 محلي فر�شگا> يك �� پر��خت به نمو�تو�8 عال�>. ا�>
تعرفه سيستم 87 ظرفيـتبر بـر تنهـا � ند��نـد نيـا9 كنتـو� خو�ند8 به ��

خانه به شد> عرضه مي�نر	� تكيه مد��شكن(نمايدها توسط معموال[ هـا�
مي ). شو�تنظيم

������� � ���	
�� ����
��صاoبا هزينه،�ين عرضـهمو�نع بـر گـذ�� �ثـر عو�مل تنها فني � ��
سيـستمموفق يـا شـبكه طريـق 9� Sبر شـما�نير�� بـه �تكـا خـو� هـا�

نيـزنمي مـديريتي � مـالكيتي مـسائل بـا Sبـر عرضـه سيـستم بلكه 7يند،
�9. ��بر�ست Sبـر كه ����� مناطق �حتماال[ � نز�يك شهرها� �� معموال[

ميطريق عرضه Sبر مـيگر�شركت متمركز صو� به مديريت . باشـد�،
سيستم بهـر>�مستقليك متمركـز غيـر مالكيت � مديريت سيستم 9� غلب

سرمايهمي يك خو�> 7نكه Wحا تجـا��بر�، �يـسك با�9گاني �مو� �� ���
پيـا�>��> ��سـتايي جامعه 7نكه يا گير� عهد> بر �� سيستم سـا�9�ند��9

عرضه eنمايدطر تقبل �� ��ستا Sبر مز. � 9� مالكيت�برخي مضر� � يا
غيرمتم مديريت سيستم� متمركز مديريت � مالكيت با مقايسه �� ها�ركز

Wجد� �� Sبر �ستي���٦-١عرضه گر�يد> .ه
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��� ������ ����� � ��
���� ������������ ���

��	�������

شبكه متمركز مديريت
���� �جو� Sبر شركت مالي تأمين . خطر

� مديريت � �ستظرفيت ��شته �جو� قبل 9 .
�ست بو�> موجو� قبل 9� فني . ظرفيت

متمركز غير تملـك(مديريت تحـت سيـستم
)مستقلجامعه

�جو� برنامه عملكر� تد��^ �� سو����7
���� .

���� �جو� با� مديريت Wحتما� .
oنعطا� Wتعرفه�حتما ����پذير� �جو� . ها

مي �نجا^ سريع . پذير�تعمير�
����تشري كمتر� ����� . فا

كـا���9 عنـو�8 بـه محلـي �فـر�� �ستخد�^
مي . پذير�صو�

عنـو�8 بـه محلـي �فـر�� 9� كـر�8 �ستفا�>
سـرمايه كاهش ��>كا�گر، ��ليـه� �نـد��9

پر�	> �نجا^ . بر��

نمـيتو��8عرضه مخـاطر> �فتـد،بـه
ــابر�ين ــر��بن ب Sــر ب ــرشــركت تعمي

نميعالقهسيستم نشا8 .�هد��
تعميرسيـــستم � �جر�يـــي كا�منـــد�8
تــأمين محلــي جامعــه 9� خــا�� غالبــا[

. شوندمي
����� تشريفا مديريت

Wطـو به بيشتر� 9ما8 سيستم مرمت
مديريتمي مو�فقت با بايد 9ير� �نجامد

پذير� صو� . مركز�
تعرفهجمع مي���7 تما^ گر�8 . شو�ها

ند��� �جو� با� . مديريت
مجا�لـه Wحتما�� Sبـر شـركت ميـا8

���� �جو� محلي . جامعه
محلـي جامعـه �� سرمايه تأمين خطر

���� . �جو�
�ست ال9^ فني . 7مو9*

�ست ال9^ مديريت 7مو9*
ــر�� ني ــه ب ــي �ساس ــر� تغيي ــر�� ب

�ست نيا9 بـر(خا�جي هزينـه �مـر �ين
). �ست

ــديريت م عــد^ ــا ي ضــعف صــو� ��
���� �جو� محلي �فر�� مجا�له Wحتما� .
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����� ����N����@ �� ���	
�� ���
نمونه بخش هزينه�ين 9� فنهايي جا�� �نـر	����7ها� متفا� ها�

فـنمي���يه�� مقايـسه �� كـه مـسائلي بـا � �هميـت���7نمايد حـائز هـا
مي 7غا9 به. گر��هستند بعد� شاخص���يهبخش 9� ��ندها�برخي � ها

هزينه مقايسه مو�� �� فنهكلي جا�� مـي���7ا� �نـر	� پـر���9،هـا�
87 7ما� �خير متو8 �� كه �ست���يههمانگونه مالي. گر�يد> عملكر� بخش

ــيو> ش ^�� ــصل ف ــسه�� مقاي �� ــتفا�> �س ــو�� م ــا� ــهه هزين ــا� ��ه
منطقه���7فن خا{ شر�يط �� خا{ ميها� توصيف �� . نمايد��

� �* ����D��� ��
� 
��� 2����:
گزينهمقا سا�گييسه به �نر	� يـك،ها� توليـد هزينـه oصـر مقايسه

مـي �� متعـد�� عو�مل بلكه نيست، گوناگو8 منابع 9� �نر	� بايـست��حد
هزينه مقايسه ���بر�� قر�� مدنظر �نر	� توليد � .

$DJ ���� h���
9� �نر	� منابع 9� سرمايهبرخي �ما��هزينه هستند، خو���� بر بااليي

مي7نهاجا��هزينه tتجديـد(باشد�ند �نـر	� منابع �غلب چنـينكه پـذير
هزينـه)هستند �نر	� منابع ساير 7نكه Wحا سـرمايه، هزينـه��� � tنـد�

���ند��> سنگيني گزينه(�ند��9 9� برخي سوختنظير فسيليها� به). ها�
مالي عملكر� كامل مقايسه بـمنظو� جـز� مـالي تحليـل منـابع، جـز��ين ه

�� 9مـا8 گذشـت با Wپو *9�� ميز�8 �� تغيير كه �ست �هميت حائز �مر�
مي قر�� فرماييد(�هدمدنظر مر�جعه مالي عملكر� بخش ). به
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مقايسه چنين �ست�نجا^ ضر��� كامال[ هزينه. �� سـوختمقايسه ها�

بـي كـامال[ Sبر ��شنايي هزينه با مـي7شپز� مـفايـد> �مـا تـو�8يباشـد،
هزينههزينه با �� برقي 7شپز� نمـو�ها� قيـا] بيومـا] با 7شپز� . ها�

نمي مقايسه فنيبا�ين ميا8 پـذير�،���7ست صـو� �نـر	� خـا{ ها�
هزينه فنبلكه عرضـه���7ها� �� مـشابهي �نـر	� خـدما كـه �� هـايي

كر�مي مقايسه هم با بايد �نـر	�(���ند �سـاني خدما ملز�ما بخش به
نماييد Aيـا)�جو مكـانيكي �نـر	� بـاتر�، شا�	 ��شنايي، 7شپز�، نظير ،

`7 سر�. پمپا	 مو�� �� Wمثا عنو�8 ��به 87 بعـد� بخـش �� كـه سـا�9
مي هزينهمطالعه مقايسه �نماييم، خو�شـيد� �نر	� oمصر مبنا� بر ��

سر�سا�9 بر�� . گر��مي���يهگا9

�� � ���� 	����������� ����
فنه بـو�8زينه �����تـي يـا محلي توليد به كشو� يك �� �نر	� ���7

فن 87���� بستگي ���7 .تجهيـز� توليـد مهـا� كـه صـو�تي �� �غلب
فن نصب � توليد هزينه باشد، خو�هـد،���7فر�هم كاهش Wحا �� پيوسته

نيزهزينه. بو� نگهد��� تجهيـز�ها� تعميـر بـر�� 9ير� بو� خو�هند tند�
نيستنيا�9 خا�جي كا�شنا] �ستخد�^ . به

���������� ���
يا��نه خـا{�گر منـابع 9� برخي �ختيا� �� مستقيم غير يا مستقيم ها�

فن ��قعي هزينه مقايسه گيرند، قر�� �شو�����7�نر	� بسيا� �نر	� ها�
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بـرS. گر��مي عرضـه بـر�� كـشو�ها 9� بسيا�� ،Wمثا عنو�8 شـبكه،به
نفت � مي��ستايي نظر �� يا��نه گزينـه(گيرندسفيد ��بخـش مـالي هـا�

نماييد هزينهگاهي). مشاهد> مقايسه �مر فن�ين سو� به �� هـايي���7��
مي Sبيسو يا��نه تخصيص 9� كه باشند�هد . بهر>

��������	
�� ����� ����� ����� ������� �� �
���
�� ��
���� ����� �������

� �	
������ ����
�
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�
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�نساني �نير��

��بيوما]

��بيوگا9

Sبر ����شبكه

����بنزين/ گا�9ئيل

سفيد ��نفت

چو` Wغا��

Sميكر��ميني7بيبر����

��هافتو�لتائيك

با�ن ���ير��

�خو�شيد�فعاWغير

�هاشمع
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هزينه ميا8 سوختمقايسه �� هستند ��9شمند تجا�� نظر 9� كه هايي

ميسوخت هزينه Aنو هر فاقد عمال[ كه �سـتهايي مـشكلي كا� بـه. باشند،
خانو��> �كثر ،Wمثا 9مينعنو�8 9� كه هيزمي 9� ��ستايي معموليهها� ا�

ميجمع كر����7 خو�هند �ستفا�> جـايگزيني. كنند، با كه �ست توجه قابل
مي هيز^ جا� به تجا�� كهسوخت �� 9ماني هيـز^�گـربر��تو�8 ���7

مي نمو�سپر� مفيد توليد� كا�ها� oصر ممكـن. شو�، �يگـر سـو� 9�
جمع 9ما8 كاهش شـو��ست تبديل �جتماعي ��9شي به سوخت بـه(���7

مي Wمثا فر9ند�8عنو�8 9� بهتر مر�قبت بر�� نظر مو�� 9ما8 مد 9� تو�8
بر� بهر> �ستر�حت بـي). يا سـوخت تبـديل �حتماال[ 87 بر بـهعال�> هزينـه

��شـت، خو�هـد بـر �� نيـز �� محيطـي 9يـست مز�يا� تجا�� بـهسوخت
Wمثا سوخت،عنو�8 منابع كه جايي باشند،�� مو�جه كمبو� با محلي چو`

بانو�8 پيشرفت عد^ نظير �يگر� �جتماعي نقـش��مسائل تغييـر �ليـل به
مي نيز خانو��> �� ���7نها قر�� مدنظر . بايست

����N����� �����
مقايسه ��قا^ 9� برخي بخش منظـو��ين به ،�� �خير متو8 �� هزينه ��

هزينـه بـر �����هنمايي �نـر	� مختلـف Wشـكا� شـد> بينـي پـيش هيـهـا�
هزينه. نمايدمي كه ��شت توجه فن�بايد بـه����7�قعي نـصبهـا محـل
�7نها ���ند هزينهبستگي بـه�ين بسته نصبـشا8ها متفـا�محـل كـامال[
ميهزينهبنابر�ين. باشندمي �شا�> 7نها به 9ير �� كه �� بـههايي بايد گر��

9ير� گرفت نظر �� شاخص نيستندعنو�8 قطعي ��قا^ . �ين
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هزينه گزينهمقايسه پنج �Sبر به مربوطه ��Wجـد� �� ـتايي ��س ٦-�٣ساني

�ستي��� گر�يد> مي. ه نشا8 مقايسه هزينـه�ين كـه بـر�Sهـد ـبكه ش ��� ـاني �س
مكا8 يا �فتا�> ��� پر�كنـد>مناطق جمعيت 9� كه گـر�8هايي بـسيا� برخو����نـد ��

بيهزينه. باشدمي كنيا �� نصب �9ها� هزينه١٢٠٠٠٠KShش 9� كه مبلغي ��ست،
مـي ـا�9 تج فتو�لتائيـك سيستم يك ��>هـهزينـه. نمايـدنصب سيـستما� �نـد��9

Sبر شبكه � ��فتو�لتائيك �سـت�ساني بر�بـر يكديگر با منطقه كـه،. �ين ـالي ح ��
هزينه نظر 9� كه �يزلي ��9�8سيستم نصب مـي� محـسو` گزينـه �9تـرين شـو�،

��>باال هزينه �ستترين برخو���� . �ند��9
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شبكه
)fخطو بر��٣گستر* )خانو��٥٠كيلومتر�

٣/٠

شبكه
)fخطو بر��كيلومتر١گستر* )خانو���٥٠

١٧/٠

�يزلي 	نر�تو�
ماهانه٥٠( مي٢٥خانو�� ��يافت ساعت )نمايندكيلو��

٥/٠

ميكر� 7بي Sبر
سرمايه( هزينه ����١٥٠٠��9� بـه 7مريكـايي �ال�

ساعت كيلو�� هر ) ظرفيت

١٥/٠

٢٥/٠فتو�لتائيك
��ستايي: منبع �نر	�: �توسعه�نر	� عرضه �بهبو� جهاني،��شنگتن،بر�� ̂،بانك �9مر� �١٩٩٦ميليا��نفر
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Wمي٦-٢جد� فلو�سنتنشا8 المپ ��شنايي كا�7يي كه بر�بر�٤٠هد

�ست سفيد نفت مي. كا�7يي نشا8 �مر خـدما�ين كيفيـت كـه عـاملي،�هد
مقايسه �� كليد� � گزينهمهم مـي� شـما� به ��شنايي �يـنبـا. 7يـدها�

�س گرچه گزينه�جو� يك شمع 9� مـيتفا�> محسو` قيمت 8�9�� گـر��،�
توسط كه �نر	� خدما گزينه�ما ضـعيفمي���يه�ين بـسيا� �9شو� تـر

مي المپ . باشد��شنايي

ساعت كيلو�� بر ساعت كيلولومن

��شنايي-٦ـ٢شكل � �نر	� كا�7يي

Wخـاهزينه٦-٦�٥-٤جد� ��شنايي مد بلند المـپها� يـك �� نگي
مي��شنايي مقايسه فتو�لتائيك فانو] يك با �� سفيد �يـن��. نمايـدنفت

عامل مي١٠مقايسه نظر �� �� Wپو *9�� كاهش �يـن��. گيرنـد��صد�
هزينه گرچه �سـت�مو�� بـاال بسيا� فتو�لتائيك كيت بلنـد،��ليه �� �مـا

صرفهمد به مقر�8 گزينه محس�ين گزينه مـيترين چنـد. گـر��و` هـر

١/٠

٢/٠

٨/٠

١٢

٤٠

٥٠٤٠٣٠٢٠١٠٠

نفتيفتيله ��

شمع

نفتي فانو]

Sماشيد(بر�(

فلو�سنت
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ميحاصلنتايج نشا� مقايسه �فتو�لتائيك� كه تأثير&هد تحت شد به ها
هستند١٠كاهش پو2 . &�صد�

ميگزينه ��شنايي باشندها� سا�گا� محلي شر�يط با بايست
تكنولو	�: ��عكس كينـ�ينترمديت ليند2
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تحليل � تجزيه ����سا�١٢
تخفيف ��صد١٠ميز�#

��شنايي �٤تقاضا� �� -�ساعت
فانوسي�طالعا المپ

هرالمپ( ��-� )به
سرمايههزينه 8مريكايي�٨ �ال�

عمر سا�٣طو�
سوخت ساعت(٠٣/٠مصر; بر )ليتر
سوخت 8مريكايي٨/٠قيمت ليتربر�ال�

����شناييبا- لومن�٥٠
��شناييكيت�طالعا ها�

فتو�لتائيك
سرمايههزينه 8مريكايي�٣٥٠ �ال�
����شناييبا- المپ(� لومن٤٠٠)هر

كيت �جز��

$%&'��	�����	��	

)!�(�	
)	!�� �*+ ,�(

!�� ���
)�
- ,�(!�(

فتو�لتائيك �Wp١٨٠١٢�حد
Ah٧٠٧٠٣باتر�
٨٣)٢×W٨(هالوله

�كنند ١٠٠٦تنظيم
�نتشا��: منبع ��ستايي، ��شنايي ،�8 منيو� لويي پي ـ لند#ITجي ،
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�����
سـوخت قيمـت مقايسه ،�هند�ستا كشو� منـاطق#� �# (شـپز� هـا�

مي �نشا �ستشهر� باالتر بسيا� مايع گا/ ��حد قيمت گرچه كه �ما،#هد
بـا #ليل به سوخت #��#/#6�ين كـه بـااليي �نـر	� گزينـه،� ���/�نتـرين

مي شما� به هزينـه. (يدممكن پر#�خـت مايع، گا/ با (شپز� ضعف �نقطه
خانو�6# بر�� گا/ �جا= ميسنگين فقير بـا/ها� عـاملي (نها بر�� كه باشد

مي Cمحسو . گر###��ند6
شهر� مناطق مي،#� شما� به گزينه گر�نترين Eهيز با �يـن�لبتـه. (يـد(شپز�

نمي پيد� مصد�= ��ستايي مناطق مو�# �# #��مر /ير� جمـعكند، مناطق (����ين
�ست ���يگا Eهزينـهبا. هيز ،Eهيـز قيمـت �بـو# ���يگا �جو# �/��ين موقعيـت

�فته مي�#ست Eهيز صرHگر#(��� كه �� نمي،شو#/ماني �/يـر�جبر� نمايـد
مي �قتصا#� نظر /�/� �فعاليتتو� �# �/ما بر#�ين بهر6 توليد� . ها�
���	
��-��������� ������ �������� ����� �

���� �������
!"� ���#� $�

%�&��'�(�) ������� *�+

ساعتهزينه هر �
��شنايي

٠٧/٠
#ال�(مريكايي
ساعت �#

ساعت هر هزينه
��شنايي

٠٦/٠
(مريكايي #ال�
ساعت �#

لومن با/6#
با/#6هز ينه

لومنلومن١٠٠ لومن٨٠٠با/6#

��٦٦/٠شنايي
لومن كيلو

ساعت#�

با/6# هزينه
��شنايي

٠٧/٠
لومن كيلو

ساعت#�
لومن١ لومن١٠٠٠= كيلو
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������ ��� 	
��� �� ���� ������� ���� �������
�نـر	� منبـع سـو� �� باال بسيا� كيفيت با خدماتي به ��كسن نگهد���

�% حالت. �%نيا� �ين كـا�،%� ثابـت طو� به هميشه بايد سر%سا�� يخچا.
باشـدبنابر�ين. كند ثابـت � %�ئمـي بايستي نيز �نر	� ٦-٦جـد�.. عرضه

سـلو. نيـر�� توسط سر%سا�� يـكمقايسه طريـق �� فتو�لتائيـك هـا�
��� �� گا� �نر	� يا مـييـباتر� هزينـه. نمايـده شـاخص .�� هـا�سـتو@

گ �% هر ميبلندمد نمـيزينه نظر �% �� پو. �ماني C��� كه . گيـر%باشد
مي نشا@ ستو@ هزينه�ين كه سـرمايه%هد بـسيا�� فتو�لتائيـك گزينـه �

�ست %سـترEبين،�نتخاDبنابر�ين. بيشتر قابـل به توجه با گزينه �% �ين
مي صو� گا� J@. پذير%بو%@ ميـز�@ Jنكـه يا نباشد Eستر% �% گا� �گر

نامش محـسوDبسيا� ممكـن گزينـه تنهـا � بهترين فتو�لتائيك باشد خص
شد هزينه. خو�هد Jخر ستو@ مـي%� نـشا@ �� ساليانه %�ها� �يـن%هنـد،

ميهزينه نظر �% �� پو. �ماني C��� عامـل%�. گيرنـدها سـتو@ ١٤�يـن
مي منظو� پو. C��� كاهش . گر%%%�صد�
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]=^��6�D�!
)�7�
' �>�(

��@
)�7�
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گذ���سرمايه
سرمايه گذ���كل

٥٠٥٠١٠٠٠١١٣٥١٤٠

گا!هزينه جا�� ها�
)Wk/شيشه )يك

٢٦٠٢٦٠

�( ٥٠٣٠٥٠٣٠سا,تعمير
تخفيف(ساليانههزينهكل ١١٨٥٤٣٠)با

تنزيل )�صد١٤:نر2
)�WHO،7: منبع ��كسن، برنامهسر)سا!� �( تحقيق � بر�سي !� كه )�هايي هايي

گرفته !يا) ـ 	نوميز�? �ستهزينه. ١٩٩١�يم، گرفته صو� نويسندگا? توسط ساليانه ). ها�

مقايسه �( كه نمـي�مطلبي Gشـا�� ?H بـه �طمينـا?هزينه قابـل شـو)،
�سـت �نـر	� منبـع �. بو)? كـا�Hيي �( خـوبي سـو�بق !� گزينـه �( هـر

برخو�)��ند گـا!با. �ستاند��) ماهـه چند كمبو) كه )�صو�تي �جو)، �ين
)Gما سه !� نظـر) بيش �( �� خو�شـيد� گزينـه (��( �حتما, باشد، Oمطر

مي. گيرند Pلز� صو� �مـاتو�?)� نمو)، GخيرQ �� سا, يك مصرفي گا!
�مر ��ليهسرمايه�ين ��� Oطر �ين مـي�٧٨٠ �فز�يش Hمريكايي . )هـد)ال�

سر) خو�شـيد�)�مو�) نيـر�� طريق !� تـضمينبهـرG،سا!� !� منـد�
باتر� �( �نر	� كافي GخيرQ يا خو�شيد تـابشتابش كـه ��!هـايي �( ها

ضر��� �مر� ند��)، �جو) مـيخو�شيد شما� بـا. Hيـدبه گـا! �گـر �مـا
!� G(سـتفا� باشـد، )ستر7 قابل � G(ماH مناسب �نـر	�قيمتي منبـع �يـن

ميگزينه Yمحسو گر�يانه ��قع . گر))��
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2=/�D
كشو� �� كاجاما�كا شمالي بخش �� چاال8 ��تفـا��Aستا� �� � پر�

�سـت٢٧٥٠ شـد> ��قـع ��يـا سطح 9� ��>. متر� بـاال� �� ��سـتا �يـن
7مـا8�9 9� فرعـي ��� يـك كـه مـا��نو8 ���خانه به 9يا� شيب با عميقي

مي سر�9ير ��. شو��ست، �سـپانيايي سـاكن يـك توسـط چاال8 ��ستا�
منطقه �� �ستعما� 8���� ��7نـدطي تجـا�� �صـلي مـسيرها� 9� ��� ��

گر�يد پيـشرفتتوسعه. تأسيس �جو� با ��ستا �ين عمـد>� �هـههـا� �
�ستبسيا�١٩٨٠�١٩٩٠ پذيرفته صو� ^��7 .Wسـا ��جـا�>��١٩٨٥

مخـابر�تي fتبـا�� �خيـر�[ � شـد كـشيد> چـاال8 ��ستا� به سلند�8 9�9�
مليطريق تلفن �ستسيستم گر�يد> حاضـر. �يجا� Wحـا ��سـتا�� �يـن

ب �نجمـنمركز پيش Wسا سه � ���� مد�سه � لـو�9^هد�شت ��سـتا �يـن
فعاليت بر�� �� نمو�موتو�� خريد��� منطقه عمومي . ها�

2=/�C
�هكد> چاال8 ميگوئـل��ستا� منطقـه �� �صلي مـي� ��يگلـسيا باشـد

بـر بـالغ جمعيتي �����٥٤٠�� مـي١٢٠نفـر �هكـد>١٩. باشـدخـانو��>
قصبه يا �يگركوچك ��سـتا�� 9� كـه ���نـد �جـو� o�طـر� منـاطق ��

مي بهر> �صلي مركز عنو�8 به بـه. برندچاال8 sبز� شهر �يـننز�يكترين
مي سلند�8 ������ستا فاصله 87 با ساعت هشت �سب با كه . باشد

خانو��> 9� ميبسيا�� 9ندگي چاال8 ��ستا� �� كه ��7مـدكننـدهايي
9مين �� كا�گر� <�� 9� �� �سـتخو� بـه مـا��نو8 سـو�حل مالكـا8 ها�
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�9. ��7نـدمي طـو٢٠٠٠Wفـر�� بـه سـاعت هـشت پيـا�> پـا� بـا متـر�
ميمي خا�� چاال8 9� هفته ���يل �� ��ستاييا8 �معموال[ با�نجامد � شوند

هـو�ييميو> � `7 متفـا� شـر�يط �� كـه سـبزيجاتي � گرمـسير� ها�
ب��ييد> با9�� يكشنبه بر�� موقع به مي�ند، با9 �هكد> تمـا^تقريبا[. گر�نده

9مـينها�>�خانو� �� خـو� �صـلي شغل كنا� �� منطقه كوچـك�ين هـا�
فعاليت به خويش مالكيت ميتحت كشا���9 ��7مـد. پر��9ندها� ميانگين

خانو��> هر �ست٤٠٠ساليانه 7مريكايي . �ال�

����� ��� 	�� 
���
نز�يكترين كيلومتر� هشتا� �� بـرSچاال8 شـبكه Wنتقـا� �سـانيخـط

���� بـافاصله. قر�� 87 9� عبـو� جـا�>، ضـعيف �ضـعيت �ليـل به كه ��
مي Wطو به ساعت هفت نقليه 9مزمه. �نجامد�سيله پـايينخستين بـر هـا�

نـا^ با ��لتي غير سا9ما8 يك � شهر��� oطر 9� ميكر� 7بي Sبر سيستم
DIACONIAســيد� گــو* طريــق. بــه 9� ســا9ما8 �يگــر�يــن � 7بيــا��

مـي���7فن كمـك محلـي كـشا��9�8 بـه كشا���9 �برنامـه. كـر�ها�
�نر	�فن تكنولو	����7 ���ينترمديت ��يكر�� نمـو����يـهكاجاما�كا،

�بـدين كـر� جلب خو� به �� چاال8 �هالي توجه طر�حـيكه مر�حـل ترتيـب
شد 7غا9 7بي Sبر . سيستم

تأسرمايه منبع چها� 9� eطر �ين برنامـه� ^�� گر�يـد، �عتبـا��مين �
تكنولو	����7فن �هد�يي�ينترمديت منبع ،DIACONIAسـتا�� شو��� ،

خانو��> تك تك كا� نير�� 9ما�8 8��� �ختصا{ با همگي كه چاال8 ها�
كـر�> مو�فقـت نير�گـا> سـاخت � لوله نصب ،`7 Wكانا ساخت منظو� به

مجموA. بو�ند نير��٤٣١٨ توسط كا�� گر�يـد��9 تـأمين محلـي . �ها�
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تكنولـو	����7فن سيـستم�ينترمديت سـاخت مر�حـل نظـا� بـه پـر�
<�� W�� Wسا يك ��طي � فنپر��خت حمايت سيـستمي�ند��9، مـديريتي �

گرفت برعهد> �� .

�هكد> ��تباطي چاال8سيستم �
پر�	> طريق 9�Sبر �هكد> ميكر�� 7بي Sبر مي� شو��ساني

تكنولو	��ينت: �9عكس فيشرـرمديت �ستيو

سرمايههزينه بر� بالغ eطر �٤٣٠٠٠fتبـا�� �مر�9 به تا كه بو� �ال�
بر�� Sبر با٨٠مستقيم �لي �ست، نمو�> تأمين �� هنـو9خانو�� Wحـا �ين

خانو��> مي�كثر سر به شبكه به Wتصا� �نتظا� �� ميـانگين. برنـدها تعرفـه
٦Wست) �ال�٢(سو� ما> مز�يـا�٦١٧.�� 9� مستقيم طو� به �يگر خانو��

مي بهر> سيستم شـا�	�ين 7مو9شـي، بهد�شـتي، خـدما بهبو� 9� � برند
��فر���7باتر�، عمـومي ��شـنايي � ��تبـاطي كا�گـاهي، كـشا���9،

مي �ستفا�> . نمايند��ستا
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<���� مـر�^ منتخـب كميتـه توسـط چـاال8 ميكـر�� 7بي Sبر سيستم
ــي ــنم �ي ــر��، ــيگ م ــل عم ــتا ��س ــو��� ش 9� ــستقل م ــه �كميت ــد كن

��>مسئوليت �يـژ> جمـعهـا� تعميـر، � نگهـد��� تعرفـه،�نـد��9، ���7
oمـصر ����>تر�يج � �نـر	� كا�7مـد � نظيـر�يمـن جديـد oمـصا� �

���� عهد> بر �� كا�گاهي تمـا^. تجهيز� كـا���9 �� ����� سيستم �ين
هر � �ست �قت نيمه مدير يك � ساعت�قت 9� تا9��١٢ شـب١٢ظهر

مي Sبر توليد Wحا �� . باشديكسر>

Sبر ميكر� 7بي Sبر طريق 9� چاال8 مي�ند�نپزشكي .شو��ساني
تكنولو	�: �9عكس فيشرـ�ينترمديت �ستيو
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�ست 9ير قر�� 9� eطر فني :جزييا
Wكانا

��يچه

تو�بين

تو9يع

Wمتر٨٣٠طو
��9 ٤��١٠٠٠يهشيب

جريا8 ثانيه٥٢شد �� ليتر
بتوني خط

Headمتر٩٦
Wمتر٢٠٢طو
مترسانتي٢٠قطر
نوPVCAما�> 9�١٥،١٠،٥/٧

جت موتو� سه با عمو�� لنگ ميل پلتو8
ظاهر� كيلو��٣٨�نر	�

فا�٢٢٠9لتا	 سه �لت
هرتز٦٠فركانس
���قيقه(m..p .r١٨٠٠سرعت ���(

توسط كنند>تنظيم Wبا�كنتر �لكتريكي �

�لتا	 �فت ��صد٥ماكزيمم
عمو��، خياباني��٣٠شنايي المپ
بين ��خلي Wخانو��٣٥٠تا٥٠�تصا هر �� ��
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������� �	
� �
��� �� ����	��
Wسا 	�ئن ��١٩٩٨���� خـوبي بـه چاال8 ميكر�� 7بي Sبر سيستم ،

گستر�> �نر	� خدما � شد ��عمل �� ����� قـر�� محلـي جامعه . �ختيا�
جو��٨٧ هم سيخانو�� مز�يا� 9� مستقيما[ منطقه مـيس�ين بهـر> . برنـدتم

حد�� ��٢٤٠9� مستقيم غير صو� به نيز �سـتفا�>خانو�� سيـستم �ين
. نمايندمي

پر�	> طريق 9� خيابا8 چاال��8شنايي ميكر�� 7بي Sبر �
تكنولو	�: �9عكس فيشرـ�ينترمديت �ستيو
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���� ��� ���	
 ���� �
��� �
)Wنپا �� مناسب `7 8��7: ميز�8 )٣مو��

�����)���	(
مي كه �ست جها8 كشو�ها� معد�� 9� يكي Wتمـا^نپا سـا�گي به تو�ند

نمايد مرتفع `7 �نر	� طريق 9� �� خو� برقي �9. نيا9ها� خـوبي به ��لت
eطر � �ست 7گا> �ستعد�� توسعههايي�ين بر�� ���� Wنپـا 7بـي منـابع �

eطر ���� سيستمنظر بر ��ليه ��شتهها� تمركز sبز� ميز�8 �� . �ندها�
Wسا 7گوست جهاني،��١٩٩٥ بانك �ئيس طـو�جيمـز، بـه �لفـشو8،

^�� بحـث١٧٥ناگهاني eطـر �جـر�� بـر�� بانك پيشنها�� �ال�� ميليو8
نمو� لغو �� Wنپا 7بي Sبر گر�>ب. بر�نگيز oخال نپـاW،ر �� مبـا�9�تي ها�

� سياسـت�نگلستا8 ��سـتا� �� بلند گامي �� eطر �ين متحد>، هـا��ياال
نمو�ند قلمد�� Wنپا �� مناسب . �نر	�
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مي 7بي Sبر نير�� عظيم منبع ����� Wباشدنپا
تكنولو	�: �9عكس ها���ـ�ينترمديت ^��7

سا9 مخالفت �اليل مو��� مطالعه ��لتيما8�ين غير بـا(NGOs)ها�
مي بيا8 �� 8��7 eتوسعهطر مناسب ��يكر� توصيف به � نير������ �

مي 7بي Sگر�يـد>گزينه. پر���9بر eمطـر جـايگزين يـك عنـو�8 بـه كه ��
. �ست
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������� �	
� ���� ���
بـر �� بـسيا�� �هد�� �بي بر� �نر	� عرضه بر �عال� بز�  سدها�

مي �"�ياچه. ندنماي���" مـي�& �جـو" بـه سد توسط كه مـي�� تـو�,�يـد
عرضه &مينبر�� �بيا�� بر�� يا �شاميدني /� ���ستفا" كشا��&� ها�

موقعيــتمنطقــه. نمــو" �حتمــاال7 فــر�هم�بگيــر �� جديــد� مــاهيگير� هــا�
مـيمي تفريحي مقاصد بر�� � "���&� بـر"�,تـو�, ��&. بهـر برخـي �"

بز� سدها� سيلنقا@ Bكنتر بر�� �بز��� عنو�, به جـا��  ساليانه ها�
مي قر�� ��ستفا" مو�" ��"خانه مسير &� �. گيرندشد

"هه پيش"� سـدها� &� حاصـل مز�يا� گرفتن نظر �" با جهاني بانك ،
سـاخت �" �سـيا، توسـعه بانـك نظيـر "�لتـي "�خلـي مؤسـسا كنا� �"

سرمايه بز�  �ستسدها� �نمو" �جـو"با. گذ��� "ليـل بـه �جـو" �يـن
�سـيب � محيطـي &يـست منفي منطقـه�ثر� بـه سـد،�سـاني پير�مـو, �

بامخالفت بسيا�� �ستها� گرفته صو� عظيم توسعه مخالفت. �ين �ين
عنـو�, بـه خويش نقش با&نگر� به تا كر" ��"�� �� جهاني بانك چشمگير،

بپر"�&" بز�  سدها� Qطر Sمر� .

� ����� ����	����	
,��� پايگـا�٣تا�يخچه 	�پنـي، گز��شـگر يـك كـه شـد �غـا& هنگامي

�بي بر� �پر�	 پتانسيل با �� نمو"���٤٠٢, شناسايي "�سـاB. مگا��تي
جهاني،١٩٨٧ گزينه���٣,بانك عنو�, به توسعه�� منتخب �بي� بر� �

�" مشا�كت به � برگزيد Bپر"�ختنپا �پر�	 سـاB. �ين شـش هنو& �&�ما
�هد� كه بو" نگذشته �پر�	 سرمايه�غا& �صلي طيكنندگا, ,��� �پر�	 �



فصل ششم ـ مو��& كليد� فنا���

289

توسعه عملي طر� كوچك"�مالقاتي كـوچكي���يه��"#��" طـر� '�'ند،
توليد تو�" �,٢٠١كه پايگـا- بـه 'سترسـي بر�� � '�شت �� نير� مگا��

بـو'١٢٢��جا'- برخـو�'�� چنـد(كيلومتر� طـر�هـر هنـو, طـر� �يـن
مي شما� به كه). #مدبز�گي '�شتند نظر �' #��"#نا" -�' �' �� سـد �ين

-�' '�منهبسا,ند، ,� كه گـستر'-�� ���سـت كـو- بـه نز'يـك تا تبت ها�
هزينه. بو' كوچك "��# بـرطر� بـالغ '�بر'�شـت،١٠٨٢�� 'ال� ميليـو"

بو'جه بر�بر �نيم يك ,� توسعهبيش �قمـي� نپـا@، '�لـت ساليانه كـه�
مالحظه قابل '�شـتبدهي همـر�- بـه نيز �� سـا@. �� فو�يـه بـا١٩٩٣'�

سـا,ما" طـر� مالي �ضعيت به جلـسهتوجه محلـي '�لتـي غيـر ��هـا�
مـو�' �' بحـث بـه تـا نمو'نـد برگـز�� نپـا@ پايتخت كاتماند� �' عمومي

بپر'�,ندتوسعه كوچك "��# توسـعه. � جايگزين ��يكر' جلسه �ين �'�
#ب Kگر'يدبر مطر� . ي
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���� �� ��	
� ����
��������� ������� ������ �� ������
����

مــي� ســا����� ��طــي تو�نــست
�ــا�� ــيب ــدخر�ج تولي ــاكزيمم م

باشـــد، ��شـــته �� بـــر+ �نــر	�
سيستم�� ساير كه طـيحالي هـا

ميـز�� توليـد تو�� خشك فصو�
ند��ند �� بر+ . مشابه

�����مينها�پر�	 ���� شناسـي
نمو�ندپاي �عال5 مطلو8 . گاهي

مي� نيز ���� �پر�	 �پسجا� تو�ند
�بهر تحت ساخت سـايربر������

گير�توسعه قر�� �بي بر+ . ها�
بخـش� به Dطر ���� Eختصا� با

بهخصوصي �� �� حاصل عو�يد
مي نپا� . �سد��لت

عرضــه� بــه فــو�� نيــا� ��جــو�
�ضافي بر+ نير��

پ� نپا� ��لت كه �قتي ر��خـتچر�
توسعههزينه Dطر ��ها� ���� �

خا�جيـا� حـضو� شر�يط ند���،
نمي فر�هم �� ساخت ����؟بر��

يــك� �همــر� بــه جهــاني بانــك 5��
ــه١٧٥بخــشش ب �ال�� ــو� ميلي

شد ���� تخصيص Dطر . �ين

������� ���� ���� ����
ــايي� تو�نـ ،���� ــاخت سـ ����� ــي طـ

Dطر كوچكترساخت �جـو��يگـرها�
. شتند�

سيـستم� يـك �� توسـعه بـاال� �يسك
Tبز�،�شـد تقـسيم �يـسك Vعو ��
ميطرDميا� كوچك متعد� . باشدها�

�مـا�حد�قل� Dطـر بـا��هي تـا سا� ��
�ست . ال�5

محلـي� �بـي بر+ �نر	� صنعت توسعه
شد خو�هد ��بر� شكست . با

بـــه� فقـــط ���� D١٥طـــر�� ��صـــد
بر+ محلي كـر�جمعيت خو�هـد �ساني

��٨٥ه�ب محـر�5 جمعيـت �� ��صـد
نمو� نخو�هد كمكي بر+ . نعمت

��هزينه بـر+ هزينـه ،���� �نـر	� توليد ها�
Xمصر ���بر�� خو�هد �فز�يش نپالي . كنندگا�

�� محيطـي �يست خسا�� ���� Dطر
خـسا��تي ،���� �همـر� به �� �جتماعي
تـو�� ظرفيـت �� �� نمـو�� جبر�� كه

�ست خا�] نپا� . مر�5
����� Dهزينــه١٠٨٢طــر �ال� ميليــو�

��شت خو�هد بر با،�� معا�� مبلغ �ين
سـاليانه توسعه بو�جه نيم � بر�بر يك

�ست نپا� . ملي
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���� ���� �� �	
�� ��� ���
���
پيش قابل محيطي �يست تأثير� گرفتن نظر حركـت&� همـا* كـه بيني

&يو��/ پشت مـيسيالبي سد نگر�نـي� سـدها�هـاييباشـد، مـو�& �& ��
مي �جو& به منطقـه. ��9&بز�7 �& كـه مر&مـي 9سـايش &يگر سو� ���

مي �ندگي سد �ستپشت خطر �& به. كنند مجبو� سيال= بيم �� 9نا* �ير�
بو& خو�هند منطقه . تر?

پر�	/نگر�ني عليه كليد� مو��& مذكو� نا�مـا&�ها� �& بـز�7 سد ها�
مي شما� مي. �فتندبه كه بـاسد� بر�بـر مساحتي كيلـومتر١٠٠٠تو�نست

�� بـيش كـه گـرجس سد سه � ببر& =9 �ير به �� �١مربع� نفـر ميليـو*
كر& خو�هند بير�* خو& سيالبي منطقه �� �� G&مر .

نگر�ني چنين *��9 پر�	/ مو�& �& منطقـه�ما �يـر� ند�شـت، �جـو& هايي
تعد�& � نبو& بز�7 *��9 سد مر&Gسيالبي �� بـه�ندكي محـلمجبـو� تـر?

بو&ند خو& مي. سكونت تهديد �� محلي ناحيه كه خطر� مهمترين ��قع كر&&�
سـد پايگـا/ بـه &سترسي بر�� جا&/ ساخت �� ناشي محيطي �يست تأثير�

منطقه ميا* �� مستقيم طو� به كه ميبو& عبو� ��ستايي Mحسا .كر&�
*��9 پر�	/ با كلي طو� به /�& ساكن محلي G&ير�مر� نبو&ند مخالف

مي خو�هـدچنين كمـك محلـي �قتـصا& به طرحي چنين �جر�� كه پند�شتند
محـصوال صا&�� � ��كشا�� مبنا� بر نيز /��مر� كه �قتصا&� كر&،

مي �ستو�� بانـكبا. باشد9* توسـط گرفتـه صـو� مطالعا �جو&، �ين
ن � بـو& جـا&/ سـاخت منفـي تـأثير� نشانگر كلي طو� به �حـو/جهاني

پـر&/ �& نيـز جا&/ محيطي �يست منفي �ثر� كاهش معيا�ها� ���جر��
&�شت قر�� Gبها� �� .
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پيچيــد� ���� ســد بــه �مربــو كليــد� ظرفيــتمــو��  بــا بيــشتر � تــر
ميتوسعه 'ير شر) به مو��  �� بو  مرتبط نپا, كشو� :باشند�

سرمايههزينه� گذ���ها�
نپا,� �بي بر3 برصنعت تأثير
نپا,تأ� �نر	� بخش بر ثير

���� ��� ��� 	
��� ����
قو� '� بحثيكي عليهترين موجو  برها� مبني طر) بـو �ين �مـر �ين

�� نپـا, �بـي بـر3 �نـر	� �شـد حـا, صنعت � ظرفيت ���� پر�	� كه
نمي به.  � �فز�يش ���� پر�	� ساختبز�گي كه بو  معنا طـر)�ين �يـن

پيمانكا� توسط Cبينكال شركت�� � بو  ميسر مهميها��لمللي نقش محلي
�� ساخت نمي�� � �صـطال). كر ند�يفا بـر�� مثا, بهترين كمـك«����

شد� تو�بين. بو »محد�  مثا,، عنو�� مـيبه سـد كـشو�هـا� '� بايـست
مي پيد� �نتقا, نپا, به سرمايه(كر ند�لما� '� يكي �لما� بو  �لت ) گذ����

كابل مـي� نيز �نتقا, �خطو بـهها� 	�پـن '� منتقـلبايـستي كـشو� �يـن
سرمايه(شدندمي '� يكي يگر بو 	�پن جهاني). گذ���� بانك �� بر عال��
ميبه �صر�� �مر سيـستم�ين سـاير بـر ���� كه بـر��3'يد توليـد هـا�

مهـا��ست��لويت �شته سـركوبي جز حاصلي كه �مر� صـنايع، � هـا
�� ند�شتمحلي همر�� . به

نپـا, كـشو� قبـل � '� �كتفـا خـو  �بـي بـر3 صـنعت �ساسي عو�مل
بــو � مهندســي. �نــدموجــو  ظرفيــت '� كــشو� ســاخت�يــن � پــژ�هش ،

�بعا سيستم �ست٦٠هايي � بو � برخو� �� نيز �جـو با. مگا�� �يـن
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مهندسا8 بايـس�غلب � ���ند نيا9 جد� 7مو9* به هم هنو9 كشو� تي�ين
گيرند قر�� 7مو9* تحت كشو� 9� خا�� �� .

����������	 
��
���
�يـسك 8��7 eطـر �� نگر�نـي بز�گترين مالي �يدگا> 9� كه 7نجايي 9�

هي بد شد8 حد��متحمل �� سنگين، كـشو�١ها� سـو� 9� �ال�، ميليا��
كـافي منـافع 9� سنگيني بدهي چنين گرفتن عهد> بر با Wنپا ��لت بو�، Wنپا

نمي �نـر	�. گر�يدبرخو���� پـر�	> 8��7 سـد جهـاني �يدگا> 9� چند هر
نيست بز�گي كوچك(چند�8 مـي8��7٢٠١ توليـد Sبـر ��مگا�� نمايـد

كه بر9يل �� �يتايپو�� سد با ��١٢٦٠٠مقايسه گرجس سه سد � مگا��
كه مـي١٨٢٠٠چين عرضه Sبر بز�گتـرين) كننـدمگا�� سـد همـين �مـا
9پر�	> مي� محسو` Wنپا ��لت بنايي معتقـدمخالفـا8. شدير eطـر �يـن

مخاطر> كا� چنين �نجا^ خطر� كه منـافعبو�ند 9� بيـشتر بـسيا� 7ميـز�
بو� خو�هد 87 9� بو�جه. حاصل باال� بسيا� مقا�ير 9� عمـومي�ستفا�> �

پر�	> كه�� نگـر�١٠8�� كـر�، خو�هـد 7غـا9 �� خو� كا� بعد Wكننـد>سا
سرمايه. دباشمي مو����خطر� شامل پر�	> ��يك بو�جه تمامي گذ���

هزينه �نظير مـديريتي تـاخير�[ �ضافي، 9ما8 فني، مشكال �ضافي، ها�
مي سيل چو8 طبيعي . باشندباليا�

��	������ �� ��� � 
���� 

�� �� �طميناني قابل �نر	� ميز�8 8��7 eطرWنپـا ملي شبكه �ختيا�

مي بر�S��قر�� پرجمعيت مناطق � شهرها به عمدتا[ مي� . نمـو��ساني
�جر�� �جو� همبا هنو9 eطر �نـر	�٨٥�ين بـه Wنپـا مـر�^ 9� ��صد



خدما �نرژ� ��ستايي

294294

نمي پيد� �سترسي Sعمـد>. كر�ندبر منـاطقبخـش �� Wنپـا جمعيـت �
تپـه �� 7نها 9� بسيا�� كه ���ند سكونت كـو>��ستايي � ���هـا هـا�

هيما�فتا�> كو> �شته برفر��9 � ميليا 9ندگي سر9مين �غلـب. كنند�ين
Sبر شبكه سيستم با fتبا�� شانس 9� حتي مناطقي چنين �سـاني�هالي

مي محر�^ . باشندملي
مي توليد 8��7 پر�	> �جر�� 9� كه برقي خطـوfجريا8 طريـق 9� شو�

جلگه به <�� 9� باال �شت�لتا	 � مـيها Wسـا�� Wنپـا شـهر� . گـر��هـا�
تأثير�ينبنابر بيشترين پر�	> �جر�� مد �� كه متحمـلمر�مي �� پذير�
بيشد> 87 مز�يا� 9� مي�ند . مانندبهر>

ساخت كه حالي �� ���ند، مبرمي نيا9 �ضافي Sبر به Wنپا كشو� مر�^
حد�قل 8��7 مـي١٠پر�	> Wطـو به Wسا�� 87 بـر عـال�> � �يـن�نجامـد

به نيا9 شد8 <���7 بر به طـيپر�	> �ضافي Sشـا�>١٠�يـنبر� Wسـا��
�ست . نگر�يد>

����@H��"��C ��' +
� ���
�فز��> نيا9 ،Wنپا �قتصا�� �شد به �نر	�بسته طـي� كـشو� ١٥�يـن

9� 7تي Wبو�١٦٠٠تا٧٠٠سا خو�هد پيشنها��. مگا�� جايگزين ��يكر�
7 Sبـر صـنعت توسعه بر�� �� ثابتي شر�يط 7بي Sبر �نر	� بـهبر�� بـي

مي كا�خانـه. ����7جو� طريـق 9� �مـر ��>�ين سـاليانه كـه �نـد��9هـايي
ميمي محقق . گر��شوند
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��= � �
7= ��' +
� G��=�
كه جايي ��سـتايي��٨٥ منـاطق �� Wنپـا جمعيـت 9� سـاكن��صـد

�9هــستند مــي�ســانيبــر�Sشــبكه� طــرeبرنــدبهــر> 7بــي، Sبــر هــا�
�موفقيت �� بـسيا�� ���هـا� كـسبيـ� گـستر�> � tپـا �نـر	� منـابع ه

�خير. �ندنمو�> �هه �� ميكـر�طي 7بي Sبر سيستم توسعه بر�� �قد�ماتي ،
�ست گرفته صو� Wنپا �فتا�>. �� ��� ��ستايي مناطق �� �يژ> كهبه ��

Sبر شبكه به Wبـو��تصا نخو�هـد ممكـن هرگز ملي سـا٢٥Wطـي. �ساني
9� بيش ب١٠٠٠گذشته �9سيستم بيش � �ست شد> ساخته ميكر� 7بي Sر

7سيا` 9� نفر ميليو8 7بـييك Sبـر سيـستم طريق 9� 7نها نير�� كه هايي
مي تأمين ميميكر� بهر> بـرSگرچه. جويندشو� جـايگزين سيـستم، �يـن

برSشبكه بز�گتر صنايع � شهرها به كه شـدمـي���يه�� نخو�هـد نمايـد،
ك � توسعه بر�� �� مبنايي مي�لي فر�هم 7بي Sبر نير�� . ���7ا�شناسي

W�D� � ]kD* V�=N �� ��' +
� G��=�
�� 7بي Sبر سيستم مستقيم جايگزين عنو�8 به ميكر� 7بي Sبر سيستم

نمـي پيشنها� 9يا� 9يـر�ميز�8 نمـيشـو�، سيـستم پاسـخگو��يـن تو�نـد
باشـد ملـي شبكه �فز�8 9�� متوسـطسيـستم. تقاضا� ميـز�8 �� هـايي

)كوچــك) ١٥ـــ١٠٠مگــا�� ميــز�8 �� �)تغذيــه) ١-١٥مگــا�� �بــر��
برSشبكه �ست� ال9^ سيـستمتوسـعه. �ساني تنهـا� نـه كـوچكتر هـا�

مي كاهش �� سريعخطر� توليد � مي�هند ميسر �� Sبر نير�� سا9ند،تر
شركت تو�نمندسا�9 طريق 9� بخـشبلكه �جر�� �� نپالي عمـد>ها� هـا�

هزينه ميكا�، كمتر �� حـد��تقريبـا[. كنندها ��٨٠�� 7بـي Sبـر سيـستم
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Wسـا چنـد طـي كه هستند فعاليت Wمشغو Wنپا �� �متوسط كوچك ميز�8
مي ���7تي توسعه �� 7نها سيـستم. تو�8 موجـو�، سيـستم ٦٠بز�گتـرين

�ست كانكايي �� كل٨٠. مگا��تي �� �9،سيستم بـيش توليد ١٢٠٠ظرفيت
�� نير� چها�^. ���ندمگا�� توسـطسه نيـر� ��٢٩�ين �نـد�9>سيـستم

مي توليد گـر��،متوسط لغـو 8��7 پـر�	> �جر�� كه صو�تي �� � شوند
مي عهد> بر �� 87 �جر�� خصوصي . گير�بخش

Wنپا �� ميكر� 7بي Sبر پر�	>
تكنولو	�: �9عكس ها���ـ�ينترمديت ^��7
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�� �� 	
��لتيسا9ما8 غير عنـو�8(ها� بـا Wنپـا �� گر�هـي �هبـر� تحـت

�نر	� oتوسعه) �ئتال oهد به �ستيابي منظو� به كه نمو�ند �تصريح
eطر<�� �� �� 8��7 بو�جه بايد ميكر�، � ميني متوسط ميز�8 �� هايي

eطر نمايندتوسعه oمصر كشو� كوچكتر سا9ما8. ها� پيشنها��ين ها
ســرمايه كــه ــد ــه٦٠٠كر�ن ب 8��7 ــر�	> پ گــر�* �� �ال�� ــو8 ميلي

شو�توسعه <��� �ختصا{ مختلف �بعا� �� 7بي Sبر سيستم چندين � .
مي بو�جه 7بـي�ين Sبـر �نر	� توليد �� Wنپا خو�كفايي شر�يط بايست

��بستگي كاهش كمـك� بـه كشو� ���9�ين �� �� �فنـي خـا�جي هـا�
���7 فر�هم . مد

�صلي�يژگي ��يها� مي�ين 9ير eشر به :باشندكر�
قابليتسرمايه� ��تقا� ��ستا� �� محليگذ��� فني ها�
�خطـر� تقـسيم كـه متمركـز غيـر �نـر	� توليـد Wمد به يابي �ست

سيستم 9� برخي ميا8 �موجو� نمايد تضمين �� ها
توسـعه� ��ستا� �� تكاملي ��يكر�� كـه�تخا� 7بـي Sبـر �نـر	� �

پيــشرفت مر�حــل �� صــنعت Sجــر��مــيمــشو� � پــذير* باشــد،
ميپر�	> ميسر �� بز�گتر قابليـتها� كه همانطو� �يـنهـا�سا�9،

يافت خو�هند تكامل � �شد نيز . بخش
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جهاني بانك 9� مستقل با�9سي جديد هيأ بر�� 8��7 نمونهپر�	> ��به

نقص97مايشي بر���7 بر�� كه شد Wبانـكمبد مـشي خـط �حتمالي ��،ها�
بو�ن شد> گرفته مي. ظر �حسا] مر�^ كه جايي �� هم �پر�	>كهكر�ند87

��شـت خو�هـد 7نهـا 9ندگي بر منفي تأثير شد به شد> e7سـتانه. مطر ���
گفتههي��� بر بنا كه نظر مو�� هيا گز��* �9،برخي�� �نتقـا� ��سـتا� ��

�ست پذيرفته صو� بانكبانك �ئيس �عال^، �لفنشو8 جيمز بانـك، كه نمو�
سرمايه �سـت�9 كـر�> نظـر oصر 8��7 پر�	> �� پـر�	>. گذ��� ^�� لغـو

٢١٠Wسـا �� 8��7 �سـتر�تژ�١٩٩٥مگا��تي تـا كـر� ����� �� Wنپـا ��لـت
�هـد قر�� ��9يابي مو�� ��با�> �� خويش 7بي Sبر ��يكـر��. �نر	� ��لـت

حمايــت بــه � نمــو� �تخــا� خــويش جديــد نگــر* �� �� �9متفــا� بيــشتر
�سيستم كوچكتر پر��ختها� ظرفيت �مكا8. �يجا� صو� �� كه طو�� به

توليد � مهندسا8 نمايند�9 �ستفا�> محلي . كنندگا8
بو�جـهنتيجه توسـعه 9� جهـاني بانـك حمايـت ،8��7 پر�	> لغو �يگر �

�سـت Wنپـا �نـر	� توسعه به يافته توسـعه. تخصيص جهـت بو�جـه ��يـن
برSپر�	> مـيها� قـر�� �ستفا�> مو�� Wنپا متوسط � كوچك تـا7بي گيـر�

�نـر	� �مكا8 صو� �� � نمايد بر���7> �� 7بي Sبر نير�� ��خلي تقاضا�
گر�� صا�� شد> 7پر�	>. توليد Sبر بو�جـهها� كـه يافتـهبي تخـصيص �،

87 توسعه ميشر�يط فر�هم �� مـيها ،���7Wغربـا فر7ينـد طريـق 9� بايـست
مو� شوندكر�8 ��قع Wقبو � .� فنـي موفقيـت �مكـا8 ��9يـابي به پر�سه �ين

مي پر�	> محيطي 9يست �جتماعي تأثير� � غربـاW. پر���9�قتصا�� فر7يند
گر�> عقايد ميكر�8 قر�� مدنظر �� پر�	> تأثير تحت �جتماعي . �هدها�
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مي ميسر �� هنگا^ عصر �� توليد� كا�ها� �نجا^ Sبر سا���9شنايي
تكنولو	�: �9كسع پنـ�ينترمديت كا��لين

�/�D0���' <	�
J �:DP� �
مي نظر به چنين �حتماال[ حاضر، Wحا طريق�� 9� 8��7 پر�	> كه �سد

شركتسرمايه گذ��گذ��� �جر� به خصوصي شو��ها� < .��صو� �ين
مي Wچـين�حتما يـا هنـد به مستقيم طو� به شد> توليد Sبر نير�� كه ���

شو�فر� سرمايه. خته مـسئوليت�ما مـالي بـا� خـصوصي، بخـش گذ���
مي بر Wنپا ��لت *�� 9� �� خو�هـدبـدين. ����پر�	> ��97 ��لـت ترتيـب

پر�	> ساير تا مناسـببو� كه �� نير� بخش 7بي Sبر نيا9هـا�ها� بـا تـر
مي Wنپا �هدمر�^ توسعه . باشند
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ــي 8��7نگر�ن ــر�	> پ �جــر�� مــو�� �� موجــو� بخــشهــا� توســط
�جتمـاعي � محيطـي 9يـست منفـي تأثير� �سـتخصوصي پـر�	> . �يـن

مي خصوصي بخش �هندگا8 تـأثير�توسعه كـه نماينـد تـضمين بايست
بـه �� 87 بـه منتهـي جـا�> � سـد ساخت �جتماعي � محيطي 9يست منفي

مي كاهش خو� ميز�8 . �هندحد�قل
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 ���� �� ������� ��� :��������� ����� �

بيوما� �نر	� بر كنيا جمعيت �سو ��  � چـو#،(بيش )غـا& چـو#،
كشا�� � ���ند) ضايعا مـصر.. تكيه بيومـا��غلـب �نـر	� كننـدگا2

�جـا4 ��ئمـي مـصر. بـا مرتبط مشكال با كه هستند فقير� هـا�جو�مع
مــي ��بــر� �جــا4. باشــندناكا�<مــد چنــد ��@هــر �� تنهــا پيــشرفته هــا�

با�� نيستنديا��يي مشكال كـاهش،�ين �� �� مهمـي � حيـاتي نقـش �ما
<شپزخانه �� خانه �فر�� كل �منيت � سالمت بهبو� � سوخت �يفـامصر.

. نمايندمي
پر�	@ كنيا، غر# فـن�� تكنولـو	�<���� توليـد،�ينترمـديت �مـر ��

مت�جا4 گرفتـه، صـو� پـيش  � فعاليت �� طريق  � ��ستايي حـو&ها�
�ست :گر�يد@

�جا4پر�	@� ميد�ني < مايش بر�� سو �� �هيز ها�
سفالگرپر�	@� بر�� نا2 <مو شي ��
�جا4پر�	@ ��� �� سـو  �هيـز �جـا4 Oطـر چنـدين سـو  �هيز ها�

مطلو# تا گذ�شت < مايش به كنيا  � گزينهمناطقي بر��ترين �� موجو� �
خانو��@ ميا2 �� تعيي�شاعه ��ستايي نمايدها� ��شـني. ن بـه پر�	@ �ين

مصر. �غلب كه ��� �جا4نشا2 ��كنندگا2، �يگي تك پيشرفته سفالي ها�
��نستند . مطلو#

سـفالگر�2 به كمك منظو� به سفالگر <مو U نا2 نيـاپر�	@ ز�ن�يالـت
���� تا گرفت صو� كنيا غر# فعاليت�� � پذير� �� <نهـا توليـد� هـا�

توليد� معرفي بخشدطريق Wتقا�� محلي نيا ها� �فع جهت . جديد
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�ما�� �� پيش ��پسي �مر�حـل�جا �شـپزخانه �� نـصب بـر�� سـا��

مي سر پشت �� �. گذ���بسيا�� قالـب يـك �� �سـتفا�� بـا �بتد� ��جا �ين
مـي ���� شـكل سفالگر� 3� ��. شـو�خا4 قر��گـرفتن �� پـيش سـپس
�� هو�� �� هفته �� مد به ميكو�� خشك ��مـد بـه خاتمه �� � شو�
مي حر�� كو�� �� ساعت . بيندشش

��جا مي�ين خا�< كو�� �� شد? پخته �� پس ��� يك �غلب تاها شوند
به كه كـر��قتي جـا جابه �ست با �� �نها بتو�? � شوند سر� كافي . �ند���

�مي�جا �� كو�� �� شد� پخته پايهها� �� �ستفا�� با كتو�? مخلـوطي�� ه
نمو� نصب �شپزخانه �� �ست سنگ � مها�. ��گل به شـخصبسته ها�

نصب كنند�، ��نصب ��جا مـي١٥�ين Jطو به ساعت �� تا �نجامـد�قيقه
باشــند( �مــا�� محــل �� قبــل �� Oال� مــو�� تمــامي كننــد�). �گــر Qمــصر

�جـا�مي پايـه شـد? خـشك منتظر هفته يك مد به نصب �� پس بايست،
. دبمان

�� ����گر ميز�? شو�، �ستفا�� صحيح طو� به ��جا تـا�ين ?� ���يـي
مــي كــاهش چــشمگير� ســاJ. يابــدحــد �� كــه صــو�١٩٩٤پژ�هــشي

��جـا شـر�يطي هر تحت كه ��� نشا? پـاكيز�پذيرفت، ��پـسي ��هـا� تـر
�مي�جا سنتي �شـپز�با. باشندها� Jصـو� � نكـا �عايـت �جـو� �يـن

كر�? خشك قطعـانظير بـه ?� كـر�? خـر� � Qمـصر �� پـيش چـو]
مي �سانتر �� سوختن كه ميكوچك �هميت حائز . باشدنمايد
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پيشرفته هيزمي توسط�جا� كه ��I T D Gكنيا گر#يـد،���يـه#�غر!

مي شناسايي ��پسي نا( مـذكو�(شو#با �جـا� �بتد� �# Maende Leo�لبته

مي /ير�ناميد. سا/ما0شد، طريق /� �بتد� �#MaendeLeo Ya Wanawake

با/�� �يژ.���# پر�	. با ��تبا4 �# كه �نر	�شد،سا/ماني �GTZ (SEP)

كر# ). كا�مي
توليدكننـدگا0پر�	. به سو#�ساني بر كر# با/�� #��� �� ��پسي كه ��
توسعه �جا�� تجا�� با/�� #�شـت� تمركز سـه. ها /� حاصـل تجربيـا

مي#هه نشا0 #�گذشته يابي با/�� � تجا�� توليد كه تجـا�#هد �يجـا#
�ست برخو�#�� بسيا�� �هميت /� �جا� . پايد��

�جا� ساختن حا= �# ��پسيها�/نا0
تكنولو	�: �/عكس جونزـ�ينترمديت تيم
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�جا� ���� �حر�� پسي�ها�
تكنولو	�: ��عكس كوپرـ�ينترمديت نيل

پر�	 سـفالگر��ين �ير� كر�، .غا� �نا� با �� خو� كا� 0)�� �يـژ0 بـه
�جا� توليد ����) �مر مطابقـت ��ستايي جو�مع �نا� نيا�ها� با خوبي . به

نهفته �ستعد��ها� �. بر ��عال�0 كه ���� �جو� �جتماعي مز�يا� بر�� ��
مي جمله بيـشتر.� كنتـر= � �نا� �ضعيت بيشتر چه هر شناخت به تو��

خانو��0جهبو� نمو�� �شا�0 . ها
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�جا� يك ساخت حا� �� ��پسي�ني
تكنولو	�: ��عكس كوپرـ�ينترمديت نيل

���� ����� 	
��� �����
پر�	( غربي١٩�ين كنيا� سفالگر �نا1 �� نيـانز�،�يالت��(گر�( هـا�

بخشبخش � �يفتغربي )�� �� ���) هايي قر�� :مو�9 تحت گر�(. �� )�
مجمو>ك �� مي١٢٠ه شامل �� بـه�1 كـه كر�نـد پيشرفت جايي تا شدند

توليد حرفهعنو�1 �جا�كنندگا1 شدند،�� . شناخته
�� خو� مشا�كتي ��يكر� مذكو�، �هبـر�(پر�	( �قـد�مي Fطـر Hنـا با

�ي���GLAP)گر�ها پـر�	( �� �نـا1 مـشا�كت ميز�1 كنتر� �� تا نمو� ه
:نا1 :مو�9 سرعت � گر��ماهيت حاصل بر��. �طمينا1 متعد�� مر�حل
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توليد تو�ناسا�9 � گر�يـد>تشويق طر�حـي Sجا� نيا9هـا�كنندگا8 تـا �نـد
كنند تعريف �� پر�	> Wخال �� 7مو9* سرعت � نمو�> شناسايي �� . 7نا8

نـد����جد �جـو� 7مو9* بر�� ثابتي 9ماني �لگو� يا 9ماني W .مـا oهـد
9� �طمينا8 Wسحصو� �مر يافته�ين سا9ما8 كه �نگيـز>ت بـا � تـرينتـرين

7مو9*گر�> 9� جويند���يهها بهر> مد بلند �� . شد>
گر�> پر�	> �جـر���ين �� تـا �سـت نمو�> تشويق �� كنند> توليد ها�

eماهـهطر سـه مـسئوليتها� 9نـا8 87 �� كـه باشـند ��شـته شـركت ��
برنامه تد�بير � خو� 7مو9شي نيا9ها� گيرندهاتعريف برعهد> 9مـاني. ��

توسـط 87 o�هد� شد، گذ�شته �جر� به با� نخستين بر�� مذكو� پر�	> كه
كـسبگر�> بـر�� تـال* ��صد� سايرين 9� بيش كه گر�يدند تعيين هايي

بو�ند طرe. موفقيت بعد� گر�يانه�قد�ما ��قع �جـر�ها� بـه �� بيشتر� �
نGLAP. گذ�شت تاييد �� مذكو� eطر گـر�>كا�7يي بـا �يژ> به هـا�مو�،

مر�حل تمامي كه 9ناني بعـدهاGLAPجديد � بو�نـد <���7 �� �جر� به ��
گر�> ساير به مستقلنسبت گشتندها �تكاتر خو� � . تر

���� �����
<��� Wخال �� ��پسي ��ليه �جـاSبا9�� كـه يافـت توسعه كوچـك�� هـا�

سرمايه طريق 9� يا��نـهGTZمشابه 9� حد� بهـر>تا كـشا���9 ��9�
به. بر�ندمي يا��نه تخصيص �جاSتد��^ كاهش�ين به ظاهر�[ مـصنوعيها

Sجا� �قيمت كوچك شد�قابتها� منجر ��پسي با 7نها بنـابر�ين. نابر�بر
بــر گــذ��� �ثــر پــر�	> مهــم � كليــد� o�هــد� 9� 9��G T Zيكــي� �

قيمت ساختا� 7نا8 تا بو� گكشا���9 ��قع �مـر�گذ��� بپذيرنـد �� ر�يانه
هزينه ميكه قر�� تأثير تحت �� توليد حقيقي . ���ها�
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بر�� نيز �يگر� بو�ند�قد�ما ضر��� پايد�� با9��� . �يجا�
�Wمحصو ��ستانـشينپيشرفتهتوليد �مـر�^ باشد �طمينا8 قابل كه ��

�سـت �ساسـي � �هميـت حـائز �مـر� باشند، ��شته �� 87 خريد . تو�8
بر��با�ه ال9^ شر�يط گرفتـه���يها نا�يـد> خو` كيفيت با محصولي

�سـت �فتـه بـين 9� مشتريا8 �عتما� نتيجه �� � �ست كـم. شد> �فـر��
مي ناچا� به خريـد���بضاعت Wمحصو بو�8 �طمينا8 قابل 9� بايست

باشند ��شته Aطال� . شد>
مي� نيز خا^ مو�� به �سترسي �جـعد^ يك شكست �صلي �ليل اSتو�ند

شو� ما�>. محسو` سفالگر� [� tخا�� �سـتفا�> مـو�� �صـلي �
Sجــا� �ســتتوليــد گلــي �ســتر]. هــا� �� [� tخــا منبــع گــا> هــر

مـو��توليد حمـل بـر�� 7نـا8 كـه طو�� به نباشد بـهنـاگزيركنندگا8
مي تما^ گر�8 بسيا� Sجا� قيمت باشند، هزينه . شو�پر��خت

با9��� كه �ست �9ممكن شـد> ���ئـه�يجا� تقلبـيطريـق محـصوال �
گر�� 9يا8 � ضر� �ستخو* قيمت، 8�9�� .

���� همر�> به �� عمد> پيامد �� �مر :�ين
مي� Wتوليد�حتما كه حرفه��� بـاكنندگا8 �قابـت تو�8 سابقه با � ��

باشند ند�شته �� *9�� كم . متقلبا8
�محصوال كيفيت بو�8 پايين �ليل �حتمـاال[���يهبه مـشتريا8شد>،

Sجا� ميبه ��� سنتي بـهها� � �طمينـا8�يـن��7نـد جلـب ترتيـب
���� نيـا9 9مـا8 بـه مشتريا8 ��>. مجد� 9� موجـو�،حـليكـي هـا�

نمونــه ماننــد كــه �ســت محــصوالتي ��تقــا� � �9تــضمين 9يــر هــا�
مي برخو���� خا{ كيفيتي . باشندمعيا�ها�
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Wسر�ميكي: ١مثا محافظ غKCJبخش كنيا� ربي،
بـه �� كنيايي فلز� Sجا� سر�ميكي بخش صنعتگر، يك غربي، كنيا� ��

نمو� ضمانت ما> سه كنيايي: KCJ(مد سر�ميكي سـاليانه. ١)جيكو �خير�[
9� مي١٠٠٠٠بيش توليد پيشرفته Sتوليد. گر���جا خـر�>�كنو8 كننـدگا8،

���نـد Wكنتـر تحـت �� محـصوال �عظـم قـسمت فر�شندگا8 � . فر�شا8
��سطه به طبيعي سـا�9"با9�� �نـر	�"تجا�� ��9�،�� �مـو� تـصد�

�ست گرفته . برعهد>

Wالنكا: ٢مثا سر� 7ناگي، Sجا�
خانو��> النكا سر� ��Sجا� 9� 7شپز� بر�� �سـتفا�>ها سر�ميكي ها�

گـر�>. كنندمي همكـا�� بـا 7نـاگي نا^ با پيشرفته Sجا� سـفالگريك هـا�
ي توسعه النكايي شدسر� با9�� ���� � گونـه(افت به بـا��كل مـشابه ��

Sست"��پسي"�جا� كنيا �� .(
تجا�� � با9��يابي �نجـا^�ستر�تژ� موفقيـت بـا نيـز Sجـا� �ين سا�9

�جاS. گرفت 97مو�>، نا كامال[توليدكنندگا8 كه ساختند �� قيمتي 8�9�� ها�
Sجا� به �بهشبيه بو� 7ناگي تقليد�ينها� به پر��ختنـد�9ترتيب Sجـا� . �ين

بـر 9� باشد ��شته تمايل �جه تما^ پر��خت به خريد هنگا^ �� مشتر� �گر
بهـر> كيفيت �طمينا8 مـيچسب �9. گـر��منـد حاصـل عملكـر�نتـايج �يـن

Wسـا شش طي �خير، ��9يابي به توجه با 9ير� �ست، توجه �قابل چشمگير
حد�� �� پيشرفته٤٥٠٠٠٠�خير 7ناگي Sسـيد>��جا� فـر�* به هيزمي

توليد � گر�يد>�ست برخو���� متنابهي سو� 9� . �ندكنندگا8

1-���� �����	�
���
� � �� ����� ����� ������	 ��� .����� ����� ��� �� � ��ITDG	� �	 ������� �
������1995!���"� #!��$� .
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������ ��	
�ست يافته �ست چشمگير� نتايج به پر�	> كل سـاليانه. �� �جـاSتوليد �

9� بيش كنيا١٢٠٠٠��پسي سر�ميكي چيكو� Sجا� بر�� محافظ توليد � عد�
9� مي٢٥٠٠٠بيش ح. باشدعد� سـو� Aبـر��مجمو Sجـا� تجـا� 9� اصـل

بين 9نا8 مي٢١٧٥٠٠�Ksh٣٩٧٥٠٠گر�> . گر��بر���7

Sجا� كنياحر�� �� �جا�Sها گذ�شتن نمايش به غربي،
��كش با سر�ميكيجيكو

تكنولو	�: �9عكس ليـ�ينترمديت ها� 	�مي


�������� ��� ���� � ����� ����با9پر��خـت.  ��شـيو>،���>
ك �سـتفا�ست مـو�� كننـد> oمصر مز�يا� سنجش بر�� بيشتر قـر���ه <

پــس���>. گيــر�مــي كــه �ســت 9مــاني مــد پر��خــت بــا9 قابــل� �نــد�9
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سرمايه�ند�9> با فز�يند> � مـيگير� بر�بر ��ليه مـو��. (گـر��� �� هيـز^
Sجا� ). �ين

النكا�ستفا�> سر� �� 7ناگي Sجا� �
تكنولو	: �9عكس بونيستـ��ينترمديت �ستيو

فـــمبــ،و��ـمــنـ�يــ�� مــصرoپــ��ر�*ـلغ بــه بــينسي نهــايي، كننــد>
Ksh87مي١٠٠ـ١٢٠ فر�* ميانگين كه محـافظ. �ستKsh١١٠باشد �گـر

شو� نصب نيز Sجا�،oپر��خـتمصر بـه ملـز^ متوسـط طـو� بـه كنند>
Kshيم٤٠� مبلغگر�� تا �� كل ميانگين �مر مي�فKsh١٥٠�ين ١.�هدز�يش

�� Sجا� نصب گـستر�>پبا طـو� به كه سنگي سه 7تشي Sجا� جا� به سي
مي �ستفا�> ��ستايي مناطق مـصر٣٠oحـد����٢. شو��� �� ��صـد

1-���� ,��� �	
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صرفه ميهيز^ خـانو��صرفه١.گر��جويي يـك بر�� هيز^ oمصر جويي
ميانگين با ��پ��٦ستايي Sجا� 9� كه مـيسنفر، �سـتفا�> بـهي �9��كننـد

مي٥/١ 9ير eشر به نفر هر بر�� هيز^ :باشدكيلوگر^
Kg١ × ٥/١×% ٣٠= ٧/٢

هيز^قيمت تبـديلـگذ��� بـا9��� كـااليي بـه هيـز^ غربـي، كنيا� ��
ناحيه. شو�مي 9� هيز^ ميقيمت �يگرتغيير ناحيه به بـر��. كنـد�� كـل ��

��خلي oبسته) 7شپز�(مصا� �� �� خريـد���كيلـوگرم٢٠هـا�هيز^ ي
87مي قيمت � مبلغبنابر�ين. �ستKsh٢٠نمايند نظرگرفتن �� Ksh٧/٢ با

�ستصرفه 9ير eشر به 87 پر��خت با9 <��� ��9�نه، :جويي

9٧/٢= ��٤١÷110��� ����� 	
��

نصب١٥٠÷�56 =7/2 هزينه با

Sفو مي��قا^ �� مفهو^ گزينـه�ين به توجه با كه موجـو�،هـا��سانند
<��� سرمايهطي ��ماهه يا نيمه � ما> يك ��ليه�� �oمـصر �9� كننـد>

جويي صرفه كل ���>طريق Wخـال �� گرفتـه صـو� سوختي هـا�ها�
مي با9پر��خت بهميبنابر�ين. گر��مذكو� خريـدتو�8 كه �سيد نتيجه �ين

�� Sجا� هزينهپيك كه هنگامي حتي مشتر� بر�� نيـسي Sجـا� نـصب ز�
باشـد Wسـا سـه 9� بيـشتر Sجـا� عمر Wطو كه ��صو�تي گر��، پر��خت

مي ��قعـي.باشد��9شمند ميز�8 به هيز^ قيمت �فز�يش با 7يند> �� �حتماال[
يافت خو�هد كاهش با9پر��خت <��� كلـيگرچه. 87، ��قـا^ موقعيـت،�ين

1-� ��� ������ ����� ��50��� ������ ��� ���� .�  � !�"30�"�� # ��� �� ������� �� $��%
��� 	���� �� ��& .
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گر�> 9� يك هر نميخا{ نشا8 �� ميـز�ها بيـانگر خـوبي بـه �مـا �8هنـد،
حاصل سو� � فعاليت�7��9مد گونه مي�ين نگاهي�ينبه. باشندها ترتيب

�يژ> مو��� �قتصا� بولال��بر � 9نا8 گر�> مو�� �ستنظير توجه .جالب

86D� � ���� <�
@
9� �مر بد� �� گر�> يافـت٤٨�ين تشكيل گـر�>��. عضو ���خـر �يـن

به W١٤فعا� كـه �سـت گر�يد> محد�� مـشغو9Wعضو تـن �� ميـا8 �يـن
مي سفالي oظر� كو�>. باشندتوليد گـر�>�ظرفيت �پـ��٦٥�ين ٣٥سي

. �ستKCJمحافظ
مقولههزينه طبق متفـا�تي گر�>هـا� 9ير �صلـي شـد>ها� تابنـد� �ند

بر� سرمايه � كا�بر� گر��ميز�8 مشخص فعاليت شامل. �ين هزينه �ين
� كا� خا^، مو�� ميهزينه . باشندسرمايه

�� Sجا� فر�شي عمد> سـو�بنابر�ين. �ستKsh٥٥سيپقيمت حاشـيه
87Kshبو�٣١ سو�. خو�هد حاشيه نشانگر �مر ��١٢٩�ين سيپـ��صد�

محافظهزينه. �ست توليد �KCJبا مـيKsh٨ بر�بر ��. گـر��بر���7 بـا
فر�شي عمد> قيمت گرفتن �Ksh٢٠9نظر يك هر سو� حاشيه ،Sجا� ها�ين

�سدKsh١٢به مثاW(مي عنو�8 �ست)��صد١٥٠به باال شد به كه ، .
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�����-� :��	
���� � ���� ���� ���� ���)� ���� ������ � !��Ksh(
�����!"�#$�%��� !

���� ������
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������ � !
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`7١Sهر�جا بر�� ٦٠٢بشكه
[� tبر��گر���7خا �٣٠S٧٠٣٣/٢�جا

سا7�9ما�>
tخا[�

مبلغ٧ به شيلينگ9��٤٠
بر�� �جا٣٠Sكنيايي

٢٨٠٣٣/٩

هرساعت٣گير�قالب �� S٧٣/٢�جا
٣هيز^

بر��٣با�گير� ساعت
١٠٠Sجا�

٢١٢١/٠

8��� بر��١٢حر�� ساعت
١٠٠Sجا�

٨٤٨٤/٠

با�تخليه بر���٥/١ ساعت
١٠٠Sجا�

٥/١٠٠١/٠

ساعت�نبا� ٧٠٧/٠يك
سرمايههزينه �Sجا� هر ٢٢بر��

٧٦/٠*)��صد٤(ها�فت
٢سرشكنها�هزينه

A٩٤/٢٤مجمو
�سيد>�فت ثبت به پر�	> توسط . �ندها
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هزينهتجزيه-٧ـ١شكل �جا�� توليد ��پسي�

سا& توليد١٩٩٤'� �قم ��٢٠٣٨پر�	+ �سـانيدسپ�جا� ثبت به �� . ي
نشانگر �قم سو'Ksh٦٧٢٥٠سو'�ين توليد. باشدميKsh٥٦٠٥سر�نهيا

KCJمي ��حتي به �ما �ست، نگر'يد+ ثبت پر�	+ بر;��'توسط �� <; تو�>
مثا&. نمو' عنو�> ��٦٥،به �پ�جا� محافظ٣٥سي هـمKCJ�جا� طو� به

كو�+ '��� ميEما> توليد �جا�بنابر�ين. شوند� توليد بـهKCJها�نسبت
مي٥٤/٠سيپ�� نتيجه � توليد�ست كه سا&KCJگيريم با١٩٩٤'� بر�بر

�ست١١٠٠ بو+ بـا. ��حد معا'& سو'� �قم بـر��Ksh١٤٢٦٥�ين �يـن��
�ست بر'�شته �' . گر�+

�جا� توليد E� حاصل ميانگين سو' IمجموKshيـا�٨١٥١٥Ksh٦٧٩٠
سر�نه تنهاحتي. �ستبطو� كه نماييم Lفر تولي٨٠�گر كل بهد�'�صد

�' ميــانگين E� بــيش حاصــل ســو' �قــم برســند، Nمنــاطقفــر� �' ;مــد
بو' خو�هد مثا&(��ستايي عنو�> مز�عه'�;مدبه ��سـتا�. )كا�گر�> �'

�مرتحقق فعاليت،�ين ساير كنا� �' كـشا��E�Eنا> �يـژ+ به خويش ها�
نيز جانبي '�;مد يك ميبه . يابند'ست

Sخا %)٢٠(مو�'
%)٨(سرمايه�هزينه

%)٧٢(كا�

��������	
 � =�/����� ������
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�موخته��� كه :�يمهايي
����� �نيا ��ما به مشا�كتي ��يكر�ها� بهينه . عملكر�
نيــست� كــافي تنهــايي بــه فنــي ,����مــو ,��مــو بــا همــر�- بلكــه ،

گر�- مها�سا�ماندهي � يابي ���با � مديريت ,��مو تجا��، ها�
مي ضر��� . باشندنيز

گر�-� با ��سـتاييكا� ��نـا ��مـيها� مـؤثر بـسيا� ��شـي تو�نـد
��نا مـي. باشدپيشرفت �مـر تـد��7 � �نگيـز- به گر�هي �كا� �فز�يـد

�ست گر�- �عضا� �ميا منافع تو�يع . متضمن
�جا>� توليد �� نماينـد�گر �عايت �� كيفي معيا�ها� �جـا>. ها، فـر�,

سو�بخشمي تجا�تي نكته. باشدتو�ند گرچهيك كه �ست �ين كليد� �
�ستر�تژ�� Fمـيحتماال متفـا� �جـا> �شاعه سـاختها� �لـي باشـند

مي ���با طبيعي بمانندكا�ها� باقي پابرجا تمـامي. بايست ���مد��يي
�جـا>�ست تجـا�� توليد �مر �� � ���با توسعه جهت �هـا��ند�كا��

مي �هميت حائز �مر� ��طمينا . باشدقابل
�نجير-هر� توليدچه �ميا مص� � باشد،رOكنند- كوتاهتر نهايي كنند-

پايينقيمت بو�ها خو�هند �با. تر� نـد� بـه ��� -�مغا يك �جو�، �ين
مي خريد��� كنند- توليد يـكيك طريـق �� �نهـا خريـد غالـب � نمايند
مي صو� �اللي يا بـر��فر�شند- بيشتر� ���مد �� Fعموما كه پذير�

به �� فر�, � كنند- توليد �� عمد- برخو����خريد فر�, خر�- يك
. �ست

�،��سـا تجـا�� مرحلـه بـه ��سيد �� پيش فر�يند كل كه �ست ممكن
Vنجامدسا� Vطو به متما�� . ها�
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مي ���� �� مشتريا� �� متفا� نو� �� فتو�لتائيك :باشدبا���
تج� كوچك نها�ها� يا ��مانگـا*مؤسسا يـا مـد��- نظير �ا�� هـا

خانو��ها
خانگيسيستم� �نر	� �ند�نز�ها�

مي عرضهفتو�لتائيك بر�� با�هاتو�ند �45 پمپا	 نظير كوچك �
گير� قر�� بر���� بهر* مو��

تكنولو	�: ��عكس خنا-ـ�ينترمديت �سماعيل
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�R��C ��k G��=� ]�
�� بـيش گرفتـه صـو� بر ���ها� منـاطق٢٠طبق �� خـانو�� ميليـو'

بر بالغ جمعيتي كه مي��١١٠ستايي تشكيل �� نفر �سترسيميليو' �� �هند،
مـي محر�5 بر7 نير�� �هـه. باشـندبه �نـد�نز�مـيال��،�١٩٨٠�� غـا�

برنامه �� فتو�لتائيك سيستم Bمصر �فز�يش Bهد با �� خو� ها��ستر�تژ�
كا�بر7 به خويش ��ستايي �ست�ساني F�بر .�� خو�شيد تابش �ينميز�'

با بر�بر ميانگين ' � �ست باال Jنسبتا متـر٥تـا٥/٤مناطق هـر �� كيلـو��
مي ��� �� بـه. باشدمربع J��حـد� فتو�لتائيـك �نـر	� �ليـل همين ٢٥٠٠٠به

مي عرضه بر7 سيستمخانو�� ظرفيت � بـهكند ' Fشـد نـصب MWP٣ها�
��. �سدمي �� نظر Bنير��صر �� ،���� �ختيا� �� �� �صلي با��� كه شنايي

مـي F�ستفا� ��تباطا � سر�سا�� ،T 	پمپا بر�� �خيـر�J. شـو�فتو�لتائيك
بو�جه��لت �يـست�ند�نز� محـيط تـسهيال � جهاني بانك �� �� هنگفتي �
برقـي(GEF)جهاني خدما ساير � ��شنايي خدما تا �ست F�نمو ��يافت

�ختيا �� به�� نز�يك �هد�٢٠٠٠٠٠ قر�� كلـي. خانو�� ��هزينه F	پـر� �يـن
كه١١٨حد�� �ست �ال� مريكايي جهـاني٣٨ميليو' بانك توسط ��صد '

�ال� مريكايي٢٠( جهـاني) ميليو' �يـست محـيط تـسهيال �هد�� �)٣/٢٤
�ال� مريكايي �سـت) ميليو' گرفته قر�� پوشش �الال'. تحت � فر�شـندگا'

خو�شيد��نر مـصرB) كننـدگا'تو�يع(	� حـد��� �� نهـايي ٥٧كننـدگا'
بو�جه �� مي��صد فر�هم �� F	پر� به� �ساسي مشا�كت يك �مر �ين نمايند،

مي بو�جـه.  يدشما� �� ��صـد يـك تنهـا پوشـش��لـت تحـت �� F	پـر� �
يا��نه مـيتخصيص قـر�� خويش بانـك�� توسـط بو�جـه بقيـه � هـا��هـد

تأ ميتجا�� . گر�ندمين
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تو�يع��� �ختيا� �� تجا�� ��صو مبنا� بر گرفتـههايي قـر�� كنندگا'
به. �ست �سترسي شر�يط �جر�� كه چند ���هر �مـا�ين نيـست، سـا�1 ها

نر2 �� برخي تد���پذير3 ��ستا� �� بلند گامي نسبتا7 تجا��، پذير�ها�
مي محسو8 مبنـا�. شو�پر�	1 بـر كه فعلي ���عتبا�� تجـا�� ��صـو

گرفته قر�� پر�	1 بهر1�ختيا� نر2 �� بـا��٢٤�ند �مـا' مـد � ��صد�
�ثيقه٤٨پر��خت � برخو����ند١٠٠گذ���ماهه . ��صد

���������	
��� ���������
��������������
���
�������:

������������
�� خصوصي شركتي سو�يا، �نر	� �ستسو�يما�� تجـا��ند�نز� �� كه

����سيستم شـركت خو�شـيد� �نر	� خانگي بـه. ها� �سـاني �نـر	� بـر��
Gشبكهمصر شركت �ين ��ستايي، مناطق �سـانيكنندگا' خدما مر�كز �� ��

خدما فر�3، مسئوليت � �ست 1���M فر�هم بـر�� �� �عتبـا� �عطا� � �ساني
���� مؤلفه. عهد1 � تلفيق �متيا� �� ساختا� بهـر1يـككليـد�ها��ين منـدپـر�	1

مؤلفهمي �ستباشد، ميا' غالبا7 كه ���نـدهايي S��� مختلـف مر�كـز. �نـد�كا��'
�� فر�3 �� پس خدما تـامـي���يهخدماتي، بـا���يـهنماينـد مطـابق خـدما

جمع �� �طالعا � نمو�1 تضمين �� كنند�ستاند���ها ���M .شبكه�� مـذكو� �
مي عمل بخش �ير ��سطح متشكل � مي١٥٠٠٠تا٥٠٠٠نمايد بـا. باشدخانو��

حد�� �� ساليانه شركت، عملكر� به يك٣٠٠تا٢٠٠توجه ��هر كنند1 Gمصر
به مناطق شـبكه�� مـي�ين بخـش �يـر بهـر�1 بـر_ نيـر�� �� � منـدپيوندنـد

كه. شوندمي حالي �� برخو����ند، ساله يك ضمانت �� خو�شيد� 	نر�تو�ها�
���ندبا�� ضمانت �سا 1� مد به Mنها بر_ خر�جي 1 .
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oميصر كشو� ���� كه خو�شيد� صفحا 9� شركتنظر �ين شوند،
بخش 9� مـيبرخي توليـد خـو�* �� كليـد� � مهـم طريـقها� 9� � كنـد

ســوكا �� خــويش سيــستممابتــسهيال غربــي جــا�> � مونتــا	ي �� هــا
تنظـيم. نمايدمي Wمثـا عنو�8 هـا�كننـد>تنظـيم،خو�شـيد�هـا�كننـد>به

المپالمپ � مهتابي �لتا	ها� كم مهتابي غير توليد،ها� سو�يما�� توسط
بخـش. شوندمي ضـمانت مـو��� شركت 87 بر �9���يـههـا�عال�> شـد>

عرضه ساير باتر�طريق نظير نير�، المپكنندگا8 � ��ها پيگيـر�نيـزهـا
. نمايدمي

��������
�9سيستم كه ميهايي فر�* به شركت سـهطريق تـا يـك شامل �سند

� كابل چند باتر�، يك مـصر٦oصفحه، كـم مهتـابي �٣(المپ �٢�تـي
. باشندمي) ��تي

��شـنايي مـو�� 9� يـك،سيـستم،جد� بـه عرضـه بـر�� ال9^ �نـر	�
مـي فـر�هم �� صو ضبط � سفيد � سيا> سـاW. ���7تلويزيو8 �كتبـر 9�

تجا��١٩٩٣ شركت سـاWسكه پايا8 تا نمو� 7غا9 �� �١٩٩٥9ا�9 بـيش ،
�سيد٨٠٠٠ فر�* به خو�شيد� عمد>. صفحه سيستمسهم �ين بـه� هـا

�� هزينــه با9يــابي كامــل ميــز�8 9� � شــدند فر�ختــه �عتبــا�� صــو�
بو�ند برخو���� باالسـت. ���9مد نسبتا پر��خت پيش مبالغ كه چنـد هر

هزينه٣٠( با9��)ها��صد �ما ،Wحتمـا� � كـر�> �شـد يكنـو�ختي طـو� به
پر��ختمي پيش كاهش با كه يابـد،��� �فـز�يش چشمگير� حد تا فر�* ،

گزينه چنين بو�گرچه نخو�هد مالي خطر� 9� خالي �� .
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��لتــي مؤســسا ــي، كل ــدگا> �ي ــي��>(�9 مل مــد��]،7هــن ��تــش، ،
مي) ها��مانگا> تشكيل �� 9يمبابو> �� فتو�لتائيك با9�� �عظم . �هنـدبخش

Wسا �� گرفته صو� مي١٩٩١��9يابي كهنشا8 ��9هد بـيش بخش �ين
سيستم٥٠ ظرفيت بـا��صد بر�بـر كـه �� شد> نصب بـو�،kW١٥١ها�

مي كـه. �هدتشكيل 7نجايي سيـستم�9 ��يـن 7مـو9* بـر �هـا پـر��*
سيستم تحليل � تجزيه ���ند، سز�يي به تأثير شـد>بهد�شت نـصب �ها�

��مانگا> � مد��] �� �هميتهامذكو� حائز .باشدمينيز

�� !" -# :���$����� �% 
� &'��(��� ��%
نقد�

RP١٠٠٠
�عتبا��

RP١٠٠٠
يــك ����� سيــستم

خو�شيد� صفحه
٨٩٠fقسا� � پر��خت هماه٢٦پيش

قسط هر ما>٣١مبلغ ��هر ��پيه هز��
fقسا� � پر��خت ماهه٣١پيش

قسط هر ما>٢٦مبلغ هر �� ��پيه هز��
�� ����� سيــــستم

خو�شيد� صفحه
١٤٩٠fقسا� � پر��خت ماهه٢٦پيش

هرقسط ما>٥/٤١مبلغ هر �� ��پيه هز��
ســه ����� سيــستم

خو�شيد� صفحه
٢١٩٠fقسا� � پر��خت ههما٢٦پيش

ما>٢٦هرقسطمبلغ هر �� ��پيه هز��
نهاييقيمت ١٩٩٥ها�

Wسـا �� Wتبد 7مريكـايي: ١٩٩٥نر� سـاW. RP١٠٠٠=�٤٥/٠ال� ��١٩٩٧،
بحر�8 حسب بر محلي Wپو يافت��9* Wتنز شد به مالي � �قتصا�� . ها�
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���K� O��P
� مد�سـه هفـت �� Sفو صـو�١٦��9يابي ��مانگـا> � بيما�سـتا8

چنــين. پــذيرفت �صــلي نهــايي oمــصر كــه نمــو� مــشخص ��9يــابي �يــن
�) ��صد٧٤(هاييسيستم مطالعـه جهـت بيـشتر كـه �سـت ��شنايي ��

بخش نمو�8 مـي��شن بـر�> كـا� به ��مانگا> مختلف سـاير. شـوندها�
مي سر�سا�9 � ��� <�� مخابر� شامل نهايي oباشندمصا� .

�=6D0
�هه 7غا9 9يمبابو>ميال����١٩٩٠ �� توليـد١٠، �مـر �� كنند> توليد

توليد كه چند هر ��شتند، مشا�كت فتو�لتائيك ��سيستم مـذكو� كننـدگا8
فن با كه محصوالتي ساير نيـزتوليد ند�شـتند ��تبـاطي فتو�لتائيـك ���7

��شتند نـو��،هـابـاتر�. فعاليت �سـايل � كنترلـي �لكتر�نيكـي قطعـا ،
شبخش توليد �صلي شركتها� �� ميد> 9يمبابو> خو�شيد� . باشندها�

سيستم �غلب كه شركت نمـو�>يك نـصب مؤسسا �� �� نظر مو�� ها�
سيستم نمو�8 مونتا	 تسهيال 9� �سـت�ست برخـو���� فتو�لتائيك . ها�

كانا��يي كمكي سيستم همكا�� با كا�خانه توليد�ين بر�� � شد عرضه ها
مجمـوAبـاWP٥٠،WP٣٠،WP١٥صفحا طر�حـيY/kW٣٢٠ظرفيـت

نگرفـت. گر�يد قـر�� بـر���� بهـر> مو�� كامل طو� به ظرفيت �ليـل. �ين
نقش�صلي تقاضا كفايت عد^ � بو� �جز�� 9� برخي فقد�8 9� ناشي �مر �ين

ند�شت 87 �� . چند�ني
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����K"�
مـي fمربـو مـد��] بـه كه جايي مـسئوليتتا محلـي گـر�> يـك شـد،

تعمي � سيستمنگهد��� مد�سهر �9ها� فهرستي �ما ��شت، عهد> بر �� ��
نبـو� �سـت �� محافظتي �مو� �نجا^ جهت �الجر� ال9^ كا�ها� � . �ظايف

بـاتر� بـه مقطر `7 نمو�8 �ضافه شامل گرفته صو� �قد�ما �تنها هـا
كر�8 بو�ندترميناWتميز ��. ها Wشكا� �ليل به سيستم قطع مو��� سو^ ��

�بــاتر� حبــا`هــا 9� ناشــي مــو��� چهــا�^ . بو�نــد) ��صــد٢٧(هــايــك
عمـومي�ينبه مديريت با سيستم 9� محافظت كيفيت كه شد مشاهد> ترتيب

��شـت نز�يكي fتبا�� بـه. مؤسسه توجـه مـيبـا كـه�نـد�9>، گفـت تـو�8
سيستمسيستم به نسبت بهتر� عملكر� كوچك �ها� ��شـتند بز�گتر ها�

حف ميا8 چند�ني سيستمتفا� 9� توسطاظت شد> خريد��� � �هد�يي ها�
نمي چشم به . خو��مد��]

���
� H=F0
متوسط، طو� سيستمبه سيـستم. بـو�WP٢٠٠هـا�ند�9> بـه�غلـب هـا

خيֵקـ �هد�كننـدگا8 توسـط يا 7نها �جه � شدند خريد��� نقد� يـاصو� ر
گر�يد پر��خت مؤسسه هزينـ. خو� كمـك عنـو�8 بـه مـد��] ��هشـهريه

مي قر�� �ستفا�> مو�� مذكو� سيستم خريد . گرفتبر��
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٢٥٥٠٥/٤٥١٠صفحا
Wكنتر	شا� ٢٠٠٦/٣٥كنند>

٢٠٠٦/٣١٠قا`
Ah٩٦٢٦٠٦/٤٣/V١٢هاباتر�
٢٠٠٦/٣٥)كليدها(هاسويچ�هاكابل

�سايل)٤×w٨(ها��شنايي ٥٦٠١٠٥شامل
Wفر�شند>بافاصله(نصب��نتقاkm٣٠٠٣/٥)٢٠٠

فر�شند> ٨٥٠٢/١٥سو�
٤٨٢٦/٨)��صد١٠(فر�*ماليا

��ليه سرمايه A٥٦٠٢١٠٠مجمو

فتو�سيستم ميها� �نـر	�لتائيك منابع با نهـاييبايست oمـصا� كـه ��
�� شوندمي���يهمشابهي مقايسه متغيرهـا�. نمايند، ��سـتايي مناطق ��

فتو�لتائيك المـپشمع،جايگزين � فتيلـههـا مـيهـا� پـا��فيني . باشـند��
ميمقايسه نشا8 منابع �ين نـسبتا[� قيمـت تخفيـف ميز�8 �گر حتي كه �هد
با گزينهپايين فتو�لتائيك ميشد، شما� به صرفه به مقر�8 �مر. 7يد�� �ين

هزينه �ليل سرمايهبه باال� �ست� طبيعي كامال[ ��ليه، . گذ���
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چـالش بـا خـويش �نـر	� نيا9هـا� بر8���7 بر�� Wبـسيا��نپا هـا�
محصو. ��بر�ست كشو�� Wبهر>نپا بد�8 كه �ست خشكي �� منـد��

�خير> Aنو هيچ قا�>�9 قلب �� فسيلي سوخت ����� جا� 7سيا �ين. �
هزينه پر��خت تو�8 سوختكشو� o�گز قيمـتها� گـر�8 �����تي ها�

ند��� حد���9. �� �� �� نپـا٩٠W�ين كـشو� �نر	� oمصر 9� ��صد
سوخت طريق مي�9 تأمين بيوما] يكها� �اليـلگر��، 9� �يگـر �يـني

جمعيتي تجمع 9� ناشي بخـش�مر �� كـشو� ����ين كوهـستاني هـا�
�ست . �فتا�>

شـما�با بـه غنـي كـشو� يـك 7بـي Sبـر �نـر	� yلحا 9� Wنپا �جو�، �ين
توليد. 7يدمي بر�� ال9^ پتانسيل Wمي٣٠٠٠نپا ���� �� نير� باشـد،مگا��

بهر> طريق 9� �مر ����ين 9� ���ند،خانهگير� تند� جريا8 كه هيماليا ها�
مي �سـت،. پذير�صو� نمـو�> شناسـايي �� مـذكو� پتانسيل ،Wنپا ��لت

7بـيبنابر�ين Sبر �نر	� توسـعهبخش Wحـا �� سـرعت بـه كـشو� �يـن
نيـر��سيستم. باشدمي تـأمين ��� بـر sبز� � متوسط ميز�8 �� هايي

���ند تمركز ملي شبكه Sجمعيت��ص١٠تنها. بر 9� به١٩د Wنپا ميليوني
Sبر ���ندشبكه �سترسي علـت. �ساني بـه عمـال[ شناسي 9مين �يدگا> 9�

ساختا� بو�8 بـرSكوهستاني شـبكه گـستر* كشو�، بـر���ين �سـاني
مي صو� 7هسته � بو�> پرهزينه . پذير�مر�^
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ميسيستم كوچك ميز�8 �� غيرمتمركز ��ها� ال9^ Sبـر نير�� تو�نند
�ســتر] جمعيــت��٥٠ 9� �هنــد��صــد قــر�� كــشو� �مــر�9>. �يــن

چــشمسيــستم بــه كــشو� سر�ســر �� ميكــر� � مينــي 7بــي Sبــر هــا�
سيـستممي �يـن شـبكهخو�ند، بـه كـه �� ��سـتاهايي Sبـر نيـر�� هـا

Sميبر تأمين نيستند، متصل �9. نمايند�ساني بيش حاضر Wحا ��٨٠٠
ن كـشو� �� ميكر� 7بي Sبر گر�يـد>سيستم نـصب Wيـن�غلـب. �نـدپـا�

فر7يندسيستم �� يـاها كند8 پوست كر�8، 7سيا` نظير كشا���9 ها�
��نه كر�8 مـيخر� �سـتفا�> ��غني صـد،شـوندها� يـك 9� بـيش �مـا

���ند فعاليت Sبر توليد �مر �� . سيستم

گاند��tپر�	> جامعه Sبر �
تكنولو	�: �9عكس فيشرـ�ينترمديت �ستيو
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مطالعـه بهـر>�يـن بـا مــو��� نمونـه� 9� ��ســتاييگانـد���tگيــر� ،
مي توصيف ،Wنپا �� بـهكوهستاني ميكـر� 7بي Sبر نير�� چگونه كه كند

مـي ��ستايي جو�مع يـا��كمك نيا9هايـشا8 �فـع �� �� 7نـا8 � شـتابند
ميمي نشا8 87 بر عال�> � مينمايد چگونه كه ��9هد بـر��تو�8 نير� �ين

كر� �ستفا�> هيز^ نمو�8 �خير> � �لكتريكي . 7شپز�

��� ����� �� �	
��
مي شما� به ��ستاها �غلب بر�� �هميت حائز � ��ليه نيا9 7يد،��شنايي

مي نمو��ما �ستفا�> نيز 7شپز� �مر �� Sبر 9� ال9^. تو�8 پتانـسيل 9� Sبر
9� � �ست برخو���� هيز^ كميا` منابع بر فشا� كاهش بيجهت ��يه�فت

مي جلوگير� �جاS. نمايد87 تو�8 كه 7نجايي با9���9 �� موجو� برقي ها�
مي١حد�قل ���7 بر �جـاSكيلو�� �ين تـد��^گر��، � پايـد��� بـر�� هـا

سيستم �غلب �� ��خويش 9يـا�� بـسيا� نيـر�� ميكـر� 7بـي Sبـر هـا�
مي oضـعيت. كنندصر� گرفتن نظر �� با ،Wنپا�� نتيجه ���� ��سـتاها

�ست گريد> طر�حي برقي Sجا� Aنو .
�لمنـت يـك � 7شـپز� ثابـت �يـگ يـك 9� متـشكل �كچي بيجولي Sجا�

�ست خـو�. ظريف 9� �� ضـعيفي � �� كـم Sبـر جريا8 ميز�8 �لمنت �ين
مي پخـتن. �هدعبو� بـر�� سپس � `7 كر�8 گر^ بر�� �بتد� �� Sجا� �ين

مـي،برنج �سـتفا�> سبزيجا � �بعـا�. شـدعد] �� Sجـا� ٢٠تـا٣(�يـن
�نگ) ليتر� �ست� گر�يد> توليد مختلف . ها�



فصل ششم ـ مو��& كليد� فنا���

327

�كچي بيجولي ��جا كا�بر�
تكنولو	�: �!عكس پنـ�ينترمديت كا��لين

عايق قالب يك !� مذكو� حر��تي /خير. �بـر���جا سـنگي شـد. بند�
مي �ستفا�. گرما كم. كند/خير. برقي �لمنت طريق !� حر�� كـه�ين ��تي

مي توليد �ست، ��شن گرمي. شو���ئما هو�� جريا; <شپز� �!هنگا? كه
مي خا�@ حر��تي حـر��مخز; �� <شـپز� Bظـر پايـه مـستقيما شـو�،

سر. �هدمي باال� !� كه <نجايي مي�! �ست، مانند طاقچه كه ��جا تو�;�ين
مـي Gحتمـا� كـر�، �ستفا�. H> جوشانيد; � غذ� كر�; Jسر كـهبر�� ���

گزينه مناطق، !� برخي �� ��جا مناسب�ين گر��� Hمحسو �مـر. تر� �ين
L�� ����به بستگي محلي <شپز� . ها�
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مـي نـشا� شو�هد مجمو� حاضر حا� خـا! � شـر�يط كـه �  هنـد
مـي ميكـر� (بـي بـر* سيستم با برقي (شپز� �قتصا �، ـ تو�نـد�جتماعي

حفـ � مـر 6 8نـدگي بـر چشمگير� باشـدتأثير 8يـست �شـته محـيط . ظ
نشانگر خوبي به گاند��@ مو� � ميمطالعه �مر . باشد�ين

�' X# � G��=�
تو�يـستي قلـب نپـا� � (ناپو�نـا� منطقه � Iگاند�� تـرين��ستا�

�ستمنطقه Jشد ��قع كشو� �ين بر. � � پرشيب مذكو� � �منه ��ستا�
قر�� ��  خوال مو � �� خانه هـستند�ها. فر�8 كـشا��8 �غلـب منطقه لي

J �خانو 8� بسيا�� كه چند يـاهر خـدمت حـا� كـه � عـضو� ��نـد هـا
گو�فاست ��تش سـايربنـابر�ين. با8نشسته بـه نـسبت مـذكو� ��سـتا�

ثر�تمندتر� �� ، ليل مر ما� نپالي كسب �(مدها���ستاها� �مر �ين
مي ��تش � . باشدگر شگر�

كه �مپر��� �قتي منـابع�8 شـد، تبـديل سـاكن كـشا���8 بـه سنتي
گرفتند قر�� 8يا � بسيا� فشا� تحت محلـي. جنگلي جمعيـت �) بـر Jعال�

J � فـز�يش� �� هيـز6 تقاضـا� ميـز�� گر شـگر��  ��� � �شد حا� � 
. �ست
8مينـه١٩٨٧سا� � � �� خـو  كـا� ماهنـد��، Jشـا بـز�@ شـركت ،
توجصرفه با � نمو  (غا8 طبيعي ��Zجويي به �ه (شپز� جايگزين ها�

�جا* نظير \) كر � مـو� گر6 �� منبـع مـشكل خو�شـيد�، � نفتـي ها�
قر�� �  گر6. ��8يابي \) �8كنخريد��� بـسيا�� بـر�� خو�شـيد� ها�

J �ميخانو تما6 گر�� بسيا� جهانگر � �مهمانسر�ها� شد، �صو�تيها
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گزينه ساير موفقيتكه نسبتا عملكر  &شـپز�. ز� �شتند&ميها نهايـت � 
گرفت قر�� توجه مو�  ميكر� &بي بر/ سيستم نهفته � نير�� طريق 4� .

خشك فصل بـا، � كوچـك  �� يـك ;& جريـا> 4� گانـد��= سيستم
مي توليد بر/ متر، يك با. كندعر? معا @ سيستم، بـر/٥٠�ين كيلـو��

مي �توليد كـل ��شـنايي بـر�� بـر/ مقد�� �ين �4نمايد، تعـد� � � �سـتا
<& بر Eعال� �ست، كافي جهانگر � خانو� ١٨Eمهمانسر�ها� 4� ها �صد

بهرEمينيز با �4تو�نند كنندگير� &شپز� نير� . �ين
توليد توسط ميكر� &بي بر/ سيستم نيا4 مو�  تجهيز� كننـدگا>�غلب

شدند تأمين تو. نپالي خـدما Pنـا با نپالي غير �لتي سا4ما> �يك سـعه
سيـستم نـصب �ظيفه ،Eگرفـتمشا�� Eعهـد بـر �� بـا. هـا سـا4ما> �يـن

Eشركتبهر فني حمايت 4� تكنولـو	�مند� &بـي،�ينترمديت بـر/ نيـر��
�� ميميكر� . نمايدتر�يج
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بر� با �شپز�
تكنولو	�: ��عكس كينـ�ينترمديت ليند&

������
مذكــو�٥٠سيستـمهـرساخـت هـزينـهكيلــو��تـي بـــا، مـعــا& ��

RS.مريكايي٧٢٠٠٠(٣٥٩٠٠٠٠� 4��4) 4ال� بر �4 .���� بـه مثا& عنو�6 به
شـد7 نصب كيلو�� يك مـي١٤٤٠هر هزينـه �4. بـر44ال� كـه حـالي �4

بـر�سيستم كيلـو�� هر ���� به شبكه به �تصا& بر�� بز�گتر، �بي ها�
پرمي �� مذكو� مبلغ بر�بر سه تا �4 نمو4بايست . 4�خت
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هزينه٣٠ ����صد نيمي كر�، تأمين گاند��" ��ستا� �� سيستم ها�
توسـعه بانـك +�� صـو� بـه �يگـر نيمـي � كا� نير�� صو� به -.�

شد پر��خت نپا2 ماند٧٠6. كشا���� باقي هزينه��صد �صـو� بـه ها
صرفه شركت يك جانب �� يا��نه تخصيص � نـا+�هد� بـه �نگليـسي جويي

گر�يدنـدشا تـأمين نپـا2 پايـه بلنـد ��لت � كانا�� تعا�ني �فتر ماهند��، 6 .
بـه برقـي .شـپز� تشويق جهت Bبر قيمت بو�- مناسب � پر�	6 پايد���

�هد� جانب �� محكمي كهضمانت ��شت نيا� طريـقكنندگا- �� ضمانت �ين
بو�جه گرفتن نظر شد�� تأمين �مر بر� پيش بر�� �يا�� � .

سا2ها�تعرفه پنج طي +�� مبلغ تا شدند تنظيم مكفي سطحي �� برقي
هزينه � گر�� پر��خت كا�مند�-با� Bحقو � نگهد��� محلي(ها� فر� سه

6�� �يدندبر�� Pمو�. سيستم تمـامي) �ند��� كـه طـو�� به شو�، تأمين
تعرفـهخانو��6 پر��خـت تـو�- منطقه �ين باشـندها� ��شـته �� مـذكو� � .

��تعرفه شدندها تنظيم متفا� سطح مـصرS،سه كه طو�� كننـدگا-به
تجا�� � مصرSيا��نه،صنعتي به �� ���نـد�� Uختـصا� ��خلي كنندگا-

خانو��6 فقيرتا نمايندها� پر��خت �� تعرفه ميز�- كمترين . تر
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tگاند�� �� �طالعاتي �نجمن
تكنولو	�: �9عكس بوستو8ـ�ينترمديت 	�نت

كميته جو�نـببر�Sيك تمامي بر نظا� مسئوليت با ��ستايي �ساني
جمعپر�	> تا ساخت 9� گر�يد، تشكيل تعرفه، نيـر��. ���7 خـانو��> هـر

��� قر�� پر�	> �ختيا� �� �� ���^. كا�� سو يك 9� �مر ���ين eطـر پذير�
مي �هـاليتضمين تمـامي ميـا8 �� �� مالكيـت حـس �يگـر سو� 9� � كر�
م بر سـاختكمك. �نگيختي��ستا مـو��، حمـل شـامل كـا� نيـر�� هـا�

ماشـيننير�گا> نـصب � ��خلـي �مـو� بو�نـد، Wنتقـا� fخطـو � ��. 7ال
� ��شنايي مز�يا� 9� كامل �طمينا8 با نيا9 صو� �� خانو��> هر عو�
7شـپز� بـر�� بيـشتر Sبـر نيـر�� بـه �سترسـي � شـد8 7بونه ،شانس

ميبهر> . گر�يدمند
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منظــو بو�جــهبــه ،Sجــا� خريــد��� بــر�� مــر�^ تــشويق بــر��� �� ��
Sجا� به يا��نه گرفتنـدتخصيص نظـر �� �كچـي بيجـولي تخـصيص. ها�

قيمت�٣٣يا��نه كاهش سبب ��ليه كـه��صد� طـو�� به شد قيمـتها ،
به ليتر� سه Sبـه١٣�جا ليتـر� هـشت Sجـا� قيمـت � 7مريكايي �٢٠ال�

�سيد 7مريكايي �جـ. �ال� مهمانـسر�ها�٢٠هـا�اSبه توسـط كـه ليتـر�
مي �ستفا�> نگرفتگر�شگر� تعلق يا��نه برنامـه. شدند ��ليه Wسا �� طي

�سيدند٨٥ فر�* به Sجا� .

����� �� ��	
�
تمـامي ��شـنايي tگانـد�� ميكر�� 7بي Sبر سيستم حاضر Wحا ��

مي تأمين �� ��ستايي ��١٨تنهـا. كنـدخانو��ها� �هـالي 9� سـتا��صـد
��مي 7شـپز� بـر�� Sبـر 9� ��ستفا�> t�شتر� � شد8 7بونه هزينه تو�نند

نيـر�� كـل سـو^ يـك حد�� �� جهانگر�� مهمانسر�ها� � نمايند تأمين
مــي oمــصر �� Sــر ــدب ــه. كنن تعرف توســطپر��خــت ــاالتر ب ســطح هــا�

بهـر> معنـا� بـه جهانگر�� خـانو��>مهمانسر�ها� �9منـد� فقيرتـر هـا�
� Sبر �ستنير�� . �9�نتر
<�� 9� ميكـر�قبل 7بـي Sبر سيستم خـانو��>�ند��9 ��سـتاهـا�، �يـن

مـي �سـتفا�> ��شـنايي بـر�� سفيد نفت ليتر پنج تا يك 9� . كر�نـدماهيانه
المپ يك ����٢٥شنايي سـفيد نفـت ليتـر يـك هزينه سو^ �� برقي ��تي

مي ���يو. باشد���� شامل برقي oمصا� �تلويزيو8،،ساير غال 7سيا`
مي كوچك نانو�يي . باشنديك



خدما �نرژ� ��ستايي

334334

7موختيم كه نكاتي
شد> 7موخته مينكا 9ير eشر به مذكو� :باشند�

با� ��ستايي �نر	� نيا9ها� هماهنگي منظو� به كه �بد�عي ��يكر�ها�
�لكتريكيتوسعه با� بـهمي���يه� موفـق �نر	� پر�	> يك �� گر�ند،

مي . �سندنتيجه
ن� Wمثا مي�ين ���^شا8 بر�� موقع چه � كجا �� كه طـر�eهد پـذير�

�ست بو�> نيا9 يا��نه تخصيص طـر��e. به كـه 87 �ليل به مو�� �ين
يا��نـه، تخصيص بو�، برخو���� محيطي 9يست � �جتماعي مز�يا� 9�

شد <��� تشخيص . مناسب
توسعه� �� محلي بلنـدمشا�كت موفقيـت �� �ساسـي �مـر� پـر�	> �

طر ميمد شما� به e7يد .

�����m*� +�C� X�/6��D��� �
تكنولو	�: �9عكس �ينترمديت
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مجموعـه عنـو�8 بـه كتا` �سـنا��ين 9� گـر�>���يـه�� توسـط شـد>
فنتوسعه تكنولو	�����7 ���ينترمديت تحرير �شته عنو�به به تا 78مد

كا�گا> �� 7مو9شي منبع كشو�يك �� كه فعالي توسـعهها� Wحا �� ها�
مي گير�برگز�� قر�� �ستفا�> مو�� فن. شو� �نر	� �ينترمـديت���7كا��
��>ITتكنولو	� هنگا^ كا�گا>�� نمـو��ند��9 eصـال� �� مذكو� �سنا� ها،

شركت عملي شر�يط � تجربيا تا ��� گستر* مـدن� �� قـر��كنندگا8 ظر
شركت. �هد ���ين كشو�ها� �هل 7سـياكنندگا8 �� جهـا8 توسـعه Wحا،

مي التين 7مريكا� � . باشند7فريقا
��يـك شـد> گـر����7 منبـع"�سنا� ��"مجموعـه Sفـو كتـا` نهايـت ��

���ند �يژگي. تشكيل 9� كا�گـا>يكي ��9شـمند طر�حـيهـا� مـذكو� هـا�
شركت بر�� نهايي بـوعملكر� بـهكنندگا8 تـا بتو�ننـد� 7نـا8 �سـيله �يـن

نماينـد7موخته عملـي ��قعـي 9ندگي ��شر�يط �� خو� 87. ها� بـر عـال�>
سنجش �ين ميشركت،بر�� نمايندكنندگا8 فعاليت گر�هي طو� به بايست

�� مؤثر � Sخال همكا�� عنصر نتيجه �� كــه� عنـصـر� �هــند، تر�يج
چنـين مـسئوليت گـرفتن عـهد> بر ��مؤسـسهبـر�� ��قعـي"�� "�نيـا�

مي . باشدضر���
ضميمه شركتعملكر��ين به كه شكلي هما8 به �قيقا[ �� كننـدگا8گر�هي

ميي��� تقديم شد . نمايده

ضميمه



ضميمه        

337

�����
�سنا� ��عملكر��ين ���گر�هي �طالعا 9� منبـعي، مجموعـه �� شد> ه

مي فهرست � <���7 . نمايندبير�8
بر��عملكر� ترتيـبمذكو� به �� 9ير مو��� گر�>، سـنجشسه مـو��

��� خو�هد :قر��
مصر١oگر�> نيا9ها� بهـ نسبت 7نها تمايال فانو]، بالقو> كنندگا8

هزينه �يژگيپر��خت � فانو] 7نها� نظر 9� فانو] . ها�
محافظ٢گر�> پوشش شامل فانو] فني �يژگي مو���ـ ساير � باتر� ، .
تجا٣گر�> فر7يند شـامل��ـ فـانو] عرضـهسـا�9 9نجيـر> تـر�يج،

مو��� ساير � مشتر� خانه تا . �9كا�خانه

����	
 ����
�ختيـا� �� �� مذكو� عملكر� �جر�� بر�� ال9^ �طالعا تما^ بخش �ين

مي قر�� . �هدتا8

����������� ������ ������������:
��� تكنــسين7قــا� ،٣٠� پــس Wســا�� تنهــا ،Sبــر يــكســاله �تمــا^ 9

ــستم سي ــي طر�ح ــت ــاييمأمو�ي ���پ ــركت ش ــا ب ــو�، �م �� ــصص متخ
فتو�لتائيك گرفـت،محصوال عهد> بر �� خانو��گي تجا� �مو� . تصد�

<�� �� متوسـط مقيا] �� تجا�تي ��� �پد� بـو� كـر�> توليـد�نـد��9 بـه
سيستمها����يو � مـيتر�نزيستو�� مصرفي كم موسيقي پر��خـتها�
با بو�ندكه <��� قر�� Aلشعا� تحت �� منطقه ��ستايي sبز� ��9 .
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كه 7نجايي هزينـه�9 كـم محـصوال فر���نـي �جـو� �ليل به با9�� �ين
تايو�نيهنگ � شدكنگي �كو� فـر�چا� فكـر بـه ��� ،�eطـر � هـا��فـت

پر���ند سر �� �� 9مينـه. گوناگوني �� خـو� تجربيـا بـه توجـه با ���
مـي،فتو�لتائيك خو�شـيد� فـانو] يـك كه كر� گزينـه�حسا] �تو�نـد

شـو����^ محـسو` ��سـتايي oمـصا� بر�� ��. پذير� كا�خانـه 9يـر�
���� �� پالستيك � Sبر مهندسي قابليت خو� 8��� .

بانك ��،87 مأمو�يـت كـه �ست �هد�يي �مو� �� بز�گي �يجـا�7	�نس
فــن بــر�� ــد�� پاي مناســب���7با9��هــا� ��توســط،هــا� ��ســتاييا8

�ست توسعه Wحا �� كشو�ها� ��ستايي نماينـد>. با9��ها� ��«�پيتـر
تجربـه»بانك ����� � توسعه �مر متخصص ��ستا، تجـا���� سـا��9

فن �� هزينـه���7پايد�� پر��خت تو�نايي ��ستاييا8 كه بو� ��هايي 87 �
مأمو�يت. ��شتند 9� برخي �� ��ليه�� كـها� ساير �� �مـر�* �� شو�ها،

فـن با9��هـا� �جـاS�يجـا� بـر�� متوسـط ��مقيـا] مناسـب ���7� هــا
بو�پمپ كا�كر�> كا�7فرينا8 همر�> به موفقيت با پد�لي . ها�

���� ���� �	
 ��� �������� ���
عالقـه،��� �ليـل بـه � نمـو� مالقـا پيتر با ميهماني يك �� �نخست

فن �� تفاهمي،���7مشتركشا8 گرفتحس شكل �� 87 كـه. ميا8 9ماني
مــي �يــد8 كا�خانــه 9� متنــوAپيتــر مــو�� �� بحــث بــه ��� ســا�9كــر�،

به � پر��خت فتو�لتائيك �محصوال كلـي مو�نع كه نمو� �شا�> نكته �ين
�� كـه �ست 9يا� قد�� به ��ستايي فتو�لتائيك با9�� پايد�� توسعه هزينه

بپذير�نمي �� 87 مالي خطر صحبت. تو�ند شنيد8 9� مو��پيتر �� ��� ها�
� شـد <�9 هيجـا8 مذكو� eپر��خـتطر تو�نـايي كـه ��يافـت نهايـت ��
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مـيهزينه شـما� بـه موجـو� مـانع بز�گترين كـه. 7يـدها نمـو� �شـا�> ��
�هد� ��لين عنو�8 به ��لت بـه�ستر�تژ� يا��نـه تخـصيص سياسـت كنند>،

بو� Wهزي. محصو تأمين 9� چه گر �مر مينه�ين حمايت ��قـعها �� �ما كر�
مي لطمه eطر پايد��� ميبه عمل 87 عليه بر � . نمو��9

مي بانك �� كه كر� �حسا] ��9� حمايـت به محـصوالتو�ند تـر�يج
بپر���9 مسئوليت،فتو�لتائيك تقسيم طريق 9� �مر �يـسك�ين � ��هـا هـا

��ليهفر7يند تـأمينها� همچنين � Wمحصو توليد ��ليـه� مخـا�� �مـالي
9نجير>،پژ�هش تنظيم � بو���تقا� �جر� قابل عرضه � .

فانو] توليد ��ستا� �� �� خو� كا� تا نمو�ند تو�فق �� هر ��� � پيتر
نمـو�8 مرتفـع خـصو{ �� فـانو] �يـن نماينـد، 7غا9 ميكر� خو�شيد�

بـو� گر�يـد> طر�حـي ��ستايي مشتريا8 بكـر. نيا9ها� نفـرفكـر �� �يـن
نمو� مشخص �� موفقيت حياتي . عو�مل

مي 9ير eشر به عو�مل :باشند�ين
فانو]� يك 9� مشتر� نيا9ها� كامل t��
فر7يند� � Wمحصو eفعطر� بر�� توليد نيا9هاها� �ين
بــر��� كــا�� خــدما���يــهســاخت � مــشتريا8 بــه Wمحــصو

فر�* 9� پس . پيشتيباني
كه ��� �طمينا8 پيتر به پ�وخ��� eطر�� نوپـا� كامال[ تجا� يشنها��

مي توسعه بر���� � فانو]�هد پايد�� با9�� خو�شيد��يجا� 87ها� ،
مـي�� eمطر منطقه سـپس�� حمايـتنمايـد، 9� پيـشنها�� eطـر �يـن

توسعه Sبانك«صند� مي»�� . گر��برخو����
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9� بحثپس � بسيا� مـشا���8ها�نديشيد8 � شركت كا�� با طوالني �

ــابي ي ــا9�� ب � ــد تولي ــر�� ب ــذير پ ^��� eــر ط ــك ي ــه ك ــت ��ياف ��� ،87
���فانو] �� 9ير مجز�� بخش سه خو�شيد� :باشدمي�ها�
������ ������� نظـر:� �� �� بـالقو> مـشتريا8 Wحا eشر بخش �ين
�ند�9>مي �� ��شنايي نيا9ها� مقد�� ميگير�، پر��ختكندگير� تو�نايي �

�يژگي مي� قر�� مدنظر �� Wمحصو مطلو` . �هدها�
���� �������� فـن:����� كلـي تـصوير بخـش ���يـن ترسـيم���7
مـيمي بـر���7 �� جـا�� محـصوال �يژگـينمايـد، طر�حـيكنـد، �� هـا
ميمي ��نظر �� محصوال به �هي شكل چگونگي فـننمايد، � ���7گير�

� با �� ميمذكو� هماهنگ مشتريا8 �جـر��. نمايدنتظا�� 9� كليـد� oهـد
كـه طـو�� بـه �سـت مناسـب Wمحـصو به �ستيابي eطر بخـش�ين �يـن

هزينه پر��خت باشدتو�نايي ��شته �� 87 . ها�
����� ��� سا�9،: � مرتفع �� مشتر� نيا9 كه محصولي ��شتن تنها

نيست ب. كافي خو�هد موفق 9ماني تنها پر�	> طريـقيك 9� Wمحصو كه و�
�سـتر�تژ� 9�� شـو� پشتيباني منسجم توليد يا منابع تخصيص مشي خط

باشد برخو���� �عتبا� � فر�* 9� پس خدما تجـا��. تو9يع، eطـر يـك
بدين تا نمايد ��غا^ �� Sفو مو�� �� پـذيربايد ^��� � جـامع طرحي ترتيب

���ئه �7بر�� فر�هم نهايي كنند> oمصر به Wمحصو ��� .
9� يك هر ��9يابي بر�� �� يافته سا9ما8 گر�> سه تا گرفت تصميم ���

نمايد بر�سي �� مقدماتي پيشنها�� � بگير� نظر �� Sفو . مو���
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�نـا� نيا�هـا� بگيـر�، نظـر �� �قيقا �� بالقو! مشتريا� حا% بـهشر'

�ند��! �� �يژگـي��شنايي � پر��خـت تو�نايي � كند محـصو%گير� هـا�
�� �هدمدمطلو3 قر�� سـا�ما�بـر. نظر گـر�! 6�� � بر��شـت �سـا7

مي منطقه يك �� ��ستايي، مناطق �� نظريافته �� كاملي حا% شر' بايست
بر تا ���� �ست به خو�شيد� فانو7 مو�� �� محصو%مشتر� مبنا �ين

نمو�مناس �نتخا3 � طر�حي �� . ب
�� �ير كليد� مو��� هدفي چنين به �ستيابي ��ستا� قـر��مـد�� نظـر

:�هيد
خو�شـيد�� فـانو7 بـر�� ميـل كمـا% بـا مـشتريا� كـه مبلغي

مي . نمايندپر��خت
فانو�7 بر�� �� مناسب با��� خو�شيد�بخش كنيد،ها� تعريف

نظر �� �� �ير جزييا بايد مذكو� تعريف :بگيريد��
نظر١ مو�� خانو�� ���مد ميز�� )هدL(ـ
�حتمالي٢ مكاني موقعيت �هكد!(ـ مر�كـزنظير ،Oبـز� ��سـتاها� هـا،

مو��� ساير � )بخش
�شتغا%٣ حا% شر' � تحصيال ميز�� ـ
شاخص٤ ساير شـناختـ �� كه نمو���� ���� � شناسي جمعيت ها�

با��� نهفته مي،�ستعد��ها� ��قع . ندشوسو�بخش



خدما �نرژ� ��ستايي

342342

مبنا�� بر ��شنايي نيا�ها� :���يابي
ساعت١ �تعد� �ستـ نيا� ��شنايي به كه ��� �� هايي
%خير$٢ ظرفيت ��شناييـ �
نو�٣ �لخو�$ �نگ � نيا� �مو� ��شنايي شد ـ
نـو�٤ پر�كندگي چگونگي مثـا0(ـ عنـو�2 بـه٣٦٠بـه يـا كامـل ��جـه

متمركز پرتو )صو�
فانو;٥ مطلو> 2�� ـ

كيفيتبرقر�� � قيمت بين 0�تعا ��
�عتبا��� نيا�ها�
فعلـي� ��شنايي مـصرCمنابع �لگوهـا� ،� نا�ضـايتي ميـز�2 ،

�مو�� . ساير

����� ����	 
���� ����)�(

�	�����
توسعهمي نمايـدبايست بر�سـي فتو�لتائيـك بخش �� �� متفا� . ها�
فـانو;گزينه متفـا� ���هـا� �� �موجـو فتو�لتائيـك �هـا� كنـد يـابي

نمايد�يژگي �پيشنها �� فانو; يك مناسب مي. ها� مذكو� بايـست�يژگي
شـا�	، كننـد$ كنتـر0 محـافظ، پوشـش �نـگ � طر�حي ��حد، شكل شامل

باشد باتر� � �جر��. المپ منظو� مـيبه �مـر كليـد��يـن �مـو�� بايـست
�هيد قر�� توجه �مو� �� �ير :ليست
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��يجيگزينه ميها� يافته سا�ما� �گر� نمايندكه توجه $نها به بايست

�گر)يد (كر �ير فهرست �( ��شني . �ندبه

]=^��6�D�! �3�� �@Q��
مي موجو) فتو�لتائيك ��حد بر�� گزينه �( حاضر حا1 :باشند)�

پالسـتيكي��حد� 6�نـا غـشا7 با گزينـه:هايي ��نتـرين�� گزينـه �يـن
�ست غ��حد. موجو) با ميهايي �� 6�نا محـلشا7 �( � بريـد تـو��

هماهنـگ �نيـا مـو�) بـر< نيـر�� � �لتـا	 بـا متناسب تا (�( شكل
مي. گر)ند �� مذكو� كـر)��حد سـو�� �سـا) قالـب يـك ��� . تـو��
)�معايب كمتـر كا�$يي � �ما� مر�� به عملكر) تضعيف گزينه �ين

مي بر< به خو�شيد� �نر	� . باشندتبديل
كريــ� ��حــد:ستا1ســيليكيو� �� ��حــدها نــا�6�يــن غــشا7 بــا هــايي

هستند گر�نتر )�. پالستيكي � �سـت كـوچكتر $نهـا �ستاند��) ���ند�
برخو�) بيشتر� كا�$يي �� بر< به خو�شيد� �نر	� . ��ندتبديل

به نسبت كريستا1 سيليكو� صفحا كر)� سو�� � جمع فني �)يدگا ��
پالستيكي 6�نا غشا7 كه �ست��حدهايي )شو��تر بسيا� . )��ند

�@Q��n!�# \&DJ ���
گزينهمي )هيدبايست قر�� مدنظر �� �ير :ها�

�ستر�� مي:پلي �� �ما) قالب�ين �� ��ستفا) با )قيـقتو�� بـسيا� گير�
�ست �شكنند بسيا� مذكو� قالب �ما ،(�( . شكل
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�HDPE :كر�ما�� كا� كه �ست خا� � طبيعي �ما قيمت �� �� ���! با �
 � بـاال كيفيـت با نهايي محصو' به �ستيابي � �ست مـا��مشكل �يـن

نيست پذير . �مكا�
پر�پ� صو�تي: لنيپلي �� توليـدتنها حجـم كه كنيد �نتخا: �� ما�� �ين

��نه به �سترسي باشد ير� باال �يزشما �شـو��ها� بـسيا� ما�� �ين
. �ست

ميعدسي� �� خو�شيد� فانو@ تهيهتو��ها� كربنا پلي يا شيشه  �
� . نمو� يـك عدسـيهر مز�يـن ��هـا ����معايـبيـا �� خـو� Dخـا

. هستند

<���* $
��*	��& �
كننـد�مي Eمـصر ��سط حد تمـاميتو�� تـا نمـو� طر�حـي �� Gبـر �

��� قر�� پوشش تحت �� مد��. �حتماال Iنو چه مـيگر �� � بند� بايـست
تو�نايي موجو�نظر كر�ها� قطـعگزينه. �� يابي شامل موجو� Iمتنو ها�

بي شا�	  � حفاظت پايين، هـشد���لتا	 سيـستم � شـا�	 شـاخص ��يه،
مي�هند� صوتي . شوند�

�@Q��Z> ���
شاخص طريق  � المپ پذير��نتخا: صو� :ها� ير

���
نو�� �نگ
عمر� طو'
هزينه�
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موجو�يت�
حبا�� شد� �سيا
مگزينه شما كه مييهايي %ير شر& به كنيد �نتخا� :باشندتو�نيد
�CFL

فلو�سنت� مهتابي المپ
پايين� �� با هالو	�

� شكل به المپ �����ند�%��نتخا� بستگي باتر� � شا�	 كنتر6 � .

�@Q���
0�� ���
گزينه ميا� كنيد�% �نتخا� �� يكي %ير :ها�

سر�� �يژ�:�سيد تطبيق به باتر� نو: ع�ين � شا�	 ��ئمي� شا�	 د=
���� نيا% فتو�لتائيك سيستم �ست. �� �سيد %� پر �يـن،باتر� بـر بنـا

مي ند��� ��ستي پلمپ � �مو= مهر كه Cنجايي %� � �ست تو�ندسنگين
باشد Dگرچه. خطرنا،�� Cسـاني بـه � �ست �قتصا�� باتر� نو: �ين
مي Hباشد�ستر .

�6	 باتر�:�سيد نو: مي�ين �قتصا�� مهـرباها كامـل طـو� بـه � شند
Hفـانو �� معمـو6 طـو� به � هستند كـا�بر��مو= خو�شـيد� هـا�

مي. ���ند نگـهگرچه شـا�	 بـد�� �� Cنهـا طـوالني مـدتي بـر�� تو��
���ند �كوتا عمر� طو6 �ما . ��شت

�NiCd :ميباتر� كا�ميم نيكل بيها� بر�بر �� مـدتو�نند بلنـد ،شـا�	�
نمايند باتر. مقا�مت چرخـه��ين بر�بـر �� � �بـو� سـبك بسيا� هـا�ها
بــي � ��شــا�	 مــييشــا�	� جو�بگــو � هــستند مقــا�= �مــا. باشــندمــي

حافظهباتر� مذكو� نمي�ها� Hستر� �� چند�� � ند��ند . باشندخوبي
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ليتيو^� فني: 7هن yلحا فـانو]�9 �� كا�بر� بر�� باتر� Aنو هـا��ين
�ست مناسب كامال[ چ. خو�شيد� معموال[هر � بو�> گر�8 بسيا� كه ند

نمي �ستر] �� ��ستايي مناطق . باشند��

����� �����	 
��
���� �)�(

�������
نماييدتجا��فر7يندها�بايستمي ��9يابي �� فانو] . سا�9

موفقيت �جر�يي عمليا به fمربو جزييا �9تما^ فـانو] Wنتقـا� 7ميـز
خانـه تا �كا�خانه �� مـشتر� �� كنيـد مـر�� �هـن بـه� �� مـو��� �يـن

نماييد مشخص جد�لي �� ليست تجزيه. صو� �حتمالي، بو�جه مو�� ��
نتيجه � ��7يد عمل به تحليل سپس� كنيد، بـهگير� �� بو�جـه تـر�يج�ين

� 9نجير>فانو] �هيد�يجا� �ختصا{ عرضه � .
�نجا^ مـيبر�� شما كا�ها بخـش�ين كليـد� مـو��� ��بايـست بعـد�

�هيد قر�� . مدنظر

����� �����
�9:همكا��� � بـو�> كفايـت با كه بيابيم شريكي تا هست نيا�9 7يا

بهـر>مها� ال9^ فني �شـاعهها� �� كـه طـو�� بـه باشـد �منـد
فانو] كند؟��ستايي كمك ما به ها

تو9يع� تد��كا
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�جر�� � تعيين ميبر�� تد��كا ���ين 9ير عو�مل قـر��بايست مدنظر
:�هيد
تو9يعشبكه� مرحله� باشد؟چند چيستند؟�يژگي�� مذكو� ها�
با�9گاني�ثيقه� شـبكه(ها� �� حـضو� بـر�� �� مبلغـي كـس هـر

). پر���9مي
شد>� بيني پيش �مشكال حمل �(نقل� حمل Aبـهنو �سترسـي نقل،

�هيد قر�� توجه مو�� �� نظر مو�� محلي با9�� به �سترسي ). سوخت،
سا9ما�8 غيرنقش محليها� سا9ما8(��لتي �ين مـي7يا تو�ننـدهـا

نمايند؟ فر�هم �� نيا9 مو�� 7مو9* يا )�طالعا
با�9گاني� 7مو9*
فر�*� 9� پس 9نجير>(حمايت ���^7يا عرضه بو�؟� خو�هد )پذير
�عتبا�� هزينـهفانو]: مديريت 9� فتو�لتائيك ��ليـهها� بـااليي� �

مي هزينهبرخو���� �ما ند��ندباشند، سوختي �عتبـا�. ها� مديريت
هزينه نمو�8 پر�كند> بر�� مناسبي طو����* به �ست ��ليه ها�

هزينه پر��خت تو�8 مر�^ باشندكه ��شته �� به. ها �حتماال[ �مر �ين
���� نيا9 پر�	> بيشتر تماميميبنابر�ين. حمايت يا برخي بايست

قر�� مدنظر �� 9ير :���عو�مل
سرمايه� ميز�8 � مشتر� مالي تأمين به هـرنيا9 بر�� نيا9 مو�� �

كل، �� � فانو]مشتر� 7يا قيمت، بو�8 مناسب صو� ���� هـا
مي �هيد؟�جا�>

شـد؟پر��خت� خو�هند گر����7 چگونه �عتبا�� �مـرها� �يـن 7يـا
هزينه بر گذ�شت؟تأثير� خو�هد فانو] كلي �
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سيستم� ��قع �عت�� بـدهيها� شـامل حـد� تـا هميشه هـا�با��
مي مي. باشندسنگين بـه7يا �حتمـالي نيـا9 � پوشـش ميز�8 تو�نيد

�� �� سنگين نماييد؟بدهي ���7 بر پر�	> �ين

���������	
��
�ست منظو� ميبه ��ستايي مناطق �� با9�� به ��يابي 9ير عو�مل بايست

�ست طر�حي بر�� 7نها 9� � ��� قر�� بر�ر�تژ�مدنظر بهر> فانو] . تر�يج
مناسب� ��سـتايي�بز��ها� ��سـتايي(تـر�يج مـر�^ عـاملي چـه

ميمنطقه ال9^ ظرفيت به �� شما قـديم�ساند؟� با9�� مبا�ال 7يا
بيامو9يم 7نها 9� �� نكاتي تا ���ند �جو� هم ؟)هنو9

عقايد� �بر�9 � �بد�عي توجه(تر�يج مو�� �� نمايشا � قر��نمايشنامه
تكنيك. �هيد شوندچه ��قع بخش سو� �ست ممكن �يگر� ؟)ها�

نماييدهزينه� ���7 بر �� تر�يج � .
هزينه� 9نجير>تقسيم با عرضهها فر�*(� �مر �� كه �فر��� تما^

�9فانو] ���ند شركت ـها بـر� خو�هنـد سـو� بـا9�� مؤثر تر�يج
هزينـ 9� برخي بر�بر �� سايرين شايد كه مقا�مـته��صو�تي هـا

9نجير>. نمايند �� حاضر شـمامر�^ 9� بيش �حتماال[ نيز عرضه �
شدــ خو�هند نز�يك مشتر� هـمبنـابر�ينبه بـه نيـز 7نهـا شـايد

باشند مند عالقه فانو] گذ�شتن نمايش به � مشتريا8 با . صحبتي
�نساني� نير�� ساختا� � ��(طر�حي نفر شـركتچند با9�� تر�يج

چ ��شت؟ ميخو�هند �هد�فشا8گونه تابه نمو� <���� �� 7نا8 بايست
؟)برسند

عملياتي� بو�جه
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عملياتي بو�جه نمو�8 فهرست كنيـد،بر�� با9��� �� فانو] �يـن. بايد
مي بخشبو�جه �هدبايست پوشش �� 9ير :ها�

تر�يج�
بدهي� 8��� سنگينها�پوشش
7مو9شيهزينه� ها�
�نسانيهزينه� نير�� با9��يابي ها�
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