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Currently, the emergence of novel technologies has generated significant alternations in
the development’s path. However, their emergence does not indicate their applicability.
Besides, various factors affect their diffusion in each society. Technology acceptance by
users is among the main characteristics; its non-accomplishment can therefore prevent
technology diffusion. Regarding the remarkable share of energy consumption in buildings
for heating and cooling systems in Iran, the creation and application of new technologies with higher efficiency and lower energy consumption has been among the major
concerns among policymakers and researchers, in recent years. This paper assessed the
adoption and acceptance of ground source heat pumps. This was a case study on novel
heating and cooling technologies for application in new buildings in Tehran. For this purpose, we used a triangulation approach. Questionnaires, in-depth semi-structured interviews, and focus groups were implemented to collect the required data. The obtained
results identified the initial cost, independence, and output air quality of the system as
the main criteria for the acceptance of heating and cooling systems. Accordingly, in the
current circumstances, the odds of technology acceptance for application in small and
medium buildings were low. However, about large buildings, if the appropriate policies
are implemented, acceptance is more probable.
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مقاله پژوهشی
بررسی پذیرش فناوریهای نوپدید؛ مطالعه موردی فناوری پمپهای حرارتی
زمینگرمایی در شهر تهران
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 .1عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،تهران ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری ،گروه سیاستگذاری علم و فناوری ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 20 :بهمن 1398

تاریخ پذیرش 15 :مهر 1399

تاریخ انتشار 13 :اردیبهشت 1400

کلیدواژهها:

پذیرش فناوری،
فناوریهای نوپدید،
پمپ حرارتی زمین
گرمایی ،تهران،
سیستمهای سرمایشی
و گرمایشی

امروزه ،پدیدار شدن فناوریهای نوین تحوالت گسترده و عمیقی را در مسیر توسعه ایجاد کرده است،
اما صرف معرفی و پدیداری این فناوریها به معنای کاربردپذیری آنها نیست ،بلکه مجموعهای از عوامل
در انتشار آنها در هر جامعه نقش دارند و یکی از مهمترین این عوامل ،پذیرش فناوری توسط شهروندان
است که عدم تحقق آن میتواند اشاعه و بهکارگیری فناوری را با شکست مواجه کند .در سالهای اخیر،
با توجه به مصرف انرژی قابل مالحظه در ساختمانها برای سرمایش و گرمایش و ایجاد پیک برق روزانه
در تابستان ،بهکارگیری و کاربرد فناوریهای جدید کاراتر و با مصرف کمتر مورد توجه سیاستگذاران
توسعه شهری قرار گرفته است .در این بین ،در این مقاله ،پذیرش پمپ حرارتی زمینگرمایی به عنوان یک
مطالعه موردی از فناوریهای نوین سرمایشی و گرمایشی برای کاربرد در ساختمانهای نوساز مسکونی
کوچک ،متوسط و بزرگ در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است .رویکرد این پژوهش ،رویکرد ترکیبی
(آمیخته) تبیینی است که در آن از ابزارهای کیفی برای جبران کمبودهای ابزارهای کمی مورد استفاده قرار
میگیرد .در این پژوهش ،برای گردآوری دادهها ،از ابزارهای پرسشنامه ،مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته
و گروه کانونی استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد هزینه اولیه ،استقالل بهرهبرداری و
کیفیت هوای خروجی ،مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پذیرش سیستمهای سرمایشی و گرمایشی است.
بر این اساس ،در شرایط کنونی ،احتمال پذیرش فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی برای کاربرد در
ساختمانهای کوچک و متوسط ضعیف است ،اما در صورت سیاستگذاری مناسب و کمک دولت ،امکان
پذیرش این فناوری برای ساختمانهای بزرگ زیاد است.

* نویسنده مسئول:
دکتر آیدا مهاجری
نشانی :تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه سیاستگذاری علم و فناوری.
پست الکترونیکیa.mohajeri7000@yahoo.com :
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مقدمه
ب ا گسترش نیاز به فناوری در دهههای اخیر و
ش کستهای پیاپی در فرایند پذیرش نوآوریهای
فناورانه ،1پیشبینی کاربرد فناوریهای جدید به یکی
از زمینههای مورد عالقه پژوهشگران تبدیل شده است.
انتشار 2موفق یک فناوری تنها با تولید یک محصول
جدید و یک راهبرد بازاریابی خوب امکانپذیر نیست.
ت صمیم مشتری (استفادهکننده) نیز در این میان
نقش مهمی را ایفا میکند که در بسیاری از موارد،
فهم عمیقی از فرایند و عوامل تأثیرگذار بر آن وجود
ندارد (.)Sopha & Klöckner, 2011
اهمیت ارزیابی و پیشبینی پذیرش 3یک فناوری
جدید و مسائل اجتماعی مربوط به آن ،از آنجا ناشی
م یشود که در بسیاری از موارد ،هزینه مطالعات و
بررسیهای اولیه ،کمتر از هزینههایی است که در
اثر انتشار دیرهنگام فناوری به دلیل عدم توانایی در
پوشش همزمان چالشهای اجتماعی و چالشهای
فناورانه بهکارگیری یک فناوری جدید اتفاق میافتد
(.)Assefa & Frostell, 2007
در سالهای اخیر ،سرمایش و گرمایش ،به یکی از
بخشهای مهم مصرف انرژی در ساختمانها تبدیل
ش ده است ،به گونهای که در نواحی گرمسیری،
س رمایش و در نواحی سردسیری ،گرمایش ،بخش
مهمی از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است.
حتی در مناطق و کشورهایی که با بحران مصرف انرژی
در ساختمانها مواجه نیستند ،راهبرد متنوعسازی 4به
عنوان متداولترین راهکار برای کاهش وابستگی به
یک منبع خاص انرژی به کار گرفته میشود.
1. Technological Innovations
2. Diffusion
3. Adoption
4. Diversification
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بوهوایی الزم است این
البته با توجه به تغییرات آ 
متنوعسازی به گونهای انجام گیرد که انتشار CO2
در آن در کمترین حد ممکن باشد .بدین منظور
ترکیبی از رویکردهای مختلف به کار گرفته میشود:
 .1توسعه و متنوعسازی تولید برق پایدار با استفاده از
منابعی مانند خورشید ،باد و آب و یا افزایش راندمان
نیروگاههای موجود .2 ،افزایش کارایی انرژی در سمت
مصرفکننده و کاهش تقاضای انرژی و  .3استفاده
از منابع گرمایی که منابع انرژی جایگزین را مورد
استفاده قرار میدهد (.)Jamasb & Pollitt, 2008
از این رو ،برخی دولتها ،جایگزینی سیستمهای
گرمایشی و یا سرمایشی را با گزینههای بهتر مورد
حمایت قرار میدهند تا از این طریق تقاضای برق را
کاهش داده و منابع تأمین گرمایش  /سرمایش در
ساختم انها را تنوع بخشند (Klöckner & Sopha,
 . )2011یکی از این منابع انرژی جایگزین ،از نوع
انرژیهای تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست،
انرژی زمین گرمایی است که فناوریهای متنوع
زمینگرمایی از آن استفاده میکنند( (�Villarino, Vil
.)larino, de Arteaga, Quinteros, & Alañón, 2019
پمپهای حرارتی زمینگرمایی 5به عنوان یکی از
فناور یهای بدیل برای کاهش مصرف الکتریسیته
و نیز کاهش هزینه انرژی در بسیاری از کشورها،
ازجمل ه کشورهای اروپایی ،ایاالت متحده آمریکا،
آفریق ای جنوبی ،چین و ژاپن مورد استفاده قرار
میگیرند (.)Chokchai et al., 2018
پمپ حرارتی زمینگرمایی یک سیستم گرمایشی
و  /یا سرمایشی مرکزی است که حرارت را از  /به
زمین منتقل میکند .در زمستان ،این فناوری از
5. Ground Source Heat Pump (GSHP) / Geothermal
Heat Pump
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زمین به عنوان یک منبع حرارت استفاده میکند
و در تابستان به عنوان یک گرماخور یا گرماگیر .6با
توجه به اینکه دمای زمین در طول سال نسبتاً ثابت
است ،استفاده از زمین جهت تبادل گرما در طول
سال ،م وجب افزایش کارایی و کاهش هزینههای
عملیاتی این سیستم گرمایشی و سرمایشی میشود،
به گونهای که ضریب عملکرد 7آن تا چهار و یا بیشتر
نیز میرسد (.)von, 2012
از بحران انرژی دهه  1970تاکنون ،بهویژه در
سالها ی اخیر ،پمپهای حرارتی زمین گرمایی
به عنوان ابزاری جهت صرفهجویی و حفظ انرژی
توجه زیادی را به خود جلب کرده ()Majuri, 2016
و از طریق سیاستهای دولتی در برخی از کشورها
مورد حمایت قرار گرفته است .مهمترین مزایای این
فناوری که موجب ایجاد بازار و گسترش کاربرد آن
شده است ،هزینه عملیاتی پایین ،عدم ایجاد گازهای
آالینده و عدم نیاز به شبکه گاز است (.)von, 2012
ظرفیت نصبشده پمپهای حرارتی زمینگرمایی
در دن یا از  1/9گیگاوات در سال  1995به 15
گیگاوات در  2005و  50گیگاوات در  2015افزایش
یافته است که این مقدار برابر رشد متوسط سالیانه
 188درصد است (�Renewables 2016 Global sta
.)tus report, 2016
با توجه به پیشرفتهایی که در سالهای اخیر
در زمینه افزایش بازدهی انرژی در منازل مسکونی
ایجاد شده و همچنین هزینه اولیه بیشتر نصب و
راهاندازی پمپهای حرارتی زمین گرمایی ،تمایل به
استفاده از این فناوری در ساختمانهای مسکونی
کوچک ،کمتر و در ساختمانهای بزرگ و بسیار

بزرگ ،بیشتر شده است (Renewables 2014
.)Global Status Report, 2014

در ایران ،کاربرد پمپهای حرارتی زمینگرمایی
بسیار کم و موردی بوده و محدود به برخی
کاربردهای پایلوت و آزمایشی میشود که بیشتر
توسط سازمان انرژیهای نو ایران در برخی شهرهای
کشور اجرا شده است.
با توجه به اینکه در مطالعات انجامشده در داخل
کشور در زمینه کاربرد و بهکارگیری پمپهای
حرارتی زمینگرمایی عموماً در سطح فنی و مهندسی
است (به عنوان مثال ،بررسی دقیق همراه با جزئیات
کاربرد فناوری در سطح یک ساختمان مشخص در
یک منطقه مشخص از تهران) و نگاه کالنی نسبت
به موضوع وجود ندارد و ثانیاً به موضوعات غیرفنی،
از جمله عوامل فناورانه و اجتماعی مرتبط به فناوری
پرداخته نشده ،در این مطالعه پذیرش این فناوری،
به عنوان نمونهای از فناوریهای نوپدید ،توسط
سازندگان مسکن برای کاربرد در ساختمانهای
کوچک (حداکثر چهار واحدی) ،متوسط (حداکثر
ده واحدی) و بزرگ (چهل واحدی) در تهران مورد
بررسی قرار گیرد.
در بخش دوم ،پیشینه مطالعات مشابه انجامشده
داخلی و بینالمللی مرور شده است .در بخش سوم،
روش تحقیق مطالعه که روش تحقیق ترکیبی
(آمیخته) است و مراحل انجام پژوهش و ابزارهای
مورد استفاده توضیح داده شده است و در بخش
بعدی ،یافتههای پژوهش ارائه شده است و در
بخش آخر جمعبندی از نتایج پژوهش و راهکاری
پیشنهادی سیاستی بیان شده است.

6. Heat Sink
)7. Coefficient Of Performance (COP
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 .1ادبیات موضوع
در سالهای اخیر ،توجه قابل مالحظهای
به پدیداری فناوریهای نوین ،بهویژه از منظر
سیاستگذاری ایجاد شده و مطالعات متعددی
درباره این فناوریها انجام شده است .البته فهم و
درک این فناورریها تا حدودی به دیدگاه تحلیلگر
نیز بستگی دارد .برای مثال ،یک فناوری از یک
دیدگاه میتواند به دلیل نوین بودن و اثرات اجتماعی
ـ اقتصادی خاصی ،نوپدید تلقی شود و از دیدگاهی
دیگر ،به عنوان توسعه و گسترش طبیعی یک
فناوری موجود در نظر گرفته شود (Rotolo, Hicks
.)& martin, 2015
اما با وجودی که تعریف واحدی از فناوریهای
نوپدید وجود ندارد ،به طور کلی میتوان گفت که
یک فناوری ،زمانی نوپدید تلقی میشود که موجی
ایجاد تغییر اساسی در کسبوکار ،صنعت یا جامعه
شود (.)Halaweh, 2013
اغلب ،بهویژه در مراحل آغازین توسعه فناوریهای
نوپدید ،عدم قطعیتهای زیادی در مورد موفقیت
آینده این فناوریها وجود دارد .شنیدن صدای
مشتریان ،به عنوان تصمیمگیرندگان نهایی پذیرش
یا عدم پذیرش این فناوریها میتواند در کاهش عدم
قطعیتهای یادشده مؤثر باشد (.)Kohl et al., 2018
پذیرش نوآوری (یا یک فناوری جدید) مطابق
تعریف عبارت است از »تصمیم فرد مبنی بر
استفاده کامل از یک نوآوری به عنوان بهترین کار
ممکن ) .«(von, 2012فهم اینکه فرایند انتخاب
یک فناوری توسط استفادهکننده آن چگونه است
و معیارهایی که بر اساس آن یک فناوری جدید
مورد ارزیابی و انتخاب قرار میگیرد ،یک پیشنیاز
مهم برای سیاستگذاری در زمینه فناوریهای
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جدید است ( ،)Sopha et al, 2010زیرا پذیرش
این فناوریها به عنوان یک عامل مهمی اثرگذار بر
تصمیم نهایی مصرفکنندگان عمل میکند و آگاهی
از آن ،برای سیاستگذاران ضروری است(  (�Taher
.)doost, 2018
ی پمپ حرارتی
در این پژوهش ،پذیرش فناور 
زمینگرمایی به عنوان نمونهای از فناوریهای
نوپدید مورد تمرکز قرار گرفته است .درخصوص
پذیرش فناوریهای نوین سرمایشی و گرمایشی به
طور عام و پمپهای حرارتی زمینگرمایی به طور
خاص ،مطالعات زیادی تاکنون در سطح بینالمللی
صورت گرفته است که به طور خالصه میتوان این
مطالعات را در چهار گروه دستهبندی کرد :دسته
اول ،به ارائه مدل یا تعیین معیارهای اثرگذار بر
پذیرش فناوریها پرداختهاند (برای نمونه( :سازمان
انرژیهای نو ایران).))Wustenhagen et al, 2007( ،
دسته دوم ،تعیین میزان پذیرش فناوری یا
فناوریهایی خاص یا مقایسه آنها با هم را بررسی
کردهاند (برای نمونهSopha et al, 2010) ،(Mi�(  (:
chelsen & Madlener, 2010)، (Mahapatra et
.))al, 2009
دسته سوم به پیشبینی میزان پذیرش فناوریها
و یا آینده آنها پرداختهاند (برای نمونهMaju�(  (:
)ri, 2016) ،(Sopha et al, 2013) (von, 2012
 ))،(Hlavinka et al, 2016و درنهایت دسته چهارم
اقدام به مرور و بررسی انتقادی سایر مطالعات و یا
نظریهپردازی کردهاند (برای نمونهBrohmann( :
et al, 2007) ،(Batel et al, 2013)) ،(Fawcett,
.))2011
به لحاظ روش و ابزار در این مطالعات از روشهای
کمی از قبیل پرسشنامه ،مصاحبه،
مختلف کیفی و ّ
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تحلیل محتوا ،شبیهسازی ،تحلیلهای آماری و اقتصادی
و فراتحلیل استفاده شده؛ اگر چه روشهای میدانی و
بهخصوص استفاده از پرسشنامه ،بیشترین کاربرد را
در این مطالعات داشته است (جدول  .1نوعشناسی
مطالعات پیشین).

گلخانهها در ایران از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه
نیست ( ،)Noorollahi et al, 2016اما در زمینه
پذیرش پمپ حرارتی زمینگرمایی و به طور کلی
فناوریهای جدید سرمایشی و گرمایشی در ایران تا
زمان انجام این پژوهش ،مطالعهای یافت نشد.

در ایران به طور کلی مطالعات کمی درخصوص
کاربرد پمپهای حرارتی زمینگرمایی انجام شده
است ،اما در سالهای اخیر ،با توجه به افزایش بارهای
سرمایشی ،بهخصوص در فصل تابستان و همچنین
در دستور کار قرار گرفتن بهینهسازی مصرف انرژی
در ساختمانها ،بررسی فناوریهای جدید و کاراتر از
لحاظ میزان مصرف انرژی مورد توجه پژوهشگران و
سیاستگذاران قرار گرفته است.

به طور کلی ،پذیرش فناوریهای نوین سرمایشی
و گرمایشی را میتوان از سه زاویه بررسی کرد.
اولین رویکرد ،بررسی مشخصههای فناوری به عنوان
پیشران اصلی است .رویکرد دوم ،تحلیل متغیرهای
روانشناختی در رفتارهای فرد است .سومین رویکرد
نیز تحلیل ارزشها به عنوان پیشبینیکننده انتخاب
است (.)Sopha & Klockner, 2011

از جمله این پژوهشها میتوان به مطالعه
منصفراد و جواهرده در تحلیل جامع اگزرژی یک
پمپ حرارتی زمینگرمایی برای استفاده در رامسر
اشاره کرد که این فناوری را از لحاظ فنی مورد
بررسی قرار داده و نقاط ضعف آن را برای بهکارگیری
در ایران شناسایی کردهاند (منصفراد و جواهرده،
.)1391
عتابی و همکاران نیز در مطالعهای ،بهکارگیری
پمپ حرارتی زمینگرمایی را در یک ساختمان
در تهران از لحاظ اقتصادی و زیستمحیطی مورد
بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدهاند که
بهکارگیری این فناوری ،هم از لحاظ اقتصادی و
هم زیستمحیطی در طوالنیمدت به صرفه است
(عتابی و دیگران.)1393 ،
در مطالعه دیگری ،نوراللهی و همکاران،
بهکارگیری پمپ حرارتی زمینگرمایی برای تأمین
گرمایش یک گلخانه در کرج را بررسی کرده و این
گونه نتیجه گرفتهاند که بهکارگیری این فناوری در

در بسیاری از مطالعاتی که در زمینه پذیرش
فناوریها انجام شده است ،مشخصههای درکشده
فناوری تعیینکننده پذیرش یا عدم پذیرش (رد)
فناوری بوده است (برای نمونه.)Jeyaraj et al, 2006 ،
راجرز با تأکيد بر فرايند پذيرش ،ضمن ارائه
الگوي فرايند پذيرش نوآوري ،انتشار فناوري را
فرايندي توصیف میکند که از طريق آن شخص
تصميمگيرنده ،با گذار از مرحله دانش نسبت به يک
نوآوري ،به مرحله گرايش به سمت آن نوآوري وارد
ميشود (.)Rogers, 2003
تاپانینن و دیگران ( )2009نشان دادند که
مشخصههای فناوری بر پذیرش فناوری گرمایش
زیستتوده از نوع گلوله چوب 8در فنالند تأثیر داشته
است (.)Tapaninen et al, 2009
همچنین مایکلسن و مادلنر ( ،)2010هزینهها
در قالب هزینههای سالیانه و هزینه سرمایهگذاری
را عامل مهمی در پذیرش سیستمهای گرمایشی
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تعیین میزان پذیرش فناوری

ارائه مدل و تعیین معیارهای پذیرش فناوریها

نوع

جدول  .1نوعشناسی مطالعات پیشین
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منبع

عنوان

هدف

Integrated Theoretical
Framework for a
(Michelsen
Homeowner’s Decision
& Madlener,
in Favor of an Innovative
)2010
Residential Heating
System
Social sustainability and
ارائه رویکردی جهت بررسی
social acceptance in
(Assefa, G.,
پایداری سیستمهای فنی
technology assessment:
& Frostell,
شامل پایداری اجتماعی
A case study of energy
)2007
مورد مدیریت زباله
technologies
Factors influencing the
شناسایی عوامل زمینهای و
societal acceptance of
فرآیندی تأثیرگذار بر سطح
(Brohmann
new, renewable and
پذیرش اجتماعی و موفقیت
)et al., 2007
energy
فنی ـ اقتصادی پروژههای
efficiency
technologies
فناوریهای انرژی پایدار
Risk communication
بررسی ارزیابی تأثیر کارایی،
(Song,
in South Korea: Social
ریسک و کیفیت ارتباطات
Kim
acceptance of nuclear
درکشده و اعتماد بر
)& Han, 2013
)power plants (NPPs
پذیرش اجتماعی
’Norwegian households
perception of wood
(Sopha et al,
مقایسه پذیرش اجتماعی سه
pellet stove compared to
)2010
 air-to-air heat pump andسیستم متداول گرمایشی
electric heating
Social acceptance
(Yuan,
بررسی پذیرش اجتماعی
of solar energy
Zuo & Ma,
فناوریهای خورشیدی در
technologies in China
)2011
منازل از دید کاربران

ارائه مدلی جهت بررسی
پذیرش اجتماعی
سیستمهای گرمایشی در
آلمان

(Moula et al.,
)2013

Researching social
acceptability of
renewable energy
technologies in Finland

اندازهگیری سطح فهم
عمومی در پذیرش اجتماعی
فناوریهای تجدیدپذیر

(HerasSaizarbitoria,
& Zamanillo
Laskurain,
)2013

Social acceptance of
ocean wave energy: A
case study of an OWC
shoreline plant

بررسی پذیریش اجتماعی
تأسیسات تولید برق از
امواج دریا

ناصر باقریمقدم و همکاران .بررسی پذیرش فناوریهای نوپدید

نوع
تحقیق

روش و ابزار

کیفی

فراتحلیل

کمّی ـ
کیفی

پرسشنامه
تحلیل محتوا

کیفی

فراتحلیل
بررسی گزارشها و
مصاحبه

کمّی

پرسشنامه

کمّی

پرسشنامه

کمّی

پرسشنامه

کمّی

پرسشنامه ـ سه دسته
سؤال :اطالعات پیشین
افراد ،آگاهی آنها از
فناوریهای تجدیدپذیر
و میزان تمایل آنها به
سرمایهگذاری در این
فناوریها

کیفی

مصاحبه محدود با افراد
کلیدی با نمونهگیری
غیرتصادفی

مرور و بررسی انتقادی سایر مطالعات

پیشبینی پذیرش سیستمهای گرمایشی

نوع
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منبع

عنوان

هدف

(DevineWright,
)2007

Modeling the Diffusion
of Innovative Heating
Systems in Germany
- Decision Criteria,
Influence of Policy
Instruments and Vintage
Path
Dependencies

نوع
تحقیق

پیشبینی آینده سیستمهای
گرمایشی در آلمان

کمّی ـ
کیفی

(Sopha et al.,
)2013

Adoption and diffusion
of heating systems in
Norway: Coupling agentbased modeling with
empirical research

پیشبینی آینده سیستمهای
گرمایشی در نروژ

کمّی ـ
کیفی

(Iniyan,
Suganthi,
& Samuel,
)2001

A survey of social
acceptance in using
renewable energy
sources for the new
millennium

مشخص کردن سطح
پذیرش اجتماعی و مسائل
بهکارگیری منابع انرژی
تجدیدپذیر در کاربردهای
مختلف در آینده

کمّی

)(Sahin, 2006

Detailed review of
Rogers’ Diffusion of
Innovations theory and
educational technologyrelated studies based on
Rogers’ theory

معرفی خالصهای از مدل
راجرز و تحقیقاتی که در این
زمینه انجام شده

کیفی

(Rogers,
Singhal
& Quinlan
)1999

Diffusion of innovations
An integrated approach
to communication
theory and research.

بررسی انتقادی تحقیقات
انجام شده در زمینه اشاعه
فناوریها

کیفی

‐(Devine
Wright,
)2005

Beyond NIMBYism:
towards an Integrated
Framework for
Understanding Public
Perceptions of
Wind Energy

بررسی انتقادی مطالعات
گذشته در زمینه پذیرش
اجتماعی انرژی باد

کیفی

روش و ابزار

شبیهسازی
پرسشنامه از طریق
اینترنت و نمونهگیری
غیرتصادفی از کاربران
در فرومهای اینترنتی
پرسشنامه
شبیهسازی Agent-
based
تحلیل کیفی و تجربی
دلفی از طریق
پرسشنامه

بررسی محتوا

فراتحلیل کیفی
فراتحلیل
بررسی مطالعات گذشته
در این زمینه و تحلیل
نقاط ضعف و قوت آنها
و استخراج و تحلیل
یافتههای مشترک آنها

منبع :یافتههای پژوهش
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شناسایی کردند (.)Michelsen & Madlener, 2010
در مطالعه دیگری ،هزینههای ساالنه ،قابلیت
اطمینان عملکردی ،هزینه سرمایهگذاری و کیفیت
هوای ایجادشده ،مهمترین معیارهای انتخاب یک
سیستم گرمایشی در سوئد شناخته شد(  (�Maha
.)patra et al, 2007
در مطالعه دیگری ،مشخصههایی مانند راحتی
درکشده ،کارایی درکشده و قابلیت اطمینان،
مهمترین معیارهای رضایت از اجاقهای چوبی
شناخته شدند ( .)Nyrud et al, 2008در این مطالعه
نیز ،پذیرش فناوری پمپ حرارتی زمینگرمایی بر
اساس مشخصههای این فناوری که رویکرد اصلی
است بررسی خواهد شد و بر اساس مزیت نسبی
این فناوری نسبت به فناوریهای موجود ،میزان
پذیرش آن مشخص خواهد شد .از تأثیر متغیرهای
روانشناختی و ارزشی در این مطالعه صرف نظر
شده است.
در این پژوهش ،هدف آن بوده که از منظر
مصرفکننده و خرد به موضوع بهکارگیری فناوری
توجه شده؛ بنابر این از معیارهای پذیرش فناوری که
مشتمل بر معیارهای اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه
مهم برای کاربران توجه شده است و نه از منظر
سیاستگذاران و برنامهریزان کالن.
از این منظر اخیر ،مدلهای مختلفی مانند نظامهای
نوآوری فناورانه ،تحلیل چندسطحی و مدیریت گذار
در ادبیات مدیریت نوآوری توسعه داده شده است که
در جای خود توسط محققین استفاده میشود.

 .2روششناسی پژوهش
این مطالعه ،پژوهشی کاربردی است که با روش
(کمی و کیفی) از نوع تبیینی انجام شده
ترکیبی ّ

92

است .در طرح پژوهش ترکیبی تبیینی ،پژوهشگر
کمی را گردآوری میکند و سپس
ابتدا دادههای ّ
کمی و تقویت آن از
برای پاالیش نتایج دادههای ّ
دادههای کیفی استفاده میکند.
کمی را از یک جامعه بزرگ
پژوهشگر دادههای ّ
گردآوری کرده و نتایج آن را از طریق نوعی
موشکافی کیفی عمیق در مرحله دوم پاالیش
میکند (.)Kasanen & Lakshmanan, 1989
استفاده از رویکرد ترکیبی زمانی مورد استفاده
قرار میگیرد که پژوهشگر قصد دارد که از نقاط قوت
یک رویکرد برای جبران نقاط ضعف دیگری بهره
کمی بر اساس ابزار از پیش تعیینشده
برد .رویکرد ّ
کمی به دست میدهد.
(مانند پرسشنامه) نتایج ّ
در عین حال دادههای کیفی با استفاده از
شیوههای کیفی گردآوری دادهها مانند مصاحبههای
عمیق و مشاهده ،نگاههای متفاوت نسبت به موضوع
را مطرح و تصویر پیچیدهای از پدیده ارائه میکند.
ترکیب این دو با یکدیگر ،تصویر بسیار قدرتمندی
از پدیده مورد بررسی به دست خواهد داد (دانایی
فرد.)1386 ،
تصویر شماره  1مراحل انجام مطالعه و ابزارهای
مورد استفاده در هر مرحله را نشان میدهد .ابتدا
با توجه به اینکه مشخصههای فناوری سیستمهای
سرمایشی و گرمایشی از قبیل هزینه اولیه و الزامات
فنی بهکارگیری ،بسته به اینکه در چه ساختمانی
از لحاظ تعداد واحد مورد استفاده قرار میگیرد،
متفاوت است ،نوع ساختمانهای هدف مشخص شد.
برای این کار با تحلیل آمار و ارقام موجود ،سه دسته
ساختمان چهار واحدی ،ده واحدی و چهل واحدی
به عنوان نماینده ساختمانهای کوچک ،متوسط و
بزرگ شهر تهران انتخاب شد.
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تحلیل
آمار

انتخاب و دسته بندی
ساختمانهای هدف

پرسشنامه

شناسایی

مصاحبه

سیستمهای متداول

تعیین معیارهای پذیرش
فناوری

مقایسه وضعیت پمپ حرارتی زمین
گرمایی با سیستمهای متداول
تصویر  .1مراحل انجام پژوهش و ابزارهای مورداستفاده پژوهش
شکل  :1مراحل انجام پژوهش و ابزارهای مورد استفاده پژوهش

پرسشنامه و
مصاحبه

گروه کانونی

گروه کانونی ،یک روش کیفی است که بین روش
سپس سیستمهای متداول مورد استفاده در
مشارکتیتعیین
روش به
اول،
بخش
شد؛
می
سوال
23
بخش و
پرسشنامۀهایها
مصاحبه شخصی و یا انفرادی با
انتخاب
دومعیارهای
شاملترین
هدف و مهم
ساختمان
(شوفاژ
بویلر
مرکزی
گرمایش
پکیج،
گازی،
(بخاری
گرمایشی
های
سیستم
قرار دارد .هدف در این روش ،روشن کردن تمام
سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ساختمان با
آبی ،از کولر
(کولر
سرمایشی
و
سایر)
و
اسپلیت
موتورخانه)،
به
متصل
بخشها و ابعاد مسئله و تحلیل نتایج بهدستآمده
استفاده از پرسشنامه توسط طراحان و سازندگان
گازی ،اسپلیت ،چیلر ،سایر) مورد استفاده توسط در هر دسته از
پرسشنامهها و مصاحبههای انجام شده است.
تکمیل شده و سپس با استفاده از مصاحبههای
ساختمانها اختصاص داشت که شامل  6سؤال میشد ( 3سؤال برای تعیین
عمیق نیمهساختاریافته با تعدادی از ایشان نتایج
روش علمی دارای ارزش
یک
روش به عنوان
سیستمهای گرمایشی و  3سوال برای این
سرمایشی)؛ بخش
های
سیستم
تعیین
تدقیق و تکمیل شد.
کاربرد عملی
نظری به
عملی و
معیارها
است .از
توأمان یک
صورت هر
اهمیت
یزان
دوم نیز شامل  17سؤال جهت تعیین م
کاربرد پاسخ
معیار
درم هر
گرمایشیروش،می
سرمایشی
انتخاب
سازی است و
که تصمی
شدالً برای
معمو
این
مصاحبههاوبرای
سیستمشنامهها و
آن ،نتایج پرس
در عالوه بر
9
از "بی
بخشی
چهار
طیف
یک
در
را
معیار
آن
اهمیت
بایست
می
دهنده
نظری آن با هدف توسعه نظریه و یا تأیید آن و یا
تحلیل نتایج در اختیار گروه کانونی قرار گرفت.
کاربردتأیید
توسط
خبرگاننماید.
نفر ازمشخص
زیاد"
اهمیت"گروهتا
"اهمیت از هشت
کانونی متشکل
این
پرسشنامه هدف
رواییپژوهش موردی با
تعمیم نتایج یک
 .)1386آلفای کرونباخ
محاسبۀ
طریق
از
آن
پایایی
و
دلفی
روش
با
خبرگان
صنعت و دانشگاه شامل سه نفر از تولیدکنندگان
نظری است (داناییفرد،
قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادههای
تأیید
مورد
) 0/81
(برابر
سه نفر از
گرمایشی و
سرمایشی و
سیستمهای
سؤال میشد.
بخش و
نامهها شامل دو
پرسش
افزارهای
از23نرم
استفاده
با
پرسشنامه به صورت کمی و آماری نیز
استادان دانشگاه در رشتههای فنی مرتبط و دو نفر
(بخاری
تعیین سیست
بخش اول ،به
کمی و
گرمایشیاز
های اعم
دادهمها
کلیۀ
 Excelو  Spss19انجام شده است .همچنین
فناوری بود که
رشتهومدیریت
مورددانشگاه در
کیفی استادان
از
است.
گرفته
کیفی قرار
تحلیل
تجزیه
مرکزی بویلر (شوفاژ متصل
گرمایش
گازی ،پکیج،
در زمینه پمپ حرارتی زمینگرمایی تخصص کافی
به موتورخانه) ،اسپلیت و سایر) و سرمایشی (کولر
جامعه و نمونۀ آماری
.4-1
داشتند.
آبی ،کولر گازی ،اسپلیت ،چیلر ،سایر) مورد استفاده
در بیشتر مطالعاتی بین المللی که در باره پذیرش فناوریهای
استفادهداشت
ساختمانها اختصاص
دسته از
توسط در هر
کنندگان
آماری
جامعۀ
سرمایشی و گرمایشی انجام شده است،
. Focus Group
و کاربران نهایی این سیستمها  9شامل خانوارها و مالکین ساختمانها
ً
میباشند اما در ایران ،استفادهکنندگان نهایی ساختمانها ،عموما
تصمیم گیرندۀ اصلی در زمینۀ انتخاب سیستم سرمایشی و گرمایشی
سیستم
تغییرات چندانی در
ایجاد
تمایل
توان
ساختمان نیستند و
یهای نوپدید
بررسی پذیرش فناور
یاهمکاران.
ومقدم و
باقری
ناصر
93
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جدول  .2مشخصات افراد مصاحبهشونده (سازندگان ساختمان)
نوع ساختمان

منطقه فعالیت

تعداد

نوع ساختمان

منطقه فعالیت

تعداد

برج

شمال تهران

2

متوسط

میانی و شمال تهران

3

متوسط

شمال تهران

1

متوسط

کل تهران

1

متوسط و کوچک

مناطق میانی و جنوب تهران

1

متوسط و برج

میانی و شمال تهران

1

متوسط و کوچک

کل تهران

1

کوچک

جنوب تهران و شهر ری

1

منبع :یافتههای پژوهش

که شامل شش سؤال میشد (سه سؤال برای تعیین
سیستمهای گرمایشی و سه سؤال برای تعیین
سیستمهایسرمایشی).
بخش دوم نیز شامل هفده سؤال جهت تعیین
میزان اهمیت هریک از معیارها در انتخاب سیستم
سرمایشی و گرمایشی میشد که در هر معیار
پاسخدهنده میبایست اهمیت آن معیار را در یک
طیف چهار بخشی از »بیاهمیت« تا »اهمیت
زیاد« مشخص کند .روایی پرسشنامه توسط تأیید

خبرگان با روش دلفی و پایایی آن از طریق محاسبه
آلفای کرونباخ (برابر  )0/81مورد تأیید قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه به صورت

کمی و آماری با استفاده از نرمافزارهای  ExcelوSpss
ّ
نسخ ه  19انجام شده است .همچنین همه دادهها اعم

کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار
از ّ
گرفته است.

تصویر  .2سیستمهای گرمایشی متداول در ساختمانهای نوساز (درصد)
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تصویر  .3سیستمهای سرمایشی متداول در ساختمانهای نوساز (درصد)

 .1.2جامعه و نمونه آماری

و زیرساخت آن فراهم شده است ،ندارند.

در بیشتر مطالعات بینالمللی که درباره پذیرش
فناوریهای سرمایشی و گرمایشی انجام شده ،جامعه
آماری استفادهکنندگان و کاربران نهایی این سیستمها
شامل خانوارها و مالکین ساختمانها هستند ،اما در
ایران ،استفادهکنندگان نهایی ساختمانها ،عموماً
تصمیمگیرنده اصلی در زمینه انتخاب سیستم
سرمایشی و گرمایشی ساختمان نیستند و توان
و یا تمایل ایجاد تغییرات چندانی در سیستمهای
اولیهای که توسط طراح و سازنده ساختمان طراحی

بنابراین با توجه به اینکه مالک انتخاب جامعه
آماری ،تصمیمگیرنده 10است (حافظنیا،)1393 ،
سازندگان و طراحان ساختمانها به عنوان جامعه
آماری این مطالعه انتخاب شدند .مطالعه اولیه
انجامشده توسط پژوهشگران نیز این مطلب را تأیید
کرد .به طوری که یک پرسشنامه مخصوص کاربران
و مالکین ساختمانها و یک پرسشنامه مخصوص
10. Decider

جدول  .3سیستمهای گرمایشی و سرمایشی متداول
نوع ساختمان

سیستم گرمایشی متداول

سیستم سرمایشی متداول

کوچک (چهار واحدی)

پکیج

کولر آبی

متوسط (ده واحدی)

پکیج

کولر آبی

بزرگ (چهل واحدی)

گرمایش مرکزی بویلر

سرمایش مرکزی چیلر

منبع :یافتههای پژوهش
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 معیارهای موردبررسی در مطالعات پیشین.4 جدول
نمونه منابع

معیار موردمطالعه

 (اطالعات پروانههای ساختمانی صادرشده،)1394 ، (مرکز آمار ایران،)1392 ،1390 (ترازنامه انرژی سال
(Michelsen & Madlener, 2010) ،(von, 2012) ،)1394 توسط شهرداریهای کشور پاییز
(Sopha, Klöckner, & Hertwicha, 2013) ،(Krushna Mahapatra, Gustavsson, &
Nair, 2009) ،(Michelsen & Madlener, 2010) ،(Michelsen & Madlener, 2012)
،(von, 2012) ،(Kasanen & Lakshmanan, 1989) ،(K Mahapatra, Gustavsson,
& Madlener, 2007) ،(Sopha, Klockner, Skjevrak, & Hertwich, 2010)
(Sopha et al., 2013) ،(Krushna Mahapatra et al., 2009) ،(Michelsen &
Madlener, 2010) ،(Michelsen & Madlener, 2012)
(Heiskanen, Matschoss, Kuusi, & Centre, 2014) ،(Sopha et al., 2013) ،(K
Mahapatra et al., 2007) ،(Nyrud, Roos, & Sande, 2008)

قابلیت اطمینان عملکردی

(Michelsen, 2012 & Madlener, Homeowners)

پیشنهاد توسط دیگران

(Sopha et al., 2010) ،(Krushna Mahapatra et al., 2009) ،(K Mahapatra et
al., 2007) ،(Sopha, Klöckner, & Hertwicha, 2013) ،(Nyrud et al., 2008) ،
(Sopha et al., 2010)

کیفیت هوای ایجادشده

هزینه اولیه
هزینه عملیاتی
هزینه سوخت مصرفی

(Michelsen & Madlener, 2010)

سادگی و سهولت استفاده
تطابق با زیرساخت انرژی
موجود
فضا و زیرساخت مورد نیاز

(Michelsen & Madlener, 2010)

میزان خودکار بودن سیستم

(Michelsen & Madlener, 2010)

نوع سوخت مصرفی

(Krushna Mahapatra et al., 2009)
(Nyrud et al., 2008)

(Michelsen & Madlener, 2010) ،(Michelsen & Madlener, 2012) ،(Michelsen & Madlener, 2010)
(Michelsen & Madlener, 2010)
(Krushna Mahapatra et al., 2009)
(Michelsen & Madlener, 2010)
(Sopha et al., 2010)
(Sopha et al., 2010)
(Heiskanen et al., 2014) ،(Heiskanen et al., 2014)
(Sopha, Klöckner, 2013, & Hertwicha)
(von, 2012)

تأثیر زیستمحیطی
پیشنهاد و نظر دیگران
نگهداری و تعمیرات مورد
نیاز
در دسترس بودن سوخت
مورد نیاز
ایجاد راحتی بیشتر

هزینه ـ منفعت
یارانه و سیاستهای
حمایتی دولت
کار مورد نیاز برای استقرار
سیستم
تأثیر بر ارزش ساختمان
 یافتههای پژوهش:منبع
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طراحان و سازندگان ساختمان طراحی شد و نمونه
اولیهای از هر دو دسته انتخاب شد و نتایج مورد
مقایسه قرار گرفت.
مالحظه شد که کاربران نهایی و مالکین
ساختمانها عموماً به گونهای ایدهآلگرایانه اقدام
به تکمیل پرسشنامه و اولویتبندی معیارها کرده
بودند و نتایج با واقعیات بیرونی اتفاق افتاده در
ساختمانها هماهنگی چندانی نداشت.
نمونهگیری با استفاده از روش غیرتصادفی گلوله
برفی انجام شده است .بدین صورت که تعدادی از
سازندگان و طراحان مسکن که در مناطق مختلف
شهر تهران در مقیاس مختلف مشغول فعالیت بودند،
انتخاب شدند و پرسشنامه به صورت فیزیکی یا به
صورت رایانامه برای آنها ارسال شد.
همچنین از آنها خواسته شد که همکاران دیگری
را که توان و تمایل تکمیل پرسشنامه را داشتند
معرفی کنند تا پرسشنامه برای ایشان نیز ارسال
شود .در مجموع تعداد  32پرسشنامه کامل دریافت
شد .از لحاظ جمعیتشناختی تمامی پاسخدهندگان
مرد بوده و  69درصد دارای تحصیالت لیسانس و
 31درصد فوق لیسانس یا باالتر داشتند و  19درصد
کمتر از پنج سال 53 ،درصد بین پنج تا ده سال و
 28درصد بیش از ده سال دارای سابقه بودند.
برای انتخاب افراد به منظور مصاحبه عمیق از
بین تکمیلکنندگان پرسشنامه نیز سعی شد
افرادی انتخاب شوند که دارای سابقه طوالنی
توساز بوده و در
(حداقل ده سال) در زمینه ساخ 
مقیاس مختلف (کوچک ،متوسط و برج) مشغول
فعالیت باشند .تعداد افراد مصاحبهشونده یازده نفر
بودند که مشخصات آنها در جدول  .2مشخصات
افراد مصاحبهشونده (سازندگان ساختمان) ارائه شده

است.
مهمترین سؤاالتی که در مصاحبه نیمهساختاریافته
مطرح شد ،عبارتاند از:
• سیستمهای سرمایشی و گرمایشی که در
ساختمانهای کوچک استفاده میکنید ،کدام است
(آیا نتایج بهدستآمده از پرسشنامه سازندگان و
طراحان را تأیید میکنید)؟
• سیستمهای سرمایشی و گرمایشی که در
ساختمانهای متوسط استفاده میکنید ،کدام است
(آیا نتایج بهدستآمده از پرسشنامه سازندگان و
طراحان را تأیید میکنید)؟
• سیستمهای سرمایشی و گرمایشی که در
ساختمانهای بزرگ استفاده میکنید ،کدام است
(آیا نتایج بهدستآمده از پرسشنامه سازندگان و
طراحان را تأیید میکنید)؟
• چه معیارهایی را برای انتخاب سیستمهای
سرمایشی و گرمایشی در ساختمانها مورد نظر
قرار میدهید (آیا نتایج بهدستآمده از پرسشنامه
سازندگان و طراحان را تأیید میکنید)؟
• با توجه به ویژگیهای پمپ حرارتی
زمینگرمایی ،در چه صورت حاضرید از آن در
ساختمانهایی که میسازید یا طراحی میکنید
استفاده کنید؟ چه موانعی برای بهکارگیری این
سیستمها در ساختمانهای نوساز تهران میبینید؟
هریک از مصاحبهها بین  30تا  60دقیقه به طول
انجامید و مصاحبهشوندگان برای پاسخ به سؤاالت
محدودیتی نداشتند.
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جدول  .5معیارهای اولیه
ردیف

معیار

1

هزینه اولیه (قیمت ،هزینه نصب و راهاندازی و غیره)

2

در دسترس بودن سوخت و یا انرژی مصرفی سیستم

3

هزینه نگهداری و تعمیرات

4

میزان مصرف برق

5

میزان مصرف گاز

6

میزان مصرف آب

7

قوانین و مقررات (منع یا الزام)

8

تطابق با زیرساختهای صنعتی کشور (وجود صنایع داخلی مرتبط)

9

کیفیت هوای ایجادشده

10

سادگی و سهولت استفاده

11

تأثیر بر محیط زیست

12

استفاده وسیع توسط دیگران

13

میزان استفاده از فضای مفید ساختمان

14

ایمنی

15

در دسترس بودن خدمات مرتبط (مانند نصب ،راهاندازی ،خدمات پس از فروش ،فروش قطعات و غیره)

16

میزان تبلیغات رسانهای

17

همخوانی با عادات ،هنجارها و سبک زندگی

منبع :یافتههای پژوهش
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 .3یافتههای پژوهش

 .1.3انتخاب نوع ساختمان

در این بخش به تبیین یافتههای پژوهش پرداخته
میشود.

در انتخاب نوع ساختمان جهت بررسی با توجه به
اینکه بخش خانگی در حدود  30درصد از مصرف
برق و  40درصد از مصرف گاز طبیعی کشور را به
خود اختصاص داده است ،ساختمانهای مسکونی
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جدول  .6معیارهای مهم از دید پاسخدهندگان
ردیف

معیار

فراوانی (درصد)

1

هزینه اولیه

81

2

کیفیت هوای خروجی

63

3

سادگی و سهولت استفاده

38

4

میزان استفاده از فضای مفید ساختمان

38

5

مصرف گاز

28

6

هزینه نگهداری و تعمیرات

28

7

مصرف برق

19

8

استفاده وسیع توسط دیگران

19

9

دسترسی به خدمات مرتبط

19

10

ایمنی

9

11

مصرف آب

9

12

تطابق با زیرساختهای صنعتی کشور

9

13

تبلیغات رسانهای

9

14

در دسترس بودن سوخت و یا انرژی مصرفی سیستم

9

15

قوانین و مقررات (منع یا الزام)

9

16

تأثیر بر محیط زیست

9

17

همخوانی با عادات ،هنجارها و سبک زندگی

6

منبع :یافتههای پژوهش

جهت بررسی انتخاب شد .همچنین با توجه به اینکه
استان تهران به عنوان بزرگترین مرکز جمعیتی
کشور با داشتن بیشترین تعداد واحد مسکونی
(ترازنامه انرژی سال  )1392 ،1390بیشترین
»میزان« و »سرانه« مصرف برق و گاز طبیعی در
بخش خانگی را به خود اختصاص داده است (چكيده

يافتههاي طرح آمارگيري از مصرف حاملهاي انرژي
در بخش خانوار در نقاط شهري )1391 ،1390 -و
همچنین شباهت اقلیمی زیاد آن با بخش وسیعی از
نواحی مرکزی و شرقی کشور ،این استان به عنوان
ناحیه جغرافیایی مورد بررسی انتخاب شد.
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جدول  .7شاخص قابل مقایسه معیارها
معیار

شاخص قابل مقایسه

هزینه اولیه

هزینه سرمایهگذاری اولیه

استقالل بهرهبرداری

استقالل در بهرهبرداری تأسیسات و تجهیزات ،کنترل سیستم و مصرف انرژی میان واحدهای یک ساختمان

کیفیت هوای خروجی

شاخصهای آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخلی

منبع :یافتههای پژوهش

از لحاظ نوساز و یا موجود بودن ساختمانهای مورد
بررسی نیز بایستی به این نکته توجه کرد که از لحاظ
فنی استقرار سیستم پمپ حرارتی زمینگرمایی در
ساختمانهای موجود در بخش عمدهای از تهران
به دلیل تراکم زیاد با مشکالت متعددی از قبیل
انتقال و استفاده از تجهیزات حفاری همراه است،
به طوری که عم ً
ال استفاده از این سیستمها را در
ساختمانهای موجود ،بهویژه آپارتمانها غیرممکن
و یا بسیار پرهزینه و مشکل میکند.
بنابراین تمرکز مطالعه بر ساختمانهای نوساز
قرار داده شد .قابل ذکر است در سال  1394شهر
تهران به تنهایی  23درصد از کل پروانههای ساخت
واحدهای مسکونی در نقاط شهری کشور را به خود
اختصاص داده است.
همچنین با توجه به در دسترس نبودن آمار دقیق
توزیع تعداد واحدهای مسکونی در ساختمانها ،به
منظور سهولت در محاسبات ،ساختمانهای چهار
واحدی به عنوان ساختمان کوچک ،ساختمانهای ده
واحدی به عنوان ساختمان متوسط و ساختمانهای
چهل واحدی به عنوان ساختمان بزرگ مورد بررسی
قرار گرفت.

 .2.3سیستمهای سرمایشی و گرمایشی متداول

نسبت سیستمهای سرمایشی و گرمایشی مورد
استفاده توسط سازندگان و طراحان پاسخدهنده
در تهران در تصاویر شماره  2و  3نشان داده شده
است .سیستم گرمایشی متداول در برجها ،گرمایش
مرکزی بویلر و در ساختمانهای متوسط و کوچک
پکیج است (تصویر شماره  .)2متداولترین سیستم
سرمایشی نیز در برجها ،سرمایش مرکزی چیلر و
در ساختمانهای متوسط و کوچک کولر آبی است
(تصویر شماره .)3
با توجه به تأیید نتایج توسط مصاحبهشوندگان،
پمپ حرارتی زمینگرمایی در ساختمانهای هدف با
سیستمهای ذیل (جدول  .3سیستمهای گرمایشی و
سرمایشی متداول) مقایسه شد.
 .3.3تعیین معیارها

برای تعیین معیارهای انتخاب سیستمهای
سرمایشی و گرمایشی در تهران ابتدا معیارهایی
که در مطالعات پیشین مورد استفاده قرار گرفتهاند،
استخراج شد (جدول  .4معیارهای موردبررسی در
مطالعات پیشین.
برای شروع کار از میان معیارهای فوق بهدستآمده
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جدول  .8مقایسه هزینه اولیه سیستمها
نوع ساختمان

چهار واحدی

هزینه اولیه سیستم
سرمایشی

برای هر واحد یک دستگاه کولر
آبی آبسال مدل  ACDC80به
قیمت  1.188.000تومان

هزینه اولیه سیستم
گرمایشی

برای هر واحد یک دستگاه
پکیج  Boschمدل Classic
 24FFبه قیمت 2.480.000
تومان

مجموع
هزینه اولیه پمپ حرارتی
زمینگرمایی
نسبت پمپ حرارتی به
سیستم متداول

ده واحدی

چهل واحدی

برای هر واحد یک دستگاه
چیلر شرکت زهش مدل  142Bبه
کولرآبی آبسال مدل ACDC80
مبلغ  120.000.000تومان
به قیمت  1.188.000تومان
برای کل ساختمان دو دستگاه بویلر
شرکت آرمنکو مدل Arm.H.200
برای هر واحد یک دستگاه پکیج هریک به مبلغ  12.900.000تومان
دو مشعل بوتان هریک به مبلغ
 Boschمدل Classic 24FF
 1.900.000تومان ،هزینه کل
به قیمت  2.480.000تومان
سیستم با احتساب مالیات بر ارزش
افزوده  29.600.000تومان

 14.672.000تومان

 36.680.000تومان

 416.000.000تومان

 102.000.000تومان

 198.000.000تومان

 680.000.000تومان

تقریب ًا  7برابر

تقریب ًا  5برابر

 1.6برابر

منبع :یافتههای پژوهش (هزینهها به قیمت پایه سال  1394و  1395است)

از ادبیات ،تیم تحقیق با بررسی شرایط بومی کشور و
بررسی احتمال وجود دادههای قابل اطمینان در فرایند
تحقیق ،معیارهایی را انتخاب و پرسشنامه اولیهای را
طراحی کرد و سپس با کمک تعدادی از متخصصان

بخش زمینگرمایی سازمان ساتبا ،آن را در یک فرایند
رفت و برگشتی تصحیح و تکمیل کرد .درنهایت هفده
معیار به عنوان معیارهای اولیه جهت استفاده در مطالعه
میدانی انتخاب شد (جدول  .5معیارهای اولیه).

جدول  .9مقایسه وضعیت پمپ حرارتی زمینگرمایی با سیستمهای متداول
سیستم رقیب

وضعیت پمپ حرارتی زمینگرمایی در مقایسه با سیستم رقیب
هزینه اولیه

استقالل بهرهبرداری

کیفیت هوای خروجی

کولر آبی

ضعیفتر

ضعیفتر

برتر

پکیچ

ضعیفتر

ضعیفتر

برتر

چیلر

ضعیفتر

برتر

برتر

بویلر

ضعیفتر

برتر

برتر

منبع :یافتههای پژوهش

ناصر باقریمقدم و همکاران .بررسی پذیرش فناوریهای نوپدید

101

بهار  .1400دوره  .11شماره 38

جدول  .10موانع مهم پذیرش فناوری پمپ حرارتی زمینگرمایی
ردیف

مانع

1

هزینه اولیه باال

2

ناشناخته بودن سیستم

3

عدم اطمینان کارکردی

4

پیچیدگی فناوری

5

مشکالت حفاری

6

مشکالت نصب و نگهداری

7

عدم وجود نیروی ماهر

منبع :یافتههای پژوهش

این معیارها در پرسشنامه طراحان و سازندگان
مسکن مورد بررسی و اولویتبندی قرار گرفت
تا مشخص شود چه معیارهایی در انتخاب
سیستمهای سرمایشی و گرمایشی در تهران از منظر
پاسخدهندگان بیشترین تأثیر را دارند.
در جدول  .6معیارهای مهم از دید پاسخدهندگان،
اولویتبندی معیارها بر اساس درصد افرادی که هر
معیار را به عنوان معیار »با اهمیت زیاد« انتخاب
کردهاند ،نشان داده شده است .همانطور که مالحظه
میشود ،معیارهای »هزینه اولیه« و »کیفیت هوای
خروجی« معیارهایی هستند که با فاصله زیادی
بیشترین اهمیت را از دیدگاه پاسخدهندگان دارد.
از طرفی هیچ یک از معیارهای دیگر نیز از نظر
حداقل  50درصد پاسخدهندگان دارای »اهمیت
زیاد« نیست؛ بنابراین میتوان گفت تنها دو
معیار هزینه اولیه و کیفیت هوای خروجی از نظر
پاسخدهندگان دارای اهمیت زیاد است.
با ارائه نتایج به مصاحبهشوندگان که تعدادی
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از سازندگان با سابقهای بودند و در پاسخ به
پرسشنامهها هم مشارکت داشتند ،هشت نفر
از آنان نتایج پرسشنامه را مورد تأیید قرار دادند،
اما تأکید کردند که در شهرهای بزرگ ایران مانند
تهران به دلیل شرایط فرهنگی و ضعف فرهنگ
آپارتماننشینی» ،مستقل بودن بهرهبرداری«
سیستم ،ازجمله معیارهای بسیار مهم است.
بدین معنی که مصرف ،کنترل و هزینههای
سیستم در هر واحد ،مستقل از سایر واحدهای
مسکونی موجود در ساختمان انجام و محاسبه شود؛
بنابراین سازندگان نیز ناچارند این معیار را به عنوان
یکی از مهمترین معیارها در انتخاب سیستمها مورد
نظر قرار دهند.
سه نفر دیگر از مصاحبهشوندگان عنوان کردند
که معیارهای هزینه اولیه و استقالل بهرهبرداری
سیستم مهم هستند ،اما کیفیت هوای خروجی را
تنها درخصوص ساختمانهای گرانقیمت مورد
تأکید قرار میدهند و تأکید کردند »میزان استفاده
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از فضای مفید ساختمان« معیار مهمتری نسبت
به »کیفیت هوای خروجی« برای ساختمانهای
کوچک است.
بدین ترتیب درنهایت سه معیار هزینه اولیه،
استقالل بهرهبرداری و کیفیت هوای خروجی به
عنوان مهمترین معیارهای تأثیرگذار بر انتخاب
سیستمهای سرمایشی وگرمایشی انتخاب شدند.
 .4.3تعیین وضعیت پمپ حرارتی زمینگرمایی در
مقایسه با سیستمهای متداول کنونی

برای اینکه یک فناوری سرمایشی و گرمایشی
جدید بتواند در وضعیت کنونی توسط سازندگان و
طراحان مسکن مورد پذیرش قرار گیرد ،الزم است
در معیارهای اصلی شناساییشده برای انتخاب این
سیستمها وضعیتی باالتر و یا مشابه با سیستمهای
متداول داشته باشد.
بنابراین اگر پمپ حرارتی زمینگرمایی از نظر
هزینه اولیه ،استقالل بهرهبرداری و کیفیت هوای
خروجی وضعیتی بهتر یا برابر با هریک از سیستمهای
متداول داشته باشد ،میتوان انتظار داشت که مورد
پذیرش قرار گیرد .به منظور مقایسه پمپ حرارتی
زمینگرمایی با فناوریهای متداول ،شاخص قابل
مقایسه معیارهای فوق مطابق با جدول  .7شاخص
قابل مقایسه معیارها در نظر گرفته شد.
هزینه اولیه :جدول  .8مقایسه هزینه اولیه
سیستمها میزان هزینه اولیه برای پمپ حرارتی
زمینگرمایی و هریک از سیستمهای متداول در هر
دسته از ساختمانها را نشان میدهد.11
برآورد هزینه پمپ حرارتی زمینگرمایی با
 111برآوردها بر اساس قیمتهای سال  1394است.

استعالم از یکی از شرکتهای داخلی مجری این
سیستمها برآورد شده است .قیمت ارائهشده توسط
این شرکت با در نظر گرفتن متوسط جنس زمین و
متراژ واحدهای مسکونی در تهران و شامل هزینه
پمپ حرارتی ،حفاری ،لولهگذاری ،مبدل زمینی و
نصب و راهاندازی است.
همانطور که مالحظه میشود در ساختمانهای
کوچک و متوسط تفاوت هزینه اولیه بسیار زیاد
است ،اما در ساختمانهای بزرگ تفاوت کمتر و
در حدود  60درصد است .در هر صورت در همه
ساختمانها هزینه اولیه پمپ حرارتی زمینگرمایی
بیشتر از سیستمهای متداول است.
این نتیجه غیرطبیعی نیست ،چراکه در مناطقی
از دنیا که پمپ حرارتی زمینگرمایی به عنوان یک
سیستم متداول مورد استفاده قرار میگیرد نیز این
سیستم جزو سیستمهای با هزینه اولیه باال ،اما هزینه
عملیاتی و مصرف کم در مقایسه با سایر سیستمها
پذیرفته شده است (برای نمونه (Michelsen, 2010
 )& Madlenerدر مورد کشور آلمان).
استقالل بهرهبرداری :کولرهای آبی و پکیجها به
گونهای هستند که برای هر واحد از ساختمان به
ال مجزا نصب و بهرهبرداری میشوند و تقریباً
طور کام ً
هیچگونه اشتراکی از لحاظ مصرف و کنترل با سایر
واحدهای ساختمان ندارند ،اما بویلر و چیلر دارای
زیرساختهای مشترک برای کل ساختمان هستند.
در این سیستمها گرما یا سرما در یک نقطه
مرکزی تولید میشود ،اما کنترل مصرف در هر
واحد از ساختمان مجزا انجام میگیرد .در مورد
سیستم پمپ حرارتی این امکان وجود دارد که کل
ساختمان فقط در مبدل زمینی مشترک باشند و
برای هر واحد از ساختمان از پمپ حرارتی مجزایی
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استفاده کرد؛ بنابراین از لحاظ استقالل بهرهبرداری
در جایی پایینتر از کولر آبی و پکیچ و باالتر از چیلر
و بویلر قرار دارد.
کیفیت هوای خروجی :کیفیت هوای خروجی
یک سیستم سرمایشی  /گرمایشی و تهویه مطبوع با
ارزیابی شاخصهایی مانند آسایش حرارتی و کیفیت
هوای داخلی ایجادشده توسط آن ارزیابی میشود .با
توجه به اینکه مطالعهای درخصوص مقایسه کیفیت
هوای خروجی پمپ حرارتی زمینگرمایی با سایر
سیستمهای متداول در ایران انجام نشده است،
برای انجام مقایسه از اعضای گروه کانونی به عالوه
چهار نفر دیگر از استادان دانشگاه در حوزه طراحی
تأسیسات سرمایشی و گرمایشی نظرخواهی شد.
این افراد کیفیت هوای ایجادشده توسط پمپ
حرارتی زمینگرمایی را در مقایسه با کولرآبی ،پکیج،
بویلر و چیلر برتر ارزیابی کردند .خالصه وضعیت
پمپ حرارتی زمینگرمایی در مقایسه با سیستمهای
متداول در جدول شماره  9نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه میشود ،پمپ حرارتی
زمینگرمایی در ساختمانهای کوچک و متوسط
تنها در کیفیت هوای خروجی بر سیستمهای
متداول برتری دارد .در صورتی که در ساختمانهای
بزرگ تنها در هزینه اولیه با تفاوتی بسیار کمتر
از ساختمانهای کوچک و متوسط نسبت به
سیستمهای متداول ضعیفتر است و در دو معیار
دیگر برتری دارد.
این بدان معنی است که با توجه به سرشکن شدن
هزینه اولیه بخشهای مشترک در ساختمانهای
بزرگ به واحدها ،اگر تفاوت هزینه به گونهای
جبران شود و یا در ساختمانهای گرانقیمت بزرگ،
میتوان انتظار داشت حتی در شرایط فعلی نیز این
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فناوری برای کاربرد در ساختمانهای بزرگ مورد
پذیرش قرار گیرد.
البته صرف برتری در سه معیار مورد بررسی موجب
پذیرش قطعی فناوری نخواهد شد .معیارهای سهگانه
یادشده ،مهمترین معیارها هستند که وجود برتری در
آنها میتواند فرایند پذیرش و انتشار فناوری را هموار
کند .عالوه بر آن ،الزم است سایر موانعی که در مسیر
پذیرش و انتشار فناوری وجود دارد نیز برطرف شود.
در مصاحبه با سازندگان مسکن معرفی مختصری
از پمپ حرارتی زمینگرمایی انجام شد و از آنها
پرسیده شد آیا حاضرند از چنین سیستمی در
ساختمانهای خود استفاده کنند؟ شش نفر از
مصاحبهشوندگان در پاسخ عنوان کردند چنانچه
دغدغههای موجود در مورد کاربرد این فناوری
برطرف شود ،حاضر به استفاده از آن هستند.
در جدول  .10موانع مهم پذیرش فناوری پمپ
حرارتی زمینگرماییمهمترین موانع و دغدغههایی
که برای پذیرش این فناوری از نظر سازندگان مسکن
وجود دارد ،آورده شده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه ،با هدف بررسی پذیرش فناوریهای
نوپدید ،پذیرش فناوری پمپ حرارتی زمینگرمایی
در شهر تهران ،به عنوان یک مطالعه موردی انتخاب
شد .در این راستا ،مهمترین معیارهای پذیرش
سیستمهای سرمایشی و گرمایشی در ساختمانهای
مسکونی ،شناسایی و با توجه به آن ،وضعیت پمپ
حرارتی زمینگرمایی نسبت به سیستمهای متداول
کنونی مورد بررسی قرار گرفت.
پمپ حرارتی زمینگرمایی به عنوان یک فناوری
با هزینه اولیه زیاد و هزینه عملیاتی و مصرف انرژی
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کم در دنیا شناخته شده است ،اما در ایران با توجه
به اینکه سازندگان مسکن ،تصمیمگیرنده اصلی در
زمینه انتخاب سیستمهای گرمایشی و سرمایشی
هستند و این افراد به هزینه اولیه (و یا نسبت هزینه
اولیه به ارزشافزوده آن روی قیمت ساختمان) بیش از
هر چیزی اهمیت میدهند ،در وضعیت کنونی هزینه
عملیاتی و مصرف انرژی کم آن ،تأثیر چندانی در
پذیرش این فناوری در ساختمانهای مسکونی ندارد.
بنابراین هزینه اولیه باال مهمترین مانع پذیرش
این فناوری در شرایط فعلی است .بنابر نتایج این
پژوهش ،بهکارگیری این فناوری در ساختمانهای
کوچک و متوسط در شرایط کنونی شانس زیادی
برای پذیرش ندارد ،اما در ساختمانهای بزرگ ،با
توجه به برتری در کیفیت هوای خروجی و مزیت
استقالل بهرهبرداری در ساختمانهای بزرگ ،از
امکان پذیرش باالیی برخوردار است.
البته برای گسترش بهکارگیری موانعی از قبیل
مشکالت حفاری و آموزش نیروی ماهر و مانند
آن نیاز است که در سیاستهای حمایتی دولتی
به آن توجه کرد و حمایت و یارانه دولتی در کنار
شرکتهای نوآور و صاحبان  /سازندگان ساختمان
عوامل پیشران اصلی هستند .همچنین دانش مورد
نیاز و مهارتها بایستی توسعه یابد (Heiskanen,
.)Matschoss, Kuusi, & Centre, 2014
چنانچه تفاوت هزینه اولیه از طریق کمکهای
دولتی جبران شود (مانند آنچه در برخی از
کشورهای دیگر در حال انجام است) ،میتوان انتظار
داشت تمایل سازندگان مسکن به پمپ حرارتی
زمینگرمایی بسیار بیشتر شود.
مث ً
ال دولت چین برای توسعه فناوری پمپ
حرارتی زمینگرمایی در این کشور ،هزینه اولیه

آن را برای کاربرد در ساختمانهای عمومی مانند
مدارس ،بیمارستانها و ادارات دولتی تأمین میکند.
برای سایر ساختمانها نیز بخشی از هزینه اولیه را
به صورت یارانه به ازای هر مترمربع زیربنا تأمین
میکند (.)Navigant Consulting, Inc., 2009
همچنین تجربههای اولیه و پروژههای نمونه از
بهکارگیری فناوری مهم هستند و تجربههای اولیه
منفی میتواند فرایند پذیرش فناوری را متوقف کند
( .)Heiskanen et al., 2014برای جلوگیری از این
مسئله ،نمونههای اولیه میتواند توسط دولت و با
مطالعه کافی و کام ً
ال کاربردی طراحی و اجرا شود.
دولت چین در سالهای اولیه معرفی این فناوری
در این کشور چند پروژه بزرگ را به تنهایی و یا
با کمکهای بینالمللی ،ازجمله نصب و راهاندازی
پمپ حرارتی زمینگرمایی در یک مجتمع آپارتمانی
ب ا  501واحد مسکونی در پکن (�National Renew
 )able Energy Laboratoryو تهویه مطبوع حدود
 3300متر مربع از دهکده المپیک در المپیک
 )Zheng, 2010( 2008اجرا کرد.
نکتهای که در بازارسازی برای فناوریهای
بهینهساز مصرف انرژی نظیر پمپهای حرارتی
زمینگرمایی هم توسط سیاستگذاران و هم
تولیدکنندگان این فناوریها بایستی مد نظر قرار
گیرد ،درک مردم نسبت به این نوع فناوریها و به
طور کلی میزان دغدغه عمومی نسبت به مسائل
زیستمحیطی است (Nyrud, Roos, & Sande,
.)2008
با افزایش دغدغه عمومی نسبت به مسائل
زیستمحیطی ،تقاضا برای ساختمانهای با مصرف
کم انرژی افزایش پیدا خواهد کرد .در این مطالعه،
ساختمانهای نوساز در شهر تهران بررسی شد .با
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توجه به اهمیت شرایط اقلیمی در هزینه اولیه نصب
و راهاندازی پمپ حرارتی زمینگرمایی و همچنین
متفاوت بودن سیستمهای متداول گرمایشی و
سرمایشی در برخی مناطق اقلیمی دیگر کشور،
پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی در آن مناطق
نیز وضعیت این فناوری مورد بررسی قرار گیرد.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالق پژوهش در این مقاله رعایت
شده است.
حامي مالي

این پژوهش با حمایت مالی سازمان انرژیهای نو
و بهرهوری ایران (ساتبا) انجام شده است.
مشارکت نویسندگان

نویسندگان به یک اندازه در نگارش مقاله مشارکت
داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارش منافع
ندارد.
تشکر و قدردانی

از حمایتهای سازمان انرژیهای نو و بهرهوری
ایران (ساتبا) در انجام این پژوهش قدردانی میشود.
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منابع فارسی

حافظنیا ،م .ر .)1393( .مقدمهای بر روش تحقیق در علوم
انسانی .تهران :سمت.
کمی و کیفی در
داناییفرد ،ح .)1386( .همسازی شیوههای ّ
پژوهشهای سازمانی :تأملی بر استراتژی پژوهش ترکیبی.
حوزه و دانشگاهhttp://method.rihu.ac.ir/.35-63 ،)53(31 ،
article_448.html

دفتر آمارهای صنعت ،معدن و زیربنایی .)1394( .اطالعات
پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای
کشور .تهران :مرکز آمار ایران.
دفتر برنامهریزی کالن برق و انرژی وزارت نیرو.)1391( .
ترازنامه انرژی سال  ،1390وزارت نیرو ،معاونت امور برق
و انرژی .قابل دسترسی در https://irandataportal.syr.edu/
wp-content/uploads/1391.pdf

سازمان انرژی های نو ایران .)1395( .پمپ حرارتی زمینگرمایی.
بازيابی در  .1395تهران :سازمان انرژیهای نو ایران.
عتابی ،ف ،.هیبتی ،س .م .ر ،.و مهرخو ،س.) 1393( .
امکانسنجی فنی ـ اقتصادی و زیستمحیطی استفاده از
پمپهای حرارتی زمینگرمایی .علوم و تکنولوژی محیط
زیستhttps://jest.srbiau.ac.ir/arti� .61-75 ،)4(161 ،
cle_6075.html

گل ،م .ع ،.و محمدبیگی ،ا .)1393( .بررسی تمایل پزشکان
بخش خصوصی نسبت به مشارکت در برنامه پزشک خانواده
با استفاده از مدل انتشار نوآوری ،قم سال  .1391مجله
دانشگاه علوم پزشکی قمhttp://journal. .27-34 ،)1(8 ،
muq.ac.ir/article-1-167-fa.html

مرکز آمار ایران  .)1390(.نتایج آمارگیری از مصرف حاملهای
انرژی در بخش خانوار شهری .تهران :مرکز آمار ایران،
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی.

مرکز آمار ایران ( .)1391چكيده يافتههاي طرح آمارگيري از
مصرف حاملهاي انرژي در بخش خانوار در نقاط شهري-
 .1390تهران :دفتر صنعت ،معدن و زیربنایی.
منصفراد ،س .م ،و جواهرده ،ک .)1391( .تحلیل جامع
اگزرژی یک پمپ حرارتی زمینگرمایی دما پایین برای
استفاده در شرایط اقلیمی رامسر .مهندسی مدیریت انرژی
(مدیریت انرژی)http://energy.kashanu. .48-57 ،)1(2 ،
ac.ir/article-1-49-fa.html
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the IEE project ENTRANZE. https://www.entranze.eu/
files/downloads/ENTRANZE_D2_6_Final_version.pdf
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