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Abstract: 
Nowadays, the need to discover and use new energy sources has become increasingly important 

due to increasing need of societies, especially in developing countries indcluding Iran, for energy 

carriers, regarding the finitude of fossil fuels, as well as the emironmental impacts of these fuels. The 

new and renewable energies, as endless, free of charge, environmentally friendly and accessible energy 

sources to most locations, can be a good alternative to fossil fuels. Based on expressed reasons, the focus 

on this technological area has significantly increased in Iran. In this regard, the present study aimed to 

describe the technological transition of renewable energy in Iran, in order to answer the question of 

whether the transition to renewable energy is taking place in Iran. In other words, the present study 

described the process of developing renewable energy in Iran based on transition studies and the levels 

of niche, regime, and landscape. Initially, the important events in this area are descrios from the 

beginning to the present in three levels of niche, regime and landscap and finally, the phases of 

renewable energy transition are explained in four phases, combining multi-level and multi-phase 

approach. Based on the results, Iran is already in take off stage and for explaining the transition in 

developing countries like Iran, it is better to consider “access to the mature niches” instead of “the 

existence of the mature niches”, such that a more accurate analysis of transition can be performed in 

these countries. 
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: هاي فنّاورانه بر اساس رویکرد تحلیل چندسطحی ارائه چارچوب توصیف گذار حوزه
  )هاي بادي و خورشیدي در ایران گذار انرژي :مورديمطالعه (

  ) 17/06/1397: تاریخ پذیرش 17/02/97: تاریخ دریافت(  
   

  5، ناصر باقري مقدم4زاده، هدیه زنوزي3، حسن کریمیان2راد ، محمدامین قانعی* 1درچهمسلم موسوي سید
 

  چکیده
و  یلیفس يها سوخت يریپذ انیو با توجه به پا يانرژ يها به حامل رانیا نظیرتوسعه  ویژه جوامع درحال به يجوامع امروز ازین شیبا افزا
ـ ازپـیش اهم  بـیش  دیها، ضرورت کشف و استفاده از منابع انرژي جد نوع سوخت نیمحیطی ا تأثیرات زیست نیهمچن . اسـت  افتـه ی تی
تواننـد   دسترس در اغلـب نقـاط، مـی    زیست و قابل نشدنی، رایگان، دوستدار محیط عنوان منابع انرژي تمام هاي نو و تجدیدپذیر به انرژي
فنّاورانه بیشـتر شـده     ، تمرکز بر این حوزهشده انیبدر کشور ایران نیز با توجه به دالیل . باشند یلیهاي فس سوخت يبرا یمناسب مکمل
تجدیدپذیر در ایران است تا بتوان به این سؤال پاسخ داد که آیـا   هاي در این راستا، هدف از این مقاله توصیف فرآیند گذار انرژي. است

بـا   رانیدر ا ریذپدیهاي تجد روند توسعه انرژي ،مقاله نیدر ادرواقع  هاي تجدیدپذیر در ایران در حال وقوع است یا خیر؟ گذار در انرژي
حوزه از شروع تا به امروز  نیمهم در اي دادهایرو ابتدا. شده است دورنما توصیفو  میرژ ،گذار، براساس سطوح آشیانه مطالعاتبر  هیتک

در چهار مرحله با ترکیـب   رانیدر ا ریپذدیهاي تجد مراحل گذار انرژي ،و درنهایتدر سه سطح آشیانه، رژیم و دورنما تشریح شده است 
شـود کـه اوالً ایـران     ین مطالعـه مشـخص مـی   از ا آمده دست بهبر اساس نتایج  .اي توصیف شده است رویکرد چندسطحی و چندمرحله

توسـعه بهتـر اسـت دسترسـی بـه       همچنـین در کشـورهاي درحـال   . گیري است اکنون در ابتداي شروع فرآیند گذار و در مرحله اوج هم
گونه کشورها ارائه  اینتري از گذار در  هاي بالغ در این کشورها مدنظر قرار گیرد تا بتوان تحلیل دقیق جاي وجود آشیانه هاي بالغ به آشیانه

هاي  ، جایگزینی سیاستافتهی توسعههاي بالغ دیگر کشورهاي  ضمن اینکه جداي از عوامل فشار محیط کالن و دسترسی به آشیانه. کرد
هاي تحریک طرف عرضه بدون توجه به بازارسازي، در مراحل اخیر گذار، یکـی از عوامـل اثرگـذار بـر      جاي سیاست معطوف به بازار به

  .ها در ایران بوده است ریع روند شروع گذار در این نوع از فناوريتس

  :واژگان کلیدي
  .هاي تجدیدپذیر؛ ایران توصیف گذار فنّاورانه؛ تحلیل چندسطحی؛ مراحل گذار؛ انرژي
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  مقدمه -1

نفـت   از کشـور  در تولیدي انرژي از درصد 8/70 که شود می مشاهده ایران انرژي فعلی وضعیت بررسی با
 از آن درصـد  7/0 تنهـا  و اسـت  شـده  حاصل سنگ زغال از درصد 4/0 و طبیعی گاز از درصد 1/28 ،خام

 نیاز که است درصد 9 حدود در کشور انرژي مصرف سالیانه رشد دیگر، طرف از. شود می تولید آبی  انرژي
 تنـوع  عدم انرژي، مصرف سالیانه تقاضاي باالي رشد. نماید می ضروري را کشور انرژي سیستم توسعه به
 صـادرات  بـاالي  سهم آالیندگی باال و فسیلی با پذیر هاي پایان سوخت به شدید اتکاي و انرژي منابع در

  ].1[دهد  هاي پاك را نشان می گذار به سمت انرژي لزوم کشور، داخلی ناخالص تولید در انرژي
هـاي صـورت پذیرفتـه، داراي     سـنجی  که بر اساس پتانسیل دارد قرار زمین خورشیدي کمربند ایران روي

 خـاطر  بـه  همچنـین . اسـت  kwh/m 2000هاي مسطح با میـزان تـابش بـاالتر از     پهنه وسیعی از زمین
 وزد و مـی  فراوانـی  غیرموسـمی  و موسـمی  بادهاي سال، مختلف هاي فصل در ویژه، جغرافیایی موقعیت
  .سازد می فراهم را بادي نیروگاه برپایی امکان که دارد وجود بسیاري بادخیز هاي سرزمین

هاي تجدیدپـذیر ایـران رخ داده اسـت،     هاي اخیر در حوزه انرژي همچنین با توجه به اتفاقاتی که در سال
در همـین  . هاي تجدیدپذیر ایران رخ داده اسـت  توان متوجه شد تغییرات جدي در زمینه توسعه انرژي می

  :شود شاخص اصلی تحلیل می 3ایی احداث یک نیروگاه بادي یا خورشیدي، زمینه، با توجه به فرآیند اجر
هاي غیردولتی که داراي پروانه احداث و موافقت اصولی با وزارت نیرو جهـت   میزان حجم نیروگاه -1

محیطی و اتصال بـه   این تعداد در حال انجام مطالعات اولیه فنی، اقتصادي، زیست. احداث هستند
  روگاه هستند و هنوز با وزارت نیرو قراردادي ندارند؛ شبکه جهت احداث نی

میزان حجم قراردادهاي منعقد شـده وزارت نیـرو بـا بخـش غیردولتـی؛ ایـن قراردادهـا تمـامی          -2
فرآیندهاي مطالعاتی را پشت سر گذاشته و پیمانکاران با وزارت نیرو قرارداد منعقد نموده و در حال 

  نیروگاه هستند؛  احداث
هـاي در   دهنده تعـداد نیروگـاه   شده و متصل به شبکه که نشان اندازي هاي راه حجم نیروگاهمیزان  -3

  . ها در حال فروش برق به شبکه انتقال یا توزیع هستند این نیروگاه. برداري است حال بهره
صورت نمـایی در دو سـال اخیـر رشـد      توان متوجه شد که هر سه شاخص به ها می با بررسی این شاخص

  : دهد دو شکل زیر در دو بخش نیروگاه بادي و نیروگاه خورشیدي این سه شاخص را نشان می. اند یافته
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  ]2[برگرفته از) مگاوات: ظرفیت(هاي خورشیدي  روند رشد نیروگاه  - 1 شکل

  
  

 
  ]2[برگرفته از) مگاوات: ظرفیت(هاي بادي  روند رشد نیروگاه  - 2 شکل

  
  : صورت اختصاصی نشان داده شده است اندازي شده در نمودار بعدي به هاي راه میزان حجم نیروگاه
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  ])2[برگرفته از (شده  اندازي هاي تجدیدپذیر راه حجم نیروگاه - 3شکل 

هاي  ها، سؤال اساسی این است که آیا گذاري در توسعه انرژي توجه این شاخص وجود و با رشد قابل این با
تـوان از مطالعـات گـذار     براي پاسخ به این سؤال مـی . تجدیدپذیر در ایران در حال رخ دادن است یا خیر

ن متخصصـان زیـادي از   تـاکنو . هاي تجدیدپذیر در ایران استفاده نمود براي توصیف فرآیند توسعه انرژي
هـاي تجدیدپـذیر    هاي مختلف بـاألخص گـذار انـرژي    مطالعات گذار براي توصیف و تحلیل گذار فنّاوري

] 3[ترین رویکردهـاي مطالعـات گـذار بـر اسـاس مطالعـات مارکـارد و همکـاران          اصلی. اند استفاده کرده
، رویکـرد تحلیـل اسـتراتژیک    ]6، 5[ی چندسـطح ، رویکرد تحلیل ]4[رویکرد مدیریت گذار : اند از عبارت
  ]. 9، 8[و نظام نوآوري فنّاورانه ] 7) [ها آشیانه(ها  آشیانه

در ایـران نیـز   . انـد  دانشمندان مختلف از رویکردهاي متفاوت براي توصیف و تحلیل گذار اسـتفاده کـرده  
هـاي   توسـعه انـرژي  مقاالت زیادي با استفاده از رویکرد نظـام نـوآوري فنّاورانـه بـه توصـیف و تحلیـل       

اند ولی باید توجه داشت که بر اساس مطالعات مارکارد و تروفر نظام نـوآوري   تجدیدپذیر در ایران پرداخته
گیري فناوري توجه دارد و توجـه چنـدانی بـه تفکیـک سـطح رژیـم و آشـیانه و         فنّاورانه بیشتر به شکل

آوري فنّاورانـه بـه تحلیـل در سـطح     همچنین رویکرد نظـام نـو  . همچنین دورنماي سیستم موجود ندارد
پردازد و براي تحلیل در سطح بخش و صنعت، نیاز است از رویکردهاي دیگـر ماننـد تحلیـل     فنّاوري می

ي  درنتیجه، جاي خالی مطالعاتی براي توصیف گذار فنّاورانه در حـوزه ]. 11، 10[چندسطحی استفاده نمود 
شود تا بتوان بـا اسـتفاده از آن،    تحلیل چندسطحی حس می هاي تجدیدپذیر در ایران با استفاده از انرژي

تـري را   ثانیاً بین سطوح آشیانه و رژیـم تفکیـک واضـح   . تر تبیین کرد اوالً تأثیرات سطح دورنما را واضح
صـورت یـک صـنعت، نـه      هاي تجدیدپـذیر را بـه   انرژي  ایجاد نمود و درنهایت بتوان کل یا چند فناوري

در پایان باید گفت با توجه به اینکه سؤال پژوهش حاضر آن . وردبررسی قرار دادصورت یک فنّاوري، م به
هاي تجدیدپذیر در ایران در حال رخ دادن است یا خیر، بهترین رویکرد براي  است که آیا گذاري در انرژي

بـا تکیـه بـر روش    ] 5[توسـط گیلـز    شده انیبپاسخ به این سؤال، استفاده از رویکرد تحلیل چندسطحی 
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  . تحقیق مطالعه موردي است

اجـرا   از طرف دیگر، برخی معتقدند که رویکرد چندسطحی بسیار مفهومی و پیچیده است و درنتیجه، قابل
در موارد عملیاتی نیست؛ اما باید گفت متخصصان بسیاري در اقصی نقاط جهان بـراي توصـیف گـذار از    

. دهد که این چارچوب بسیار عملیـاتی اسـت   اند و این موضوع نشان می رویکرد چندسطحی استفاده کرده
هاي بخاري توسط گیلـز اسـتفاده    هاي بادي به کشتی براي مثال، این رویکرد براي تحلیل گذار از کشتی

همچنین براي توصیف گذار از اسب و گـاري بـه اتومبیـل و توصـیف گـذار از هواپیمـاي       ]. 5[شده است 
بلز از این رویکرد براي توصیف گذار از کشاورزي صنعتی . ]12[ي به توربو جت استفاده شده است ا پروانه

در سوئد اسـتفاده کـرده اسـت     2000تا  1970هاي  به سمت کشاورزي ارگانیک و تولید یکپارچه در سال
ي کـود   هـاي آشـیانه در دو حـوزه    روان و وربانگ از این رویکرد براي تشریح علت ناکامی نوآوري]. 13[

اي ایجاد گذار در بخش برق و کشاورزي استفاده کـرده اسـت و علـت ایـن     بر 1شیمیایی و پمپ حرارتی
اند و کمـپ از ایـن    دن ون]. 14[ها با قواعد حاکم بر رژیم دانسته است  ناکامی را عدم تطابق این نوآوري

هاي  به سمت رایانه) هاي بر پایه پانچ کارت دستگاه(گر  هاي محاسبه رویکرد براي توصیف گذار از دستگاه
جـایی   ون دریل و اسکات از این رویکرد بـراي توصـیف گـذار از جابـه    ]. 15[روزي استفاده کرده است ام

اسـتفاده کـرده    1910تـا   1880هاي  دستی بارها به سمت استفاده از آسانسور در فرودگاه روتردام در سال
خت کود شـیمیایی و  هاي به وجود آمده توسط سو راون نیز از این رویکرد براي مطالعه آشیانه]. 16[است 

نامه خود براي توصیف گـذار از ایـن    لورباخ در پایان]. 17[احتراق دوگانه در رژیم برق استفاده کرده است 
هـاي   را بر گـذار انـرژي   2011-2010مالی سال  -گیلز اثر بحران اقتصادي]. 18[رویکرد بهره برده است 

هـاي سـازگار بـا     وري در رابطه بـا گـذار انـرژي   اي مر گیلز نیز مقاله]. 21[تجدیدپذیر تشریح کرده است 
  ].23[زیست و نو، با استفاده از این رویکرد ارائه کرده است  محیط

درواقع، رویکرد تحلیل چندسطحی رویکردي است که گیلـز آن را بـراي توصـیف فرآینـد گـذار در یـک       
  ].5[صنعت یا بخش ساخته و پرداخته است 

تجدیدپذیر در ایران با اسـتفاده از روش پـژوهش مطالعـه مـوردي بـر       هاي در این مطالعه نیز گذار انرژي
سپس با تحلیل رویدادهاي مهم در سه اساس رویکرد تحلیل چندسطحی موردبررسی قرار گرفته است و 

، مراحل گذار را مبنی بـر منحنـی   دشدهیتولها بر میزان انرژي  سطح آشیانه، رژیم و دورنما و اثرگذاري آن
  .نماید مشخص می 2شکل -اس

در ادامه در بخش دوم، مبانی تحلیل چندسطحی و مسیرهاي گذار تبیین شده است و سـپس در بخـش   
شناسی توصیف یک صنعت بر اساس رویکرد تحلیل چندسطحی شامل سـه بخـش طراحـی     سوم، روش

در بخـش  شـود و   ها تشـریح مـی   ها و تحلیل داده پژوهش و ارائه چارچوب مفهومی، نحوه گردآوري داده
هاي تجدیدپذیر در ایران در سه سطح آشیانه، رژیم و دورنمـا موردبررسـی قـرار     چهارم، مسیر گذار انرژي

                                                        
١  Heat pump 
٢ S-SHAPE 
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  .پذیر در ایران تبیین شده است هاي تجدید گرفته و مراحل گذار در انرژي

  
  مبانی نظري مطالعات گذار -2

: گونـه تعریـف کـرده اسـت     اورانه ایـن گذار فنّ] 4[روتمنز . تاکنون تعاریف متفاوتی از گذار ارائه شده است
گذار یک فرآیند تدریجی از تغییرات اجتماعی، اقتصادي، فنی و فرهنگی است که در آن، جامعه یا یک «

کنـد کـه    خود بیان می 2007لورباخ در مقاله . »کند صورت ساختاري تغییر می زیرسیستم مهم از جامعه به
–ها ساختارها، فرهنگ و نهادها، از یک سیستم اجتمـاعی  گذارها فرآیندهاي دگرگونی هستند که در آن«

گونـه تعریـف    نیز گـذار را ایـن   ]6[گیلز . »]27[کنند  فنی جدید تغییر می–فنی به یک سیستم اجتماعی
بندي مجددي اشاره دارند که توسعه فنّاوري را بـه   فنی به فرآیندهاي پیکره–گذارهاي اجتماعی«: کند می

هکرت و همکاران نیز گـذار  . »تري از صنعت، بازار، سیاست و فرهنگ در پی دارد همراه تغییرات گسترده
راتی براي تغییرات فنّاورانه، تنها تغییر فناوري کافی نیست؛ بلکه تغیی«: نمایند را به این صورت تعریف می

تحلیـل همزمـان ایـن تغییـرات در یـک      . اي الزم است هاي اجتماعی، مقررات، صنعتی و شبکه در زمینه
با در نظر گرفتن این تعاریف و با توجه . »]9[شود  ساختار اجتماعی تحت عنوان گذار فنّاورانه شناخته می

ژیم فنّاورانه در یک حوزه توان دریافت که وقتی ر به تعریف سطح رژیم در رویکرد تحلیل چندسطحی، می
دیگر، با وجود نوآوري در سطوح آشـیانه یـا    عبارت به. توان گفت گذاري رخ داده است شود، می متحول می

توان گفـت کـه گـذار رخ     ایجاد فشار از طرف دورنما بر رژیم، تا زمانی که رژیم غالب متحول نشود، نمی
  ].12[داده است 

ي، رویکرد چندسطحی و ا چندمرحلهتوان از سه رویکرد کلی  می] 24[بر اساس پژوهش گرین و همکاران 
در این مقاله سعی شده است که چارچوب مفهـومی توصـیف   . چندالگویی براي توصیف گذار استفاده کرد

اي استفاده شود که در ادامه، این دو رویکرد  گذار براساس ترکیب رویکرد تحلیل چندسطحی و چندمرحله
  .تمفصالً تشریح شده اس

  رویکرد تحلیل چندسطحی - 1- 2
 2مراتبـی و سلسـله  1ي تودرتوي سه الیهریدر نظرگتکاملی است که با شبه رویکرد چندسطحی رویکردي

  .پردازدبه تحلیل مسیر گذار می) 5برون سیستم(، و دورنما )4فنی-رژیم اجتماعی(، میانی )3ها آشیانه(خرد 
 

                                                        
١ Nested 
٢ Hierarchy 
٣ Niche 
٤ Socio-technical regimes 
٥ Landscape 
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   ]5[گانه رویکرد چندسطحی  سطوح سه -4شکل 
  الیه خرد - 1- 1- 2

- دوراز فشارهاي بازار و انتظارات موجود در نظام اجتماعی شده و بهدر این الیه، با ایجاد محیطی حفاظت
هـاي  از ایـن محـیط  ]. 25[شـود   فنی موجود، شرایط الزم بـراي پـرورش نـوآوري بنیـادین فـراهم مـی      

هاي هاي پدید آمده در این شرایط، به نوآوريیا آشیانه نوآوري و از نوآوري 1عنوان آشیانهشده، به حفاظت
دادن  پذیرفته در این جهت است که با ایجاد تنوع، پیشرفت در این الیه، تالش صورت. شود یاد می 2آشیانه

، به ایجاد تکانه کافی و شرایط الزم براي تغییر 3هاي غالبها به طراحی هاي بنیادین، و تبدیل آننوآوري
  .شود فنی کمک- نظام اجتماعی

  الیه میانی - 2- 1- 2
فنـی توسـط   - ، رژیم اجتماعی]26[توسط نلسون و وینتر » 4هاي فنّاورانه رژیم«شده  بر مبناي مفهوم ارائه

عنـوان الیـه میـانی در    فنـی بـه  - هاي اجتمـاعی  رژیم. در رویکرد چندسطحی معرفی شده است ]5[گیلز 
بنـدي  شده در پیکره هاي توسعه دادهفناوري ها، ورویکرد چندسطحی، مشتمل بر کنشگران، نهادها، شبکه

هـاي فنّاورانـه کـه     فراتـر از رژیـم  (نظام موجود و در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فنّاورانه هسـتند  
هاي ها، عادات مصرف و حوزه این مجموعه دربرگیرنده هفت بعد فنّاوري). مشتمل بر ابعاد مهندسی است

از نگـاه   .]5[هاي فنـی اسـت   گذاري و دانشا، ساختار صنعت، اجزاي سیاسته، زیرساخت)بازار(کاربردي 

                                                        
١ Niche 
٢ Niche innovation 
٣ Dominant design 

ي زمانی بلندمدت شکل در یک بازهها، نهادها، و عادات جستجوي مهندسی است که هاي فنّاورانه مشتمل بر سازمان رژیم 4
 . گیرندمی
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هـا،   هـا، روابـط میـان آن   مشتمل بر بنگـاه ( 1فنی را باید در سطح سازمانی-هاي اجتماعی عملیاتی، رژیم

انی الیه می]. 6[متمایز شود  2تعریف نمود تا مفهوم گذار در رژیم از ناپیوستگی فنّاورانه) ها و غیره فناوري
گیـري خـط   ها به سمت مقصدي معین، منجر بـه شـکل  همگرا کردن مسیر جستجو و راهبري فعالیت با

  . شودمی 3سیرهاي فنّاورانه
  الیه کالن - 3- 1- 2

کننـد در الیـه کـالن     بخش مهمی از تأثیراتی که نیروهاي محیطی از بیـرون سیسـتم بـر آن وارد مـی    
ي توان دربرگیرنده شود را می یاد می 4سیستمعنوان برونآن بهالیه کالن که از . گیرد موردبررسی قرار می

هاي خـرد و میـانی قـرار    مدت تحت تأثیر نتایج فرآیند نوآوري در الیهعوامل اثرگذار دانست که در کوتاه
ها جهت سیستم با فراهم آوردن محیطی از تعامل نیروهاي مختلف، به نحوه انجام فعالیتبرون. گیردنمی
ي خرد و میانی بـوده و شـامل عوامـل کـالن     سیستم متفاوت از دو الیه ازلحاظ ساختاري، برون. دهد می

هـاي کـالن   ، توسـعه )مانند مهـاجرت (دار اجتماعی ، الگوهاي ریشه)مانند میزان رشد اقتصادي(اقتصادي 
تـأثیر ایـن   ]. 6[شود  می) هواییوتغییرات آب(محیطی  و عوامل زیست) هاها و دولتمانند انقالب(سیاسی 
و در جهـت ثبـات و پایـدارتر     5کننده صورت تقویتي رژیم یا بهبر الیه) تبع آن، الیه کالن و به(عوامل 

تصـور  . و در جهت از هم پاشیدن ساختار یکپارچه رژیم است 6صورت مخربنمودن الیه رژیم است یا به
هاي کنشگران درگیر  ه از طریق فعالیتصورت مکانیکی، بلکتأثیر الیه کالن در سطوح خرد و میانی نه به

  .پذیرد صورت می) وتوسعه، رقابت و غیره ها، تحقیقگذاريمانند سرمایه(
  گانه سه سطوح میان تعاملی پویایی - 4- 1- 2

. شودگانه در رویکرد چندسطحی منجر به ایجاد بینش نسبت به فرآیند گذار میتحلیل همزمان سطوح سه
تغییـرات بـه   . پیونـدد در اثر روابط متعامل در میان این سه سطح به وقوع مـی براساس این رویکرد، گذار 

این فشار وارده باعـث  . شودفنی می-سیستم منجر به ایجاد فشار بر رژیم اجتماعیوقوع پیوسته در برون
شدن فضایی تازه براي نوآوري در سـطح   بندي مستحکم الیه رژیم شده و به بازشدن پیکره دهیپاش ازهم
هـاي  شده مانند آشیانه نوآوري عمل کرده و شـرایط ظهـور نـوآوري    فضاي محافظت. کند کمک می خرد

ها و رسیدن به طراحی غالب، تکانه  در طول زمان، بلوغ آن7هابا تجمیع نوآوري. کند بنیادین را فراهم می
. شـود  مـی  آشـیانه تـأمین   هـاي فنی جدید توسط نـوآوري -گیري نظام اجتماعیالزم براي شکل 8درونی

پایـدار   ها در ساختار غیـر همزمانی این تکانه پدید آمده با وجود آشوب در رژیم منجر به جانشینی نوآوري
                                                        

١ Organizational field 
٢ Technological discontinuities 
٣ Technological trajectory 
٤ Landscape 
٥ Reinforcing 
٦ Destructive  
٧ Niche accumulation 
٨ Internal momentum 
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هاي بعدي بـه سـاختار رژیـم فـراهم     وقوع هر جانشینی زمینه را براي ورود نوآوري. شود رژیم موجود می

  . پیونددالب مسیر گذار به وقوع میبندي جدیدي در قها، پیکرهکرده و از طریق رخداد پیاپی جانشینی
  يا مرحلهرویکرد  - 2- 2

پیوندد، وقوع هـر تغییـر زمینـه را    هاي مختلف به وقوع میاي از تغییرات است که در حوزهگذار مجموعه
طـور همزمـان در    ها بـه اما این تغییرات بنیادین و تکامل. کند هاي دیگر فراهم میبراي تغییرات در حوزه

 . هاي مختلف به وقوع پیوسته و ماهیت تدریجی داردحوزه
پـیش توسـعه،   . اي بـودن آن اسـت   هاي این تغییر فنّاورانه، چندبعدي و مرحلـه ترین ویژگی یکی از مهم

  ).شکل زیر(برخاست، جهش و پایداري چهار مرحله در تکامل مسیر گذار هستند 

  
محسوس در شرایط کنونی همراه بوده و مأموریـت اصـلی    رییتغ عدماین مرحله با : 1پیش توسعه 

فنی - در این حالت تعادل پویا در نظام اجتماعی. فنی است- هاي اجتماعیآن، ایجاد تنوع در نظام
  . برقرار است

بندي موجود ظهور کرده و تکانه الزم براي ایجاد دگرگونی تغییرات ابتدایی در پیکره:  2برخاست 
 . شود فنی فراهم می- در نظام اجتماعی

هاي یادگیري و فنی پدید آمده و فرآیند- تغییرات محسوس و گسترده در نظام اجتماعی: 3جهش 
  . پیونددانتشار دانش و تغییرات نیز به وقوع می

  .رددگفنی برقرار می- عادلی پویا در نظام اجتماعیو ت گرفته شکلبندي جدیدي پیکره: 4پایداري 
                                                        

١ Pre-development 
٢ Take-off 
٣ Acceleration 
٤ Stabilization 

  ]4[مراحل تکاملی گذار  -5شکل 
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کنـد کـه طبیعـت    بیان می] 27[لورباخ . شودشکل نشان داده می-این مراحل به صورت یک منحنی اس

ي اول، یـک تغییـر خیلـی کوچـک     در مرحلـه . کنـد تغییر و سرعت آن در هر یک از مراحل تغییـر مـی  
ي هـا  شیآزمـا هاي کوچک تحت تأثیر ایـن تغییـرات،    شرکت. مشاهده در سطح اجتماعی وجود دارد قابل

ي آغاز اجرا و موفقیـت، در مرحلـه  . دهند تا راهی براي تطبیق با وضعیت موجود بیابند زیادي را انجام می
مشـاهده در سـطح    رات ساختاري در یک مسیر قابلدر مرحله سوم، تغیی. شود دوم فرآیند تغییر شروع می

دهنـد،  العمل نشان مـی  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، زیست بومی و فنّاوري که نسبت به یکدیگر عکس
صورت  1در طی این مرحله، فرآیندهاي یادگیري جمعی و نیز فرآیندهاي انتشار و جاسازي. افتداتفاق می

یانی، سرعت تغییر اجتماعی کاهش یافتـه و یـک تعـادل پویـا و جدیـد      ي پاو نهایتاً در مرحله. پذیرد می
  ].27[شود حاصل می

 
  تحقیق  روش -3

هاي تجدیدپذیر در ایران وجود دارد، تـالش   در این مطالعه با توجه به شواهدي که در مورد توسعه انرژي
که آیا گذاري در بخش  هاي تجدیدپذیر به این سؤال پاسخ داده شود شود با توصیف فرآیند گذار انرژي می

 .برق ایران در حال رخ دادن است
درنتیجه بر اساس سؤال پژوهش، این تحقیق از روش مطالعه موردي بر اساس سـؤال پـژوهش اسـتفاده    

فرآیند اجراي پـژوهش شـامل مراحـل طراحـی پـژوهش و تعریـف        ]28[بر اساس مطالعات ین . کند می
دیگـر در ایـن    عبـارت  بـه . هاسـت  ها و سپس تحلیـل داده  آوري داده سازي و جمع چارچوب مفهومی، آماده

پژوهش، ابتدا چارچوب مفهومی بر اساس مطالعات گذار و رویکرد تحلیل چندسطحی استخراج شده، پس 
ها براي رسیدن به پاسخ  شود و سپس این داده ها گردآوري می می دادهاز آن بر اساس این چارچوب مفهو

  .گیرند پژوهش مورد تحلیل قرار می
  :شود در ادامه، هر یک از مراحل مفصالً تشریح می

  طراحی پژوهش -3-1
در این مقاله، چارچوب مفهومی توصیف فرآینـد گـذار بـر اسـاس مبـانی نظـري بـا ترکیـب دو الگـوي          

در . ها را گردآوري و تحلیل نمود توان بر اساس آن داده ي ارائه شده است که میا چندسطحی و چندمرحله
  :شود ادامه، چارچوب مفهومی تشریح می

  توسعه مبانی نظري و ارائه چارچوب مفهومی - 3-1-1
هاي تجدیدپذیر در ایران بر اساس مفهوم گـذار تعریـف    در این مقاله سعی شده است فرآیند توسعه انرژي

بـا  . عنـوان مـدل مرجـع اسـتفاده شـود      ي گذار بـه ا مرحلهشود و از رویکرد تحلیل چندسطحی و رویکرد 

                                                        
١ Embedding 
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پژوهش پاسـخ  توان به سؤاالت  ها بر اساس چارچوب مفهومی مستخرج از مبانی نظري می گردآوري داده

  .داد
اي نشـان   شکل زیر مدل مفهومی توصیف گذار را بر اسـاس ترکیـب رویکـرد چندسـطحی و چندمرحلـه     

  :دهد می

  
  چارچوب مفهومی توصیف فرآیند گذار - 6شکل 

  
هاي تجدیدپـذیر در   هاي موردنیاز براي تحلیل فرآیند توسعه انرژي در این مقاله بر اساس این شکل، داده

  . گیرد ها مورد تحلیل قرار می شود و سپس داده آوري می بخش برق جمع
  ارزیابی کیفیت طرح پژوهش - 3-1-2

 1روایی بیرونی و پایاییبراي ارزیابی کیفیت طراحی پژوهش از چهار معیار روایی ساختاري، روایی درونی، 
ي توصیفی و اکتشافی است، روایی درونی اهمیت ا مطالعهبه دلیل اینکه این مقاله، ]. 28[کنند  استفاده می

  .گیرد ندارد و در ادامه، سه معیار دیگر براي ارزیابی کیفیت طرح پژوهش موردبررسی قرار می
  روایی ساختاري - 1- 3-1-2

هـاي   تعریف موضـوع توسـعه انـرژي    -1: دو موضوع توجه شودبراي نشان دادن روایی ساختاري باید به 

                                                        
١ (a) construct validity, (b) internal validity, (c) external validity, and (d) reliability 

 

 )سطح کالن(دورنما 

 سطح رژیم

 آشیانه سطح



 1397تابستان ، 40 بهبود مدیریت، شماره     152

 
گیري خاص که بتوان بر اساس آن،  شناسایی معیارهاي اندازه -2تجدیدپذیر بر اساس یک مفهوم خاص؛ 

  .موضوع موردمطالعه را به آن مفهوم متصل کرد
پذیر استفاده شـده  هاي تجدید در این پژوهش، از مفهوم مطالعات گذار براي توصیف فرآیند توسعه انرژي

توصـیف فرآینـد توسـعه    (است و از سه سطح آشیانه، رژیـم و دورنمـا بـراي اتصـال موضـوع مـوردنظر       
  .به این مفهوم استفاده شده است) هاي تجدیدپذیر انرژي

ها براي افزایش روایـی سـاختاري وجـود دارنـد کـه       از طرف دیگر، دو ابزار مهم در مرحله گردآوري داده
در این مقاله نیز در مرحله گردآوري . 2از مشاهدات اي زنجیرهو ایجاد  1استفاده از منابع متعدد: از اند عبارت

اي از شواهد  ها استفاده شده است و هم از ایجاد زنجیره آوري داده ها، هم از منابع چندگانه براي جمع داده
  .استفاده شده است تا روایی ساختاري پژوهش افزایش یابد

  روایی بیرونی - 2- 3-1-2
کـه در   ازآنجـایی . دهـد  ایی بیرونی درواقع قدرت تعمیم روش و نتایج را براي موارد مشـابه نشـان مـی   رو

استفاده از تئوري قوي نشان از روایی بیرونی دارد و در این مقاله نیز از تئوري  3هاي تک موردي پژوهش
تـوان بـه دیگـر     مـی  توان گفت که  نتایج این مطالعـه را  بسیار قوي براي توصیف استفاده شده است می

  .توسعه تعمیم داد ها در ایران و در کشورهاي درحال حوزه
  پایایی - 3- 3-1-2

هاي تجدیدپذیر  پایایی درواقع بدین معنا است که اگر پژوهشگر دیگري از این روش براي توصیف انرژي
ایی در بـراي اثبـات ایـن موضـوع، ابزارهـ     . یابد یا خیر در ایران استفاده کند، آیا به همین نتایج دست می

و ایجاد یـک پایگـاه    4استفاده از قواعد مطالعه موردي: اند از ها وجود دارد که عبارت مرحله گردآوري داده
هـا، هـم پایگـاه داده ایجـاد      آوري داده ي جمع در این مقاله نیز در مرحله]. 28[ 5داده براي مطالعه موردي

. استفاده شده است تا پایـایی پـژوهش افـزایش یابـد     6شده است و هم از قواعد مشخص مطالعه موردي
. هـا اسـتفاده کننـد    تواننـد از آن  ی میراحت بهاند که دیگران  ایی توصیف شده دیگر، وقایع به گونه عبارت به

بندي وقایع در سه سطح آشیانه، رژیم و دورنما و با عنایت به تعاریف دقیقی کـه از ایـن    درواقع با تقسیم
توان اطمینان حاصل کرد که این پژوهش از پایایی باالیی برخوردار  نظري وجود دارد، میموارد در مبانی 

  ]. 28[است 
 

                                                        
١ Use multiple sources of evidence 
٢ Establish chain of evidence 
٣ Single-case studies 
٤ Use case study protocol 
٥ Develop case study database 

ساختاریافته صورت  هاي نیمه ها مصاحبه هایی طراحی شده است و با استفاده از آن بر اساس چارچوب مفهومی، پرسشنامه  6
 .پذیرفته است
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  ها گردآوري داده -3-2

ها، مشاهده مسـتقیم،   ها، مصاحبه گانه اسناد، آرشیو شامل منابع شش] 28[ها بر اساس ین   آوري داده جمع
کند، بهتر است کـه در   اشاره می] 28[ین  طور که همان .شود می 1مشاهده مشارکتی و مصنوعات فیزیکی

. ها افزایش یابد داده 2ها استفاده شود تا روایی ساختاري مطالعه موردي از چندین منبع براي گردآوري داده
  . ها استفاده شود ها براي گردآوري داده در این پژوهش نیز سعی شده است هم از اسناد و هم از مصاحبه

  :موردمطالعه به شرح زیر استترین اسناد  برخی از مهم
  هاي تجدیدپذیر در ایران برخی از مهمترین اسناد استفاده شده در توصیف فرآیند گذار انرژي  -1 جدول

  عنوان سند  ردیف
  هاي تجدیدپذیر بنیان انرژي مطالعات راهبردي سند ملی توسعه دانش  1
  مطالعات راهبردي سند ملی توسعه صنعت انرژي بادي کشور  2
  مطالعات راهبردي توسعه صنعت انرژي خورشیدي ایران  3
  نقشه راه توسعه فناوري انرژي بادي  4
  نقشه راه توسعه فناوري انرژي خورشیدي  5
  هاي نو ایران مطالعات راهبردي سازمان انرژي  6
  اسالمی ایرانقوانین اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جمهوري   7
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  8
  قانون اصالح الگوي مصرف  9

   1396تا  1370قوانین بودجه از سال   10
  قانون حمایت از صنعت برق  11
  ها قانون هدفمندي یارانه  12
  90و  80هاي دهه  ترازنامه انرژي سال  13
  )1396تا  1346(ي آمار تفصیلی صنعت برق ها گزارش  14
  اساسنامه سانا  15
  اساسنامه ساتبا  16
  هاي کلی نظام در حوزه انرژي سیاست  17
  نقشه جامع علمی کشور  18
  هاي کلی نظام در زمینه اصالح الگوي مصرف سیاست  19
  هاي دولتی از تجدیدپذیر  درصد انرژي ساختمان 20دولت در زمینه تأمین حداقل  ئتیهمصوبه   20
  کلی نظام در زمینه آمایش سرزمینهاي  سیاست  21
  هاي تجدیدپذیر ایران اساسنامه انجمن انرژي  22
  قانون خرید تضمینی برق  23

                                                        
١ Documents, archival records, interviews, direct observation, participant-observation, and physical artifacts. 
٢ Internal validity 
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  :همچنین برخی از اهم افراد مورد مصاحبه به شرح زیر هستند

 برخی از افراد مورد مصاحبه به منظور توصیف فرآیند گذار  -2 جدول

ــوزه    عنوان  ردیف ــابقه در حــ ســ
  تجدیدپذیرهاي  انرژي

  سال 25بیش از   مدیرعامل سابق سانا  1
  سال 25بیش از   ریزي و توسعه سابق سانا معاونت برنامه  2
  سال 25بیش از   معاونت فنی اسبق سانا  3
  سال 25بیش از   معاونت فنی سابق ساتبا  4
  سال 25بیش از   ریزي سابق ساتبا معاونت برنامه  5
  سال 20بیش از   مدیرعامل مپنا  6
  سال 30بیش از   وزیر سابق نیرو  7
  سال 15بیش از   هاي تجدیدپذیر انجمن انرژي مدیره هیئترئیس   8
  سال 10بیش از   هاي تجدیدپذیر مپنا مدیرعامل شرکت انرژي  9
  سال 10بیش از   مدیرعامل شرکت مپنا پارس  10
  سال 10بیش از   مدیرعامل شرکت صبا نیرو  11
  سال 30بیش از   سازان سمنانمؤسس شرکت الکترونیک   12
  سال 30بیش از   مؤسس شرکت هدایت نور یزد  13
  سال 10بیش از   هاي تجدیدپذیر دبیر سابق ستاد توسعه فنّاوري انرژي  14
  سال 10بیش از   هاي تجدیدپذیر معاون سابق ستاد توسعه انرژي  15
  سال 35بیش از   علمی دانشگاه تهران عضو هیئت  16
  سال 30بیش از   هاي تجدیدپذیر مدیره انجمن انرژي هیئتعضو   17
  سال 5بیش از   سازي مصرف انرژي معاون شرکت بهینه  18
  سال 15بیش از   ریزي ساتبا کارشناس برنامه  19
  سال 15بیش از   مدیر سابق دفتر انرژي خورشیدي ساتبا  20
  سال 10بیش از   کارشناس وزارت نیرو  21
  سال 10بیش از   معاون شرکت توانیر  22
  سال 10بیش از   معاون شرکت مدیریت شبکه برق  23
  سال 10بیش از   مشاور فعلی مدیرعامل ساتبا  24
  سال 15بیش از   الملل ساتبا مدیر دفتر روابط بین  25
  سال 20بیش از   آبی هاي برق رئیس مرکز مدیریت نیروگاه  26
  سال 20بیش از   آبی برقهاي  ریزي مرکز مدیریت نیروگاه معاون برنامه  27
  سال 15بیش از   مؤسس انجمن انرژي بادي ایران  28
  سال 15بیش از   مشاور معاون برق و انرژي وزارت نیرو  29
  سال 8بیش از   ریزي راهبردي مپنا کارشناس برنامه  30
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انجمـن  عنـوان مـدیر    هاي تجدیدپذیر و هم بـه  المللی انرژي همچنین محقق با برگزاري دو همایش بین

هاي تجدیدپذیر در ایران و جهـان   هاي تجدیدپذیر، اطالعات جامع و کاملی از فرآیند توسعه انرژي انرژي
  .سال تجربه زیسته دارد 12به دست آورده است و در این حوزه بیش از 

یجاد طور که در بخش قبلی اشاره شد، در این مرحله از چهار ابزار استفاده از منابع متعدد، ا در ضمن همان
اي از مشاهدات، قواعد مطالعه موردي و ایجاد یک پایگاه داده براي مطالعه موردي، براي افـزایش   زنجیره

  .روایی ساختاري و پایایی پژوهش استفاده شده است
  ها روش تحلیل داده -3-3

وع ها است تا نتایجی را در رابطه بـا موضـ   بندي، تطبیق یا ترکیب داده ها شامل بررسی، دسته تحلیل داده
تکیه : اند از در رویکرد مطالعه موردي، چهار استراتژي تحلیل وجود دارد که عبارت. موردمطالعه بیان نماید

هاي کیفی و کمی  ها مبتنی بر موردمطالعه، استفاده از داد هاي برآمده از مبانی نظري، تحلیل داده بر گزاره
ر ایـن مقالـه، اسـتراتژي تحلیـل، تکیـه بـر       د]. 28[ 1هـاي رقیـب   ها و درنهایت، آزمودن تبیین براي داده

هاي برآمده از مبانی نظري است و سعی شده است با ایجاد توصـیفات کیفـی بـر اسـاس چـارچوب       گزاره
هاي تجدیدپذیر در ایـران موردبررسـی    هاي برآمده از مبانی نظري در گذار انرژي ، گزارهشده ارائهمفهومی 
هـاي توسـعه و نتـایج نهـایی بـراي       این مطالعه ارائـه سیاسـت  که هدف از  همچنین ازآنجایی. قرار گیرد

گذاري ایـن   هایی براي انجام مطالعات بعدي براي سیاست هاي تجدیدپذیر نبوده و صرفاً توسعه ایده انرژي
بـراي   2هاي موجود در روش تحقیق مطالعه موردي از ساخت تبیینـی  حوزه در کشور است، از میان روش

در فرآیند گـذار ایـن حـوزه در     شده انیبهاي  که منطق تبیین شده است و ازآنجاییها استفاده  تحلیل داده
توان گفت این تحلیـل از قـوت بـاالیی     هاي موجود در مبانی نظري تطبیق دارد، می ایران با منطق گزاره

ذیر هاي تجدیدپ هاي این پژوهش در قالب توصیف فرآیند گذار انرژي در ادامه، یافته]. 28[برخوردار است 
  .شود در ایران تبیین می

  
  هاي تجدیدپذیر در ایران توصیف فرآیند گذار انرژي -4

  پیش از توسعه: 70مرحله اول؛ پیش از دهه  -4-1

  . هاي تجدیدپذیر در ایران رخ نداده بود توجه و مهمی در حوزه توسعه انرژي در این دوران، اتفاق قابل
  سطح دورنما - 4-1-1

آن زمـان و همچنـین مالحظـات     افتـه ی توسـعه هاي فنّاورانه در کشورهاي  در آن دهه، برخی از پیشرفت
، منجر به این شد که برخی از اتفاقات پراکنده و جزئی در برخی از افتهی توسعهزیستی در کشورهاي  محیط

                                                        
١ Relying on theoretical propositions, developing case descriptions, using both quantitative and qualitative data, 

and examining rival explanations 
٢ Explanation Building 
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خـایر بـاالي   هـاي فسـیلی در دنیـا و همچنـین ذ     قیمت سـوخت . مراکز دولتی و تحقیقاتی صورت پذیرد

هاي نو  هاي انرژي عامل و محرك قوي نسبت به حضور فنّاوري توانست ینمهاي فسیلی در ایران  سوخت
  . در ایران باشد

  سطح رژیم  - 4-1-2
هاي گازي و بخاري شده بود و با توجه به رشد  عمده توجهات مسئولین در آن زمان، صرف توسعه نیروگاه

. بسیار باالي برق، نیاز به رشد سریع میزان تولید برق شده بود جمعیتی نسبتاً باال در ایران و رشد مصرف
هاي گـازي در کشـور    تنها منبع کافی و مطمئن در ایران نیز ذخایر گازي بود که منجر به توسعه نیروگاه

  . شد
  سطح آشیانه - 4-1-3

رچنـد  ه. شروع شد 70صورت جدي از اوایل دهه  هاي تجدیدپذیر در ایران به هاي مربوط به انرژي فعالیت
. هاي بادي و بادگیرهـاي یـزد در ایـران مرسـوم بـوده اسـت       هاي بسیار دور استفاده از آسیاب که از سال

هاي  نامه و دیگر فعالیت هاي شخصی و مطالعاتی ازجمله تدوین برخی کتب، انجام پایان همچنین فعالیت
  .فته بوددر این حوزه صورت گر 50و دهه  40تحقیقاتی و دانشگاهی نیز از اواخر دهه 

هاي آنـتن خـود، از صـفحات     ، وزارت پست، تلگراف و تلفن براي تأمین انرژي دکل60همچنین در دهه 
و به سـفارش   1368خورشیدي وارداتی استفاده کرده بود که همین موضوع منجر به این شد که در سال 
د و شرکت فیبر نوري وزارت پست، تلگراف و تلفن، خط تولید مونتاژ صفحات خورشیدي به ایران وارد شو

  . و سلول خورشیدي در ایران تأسیس شود
هاي نو در ایران به سازمان انـرژي   عالوه بر این موارد، مأموریت تحقیق و توسعه و آشنایی با انواع انرژي

هاي نو در سـازمان انـرژي اتمـی ایـران      در همین راستا، مرکز تحقیقات و کاربرد انرژي. اتمی محول شد
هـاي بـادي و خورشـیدي در آن     هاي انـرژي  همچنین مطالعاتی در زمینه شناسایی پتانسیل. شکل گرفت

  .زمان صورت پذیرفت
 

  )1383تا سال  1372سال (فاز آشنایی : 70مرحله دوم؛ دهه  -4-2

  سطح دورنما - 4-2-1

هـاي تجدیدپـذیر در کشـورهاي مختلـف ماننـد       در این دوره نیز مانند دوره قبـل، سـرعت رشـد انـرژي    
شـود برخـی از    گیـر بـوده کـه باعـث مـی      اروپایی و برخی از کشورهاي آسیایی بسـیار چشـم  کشورهاي 

  .گذاران به این حوزه ورود کنند متخصصین این حوزه در داخل کشور و همچنین برخی از سیاست
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  سطح رژیم - 4-2-2

. سـت هاي آبی بـزرگ در ایـران ا   هاي فسیلی و نیروگاه ازپیش نیروگاه این دوره، دوره قدرت گرفتن بیش
هاي گازي و سیکل ترکیبی در کشور با سرعتی چند برابر در کشور  که رشد تولید و توسعه نیروگاه طوري به

  . یابد توسعه می
 یـا  »ایـران  نیروگـاهی  هـاي  پـروژه  مـدیریت  شرکت« تأسیس با مپنا هاي حرارتی، گروه در حوزه نیروگاه

  . گیرد شکل می ایران اسالمی جمهوري نیروي وزارت توسط و 1372 سال در »مپنا« اختصار به
توسـط   70هـاي ابتـدایی دهـه     هاي تجدیدپذیر، اولین صفحات خورشیدي ایرانی در سال در حوزه انرژي

  . در تهران تأسیس شده بود، ساخته شد 1368شرکت فیبر نوري و سلول خورشیدي که در سال 
د آغاز شد که بعدها بـا وجـود کـاهش    ، طراحی یک نیروگاه بزرگ سهموي حرارتی نیز در یز72در سال 

  .ظرفیت باز هم به مرحله اجرا نرسید
گیـري سـرعت در    هاي بادي با نصب اولین دکـل انـدازه   ، اولین اقدام اجرایی در زمینه نیروگاه73در سال 

  . منجیل و دریافت بودجه خرید توربین صورت گرفت
سازمان غیردولتی وابسته به وزارت نیرو بود این . تأسیس شد 1374در سال ) سان(هاي نو  سازمان انرژي

  .گرایانه داشت و در این زمان وظیفه تصدي
طی این قـرارداد  . ، سازمان انرژي اتمی اقدام به عقد قراردادي با شرکت خصوصی سدید نمود79در سال 

 123مگاوات توربین بادي در منجیل صورت گرفته بود، شرکت سدید موظف به نصب  90که براي نصب 
کیلوواتی با همکاري یکـی از سـه    300و  550هاي  مگاوات توربین 5/8اندازه  کیلوواتی و به 260توربین 

اي از شرکت سدید جهت  عنوان زیرمجموعه شرکت صبا نیرو به 80بنابراین در سال . شرکت برتر دنیا شد
شروع به فعالیت کرد  عنوان نماینده رسمی وستاس در خاورمیانه هاي بادي تأسیس شد و به ساخت توربین

، توسط این شرکت در ایران تولید 81کیلووات خاورمیانه یک سال بعد، یعنی در سال  660و اولین توربین 
  . شد

در  660دسـتگاه تـوربین بـادي     43در همین سال، شرکت دولتی توانیر نیز قراردادي دیگر جهت نصـب  
  .سایت بینالود با شرکت صبانیرو منعقد کرد

روگاه پارابولیک شیراز نیز در همین سال احداث شد که دسـتاوردهاي بسـیاري در زمینـه خـم     عالوه نی به
  .براي کشور ایجاد کرد... کردن شیشه، آینه کردن و

قانون تنظیم بخشی  62توان به تصویب ماده  می) اولین رویداد مهم( 80ترین رویدادهاي دهه  اما از مهم
اي اولین بار به خرید برق تجدیدپذیر اشاره کـرده و بـا توجـه بـه     از مقررات مالی کشور اشاره کرد که بر

منظور  هاي ناشی از عدم مصرف منابع فسیلی و همچنین به جویی محیطی و صرفه هاي مثبت زیست جنبه
ریال به ازاي هر کیلـووات سـاعت را بـراي خریـد آن در نظـر       1300تا  900گذاران مبلغ  تشویق سرمایه

هـاي تجدیدپـذیر    یمت پایین و نواقص بسیار، این قانون گام مهمی در زمینه انـرژي با وجود ق. گرفته بود
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  .آید حساب می به

  سطح آشیانه - 4-2-3
هاي نو سازمان انـرژي اتمـی بـا تمرکـز بـر       ، مرکز تحقیقات و کاربرد انرژي70هاي ابتدایی دهه  در سال

هـاي سـهموي بـراي     گرمکن خورشـیدي، سـاخت آینـه    هاي آزمایشی نظیر ساخت آب انجام برخی پروژه
کـار خـود   هاي خورشیدي و همچنین تالش براي وارد کردن تعدادي توربین بادي به  استفاده در نیروگاه

هرچند که قبل از . هاي نو نیز در وزارت نیرو شکل گرفت همزمان با این مرکز، دفتر انرژي. شتاب بخشید
هاي تجدیدپذیر در کمیته تحقیقات وزارت نیرو انجام گرفته بـود کـه    هایی در زمینه انرژي این نیز فعالیت

صورتی که در همان سـال،   به. رفتتري به خود گ به این دفتر منتقل شد و شکل جدي 73و  72در سال 
ـ تعرهـاي   مرکز مطالعات انرژي وابسته به وزارت نیرو شکل گرفت و بخشـی از پـروژه   در دفتـر   شـده  فی

  .هاي نو به این بخش واگذار شد انرژي
هاي تخـت مخصـوص    ، پژوهشگاه مواد و انرژي موفق به ساخت یک نمونه از آینه74همچنین در سال 

نیـز شـاهد رویـدادهایی ماننـد اسـتفاده از صـفحات        75نیرو شـد و در سـال   برج ) CRS(هاي  سیستم
هاي آب در مهرشهر، نصب صفحات فتوولتائیک در برخی مراکز، سـاخت و نصـب    فتوولتائیک براي پمپ

هاي خیابانی خورشیدي و تولید سفارش برخـی محصـوالت موردنیـاز جهـت تولیـد بـرق از انـرژي         چراغ
  . رونیک صنعتی بودیمخورشید در آزمایشگاه الکت

این . کیلوواتی براي روستاهاي دور از شبکه آغاز شد 10، پروژه طراحی و ساخت توربین بادي 74در سال 
 600همچنین طراحی، ساخت و نصب تـوربین بـادي   . در دانشگاه تبریز نصب شد 1380توربین، در سال 

  .برداري رسید بهره صورت پذیرفته و به 1381کیلووات توسط مؤسسه آیوازیان در سال 
در شرکت فیبر نوري شـهید قنـدي در    دشدهیتولکیلوواتی استفاده از صفحات  30، نیروگاه 1376 در سال

  .سایت طالقان ایجاد شد
هاي تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو بـا هـدف اجـراي     ، گروه پژوهشی انرژي77یک سال بعد، یعنی در سال 

  .دیدپذیر در صنعت برق کشور شکل گرفتهاي تج هاي کاربردي در حوزه انرژي پروژه
  

  بخشی و ترویج  فاز آگاهی: 1391تا  1384مرحله سوم؛ از سال  -4-3

  سطح دورنما - 4-3-1

هـا   هاي تجدیدپذیر در این دوره، تصویب قانون هدفمندي یارانه تنها اتفاق مهم در سطح دورنماي انرژي
. شـد ها رسـماً اعـالم    آغاز اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ،1389آذر  27در تاریخ . در ایران بوده است
در مـدت  . شود المللی می مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین حوزه انرژي کشورمطابق این قانون 

هـا بـا قیمـت     حـذف شـده و آن  ... و یارانه کاالهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب ،پنج سال
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 .شوند فارس عرضه می بازارهاي منطقه خلیج

  سطح رژیم - 4-3-2
عنوان دومین مجموعـه   به 84ي تولیدي شهید قندي، شرکت الکترونیک سازان در سال ها کارخانهپس از 

ي در شهرك صنعتی شرق فنّاورتولیدکننده صفحات خورشیدي با مأموریت احداث و انتقال دانش فنی و 
  .سمنان تأسیس شد

هاي  تمرکز کلیه فعالیت 83مصوبه مجلس در آذرماه سال  بنا بر، شوراي عالی اداري 1378در اواخر سال 
سـازمان انـرژي اتمـی، وزارت جهـاد کشـاورزي و سـازمان       (هـاي تجدیدپـذیر    قانونی مربوط بـه انـرژي  

، وزارت )1383یعنی (ازآن در فروردین سال بعد  را به وزارت نیرو سپرد و پس) سازي مصرف سوخت بهینه
  . واگذار کرد) هاي نو ایران سازمان انرژي(نیرو این مسئولیت را به سانا 

  . کیلوواتی نمود 260هاي  هاي نو اقدام به تأمین و نصب توربین ، سازمان انرژي84در سال 
 هـاي نـو ایـران    به سـازمان انـرژي   86همچنین پروژه بینالود که تا آن زمان کامل نشده بود نیز در سال 

  .جمهور افتتاح شد تکمیل و توسط رئیس 87محول و سرانجام در سال 
روي داد، شروع طرح بـرق روسـتایی    1386اما یکی از وقایع مهم در زمینه انرژي خورشیدي که در سال 

العبور که فاقد شبکه بـرق هسـتند، در دسـتور کـار قـرار       رسانی به روستاهاي صعب در این طرح برق. بود
  .گرفت

هـاي   مالحظه از طـرح  هاي تجدیدپذیر دو برابر شد، اما نتایج قابل ، قیمت خرید برق از نیروگاه87در سال 
  .پیشنهادي حاصل نشد

سازي نتایج حاصل از تحقیق  منظور تجاري هاي تجدیدپذیر به ، ستاد توسعه فنّاوري انرژي1378در تیرماه 
  . تجدیدپذیر تأسیس شد هاي ترین حلقه زنجیره نوآوري در زمینه انرژي عنوان مهم به

تأسیس شد  1387دو سال پس از تأسیس شرکت صنایع الکترونیک سازان، کارخانه آیالر سوالر در اواخر 
  .وات نمود 200وات تا  10در خراسان جنوبی شروع به تولید صفحات خورشیدي  88و از سال 
سـنجی   اي تحت عنوان پتانسیل هاي نو با کمک شرکت المایر آلمان پروژه ، سازمان انرژي1388در سال 

در همـان سـال،   . بادي ایران به اجرا گذاشت که طبق آن اطلس رنگی مناطق بـادخیز ایـران تهیـه شـد    
هایی نیز براي تهیه اطلس خورشیدي با همکاري المایر و دانشگاه شیراز انجام گرفت که به دلیـل   تالش

  . محدودیت منابع انجام نشد
  .هاي نو تأسیس شد انرژي باد و پژوهشکده انرژينیز انجمن علمی  90در سال 

اعـالم   139دولت در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی بر اساس ماده 
کرد، دولت مجاز است با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی از طریـق وجـوه اداره شـده و یارانـه سـود      

  .ژي بادي و خورشیدي را فراهم سازدمگاوات انر 50تسهیالت، زمینه تولید تا 
قانون برنامه پنجم خرید بـرق تضـمینی از منـابع تجدیدپـذیر      123ماده » ب«، بر اساس بند 90در سال 
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ساله انرژي تجدیدپذیر از بخش دولتی و خصوصی را تضمین کرد؛  5دچار کمی تحول شد و دولت خرید 

دیدپذیر یکسان بود که این موجب استقبال از تولید هاي تج اما همچنان قیمت براي انواع گوناگون انرژي
  . شد تر می ها تولید پایین ها با هزینه برخی انرژي

نصب شد و طرحی نیز در ... ، تعدادي توربین در مناطق مختلف ایران ازجمله اصفهان، زابل و90در سال 
تهران ازجمله برخـی  نقطه  100زمینه انرژي خورشیدي انجام پذیرفت که طی آن صفحات خورشیدي در 

در این طرح با . اي نصب شدند هاي برق منطقه هاي دولتی، برخی منازل و برخی شرکت مساجد، ساختمان
کیلوواتی را در ایـن مراکـز نصـب و     100تا  1گذاري صفحات  سرمایه% 60اندازه  اعطاي وام بالعوض به

  .کردند برق را وارد شبکه داخلی ساختمان می
  سطح آشیانه - 4-3-3

  .کیلوواتی در زابل نصب و در تابستان سال بعد به شبکه متصل شد 660هاي بادي  ، توربین87 در سال
پروژه طراحی و ساخت توربین مگاواتی ملی توسط پژوهشگاه نیرو  88یکی از اتفاقات بسیار مهم در سال 

ییدیه دریافـت  پژوهشگاه نیرو توانست به طراحی توربین بادي دست پیدا کند که از مراجع خارجی تأ. بود
  .ها با مپنا امضا شد نیز قراردادي جهت ساخت این توربین 94کرده و در سال 

، شاهد اتفاقات جدیدي 89تا  87هاي  پس از تغییر مجدد قیمت برق حاصل از منابع تجدیدپذیر بین سال
نـدي  شـهید ق (ازجمله خصوصی شدن شرکت بینالود، تأسیس شرکت هدایت نور یزد . در این حوزه بودیم

ي روز، تأسـیس آزمایشـگاه   فنّـاور هـاي مختلـف بـا     جهت تولید صفحات خورشیدي با ابعاد تـوان ) سابق
  .هاي فتوولتائیک دانشگاه تهران و شروع تدوین سند ملی توسعه باد کشور سیستم

مانند ساخت ژنراتور توسـط شـرکت فـن ژنراتـور،      فنّاورانههاي  ، شاهد پیشرفت90و  89عالوه در سال  به
هاي صنعتی  کیلوواتی توسط پژوهشگاه نیرو و ساخت گیربکس توسط قالب 10خت بشقابک استرلینگ سا

  .ایم سایپا بوده
  گیري توسعه فاز اوج: تاکنون 1391مرحله چهارم؛  -4-4

  سطح دورنما - 4-4-1

  :ترین اتفاقات سطح دورنما در این دوره عبارت بودند از مهم
عنوان برجام و بازشدن فضاي سیاسـی و اقتصـادي   ، تحت 1+ 5کشورهاي انجام توافقات ایران با  -

 کشور و افزایش سقف مراودات تجاري و صنعتی با کشورهاي صنعتی؛
در  امبرجـ  یا برنامه جامع اقدام مشترك شده و رسمی با عنوان شناخته اي وین توافق جامع و نهایی هسته

ا ،انگلستان ،روسیھ ،فرانسھ، چین شامل( ۵+١گروه  و ایران بین وین در 1394تیر  23شنبه  سه  و آمریک
المللی برداشـته   هاي اقتصادي، تجاري و صنعتی بین طبق این توافق، بسیاري از تحریم .منعقد شد) آلمان

ـ     از اجرایی شدن برجام، حجم تقاضاي سرمایه دو سالپس از . شد هـاي   رژيگـذاري خـارجی در حـوزه ان
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 .میلیارد دالر رسید 4ویژه انرژي خورشیدي و بادي به حجم  تجدیدپذیر ایران به

 تصویب و اجراي قانون اعطاي یارانه به خرید برق از منابع تجدیدپذیر؛ -
قـانون   62قانون اصالح الگوي مصـرف انـرژي و مـاده     61مانند ماده (بر اساس مستندات قانونی  -

قـانون   12و  7قـانون تأسـیس وزارت نیـرو و مـواد      1تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مـاده  
هـاي تجدیدپـذیر    ، تعرفه خرید بـرق تضـمینی بـرق از نیروگـاه    1395در سال ) سازمان برق ایران

ریـال تـا    3400هاي بـادي از   ظرفیت براي مزرعه برحسبها  این تعرفه. گیري داشت مافزایش چش
این اعـداد تقریبـاً دو   . ریال است 8000ریال تا  3200ریال بوده و براي انرژي خورشیدي از  5700

گـذاران   هاي خرید برق در دیگر کشورهاست و همین موضوع سبب تشویق سرمایه برابر تعرفه 3تا 
  .شد غیردولتی اعم از داخلی و خارجی به این حوزه

درصـدي   12الی  4و پایبندي ایران به کاهش  COP21زیستی پاریس موسوم به  نامه محیط توافق -
 اي؛ انتشار گازهاي گلخانه

 موردتوافـق  کشـور  195 توسـط  اقلیمی تغییرات با مقابله براي قراردادي پاریس، در 2015 سال در
 2 جـاي  بـه  قـرن  پایـان  تا زمین کره دماي که است این پاریس توافق بلندمدت هدف. گرفت قرار

ایران نیز متعهد شده کـه انتشـار    موضوع، این به توجه با .یابد افزایش گراد یسانت درجه 5/1 درجه،
 .درصد کاهش دهد 12تا  4اي خود را بین  گازهاي گلخانه

  سطح رژیم - 4-4-2
مگـاواتی شـروع کـرد و     5/2هـاي بـادي    ، شرکت مپنا فعالیت خود را در حوزه ساخت توربین91در سال 
انـدازي شـد    طور همزمان در همان سـال راه  دانشگاه کشور به 17کیلوواتی در  20هاي خورشیدي  نیروگاه

  .شد مندان عالقهکه باعث گسترش فرهنگ و آشنایی بیشتر دانشجویان و 
ریال  30قانون بودجه سالیانه دولت، ردیف اعتباري مشخصی براي دریافت مبلغ  62 ادهدر م، 92در سال 

همچنین مجـوز  . عنوان عوارض برق جهت خرید برق تجدیدپذیر ایجاد شد به ازاي هر کیلووات ساعت به
ات گذاران بخش خصوصی و دولتی با اولویت استفاده از تجهیز عقد قرارداد به روش بیع متقابل با سرمایه

  .صادر شد) 92قانون بودجه سال  19ماده (ساخت داخل 
  .، ساخت آزمایشگاه مرجع در پژوهشگاه نیرو آغاز شد92در سال 
 1و تأسیس فـاز   1393کیلوواتی خورشیدي آترین پارس در خرداد  517، شاهد افتتاح نیروگاه 93در سال 

بـا توجـه بـه     94این اقدامات در سـال  . مگاوات بودیم 20و  5هاي  نیروگاه قزوین کوهک با ظرفیت 2و 
بر اساس . برگرفته از قانون اصالح الگوي مصرف، شتاب بیشتري به خود گرفت 61نامه اجرایی ماده  آیین

هـاي   هاي تجدیدپذیر را بـر اسـاس تعرفـه    این قانون، وزارت نیرو موظف شد برق تولیدي از منابع انرژي
سـال   5زمان خرید که به  متفاوت دارد، خریداري نماید و مدتهاي  جدید که با توجه به منابع مختلف نرخ

  .سال افزایش یافت 20محدود شده بود، به 
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  .هاي تجدیدپذیر تأسیس شد ، انجمن حمایت از انرژي1394در سال 

وري انـرژي ایـران و    هاي پاك، پس از تلفیـق سـازمان بهـره    با وجود اهمیت انرژي 95سرانجام در سال 
شـروع  . شـکل گرفـت  ) سـاتبا (ي انرژوري  نو ایران، سازمان انرژي تجدیدپذیر و بهره هاي سازمان انرژي

بـه   89این قانون که در سال . قانون اصالح الگوي مصرف دارد 8گیري این سازمان ریشه در ماده  شکل
 وري و توسعه تجدیدپذیري نسـبت  منظور افزایش بهره تواند به کند وزارت نیرو می تصویب رسید، بیان می

هـاي   توانـد ردیـف   به تأسیس یک سازمان با شخصیتی حقوقی مستقل اقـدام نمایـد و وزارت نیـرو مـی    
  .هاي زیرمجموعه خود به سازمان جدید انتقال دهد اي مربوط به امور مذکور را از سازمان بودجه

مگـاوات در قـم،    228/0 تیـ ظرفهاي خورشیدي زیادي ازجمله نیروگاه پـاك بنـا بـا     ، مزرعه95از سال 
 215/0 تیـ ظرفآباد کرج بـا   مگاواتی امیرکبیر، نیروگاه شمس 7فارس و نیروگاه  مگاواتی خلیج 7نیروگاه 

  . اند تأسیس شده... مگاواتی جرقویه اصفهان و 10مگاوات و همچنین نیروگاه 
هـاي بخـش    فعالیـت  مگاوات توسط مپنا نیز ازجمله 30تأسیس فاز سوم نیروگاه قزوین کهک با ظرفیت 

  .هاي بادي بوده است در زمینه انرژي 95خصوصی در سال 
  .مگاوات اعالم شد 5000در قانون برنامه ششم، سهم تجدیدپذیرها از سبد انرژي کشور، مجدداً 

  سطح آشیانه - 4-4-3
هاي نوین تجدیدپذیر دانشگاه آزاد نیز زیر نظر رئیس واحـد دماونـد و بـا همکـاري      مرکز تحقیقات انرژي

  .آغاز نموده بود 1395اون پژوهش و فناوري این واحد دانشگاهی در آبان ماه مع
هاي تجدیدپذیر دانشگاه تربیـت مـدرس بـا سـه گـروه پژوهشـی بیومـاس و         ازآن، پژوهشگاه انرژي پس

  .هاي سوخت منعطف تأسیس شد بیوانرژي، توسعه تکنولوژي انرژي تمیز و سامانه
  
 گیري بندي و نتیجه جمع -5

مرحلـه   4هاي تجدیدپذیر ایران، درمجموع بـه   دهه گذشته در حوزه انرژي 4به روند طی شده در با توجه 
  :طور خالصه ذکر شده است مرحله در جدول زیر به 4رسیم که این  اصلی می
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جدول
 3

-  
توصیف مراحل گذار انرژي
 

هاي تجدیدپذیر در ایران در سه سطح دورنما، رژیم و آشیانه
  

فاز
سال  
  

 نام
مرحله

دورنما  
  

فاز اول
ش از دهه   

پی
70

ش از توسعه  
پی

  

- 
رشد سرمایه
 

گذاري و 
نصب انرژي
 

هاي بادي و 
خورشیدي در دنیا

  
- 

توسعه فنّاوري
 

تجدیدپذیر در دنیاهاي 
  

فاز دوم
  

از سال 
1372
تا  

1383
  

آشنایی
  

- 
رشد سرمایه
 

گذاري و 
نصب انرژي
 

هاي بادي و 
خورشیدي در دنیا

  
- 

توسعه 
فنّاوري
 

هاي 
تجدیدپذیر در دنیا و 
ش نسبی قیمت

کاه
  

فاز سوم
  

از 
1384

تا  
1391

  

آگاهی
 

بخشی و ترویج
  

- 
اجراي مرحله اول 

هدفمندسازي یارانه
ها 

  
- 

توسعه فنّاوري
 

هاي 
ش 

تجدیدپذیر در دنیا و کاه
نسبی قیمت

  

فاز چهارم
  

از سال 
1391
 

تاکنون
  

 اوج
گیري توسعه

  

- 
انجام توافقات ایران با کشورهاي 

5+1
 

تحت عنوان برجام و 
بازشدن فضاي سیاسی و اقتصادي کشور و افزایش سقف مراودات 

تجاري و صنعتی با کشورهاي صنعتی 
  

- 
تصویب و اجراي قانون اعطاي یارانه به خرید برق از منابع 

تجدیدپذیر
  

- 
توافق
 

نامه محیط
 

س موسوم به 
زیستی پاری

C
O

P21
 

و پا
یبندي 

ش 
ایران به کاه

4 
الی 

12 
درصدي انتشار گازهاي گلخانه
 

اي 
  

- 
توسعه فنّاوري
 

ش شدید قیمت
هاي تجدیدپذیر در دنیا و کاه
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رژیم
  

توسعه نیروگاه
 

هاي 
حرارتی 

)
گازي و 

بخاري
 (

در ایران
  

توسعه نیروگاه
 

هاي حرارتی 
)

گازي و بخاري
 (

در ایران
  

- 
شکل
 

مپنا در گیري گروه صنعتی 
حوزه نیروگاه
 

هاي 
حرارتی

  
- 

ش شدید بودجه
افزای

 
دولتی احداث نیروگاههاي 

 
حرارتی و آبیهاي 

  
- 

تأسیس دفتر انرژي
 

نو در وزارت نیروهاي 
  

- 
انرژيتأسیس سازمان 

 
انرژي هاي نو معاونت امور 

)
سان

 به) 
صورت یک 
شرکت غیردولتی وابسته به 

وزارت نیرو 
  

- 
ذکر توسعه انرژي
 

هاي 
تجدیدپذیر 

در سیاست
 

هاي 
ش انرژي مصوب 

کلی بخ
ص مصلحت 

مجمع تشخی
نظام ابالغی توسط مقام 

معظم رهبري


  
- 

تصویب ماده 
62 

قانون 
تنظیم بخشی از مقررات 

مالی دولت
  

تشکیل سانا به
 

عنوان یک شرکت 
دولتی و تجمیع فعالیت
 

ها در 
وزارت نیرو

  
- 

س ستاد توسعه فنّاوري 
تأسی

انرژي
 

هاي تجدید پذیر
  

- 
تصو

ش تعرفه 
یب و ابالغ افزای

خرید برق
  

- 
یتأک

 د
ش سهم 

بر افزای
انرژي
 

سیاستهاي تجدیدپـذیر و نوین در 
 

هاي کلی اصالح الگوي 
مصرف

  
- 

تصو
بی

 
و ابالغ انرژي
 

هاي نو و 
تجدیدپذیر به
 

عنوان اولویت
هاي 

»
الف

 «
علم و فناوري کشور 

  
- 

5000فراهم آوردن زمینه تولید تا 
 

مگاوات انرژي بادي و
خورشیدي در طول برنامه پنجم  

توسعه کشور
  

- 
توجه به منابع تجدیدشونده در 

سیاست
 

ش سرزمین 
هاي کلی آمای

ابالغی مقام معظم رهبري


  
- 

س 
 بینعضویت ایران در آژان

المللی انرژي
 

هاي تجدیدپذیر
  

اجراي طرح نصب صفحات خورشیدي در 
1000

 
نقطه

  
- 

شروع احداث نیروگاه اراك
  

- 
تدوین استرات

ژي در ارتباط با راهبردهاي توسعه انرژي خورشیدي
  

- 
ض برق براي خرید برق تجدیدپذیر

تصویب طرح دریافت عوار
  

- 
صدور مجوز عقد قرارداد به روش بیع متقابل با سرمایه
 

گذاران 
ش خصوصی و دولتی

بخ
  

- 
افتتاح نیروگاه خورشیدي آترین پارسیان

  
- 

ش
تدوین و تصویب سند ملی توسعه دان

 
بنیان 

انرژي
 

هاي تجدیدپذیر
  

- 
س انجمن حمایت از انرژي

تأسی
 

هایی تجدیدپذیر
  

- 
خرید تضمینی 

20 
ساله و اعالم نرخ
 

هاي متفاوت براي 
فنّ

اور
ها ي

ي 
گوناگون

 
و ظرفیت
 

هاي مختلف
  

- 
دستیابی به 

5/3
 

الی 
4 

مگاوات 
انرژ

ي خورشیدي به
 

صورت انشعابی
  

- 
تدوین نقشه راه توسعه فنّاوري خورشیدي و باد

  ي
- 

الزام سازمان
 

هاي دولتی به تأمین 
20 

درصد برق خود از انرژي
 

هاي 
تجدیدپذیر

  
- 

ض برق تجدیدپذیر
دائمی شدن عوار

  
- 

تشکیل ساتبا
  

- 
احداث نیروگاه پاك بنا

  
- 

احداث نیروگاه ماد راه ابریشم
  

- 
س

احداث نیروگاه شم
 

آباد کرج
  

- 
نیروگاه جرقویه اصفهان

  
- 

بهره
 

برداري از نیروگاه 
2/1

 
مگاواتی رفسنجان

  
- 

نیروگاه 
20 

مگاواتی ماهان
  

- 
شروع ساخت بزرگ
 

ترین نیروگاه خورشیدي خاورمیانه در کرمان
  

- 
افتتاح کارخانه تولید صفحات خورشیدي در شیراز 

)
تابان

(  
- 

اعالم سهم تجدیدپذیرها از سبد انرژي کشور
5000

 
مگاوات برنامه 

ششم توسعه
  

- 
اخذ مجوز و عقد قرارداد خرید 

ش از 
تضمینی با بی

200
 

شرکت 
ش خصوصی توسط دولت

بخ
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آ
شیانه

  

انجام فعالیت
 

هاي مطالعاتی 
در دانشگاه شیراز

  
- 

استفاده از صفحات 
خورشیدي توسط مخابرات

  
- 

تأسیس مرکز تحقیقات و 
کاربرد انرژي
 

هاي نو
  

- 
 راه

اندازي شرکت فیبر 
نوري و سلول خورشیدي

  
- 

انجام فعالیت
 

هاي پراکنده 
و 

دانشگاهی پتانسیل سنجی
  

- 
س مرکز مطالعات انرژي وابسته به وزارت 

تأسی
نیرو

  
- 

طراحی پروژه 
30 

مگاوات انرژي خورشیدي در 
یزد

  
- 

احداث نیروگاه دوربید یزد
  

- 
ساخت کلکتورنمونه

  
- 

ساخت آینه
 

هاي تحت 
C

R
S

  
- 

استفاده
 

از صفحات فتوولتائیک براي پمپ آب
  

- 
نصب صفحات فتوولتائیک در 

انرژي و پژوهشگاه نیروپژوهشگاه مواد 
  

- 
فعالیت
 

هاي فتوولتائیک در آزمایشگاه الکترونیک 
صنعتی

 
- 

تأسیس انجمن علمی انرژي خورشیدي
  

- 
آغاز

 
به ساخت مجموعه 

انرژ
ها ي

ي نو طالقان 
)

حرارتی
( 

- 
استفاده از چراغ
 

هاي خورشیدي در خیابان
  

- 
احداث نیروگاه معلمان سمنان

  
- 

احداث نیروگا
ه فتوولتائیک طالقان

  
- 

اولین سمینار توسعه کاربرد انرژي
 

هاي 
تجدیدپذیر

 
ارائه سیاست یارانه خرید آبگرمکن

  
- 

ادغام شرکت فیبر نوري و برق خورشیدي با 
کارخانه شهید قندي

  
- 

س گروه پژوهشی انرژي
تأسی

 
پژوهشگاه نیروهاي تجدید پذیر 

  
- 

برگزاري اولین نمایشگاه بین
 

المللی انرژي
ه 

اي 
تجدید پذیر

  
- 

خصوصی
 

شدن شرکت مخابراتی شهید قندي
 

- 
احداث نیروگاه خورشیدي پارابولیک شیراز

  

- 
ص 

تخصی
175

 
میلیارد ریال از درآمد 

نفت به توسعه فنّاوري
 

هاي انرژي
 

هاي 
تجدیدپذیر

  
- 

دستیابی به دستاورد علمی و اجرایی 
مهمی در زمینه نیروگاه
 

هاي حرارتی 
خورشیدي سهموي خطی

 
- 

س شرکت الکترونیک
تأسی

 
سازان

  
- 

شروع طرح برق
 

رسانی روستایی
  

- 
س پژوهشکده هواخورشید در 

تأسی
دانشگاه فردوسی مشهد

 
- 

س کارخانه آریاسوالر
تأسی

  
- 

س شرکت هدایت نور یزد
تأسی

  
- 

س آزمایشگاه سیستم
تأسی

 
فتوولتائیک دانشگاه تهرانهاي 
  

- 
توسعه فناوري ساخت بشقابک 

استرلینگ
  

- 
س 

تأسی
پژوهشکده

 
انرژي
 

هاي نو 
دانشگاه امیرکبیر

  
- 

 راه
اندازي همزمان نیروگاه
 

هاي 
20 

یک
لووات

ی خورشیدي در 
17 

دانشگاه کشور
  

- -
 

س صنایع تولید انرژي پاك آتیه
تأسی

  
- 

تدوین نقشه راه انرژي خورشیدي براي 
دفتر مقام معظم رهبري

  

- 
شروع ساخت 

آزما
ی

شگاه
 

پژوهشگاه نیرومرجع در 
  

- 
س مرکز تحقیقات انرژي
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نوین تجدیدپذیر در دانشگاه آزاد هاي 
اسالمی

  
- 

تأسیس پژوهشگاه انرژي
 

هاي 
تجدید پذیر دانشگاه تربیت مدرس
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هاي تجدیدپذیر در ایران را  فنی انرژي–در جدول فوق، مشخص است که کل مراحل گذار نظام اجتماعی

  .بندي نمود گیري توسعه تقسیم ه پیش از توسعه، آشنایی، آگاهی و ترویج و اوجمرحل 4توان در  می
در سـطح   عمـدتاً اي کـه   هـاي متفـرق و پراکنـده    فعالیـت  عمدتاًاست،  پیش از توسعهکه  مرحله اولدر 

  .گونه فعالیت دولتی، صنعتی و مدنی رخ نداده است اند و هیچ دانشگاهی هستند، صورت پذیرفته
هـا در   گیر این فنّاوري هاي حرارتی، شاهد رشد چشم فنی نیروگاه–، در حوزه رژیم اجتماعیدوممرحله در 

گیـري   هاي صنعتی با شکل سطح رژیم هستیم و با توجه به نیاز کشور به برق و انرژي، هم حجم فعالیت
 شـدت  بـه آبـی   هاي حرارتی و برق اندازي نیروگاه گروه صنعتی مپنا افزایش یافته و هم حجم احداث و راه

توان این دوره را با توجه به فشار تقاضاي برق، دوره اوج و شکوه احـداث   درواقع، می. افزایش یافته است
اي را از سـطح دورنمـا    هاي تجدیدپذیر نیز فشـار عمـده   در حوزه انرژي. هاي حرارتی عنوان نمود نیروگاه

بـا توجـه بـه شـتاب توسـعه ایـن       . ی اسـت ها در سطح جهان شاهد نیستیم و تنها فشار، رشد این فنّاوري
هـاي   مند شده و برخی از فنّاوري ها در سطح جهانی، برخی مسئولین دولتی به این موضوع عالقه فناوري

مـردم کشـور را بـه ایـن موضـوع فـراهم        آشـنایی بادي و خورشیدي را به کشور منتقل کرده و موجبات 
ابتـدا وزارت  (هـاي دولتـی    ت پذیرفته توسـط سـازمان  هاي صور ولی در این دوره، عمده فعالیت. آورند می

هـا نیـز    صورت پذیرفته و عمده فعالیت) اتمی و وزارت نیرو  پست، تلگراف و تلفن و سپس سازمان انرژي
اي دارنـد و مقـدمات    انـد، جنبـه آزمایشـی و نمونـه     دولتی داشته–دو الی سه مورد که جنبه صنعتی جز به

در ایـن  . آورند را فراهم می) گذاران و عموم مردم ن، پژوهشگران، سیاستاعم از صنعتگرا(آشنایی همگان 
شاهد نیستیم و ضمن افزایش فعالیت در این زمینـه،  ) دورنما(اي از سوي محیط دورنما  دوره، فشار عمده
هاي تجدیدپـذیر در حـوزه صـنعتی شـاهد      فنی انرژي–گیري را در سطح رژیم اجتماعی هنوز اتفاق چشم

  . نیستیم
هاي هنگفت  هاي حرارتی با تقویت گروه صنعتی مپنا و اختصاص بودجه ، در زمینه نیروگاهمرحله سوم در

هاي تجدیدپذیر در حوزه صنعتی هنوز اتفاق  دولتی، شتاب توسعه همچنان ادامه دارد؛ اما در زمینه نیروگاه
 ي و تـرویج سـاز  آگـاه حلـه  مرهاي تجدیدپذیر،  در این مرحله که براي انرژي. گیري را شاهد نیستیم چشم

هاي دولتی صورت پذیرفته است؛ با این تفاوت کـه برخـی از    ها توسط سازمان است، باز هم عمده فعالیت
ي قـانونی و  هـا  رسـاخت یزي مهـم ایـن حـوزه ازجملـه تهیـه اطلـس بـادي و خورشـیدي،         ها رساختیز

درواقـع در ایـن   . انـد  هاي راهبردي در این حوزه تهیه و تدوین شده هاي کالن، و برخی از برنامه سیاست
هاي صنعتی و فنّاورانه به نسبت دوره قبل افزایش یافته و هم حجم قوانین مرتبط  دوره، هم حجم فعالیت

سـازي در   در ایـن دوره، صـنایع تـوربین   . یابـد  هاي دولتی افـزایش مـی   ها و سیاست با این حوزه و برنامه
ي تولیـد سـلول و صـفحات    هـا  کارخانـه و همچنـین  ) در حوزه انرژي بـادي (هاي مپنا و صبانیرو  شرکت

اي در سطح  اول، به دلیل اینکه فشار عمده: خورشیدي شکل یافتند، ولی به دو دلیل شاهد توسعه نیستیم
ها که پتانسیل مناسبی براي ایجـاد فشـار از محـیط     ارانهقانون هدفمندي ی(دورنما بر این رژیم وارد نشد 
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فضـاي توسـعه    رفـت  یمـ هاي حرارتـی را داشـت و انتظـار     اجتماعی نیروگاه–دورنما به سطح رژیم فنی

و دوم اینکه ) طور کامل اجرایی نشد و از انتفاع خارج شد هاي تجدیدپذیر را در کشور فراهم آورد، به انرژي
هاي تجدیدپـذیر نیـز در کشـور وجـود نداشـت، بلکـه بـه دلیـل          لغی در حوزه انرژيهاي با آشیانه تنها نه

هاي بالغ از سایر کشورها در مقیاس وسیع براي کشـور فـراهم    المللی دسترسی به آشیانه هاي بین تحریم
و  ها رساختیزها، علیرغم تصویب چندین قانون و سیاست کالن و ایجاد برخی  با توجه به این دلیل. نبود

  .ها باز نشد هاي صنعتی، قفل توسعه این انرژي نجام برخی فعالیتا
، چندین اتفاق مهـم در سـطح    1هاي تجدیدپذیر است گیري توسعه انرژي که مرحله اوج مرحله چهارمدر 

المللـی ایـران بـا     اول اینکه با توجه به مذاکرات بین. ها شد ازپیش این انرژي دورنما منجر به توسعه بیش
هـاي   هاي اثرگذار بر کشور رفع شد و با توجه به اینکـه آشـیانه   موسوم به برجام، عمده تحریم، 1+5گروه 

هاي بـالغ سـایر کشـورها     هاي تجدیدپذیر در ایران وجود نداشت، دسترسی به آشیانه بالغی در حوزه انرژي
یاست همزمان با عالوه بر این، تدوین و اجراي دو س. اي فراهم گردید طور وسیع و گسترده براي کشور به

اول، ارائه یارانه بـه خریـد بـرق تجدیدپـذیر     . المللی منجر به ایجاد فضاي توسعه شد هاي بین رفع تحریم
هـاي   هاي جذاب منجر بـه جـذب سـرمایه    با قیمت) FIT(هاي خرید برق تجدیدپذیر  تحت عنوان تعرفه

میلیارد دالر  4سال در این مرحله، حدود  2در طی  که يطور بههاي غیردولتی داخلی و خارجی شد؛  بخش
کننـدگان بـرق،    دوم، وضـع عـوارض بـرق بـر مصـرف     . گذاري خارجی در کشور بـه ثبـت رسـید    سرمایه

ریال در سـال اول و مبلـغ    30کننده مبلغ  برق مصرفی هر مصرف ساعت لوواتیکبه ازاي هر  که يطور به
عنوان  ها، با تشکیل ساتبا به عالوه بر این. ر اختصاص یافتریال در سال دوم به خرید برق تجدیدپذی 50

گر این حوزه و تجمیع منابع حاصل از عـوارض بـرق کـه شـامل مبلـغ       گذار و تنظیم تنها سازمان سیاست
گـذاران داخلـی و خـارجی را     میلیارد تومان بود، موجبات اطمینـان سـرمایه   1200ي در حدود ا شده انباشته

  . فراهم آورد
آمـدن   هاي بادي و خورشیدي و همچنین فراهم هاي جذاب نیروگاه خالصه، به دلیل برقراري یارانه طور به

ویژه بادي و خورشـیدي   هاي تجدیدپذیر به ها، شاهد رشد انرژي هاي بالغ با رفع تحریم دسترسی به آشیانه
  .است هاي تجدیدپذیر یاد شده هستیم که در این تحقیق از آن با عنوان شروع گذار انرژي

  
  
  
  
  
  

                                                        
 گذار ينظر یمبان يریگ معادل مرحله اوج 1
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  هاي پژوهش یافته -6

مرحله تقسیم شده اسـت کـه در مرحلـه     4هاي تجدیدپذیر در ایران به  هاي انرژي گذار فنّاوري -1
–گیـري نظـام فنـی    هاي تجدیدپذیر و بالتبع، شاهد اوج گیري نصب نیروگاه آخر آن، شاهد اوج

در ایـران بـا توجـه بـه     هاي تجدیدپذیر  هاي تجدیدپذیر هستیم؛ لذا گذار انرژي اجتماعی انرژي
بـا توجـه   . هاي بالغ از دیگر کشورها به ایران شروع است فشار محیط کالن و البته ورود آشیانه

به تغییرات وسیع، تدریجی و تکاملی و با وجود شـواهدي کـه در مقالـه بیـان شـد، مشـخص       
و اجتمـاعی   شود که این گذار در ابعاد مختلف سیاستی، قانونی، ساختاري، بازاري، اقتصادي می

ها  ها و موفقیت یا عدم موفقیت آن در ایران نیز شروع شده است که البته ادامه یا عدم ادامه آن
 .وابسته است... نیز به عوامل متعددي در شرایط کالن اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و

سـیار  هـاي ب  با توجه به اینکه رژیم فسیلی در ایران بسیار قدرتمند بوده و در حـال اخـذ یارانـه    -2
در ایـن   اتخاذشدههاي  سنگین است، و با توجه به انبوه مشکالت اقتصادي و همچنین سیاست

هاي  حوزه، در صورت عدم تأمین منابع مالی کافی و پایدار از سوي دولت و عدم تقویت سیاست
دیگـر، گـذار    عبارت معطوف به بازار، این گذار با مشکالت جدي مواجه خواهد شد؛ به اتخاذشده

هاي فسیلی  اجتماعی نیروگاه–هاي تجدیدپذیر در ایران با مانع اصلی و جدي رژیم فنی وريفنّا
گیـري   هاي فسیلی، روند شـکل  مواجه است و با توجه به اعطاي شدید یارانه سوختی به نیروگاه

 .رود هاي تجدیدپذیر با کندي پیش می اجتماعی انرژي–نظام فنی
. تفـاوت دارد  افتـه ی توسـعه ر ایران با دیگـر کشـورهاي   هاي تجدیدپذی نوع گذار در حوزه انرژي -3

اسـت   افتهی توسعهدرواقع، گذار فنّاورانه در ایران وابسته به گذار این فنّاوري در دیگر کشورهاي 
افتد، اثر  مانعی که در مسیر گذار فنّاورانه در دیگر کشورهاي صاحب فنّاوري اتفاق می هرگونهو 

دیگـر، تـا گـذاري در کشـورهاي      عبـارت  بـه . گـذارد  توسعه می خود را در گذار کشورهاي درحال
براي تفصـیل بیشـتر   . توسعه گذاري نخواهیم داشت رخ ندهد، در کشورهاي درحال افتهی توسعه

نظران این نظریه نیز عمـدتاً از همـان    که صاحب افتهی توسعهباید عنوان نمود که در کشورهاي 
از نوع ... کنار تغییرات اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی وکشورها هستند، رویکرد توسعه فنّاوري در 

به عبارت دیگر، این موضوع در سـطح آشـیانه موردبررسـی قـرار     . بوده است زا درونتوسعه 
هـاي محققـین در    هاي این کشورها در سطح آشیانه، فعالیـت  که فعالیت گرفته است و ازآنجایی

هاسـت، از میـان انـواع     هـاي فنّـاور و نـوآور در ایـن حـوزه      ها و شـرکت  ها، پژوهشگاه دانشگاه
شوند و در صـورت وجـود    چند حوزه موفق به پیشرفت و توسعه میهاي فنّاورانه، یک یا  فعالیت

که در کشوري مثـل ایـران،    درصورتی. شود شوند، و گذار شروع می فرصت وارد سطح رژیم می
توسعه نوع و جنس تغییرات فنّاورانه همزمان با تغییرات اقتصادي، صنعتی و فرهنگی، از نـوع  

از  افتـه ی توسـعه هاي این حوزه در کشـورهاي   وآوريدیگر، جنس ن عبارت به. بوده است زا برون
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درواقـع،  . اسـت  2DUIهـا در ایـران از نـوع     بوده، ولی جنس ایـن نـوع نـوآوري    1STIجنس 
توسـعه   زا درونصـورت   به افتهی توسعهي بادي و خورشیدي در کشورهاي ها نیتوربهاي  فنّاوري

هـاي بـادي بـه انتقـال      هایی نظیر مپنا یا صبانیرو در حوزه تـوربین  شرکت که یدرحالاند،  یافته
هایی نظیر تابان، سوالرصنعت فیروزه و هدایت نور یزد بـه انتقـال    اند یا شرکت فنّاوري پرداخته
هرچند که قاعدتاً فاصله توانمندي فنّاورانـه  . اند ي خورشیدي روي آوردهها سلولفناوري ساخت 

تغییـرات فنّاورانـه رخ داده و    حـال  نیبـاا ، همچنان بسیار زیاد اسـت، ولـی   با کشورهاي پیشرو
همچنین . اند سازي در کشور شکل گرفته سازي یا یکپارچه یی در سطوح مختلف قطعهها شرکت
. یی در محصـوالت خـود دارنـد   ها ينوآورسعی در تعمیق فنّاورانه و ایجاد  ها شرکتاز  هرکدام

هـا منجـر بـه شـروع      همزمانی فشار دورنما و بلوغ آشیانه بعضاًرها دیگر، در سایر کشو عبارت به
هاي داخلی، دسترسـی بـه    که در کشور ایران، با توجه به عدم بلوغ آشیانه شود؛ درحالی گذار می

 .هاي سایر کشور منجر به شروع این گذار شده است آشیانه
هاي اتخاذي توسط دولت بر روند گذار بسیار  نکته بسیار مهم بعدي این است که جنس سیاست -4

هـاي تجدیدپـذیر، عمـدتاً از     هاي توسعه فنّـاوري  در مراحل ابتدایی، سیاست. اثرگذار بوده است
سازي قطعات و تجهیزات تجدیدپذیر،  هاي تحریک طرف عرضه و سعی بر بومی جنس سیاست

ولی در مراحل . اند دهی به بازارهاي این تجهیزات بوده است که ناکام بوده لبدون توجه به شک
هـاي معطـوف بـه     هاي اتخاذي معطوف به تحریک طرف تقاضا یا سیاست آخر، جنس سیاست

خرید برق تجدیدپذیر،  شده داده، قانون خرید تضمینی برق، نرخ یارانه مثال عنوان به. اند بازار بوده
اند که در  هایی بوده سیاست... تأمین منابع مالی خرید برق تجدیدپذیر واخذ عوارض برق جهت 

نیاز است کـه  . اند هاي غیردولتی، اعم از داخلی و خارجی، بسیار موفق عمل کرده جذب سرمایه
  . موردبحث قرار گیرد لیتفص بهاي  این موضوع در تحقیق جداگانه

الگوي رخ دادن ایـن گـذار در ایـران را مـورد تحلیـل       توان در تحقیقات بعدي، نوع و ها می عالوه بر این
  .هاي تجدیدپذیر در دیگر کشورها مقایسه نمود قرارداد و با سایر گذارهاي انرژي
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